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Afgiftekantoor: 8370 Blankenberge
Verantwoordelijke uitgever:
College van Burgemeester en Schepenen
Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke

Allez Kidz

kindercoach & studiebegeleiding
Loopt uw kind tegen problemen aan bij
de sociaal-emotionele ontwikkeling of
bij het leren?
Allez Kidz helpt uw kind op de goede weg.

www.allezkidz.be

.be
info@allezkidz.be

050/68 94 15 – 0477/13 15 98
Lies Vanloo, Blankenbergse Dijk Zuid 8A, Zuienkerke

BE0555.713.394

De Nieuwe Blauwe Toren
Eet- en praatcafé

Wij verwelkomen u graag voor een gezellig pintje aan de toog
maar ook voor een lekkere hap.
Tijdens de zonnige dagen is het zalig vertoeven op ons terras terwijl de kleintjes hun
hartje ophalen op het vernieuwde speelplein.

Kristof en Annelien De Craemer - Demon
Blankenbergse steenweg 2, 8377 Zuienkerke
050/70.87.40 - blauwetoren.zuienkerke@telenet.be
www.denieuweblauwetoren.be
• Gesloten op dinsdag •
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voorwoordje
Beste Zuienkerkenaars,
We vernamen dat bij enkele buurgemeenten
er boetes worden uitgeschreven, maar in onze
gemeente rekenen wij op de goodwill van
onze bevolking. Wij danken u alvast voor de
medewerking.

Voor velen onder ons blijft de zomer het mooiste
seizoen van het jaar. De barbecue wordt weer
boven gehaald, de zwembaden worden opnieuw
gevuld en iedereen vertoeft nu ook meer
buitenshuis. Heel wat mensen, waaronder ook
de schoolgaande jeugd, beginnen nu aan hun
vakantie.

Na het verlof zijn er werken voorzien aan onze
landbouwwegen, de betrokken bewoners zullen
tijdig worden verwittigd.

Onze gemeente heeft heel wat moois te bieden
en er kan dan ook volop van genoten worden.
In ons PoldermagaZIEN vind je de nieuwe
activiteitenkalender met opnieuw een ruim
aanbod aan uitstappen en leuke activiteiten waar
je heen kan.

Mag ik jullie dan nu een fijne en zonnige zomer
toewensen?!
Geniet van deze uitgave en van deze heerlijke
periode.

Om het milieu, het water en vooral de
volksgezondheid te beschermen, geldt sinds
1 januari 2015 een verbod op het gebruik van
pesticiden, dit voor alle openbare diensten.
Deze verandering vraagt aan iedereen een
inspanning. Ook van u wordt verwacht dat u het
voetpad en de straatgoot voor uw eigen deur
netjes houdt. Geef onkruid geen kans.

Namens de redactieraad
Veel leesplezier,
Wim Cools
Schepen van informatie
Gemeente Zuienkerke
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2. OCMW

GEMEENTERAAD

De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de
gouverneur d.d. 27 februari 2015 houdende goedkeuring
van de jaarrekening over het financieel boekjaar 2013 van
het OCMW Zuienkerke.

Zitting van 26 februari 2015
1. 	Vernieuwen serverinfrastructuur
in het gemeentehuis

3. Financiën: Vélo Baroque.

De gemeenteraad keurt het bestek voor het vernieuwen
van de serverinfrastructuur in het gemeentehuis en de
voorwaarden goed.
De kostprijs voor deze werken wordt geraamd op een
bedrag van 70.000,00 euro (incl. btw).
De gunning zal geschieden via onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking.

De gemeenteraad heeft beslist om zijn goedkeuring te
verlenen tot het toekennen van een financiële bijdrage
van 1.000,00 euro aan Mafestival voor de organisatie van
Vélo Baroque op 9 augustus 2015 en bij de eerstvolgende
budgetwijziging de nodige kredieten te voorzien.

2. Heraanleg van de bestrating van inrijzone en/of
parkeerruimte in de woonwijk het Lindenhof.

De gemeenteraad verleent goedkeuring om als
gemeente het Burgemeestersconvenant (Covenant
of Mayors) te ondertekenen, neemt kennis van
bijhorende engagementen en de burgemeester, of in
geval van verhindering een bevoegde schepen, mag
machtiging verlenen om het toetredingsformulier van
het burgemeestersconvenant/Covenant Of Mayors te
ondertekenen.

4. Ondertekening Burgemeestersconvenant

De gemeenteraad keurt het bestek voor het uitvoeren
van voornoemde werken en de voorwaarden goed.
De kostprijs voor deze werken wordt geraamd op een
bedrag van 25.000,00 euro (incl. btw.)
De gunning zal geschieden via onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking.

Zitting van 30 april 2015

3. Finiwo

1. WVI: goedkeuring agenda van de algemene
vergadering

De gemeenteraad heeft beslist om niet deel te nemen tot
het investeren in aandelen van Wind4Flanders.

De gemeenteraad keurt de agendapunten van de algemene
vergadering van de West-Vlaamse Intercommunale van
28/05/2015 goed.

Zitting van 26 maart 2015

2. IVBO:

1. Centraal kerkbestuur: advies rekening
kerkfabrieken 2014.

- goedkeuring agenda van de bijzondere algemene
vergadering
De gemeenteraad keurt de agendapunten van
de bijzondere algemene vergadering van IVBO op
24/06/2015 en de daarbij horende stukken goed.
- goedkeuring agenda van de algemene vergadering
De gemeenteraad keurt de agendapunten van de
algemene vergadering van IVBO op 24/06/2015 en de

• Onze-Lieve-Vrouw Meetkerke
• Sint-Bavo Houtave
• Sint-Bartholomeus Nieuwmunster
• Sint-Michiel Zuienkerke
De gemeenteraad geeft gunstig advies aan de vastgestelde
dienstjaarrekeningen van 2014 van de respectievelijke
kerkfabrieken, ingediend door het Centraal Kerkbestuur.
Onze-Lieve-Vrouw Meetkerke
Sint-Bavo Houtave
Sint-Bartholomeus Nieuwmunster
Sint-Michiel Zuienkerke
totaal

exploitatieresultaat
36.880,77
19.657,67
15.575,42
15.401,85
87.515,71
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investeringsresultaat
15.000,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00

totaal
51.880,77
19.657,67
15.575,42
15.401,85
102.515,71

OPENINGSUREN GEMEENTEDIENSTEN IN HET GEMEENTEHUIS
Elke werkdag van 9 uur tot 12 uur en op woensdagnamiddag van 13 uur tot 16.30 uur.
LET OP : Elke eerste woensdag van de maand is het gemeentehuis in de namiddag open van 15 uur tot 19 uur.
Op woensdag 6 mei, 3 juni en 1 juli is er zowel op de dienst burgerzaken, de financiële dienst, de dienst stedenbouw
en ruimtelijke ordening en de politie dienstverzekering van 15 uur tot 19 uur.
Het gemeentehuis is gesloten op maandag 20 juli en dinsdag 21 juli.
OPENINGSUREN POSTKANTOOR:
Maandag t.e.m. zaterdag : 09.00 – 12.15 uur
IN HET GEMEENTEHUIS STAAT EEN GELDAUTOMAAT.
Tijdens de openingsuren kan iedereen in de hal van het gemeentehuis ter hoogte van het postkantoor gebruik
maken van deze automaat.

OPROEP AAN DE VERENIGINGEN :
Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER voor 2015 naar lieselore.verstringe@zuienkerke.be.
Wij publiceren ze gratis.

7. Maaltijdcheques in elektronische vorm

daarbij horende stukken, zoals ter kennis gebracht aan
de gemeenteraad, goed.

De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring tot de toekenning
aan het voltallig personeel van maaltijdcheques in
elektronische vorm.

3. Onderhoud- en herstellingswerken aan
diverse landbouwwegen dienstjaar 2015 –
	Voetweg e.a.
De gemeenteraad keurt het ontwerpdossier herstellingen onderhoudswerken aan voornoemde diverse
landbouwwegen voor een geraamd bedrag van 308.783,53
euro (BTW 21 % inbegrepen) goed.
De gunning zal geschieden via openbare aanbesteding.

4. Speelplein achter het Lindenhof : aanstellen
architect voor het plaatsen van den Chalet.
De gemeenteraad verleent, met 9 ja-stemmen en 1
onthouding, zijn goedkeuring aan het bestek en het
vaststelling van de voorwaarden voor het aanstellen van
een architect voor het plaatsen van een houten chalet op
het speelplein achter het Lindenhof.
De gunning zal geschieden via onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking.

KEUKENS
BADKAMERS
BUREAUS
SLAAPKAMERS
DRESSINGS
MAATWERK

5. OCMW: oprichting ‘vzw Huis van het Kind’
De gemeenteraad keurt de oprichting en de
ontwerpstatuten van de ‘vzw Huis van het Kind’
Blankenberge – Zuienkerke – De Haan goed.

6. 	Resoc-Serr: opmaak van een loopbaan- en
diversiteitsplan
De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan het
Loopbaan- en diversiteitsplan en gelast het College van
Burgemeester en Schepenen met de indiening van het
dossier en de verdere uitvoering van het project.

Diapal nv

Bekedijkstraat 1
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8490 Jabbeke

t. 050 81 91 70

f. 050 81 91 88

Restaurant – Feestzaal – Tea-room

DE VALCKENAERE
Lisseweegsvaartje 1 – 8380 Lissewege
Tel.: 050 54 57 59
www.restaurantdevalckenaere.be
donderdag gesloten
en woensdagavond

(behalve juli en augustus)

•
•
•
•
•
•
•

Wij bieden u:
A la carte restaurant met gevarieerde
seizoenskaart ’s middags van 12 tot 14.30 uur,
’s avonds van 18 tot 21.30 uur
Uitgebreide kaart met salades en snacks
van 12 tot … uur
Tea-room van 14.30 tot 18 uur
Diverse palingbereidingen
Feestzaal tot 70 personen
voor alle gelegenheden
zonnig terras
private parking
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penSioen
overliJDen
Bankzaken
Sparen
Beleggen

”Drie Koningen”

Bij Maréchal vinden we dat bankieren ook anders
kan: persoonlijk, discreet en in het volste vertrouwen.

17de eeuwse polderherberg

Bij ons zijn bank en verzekeringen een zaak voor
én met mensen.
We nemen graag de tijd om U goed te leren kennen. Bij Maréchal begint alles met goed gesprek.
Want pas dan kunnen we er ook voor zorgen dat
onze bankdiensten perfect afgestemd zijn op uw
concrete wensen en behoeften.

Boerenbrood met hesp
diverse koude en warme schotels
tea-room

De expertise van onze medewerkers, hun inzet en
discrete persoonlijke benadering maken ook voor
u zeker het verschil!

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

Gaston Roelandtsplein 20 • 8310 Assebroek
Oostendse Steenweg 20 • 8377 Meetkerke
T 050-28 80 70 • F 050-28 80 79 • www.marver.be • info@marver.be

Gelegenheid voor familiefeesten en rouwmaaltijden
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De Kringwinkel

INFORMATIE

Bruikbare spullen niet meer nodig?
Breng ze naar De Kringwinkel!

Klusjesdienst KADEE

Met bruikbare spullen zoals kledij, meubels, elektrische
apparaten, boeken, huisraad, speelgoed…kan je terecht
bij De Kringwinkel.
Je kan ze binnen brengen of gratis laten ophalen (tel. 050
34 94 00) indien het om een grotere hoeveelheid gaat.

Klusdienst KADEE biedt snelle, efficiënte en professionele
oplossingen.
KADEE is er voor iedereen, zonder voorwaarden van
leeftijd of inkomsten!

De spullen moeten wel nog in goede staat zijn zodat De
Kringwinkel ze nog kan verkopen.
Beschadigde of vuile goederen horen er niet thuis. Wie
tweedehands koopt, heeft ook graag degelijke producten.
(Uitzondering, elektrische apparaten mogen defect zijn,
ze worden hersteld in hun ateliers).
De Kringwinkel is meer dan zomaar een tweedehandswinkel:
Je draagt niet alleen je steentje bij aan het milieu, De
Kringwinkel biedt ook tewerkstelling en opleiding aan
mensen die moeilijk een job vinden op de arbeidsmarkt.
Daarnaast kan iedereen er terecht voor originele en
goedkope spullen, wie kringt die wint is dan ook hun
slogan.

Wat doet Kadee
• Tuinonderhoud
• Kleine herstellingen en aanpassingen
• Kleine sanitaire herstellingen of metselwerk
• Elektriciteit
• Renovatie
• Schilderen
• Enz…
Tarieven
Tuinwerk en/of onderhoud: 15 euro/uur/persoon, excl. btw
Alle andere klussen (o.a. reparaties, schilderen,
renovaties…): 23 euro/uur/persoon, excl. Btw

Waar kan je ze vinden:
• Ambachtstraat 5 te Blankenberge
• Dirk Martensstraat 15 te Sint-Andries (Waggelwater)
• Langestraat 169-171 te Brugge (Centrum)
• Fortstraat 9a te Beernem
• Torhoutsesteenweg 238 te Zedelgem
• Kursaalstraat 55B te Knokke-Heist

Info
Klusdienst KADEE
Jordaenslaan 34, 8370 Blankenberge
Telefoon: 0498-50.90.93
Mailadres: kadee@duinenwacht.be

Openingsuren: dinsdag-zaterdag van 10 uur tot 17.30 uur
(de nieuwe winkel in het Waggelwater is ook geopend op
maandag!)

TELE-ONTHAAL

Voor meer info www.dekringwinkeltrad.be of volg op
facebook fb.com/dekringwinkeltrad

Gezocht !!
Kan jij je inleven in moeilijkheden die anderen doormaken ?
Sta jij open voor andere opvattingen en levenswijzen? Wil
je minimum 4 uren per week vrijmaken om mee te werken
aan de telefoon of aan de chat?
3 maal JA? Word vrijwilliger bij Tele-Onthaal!

Noël Delaere
schepen voor sociale economie

Er start een nieuwe opleiding voor kandidaat-vrijwilligers
op 17 oktober 2015.
Bel 050/37.37.26, mail naar
west-vlaanderen@tele-onthaal.be
of ga naar www.tele-onthaal.be
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verkoop draag je een badge waardoor je herkenbaar bent
als officiële verkoper van Kom op tegen Kanker. En wees
gerust, je staat er nooit alleen voor, je kan aansluiten bij
mensen die al ervaring hebben. Bij hen kan je ook terecht
met een eventuele vraag.
Als verkoper heb je folders ter beschikking die je kan
meegeven als mensen vragen waar het geld van de
verkoop naartoe gaat. Daarin staat uitgelegd naar welke
projecten het geld gaat: naar psychosociale projecten voor
kankerpatiënten, naar het Kankerfonds, naar hulp voor
kinderen met kanker, ...
De actie kan ook rekenen op promotie via een spotje op
radio en tv. En voorzitter Frank Deboosere vermeldt het
Plantjesweekend graag tijdens zijn weerbericht.

OPRUIMACTIE
Op zaterdagnamiddag 18 april 2015 organiseerde
beweging.net Zuienkerke voor de zesde keer een
opruimactie van zwerfvuil met medewerking van het
gemeentebestuur. Om 13.30 uur verzamelden we aan de
loods van de technische dienst vanwaar we in groepjes
naar diverse locaties in de vier deelgemeenten trokken.
Tegen 16 uur keerden we terug naar de werkplaats van de
technische dienst om onze buit samen te brengen en te
tonen. We sloten de namiddag af met het nuttigen van
lekkere pannenkoeken om de vrijwillige medewerkers te
bedanken voor hun inzet. Met deze sensibiliseringsactie
wil beweging.net de problematiek van het zwerfvuil
onder de aandacht brengen en Zuienkerke promoten als
nette gemeente.

Azalea’s verkopen is een prettige manier om je in te zetten
voor Kom op tegen Kanker.
Zin om het te proberen? Neem contact op met Noël
Delaere, tel. 050 31 65 03, gsm 0478 97 05 02, e-mail:
voorzitter@ocmw-zuienkerke.be.
Hartelijk bedankt bij voorbaat voor je medewerking!
Annie Allemeesch, Lieselore Verstringe, Bart Vanpraet en
Noël Delaere

Noël Delaere

Bacterievuur – help deze vervelende
plantenziekte in te dijken!
Bacterievuur is een plantenziekte, die vooral planten
van de Rozenfamilie treft.   De bekendste zijn
Meidoorn (Crataegus), Peer (Pyrus), Appel, (Malus),
Dwergmispel, (Cotoneaster), Vuurdoorn, (Pyracantha),
Kweepeer, (Cydonia), Meelbes / lijsterbes, (Sorbus) en
Krentenboompje, (Amelanchier)

Op de foto de vrijwillige medewerkers aan de opruimactie
met een deel van het opgeruimde zwerfvuil.

Bacterievuur bezorgt vooral fruitkwekers (peer, maar
ook appel) kopzorgen. Ook boomkwekers kunnen met de
ziekte te maken krijgen.

Plantjesweekend: Kom op tegen
Kanker heeft je nodig!

Maar ook U bent (misschien) betrokken partij. Vele
sierstruiken zijn immers ook gevoelig voor de ziekte. Ook
tuinen kunnen dus ‘geïnfecteerd’ zijn. Dit betekent verlies
van mooie planten in de tuin, maar zeker ook zijn deze
geïnfecteerde planten een mogelijke bron van nieuwe
infectie.

Zou je graag de
handen
uit
de
mouwen
steken
voor Kom op tegen
Kanker? En zou je het
liefst helpen bij een
bestaande actie? Dan is het Plantjesweekend iets voor
jou!
Al sinds 1995 verkopen duizenden vrijwilligers tijdens
het derde weekend van september azalea’s. Ook onze
gemeente doet mee! Misschien kocht je zelf al een
azalea aan een verkoopstandje of tijdens een huis-aanhuisverkoop? Nu zijn wij op zoek naar extra helpende
handen.
De verkoopactie vindt dit jaar plaats op 18, 19 en 20
september. Je kan zelf kiezen hoelang je wil helpen:
een paar uur, een namiddag, een hele dag. Tijdens de

De eerste vraag, die u zich moet stellen, is of er in uw tuin
bacterievuurgevoelige planten staan.
Is het antwoord ‘ja’, geen paniek, de plant is niet
noodzakelijk geïnfecteerd. Hou ze echter wel extra in de
gaten! Dé maanden waarin de ziekte in de regel toeslaat
zijn mei/juni (maar ook nog tot in augustus). Hét meest
typerende ziektebeeld is de bruin-, zwartverkleuring van
de bloesems, vruchten, bladeren en jonge twijgen (als
door ‘vuur verschroeid’). Twijgen en bladeren krullen
daarbij ook typisch om.
10

Denk je de ziekte vast te stellen?
Les 1 : genezing van de ziekte met chemische middelen
(antibiotica) is niet mogelijk!! Laat u op dat vlak niets
wijsmaken …
Les 2 : snoei zieke plantendelen weg, tot minstens 50
cm (!) onder de zichtbare aantasting, rooi de aangetaste
plant desnoods helemaal!
Les 3 : vernietig het weggesnoeide of gerooide hout,
het liefst door verbranding (doe dit zelf, als het wettelijk
is toegestaan, of voer de plantenresten af naar de
verbrandingsoven, niet om te composteren, maar om te
verbranden!)

Te koop aangeboden
Lot tweedehands dakpannen (Sneldek) 42cm x 33cm ........
stuks.
Dit lot kan bekeken worden aan de achterzijde van het
gemeentehuis.
Interesse ?
Doe dan een bod in gesloten omslag met binnenin naam
en telefoonnummer. Het bod kunt u binnenbrengen bij de
financiële dienst op het gemeentehuis voor 15 augustus
2015.

Onthoud bij bacterievuur : zachte heelmeesters maken
stinkende wonden!

Wim Cools
Schepen
Info 0496/832275

Terwijl je met dit alles bezig bent, let je erop dat je tijdens
je werken de ziekte niet verder verspreid
1) vermijd contact tussen gezond en weggesnoeid hout
2) zorg dat je met je handen niet constant vergrijpt van
geïnfecteerd naar gezond hout.
3) pak weggesnoeide takken goed in
4) Ontsmet je snoeimes tussen twee knippen door
(Dettol heeft bijvoorbeeld kiemdodende werking)
Wil je meer weten en leren? Neem een kijkje op www.
bacterievuur.be. Er bestaat ook een folder die het verhaal
meer in detail vertelt - met goed foto-materiaal van zowel
de waardplanten als de ziektebeelden. Vraag de folder op
bij je gemeente.
Op de website kun je ook te weten komen of jij dichtbij een
professionele fruitkweker woont, waardoor verhoogde
aandacht van jouw kant nog méér aangewezen is …

www.vierwege.be
Blankenbergse Steenweg 74
8377 Zuienkerke
Tel. 050 42 47 47
Sluitingsdag: maandag
Open: 11.30 - 14.15 u.
& 17.15 - 23 u.
Vrijdag 23.30 u.
zondag 22 u.
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Hardware en Software
Wij staan in voor ondersteuning, onderhoud,
herstelling en verkoop van hardware,
software, netwerken, randapparaten, printers,
enz. Mogelijkheid tot huren van PC, laptop,
beamer... Aarzel niet om ons te contacteren
voor meer info of demo.

Roland Traen

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

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

Indien gewenst service bij u thuis.
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18de Kunstroute in Zuienkerke
8 – 9 – 15 – 16 augustus 2015

CULTUUR

De zomer in Zuienkerke is haast niet meer denkbaar
zonder de kunstroute. Voor de achttiende keer op rij slaan
kunstenaars uit allerlei disciplines hun tenten op in één
van de 10 locaties die de kunstroute dit jaar rijk is. De
deelnemers vormen een rijk geschakeerd gezelschap: van
prille twintiger tot een krasse tachtiger, van geduldig en
traag ambachtswerk tot de nieuwste digitale technieken,
we hebben het allemaal in huis. De nodige tekst en
uitleg vindt u op de fraaie folder/affiche, voorzien van
verhelderende afbeeldingen van wat er te aanschouwen
zal zijn.

ZUIENKERKE
Bekanntmachung – Avis – Bericht

Bericht aan
de bevolking
∑
Zaterdag 17 oktober 2015 om 20 uur
Hoeve “Groot Schoeringhe”
Aan alle inwoners van Groot-Zuienkerke:
herbeleeft Wereldoorlog I
dd. 17 oktober 1915

De kunstroute is een perfect excuus voor een zomers
fietstocht, al dan niet in combinatie met het niet te
versmaden polderarrangement Het Vlakke Land. Voor
slechts 15 euro sneukelt u een hele dag lang. Vooraf
reserveren op het gemeentehuis is aangewezen.

In het unieke kader van Hoeve Groot Schoeringhe, worden
jullie meegesleept in de problematiek van de oorlogsjaren
1914-1918:
Hoe het plaatselijke gemeentebestuur verplicht werd
taksen te leggen, op landbouwgoederen.
Hoe men dieren opeischte om het Duitse leger te
bevoorraden.
Hoe mensen dikwijls hardhandig en onfortuinlijk
behandeld werden! Hoe door sluwheid de inwoners van
ons dorp ontsnapten aan de eisen van de bezetter.
Hoe luchtaanvallen en beschietingen een impact hadden
op het alledaagse leven.
Bericht aan de bevolking wordt een totaalspektakel, een
unieke ervaring waarbij ook het publiek deel uitmaakt van
de volledige enscenering.
Nu reeds een bijzonder woord van dank aan de heer Marc
Versyck voor het ter beschikking stellen van de locatie.
Dit is een realisatie van de werkrgroep Herdenking WOI I
in Zuienkerke, de Cultuurraad, het Gemeentebestuur, de
toneelverenigingen “De Bommelaar” en “Theater Kleiem”.
Mis dit unieke evenement niet! Kaarten kosten 5 euro en
zullen enkel in voorverkoop verkrijgbaar zijn bij de leden
van de werkgroep Herdenking WO I in Zuienkerke.

Daguitstap Mons 2015 – Culturele Hoofdstad
van Europa – zaterdag 12 september.
In navolging van de fel gesmaakte trip naar Lens en
Arras in 2014 organiseert de cultuurraad op zaterdag 12
september 2015 een daguitstap naar Mons ofwel Bergen,
Culturele Hoofdstad van Europa in 2015. We leggen
hiervoor een comfortabele bus in.
PROGRAMMA
- 8u: vertrek in Zuienkerke
- 10u - 12u15: aankomst – koffie – bezoek aan het Doudou
museum
- 12u30 - 13u30: middagmaal op de Markt van Bergen
- 13u30: stadswandeling met Nederlandstalige gids –
ongeveer 2u
- 16u - 17u: vrij
- 17 u: vertrek richting Zuienkerke
- 18u - 19u: avondmaal in Zuid-West-Vlaanderen
- Rond 20u: aankomst in Zuienkerke,
Deze goedgevulde dag kost slechts 55 euro per persoon
(inclusief koffie, middag- en avondmaal, toegang tot
museum, gids – dranken ’s middags en ’s avonds niet
inbegrepen)
Uw reservatie is pas definitief bij volledige betaling:
ofwel contant in het gemeentehuis bij Annie Allemeesch
ofwel per overschrijving op het rekeningnummer van
het gemeentebestuur BE 54 0910 0025 9097 met de
vermelding van uw naam + daguitstap Mons

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

Info: A Allemeesch T 050 43 20 50 of annie.allemeesch@
zuienkerke.be

taxigeorges@telenet.be
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BLANKENBERGE
Zomerprogrammatie
Vlaanderen Feest! Optreden van Gene Thomas
vrijdag 10 juli | 20 u.
Koning Leopold III-plein | gratis
Vlaanderen Feest! Kunst- en ambachtenmarkt
zaterdag 11 juli | 14 > 17 u.
Manitobaplein | gratis
Vuurspektakel en muzikaal vuurwerk

Vuurspektakel met Cie Soukha – La caravane du feu
zaterdag 18 juli | 22.30 u. | vuurwerk start om 23 u.
Zeedijk ter hoogte van de Pier | gratis

Vlaanderen zingt
vrijdag 7 augustus | 20 u.
Koning Leopold III-plein
Vuurspektakel en muzikaal vuurwerk

Vuurspektakel met Cie Faï - Eteinciel
zaterdag 15 augustus | 22.15 u. | vuurwerk start om 23 u.
Zeedijk ter hoogte van de Vuurtoren | gratis

Parkies
8 juli		
15 juli		
22 juli		
29 juli		
5 augustus
12 augustus
19 augustus

Geert
Vanden Broucke

De Post
Niels Destadsbader
Paul Michiels
De Corsari’s
Dr. Fred & The Medicine Men
Level 6
Crystal & Runnin Wild

— Kasten op maat —
Alle maatwerk: kleerkasten, bergkasten,
dressings, keukenkasten,...

Praktisch elke woensdag om 20 uur

gsm: 0472 29 11 56
geertvandenbroucke@skynet.be
www.kastenopmaatgeertvb.be

Locatie: Park De Craene , Kerkstraat in Uitkerke

Cultuuraanbod
vrijdag 25 september
20 u. – CC Casino
zaterdag 3 oktober
20 u. – CC Casino
vrijdag 9 oktober
20 u. – CC Casino

Günther Neefs
& VRT Big Band
Back to Swing
Het Zesde Metaal
Niets doen is geen optie
The Simon & Garfunkel
Story

abonnement € 10 –
ticket € 15 – jong volk € 8,50

Muziek | rat pack, swing

abonnement € 10 –
ticket € 12,50 – jong volk € 8,50
abonnement € 10 –
ticket € 15 – jong volk € 8,50

Muziek | Nederlandstalige
muziek (West-Vlaams)
Muziek | tribute
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Winteracademie

Tekenen voor beginners
•
•
•
•

wanneer? dinsdag van 19.30 tot 22 u.
reeks 1: vanaf 22/09 - 10 lessen
geen cursus op feestdagen en in schoolvakanties
waar? Dienstencentrum De Bollaard,
Koning Albert I-laan 112
• prijs? € 60 voor 10 lessen
• cursus i.s.m. Vormingplus Regio Brugge

Kleuter- en jeugdateljee
wanneer?
Kleuterateljee (2de en 3de kleuter):
zaterdag 10.15 tot 12.15 u. (vanaf 12/09)
Jeugdateljee
• 1ste en 2de leerjaar: zaterdag van 13.15 tot 15.15 u.
vanaf 12/09
• 3de en 4de leerjaar: woensdag van 16.15 tot 18.15 u.
vanaf 16/09
• 5de en 6de leerjaar, 1ste en 2de middelbaar:
woensdag van 13.45 tot 15.45 u. vanaf 16/09
• geen cursus op feestdagen en in schoolvakanties
• Er is mogelijkheid om een proefles te volgen
(maximum 2).
• waar? Dienstencentrum De Bollaard,
Koning Albert I-laan 112
• prijs? € 110/€ 100 met jeugdpas voor een volledig
schooljaar
• per trimester wordt een bijdrage van € 7 gevraagd voor
de aankoop van materiaal.

Tekenen en schilderen voor gevorderden
• wanneer?
dinsdag van 13.30 tot 16 u.
donderdag van 19 tot 21.30 u.
reeks 1: vanaf 29/09 of 1/10
• geen cursus op feestdagen en in schoolvakanties
• waar? Dienstencentrum De Bollaard,
Koning Albert I-laan 112
• prijs? € 60 voor 11 lessen

Gemengde technieken – creatief aan de slag
• wanneer? donderdag van 13.30 tot 16.30 u;
reeks 1: vanaf 24/09 - 10 lessen
• geen cursus op feestdagen en in schoolvakanties
• waar? Dienstencentrum De Bollaard,
Koning Albert I-laan 112
• prijs? € 60 voor 10 lessen
• cursus i.s.m. Vormingplus Regio Brugge

Boetseren en keramiek
wanneer?
• maandag en dinsdag 2x per maand
van 13.30 tot 17 u. vanaf 21 en 22/09 – 17 lessen
• elke woensdag van 19.30 tot 22 u.
vanaf 16/09 – 30 lessen
• elke donderdag van 19 tot 21.30 u.
vanaf 17/09 – 30 lessen
• Je inschrijving geldt voor een volledig cursusjaar
• geen cursus op feestdagen en in schoolvakanties
• waar? Dienstencentrum De Bollaard,
Koning Albert I-laan 112
• prijs? € 120 voor 17 lessen | € 180 voor 30 lessen

Erven en schenken – nu praten over later
• wanneer? donderdag 24 september
van 19.30 tot 21.30 u.
• waar? Dienstencentrum De Bollaard,
Koning Albert I-laan 112
• prijs? € 7 – leden van de Gezinsbond krijgen 1 euro
korting op de lidkaart-spaarkaart
• cursus i.s.m. Vormingplus Regio Brugge en Gezinsbond
Blankenberge

Kalligrafie

Heerlijk genieten van de oogst

• wanneer? donderdag van 19.30 tot 22 u.
reeks 1: 17/09, 24/09, 1/10, 8/10, 15/10, 22/10
• waar? De Pekelput, Barcadère 1
• prijs? € 45 voor 6 lessen

• wanneer? vrijdag 2 oktober van 19 tot 22 u.
• waar? Dienstencentrum De Bollaard,
Koning Albert I-laan 112
• prijs? € 6
• cursus i.s.m. Vormingplus Regio Brugge en milieudienst
Blankenberge

Verken Blankenberge met een gids in een gratis begeleide wandeling
27/07, 10/08, 24/08 stadswandeling
vertrek aan dienst voor toerisme om 10u
23/07, 30/07, 6/08, stadswandeling
vertrek aan dienst voor toerisme om 15u
20/08, 27/08, 3/09
18/07, 2/08
zomersculpturen
vertrek aan dienst voor toerisme om 15u
11/07, 21/07, 4/08,
visite guidée en ville
départ: 10 h. - office du tourisme (en face de la gare), durée: 2 heures |
15/08
(en français)
participation inviduelle | gratuite
26/07, 23/08, 6/09
art-nouveauwandeling vertrek aan dienst voor toerisme om 10u
9/08, 30/08
maritieme wandeling
vertrek ‘Podiumboot’, hoek Havenstraat en Franchommelaan om 10u
16/07, 13/08
interbellumwandeling vertrek aan dienst voor toerisme om 15 u.
15

Tentoonstellingen
RaveelXL
18/07 > 27/09/2015 | 14 > 18 u.
CC Casino | gratis toegang
CC Oud Stadhuis
van
17 juli > 30 juli
1 augustus > 16 augustus
17 augustus > 31 augustus
1 september > 10 september

titel tentoonstelling
Sculpturale kunstwerken
Schilderijen
Schilderijen
Keramiek, kalligrafie en poëzie

11 september > 20 september

Maritiem antiek

Zomersculpturen

Deze uiteenlopende categorieën geven ons de kans om er
een gevarieerde dag van te maken. Ben je ook benieuwd
wat Blankenberge op deze dag te bieden heeft? Noteer
begin augustus dan alvast in jouw agenda, want dan
wordt het programma voor Open Monumentendag in
Blankenberge bekend gemaakt.

Haal je brochure bij dienst toerisme of het cultuurcentrum

Beeldige Binnenexpo
4/07 > 4/10 | tijdens openingsuren CC De Benne
CC De Benne, Hoogstraat | gratis toegang

Beeldige Wandeling
4/07 > 4/10
St-Antoniuspark, Leopoldpark,
Koning Leopold III-plein

Sint-Rochusplein

kunstenaars
Jelmer Delbeque
Werner Sarlet
Diane Deprest
Marc De Wachter, Christine Clerbout &
Lutgarde De Wachter
Carine Vermeersch

Meer info:
Cultuurcentrum, Hoogstraat 2,
8370 Blankenberge, 050 43 20 43
cultuur@blankenberge.be, cultuur.blankenberge.be

en

info & reservatie
cultuurcentrum, Hoogstraat 2, 8370 Blankenberge
050 43 20 43 – cultuur@blankenberge.be
cultuur.blankenberge.be
www.facebook.com/cultuurcentrumblankenberge

Open Monumentendag
Op zondag 13 september 2015 vindt de 27ste editie
van Open Monumentendag Vlaanderen plaats. Na 26
jaar maakt een opgelegd thema plaats voor erfgoed in
zes verschillende categorieën: de verborgen parel, de
klassieker, het vergeet-me-nietje, gerestaureerd erfgoed,
erfgoed voor families en industrieel erfgoed.

Bestel je tickets nu zelf ook online.
Bevestiging en tickets per e-mail met Antigone
Tickets
openingsuren tot de paasvakantie
ma – vrij: 10 – 12 uur, woe ook 14 – 17 uur,
do ook 16 – 19.30 uur
tijdens het weekend (enkel tentoonstellingsruimte):
14 – 17 uur

Vanderostyne CONSTRUCT

BVBA

openingsuren vanaf paasvakantie
ma – vrij: 10 – 12 uur en 14 tot 17 uur, do tot 19.30 uur
tijdens het weekend (enkel tentoonstellingsruimte):
14 – 18 uur

ALGEMENE BOUWONDERNEMING
T-F

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

Dimitri Vanderostyne _ zaakvoerder

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

Bianca Tilleman

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

EKAARTJE_ZWART_WIT.indd 1
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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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Woonzorgcentrum - 52 serviceflats
Herstelkuren - -Kortverblijf
Woonzorgcentrum
52 serviceflats
Crisisopvang
Herstelkuren
- Kortverblijf

DE BLAZUIN
De Blazuin, het intergemeentelijk samenwerkingsverband
tussen De Haan, Blankenberge en Zuienkerke, duikt in
de wereld van la Douce France. Er staan opnieuw allerlei
activiteiten op de agenda in de drie gemeentes.

Crisisopvang

1. Opening met Derek & Bal Musette-orkest

Woonzorgcentrum - 52 serviceflats
Herstelkuren - Kortverblijf
Crisisopvang

zondag 11 oktober – 11 u. | Blankenberge | CC Casino
Voor de opening trakteren we je op een heuse Franse
happening. Derek & Bal Musette-orkest brengt er
met zijn trio een Bal Musette. Bovendien proef allerlei
Franse producten en verdiep je je in Franse cultuur.

2. Lezing ‘Franse wijnen’
woensdag 14 oktober – 20 u. | Zuienkerke |De Notelaar
Denk je aan Frankrijk, denk je aan haar lekkere wijnen.
Een onderwerp waarover zoveel te ontdekken valt. Een
deskundige vertelt je over de Franse wijnstreken, wat
samengaat met een fijne wijnproeverij.

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

3. Filmvoorstelling ‘Bienvenue chez les ch’tis’

Koninklijke Baan 90, 8420 Wenduine

vrijdag 16 oktober – 20.30 u. | De Haan | cinema Rio T 050 43 30 00 | E info@duneroze.be | W www.duneroze.be
De Franse film Bienvenue chez les ch’tis met Dany
Boon, Kad Merad en Zoé Félix trok in Frankrijk meer
Koninklijke Baan 90, 8420 Wenduine
dan twintig miljoen bezoekers. Hij is daarmee de Franse
T
050
43
30
00
| E info@duneroze.be | W www.duneroze.be
film met de meeste bezoekers. Een film om niet te
missen.

4. Concert ‘Tour de France’
woensdag 21 oktober – 19 u. | Blankenberge | Belle
Epoque Centrum, CC De Benne, CC Oud Stadhuis
Enkele klassen van de stedelijke academie voor
muziek en woord van Blankenberge spelen je werk van
Franse componisten in drie korte concerten op drie
verschillende locaties. Je wandelt van het ene concert
naar het andere en krijgt na het laatste concert een
glaasje bubbels aangeboden.

5. Tentoonstelling ‘Les artistes nés’
zaterdag 24 > zondag 25 oktober | 14 > 17 u. |
Zuienkerke | De Notelaar
Op deze tentoonstelling zien we mooie werken van
alle schoolgaande kinderen van de bovenbouw van de
lagere school. De kinderen maakten hun werk rond het
‘Franse kunstenaars’. We zien de geboren kunstenaars
zichzelf op een artistieke manier ontwikkelen.
Info & reservatie
• Cultuurcentrum Blankenberge ,
Hoogstraat 2 - 8370 Blankenberge, tel 050 43 20 43
cultuur@blankenberge.be, cultuur.blankenberge.be
• Cultuurdienst De Haan, Leopoldlaan 24 8420 De Haan, tel 059 24 21 33, cultuur@dehaan.be
• Gemeentehuis Zuienkerke, Kerkstraat 17 8377 Zuienkerke, tel 050 43 20 50,
annie.allemeesch@zuienkerke.be

Openbare markten:
woe., zat.: Knokke – zon.: St. Michiels
donderdag: Wenduine
vrijdag: Gent
Verkoop in kaaswinkeltje:
Woensdag : 15 - 18 u.
Zaterdag: 15 - 18 u.

Stuur ons uw ACTIVITEITENKALENDER voor 2015
naar lieselore.verstringe@zuienkerke.be.
Wij publiceren ze gratis.
18

19

BOSKLASSEN “DE HOGE RIELEN”
voor 5e en 6e leerjaar

Onderwijs

Op maandagmorgen 4 mei stonden 31 leerlingen te
popelen van ongeduld...de langverwachte bosklassen
waren een feit. Valiezen, les- en sportmateriaal werden
ingeladen , een bus vol opwekte jongeren vertrokken naar
Kasterlee.
Foto’s vertellen ons meer dan woorden….geniet met ons
mee :

NIEUWS UIT DE GEMEENTESCHOOL

Gemeentelijke Basisschool Zuienkerke
Nieuwe Steenweg 37 - 8377 Zuienkerke
www.gemeenteschoolzuienkerke.be
Telefoon 050/41 84 30
De drukte van het derde trimester loopt stilletjes ten
einde. Enkele klassen zijn nog op een leuke, ontspannende
uitstap; hier en daar worden de boeken en schriften van
het bijna afgelopen schooljaar opgeborgen.
Het gaat snel …schooljaar 2014-2015 zit er bijna op. Straks
wuiven we onze kinderen uit voor twee zalige maanden “
grote vakantie”.
Voor we dit schooljaar afsluiten proberen we nog indrukken
weer te geven van enkel onvergetelijke momenten. Elk
gebeuren was terug meer dan de moeite waard!

’t is toch
wel een
gezellige
bende !!
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SPLASHKLASSEN
voor 3e en 4e leerjaar
Ook de
leerlingen
uit 3e en 4e
leerjaar konden
genieten
van een
spetterende
buitenklas !!
Hier zie je onze
waterratten in
actie …

Helaas komen aan alle mooie liedjes een einde …
gelukkig was er nog een leuke fuif op de laatste avond !!
’t was FANTASTISCH!!!!

ENKELE SFEERBEELDEN
Zelfs de klasactiviteiten tijdens de splashklassen waren
super plezant :

Sport alom op onze sportdag voor de 1e graad. Ondanks
het minder goede weer was de “gezonde spirit” zeker
aanwezig. Een overwinningskreet is onvermijdelijk !!
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Vrijdag 30 april 2015 werd ook een indrukwekkende dag
voor onze meisjes en jongens uit de 3e graad. Samen
met de kinderen uit Akkerwinde trokken we met z’n
allen naar de verre Westhoek. Onder deskundige leiding
van onze gids Hr Philippe De Merrisse staken we heel
wat op van WOI. Het blijft zinvol om duiding te geven bij

deze verschrikkelijke oorlog. De confrontatie met de vele
graven uit WOI doen de jongeren beseffen hoe belangrijk
het is om te streven naar vrede.
The Last Post liet een diepe indruk na bij onze kinderen.
Dank aan ons gemeentebestuur om dit project waar te
maken!

Burgemeester A. De Vlieghe komt iedereen uitwuiven

Neerleggen van de kransen door onze scholen

Het Treurende Echtpaar
“The Last Post” laat niemand onberoerd
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Binnen onze schoolgemeenschap worden af en toe heel
interessante uitwisselingen gedaan. Zo ook met de
leerlingen uit het eerste leerjaar van Knokke en onze
schatjes uit de klas van juf Désirée.
In het thema van “Hallo Wereld” werd aandacht geschonken
aan diverse culturen, zorg voor ons milieu, burgerzin,
e.a. In Knokke werden alle leerlingen aangezet om zorg
te dragen voor ons milieu. Met z’n allen verzamelden ze
heel wat aangespoeld afval waarmee ze dan een collage
maakten. Hopelijk onthouden ze hoe belangrijk het is om
zorg te dragen voor onze wereld!

Uitnodiging opendeurdag
donderdag 27 augustus 2015
van 17u00 tot 18u30
Gemeentelijke Basisschool Zuienkerke
Nieuwe Steenweg 37, 8377 Zuienkerke
Tel: 050/ 41 84 30
directeur@gemeenteschoolzuienkerke.be
Drankje aangeboden door vriendenkring

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

Aan het eind van dit schooljaar wensen we ook iedereen
te danken die op één of andere manier bijgedragen hebben
tot het prachtige afgelopen schooljaar 2014-2015!!

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

Juf Ingrid en het ganse schoolteam

Geregistreerd aannemer

Geniet van de grote vakantie en tot …
Volgend schooljaar !!

Vraag vrijblijvend inlichtingen, gratis offerte!
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H
COMPUTERWINKEL

10

iPHONE & iPAD HERSTELLING
VERKOOP LAPTOPS, TABLETS & SMARTPHONES
NETWERKBEHEER
CAMERABEWAKING
PROFESSIONELE OPLOSSINGEN OP MAAT
SERVICECONTRACTEN

BRUGSE STEENWEG 72, 8370 BLANKENBERGE
T 050 41 91 40 ////// INFO@QUESTCOMPUTERS.BE
WWW.QUESTCOMPUTERS.BE
Deze bon is geldig bij aankoop vanaf 100 euro incl. BTW en bij afgifte van deze bon. Niet cumuleerbaar met andere acties
en/of promoties. Maximaal 1 bon per gezin/adres. Geldig tot 30/05/2015.
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De week voor de paasvakantie trokken we met heel onze
leefschool op educatieve week naar Rotselaer.
We hebben allemaal enorm genoten van deze ‘Brave’week! :

Akkerwinde
In leefgroep 4 konden we weer kijken en luisteren naar
enkele heel interessante spreekbeurten :

Tijdens de educatieve week gingen de kinderen van
leefgroep4 ook op zwerfklassen. Dat was echt genieten. :
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ENERGIETECHNIEKEN • WARMTEPOMPEN • ZONNEBOILERS
SANITAIR • VERWARMING • VENTILATIE

Jan Bosschaert
0477/69.14.39
jan@demabo.be

Nick Demaecker
0478/97.22.68
nick@demabo.be

Danstaverne

DE SCHUURE
Oostendse Steenweg 49 • 8377 Meetkerke
050/ 311 606 • 0477/ 46 88 34
Voor een gezellige avond in een sfeervol kader
Alle dagen open vanaf 19.30u
Op maandag open vanaf 14u
Dinsdag gesloten

WWW.DESCHUURE.BE
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nieuw initiatief van het gemeentebestuur Zuienkerke en
hogeschool VIVES.

JEUGD

Iedereen weet dat de Vlaamse arbeidsmarkt al
jaren met een structureel tekort aan technische en
wetenschappelijke profielen kampt. Zelfs in crisistijden
raken de vacatures niet ingevuld. Dit is een
duidelijk signaal dat er te weinig jongeren voor
een technische loopbaan kiezen.

Olé kadee

De regering heeft via het Vlaams STEMactieplan (2012-2019) al een eerste stap
gezet om hier iets aan te doen. Maar ook de
gemeente kan een belangrijke rol spelen om
kinderen vertrouwd te maken met techniek.
Daarom start Zuienkerke nu ook met een
Techniekacademie ism VIVES.
De volledige reeks bestaat uit 12 workshops
tussen 9 september en 9 december 2015 op
woensdagnamiddag van 13u30 tot 15u30.
Vanaf dan gaan we met 20 kinderen uit
de gemeente aan de slag rond technische
topics. In 12 sessies van 2 uur brengen we
jongeren op een creatieve manier in contact
met chemie, hout, metaal, elektriciteit,
kunststof/elektronica, informatica, bouw,
biotechnologie. Deze workshops gaan door
in de gemeentelijke zaal “de notelaar”,
Nieuwe Steenweg 96
Er is begeleiding door professionele
techniekmentoren. Ook een actief
bedrijfsbezoek is voorzien en op het einde
nodigen we alle ouders uit op een diplomauitreiking.
Geïnteresseerden uit de 5de of 6de leerjaar kunnen zich
nu reeds aanmelden. Het aantal plaatsen is beperkt tot
20 deelnemers. Interesse laten blijken kan via www.
techniekclub-zuienkerke.be De echte inschrijving kan
vanaf 2 september. De deelnameprijs van deze workshops
bedraagt € 70, materiaal en verzekering inbegrepen. Er is
fiscaal attest zodat tot 45% gerecupereerd kan worden.
Voor een 2e kind binnen hetzelfde gezin bedraagt de
deelnamepijs €60.

Techniekacademie
Techniekacademie Zuienkerke

Schepen Annelies Dewulf: “Zit je in het vijfde of zesde
leerjaar? Ben je graag creatief bezig? Wil je mensen helpen
en de wereld verbeteren? Kriebelt het om zelf van alles te
maken? Dan is de Techniekacademie van Zuienkerke ideaal
voor jou. In een gezellige sfeer en in een echt technologielabo,
zal je heel wat opsteken.”

Oprichting Techniekacademie Zuienkerke
Het concept van de Techniekacademie werd reeds succesvol
uitgevoerd in 55 gemeenten. In september starten 8
nieuwe gemeentes in West-Vlaanderen, waaronder nu
voor de 1e keer in onze gemeente. Voor meer informatie
en foto’s kan u terecht op www.techniekacademie.be of
op onze eigen website in www.techniekclub-zuienkerke.be.

Vanaf september zal de Techniekacademie ook in
Zuienkerke aangeboden worden. Dit initiatief betrekt
kinderen van 10 tot 12 jaar op een unieke wijze bij
techniek en technologie betrekt. Het kent reeds in 61
West-Vlaamse gemeenten een groot succes. Dit is een
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De techniekacademies worden positief geëvalueerd. 97%
van de ouders wil zijn dochter/zoon opnieuw inschrijven
en 91% van de kinderen vond de techniekacademie leuk.
Dankzij een jarenlange werking in het onderwijs is ons
team bijzonder ervaren in het opzetten van technologiegerichte incentives op regionaal en nationaal vlak.

De Ploeters

Bij deze Techniekacademie Zuienkerke zullen er een
aantal technisch gerelateerde bedrijfspartners zijn:
geïnteresseerde bedrijven kunnen zich aanmelden die
mee sponsoren.
Dit project wordt financieel ook gesteund door de
provincie West-Vlaanderen via ‘flankerend onderwijs’,
door de Vlaamse minister van Onderwijs Hilde Crevits,
door de metaalsector TOFAM, en door RESOC Oostende.
Alsook een woord van dank voor de Hogeschool VIVES die
de organisatie van de Techniekacademie op zich neemt.

De zomervakantie is er terug en dat betekent natuurlijk
dolle pret met je beste vriendjes.

Voor meer informatie:

Speelpleinwerking ‘De Ploeters’ is dé ideale plaats om
tijdens die twee maanden te ravotten, te knutselen,
uitstapjes te maken, geschminkt te worden, te fietsen,
uit de bol te gaan op het springkasteel, … en dat allemaal
onder het toeziend oog van ons enthousiast moniteam.

Interesse om deel te nemen, laat het weten via www.
techniekclub-zuienkerke.be .
Rik Hostyn en Sabine Poleyn –
wetenschapscommunicator hogeschool VIVES
Coördinator Techniekacademie West-Vlaanderen rik.hostyn@vives.be - 0496 54 86 34
Contactpersoon Zuienkerke: Eva Verburgh –
050 43 20 50 - eva.verburgh@zuienkerke.be

Inschrijven kan op ieder moment van de dag en het is niet
nodig je kind op voorhand in te schrijven.
Inschrijvingsgeld (per dag te betalen bij aankomst)
• Binnen Zuienkerke: 4 euro per kind (voor het derde kind
en meer uit hetzelfde gezin 3 euro)
• Buiten Zuienkerke: 7 euro per kind (voor het derde kind
en meer uit hetzelfde gezin 6 euro). Opgelet! Kinderen
die naar een Zuienkerkse school gaan of tijdelijk bij
familie in Zuienkerke verblijven kunnen zich inschrijven
aan het voordeeltarief van 5 euro per kind (voor het
derde kind en meer uit hetzelfde gezin 4 euro).

Deze partners trekken de Techniekacademie
via de stuurgroep.

Een drankje en koekje voor ’s middags zijn inbegrepen in
de prijs.

COMPUTERPROBLEMEN HERSTELLINGEN
HARDWARE SOFTWARE

WEBSITES

PCW Solutions.
Wesley Canneyt

Nu ook in Zuienkerke!
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T 0474 84 13 54
wesley@pcw-solutions.be
www.pcw-solutions.be

Tienerwerking
Dit jaar organiseren we ook voor de tweede keer een
aantal activiteiten voor tieners (geboren in 2000, 2001,
2002, 2003)! Deze activiteiten gaan meestal door op
verplaatsing. Er zijn twee vaste busopstapplaatsen, in
Zuienkerke aan de bushalte en aan het Sportcentrum van
Meetkerke.
Inschrijven kan vanaf maandag 22 juni. Let wel de
activiteiten kunnen slechts doorgaan als het minimum
aantal inschrijvingen is bereikt. De aantallen staan steeds
vermeld per activiteit. Verzamelen is meestal tussen
8u00 en 9u30, het einde is telkens voorzien rond 17u00,
het juiste uur wordt meegedeeld na inschrijving.

Onderhoud en herstellingen
alle merken.

• Woensdag 8 juli:

Paintball Valley min. 15 - max. 30
kostprijs: € 25 - verzamelen: Zuienkerke om 11u00,
Meetkerke om 11u30 - terug: Meetkerke om 17u00,
Zuienkerke om 17u15 - meebrengen: lunchpakket en
stevige schoenen die vuil mogen worden

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

• Woensdag 29 juli:
Océade min. 15 - max. 30
kostprijs: € 15,50 - verzamelen: Zuienkerke om 9u00,
Meetkerke om 9u30 – terug: Meetkerke om 17u00,
Zuienkerke om 17u15 - meebrengen: lunchpakket en
zwemgerief

Elke werkdag open van 9 tot 18 uur

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

• Woensdag 12 augustus:
Strand min. 10 - max. 30
verzamelen: Meetkerke om 9u00, Zuienkerke om 9u30
– terug: Zuienkerke om 16u30, Meetkerke om 17u00 –
meebrengen: lunchpakket, zwemgerief en fiets
• Woensdag 26 augustus:
Bobbejaanland min. 20 - max. 30
verzamelen: Zuienkerke om 8u00, Meetkerke om 8u15
- terug: Meetkerke om 19u00, Zuienkerke om 19u15 –
meebrengen: lunchpakket
Hier kun je ons vinden:
Sportcentrum Meetkerke
Oude Molenweg 15
8377 Zuienkerke
Contactpersonen:
Eva Verburgh: 050 43 20 50 – 0478 36 55 10
of jeugddienst@zuienkerke.be

G Volg onze speelpleinwerkig ook via
www.facebook.com/deploeters
Heb je nog geen programmaboekje ontvangen en wens je
er eentje. Stuur ons gewoon een e-mailtje.
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In september wordt Chiro Zuienkerke dan effectief 5
jaar! Omdat we dit niet zomaar voorbij willen laten gaan,
organiseren we een heuse Chiromarkt op zaterdag 19
september 2015. Iedereen, maar echt iedereen, is die
dag welkom in ons Chirodorp aan de gemeenteschool
om het 5-jarig bestaan van Chiro Zuienkerke te vieren.
Breng familie, vrienden en kennissen mee om de unieke
Chirosfeer te komen opsnuiven, deel te nemen aan de
verschillende activiteiten en/of te genieten van een
drankje en een hapje (frietkraam en braadworsten) op
ons zomerterras. De toegang is er trouwens de ganse dag
gratis!
In de namiddag vind je er o.a. schminkstand,
kinderrommelmarkt, springkastelen, kleurwedstrijd,
reuzegrote gezelschapsspelen, Viking Kubb, vertelcaravan,
initiatie sjorren, initiatie folk/volksdansen, knutselsessie
“creatief met hout”, poppentheater en een wedstrijdje
“leiding VS ouders”. ’s Avonds is er dan nog een echt
Chirocafé met een indoor kampvuur! De ganse dag vind je
er trouwens ook een leuke en interactieve expositie rond
“5 jaar Chiro Zuienkerke”.

CHIRO
Het 5e werkjaar van Chiro Zuienkerke zit er bijna op.
We beleefden het voorbije jaar weer tal van leuke
en onvergetelijke Chiromomenten: naast de vele
zaterdagnamiddagen was er ook nog de supergezellige
spaghettiavond, gingen we schaatsen, hielden we een
Klein Bivak in Kortrijk, verkochten (en smulden) we samen
zeer veel lekkere pannenkoeken en gingen we ook nog
eens zwemmen.
Alsof dat allemaal nog niet genoeg is, moet het
hoogtepunt eigenlijk nog komen: het Groot Bivak! Van
23 juli tot en met 31 juli 2015 gaan we allemaal samen
bivakkeren in Diest (Diest ligt in het noordoosten van
Vlaams-Brabant en is de geboortestad van Liliane SaintPierre, Marieke Vervoort en Timmy Simons). We gaan
er 9 dagen ravotten, luidop lachen en lekker eten! Onze
Rakwi’s, Tito’s & Keti’s gaan er zelfs voor het eerst in
tenten overnachten, als dat niet spannend is!

R Inschrijven voor de kinderrommelmarkt is gratis en doe
je best vooraf via chiro.zuienkerke@gmail.com .
Ons nieuwe Chirowerkjaar start dan de zaterdag nadien,
op 26 september 2015. Alle Chirowietjes zijn vanaf dan
weer welkom voor een hele reeks nieuwe Chiroavonturen
tussen 14u en 17u.
Op zaterdag 7 november 2015 organiseren wij opnieuw
een zotte spaghettiavond met een presentatie van de
leukste foto’s van het voorbije Groot Bivak in Diest.

Wil je nog meer info over (de werking van) Chiro
Zuienkerke, neem dan eens een kijkje op onze website
www.chirozuienkerke.be of contacteer ons via
chiro.zuienkerke@gmail.com of via groepsleidster
Sarah (0494/268497).
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NIEUW! Groene energie, mooi geïntegreerd in uw dak.

www.dakwerkenfernandlouagie.be
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OUDLANDPOLDERTOCHT

SPORT EN VRIJE TIJD

Sportraad Zuienkerke

Polderarrangement

WANDELTOCHT
- ZONDAG 6 SEPTEMBER 2015 -

Het Polderarrangement “Het Vlakke Land” is een
tocht over de vier deelgemeenten van 43 km met vijf
sneukelhaltes : koffie, aperitief, boterham met hesp/kaas
en groenten, koffie met taart, en een trappist om af te
sluiten. De tocht kan rustig uitgefietst worden tegen een
snelheid van 16 à 17 km/uur, onderweg kom je ook een
aantal rustbanken tegen.

OUDLANDPOLDERTOCHT
NIEUW PARCOURS
Doorheen de prachtige Polders met zijn open landschap
Langs rustige verkeersluwe wegen en door weidegebieden
met zijn poelen, fauna en pleisterplaatsen voor
uitheemse vogels.

Het arrangement gaat door van 1 april tot 30 september
telkens op woensdag; vrijdag, zaterdag en zondag. Dit
arrangement kan besteld worden aan de ongewijzigde
prijs van 15 euro. Ook de minder mobiele mensen kunnen
met de wagen meerijden op een alternatief parcours om
de fietser te volgen.

Start:

Zaal de Bommel, Doelhofstraat 26
in Nieuwmunster
Inschrijving: van 8.00 u tot 15.00 u
Afstanden: 6 – 12 – 19 – 24 Km
) 5 Km
Deelname: Leden: € 1,10
Niet federatieleden: € 1,50
Info:
Franky Goethals 0476/48.31.69
Roger Deketelaere 0478/24.31.63

Inschrijven kan tot ten laatste 3 dagen voor de uitstap.
Voor inschrijving en meer informatie kan je terecht
bij Annie Allemeesch en Lieselore Verstringe in het
gemeentehuis. T 050 43 20 50
Jacques Demeyere,
Schepen van Toerisme
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BIBLIOTHEEK
Boekbaby’s
PEUTERPAKKETTEN BOEKBABY’S
BESCHIKBAAR IN DE BIB
“Toen je kindje zes maanden oud werd,
kon je in het consultatiebureau van
Kind & Gezin een eerste boekenpakket
voor je baby krijgen. Ben je ingegaan
op dit aanbod, dan ontvang je
binnenkort een uitnodiging om het
volgende cadeautje voor jouw peuter
op te halen in de bibliotheek. Dit peuterpakket bestaat
uit een nieuwe draagtas, met daarin twee boekjes en een
kleurige brochure over het project “Boekbaby’s”. Ontdek
tijdens jullie bezoek ook eens het rijke en diverse aanbod
van de Kleine bib en maak je kindje gratis lid!”

NIEUWE AANWINSTEN
JEUGD
Korte titel

Auteur

LEESBOEKEN
Protest
In actie!
Selfie
De moord op Miss België
Doorbraak
Blinde woede
15 dagen zonder hoofd
Mijn vriend Hitler
Oliver
De tuin van de walvis

Bohlmeijer, Arno
Brooks, Kevin
Cazemier, Caja
De Bel, Marc
Andraka, Jack
Bracke, Dirk
Cousins, Dave
De Loof, Piet
Van de Vendel, Edward
Tellegen, Toon

STRIPS
De grote knoeiboel
Het rode oog
De vlucht van Bella
De olijke oliemannen
De stenen handdruk
Het verdwenen kasteel
De zeepkoning
De furiën
De toffe tamboer
De briesende bruid

Nys, Jef
Nys, Jef
Nys, Jef
Nys, Jef
Nys, Jef
Nys, Jef
Nys, Jef
Claus
Vandersteen, Willy
Vandersteen, Willy
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De snoezige snowijt
De buljanus-dreiging
Het vlooiencircus
De zeven plagen
De 3D-bielen
De lelijke slaper
Radio salami
Dieselman
Dertig floppen
De killerkok
Het papschoolgenie

Vandersteen, Willy
Linthout, Willy
Linthout, Willy
Linthout, Willy
Linthout, Willy
Linthout, Willy
Linthout, Willy
Urbanus
Linthout, Willy
Urbanus
Linthout, Willy

WEETBOEKEN
Sint op komst!

De Leeuw, Mattias

VOLWASSENEN
Romans
De grenzeloze
De doos
De abdij van Northanger
Een etentje bij restauran
De grote stilte
Vermoorde onschuld
Verzoeking
Scherp
Teek
Scam alarm
Als je het licht niet kun
Het nulnummer
Nacht van het kwaad
Het had erger gekund
Denken aan vrijdag
En ze was
De nachtegaal
Pompeii
De zonsopgang
Vergeten reus
Transfermaand
Met een knipoog
De stad
Leeuwentemmer
Tussen de regels
Het Engelse meisje
Piece of Kate
Een meisje is maar half a
In haar lichaam besloten
En de minnaar is...

Adler-Olsen, Jussi
Aspe, Pieter
Austen, Jane
Binchy, Maeve
Boyne, John
Claes, Jo
Coben, Harlan
Cornwell, Patricia
Deflo, Luc
Dhooge, Bavo
Doerr, Anthony
Eco, Umberto
Follett, Ken
Ford, Richard
French, Nicci
Gaylin, Alison
Hannah, Kristin
Harris, Robert
Hislop, Victoria
Ishiguro, Kazuo
Kerr, Philip
Keyes, Marian
Koontz, Dean R.
Läckberg, Camilla
Leon, Donna
Leroy, Margaret
Lichthart, Emily
McBride, Eimear
MacDonald, Ann-Marie
Mansell, Jill

De witte duif
De vrouwen van kasteel De
Ladivine
Hemel boven Londen
Stad van inkt
Wij
Doodswens
Voet bij stuk
Op zoek naar geluk
De immigrante
De celliste van Portofino
Bittere zonde
Het een als het ander
Het spel van de macht
Operatie Snow Dragon
IJstweeling
De vreemdelinge
De lege stad
Dertig dagen
De zomer hou je ook niet
Mont Blanc
De oorlog van mijn moeder
Reizen Waes
In haar hart
Non-fictie
Puur eten dat je gelukkig
Typisch testosteron

De hoofdbibliothecaresse van Blankenberge, Christine
Deprest had al deze boeken persoonlijk onder handen
genomen en zodoende werden bij deze operatie een
heleboel boeken niet goed genoeg gevonden om in de
bibliotheekrekken van onze Boekennok te staan .

Montefiore, Santa
Montefiore, Santa
Ndiaye, Marie
Nesser, Håkan
Nicholson, Geoff
Nicholls, David
Patterson, James
Pearce, Joseph
Probst, Jennifer
Puzo, Mario
Richman, Alyson
Roll, Liselotte
Smith, Ali
Steel, Danielle
Thor, Brad
Tremayne, S.K.
Van den Broeck, Walter
Van der Vlugt, Simone
Verbeke, Annelies
Verhulst, Dimitri
Vermeer, Suzanne
Vinckx, Yaël
Waes, Tom
Younts, Elizabeth Byler

Wat te doen met al die boeken ?
De oplossing werd al snel gevonden: een boekenstandje
maken op de rommelmarkt van 2 mei en de boeken
verkopen. De boeken verkochten als zoete broodjes , want
de prijzen waren zeer democratisch. 0,50 euro voor een
kinderboek of een strip en 1 euro voor 5 volwassen boeken.
Er werden meer dan 300 boeken verkocht. Wie een boek
kocht, mocht meedoen aan een quiz. De vragen waren
niet al te moeilijk, maar het was de schiftingsvraag die de
doorslag gaf.
Hoeveel letters zitten er in de bokaal.
Het juiste aantal was 511. De burgemeester zelf had de
letters geteld en de oplossing zat goed verborgen in zijn
portefeuille. Er werden 32 formulieren in de quizdoos
gedeponeerd.
Sigrid Hautekiet was de beste op de schiftingsvraag
met 500, daarna Oscar De Bruycker met 498 en tenslotte
Suzanne Misselyn met 550.
Zij wonnen allemaal een boekenbon bij de Standaard
boekhandel.
Aan alle winnaars van harte proficiat !

SLUITING BIBLIOTHEEK ZUIENKERKE
TIJDENS DE ZOMERVAKANTIE ZAL DE BIBLIOTHEEK
GESLOTEN ZIJN VANAF ZATERDAG 1 AUGUSTUS 2015
TOT  EN MET ZATERDAG 15 AUGUSTUS 2015

Naessens, Pascale
De Kruif, Aart

WINNAARS BOEKENQUIZ
Zaterdag 30 mei werden de winnaars van
de bibliotheekquiz ontvangen in de bib
van Zuienkerke in aanwezigheid van de
burgemeester en de pers.
De vrijwilligers van de bib hadden de handen
in elkaar geslagen om de volwassenen
afdeling te herschikken en zodoende werden
er vele boeken uit de rekken genomen die de
laatste 5 jaar niet meer ontleend werden of
die licht beschadigd waren.
De jeugd- en kleuterafdeling had 2 jaar
geleden al een grondige oppoetsbeurt
gehad, dat was dus veel minder nodig,
maar toch werden hier ook diverse boeken
afgevoerd. Daarnaast had de bib diverse
schenkingen ontvangen.
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FEESTZAAL

DE NIEUWE
BLAUWE TOREN
Zaal voor alle gelegenheden
Tot 200 personen
Huwelijken, communiefeesten,
Vergaderingen, rouwmaaltijden
Eigen keuken ! Ruime parking!
Elke eerste maandag van de maand :
Seniorendansnamiddag
Blankenbergse Steenweg 2
8377 Zuienkerke

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

Kantoor Demaré
Bank en Verzekeringen

Canadezenstraat 3
8380 Lissewege
T. 050 54 48 12
F. 050 55 03 06
kantoor.demare@gmail.com

Uw Record Bank dicht bij de deur
(om te parkeren geen sleur)
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gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Zo zijn er door
de hittegolven van 2003 en 2006 telkens meer dan 1000
dodelijke slachtoffers gevallen. Hoe kan je jezelf en de
mensen uit je omgeving nu best beschermen?

Welzijn en
gezondheid

1. Wat kan te veel zon, hitte of ozon doen
met je gezondheid?

Alcoholvrije cocktails
Klinken op een
heerlijke zomer!

Te veel zon kan natuurlijk je huid verbranden, maar
kan je ook een zonnesteek bezorgen. Een zonnesteek
kan je herkennen aan hevige hoofdpijn, slaperigheid,
misselijkheid, koorts en zelfs bewustzijnsverlies.

Een zwoele zomerdag brengen we
graag door in gezelschap. Uiteraard
met een hapje en een drankje. Het aperitief moet
uitnodigend zijn, lekker, verfrissend… Heerlijk genieten
dus, maar het kan ook non-alcoholisch. Wedden dat je
de smaak van alcohol helemaal niet mist? Logo BruggeOostende vzw geeft je alvast inspiratie!

Als het heel warm is, dan kan je ook problemen krijgen
door de hitte op zich, zelfs al zit je niet in de zon. Typische
gezondheidsproblemen zijn:
• uitdroging: een droge, plakkerige mond met weinig
speeksel, weinig of geen urine meer en ingevallen ogen.
Als je huid tussen je vingers neemt en loslaat, veert die
niet meteen terug.
• huiduitslag: jeukende of brandende bultjes of blaasjes
doordat zweetkliertjes verstopt raken.
• spierkrampen in buik, armen en benen door zeer veel te
zweten bij lichamelijke inspanningen.
• uitputting: zwakte, duizeligheid, hoofdpijn en soms
braakneigingen samen met zeer veel zweten.
• een hitteslag: dit is een extreem gevaarlijk gevolg
van té veel hitte. Hierbij is je lichaam zo ontregelt
dat het je temperatuur niet meer kan regelen. Je
lichaamstemperatuur kan zo hoger worden dan 40°C.
Kenmerken zijn een droge, rode huid, een snelle
hartslag,
soms
braakneigingen en
verwardheid. Merk
je deze signalen,
zoek dan dringend
medische hulp!

Deep red
•
•
•
•

¼ frambozensiroop (kun je ook light kopen)
¼ spuitwater
2/4 roze pompelmoessap
ijblokjes

Aloha

• 10cl ananassap
Ozon is een agressief
• 5 cl appelsap
gas dat tot diep
• 4 cl sinaasappelsap
in je longen kan
• 1 cl vers citroensap
doordringen. Krijg je er té veel van binnen dan krijg je
• ijsblokjes
klachten zoals kortademigheid, irritatie van de ogen,
								
keelpijn en hoofdpijn.
Lies Van Loo
stafmedewerker setting onderwijs
2. 	Voor wie kan hitte en ozon
bij Logo Brugge-Oostende vzw

gezondheidsproblemen geven?

Iedereen kan er gezondheidsproblemen door krijgen,
maar sommige personen lopen sneller risico’s: oudere
mensen, baby’s en jonge kinderen, chronisch zieken en
hulpbehoevende personen, zeker als deze alleen leven.

Warme dagen? Bescherm jezelf en je
omgeving tegen hitte en ozon!
Een zomer zonder warme, zonnige
dagen is voor heel wat mensen
geen échte zomer. Die warmte
kan inderdaad deugd doen, maar
toch moeten we opletten: soms
is er te veel ozon in de lucht of kan té veel hitte ernstige

Op momenten van hitte- en ozonpieken kunnen
ook normaal gezonde volwassen mensen ernstige
gezondheidsrisico’s lopen, bijvoorbeeld door op de
warmste momenten te veel lichaamsinspanningen te
doen.
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3. Hoe weet je wanneer je extra moet opletten
voor hitte of ozon?

Let op elkaar: let op oudere familieleden, buren en
kennissen, vooral alleenstaande zieken en ouderen.

Niet elke warme dag is officieel een ‘hittegolf’. Om te
weten wanneer er een echte hittegolf in het land is, volg
je best regelmatig het weerbericht op via de krant, tv,
radio, internet,…

Meer tips vind je op
www.zorg-en-gezondheid.be/hittealarm/.
Dieter Vanparys, Medisch Milieukundige
bij Logo Brugge-Oostende vzw

Toch kan je beter niet wachten op een officiële hittegolf
om je te beschermen tegen hitte of de zon. Houd
daarom ook buiten de échte hittegolven rekening met de
beschermingstips.

Kampvuurtje maken? Gezellig, maar
hoe hou je het veilig en gezonder?
Elke zomer trekken tienduizenden
kinderen en jongeren gaan
weer samen op avontuur: hele
dagen en nachten samen spelen,
wandeltochten, zelf koken, … Voor de meesten is een
kamp zonder kampvuur gewoon ondenkbaar. Zo blijkt uit
onderzoek dat bijna 70% van de lokale jeugdwerking wel
eens een kampvuur stookt. Je mag dit echter niet zomaar
doen, en als je het mag, dan doe je het best op een zo
gezond en veilig mogelijke manier.

Wil je weten wanneer er te veel ozon in de lucht zit, dan
hoor je dit ook in het weerbericht. Je kan je ook gratis
abonneren op de elektronische mailinglijst “Smogalarm
en hittewaarschuwing” via www.irceline.be.

4. Hoe kan je jezelf, je gezin en anderen
beschermen tijdens hittegolven en ozonpieken?
Draag aangepaste, lichte kledij (let extra op bij baby’s en
bejaarden).

Mag je overal een kampvuur maken?

Drink meer dan je gewoonlijk doet en bij voorkeur
mineraal water. Dranken met alcohol en dranken met veel
suiker zijn niet aangeraden: alcohol zorgt er net voor dat je
lichaam meer vocht afgeeft, terwijl je lichaam gesuikerde
dranken minder snel opneemt. Help zeker ook baby’s,
jonge kinderen en hulpbehoevenden om voldoende te
drinken!

Neen, dit mag
niet overal. Er zijn
hierover heel wat
regels,
waarvan
er sommige meer
dan
125
oud
zijn. Voor een
jeugdbeweging
is het daarom
zeker niet altijd
zo evident om door de bomen het bos te zien, maar via
je gemeentelijke jeugddienst, de koepelorganisaties van
de jeugdbeweging of via het dossier ‘kampvuur’ van het
Steunpunt Jeugd kan je heel wat info vinden over wat je
moet doen om een kampvuur aan te vragen. Uiteraard
kan je hiervoor ook terecht bij de gemeente waar je op
kamp gaat.

Blijf binnen: in de binnenlucht is minder ozon dan in
de buitenlucht. Zoek de koelte op en koel je lichaam
regelmatig af (douche, bad, zwembad, …).
Houd je ramen, gordijnen en rolluiken overdag dicht en
verlucht ’s nachts als het weer wat frisser is.
Rust voldoende en beperk je lichamelijke inspanningen,
vooral tussen 12 en 16 uur. Verplaats sport- en
spelactiviteiten liever naar een koele binnenruimte en
best naar de koelere perioden van de dag: vòòr 11 uur of na
22 uur zijn de veiligste uren van de dag.

Hoe kan je kampvuurtje veiliger?
Vuur is uiteraard gevaarlijk als je niet oplet, maar je kan
zelf heel wat dingen doen om ongelukken te vermijden:
• Hou afstand van bomen, struiken,… en leg droge keien
rond het vuur. Natte keien kunnen uiteenspatten als ze
te warm worden door de stoom die er in ontstaat en
weg wil.
• Maak geen kampvuur als het erg droog is of er veel wind
is
• Gebruik nooit aanmaakvloeistoffen (benzine, olie, ….)
• Zorg dat er altijd een begeleider bij is en houd kinderen
op voldoende afstand.

Bescherm je tegen de zon met een goede beschermende
zonnecrème en een hoofddeksel (hoed, pet,…).
Neem je bepaalde geneesmiddelen, informeer dan best
bij je arts of apotheker of die medicatie een negatief effect
kan hebben op je gezondheid tijdens een hitteperiode en
of de dosis eventueel moet aangepast worden.
Laat kinderen nooit achter in een geparkeerde auto. Door
de zon loopt de temperatuur in enkele minuten heel hoog
op, zelfs met een open raam.
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Meer belangrijke tips vind je op www.opkamp.be/
kampvuur-maken. Zorg dat alle begeleiders weten hoe ze
veilig met een vuur moeten omgaan.

bvba Schrijnwerkerij Wybo

OK, vuur is gevaarlijk, maar ongezond?

Blankenbergsesteenweg 13
8377 Zuienkerke
Tel. 050 41 19 88
GSM 0476 40 94 15
Fax 050 42 89 59
wybo.kurt@belgacom.net
www.wybo-kurt.be
BTW BE 0824.090.521

Inderdaad, vuur
kan
ongezond
zijn. Meer nog,
bij elk vuur dat
je maakt, komen
er allerlei stoffen
vrij die je beter
niet
inademt.
Meestal geeft
dit niet direct
bij één keer
gezondheidsklachten voor de mensen rond het vuur,
behalve hoesten en prikkende of tranende ogen. Voor
kinderen met astma of andere luchtwegproblemen kan dit
echter wel gevaarlijk zijn, omdat dit bijvoorbeeld astmaaanvallen kan uitlokken. Ook daarom is het van belang
om goed op de hoogte te zijn van eventuele medische
problemen van de kinderen die mee zijn op kamp.
Om zo weinig mogelijk gezondheidsproblemen te krijgen,
gebruik je:
• enkel droog brandhout,
• geen vezel- of spaanplaten (mdf, osb, triplex, multiplex,
…) of paletten,
• geen geschilderd, vernist, gelijmd of ander behandeld
hout,
• geen afval: geen melkkartons, tijdschriften, dozen,
knutselwerkjes, sigarettepeuken, blikjes, plastiek
flessen, etensresten, touw, kroonkurken, zetels,
spuitbussen, kleren, ….
Meer weten over kampvuurtjes (wetgeving, toelatingen,
tips,…)? Surf naar www.opkamp.be/kampvuur-maken.
Dieter Vanparys
Medisch Milieukundige bij Logo Brugge-Oostende vzw

Kapsalon Greco
De Decker Chantal

Nieuwe Steenweg 88 - 8377 Zuienkerke
T 050 41 84 14
Gesloten op zon-, maan- en dinsdag
BTW nr. 0672.111.515
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Preventie
DE POLITIE ZORGT VOOR JE WONING
TIJDENS JE VAKANTIE
Je gaat met vakantie.
Wij hopen met jou op een zonnige vakantie en een vakantie
zonder zorgen. Zonder zorgen? Ja, maar niet zonder
voorzorgen. Geef dieven zo weinig mogelijk kansen.
Ook de politie houdt een oogje in het zeil. Op regelmatige
tijdstippen zal de politie je woning controleren op
onregelmatigheden. Je moet enkel bij de plaatselijke
politie langs gaan en volgende inlichtingen meedelen:
• naam en woonplaats
• vakantieverblijf
• contactpersoon bij noodgevallen
• aard woning, alarmgegevens.
Wij wensen je een zorgeloze vakantie
en behouden thuiskomst toe.
Politie Zuienkerke : 050/41.14.14
Alex.blondelle@politieblankenberge.be
Preventiedienst: 050/43 57 32
Preventiedienst@blankenberge.be

Voorkom een hoge energiefactuur en...

leinen Olifa
k
en

nt

D

Hou de koude buiten
en het geld binnen...

Om uw enkele ruiten
door dubbele beglazing te vervangen.

decoratie & creatie

Gemakkelijk en zonder verandering…
geschikt voor alle houten ramen!
Gratis prijsofferte

* workshops bloemsierkunst *
Kerkhofstraat 13, 8377 Houtave
Tel. 050 36 29 97
Kerkhofstraat
13 30
8377
Houtave
GSM 0475
80 48
Tel. 050demolhilde@yahoo.com
36 29 97  GSM 0475 30 80 48
demolhilde@yahoo.com
facebook.com/denkleinenolifant
facebook.com/denkleinenolifant

Algemene glasonderneming

E. Blomme & zonen
Ontmijnersstraat 7
8370 Blankenberge
tel. 050 41 40 31
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Voor de 1ste communie heel veel dank aan juf
Ann Mommerency die de kinderen bijzonder goed
heeft voorbereid en begeleid op dit belangrijkste
geloofsgebeuren sinds hun doopsel. Ook heel veel dank
aan de juffen en de ouders van onze communicantjes!
Het was trouwens een heel innige en blijde viering, waarbij
de directie en kleuterjuffen die de kinderen de jaren door
hebben zien groeien ook hun belangrijke inbreng hadden,
ook tijdens de receptie achteraf. Eén en al blijdschap en
feestelijke stemming met zoveel tevreden mensen, één
grote familie!

VERENIGINGEN
Burendag wijk Kruiskalsijde

Voor het vormsel kunnen we met evenveel reden dank
zeggen aan een hele ploeg mensen: een groep catechisten
getrokken door de algemene leiding van Marie-Anne
Deloddere en Marijke Driesmans, gesteund door de
klassenleerkrachten van het 6de leerjaar voor de jeugdige
viering. Ook hier heel veel dank aan de godsdienstjuffen,
ouders, peters en meters en de hele school die de
vormelingen hebben begeleid gedurende 6 of meer jaren.
Ook in Nieuwmunster had een innige vormselviering
plaats. Trekkers en catechisten waren hier Inge Lutters en
Mieke Marrannes voor de catechese en Mark Makelberge
voor de muzikale omkadering. Ook hier onze oprechte
dank. Het vormsel: wellicht een heel belangrijke stap in
de groei naar christelijke volwassenheid!

Op vrijdag 22 mei kwamen 32 mensen samen uit de wijk
Kruiskalsijde in de Nieuwe Blauwe Toren bij De Witten
en Annelien voor een gezellig etentje. Michel Van Vooren
kreeg een bijzondere vermelding om dat hij de enige is
die in de wijk woont vanaf zijn geboorte en zonder ooit te
verhuizen en dat is ondertussen al 50 jaar! We mochten
twee nieuwe mensen verwelkomen. Naast de huidige
bewoners kwamen ook nog twee koppels die verhuisd zijn
en een toekomstige inwoonster het gezelschap verrijken.
De sfeer zat er meteen in, zodat er niet meer gedacht
werd aan een groepsfoto. De organisatoren werden
bedacht met een mooi boeket en een fles wijn uit dank
voor de achtste reünie die zij op poten gezet hadden. Dit
geeft ons meteen moed voor de inrichting van burendag
voor de volgende acht jaar! Marc en Veronique HuysDecloedt konden niet aanwezig zijn wegens de ‘DermaDemo- Dagen’ op hun plein (vroegere Lapin). Ze nodigden
ons wel uit voor een glaasje in de tent op hun site na het
etentje, wat ongeveer de helft van het gezelschap ook
met graagte deed. Enkele zagen er zelfs de zon op gaan!
Jeannine Samijn

Ten derde hadden we de magnifieke sacramentsprocessie.
Zoals de vernieuwde affiche al liet vermoeden zou het
een piekfijn verzorgde processie worden. Boegbeeld en
drijfkracht achter het geheel is al vele jaren Marie-Anne
Deloddere, die zowel het processiecomité als de hele
praktische organisatie telkens voor haar rekening nam:
een reuzenwerk! Vandaar hier onze terechte dank voor
deze niet aflatende inzet en het mooie resultaat.  Dankzij
de regie van Philippe De Merrisse, enkele vernieuwingen
en de talrijke enthousiaste deelnemers uit de vier
parochies liep alles gesmeerd. Daarom ook dank aan
jullie allen die de processie “maakten” en de hemel die
zorgde voor het passende goede weer. Ook dank aan
het gemeentebestuur, de cultuurraad en de uitgeverij
Muurkranten voor alle steun. Dat de processie vooral
de deelnemers zoveel deugd doet en de hele parochie is
zeker! We hopen dan ook dat we met nieuwe moed en
met velen volgend jaar opnieuw Zuienkerke op de kaart
mogen zetten van dit spirituele immaterieel erfgoed van
Vlaanderen.

Zuienkerkse parochie en federatie

Vanwege de parochieraden, de kerkfabrieken en ikzelf,
pastoor Freddy Staelens

Bijzondere dank
We hebben de laatste weken weer hoogdagen beleefd in
onze Zuienkerkse parochie en federatie. Daar waren de
1ste communie en het vormsel met plechtige communie
en daarna onze magnifieke processie! Het past hier toch
enkele woorden van dank te brengen voor al die mensen
die letterlijk en figuurlijk de kar hebben getrokken en vele
mensen enthousiast hebben gemaakt voor deze drie
onvergetelijke dagen.
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Op zondag 13 september 2015 organiseert de Gezinsbond
van Meetkerke opnieuw haar intussen traditioneel
aperitiefconcert. Het eerste concert vond plaats in 1999
en nu, zestien jaar later, zijn we aan de zevende editie toe!

Touwtrekkers De STOVE

Dit jaar nodigen we een groep uit die reeds naam maakte
in het folkwereldje: FOLKY TOWERS.
Het gezelschap brengt een hartverwarmend programma
dat je meeneemt op een muzikale reis, niet enkel
doorheen de Ierse muzikale landschap, maar ook door dat
van andere Keltische regio’s.
Wie al een voorsmaakje wil hebben van wat Folky Towers
te bieden heeft, kan hiervoor terecht op hun eigen website
www.folkytowers.be.
De Calangnehoeve in Meetkerke biedt ons opnieuw een
ideale locatie voor een sfeervol en uniek gebeuren.

NODIGT IEDEREEN UIT OP
VRIJDAG 31 JULI 2015

Prijzen (versnaperingen en 1 aperiftief inbegrepen)
leden Gezinsbond: vvk 5 € - TP 6 €
niet-leden: vvk 7 € - TP 8 €
kinderen tot 12 jaar gratis

vanaf 19 uur
varken aan ‘t spit met groenten en frieten
kaarten enkel in voorverkoop
aansluitend dansavond
Koen: 0485/57 24 21
Martine: 0475/82 35 81
Pieter: 0472/21 74 24

Locatie: HOEVE DE CALANGNE, Mareweg 6 te Meetkerke.
Er wordt gespeeld in een half open schuur zodat er bij
mindere weersomstandigheden beschutting is.

WAAR ????

Info & tickets: 050/313382 - 319037 - 383602 - 311418
e-mail: gezinsbond.meetkerke@telenet.be
of raadpleeg de website www.gezinsbond.be/meetkerke

Hove ter Hille
Expressweg N3776, 8490 Stalhille (Jabbeke)

Bartholomeüsfeesten

Gezinsbond Meetkerke
organiseert aperitiefconcert

Het zomert in Nieuwmunster!
Bartholomeüsfeesten zetten in op
boerenmarkt, ontmoeten, lekkers
en muziek

APERITIEFCONCERT TE MEETKERKE
ZONDAG 13 SEPTEMBER 2015 OM 10u45

Op zaterdag 22 en zondag 23 augustus viert de zomer
haar hoogtijd in Nieuwmunster. Op het programma prijkt
een compositie van muziekgroepjes, aanschuiven aan
de feestdis, een heuse boerenmarkt, eucharistie vieren
en ontmoeten. Het feestelijke dorp ontvangt maar al te
graag haar zomerse gasten. Iedereen is welkom!

IERSE EN KELTISCHE FOLK met de groep
FOLKY TOWERS
43

Op zaterdag 22 augustus
organiseert de dorpsraad
uit Nieuwmunster haar
tweede
Boerenmarkt.
De kleinschalige maar
uitzonderlijke markt met
verse producten, een
persoonlijk contact met
de producenten en een
gezellige sfeer charmeert.
Hobbyteelt, landbouw- en
streekproducten
staan
centraal binnen ons opzet.

Inschrijven voor deze unieke
feestmaaltijd kan bij Carine
Blomme – Hoeksam 18 (0498
085774) Volwassenen betalen
15 euro – kinderen tot 12
jaar 5 euro. Iedereen is voor
dit feestfestijn van harte
welkom! In de feesttent
is er beperkt plaats, vlug
inschrijven is dan ook onze
boodschap!
Je kan er tevens je beetjes
strekken op vervlogen
hits of genieten van een
dansdemonstratie.
De
kinderen en jongeren kunnen
dit jaar Nieuwmunster in de
verf zetten. Wie slaagt er
in om Nieuwmunster haar
zomerse kantjes binnen
kleuren en vormen weer te
geven. De schildersezels en
het coloriet staan alvast
klaar.

Je treft er een gevarieerd
assortiment aan producten
zoals brood, bloemen, zuivel,
honing, fruit, groenten,
aardappelen,
aardewerk,
kaas- of vleeswaren. Het
markten vindt plaats van
14.00 tot 19.00 uur op
het
dorpsplein.
Enkele
troubadours zorgen voor de
muzikale omlijsting. In café De
Ster kun je op de markt tevens
iets drinken. Oude volksspelen
dagen de jonge meute uit.

Aan alle dorpsgenoten
vragen we om ter
gelegenheid van het
feestweekend een vlag
aan de gevel te hangen.
Zo tonen we samen onze
verbondenheid, een sterke
troef binnen het leven in
Nieuwmunster.

Zondagse liefhebbers en
al wie Nieuwmunster een
warm hart toedraagt vieren
op zondag 23 augustus het
feest van St.-Bartholomeüs.
Om 10.15 uur slentert van aan
de Mariagrot een processie
doorheen het dorp. Feestelijk
vieren
we
aansluitend
eucharistie om 10.30 uur in
de kerk. Het parochiekoor
van Blankenberge luistert de
viering op.
Om 11.30 uur heft de
parochieraad het glas op
een nieuw werkjaar en
nodigt daartoe jong en oud
uit op het feestelijk plein.
Dorpsgenoten uit Polen
verrassen je er graag met
traditionele muziek.
Om 13.00 uur kun je
genieten van een stuk
varken aan ’t spit, een
groentenkrans, gebak en
edel nat. Voor de jonge
meute zijn er frietjes,
worst en appelmoes.
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Nieuws van de Koninklijke
vriendenkring van de bloedgevers
te Zuienkerke

KLJ Houtave - oostende
KLJ Oostende-Houtave bestaat 85 jaar!
Dit hebben we al uitgebreid gevierd met
een spetterende reünie in februari, de
fuif Blue Industry in april en het Brugse
Zot-weekend begin juli.
Maar het feesten is nog niet gedaan!
De laatste zondag van juli organiseert onze KLJ de
SPORTFEESTEN. Dit is een hele dag waarop de 9 KLJ’s van
KLJ Gewest Brugge het tegen elkaar opnemen in tal van
leuke sporten. Maar wij maken er een gans feestweekend
van. Dit alles vindt plaats in de tent bij familie LaukensKerckhove, Prins Leopoldstraat 11 in Nieuwmunster.
Vrijdag 24 juli: Hawaï-party
ingang: 5 euro
vanaf 21 uur
Zaterdag 25 juli: streekbierenavond met quiz
vanaf 19 uur 30
Zondag 26 juli: Sportfeesten
9 uur 30: mis in kerk van Houtave
10 uur 30: karrentocht doorheen
Zuienkerke en omstreken
13 uur: spelletjes beginnen op het
terrein in Prins Leopoldstraat 11,
Nieuwmunster
Het belooft een heel gezellig en spannend gebeuren te
worden. Wie wordt de sportiefste KLJ van 2015 en welke
KLJ neemt de prijs voor mooiste praalwagen mee naar
huis? Alle supporters en sympathisanten zijn van harte
welkom. Tot dan!

Zoals we in de vorige editie van Polder magaZIEN hadden
aangehaald, zijn onze doelstellingen voor 2015 dezelfde
als vorig jaar en hopen we om dit jaar toch minstens 450
donoren te mogen verwelkomen.
Op onze vorige collecte kwamen er echter minder donoren
dan de vorige keer. We konden in totaal slechts 88
donoren verwelkomen die bloed kwamen geven. Positief
was wel dat we drie nieuwe donoren mochten ontvangen,
alsook 4 donoren die voor het eerst in Zuienkerke bloed
kwam geven.
De opkomst was dus lager dan in maart, maar we kijken
alvast positief uit naar de volgende bloedinzameling
Breng dan zeker en alvast je familie, vrienden en eveneens
kennissen mee. We verwachten jullie dan ook allen op
dinsdag 8 september in de gemeenteschool te Zuienkerke
van 16u15 tot 19u45.

PASAR
Pasar ZUIENKERKE
27/9/2015 Fort van Beieren

We hopen om dan toch weer meer dan 100 donoren te
mogen verwelkomen.
Arnold Van Eeghem - secretaris

Met de fiets vanuit Zuienkerke vertrekken we naar een
stervormige versterking, hoofdzakelijk bestaande uit
aarden wallen, bastions en grachten dit werd het Fort van
Beieren te Koolkerke.
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Met een 2 uur durende geleide rondleiding op dit domein,
komen we iets te weten hoe de soldaten hier verbleven,
het kasteel wat daar nog van te
zien is, hoe de morfinemengster
haar slag thuis haalde, waar de
serre en de ommuurde moestuin
zijn ect…
Voor de fietsers: stipte start om
9.30u aan de kerk van Zuienkerke
(Nieuwe steenweg 37). Wie de dag
zelf beslist om toch niet te fietsen,
moet Jacques tijdig verwittigen.
Met hun hele leven gepakt in
enkele koffers, nemen miljoenen
mensen vanaf 1800 de boot
vanuit Europa naar Amerika.
In het Red Star museum is
uw bezoek een meeslepende
reis in de voetsporen van de
landverhuizers. U scheept in,
stapt aan boord en ervaart de overtocht naar Amerika.
Dit alles onder deskundig uitleg van een ervaren gids.

Voor diegenen die niet wensen te fietsen, afspraak
om 11.30u op de parking “het fort van Beieren”, Brugse
Steenweg 227 8000 Brugge. (ruime parkeermogelijkheid)
In de prijs is
inbegrepen:
verzekering, aperitief,
warme
maaltijd
(rundstoofvlees met
sla en verse frietjes,
koffie), de rondleiding
met gids.

De wandeling duurt ongeveer 1 uur, maar voor wie wenst
kan het openbaar vervoer gebruikt worden. De bus stopt
op 5 min van het museum.

Bijdrage
Leden Vol: 27 € Niet leden V: 32 €
		
Inschrijving kan bij :
• Serruys Jacques, Blankenbergsesteenweg 448
0486/71.44.84
• Caelenberghe Marleen, Lettenburgstraat 11
0478/54.04.35
• Van Belle Romain, Nieuwe steenweg 106
050/41.35.62
• Cuypers Henri, Dorpweg 24-Meetkerke
0497/36.46.17
• Cools wim, Nieuwe Steenweg 135
0496/83.22.75
• Valcke.Marijke@telenet.be Of via
www.pasar.be/ Zuienkerke

Start:
08.35 uur in de hall van het station Brugge, voorkant.
We nemen de trein terug omstreeks 18.00 uur
In de prijs is inbegrepen: treinrit, warme maaltijd,
rondleiding met gids in Red Star museum, verzekering.
Bijdrage
Leden Vol €
Niet leden V : €
		
Inschrijving kan bij :
• Serruys Jacques, Blankenbergsesteenweg 448
0486/71.44.84
• Caelenberghe Marleen, Lettenburgstraat 11
0478/54.04.35
• Van Belle Romain, Nieuwe steenweg 106
050/41.35.62
• Cuypers Henri, Dorpweg 24-Meetkerke
0497/36.46.17
• Cools wim, Nieuwe Steenweg 135
0496/83.22.75
• Valcke.Marijke@telenet.be Of via
www.pasar.be/ Zuienkerke

En door storting (na contactname met bestuurslid) voor
17/9/2015: Pasar Zuienkerke :
BE 07-7795 9465 2066 Bic : GKCCBEBB
vermelding : Fort van Beieren aantal leden of niet leden,
per fiets of niet.

Pasar ZUIENKERKE
11/10/2015 Red Star Museum

En door storting (na contact name met bestuurslid) voor
4/10/2015:
BE 07-7795 9465 2066 Bic : GKCCBEBB
vermelding : Antwerpen Red Star.

Met de trein in groep naar Antwerpen, een kort
citybezoekje op weg naar het museum. We wandelen
door de schippersbeurt, naar het MAS, even naar boven
om een prachtig uitzicht te hebben over de stad. Na de
maaltijd, bezoek aan het Red Star Museum.
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NIEUW! Groene energie, mooi geïntegreerd in uw dak.

www.dakwerkenfernandlouagie.be
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BURGERLIJKE STAND

't Zandlopertje

Geboorten

DE TEA-ROOM VAN DE ZEEDIJK
TE ZEEBRUGGE-BAD

• Dauwens Lene, dochtertje van Dauwens Jan en van
Verbeke Virginie, geboren op 30/04/2015

Zonnig terras, met aanpalend gratis speelplein
Enig zicht op zee en op de haven
Gezellige sfeer met verzorgde dranken
Huisbereide snacks en gerechten
Diverse vlees- en visgerechten

• Vileyn Mira, dochtertje van Vileyn Roel en van Yperman
Hannelore, geboren op 30/05/2015
• Vanmierlo Alice, dochtertje van Vanmierlo Bert en van
Nouwen An, geboren op 02/06/2015

Onze specialiteit:
Ribbetjes, hammetje en zeebrugs vispannetje
Verse pannenkoeken en wafels
Zelfbereid ijs

• Van Even Jaro, zoontje van Van Even Bart en van
Bultinck Jona, geboren op 15/06/2015
Proficiat aan alle nieuwe Zuienkerkenaartjes.

Oktober t/m april gesloten op dinsdag

Huwelijken

't Zandlopertje

Zeedijk 13a, 8380 Zeebrugge-Bad
Tel 050 54 41 05 - gsm 0479 39 20 05
E-mail hilde-snauwaert@hotmail.com

• Van Den Broucke Jonas en Dewulf Marieke,
gehuwd op 11/04/2015
• Devriendt Nicolas en Demaecker Annelien,
gehuwd op 11/06/2015
• Legrand Christophe en Mensaert Kim,
gehuwd op 26/06/2015
Proficiat aan de bruidsparen.

Overlijdens
• Callewaert Rony, geboren in Brugge op 09/04/1961 en
overleden in Jabbeke op 06/04/2015
• Jansoone André, geboren in Brugge op 08/02/1932 en
overleden in Zuienkerke op 21/04/2015, echtgenoot van
Demaré Suzanne
• Pape Gerarda, geboren in Nieuwmunster op 04/07/1926
en overleden in Blankenberge op 18/05/2015, weduwe
van Van Ovenberghe Gerard
• Verkruysse Walter, geboren in Zuienkerke op 03/05/1936
en overleden in Zuienkerke op 26/05/2015
• Carly Ronald, geboren in Oostende op 21/02/1950 en
overleden in Brugge op 24/06/2015
Wij bieden de familie onze deelneming aan.
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Na hun huwelijk zijn ze in Meetkerke gaan wonen.

Jubileum

Hun huwelijk werd bezegeld met 2 kinderen, Eddy en
Nancy, 4 kleinkinderen en momenteel hebben ze al 2
achterkleinkindjes.

60 JAAR GEHUWD
LISETTE DE VLIEGHE EN ROGER GOETHALS
11-05-1955

Ze houden van fietsen, werken in de tuin en lekker gaan
eten.

60 jaar geleden stapten   Lisette en Roger in het
huwelijksbootje te Zuienkerke.

Zij werden gehuldigd door het schepencollege op 30 mei
2015.

Lisette is een geboren en getogen Zuienkerkenaar, Roger
een Meetkerkenaar.

SIMONE SEYS EN CARLOS MEULEMAN
17-05-1955
Carlos Meuleman huwde op 17 mei 1955 te Assebroek met
Simone Seys.
Zij zijn woonachtig in de Vagevuurwijk.
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50 JAAR GEHUWD
AGNES LAMOTE EN ROGER MASSCHAELE
18-05-1965

Momenteel wonen ze al 11 jaar in Meetkerke.
Zij kregen 1 dochter, Colette. Zij hebben 3 kleinkinderen en
1 achterkleindochtertje.

Agnes en Roger zetten 50 jaar geleden de grote stap te
Lapscheure.

Zij zijn zeer sociale mensen, die een grote vriendenkring
hebben. Ze houden van fietsen en buiten werken. Zij
werden door het schepencollege gevierd met dit gouden
huwelijk.

Na hun huwelijk zijn ze in Wallonië gaan wonen op een
grote boerderij, met als specialiteit melkkoeien.

Wij wensen alle jubilarissen nog een goede gezondheid en
vele mooie dagen toe.
Alain De Vlieghe
Burgemeester, bevoegd voor feestelijkheden
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eraan om naar Santiago de Compostela te fietsen, maar
onder invloed van het enthousiasme van een patiënt van
Marleen kozen we uiteindelijk Rome als bestemming.
Ook de keuze voor het palliatief dagcentrum “Heidehuis”
werd beïnvloed door de beroepsactiviteiten van Marleen
die als kinesitherapeute al enkele keren in aanraking was
gekomen met palliatieve zorg“.

MENSEN
VAN BIJ ONS
Marleen Vanbesien en Dirk Versyck
Op vrijdagavond 17 april smulden mijn vrouw Sonja en ik
van een lekkere kaasschotel. Dit genoegen konden we
samen met talrijke inwoners van de vier Zuienkerkse
deelgemeenten smaken op de kaasavond van Dirk
Versyck en Marleen Vanbesien in de sportzaal van de
Gemeenteschool. Zij waren zich volop aan het voorbereiden
op een fietstocht naar Rome en gaven er graag uitleg over
hun plannen. Met deze sportieve uitdaging wilden Marleen
en Dirk “Het Heidehuis” financieel steunen. Daarom lieten
ze de aanwezigen ook kennis maken met de werking van
dit palliatief dagcentrum via treffende beelden en een
interessante uiteenzetting door algemeen coördinator
Veerle Devisscher.

Marleen en Dirk ondernamen een fietstocht van
2.200 kilometer
“Op vrijdagmorgen 1 mei genoten we eerst van een lekker
ontbijt, klaargemaakt door onze vrienden Herman, Ingrid,
Greet, Lucien, Ronny en Brenda. Uitgezwaaid door een
klein afscheidscomité vertrokken we om 8 uur vanuit
de Weimanstraat. Onze zoon Pieter fietste de eerste
kilometer mee en dochter Lieselot en haar vriend Cederik
vergezelden ons tot in Gent. Vandaar reden we met
ons tweeën verder. We waren begonnen aan een tocht
van in totaal 2.200 kilometer. Gelukkig kenden we geen
mechanische problemen. Ondanks de talrijke grote putten
in het Italiaanse wegdek hadden we geen pech en we reden
nooit lek. De klimatologische omstandigheden zaten ook
niet altijd mee. Felle tegenwind en hevige regenbuien
waren meermaals ons deel, maar onoverkomelijk was dit
zeker niet”.

“De reis was niet alleen lang, er
moesten ook bergen overwonnen
worden en op enkele plaatsen was
het zelfs gevaarlijk”
Na hun boeiende en gevarieerde tocht organiseerden ze op
vrijdagavond 12 juni een gezellige terugkomavond waarop
Dirk aan de hand van sprekende beelden terugblikte op
hun avonturen en waarbij ze samen een cheque van 7.553
euro overhandigden aan zorgcoördinator Martine Boudens
van “Het Heidehuis”.

“We reden door de Alpen, waar we twee bergpassen
overstaken en door de Apennijnen die nog wat zwaarder
waren. Door het opeenvolgende klimmen en dalen
vergde het fietsen in Toscane echter nog de meeste
inspanningen. Het feit dat Dirk de GPS ingesteld had op de
mooiste route maakte het niet gemakkelijker en zorgde
ervoor dat onze reisweg
50 kilometer langer was
en dat het uiteindelijk een
tocht werd met in totaal
15.000 hoogtemeters. Een
onvergetelijke
ervaring
was hierbij wel het fietsen
tussen de sneeuw. Tot in
Verona reden we op mooie
fietspaden en zelfs door
enkele verlichte tunnels
met een fietspad. Daarna
fietsten we langs wegen
zonder fietspaden en soms
dichtbij
voorbijrazende
wagens wat bij momenten
gevaarlijk was”.

De redactieraad zag in dit fietsavontuur stof genoeg voor
een artikel in het PoldermagaZIEN. Hierdoor kon ik het
sportieve duo verder uitvragen over hun ervaringen. Veel
vragen hoefde ik niet te stellen. Dit koppel had samen
veel beleefd en maakte dit ‘unisono’ duidelijk.

“We wilden tijd maken voor elkaar
en een goed doel steunen”
“Al een hele tijd waren we van plan om er samen met
de fiets op uit te trekken. We vonden het belangrijk om
tijd te maken voor elkaar én om dit te koppelen aan een
goed doel. Onze kinderen staan al een tijdje op eigen
benen en dankzij de medewerking van onze collega’s
konden we dit ook professioneel regelen. Zo was ons
moment eindelijk gekomen. Aanvankelijk dachten we
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“De gastvrije hoteluitbater
overhandigde ons spontaan de
sleutels van zijn Mercedes”

emoties minder intens dan verwacht en hadden we weinig
behoefte om nog lang ter plaatse te blijven. Zo ervaarden
we dat de weg naar het doel belangrijker is dan het doel
zelf”.

“We logeerden in 26
verschillende hotels.
Voor de eerste twee
nachten
hadden
we van thuis uit
een
hotelkamer
gereserveerd.
Daarna boekte Dirk
onze slaapplaatsen
steeds
via
het
internet. De eerste
keer werd het een
tegenvaller.
De
eigenaar van een
pension in het Duitse
Düren had geen
kamer meer vrij,
maar kon voor ons
wel een appartement
in de buurt ‘regelen’.
Wat we niet wisten was dat dit op maandbasis
al verhuurd was. Toen de huurders om half
drie in de nacht onverwacht arriveerden en
met aandrang bleven aanbellen, was onze
onaangename verrassing compleet. Gelukkig
hadden we daarna overwegend positieve
ervaringen. Vooral een sfeervol hotelletje in de
buurt van een pittoresk dorpje tussen Verona
en Bologna zal ons steeds bijblijven. Het was
gezellig en stijlvol ingericht met een veranda
vol mooie en lekker geurende bloemen. Het
restaurant was die avond niet open, maar de
gastvrije eigenaar gaf ons spontaan de sleutels
van zijn Mercedes om in het nabije dorpje een
hapje te gaan eten”.

“Het was een unieke ervaring die
we meteen zouden overdoen”
“Na de reis kwamen we lichamelijk en geestelijk volledig
uitgerust thuis. Marleen had het zelfs een tijdje moeilijk
om opnieuw haar draai te vinden en terug haar dagelijkse
bezigheden op te nemen. De spontane reacties van
mensen, die we soms niet kenden en die ons op de blog
gevolgd hadden, waren verrassend en deugddoend. Het
feit dat we hiermee een concreet goed doel steunden, gaf
hen vaak een andere kijk op ons intitiatief. Het bracht ons
ook als koppel nog dichter bij elkaar. Indien we hiervoor
de gelegenheid krijgen, willen we deze unieke ervaring
meteen overdoen”.
Noël Delaere

“De weg naar het doel is
belangrijker dan het doel
zelf”
“Onderweg mochten we veel vriendelijkheid,
spontane behulpzaamheid en gastvrijheid
ervaren. We ontmoetten ook enkele
boeiende mensen, zoals de 92-jarige man uit
Geraardsbergen die zelf achter het stuur van
zijn auto helemaal tot in Rome reed. Ook het
contact onderweg met Meetkerkenaar Philippe
De Merrisse was positief en aangenaam en het
was fijn dat Philippe een deel van onze bagage
met zijn wagen wou meevoeren. Toen we
uiteindelijk in Rome aankwamen, waren onze
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The Art of Cooking verzorgt eigentijdse kookworkshops en – demo’s op e
nadien kunne
U kan zich individueel insc
Op aanvra

Oostendse Steenweg 81
8377 Houtave
tel. 050/689060
GSM 0473/ 970539
www.the-art-of-cooking.be
stijnvandermeersch@telenet.be

U wenst een toffe gezellige avond te organiseren met vrienden, familie,

Dan kunt u mij inhuren voor een gastronomisch ge
Ook verzorgen w

BTW/TVA : BE 0892.473.145

THEARTOFCOOKING

Onze private dining room leent zich
Bij ons kunt u ter

Kookworkshops en -demo's
The Art of Cooking verzorgt eigentijdse kookworkshops en – demo’s op een spontane en relaxte manier in een gezellige sfeer,
nadien kunnen de partners, vrienden,… mee aanschuiven aan tafel
U kan zich individueel inschrijven op de data die vermeld staan op de website.
Op aanvraag kunnen kookworkshops ook (minimum 8 personen)

Gastronomie aan huis
U wenst een toffe gezellige avond te organiseren met vrienden, familie,… bij u thuis, maar u heeft geen zin om zelf te koken
of om op restaurant te gaan.
Dan kunt u mij inhuren voor een gastronomisch geslaagde middag of avond volledig naar uw wensen.
Ook verzorgen wij voor u trouwfeesten, communiefeesten, tuinfeesten,...

Private dining Room
Onze private dining room leent zich perfect voor een intiem familiediner, vergaderingen,...
Bij ons kunt u terecht met groepen vanaf 8 personen tot 26 personen
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EVENEMENTENKALENDER
TERUGKERENDE ACTIVITEITEN
DATUM
UUR
ma
19
Ma (1ste ma van de maand) 14
Di (1ste di van de maand)
14
Di
14
Di (behalve tijdens de
19-20
schoolvakanties)
Di
20-21
Woe (tem 10/06, behalve
15-16
op 1/04 en tijdens de
schoolvakanties)
Woe (om de 14 dagen)
16-17
Woe (om de 14 dagen)
woe (behalve 2de woe van
de maand)
Do 9/04-1/10
1ste vrij
2de vrij
laatste vrij vd.maand

OMSCHRIJVING
Volleybal
Seniorendansnamiddag
Bolling
Kaartnamiddag
Turnles

ORGANISATIE
PASAR
Blauwe Toren
OKRA
OKRA
Gemeentebestuur

Aerobic
Voetbal

Gezinsbond ism davos Sportzaal
Jeugddienst
Speelplein Zuienkerke

Kaartnamiddag

Gepensioneerdenbond
Meetkerke
Bond 3x20 en meer
Sint-Michielskoor en
Gregoriaans koor
OKRA
De Troefkaarters
Driekoningenkaarters
Biljart 2000

Sportcentrum

ORGANISATIE
Kunstklasse

PLAATS
Galerie
Kerkhofstraat
Houtave

KVLV Houtave
Tienerwerking
KLJ Oostende –
Houtave
KLJ Oostende –
Houtave
KLJ Oostende –
Houtave

Kerk van Houtave
Zuienkerke /
Meetkerke
Prins Leopoldstraat 11
in Nieuwmunster
Prins Leopoldstraat 11
in Nieuwmunster
Kerk van Houtave en
Prins Leopoldstraat 11
in Nieuwmunster
Zuienkerke /
Meetkerke

14
14

Kaartnamiddag
Repetitie zangkoor

19
19:30
20

Fietsen
kaarten
kaarten
biljart

JULI 2015
DATUM
Vrij 3 juli tem zo 13 sept

UUR
14-18

Elke Di
Woe 8

19.30
11 / 10.30

OMSCHRIJVING
Zomertentoonstelling
Open op vrijdag – zaterdag
– zondag
Op afspraak : 050 82 02 28
Gezinsfietstocht
Paintball Valley

Vrij 24

21

Hawaï-party

Za 25

19.30

Zo 26

9.30

Streekbierenavond met
quiz
Sportfeesten

Woe 29

9 / 9.30

Océade

Tienerwerking
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PLAATS
Sportzaal
Blauwe Toren
De Notelaar
De Notelaar
Sportzaal

De Bommel
Sint-Michielskerk
Parking gemeentehuis
Boldershof
herberg Drie Koningen
Boldershof

AUGUSTUS 2015
DATUM
Za 8, zo 9 & za 15, zo 16
Woe 12

UUR
9.30 / 9

OMSCHRIJVING
Kunstroute
Strand

ORGANISATIE
Cultuurraad
Tienerwerking

Ma 17 – Vrij 21
Za 22

14-19

Sportkamp Kleuters
Boerenmarkt

Za 23

10.30

Woe 26

8 / 8.15

Jeugddienst
Dorpsraad
Nieuwmunster
Dorpsraad
Nieuwmunster
Tienerwerking

Di 5

SEPTEMBER 2015
DATUM
Zo 6
Di 8
Za 12
Zo 13

Zuienkerke /
Meetkerke
De Notelaar

Jeugddienst

16.15-19.45

OMSCHRIJVING
Oudlandpoldertocht
Bloedgeven

PLAATS
Bommel
Sportzaal Zuienkerke

8-20
10.45

Daguitstap Mons
Aperitiefconcert

ORGANISATIE
Sportraad
Rode Kruis ism
vriendenkring
Cultuurraad
Gezinsbond
Meetkerke
Jeugddienst
Jeugddienst

Notelaar

OKRA
Gemeentebestuur

Oostkamp
Groot-Zuienkerke

Chiro Zuienkerke
OKRA
Chiro Zuienkerke
PASAR

Gemeenteschool
Notelaar
Notelaar/Lindenhof

Touwtrekkers De
Stove

Hove Ter Hille,
Stalhille

UUR

Di 15
Do 17
Vrij 18 & za 19

Vrij 31

Dorpsplein
Nieuwmunster
Nieuwmunster

Crea-atelier
(3e, 4e, 5e, 6e lj.)

Ma 14

Za 19
Vrij 25
Za 26
Zo 27

Feest van St.Bartholomeüs
Bobbejaanland

PLAATS
Groot-Zuienkerke
Zuienkerke /
Meetkerke

14

19

Kreatuur, crea-atelier 3ekl,
1e&2e lj.
Kreatuur, crea-atelier
3e,4e,5e,6e lj.
Jaarlijkse fietshappening
Plantjesverkoop Kom op
tegen Kanker
5 jaar Chiro Zuienkerke
Zuinige Maria
Startdag Chiro Zuienkerke
Fietstocht + geleid bezoek
Fort van Beieren
20 jaar touwtrekkers De
Stove

Zuienkerke
Marweg 6 in
Meetkerke
Notelaar

Flor Soetaert
siersmid
Kerkhofstraat 13
8377 Houtave
0470/047125
flor_soetaert@hotmail.com
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OKTOBER 2015
DATUM
Do 1

UUR
14

Ma 12
Di 13
Za 17

20

Zo 18
Do 22

19

Do 29

19

Do 29

12

OMSCHRIJVING

ORGANISATIE

PLAATS

Afsluiting fietsseizoen

OKRA

Kreatuur, crea-atelier
3ekl, 1e&2e lj.
Kreatuur, crea-atelier
3e,4e,5e,6e lj.
Toneelspektakel over
WOI

Jeugddienst

Parking
Gemeentehuis
Notelaar

Jeugddienst

Notelaar

Werkgroep
herdenking WOI
Zuienkerke,
Cultuurraad,
Gemeentebestuur,
De Bommelaar,
Theater Kleiem
PASAR
KVLV Houtave

Hoeve Groot
Schoeringhe

De Maere

KVLV Houtave

De Maere

OKRA

Notelaar

Antwerpen met de trein
Crea-atelier : Breien/
haken
Crea-atelier : Breien/
haken
Hutsepot met
aansluitend bingo
namiddag

OPROEP AAN DE VERENIGINGEN :
Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER voor 2015
naar lieselore.verstringe@zuienkerke.be.
Wij publiceren ze gratis.

GRAFZERKEN in natuursteen,
rechtstreeks aan de bron.
Arduin - marmer - graniet - witsteen
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Prachtig nieuwbouwproject
“De Bruine Strohalm” te Zuienkerke.
Een uniek nieuwbouwproject met alle comfort en luxe. Het project bestaat uit 4 luxe appartementen
met 2 of 3 slaapkamers, 1 studio en 3 duplex appartementen met 2, 3 of 4 slaapkamers, mogelijkheid
tot aankoop van parkeerplaatsen alsook 4 woningen met tuin en de mogelijkheid tot aankoop van
een garage. Dit project wordt u aangeboden in een uniek polderdorp, vlakbij de kust van De Haan/
Wenduine, Nieuwe Steenweg 94. In deze residentie heb je een prachtige architectuur en een afwerking
met duurzame materialen.
Voor meer info en prijzen v/d appartementen en woningen kunt u steeds contact opnemen op het
nr. 050/330 330 of mailen naar info@immomoris.be.
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1. De oplossing voor elk van onderstaande gezochte
woorden is terug te vinden in ons informatieblad +
annex.
2. Als alles correct is ingevuld krijg je verticaal, in de
gearceerde vakken een volledig woord te lezen. I en J
staan in twee verschillende vakjes! Liggende streepjes
(bv. OCMW-voorzitter), begrippen bestaande uit
meerdere woorden (Koning Albertplein) sluiten aan
zonder spatie
3. Stuur uw volledige oplossing door middel van
onderstaand formulier naar Redactie Polderkrantje,
Kerkstraat 17 8377 Zuienkerke vóór 31/08/2015. Enkel
het verticale woord volstaat dus niet!
4. Onder de juiste inzendingen wordt één winnaar
uitgetrokken die een waardebon van € 10.00
toegestuurd krijgt

puzzel
De vorige puzzel werd gewonnen door Dekeyser Carlos.
Proficiat !
Er waren 27 inzendingen, waarvan 21 juist en 6 fout. Het
juiste woord was : domicilie
Betekenis van het woord : woonplaats, vaste verblijfplaats,
wettelijk verblijf
Hier volgt de nieuwe puzzel :

Naam en Voornaam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Straat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gemeente: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postnummer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1
2
3
4
5

1.
2.
3.
4.
5.

Dit jaar wordt voor de tweede maal een … georganiseerd in Nieuwmunster.
Plantenziekte die vooral de rozenfamilie treft.
Intergemeentelijke samenwerking tussen De Haan, Blankenberge en Zuienkerke.
Op 8, 9, 15 en 16 augustus vindt opnieuw de jaarlijkse … plaats.
Naam van de bibliotheek in Zuienkerke.
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editoriaal
POLDERKRANTJE, 15 juli 2015
Driemaandelijks tijdschrift gratis aan de bevolking aangeboden door het Gemeentebestuur
in samenwerking met alle adverteerders.

INHOUDSOPGAVE
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informatie........................................................................................................ p. 9
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welzijn en gezondheid................................................................................... p. 38
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burgerlijke stand............................................................................................p. 48
mensen van bij ons........................................................................................ p. 52
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puzzel............................................................................................................. p. 59

Verantwoordelijke uitgever: College van Burgemeester en Schepenen.
Redactieraad: Wim Cools, Noël Delaere, Eva Verburgh, Ann Michiels en Lieselore Verstringe.
Verspreid: 31 januari, 15 april, 15 juli, 15 oktober 2015
Artikels zijn altijd welkom.
Gelieve ze ten laatste 1 maand voor het verschijnen binnen te brengen.
Mailen kan naar lieselore.verstringe@zuienkerke.be
De redactie behoudt zich het recht voor artikels niet te publiceren, in te korten of te wijzigen.
Website gemeente Zuienkerke: www.zuienkerke.be

OPROEP AAN DE VERENIGINGEN:

Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER voor 2015 naar
lieselore.verstringe@zuienkerke.be. Wij publiceren ze gratis.
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NUTTIGE TELEFOONNUMMERS
Gemeentebestuur Zuienkerke

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

Politie Zuienkerke

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

Technische Dienst

050/41.75.77 (fax.050/41.94.43)

OCMW

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

Bibliotheek Zuienkerke

050/42.45.45

PWA Blankenberge

050/43.35.15

IPZ Blankenberge-Zuienkerke

101 of 050/42.98.42

Brandweer De Haan

050/41.20.20

Informatie Elektriciteit, aardgas

078/35.35.34

kabeldistributie

015/66.66.66

Informatie water

078/35.35.99

Defect water (24h op 24)

078/35.35.88

defect elektriciteit .

078/35.35.00

melden gasreuk

0800/65.0.65

defect Openbare Verlichting

050/43.20.50- 0800/6.35.35

OPENINGSUREN GEMEENTEDIENSTEN IN HET GEMEENTEHUIS
Elke werkdag van 9 uur tot 12 uur en op woensdagnamiddag van 13 uur tot 16.30 uur.
LET OP : Elke eerste woensdag van de maand is het gemeentehuis in de namiddag open van 15 uur tot 19 uur.
Op woensdag 5 augustus, 2 september en 7 oktober is er zowel op de dienst burgerzaken, de financiële dienst,
de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening en de politie dienstverzekering van 15 uur tot 19 uur.
Het gemeentehuis is gesloten op maandag 20 juli en dinsdag 21 juli.

OPENINGSUREN POSTKANTOOR:
Maandag t.e.m. zaterdag : 09.00 – 12.15 uur

IN HET GEMEENTEHUIS STAAT EEN GELDAUTOMAAT.
Tijdens de openingsuren kan iedereen in de hal van het gemeentehuis ter hoogte van het postkantoor
gebruik maken van deze automaat.

OPENINGSUREN BIBLIOTHEEK DE BOEKENNOK (aan de Nieuwe Steenweg)
Iedere woensdag van 17 tot 19 uur
Iedere zaterdag van 10 tot 12 uur
Tel. 050/42.45.45
De bibliotheek zal gesloten zijn van 1/08/2015 t.e.m. 15/08/2015.
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Blankenbergse
steenweg 40 A
Zuienkerke

de BIO kapper
voor hij en zij
zonder afspraak
www.mdcoiffure.be

63

Specialiteit: Forel
Stefan en Nathalie Pittery-Verhelst
Nieuwe Steenweg 140, 8377 Zuienkerke
Tel./Fax: 050 42 65 64 • info@degrotestove.be
Feestzaal tot 180 personen
Van oktoberGesloten
tot en met
april gesloten
op maandag,
dinsdag en woensdag!
op maandag,
dinsdag
en woensdag,
Nieuwesteenweg
140
•
8377
Zuienkerke
Van
mei
tot
en
met
september
gesloten
op
dinsdag
en woensdag !
behalve op feestdagen en voor feesten en rouwmaaltijden!

T 050 42 65 64 • E info@degrotestove.be

www.degrotestove.be

Nieuwe locatie
Restaurant

Ten Doele
Karel en Mieke Govaert
Leopoldstraat 34

050/413104

Blankenberge
tendoele@telenet.be
www.tendoele.be

Ten Doele

