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DE NIEUWE BLAUWE TOREN
www.denieuweblauwetoren.be

Eenvoudige

lunch 

dagschotels 

communie 

feesten

Blankenbergse steenweg 2 

Zuienkerke (tgo B-park) 

Ruim zonnig terras - grote kindvriendelijke speeltuin

T. 050 70 87 40

lekkere
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 met
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dagverse

BLAUWE TOREN 
DE NIEUWE

EET & PRAATCAFE
BIJ DE WITTEN

BLAUWE TOREN 
DE NIEUWE

EET & PRAATCAFE
BIJ DE WITTEN

 

Coaching voor kinderen & jongeren 

 Ontwikkelen van een positief  zelfbeeld. 

 Zelfvertrouwen vergroten. 

 Leren omgaan met stress / spanning. 

 Leren uiten van gevoelens. 

 Leren omgaan met angsten en deze leren 
om te zetten naar uitdagingen.  

 Begeleiden van hoogsensitieve kinderen.    

 ... 

Studiebegeleiding 

 Leervaardigheden/-houding optimaliseren. 
 Leerstof  inhoudelijke problemen bijwerken.  

Lies Vanloo, Blankenbergse Dijk Zuid 8A, Zuienkerke 

info@allezkidz.be 
050 - 68 94 15 

www.allezkidz.be 

Geef een kind vleugels om te vliegen  

en wortels om te groeien. 
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VOORWOORDJE

Beste Lezers,
 
Eindelijk Zomer! 

Al hebben we reeds van enkele mooie dagen mogen proeven, de zomer is de periode van het jaar waar iedereen 
zo naar verlangt. En alhoewel elk jaargetijde zijn charme heeft, doet de zomer ons allen net dat tikkeltje meer 
deugd. Wat meer zon betekent ook dat we onze batterijen weer kunnen opladen en dat we wat meer tijd maken 
voor het gezin, familie en vrienden.

Het spreekt natuurlijk voor zich dat er voor onze landbouwers en vele anderen een drukke werkperiode aankomt, 
maar ik raad hen allen aan om af en toe wat gas terug te nemen en toch wel wat te genieten.

Onze schoolgaande jeugd start aan die welverdiende vakantie en velen zoeken dan ook andere oorden op en 
vertrekken op reis. Vergeet echter niet dat je het niet altijd te ver moet zoeken. Bij goed weer zie je op onze 
gemeente dan ook altijd maar meer en meer mensen die er komen fietsen. Want bij ons op het platteland is het 
nu eenmaal rustig en zalig vertoeven. Dat we enkele wegen hebben vernieuwd zit daar zeker voor iets tussen, fijn 
voor elke inwoner en recreant.
Er worden deze zomer ook tal van activiteiten georganiseerd in onze aanpalende gemeenten. Alles vind je daarover 
terug in deze zomereditie van dit Polder magaZIEN.

Mag ik jullie allen veel leesplezier toewensen?! 
Alsook een fijne en deugddoende vakantie met vooral veel genieten van de mensen om je heen. 
                                                                                      
Als afsluiter hier nog enkele tips: 
• Samen barbecueën
• Een wandeling of fietstochtje dichtbij
• Werkjes binnenshuis uitstellen tot na de zomer
• Een toffe babbel op straat
• Samen met het gezin de maaltijd in de tuin nemen
• Maar vooral genieten van het buiten vertoeven bij goed weer
 

Namens de ganse redactie,
 
Fijne Zomer!
 
Wim Cools
Schepen van informatie
Gemeente Zuienkerke
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Zitting van 27 april 2017

1. Centraal kerkbestuur: advies rekening kerkfabrieken 2016.

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

2. WVI: goedkeuring agenda van de Algemene Vergadering d.d. 18/05/2017 en vaststelling mandaat van de 
vertegenwoordiger.
De gemeenteraad keurt de agendapunten van de algemene vergadering van de West-Vlaamse Intercommunale van 
18/05/2017 goed en draagt de vertegenwoordiger van de gemeente op zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen 
genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.

3. TMVS: deelname aan de oprichting van de dienstverlenende vereniging TMVS conform artikel 27 van het 
decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking – goedkeuring.
De gemeenteraad beslist als lid van de raad van bestuur van TMVS en als lid van het regionaal adviescomité voor services 
van TMVS voor te dragen: mevrouw Annie Dumon.

De gemeenteraad beslist om als gemeentelijk vertegenwoordiger voor de oprichtersvergadering van TMVS d.d. 30 juni 
2017 aan te wijzen: mijnheer Wim Cools.

De gemeenteraad beslist als plaatsvervanger voor de gemeentelijk vertegenwoordiger voor de oprichtersvergadering van 
TMVS d.d. 30 juni 2017 aan te wijzen:
mijnheer Jacques Demeyere

De gemeenteraad beslist aan bovengenoemde vertegenwoordigers opdracht te geven om hun stemgedrag af te stemmen 
op de beslissingen genomen op de gemeenteraad om uitvoering te geven aan het besluit tot goedkeuring te hechten aan 
het voorstel tot oprichting van TMVS volgens de modaliteiten vastgelegd in de oprichtingsbundel en tot de intekening op 
A-aandelen van TMVS. 

4. TMVW: statutenwijziging.
De gemeenteraad keurt de voorgestelde statutenwijziging van de TMVW goed en geeft de opdracht aan zijn 
vertegenwoordiger deze wijzigingen op de Buitengewone Algemene Vergadering die erover zal beslissen, goed te keuren.

5. Eandis: projectovereenkomst voor het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen op het dak van het 
sportcentrum te Meetkerke – goedkeuring.
De gemeenteraad keurt de projectovereenkomst met de distributienetbeheerder voor het plaatsen van fotovoltaïsche 
zonnepanelen op het dak van het sportcentrum te Meetkerke goed. De maximumprijs voor deze werken bedraagt 9.777,65 
euro exclusief btw.

6. Nieuwe code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen – goedkeuring.
De gemeenteraad keurt de nieuwe code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen goed.
De bepalingen van de nieuwe code gelden vanaf 1 januari 2018 en gelden voor elke opdrachtgever die de code heeft 
goedgekeurd en die werken uitvoert op het grondgebied van de gemeente.
De vorige Code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen (goedgekeurd op de gemeenteraad van 
25/11/2004) wordt opgeheven op de dag dat de nieuwe code van toepassing wordt.

7. Vaststellen van logo voor de gemeente Zuienkerke.
De gemeenteraad stelt het voorgestelde logo voor de gemeente Zuienkerke vast.

GEMEENTERAAD
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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

Adviesburo Stroo
Uw Fintro bank- en verzekeringsmakelaar steeds

”ON THE ROAD” en steeds in ”UW BUURT”!
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8. VZW Huis van het Kind: toetreding van de gemeente Zuienkerke als werkend lid – goedkeuring.
De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring om als gemeente toe te treden als werkend lid tot de vzw Huis van het Kind.

9. Aanpassen jaarlijks bedrag voor het Instituut voor Medische Dringende Hulpverlening.
De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring om de toelage voor het Instituut voor Medische Dringende Hulpverlening voor het 
dienstjaar 2017 op te trekken van 34 eurocent per inwoner naar 36 eurocent per inwoner.

10. Steun voor hongersnood in Nigeria, Somalië, Zuid-Soedan en Jemen via het Fonds van de Burgemeester 
– kennisname.
De gemeenteraad neemt kennis van de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen d.d. 14/04/2017 
waarbij een bijdrage van 250,00 euro vanuit “Het Fonds van de Burgemeester” als steun voor de actie ten voordele van de 
hongernood in Nigeria, Somalië, Zuid-Soedan en Jemen wordt gestort.

Zitting van 1 juni 2017

1. IVBO : goedkeuring agenda van de Algemene Vergadering van 21/06/2017.
De gemeenteraad keurt de agendapunten van de algemene vergadering van IVBO op 21/06/2017 en de daarbij horende 
stukken, zoals ter kennis gebracht aan de gemeenteraad, goed.

2. IMWV: goedkeuring agenda en vaststelling mandaat volmachtdrager voor de Algemene Jaarvergadering 
d.d. 21/06/2017.
De gemeenteraad keurt eenparig 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 Algemene Jaarvergadering van 
IMWV op 21/06/2017 te vertolken.

3. Farys: goedkeuring agenda van de Algemene Vergadering van TMVW (IC) d.d. 30/06/2017.
De gemeenteraad verleent eenparig goedkeuring aan de punten op de agenda van de algemene vergadering TMVW (IC) 
cvba van 30 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. 

4. Farys: goedkeuring agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering TMVW (IC) d.d. 30/06/2017 – 
transitie TMVW – oprichting TMVS en aanduiding vertegenwoordigers in de bestuursorganen TMVW ov na 
transitie.
De gemeenteraad keurt eenparig de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering TMVW (IC) d.d. 30/06/2017, de 
transitie TMVW en de oprichting TMVS goed.
De gemeenteraad beslist eenparig als lid van de raad van bestuur van TMVW voor te dragen: mevrouw Christine Jonckheere, 
raadslid.
De gemeenteraad beslist eenparig als lid van het regionale adviescomité voor domeindiensten van TMWV voor te dragen: 
mevrouw Christine Jonckheere, raadslid.
De gemeenteraad beslist eenparig als gemeentelijk vertegenwoordiger voor de bijzondere algemene vergadering van TMVS 
d.d. 30 juni 2017 en alle algemene vergaderingen tot het einde van de legislatuur aan te wijzen: Mijnheer Geert Quintens, 
raadslid, met als vervanger mijnheer Wim Cools.
De gemeenteraad beslist eenparig zijn eerder genomen beslissing te bevestigen om als lid van de raad van bestuur van 
TMVS voor te dragen: mevrouw Annie Dumon, raadslid.
De gemeenteraad beslist eenparig zijn eerder genomen beslissing te bevestigen om als lid van het regionale adviescomité 
voor services van TMVS voor te dragen: mevrouw Annie Dumon, raadslid.

5. Finiwo: goedkeuring dagorde en standpuntbepaling op de Algemene Vergadering d.d. 23/06/2017.
De gemeenteraad beslist eenparig zijn goedkeuring te hechten aan de dagorde en alle afzonderlijke punten van de dagorde 
van de algemene vergadering van Finiwo van 23 juni 2017. De vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan 
de algemene vergadering van Finiwo van 23 juni 2017 op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen 
genomen in de gemeenteraad in verband met de te behandelen agendapunten.

6. Imewo: goedkeuring van agendapunten, statutenwijzigingen, standpuntbepaling m.b.t. de uitbreiding 
van de aansluiting tot de activiteit warmte en vaststelling van het mandaat voor de algemene vergadering 
d.d. 19/06/2017.
De gemeenteraad beslist eenparig zijn goedkeuring te hechten aan de agendapunten van de algemene vergadering van de 
opdrachthoudende vereniging Imewo d.d. 19 juni 2017.
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De gemeenteraad beslist eenparig geen beslissing te nemen inzake beheersoverdracht.
De gemeenteraad hecht eenparig zijn goedkeuring aan de voorgestelde statutenwijzigingen van de opdrachthoudende 
vereniging Imewo.
De gemeenteraad draagt eenparig de vertegenwoordiger van de gemeente die zal deelnemen aan de algemene vergadering 
van de opdrachthoudende vereniging Imewo op 19 juni 2017, zijn stemgedrag af te stemmen op de beslissingen genomen 
in de gemeenteraad van heden. 

7. Kerkenbeleidsplan Zuienkerke – goedkeuring.
De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring aan het Kerkenbeleidsplan Zuienkerke.

8. Goedkeuring reglement jeugdvoordeelpas en jeugdvoordeelbonnen.
De gemeenteraad keurt eenparig het voorstel van reglement betreffende de invoering van jeugdvoordeelpas en 
jeugdvoordeelbonnen goed.
Meer uitleg : zie OCMW-katern.

9. Verlenen van advies voor de jaaractieplannen 2017 van de Hulpverlenings-zone 1 West-Vlaanderen.
De gemeenteraad verleent eenparig gunstig advies aan de jaaractieplannen 2017 die betrekking hebben op Risicobeheersing, 
Operaties – Vorming, Training en Opleiding, Uitrusting en Bedrijfsvoering van de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen.

10. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst ‘Kostendelende Vereniging Intergemeentelijke Informatie-
beheer – WVI’ (KDV IGIB- WVI).
De gemeenteraad keurt eenparig de samenwerkingsovereenkomst “Kostendelende Vereniging Intergemeentelijk 
Informatiebeheer – WVI” goed.

11. Gezamenlijke aankoop door de gemeenten, O.C.M.W.’s, kerkfabrieken en politiezones van aardgas en 
elektrische energie voor hun installaties en gebouwen en openbare verlichting – bekrachtiging collegebe-
sluit d.d. 3/05/2017.
De gemeenteraad beslist eenparig het collegebesluit d.d. 03/05/2017 houdende de gezamenlijke aankoop door gemeenten, 
O.C.M.W.’s , kerkfabrieken en politiezones van aardgas en elektrische energie voor hun installaties en gebouwen en 
openbare verlichting te bekrachtigen.

12. Kennisname aangepast masterplan voor de dorpskern van Nieuwmunster.
De gemeenteraad neemt eenparig kennis van het aangepast masterplan voor de dorpskern van Nieuwmunster en op basis 
van het aanpast plan het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan verder uit te werken.

• OPENINGSUREN GEMEENTEDIENSTEN IN HET GEMEENTEHUIS

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

• OPENINGSUREN POSTKANTOOR:

Maandag 15.00 – 18.00
Dinsdag 09.30 – 12.00
Woensdag 15.00 – 18.00
Donderdag 09.30 – 12.00
Vrijdag 09.30 – 12.00

Zaterdag en zondag gesloten.

Elke 1ste woensdag van de maand :
15.00 uur tot 19.00 uur.
Gesloten op vrijdag 21 juli, maandag 14 augus-
tus en dinsdag 15 augustus.

• GELDAUTOMAAT:
Tijdens de openingsuren kan iedereen in de hal 
van het gemeentehuis ter hoogte van het post-
kantoor gebruik maken van deze automaat.

• VERKOOPPUNTEN HUISVUILZAKKEN: 
Gemeentehuis, Dagelijkse Nood, Slagerij Chris, 
Nieuwe Polder (Houtave), Carine Blomme (Hoek-
sam), Familie Cuypers (Meetkerke).
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De Belbus

INFORMATIE

Woon je niet in de buurt van een 
vaste buslijn?

Ook buiten de stad geraak je met De Lijn 
op je bestemming
Om de werking van de belbus te optimaliseren, neemt De Lijn een nieuw 
reservatiesysteem in gebruik. 

Afhankelijk van de verplaatsing die u wilt maken, zoekt de operator de meest 
geschikte oplossing. Met andere woorden is de oplossing niet automatisch de 
belbus. Het kan een combinatie zijn van verschillende soorten openbaar 
vervoer.

Minimum 1 uur vóór de geplande verplaatsing (maar liefst zo vroeg mogelijk) 
neemt u contact op met de belbuscentrale. 

Meer info op delijn.be of via de belbuscentrale op het nummer 
059 56 52 56. 
De Belbuscentrale is open van maandag tot vrijdag van 6 uur tot 19.30 uur en 
in het weekend en op feestdagen van 7.30 uur tot 15 uur.

Mijn lijn, altijd in beweging

Woon je niet in de buurt van een vaste buslijn?
Contacteer de belbuscentrale

Let op!
Vanaf 1 juli 2017 wijzigt het reservatiesysteem

Meer info: binnenkort in je brievenbus!

Woon je niet in de buurt van een vaste 
buslijn?
Contacteer de belbuscentrale

Let op!
Vanaf 1 juli 2017 wijzigt het reservatiesysteem

Meer info: binnenkort in je brievenbus!
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E-loket Zone 1 online ! 

Wilt u een wespennest laten verdelgen? Vanaf nu kunt u dit 
makkelijk laten weten via het e-loket op de website www.
zone1.be. Daar kunt u terecht voor diverse aanvragen voor 
het uitvoeren van niet dringende interventies.
Surf naar www.zone1.be en klik bovenaan in de keuzebalk op 
“e-loket”. Vervolgens kunt u een webformulier invullen voor 
de aanvraag van het verdelgen van een wespennest of het 
melden van wateroverlast of stormschade. Uw aanvraag 
wordt binnen 24 tot 48 uur behandeld.
Mocht u niet in de mogelijkheid zijn om uw aanvraag via het 
e-loket te doen, dan kunt u ook telefonisch terecht voor niet 
dringende hulp:

Blankenberge: 050/68.17.42

Brugge: 050/68.18.02

De Haan: 050/68.17.72

Gistel: 059/43.29.52

Knokke-Heist: 050/68.19.02

Middelkerke: 059/43.29.82

Oostende: 059/70.10.86

Oostkamp: 050/68.18.52

Ruddervoorde: 050/68.17.92

Torhout: 050/68.18.82

Voor dringende interventies belt u het nummer 112!

Babysitters.be

Babysitters.be is opgericht in 2008. Babysitters.be is een 
openbare community-marktplaats waar men zichzelf kan 
presenteren als babysitter óf een babysitter zoeken - online 
of vanaf een mobiele telefoon.
Wij helpen ouders door het creëren van de beste ervaring in 
het zoeken van een babysitter of professionele onthaalouder. 
Of het nou over kinderopvang voor overdag, 's avonds of in 
het weekend gaat; Of je nu een babysitter, onthaalouder, 
opvangbedrijf of ouder bent; Babysitters.be brengt mensen 
met elkaar in contact. Voor elk soort kinderopvang en in 
meer dan 10.000 steden in België. En met een perfecte 
klantenservice en een groeiende gebruikerscommunity is 
Babysitters.be de makkelijkste manier voor mensen om 
kinderopvang te zoeken of zich aan te bieden als babysitter.
Babysitters.be stelt zich tot doel om via internet vraag en 
aanbod betreffende incidentele particuliere kinderopvang bij 
elkaar te brengen. Wij zijn geen opvang- of bemiddelingsbedrijf. 
Babysitters.be kan geen verantwoordelijkheid accepteren 
voor de geselecteerde kandidaten/ouders ten aanzien van 
de uiteindelijke kwaliteit van hun werkzaamheden en/ of 
betrouwbaarheid. Je maakt zelf een (voor)selectie, gaat zelf 
de gesprekken aan en maakt zelf de (financiële) afspraken op 
basis van jouw eigen wensen en criteria.

“Woont u in een vijfsterrengemeente?”
– Het Nieuwsblad

Dit artikel uit het Nieuwsblad van 10 juni bevestigt wat wij 
al wisten.
Een stad als Brugge is druk en soms vrij lawaaierig. Ons 
landelijk dorpje Zuienkerke, op slechts een steenworp van 
Brugge, is een oase van rust.
Het is confronterend, vooral als je met de fiets vanuit de stad 
in ons dorp aanbelandt.  De rust en het trage ritme overvalt 
je bijna.

Stilte is in onze huidige maatschappij een zeldzaam 
economisch goed geworden, voor diegenen die het weten te 
appreciëren. En dat doen we met z’n allen in Zuienkerke.
Zelfs vanuit ons kleine centrum heb je tijdens de zomer zicht 
op de wiegende korenvelden en brede grachten. Wat kan er 
mooier zijn ?

Hopelijk kunnen we het landelijke karakter van onze 
gemeente nog lang zo houden...
De drukke landbouwactiviteiten tijdens de maand augustus, 
dag en nacht, nemen we er graag bij.
Dit is eigen aan onze landbouwgemeente.

Artikel zie volgende pagina!

 ”Drie Koningen”
17de eeuwse polderherberg

Boerenbrood met hesp
diverse koude en warme schotels

tea-room

Open vanaf 11h30
gesloten op maandag, dinsdag en woensdag

(in juli en augustus enkel gesloten 
op maandag & dinsdag)

Kerkhofstraat 17
8377 Houtave

Tel. 050 31 40 60 

Gelegenheid voor familiefeesten en rouwmaaltijden
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Plantjesweekend:
Kom op tegen
Kanker heeft je nodig!

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-aan-huisverkoop? 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. 

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

Noël Delaere en Lieselore Verstringe

De gerestaureerde molen in Meetkerke

“Schepradmolen, uniek in Vlaanderen”

Onderhoud landbouwwegen

Om een verkeersveilige gemeente te blijven investeren 
we in goed onderhouden wegennet.
Men is momenteel volop bezig enkele landbouwwegen te 
vernieuwen.
Zo word er een scheur remmend  net aangebracht.
Een nieuwe profileerlaag.
Alsook de toplaag word vernieuwd.
De zijbermen worden met een sluitend materiaal 
aangevuld.
Dit gebeurt in de volgende straten.
• Copsweg
• Brouwerijstraat
• Molenweg
• Als ook De Verloren Hooistraat(dit in samenwerking 

met de stad Blankenberge)

 Aanbestedingsbedrag 340.848  euro
We gebruiken 123.427 euro uit het plattelandsfonds.
De rest betaald de gemeente.
Het resultaat mag zeker gezien worden.

Wim Cools
Schepen Openbare Werken&
Mobiliteit

OPENBARE WERKEN & 
TECHNISCHE DIENST

In Meetkerke draait de Poldermolen na meer dan tachtig jaar 
weer.
De molen diende destijds om het overtollige water uit de 
Meetkerkse Moeren weg te pompen naar de Blankenbergse 
Vaart, en is de enige nog bestaande Poldermolen in ons land 
uitgerust met een scheprad.
De stenen Poldermolen van de Moere werd in 1942 beschermd 
als monument omwille van het algemeen belang gevormd 
door zijn artistieke en historische waarde.
De restauratie is tot stand gekomen met de tussenkomst van 
het Vlaams gewest, provincie West-Vlaanderen, eigenaar en 
gemeente Zuienkerke.
In de Biezenstraat 3 in Meetkerke kan iedereen de molen 
bezichtigen.
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GRAFZERKEN in natuursteen, 
rechtstreeks aan de bron.

Arduin - marmer - graniet - witsteen

bvba Schrijnwerkerij Wybo

Blankenbergsesteenweg 13
8377 Zuienkerke
Tel. 050 41 19 88

GSM 0476 40 94 15
Fax 050 42 89 59

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

BTW BE 0824.090.521
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CULTUUR

graven van het Commonwealth in onze streek.
De werkgroep 'Herdenking WOI Zuienkerke' vond het 
dan ook passend om bij wijze van eerbetoon een korte 
officiële plechtigheid te organiseren. Deze ging door op 
zaterdag 10 juni 2017 om 18u00 aan de Sint Bavo kerk 
van Houtave.
De plechtigheid werd afgesloten met een receptie in De 
Maere.

ZUIENKERKE

20ste  Kunstroute in Zuienkerke – 5-6-12-13-14-15  
augustus 2017

Voor de 20ste keer op rij heeft de cultuurraad deze zomer  
een kunstroute in petto. Een hele schare kunstenaars 
strijkt gedurende 2 weekends met schilderij, glaswerk 
en beeld neer in onze pareltjes van polderdorpen. De 9 
locaties liggen langs de vierkerkenroute en vormen de 
geknipte aanleiding om een zomerse fietstocht met 
boeiende tussenstops te ondernemen. Tussen 10u30 en 
18 uur bent u van harte welkom. 
De nodige tekst en uitleg vindt u op de stijlvolle folder/
affiche, die u in het gemeentehuis en bij de betere lokale 
winkels aantreft. 

Zolderconcert Hannah-Clair Featherstone

Jazzy benefietconcert ten voordele van Art for All
Kunst-Klasse, Kerkhofstraat 23, 8377 Houtave 
Deuren open: 19 uur. Concert om 19.30 uur. 
Kaarten kosten 10 euro en zijn te verkrijgen bij Jenny 
Verplanke en Wim Engels.
kunstklasse@gmail.com

EXTRA
Noteer alvast de volgende datum zaterdag 30 september 
- daguitstap Cultuurraad.

Herdenking Langley WF Smith op 10/06/2017 te 
Houtave

Op 13 juni 2017 is het precies 100 jaar geleden dat de 
jonge Canadese piloot Langley Frank Willard Smith 
neerstortte met zijn Sopwith Camel in de velden 
langs de Westernieuwweg te Houtave. Smith verloor 
de controle over zijn toestel na een luchtgevecht met 
Duitse bommenwerpers. Hij ligt begraven op het kerkhof 
van Houtave, vermoedelijk een van de meest eenzame 
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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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BLANKENBERGE
 Aanbod Cultuurcentrum Blankenberge

PODIUMVOORSTELLINGEN

 VRIJDAG 22 SEPTEMBER
20 u. – CC Casino
Günther Neefs & Special Request Band
Special Request
abonnement € 10 – ticket € 12,50 – jong volk € 8,50

muziek - tribute

 VRIJDAG 29 SEPTEMBER
20 u. – CC Casino
De Schedelgeboorten
Nu Wel!
abonnement € 10 – ticket € 12,50 – jong volk € 8,50

muzikale humor 

 ZATERDAG 7 OKTOBER
20 u. – CC Casino
Muziektheater De Kolonie mt
Twee zielen, Drie Levens, zes mensen met Peter De Graef
abonnement € 10 – ticket € 12,50 – jong volk € 8,50

muziektheater

Wij bieden U 16 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 

KEUKENS
BADKAMERS

BUREAUS
SLAAPKAMERS

DRESSINGS
MAATWERK

Diapal nv 
Bekedijkstraat 1     8490 Jabbeke     t. 050 81 91 70     f. 050 81 91 88
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CURSUSAANBOD

LANG TRAJECT – WEKELIJKS

 Kleuter- en jeugdateljee
wanneer?

Kleuterateljee (3de kleuter en 1ste leerjaar): zaterdag 
13.15 tot 15.15 u. vanaf 09/09
Jeugdateljee 
• 2de tot 4de leerjaar: 
 Zaterdag 10.00 tot 12.00 u vanaf 09/09
• 1ste tot 4de leerjaar: 
 Woensdag 13.45 tot 15.45 u vanaf 13/09
• 5de en 6de leerjaar, 1ste en 2de middelbaar: 
 woensdag van 16.15 tot 18.15 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 - € 65 in combinatie met 
een cursus woord of muziek (SAMW) – Half cursusjaar 
(vanaf woensdag 10 of zaterdag 13/01/2018) € 55 - € 7 
materiaalbijdrage per trimester

 Boetseren en keramiek
wanneer?

maandag en dinsdag 2x per maand van 13.30 tot 17 u. 
vanaf 18 en 19/09 – 17 lessen
elke woensdag van 19 tot 21.30 u. vanaf 20/09 – 30 
lessen
elke donderdag van 19 tot 21.30 u. vanaf 21/09 – 30 
lessen
Je inschrijving geldt voor een volledig cursusjaar. 
geen cursus op feestdagen en in schoolvakanties
waar? Voormalig belastingsgebouw, Groenestraat 86
prijs? € 120 voor 17 lessen | € 180 voor 30 lessen

 Kalligrafie

wanneer? donderdag van 19.30 tot 22 u.
19/04/2018, 26/04/2018, 03/05/2018, 17/05/2018, 
24/05/2018, 31/05/2018
waar? Bibliotheek, Onderwijsstraat 17
prijs? € 45 voor 6 lessen - € 8 voor materiaal voor beginners

 Waarnemings- en modeltekenen

wanneer? dinsdag van 19.30 tot 22 u.
reeks 1: vanaf 19/09 - 10 lessen
reeks 2: vanaf 09/01 – 10 lessen
geen cursus op feestdagen en in schoolvakanties
waar? Dienstencentrum De Bollaard, Koning Albert I-laan 
112
prijs? € 60 voor 10 lessen
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 Tekenen en schilderen voor gevorderden

wanneer?
dinsdag van 13.30 tot 16 u.
reeks 1: vanaf 26/09
reeks 2: vanaf 09/01
geen cursus op feestdagen en in schoolvakanties 
waar? Dienstencentrum De Bollaard, Koning Albert I-laan 
112
prijs? € 60 voor 11 lessen

 Gemengde technieken – creatief aan de slag

wanneer? donderdag van 13.30 tot 16.30 u.
reeks 1: vanaf 28/09 - 10 lessen
reeks 2: vanaf 11/01 – 10 lessen
geen cursus op feestdagen en in schoolvakanties 
waar? Pekelput, Barcadère 1
prijs? € 60 voor 10 lessen

KORT TRAJECT

 Bezoek Studio Nick Ervinck – Nick Ervinck is in de 
zomermaanden te gast in Blankenberge. Zijn oeuvre 
neemt een unieke plaats in binnen de hedendaagse 
kunst. Niet alleen door zijn specifieke vormentaal, zijn 
kleurgebruik, maar ook door zijn gewoonte de sculpturen 
zowel digitaal als manueel tot stand te laten komen. Een 
bezoek achter de schermen van zijn atelier in Lichtervelde 
is dan ook meer dan de moeite waard. Je krijgt een 
rondleiding en een toelichting bij zijn handgemaakte 
sculpturen en 3D prints.
wanneer? Dinsdag 22 augustus van 19.30 tot 21.30 u.
waar? Studio Nick Ervinck (afspreekpunt: Kortemarkstraat 
67, 8810 Lichtervelde) 
prijs? € 10 
i.s.m. Studio Nick Ervinck en Vormingplus Regio Brugge

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

Vanderostyne CONSTRUCT BVBA

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

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

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

VISITEKAARTJE_ZWART_WIT.indd   1 26-05-2008   21:18:50
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 Lekkere lunch- en brooddoosgerechten – ’s Middags 
gezond en lekker eten is niet altijd vanzelfsprekend. 
Een boterhammetje met kaas, hesp of confituur is vlug 
gemaakt, maar gaat ook vlug vervelen. Mits een goede 
planning kan het ook anders: je kunt voor een andere 
broodvariatie vb. volkoren, pitabrood, ciabatta… belegd 
met lekkere gezonde zelfgemaakte groentespreads of 
wraps, een slaatje aangepast aan het seizoen,… en dit 
mooi en praktisch verpakt voor onderweg.
Tijdens deze demonstratie kan je ook heel wat lekkers 
proeven.
wanneer? Donderdag 14 september van 20.00 tot 22.00 u.
waar? Dienstencentrum De Bollaard, Koning Albert I-laan 112
prijs? € 7 of € 5 (leden Gezinsbond)

Tentoonstellingen

CC Oud Stadhuis

• 14 juli > 30 juli
 Schilderijen • Werner Sarlet
• 2 aug > 15 aug
 Expo Les Vingt • Blankenbergs Kunstcollectief
• 17 aug > 31 aug
 Olieverf en aquarelschilderijen • Diane Deprest
• 8 sept > 15 sept
 Maritiem antiek • Carine Vermeersch
• 17 sept > 1 okt
 Glaskunst en schilderijen • Goderis en Godderis
• 3 okt > 17 okt
 Schilderijen • Michiels Odette

Exporuimte De Meridiaan – CC Casino

• Expo Nick Ervinck – Nick Ervinck is een aanstormend 
internationaal kunsttalent. Hij maakt digitale prints, 
video’s, tekeningen en vooral sculpturen. Verken deze 
expo met je gezin en het gratis doe-boekje voor kinderen.
1/07 > 24/09 | van dinsdag tot en met zondag, van 14u – 
17u
Gratis rondleiding door Nick Ervinck op dinsdag 4 juli om 
19u30 en zondag 6 augustus om 14u. 
Bezoek aan studio Nick Ervinck: op dinsdag 22 augustus 
(19.30 >21.30 u)
Inschrijven via cultuur@blankenberge.be

• Joris Thys en Julie Van Wezemael – Troep 

Joris Thys en Julie Van Wezemael zijn jong Belgische 
illustratoren. Hun tekeningen ademen een geheel eigen 
stijl.
30/09 > 29/10 | van dinsdag tot en met zondag, van 14u 
– 17u

CC Casino Blankenberge – 
Consciencezaal en Roeschaertzaal

• Retrospectieve Rudi Pillen – Overzichtstentoonstelling 
die het oeuvre van Blankenbergenaar Rudi Pillen belicht. 
Verken deze expo met je gezin en het gratis doe-boekje 
voor kinderen.
25/08 > 08/10 | van dinsdag tot en met zondag, van 14u 
– 17u
Gratis rondleiding door mevrouw Pillen op 03 september 
om 14u en 15 september om 19u30. 
Inschrijven via cultuur@blankenberge.be
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info & reservatie
VIND ONZE BROCHURE OP CULTUUR.BLANKENBERGE.BE

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
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

DE BLAZUIN

De Blazuin verbindt - Zomereditie 2017

De Blazuin, kort voor De Haan, Blankenberge en Zuienkerke 
stroopt de mouwen op en trekt samen aan de culturele 
wagen! Het culturele samenwerkingsproject stelt voor: 
Tour des Arts

Jawel, de Blazuin stelt met trots de zomereditie van 2017, 
geschikt voor zowel de sportieveling als cultuurliefhebber, 
voor. De naam geeft het eigenlijk al weg, maar voor alle 
duidelijkheid belichten we het hier graag even kort.

Fietsen is hip. De meeste trendy fietswinkels schieten als 
paddenstoelen uit de grond en ook de wielertoeristen zijn 
niet meer uit ons straatbeeld weg te denken. En dat is 

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

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

Geregistreerd aannemer

Vraag vrijblijvend inlichtingen, gratis offerte!

prima. Fietsen is niet enkel goed voor de gezondheid en 
het milieu, het is genieten – alleen, met het gezin om met 
vrienden – pur sang. Bijgevolg roept De Blazuin 2017 uit 
tot “Het jaar van de fiets”.

Zeg nu zelf, wat is er leuker dan fietsen? Juist ja: fietsen 
gekoppeld aan een mooi, afwisselend, soms ludiek 
cultureel traject! Speciaal hiervoor zal De Blazuin deze 
zomer de culturele hotspots in de 3 gemeenten met elkaar 
verbinden via een fietsparcours.

Gooi de remmen los en informeer je over het fietstraject 
en haal de fietsbrochure in het gemeentehuis van 
Zuienkerke, het cultuurcentrum en de dienst Toerisme 
van Blankenberge en de infokantoren in De Haan.
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Heel wat kinderen overwonnen hun hoogtevrees via 
het hoogteparcours ! De bosrijke omgeving was een 
ideale omgeving om hun loopprestaties te tonen en 
het mag gezegd worden …..5km of 6km was voor de 
meesten geen enkel probleem !! Bewonderenswaardig 
hoe ze elkaar aanmoedigden ..met uiteraard een 
uitbundige overwinningskreet als resultaat !

ONDERWIJS

Nieuws uit de gemeenteschool
't POLDERHART Zuienkerke !!!

Gemeentelijke Basisschool Zuienkerke
Nieuwe Steenweg 37 - 8377 Zuienkerke 

www.gemeenteschoolzuienkerke.be
Telefoon 050/41 84 30

Voorjaar 2017 ….BOSKLASSEN IN KASTERLEE 
VOOR 5e EN 6e LEERJAAR 

Foto’s spreken voor zich …gewoonweg DE MAX !!!! 

Onze speleologen van de toekomst !! Angst voor 
ondergrondse gangen is hun onbekend .
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Vreemde

kabouter

gespot?!

Nu zaligeventjesniks doen!

INTERNATIONALE WATERDAG 
Maar helaas heeft niet iedereen het geluk om 
“water” als pret en plezier te zien en beseffen we 
al te goed hoe levensbelangrijk water voor de mens 
is . Dagelijks wandelen mensen en jonge kinderen 
kilometers ver om drinkwater te halen …daarom onze 
actie op             22 maart, internationale 'waterdag'.                   
De leerlingen uit het lager en derde kleuterklas 
wandelden een drietal km met emmertjes water. 
Daarna keken we hoeveel water er nog over was.                
Op die manier willen we de leerlingen bewust maken 
dat water niet vanzelfsprekend is !

Onze waterratten uit 3e en 4e leerjaar tijdens de 
Splashklassen  !!
Voor de 3e maal organiseerden de klasjuffen uit de 
2e graad de Splashklassen       “AAN DE PLAS” te 
Sint-Pieters Brugge. De zon was voortdurend van de 
partij en zo werden onze waterratten extra verwend ! 
Naast de heel boeiende lessen rond ‘water’ en  ‘alles 
aan de waterkant’ was er uiteraard heel wat tijd om 
letterlijk te plonsen en te sporten op het water.
Het werd terug een onvergetelijke ervaring !!

Heerlijk op het water !
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En klaar
meisjes en 
jongens …
klaar om te 
suppen  ??! 
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COMPUTERWINKEL

iPHONE & iPAD HERSTELLING 

VERKOOP LAPTOPS, TABLETS & SMARTPHONES

NETWERKBEHEER

CAMERABEWAKING

PROFESSIONELE OPLOSSINGEN OP MAAT 

SERVICECONTRACTEN

WEBSITES

BLANKENBERGE 
BRUGSE STEENWEG 72, T 050 41 91 40

BREDENE 
KAPELSTRAAT 43, T 050 41 91 40 

FOLLOW US ON C

INFO@QUESTCOMPUTERS.BE /// WWW.QUESTCOMPUTERS.BE

CAMERA
SPECIALIST
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WELKOM!!

BEZOEK HERINNERINGSPLAATSEN WO I 

Indrukken van een heel zinvol en waardevol project …
absoluut niet te vergeten .
Onder de Menenpoort leggen leerlingen een krans 
neer tijdens de Last Post ceremonie .
Een stil moment …een zelfgeschreven, ontroerende 
tekst wordt voorgelezen door een leerling bij het 
monument “treurend ouderpaar” van Käthe Kollwitz.                   
De stilte spreekt en voelt verder mee.

TECNIEK  BIJ DE GROOTSTEN EN ….

 
knutselactiviteiten bij de allerkleinsten ! 

Lekker kliederen 
en kladderen de 
expressionisten 

van de toekomst! 
Spontaniteit en 

improvisatie troef.

EN TOT SLOT …

wuiven we graag het 
schooljaar 2016-2017 uit 

met de woorden
“het was weerom een 
keigoed schooljaar”                                                                                                           

en we nodigen iedereen van harte uit op

ONZE OPENDEURDAG
DINSDAG 29 AUGUSTUS

VANAF 17U00 TOT 19U00 !
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Akkerwinde

Toverakkerdemie
Om de twee jaar trekken we met de volledige 
leefschool op educatieve week. Dit jaar ging onze 
reis naar Merkenveld in Loppem. We vertrokken op 
2 mei naar de 'Toverakkerdemie'. De hele week stond 
in het teken van tovenarij, heksenkunsten en magie. 
Zwerfklassen met de oudsten, toverdranken maken, 
fabeldieren knutselen, toverstokken fabriceren, 
een heksenwandeling maken en een volledige dag 
Pierlapont... Het is maar een greep uit de fantastische 
activiteiten voor onze kids. We sloten af met een 
kampvuur en een magisch slotspel. Het werd een 
week om nooit meer te vergeten!
Geniet mee van enkele sfeerbeelden.
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ENERGIETECHNIEKEN  •  WARMTEPOMPEN  •  ZONNEBOILERS

SANITAIR  •  VERWARMING  •  VENTILATIE

Jan Bosschaert
0477/69.14.39
jan@demabo.be

Nick Demaecker  
0478/97.22.68
nick@demabo.be

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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ROEFEL ZUIENKERKE
op 3 juni 2017

Op zaterdag 3 juni 2017 organiseerde 
het gemeentebestuur van Zuienkerke in 
samenwerking met de stuurgroep Roefel voor 
de 21ste keer Roefeldag. 

Het idee achter Roefel is: kinderen een blik 
gunnen in de volwassen beroepswereld. 
Kinderen zijn dikwijls heel nieuwsgierig naar 
wat die volwassen allemaal doen als ze werken. 
Op roefeldag geven wij hen de kans om dat 
eens zelf mee te maken, en vooral om veel zelf 
te doen.

JEUGD

Alle kinderen tussen 6 en 12 jaar die op onze gemeente 
wonen of school lopen werden uitgenodigd. 
Kinderen van Zuienkerke mochten kiezen tussen 
verschillende beroepen en activiteiten: pottenbakker, 
reclameverdeler, tuinman, manege, politie, vuilniswagen, 
boerderij, schoonheidsspecialiste, grondwerker, vrijwilliger 
rode kruis, kind en gezin, slager, pizzabakker, hengelen 
en peuren, kok of kelner, garagist, hondentrimmer, 
bejaardenhelper, graanhandel, apotheek, fotograaf, 
schrijnwerker, computerspel maken, fietsenhersteller, 
bloemschikken, naar de marine en het naaiatelier. Maar 
liefst 138 kinderen schreven zich in voor de Roefeldag. Niet 
alleen de activiteiten zijn op roefel belangrijk maar ook 
de vervoersmiddelen zijn bijzonder: de tractor, oldtimer, 
paard en kar, moto’s, gocart, hoge hakken, …. 
Het was weer een fantastische dag!
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Techniekacademie

Tussen 13/09/17 en 6/12/17 zullen in de gemeente opnieuw 
12 workshops georganiseerd worden voor kinderen uit het 
5e en 6e leerjaar in het kader van de Techniekacademie, 
een initiatief van Hogeschool VIVES met als inrichter 
de gemeentebestuur.
Dit initiatief wil kinderen op een unieke wijze laten kennis 
makken met techniek en technologie en bestaat reeds in 
verschillende gemeenten en steden, met groot succes. De 
Techniekacademie wordt georganiseerd door Hogeschool 
Vives.
Via 12 concrete workshops worden kinderen op een unieke 
manier in contact gebracht met : chemie, hout, metaal/
kunststof, elektriciteit, elektronica, informatica/robotica.  
Er is begeleiding door professionele techniekmentoren. 
Ook een actief bedrijfsbezoek is voorzien en op het einde 
nodigen we alle ouders uit op een diploma-uitreiking.

Inschrijven 
Inschrijven kan vanaf 2 september, je aanmelden (interesse 
laten blijken) kan nu reeds via www.techniekacademie-
zuienkerke.be . Het aantal deelnemers is beperkt tot 20 
per groep. De deelnameprijs bedraagt €50, materiaal en 
verzekering inbegrepen, en er is een fiscaal attest zodat 
tot 45% gerecupereerd kan worden. Voor het 2e kind van 
zelfde gezin €10 korting.

Zit je dus in het vijfde of zesde leerjaar in Zuienkerke? 
Ben je graag creatief bezig? Wil je mensen helpen en 
de wereld verbeteren? Kriebelt het om zelf van alles te 
maken, maar ontbreekt het je aan basiskennis? Dan is de 
Techniekacademie …. ideaal voor jou! In een leuke sfeer zal 
je heel wat opsteken. Je maakt kennis met gereedschap 
en materialen, je leert dat techniek vele gezichten heeft 
en je zal een aantal technische systemen maken.

Partners
Vives Hogeschool zoekt voor de Techniekacademie in 
Zuienkerke nog een aantal bedrijfspartners. Wie interesse 
heeft kan contact opnemen met sabine.poleyn@vives.be.

Contact
• Interesse om deel te nemen, laat het weten via 

www.techniekacademie-zuienkerke.be.

• Rik Hostyn – wetenschapscommunicator hogeschool 
VIVES - Coördinator Techniekacademie West-
Vlaanderen - rik.hostyn@vives.be - 0496 54 86 34 

• Gemeentebestuur, Jeugddienst – Eva Verburgh – 
jeugddienst@zuienkerke.be -  050 43 20 50

Hardware en Software 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roland Traen 
Kapellestraat 30 
8377 HOUTAVE 
 

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

http://www.hirosoft.be 
 

Indien gewenst service bij u thuis. 

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

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

voor meer info of demo. 

BLIJF DE COMPUTER DE BAAS 

Hirosoft voorziet vanaf nu ook de 
mogelijkheid om cursussen te volgen 

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

thuis of in de firma. 
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Het 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 vanaf de paasvakantie tot 
30 september telkens op maandag, 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

Fedes Danst

FEDES DANST 2017! Een dank-je-wel voor de 
ondersteuning van de gemeente Zuienkerke voor 
Dansplatoo! Het was een groot genoegen om 
burgemeester Alain Devlieghe te mogen verwelkomen 
tijdens onze zondagavondvoorstelling van FEDES DANST! 
2017. Ook willen we juffrouw Yentl van harte bedanken 
die na vijf jaar terug naar Limburg trekt om plaats te 
maken voor een nieuwe dansjuf waar de danslessen 
van Dansplatoo blijven doorgaan in de gemeentelijke 
basisschool in Zuienkerke. 

Alle kinderen zijn welkom en steeds meer kinderen vinden 
de weg naar het dansen en blijven dansen. Samen met 
het gemeentebestuur zorgt Dansplatoo ervoor dat elke 
danser zich op een gezonde, dansante en leuke manier kan 
ontwikkelen. Na een intensief dansjaar kunnen de dansers 
hun talenten tonen op FEDES DANST 2018. Dit jaar 
starten de lessen op donderdag 21 september 2017, met 
twee gratis en vrijblijvende proeflessen. Aanmelden voor 
de proefles en/of de lessenreek kan via http://inschrijven.
fedes.be/inschrijven/dansplatoo. De inschrijvingen voor 
de lessenreeks sluiten we definitief af op zaterdag 30 
september om 23u59.

Een overzicht van de donderdagavond planning : 
16u00-17u00
Prédans - °2012-2013 – gemeentelijke basisschool
17u00-18u00
Jazz Kids - °2010-2011 – gemeentelijke basisschool
18u00-19u00
Jazz Junior - °2008-2009 – gemeentelijke basisschool
19u30-20u30
Jazz 1+2 - °2002-2007 – De Notelaar 
20u30-21u30
Modern Jazz Volwassenen - °2001 en ouder – De Notelaar

Fedes Danst 2018 op zaterdag 26 en zondag 27 mei 2018 
te Jabbeke.
Contact: info@dansplatoo.org, Dansplatoo vzw p/a 
Lieven Bauwensstraat 20 8200 Brugge

Sportraad Zuienkerke : WANDELTOCHT

ZONDAG 3 SEPTEMBER 2017

OUDLANDPOLDERTOCHT
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 Bommel, Doelhofstraat 26 in Zuienkerke
Inschrijving: van 8.00 u tot 15.00 u
Afstanden: 6-12-18-23 Km
  5 KM
Deelname: Leden: 1,10 €
 Niet federatieleden: 1,50 €
Info: Franky Goethals     0476/48.31.69
 Roger Deketelaere  0478/24.31.63

SPORT EN VRIJE TIJD
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Kapsalon Greco
De Decker Chantal

Nieuwe Steenweg 88 | 8377 ZUIENKERKE
T 050 41 84 14

Gesloten op zondag, maandag en dinsdag

Karel de Stoutelaan 83 - 8000 Brugge - 0479/055 222
info@stefanie-vandenbussche.be - www.stefanie-vandenbussche.be
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BIBLIOTHEEK
NIEUWE AANWINSTEN          

JEUGD

Titel Auteur

Boerderijdieren Bijsterbosch, Anita

Samen op stap Oud , Pauline

Karel gaat zwemmen Slegers, Liesbet

Anna maakt ruzie Amant, Kathleen

Ik ga slapen Slegers, Liesbet

Papa is te groot voor ons Slegers, Yoeri

Ik ben heel veel liefde De Doncker, Wally

Zoeperfiets Mortier, Tine

Prinses Arabella wordt gr Freeman, Mylo

Windje Cohen, Laurie

Noortje en de paaseitjes Van der Heijden, Annemarie

Het is lente! Wielockx, Ruth

Saar in de lente Oud , Pauline

Eekhoorn in de lente Versteeg, Lizelot

Het grote voorleesboek vo Hagen, Marie Lotte

VOLWASSENEN

Titel Auteur

Blankenberge blues Aspe, Pieter

Het motief Baldacci, David

's Nachts is het stil in Bazyar, Shida

Aan het einde van de vall Benton, Lori

Kersenhout en oude gevoel Bodrozic, Marica

Kleine zwarte leugens Bolton, Sharon

De stormroos Bomann, Corina

De jasmijnzussen Bomann, Corina

Een wonderlijke winterrei Bomann, Corina

Het vlindereiland Bomann, Corina

De maneschijnsonate Bomann, Corina

Een zomer in Parijs Brown, Eleanor

Guggenheimer koopt een ne Brusselmans, Herman

Handboek van een twijfela Canin, Ethan

Route de la Lavande Castelein, Ingrid

Mon(t) Ventoux Castelein, Ingrid

Onder vuur Blackwood, Grant

Residentie van Artevelde Conrad, Patrick

Chaos Cornwell, Patricia

De buitenboei De Hartog, Jan

Liefde in Pangea De Loo, Tessa

Het complot van België De Stoop, Chris

Tot op het bot Deflo, Luc

Drift Deflo, Luc

Vals beschuldigd Del Arbol, Victor

De stilte Dhooge, Bavo

Stilte Endo, Shusaku

Een zomer aan zee Fforde, Katie

Het huis van de familie T Flournoy, Angela

Doorbraak bij Stalingrad Gerlach, Heinrich

De klokkenluider Grisham, John

Weg naar huis Gyasi, Yaa

Echte liefde vind je in d Henry, Veronica

Orphan X Hurwitz, Gregg

Alles verloren Janssen, Roel

De kleine wilde Jardin, Alexandre

De greppel Koch, Herman

Een liefde in Rome Lamprell, Mark

De dag van de zonnewende Lark, Sarah

Eeuwige jeugd Leon, Donna

Waar is ze? Marwood, Alex

Bonbons als ontbijt Moore, Pamela

Wat ik nooit eerder heb g Ng, Celeste

Gerechtigheid Patterson, James

Uitgerekend wij Peetz, Monika

Peachez, een romance Pfeijffer, Ilja Leonard

De onderkoning van Indië Ross, Tomas

Gustav en Anton Tremain, Rose

Lawinegevaar Vermeer, Suzanne

Billie & Seb Victoria, Ivo

Buiten blijft het zondag Vrancken, Rita

De ondergrondse spoorweg Whitehead, Colson

Voorbije liefdes Yates, Richard

STRIP

Papa's schatten Nob



36

VERHUUR SPRINGKASTELEN 
Bram Danneels 
Blankenberge 

WWW.VERHUURDANNEELS.BE 
0472/60 56 58 

INFO@VERHUURDANNEELS.BE 

www.nagelstylistejessica.be 
    thuis op afspraak 
   aan huis 

Blankenbergse dijk 18,  Blankenberge

VERHUUR SPRINGKASTELEN 
Bram Danneels 
Blankenberge 

WWW.VERHUURDANNEELS.BE 
0472/60 56 58 

INFO@VERHUURDANNEELS.BE 

www.nagelstylistejessica.be 
    thuis op afspraak 
   aan huis 

Blankenbergse dijk 18,  Blankenberge

Ons gloednieuw restaurant opent zijn deuren in de tweede helft van mei. 
Hiervoor zijn wij op zoek naar gemotiveerde medewerkers : 

Kelners (m/v)     Hulpkok (m/v)     Afwasser (m/v)     Poetshulp (m/v) 

Naast deze vaste medewerkers zoeken wij ook extra’s,  
bij voorkeur met FlexiJob, en studenten voor de vakanties. 

Geïnteresseerden kunnen met ons contact opnemen, 
per mail via info@polderzicht.eu 

telefonisch op 050 686 687, 
of ter plaatse in de Nieuwe Steenweg 1, 8377 Zuienkerke 

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!

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

 Contactgegevens:
 Jordaenslaan 34
 8370 Blankenberge
 tel. 0498 50 90 93
 kadee@duinenwacht.be
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•	 24	OP	24	/	binnen-	en	buitenland
•	 Invalidenvervoer	/	taxibons
•	 Mini	bus	9	personen

taxigeorges@telenet.be

Dakwerken  Zinkwerken  Carports  Karweien

 Westernieuwweg  Zuid 20  8377 Houthave
  T 0478 94 32 16  

HENDRIK TRAEN

Prijsuitreiking winnaars boekenquiz
bibliotheek Zuienkerke

Woensdag 31 mei werden in de bib van Zuienkerke de 
winnaars bekendgemaakt van de grote boekenquiz.
Wat ging hieraan vooraf ? 
De vrijwilligers hadden de handen in elkaar geslagen om 
de volwassenafdeling te wieden  en zodoende werden er 
vele boeken uit de rekken genomen die de laatste  5 jaar 
niet meer ontleend werden of die licht beschadigd waren.
De jeugd en kleuter afdeling kreeg ook een grondige 
oppoetsbeurt  ,zodat   hier ook diverse boeken afgevoerd 
werden .
Daarnaast had de bib diverse schenkingen ontvangen, 
maar vele van deze geschonken boeken werden niet goed 
genoeg bevonden om in de bibliotheekrekken van onze 
Boekennok te staan .
Wat te doen met al die boeken ?
De oplossing werd al snel gevonden. Net zoals 2 jaar 
geleden werd een boekenstandje gemaakt  op de 
rommelmarkt van  6 mei om  de boeken verkopen 
Wie boeken kocht , kon meedoen aan de grote boeken 
bibliotheekquiz.
De boeken verkochten als zoete broodjes , want de prijzen 
waren zeer democratisch.
Er werden meer dan 300 boeken verkocht,.
Wie een boek kocht, mocht meedoen aan een quiz.
De vragen waren niet al te moeilijk.
Voor de – 12 jarigen waren er afbeeldingen van stripfiguren 
en voor de  +  12 jarigen vragen over Groot –Zuienkerke.
Maar het was de schiftingsvraag die de doorslag gaf.

Hoeveel kurken  zitten er in de  bokaal. 
Het juiste aantal was 135 . De burgemeester had de kurken 
persoonlijk geteld en de oplossing zat goed verborgen in 
de bokaal .
Er werden  44 formulieren in de quizdoos gedeponeerd .
 Bavo Lidou   was  de beste op de  schiftingsvraag  met 135 
,hij zat er krak op  daarna  Anyssa Cattoor   met 136   en 
tenslotte Carine Bultinck met 125 .
Zij ontvingen  allemaal een boekenbon bij de Standaard 
boekhandel.
Aan alle winnaars van harte proficiat !
En tenslotte nog een kleine mededeling : de niet verkochte 
boeken die in de bib staan , mogen  GRATIS meegenomen 
worden.
Wat de deur niet uitgaat, zal geschonken worden aan de 
weggeefwinkel in Brugge en de kinder – en jeugdboeken 
aan het ’t Jolleke in Blankenberge, dat instaat voor 
huiswerkbegeleiding van kinderen van de lagere school.

ZOMERSLUITING
BIBLIOTHEEK ZUIENKERKE

De Bibliotheek zal gesloten vanaf
ZATERDAG 5 AUGUSTUS TOT EN MET

12 AUGUSTUS  2017.
Wij staan terug paraat vanaf woensdag 16 augustus 2017.

Het bibteam van de Boekennok



38

   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
AUTO
WONING
BIJSTAND
HOSPITALISATIE
AANSPRAKELIJKHEID
PENSIOEN
OVERLIJDEN

BANKZAKEN
SPAREN
BELEGGEN

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. 

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

Discretie geldt zeker

voor uw geld...

8310 Assebroek
info@marver.be

Gaston Roelandtsplein 20 •
 T 050-28 80 70 • F 050-28 80 79 • www.marver.be •

5187_Advertentie_A4_staand_niet-aflopend_PMS.indd   2 9/02/15   10:59
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Smartphones kunnen exploderen of
brandwonden veroorzaken

Vandaag is er geen reden tot paniek. Maar hier en daar 
sijpelen berichten door over smartphones die ongevallen 
veroorzaken (Bron Oscare). In de meeste gevallen kunnen 
deze ongevallen voorkomen worden door het naleven van 
enkele eenvoudige tips:

1. Vermijd het spelen van 
spelletjes of Tv-kijken op uw 
smartphone langer dan 10 
minuten. De temperatuur 
kan volgens testen in de USA 
oplopen tot 60 graden. 
2. Plaats de smartphone 
tijdens het opladen in een vrije 
omgeving. 
3. Laad de smartphone NIET 
op in bed: de smartphone kan 
verhit raken indien u er op gaat liggen. Leg de smartphone 
evenmin onder het hoofdkussen tijdens het opladen. 
4. Wanneer u de smartphone voor een lang periode 
ononderbroken gebruikt, hou de smartphone verwijderd 
van de huid. Gebruik oordopjes of koptelefoon.

5. Wanneer u voelt dat de smartphone te warm wordt 
tijdens het opladen, stop het opladen en laat het toestel 
afkoelen, vooraleer opnieuw op te laden. Bedek het toestel 
niet zodat de hitte kan ontsnappen. 

6. Laad uw smartphone niet op in plaatsen waar het zeer 
warm kan worden: in het felle zonlicht, op een radiator of 
op het dashboard van uw wagen. 

7. Gebruik de oplaadkabel, die in de doos verpakt zit 

8. Gebruik uw smartphone NIET tijdens het opladen
9. Laat niet te veel apps tegelijk lopen. Ze kunnen 
processen in de achtergrond opstarten, waardoor de 
smartphone verhit. 
10. Indien u ze niet nodig hebt, zet Bluetooth en 
locatiebepaling uit. Daardoor wordt constant een gps-
signaal gezocht en dit veroorzaakt verhitting.

Kinderen verdienen een zomer
zonder brandwonden.

 

Zonnebrand / bescherm uw huid 
 

• Aandacht: baby's en kinderen hebben een zeer kwetsbare 
en gevoelige huid. Die vraagt een specifieke en efficiënte 
bescherming

• Hoe hoger de beschermingsfactor, hoe beter de 
bescherming. Kies steeds een factor die het best bij het 
huidtype past (beschermingsfactor 50 - totale blokkering, 
water- en zandbestendig).

• Doe uw kind een hoed met brede rand dragen, zonnebril 
met beschermende glazen en donkere kleding. Kies een 
zonnebril met zijdelingse bescherming.

• Smeer kinderen best in 30 minuten vóór het zonnen.
• Laat kinderen slechts met korte periodes in de zon spelen.
• Breng het zonneproduct regelmatig opnieuw aan (om de 

4 uur).
• Droog de huid na het zwemmen goed af en smeer 

opnieuw in (min. om de 2 uur).
• Zoek op de heetste uren van de dag, tussen 11 en 16 uur, 

de schaduw op. De hoge UV straling kan bijkomende 
schade aanrichten aan de huid.

• Doe uw kind regelmatig drinken!
• Breng een aftersun-product aan na het zonnen.
• Lees hier alle informatie over veilig zonnen.
 
Barbecue
 

• KINDEREN KOMEN NOOIT IN DE NABIJHEID VAN DE 
BARBECUE, ook niet na het barbecuen. Maak duidelijke 
afspraken vooraf tot waar ze mogen komen.

• Zorg er vooraf voor dat alle speelgoed uit de omgeving 
van de barbecue wordt verwijderd.

• Kleine kinderen staan met hoofd en gezicht op ooghoogte 
met de barbecue en ze zijn dus uitermate kwetsbaar voor 
uitslaande vlammen, wegvliegende houtskool.

• Lees hier alle informatie over veilig barbecuen.
 
Rubber tapijt in de zon
 

Rubber kan zeer warm worden in de zon; controleer de 
warmte van rubbertegels in de tuin vooraleer er een baby 
op te laten rondkruipen.
 
Babystoel met metalen handvat in de zon
 

Indien de zon gedurende lange tijd op de metalen onderdelen 
van een babystoel heeft geschenen, kan die bij baby's en 
jonge kinderen bij aanraking brandwonden veroorzaken.
 
Kinderen op blote voeten
 

Verschillende soorten ondergrond (steen, beton, asfalt) 
kunnen aardig warm worden in de volle zon; laat kinderen en 
baby's steeds schoeisel dragen wanneer ze buiten spelen.
 
TIP: laat een baby of een kind nooit alleen in een wagen 
onder de zon!

WELZIJN EN 
GEZONDHEID
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NIEUWE STEENWEG 60 ▪ 8377 ZUIENKERKE ▪ 050/41 13 41 

INFO@SLAGERIJCHRIS.BE ▪ WWW.SLAGERIJCHRIS.BE
TRAITEUR - BARBECUE

 K WA L I T E I T  V E R D I E N T  E E N  E R E P L A AT S

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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naar lieselore.verstringe@

zuienkerke.be.
Wij publiceren ze gratis.

Burendag wijk Kruiskalsijde
op vrijdag 12 mei 2017

Het begon in 2009 in de ‘Kruiskalsijde’ met een drankje, 
maar het werd later een etentje.
Bijna iedereen kwam te voet of met de fiets… Tot we er 
niet meer terecht konden.
We verhuisden naar ‘Hoeve Ten Doele’ tot het noodlot 
daar toesloeg.
Daarna  waren we welkom bij ‘de Witten’ en Annelien.
Tot we nu –na een rondvraag bij de buren- beslisten om 
terug te keren naar waar het ooit begon: de Kruiskalsijde.
En ze waren er, met 29, en opnieuw meestal te voet of 
met de fiets… de nabijheid en het vervoermiddel bleken 
doorslaggevend, vooral bij het huiswaarts keren!!!
De barbecue was lekker en de sfeer uitstekend!
Jeannine Samijn

Aperitiefconcert in Meetkerke
zondag 10 september 2017

IERSE FOLK met de groep Donder in ‘t Hooi
Op zondag  10 september 2017 organiseert de Gezinsbond 
van Meetkerke opnieuw haar intussen traditioneel 

aperitiefconcert. We zijn inmiddels aan de achtste editie 
toe!

Dit jaar nodigen we een groep uit die reeds naam maakte 
in het folkwereldje: Donder in ‘t Hooi.
Dit Westvlaamse gezelschap speelt sinds 1996 
eigenzinnige Europese folk. Musiceren - zo zeggen zij zelf 
– is als eb en vloed, nemen en geven, zoeken, ontdekken, 
groeien, openbloeien, steeds opnieuw, zoals de vier 
seizoenen.

De groep brengt bij ons een Iers programma: Ierse 
traditionals in een eigen bewerking en een mix van Ierse 
covers van bekende nummers. Het wordt opnieuw een 
hartverwarmend programma dat je meeneemt op een 
muzikale reis, een programma waarop je niet stil kan blijven 
zitten. De muzikanten leven zich uit in de verscheidenheid 
aan tal van instrumenten. Samen bespelen ze een 18-tal 
instrumenten wat voor een unieke en afwisselende sound 
zorgt.

Wie al een voorsmaakje wil hebben van wat Donder in ’t 
Hooi te bieden heeft, kan hiervoor terecht op hun eigen 
website www.donderinthooi.be

De Calangnehoeve in Meetkerke biedt ons opnieuw een 
ideale locatie voor een sfeervol en uniek gebeuren.

ZONDAG 10 SEPTEMBER 2017 OM 10u45.

Prijzen (versnaperingen en 1 aperitief inbegrepen)
leden Gezinsbond: vvk 6 € - TP 7 €
niet-leden: vvk 8 € - TP 9 €
kinderen tot 12 jaar gratis

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

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

VERENIGINGEN-
ORGANISATIES-BEDRIJVEN
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Uw Record Bank dicht bij de deur
(om te parkeren geen sleur)

Kantoor Demaré
Bank en Verzekeringen

Canadezenstraat 3
8380 Lissewege

T. 050 54 48 12
F. 050 55 03 06

kantoor.demare@gmail.com 
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PASAR ZUIENKERKE

 & OKRA

Zundert Bloemencorso : zondag 3 september 2017.

Deze corso werd door Unesco erfgoed erkend als mooiste 
corso van Europa!
De corsowagens leggen een 5.1 km lange route af door de 
Zundertse straten. Naast de deelnemende corsowagens, 
is een van de tradities binnen het Zundertse corso 
dat de optocht wordt opgefleurd door verschillende 
muziekkorpsen.
Het corso in Zundert wordt geheel gedragen door 
vrijwilligers. Het kweken van de dahlia’s, het onderhoud 
van de bloemenvelden, de bouw van de wagens tot en 
met de organisatie van het evenement zelf, alles is het 
resultaat van de onbezoldigde inzet van de Zunderste 
gemeenschap.
De corsowagens worden gebouwd gedurende de 
zomermaanden. Het aanbrengen van de dahlia’s gebeurt 
in het laatste, hectische weekend direct voor het corso. 
De bloemen blijven immers maar een paar dagen goed.
Wij hadden deze praalwagens eens van dichtbij willen zien 
en organiseren daarom een daguitstap naar dit jaarlijks 
evenement.
We zorgen voor busvervoer, warme maaltijd+drankje, 
entree- en genummerde tribunekaart, waar de 
stoeltjes voorzien zijn van een rugleuning, een 
boterkoek en frisdrank tijdens de terugweg.
Uur & Vertrek : 8.30u aan de gemeenteschool 
Zuienkerke.
Nieuwe steenweg 37, 8377 Zuienkerke.
Bijdrage
 Pasar of Okra Leden : 65 €
 Niet leden : 70 €

Inschrijving kan bij :
- Serruys Jacques 0486/71.44.84  -  050/69.73.76
- André Wille 050/41.88.55
- 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 

- andre.en.linda@telenet.be  
En door storting  voor 5/07/2017 Pasar Zuienkerke : 
BE 07 7795 9465 2066  Bic : GKCCBEBB 
vermelding Zundert en Okra of Pasarlid. 

Wie een voorsmaakje wilt surft even naar Bloemencorso 
Zundert 2016 afbeeldingen. 

Pairi Daiza : zondag 8 oktober 2017.

Als paradijs voor één dag biedt Pairi Daiza een 
onvergetelijke dag te midden van wilde dieren en 
sensibiliseert de bezoekers voor de schoonheid en de 
kwetsbaarheid van de natuur.  Pairi Daiza herbergt 
meer dan 4.000 dieren van over de hele wereld, vogels, 
zoogdieren, vissen, reptielen, … Dit alles op het vroegere 
domein van de cisterciënzerabdij van Cambron met zijn 
eeuwenoude bomen en talrijke historische gebouwen. 
Deze trap uit 1776 inspireerde de keizer van Oostenrijk, 
Jozef II, tot volgende uitspraak: "deze trap is misschien 
wel één van de mooiste van Europa maar ik betwijfel of 
hij naar het paradijs leidt. Pairi Daiza werkt tevens mee 
aan een dertigtal wetenschappelijke programma’s voor 
het behoud van bedreigde diersoorten en staat in voor 
hun voortplanting binnen het park.
In tegenstelling tot de traditionele vertoningen in de   
klassieke dierentuinen van vroeger, waarbij de dieren 
werden opgesloten   achter zware hekken zonder enig 
menselijk contact, tracht men de dag van vandaag hun 
natuurlijke leefomstandigheden zoveel mogelijk na te 
bootsen

Wij bezoeken onder 
leiding van de 
gids de Aziatische 
hoek met panda’s, 
Bengaalse tijgers, 
Aziatische tempels, 
sneeuwluipaarden ect…
We proberen de 
voedermomenten van de 
luipaarden te zien alsook 
de bad rituelen van de olifanten en zoveel meer…

Uur & Vertrek bus :
8.00 u aan de gemeenteschool Zuienkerke
Nieuwe steenweg 37, 8377 Zuienkerke.
Bijdrage
Leden Volwassene: 50€ Kind beneden 12 j: 45€ 
Niet leden: 55€ Kind. Niet lid beneden 12 j: 50€
Vergeet u identiteitskaart niet!!

Er zijn voldoende eetgelegenheden en picknick kan ook 
Wat zit in de prijs : busvervoer, toegangsticket, gegidst 
bezoek Aziatische hoek, koffie, verzekering,  

Inschrijving kan reeds bij (beperkt aantal plaatsen, 36)
- Serruys Jacques 0486/71.44.84  -  050/69.73.76
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A MBACHTELI JKE ZUIVEL
W W W. H O E V EL I J S T ER N E S T. B E

BEZOEK ONZE HOEVEWINKEL
• Dinsdag tot en met vrijdag: 9u - 12u en 13u - 18u
• Zaterdag: 9u - 12u
• Zondag en maandag gesloten

MEER INFO
H O E V E  ' T  L I J S T E R N E S T
VOETWEG 4  •  8377  HOUTAVE

INFO@HOEVEL I J STERNEST.BE

W W W. H O E V E L I J S T E R N E S T. B E

L I K E  O N S  O P  FAC E B O O K !

TUINONDERNEMING 
MARC VANLOO 

ALLE GROND-, TUIN- EN AFSLUITINGSWERKEN 

 

 Snoeien van bomen, verhakselen van snoeiafval 
 Aanleg van opritten en terrassen:  o.a. sierklinkers,  
     blauwsteen, … 

Nieuwe Steenweg 38A, Zuienkerke             tel: 050/41.43.11                      info@marcvanloo.be 

www.marcvanloo.be 

 Leveren en plaatsen van: Nidagravel, tuinpoorten,       
afsluitingen & tuinberegening  

 Uitgebreid materialenpark, tevens geschikt voor ruimtes 
met een beperkte doorgang vanaf  75 cm! 

Woonzorgcentrum - 52 serviceflats
Herstelkuren - Kortverblijf

Crisisopvang

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

Woonzorgcentrum - 52 serviceflats
Herstelkuren - Kortverblijf

Crisisopvang

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

Woonzorgcentrum - 52 serviceflats
Herstelkuren - Kortverblijf

Crisisopvang

Koninklijke Baan 90, 8420 Wenduine
T 050 43 30 00   |   E info@duneroze.be   |   W www.duneroze.be
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- 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 
En door storting voor 30/09/2017 Pasar Zuienkerke : 
BE 07 7795 9465 2066  Bic : GKCCBEBB
vermelding Pair Daiza

11 november 2017 !!!!!
bezoek aan Nieuwpoort + CWxRW beeldje maken

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 2017 dezelfde 
als vorig jaar en hopen we om dit jaar 400 donoren te 
mogen verwelkomen.
Ondertussen stellen we vast dat onze oproep om 
telkenmale nieuwe donoren mee te brengen, of donoren 
aan te moedigen om bloed te komen geven, zijn vruchten 
afwerpt.
Op onze vorige collecte van 28 maart mochten we 3 
nieuwe donoren verwelkomen alsook 3 donoren die reeds 

een lange tijd geen bloed 
meer naar Zuienkerke 
kwamen geven.
Dit jaar zijn we 
terug aanwezig op 
de Boerenmarkt te 
Nieuwmunster ter 
gelegenheid van de 
Bar tholomeus-feesten. 
Deze zullen plaats vinden op zaterdag 26 augustus. Aan 
onze stand zullen de  bezoekers er terug  gezellig van een 
verfrissend glaasje Cava kunnen genieten.

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

Moedig terug uw familie, vriendenkring en eveneens 
kennissen aan, om mee naar de bloedinzameling te 
komen.

Arnold Van Eeghem - secretaris

Bartholomeusfeesten 2017

KRUIP UIT JE KUIP
Nieuwmunster zoekt voor haar Bartholomeüsfeesten  op 25, 26 

en 27 augustus 2017 naar ambachtelijke vrouwen of mannen 

Ben je bareeldraaier, pluimgraaf, spinner, krotenspitter, pastoor 
of balansenmaker dan ben je onze man of vrouw! 

We zoeken tevens naar oude foto’s 
van mensen aan het werk in Nieuwmunster. 

Acr541202041626624-278678.pdf   1   29/06/17   09:52Acr541202041626624137041.pdf   1   29/06/17   09:52Acr541202041626624610237.pdf   1   29/06/17   09:49
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0479 99 76 12 • info@lesliegezelle.be
www.lesliegezelle.be

Uit sympathie

als nieuwe inwoner

gemeente Meetkerke

* decoratie & creatie *
* alle bloemenwerk (op bestelling) *

* workshops * vintage shop *
* smederij *

      
open: di.do.vr.za.zo

      
Kerkhofstraat 13 • 8377 Houtave

Tel. 050 36 29 97 • GSM 0475 30 80 48
demolhilde@yahoo.com

facebook.com/denkleinenolifant
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 HET ZOMERT IN NIEUWMUNSTER                                                                                                   
       

Dit jaar vinden de Bartholomeüsfeesten plaats op 
vrijdag 25 augustus, zaterdag 26 augustus en 
zondag 27 augustus.  

Amba! Bachten kust en zee tref je het kleine 
Nieuwmunster. Een authentiek polderdorp          
geboetseerd door mensen. Gelukkige lieden doorboren er alle planken 
en klieven er alle kwasten. Het ambachtelijke mensenwerk kleurt dit jaar 
dan ook ons opzet. Je verwennen met lekkers, feestgedruis, vrolijkheid, 
gastvrijheid en charme is onze stiel. Je bent dan ook op onze feesten 
méér dan welkom!  
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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

PREVENTIE
1.

2. 3.
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BURGERLIJKE STAND
GEBOORTEN

POLLET SANDERS Sill, geboren te Brugge op 11/04/2017, 
dochtertje van Pollet Timmy en van Sanders Greetje, 
wonende te Nieuwmunster

PAUWELS Babette, geboren te Brugge op 16/04/2017, 
dochtertje van Pauwels Freek en Desmedt Lien, wonende 
te Zuienkerke

DEVRIENDT OLLEVIER Tias, geboren te Brugge op 
25/04/2017, zoontje van Devriendt Dimitri en Ollevier 
Lavinia, wonende te Zuienkerke

DEVREESE Nando, geboren te Brugge op 01/05/2017, 
zoontje van Devreese Hannes en van Heffinck Heavenly, 
wonende te Zuienkerke

VAN ASSCHE Nanouk, geboren te Brugge op 03/05/2017, 
dochtertje van Van Assche Sven en van Delombaerde 
Lesly, wonende te Zuienkerke

Onze hartelijke gelukwensen aan al die nieuwe 
Zuienkerkenaartjes.

HUWELIJKEN

ARIJS Björn en BUEKENS Patricia, gehuwd op 16/06/2017

Wij wensen de pasgehuwden een dikke proficiat.

OVERLIJDENS

DELODDERE Marie, geboren in Meetkerke op 25/07/1928 
en overleden in Brugge op 17/04/2017, weduwe van 
Linskens Maurice

JOOS Rosalie, geboren in Holsbeek op 28/02/1956 en 
overleden in Brugge op 29/05/2017, echtgenote van 
Lagrou Robert

PROVOOST Gabriëlla, geboren in Zuienkerke op 
18/06/1924 en overleden in Zuienkerke op 16/06/2017, 
weduwe van Blomme Alfons

Wij bieden de families onze deelneming aan.

Fietsers !!!

Naar aanleiding van enkele ongevallen, waarbij fietsers 
betrokken waren, is er de laatste tijd veel aandacht voor de 
veiligheid van de zwakke weggebruiker. Het is niet alleen 
belangrijk om kinderen en jongeren te sensibiliseren, ook 
voor onze senioren is het van belang om zich met de fiets 
veilig in het verkeer te begeven.

Bij een bezoek aan ons gemeentehuis kreeg Yvan een 
pluim van onze politiemensen omdat hij altijd fietst met 
helm op en fluovest  aan. Gezien worden in het verkeer is 
van groot belang.

Yvan geeft alvast het goede voorbeeld !!!

Stuur

uw ACTIVITEITENKALENDER 

voor 2017

naar lieselore.verstringe@

zuienkerke.be.

Wij publiceren ze gratis.
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Jubilea

50 JAAR HUWELIJK 
ELISABETH BOURS EN WILLY NELISSEN 
18-03-1967       18- -03-2017
50 jaar geleden stapten Eli en Willy  in het huwelijksbootje 
te Neerharen, deelgemeente van Lanaken.
Dit gouden huwelijk werd zaterdag 22 april gevierd in 
de Grote Stove in aanwezigheid van de familie, vrienden 
en het schepencollege. Ook minister van Staat Frank 
Vandenbroucke was aanwezig, schoonbroer van het 

gouden paar.
Het was op een schoolfeest in Lanaken   dat ze elkaar 
hebben leren kennen.
De rode draad in hun leven is horeca. Zij hebben vele jaren 
een restaurant uitgebaat, eerst in Limburg, achteraf in 
Brugge .
Hun huwelijk werd bezegeld met  2 kinderen , 6  
kleinkinderen en 1 achterkleinkindje .
Zij wonen al meer dan 15 jaar in Meetkerke.

60 JAAR HUWELIJK 
MARIA DE PRE EN LEON EECKELOO  
25-05- 1957      25 -05-2017  
Zondag 7 mei  werden Marie en Leon in aanwezigheid 
van hun familie en vele vrienden, gehuldigd door het 
schepencollege met hun diamanten  jubileum
60 jaar geleden zetten zij de grote stap te Houtave. 
Zij wonen nog steeds in hun huis in Houtave dat ze 5 jaar 
na hun huwelijk hebben gebouwd 
Zij hebben 4 kinderen, 7 kleinkinderen en 8 
achterkleinkinderen. Ze tellen al 2x een viergeslacht .

Leon is een natuurmens, elke dag werkt hij in zijn 
groentetuin.
Maria en Leon zijn zeer sociale mensen, ze zijn een 
onmisbare schakel in het verenigingsleven van Zuienkerke.

Wij wensen de jubilarissen nog veel geluk  en een goede 
gezondheid toe.

Van harte proficiat.
De burgemeester
Alain De Vlieghe

Bevoegd voor feestelijkheden 
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MENSEN VAN BIJ ONS
Sophie Van Driessche

Naar aanleiding van Wereldbreidag gingen op zaterdag 
10 juni wereldwijd mensen met breinaalden en -wol aan 
de slag. Voor het eerst kreeg deze traditie, die vanuit 
de Verenigde Staten overgewaaid is en die de kunst 
van het handwerken in de kijker zet, voet aan de grond 
in Houtave. Sophie Van Driessche nam het initiatief en 
nodigde alle geïnteresseerden uit om samen te breien in 
haar Patchwork Atelier in de Kerkhofstraat. Ruim dertig 
dames gingen op dit aanbod in. Door het onverwachte 
succes was haar atelier te klein en moest zij uitwijken naar 
het ontmoetingscentrum “De Maere”. De redactieraad 
vond dat dit nieuwe evenement op onze gemeente 
aandacht verdient in het PoldermagaZIEN. Ik kreeg de eer 
en het genoegen om de initiatiefneemster te interviewen.

Van zodra ik bij haar woning aankom, begeleidt Sophie 
me naar het Patchwork Atelier. Meteen word ik 
ondergedompeld in een gezellige ruimte met tal van 
voorbeelden van diverse creatieve patchworkexpressies. 
Ze laat me kennismaken met een boeiende en ‘cozy’ 
wereld

“In dit atelier komen regelmatig drie gastdocentes langs, 
elk met hun specialiteit. Ze bieden mensen de kans om 
te borduren, te haken en te breien en de berencursus te 

volgen, waarin ze allerlei beertjes leren maken. Alleen het 
patchwork begeleid ik zelf.
Rozemie Vandekerckhove, de gastdocente die onze 
cursisten leert haken en breien, assisteerde ook de 
breiende dames op Wereldbreidag. Het werd een 
geslaagde en gezellige dag met in de voormiddag en de 
namiddag samen meer dan dertig dames van verschillende 
leeftijden die zich creatief konden uitleven”.

Sophie legt uit hoe ze ertoe gekomen is 
om aan patchwork te doen  

“ In het Technisch Instituut Heilige Familie in Brugge 
volgde ik een zesjarige textielopleiding en daarna nog 
twee jaar atelierleiding. Het was niet makkelijk om 
werk te vinden in de textielbranche en ik ging werken 
in speelgoedgroothandel Vanka in Varsenare. Na enkele 
jaren bleef ik thuis om de zorg op te nemen voor onze 
twee zoontjes. Doordat ik moeilijk stil kan zitten en een 
gepassioneerd lezer ben van het tijdschrift Ariadne, dat 
in die tijd bol stond van modellen en patronen, begon ik 
me toe te leggen op patchwork. Ik leerde veel bij dankzij 
een dame uit Sint-Kruis en vond het leuk om mijn kennis 
en ervaring met anderen te delen. Daarom begon ik met 
een patchworkatelier. Intussen kon ik dit al vijftien jaar 
doen op tal van locaties. De zoektocht naar een vaste 
stek kreeg een happy end nadat we deze schuur hebben 
kunnen renoveren. Op 20 augustus vorig jaar zijn we naar 
Houtave verhuisd en zo kon ik in september met dit atelier 
starten”.
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Blankenbergse Steenweg 74
8377 Zuienkerke
Tel. 050 42 47 47

Sluitingsdag: maandag
en in de winter ook de dinsdag

Open: 11.30 - 14.00 u.
& 17.15 - 23 u.
zondag 22 u.

www.vierwege.be

Alle timmer- en schrijnwerk in hout,
PVC en aluminium

Ramen en deuren - rolluiken - dakvensters
garagepoorten - rolluikautomatisatie

gips-kartonwanden - plafonds
binnendeuren - muggenhorren

zonnewering - dakconstructie - parket
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Zij vertelt honderduit over haar ervaringen 
in het atelier

“In patchwork wordt gewerkt met stoffen van kleinere 
afmetingen dan diegene die gebruikt worden om kledij 
te vervaardigen. De cursisten leren er creatief mee 
omgaan. Ze versnijden de stof en zetten de stukjes 
op een originele manier terug aan elkaar. Uit de diverse 
technieken en mogelijkheden die patchwork biedt, 
maken zij zelf hun persoonlijke keuze voor functioneel 
of decoratief patchwork. Ze doen alles met de hand en 
op hun eigen tempo. Ze krijgen geen opgelegde taken 
of huiswerk. Dames van diverse leeftijden inspireren 

elkaar en komen hier tot rust. Ze slaan een babbeltje en 
genieten van het samenzijn. Ze kunnen trots zijn op het 
resultaat en geven elkaar regelmatig een schouderklopje. 
In onze prestatiegerichte samenleving zijn deze creatieve 
succeservaringen een deugddoend medicijn. 
Mijn taak bestaat er vooral uit om de cursisten te 
begeleiden, nieuwe technieken aan te leren en hen te 
inspireren door voorbeeldstukken te vervaardigen. Ik zou 
het niet meer kunnen missen om regelmatig naald en 
draad door mijn vingers te laten glijden. Noem het gerust 
een gezonde verslaving.”.

Sophie ontvouwt ook haar toekomstplannen

“Intussen zijn mijn zoons volwassen. Nicolas, momenteel 
op zending als paracommando in Mali, heeft het ouderlijk 
huis verlaten en is samen met zijn partner aan het bouwen 
in Wilrijk. Olivier is helikopterpiloot en werkt in Wevelgem. 
Hij woont nog thuis, maar nu zijn vriendin afgestudeerd is, 
zit de kans erin dat hij binnenkort ook zal uitvliegen. Mijn 
echtgenoot Frederic Poppe en ikzelf willen hier wel heel 
graag nog lang blijven wonen. Momenteel zijn we verder 
aan het verbouwen om enkele gastenkamers te creëren. 
Maar het belangrijkste voor mij blijft het Patchwork 
Atelier, waar iedereen hartelijk welkom is ter gelegenheid 
van de editie 2017 van Buren bij kunstenaars op vrijdag 20, 
zaterdag 21 en zondag 22 oktober ”.

Noël Delaere
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EVENEMENTEN-
KALENDER

TERUGKERENDE ACTIVITEITEN
DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

Ma 19 Volleybal PASAR Sportzaal

Ma (1ste ma van de maand) 14 Seniorendansnamiddag Blauwe Toren Blauwe Toren 

Di (1ste di van de maand) 14 Bolling voor de kaarters OKRA De Notelaar

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

Di 14 Kaartnamiddag OKRA De Notelaar

Di (behalve tijdens de 
schoolvakanties)

19-20 Turnles Gemeentebestuur Sportzaal

Woe 15-16  
16-17

Voetbal (vanaf 3e kleuter) Sportdienst Voetbalplein 
Meetkerke

Woe (om de 14 dagen) 14 Kaartnamiddag Gepensioneerdenbond 
Meetkerke

Sportcentrum

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

Do (vanaf april) Zie 
uitnodiging

Fietsen Okra Parking gemeentehuis 

1ste vrij 19 kaarten De Troefkaarters Boldershof

2de vrij 19:30 kaarten Driekoningenkaarters herberg Drie Koningen

laatste vrij vd.maand 20 biljart Biljart 2000 Boldershof

Vrij 7/14/28 juli 
Vrij 11/25 augustus 
Vrij 8/22 september

13 Pétanque S-Sport Houtave

Juli 2017
DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

Za 15 11 OKRA 50 jaar OKRA Zuienkerke De Notelaar

Augustus 2017
DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

Za-Zo-Ma-Di
5/6/12/13/14/15

10:30-18 Kunstroute Cultuurraad Groot Zuienkerke

Ma 14 19 Zolderconcert Hannah-Clair 
Featherstone

Cultuurraad Houtave

Ma 14 – Vrij 18 9-16 Sportkamp 1-3e kleuter Sportdienst Sporthal Zuienkerke

Vrij 25 21 Bartholomeusfeesten: 
filmavond

Dorps- en parochieraad Nieuwmunster

Za 26 14-19 Bartholomeusfeesten: 
boerenmarkt

Dorps- en parochieraad Nieuwmunster

Zo 27 10:30 Bartholomeusfeesten: 
dorpsfeest

Dorps- en parochieraad Nieuwmunster

Di 29 16:15-19:45 Bloedgeven Rode Kruis ism 
Vriendenkring

Sportzaal Zuienkerke
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September 2017
DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

Zo 3 8:30 Bloemencorso Zundert (NL) Pasar en Okra Gemeenteschool 
Zuienkerke

Zo 3 8-15 Oudlandpoldertocht Sportraad De Bommel

Woe 6 13.30 Fietstocht Belle Epoque 
centrum Blankenberge

KVLV Zuienkerke Sint-Michielskerk 
Zuienkerke

Zo 10 10:45 Aperitiefconcert Gezinsbond Meetkerke

Ma 11 Kookles KVLV Nieuwmunster

Vrij 15 14 Sterre wandeling (4 of 8 km) OKRA De Notelaar

Za 16 en zo 17 Plantjesverkoop Kom op 
tegen Kanker

Gemeentebestuur Groot Zuienkerke

Woe 26 19:30 Kookles Party uit ons 
kookboek

KVLV Zuienkerke De Notelaar

Vrij 29 14 Optreden “Mugge van 
Brugge”

OKRA De Notelaar

Oktober 2017
DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

Ma 2 Bloemschikken KVLV Zuienkerke

Do 5 14 Afsluiten fietsseizoen OKRA De Notelaar

Za 8 8 Pairi Daiza met gids Pasar Gemeenteschool 
Zuienkerke

Do 12 Filmavond KVLV Zuienkerke Kinepolis Brugge

Onderhoud en herstellingen
alle merken.

Verkoop van nieuwe 
en tweedehands wagens.

Import US-cars en parts.

Restauratie en herstellingen
van uw oldtimer.

Elke werkdag open van 9 tot 18 uur

Restaurant – Feestzaal – Tea-room

DE VALCKENAERE
Lisseweegsvaartje 1 – 8380 Lissewege

Tel.: 050 54 57 59
www.restaurantdevalckenaere.be 

donderdag gesloten
en woensdagavond 
(behalve juli en augustus)

Wij bieden u:
• A la carte restaurant met gevarieerde 
 seizoenskaart ’s middags van 12 tot 14.30 uur, 
 ’s avonds van 18 tot 21.30 uur
• Uitgebreide kaart met salades en snacks 
 van 12 tot … uur
• Tea-room van 14.30 tot 18 uur
• Diverse palingbereidingen
• Feestzaal tot 70 personen
 voor alle gelegenheden
• zonnig terras
• private parking
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PUZZEL
De vorige puzzel werd gewonnen door Byl Annie. 
Proficiat ! 
Er waren 28 inzendingen waarvan 26 juist en 2 fout. Het 
juiste woord was  : betonstop.
Betekenis van het woord: Vanaf 2040 mag in 
Vlaanderen niet meer gebouwd worden in de open 
ruimte, maar moeten we ons beperken tot de al 
ingenomen ruimte.

Hier volgt de nieuwe puzzel : 
1. De oplossing voor elk van onderstaande gezochte 

woorden is terug te vinden in ons informatieblad + 
annex.

2. Als alles correct is ingevuld krijg je verticaal, in de 
gearceerde vakken een volledig woord te lezen. I en J 
staan in twee verschillende vakjes! Liggende streepjes 
(bv. OCMW-voorzitter), 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 31/08/2017. Enkel 
het verticale woord volstaat dus niet!

4. Onder de juiste inzendingen wordt één winnaar 
uitgetrokken die een waardebon van € 10.00 
toegestuurd krijgt

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

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

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

1) Welke soort molen vind je in Meetkerke? 
2) Jazzy benefiet concert ten voordele van … 
3) Uit welk land is Langley WF Smith afkomstig? 
4) Welke kunstenaar heeft een atelier in 

Lichtervelde?  
5) Waar kan u terecht om een wespennest te laten 

verdelgen? 

6) Welke sport beoefent S-Sport? 
7) Een beroep waarmee de kinderen op Roefeldag 

kennis konden maken. 
8) Hoe wil De Lijn de werking van de Belbus 

optimaliseren? Met een nieuw … 
9) Welke tentoonstelling vindt tussen 2 en 15 

augustus plaats in Blankenberge? 

1
2

3
4

5
6

7
8

9
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EDITORIAAL

POLDERKRANTJE, 15 JULI 2017
Driemaandelijks tijdschrift gratis aan de bevolking aangeboden door het Gemeentebestuur 
in samenwerking met alle adverteerders.
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Verantwoordelijke uitgever: College van Burgemeester en Schepenen.
Redactieraad: Wim Cools, Noël Delaere, Lieselore Verstringe, Ann Michiels en Eva Verburgh.

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

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

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

Website gemeente Zuienkerke: www.zuienkerke.be

OPROEP AAN DE VERENIGINGEN:

Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER voor 2017 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

Dokter van wacht 1733

• OPENINGSUREN GEMEENTEDIENSTEN IN HET GEMEENTEHUIS

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

• OPENINGSUREN POSTKANTOOR:

Maandag 15.00 – 18.00
Dinsdag 09.30 – 12.00
Woensdag 15.00 – 18.00
Donderdag 09.30 – 12.00
Vrijdag 09.30 – 12.00

Zaterdag en zondag gesloten.

Elke 1ste woensdag van de maand :
15.00 uur tot 19.00 uur.
Gesloten op vrijdag 21 juli,
maandag 14 augustus
en dinsdag 15 augustus.

• GELDAUTOMAAT:
Tijdens de openingsuren kan iedereen in de hal 
van het gemeentehuis ter hoogte van het post-
kantoor gebruik maken van deze automaat.

• VERKOOPPUNTEN HUISVUILZAKKEN: 
Gemeentehuis , Dagelijkse Nood , Slagerij Chris, 
Nieuwe Polder (Houtave), Carine Blomme (Hoek-
sam), Familie Cuypers (Meetkerke).

OPENINGSUREN BIBLIOTHEEK DE BOEKENNOK (aan de Nieuwe Steenweg) - Tel. 050/42.45.45

Woensdag 17.00 – 19.00

Zaterdag 10.00 – 12.00

Zomersluiting bibliotheek Zuienkerke
De Bibliotheek zal gesloten vanaf

ZATERDAG 5 AUGUSTUS TOT EN MET 12 AUGUSTUS 2017.
Wij staan terug paraat vanaf woensdag 16 augustus 2017.
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de BIO kapper 
voor hij en zij

zonder afspraak

www.mdcoiffure.be

Blankenbergse
steenweg 40 A

Zuienkerke
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Specialiteit: forel 

Restaurantruimte vanaf 35 personen 
privaat beschikbaar voor uw gelegenheid

 •
Openingsuren keuken: 12:00 tot 14:00 & 18:00 tot 21:00

Restaurant enkel geopend op vrijdag, zaterdag en zondag 
(en ook op feestdagen).

 •
feestzaal tot 180 personen

  •
Stefan en Nathalie Pittery-Verhelst

Nieuwe  Steenweg 140  |  8377 Zuienkerke
Tel. 050 42 65 64  |  info@degrotestove.be

WWW.DEGROTESTOVE.BE


