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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 lezers,
Al hebben we de laatste weken reeds heel wat mogen genieten van de zon, de mindere, regenachtige
dagen herinneren ons eraan dat de echte zomer nog niet aangebroken is. Laten we hopen dat deze
zomer er eentje wordt vol zon en leuke momenten, eentje om nooit meer te vergeten.
Weer of geen weer, met dit infokrantje in de hand kunt u rustig op uw gemak ontdekken wat er deze
zomer op het programma staat in onze leuke gemeente.
Naast de data van de vele activiteiten, vindt u er ook heel wat informatie over de verschillende diensten
die de gemeente aanbiedt aan zijn bewoners.
U kunt er opnieuw heel wat leuke interviews, uitstappen en nieuws uit de Zuienkerkse scholen en zelfs
leuke spelletjes in terugvinden. Voor elk wat wils.
U zag het waarschijnlijk al, ook onze gemeente is in de ban van het EK. Of u nu een voetbalfan bent of niet,
u kunt er niet aan ontsnappen. De Belgische driekleur wappert trots, want het samenhorigheidsgevoel
is groot op zo’n momenten.
Wie voetbal niet zo interessant vindt, kan zijn hartje natuurlijk steeds ophalen tijdens de, hopelijk,
zomerse dagen en kan daarbij met de fiets een ritje maken in ons prachtig polderdop. Ook dicht bij huis
valt er heel wat moois te zien en te beleven.
De zomer betekent voor heel wat mensen wat gas terugnemen, er even op uit trekken, tijd maken voor
het gezin en de familie, … Kortom: het er even van pakken.
Voor anderen betekent het dan ook weer een periode van hard werken om mensen een leuke tijd te laten
beleven of om na het geleverde werk van de lente nu de vruchten te plukken.
Laten we allen op tijd en stond toch even genieten van het vele moois dat het leven ons te bieden heeft.
Veel leesplezier en een fijne zomer toegewenst,
namens de redactie
Wim Cools
Schepen van informatie
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NIEUW! Groene energie, mooi geïntegreerd in uw dak.

www.dakwerkenfernandlouagie.be
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GEMEENTERAAD
Zitting van 25 februari 2016
1. TMVW : agenda van de gewone algemene vergadering
De gemeenteraad geeft goedkeuring aan de punten op de agenda van de algemene vergadering TMVW (IC) cvba van 11
april 2016 en de daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten.

2. Farys: toetreding tot de divisie Aanvullende diensten van Farys / TMVW
De gemeenteraad beslist om toe te treden met ingang van 1 maart 2016 tot de divisie Aanvullende Diensten van
FARYS|TMVW.

3. IVBO: goedkeuring agenda
De gemeenteraad keurt de agendapunten van de bijzondere algemene vergadering van IVBO op 13/04/2016 goed.

4. Gemeentelijke Basisschool: airconditioning
De gemeenteraad keurt het leveren en plaatsen van airconditioning-toestellen in twee klaslokalen goed, keurt het bestek
hiervoor goed en stelt de voorwaarden vast.
De nodige kredieten voor deze werken worden geraamd op een bedrag van 8.500,00 euro inclusief btw en zijn voorzien in
het budget 2016.
De gunning zal geschieden via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Zitting van 31 maart 2016
1. WVI: goedkeuring agenda en vaststelling mandaat van de vertegenwoordiger
De gemeenteraad keurt de agendapunten van de algemene vergadering van de West-Vlaamse Intercommunale van
26/05/2016 goed.

2. WVI: goedkeuring agenda en vaststelling mandaat van de vertegenwoordiger.
De gemeenteraad keurt de agenda en de daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten
van de Buitengewone Algemene Vergadering der aandeelhouders van de West-Vlaamse Intercommunale van 26 mei 2016
goed.

3. Imewo / Eandis Assets: goedkeuring van de agendapunten en vaststelling van het mandaat
De gemeenteraad keurt de agendapunten van de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Imewo en de
agendapunten van de algemene vergadering van de opdrachthoudende vereniging Eandis Assets d.d. 29 april 2016 goed.

4. Goedkeuring ontwerpakte vestiging van erfdienstbaarheid van ondergrondse leidingen t.h.v. de Nieuwe
Steenweg 39 A
De gemeenteraad keurt het ontwerp van de authentieke akte tot vestiging van erfdienstbaarheid van ondergrondse
leidingen t.h.v. de Nieuwe Steenweg 39 A goed.
De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring dat de gemeente zich in de akte laat vertegenwoordigen door de instrumenterende
ambtenaar.

Zitting van 28 april 2016
5. Centraal kerkbestuur: advies rekening kerkfabrieken 2015:
• Onze-Lieve-Vrouw Meetkerke
• Sint-Bavo Houtave
• Sint-Bartholomeus Nieuwmunster
• Sint-Michiel Zuienkerke
De gemeenteraad geeft gunstig advies aan de vastgestelde dienstjaarrekeningen van 2015 van de respectievelijke
kerkfabrieken, ingediend door het Centraal Kerkbestuur.

6. IVBO: agenda van de bijzondere algemene vergadering
De gemeenteraad keurt de agendapunten van de bijzondere algemene vergadering van IVBO op 22/06/2016 en de daarbij
horende stukken, zoals ter kennis gebracht aan de gemeenteraad, goed.
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Adviesburo Stroo
Uw Fintro bank- en verzekeringsmakelaar steeds
”ON THE ROAD” en steeds in ”UW BUURT”!

Leopold I Laan 52 • 8000 Brugge
Tel 050/31.00.35 • Fax 050/32.10.44
www.adviesburostroo.be • E-mail: info@a-rs.be
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7. Verzoek aan Finiwo om de kapitaalsverhoging van Eandis Assets te onderschrijven
De gemeenteraad beslist Finiwo te verzoeken:
voor rekening van de gemeente Zuienkerke de kapitaalsverhoging van Eandis Assets te onderschrijven voor een
proportioneel toegewezen bedrag van 44.499,24 euro.
voor rekening van de gemeente Zuienkerke een bijkomend bedrag te onderschrijven van maximaal 40.000,00 euro.
de investering te financieren door middel van leningen die Finiwo zelf aangaat bij financiële instellingen.

8. Finiwo: goedkeuring agenda en standpuntbepaling
De gemeenteraad keurt de dagorde en alle afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van Finiwo
van 29 juni 2016, goed.

Zitting van 25 mei 2016
1. IMWV: goedkeuring agenda en vaststelling mandaat volmachtdragers
De gemeenteraad keurt de agenda goed, neemt kennis van de punten en de toelichting en geeft aan de vertegenwoordiger
van de gemeente opdracht het standpunt van de gemeente op de Jaarvergadering van IMWV op 22/06/2016 te vertolken.

2. Farys: goedkeuring agenda Gewone Algemene Vergadering van TMVW (IC) d.d.
De gemeenteraad geeft goedkeuring aan de punten op de agenda van de algemene vergadering TMVW (IC) cvba van 24
juni 2016 en de daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten.
De afgevaardigde van de gemeente die bij aanvang van de legislatuur werd gemachtigd, wordt opgedragen zijn stemgedrag
af te stemmen op de genomen beslissingen.

3. IVBO: goedkeuring agenda
De gemeenteraad keurt de agendapunten van de bijzondere algemene vergadering van IVBO op 22/06/2016 en de daarbij
horende stukken, zoals ter kennis gebracht aan de gemeenteraad, goed.

4. Opheffen gemeentelijke retributie op de opdrachten van brandpreventie door de Hulpverleningszone
West-Vlaanderen 1.
De gemeenteraad beslist het retributiereglement van 29/01/2015 houdende het vestigen van een retributie op de
opdrachten van brandpreventie door de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen op te heffen voor de vanaf 3 mei 2016
aangevraagde brandpreventie-opdrachten.

5. Masterplan voor de dorpskern van Nieuwmunster – goedkeuring.
De gemeenteraad keurt het masterplan voor de dorpskern van Nieuwmunster goed. Het College van Burgemeester en
Schepenen wordt eenparig opdracht gegeven tot de opmaak van een Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan op basis
van het goedgekeurd masterplan.

6. Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Zonevreemd jeugdverblijf De Karmel (Brugge)’
De gemeenteraad beslist geen advies te geven aan de PROCORO inzake het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan
‘Zonevreemd jeugdverblijf De Karmel (Brugge)’.		
OPENINGSUREN GEMEENTEDIENSTEN IN HET GEMEENTEHUIS
Werkdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
vrijdag

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

Namiddag
GESLOTEN
GESLOTEN
13.00 – 16.30
GESLOTEN
GESLOTEN

Elke 1ste woensdag van de maand :
15.00 uur tot 19.00 uur.
Gesloten op donderdag 21 juli, vrijdag 22 juli en
maandag 15 augustus 2016.

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.
VERKOOPPUNTEN HUISVUILZAKKEN:
Gemeentehuis , Dagelijkse Nood , Slagerij Chris, Nieuwe Polder (Houtave), Carine Blomme (Hoeksam), Ilse Martens
(Lekkerbek), Familie Cuypers (Meetkerke)
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TEL 0478 48 19 28
www.franajump.be

* decoratie &
*
decoratie
&creatie
creatie

* alle bloemenwerk (op bestelling) *
* workshops *
* vintage shop *
Kerkhofstraat 13, 8377 Houtave
Tel. 050
36 29 97
open:
di.do.vr.za.zo
GSM 0475 30 80 48
Kerkhofstraat
13  8377 Houtave
demolhilde@yahoo.com
Tel.facebook.com/denkleinenolifant
050 36 29 97  GSM 0475 30 80 48
demolhilde@yahoo.com
facebook.com/denkleinenolifant
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INFORMATIE
Fonds voor arbeidsongevallen
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Tel: 050/32.35.9

Tel: 050/32.35.97
Tel:
050/32.35.97 www.derozeblomm
www.derozeblomme.be
www.derozeblomme.be
Stationsweg
45Stationsweg
- 8380 Dudzele45 - 8380
Stationsweg 45 - 8380 Dudzele
(vlak naast de herdersbrug)
(vlak naast de herde
(vlak naast de herdersbrug)

Lunchmenu met
diedie
dagdagelijks
verandert.
Lunchmenu
metkeuze
keuze
dagdagelijks
verandert.
Lunchmenu
metdonderdag
keuze
die
dagdagelijks verandert
Keuken doorlopend
open,
donderdag
gesloten.
Keuken
doorlopend
open,
gesloten.


vergaderingen, rouwmaaltijden,…

We hebben verschillende etages die het mogelijk maken om ap
Keuken doorlopend open, donderdag gesloten.

bieden ook de mogelijkheid tot het organiseren van al uw familiefeestjes, communie’s,
WijWij
bieden
ook de mogelijkheid tot het organiseren van al uw familiefeestjes, communie’s
vergaderingen, rouwmaaltijden,…
WijWebieden
devergaderingen,
mogelijkheid
tot hetmaken
organiseren
al uw familie
hebben ook
verschillende
etages die hetrouwmaaltijden,…
mogelijk
om apart tevan
zitten.

We hebben verschillende etages die het mogelijk maken om apart te zitten.
Kom genieten van ons zonnig terras, ook de kleinsten zijn welkom.
Vanaf
mei tot envan
met ons
augustus
staat
er een ook
springkasteel
en trampoline.
Kom genieten
zonnig
terras,
de kleinsten
zijn welkom.

Vanaf mei tot en met augustus staat er een springkasteel en trampoline.

Kom genieten van ons zonnig terras, ook de kleinsten zijn
Vanaf mei tot en met augustus staat er een springkasteel en

Wij bieden U 12 sfeervolle en ruime kamers met badkamer, gratis parking en WIFI. Ontbijtbuffet met zicht op de polders.
Prijzen kamer 2p incl. ontbijtbuffet € 89 - € 129
( Ook 3p-kamers en familiekamer beschikbaar )
Zie onze site voor arrangementen, promoties, reserveringen online, …..
Ook zakenmensen, havenarbeiders of werkmannen welkom. Offerte op maat.

info@hotelbutler.be - www.hotelbutler.be - www.facebook.com/hotelbutler
Fam. Degroote – Van Houtte, Blankenbergse Steenweg 13 A 8377 Zuienkerke, Tel 050/42.60.72, Fax: 050/42.61.35
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te kleden met hagen, bomenrijen, heggen, knotbomen en
boomgaarden op terrein van particulieren, landbouwers
en openbare besturen. De aanplantingen gebeuren steeds
met oog voor de specifieke eigenheid en historiek van het
landschap. Zo werken zij o.a. met een specifiek aanbod van
streekeigen planten.
Intussen meldden zich in Brugge, Moerkerke, Zuienkerke
en Blankenberge al meer dan 50 geïnteresseerden voor een
bufferende aanplant. In overleg met de eigenaar werd een
landschapsplan opgemaakt en de soortenkeuze bepaald.
Afgelopen winter werden zo al 26 projecten gerealiseerd,
goed voor bijna 2km hagen en heggen en 200 bomen. Ook de
komende twee winters worden rond de hoogspanningslijn
nog veel meer aanplantingen voorzien. Aarzel dus niet om
jouw boomgaard of knotwilgenrij gratis te realiseren en
help zo het zicht op de hoogspanningslijn te milderen.
Je maakt aanspraak op een bufferende aanplant als je in de
onmiddellijke nabijheid woont van het Stevin-project. Voor
meer info, neem een kijkje op www.rlhoutland.be of neem
contact op met Yannick Verstraete (yannick.verstraete@
west-vlaanderen.be).

Overstappen op aardgas?
Een duurzame keuze!
Bent u op zoek naar een eenvoudige manier om meer energie
te besparen? Vindt u duurzaam energiegebruik belangrijk?
Wilt u minder betalen voor uw energie? Als u op één of
meerdere van bovenstaande vragen ‘ja’ heeft geantwoord,
dan is deze infoavond zeker iets voor u!
Eandis organiseert en in samenwerking met de stad
Blankenberge en de gemeenten Bredene, De Haan, Jabbeke
en Zuienkerke een infoavond over duurzaam energiegebruik
en overstappen op aardgas. Tijdens een korte en krachtige
infosessie geven we u graag enkele handige en eenvoudige
energiebesparingstips. Onze experts vertellen u alles wat u
moet weten over de voordelen van aardgas en praktische
kant van een aansluiting op het aardgasnet. Wij helpen je
minder te verbruiken: dat is goed voor het milieu en jouw
portefeuille!
Wanneer? Dinsdag 27 september
Waar? Staf Versluyscentrum, Kapelstraat 76, Bredene
Wat kost het? Gratis
Het onthaal start om 19h45, de info om 20h00. Na de
infovergadering krijgen de aanwezigen de mogelijkheid om,
bij een hapje en een drankje, individueel vragen te stellen. We
sluiten af rond 22h00.

Opruimactie
Op zaterdagnamiddag 23 april 2016 organiseerde
beweging.net Zuienkerke voor de zevende 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 koffie en gebak 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.

Eerste bomen voor Stevin-project
in de grond
Als je tussen Zuienkerke en Zeebrugge rondrijdt, springen
de werken aan de nieuwe hoogspanningslijn meteen
in het oog, maar komende jaren zullen ook de nieuwe
bufferaanplantingen meer en meer de aandacht opeisen.
De nieuwe Stevin-verbinding tussen Zeebrugge en Eeklo
zal groene energie vanop zee landinwaarts brengen.
Vanzelfsprekend zorgt de aanleg van zo’n nieuwe
hoogspanningskabel voor een landschappelijke impact.
Hoogspanningsnetbeheerder Elia is zich daar ten volle van
bewust en wil de visuele impact zo veel mogelijk beperken.
Hiervoor werd een beroep gedaan op de kennis en de
ervaring van het Regionaal Landschap Houtland. Voor
hen is dit een uitgelezen kans om verder te bouwen aan
een mooier landschap. Ze doen dit door het landschap aan

Noël Delaere
Op de foto de vrijwillige medewerkers
aan de opruimactie met een deel van het
opgeruimde zwerfvuil.
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bvba Schrijnwerkerij Wybo
Blankenbergsesteenweg 13
8377 Zuienkerke
Tel. 050 41 19 88
GSM 0476 40 94 15
Fax 050 42 89 59
wybo.kurt@belgacom.net
www.wybo-kurt.be
BTW BE 0824.090.521

GRAFZERKEN in natuursteen,
rechtstreeks aan de bron.
Arduin - marmer - graniet - witsteen
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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.
De eerste vraag, die u zich moet stellen, is of er in uw tuin
bacterievuurgevoelige planten staan.

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 16 en 17 september.
Je kan zelf kiezen hoelang je wil helpen: een paar uur,
een namiddag, een hele dag. Tijdens de 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.

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.
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!)
Onthoud bij bacterievuur:
zachte heelmeesters maken stinkende wonden!

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.

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)

Hartelijk bedankt bij voorbaat voor je medewerking!
Annie Allemeesch, Lieselore Verstringe, Bart Vanpraet en
Noël Delaere

Bacterievuur – help deze vervelende
plantenziekte in te dijken!

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 …

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)
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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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Vraag je tegemoetkoming of
parkeerkaart voor personen met een
handicap online aan vanaf 1 juli 2016!
Sneller, eenvoudiger en persoonlijker
Gedaan met de ingewikkelde papieren formulieren om
een tegemoetkoming of parkeerkaart aan te vragen bij
de Directie-generaal Personen met een handicap (FOD
Sociale Zekerheid)! Vanaf 1 juli kan dit via een online
vragenlijst.

”Drie Koningen”
17de eeuwse polderherberg

Boerenbrood met hesp
diverse koude en warme schotels
tea-room

Hoe doe je een aanvraag?
• Je kan zelf (of met hulp van een familielid of kennis)
je aanvraag indienen door met je elektronische
identiteitskaart in te loggen op http://myhandicap.
belgium.be en daar een online vragenlijst in te vullen.
• Je geeft de naam van je behandelend arts op. Zo kan
de Directie-generaal Personen met een handicap
rechtstreeks bij hem of haar de medische informatie
opvragen. Heeft je arts geen recente informatie over je
medische situatie, dan maak je het beste een afspraak
bij hem of haar.

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

Wil je hulp?

Gelegenheid voor familiefeesten en rouwmaaltijden

• Dan kan je terecht bij het gemeentesecretariaat of
de sociale dienst van het OCMW, Kerkstraat 17 te
Zuienkerke iedere voormiddag van 9 uur tot 12 uur en
de woensdagnamiddag van 13 u 30 tot 16 u 30 waar we
je zullen begeleiden bij het invullen van de vragenlijst.
• Je kan ook nog steeds terecht bij de maatschappelijk
werkers van de Directie-generaal Personen met
een handicap. Maak hiervoor een afspraak via het
contactformulier op www.handicap.belgium.be of
bel naar het gratis nummer 0800/987 99. Het gratis
nummer is bereikbaar van maandag tot vrijdag van
8u30 tot 13u. Je kan ook terecht op een zitdag van
de DG Personen met een handicap in jouw buurt. Een
overzicht van de zitdagen vind je op www.handicap.
belgium.be.

Kapsalon Greco
De Decker Chantal

Nieuwe Steenweg 88 | 8377 ZUIENKERKE
T 050 41 84 14

Gesloten op zondag, maandag en dinsdag

Memo: als je hulp wenst, vergeet volgende zaken niet
mee te nemen:
• Je identiteitskaart;
• Je bankrekeningnummer;
• De naam van je behandelend arts.

Vanderostyne CONSTRUCT

BVBA

ALGEMENE BOUWONDERNEMING

Zodra deze vragenlijst is ingevuld, wordt die elektronisch
verstuurd naar de Directie-generaal Personen met een
handicap. Daar starten ze onmiddellijk met het behandelen
van je aanvraag. De nieuwe manier van werken zorgt voor
een snellere, eenvoudigere en persoonlijkere manier van
de behandeling van je aanvraag.

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

Meer info: www.handicap.belgium.be
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De kunstroute vormt overigens de geknipte aanleiding
voor een zomerse fietstocht, al dan niet in combinatie met
het Bourgondische polderarrangement Het Vlakke Land.
Voor slechts 18 euro eet en drinkt u een hele dag lang.
Vooraf reserveren op het gemeentehuis is de boodschap.

CULTUUR
DE BLAZUIN
De Blazuin in ’t Schots

Daguitstap Noord-Frankrijk 2016
zaterdag 1 oktober.

De Blazuin is een intergemeentelijk cultureel samenwerkingsproject tussen De Haan, Blankenberge en
Zuienkerke. Naar jaarlijkse gewoonte organiseren deze
drie gemeenten enkele activiteiten rond een bepaald
thema. Dit jaar steken we De Blazuin in een Schotse rok.

Voor het derde jaar op rij biedt de cultuurraad een hoogst
interessante daguitstap aan. Deze keer verkennen we
opnieuw Noord-Frankrijk maar dan wel in het teken van
WO I. De vermaarde gids en kenner Philippe Despriet
voert ons langs de belangrijkste herdenkingsplaatsen en
geeft tevens de nodige duiding. Noteer alvast de datum:
zaterdag 1 oktober. Kostprijs: 55 euro. Meer info volgt.

Op zondag 2 oktober wordt het startschot gegeven. We
genieten van een schotse dans- en muziekgroep, gevolgd
door een demonstratie schapendrijven op de markt van
Wenduine.

BLANKENBERGE

Op woensdag 5 oktober ontdekken we de culinaire wereld
kennen van Schotland. Tussen de maaltijden van een
driegangenmenu vertelt Margot Muir, Blankenbergse gids
en Schots van origine, over de lokale cultuur.

Cultuuraanbod

De Blazuin 2016 wordt afgesloten in Zuienkerke
met een Schotse namiddag. Verwacht je aan een
roofvogeltentoonstelling, demonstratie van highland
games en een roofvogelshow.
Met stip in de agenda dus! Meer info is te verkrijgen na de
zomer in gemeentehuis van Zuienkerke, cultuurcentrum
en dienst toerisme Blankenberge, cultuurcentrum d’Annex
in De Haan.
Met steun van
Provincie West-Vlaanderen
Misses Big Stuff
Walking a mile in Aretha’s shoes (soulmuziek - tribute)
vrijdag 24 september
20 u. – CC Casino
abonnement € 10 – ticket € 12,50 – jong volk € 8,50

ZUIENKERKE
19de Kunstroute in Zuienkerke
13– 14 – 15 – 20 - 21 augustus 2016

Roland and the deep blue sea
Zeemansliederen (Nederlands- en Engelstalige blues)
vrijdag 30 september
20 u. – CC Casino
abonnement € 10 – ticket € 12,50 – jong volk € 8,50

Ook deze zomer heeft de cultuurraad weer een kunstroute
in petto. Een hele schare kunstenaars strijkt gedurende
2 weekends met schilderij en beeld neer in onze
polderpareltjes van dorpen. Voor het eerst verwelkomen
we een heus collectief dat delicate handgemaakte boeken
zal tonen. Van een heel andere schaal zijn de robuuste
houten beelden van de gekende Zeeuwse kunstenaar
Omer Gielliet uit Breskens. Dit en de werken van diverse
schilders en keramisten worden samengeweven tot een
rijkgeschakeerd geheel waarbij we hopen dat heel wat
bezoekers aan hun trekken zullen komen.
De nodige tekst en uitleg vindt u op de stijlvolle folder/
affiche, die u in het gemeentehuis en bij de betere lokale
winkels aantreft.
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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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reeks 2: vanaf 10/01 – 10 lessen
geen cursus op feestdagen en in schoolvakanties
waar? Dienstencentrum De Bollaard, Koning Albert I-laan
112
prijs? € 60 voor 10 lessen

Les Désaxés
Saxophonissimo (muzikale humor)
vrijdag 7 oktober
20 u. – CC Casino
abonnement € 10 – ticket € 12,50 – jong volk € 8,50

• Tekenen en schilderen voor gevorderden
wanneer?
dinsdag van 13.30 tot 16 u.
reeks 1: vanaf 27/09
reeks 2: vanaf 10/01
geen cursus op feestdagen en in schoolvakanties
waar? Dienstencentrum De Bollaard,
Koning Albert I-laan 112
prijs? € 60 voor 11 lessen

Theatermakery Het Eenzame westen
In volle zee (theater in het West-Vlaams)
zaterdag 15 oktober
20 u. – CC Casino
abonnement € 10 – ticket € 12,50 – jong volk € 8,50

Winteracademie
• Kleuter- en jeugdateljee
wanneer?
• Kleuterateljee (2de en 3de kleuter): zaterdag 13.15 tot
15.15 u. vanaf 10/09
Jeugdateljee
• 1ste tot 4de leerjaar:
woensdag van 13.45 tot 15.45 u. vanaf 14/09
of woensdag van 16.15 tot 18.15 u. vanaf 14/09
• 5de en 6de leerjaar, 1ste en 2de middelbaar: zaterdag van
10 tot 12 u. vanaf 10/09
• geen cursus op feestdagen of in schoolvakanties
Er is mogelijkheid om maximum twee proeflessen te volgen.
waar? Dienstencentrum De Bollaard,
Koning Albert I-laan 112
prijs? Volledig cursusjaar - € 110 / € 100 met jeugdpas
- € 65 in combinatie met een cursus woord of muziek
(SAMW) • Half cursusjaar (vanaf woensdag 11 of
zaterdag 14/01/2017) € 55 / €50 met jeugdpas - € 7
materiaalbijdrage per trimester

• Gemengde technieken – creatief aan de slag
wanneer? donderdag van 13.30 tot 16.30 u.
reeks 1: vanaf 29/09 - 10 lessen
reeks 2: vanaf 12/01 – 10 lessen
geen cursus op feestdagen en in schoolvakanties
waar? Pekelput, Barcadère 1
prijs? € 60 voor 10 lessen
• Verlies en verdriet – je krijgt inzicht over hoe je zelf
met verlies en verdriet kan omgaan en hoe je mensen
uit je naaste omgeving hierin kan bijstaan – met auteur
en hoogleraar Manu Keirse
wanneer? donderdag 24 september van 19.30 tot 22 u.
waar? CC Casino – Roeschaertzaal
prijs? € 4 – leden Gezinsbond € 3
i.s.m. Vormingplus Regio Brugge, Gezinsbond en Bibliotheek
Blankenberge
• Daguitstap: Flagey achter de schermen – bezoek,
concert en wandeling
wanneer? vrijdag 14 oktober van 8.30 tot 19.20 u.
Afspreekpunt: lokettenzaal station Blankenberge of
Brugge
prijs? € 32
i.s.m. Korei vzw en Vormingplus Regio Brugge

• Boetseren en keramiek
wanneer?
• maandag en dinsdag 2x per maand van 13.30 tot 17 u.
vanaf 19 en 20/09 – 17 lessen
• elke woensdag van 19.30 tot 22 u. vanaf 21/09 – 30 lessen
• elke donderdag van 19 tot 21.30 u. vanaf 22/09 – 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

Tentoonstellingen
CC Oud Stadhuis •
• 16 juli > 30 juli
schilderijen
Werner Sarlet

• Kalligrafie
wanneer? donderdag van 19.30 tot 22 u.
reeks 1: 1/09, 8/09, 15/09, 22/09, 29/09, 6/10
reeks 2: 20/04, 27/04, 4/05, 11/05, 18/05, 1/06
waar? Pekelput, Barcadère 1
prijs? € 45 voor 6 lessen - € 8 voor materiaal voor beginners

• 1 augustus > 15 augustus
schilderijen
Blankenbergs Kunstcollectief
• 17 augustus > 31 augustus
schilderijen
Diane Deprest

• Tekenen voor beginners
wanneer? dinsdag van 19.30 tot 22 u.
reeks 1: vanaf 20/09 - 10 lessen
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KEUKENS
BADKAMERS
BUREAUS
SLAAPKAMERS
DRESSINGS
MAATWERK
Diapal nv

Bekedijkstraat 1

8490 Jabbeke

t. 050 81 91 70

f. 050 81 91 88

ENERGIETECHNIEKEN • WARMTEPOMPEN • ZONNEBOILERS
SANITAIR • VERWARMING • VENTILATIE

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

Zomersculpturen
De gratis catalogus vind je in het cultuurcentrum en dienst
Toerisme

Vlaanderen zingt
vrijdag 5 augustus | 19.30 u.
Koning Leopold III-plein

Beeldige Binnenexpo
9/07 > 25/09 | elke dag van 14 tot 17 u, gesloten op
maandag en dinsdag
CC De Benne, Hoogstraat | gratis toegang
Beeldige Wandeling
9/07 > 9/10
St-Antoniuspark, Leopoldpark,
Koning Leopold III-plein

Sint-Rochusplein

Paravangfeesten – Erfgoed in de Bloemen
zondag 7 augustus | 10 u. > 18 u.
Barcadère - Haven
Muzikaal vuurwerk
Straatanimatie en muzikaal vuurwerk
zaterdag 12 augustus | 21.30 u. | vuurwerk start om 22.30
u.
Zeedijk ter hoogte van de Vuurtoren | gratis

en

ArtProArt
9/07 > 9/10
Sculpturen, Franchommelaan
Bezichtig de zomersculpturen gratis met gids op zaterdag
16 juli of zaterdag 6 augustus om 10 uur.

Bloemencorso thema 'Speelgoed'
zondag 28 augustus | 14.30 u.
Start: Kerkstraat (Uitkerke) > Aankomst: Grote Markt

info & reservatie
ONLINE
cultuur.blankenberge.be
www.facebook.com/cultuurcentrumblankenberge
TELEFOON
T 050 636 600 – maandag tot vrijdag
van 9 tot 12 & van 14 tot 17 uur
E-MAIL
cultuur@blankenberge.be

Parkies

INFO- & TICKETBALIE
Dienst Toerisme
Koning Leopold III-plein
openingsuren
ma – zo: 9 – 11.45 & van 13.30 tot 17 uur
openingsuren juli en augustus
ma – zo: doorlopend van 9 tot 19 uur

Zomerprogrammatie
Vlaanderen Feest!
Optreden van Niels Destadsbader
zaterdag 9 juli | 20 u.
Koning Leopold III-plein | gratis
Vlaanderen Feest!
Kunst- en ambachtenmarkt
zondag 10 juli | 10 > 18 u.
Manitobaplein | gratis
Vuurspektakel, lasershow en muzikaal vuurwerk
Zomerlicht – De lichtmeridiaan komt aan land
donderdag 21 juli | 22 u. Vuurparade | 22.45 u. Lasershow
| 23 u. Vuurwerk
Zeedijk tussen Pier en Casino | gratis

6/07/2016

Raymond van het Groenewoud

13/07/2016

Gene Thomas

20/07/2016

Silke & The Expendables

27/07/2016

Cleymans & Van Geel

3/08/2016

Lady Linn & Her Magnificent Seven

10/08/2016

Grand Hammond

17/08/2016

Laura Tesoro

24/08/2016

De Corsari’s

Praktisch elke woensdag om 20 uur
Locatie: Park De Craene , Kerkstraat in Uitkerke
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De sfeervolle fiets & onderdelen shop
langs de Noordede
Westernieuwweg Noord 11
8377 Houtave

ELKE VRIJDAG & ZATERDAG
13:00 tot 17:00
“grote stockverkoop”
Lukt dit niet op vrijdag of zaterdag, dan kan je altijd even bellen voor een afspraak.
maandag & woensdag: 18u30 tot 20u30 (gesloten op feestdagen)

WWW.DESPAAK.BE

Onze leveranciers

FIETSEN, E-BIKES & ONDERDELEN

Zaakvoerder

Magazijn

VANHOORENWEDER DIETER

DE BREE MARTINE

+32(0)472 71 99 72
info@despaak.be

+32(0)475 82 35 81
orders@despaak.be
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Open Monumentendag op zondag 11 september

medewerking van de Gemeente De Haan, Gemeente
Middelkerke, Parfum-O-Theek Wenduine, Eperon d’Or
Izegem, De Plate Oostende en tal van privéverzamelaars.
De tentoonstelling is geïntegreerd in de permanente
collectie. In de toegangsprijs is dus zowel de permanente
als de tijdelijke tentoonstelling inbegrepen.
Di – Zo, 14-17 u. (in juli en augustus: Di – Zo: 14u – 18u)
Toegang : maximum 4 euro
www.belle.epoque.blankenberge.be

Op zondag 11 september 2016 vindt de 28ste editie van
Open Monumentendag Vlaanderen plaats. Voor de 2de
maal is er geen opgelegd thema, maar wordt erfgoed in
zes verschillende categorieën geplaatst: familievriendeijk
aanbod, exclusief “one time opportunity”, open huizen,
klassieker, herstemming en restauratie, Europees thema
2016 “Heritage Communities”.
Deze 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? Hou de datum alvast vrij in
je agenda!
Een gedetailleerd programma met alle activiteiten vind
je in de programmabrochure. Deze brochure is vanaf
midden augustus te verkrijgen in de Dienst Toerisme, het
Cultuurcentrum De Benne of het Belle Epoque Centrum.
Meer info: Belle Epoque Centrum, Elisabethstraat 24,
8370 Blankenberge, 050 42 87 41
E: belle.epoque@blankenberge.be www.belle.epoque.
blankenberge.be

EXPO ‘Mode in de belle epoque’
Nog tot en met 30 oktober 2016 kan je de tijdelijke
tentoonstelling “Belle Epoque Schatten: mode in de belle
époque” bewonderen.
Mode in de periode 1870 – 1914 was zeer belangrijk voor de
aristocratie en de nieuwe rijken. Via kledij, accessoires en
juwelen kon men zich onderscheiden van het gewone volk.
De expo focust op de mode in deze periode en bevat o.a.
authentieke kledij, accessoires, juwelen, parfumflessen,
Thonet-meubeltjes,… . Dankzij de bruikleen met het
Tassenmuseum Hendrikje uit Amsterdam zijn ook
exclusieve art-nouveauhandtassen te zien.
De tentoonstelling is mogelijk gemaakt dankzij de

Verken Blankenberge met een gids in een gratis
begeleide wandeling
•
11/07, 25/07, 8/08, 22/08

stadswandeling

vertrek aan dienst voor toerisme om 10u

4/07, 7/07, 21/07, 28/07, 4/08,
18/08, 25/08, 1/09, 15/09

stadswandeling

vertrek aan dienst voor toerisme om 15u

16/07, 6/08

zomersculpturen

vertrek aan dienst voor toerisme om 10u

9/07, 19/07, 2/08, 13/08

visite guidée en ville
(en français)

départ: 10 h. - office du tourisme (en face de la gare),
durée: 2 heures | participation inviduelle | gratuite

24/07, 21/08, 4/09

art-nouveauwandeling vertrek aan dienst voor toerisme om 10u

10/07, 7/08, 28/08, 18/09

maritieme wandeling

vertrek ‘Podiumboot’,
hoek Havenstraat en Franchommelaan om 10u

14/07, 11/08

interbellumwandeling

vertrek aan dienst voor toerisme om 15 u.
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ONDERWIJS
Nieuws uit de gemeenteschool
't POLDERHART Zuienkerke !!!

Dikke pluim
voor
al onze
leerlingen!!
Gemeentelijke Basisschool Zuienkerke
Nieuwe Steenweg 37 - 8377 Zuienkerke
www.gemeenteschoolzuienkerke.be
Telefoon 050/41 84 30
Grijze wolken, regen en nog ’s regen ...aan het weer is het
niet onmiddellijk te zien maar toch zijn we maar enkele
weken meer verwijderd van de grote zomervakantie.
Ongelooflijk maar waar de laatste weken van dit
schooljaar zijn terug ingezet . Traditioneel nog heel drukke
weken …proefwerken, allerhande overlegmomenten,
oudercontacten en uiteraard nog leuke, ontspannende
activiteiten.
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!

SCHOOLFEEST 24 april 2016
De grote dag voor heel wat kinderen …het schoolfeest !!
Dit jaar stond het feestgebeuren in het teken van “Hallo
Wereld”. Alle klassen zorgden weer voor een spectaculair
optreden. Het was een geslaagd optreden dat vele mensen
kon bekoren. Kijk even mee…
Zeg nu zelf …
één voor één prachtige optredens.
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€

COMPUTERWINKEL

10

iPHONE & iPAD HERSTELLING
VERKOOP LAPTOPS, TABLETS & SMARTPHONES
NETWERKBEHEER
CAMERABEWAKING
PROFESSIONELE OPLOSSINGEN OP MAAT
SERVICECONTRACTEN
BLANKENBERGE
BRUGSE STEENWEG 72, 8370 BLANKENBERGE
T 050 41 91 40
OOSTENDE
NOORDZEESTRAAT 1, 8400 OOSTENDE
T 059 34 11 60

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 30/05/2016.
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Foto waarbij de groepsgeest van onze schoolverlaters
boekdelen spreekt!

Schoolreizen en andere leerrijke uitstappen dichtbij en wat verderop …

Bezoek Brugg
e
Soundfactor
y

Vierde leerjaar op schoolreis naar Ieper …even stilstaan
bij het monument de Menenpoort mag zeker niet
ontbreken !

Bezoek bij VERHELST - AGRI te Meetkerke
Het vierde leerjaar ging op bezoek bij familie Verhelst in
Meetkerke. De ouders van Ward hebben daar een bedrijf
met voeders en granen. Papa “Ward” geeft de nodige
uitleg hoe de granen het best gestockeerd kunnen worden
en na de inspanning van het geconcentree luisteren komt
gelukkig de ontspanning …het beklimmen van de hoge
graanberg !!
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top!

Het blijft een zeer zinvolle uitstap!
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Sport …Sportdag…Sportactiviteiten …Sport…
Sportdag…Sportactiviteiten...

Thema’s …toffe klasactiviteiten …

Met de grotere kans op mooi weer, worden dan ook
heel wat sportactiviteiten georganiseerd in het derde
trimester . Zie hier enkele sfeerbeelden:

Een leuk idee van ons leerlingenparlement
“een paasontbijt” en dit was echt een schot in de roos!
Techniek zorgt voor een leuke kast in onze boekenhoekje
…

En sportactiviteiten op
en in het water kunnen
zeker niet ontbreken.

Het resultaat
mag gezien
worden !

r “cool” is dan hebben
Wie dacht dat volksdansen niet mee
uit het lager vinden
jullie het echt wel mis. Alle klassen
leuke ‘ambiance’
een
dit toch wel erg leuk en zorg t voor
tijdens de speeltijd.
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Leuke thema’s bij de allerkleinsten van Bob de Bouwer tot
restaurantuitbater …

Veiligheidsvoorschriften worden nageleefd!

HENDRIK TRAEN
Dakwerken



Zinkwerken



Carports



Karweien

Westernieuwweg Zuid 20  8377 Houthave
 T 0478 94 32 16 
Zoals je merkt valt er heel wat te beleven op onze school ,
eigenlijk kunnen we nog uren doorgaan maar het is tijd om
afscheid te nemen van alweer een schitterend schooljaar.
Dank je wel aan het vele vertrouwen van onze ouders, de
liefde van onze kinderen en de onvermoeibare inzet van
het schoolteam , en de vele vrijwilligers …dit alles zorgt
voor een school met een warm polderhart. Geniet van de
grote vakantie en welkom op onze opendeurdag !!

Dominique Dumortier
Ervaringsdeskundige autisme
Schrijfster van het boek: van een andere planeet

Uitnodiging opendeurdag

Individuele gesprekken:

Gemeentelijke Basisschool Zuienkerke
Nieuwe Steenweg 37
8377 Zuienkerke
Tel: 050/ 41 84 30
directeur@gemeenteschoolzuienkerke.be

Geen langdurige of therapeutische begeleidingen
Wel inzicht: Hoe is het, hoe voelt het en wat betekent
het om met autisme te leven…
een op weg helpen naar beter begrijpen
(ook vormingen en getuigenissen)

Drankje aangeboden door vriendenkring

Enkel op afspraak:
dominique11@telenet.be
0486/92.50.06 (Zuienkerke)
www.engelenmetbotinnen.be
vzw Engelen Met Botinnen: Ond.nr: 0846.772.485 RPR Mechelen
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niet iedereen kent’.
Een heleboel toffe,
grappige en prachtige
dieren kwamen aan
bod. We hoorden veel
leuke weetjes die we
zullen onthouden. De
creativiteit van de kids
was uitmuntend.
Een dikke duim.

Akkerwinde
SPREEKBEURTEN

(Barbara)
Proficiat aan de kinderen van Leefgroep 2 met hun
eerste communie en groeifeest!

In onze leefgroep maken de kinderen voor het
eerst een spreekbeurt. Het thema was ‚dieren die
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een dropbox maken. Daarin moest een ei. De box
moesten we vanop het dak naar beneden gooien en
het ei mocht niet breken. Dat was spannend en best
moeilijk. We hebben veel gelachen. Tot slot gingen
we op bezoek in de Volkssterenwacht Beisbroek in
Brugge. Daar zagen we een mooie film en mochten
we ook door de telescoop kijken. De koepel van het
dak kon helemaal open en zelfs verschuiven. Het was
echt de max! (leefgroep 3)

KNAL… De ruimte in!

Leefgroep 4 naar Maboge

Eind april trokken we met leefgroep 4 naar de
Ardennen. Een prachtige bosklasweek te Maboge.
Een week die de geschiedenis zal ingaan als de
allerkoudste bosklasweek ooit! Maar toch was het o
zo fantastisch!
We hebben er enorm van genoten. Geniet maar even
mee."

We mogen steeds ons eigen W.O.-thema kiezen
en nu hadden we gekozen voor de ruimte. We
noemden ons thema dan ook: KNAL… de ruimte in’.
We hebben een planetenposter mogen maken in
groepjes, Tijl kwam op bezoek om ons vanalles te
vertellen en ruimtesondes te knutselen. We moesten
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THEARTOFCOOKING
Catering concept by Stijn Vandermeersch

CATERING & EVENTS – GASTRONOMIE AAN HUIS – KOOKWORKSHOPS EN -DEMO'S

WWW.THE–ART–OF–COOKING.BE – 0473/970539 – stijnvandermeersch@telenet.be

GEERT
VANDEN BROUCKE
— KASTEN OP MAAT —
Alle maatwerk: kleerkasten, bergkasten,
dressings, keukenkasten,...

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

32

JEUGD
CHIRO
Het 6e werkjaar van Chiro Zuienkerke zit er bijna op. We
beleefden het voorbije werkjaar weer tal van leuke en
onvergetelijke Chiromomenten: naast de vele “gewone”
zaterdagnamiddagen was er ook nog de supergezellige
spaghettiavond, hielden we een Klein Bivak in Kortrijk,
verkochten (en smulden) we samen lekkere pannenkoeken,
namen we deel aan de voettocht van Blankenberge en
gingen we allemaal samen naar het strand. En vooral:
in september zijn we ons werkjaar gestart met een echt
verjaardagsfeest voor ons 5-jarig bestaan!

In september beginnen we dan weer met ons nieuwe
Chirowerkjaar. Alle Chirowietjes zijn vanaf dan weer
welkom voor een hele reeks nieuwe Chiroavonturen
tussen 14u en 17u op zaterdag!
Tot slot nog iets voor in de agenda: op zaterdag 12
november 2016 organiseren wij opnieuw een té gekke
spaghettiavond met een presentatie van de leukste foto’s
van het voorbije Groot Bivak in Zandvliet.

En dan moet het hoogtepunt eigenlijk nog komen: het
Groot Bivak! Van 23 juli tot en met 31 juli 2016 gaan we
allemaal samen bivakkeren in Zandvliet, in het noorden
van de provincie Antwerpen en vlak aan de grens met
Nederland (nou gezellig zeg!). We gaan er 9 dagen
ravotten, luidop lachen en lekker eten! Omdat dat vorig
jaar zo leuk was, gaan onze Rakwi’s, Tito’s & Keti’s er dit
jaar opnieuw in tenten overnachten. We hebben trouwens
horen zeggen dat er daar nog echte Romeinen leven en
dat het rare jongens zijn…

Wil je 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).
zaterdag 12 november 2016
SPAGHETTIAVOND
met fotoshow van het bivak
in Zandvliet!
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SPORT EN VRIJE TIJD
kinderen. Deze gaan door in de gemeentelijke basisschool
in Zuienkerke. Natuurlijk zijn alle kinderen welkom.
Dansplatoo zorgt er, samen met het gemeentebestuur,
voor dat kinderen dansant kunnen ontwikkelen dichtbij
hun thuis. Zo wordt het lokaal weefsel versterkt, en wordt
gependel tot een minimum herleid.
De volgehouden inspanningen van Dansplatoo en het
gemeentebestuur om de lessen elk jaar te laten doorgaan,
werpen hun vruchten af. Steeds meer kinderen vinden
de weg naar het dansen, én blijven dansen. Daarnaast
komen er ook vragen naar een aanbod voor solo-dans
voor volwassenen. Na grondig overleg is de kogel door
de kerk : Dansplatoo Zuienkerke breidt uit! Dankzij de
goede samenwerking tussen de gemeente Zuienkerke en
Dansplatoo wordt de verdere ontwikkeling van de dansers
gegarandeerd. Naast de gebruikelijke uren Prédans, Jazz
Kids en Jazz Junior worden er volgend seizoen ook sessies
Jazz 1+2 en Modern Jazz Volwassenen georganiseerd. Zo
wordt donderdagavond dé dansavond in Zuienkerke! De
laatste twee uurtjes gaan niet door in de gemeentelijke
basisschool maar wel in De Notelaar. Ga jij samen met
dansdocente Yentl Vandeurzen voor een sportief en
dansant jaar?

Polderarrangement
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.
Het arrangement gaat door van af de paasvakantie tot
30 september telkens op woensdag; vrijdag, zaterdag
en zondag. Dit arrangement kan besteld worden aan de
ongewijzigde prijs van 18 euro. Ook de minder mobiele
mensen kunnen met de wagen meerijden op een
alternatief parcours om de fietser te volgen.
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. Burgerzaken@zuienkerke.be – 050 43 20
50
Jacques Demeyere,
Schepen van Toerisme

Sportraad Zuienkerke : WANDELTOCHT
ZONDAG 4 SEPTEMBER 2016

OUDLANDPOLDERTOCHT
De lessen starten op donderdag 15 september 2016, met
twee gratis en vrijblijvende proeflessen. Aanmelden voor
de proefles en/of de lessenreeks kan via http://inschrijven.
fedes.be/inschrijven/dansplatoo.
De
inschrijvingen
voor de lessenreeks sluiten definitief af op zondag 25
september om 23u59.

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.
Start:
Zaal de Notelaar,
Nieuwe Steenweg 96 in Zuienkerke
Inschrijving: van 8.00 u tot 15.00 u
Afstanden: 7 – 12 – 18 – 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

Een overzicht van de donderdagavond planning :
• 16u00-17u00 – Prédans - °2011-2012 – gemeentelijke
basisschool
• 17u00-18u00 – Jazz Kids - °2009-2010 – gemeentelijke
basisschool
• 18u00-19u00 – Jazz Junior - °2007-2008 –
gemeentelijke basisschool
• 19u30-20u30 – Jazz 1+2 - °2001-2006 – De Notelaar
• 20u30-21u30 – Modern Jazz Volwassenen - °2000 en
ouder – De Notelaar

Dansplatoo Zuienkerke

Contact: info@dansplatoo.org , Dansplatoo vzw p/a
Lieven Bauwensstraat 20 8200 Brugge

Dansplatoo Zuienkerke breidt uit!
Sinds 2009 organiseert Dansplatoo danslessen voor
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Turnen op dinsdagavond
Op dinsdag 13 september 2016 gaat de eerste les turnen
terug van start. Dit onder leiding van kinesitherapeut
Mevrouw Marleen Vanbesien. Met kennis en ervaring
stuurt Marleen bij waar nodig zodat u zeker mag zijn
dat u de oefeningen op een correcte manier uitoefent.
Uithouding - en spierversterkende oefeningen van het
ganse lichaam komen steeds aan bod!
Deze cursus vindt plaats elke dinsdag (NIET in de
schoolvakanties) van 19 tot 20 uur in de gemeentelijke
sportzaal. Geïnteresseerden zijn steeds welkom en voor
de prijs moet je het niet laten: voor 12 lessen betaal je 35
euro.

IEDEREEN IS WELKOM !!!!!
Data : 13/9, 20/9, 27/9, 4/10, 11/10, 18/10, 25/10, 8/11,
15/11, 29/11, 13/12, 20/12
INFO
• Schepen van sport, Annelies Dewulf gsm 0472 24 60 25
• Sportdienst, Eva Verburgh , tel. 050 43 20 54
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Mooie zomerse dagen doen aan vakantie en boeken denken. Tijd dus om je voorraad
vakantielectuur samen te stellen! De bibliotheek van Blankenberge wil je daarbij een
handje helpen met de zomerservice ‘Boek een boek’.

BIBLIOTHEEK

Tot 15 september 2016 krijg je de kans om ons te laten weten welke boeken je deze
vakantie wilt lezen. Wij stomen dan voor jou een zomerpakket klaar.
Je kan op twee manieren te werk gaan:

De bibliotheek zal gesloten zijn van
woensdag 3 augustus t.e.m. dinsdag 16 augustus.
Terug open op woensdag 17 augustus.

1)

bezorg ons een zelf samengestelde lectuurlijst met maximum 10 titels. Wij
engageren ons om minimum 5 boeken van je lijst te leveren.

2)

heb je geen specifieke voorkeuren, dan kan je kiezen voor een verrassingspakket.
Geef jouw interesses door via dit formulier en laat de keuze aan ons over.

Ja, ik wens gebruik te maken van de service ‘Boek een boek’.

BOEK EEN BOEK

NAAM……………………………………………………………………………………………
VOORNAAM…………………………………………………………………………………….
STRAAT EN HUISNUMMER……………………………………………………………….
POSTCODE……………………………………………………………………………………..
WOONPLAATS…………………………………………………………………………………
TELEFOONNUMMER…………………………………………………………………………

AANVRAAGFORMULIER
BOEK EEN BOEK

E-MAILADRES………………………………………………………………………………..
Geef hieronder aan op welke manier je de boeken wenst te selecteren.
Ik kies zelf mijn boeken. Ik vul een wenslijst in.
Ik laat de boekenkeuze aan de BIB over.

1) Ik
1)stel
Ik stel
zelfzelf
mijnmijn
boekenpakket
boekenpakket
samen.
samen.
Dit is
Ditmijn
is mijn
wenslijst:
wenslijst:
1………………………………………………………………………………………………………………………….
1………………………………………………………………………………………………………………………….
2…………………………………………………………………………………………………………………………..
2…………………………………………………………………………………………………………………………..
3…………………………………………………………………………………………………………………………..
3…………………………………………………………………………………………………………………………..
4…………………………………………………………………………………………………………………………..
4…………………………………………………………………………………………………………………………..
5…………………………………………………………………………………………………………………………..
5…………………………………………………………………………………………………………………………..

BIBLIOTHEEK
BLANKENBERGE
Onderwijsstraat, 17
8370 BLANKENBERGE
BIBLIOTHEEK
Telefoon: (050) 41.59.78
BLANKENBERGE
Fax:
(050) 42.41.34
Onderwijsstraat,
17
E-mail: blankenberge@bibliotheek.be
8370 BLANKENBERGE
Telefoon: (050) 41.59.78
Fax:
(050) 42.41.34
E-mail: blankenberge@bibliotheek.be
Tijdens de vakantie is de volwassenenafdeling en
jeugdafdeling open op

maandag:
10-12
u.*volwassenenafdeling
en 14-18 u.
Tijdens de vakantie
is de
en
jeugdafdeling open op
dinsdag:

10-12 u.* en 14-18 u.

maandag:
woensdag:

10-12 u.* en 14-18
14-19 u.

dinsdag:
donderdag:

10-12 u.* en 14-18 u.

woensdag:
vrijdag:

10-12 u.* en 14-19 u.

donderdag:
zaterdag:

10-12 u.
u.* en 14-18 u.
10-13

vrijdag:
u.* en 14-19 u. is
* Opgelet: enkel 10-12
de benedenverdieping
‘s ochtends toegankelijk.
zaterdag:
10-13 u.
* Opgelet: enkel de benedenverdieping is
‘s ochtends toegankelijk.

6…………………………………………………………………………………………………………………………..
6…………………………………………………………………………………………………………………………..
7…………………………………………………………………………………………………………………………..
7…………………………………………………………………………………………………………………………..
8…………………………………………………………………………………………………………………………..
8…………………………………………………………………………………………………………………………..
9…………………………………………………………………………………………………………………………..
9…………………………………………………………………………………………………………………………..
10………………………………………………………………………………………………………………………...
10………………………………………………………………………………………………………………………...
2) Kies
2) Kies
je voor
je voor
het het
verrassingspakket?
verrassingspakket?
Duid
Duid
hieronder
hieronder
jouw
jouw
favoriete
favoriete
genres
genres
aan.aan.
De bib
De bib
selecteert
selecteert
dandan
de boeken
de boeken
die die
bij jou
bij jou
passen.
passen.
Romangenres
Romangenres

Vreemde
Vreemde
talen
talen













Frans
Frans

Engels
Engels

DuitsDuits


Avonturenromans
Avonturenromans

Detectives
Detectives

Erotische
Erotische
romans
romans

Historische
Historische
romans
romans

Liefdesromans
Liefdesromans

Literaire
Literaire
romans
romans

Oorlogsromans
Oorlogsromans

Reisverhalen
Reisverhalen

Streekromans
Streekromans

Thrillers
Thrillers

Schrijvers
die die
mijnmijn
voorkeur
genieten
Schrijvers
voorkeur
genieten
………………………………………………………………..................
………………………………………………………………..................
………………………………………………………………..................
………………………………………………………………..................
………………………………………………………………..................
………………………………………………………………..................
………………………………………………………………..................
………………………………………………………………..................

IK KOM
IK KOM
MIJN
MIJN
VAKANTIEPAKKET
VAKANTIEPAKKET
OPHALEN
OPHALEN
OP (DATUM:
OP (DATUM: /
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NIEUWE AANWINSTEN



De man die glimlachte

Mankell, Henning

De Vergeet mij niet-sonat

Montefiore, Santa

VOLWASSENEN

Wetten van verraad

Reich, Christopher

Romans

Als vlinders in de nacht

Sheldon, Sidney

Lichamen van glas

Sund, Erik Axl

Alleen naar bed

Weiner, Jennifer

De dochter

Bruins Slot, Linda

De elfen [deel 1]

Hennen, Bernhard

Dag des oordeels

George, Elizabeth

Op zoek naar de bron

Roberts, Nora

Water en vuur

Hedlund, Jody

Het laatste oordeel

Coppers, Toni

Vergelding

Jacobsen, Steffen

Teken van leven

Marklund, Liza

De redding

Krentz, Jayne Ann

Nachtschade

Slaughter, Karin

Middernachtzon

Nesbø, Jo

Onzichtbaar

Slaughter, Karin

De psychiater en het meis

Rozing, Erik

Trouweloos

Slaughter, Karin

Schuld

Van den Berg, Walter

Vervloekt geluk

Slaughter, Karin

Jungle

Vandecasteele, Joost

Bloedboek

Verhulst, Dimitri

Poëzie

In seizoenen

Visser, Judith

We werden honderd jaar

Misplaatst

Zink, Nell

Spriet, Chris

Sterrengids voor gebroken Zucca, Silvia

JEUGD

Toen ik jou ontmoette

Ahern, Cecelia

Leesboeken

Laat me nooit meer los

Banks, Maya

Lijm

Geleyn, Frank

Drie versies van ons

Barnett, Laura

Heksje Lilly

Knister

Ivanov

Bervoets, Hanna

Ik versta je wel

Vander Heyden, Gil

Blijf waar je bent

Bolton, Sharon

Sofie en het geheime paar Van de Vendel, Edward

De blinde vlek

Claes, Jo

Op reis in de tijd

Van Dam, Arend

Dark places

Flynn, Gillian

De spelletjesdief

Van Gemert, Gerard

Ver weg van het
stadsgewoonten

Hardy, Thomas

Een hart voor dieren

De Braeckeleer, Nico

De waanzinnige boomhut

Griffiths, Andy

De berg

Lansens, Lori

Ik mis je, mams!

Pollet, Frank

Vals leven

Lemaitre, Pierre

De heks van al het kwaad

Stilton, Thea

De stille doden

Mcgowan, Claire

Sneeuwstorm

Burgers, Eva

Noodtoestand

McNab, Andy

Littekens

De Vries, Anke

Een leven na jou

Moyes, Jojo

Paultje, echt geen jongen

Minne, Brigitte

Gij nu

Op de Beeck, Griet

Het verhaal van Amber

De spookverschijning

Punke, Michael

Mijn hondenjongen

Van Ranst, Do

Het smelt

Spit, Lize

Hoe mooi wit ik ben

Verroen, Dolf

Naar huis

Van der Beek, Ina

Bibliotheek der zielen

Riggs, Ransom

Bloeiend vlas

Van Wageningen, Gerda

Omhulde stad

Riggs, Ransom

IJsmoord

Vargas, Fred

Als je iemand verliest

Ait Hamou, Ish

Prentenboeken

Als het zaterdag wordt

French, Nicci

Een dag met Sophie

Sirett, Dawn

Witte warmte

Casteleyn, Dimitri

Baby's eerste woordjes

Fordacq, Marie-Odile

Import

Aspe, Pieter

Kleuren

Sirett, Dawn

Land van belofte

Cookson, Catherine

Noortje in haar keukentje

Het netwerk

Forbes, Colin

Van der Heijden,
Annemarie

De smaak van champagne

Lynch, Sarah-Kate

Mijn eerste voelboek

Deneux, Xavier
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FEESTZAAL

DE NIEUWE
BLAUWE TOREN

Elektriciteit, sanitair, verwarming,
gyprocwanden en -plafonds, isolatie...
Kerkebilk 12, 8377 Houtave
050 322 611 of 0478 27 30 93

Zaal voor alle gelegenheden
Tot 200 personen
Huwelijken, communiefeesten,
Vergaderingen, rouwmaaltijden

Geregistreerd aannemer
Vraag vrijblijvend inlichtingen, gratis offerte!

Eigen keuken ! Ruime parking!
Elke eerste maandag van de maand :
Seniorendansnamiddag
Blankenbergse Steenweg 2
8377 Zuienkerke

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

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

taxigeorges@telenet.be
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Lotta en de pestvogel

Put, Diane

Kaatje leert je zorgen

Thomas, Isabel

Rik en de beroepen

Slegers, Liesbet

Casper leert je zorgen

Thomas, Isabel

Hoogdringend

Van Genechten, Guido

Devos, Sarah

Onze hond

Oxenbury, Helen

Het complete ketnet
tuinboek
101 dingen om buiten te
doen

Bogaert, Christelle

Het strandboek

Danks, Fiona

Raar maar waar!

Mills, Andrea

Heksje Mimi tovert kuiken Amant, Kathleen
Boer Boris en de eieren

Hopman, Philip

Het verjaardagspartijtje

Oxenbury, Helen

Zoek mee met Jules

Berebrouckx, Annemie

Strips

WELZIJN EN
GEZONDHEID

Voor het middernachtkind Vehlmann, Fabien
De vier evangelisten

Cauvin, Raoul

Het spoor bijster

Verron, Laurent

Toxic aﬀair

Midam

Fifi de speurneus

Nys, Jef

Het Nianmonster

Ahmad-Nys, Sarina

De geniale djinn

Leemans, Hec

Hotemetotem

Achdé

Losse ﬂodders

Merho

Iedereen ziet je!

Tome

20 seconden

Francq, Philippe

Kieldemoahl

Colman, Stéphan

Kat-tadaa!

Brrémaud, Frédéric

Urbanus vertelt

Urbanus

Banana!

Collin, Renaud

Evil panic

Collin, Renaud

De drakar des doods

Vandersteen, Willy

De satansvrucht

Scholz, Claus D.

De bibberende Bosch

Van Gucht, Peter

Het verloren verleden

Van Gucht, Peter

Als hulppietje

Linthout, Willy

De razende matot

Linthout, Willy

Mark van de jungle

Leemans, Hec

Voetbalgek!

Jenfèvre, Henri

Ouder worden en alcohol
Feiten
• Vijftigers en zestigers zijn de grootste
alcoholconsumenten
• Op weekbasis drinken 55- tot 65-jarigen de helft meer
dan 15- tot 24-jarigen
• Van alle Vlamingen die dagelijks alcohol drinken, zijn
bijna twee op de drie 55 jaar of ouder
Een zorgwekkende evolutie want dat aantal is op tien jaar
tijd meer dan verdubbeld.

Toenemende kwetsbaarheid
De impact van alcohol op het lichaam neemt toe naarmate
men ouder wordt. Het lichaam heeft meer tijd nodig om
de alcohol af te breken. De effecten duren dus lang er en
na het drinken vergt het meer tijd om te recupereren.
Te veel alcohol kan na verloop van tijd allerlei
gezondheidsklachten veroorzaken. Zowel op lichamelijk
vlak, maar ook op geestelijk vlak (bijvoorbeeld problemen
met slaap of geheugen). Alcohol beïnvloedt ook de
werking van medicatie die veel 55-plussers nemen.

Alcohol, gezondheidsklachten en medicijnen: een
gevaarlijke cocktail

Voorleesboek
Oma, mag ik bij je logeren

Alcohol kan de werking of het effect van medicijnen
gevaarlijk versterken of net tegengaan. Omgekeerd
kunnen medicijnen het verdovend effect van alcohol
versterken.
Slaapen
kalmeringsmiddelen,
antidepressiva,
angstremmers, anti-epilepsie middelen, zware pijnstillers
en bepaalde middelen tegen allergieën. Alcohol is een
verdovende stof. Drinken terwijl je medicijnen neemt die
ook verdovend werken, versterkt dat verdovend effect
nog. De concentratie daalt, de controle over bewegingen
kan afnemen en men kan duizelig worden. De kans op een
val en het risico op een ongeluk in het verkeer of thuis
nemen sterk toe.

Van Duijne, Isabel

Weetboeken
De Grieken

Boshouwers, Suzan

Sterk of slim?

Van Heugten, Anneriek

Lieveheersbeestje

Guillain, Charlotte

Vlinder

Guillain, Charlotte

Spelen in de wereld

Ollivier, Reina

Het weer in 30 seconden

Green, Jen
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VERHUUR DANNEELS
VERHUUR VAN SPRINGKASTELEN
PARTYTENTEN (OOK VLOER EN VERLICHTING)
TERRASVERWARMERS

KOELWAGEN

0472/60 56 58

WWW.VERHUURDANNEELS.BE
INFO@VERHUURDANNEELS.BE
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Hoeveel mag men drinken?
Volwassen mannen
• Per gelegenheid niet meer dan 5 standaardglazen
alcohol.
• Per week niet meer dan 21 standaardglazen alcohol.
• Minstens 2 dagen per week geen alcohol.
Volwassen vrouwen
• Per gelegenheid niet meer dan 3 standaardglazen
alcohol.
• Per week niet meer dan 14 standaardglazen alcohol.
• Minstens 2 dagen per week geen alcohol.
! De vermelde hoeveelheden zijn geen ‘veilige’ of ‘risicoloze’
grenzen. Maar door minder te drinken dan deze grenzen
verkleinen de risico’s of de kans op gezondheidsschade.
! Sommige omstandigheden laten geen alcohol toe:
bijvoorbeeld in het verkeer, als men met een machine
aan het werken is, wanneer men ziek is en/of medicijnen
neemt.

Bloeddruk- en hartproblemen.
Wie last heeft van een lage bloeddruk past beter op met
het drinken van een grote hoeveelheid alcohol. Alcohol
doet de bloeddruk plots dalen. Neemt men medicijnen
tegen een lage bloeddruk? Dan kan alcohol de werking
tegengaan waardoor men zich moe en duizelig gaat
voelen.
Wie last heeft van een hoge bloeddruk moet weten dat
dagelijks alcohol drinken de bloeddruk verhoogt. Als men
bloeddrukverlagende medicijnen neemt, kan dagelijks
drinken de werking ervan tegengaan.
Diabetes. Alcohol drinken kan tot een snelle
bloedsuikerstijging leiden. Wie diabetes type 2 heeft,
moet zich zeker aan de vermelde richtlijnen houden. Wie
toch alcohol drinkt, doet dat best tijdens de maaltijd om
zo de kans op een hypo te vermijden.
Hoge cholesterol. Wie last heeft van een te hoge
cholesterol, is beter af zonder alcohol. Wie toch wil
drinken, beperkt best tot maximum twee glazen per
dag en houdt het zoveel mogelijk dagen alcoholvrij.
Meer alcohol verhoogt het cholesterolgehalte. Wie een
cholesterolverlagend geneesmiddel neemt en daarbij
te veel alcohol drinkt, riskeert bijwerkingen zoals
spierklachten.

! Misschien drink men tijdens de week niet veel, maar
loopt het aantal glazen alcohol tijdens het weekend stevig
op. Hou er rekening mee dat op korte tijd veel drinken
ook risico’s inhoudt en evengoed schadelijk is voor de
gezondheid.

Wat is een standaardglas?

Het glas waarin we een bepaalde soort drank schenken,
verschilt van soort tot soort. Een consumptie zoals ze
in de horeca geschonken wordt, is een ‘standaardglas’.
Het betekent dat een pint bier, een glas wijn en een
glaasje jenever alle drie evenveel pure alcohol bevatten.
Er bestaan wel enkele uitzonderingen zoals zwaar bier of
cocktails.
Advies van Logo Brugge-Oostende en VAD?
Geniet met mate of geniet van een alcoholvrij-alternatief!
Heb je vragen?
Contacteer de huisarts. Ook bij ‘De Druglijn’ (078/15.10.20
of www.druglijn.be) kun je, volledig anoniem, terecht. De
medewerkers zitten klaar om naar je te luisteren, jouw
vragen te beantwoorden en je verder op weg te helpen,
volledig anoniem.
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Alle timmer- en schrijnwerk in hout,
PVC en aluminium
Ramen en deuren - rolluiken - dakvensters
garagepoorten - rolluikautomatisatie
gips-kartonwanden - plafonds
binnendeuren - muggenhorren
zonnewering - dakconstructie - parket

VERWARMINGSLOKAAL

Rookmelders
redden je leven!

SLAAPKAMER

KEUKEN

GANG

HALL

BADKAMER

X

LIVING

X

WASPLAATS

KELDER

GARAGE

X
WAAR ROOKMELDERS PLAATSEN?
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NOODZAKELIJK

X AF TE RADEN

Er is te veel kans op vals alarm.
Plaats daarom een rookmelder in de omgeving.

PREVENTIE
1.

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 bijgevoegd formulier
minstens 1 week voor vertrek indienen bij de plaatselijke
politie. U kan uw aanwezigheidstoezicht ook aanvragen
via de website www.police-on-web.be.
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

2.

3.
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Woonzorgcentrum - 52 serviceflats
Herstelkuren - -Kortverblijf
Woonzorgcentrum
52 serviceflats
Crisisopvang
Herstelkuren
- Kortverblijf
Crisisopvang

Woonzorgcentrum - 52 serviceflats
Herstelkuren - Kortverblijf
Crisisopvang

Onderhoud en herstellingen
alle merken.

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

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

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

Elke werkdag open van 9 tot 18 uur

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

Flor Soetaert
siersmid
Kerkhofstraat 13
8377 Houtave
0470/047125
ﬂor_soetaert@hotmail.com
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fietstocht in het landschap van het provinciaal Sport- en
Natuurcentrum De Gavers in Harelbeke. Over de groene
long van de verstedelijkte regio die Zuid-West-Vlaanderen
is, valt heel wat natuurnieuws te vertellen. Samen met een
natuurgids verken je thema’s zoals vogels, paddenstoelen,
bos en water doorheen het provinciaal domein. Ook
maakt u kennis met een aantal leuke recreatiesporten of
natuurspelen zoals bostwister, vijvermikado en bosjenga.
Voor iedereen worden er gratis fietsen ter beschikking
gesteld of verkent u liever het parcours met uw eigen fiets,
dit behoort ook tot de mogelijkheden. Of boek een bezoek
aan de professionele imker en ontdek het boeiende leven
van de levensnoodzakelijke insecten. Of een rondvaart met
een elektrische boot is tevens een unieke belevenis. Tijdens
deze tocht krijgt u meer uitleg over de waterkwaliteit en
de natuurpracht van de plas of over de geschiedenis en de
werking van het domein. Een teambuildingsactiviteit daagt
u uit om verschillende proeven tot een goed einde te brengen.
Of neem deel aan de workshop beeldenatelier en creëer uw
eigen beeldje. Op deze manier draagt u uw steentje bij tot de
Centre of Children in Vulnerable Situations in Noord Uganda
en Oost Congo, die fysieke en psychologische ondersteuning
biedt aan jongeren getroffen door oorlogssituaties. Het
provinciaal Sport- en Natuurcentrum de Gavers garandeert u
ongetwijfeld een boeiende dag!
Vanaf 10u15 kunt u zich aanmelden in de picknickruimte
van het provinciaal Sport- en Natuurcentrum De Gavers in
Harelbeke. De activiteiten starten om 11u00. Een gevarieerd
pastabuffet wordt u ’s middags aangeboden. Het event
eindigt rond 18u00 met een speech van de gedeputeerde
Myriam Vanlerberghe en een muzikale act. Kinderen zijn
natuurlijk van harte welkom!
Een gratis bus wordt ingelegd vanuit Hasselt met
opstapplaatsen in het UZ Leuven en Affligem. Er is plaats
voorzien voor 50 personen, hiervoor dient u in te schrijven
via het inschrijvingsformulier www.west-vlaanderen.be/
orgaandonatie of via telefoon 056 66 88 69 of 0473 91 87 75.

VERENIGINGEN-

ORGANISATIES-BEDRIJVEN
Transplanfitdag
uitnodiging

4 Transplantfitdag
e

provinciaal Spor t- en
Natuurcentrum De Gavers
Eikenstraat 131 in Harelbeke

016.

Kom alvast in sportieve kledij en stevige sportschoenen.
Indien het weer tegen zit, is regenkledij zeker een noodzaak!
Kent u iemand in je omgeving die een transplantatie
onderging, geef dan deze uitnodiging alvast door.
Interesse … ? Schrijf u alvast in vanaf 1 juni tot 1 september
2016!
Mis deze sportieve familienamiddag niet en bevestig uw
deelname via het inschrijvingsformulier op de provinciale
website www.west-vlaanderen.be/orgaandonatie . Beschikt
u niet over een internetaansluiting, bel dan 050 40 33 97
(Hilde Meuleman – dienst Welzijn).
De deelname is gratis.

Zondag 25 september 2016
van 10u15 tot 18u00
Doe mee aan de Transplantfitdag op 25 september 2016 en
schrijf in vanaf juni!
Het provinciebestuur West-Vlaanderen neemt opnieuw het
voortouwenorganiseerteensportdagvoorgetransplanteerden.
Met deze vierde sensibiliseringscampagne over orgaandonatie
wil het provinciebestuur West-Vlaanderen benadrukken dat
sporten op gelijk welk niveau bijdraagt tot de gezondheid. Een
half uur per dag bewegen doet het risico op hart- en vaatlijden,
hoge bloeddruk, ouderdomsdiabetes en kanker aanzienlijk
afnemen. Bovendien gaat uw conditie er zeker op vooruit!
Beweeg daarom op zondag 25 september samen met uw
familie en vrienden en beleef een onvergetelijke wandel- of

Het provinciebestuur hoopt u te verwelkomen op de sportieve
Transplant-Fit-Familiedag! Want sporten houdt uw organen
in conditie !

45

Feestelijke jubileum editie!

Eandis energiefit-sessie:
raam- en muurisolatie

Zondag 28 augustus 2016
Provinciaal Domein Puyenbroeck, Wachtebeke

Gratis Energiefit-avond raam- en muurisolatie

Op zondag 28 augustus 2016 organiseert Steunpunt
Levend Erfgoed (SLE) voor de twintigste keer de Levend
Erfgoed Expo in het Provinciaal Domein Puyenbroeck te
Wachtebeke. Zoals ieder jaar wordt het een hoogdag voor
onze oude rassen van boerderij- en neerhofdieren.

‘Energiefit’ ramen vervangen en muren isoleren? Leer het
van een architect!
Doelgroep: iedereen die zijn woning energiezuiniger en
comfortabeler wil maken
Muren isoleren kan je flink wat winst opleveren, en nieuwe
ramen houden de warmte wel vijf keer beter binnen. Zeker
doen dus.

Dit jubileumjaar 2016 zal een speciale feesteditie worden.
Zo wordt er – naast de gewoonlijke activiteiten – volop
gewerkt aan de voorbereiding van een unieke duotentoonstelling. Maar dat is nog lang niet het enige…

Maar laat je wel goed informeren voor je aan de slag gaat.
Zo vermijd je verrassingen, doorprik je verkooppraatjes
en maak je betere keuzes. Tegelijk zorg je voor een lagere
energiefactuur en een beter wooncomfort.
Schrijf je daarom vandaag nog in voor de gratis Energiefitavond in Zuienkerke!

Levende kunstwerken
Op de dag van de
Levend Erfgoed Expo
zullen er een tiental
‘levende kunstwerken’ of
‘tableaux vivants’ worden
gerealiseerd. Heel wat
oude kunstwerken beelden
dieren uit waar we met een grote waarschijnlijkheid
onze oude lokale rassen in kunnen herkennen. Zo weten
weinigen dat het schaap dat afgebeeld staat op het
Lam Gods vermoedelijk een Vlaams schaap is. Met de
gewaardeerde steun van de Oost-Vlaamse diensten
Erfgoed en Landbouw werd een selectie kunstwerken
gekozen, die op de Levend Erfgoed Expo zullen uitgebeeld
worden door recente vertegenwoordigers van de
afgebeelde rassen. U ziet dus tegelijkertijd de uitvergrote
kunstwerken op spandoek met ervoor de figurerende
dieren in levende lijve.

Onafhankelijk advies in mensentaal
Eandis en architectenvereniging NAV ontwikkelden een
avondcursus waarmee je alle kennis meekrijgt die je
nodig hebt over buiten-, binnen- en spouwmuurisolatie,
superisolerend glas en de verschillende soorten
schrijnwerk. Voorkennis is niet nodig. Technische aspecten
worden meegegeven in mensentaal door een ervaren
architect. Hij geeft je onafhankelijk advies over de vooren nadelen van materialen en technieken. Hij illustreert
alles met zowel goede als slechte praktijkvoorbeelden en
verduidelijkt typische bouwproblemen, zoals bouwknopen
of koudebruggen.
Schrijf je vandaag nog in!
Deze Energiefit-avond is gratis. Wacht wel niet te lang,
want het aantal plaatsen is beperkt.

Reizende tentoonstelling

De Energiefit-avond Raam- en muurisolatie in Zuienkerke
heeft plaats op donderdag 15 september 2016 in De
Notelaar van 15.00 uur tot 18.00 uur. Inschrijven kan via de
website www.eandis.be/energiefit of in het gemeentehuis.

Al het voorbereidende
werk rond de tableaux
vivants zal niet slechts
voor één dag geweest
zijn. In de nasleep van de
Expo zal er een reizende
tentoonstelling georganiseerd worden, opnieuw in samenwerking met de dienst
Erfgoed van de provincie Oost-Vlaanderen. Een unieke
kans om de problematiek van ons Levend Erfgoed bekend
te maken bij een ruim publiek.

20ste Levend Erfgoed EXPO

Tal van extraatjes
Om de twintigste editie extra feestelijk te maken, zal
er op elk front iets speciaals te beleven zijn. Er zal in het
bijzonder aandacht zijn voor Baardkrielen van bij ons.
Er komt een paardentram getrokken door een koppel
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stevige Belgische Trekpaarden. We
organiseren een tentoonstelling
rond park- en watervogels. De
Vlaamse
Hobby-fokkers
van
Geiten en Schapen houden dit
jaar
hun
clubkampioenschap
tijdens de Levend Erfgoed Expo.
De vernieuwingsoperatie van het
Levend Erfgoed Park zal afgerond
zijn, zodat er ook hier extra
aandacht aan kan besteed worden.
Daarnaast zullen er de gebruikelijke demonstraties
en keuringen zijn van onze lokale boerderijrassen,
huifkartochten, plattelandseducatie, ezelritjes enz.
Al twintig jaar zet Steunpunt Levend Erfgoed zich in
voor het behoud van de streekeigen, en vaak bedreigde,
cultuurrassen van Vlaanderen, Brussel en Wallonië.
Vaak bezitten deze levende monumenten een schat
aan genetisch materiaal die binnen de moderne fok- en
landbouwmethoden verloren dreigt te gaan. ‘Wij willen
ze levend!’ is één van de slogans van Steunpunt Levend
Erfgoed, want de praktijk toont aan dat ze er niet goed
aan toe zijn. Tijdens de jaarlijkse Levend Erfgoed Expo
krijgt het grote publiek de kans om er ook echt in levende
lijve kennis mee te maken.
Met logistieke steun van de Provincie Oost-Vlaanderen
wordt het Eiland in het domein Puyenbroeck omgetoverd
tot een kleurrijke verzameling van honderden lokale
boerderij- en neerhofdieren. Naast de tentoongestelde
hoenders, kalkoenen, ganzen, eenden, geiten, schapen,
honden, runderen en trekpaarden, worden ook tal van
dieren te koop aangeboden. Daarnaast zijn er keuringen
van lokale boerderijdieren, demon¬straties met Belgische
hondenrassen, huifkartochten, plattelandseducatie, oude
am¬bachten, een hoefsmid, enzovoort. Voor elk wat wils
dus!

Nieuws van de Koninklijke
vriendenkring van de bloedgevers
te Zuienkerke
Zoals we in de vorige editie
van Polder magaZIEN
hadden aangehaald, zijn
onze doelstellingen voor
2016 dezelfde als vorig
jaar en hopen we om dit
jaar 450 donoren te mogen
verwelkomen.
Om deze doelstelling te
halen zullen we nog een
extra inspanning dienen te leveren om nieuwe donoren
aan te moedigen om bloed te komen geven.
Op onze vorige collecte van 31 mei kwamen er echter iets
minder donoren dan de vorige keer. We konden in totaal 85
donoren verwelkomen die bloed kwamen geven. Positief
was wel dat we één nieuwe donor mochten ontvangen,
alsook 2 donoren die voor het eerst in Zuienkerke bloed
kwam geven.
We kijken alvast positief uit naar de volgende
bloedinzameling. Moedig alvast uw familie, vrienden en
kennissen eveneens aan om bloed te komen geven. We
verwachten jullie dan ook allen op dinsdag 6 september
in de gemeenteschool te Zuienkerke van 16u15 tot 19u45.
We streven ernaar om dan toch weer meer dan 100
donoren te mogen verwelkomen.
Arnold Van Eeghem - secretaris

Processiecomité : processie dank
Ook al was de zon niet van de partij, gelukkig was de regen
dat ook niet en de wind die de volgende dag van katoen
gaf al even min. Wie er wel van de partij was heeft gezien
dat de processie kon uitgaan en dat het goed was.
Inderdaad, alle inspanningen van meer dan 120 vrijwilligers
ten spijt kunnen de weersomstandigheden op het laatst
nog roet in het eten strooien, maar dat was dus niet het
geval.
De vernieuwing in de processie heeft zich weer kunnen
doorzetten, zij het nog bescheiden, maar met een enorme
groeikracht naar de toekomst toe, want die vernieuwing
zit goed. Naast de traditionele vaste onderdelen, nu hier
en daar wat dunner bemand maar toch goed gebracht,
stijgt het bewustzijn om van de processie iets eigentijds
te maken, dat beklijft en een weegave is van ons gelovig
door het leven gaan. De wagen van de barmhartigheid,
waarop de levensgrote gekruisigde Christus, werd
omgeven door levende getuigen van naastenliefde en
warmhartigheid die hier op onze gemeente eigentijdse
vormen van barmhartigheid in praktijk brengen.
Helemaal op het einde werd hulde gebracht aan MarieAnne Deloddere die vele jaren lang de processie met
gedrevenheid heeft georganiseerd en in goede banen
geleid. Terecht mocht regisseur Philippe De Merrisse

De Levend Erfgoed Expo is gratis toegankelijk voor
iedereen.
20ste LEVEND ERFGOED EXPO - PRAKTISCH
Wanneer?
Wat?
Wie?
Waar?
Uur?
Extra:

zondag 28 augustus 2016
Levend Erfgoed Expo
Steunpunt Levend Erfgoed vzw
Provinciaal Domein Puyenbroeck,
Evenementeneiland, Puyenbrug 1a,
9185 Wachtebeke
van 10 uur tot 18 uur
Inschrijven niet nodig.
Toegang gratis voor iedereen.

Meer informatie:
Voorzitter Jan Martens,
jan.martens@sle.be, 09-362 74 33
Facebook evenement 20e Levend Erfgoed Expo –
feesteditie!
www.sle.be (vanaf 1 juli 2016) of info@sle.be
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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)

Klusjesdienst KADEE:
De oplossing voor al uw klussen.
Klusjesdienst KADEE is er voor al uw
klussen zowel in huis als in uw tuin. We
brengen zelf al het nodige gereedschap mee.
Hou je tuin het hele jaar door gezond, laat
KADEE uw tuin onder handen nemen voor een
professioneel winteronderhoud. Blijf veilig op
de grond terwijl KADEE uw boom snoeit.
We snoeien je heesters terug in de juiste vorm.
Hebt u geen tijd of ziet u er tegen op om te
schilderen of te behangen?
Geen probleem, KADEE pakt dit voor u aan!

www.vierwege.be
Blankenbergse Steenweg 74
8377 Zuienkerke
Tel. 050 42 47 47

Stel uw klus niet langer uit en regel
vandaag nog afspraak met KADEE.

Contactgegevens:

Sluitingsdag: maandag
en in de winter ook de dinsdag
Open: 11.30 - 14.00 u.
& 17.15 - 23 u.
zondag 22 u.

Jordaenslaan 34
8370 Blankenberge
tel. 0498 50 90 93
kadee@duinenwacht.be
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LA GUERE DES BOUTONS

haar met een waardevolle cadeaubon en pastoor Freddy
Staelens met een mooie paaskaars in naam van het
processiecomité en de lokale parochie en federatie van
harte danken.

Op vrijdagavond 19 augustus vult
het filmlicht van deze klasse-bakfilm om 21 uur onze tent. Deze film
is heerlijk nostalgisch familieplezier
voor oud én jong.
Er heerst een vete tussen de jongens
van Longeverne en Velrans, twee
buurdorpen op het Franse platteland. Ze lokken elkaar uit
de kast, spannen valstrikken, belegeren elkaar en halen
kwajongensstreken uit tijdens nachtelijke expedities.
Een mega film met oude tractoren, een volkse pastoor,
een getalenteerde schoolmeester, een eigenwijze Marie
en het leven op de boerderij. Romantisch en lief, net
Nieuwmunster?
Misschien, … maar dat is voor tijdens het napraten na de
film.
Voor 2 euro bemachtig je een plaatsje. Onze bar is tevens
open en je kan er een stuk pizza komen eten.

Tevens melden we het droevig nieuws van het overlijden
op 1 juni van Alice Maria Engelen, echtgenote van Antoon
Vanhoutte, die tientallen jaren, voordat de zusters onze
gemeente verlieten, instond voor het naaien van de
processiekledij en samen met haar man voor het opmaken
van de rekwisieten van de toenmalige passiespelen in de
kerk. Moge zij voor haar lang en verdienstelijk leven nu
haar verdiende rust ontvangen in het hemels geluk.
Nu op naar het volgend jaar en laat de inspiratie maar
werken! Nieuwe leden zijn zeker welkom in het comité.
Het processiecomité

BOERENMARKT
Op zaterdag 20 augustus 2016 is er
een uitzonderlijke markt met verse
producten, een persoonlijk contact
met de producenten en een gezellige
sfeer. Het dorpsplein wordt daartoe
omgetoverd.
Hobbyteelt, landbouw- en streekproducten staan centraal binnen ons opzet.
We pogen om een gevarieerd assortiment aan producten
aan te bieden: van brood, bloemen, zuivel, ijs, honing, fruit,
groenten, aardappelen, aardewerk, kaas- of vleeswaren.
Het markten vangt aan om 14 uur en eindigt omstreeks
19 uur.

Bartholomeüsfeesten

Muzikale omlijsting
De Philiberts laveren met hun bekroonde draaiorgel
op de kronkelende bedding van de Doelhofstraat. Het
stemt je vrolijk! En, theatergroep De Bommelaar brengt
op de Boerenmarkt een kluchtige komedie waarin
plotverwikkelingen zich hoger en hoger opstellen. Deze
groep met een sterk Nieuwmunstergehalte laat je niet
onberoerd en zet je lachspieren aan het werk.

Nieuwmunster,
dorp met uitzicht

BARTHOLOMEUSFEESTEN
VR 19 08 2016 I film ZA 20 09 2016 I boerenmarkt

ZO 21 08 2016 I viering I feest op het plein

19 - 20 & 21 augustus 2016

SFEERVOLLE VIERING WIL UITNODIGEN

HET ZOMERT IN NIEUWMUNSTER
Tussen land en zee tref je het kleine Nieuwmunster. Een
polderdorp die sterk verweven is met de kust. De zeewind
is er voelbaar. De dynamiek evenzeer.
De band
tussen zee en polder kleurt de Bartholomeüsfeesten die dit
jaar lopen van vrijdag 19 augustus tot en met zondag 21
augustus 2016. Ons kustdorpje (her)ontdekken, op verhaal
komen, een zonnig aperitiefje, muzisch genieten, boordevol
feesten … het smaakt beslist naar meer. Golf, spring of
wave maar eens binnen op onze feesten, je zal verrast je
ogen uitkijken!

Tussen zee en land kan het hard
waaien. De Bartholomeusfeesten
willen
jaarlijkse
frisse
wind
brengen binnen onze gemeenschap.
Jij komt toch ook?
De wind die draagt ons wel … is
het thema die onze eucharistie
op zondag om 10.30 uur wil inspireren. Het thema wil
aanzetten tot begeestering: wind, adem, vuur, Geest,,
kracht, energie, zuurstof, ziel, golven… woorden genoeg
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… maar zal onze gemeenschap bezield worden door het
gebeuren? Dat blijft de grote uitdaging! We verwachten
iedereen binnen deze stemmige viering. Omstreeks 10 uur
vertrekt tevens een kleine processie van aan de Mariagrot
naar de kerk.

OPROEP!!!!
We zijn nog op zoek naar klasfoto’s van beide lagere
scholen uit de hele twintigste eeuw (1900-1999).
Beschikt u over een klasfoto uit uw kindertijd, neem
dan contact op met Mieke Marrannes – Hoeksam 15
8377 Nieuwmunster – 050 41 72 25 mieke.marrannes@
telenet.be graag vóór 1 juli aanstaande. De foto’s worden
gescand en daarna terugbezorgd.

FEEST OP HET PLEIN
Op zondag 21 augustus staat het
veertig man tellende Shantykoor
van Blankenberge om 11.30 uur
op ons podium. We toosten graag
met u op een fijn werkjaar! Voor
kinderen is er leuke animatie.

LE VENT SE LEVE
Nieuwmunster werkt samen aan een kunstwerk
die vrede, kracht en wijsheid wil verspreiden. In de
Bartholomeuskerk hangen straks een paar honderd
vlaggetjes waarop levenswijsheid, spreuken, wensen,
gebeden en boodschappen vol vrede prijken. Ze werden
bijeengebracht door een schare dorpsgenoten, buren,
schoolkinderen en kunstenaars. De kleuren brengen je een
verhaal rond de hemel, de wind, het vuur, het water en
de aarde. Een gezonde gemeenschap is een gevolg van de
harmonie en het evenwicht tussen deze vijf elementen.
Zie ze hangen! Dit collectief wordt gerealiseerd ter
gelegenheid van de kunstroute doorheen Zuienkerke.

Om 13.00 uur kun je genieten van een stuk varken aan ’t
spit, groenten, gebak en edel nat. Voor de jonge meute
zijn er frietjes, worst en appelmoes. Een must voor al wie
houdt van zondagse gezelligheid of Nieuwmunster in het
hart draagt.
Inschrijven bij Carine Blomme - 0498 08 57 74
Volwassenen betalen 17 euro – kinderen 5 euro
Na de feestmaaltijd is er dansinitiatie en kunt u op ons
dansvloer de beetjes strekken.

‘KIEKT EKE IER’ TOONT UNIEK FOTOMATERIAAL

Burendag wijk Kruiskalsijde

In onze feesttent op ons plein tonen we klasfoto’s van
weleer. Je ziet oude klasmakkers terug of pijnigt je hersens
over wie nu links op de derde rij van de foto prijkt. Herken
je oude klasgenoten? Aarzel niet en voeg namen toe naar
hartenlust! Heb je er trouwens al eens opgelet dat men
vroeger ernstig moest poseren?

Op de officiële “DAG VAN DE BUREN” 27 mei kwam de
wijk kruiskalsijde samen in “de nieuwe blauwe toren”. Met
31 deelnemers kon er serieus wat bijgepraat worden. Het
geluidsniveau steeg dan ook naarmate de tijd vorderde!

Burendag wijk Kruiskalsijde
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Zuienkerke
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Discr
..
voor uw geld.
AUTO
WONING
BIJSTAND
HOSPITALISATIE
AANSPRAKELIJKHEID
PENSIOEN
OVERLIJDEN
BANKZAKEN
SPAREN
BELEGGEN

Busuitstap zaterdag 22 oktober 2016.
Op de heksenbezem door Beselare,
een
heksenverteller
neemt
ons
mee op
ontdekkingstocht door de
toveressenparochie Beselare.
Nadien nuttigen we een stuk van de
zeuge in het Hof van Commerce & drankje
In de namiddag hebben we een gidsbezoek
aan de koekjesfabriek Jules Destrooper
gepland en sluiten we af met een proeverij van 7 soorten
koekjes en koffie.

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

•Vertrek per bus:
stipt om 8.30u op de parking aan gemeenteschool,
Nieuwe steenweg 37, 8377 Zuienkerke. Terug voorzien
omstreeks 18.30u.
•2 de opstapplaats
voorzien aan de Lac van Loppem om 8.40u (vermelden bij
inschrijving!)

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

Goed schoeisel of laarzen is aan te raden. Neem
reserveschoenen, voor nadien in de bus, en een plastiek
opbergtas mee.
Gaston Roelandtsplein 20 • 8310 Assebroek
T 050-28 80 70 • F 050-28 80 79 • www.marver.be • info@marver.be

5187_Advertentie_A4_staand_niet-aflopend_PMS.indd 2

Bijdrage
Leden Volwassen : 45 €
9/02/15 10:59

Niet leden:50 €

Inschrijving kan bij :
Serruys Jacques, 0486/71.44.84 - 050/69.73.76
Caelenberghe Marleen, 0478/54.04.35
Van Belle Romain, 050/41.35.62
Cuypers Henri, 0479/50.26.38
Cools wim, 0496/83.22.75
Valcke.Marijke@telenet.be of via www.pasar.be/
Zuienkerke
En door storting voor 16/10/2016 Pasar Zuienkerke :
BE 07-7795 9465 2066 Bic : GKCCBEBB vermelding :
Beselare+ aantal leden of niet leden.

Volgende activiteit : 26 november Quiz

Stuur ons
uw ACTIVITEITENKALENDER voor 2016
naar lieselore.verstringe@zuienkerke.be.
Wij publiceren ze gratis.
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Jubilea

BURGERLIJKE STAND

BRILJANTEN BRUILOFT 21-04-1951 • 21-04-2016
65 JAAR HUWELIJK
LISETTE DEVISCH EN JOZEF LIERMAN

Geboorten
SANTY Oscar, geboren te Brugge op 15/04/2016, zoontje
van Santy Kenny en Kerckhof Liesbeth, wonende te
Zuienkerke

65 jaar geleden stapten Lisette en Jozef in het
huwelijksbootje te Brugge.
Jozef had in Meetkerke een bloeiend houtbedrijf.

VANDECASTEELE Cilou, geboren te Brugge op
11/05/2016, dochtertje van Vandecasteele Randy en
Westyn Charlotte, wonende te Houtave

GOUDEN BRUILOFT 20-04-1966 • 20-04-2016
50 JAAR HUWELIJK
CARMEN DUFAIT EN DANIEL STORME

DECELLE VAN KAMPEN Mathias, geboren te Brugge op
25/05/2016, zoontje van van Kampen Stéphane en van
Decelle Jenny, wonende te Houtave

Carmen en Daniel zetten 50 jaar geleden te Oostende de
grote stap.
Zij wonen in Houtave

Onze hartelijke gelukwensen aan al die nieuwe
Zuienkerkenaartjes.

GOUDEN BRUILOFT 07-05-1966 • 07-05- 2016
50 JAAR HUWELIJK
DENISE VAN MASSENHOVE EN GILBERT ALLEMEERSCH

HUWELIJKEN
VANTORRE Anthony en LAGROU Sarah,
gehuwd op 07/05/2016
CASIER Bjorn en MARTENS Margot,
gehuwd op 27/05/2016
DEKEMPE Frederick en TANGHE Kiama,
gehuwd op 17/06/2016
PUTMAN Geert en STROOM Hilde,
gehuwd op 18/06/2016

OVERLIJDENS
DOLLE Nancy, geboren in Brugge op 18/03/1966 en
overleden in Zuienkerke op 06/03/2016

Denise en Gilbert trouwden 50 jaar geleden te Houtave.
Dit gouden huwelijk werd gevierd in aanwezigheid van het
voltallige schepencollege.
Hun huwelijk werd bezegeld met 3 kinderen.
Zij zijn zeer sociale mensen en zijn daarom heel graag
gezien in Houtave.

D’HONDT Julien, geboren in Zuienkerke op 26/12/1941
en overleden in Brugge op 16/04/2016, echtgenoot van
Zwaenepoel Monique
BOUCKHOUT Katty, geboren in Gent op 16/07/1963 en
overleden in Alanya (Turkije) op 28/04/2016, echtgenote
van Verbeke Marc
STROO Gabriël, geboren in Blankenberge op 08/01/1932
en overleden in Zuienkerke op 19/05/2016, echtgenoot
van Debrauwere Lisette
ENGELEN Maria, geboren in Opgrimbie op 28/10/1925 en
overleden in Zuienkerke op 01/06/2016, echtgenote van
Vanhoutte Antoine
Wij bieden de familie onze deelneming aan.
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GOUDEN BRUILOFT 10-05-1966 • 10-05-2016
50 JAAR HUWELIJK
MARIA VAN OVERSCHELDE EN WILFRIED D’HOORE

't Zandlopertje
DE TEA-ROOM VAN DE ZEEDIJK
TE ZEEBRUGGE-BAD

Zonnig terras, met aanpalend gratis speelplein
Enig zicht op zee en op de haven
Gezellige sfeer met verzorgde dranken
Huisbereide snacks en gerechten
Diverse vlees- en visgerechten
Onze specialiteit:
Ribbetjes, hammetje en zeebrugs vispannetje
Verse pannenkoeken en wafels
Zelfbereid ijs

50 jaar geleden stapten Maria en Wilfried in het
huwelijksbootje te Torhout.
Dit gouden huwelijk werd zaterdag 25 juni gevierd
in aanwezigheid van de familie, vrienden en het
schepencollege.
Het was op de sportfeesten in Torhout dat ze elkaar
hebben leren kennen.
Onze jubilarissen zijn landbouwers in hart en nieren.
Hun huwelijk werd bezegeld met 3 kinderen en 7
kleinkinderen .

Oktober t/m april gesloten op dinsdag

't Zandlopertje

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

GOUDEN BRUILOFT 30-06- 1966 • 30-06-2016
50 JAAR HUWELIJK
ANNA SYS EN ANDRE VANDERBEKE

Zondag 26 juni werden Anna en André in aanwezigheid
van hun familie en vele vrienden, gehuldigd door het
schepencollege met hun gouden jubileum
50 jaar geleden zetten zij de grote stap te Leffinge.
Zij wonen nog steeds op de hoeve van de ouders van
André.
Zij hebben 3 kinderen .
In hun weinige vrije tijd houdt André zich bezig met
klassieke muziek en Anna met lekker koken en voetbal.
Wij wensen de jubilarissen nog veel geluk toe.
De burgemeester
Alain DE VLIEGHE
Bevoegd voor feestelijkheden
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Restaurant – Feestzaal – Tea-room

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

(behalve juli en augustus)

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

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

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

Algemene glasonderneming

E. Blomme & zonen
Hanzestraat 2.1
8370 Blankenberge
tel. 050 41 40 31
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eenzame paardje treurde, namen we er kort daarna
een tweede bij. Vrij snel explodeerde onze hobby
waardoor we tegenwoordig twintig merries fokken en
er momenteel ook 11 veulens op de hoeve rondlopen."

MENSEN
VAN BIJ ONS
Roland Dewulf en Denise De Cuyper

Beroepsmatig was Roland tot tien jaar geleden
actief bij New Holland, eerst in de productie, later als
productieverantwoordelijke en tot slot als engineer.
Denise was jarenlang ambtenaar bij de Stad Brugge.
Als actieve zoon van een loonwerker stak Roland
ook na zijn uren graag de handen uit de mouwen en
was hij steeds op zoek naar uitdagende activiteiten
waarin hij kon bijleren. Kennis van zaken in verband
met het fokken van paarden deed hij op tijdens een
cursus in Merelbeke en als 58-jarige volgde hij ook
nog een opleiding hoefsmid in een groep met voor de
rest enkel jonge cursisten.

Op zondag 29 mei vierden we Zuienkerke kermis en
trok de Sacramentsprocessie naar jaarlijkse traditie
door het centrum van onze hoofdgemeente. De
wagen met het tafereel van de geboorte van Jezus
werd getrokken door twee prachtige Brabantse
trekpaarden. De rustige manier waarop deze mooie
en imposante dieren hun opdracht volbrachten,
was een lust voor het oog. De redactieraad vond het
een goede aanleiding om de fokkers van dit levend
erfgoed te interviewen. Ik mocht naar het Thiendehof

in de Blankenbergse Dijk Noord voor een interview
met Roland Dewulf en Denise De Cuyper.

“Hier vonden al 170 geboorten plaats”
"Het is noodzakelijk om het fokken van paarden
met kennis van zaken aan te pakken. Zowel de
aankoop van een merrie als de keuze van een hengst
dient oordeelkundig te gebeuren. Verschillende
lichaamsdelen, zoals hoofd, hals en schouder, benen
en rug, dienen bekeken en beoordeeld te worden.
Door haar opleiding als verpleegkundige en haar
rustige aanpak is Denise mijn ideale partner. We
volgen ook al onze merries zelf op. Wanneer een
merrie bevalt van een veulen dienen we enkel een
veearts in te schakelen bij tegenslag of onvoorziene

Door een ongelukkige val tijdens het schilderen had
Roland een gebroken hiel, maar dit euvel stond een
enthousiaste uiteenzetting helemaal niet in de weg.
“Het is een geëxplodeerde hobby”
"We verhuisden 21 jaar geleden van Uitkerke naar
Zuienkerke. Aanvankelijk hielden we hier zoogkoeien
en daarna schapen. Ons eerste paard kochten we
van ereschepen Theophile Vermeersch. Omdat dit
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Brabantse trekpaarden, kreeg ik ook op mijn vragen
hierover een deskundig antwoord.

complicaties. We doen bij dit alles een beroep op
moderne technologie, die de lichaamstemperatuur
van de merries nauwgezet bijhoudt en doorstuurt
naar onze computer. Wanneer de temperatuur
met 4 tienden van een graad zakt, betekent dit
dat de bevalling zal plaatsvinden. Op dat moment
gaat meteen het alarm af op onze computer en op
onze beide gsm's. Zo hebben hier al 170 geboorten
plaatsgevonden."

"Een veulen weegt bij de geboorte 70 tot 80 kilogram.
Van onze volwassen merries wegen er drie meer dan
1.000 kilogram en gemiddeld wegen ze ongeveer
900 kilogram. Omdat we liever hebben dat ze niet te
zwaar worden en in goede conditie blijven, letten we
goed op hun voeding en zorgen we er ook voor dat ze
tijdens de opstalperiode beurtelings in een paddock
kunnen lopen zodat elke merrie om de vier dagen
buiten komt."

Intussen beantwoordde Denise een telefoontje in
verband met een bestelling van voordroog. Roland
nam deze informatie mee in zijn uitleg.
"De merries bevallen in de periode maart-april tot
eind juli. Van eind april tot 1 november lopen ze
buiten, maar omdat een merrie in de natuur altijd
vlakbij een beek gaat liggen om te bevallen en dit
een risico inhoudt voor het pasgeboren veulen, laten
we de bevalling steeds in de stal plaatsvinden. In
de periode dat de paarden buiten lopen, hebben
ze voldoende aan het gras op onze weiden. Tijdens
de opstalperiode zorgen we voor een gevarieerde
voeding en eten ze onder meer voordroog. Dat is gras
dat gemaaid wordt en vier dagen later geperst en in
plastic gewikkeld wordt."

Tijdens ons gesprek kwamen ook de rondleidingen
aan bod, die ik tijdens de voorbije jaren op het

Omdat ik geïnteresseerd was in het gewicht van
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Thiendehof heb kunnen meemaken op initiatief
van Pasar en ter gelegenheid van een gemeentelijke
seniorennamiddag. Denise gaf graag tekst en uitleg.

Op de vraag hoe zij hun toekomst zien, was het
antwoord van Denise en Roland eensluidend.

“We leiden graag groepen rond”
"We hebben vroeger deelgenomen aan prijskampen,
waar het uiterlijk van de paarden beoordeeld wordt in
stand, bij het stappen en bij het draven. Dit doen we
nu niet meer. We beleven wel nog altijd veel deugd aan
het rondleiden van groepen. Met plezier ontvangen
we leerlingen van scholen en leden van verschillende
verenigingen en we verwelkomen ook graag mensen
uit tal van beroepsgroepen en toeristen uit diverse
landen."
Toevallig kwam er net op dat moment een telefoon
binnen met de vraag om een groep Japanse studenten
rond te leiden in het kader van een uitwisselingsproject
met een school uit Blankenberge.

“Zolang we het allebei aankunnen, doen we samen
verder”
"Het is vooral heel belangrijk dat we kunnen
samenwerken. Door de gebroken hiel van Roland is dit
nu nog duidelijker. Zolang we dit allebei aankunnen,
willen we met hart en ziel paarden fokken. We stellen
ons hierbij geen vragen en - ook al zijn we intussen
67 en 68 jaar - we doen verder alsof we 45 jaar zullen
blijven."

"De laatste acht jaar mochten we op die manier
gemiddeld 540 mensen per jaar rondleiden. We
genieten ervan en het is altijd een goede aanleiding
om onze hoeve volledig in orde te brengen. En dit jaar
zullen we zelfs als gastboerderij fungeren voor de
Highland Games die de Cultuurraad van Zuienkerke
zal organiseren."

Noël Delaere
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EVENEMENTENKALENDER
TERUGKERENDE ACTIVITEITEN
DATUM

UUR

OMSCHRIJVING

ORGANISATIE

PLAATS

Ma

19

Volleybal

PASAR

Sportzaal

Ma (1 ma van de maand)

14

Seniorendansnamiddag

Blauwe Toren

Blauwe Toren

Di (1ste di van de maand)

14

Bowling voor de kaarters

OKRA

De Notelaar

Di

21:15-22:15 Volleybal

Sport 30-70

Sportzaal

Di

16:30-17:30 Sportsnack (1 en 2 lj.)

Sportdienst

Sportzaal

Di

14

Kaartnamiddag

OKRA

De Notelaar

Di (behalve tijdens de
schoolvakanties)

19-20

Turnles

Gemeentebestuur

Sportzaal

Di 5/7-16/7

19.30

Gezinsfietstocht

KVLV-Houtave

Kerk Houtave

Woe

15-16
16-17

Voetbal (vanaf 3e kleuter)

Sportdienst

Speelplein Zuienkerke

Woe (om de 14 dagen)

14

Kaartnamiddag

Gepensioneerdenbond Sportcentrum
Meetkerke

Woe (om de 14 dagen)

14

Kaartnamiddag

Bond 3x20 en meer

De Bommel

Do

14

Fietsen

OKRA

Parking gemeentehuis

1ste vrij

19

kaarten

De Troefkaarters

Boldershof

2 vrij

19:30

kaarten

Driekoningenkaarters

herberg Drie Koningen

laatste vrij vd.maand

20

biljart

Biljart 2000

Boldershof

Pétanque

S-plus

ste

de

ste

Vrij 15/4-16/9
(om de 2 weken)

de

Juli 2016
DATUM

UUR

OMSCHRIJVING

ORGANISATIE

Woe

19

Wekelijkse fietstocht

KVLV Zuienkerke

Vrij 1

BBQ van de Brugse Zot

KLJ Oostende – Houtave Strooienhaan Meetkerke

Za 2

Nacht van de Brugse Zot

KLJ Oostende – Houtave Strooienhaan Meetkerke

Zo 3

Smoefelroute

KLJ Oostende – Houtave Groot Zuienkerke

Zo 3

Houtave kunstdorp

Cultuurraad

Houtave

11 juliviering

Cultuurraad

Sportzaal Zuienkerke

Sportkamp Expeditie
Robinson (1-4 lj.)
Groot Bivak

Jeugddienst

Sportzaal Zuienkerke

Chiro

Zandvliet

PLAATS

Vrij 8

19.30

Ma 11 – Vrij 15
Za 23 – Zo 31

PLAATS

Augustus 2016
DATUM

UUR

OMSCHRIJVING

ORGANISATIE

Woe

19

Wekelijkse fietstocht

KVLV Zuienkerke

Do 4

13.30

Wandeling

OKRA

Lissewege :
Romboudtstraat

Za 13 – Ma 15

10.30 - 18

Kunstroute

Cultuurraad

Groot Zuienkerke

Film-avond

Dorpsraad Nieuwmunster Nieuwmunster

Boerenmarkt

Dorpsraad Nieuwmunster Nieuwmunster

Vrij 19
Za 20

14 – 19
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Zo 21

10.30

Eucharistieviering
Bartholomeusfeesten

Dorpsraad
Nieuwmunster

Sint-Bartholomeuskerk
Nieuwmunster

Za 20 – Zo 21

10.30 - 18

Kunstroute

Cultuurraad

Groot Zuienkerke

Kleuterkamp De Ridders
(kleuters)

Jeugddienst

Sportzaal Zuienkerke

Ma 22 – Vrij 26

September 2016
DATUM

UUR

OMSCHRIJVING

ORGANISATIE

PLAATS

Vrij 2

13.30

Regionale wandeling

OKRA

Aartrijke : zaal
Jonckhove

Zo 4

8 – 15

Oudlandpoldertocht

Sportraad

De Bommel

Di 6

16.15 – 19.45 Bloedgeven

Rode Kruis ism
vriendenkring

Sportzaal Zuienkerke

Do 15

15 – 18

Energiefit-avond : raam- en
muurisolatie

Eandis

De Notelaar

Plantjesverkoop Kom op
tegen Kanker

Gemeentebestuur

Groot Zuienkerke

Regionale fietshappening

OKRA

Aartrijke: zaal Jonckhove

Bezoek SOS Reptiel en
gezinsfietstocht

KVLV Zuienkerke

Voordracht over Antartica
door Marc de Keyzer

OKRA ism cultuurraad De Notelaar

Dagreis naar Zeeland

KVLV Zuienkerke

OMSCHRIJVING

ORGANISATIE

PLAATS

Za 1

Daguitstap

Cultuurraad

Noord-Frankrijk

Zo 2

Schotse dans- en
De Blazuin
muziekgroep + demonstratie
schapendrijver

Di 4

Crea Café

Woe 5

Culinaire wereld Schotland + De Blazuin
uitleg over de lokale cultuur
door een gids

Blankenberge

Do 6

Afsluiten fietsseizoen

OKRA

De Notelaar

Di 18

Kookles 3

KVLV Zuienkerke

Crea-atelier : Breien/haken

KVLV Houtave

De Maere

Do 20

Provinciale sterwandeling

OKRA

Varsenare

Za 22

Koekjesfabriek Destrooper + PASAR
heksenwandeling

Lo + Beselare

Vrij 16 – Za 17
Vrij 16

10.30

Zo 18
Vrij 23

14

Ma 26

Oktober 2016
DATUM

Do 20

UUR

19

Markt Wenduine

KVLV Zuienkerke

Do 27

12

Hutsepot en bingo

OKRA

De Notelaar

Do 27

19

Crea-atelier : Breien/haken

KVLV Houtave

De Maere
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PUZZEL
De vorige puzzel werd gewonnen door Verboven
Jacqueline. Proficiat !
Er waren 29 inzendingen, waarvan 29 juist en 0 foutief.
Het juiste woord was: Gratie
Betekenis van het woord: gehele of gedeeltelijke
kwijtschelding van straf.

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 31/08/2016. Enkel
het verticale woord volstaat dus niet!
4. Onder de juiste inzendingen wordt één winnaar
uitgetrokken die een waardebon van € 10.00
toegestuurd krijgt

Hier volgt de nieuwe puzzel :
1. De oplossing voor elk van onderstaande gezochte
woorden is terug te vinden in ons informatieblad +
annex.
2. Als alles correct is ingevuld krijg je verticaal, in de

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

1
2
3
4
5

1. De naam van een gids die in Blankenberge woont maar afkomstig is uit Schotland.
2. Welk plantje wordt geassocieerd met Kom op tegen Kanker?
3. Welke liederen worden gezongen door Roland & The Deep Blue Sea?
4. Wie is de voorzitter van Kom op tegen Kanker?
5. De beheerder van het Belgische hoogspanningsnet.
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in samenwerking met alle adverteerders.
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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 2016 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
Werkdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
vrijdag

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

Namiddag
GESLOTEN
GESLOTEN
13.00 – 16.30
GESLOTEN
GESLOTEN

• Elke 1ste woensdag van de maand :
15.00 uur tot 19.00 uur.
• Gesloten op donderdag 21 juli, vrijdag 22 juli en
donderdag 15 augustus 2016.

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.
VERKOOPPUNTEN HUISVUILZAKKEN:
Gemeentehuis , Dagelijkse Nood , Slagerij Chris, Nieuwe Polder (Houtave), Carine Blomme (Hoeksam), Ilse Martens
(Lekkerbek), Familie Cuypers (Meetkerke).
OPENINGSUREN BIBLIOTHEEK DE BOEKENNOK (aan de Nieuwe Steenweg)
Woensdag

17.00 – 19.00

Zaterdag

10.00 – 12.00

Tel. 050/42.45.45
62

Blankenbergse
steenweg 40 A
Zuienkerke

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