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VOORWOORDJE
Beste lezers,
Nu ik dit voorwoordje aan het schrijven ben, weten
we al zeker dat de Rode Duivels doorgaan naar de
volgende rond. Een topprestatie voor ons klein land!

je steeds terecht bij onze technische dienst via
het telefoonnummer 050/417577. Voor alle andere
informatie bel je beter onze gemeentelijke diensten,
te bereiken op het nummer 050/432050.

We hebben al enkele prachtige dagen cadeau
gekregen en het belooft dan ook een mooie
zomer te worden. Voor veel mensen is de zomer
het ideale moment om wat gas terug te nemen.
De scholen sluiten en velen gaan op vakantie.
Onze gemeentelijke speelpleinwerking draait dan
natuurlijk op volle toeren.

Probeer toch maar wat te genieten van het buiten
zijn.
Een barbecue, een fietstochtje of een wandeling kan
wonderen doen.
Bekijk zeker ook eens de activiteitenkalender
achteraan in dit boekje.

In onze gemeente zie je ook veel meer mensen
die van ons mooi landschap komen meegenieten.
De gezonde lucht en de open ruimte zijn daarbij
belangrijke factoren. Met de fiets, de auto, te voet
of met de camper doorkruisen heel wat toeristen
onze landbouwgemeente en we merken dat het er
elk jaar meer en meer zijn.

Je vindt er beslist wel iets waar je aan wil deelnemen.
Voor elk wat wils.
De volgende uitgave van dit infokrantje gebeurt
pas eind oktober, na de drukke gemeenteraadsen provincieraadsverkiezingen. Mogen deze
verkiezingen in alle sereniteit verlopen en worden de
juiste mensen de juiste plaatsen toegekend.

In deze periode moet er natuurlijk ook nog gewerkt
worden. Onze landbouwers maken zich klaar voor de
nieuwe oogst en voor mensen in de horeca breken
eveneens drukke tijden aan. Ook op onze gemeente
ijveren we ervoor om alles net en proper te houden.
Mocht er ondanks alle inspanningen toch nog iets
zijn die op het openbaar domein niet in orde is, kun

Vooral mensen die het goed menen met onze
gemeente en streek.
We wensen alle kandidaten alvast heel veel succes
toe.
Mag ik jullie dan ook allen een deugddoende zomer
toewensen!
Veel leesplezier.
Namens de redactieraad,

Wim Cools
Schepen van informatie
Gemeente Zuienkerke
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• OPENINGSUREN GEMEENTEDIENSTEN IN HET GEMEENTEHUIS
• E-LOKET
Werkdag
Voormiddag
Namiddag
Online attesten aanvragen via de website van
Maandag
09.00 – 12.00
GESLOTEN
Zuienkerke:
Dinsdag
09.00 – 12.00
GESLOTEN
www.zuienkerke.be/bestuur/e-loket
Woensdag
09.00 – 12.00
13.00 – 16.30
Donderdag
09.00 – 12.00
GESLOTEN
• GELDAUTOMAAT:
vrijdag
09.00 – 12.00
GESLOTEN
Tijdens de openingsuren kan iedereen in de hal
Elke 1ste woensdag van de maand :
Gesloten op woensdag 15 augustus..

van het gemeentehuis ter hoogte van het postkantoor gebruik maken van deze automaat.

• OPENINGSUREN POSTKANTOOR:

• VERKOOPPUNTEN HUISVUILZAKKEN:
Gemeentehuis, Dagelijkse Nood, Slagerij Chris,
Nieuwe Polder (Houtave), Carine Blomme
(Hoeksam), Familie Cuypers (Meetkerke), aan de
vuilniswagen zelf (enkel restafval groot en klein
+ PMD, geen bedrijfsafvalzakken)

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

15.00 – 18.00
09.30 – 12.00
15.00 – 18.00
09.30 – 12.00
09.30 – 12.00

• TOERISME ZUIENKERKE
Volg ons ook op instagram:
toerismezuienkerke

Zaterdag en zondag gesloten.

OPROEP AAN DE VERENIGINGEN:
Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER voor 2018
naar lieselore.verstringe@zuienkerke.be.
Wij publiceren ze gratis.
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GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 1 MAART 2018
1. Goedkeuren bestek en vaststellen van de voorwaarden en wijze van gunnen voor het aanstellen van een
ontwerper voor onderhouds- en herstellingswerken aan het wegennet.
De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan het bestek en de vaststelling van de voorwaarden voor het aanstellen van
een ontwerper voor onderhouds- en herstellingswerken aan het wegennet.
De nodige kredieten, geraamd op 125.000,- euro werden voorzien in het budget 2018.
De gunning zal geschieden via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

2. Centraal kerkbestuur : advies rekening kerkfabrieken 2017
-- Onze-Lieve-Vrouw Meetkerke
-- Sint-Bavo Houtave
-- Sint-Bartholomeus Nieuwmunster
-- Sint-Michiel Zuienkerke
De gemeenteraad geeft een gunstig advies aan de vastgestelde dienstjaarrekeningen van 2017 van de respectievelijke
kerkfabrieken, ingediend door het Centraal Kerkbestuur.

ZITTING VAN 29 MAART 2018
1. Decreet lokaal bestuur: aanstelling algemeen directeur – oproeping zittende functiehouders – vaststelling van de functiebeschrijving van het nieuw ambt van algemeen directeur.
De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring aan de vaststelling de functieomschrijving van het nieuwe ambt van
algemeen directeur.
De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring om het ambt van algemeen directeur in te vullen via de oproeping van
de huidige titularissen en waarbij de zittende secretarissen overeenkomstig artikel 583, §1 DLB worden opgeroepen om
zich kandidaat te stellen binnen een termijn van dertig dagen na oproeping voor het ambt van algemeen directeur.
De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring om opdracht te geven aan het college van burgemeester en schepenen
om de bedoelde functiehouders schriftelijk uit te nodigen zich kandidaat te stellen, de tijdigheid en ontvankelijkheid van
de kandidaturen vast te stellen, om deze vervolgens opnieuw aan de gemeenteraad voor te leggen. Bij de oproeping dient
onderhavige beslissing, de functiebeschrijving en de wijze waarop de kandidaturen ingediend moeten worden, meegedeeld
te worden.
De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring om overeenkomstig artikel 589, §3 DLB een wervingsreserve te
voorzien voor de functie van algemeen directeur, met opname van de niet aangestelde functiehouder; de geldigheidsduur
loopt tot 01/04/2026.

2. WVI: goedkeuring agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering en vaststelling mandaat van de
vertegenwoordiger.
De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan de agendapunten van de algemene vergadering van de West-Vlaamse
Intercommunale van 24/05/2018 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. Goedkeuring toetreding gemeente Zuienkerke tot de Statiegeldalliantie.
De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan het voorstel tot toetreding van de gemeente Zuienkerke tot de
statiegeldalliantie.

4. Verkeer: aanvullende verkeersverordening voor het invoeren van parkeerverbod langs de Blankenbergse
Dijk Zuid t.h.v. het huisnr. 5/D.
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De gemeenteraad keurt de aanvullende verkeersverordening goed waarbij in de Blankenbergse Dijk Zuid op de parkeerstrook
t.h.v. het huisnr. 5/D over een strook van ± 8 meter verboden is te parkeren. Het parkeerverbod wordt ter kennis gebracht
door het aanbrengen van witte lijnen op de bestaande parkeerstrook over een afstand van ± 8 meter.

5. Gemeentelijke Basisschool:

-- aansluiting bij een openbaar ondersteuningsnetwerk – bekrachtiging collegebesluit d.d. 26/02/2018.
De gemeenteraad sluit zich aan bij de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen om aan te sluiten bij
het openbaar ondersteuningsnetwerk.
Het schoolbestuur sluit met haar school gewoon basisonderwijs aan bij het openbaar ondersteuningsnetwerk WestVlaanderen.
-- Gemeentelijke Basisschool: goedkeuren bestek en vaststellen van voorwaarden en wijze van gunnen voor het
leveren en plaatsen van airconditioning in 2 klaslokalen en zaal Spietsela.
De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan het bestek en de vaststelling van de voorwaarden voor het leveren en
plaatsen van airconditioning in 2 klaslokalen en zaal Spietsela van de gemeentelijke basisschool.
De raming der werken bedraagt 12.500,00 euro inclusief BTW.
De gunning zal geschieden via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

ZITTING VAN 26 APRIL 2018
1. Decreet lokaal bestuur: overgangsregeling met betrekking tot gewestelijke ontvangers.
De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring om gebruik te maken van de overgangsregeling waarbij de gemeente de taak van
financieel directeur laat uitvoeren door een gewestelijk ontvanger.

2. WVI: goedkeuring agenda van de Algemene Vergadering en vaststelling mandaat van de vertegenwoordiger.
De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan de agendapunten van de Algemene Vergadering van de West-Vlaamse
Intercommunale van 24/05/2018 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. Verkeer:
-- ministerieel besluit houdende aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer inzake opheffing
middenstrook op weggedeelte van de Blankenbergse Steenweg (N371) – advies.
De gemeenteraad geeft gunstig advies aan het ontwerp van ministerieel besluit
houdende het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer inzake de opheffing van de middenstrook op een
weggedeelte van de Blankenbergse Steenweg (N371).
-- aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer inzake de snelheidsbeperking tot 30 km/u voor voertuigen
+7,5 ton in de Nieuwe Steenweg – intrekking gemeenteraadsbeslissing
Ingevolge het besluit van de secretaris-generaal van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken tot afkeuring van
de gemeenteraadsbeslissing d.d. 25/01/2018, beslist de gemeenteraad de gemeenteraadsbeslissing d.d. 25/01/2018
waarbij een aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer werd goedgekeurd inzake de invoering van een
snelheidsbeperking tot 30 km/u voor voertuigen van + 7,5 ton in de bebouwde kom langs de Nieuwe Steenweg, in te
trekken.
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om je plannen uit te voeren. Aquafin stelt 100.000 euro
ter beschikking die zal verdeeld worden over de beste
voorstellen. Voorwaarden en een inschrijvingsformulier
vind je op de website. Heb je nog vragen? Richt ze dan
naar info@operatieperforatie.be

INFORMATIE
OPERATIE PERFORATIE

Think big, act small!

Doorbreek het grijs in je buurt en maak
plaats voor groen en blauw!

PLEEGZORG

Wist je dat één vierkante meter
onverharde grond per jaar maar liefst
800 liter neerslag kan opvangen? En
dat planten en bomen goed zijn voor zowel onze fysieke
als onze mentale gezondheid?

Voorstelling Pleegzorg West-Vlaanderen
Veel kinderen wonen bij hun mama en
hun papa, anderen wonen bij één van de
twee. Sommigen wonen een tijdje in een
ander gezin, een pleeggezin. Zij zorgen
voor hen wanneer dat voor de ouders
(even) niet lukt. Pleegzorg bestaat in
heel veel verschillende vormen. Sommigen wonen zeven
dagen in de week bij hun pleeggezin, anderen af en toe een
weekend of tijdens de vakantie. Dat hangt af van wat het
beste is voor het pleegkind, pleegjongere of pleeggast.

In het toch al dichtbevolkte Vlaanderen is ook nog eens
veel open ruimte dichtgelegd met verharding die geen
water door laat. Door het veranderende klimaat krijgen
we echter vaker intense regenbuien te verwerken. Als
dat water meteen wegspoelt, kan het wateroverlast
veroorzaken op laag gelegen plekken. Tegelijk verdroogt
onze bodem. Het is dus een veel beter idee om het
regenwater te houden waar het valt en ervoor te zorgen
dat het in de grond kan dringen.

Wist jij dat er 6 pleeggezinnen wonen in Zuienkerke? 6
keer een onmisbaar engagement. Toch wachten in onze
provincie nog heel wat kwetsbare kinderen en jongeren
en ook volwassenen met een beperking op een gezin.
Pleegzorg West-Vlaanderen is constant op zoek naar
nieuwe kandidaat-pleeggezinnen. Zij kunnen daar alle
hulp gebruiken om Pleegzorg mee bekend te maken.

Operatie Perforatie, een campagne van Infopunt Publieke
Ruimte en Aquafin met de steun van Natuurpunt, wil
over heel Vlaanderen overbodige bestaande verharding
opbreken en de ruimte anders in richten, met meer groen
en plaats voor water. Dat is niet alleen slim omgaan
met regenwater, maar ook bijdragen tot een grotere
biodiversiteit en een aangenamere omgeving.

Zo werd Pleegzorg Vlaanderen op 28 maart 2017
allereerste Sociale Partner van de Rode Duivels. De Rode
Duivels engageerden zich twee jaar lang de werking van
Pleegzorg Vlaanderen en Famille d’Accueil beter bekend
te maken bij het grote publiek, pleegkinderen te verrassen
met leuke activiteiten en pleegouders te bedanken omdat
zij hun gezin openstellen voor kinderen die opgroeien in
minder goede omstandigheden.
Zo riepen de Rode Duivels en Ketnet alle scholen in België
op om zich, net als hen, in te zetten voor Pleegzorg. Onder
het motto ‘Elk kind heeft recht op een warm gezin!’,
vroegen de Duivels aan alle leerlingen en leerkrachten
om Pleegzorg op een fijne, originele manier in de kijker te
zetten. De 5 scholen die de meest inspirerende campagne
uitdokterden kregen op 8 juni 2018 een ‘duivels’ bezoek.

Beschik je zelf of beschikt jouw vereniging, school of
bedrijf over een terrein waarop je Operatie Perforatie kan
loslaten? Dien je projectvoorstel voor 31 oktober 2018 in
via www.operatieperforatie.be en maak kans op budget

Zelf pleeggezin of gastgezin worden?
Of je nu getrouwd, single, een nieuw samengesteld gezin,
holebi of hetero bent, een fulltime of parttime job. Iedereen
met een hart voor kwetsbare kinderen of volwassenen
en met respect voor ouders die het moeilijk hebben, kan
zich opgeven als kandidaat-pleeggezin of gastgezin. Je
volgt een voorbereidingstraject en gaat op zoek naar de
vorm van pleegzorg die het beste past bij jouw gezin.
Heb jij zin gekregen in pleegzorg? Vraag een infopakket:
info@pleegzorgwvl.be of
www.pleegzorgvlaanderen.be/west-vlaanderen
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nooit alleen voor, want je kan aansluiten bij mensen die
al ervaring hebben. Bij hen kan je ook terecht met al je
vragen.

OPRUIMACTIE
Op zaterdagnamiddag 21 april organiseerde beweging.net
Zuienkerke in samenwerking met het gemeentebestuur
voor de negende keer een opruimactie van zwerfvuil. Om
13.30 uur verzamelden we aan de loods van de technische
dienst en vandaaruit trokken we in groepjes naar diverse
locaties, verspreid over de vier deelgemeenten. Tegen 16
uur keerden we terug om onze afvalbuit samen te brengen
en aan de aanwezige perscorrespondenten te tonen. We
sloten de namiddag af met een lekker kopje koffie en
heerlijke pannenkoeken om de vrijwillige medewerkers te
bedanken voor hun inzet. Met deze sensibiliseringsactie
willen beweging.net en het gemeentebestuur de
problematiek van het zwerfvuil onder de aandacht
brengen en Zuienkerke promoten als nette gemeente.
Noël Delaere

Als verkoper heb je folders ter beschikking, die je kan
meegeven als mensen vragen waar de opbrengst van de
verkoop naartoe gaat. Daarin staat duidelijk uitgelegd naar
welke projecten het geld gaat. 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!
Lieselore Verstringe en Noël Delaere

BE-ALERT: METEEN VERWITTIGD BIJ
EEN NOODSITUATIE
Een grote brand, een overstroming of een
stroomonderbreking? Bij een noodsituatie in onze
gemeente, willen we jou graag snel verwittigen. Daarom
kan onze gemeente vanaf nu gebruik maken van BE-Alert,
een nieuw systeem dat je meteen op de hoogte stelt van
een noodsituatie via sms, e-mail of telefoon.
BE-Alert
BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee de overheid
jou verwittigt en de nodige instructies geeft bij een
noodsituatie. Dankzij BE-Alert, kan een burgemeester,
gouverneur of de Minister van Binnenlandse Zaken een
bericht uitsturen naar iedereen waarop de noodsituatie
impact heeft. Zo krijgen alle betrokken inwoners snel de
nodige aanbevelingen (bv. ramen en deuren sluiten bij een
brand). Officiële, correcte informatie, direct van de bron.
BE-Alert gebruikt verschillende kanalen om jou te
waarschuwen. Je kan een BE-Alertbericht ontvangen via
een sms, een gesproken bericht via een vaste telefoonlijn
of een e-mail. BE-Alert heeft voldoende capaciteit om
een groot aantal inwoners, via verschillende kanalen
tegelijkertijd op de hoogte te stellen.

De vrijwillige medewerkers aan de opruimactie met op
de achtergrond het opgeruimde zwerfvuil.

KOM OP TEGEN KANKER!

Kom op tegen Kanker heeft je nodig!
Ben je bereid om je handen uit de mouwen te steken voor
Kom op tegen Kanker? En wil je het liefst helpen bij een
bestaande actie? Dan is het Plantjesweekend iets voor
jou! Al sinds 1995 verkopen vrijwilligers azalea’s tijdens
het derde weekend van september. Ook Zuienkerke doet
mee! Misschien kocht je zelf al een azalea tijdens onze
huis-aan-huisverkoop? Nu zijn we op zoek naar extra
helpende handen.

Laat je waarschuwen, waar je ook bent
Een bericht van BE-Alert kan je op twee manieren
ontvangen. Een burgemeester, gouverneur of de Minister
van Binnenlandse Zaken kan een alarm verzenden op basis
van een adressenlijst. Daarom is het heel belangrijk dat je
je inschrijft op Be-Alert. Je kan verschillende adressen en
verschillende telefoonnummers registreren. Je woont in
Zuienkerke en werkt in Brussel? Registreer beide adressen
en je blijft steeds op de hoogte.
Bij een grote noodsituatie, kan er ook een bericht worden
uitgestuurd op basis van locatie. Iedereen die fysiek
aanwezig is in die zone krijgt dan een sms. Dit systeem is
uniek in België. Zo kan je dus ook verwittigd worden als je

De verkoopactie vindt dit jaar plaats op 14 en 15 september.
Je kan zelf kiezen hoelang je wil helpen: een paar uur, een
namiddag of 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
9
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een dagje in de Ardennen bent, of een uitstap maakt naar
de zoo.
Inschrijven is volledig gratis.

ZWALUWEN IN NIEUWMUNSTER
Zwaluwen broeden bij voorkeur in holtes onder goten of
tussen dakpannen. Elk jaar zoeken ze hun vertrouwde
broedplek weer op. Tegenwoordig wordt het een probleem
doordat broedplaatsen vaak verdwijnen door renovatieof isolatiewerken. Omdat zwaluwen insecten eten en
nuttige vogels zijn, is het belangrijk dat zij geschikte
locaties blijven vinden. Bij Frans Pintelon en Odette
Bekaert in Nieuwmunster hebben ze alvast een mooi
plaatsje gevonden om hun nestje te bouwen.

Registreer je
Je kan je heel gemakkelijk registreren op www.be-alert.
be. Vul het inschrijvingsformulier zo volledig mogelijk in.
Schrijf je vandaag nog in!

BE-Alert in 5 vragen
Wat is BE-Alert?
BE-Alert is een alarmeringssysteem dat jou verwittigt bij
een noodsituatie. Dankzij BE-Alert kan een burgemeester,
gouverneur of de Minister van Binnenlandse Zaken een
bericht uitsturen naar iedereen waarop de noodsituatie
impact heeft. Zo kunnen inwoners op een snelle manier
de nodige aanbevelingen krijgen, bv. ramen en deuren te
sluiten bij een brand. Je kan een BE-Alertbericht krijgen
via sms, telefoon of e-mail.
Onze gemeente beschikt vanaf nu ook over BE-Alert.

CULTUUR
ZUIENKERKE
21STE KUNSTROUTE IN ZUIENKERKE
Voor de 21ste keer op rij programmeert de cultuurraad een
zomerse kunsttentoonstelling langs een schilderachtig
parcours doorheen de vier deelgemeenten. Deze editie
staat - zoals steeds - garant voor een brede waaier aan
kunstdisciplines en diverse stijlen. We tekenen ook voor
een recordaantal deelnemende kunstenaars: maar liefst
22. Dit jaar kunnen we ook uitpakken met een nieuwe
en heel bijzondere locatie: de gerestaureerde molen van
Meetkerke! We zijn bijzonder verheugd en vereerd dat de
eigenaars de toelating geven om dit prachtige gebouw op
te nemen als tentoonstellingsruimte in de kunstroute.
Daardoor dient de geïnteresseerde bezoeker iets meer
kilometers te malen maar het is zeker de omweg waard,
om een niet-nader genoemde reisgids te citeren.

Hoe schrijf ik me in?
Registreer je op www.be-alert.be. Zo word je op de
hoogte gehouden als er iets gebeurt bij je thuis. Wil je ook
verwittigd worden bij een noodsituatie op het werk of bij
jouw familie? Je kan meerdere adressen registreren.
Ik heb geen smartphone. Kan ik me ook inschrijven?
BE-Alert kan een bericht versturen via verschillende
kanalen. Je kan verwittigd worden via sms, e-mail of via
een gesproken bericht op een vaste telefoonlijn. Je hoeft
dus geen smartphone te hebben.
Is BE-Alert gratis?
Ja. Je kan je volledig gratis registreren via
www.be-alert.be.

Praktisch: zaterdag 11, zondag 12, woensdag 15, zaterdag
18 en zondag 19 augustus 2018, doorlopend van 10u30
tot 18u. De folder met de namen van de kunstenaars en
een routebeschrijving vindt u in het gemeentehuis, de
bibliotheek en de lokale handelaars. De toegang is en blijft
gratis.

Wat moet ik doen als ik een berichtje van BE-Alert
ontvang?
Je volgt de aanbevelingen uit het bericht op. Bij een brand
zal je bijvoorbeeld gevraagd worden om naar binnen
te gaan en ramen en deuren te sluiten. Doe dit zo snel
mogelijk.

UITSTAP Bokrijk
Zaterdag 9 juni 2018 organiseerde de Cultuurraad van
Zuienkerke een daguitstap naar het domein Bokrijk
en de schuur van hoeve Schoeringe die momenteel
gerestaureerd wordt.

VERBINDING TUSSEN VAGEVUURWIJK
EN DOMEIN POLDERWIND
Rond het Domein Polderwind ligt reeds een wandelpad.
Dit wandelpad is voorlopig enkel te bereiken via de
hoofdingang langs de Blankenbergse Steenweg.
De rechtstreekse toegang voor fietsers en voetgangers
vanaf de Vagevuurwijk zal in april 2019 gerealiseerd
zijn en dit na de aanleg van het fietspad op het Domein
Polderwind.
Het fietspad zal opgenomen worden in het provinciaal
fietsknooppuntensysteem.
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DE BEVRYDING : 22 SEPTEMBER 2018

BERICHT
Aan de bevolking van
Zuyenkerke
Nu onze Amerikaansche broeders aan onze zijde strijden tegen de
verdomde Duytsche bezetters heeft het laatste uur van den
verfoeylyken Kaiser Wilhelm geslagen!
Onzen dapperen kooning Albert zal weldra den macht weer in
handen nemen. Wanhoopt niet,
het einde van den oorlog is in zicht,

de

Bevryding is nabij!

Maak de Bevryding van Zuyenkerke mee
op zaterdag 22 september 2018.
PRAKTISCH
Historische evocatie van 17 tot 20 uur.
Bevrydingsbal vanaf 21 uur.
€ 5 – toegang Bevrydingsbal inbegrepen.
Inschrijven voor 1 september verplicht!
Kaarten enkel te verkrijgen op het gemeentehuis.
Organisatie: werkgroep Herdenking WO I – Cultuurraad Zuienkerke
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 ZATERDAG 2 FEBRUARI 2019
20 uur
Toernee Mondial on Stage
Coìg

BLANKENBERGE
AANBOD CULTUURCENTRUM BLANKENBERGE
PODIUMAANBOD

 VRIJDAG 8 FEBRUARI 2019
20 uur
Night Prayer Tour
Jasper Steverlinck

 VRIJDAG 22 SEPTEMBER 2018
20 uur
Retro Dansfeest
Radio Modern

 ZONDAG 24 FEBRUARI 2019
20 uur
Een Nacht in Venetië
Vlaams Muziek Theater (VMT)

 VRIJDAG 28 SEPTEMBER 2018
19.30 uur
King Lear
Toneelgroep Maastricht

 ZATERDAG 9 MAART 2019
20 uur
Wat een geluk
Nele Bauwens

 VRIJDAG 5 OKTOBER 2018
20uur
De Show
Ragùs

 VRIJDAG 22 MAART 2019
20 uur
Olivetti 82
Theater Malpertuis met Bob De Moor

 ZATERDAG 13 OKTOBER 2018
20 uur
Sioen plays Graceland
Sioen

 ZATERDAG 30 MAART 2019
20 uur
Tv-tunes knt revisited
Wim Opbrouck

 VRIJDAG 26 OKTOBER 2018
20 uur
Slachtinge
Het Eenzame westen
 VRIJDAG 2 NOVEMBER 2018
20 uur
Ik doe mijn best
Lucas Lelie/Support Sander VDV

 ZATERDAG 6 APRIL 2019
20 uur
Forty Years
The Scabs

 VRIJDAG 16 NOVEMBER 2018
20 uur
Jan Delvaux en DJ Bobby Ewing
Belpop Bonanza Quattro

 ZATERDAG 13 APRIL 2019
20 uur
De Broers Geboers
Compagnie Cecilia

 VRIJDAG 23 NOVEMBER 2018
20 uur
Chansons Fatales
Eddy et les vedettes

 ZATERDAG 27 APRIL 2019
20 uur
Wachten op Do Groot
De Frivole Framboos

 ZATERDAG 8 DECEMBER 2018
20 uur
Mid Wintertales
Laïs

 ZATERDAG 17 MEI 2019
20 uur
Het beest in u
Tom van Dyck

 ZATERDAG 15 DECEMBER 2018
20 uur
Adela en Helena
Simonne Millsdochter, Katelijne Verbeke en
Chris Lomme

Alle voorstellingen vinden plaats in CC Casino, Zeedijk 150,
8370 Blankenberge.
Er is echter één uitzondering: het concert van Laïs vindt
plaats in de Sint-Amanduskerk van Uitkerke (Ruiterstraat
1, 8370 Blankenberge).
De ticketverkoop start vanaf maandag 4 juni 2018.
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Meer info of ticket kopen?
Check onze website op: www.blankenberge.be/cultuur
of koop je ticket in het Infopunt Toerisme (Hoogstraat 2,
8370 Blankenberge)
T: 050/636 600; cultuur@blankenberge.be

Wanneer?
Op 14 augustus om 19 uur geeft de fotograaf een
uiteenzetting over zijn werk in de Consciencezaal van
CC Casino. Wie dat wenst kan de tentoonstelling nadien
individueel bezoeken in exporuimte De Meridiaan van CC
Casino.
Prijs? Deelname is gratis
Waar? CC Casino, Consciencezaal, Zeedijk 150

CURSUSAANBOD
LANG TRAJECT – WEKELIJKS

 LEZING: BENOVEREN MET ENERGIEZUINIGE

 KLEUTER- EN JEUGDATELJEE
Wanneer?
3de kleuter en 1ste leerjaar
g zaterdag 13.15 - 15.15 u.
2de tot 4de leerjaar
g zaterdag 10.00 - 12.00
1ste tot 4de leerjaar
g woensdag 13.45 - 15.45 u.
5de en 6de leerjaar,
1ste en 2de middelbaar
g woensdag 16.15 - 18.15 u.

TECHNIEKEN

De komende dertig jaar moet iedereen gaan BENOveren.
Zo maken we onze woningen klaar voor de normen van de
toekomst. BEter reNOveren is een zaak voor specialisten,
maar als eigenaar wil je natuurlijk ook zo goed mogelijk
geïnformeerd zijn.
Wanneer? Dinsdag 18 september om 20u.
Prijs? Deelname 2 euro, gratis voor leden van de
gezinsbond
Waar? CC Casino, Roeschaertzaal, Zeedijk 150

Waar? Dienstencentrum De Bollaard,
Koning Albert I-laan 112
Prijs?
Volledig cursusjaar (vanaf woensdag 12 of zaterdag 15
september 2018): € 110
€ 65 in combinatie met een cursus woord of muziek
(SAMW)
Half cursusjaar (Vanaf woensdag 9 of zaterdag 12 januari
2019): € 55
€ 7 materiaalbijdrage per trimester

 LEZING MET DEGUSTATIE: ZUID-AFRIKAANSE

WIJN EN CULTUUR

Aan de hand van een aantal, met zorg uitgekozen en
exquise wijnen maken wekennis met Afrikaanse geuren
en aroma’s. Na elke korte wijnbespreking maken we
bruggetjes op een hop-on hop-off trip door Zuid Afrika.
Wanneer? Woensdag 10 oktober om 19u30
Prijs? € 22 voor een uitgebreide degustatie
Waar? Bibliotheek, onderwijsstraat

 TEKENEN EN SCHILDEREN VOOR

TENTOONSTELLINGEN

GEVORDERDEN

Wanneer? Dinsdag van 13.30 - 16 u. vanaf 25/09
Waar? Dienstencentrum De Bollaard,
Koning Albert I-laan 112
Prijs? € 60 voor 11 lessen

EXPORUIMTE DE MERIDIAAN – CC CASINO
 MICHIEL HENDRYCKX – EN ROUTE
Michiel Hendryckx selecteerde unieke foto’s van heel wat
verschillende reizen. Deze beelden worden gecombineerd
met teksten.

 GEMENGDE TECHNIEKEN – CREATIEF AAN DE

SLAG

Wanneer? Donderdag van 13.30 - 16u30 vanaf 27/09
Waar? Dienstencentrum De Bollaard,
Koning Albert I-laan 112
Prijs? € 60 voor 10 lessen

23/06 - 30/09 | van dinsdag tot en met zondag, van 14 –
17u. Gratis inkom.

KORT TRAJECT

Zomersculpturen: Beeldige wandeling en Art Pro Art
Op verschillende locaties in de stad kun je sculpturen
ontdekken van 5 verschillende kunstenaars.
Vzw Art Pro Art zal opnieuw werk tonen in de buurt van
de haven.

BUITENLOCATIES:

 EEN AVOND MET MICHIEL HENDRYCKX –

UITEENZETTING DOOR DE FOTOGRAAF.

Na een leven lang exclusief voor de krant De Standaard te
hebben gefotografeerd, is Michiel Hendryckx (°1951) pas
zo’n tien jaar geleden voor zichzelf foto’s gaan maken. Van
de een op de andere dag was er geen opdrachtgever meer.
Was het nieuws niet langer zijn onderwerp. Geniet mee
van deze unieke uiteenzetting door de fotograaf!

02/07 - 30/09

14

 VOOR ALTIJD ONVERGETELIJK
Een begraafplaats is een plaats waar kunst zeker tot
zijn recht komt. Het is een park waar je rustig kunt
doorwandelen, op weg naar een gekende overledene,
maar ook gewoon als toevallige bezoeker.

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
13.30 tot 17 uur
E-MAIL
cultuur@blankenberge.be
INFO- & TICKETBALIE
Infopunt Dienst Toerisme
Hoogstraat 2, 8370 Blankenberge
openingsuren
ma – zo : 9 tot 12 & van 13.30 tot 17 uur
1/07 – 31/08: doorlopend van 9.30u – 18.00

Een ontmoeting met kunst geeft dit bezoek een
meerwaarde en daarom verwelkomt stad Blankenberge
de kunstexpo Voor Altijd Onvergetelijk. Van 27 mei tot en
met 16 september kan je de meer dan zestig kunstwerken
van zeer diverse kunstenaars bewonderen op de stedelijke
begraafplaats.
27/05 - 16/09

CC OUD STADHUIS
9 - 21 JULI
Roland Bracke: acryl en olie, en houtskool
Luc Huysentruyt : olie en acrylverf, en keramiek
Christine Vanderquaden : olieverf
Geert Devent: olieverf

Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER voor 2018
naar lieselore.verstringe@zuienkerke.be.
Wij publiceren ze gratis.

23 - 30 JULI
Miki Horstman-Smit
Ada van der Mark- van Gaalen
Viviane van Nieuwkerk-Falleyn
patchwork, quilts en borduurwerk

1 - 14 AUGUSTUS
Monique Pollin
Acryl op doek

16 - 30 AUGUSTUS
Diane Deprest
Olieverf- & aquarelschilderijen

1 - 9 SEPTEMBER

”Drie Koningen”

Christine Clerbout
Marc De Wachter
Lutgard De Wachter
Pyrografie, keramiek & kalligrafie

17de eeuwse polderherberg

Boerenbrood met hesp
diverse koude en warme schotels
tea-room

11 - 20 SEPTEMBER
Carine Vermeersch & Pierre Buysse
maritiem antiek & scheepsmodellen

22 - 30 SEPTEMBER

Open vanaf 11h30
gesloten op maandag, dinsdag en woensdag
(in juli en augustus enkel gesloten
op maandag & dinsdag)

Patrick Boterman
Pascale Schotte
Kristof Van trimpont
zee- en landschap fotografie

Kerkhofstraat 17
8377 Houtave
Tel. 050 31 40 60

2 - 16 OKTOBER
Michels Odette: schilderijen
Ontdek ons nieuw aanbod op:
www.blankenberge.be/cultuuractiviteiten

Gelegenheid voor familiefeesten en rouwmaaltijden
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OPROEP AAN DE
VERENIGINGEN:
Stuur uw
ACTIVITEITENKALENDER
voor 2018
naar lieselore.verstringe@
zuienkerke.be.
Wij publiceren ze gratis.

www.vierwege.be
Blankenbergse Steenweg 74
8377 Zuienkerke
Tel. 050 42 47 47
Sluitingsdag: maandag
en in de winter ook de dinsdag
Open: 11.30 - 14.00 u.
& 17.15 - 22u30.
zondag 21u45.

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

Geregistreerd aannemer

Doelhofstraat 13
8377 Nieuwmunster
WWW. SALONSENTIER.BE

Vraag vrijblijvend inlichtingen, gratis offerte!

+32495/501232
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van andere verkeerslessen en verkeersactiviteiten. Allen
veilig in het verkeer !!

ONDERWIJS

Dank aan de vele vrijwilligers en politiezone Bl’bergeZuienkerke om het fietsexamen jaarlijks in goeie banen
te leiden.

NIEUWS UIT DE GEMEENTESCHOOL
EINDE JUNI 2018
Het schooljaar 2017-2018 zit er weer op en bij een terugblik
zien we enkel en alleen een rijk gevuld schooljaar met
fantastische leerervaringen zowel voor jong als oud.
Het derde trimester ging dan ook van start met een
spetterend schoolfeest !

SCHOOLFEEST 22 APRIL 2018 !!
“Sterrenparade” was het thema dit schoolfeest en of we
“all stars” gezien hebben?!

CREATIVITEIT TEN TOP …

Proficiat aan alle kinderen en leerkrachten !!

Hartje voor mama … Tekening voor papa …

VEILIG NAAR SCHOOL…
Veiligheid is ontzettend belangrijk en daar werken we
heel hard aan, denk maar aan onze verkeersveilige
schoolomgeving, het sensibiliseren van het dragen van een
fluohesje en fietshelm. Reeds vanaf 3e kleuterklas leert
Juf Sylvie de kindjes veilig het zebrapad over te steken, in
het 4e leerjaar nemen we het voetgangersproefje af en
in het 6e leerjaar wordt het fietsexamen afgenomen …
naast de opgesomde verkeersactiviteiten zijn er nog tal
17

Ook een bezoekje brengen aan de grote kunstenaars
van de triënnale hoort erbij en prikkelt ongetwijfeld
de creativiteit bij onze kinderen.

SPORTDAG OP ZUIENKERKS DOMEIN POLDERWIND …
Sportdag …een fantastisch leuke dag waar zowel
sport als teamwork in de focus staat ! Heerlijk om in
groep je grenzen te verleggen zowel op het land, het
water als in de lucht !!

n
n in ee
e
p
o
l
k
of
Za
jasje…
w
u
e
i
n
zak !!
liever
Hoe leuk om “in”, “voor” en “door” een kunstwerk te
lopen !
BEZOEK AAN HET ’T ZWIN …

Sa

me
n
wa op
ter het
!

Alleen maar
lachende
gezichten!

Hoog en
droog …
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Graag nodigen we jullie op onze
opendeurdag donderdag 30 augustus !!

van Laken. Klokslag twee uur in de namiddag werden we
op honderd meter van het paleis verwacht in het Belvue
museum. Daar ontdekten we nog meer informatie over
België of konden we onze eigen kennis testen. Wat een
dag! Dat de trein in het terugkeren wat vertraging had,
dat maakte leefgroep 3 niet veel uit, want de Weerwolven
van Nieuwmunster moesten nog geëlimineerd worden...
Top dag, als je het mij vraagt: dankjewel Brussel! PS:
nog eens een dikke merci aan iedereen die meeging om
leefgroep 3 te begeleiden: Marijke (mama Romy), Jo (papa
Lili), Marie (oma Alissa), Seppe (student lager onderwijs in
Torhout) en Anne-Marthe (zus Thelma) !!

17u00 tot 19u00

Iedereen van harte WELKOM !!
Vriendenkring verwent ons met een drankje.

GBS ’t Polderhart , Nieuwe Steenweg 37, Zuienkerke
een school met een HART voor ELK KIND !

050/41 84 30
www.gemeenteschoolzuienkerke.be

AKKERWINDE
Leefgroep 3
Als afsluiting van het project "België', trok leefgroep 3
er op uit. Een dagje vertoeven in onze hoofdstad. Zalig!
Met de trein naar onze hoofdstad, de dag begon al heel
spannend. Tjoeke tuut tuut! Toen we aankwamen in
het Centraal Station, gingen we onmiddellijk op pad
(of toch na het nemen van een groepsfoto aan het
smurfstandbeeld). Onze missie: Manneken Pis zien in
'levende' lijve. Hij leek toch iets kleiner dan verwacht,
maar daarom niet minder spectaculair. Door het constante
'plasgeluid', werd het dringend tijd om eens een toilet
te bezoeken en... om een Brusselse wafel te eten. Op
naar de waffle factory dus! Daar konden heeeel erg op
het gemak genieten van de gigantische wafels. Zalig.
Doordat we helaas zo lang hadden genoten van de wafels,
hadden we niet veel tijd meer om nog het museum met
alle outfits van ons Manneke te bezoeken. Niet erg hoor,
op de grote markt ontmoetten we Darth Vader en zijn
gevolg. Spannend ! Daarna zetten we onze tocht verder
naar het Warandepark, een anderhalve kilometer door het
centrum van Brussel. Indrukwekkend als je het mij vraagt
al die grote gebouwen, drukke straten en de mengelmoes
van nationaliteiten. Gelukkig konden we rustig eten in het
park en eventjes spelen op het speelplein... Na het spelen,
moesten we verder, op naar het Koninklijk Paleis. Koning
Filip was volgens ons aan het werken in het paleis want
de vlag hing hoog te wapperen. Nu weten we ook dat de
koninklijke familie hier niet woont, maar wel in het Paleis

Leefgroep 4
OP TALENTENSTAGE IN BELLEWAERDE
Op donderdag 31 mei trokken we met de HHartschool
en Akkerwinde richting Bellewaerde op uitnodiging van
Vlajo. We konden proeven van verschillende beroepen en
mochten deze ook uitoefenen! Een unieke ervaring om
ook eens achter de schermen van een pretpark te loeren.
In de namiddag
konden
we
ontspannen en
genieten van de
attracties. Een
heerlijke dag...
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FIETSEXAMEN IN ZUIENKERKE
Alles liep op wieltjes tijdens het fietsexamen te
Zuienkerke.
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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

Cursussen voor volwassenen
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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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YOGA

SPORT EN VRIJE TIJD

Sinds september 2017 organiseert de gemeentelijke
sportdienst initiatielessen yoga in het sportcentrum van
Meetkerke. Deze lessen worden gegeven door, mevrouw
Chantal Vermeersch, een al meer dan 20 jaar ervaren
lesgeefster. Vanaf september starten we met een nieuwe
lessenreeks. De lessen gaan door op woensdagavond om
20u en dit op 12/9, 19/9, 26/9, 3/10, 10/10, 17/10, 24/10,
7/11, 14/11, 21/11, 28/11, 5/12, 12/12 en 19/12.

TURNEN IN DE GEMEENTELIJKE
SPORTZAAL
De turnlessen gaan door op volgende data :
Dinsdag
4/9
11/9
18/9
25/9

2/10
9/10
16/10
23/10

13/11
20/11
27/11

11/12
18/12

Meer info bij de sportdienst • Eva Verburgh
050 43 20 50 • portdienst@zuienkerke.be

GEERT
VANDEN BROUCKE

Telkens van 19u-20u.
Meer informatie :

— KASTEN OP MAAT —

Eva Verburgh • 050 43 20 50 • sportdienst@zuienkerke.be

SPORTRAAD ZUIENKERKE:
WANDELTOCHT

Alle maatwerk: kleerkasten, bergkasten,
dressings, keukenkasten,...

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

ZONDAG 2 SEPTEMBER 2018:
OUDLANDPOLDERTOCHT
Nieuw parcours doorheen het prachtig heraangelegd
domein “Polderwind”.

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

Langs rustige verkeersluwe wegen en door weidegebieden
met zijn poelen, fauna en pleisterplaatsen voor uitheemse
vogels.
Start
Inschrijving
Afstanden:
Deelname:
Info:

Zaal de Notelaar, Nieuwe Steenweg 96
in Zuienkerke
van 8.00 u tot 15.00 u
7 - 12 - 18 - 24 km
6 km
Leden: € 1,10
Niet federatieleden: € 1,50
Franky Goethals
0476/48.31.69
Roger Deketelaere 0478/24.31.63
23
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zelfs helemaal met de fiets naartoe! We gaan er 9 dagen
ravotten, luidop lachen en lekker eten op boerderij “Den
Eik”, waar we zullen kennismaken met de boer en boerin
en hun gekke dieren.

JEUGD
CHIRO
Het 8e werkjaar van Chiro Zuienkerke zit er zo goed als 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, hadden we een Klein Bivak in Sleidinge,
verkochten we voor het eerst een hele hoop rollen
toiletpapier, gingen we schaatsen en zwemmen en deden
we mee aan enkele gewestactiviteiten. Maar vooral: we
zijn ons werkjaar gestart in onze nieuwe Chalet op het
speelplein in het Lindenhof!

Op zaterdag 3 november 2018 organiseren we dan opnieuw
een té gekke spaghettiavond met een presentatie van de
leukste foto’s en filmpjes van het voorbije Groot Bivak in
Arendonk.

Wil je nog meer info over (de werking van) Chiro
Zuienkerke, neem dan eens een kijkje op onze website
www.chirozuienkerke.be of contacteer ons via chiro.
zuienkerke@gmail.com of via groepsleider Axel
(0472/716684).

zaterdag 3 november 2018

En het hoogtepunt van het werkjaar moet eigenlijk nog
komen: het Groot Bivak! Van 23 juli tot en met 31 juli
2018 gaan we allemaal samen op bivak in Arendonk, in
het noordoosten van de provincie Antwerpen en vlak
aan de grens met Nederland. Onze Keti’s gaan er dit jaar

SPAGHETTIAVOND met film van het groot bivak in Arendonk!
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TECHNIEKACADEMIE
Tussen 19 september en 12 december 2018 zullen in de
gemeente opnieuw 12 workshops georganiseerd worden
voor kinderen uit het 5e en 6e leerjaar. Dit is in het kader
van de Techniekacademie Zuienkerke, een initiatief van
Hogeschool VIVES en het gemeentebestuur. Met de
steun van de provincie West-Vlaanderen.
Dit initiatief wil kinderen op een onderzoekende wijze
laten kennis maken met techniek en technologie, en is een
groot succes.
Via 12 concrete workshops worden kinderen op een unieke
manier in contact gebracht met: chemie/voeding, hout,
metaal/kunststof, elektriciteit, elektronica, informatica/
robotica. Er is begeleiding door 2 techniekmentoren. Ook
een actief bedrijfsbezoek in de gemeente is voorzien en
een diploma-uitreiking op het einde.
Inschrijven
Inschrijven kan vanaf 8 september, je aanmelden (interesse
laten blijken) kan nu reeds via www.techniekacademiezuienkerke.be . Het aantal deelnemers is beperkt tot 20
per groep. De deelnameprijs bedraagt €70, materiaal en
verzekering inbegrepen, en er is een fiscaal attest. Voor
het 2e kind van hetzelfde gezin is er €10 korting. U kan
ook punten sparen via de UITpas.
Zit je dus in het vijfde of zesde leerjaar? Ben je graag creatief
bezig? Wil je mensen helpen en de wereld verbeteren?
Kriebelt het om zelf van alles te maken, maar ontbreekt
het je aan basiskennis? Dan is de Techniekacademie
Zuienkerke 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.

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.

Partners
Hogeschool VIVES zoekt voor de Techniekacademie
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

Hebt u geen tijd of ziet u er tegen op om te
schilderen of te behangen?
Geen probleem, KADEE pakt dit voor u aan!

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

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

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

Contactgegevens:
Jordaenslaan 34
8370 Blankenberge
tel. 0498 50 90 93
kadee@duinenwacht.be

OPROEP AAN DE VERENIGINGEN:
Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER voor 2018
naar lieselore.verstringe@zuienkerke.be.
Wij publiceren ze gratis.
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BIBLIOTHEEK
NIEUWE AANWINSTEN


Kindsoldaat

JEUGD
Leesboeken
Een mop met een bij bij
Made by Indira
Wish you were here
Het schip der doden
Drakeneiland
Zeb.
Reis naar het middelpunt
Koning Roe
Het hele soepzootje
Prentenboeken
De mafste mooiste liedjes
Naar school
Weetboeken
Water
Professor Astrokat en het
199 vlaggen
Het unicorn knutselboek
Het slijmerigste slijmboe
Uitvinden!

Kinderen van de rivier
De nieuwe erfgenaam
Nek aan nek
De villa
De fluisteraar
Grijs verleden
Het lied van de golven
Het zwemfeestje
Terug naar Rose Cottage
Zomernacht
Zusje
Non-fictie
Handboek haken
Handboek breien
Trendy accessoires
Loop!

Wille, Riet
Cazemier, Caja
De Vlieger, Evelien
Riordan, Rick
De Braeckeleer, Nico
Samson, Gideon
Stilton, Geronimo
Stower, Adam
Bal, Floor
Wauters, Paul
Douglas, Jozua
Van Humbeeck, Sabine
Walliman, Dominic
Skipp, Hui
Deges, Pia
Zwart, Joost
Beattie, Rob

VOLWASSENEN
Fictie
De winter voorbij
Kleine zus
Feest bij de familie Van
Helemaal alleen
Het geheim van een moeder
Schatje
Het spoor naar huis
Wolf
De rekruut
De eerste steen
Verras me
De sekte herrijst
Het concentratiekamp
Gestolen
Gezien de feiten
Leila
Arc de Triomphe
Gevangen geboren
Op het spel
Zomerlicht, en dan komt d
De gave van een kind
Vergeten verdriet

Allende, Isabel
Ashdown, Isabel
Brusselmans, Herman
Clark, Mary Higgins
De Silva, Renita
Deflo, Luc
Finkbeiner, Susie
Hemmerechts, Kristien
Hurwitz, Gregg
Jensen, Carsten
Kinsella, Sophie
Lindstein, Mariette
Mertens, Vera
Newell, Russell
Op de Beeck, Griet
Rayyan, Wajih
Remarque, Erich Maria
Renée D.
Rose, Karen
Stefansson, Jon Kalman
Thomas, Sarah Loudin
Trenson, Eline
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Van den Boogaard,
Oscar
Wingate, Lisa
Hannah, Sophie
Francis, Dick
Roberts, Nora
Fossum, Karin
Kerr, Philip
Roberts, Nora
Wickham, Madeleine
Hannah, Kristin
Lupton, Rosamund
Dovcová, Jaroslava
Dovcová, Jaroslava
Dovcová, Jaroslava
Boeckx, Mieke

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
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VERENIGINGEN-

ORGANISATIES-BEDRIJVEN
FEEST 50 & 60 JARIGEN : VRIJDAG 26 OKTOBER

Beste mevrouw, mijnheer,
Enkele lotgenoten hebben de koppen bij elkaar gestoken
en besloten om deze verjaardag te vieren .

Alle 50 & 60-jarigen samen met hun partner worden uitgenodigd op
Vrijdag 26 oktober 2018
“ De Grote Stove”
Nieuwe Steenweg 140
8377 Zuienkerke
Wil je er graag bij zijn ………….stuur dan je email adres
door naar geertvandenbroucke@skynet.be of schouteetenjonckheere60jarigen@gmail.com
Dit om postzegels te vermijden en om je een uitnodiging eind augustus begin september te versturen.
Dit met alle info: menu, kostprijs enz ……..
Ook zullen we zorgen voor de nodige muzikale omlijsting wat de sfeer aangenaam zal maken en zal
uitnodigen tot een dansje

Het zou fijn zijn mocht je er bij zijn !
Graag tot 26 oktober 2018, met vriendelijke groeten
				
				
				
				
				
				
				

Heidi Debeerst		
Martine De Bree		
Wim Derudder		
Christine Jonckheere
Gratienne Missault
Sabine Nachtegaele
Geert Quintens		
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0476/90.16.16
0475/82.35.81
0485/38.74.22
0478/38.71.85
0475/86.53.70
0499/41.53.10
0473/62.10.27

een burn-out heeft ??
Daarom heeft Pasar Zuienkerke een plekje gezocht in
onze mooie polder waar je op een bankje kan genieten van
de rust, omgeving, stilte, natuur en zoveel meer om jezelf
eens op te laden, te herbronnen of om te onthaasten.

NIEUWS VAN DE KONINKLIJKE
VRIENDENKRING VAN DE BLOED
GEVERS TE ZUIENKERKE
Op onze vorige collecte van 5 juni stelden we vast dat een
aantal donoren niet konden aanwezig zijn. Mogelijks was
de examenperiode, alsook een aantal donoren op reis, de
oorzaak daarvan. Daardoor lag het aantal opkomsten een
heel stuk lager dan op de andere bloedcollectes.
Inzake de maximale leeftijdsgrens voor donoren, die nu op
71 jaar vast ligt, werd een nieuw wetsvoorstel ingediend.
Dit wetsontwerp waarin de maximumleeftijd niet langer
van toepassing is, werd vrijdag 1 juni goedgekeurd door de
Ministerraad.

Om dit plekje te leren kennen :
organiseren we een wandeling van rond de 8 km, waar
er een aperitief wordt aangeboden op het plekje en bij
afsluiten een warme maaltijd.
En bij een koffie kunnen we nog wat nakeuvelen.
Uur: 10u Gemeenteschool, Nieuwesteenweg 37,
Zuienkerke
Deelnameprijs: Pasar Leden : € 18
		
Niet Pasar leden : € 22
Inschrijving kan bij & voor 17/09/2018

Met de nieuwe regelgeving – die als alles goed verloopt
vanaf dit najaar in voege treedt – valt de maximumleeftijd
van 71 jaar weg.
We hopen dat deze wet in voege kan treden zodat
donoren, die langer wensen bloed te geven, dit dan ook
terug zouden kunnen.
Dit jaar zijn we ook terug aanwezig op de Boerenmarkt
te Nieuwmunster en dit ter gelegenheid van de
Bartholomeus-feesten.

Serruys Jacques,
Blankenbergsesteenweg 448 
Caelenberghe Marleen,
Lettenburgstraat 11
Van Belle Romain,
Nieuwe steenweg 106
Cuypers Henri,
Dorpweg 24-Meetkerke
Cools wim, Nieuwe Steenweg 135
Valcke.Marijke@telenet.be

Deze zullen plaats vinden op zaterdag 25 augustus. Aan
onze stand zullen de bezoekers er terug gezellig van een
verfrissend glaasje Cava kunnen genieten.
De volgende bloedcollecte gaat door op het einde van de
grote vakantieperiode, namelijk op dinsdag 28 augustus
in de gemeenteschool te Zuienkerke van 16u15 tot 19u45.
Hopelijk zijn de meeste donoren dan terug uit verlof en
gaan we er vanuit om terug minstens 80 donoren te
mogen verwelkomen.
Moedig alvast terug uw familie, vriendenkring en eveneens
kennissenkring uit om mee naar de bloedinzameling te
komen.

0486/71.44.84
0478/54.04.35
050/41.35.62
0497/36.46.17
0496/83.22.75

Inschrijving en storten voor 17/9/2018 op
rekeningnummer :
BE07 7795 9465 2066 Bic: GKCCBEBB van Pasar
Zuienkerke
Nieuwe website: www.pasar.be/lokale-afdeling/
zuienkerke/home

Arnold Van Eeghem - secretaris

PASAR

JUBILEUM UITGAVE BURENDAG WIJK
KRUISKALSIJDE

ZUIENKERKE
“Oplaad of Pak je tijd Plekje”
Zondag 23 september 2018.
In ons druk bestaan wordt er steeds
meer en meer gevraagd van ons
lichaam & geest.
Electrische toestellen kan je opladen
als de batterij bijna of leeg is. Maar
wat met ons lichaam die ook bijna

Op 25 mei kwam de buurt voor de tiende keer samen.
Deze maal opteerden we om dicht bij huis te blijven en
was de plaats van de afspraak 'Manoir Polderzicht'.
27 mensen schreven in, een aantal dat in de buurt ligt van
vorige jaren.
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Tijdens onze jaarlijkse daguitstap stond er een bezoek
aan het centrum voor Blinde geleide honden en Biostoom
op het programma.

Enkele mensen lieten zich verontschuldigen, maar blijven
geïnteresserd voor volgend jaar. De sfeer was goed en het
eten was heel lekker! Yves en zijn team hadden echt hun
best gedaan.
Naast die tien officiële reünies, hielden we al eens een
proeverij met wijnen gemaakt door Gilbert Dejonghe en
waren we al enkele keren te gast op het 'plein' van Marc
Huys.
Bij leven en welzijn willen wij volgend jaar zeker weer een
samenkomst organiseren!

Bekijk zeker ons programma van het 2e semester in de
evenementen kalender en kom naar onze activiteiten om
een boeiende en aangename tijd te beleven met tal van
Vrouwen Met Vaart.

KVLV ZUIENKERKE
Activiteiten tweede kwartaal 2018

Stoelyoga
Op donderdag 27 september, 11 oktober, 8 november, 13
december 2018 en donderdag 10 januari 2019.
Telkens om 19.00 uur in De Notelaar.

NIEUWMUNSTER, DORP IN HET
OUDLAND
UITNODIGING
Pers- en Publieksvoorstelling
Historische studie: ‘NIEUWMUNSTER, Dorp in het
Oudland’

We sloten het crea seizoen af met mooi gebreide sjaals
en frisse bloemstukjes. Er staat nog heel wat te creëren
na het fietsseizoen, dus allen weer op post …..

Beschikbaar vanaf 16 augustus 2018
Na een vlotte voorverkoop van de historische studie
“Nieuwmunster, Dorp in het Oudland” van de hand van
auteur Rober Boterberge, zijn de drukpersen eindelijk in
gang gezet en rollen de eerste exemplaren van dit lijvig
werk van de pers.
Na vier jaar kan Robert Boterberge met fierheid
terugblikken op de resultaten van een periode van intens
studie- en opzoekingswerk.
Op 4 mei werd het lijvig werk voor het eerst voorgesteld
tijdens een lezing door de auteur. In de goedgevulde SintBartholomeuskerk van Nieuwmunster kon hij rekenen op
zeer veel bijval en grote interesse.
Op 16 augustus 2018 is het dan eindelijk zo ver en wordt
het boek officieel aan de pers voorgesteld en worden
de exemplaren aan de voorintekenaars en sponsors
overhandigd !

Voor de Kookles van mei was het volop genieten van het
asperge seizoen, inspirerend, gemakkelijk te bereiden en
vooral lekker……

Dit artikel geldt dan ook als een officiële uitnodiging aan
alle mensen die ingetekend hebben op één of meerdere
exemplaren van het boek.
Datum: donderdag 16 augustus 2018 om 20:00 u.
Locatie: Sint-Bartholomeuskerk, Nieuwmunster
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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

van onze plattelandsgemeenschap over een periode van
1000 jaar. Hoe de opeenvolgende generaties de sociaaleconomische evoluties en revoluties meemaakten, hoe
ze de talrijke bezettingen en oorlogen ondergingen en
overleefden, wat er op religieus- en onderwijsgebied
gebeurde, hoe de gemeenteraadsverkiezingen verliepen
met de beleidsverantwoordelijken en wie instond voor de
rust en de algemene veiligheid.

Programma:
Vanaf 19:30 u: ontvangst sponsors en voorintekenaars.
20:00 u: Toelichting en situering door Gilbert Allemeesch.
20:45 u: Woordje door de Burgemeester, Alain Devlieghe.
21:00 u: Officiële overhandiging van het eerste exemplaar.
Aansluitend: Receptie en overhandiging van de boeken
aan het publiek.
Van harte welkom !

Heel dat 1000-jarig verleden is in
negen hoofdstukken uitgewerkt
waarbij
de
plaatselijke
gebeurtenissen en toestanden
frequent in een ruimere context
werden geplaatst. Bij de opmaak
van de studie werd evenzeer
een
bijzondere
aandacht
geschonken aan de opname van
meerdere documenten, kaarten,
plannen en foto’s om de inhoud
begrijpelijker, boeiender en aantrekkelijker te maken.

Wie de avond zelf niet aanwezig kan zijn kan het exemplaar
komen afhalen tijdens de Bartholomeusfeesten op zaterdag
25 of zondag 26 augustus of later na afspraak.
Namens de Kerkfabriek St.-Bartholomeus,
Mark Makelberge
0471 26 69 26
mark.makelberge@telenet.be

Nieuwmunster, dorp in de kijker!!!
Een wandelaar promootte in oktober 1957 als volgt een
bezoek aan het polderdorp:
“Als ge van Brugge naar Wenduine gaat, ziet ge, voorbij de
Strooien Haan op uw rechterkant een kalsijde die u in tien
minuten te Nieuwmunster brengt. Als ge niet haastig zijt
en ’t niet ontziet, zal ik u maar zeggen: ga een keer naar
dat klein, rustig dorpke, ge zult er een van de schoonste
Rozenkransaltaren ontdekken die we in ons bisdom
bezitten. Het kerkje zelf is voor de liefhebbers een bezoek
waard”.

WELZIJN EN
GEZONDHEID
BACTERIEVUUR – HELP DEZE
VERVELENDE PLANTENZIEKTE IN TE
DIJKEN!

In de studie ‘Nieuwmunster, dorp in het Oudland’ wordt
uitvoerig de kerk, het patrimonium en het religieuze
beleven beschreven. Maar in dit lijvig werk krijgt de
lezer verder een gedocumenteerd beeld van een ijverige
plattelandspopulatie die op tientallen hofsteden leefde
en werkte of er via hun beroep – molenaar, wagenmaker,
smid, gareelmaker, strodekker, enz. – mee betrokken was.
Evengoed is de nodige aandacht geschonken aan het
onderwijs, de gemeentelijke democratie, openbare
werken, toerisme … zodat de lezer een compleet beeld
krijgt van wat Nieuwmunster was, werd en is.
Kerkfabriek Nieuwmunster.

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

Nieuwmunster, dorp in het Oudland.
Het verleden van Nieuwmunster tot op heden beschreven
en doorgelicht in deze lijvige studie.
Historicus Robert Boterberge beschrijft in deze studie
van 500 blz. op een grondige wijze het reilen en zeilen

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

Denk je de ziekte vast te stellen?
Les 1 : genezing van de ziekte met chemische middelen
(antibiotica) is niet mogelijk!! Laat je 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!)

GEBOORTEN
Vantorre Leona en Vantorre Lowie, geboren in Brugge
op 19.5.2018, dochter en zoontje van Vantorre Anthony en
Lagrou Sarah.
Onze hartelijke gelukwensen
Zuienkerkenaartjes.

Hoewel Vlaanderen het verbranden van snoeiafval in open
lucht uitdrukkelijk verbiedt, is een uitzonderingsregel
opgenomen die verbranding in open lucht toelaat wanneer
dit vanuit fytosanitair oogpunt noodzakelijk is. Voor
bacterievuur is dit wel degelijk het geval. Conclusie, door
bacterievuur besmet snoeiafval kan nog steeds in open
lucht verbrand worden. De bestrijding van bacterievuur
is trouwens wettelijk verplicht. Logisch dus dat de best
geschikte manier om bacterievuur in te dijken, namelijk
genadeloos insnoeien en lokaal verbranden, toegelaten
wordt.

aan

alle

nieuwe

HUWELIJKEN
Vandenbussche Marcel en Travers Godelieve, gehuwd op
04/04/2018.
Van Haecke Mathias en Schepens Stefanie, gehuwd op
11/04/2018.
Van Kerrebrouck Frederik en Delahaye Tina, gehuwd op
05/05/2018.
Vanassche Pascal en Le Thi, gehuwd op 08/06/2018.

Onthoud bij bacterievuur : zachte heelmeesters maken
stinkende wonden!
Terwijl je met dit alles bezig bent, let je erop dat je tijdens
je werken de ziekte niet verder verspreid

Wij wensen de pasgehuwden een dikke proficiat.

OVERLIJDENS

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)

Coppens Luc, echtgenoot van Geschier Ingrid, geboren op
09/01/1958 en overleden op 30/03/2018.
Vercruysse Rene, geboren op 08/12/1955 en overleden op
15/04/2018.
Vermeire Gentil, echtgenoot van Hoste Francine, geboren
op 12/03/1930 en overleden op 20/04/2018.

Wil je meer weten over verbranden in open lucht of andere
nuttige tips over bacterievuur, neem dan zeker kijkje op
www.bacterievuur.be. Er bestaat ook een folder die het
verhaal meer in detail vertelt - met goed fotomateriaal
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 …

Kint Juliana, weduwe van Devriese Laurent, geboren op
12/02/1925 en overleden op 23/04/2018.
Neirinck Ronny, echtgenoot van Melckebeke Dina,
geboren op 18/04/1959 en overleden op 29/04/2018.
Vanhaeren Mariette, weduwe van Willaert Camiel,
geboren op 15/11/1930 en overleden op 19/05/2018.
Cherlet Urbain, echtgenoot van Beausaert Lia, geboren
op 09/01/1938 en overleden op 22/05/2018.

Openbare markten:
woe., zat.: Knokke – zon.: St. Michiels
donderdag: Wenduine
vrijdag: Gent

Carpentier Sofie, geboren op 24/01/1969 en overleden op
24/05/2018.

Verkoop in kaaswinkeltje:
Woensdag : 15 - 18 u.
Zaterdag: 15 - 18 u.

Schaepdryver Georgette, weduwe van Stroo Mauritius,
geboren op 08/06/1935 en overleden op 11/06/2018.

Snauwaert Camiel, echtgenoot van Mestdagh Gabriella,
geboren op 20/11/1928 en overleden op 10/06/2018.

Wij bieden de families onze deelneming aan.
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CAMERA
SPECIALIST
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
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'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
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
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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

Onderhoud en herstellingen
alle merken.
Verkoop van nieuwe
en tweedehands wagens.
Import US-cars en parts.

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

Restauratie en herstellingen
van uw oldtimer.

taxigeorges@telenet.be

Elke werkdag open van 9 tot 18 uur
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TE HUUR

Seniorcity Wenduine
assistentiewoningen
Brugsesteenweg 80-84 | 8420 Wenduine
Wonen aan de kust in een perfect afgewerkte erkende assistentiewoning
met zicht op de Uitkerkse polders
Het beheer en de organisatie van zorg- en dienstverlening komt tot stand dankzij
een samenwerkingsakkoord met de thuiszorgdiensten van Solidariteit voor het Gezin,
een thuiszorgorganisatie met 40 jaar ervaring!
Seniorcity staat garant voor gezellig, comfortabel en veilig wonen,
een persoonlijke aanpak en zorg op maat voor elke bewoner
Wordt u de nieuwe buur van onze fijne bewoners in Seniorcity Wenduine?
Contacteer snel Emilie Decrock, onze woonassistente voor een persoonlijke
rondleiding in onze modelflat! 050 64 13 92
Meer informatie?
050 64 13 92 | GAWSeniorcityWenduine@svhg.be |
www.seniorcity.be | /Seniorcity.Wenduine

gezins- en bejaardenzorg | thuisverpleging | kinderzorg | woonzorg | huishoudhulp | vrijwilligerswerk
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ADVIESBURO RONY STROO EN PARTNERS
25 JAAR ERVARING ALS BANKIER EN VERZEKERINGSMAKELAAR, DAT VERDIENT
OOK JOUW VERTROUWEN? CONTACTEER ONS GERUST OP
WWW.ADVIESBUROSTROO.BE EN VOLG ONS OP FACEBOOK FINTRO BRUGGE
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EVENEMENTENKALENDER
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

19-20

Turnen

Sportdienst

Gemeentelijke
sportzaal

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

Fietsen

KVLV Zuienkerke

Woe (tot 5/9)
Woe

15-16
16-17

Voetbal (vanaf 3e kleuter)

Sportdienst

Woe (om de 14 dagen)

14

Kaartnamiddag

Gepensioneerdenbond Sportcentrum
Meetkerke

Woe (om de 14 dagen)

14

Kaartnamiddag

Bond 3x20 en meer

De Bommel

Petanque

S-Sport/Recreas

De Maere

Do (om de 14 dagen)

Voetbalplein
Meetkerke

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

UUR

OMSCHRIJVING

ORGANISATIE

PLAATS

Groot Bivak

Chiro

Arendonk

Kaarten

OKRA

De Notelaar

Fietsen

OKRA

Parking achter
gemeentehuis

OMSCHRIJVING

ORGANISATIE

PLAATS

Do 2 & 9 &
16 & 23 & 30

Fietsen

OKRA

Parking achter
gemeentehuis

Za 11 & zo 12
do 15
za 18 en zo 19

Kunstroute

Cultuurraad

Groot Zuienkerke

Juli 2018
DATUM
Ma 23 – vrij 31
Di 24

14.00

Do 19 & 26

Augustus 2018
DATUM

UUR

Ma 20 – vrij 24

9 – 16

Brandweerkamp – 1ste-3de Jeugddienst
kleuter

Di 28

16.15-19.45 Bloedgeven

Rode
Kruis
vriendenkring

Do 30

17-19

GBS ’t Polderhart

Opendeurdag
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Sportzaal Zuienkerke
ism Sportzaal Zuienkerke
Gemeenteschool
Zuienkerke

September 2018
DATUM

UUR

OMSCHRIJVING

ORGANISATIE

PLAATS

Zo 2

8-15

Oudlandpoldertocht

Sportraad

De Notelaar

Di 4 & 18

14.00

Kaarten

OKRA

De Notelaar

Fietsen

OKRA

Parking achter
gemeentehuis

KVLV ZUIENKERKE

De Notelaar

Di 4
Woe 6 & 13 & 20 & 27
Woe 12

19.30

Kookles

Vrij 14

14.00

Eric Blauwet – Thailand, Indai, OKRA
Myamar

De Notelaar

Plantjes verkoop ten voordele Kom op tegen Kanker
van Kanker

Groot Zuienkerke

Vrij 14 & Za 15
Za 22

17 - 20

de Bevryding – voorstelling

Werkgroep herdenking Zuienkerke-dorp
WO I & Cultuurraad

Zo 23

10.00

Laat je plek op – wandeling
en brunch

PASAR

Gemeenteschool

Woe 26

19.00

Kookles

KVLV
NIEUWMUNSTER

De Bommel

Do 27

19.00

Stoelyoga

KVLV ZUIENKERKE

De Notelaar

UUR

OMSCHRIJVING

ORGANISATIE

PLAATS

Ma 1

Bloemschikken

KVLV ZUIENKERKE

Do 4

Afsluiten fietsseizoen

OKRA

Do 18

Hutsepot & Bingo

OKRA

Vrij 26

Feest 50 & 60 jarigen

Oktober 2018
DATUM

De Notelaar
De Grote Stove

OPROEP AAN DE VERENIGINGEN:
Stuur ons uw ACTIVITEITENKALENDER voor 2018
naar lieselore.verstringe@zuienkerke.be.
Wij publiceren ze gratis.
Vanderostyne CONSTRUCT

HENDRIK TRAEN

BVBA

DAKWERKEN

ALGEMENE BOUWONDERNEMING
T-F



ZINKWERKEN



CARPORTS



KARWEIEN

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

Westernieuwweg Zuid 20  8377 Houthave
 T 0478 94 32 16 

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

EKAARTJE_ZWART_WIT.indd 1

42
26-05-2008 21:18:50

VERHUUR SPRINGKASTELEN
VERHUUR SPRINGKASTELEN
Bram Danneels
Bram Danneels
Blankenberge
Blankenberge

WWW.VERHUURDANNEELS.BE
WWW.VERHUURDANNEELS.BE
0472/60 56 58
0472/60 56 58
INFO@VERHUURDANNEELS.BE
INFO@VERHUURDANNEELS.BE
www.nagelstylistejessica.be
www.nagelstylistejessica.be
thuis op afspraak
thuis op afspraak
aan huis
aan huis

Blankenbergse dijk 18, Blankenberge
Blankenbergse dijk 18, Blankenberge

Woonzorgcentrum - 52 serviceflats
Herstelkuren - -Kortverblijf
Woonzorgcentrum
52 serviceflats
Crisisopvang
Herstelkuren
- Kortverblijf
Crisisopvang

Woonzorgcentrum - 52 serviceflats
Herstelkuren - Kortverblijf
Crisisopvang

A MBACHTE LI J KE ZU I V E L
W W W. H O E V E L I J S T E R N E S T. B E

BEZOEK ONZE HOEVEWINKEL
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

•

Dinsdag tot en met vrijdag: 9u - 12u en 13u - 18u

•

Zaterdag: 9u - 12u

•

Zondag en maandag gesloten

MEER INFO
HOEVE 'T LIJSTERNEST
VO E T W E G 4 • 8 3 7 7 H O U TAV E

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

I N F O @ H O E V E L I J S T E R N E S T. B E
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 !
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PUZZEL
OCMW-voorzitter), begrippen bestaande uit meerdere
woorden (Koning Albertplein) sluiten aan zonder spatie

De vorige puzzel werd gewonnen door Willemkens Eric.
Proficiat!
Er waren 27 inzendingen, waarvan 25 juist en 2 fout.
Het juiste woord was: Lumineus
Betekenis van het woord: schitterend, prachtig, geniaal.

3. Stuur uw volledige oplossing door middel van
onderstaand formulier naar Redactie Polderkrantje,
Kerkstraat 17 8377 Zuienkerke vóór 31/08/2018. Enkel
het verticale woord volstaat dus niet!

Hier volgt de nieuwe puzzel :
1. De oplossing voor elk van onderstaande gezochte
woorden is terug te vinden in ons informatieblad + annex.

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

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.

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1) Systeem dat je onmiddellijk op de hoogte stelt van
een noodsituatie.
2) Activiteit van KVLV Zuienkerke.
3) Wandeltocht doorheen de Polders.
4) Oude schrijfwijze voor de naam van onze gemeente.
5) Locatie voor het feest van de 50 & 60 jarigen.

6) Dorp in het Oudland.
7) Plantje ten voordele van Kom op tegen Kanker.
8) Beter renoveren.
9) Wanhoopt niet, het einde van den oorlog is in zicht,
de …….. is nabij!
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EDITORIAAL
POLDERKRANTJE, 15 juli 2018
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 2018 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)

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

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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KEVIN.MURPHY

MD ORGANIC HAIR SALON
ZONDER AFSPRAAK
www.mdorganichairsalon.be
mdorganichairsalon
47
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