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VOORWOORDJE

Beste lezers,

Terwijl ik dit voorwoordje aan het schrijven ben, halen we al flinke temperaturen! De zomer is in het land. Voor 
heel wat mensen het moment bij uitstek om wat gas terug te nemen. De scholen sluiten en velen vertrekken 
op vakantie of blijven liever kuieren in de eigen achtertuin. Onze gemeentelijke speelpleinwerking draait op volle 
toeren om de kinderen een leuke vakantie te bieden, want er moeten ook tijdens deze periode toch nog heel 
wat mensen werken. 

Ook op onze gemeente blijven we niet stilzitten: 

 

• In de gemeenteschool is men volop bezig aan het verbouwen.

• Ondertussen loopt er ook een openbaar onderzoek naar het Masterplan Nieuwmunster, dat bij goedkeuring 
de mogelijkheid zou bieden aan een nieuwe locatie voor de Bommel en de bouw van nieuwe woningen.

• Ventilus is aan het bekijken hoe ze hoogspanningsleidingen aan zullen leggen om van de zee naar het 
binnenland elektriciteit te brengen. Bovengronds of ondergronds, verschillende trajecten zijn mogelijk 
waarvan ook één via onze gemeente. Het Gemeentebestuur heeft de nodige bezwaren reeds ingediend. 
Meer informatie hieromtrent vindt u verder in dit krantje.

• Na de zomer zijn er wegenwerken voorzien in de Statiesteenweg en in de Kerkhofstraat.

• Het Gemeentebestuur wil het zwerfvuil nog grondiger aanpakken. Wil je ons daarbij een stukje helpen?  
Neem dan contact op met onze technische dienst via 050/417577. 

Je merkt het, we blijven op onze gemeente niet bij de pakken zitten. Dit zie je ook aan de goedgevulde 
activiteitenkalender die je achterin deze uitgave kunt vinden. Een waaier aan activiteiten waar ook jullie op 
welkom zijn. 

Ik wens jullie dan ook een deugddoende zomer toe en veel leesplezier, 

Namens de redactieraad,

Wim Cools
Schepen van informatie
Gemeente Zuienkerke
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• 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 GESLOTEN 15.00 - 18.00
Dinsdag 09.30 - 12.00 GESLOTEN
Woensdag GESLOTEN 15.00 - 18.00
Donderdag 09.30 - 12.00 GESLOTEN
Vrijdag 09.30 - 12.00 GESLOTEN

Zaterdag en zondag gesloten.

Elke 1ste woensdag van de maand: 15.00 uur tot 19.00 uur
Gesloten op donderdag 15 augustus en vrijdag 16 augustus. • GELDAUTOMAAT:

Tijdens de openingsuren kan iedereen in de 
hal van het gemeentehuis ter hoogte van 
het postkantoor gebruik maken van deze 
automaat.

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

• TOERISME ZUIENKERKE:
Volg ons ook op instagram: 
toerismezuienkerke

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

Tel. 050/42.45.45
bibliotheek.zuienkerke@blankenberge.be
Nieuwe Steenweg 37
2de verdieping 

• OPENINGSUREN BIBLIOTHEEK
 DE BOEKENNOK:

Woensdag 17.00 - 19.00
Zaterdag 10.00 - 12.00
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OPROEP AAN DE VERENIGINGEN:
Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER voor 2019 
door naar lieselore.verstringe@zuienkerke.be.

Wij publiceren ze gratis.

GEMEENTERAAD VAN 28 FEBRUARI 2019

1. Goedkeuren van de notulen en het zittingsver-
slag van de vergadering d.d. 31/01/2019.

De gemeenteraad keurt eenparig de notulen en het 
zittingsverslag van de vergadering d.d. 31 januari 2019 
goed.

2. Kennisgeving van de geldigverklaring van de 
verkiezing van politieraadsleden van de gemeente 
Zuienkerke voor de politiezone Blankenberge-
Zuienkerke.

De gemeenteraad neemt eenparig kennis van het 
besluit van de deputatie van de provincieraad van West-
Vlaanderen van 31 januari 2019 waarbij de verkiezing van 
de effectieve leden en hun opvolgers van de gemeente 
Zuienkerke voor de politieraad van de politiezone 
Blankenberge-Zuienkerke geldig werd verklaard.

3. Vaststellen huishoudelijk reglement gemeente-
raad.

De gemeenteraad stelt het nieuw huishoudelijk reglement 
eenparig vast.

4. IVBO: goedkeuren agenda voor de algemene 
vergadering van 27/03/2019 en vaststellen man-
daat volmachtdrager.

De gemeenteraad keurt eenparig de agendapunten van 
de algemene vergadering van IVBO op 27/03/2019 en de 
daarbij horende stukken, zoals ter kennis gebracht aan de 
gemeenteraad, goed en draagt de vertegenwoordiger die 
zal deelnemen aan de algemene vergadering van IVBO op 
27/03/2019 op alle besluiten te treffen in opdracht van 
het gemeentebestuur, en alle akten, stukken, notulen, 
registers te verlijden en te ondertekenen, woonplaats 
te kiezen, in de plaats te stellen, en, in het algemeen 
het nodige te doen, conform de beslissing van de 
gemeenteraad.

5. TMVS dv: goedkeuren agenda voor de buitenge-
wone algemene vergadering van 20/03/2019.

• De gemeenteraad verleent eenparig goedkeuring aan de 
punten op de agenda van de buitengewone algemene 

vergadering TMVS dv van 20/03/2019 en de daarbij 
horende documentatie nodig voor het onderzoek van de 
agendapunten.

• De gemeenteraad draagt de aangeduide 
vertegenwoordiger/plaatsvervangend 
vertegenwoordiger op om namens het bestuur 
alle akten en bescheiden met betrekking tot de 
buitengewone algemene vergadering van TMVS dv 
vastgesteld op 20/03/2019, te onderschrijven en haar/
zijn stemgedrag af te stemmen op het in de beslissing 
van de gemeenteraad van heden bepaalde standpunt 
met betrekking tot de agendapunten van voormelde 
algemene vergadering. 

6. TMVS dv: voordracht kandidaat bestuurder in 
de raad van bestuur TMVS dv (regio 1).

De gemeenteraad draagt eenparig mevrouw Slembrouck 
Sarah, raadslid, voor als kandidaat bestuurder in de raad 
van bestuur van TMVS dv (regio 1).

7. TMVS dv: aanduiden vertegenwoordiger en 
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de alge-
mene vergaderingen.

• De gemeenteraad duidt eenparig de heer Quintens Geert, 
raadslid, aan om de gemeenteraad te vertegenwoordigen 
in de algemene vergaderingen van TMVS dv en wordt 
gevolmachtigd in naam van de gemeenteraad deel te 
nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle 
notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten 
te tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig 
is om de belangen van de gemeenteraad te behartigen 
op deze vergaderingen.

• De heer Goethals Eddy, raadslid, wordt eenparig 
aangeduid als plaatsvervanger.

8. TMVW ov: goedkeuren agenda voor de 
buitengewone algemene vergadering van 
22/03/2019.

De gemeenteraad verleent eenparig goedkeuring aan de 
punten op de agenda van de buitengewone algemene 
vergadering TMVW ov van 22 maart 2019 en de daarbij 
behorende documentatie nodig voor het onderzoek 
van de agendapunten en draagt de aangeduide 

GEMEENTERAAD
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vertegenwoordiger/plaatsvervangend vertegenwoordiger 
op om namens het bestuur alle akten en bescheiden met 
betrekking tot de buitengewone algemene vergadering 
van TMVW ov vastgesteld op 22 maart 2019, te 
onderschrijven en haar/zijn stemgedrag af te stemmen 
op het in de beslissing van de gemeenteraad van heden 
bepaalde standpunt met betrekking tot de agendapunten 
van voormelde algemene vergadering.

9. TMVW ov: voordracht kandidaat bestuurder 
voor de activiteit domeindiensten.v

De gemeenteraad draagt eenparig mevrouw 
Vanhoorenweder Sylvia, raadslid, voor als kandidaat 
bestuurder in de raad van bestuur van TMVW ov voor de 
activiteit Domeindiensten.

10. TMVW ov: aanduiden lid regionaal adviesco-
mité domeindiensten.

De gemeenteraad duidt eenparig mevrouw Jonckheere 
Christine, raadslid, aan als lid van het regionaal 
adviescomité Domeindiensten van TMVW ov en wordt 
gevolmachtigd in naam van de gemeente deel te nemen 
aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle notulen, 
de aanwezigheidslijst en andere documenten te tekenen, 
en in het algemeen alles te doen wat nodig is om de 
belangen van de gemeente te behartigen in het regionaal 
adviescomité Domeindiensten van TMVW ov.

11. TMVW ov: aanduiden vertegenwoordiger en 
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de alge-
mene vergaderingen.

• De gemeenteraad duidt eenparig de heer Delaere Noël, 
raadslid, aan om de gemeenteraad te vertegenwoordigen 
in de algemene vergaderingen van TMVW ov en wordt 
gevolmachtigd in naam van de gemeenteraad deel te 
nemen aan al de beraadslagingen en stemmingen, alle 
notulen, de aanwezigheidslijst en andere documenten 
te tekenen, en in het algemeen alles te doen wat nodig 
is om de belangen van de gemeenteraad te behartigen 
op deze vergaderingen.

• De heer Quintens Geert, raadslid, wordt eenparig 
aangeduid als plaatsvervanger.

12. Zefier cvba: aanduiden volmachtdrager en 
plaatsvervangend volmachtdrager voor de alge-
mene vergaderingen.

• De gemeenteraad duidt eenparig mevrouw 
Vanhoorenweder Sylvia, raadslid, aan als 
volmachthouder van de gemeente om deel te nemen 
aan de buitengewone, bijzondere en gewone algemene 
vergaderingen van de cvba Zefier en dit voor de ganse 
duur van de legislatuur.

• De heer Eddy Goethals, raadslid, wordt eenparig 
aangeduid als plaatsvervangend volmachthouder en dit 
voor de ganse duur van de legislatuur.

13. Bekken van de Brugse Polders: aanduiden 
vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegen-
woordiger voor de vergaderingen van het bekken-
bestuur.

• De gemeenteraad verklaart zich eenparig akkoord 
met de deelname van de gemeente in het bekken 
van de Brugse Polders onder voorzitterschap van de 
gouverneur. Hiertoe worden volgende gemeentelijke 
mandatarissen aangeduid:

• Effectief lid: de heer Jacques Demeyere, Schepen.

• Plaatsvervanger: mevrouw Sylvia Vanhoorenweder, 
raadslid.

14. Energiehuis WVI – Vlaamse Energielening: aan-
duiden vertegenwoordiger voor de beleidsgroep.

De gemeenteraad duidt eenparig de heer Jacques Demeyere, 
Schepen, aan om de gemeente te vertegenwoordigen 
in de beleidsgroep van het Energiehuis WVI – Vlaamse 
Energielening en dit voor de duur van de ganse legislatuur.

15. Wijk-Up: aanduiden vertegenwoordiger en 
plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de ver-
gaderingen voor het beheerscomité van de interlo-
kale vereniging Wijk-Up.

• De gemeenteraad duidt eenparig de heer Wim Cools, 
BCSD-voorzitter en Schepen, aan om de gemeente 
te vertegenwoordigen in het beheerscomité van de 
interlokale vereniging Wijk-Up. 

• De heer Noël Delaere, raadslid, wordt eenparig aangeduid 
als plaatsvervangend vertegenwoordiger.

16. Vzw ‘t Schoonschip: aanduiden twee vertegen-
woordigers voor de algemene vergaderingen.

• De gemeenteraad duidt eenparig mevrouw Sarah 
Slembrouck, raadslid, aan om de gemeente te 
vertegenwoordigen in de algemene vergaderingen van 
vzw ‘t Schoonschip en dit voor de ganse duur van de 
legislatuur.

• De gemeenteraad duidt eenparig de heer Geert Quintens, 
raadslid, aan om de gemeente te vertegenwoordigen in 
de algemene vergaderingen van vzw ‘t Schoonschip en 
dit voor de ganse duur van de legislatuur.

ZITTING VAN 28 MAART 2019

1. Goedkeuren van de notulen en het zittingsver-
slag van de vergadering d.d. 28/02/2019.

De gemeenteraad keurt eenparig de notulen en het 
zittingsverslag van de vergadering d.d. 28 februari 2019 
goed
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VERHUUR VAN SPRINGKASTELEN 
Brugge en omstreken 

Verhuur Danneels 

www.verhuurdanneels.be 

0472/60 56 58 

2. Centraal kerkbestuur: advies rekening kerkfa-
brieken 2018

• Onze-Lieve-Vrouw Meetkerke
• Sint-Bavo Houtave
• Sint-Bartholomeus Nieuwmunster
• Sint-Michiel Zuienkerke

• De gemeenteraad verleent eenparig gunstig advies aan 
de vastgestelde dienstjaarrekeningen van 2018 van 
de respectievelijke kerkfabrieken, ingediend door het 
Centraal Kerkbestuur.

3. Heffing van een belasting op het weghalen en 
verwijderen van huishoudelijke en daarmee verge-
lijkbare afvalstoffen, gestort of achtergelaten op 
niet-reglementaire plaatsen.

De gemeenteraad stelt eenparig de heffing van 
een belasting op het weghalen en verwijderen van 
huishoudelijke en daarmee vergelijkbare afvalstoffen, 
gestort of achtergelaten op niet-reglementaire plaatsen, 
vast.

4. Belasting op de leegstand en verwaarlozing van 
gebouwen en woningen

De gemeenteraad stelt eenparig de belasting op de 
leegstand en verwaarlozing van gebouwen en woningen 
vast.

5. Retributie betreffende de invordering van fis-
cale en niet-fiscale ontvangsten.

De gemeenteraad stelt eenparig de retributie betreffende 
de invordering van fiscale en niet-fiscale ontvangsten 
vast.

6. Aanstellen vertegenwoordigers voor vzw Huis 
van het Kind Blankenberge-Zuienkerke.

De gemeenteraad stelt eenparig als afgevaardigden voor 
de algemene vergadering in het “Huis van het Kind vzw” 
aan:

• Mevrouw Annelies Dewulf, Schepen
• Mevrouw Christine Jonckheere, raadslid
• Mevrouw Sylvia Vanhoorenweder, raadslid

7. Aanduiding vertegenwoordiger in de biblio-
theekraad van het autonoom gemeentebe-
drijf Blankenberge – intrekking beslissing d.d. 
31/01/2019.

De gemeenteraad beslist eenparig de beslissing 
d.d. 31/01/2019 houdende de aanstelling van een 
vertegenwoordiger in het autonoom gemeentebedrijf 
Blankenberge terug in te trekken.
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8. Aanduiding afgevaardigde vanuit de uitleenpost 
Zuienkerke in de beheerraad van de bibliotheek 
Blankenberge.

• De gemeenteraad stelt eenparig als afgevaardigde 
vanuit de uitleenpost Zuienkerke in de beheerraad van 
de bibliotheek Blankenberge als waarnemer (zonder 
stemrecht) aan:

• Mevrouw Emmy Lagast, raadslid.

9. Voorzien van een onderscheidingsteken (sjerp) 
voor de leden van de gemeenteraad.

De gemeenteraad verleent eenparig goedkeuring aan 
het voorzien voor alle gemeenteraadsleden van een 
schoudersjerp bestaande uit de hoofdkleuren van het 
logo van de gemeente nl. rood en groen en met het 
wapenschild van de gemeente Zuienkerke.

ZITTING VAN 25 APRIL 2019

1. Goedkeuren van de notulen en het zittingsver-
slag van de vergadering d.d. 28/03/2019.

De gemeenteraad keurt eenparig de notulen en het 
zittingsverslag van de vergadering d.d. 28/03/2019 goed.

2. Zefier: goedkeuren van de agenda voor de alge-
mene vergadering van Zefier op 13/06/2019.

De gemeenteraad keurt eenparig de agenda en alle 
afzonderlijke punten van de agenda van de gewone 
algemene vergadering van de cvba Zefier van 13/06/2019, 
goed.

3. Farys: goedkeuring agenda van de algemene 
jaarvergadering van TMVS dv d.d. 11/06/2019.

De gemeenteraad keurt eenparig de punten op de 
agenda van de algemene jaarvergadering TMVS dv van 
11/06/2019 en de daarbij behorende documentatie nodig 
voor het onderzoek van de agendapunten, goed.

De raad draagt eenparig de aangeduide vertegenwoordiger/
plaatsvervangend vertegenwoordiger op om namens het 
bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de 
algemene jaarvergadering van TMVS dv vastgesteld op 
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11/06/2019, te onderschrijven en zijn stemgedrag af te 
stemmen op het in de beslissing van de gemeenteraad 
van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de 
agendapunten van voormelde algemene vergadering.

4. WVI: goedkeuren agenda van de algemene ver-
gadering d.d. 27/06/2019.

De gemeenteraad keurt eenparig de agenda en elk van 
de afzonderlijke punten van de agenda van de algemene 
vergadering van de dienstverlenende vereniging WVI van 
27/06/2019, goed.

• Aan de vertegenwoordiger die zal deelnemen aan de 
algemene vergadering van WVI d.d. 27/06/2019, wordt 
eenparig het mandaat gegeven om, met recht van 
indeplaatsstelling:

• er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel 
te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de 
agenda goed te keuren, alle akten, stukken, notulen, 
aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het 
algemeen, het nodige te doen om de agendapunten van 
de algemene vergadering uit te voeren.

• deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met 
dezelfde dagorde, in geval de op 27/06/2019 geplande 
algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen 
beraadslagen en daarbij aan alle beraadslagingen 
en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen 
met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle 
akten, stukken, notulen, aanwezigheidslijsten te 
ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen 
om de agendapunten van de algemene vergadering te 
realiseren.

5. RESOC Noord-West-Vlaanderen: aanstellen 
vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegen-
woordiger en tevens afgevaardigde in de algemene 
vergadering ERSV West-Vlaanderen vzw.

• De gemeenteraad stelt eenparig de heer Jacques 
Demeyere, schepen, aan als vertegenwoordiger voor 
RESOC Noord-West-Vlaanderen en als afgevaardigde in 
de algemene vergadering ERSV West-Vlaanderen vzw, 
en dit voor de ganse legislatuur.

• Mevrouw Sylvia Vanhoorenweder, raadslid, 
wordt eenparig aangesteld als plaatsvervangend 
vertegenwoordiger en als plaatsvervangend 
afgevaardigde in de algemene vergadering ERSV West-
Vlaanderen vzw, en dit voor de ganse legislatuur.

6. Afdeling Vastgoedtransacties: goedkeuring ont-
werpakten kosteloze grondafstand en erfdienst-
baarheid van doorgang m.b.t. de realisatie van een 
recreatieve fietsverbinding doorheen het domein 
Polderwind.

De gemeenteraad keurt eenparig de desbetreffende 
ontwerpakten en bijhorende plannen goed. De gemeente 

laat zich voor het verlijden van de akte vertegenwoordigen 
door de instrumenterende ambtenaar.

7. Beslissing om beroep te doen op de vzw VVSG 
als aankoopcentrale voor de afname van de over-
heidsopdracht voor diensten “Raamcontract voor 
de sluiting van individuele contracten inzake uni-
versele postdiensten voor Vlaamse lokale bestu-
ren”.

De gemeenteraad beslist eenparig beroep te doen op de 
aankoopcentrale van VVSG vzw voor de aanbesteding 
van een overheidsopdracht voor postdiensten via het 
raamcontract “Raamcontract voor de sluiting van 
individuele contracten inzake universele postdiensten 
voor Vlaamse lokale besturen”.

8. Toetreding tot de vrijblijvende raamovereen-
komst ICT van de stad Brugge.

De gemeenteraad beslist eenparig aan te sluiten bij de 
ICT-raamovereenkomst 2018-2024 van de stad Brugge en 
dit voor perceel 1, desktop hardware.

9. Beheersovereenkomst tussen de gemeente en 
het OCMW.

De gemeenteraad keurt eenparig de beheersovereenkomst 
tussen de gemeente en het OCMW goed.

In deze overeenkomst wordt verdere uitvoering gegeven 
aan de mogelijkheden tot samenwerking die het 
meest mogelijkheden tot efficiëntieverhoging en 
organisatieversterking met zich meebrengen, rekening 
houdend met de eigen specificiteit en de gezamenlijk 
vastgestelde doelstellingen.

10. Reglement delegatie bevoegdheden door de 
gemeenteraad aan het college.

De gemeenteraad beslist eenparig de taken inzake 
dagelijks bestuur aan het college te delegeren. De 
omschrijving van het begrip "dagelijks bestuur" is 
opgenomen in een gemeenteraadsbesluit.

11. Reglement begrip dagelijks bestuur inzake de 
bevoegdheidsverdeling tussen de gemeenteraad 
en het college van burgemeester en schepen.

De gemeenteraad stelt eenparig het nieuwe reglement 
houdende de vaststelling van wat onder het begrip dagelijks 
bestuur wordt verstaan inzake de bevoegdheidsverdeling 
tussen de gemeenteraad en het college van burgemeester 
en schepenen, vast.

12. Vaststelling van de vrijgestelde verrichtingen 
voor het uitoefenen van een voorafgaand visum 
door de financieel directeur.

De gemeenteraad stelt eenparig de vrijgestelde 
verrichtingen voor het uitoefenen van een voorafgaand 
visum door de financieel directeur, vast.
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OPROEP AAN DE VERENIGINGEN:

Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER 
voor 2019 door naar 

lieselore.verstringe@zuienkerke.be.

Wij publiceren ze gratis.

14. Bekrachtigen van het charter     
 ‘Gezonde Gemeente’.

De gemeenteraad bekrachtigd eenparig de beslissing 
van het college van burgemeester en schepenen d.d. 
25/02/2019 inzake het charter ‘Gezonde Gemeente’.

ZITTING VAN 23 MEI 2019

1. Goedkeuring notulen en zittingsverslag van de 
vergadering d.d. 25/04/2019.

De gemeenteraad keurt eenparig de notulen en het 
zittingsverslag van de vergadering d.d. 25/04/2019 goed.

2. Imewo: goedkeuring agenda en agendapunten 
voor de algemene vergadering d.d. 24/06/2019 en 
vaststelling van het mandaat.

• De gemeenteraad keurt eenparig de agenda van de 
Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van de 
opdrachthoudende vereniging Imewo d.d. 24 juni 2019, 
goed.

• De gemeenteraad beslist eenparig de vertegenwoordiger 
van de gemeente die zal deelnemen aan de 
Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van de 
opdrachthoudende Vereniging Imewo op 24 juni 2019 
op te dragen zijn stemgedrag af te stemmen op de 
beslissingen genomen in de gemeenteraad van heden.

3. Farys: goedkeuring agenda van de algemene 
jaarvergadering van TMVW ov d.d. 21/06/2019.

• De gemeenteraad verleent eenparig goedkeuring aan 
de punten op de agenda van de algemene vergadering 
IMWV ov van 25 juni 2019 en de daarbij behorende 
documentatie nodig voor het onderzoek van de 
agendapunten.

• De gemeenteraad draagt eenparig de aangeduide 
v e r t e g e n w o o r d i g e r / p l a a t s v e r v a n g e n d 
vertegenwoordiger op om namens het bestuur alle 
akten en bescheiden met betrekking tot de algemene 
jaarvergadering van IMWV ov vastgesteld op 25 
juni 2019, te onderschrijven en zijn stemgedrag af te 
stemmen op het in de beslissing van de gemeenteraad 
van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de 
agendapunten van voormelde algemene vergadering.

13. Kennisname nieuwe samenstelling Seniorenadviesraad.

naam en voornaam afgevaardigde vereniging functie
Bossuyt Michaël individueel voorzitter

Tilleman Andréa OKRA Zuienkerke penningmeester

Verburgh Eva ambtenaar gemeente secretaris

Strubbe Gilbert OKRA Zuienkerke lid

De Zaeyer Maria 3 x 20 en meer Nieuwmunster lid

Declercq Carine 3 x 20 en meer Nieuwmunster lid

Storme Martin S-plus lid

Doom Jaak S-plus plaatsvervangend lid

De Smet Diane S-plus lid

De Moor Christiane S-plus plaatsvervangend lid

Brusselle Michel CD&V senioren lid

Van Kerrebrouck Herman CD&V senioren lid
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4. IMWV: vaststelling mandaat volmachtdrager en 
goedkeuring agenda voor de algemene jaarverga-
dering d.d. 25/06/2019.

• De gemeenteraad verleent eenparig goedkeuring aan 
de punten op de agenda van de algemene vergadering 
IMWV ov van 25 juni 2019 en de daarbij behorende 
documentatie nodig voor het onderzoek van de 
agendapunten.

• De gemeenteraad draagt eenparig aan de 
vertegenwoordiger van de gemeente op namens het 
bestuur alle akten en bescheiden met betrekking tot de 
algemene jaarvergadering van IMWV ov vastgesteld op 
25 juni 2019 te onderschrijven en zijn stemgedrag af te 
stemmen op het in de beslissing van de gemeenteraad 
van heden bepaalde standpunt met betrekking tot de 
agendapunten van voormelde algemene vergadering.

5. IMWV: vaststelling mandaat volmachtdrager - 
goedkeuring niet verlenging IMWV.

De gemeenteraad beslist eenparig akkoord te 
gaan met het voorstel om het intergemeentelijke 
samenwerkingsverband IMWV niet te verlengen en 
stemt aldus bij de vereffening van IMWV ov in met een 
rechtstreekse deelname in TMVW ov.

6. IVBO: goedkeuring agenda van de Algemene 
Vergadering d.d. 26/06/2019.

• De gemeenteraad keurt eenparig de agendapunten van 
de algemene vergadering van IVBO op 26/06/2019 en 
de daarbij horende stukken, zoals ter kennis gebracht 
aan de gemeenteraad, goed.

• De gemeenteraad draagt eenparig de vertegenwoordiger 
die zal deelnemen aan de algemene vergadering van 
IVBO op 26/06/2019 eenparig op alle besluiten te 
treffen in opdracht van het gemeentebestuur, en alle 
akten, stukken, notulen, registers te verlijden en te 
ondertekenen, woonplaats te kiezen, in de plaats te 
stellen, en, in het algemeen het nodige te doen, conform 
de beslissing van de gemeenteraad.

7. Tweede partiële herziening Provinciaal Ruimtelijk 
Structuurplan – West-Vlaanderen – advies.

De gemeenteraad beslist eenparig geen advies uit te 
brengen inzake de tweede partiële herziening van het 
provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen 
(PRS-WV).

8. Verkeer: aanvullend reglement op de politie 
van het wegverkeer inzake de invoering van een 
snelheidsbeperking tot 50 km/uur in de Staties-
teenweg.

De gemeenteraad keurt eenparig het aanvullend 
reglement op de politie van het wegverkeer waarbij een 
snelheidsbeperking tot 50 km/uur wordt ingevoerd in de 
Statiesteenweg, goed.

9. Voorlopig vaststellen van het gemeentelijk 
Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ‘Nieuwmunster’.

• De gemeenteraad stelt eenparig het ontwerp 
van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 
‘Nieuwmunster’ met bijhorende plannen vast.

• De gemeenteraad beslist eenparig het College van 
Burgemeester en Schepenen te belasten met het door 
de wet voorgeschreven openbaar onderzoek.

10. Voorlopig vaststellen van de inrichtingsnota 
‘Nieuwmunster’.

• De gemeenteraad stelt eenparig de inrichtingsnota 
‘Nieuwmunster’ voorlopig vast.

• De gemeenteraad beslist eenparig het College van 
Burgemeester en Schepenen te belasten met het 
openbaar onderzoek en de inrichtingsnota voor advies 
door te sturen naar de deputatie.

11. Voorlopig vaststellen van het grondruilplan 
‘Nieuwmunster’ – herverkaveling uit kracht van 
wet met planologische ruil.

De gemeenteraad stelt eenparig het grondruilplan 
‘Nieuwmunster’ – herverkaveling uit kracht van wet 
- opgemaakt door de Vlaamse Landmaatschappij en 
goedgekeurd door de landcommissie voorlopig vast.

Voorkom een hoge energiefactuur en …

Om uw enkele ruiten 

door dubbele beglazing te vervangen.

Gemakkelijk en zonder verandering …

geschikt voor alle houten ramen!

GRATIS PRIJSOFFERTE

Algemene glasonderneming

Hanzestraat 2.1
8370 Blankenberge
tel. 050 41 40 31
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EINDE PUBLIEKE RAADPLEGING VENTILUS

Op donderdag 27 juni 2019 liep de publieke raadpleging 
over de startnota van het Gewestelijk Ruimtelijk 
Uitvoeringsplan Ventilus af. Ventilus moet het mogelijk 
maken om de klimaatdoelstellingen te bereiken en een 
sterk en betrouwbaar elektriciteitsnet te realiseren.  

In de afgelopen weken organiseerden het Departement 
Omgeving van de Vlaamse Overheid en Elia 10 
infomarkten in 10 gemeentes. In totaal kwamen zo'n 
2000 geïnteresseerden langs. Tijdens de infomarkten 
werden ons heel wat vragen, bezorgheden en suggesties 
overgemaakt. 

De Vlaamse Overheid en Elia hechten veel belang aan 
participatie en inspraak van de burgers en stakeholders. 
Net daarom wilden we iedereen van bij de start van het 
traject betrekken. Via deze weg bedanken we iedereen die 
ons zijn of haar reactie bezorgde. 

De Vlaamse Overheid verwerkt op dit moment alle 
reacties. Deze consultatie wordt zeer ernstig genomen. 
De resultaten ervan worden meegenomen in het verdere 
traject van Ventilus. Er wordt daarom de nodige tijd 
genomen om dit alles grondig te verwerken. 

Volgende stap

In het najaar van 2019 mag u de resultaten van de 
verwerking verwachten. Deze resultaten zullen verwerkt 
worden in de scopingnota. In die nota zal vermeld worden 
welke alternatieven uiteindelijk onderzocht zullen worden 
en op welke manier dit onderzoek zal gebeuren. We 
informeren u op dat moment ook over de verdere stappen 
en mogelijkheden tot participatie.

Binnenkort zal u de verslagen van de infomarkten wel 
al kunnen nalezen op de website van het Departement 
Omgeving en op ventilus.be

INFORMATIE

GRATIS MAANDABONNEMENT DE LIJN

Gratis maandabonnement De Lijn voor alle jongeren die de overstap maken naar het secundair onderwijs

Kinderen die na de zomervakantie naar het eerste jaar van het middelbaar onderwijs gaan, krijgen voor de maand september 
een gratis bus- en tramabonnement bij De Lijn. De vervoersmaatschappij wil met zo'n gratis Buzzy Pazz jongeren stimuleren 
om het openbaar vervoer te nemen. Het proefabonnement kan in september gebruikt worden voor verplaatsingen naar 
school, maar ook voor alle andere ritten. 

Wie zo'n proefabonnement wil kan zich tot 30 juni registreren via www.delijn.be/probeeractie. De waarde van het 
abonnement bedraagt 33 euro. Dat is het bedrag dat elke jongere tussen de 12 en de 24 jaar betaalt voor een Buzzy Pazz, 
die een maand geldig is en waarmee alle ritten over het hele netwerk van De Lijn kunnen betaald worden.

Bij vragen kunnen ouders terecht op delijn.be/probeeractie of het nummer 070 220 200 (0.30 euro/min).

OPROEP AAN DE VERENIGINGEN:

Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER voor 2019

naar lieselore.verstringe@zuienkerke.be

Wij publiceren ze gratis.
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OMGEVINGSVERGUNNING VOOR HET WIJZIGEN VAN KLEINE 

LANDSCHAPSELEMENTEN OF VEGETATIES

In Vlaanderen staan natuur en landschap onder grote 
druk. Vandaar dat in bepaalde gebieden wijzigingen aan 
vegetaties of kleine landschapselementen verboden zijn 
of dat er een natuurvergunning nodig is. Het gaat dan om 
een omgevingsvergunning voor het wijzigen van kleine 
landschapselementen of een omgevingsvergunning voor 
het wijzigen van vegetaties:

Voorwaarden

Kleine landschapselementen (KLE) zijn bijvoorbeeld:

• houtkanten, struwelen, hage, perceelsrandbegroeiingen

• sloten, poelen, veedrinkputten, waterlopen, bronnen

• bermen, holle wegen, graften, dijken

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.

De verkoopactie vindt dit jaar plaats op 13 en 14 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 nooit alleen voor, want je kan aansluiten bij mensen die al ervaring 
hebben. Bij hen kan je ook terecht met al je vragen.

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 Annelies Dewulf, gsm 0472 24 60 25, e-mail: annelies.dewulf@zuienkerke.be of Lieselore Verstringe, tel 
050 43 20 50, e-mail: lieselore.verstringe@zuienkerke.be.

Hartelijk bedankt bij voorbaat voor je medewerking!

Annelies Dewulf - Lieselore Verstringe.
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• bomen, hoogstamboomgaarden

Vegetaties zijn natuurlijke en half-natuurlijke begroeiingen 
zoals:

• vennen, heiden, moerassen, schorren, slikken, 
duinvegetaties

• graslanden

• loofbossen, houtachtige beplantingen

Verboden te wijzigen

Deze  landschapselementen  mogen  niet gewijzigd 
worden:
holle wegen
• graften (sterke knikken in het reliëf van hellinggronden; 

ze zijn meestal begroeid met bomen of struiken)

• bronnen

Deze vegetaties mogen niet gewijzigd worden:

• historisch permanente graslanden (en daaraan 
verbonden micro-reliëf en poelen), die gelegen zijn

• in de groene bestemmingen (groengebieden, 
parkgebieden, buffergebieden, bosgebieden) op de 
bestemmingsplannen en de bestemmingsgebieden 
die vergelijkbaar zijn met die gebieden

• in beschermd cultuurhistorisch landschap

• in de beschermingsgebieden Poldercomplex en 

 Het Zwin

• op de kaart opgemaakt door de Vlaamse Regering

• vennen en heiden

• moerassen en waterrijke gebieden

• duinvegetaties

Afwijking of ontheffing op het verbod?

Een ontheffing op dit verbod op het wijzigen van kleine 
landschapselementen of vegetaties vraag je aan bij de 
provinciale dienst AVES van Natuur en Bos.

Omgevingsvergunning nodig?

Een omgevingsvergunning is verplicht voor de wijziging 
van kleine landschapselementen en vegetaties in:

• groen-, park- , buffer-, bos-, vallei-, en brongebieden

• agrarische gebieden met ecologisch belang en agrarische 
gebieden met bijzondere waarde

• natuurontwikkelingsgebieden

• beschermde duingebieden

• vogel- en habitatrichtlijngebieden

• Ramsar-watergebieden

Opgelet. Een omgevingsvergunning is ook verplicht 
voor de wijziging van  kleine landschapselementen 
in agrarische gebieden, landschappelijk waardevolle 
agrarische gebieden en IVON-gebieden.
Een aparte vergunning is niet verplicht als Natuur en Bos 
adviseert bij de beoordeling van een omgevingsvergunning 
voor stedenbouwkundige handelingen voor dezelfde 
ingreep. Als er advies is van Natuur en Bos geldt de 

omgevingsvergunning ook voor de natuurwijziging. 
Advies vragen aan de provinciale diensten van Natuur en 
Bos is in dergelijke gevallen dus aangeraden. Zo wordt 
voorkomen dat de aanvrager twee vergunningsaanvragen 
moet indienen.

Procedure

Je vraagt de omgevingsvergunning aan via het online 
Omgevingsloket. In enkele  gevallen is indienen op papier 
ook toegestaan.
Vervolgens wordt één  openbaar onderzoek  en 
één adviesronde georganiseerd.

Beroep tegen een beslissing

De deputatie van de provincie is bevoegd voor beroepen 
tegen beslissingen van het college van burgemeester 
en schepenen. De Vlaamse overheid is bevoegd voor 
beroepen tegen beslissingen van de deputatie.
In het Omgevingsloket vind je  meer informatie over de 
beroepsprocedure en de kosten (dossiertaks, rolrecht) die 
je moet betalen bij het indienen van een beroepschrift.

Regelgeving

• Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het 
natuurbehoud en het natuurlijk milieu (het zogenaamde 
Natuurdecreet)

• uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering 23 juli 
1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering 
van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het 
natuurbehoud en het natuurlijk milieu (het zogenaamde 
Vegetatiebesluit)

• Omzendbrief LNW/98/01 betreffende algemene 
maatregelen inzake natuurbehoud en wat de 
voorwaarden voor het wijzigen van vegetatie en kleine 
landschapselementen betreft, van 10 november 1998 (B.S. 
17 februari 1999).

Uitzonderingen

De vergunningsplicht geldt niet:

• op huiskavels (zoals gedefinieerd in Natuurdecreet, 
artikel 2, 35°) van een vergunde woning 
of bedrijfsgebouw (van een landbouw- of 
veeteeltinrichting) gelegen binnen een straal van 100 
meter rond het gebouw (dit wordt 50 meter als het om 
een groene bestemming gaat)

• als je al over een omgevingsvergunning beschikt waarbij 
advies van Natuur en Bos werd gevraagd (bijvoorbeeld 
voor het kappen van een boom)

• als de werken kaderen in een goedgekeurd beheerplan

• als het om normale onderhoudswerken gaat. In de 
'Code voor goede natuurpraktijk i.f.v. wijzigingen van 
vegetatie en van kleine landschapselementen' wordt 
omschreven wat onder 'normaal onderhoud' verstaan 
moet worden. Zie daarvoor Bijlage 1 van de Omzendbrief 
LNW/98/0
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AWEL

“Soms zijn het lange wachttijden maar jullie zijn er altijd!” 
– meisje, 18 jaar -

“Ze luisteren en ze vinden zeker goede oplossingen 
maar als je wilt chatten raad ik Awel niet aan want het is 

meestal volzet.”  – meisje, 15 jaar -
 
Jongeren contacteren massaal Awel, de Nederlandstalige 
hulplijn voor kinderen en jongeren in België. Vaak staan ze 
erg lang in de wacht. Zonde, want bijna allemaal voelen ze 
zich stukken beter na het gesprek.
 

Awel zoekt extra vrijwillige beantwoorders.
We hebben je nodig. Surf naar www.awel.be

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

Kwaliteit verdient een ereplaats

Nieuwe steenweg 60, 8377 Zuienkerke• T. 050 41 13 41 • info@slagerijchris.be • www.slagerijchris.be

FEEST 65- EN 70-JARIGEN

Alle 65- en 70- jarige inwoners van Zuienkerke én alle 
burgers die geboren zijn in 1954 en 1949 in Zuienkerke 
worden, samen met hun partner, uitgenodigd op zondag 
8 december om 12.00 uur in De Grote Stove.
Noteer deze datum alvast in uw agenda. Een persoonlijke 
uitnodiging volgt later dit jaar.

FEEST 55- EN 60-JARIGEN

Ook de 55- en 60-jarigen wensen deze verjaardag niet 
ongemerkt voorbij te laten gaan.
Alle inwoners geboren in 1964 en 1959 evenals hun 
leeftijdsgenoten afkomstig van groot-Zuienkerke worden, 
samen met hun partner, uitgenodigd in de feestzaal “De 
Grote Stove” te Zuienkerke op vrijdag 25 oktober om 19 h 
30 voor een gezellige avond.
Een persoonlijke uitnodiging volgt in de maand september. 
Hou alvast deze datum vrij!
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GRAFZERKEN in natuursteen, 
rechtstreeks aan de bron.

Arduin - marmer - graniet - witsteen

Kevin & Joke Grymonpon - Demaecker
Walram Romboudtstraat 2 - 8380 Lissewege

050 55 05 03
www.restaurantdepepermolen.be
Gesloten op dinsdag & woensdag

Feestzaal tot ± 45 personen
Gezellig tuinterras
like ons ook op 

OPROEP AAN DE VERENIGINGEN:

Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER 

voor 2019 naar

lieselore.verstringe@zuienkerke.be

Wij publiceren ze gratis.
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WAKOSTA?!

Toen we de uitnodiging ontvingen voor een bezoek aan de 
Wakosta-beurs, dachten we: ”wadisda?”.

De beste manier om hier een antwoord op te krijgen was, 
in te gaan op de uitnodiging, wat we dan ook deden. De 
beurs ging door in een woning van het Lindenhof in het 
Boezingepad in Blankenberge.

Na ons bezoek was ons enthousiasme zo groot dat we 
ons wedervaren graag willen delen met de lezers van het 
PoldermagaZIEN.

Wakosta-beurs maakt jongeren wegwijs in hun 
portemonnee. Het is een initiatief van Budget Inzicht dat 
schuldoverlast wil voorkomen.

De laatstejaarsstudenten van alle middelbare scholen 
bezoeken de beurs, die als volgt opgevat is: 

• Er is een stukje theorie waarin een schets gemaakt 
wordt van de armoede (zie Kansarmoede atlas) in onze 
streek. Daarnaast het wordt ook getoond hoe je best 
begroot op jaarbasis door alle inkomsten en alle uitgaven 
duidelijk op te schrijven, te vergelijken en te verdelen.

• Daarna worden de jongeren ondergedompeld in de 
verschillende aspecten van zelfstandig leven en de 
financiële gevolgen. De jongeren doorlopen letterlijk 
de beurs aan de hand van een concreet personage: ze 
krijgen een identiteitskaart waarop ook vermeld staat 
over welk startbudget ze beschikken. Ze krijgen ook een 
portemonnee waarmee ze betalen. Ze kunnen ook geld 
lenen in geval van nood. MAAR: wanneer een klas de 
beurs doorloopt zijn er altijd verschillende jongeren die 
hetzelfde personage zijn!

• In de eerste kamer moeten ze op zoek naar een woonst: 
waarop let je? De huur kan soms wat hoger zijn omdat 
de EPC waarde lager is, maar dan heb je misschien 
minder stookkosten? Denk aan de huurwaarborg die je 
moet betalen, denk aan de verzekeringen die je moet 
afsluiten, denk aan bijkomende kosten die er misschien 
zijn voor een syndicus, de rekeningen van water, gas en 
elektriciteit. Daarop aansluitend wordt erop gewezen 
hoe je meterstanden opneemt en dat je zeker niet mag 
nalaten de meterstanden correct en op tijd door te 
geven. 

• Misschien moet je geld lenen: lees ook de kleine letters 
in het contract!

• De tweede kamer heet: “Dagelijkse Kost”. Je moet 
dagelijks drie maaltijden voorzien, maar ook drinken 
en een tussendoortje. Aan de hand van een groot 
uithangbord met voedingsmiddelen waarop de prijs is 
vermeld moet elke jongere een dagmenu uitstippelen. 
Wat ze niet weten is dat elk voedingsmiddelen een code 
‘gezond’ of ongezond’ heeft. Wie te veel ‘ongezonde’ 
eetwaren kiest wordt erop gewezen dat ongezond leven 
ook geld kost! Doktersbezoek, medicatie,…. En dan 
komen ze aan het punt: ziekteverzekering, binnen 

 brengen van het doktersbriefje…..

• Naast voeding heb je ook andere producten nodig: was, 
afwas, toiletartikelen,… Er worden twee pakketten 
van die producten geëtaleerd: het ene pakket bevat 
merkproducten, het andere huismerken. Wat is het 
verschil in kostprijs? Advies: probeer een gezonde mix te 
maken.

• Er is een blindproeverij van verschillende producten 
(o.a. chocolade, fruitsap en nootjes): hiermee proberen 
ze de vooroordelen weg te werken dat huismerken per 
definitie minder lekker zijn.

• Aan de hand van een formule wordt berekend hoeveel je 
nodig hebt voor één maand voeding.

• Ondertussen zijn er jongeren van wie het geld op is! Een 
goede medeleerling leent hem geld. Maar!!!

• In de volgende kamer van het huis: multimedia! GSM: 
zo’n gedifferentieerd aanbod. Wat heb je echt nodig 
en waarom? En wat kost elk toestel, elk abonnement? 
Koppelverkoop! Een toestel voor enkele euro’s, maar 
dan hang je vast voor 24 maanden aan een duur 
abonnement. Heb je echt wel het nieuwste en duurste 
toestel nodig? Of wil je dat om ‘erbij te horen’? Wat kost 
een TV?

• De jongere die geld uitgeleend heeft zit ondertussen ook 
krap bij kas en vraagt zijn geld terug! Helaas: her geld is 
weg!

• En dan opeens een werkaanbieding! Pas op! Bruto 
wedde is niet hetzelfde als netto! Er komt een 
belastingaangifte die je niet kan invullen. Misschien kan 
je hulp vragen aan OCMW of CAW? Het slechtste idee 
is van de belastingaangifte niet in te vullen en te laten 
liggen!

• Oké! Werkaanbieding: keuze tussen een fulltime job 
op enige afstand van mijn woonst of 80% dichtbij. 
Voor de fulltime job heb je vervoer nodig en: vervoer 
kost geld. Misschien krijg je een vergoeding voor woon-
werkverkeer, maar weegt dit op tegen de kosten die dat 
met zich meebrengt? Ieder vehikel kost qua aankoop, 
onderhoud, verzekering!

• En dan is er ook nog de vrije tijdsbesteding! Wat doe ik 
en wat kost me dat maandelijks? Het is goed grotere 
uitgaven (zoals festivals) te spreiden en in te plannen in 
het jaarbudget.

• Als allerlaatste stop moet elke deelnemer een kaartje 
trekken: het verrassingsmoment! Op dit kaartje kan 
staan dat je oma haar portefeuille bovenhaalt in een 
moment van gulheid, maar het kan net zo goed zijn 
dat je op je bril gezeten hebt en die stuk is, dat je 
wasmachine naar de vaantjes is,…

En dan komt het moment van de waarheid!

• Heb ik over: hoera! Maar dan is het best een spaarpotje 
aan te leggen voor onverwachte tegenslagen!

• Heb ik tekort: bij wie ga ik te rade? Ouders, grootouders? 
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Meteen ook een goede raad aan hen: sta nooit borg. 
Leen misschien wat geld. Maar als de jongere geen hulp 
vindt, dan is er ook OCMW, CAW, ziekenfonds,.. die je 
misschien kunnen helpen.

• Verschillende jongeren die gestart zijn met ‘dezelfde 
identiteit’ hebben een volledig verschillend parcours 
afgelegd met de gevolgen van dien. 

Als besluit willen we dit even meegeven:

• Heel veel jongeren ( van welke komaf dan ook) hebben 
geen benul van wat alles kost. Als jongeren in de knoei 
geraken met ouders die enig vermogen hebben kunnen 
zij geholpen worden. Maar jongeren die opgegroeid zijn 
in armoede zijn sowieso benadeeld op elk vlak.

• Het leven is enorm duur, de uitdagingen om geld uit 
te geven heel groot, haantjesgedrag is waarschijnlijk 
omgekeerd evenredig met de financiële mogelijkheden, 
wat begrijpelijk is.

• De jongeren mogen op ’t einde van de sessie hun 
bevindingen op papier zetten en dit is pas bedroevend: 
laatstejaars schrijven helaas zo gebrekkig. 

• Het pakket dat de jongeren op die beurs meekrijgen aan 
informatie en confrontatie is enorm groot! Te groot om 
te onthouden, maar het stemt hen wel tot nadenken...

Veronique Kerckhove en Jeannine Samijn

”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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De gemeente Zuienkerke plaatste nieuwe AED toestellen. 
AED betekent automatische externe defibrillator.  Er is op 
elke deelgemeente een AED toestel geplaatst namelijk 
in Meetkerke aan het sportcentrum, in Nieuwmunster 
aan de Bommel, in Houtave aan de Maere en ten slotte in 
Zuienkerke aan de loods van de technische dienst.

Bij de keuze van de locatie zijn twee factoren bepalend. 
Ten eerste het aantal mensen die aanwezig zijn op een 
openbare plaats. Hoe meer mensen, hoe groter het risico. 
Ten tweede het risicoprofiel van de aanwezigen. Sommige 
mensen hebben een groter risico op een hartstilstand dan 
anderen . Bijvoorbeeld oudere mensen en mensen die op 
bepaalde plaatsen zware inspanningen doen. De locaties 
die wij gekozen hebben voldoen aan deze risicoprofielen.

Wat is nu eigenlijk het doel van deze toestellen? 
Jaarlijks worden 10 000 Belgen het slachtoffer van een 
hartstilstand buiten het ziekenhuis. Op dit moment 
overleeft 5 tot 10% van hen. Er kunnen meer levens gered 
worden door zoveel mogelijk mensen te sensibiliseren en 
te leren reanimeren. Het gebruik van een AED-toestel 
bij de reanimatie verhoogt de overlevingskansen van 
het slachtoffer met 70%. Bij een hartstilstand is het 
belangrijkste "de tijd", elke seconde telt. Als er binnen de 5 
minuten een AED toestel gebruikt wordt bij de reanimatie 
kunnen veel mensen gered worden. Het juist reageren bij 
een hartstilstand is eveneens belangrijk . Het eerste dat 
er moet gedaan worden is de hulpdiensten verwittigen. 

Het tweede is de reanimatie en als er een AED toestel 
aanwezig is, deze zo vlug mogelijk gebruiken. Het gebruik 
van dergelijk toestel is zeer gebruiksvriendelijk, het geeft 
zelfs gesproken instructies. Maar toch is het belangrijk 
de mensen te informeren over hoe men het best te werk 
gaat en daarom zullen we alle mensen uitnodigen voor 
een basisopleiding, de datum is nog niet bekend, dat zal in 
samenwerking zijn met het Rode Kruis van Blankenberge..

Dergelijke opleiding heeft twee doelstellingen :

Ten eerste: het sensibiliseren. Het is belangrijk dat mensen 
weten waar de toestellen hangen en dat ze weten dat dit 
toestel levens kan redden bij een hartstilstand. Het is de 
bedoeling zoveel mogelijk mensen te informeren en aan te 
sporen om een gratis reanimatieopleiding te volgen. 

Ten tweede: de reanimatie. Een AED toestel gebruiken is 
niet voldoende, reanimatie blijft steeds essentieel . Een 
AED is een hulpmiddel bij reanimatie, het kan reanimatie 
in geen geval vervangen of overbodig maken. Daarom is 
het belangrijk dat onze inwoners dergelijk gratis opleiding 
volgen. De opleiding duurt 3 uur. 

Beste mensen we gaan er ook voor om het label "hartveilige 
gemeente" te bekomen. Om dat te bekomen moeten er 
10% van het gemeentepersoneel de opleiding volgen, dat 
zou geen probleem mogen zijn. Beste mensen hopelijk 
hebben we onze AED toestellen nooit nodig en we gaan 
het niet aan ons hart laten komen.

GEMEENTE ZUIENKERKE WIL HARTVEILIGE GEMEENTE ZIJN
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Alle timmer- en schrijnwerk in hout,
PVC en aluminium

Ramen en deuren - rolluiken - dakvensters
garagepoorten - rolluikautomatisatie

gips-kartonwanden - plafonds
binnendeuren - muggenhorren

zonnewering - dakconstructie - parket

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!

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

taxigeorges@telenet.be

Blankenbergse Steenweg 74
8377 Zuienkerke
Tel. 050 42 47 47

Sluitingsdag: maandag en
in de winter ook de dinsdag

Open: 11.30 - 14.00 u.
& 17.15 - 22 u.
zondag 21 u.

www.vierwege.be

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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OPROEP AAN DE VERENIGINGEN:

Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER 
voor 2019 naar lieselore.verstringe@zuienkerke.be

Wij publiceren ze gratis.
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OPROEP: OP WELK HUISNUMMER WOON JIJ?

Nog steeds zijn er woningen en/of   wooneenheden waar het huisnummer bijna niet te vinden is of niet leesbaar is. 
Sommigen woningen hebben zelfs geen huisnummer. 

Een huisnummer dat duidelijk zichtbaar is van op straat redt mensenlevens. Het gemeentebestuur roept samen met de 
hulpdiensten alle inwoners op om hun huisnummer duidelijk zichtbaar te bevestigen. Je hangt het huisnummer bij voorkeur 
rechts van je voordeur. Als dit niet zichtbaar is op straat, bevestig je een extra nummer aan je brievenbus. 

Het gebeurt regelmatig dat de ambulanciers ’s nachts aanbellen bij de verkeerde voordeur omdat in één straat verschillende 
huisnummers na elkaar ontbreken of zeer onduidelijk zijn aangebracht. Bij sommige spoedinterventies – bijvoorbeeld bij 
hart- of herseninfarcten – maken deze minuten tijdverlies soms het verschil tussen leven en dood. In bijna de helft van de 
interventies bij duisternis is er sprake van een moeilijk te lokaliseren woning.

Dubbel aanbrengen

In principe moet je het huisnummer aanbrengen rechts van je voordeur. Aanvullend raden we aan om het huisnummer te 
plaatsen op je brievenbus. Aangezien De Post eist dat deze vlot toegankelijk is vanaf de openbare weg, is dit meteen ook 
een opvallende plaats voor de ambulanciers. Deze oproep is in het belang van je eigen veiligheid en deze van je dierbaren.

TECHNISCHE DIENST
EN LANDBOUW

MOOIMAKERS

WIE IS MOOIMAKERS?

Mooimakers is het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en 
sluikstort van de OVAM, Fost Plus en de VVSG. De OVAM 
is verantwoordelijk voor het afvalstoffen-, materialen- en 
bodemsaneringsbeleid in Vlaanderen. Fost Plus verenigt 
de bedrijven die verpakte producten op de Belgische 
markt brengen. De lokale overheden zijn verantwoordelijk 
voor de openbare netheid en zijn verenigd in de Vereniging 
van Vlaamse Steden en Gemeenten (vvsg).

WAT DOET MOOIMAKERS?

Mooimakers voert onderzoek, stimuleert 
kennisuitwisseling, ondersteunt op een proactieve manier 
alle actoren die zich engageren in de strijd tegen zwerfvuil 
en zet zelf aanstekelijke acties op. Mooimakers is de 
motor van een maatschappelijke beweging waar iedereen 
deel van kan uitmaken.  We geven uitvoering aan het 
beleid rond zwerfvuil en sluikstorten.
Dit beleid is gestoeld op 5 pijlers waarvan we ondertussen 
weten dat een samenspel van deze pijlers het beste 
resultaat geeft.  Het gaat om: 
 1. infrastructuur
 2. omgeving
 3. participatie
 4. sensibilisering en communicatie

 5. handhaving

WAT KAN JIJ DOEN ALS INDIVIDU?

Kom op voor een mooie buurt.

Zeg nee tegen zwerfvuil en ja tegen een mooie buurt! 
Veeg je straat. Onderhoud je favoriete plaats. Word een 
Mooimaker en claim je propere plek. En overtuig zoveel 
mogelijk anderen om mee te doen. Want zwerfvuil is een 
zaak van ons allemaal.

Voor opruimmateriaal (grijper, handschoenen, fluovestje 
en vuilniszakken) kan je terecht bij je gemeente of 
afvalintercommunale. Maak met hen ook de nodige 
afspraken over ophalen van het verzamelde zwerfvuil.

Meer informatie: 
mooimakers.be/wat-kan-jij-doen/individu
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PMD-SORTEERREGELS IN BRUGGE EN 

OMMELAND VERANDEREN VOORLOPIG

 NOG NIET

BRUGGE, 3 juni 2019. Sinds 1 juni mag er in de regio’s 
Roeselare en Oostende alsook het Meetjesland meer in 
de blauwe PMD-zak, maar in Beernem, Blankenberge, 
Brugge, Damme, De Haan, Jabbeke, Oostkamp, Zedelgem 
en Zuienkerke – de negen steden en gemeenten 
aangesloten bij IVBO – blijven de sorteerregels nog even 
dezelfde. MIROM, IVOO en IVM maken deel uit van de 
nieuwe golf afvalintercommunales die nu al de overstap 
maken naar de nieuwe blauwe zak; voor de inwoners in 
het werkingsgebied van IVBO is het nog even wachten tot 
begin 2020.

De uitbreiding van de PMD-sorteerregels wordt door Fost 
Plus - de organisatie verantwoordelijk voor de inzameling, 
sortering en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval 
– stap voor stap ingevoerd over het hele land. Op die 
manier krijgen alle schakels in de afvalketen voldoende 
tijd om zich hierop voor te bereiden.

De intrede van de nieuwe blauwe zak verloopt niet per 
provincie of gemeente, maar in golven van telkens een 
aantal afvalintercommunales. Zo maakten de omliggende 
intercommunales MIROM (Roeselare en Menen), IVOO 
(Oostende en Ommeland) en IVM (Meetjesland) op 1 juni 
2019 de overstap, terwijl het voor de steden en gemeenten 
aangesloten bij IVBO wachten is tot begin 2020. Een 
precieze startdatum is voorlopig nog niet bekend.

Als gevolg van de gefaseerde invoering kunnen de PMD-
sorteerregels in aangrenzende gemeenten verschillen 
naargelang de afvalintercommunale waartoe ze behoren. 
Zo mogen bijvoorbeeld in Oostkamp, dat behoort tot het 
werkingsgebied van IVBO, voorlopig nog steeds enkel 
plastic flessen en flacons in de blauwe zak, terwijl de 
inwoners van de aangrenzende gemeenten Wingene, 
Lichtervelde en Torhout (MIROM) voortaan wel plastic 
schaaltjes, vlootjes, potjes, zakjes en folies mogen 
inzamelen. Eenzelfde scenario doet zich voor in De Haan, 
Jabbeke en Zedelgem, terwijl aan oostelijke zijde van 
de IVBO-regio Beernem en Damme grenzen aan het 
Meetjesland waar de nieuwe blauwe zak ondertussen een 
feit is.

Afvalintercommunale IVBO roept inwoners uit de regio 
Brugge en Ommeland dan ook op om aandachtig de 
sorteerregels op de afvalkalender of haar website www.
ivbo.be te raadplegen. Ook de website www.betersorteren.
be verduidelijkt welke regels van toepassing zijn in welke 
gemeente.

De huidige sorteerregels voor PMD houden in dat naast de 
metalen verpakkingen en drankkartons nog steeds enkel 
en alleen plastic flessen en flacons – en geen andere plastic 
verpakkingen – in de blauwe zak thuishoren. De ophalers 
van IVBO onderwerpen aangeboden PMD-zakken tijdens 
de ophaalrondes steeds aan een visuele controle; zakken 
met een foute inhoud zullen een rode sticker krijgen en 
worden niet meegenomen zodat het recyclageproces niet 
verontreinigd wordt.

TER HERINNERING 

NIEUWE SAMENSTELLING VAN DE MILIEURAAD 

Nieuwe milieu - ideeën op maat van onze gemeente zijn 
belangrijk voor het gemeentelijk beleid.
Het gemeentebestuur kan volgens de statuten , na de 
gemeenteraadsverkiezingen, een nieuwe milieuraad 
samenstellen.

De raad wordt samengesteld met:
• Geïnteresseerde inwoners.

• Leden van Soci- culturele- en beroeporganisaties van de 
gemeente

• Vertegenwoordigers van de scholen

Wij vragen aan de kandidaten om de schriftelijke ( mail ) 
kandidatuurstelling vóór 1 augustus 2019 te sturen naar 
het College van Burgemeester en Schepenen.
Schepen van milieu
Jacques Demeyere Jacques.demeyere@zuienkerke.be 
0479/272591

TER HERINNERING 

NIEUWE SAMENSTELLING VAN DE LANDBOUWRAAD 

De “stem van de landbouwer” is essentieel in het 
gemeentelijk beleid .
Het gemeentebestuur kan volgens de statuten, na de 
gemeenteraadsverkiezing, aan de landbouwers met 
een landbouwnummer en aan de leden van de erkende 
landbouworganisaties vragen om zich kandidaat te stellen 
voor de landbouwraad voor de volledige legislatuur.
Bij deze verzoeken wij U , indien je wenst deel te 
nemen aan de landbouwraad, je schriftelijke ( mail) 
kandidatuurstelling te richten aan het College van 
Burgemeester en Schepenen vóór 1 augustus 2019.

Schepen van landbouw
Jacques Demeyere jacques.demeyere@zuienkerke.be 
0479/272591
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Openbare markten:
woe., zat.: Knokke - zon.: St. Michiels
donderdag: Wenduine
vrijdag: Gent

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

ZUIENKERKE

22ste Kunstroute in Zuienkerke – 10-11-15-16-17-18 augustus 2019

Voor de 22ste 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 8 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 lokale winkels aantreft. 

De kunstroute vormt overigens de geknipte aanleiding voor een zomerse fietstocht, al dan niet in combinatie met het 
Bourgondische polderarrangement Het Vlakke Land. Voor slechts 20 euro eet en drinkt u een hele dag lang. 3 werkdagen 
vooraf reserveren in het gemeentehuis is de boodschap.

DE BLAZUIN

Dit jaar duikt in september en oktober De Blazuin, het 
intergemeentelijk cultureel samenwerkingsverband 
tussen De Haan, Blankenberge en Zuienkerke, de 
wervelende jaren ’60 in. Gebeten door een stevige rock-
‘n-roll vibe nemen we je met een goed gevuld en muzikaal 
programma mee naar de hoogdagen van de sixties. 

Een nostalgische throwback in time, van David Bowie tot 
The Rolling Stones en Aretha Franklin.

Haal de folder vanaf juli in de infokantoren van De Haan of 
Blankenberge of in het gemeentehuis van Zuienkerke

BLANKENBERGE

PODIUMAANBOD

Cultuurjaar vol straffe madammen

Vol spanning telt het cultuurcentrum Blankenberge af naar de start van het nieuwe cultuurseizoen. Getriggerd door de VN-
campagne #MorePowerfulTogether is het cultuurpakket 2019-2020 er één vol straffe madammen. Scala, Beatles by Girls, 
Axelle Red, … zijn maar enkelen in het rijtje! Wil je niets missen van het nieuwe cultuurseizoen? Koop dan nu je tickets via 
www.blankenberge.be/cultuurtickets of aan de balie van het Infopunt Toerisme.

Het cultuurjaar start meteen goed met drie straffe voorstellingen van al even straffe madammen!

Meisjesnamen (Scala)

Scala is één van de hoofdrolspelers in het Vlaamse muzieklandschap als het om vrouwelijke bezettingen gaat. Voor 
het eerst presenteert het meisjeskoor, onder leiding van de Kolacny Brothers, een volledig Nederlandstalig programma, 
stampvol nummers die gulde brengen aan vrouwen. Anne. Irene. Louise. Marijke. Ze passeren allen de revue. 

Met Meisjesnamen als seizoensopener, klinkt het cultuurcentrum op een beloftevol jaar vol straffe madammen.

Muziek
Za 21.09.2019 – 20:00 

 -CC Blankenberge – Saveryszaal (casinogebouw)
abonnement € 22,50 – basis € 25 – jong volk € 21 
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Soetopia (Soe Nsuki)

Bloemetjes plukken, vier broers hebben, arm zijn en croque-monsieurs eten: dat is de wereld van jonge artieste Soe Nsuki. 
In haar eerste zaalshow neemt ze het publiek mee op reis door het onvoorspelbare landschap van Soetopia, het land der 
eeuwige positiviteit. Een land waar de glazen - overvol zijn, maar waar tegenslag ook zijn plaats heeft. 

Wordt er gelachen? Ja! Wordt er geweend? Ja! Wordt er geld uitgedeeld? Misschien!

Soe is een ware energiebom. 100% girlpower die je instant een gelukkiger mens maakt.

    Comedy 
Za 21.09.2019 – 20:00 

CC Blankenberge – Consciencezaal (casinogebouw)
abonnement € 8,50 – basis € 11 – jong volk € 7 

Gezegend zij (pascale platel)

In Gezegend Zij verhaalt Pascale Platel de levensloop van Jezus Christus vanuit het oogpunt van tante Elisabeth, de moeder 
van Johannes De Doper. Platel brengt je een verhaal vol humor en kwinkslagen. Ze laat je gieren van het lachen, maar 
evenzeer beweegt ze je tot tranen.

Platel is een verhalenvertelster pur sang. Met het publiek aan haar lippen frist ze ons collectief geheugen op met anekdotes 
die getuigen van groot respect, geestdrift en heel wat korreltjes zout.

Theater / Matinée 
Zo 06.10.2019 – 15:00 

 CC Blankenberge – Consciencezaal (casinogebouw)
abonnement € 10 – basis € 12,50 – jong volk € 8,50

Handletteren voor beginners

In verschillende stijlen en met eenvoudige decoraties 
transformeer je handgeschreven woorden en zinnen in 
kleine kunstwerkjes. Voortbouwend op enkele essentiële 
basisprincipes die in de eerste les aangereikt worden, ga 
je tijdens de tweede sessie aan de slag met quotes en 
wenskaarten. Je ontvangt ook heel wat tips voor andere 
toepassingen en gaat naar huis met veel zin om verder te 
experimenteren.

Een starterspakket met het benodigde materiaal is in de 
prijs inbegrepen.

Data: Maandag 09 & 16.09.2019 – 19:30 tot 22:00
Locatie: Bibliotheek, Aula

 (Onderwijsstraat 17, 8370 Blankenberge)
Lesgever: Tine Demol

Kostprijs: € 55 voor twee sessies
Organisatie Vormingplus Regio Brugge

 en CC Blankenberge

Inleiding tot humor – beginners

Gebeten door comedy? 
Goesting om anderen met gevatte humor aan het lachen 
te maken? 
In deze introductieles onderzoek je samen met Sven 
Verelst (Clownstudio) de drie hefbomen van humor bij 
het acteren: naïviteit, ironie en timing. Via oefeningen en 
improvisaties krijg je bovendien de kans om op zoek te 
gaan naar je persoonlijke sterktes. En wie weet, smaakt 
het daarna wel naar meer!

Broodjeslunch inbegrepen 

Datum: Zaterdag 28.09.2019 – 10:00 tot 16:00 
Locatie: CC Blankenberge, Saveryszaal 

 (Zeedijk 150, 8370 Blankenberge)
Lesgever: Sven Verelst

Kostprijs € 42.50 
Organisatie Vormingplus Regio Brugge 

 en CC Blankenberge i.s.m. Wisper

CURSUSAANBOD
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 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

DAKWERKEN  ZINKWERKEN  CARPORTS  

KARWEIEN

Westernieuwweg Zuid 20  8377 Houthave
 T 0478 94 32 16 

HENDRIK TRAEN

Kleuter- en jeugdatelier

In het kleuter- en jeugdatelier openbaart de mysterieuze 
wereld van kunst zich in een wervelend parcours van 
kijken, spelen en onderzoeken. Fantasie viert hoogtij 
in deze cursus! Voorbij datgene wat we alledaags en 
vanzelfsprekend vinden, exploreren de jonge springers 
samen met een ervaren lesgeefster de bijzonderheden van 
schilderen, boetseren, grafiek, etc. Gaandeweg vertaalt 
spel zich in experiment en een finale meer technische 
benadering.

• Mogelijkheid tot één proefles.
• Niet op vakantie- en feestdagen.

  

  Kleuteratelier (4 t.e.m. 6 jaar)
   Startdatum: 28.09.2019
   Uren: za 14:00 tot 16:00

  Jeugdatelier (7 t.e.m. 9 jaar)
   Startdatum: 25.09.2019
   Uren: wo 16:15 tot 18:15

  Jeugdatelier (7 t.e.m. 9 jaar)
   Startdatum: 28.09.2019
   Uren: za 10:00 tot 12:00

  Jeugdatelier (10 t.e.m. 13 jaar)
   Startdatum: 25.09.2019
   Uren: wo 13:45 tot 15:45

Locatie: De Speeldoze 
(Groenestraat 86, 8370 Blankenberge)

Lesgever: Cornelia Boudens
Kostprijs: 

Volledig cursusjaar: € 110 
Half cursusjaar: € 55 

€ 10 materiaalbijdrage per half cursusjaar

EXPOAANBOD:

Another Fairytale - Cindy Wright 

Tijdens de zomer van 2019 werkt het cultuurcentrum 
Blankenberge samen met Belgisch kunstenares Cindy 
Wright. Haar fotorealistische schilderijen combineren het 
thema van vergankelijkheid met een bijzonder levendig 
kleurenpallet. Voor deze expo zullen tien monumentale, 
nooit eerder geëxposeerde werken tentoon gesteld 
worden in Exporuimte De Meridiaan. 

06.07 >  29.09.2019 – dinsdag t.e.m. zondag: 14 > 17 u.
Exporuimte De Meridiaan (gelijkvloers casinogebouw)

Gratis inkom.

TENTOONSTELLINGEN CC OUD STADHUIS

12/07/2019 28/07/2019 Réné Pauwels

31/07/2019 12/08/2019 Pollimonca - Monique Pollin

16/08/2019 1/09/2019 Diane Deprest

5/09/2019 15/09/2019 Patrick Boterman, Pascale Schotte & Kristof Van Trimpont

19/09/2019 29/09/2019 Ann Vanoverschelde
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ONDERWIJS

NIEUWS UIT DE GEMEENTESCHOOL 
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Hardware en Software 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roland Traen 
Kapellestraat 30 
8377 HOUTAVE 
 

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

http://www.hirosoft.be 
 

Indien gewenst service bij u thuis. 

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

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

voor meer info of demo. 

BLIJF DE COMPUTER DE BAAS 

Hirosoft voorziet vanaf nu ook de 
mogelijkheid om cursussen te volgen 

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

thuis of in de firma. 
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ENERGIETECHNIEKEN  •  WARMTEPOMPEN  •  ZONNEBOILERS

SANITAIR  •  VERWARMING  •  VENTILATIE

Jan Bosschaert
0477/69.14.39
jan@demabo.be

Nick Demaecker  
0478/97.22.68
nick@demabo.be
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AKKERWINDE

Dit jaar trokken we er met alle leefschoolkinderen opnieuw een weekje op uit. 
We kwamen terecht in Laarne en beleefden er heerlijke tijden. We schreven er met z’n allen een mooi gedicht over!

Wat je in je hart bewaart raak je nooit meer kwijt
Op stap met Pipi Langkous in Laarne

- Educatieve week mei 2019 -

Op een zonnige maandag in mei waren alle leefschoolkinderen superblij.
De hele school mocht op educatieve week, 

we vertrokken en waren nog allemaal heel erg bleek.
De zon scheen elke dag hoog in de lucht 

en de wind blies geen zucht. 
We reden met de auto, de bus en de trein 

en dat vonden we heel fijn.
We kwamen allemaal goed aan op het leuke domein, 

er was een megacool speelplein.
Leefgroep 4 trok op zwerfklas en ze gaven veel gas.

Samen naar Brussel en Gent, dat kostte een flinke cent.
Leefgroep 2 en 3 bezochten het huis van Alijn, ze deden de appelsienendans en zagen hoe 

het vroeger was, ze leerden waar baby’s vandaan komen en waren in hun sas. 
Daarna een tocht met de boot op het water, 

dat onthouden we zeker voor later.
Met de bus naar de klimzaal, waar we leerden boulderen allemaal. 

Nadien trokken we onze kleren uit en sprongen in een kajak op de rivier, 
we maakten veel leute en plezier. 

Leefgroep 1 en 2 bezochten Harry Malter en de dieren daar,
 lama’s, geitjes, kamelen en aapjes stonden voor hen klaar.
Het was een topdag en ze gingen naar huis met een lach.

Op donderdag deden we samen leuke dingen, 
we zaten rond het kampvuur liedjes te zingen.

Lekkere hapjes gemaakt, geschilderd met handen en voeten, 
t-shirts batikken en dansen net als Pipi Langkous met haar sproeten.

We namen ook onze Aaron mee in het verhaal, 
we zongen voor hem een prachtig lied, echt allemaal.

Vandaag is het tijd om naar ons huisje te gaan. 
We pakken onze valies voor de zee, maar misschien hebben we niet alles mee. 
De herinneringen blijven in ons hart voor altijd, die raken we nooit meer kwijt.
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OPROEP AAN DE VERENIGINGEN:

Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER 

voor 2019 naar lieselore.verstringe@zuienkerke.be

Wij publiceren ze gratis.
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TECHNIEKACADAMIE

Tussen september en december 2019 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 techniekmentoren. Ook 
een actief bedrijfsbezoek in de gemeente is voorzien en 
een diploma-uitreiking op het einde. 

Meer informatie omtrent de specifieke datums en het 
inschrijven, volgt nog.

LOKALE HELDEN

Op vrijdag 26 april 2019 zette Poppunt, samen met 
iedereen met een hart voor z’n lokale muziekscene, 
muzikanten, dj’s en performers van alle maten en soorten 
in de spotlights. De vierde editie van Lokale Helden staat 
bekend als het grootste muziekfeest van Vlaanderen 
en Brussel. De jeugddienst van Zuienkerke was aan zijn 
tweede editie toe. 

De jonge lokale helden gingen van start met een 
kinderkoor. Drie meisjes die muziekschool volgen, 
speelden een samenspel met gitaar en piano. Daarna was 
er een kippenvel momentje door het solo optreden van een 
10jarig meisje. Vervolgens was er nog een dansoptreden, 
waarvan de choreografie zelf bedacht was door 4 meisjes. 

JEUGD
De jonge lokale helden werden afgesloten met enkele 
goede meezingers van het kinderkoor. 

Als kers op de taart, maakte de coverband ‘Looking for 
Darcy’ zijn debuut voor het grote publiek, waarbij de 
Notelaar helemaal uit zijn dak ging. 

We kunnen spreken van een geslaagde editie met 
een grote opkomst! Er werd veel gelachen, gedanst, 
meegezongen,…. Hopelijk zien we jullie volgend jaar terug! 

OPROEP AAN DE VERENIGINGEN:

Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER 

voor 2019 naar 

lieselore.verstringe@zuienkerke.be

Wij publiceren ze gratis.
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BUITENSPEELDAG

Op 24 april vond de 8de editie plaats van de buitenspeeldag in 
Zuienkerke. Heel de middag lang konden de kinderen buiten 
ravotten. De favoriete televisiezenders stonden op ruis en er werd 
speciaal een brief gestuurd naar de leerkrachten om geen huiswerk 
te geven. Er was dus geen enkel excuus om niet buiten te gaan 
spelen! 
De wind en de enkele regendruppels hielden de kinderen niet tegen 
om te komen! We mochten meer dan 130 kinderen in Meetkerke 
dorp, die omgetoverd was tot een heus speeldorp, verwelkomen!

ROEFELDAG

18 mei was een dag waar heel veel kinderen naar uitkeken, want dan was het eindelijk zover: Roefel! 150 kinderen konden 
proeven van verschillende beroepen en mochten deze ook uitoefenen. Daarnaast waren de weergoden ons goed gezind. 
Het zonnetje straalde de hele dag. Het was niet enkel voor de kinderen een onvergetelijke dag maar ook voor de vele 
vrijwilligers die hebben meegeholpen. Waarvoor DANK! Weer een topeditie!
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SPEELPLEINWERKING DE PLOETERS

Binnen enkele weken is het ZOMERVAKANTIE! Tijd om de boekentassen diep in de kast te stoppen en twee maanden lang 
te genieten van vrijheid en zon. Dit jaar staat onze gemeentelijke speelpleinwerking opnieuw voor de kinderen klaar!

Speelpleinwerking ‘De Ploeters’ is dé ideale plaats voor 3 tot 12 jarigen om tijdens de 2 zomermaanden te ravotten, te 
knutselen, uitstapjes te maken, geschminkt te worden, te fietsen, uit de bol te gaan op het springkasteel, … En dat 
allemaal onder het toeziend oog van ons enthousiast moniteam.

Het speelplein opent de deuren om 7u30 en sluit om 18u stipt. Vooraf inschrijven is niet nodig. Een dag ravotten op 
het speelplein kost voor Zuienkerkse kinderen 4 euro. Kinderen woonachtig buiten Zuienkerke betalen 7 euro per dag. 
Kinderen die naar Zuienkerke naar school gaan of tijdelijk bij familie in Zuienkerke verblijven kunnen zich inschrijven aan 
het voordeeltarief van 5 euro per kind.

Vergeet ook niet dat je, onder bepaalde voorwaarden, beroep kan doen op de jeugdvoordeelbonnen en jeugdvoordeelpas 
van de gemeente Zuienkerke.

Naast onze Speelpleinwerking voorzien we enkele uitstappen voor onze tienerwerking.
Tieners van 12 tot 16 jaar kunnen zich hier voor inschrijven.

Wens je meer inlichten over de uitstappen? 
Stuur dan gerust een mailtje naar jeugddienst@zuienkerke.be

UITSTAPPEN PLOETERS
2 juli Planckendael

9 juli De Sierk

12 juli Kidrock

16 juli Bellewaerde aquapark

23 juli Jumpsquare

29 juli Pierlapont

6 augustus Goolfy in Europa

13 augustus Wonderlamp

20 augustus Nausiaa National Sea Park

27 augustus Technopolis

UITSTAPPEN TIENERWERKING
3 juli Efteling

17 juli Polderwind: Outdoorteam

31 juli Lasershoot - Oenanthe

14 augustus Escape room

28 augustus Walibi
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SENIOREN

SENIORENNAMIDDAG

Het gemeente- en OCMW bestuur van Zuienkerke 
organiseerde op dinsdag 14 mei opnieuw een 
seniorennamiddag.

De namiddag ging van start met de voorstelling van 
onze Renovatiecoach, Dhr. Jan Dekeerle. Hij geeft als 
onafhankelijk expert advies omtrent vragen als: het 
energiezuiniger maken van je woning, de (hoge) kosten 
van energie, renoveren van je woning,...

Daarna vertrokken we met de fiets of met de auto naar 
onze plaats van afspraak ‘Domein Polderwind’, daar 

brachten we een bezoek aan het gloednieuwe zorghotel. 
Na de rondleiding konden we genieten van koffie en gebak 
op het zonneterras van het prachtige domein.

In de avond konden de senioren klinken op een fantastische 
namiddag met een glaasje sangria en smullen van een 
heerlijke maaltijd van Slagerij Chris.

Met 84 aanwezigen voor het bezoek en 94 aanwezigen 
voor de maaltijd was het dit jaar opnieuw een geslaagde 
editie. Hopelijk zien we jullie volgend jaar terug!

BEWEGEN VOOR SENIOREN

Van begin april tot eind mei organiseerde de sportdienst 
een namiddag “bewegen voor senioren”. Dit ging door 
iedere dinsdagnamiddag op domein Polderwind. Elke 
week mochten we een twintigtal actieve senioren welkom 
heten.

De bedoeling van deze lessen is om te bewegen in groep 
en dit op een verantwoorde manier. Dit wil zeggen: 
niet overdrijven en niets forceren, uitgaan van eigen 
mogelijkheden. Maar vooral genieten en aanvoelen wat 
het voordeel van sport is voor je lichaam.

Deze bewegingslessen werden verzorgd door dhr. Johan 
Vervaeke. Een ervaren sportbegeleider.

Wegens het succes en het belang van bewegen willen wij 
deze sessies verder zetten in september.

Voor meer info: sportdienst@zuienkerke.be
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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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SPORT EN VRIJE TIJD

Sportaanbod voor volwassenen op eigen gemeente

Maandagavond: wekelijks volleybal Pasar Zuienkerke
Sporthal Zuienkerke
19 uur tot 20:30 uur
Contactpersoon: Marleen Caelenberghe
0478/54.04.35

Dinsdagnamiddag: (vanaf september)
Bewegen voor senioren (55+)
Recreatiegebied Polderwind 
14 uur tot 15uur
Contact: sportdienst gemeentebestuur

Dinsdagavond: 
Wekelijks turnles voor volwassen (uitgenomen 
schoolvakanties)
Sporthal Zuienkerke
19 uur tot 20 uur 
Contact: sportdienst gemeentebestuur
050/43.20.50

Wekelijks aerobic – BBB 
Sporthal Zuienkerke 
20 uur tot 21 uur 
Contact: Martin Blomme – Davos 
0477/76.13.47

Wekelijks volleybal - sport 30-70
Sporthal Zuienkerke
21:15 uur tot 22:15 uur
Contactpersoon: Jef Lieven 
0494/65.72.31

Woensdagavond
Yoga
Sportcentrum Meetkerke 
20 uur tot 21:15 uur
Contact: sportdienst gemeentebestuur 

Mehoni zoekt (nog) Lokale Heldinnen.

“Rust Roest !!! ” Met deze ietwat activerende strijdkreet 
dendert onze Voorzitter steevast de vergaderzaal binnen 
van haar Mehoni bestuur…. Terwijl even daarvoor de 
andere bestuursleden nog ontspannen met hun voeten op 
de tafels lagen te schuddebuiken met de laatste nieuwe 
mop of roddel, en dit onder het genot van een fris pintje of 
wijntje, wordt alles plots pure ernst daarbinnen. Ruggen 
worden vliegensvlug gerecht, gezichten worden als de 
bliksem in een bloedernstige plooi getrokken, laptops 
worden ijlings opengeklapt en balpennen enthousiast in 
aanslag gehouden om zeker geen enkele mededeling of 
opdracht van de Voorzitter te missen. Alle bestuursleden 

wisselen dan nog snel een blik van verstandhouding en 
toeteren daarna luidkeels “We geven ons niet”, in een 
verdienstelijke poging om ook hun mentale aanwezigheid 
te bevestigen. De vergadering van het Mehoni bestuur 
kan beginnen…

Deze sportredactie kan het bevestigen: nergens weten ze 
beter dat rust roest dan in de cockpit van Mehoni, de beste 
vrouwenvolleybalploeg van uw gemeente. Vandaar dat 
ons bestuur, op het moment dat de rest van de bevolking 
van Zwienkerke de valiezen inpakt om op vakantie 
te vertrekken, al druk in de weer is om het komend 
volleybalseizoen voor te bereiden. Dat laatste moet 
minstens even goed worden als het vorig seizoen. Nog 
beter dus, of neen, wacht… veel beter ! Wist u trouwens 
dat alle Mehoni ploegen samen erin geslaagd zijn om 
maar liefst meer dan 50 overwinningen te boeken in het 
seizoen 2018/2019 en dat ze meer dan 10 overwinningen 
bijeen gemept hebben tegen de verschillende ploegen 
van Brugge ? Neen ? Wel, dan weet u het nu hé….enne… 
’t is graag gedaan hoor, zonder dank. We schreven het 
hierboven al: Lokale Heldinnen, dat zijn die speelsters van 
Mehoni. 

Ons clubje telt ondertussen ongeveer 65 leden, maar er 
mag natuurlijk altijd nog talent bijkomen. Daarom deze 
welgemeende oproep, beste Zwienkerkenaars, kijk vooral 
eens goed rond bij u thuis. Hebt u daar nog ergens een 
dochter rondlopen, tussen 6 en 66 jaar, die met haar 
energie en bij uitbreiding met haarzelf geen blijf weet ? 
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Zondag 1 september 2019 Oudlandpoldertocht

Een wandeling ingericht door de Zuienkerkse sportraad 
door de prachtige polders met een open landschap .

De oudlandpolder  is een gebied die ontstond rond de 
13de eeuw, waar door middel van dijken en dammen, 
zoals De Zydelinge, de Evendijk en de Gentele de 
zeewerking belemmerd werd. Door herhaaldelijke kleinere 
inpolderingen ontstond er een gebied die op de zee 
gewonnen werd.

De deelnemende wandelaars kunnen langs rustige 
verkeersluwe wegen en door weidegebieden, met 
poelen, fauna en pleisterplekken voor uitheemse vogels, 
uit verschillende afstanden kiezen, nl 5 en 6 km rond 
de kerktoren van Nieuwmunster, bij 12 km wordt de 
wandeling uitgebreid tot de poldervlakte, bij 18 km 
wordt de oudlandpoldervlakte verder ingetrokken tot de 
Uitkerkse polders en Lissewege en bij 24 km wordt het 
natuurdomein Groenwaecke bezocht.

Start: Zaal de Bommel Doelhofstraat 26A, Zuienkerke. 
Er is een ruime parking voorzien.Bereikbaarheid: Baan Brugge-

De Haan (afrit Nieuwmunster-dorp, Doelhofstraat).
Marspeilen volgen.

Inschrijving : van 8u00 tot 15u00
Afstanden : 6, 12, 18 en 24 km. Mindervaliden 5 km

Deelname leden 1,5 €. Niet federatieleden 2,0 €. Kinderen 
kunnen gratis meewandelen.

  Meer info Roger Deketelaere 0478/24 31 63 
  of Franky Goethals 0476/48 31 69.

En op www.sportraadzuienkerke.webnode.be

Deze wandeling gaat door in samenwerking met het Zuienkerkse 
gemeentebestuur en wandelsport Vlaanderen VZW.

Waarom zou u die dan niet inlijven bij Mehoni ? U bewijst 
daarmee niet alleen onze gemeente en Mehoni een grote 
dienst, maar ongetwijfeld ook uzelf. Denk nu vooral niet 
te snel “met die van ons wordt het nooit wat in een 
volleybalploeg”. We streven bij Mehoni immers niet naar 
perfectie; de aandachtige lezer had dit natuurlijk al door 
na het lezen van de eerste paragraaf van dit artikeltje. 
Allé, knalt uw dochterlief in een balorige bui regelmatig 
de deur van haar kamer zo hard toe dat de ruiten van de 
aanpalende woningen meetrillen ? Geen probleem, Mehoni 
kan altijd speelsters gebruiken die een keiharde smash of 
ferme opslag in de armen hebben. Is uw veel te drukke 
puber overal en nergens tegelijk, is ze een niet te temmen 
spring-in’t-veld ? Prima, zulke profielen kunnen we goed 
gebruiken als spelverdeler, stuur ze maar langs. Staat uw 
tiener regelmatig in de weg, of is ze van het type dat snel 
tegendraads doet ? Schitterend ! Mehoni is dankbaar voor 
een extra kracht om de tegenstand af te blokken aan het 
net. Kan de jongedame thuis niet zo goed luisteren maar 
kan ze het daarentegen wel altijd goed uitleggen en wil ze 
liefst niet tegengesproken of onderbroken worden op zo’n 
momenten ? Super, zo’n assertief talent groeit bij Mehoni 
op termijn gegarandeerd door tot trainer, coach of, wie 
weet…Voorzitter (!). Zo ziet u maar, er zijn zoveel win-
win situaties te bedenken, meer moet dat echt niet zijn. 
Interesse ? Wacht niet langer, contacteer zeker Mehoni. 
Alle praktische informatie vindt u hieronder. 

Och ja, ’t is dat u het weet, ook in het komend 
volleybalseizoen is Mehoni van plan te spelen volgens ons 
beproefd‘recept’: We Geven Ons Niet ! 
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NIEUWE AANWINSTEN 

JEUGD

Titel Auteur
FICTIE
Rapunzel Collina, Sumiti
De schone slaapster Docampo, Valeria
Sport je mee? Stilton, Geronimo
Walking blork Midam
Kasper wordt een kip Copeland, Sam
De maan is overal Janssen, Kolet
Het geheim achter het for Masters, Mathilda
Anne Frank Sánchez Vegara, Ma Isabel

De rimboe in Stilton, Geronimo
De vloek van de Vliegende DiCamillo, Kate
De waanzinnige boomhut va Griffiths, Andy
Niet openen! Parisi, Mark
Nikki weet raad Russell, Rachel Renée
Hopeloos verliefd Russell, Rachel Renée
Fantasia Stilton, Geronimo
Kato en Charlie Van Aar, Hetty
Het gouden shirt Van Gemert, Gerard
De kleur van de zon Boy 7
Schoolfeest Kortsmit, Simone
Schoolfeest Kortsmit, Simone
Boy 7 Mous, Mirjam
Mijn eerste koffertje Gaudesaboos, Pieter
Het grote kijk- en voorle Boeke, Jet
Kas en Saar vieren carnav Oud , Pauline
Kip zonder kop! Vermeulen, Moniek
Sorry (en zo) Van Lierde, Jan
Lotta op piratentocht Put, Diane
Dat is heet Winters, Pierre
Een rugzak vol eerste hul Winters, Pierre
Au, ik ben gevallen Winters, Pierre
WEETBOEKEN
Pleisterliedjes Seresia, Winok
Het ruimteboek Wormell, Chris
Praktisch handboek voor j Luchesi, Michel
Het briljante boek vol di Seed, Andy
Proefjesboek Verweij, Arno

VOLWASSENEN

Titel Auteur

FICTIE

Het alfabethuis Adler-Olsen, Jussi

Dossier 64 Adler-Olsen, Jussi

Het Marco-effect Adler-Olsen, Jussi

Naar bed, naar bed Arlidge, M.J.

Kom je spelen? Arlidge, M.J.

Klikspaan Arlidge, M.J.

In de maneschijn Arlidge, M.J.

Iene miene mutte Arlidge, M.J.

Klein klein kleutertje Arlidge, M.J.

Piep zei de muis Arlidge, M.J.

Wie niet weg is Arlidge, M.J.

Otmars zonen Buwalda, Peter

De interne jury Connelly, Michael

De val Connelly, Michael

Mist in augustus Domes, Robert

Ongenade Escober

Onder druk Escober

Onrust Escober

Frantumaglia Ferrante, Elena

De Indiase bruid Fossum, Karin

Koekoeksjong Galbraith, Robert

Vind haar Gardner, Lisa

Springvloed Griffiths, Elly

Eindeloos wit Hermans, Rudi

Serotonine Houellebecq, Michel

Mogelijkheid van een eila Houellebecq, Michel

Slaap Kepler, Lars

Wat Alice vergat Moriarty, Liane

De olijfboom Riley, Lucinda

Dromen in beeld Roberts, Nora

Armen vol rozen Roberts, Nora

Drie seconden Roslund, Anders

Twee soldaten Roslund, Anders

Jas van belofte Siebelink, Jan

Het Rosie project Simsion, Graeme

Johanna de Waanzinnige Tulkens, Joris

Een stoel Van Zadelhoff, Willem

Heilbot op de maan Vann, David

Façade Verhoef, Esther

De therapeut Yalom, Irvin D.

NON-FICTIE

Het calorie complot Willaert, Lien

Biecht van een kardinaal Le Gendre, Olivier

Leven met diabetes type 2 De Coninck, Kaatje

Stil Cain, Susan

Stories uit de stal Vervaele, Katrien

De kracht van geld Hammond, Claudia
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VERENIGINGEN-ORGANISATIES-BEDRIJVEN

JAARLIJKSE BURENDAG WIJK

KRUISKALSIJDE

Op 24 mei kwam de wijk Kruiskalsijde samen voor de 
jaarlijkse burendag bij Raul in café Kruiskalsijde. De 
intentie was om buiten van een aperitiefje te genieten, 
maar al vlug trok de ongeveer de helft naar binnen wegens 
te fris.

Daarna schoven we aan voor een koud buffet en dessert.

Als je weet dat er vijf koppels niet konden komen omdat 
ze op een ander feest uitgenodigd waren en dat er een 
drietal andere mensen verhinderd waren wegens minder 
aangename omstandigheden, dan zie je inderdaad op de 
foto dat het een afgeslankte versie was van onze jaarlijkse 
bijeenkomst.

Volgend jaar beter!
Jeannine Samijn

BOERENMARKT NIEUWMUNSTER

Op zaterdag 24 augustus 2019 organiseert de dorpsraad 
uit Nieuwmunster in samen-werking met Landelijke 
Gilden haar zesde markt in het feestweekend van de 
Bartholomeusfeesten.

We opteren opnieuw voor een uitzonderlijke markt 
met verse producten, een persoonlijk contact met de 
producenten en een ge-zellige sfeer. Het dorpsplein 
van Nieuwmunster wordt daartoe om-getoverd tot 
een gezellige markt. Hobbyteelt, bloemen en plan-ten, 
handgemaakte goederen, landbouw- en streekproducten 
staan centraal binnen ons opzet.

We pogen om een gevarieerd assortiment aan producten 
aan te bieden. Van brood, bloemen, zuivel, ijs, honing, 
fruit, groenten, aardappelen, pluimvee, aardewerk, kaas- 
of vleeswaren. Grote voorwaarden zijn aan het mogen 
plaatsen van een standje niet verbonden. De enige 

vereiste is dat het gaat om eigen geteelde of verwerkte 
producten.

Voor onze zesde editie zetten we extra in op 
promotie, verwachten we opnieuw een groei in het 
aantal standhouders en werken we rond het thema 
‘Nieuwmunster, Breugheliaans groot’. Het unieke aan elk 
product zetten we extra in de kijker.

De Doelhofstraat en het dorpsplein van Nieuwmunster 
biedt opnieuw een bijzonder kader voor deze jaarmarkt. 
Dicht bij de kust (bereikbaarheid van mensen) biedt onze 
dorpskern een fijne context om de promotie van unieke 
producten te bewerkstelligen. Het markten is voorzien 
van 14.00 tot 19.00 uur.

We hopen dan ook u van harte op deze markt te mogen 
verwelkomen.

Culinaire groeten,

Dorpsraad Nieuwmunster & Landelijke Gilden

BARTHOLOMEUSFEESTEN EREN

 PIETER BREUGEL

Oude meester is in Nieuwmunster geboren!

450 jaar na datum woedt tussen het Vlaamse ‘Grote-
Brogel’ en het Nederlandse ‘Son en Breugel’ nog steeds 
een ongelooflijke strijd om de geboorteplaats van Pieter 
Breugel de Oude. Een leger deskundigen, kunstliefhebbers, 
erfgoedzoekers, toeristische en gemeentelijke diensten 
raken er maar niet uit. Het vredevolle Nieuwmunster 
kandideert dan ook graag als alternatief ooievaarsnest. 

Nieuwmunster, Breugeliaans als géén ander

Nieuwmunster is een smeltkroes van een groots landschap 
én een schare nietige menschjes. De thuishaven voor de 
boer en de nestrover, de terugkeer van de kudde én de 
vette en magere keuken. Iedereen kan zich er geboren of 
getogen voelen. Annie van de dienst bevolking zal dan ook 
met gaarnte de geboorteakte van onze Pieter opmaken. 
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Stad Nieuwmunster maakt zich op voor grote feesten.

Van vrijdag 23 tot en met zondag 25 augustus ontvouwen 
de Bartholomeusfeesten zich deze editie vol stijl, gratie 
en schilderachtige liefelijkheid. Wie immers jaarlijks kiest 
voor dit topevenement wordt vast en zeker gemiddeld 6,3 
jaar ouder. In de St.-Bartholomeuskathedraal kun je op 
vrijdagavond opnieuw genieten van een steengoede film. 
Op zondag is het Vocaal Ensemble uit Brugge te gast. Een 
topkoor dat ons groots geboortefeest alle eer wenst aan 
te doen. Natuurlijk verwachten we je ook voor onze zesde 
boerenmarkt op zaterdag tussen 14 en 19 uur. 

In ons paradijs der dwazen kun je het hele weekend 
genieten van een goed glas wijn, edel nat, en meer 
Breugeliaans lekkers. Een feestelijke maaltijd wordt op 
zondag geserveerd. Biefstuk a volonté, een groentekrans 
en een vip-kaart voor onze bijzondere receptie kun je 
verkrijgen voor 22 euro. Voor de kinderen is er worst met 
frietjes voor 5 euro. In welke stad krijg je dit alles voor dit 
prijsje nog geserveerd? Bij Carine Blomme (0498 08 57 74) 
kun je een plaatsje ‘veroveren’ aan onze feestdis. 

Iedereen welkom!

Het wordt stilaan een traditie om op ons feestweekend 
vrienden, familie, oud-Nieuwmunsternaars en nieuwe 
inwoners uit te nodigen. Kruis alvast dit feestweekend 
aan op je kalender! En … van waar je ook bent, je bent 
welkom! En mo ja, ook inwoners van ‘Grote-Brogel’ en 
‘Son en Breugel’ mogen niet ontbreken. We gunnen hen 
het peter- en meterschap van onze nieuwe trotse telg. Op 
onze draaitafel ligt alvast ‘The time has come, to say fair’s 
fair to pay the rent, to pay our share’ klaar van Midnight 
Oil.’ Dansen zullen we!

Als trotse inwoner van Zuienkerke ontvang je op een 
later tijdstip het wat uitgebreider programma binnen 
een overzichtelijke folder in de bus. Muziekgroepen, 
animatie voor kinderen, nieuws over trekpaarden en 
tractoren, we berichten je het allemaal.

APERITIEFCONCERT  TE MEETKERKE

ZONDAG 8 SEPTEMBER 2019 OM 10u45

IERSE FOLK met de groep Malahide

Op zondag 8 september 2019 organiseert de Gezinsbond 
van Meetkerke opnieuw haar intussen traditioneel 
geworden aperitiefconcert. Ze zijn inmiddels aan de 
negende editie toe!

Dit jaar wordt opnieuw een groep uitgenodigd die reeds 
naam maakte in het folkwereldje: Malahide.

Deze Folkgroep speelt een repertoire van Ierse en Schotse 
traditionele muziek op traditionele instrumenten; 
viool (fiddle), accordeon, banjo, bouzouki, mandoline, 
gitaar en bodhran. Deze muziek is ontstaan vanuit een 
eeuwenlange traditie van samen musiceren en was 
vroeger vooral bedoeld om in de pubs dansbare muziek te 
brengen (Ceili). Malahide brengt de Ierse pubmuziek zoals 
jigs&reels, hornpipes, polka’s, doorweven met songs van 
bekende meezingers en ballades over afscheid en liefde 
tot Evergreens.

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. 

Wie al een voorsmaakje wil hebben van wat Malahide te 
bieden heeft, kan hiervoor terecht op hun eigen website 
www.malahide.be

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

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
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NIEUWS VAN DE KONINKLIJKE 

VRIENDENKRING VAN DE BLOED

GEVERS TE ZUIENKERKE

Op 26 maart, anderhalve week na het Jaarlijks Souper, 
met de huldiging van de verdienstelijke donoren, ging de 
vorige bloedcollecte door.

Er kwamen 75 donoren bloed geven. Dit waren er 8 minder 
dan op 4 december en eveneens 8 minder dan in maart 
vorig jaar.

De volgende bloedcollecte gaat door op het einde van de 
grote vakantieperiode, namelijk op dinsdag 27 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.

Arnold Van Eeghem - secretaris

HAFABRUGGE

HAFABRUGGE gaat door op zaterdag 24 en zondag 25 
augustus 2019 op de Markt te BRUGGE.

Op zaterdag 24 augustus 2019 worden diverse concerten 
verzorgd, dit in samenwerking met VLAMO West-
Vlaanderen.

10:30 uur Brasserie Ieper o.l.v. Jasmien Vandewalle 
12:00 uur seniorenorkest VLAMO W-VL o.l.v. Nico Logghe 
14:00 uur KDF Bavikhove o.l.v. Wim De Vlaminck 
15:30 uur K.H. Sint-Jozef Menen o.l.v. Astrid Lecluyse 
17:00 uur Kon. Filharmonie Leefdaal o.l.v. Rudi Ronsmans 

Op zondag 25 augustus 2019 slaan de Brugse 
Muziekkorpsen de handen in elkaar en vormen één groot 
harmonieorkest. 

Vanaf 10 uur worden alle muziekwerken voor het 
aansluitende concert ingestudeerd.

’s Middags en tijdens de pauze voor het concert is er een 
optreden van drumkorps Dink!

Om 16.30 uur gaat het slotconcert door met een 250 
gedreven muzikanten.

HAFABRUGGE is een organisatie van BMK (BRUGSE 
MUIEKKORPSEN) in samenwerking met de stad BRUGGE. 
De toegang is gratis. Er is een tribune met 1000 zitplaatsen 
voorzien.

Albert DE BEIR - Secretaris BMK

PASAR

zondag 29 september 2019 

Struisvogelkwekerij & Eperon d’Or 

Struisvogelboerderij: 

Tijdens het gegidst bezoek sta je oog in oog met 
honderden struisvogels. Gedurende de rondleiding 
leer je alles kennen van het ei tot de vogel, voeding, 
gewicht, welke veren dienen voor wat, welke huid wordt 
er verwerkt tot wat ect…Na de rondleiding worden 2 
proevertjes aangeboden en kan je nog even snuisteren 
in de hoevewinkel met originele struisvogelprodukten, 
plumeaus, zeep, handtassen en lederen accessoir, 
dierenvoeding pezen botten en worsten, struisvogelvlees 
oa. filet, steak, stoverij, paté. En zoveel meer. 

Na het bezoek rijden we naar Izegem voor de warme lunch: 
keuze doorgeven bij inschrijving !

Dagverse soep,

 Keuze uit kippenhaas natuur, peperroom-, of 
champignonroomsaus, frietjes 

OF

2 garnaalkroketten met huisgemaakte tartaar, frietjes. 

Afsluiten met Dame Blanche en koffie.

Eperon d’Or: 

Op de prachtige art deco site Eperon d'Or, een voormalige 
schoenfabriek, beleef je de industriële geschiedenis van 
Izegem. Borstels en schoenen staan op het voorplan. Zeg 
nooit zomaar ‘borstel’ tegen een borstel, want er zijn 
meer soorten borstels dan je je kan voorstellen! Tijdens 
je bezoek aan de borstelcollectie van Eperon d’Or wordt 
het allemaal glashelder. Tijdens dit bezoek maak je kennis 
met de menselijke kant van de industriële ontwikkeling. 
Hoe hebben de arbeiders en de patroons deze woelige 
periode beleefd? In welke omstandigheden moesten ze 
aan de slag? En wat staken onze ‘pekkers’ zoal uit na de 
werkuren?
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Uur & Vertrek bus: 8.30 u aan de gemeenteschool 
Zuienkerke
Nieuwe steenweg 37, 8377 Zuienkerke.
Bijdrage: Leden: € Niet leden: € 
Wat zit in de prijs: busvervoer, gegidst bezoek op beide 
locaties, maaltijd, koffie, verzekering.
inschrijving bij (beperkt aantal plaatsen 31)
Serruys Jacques 0486/71.44.84 - 050/69.73.76
Caelenberghe Marleen 0478/54.04.35
Van Belle Romain 050/41.35.62
Cuypers Henri  0497/36.46.17
Cools wim  0496/83.22.75
Valcke.Marijke@telenet.be 

En door storting voor 23/09/2019 

Pasar Zuienkerke: 
BE 07 7795 9465 2066 Bic: GKCCBEBB
 vermelding Izegem.

We werken gans het jaar aan de Warmste week, 
per deelnemer schenken wij een deel aan 

een goed doel op het einde van 2019.

King’s Coffee koffie

Natuurlijk zijn ambachtelijke gebrande koffies beter, 
koffie branden is niets anders dan de natuurlijke suikers 
van koffie laten karameliseren. Daardoor worden de bonen 
bruin. Koffiebonen die te snel en aan te hoge temperaturen 
gebrand worden, bevatten heel wat verbrande suikers en 
verbrande aromatische oliën.

Koffie gaat snel door de maag en beïnvloedt snel ons 
organisme voor een korte tijd. Cafeïne is het actieve 
bestanddeel, het stimuleert de nieren lichtjes en werkt 
daardoor vocht afdrijvend. Het stimuleert ook het centrale 
zenuwstelsel waardoor de hartslag ietsje toeneemt en 

de bloedvaten zich verwijderen. Dit ervaren wij als een 
opkikker ‘s morgens bij het ontbijt of na een lekkere 
maaltijd.

Er is nog veel meer te vertellen over koffie maar dit laten 
we over aan de mannen van het vakmanschap die King’s 
Coffee uitbaten te Oudenburg

Causus dierenkliniek dierenkliniek

Ons doel bestaat erin optimale diergeneeskundige zorg 
te bieden op maat van uw huisdier. Ook de ervaring van 
het dier is een aspect dat bij ons niet uit het oog wordt 
verloren.

Ct scan, echografie, Rx, opname, behandeling van 
alle soorten kwalen, orthopedische behandelingen, 
chirurgie, begeleiding van obesitas bij katten en honden, 
gedragsproblematiek begeleiding, enz…

Na lezen van dit, werd onze nieuwsgierigheid geprikkeld 
en hebben wij een groepsbezoek gepland. 
(http://www.causus.be)

Uur & Vertrek bus: 8 u aan de gemeenteschool 
Nieuwe steenweg 37, 8377 Zuienkerke. 
(voor diegenen die willen carpoolen, wel doorgeven aan 
iemand van het bestuur)
Anders verzamelen om 8.50u te Marteelstik 10, 8460 
Oudenburg. King’s Coffee. 

Bijdrage: Leden: 40 €  Niet leden: 45 €
Wat zit in de prijs: gegidst bezoek op beide locaties, 
ontbijt, warme maaltijd, koffie & taart in de namiddag, 
verzekering.
inschrijving bij 
Serruys Jacques 0486/71.44.84 - 050/69.73.76
Caelenberghe Marleen 0478/54.04.35
Van Belle Romain 050/41.35.62
Cuypers Henri  0497/36.46.17
Cools wim  0496/83.22.75
Valcke.Marijke@telenet.be 
En door storting voor 20/11/2019 
Pasar Zuienkerke: 
BE 07 7795 9465 2066 Bic: GKCCBEBB
vermelding Oudenburg.
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QUIZ - Zaterdag 30/11/2019

Naar jaarlijkse gewoonte kunnen jullie die avond terug de 
hoofden bij elkaar steken en onze vragen oplossen. Het 
wordt een aangename mix van wist-je-datjes, bekende 
quizformules en zelfverzonnen concepten. Ook de niet 
fervente quizzer komt zeker aan zijn trek.

Zaal: NOTELAAR Nieuwesteenweg 96 te 8377 Zuienkerke.

Zaterdag: 30/11/2019 om 19.30 u deuren open en we 
starten om 20.00u 

Deelnameprijs per persoon 
  leden: € 3,00   niet-leden: € 4,00

Een ploeg mag maximum uit 4 personen bestaan, 
mogelijkheid om ter plaatse nog ploegen te vormen .

Diegene die al een groep hebben graag de groepsnaam 
doorgeven bij de inschrijving aub !!!

We volgen de traditie en de best scorende ploegen worden 
beloond met geldprijzen. 

Inschrijven kan tot: 30/11/2019 bij 
Jacques Serruys 0486/71.44.84  
Caelenberghe Marleen 0478/54.04.35
Cools Wim  0496/83.22.75
Cuypers Henri  0497/36.46.17
Dekeyzer Edith  050/41.35.62
Valcke.Marijke@telenet.be 
www.facebook.com/pasarZuienkerke

Na inschrijving kan het bedrag ev. gestort worden 
BE 07 7795 9465 2066 

Niet leden zijn uiteraard ook welkom maar betalen een   
meerprijs. 
(dit jaar loopt er trouwens een kennismakingspakket met 
een verlaagde lidmaatschapsprijs)
info kan verkregen worden bij de bestuursleden. 

https://www.pasar.be/lokale-afdeling/zuienkerke
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info@hotelbutler.be -   www.hotelbutler.be  -  www.facebook.com/hotelbutler - @hotel_butler 
Bart en Isabelle Degroote - Van Houtte, Blankenbergse Steenweg 13 A,  8377 Zuienkerke, Tel. 050/42.60.72.

Wij bieden U 16 sfeervolle en ruime kamers met badkamer, gratis parking en wifi. Ontbijtbuffet met zicht op de polders.
1 - 2 - 3p kamers beschikbaar alsook ruime familiekamer.

Reserveer rechtstreeks via onze site. Fietsverhuur gans het jaar !
Zakenmensen, havenarbeiders of werkmannen welkom. Offerte op maat.

hotel Zuienkerke
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SOCIAAL BELEID

JEUGDVOORDEELPAS EN

JEUGDVOORDEELBONNEN

Wat is de jeugdvoordeelpas?

De jeugdvoordeelpas geeft recht op 50% korting op 
alle vrijetijdsactiviteiten voor kinderen en jongeren, 
georganiseerd door de gemeentelijke jeugd –en 
sportdienst van Zuienkerke zoals:

• Gemeentelijke speelpleinwerking; 
• Sportkampen; 
• Activiteiten en uitstappen voor jongeren; 
• Voetbal;
• Crea-atelier; 
• Andere….

Wat zijn de jeugdvoordeelbonnen?

De jeugdvoordeelbonnen kunnen gebruikt worden voor 
deelname aan vrijetijdsactiviteiten die door andere 
organisaties worden ingericht zowel binnen als buiten de 
gemeente, zoals:

• Lidgeld jeugdverenigingen;
• Sportclubs en sportkampen;
• Deelname aan kampen van jeugdverenigingen;
• Muziek -en tekenacademie;
• Andere…. 

De jeugdvoordeelbonnen kunnen aangekocht worden 
voor 6 euro en hebben een waarde van 10 euro (40% 
korting). 

De jeugdvoordeelbonnen kunnen enkel gebruikt worden 
voor betalingen voor het kind/ de jongere voor wie ze 
werden aangekocht.

Wie kan ze aankopen en wat moet je meebrengen?

De jeugdvoordeelpas en de jeugdvoordeelbonnen worden 
aangevraagd voor kinderen en jongeren van 2,5 tot 18 
jaar onder de volgende voorwaarden: 

• De kinderen/jongeren moeten in Zuienkerke 
gedomicilieerd zijn of 1 van de ouders is gedomicilieerd 
in Zuienkerke. 

• EN De ouders zijn leefloongerechtigd of hebben recht 
op het equivalent leefloon 

• OF de ouders hebben recht op een verhoogde 
tegemoetkoming (VT) van hun ziekenfonds

• OF de ouders zijn in schuldhulpverlening (CSR of 
budgetbeheer). 

Het beantwoorden aan deze voorwaarden wordt 
aangetoond met een recent attest van het ziekenfonds 
betreffende de verhoogde tegemoetkoming. 

Voor ouders in schuldhulpverlening dient een attest van 
de schuldbemiddelaar of budgetbeheerder voorgelegd 
te worden waaruit blijkt dat het gezin op het moment 
van de aanvraag onder budgetbeheer of collectieve 
schuldenregeling staat. Hier wordt rekening gehouden 
met de werkelijk beschikbare bestaansmiddelen.

Hoe werkt het?

Per kalenderjaar wordt een maximaal budget van 100 
euro per kind/jongere voorzien voor de tussenkomst in de 
jeugdvoordeelpas en/of jeugdvoordeelbonnen.

D.w.z. voor het kind/jongere kunnen maximaal 25 
jeugdvoordeelbonnen aangekocht worden per kalenderjaar 
of kan de 50% korting van de jeugdvoordeelpas maximaal 
100 euro per kalenderjaar bedragen, of een combinatie van 
beide kan per kalenderjaar maximaal 100 euro bedragen.

Kinderen/jongeren op een jeugdvoordeelpas kunnen ook 
jeugdvoordeelbonnen aankopen.

Ongebruikte jeugdvoordeelbonnen kunnen niet omgeruild 
worden.

Waar aankopen?

De jeugdvoordeelpas en de jeugdvoordeelbonnen 
aanvragen kan bij de sociale dienst van het OCMW en de 
jeugddienst van de Gemeente Zuienkerke van 1 januari tot 
31 december.

De jeugddienst is open elke dinsdag en donderdag van 9.00 
tot 12.00 uur en bevindt zich in het gemeentehuis gelegen 
in de Kerkstraat 17 te Zuienkerke (eerste verdieping), 
e-mail: jeugddienst@zuienkerke.be

In juli en augustus elke werkdag bereikbaar van 8.00 
tot 16.00 uur bij de gemeentelijke speelpleinwerking. 
De gemeentelijke speelpleinwerking vindt plaats in het 
Sportcentrum van Meetkerke. Adres: Oude Molenweg 15 
te Meetkerke.

De sociale dienst van het OCMW Zuienkerke bevindt 
zich in het gemeentehuis (eerste verdieping) en is elke 
voormiddag open van 08.30 tot 12.00 uur of op afspraak 
in de namiddag (tel. 050/42.79.98), sociale.dienst@ocmw-
zuienkerke.be. 

Vanaf 1 juli 2017 voert de Gemeente Zuienkerke 
in samenwerking met het OCMW Zuienkerke de 
jeugdvoordeelpas en jeugdvoordeelbonnen in.

THUISBEZORGDE MAALTIJDEN VIA 

HET OCMW ZUIENKERKE

Het OCMW Zuienkerke heeft hiervoor een 
samenwerkingsakkoord met een traiteur. Deze dienst 
richt zich tot mensen voor wie het bereiden van een 
maaltijd (tijdelijk) te zwaar valt.
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Er kan elke dag een maaltijd worden voorzien 
(ook feestdagen en weekend). 

Op woensdag en zondag komt de traiteur niet langs maar 
er is mogelijkheid om twee verschillende maaltijden te 
bestellen op dinsdag en zaterdag.

De prijs van een maaltijd bedraagt 7 euro per maaltijd. De 
maaltijd bestaat uit soep en een hoofdgerecht en wordt 
geleverd in porseleinen schotels.

De dagschotel kan steeds vervangen worden door een 
vispannetje met puree of stoofvlees met appelmoes en 
natuuraardappelen.

Na voorlegging van een bewijs van verhoogde 
tegemoetkoming van het ziekenfonds kan een 
tussenkomst van 1 euro per maaltijd bekomen worden.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met de 
sociale dienst van het OCMW Zuienkerke, Tel. 050/42 79 
98, thuiszorg@ocmw-zuienkerke.be

DE HUURWAARBORGLENING

Het Vlaams Woningfonds verstrekt vanaf 1 januari 2019 
huurwaarborgleningen opdat huurders hun waarborg 
zouden kunnen betalen bij het huren van een woning/
appartement. 

De huurwaarborglening 

• is renteloos 
• moet worden terugbetaald in 24 maanden
• het maximaal bedrag wordt o.a. vastgesteld in functie 

van het aantal personen ten laste en de liggin van de 
woning / het appartement

De huurwaarborglening kan kosteloos worden 
aangevraagd voor huurcontracten gesloten vanaf 1 januari 
2019

Aan welke voorwaarden moet je als aanvrager voldoen?

1 Je moet ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters of op 
een referentieadres.

2  Je geïndexeerde inkomen mag de hieronder 
vastgestelde grenzen niet overschrijden (01/01/2019):

   • voor een alleenstaande zonder personen ten laste,
    30 591 EUR;
   • voor een alleenstaande persoon met een 
    handicap die geen andere personen ten laste1 
    heeft, 33 445 EUR;
   • voor alle anderen: 45 883 EUR te vermeerderen 
    met 2 857 EUR per persoon ten laste1 (een 
    ernstig gehandicapt kind telt voor 2 personen ten
     laste).
3. Je huurwoning/appartement:
   • moet gelegen zijn in het Vlaams Gewest
   • moet als hoofdverblijfplaats dienen
   • mag geen sociale huurwoning zijn (tenzij de 
    woning wordt onderverhuurd door een sociaal 
    verhuurkantoor)

4.. Je mag:
   • geen woning of bouwgrond:
   • volledig of gedeeltelijk in volle eigendom hebben;
   • die volledig of gedeeltelijk in erfpacht of opstal is   

   gegeven;
   •  volledig of gedeeltelijk in vruchtgebruik hebben   

   gegeven.
   • geen volledig of gedeeltelijk recht van erfpacht,
    opstal of vruchtgebruik hebben op een woning of   

   bouwgrond.

In afwijking hiervan kun je toch eventueel in aanmerking 
komen voor een huurwaarborglening, meer details zie 
website.

5. Je mag geen betalingsachterstand hebben bij een 
andere lopende lening.

6. De ondertekening van de huurovereenkomst mag 
maximaal 3 maanden geleden zijn op het ogenblik van de 
aanvraag.

Hoe een huurwaarborglening aanvragen?

1. Je beschikt reeds over een (ontwerp)huurovereenkomst

De aanvraag gebeurt door een ingevuld en ondertekend 
aanvraagformulier inclusief de verplichte bijlagen (zie hun 
website) over te maken aan het Vlaams Woningfonds. 

Beoordeling volledigheid aanvraag door het Vlaams 
Woningfonds binnen 2 werkdagen na ontvangst van het 
aanvraagformulier. Het Vlaams Woningfonds beoordeelt 
uiterlijk binnen tien werkdagen nadat je aanvraag volledig 
is of je voldoet aan de toekenningsvoorwaarden.

2. Je beschikt nog niet over een (ontwerp)huurovereenkomst

Je kan een principiële toelating tot de huurwaarborglening 
vragen. Daarbij wordt - nadat je aanvraag volledig is - 
binnen de 10 werkdagen nagegaan of je voldoet aan de 
toekenningsvoorwaarden met uitzondering van diegenen 
die betrekking hebben op de huurovereenkomst zelf. 
Indien je dergelijke principiële toelating verkrijgt, kan 
je binnen maximum drie maanden je initiële aanvraag 
vervolledigen en zal het Vlaams Woningfonds vervolgens 
binnen de drie werkdagen nagaan of je voldoet aan 
de toekenningsvoorwaarden met betrekking tot de 
huurovereenkomst zelf.

Meer info over de huurwaarborglening is te vinden via de 
website www.vlaamswoningfonds.be

De aanvraag en de bijlagen kunnen online doorgestuurd 
worden naar het Vlaams Woningfonds of kunnen 
opgestuurd of doorgemaild worden naar: 

Het Provincie West-Vlaanderen. 
Provinciale dienst: Brugsesteenweg 221 – 8800 Roeselare
Tel. 051 43 19 45
E-mail: hwlwvl@vlaamswoningfonds.be
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WELZIJN EN GEZONDHEID

Warme dagen, zorg dragen

Wat te doen bij warm weer? “Wees voorbereid en zorg voor anderen”

Die warme dagen. We verlangen er met zijn allen elk jaar opnieuw naar. Maar dat lekkere weer heeft soms minder prettige 
gevolgen. Want elk jaar sterven nog honderden mensen aan de gevolgen van warmte. Stevige zonnestralen op komst? 
Bereid je goed voor en breng tijdens deze periode een extra bezoekje aan alleenwonende ouderen of chronisch zieken.

De meeste mensen lopen geen risico met extreme warmte indien ze verstandig omgaan met de zon, maar alert blijven is de 
boodschap. Jaarlijks sterven nog steeds honderden mensen aan de gevolgen van warmte. Vaak gaat het om alleenstaande 
ouderen of chronisch zieken.

Zorg voor anderen

Geef kwetsbare personen extra aandacht. Ken je alleenstaande senioren of zieken? Of vermoed je dat er zo iemand in je 
straat woont? Ga op warme dagen eens kijken of ze zich goed voelen en voldoende vocht binnenkrijgen. Misschien kan 
je wat boodschappen doen. Baby of jonge kinderen in de buurt? Help ze om voldoende te drinken. Laat kinderen NOOIT 
achter in een geparkeerde auto, ook niet als je bijvoorbeeld “maar twee minuutjes” naar de winkel moet.

Wees voorbereid

Dat warme weer? Dat pakken we wel aan als het zover is. Het ziet er bewolkt uit, geen vuiltje aan de lucht. Toch ben je 
tijdens de ‘warme maanden’ best altijd voorbereid. Zorg er bijvoorbeeld voor dat je altijd water bij hebt, zeker onderweg. 
En hou de weersvoorspellingen in de gaten, zo kom je minder snel voor verrassingen te staan.

Wanneer moet je hulp zoeken?

Heeft de zon of warmte je toch te pakken? Dan neem je best op tijd maatregelen. Hoofdpijn of duizeligheid kunnen de 
eerste tekenen zijn van ernstige problemen. Voel je je niet lekker op een heel warme dag? Drink dan zeker meteen meer 
water, zoek een koele plek en rust. Als je toch twijfelt, neem dan contact op met je huisarts. Handig dus als je zijn of haar 
nummer op zak hebt. Reageer jij of iemand anders abnormaal op warmte? Dat kan bijvoorbeeld braken zijn of overvloedig 
zweten, kortademigheid, een hoge lichaamstemperatuur, …. Dan is het goed om meteen de spoeddiensten te bellen. Koel 
de persoon in moeilijkheden af en pas eerste hulp toe indien nodig.

Nog meer weten?

Wie tijdens de warme dagen zijn gezond verstand gebruikt, komt al een heel eind. Wil je echter nog meer advies, kijk dan 
op www.warmedagen.be of raadpleeg je huisarts. Op www.warmedagen.be vind je antwoord op vragen als ‘mag je koffie 
of thee drinken bij warm weer’, ‘hoe krijg ik mijn slaapkamer koel’ en ‘hoe nuttig is airco’? Met deze tips kun je in alle 
veiligheid genieten van de warme dagen!
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Is je putwater gezond? Eerst controleren!

Wat is putwater?

Putwater is grondwater dat je zelf oppompt. De meeste waterputten die mensen hebben of laten boren, zijn niet écht diep 
en ook niet altijd genoeg beschermd tegen alle mogelijke soorten vervuiling. Denk bijvoorbeeld aan pesticiden, rioolwater, 
besmetting na een overstroming, een mesthoop, … Maar de putwaterkwaliteit kan ook verslechteren door stoffen die 
uit de ‘natuurlijke bodem’ zelf komen. Zo is zelfs een klein probleem genoeg om je putwater ongezond te maken door 
bacteriën of giftige stoffen. Dit kan jij of je gezin merken op korte termijn (vb. maagdarmproblemen), maar soms zijn de 
gezondheidsproblemen pas na vele jaren merkbaar en zeer ernstig!

Wat kan je dan best doen?

Kan je kiezen voor leidingwater, dan is dat sowieso de veiligste keuze om te drinken, te koken en om je te wassen. Wil je 
toch putwater gebruiken als drinkwater, let dan zeker hierop:

• Je hebt geen ‘levenslange gezondheidsgarantie’ op de kwaliteit van 
putwater. Een analyse van je water vertelt je wat de kwaliteit is op 
dat moment, maar voorspelt niet hoe dit zal veranderen, zeker bij 
ondiepe putten. Laat je putwater daarom regelmatig controleren. 
Hierbij is een jaarlijkse analyse aanbevolen. Zelfs al is het water 
volledig helder, ruikt het normaal en smaakt het lekker, dan kan het 
nog vervuild zijn door bacteriën of chemische stoffen.

• Gebruik je zowel leidingwater als putwater, let er dan op dat je 
leidingen goed gescheiden blijven. Zo kan je geen besmetting 
krijgen van je leidingwater.

• Gebruik nooit loden leidingen of pompen. Kies voor materialen 
die geen schadelijke stoffen afgeven in het water, zoals koper of 
kunststof.

Hoe kan je je putwater laten controleren? In het kort bestaan volgende 
mogelijkheden voor mensen die het putwater alleen voor het eigen 
gezin gebruiken:

• Je kan zelf een betaalde controle aanvragen bij een erkend 
laboratorium voor wateranalyse.

• Sommige watermaatschappijen bieden een gratis controle aan. 
Vraag dit na bij je watermaatschappij. Deze kan je vinden via www.
vmm.be/waterloket/wvrsearch.

• Kan je je niet op het openbare waternet aansluiten omdat je 
bijvoorbeeld erg afgelegen woont, dan heb je recht op één gratis 
controle van je putwater per jaar door de Vlaamse Milieumaatschappij 
(‘VMM’). Hoe je dit kan doen, vind je hier: www.vlaanderen.be/
gratis-controle-van-putwater-bij-eigen-grondwaterwinning.

Wil je preciezere info over wat je kan doen, lees dan de brochure 
‘Kwaliteitsanalyse putwater. 

Richtlijnen voor eigen waterwinners” op www.vmm.be/gezondwater.
Extra info:
• Bronnen:
  www.vmm.be/gezondwater
  www.zorg-en-gezondheid.be/drinkwater
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BURGERLIJKE STAND

JUBILEA

60 JAAR GEHUWD
DIAMANTEN HUWELIJK
ANDREA JONCKHEERE EN LAURENT CROMBEZ 

15- 04- 1959 - 15-04- 2019

Op 15 april 1959 stonden Andrea en Laurent in het 
gemeentehuis van Snellegem om elkaar het ja-woord te 
geven .Dit 60 jarig huwelijk werd feestelijk gevierd samen 
met de kinderen, de familie en het schepencollege op 
Paaszondag.

Gedurende meer dan 37 jaar hebben zij een garage 
uitgebaat in Wenduine .In 1988 zijn ze komen wonen in 
Nieuwmunster, waar Laurent van afkomstig is.Laurent 
is een duivenmelker in hart en nieren, Andrea houdt van 
wandelen en fietsen.

Samen hebben ze 2 zonen en 2 kleinkinderen.

Van harte proficiat,
De Burgemeester

GEBOORTEN

Allemeesch Georges, geboren te Oostende op 31/03/2019, 
zoontje van Allemeesch Ronny en Coudeville Viviane

Inghelbrecht Anasombo Djonga Sandrine, geboren te 
Brugge op 02/04/2019, dochtertje van Inghelbrecht Peter 
en Anasombo Djonga Godelieve

Dewulf Ella, geboren te Brugge op 17/05/2019, dochtertje 
van Dewulf Stijn en Desender Annelies

Onze hartelijke gelukwensen aan al die nieuwe 
Zuienkerkenaartjes.

HUWELIJKEN

Bonne Matthias en Laukens Charlotte,
gehuwd op 15/06/2019

Wij wensen de pasgehuwden een dikke proficiat.

OVERLIJDENS

Vermeulen Klazina, geboren in ’s Gravenhage (Nl.) op 
03/01/1937, echtgenote van Colpin Robert 

Wij bieden de familie onze deelneming aan.

’t Boldershof
bij Claude

· Praat- en eetcafé
· zonnig terras
· 2 zalen 
 ter beschikking

Kerkstraat 13 - 8377 Zuienkerke
050 67 56 32



61

MENSEN VAN BIJ ONS

BELGIË – KAZACHSTAN IN TEKEN VAN BEDNET EN TAKE OFF

Bednet zorgt ervoor dat kinderen en jongeren die tijdelijk niet naar school kunnen, de les in hun klas live kunnen volgen, 
van thuis uit, via internet. Zo zijn ze mee met de les en blijven ze in contact met hun vrienden.

Take Off zorgt ervoor dat zieke kinderen gratis gebruik kunnen maken van de nodige ICT en internetconnecties zodat zij in 
contact kunnen blijven met hun klas en de lessen kunnen volgen via Skype vanuit het ziekenhuis of hun thuis.

Als trotse ambassadeurs van Bednet en Take Off zetten de Belgian Red Devils deze organisaties mee in de kijker in hun 
EK 2020 kwalificatiecampagne. Via verschillende acties zorgen de Rode Duivels ervoor dat het werk van Bednet meer 
bekendheid krijgt bij het grote publiek. 

Tijdens hun wedstrijd op 8 juni werd deze organisatie extra in de verf gezet.

Enkele zieke kinderen volgenden de wedstrijd van thuis uit live mee. Via livestreaming werden zij geprojecteerd op de 
schermen in het stadion.Op deze manier konden zij toch virtueel mee genieten van de wedstrijd.

Bij het oplopen van het veld waren de Rode Duivels vergezeld door 11 kinderen van Bednet en Take Off.

Waaronder de Zuienkerkse Sara Dereeper. 

Sara is ziek geweest tijdens het schooljaar 2018-2019. In het begin van het schooljaar heeft ze een tijdje doorgebracht in 
het ziekenhuis. Na haar verblijf in het ziekenhuis was ze nog niet voldoende hersteld om opnieuw voltijds naar school te 
gaan. Door de organisatie Bednet kon zij de lessen, voor enkele maanden, gedeeltelijk thuis volgen. Op deze manier kon 
Sara met succes haar 5de leerjaar afmaken.

De unieke kans om mee te lopen met de Rode Duivels en op het veld te 
staan voor zoveel volk was een top ervaring voor Sara. 

Sara mocht meelopen met verdediger en favoriet Jan Vertonghen. 
Haar gezin kon alles meebeleven en supporteren vanaf de zijlijn.

Er werd ook een interview afgenomen en foto’s getrokken.
Hun voetbaltenue mochten de kinderen houden als souvenir. 

Een moeilijke periode kon zo op een mooie manier afgesloten worden. 

Ondertussen gaat Sara opnieuw fulltime naar school.

Meer informatie over deze organisaties kan je vinden op hun website : www.bednet.be .
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TERUGKERENDE ACTIVITEITEN
DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

Ma 19.00 Volleybal PASAR Sportzaal

Ma (1ste ma van de maand) 14.00 Seniorendansnamiddag Blauwe Toren Blauwe Toren 

Di 19.00-20.00 Turnen Sportdienst Gemeentelijke sportzaal

Di 21.15-22.15 Volleybal Sport 30-70 Sportzaal 

Di (om de 14 dagen) 14.00 Kaartnamiddag OKRA Notelaar

Di (behalve in de schoolvakanties) 19.00-20.00 Turnles Gemeentebestuur Sportzaal

Woe 15.00-16.00 Voetbal (vanaf 3e kleuter) Sportdienst Voetbalplein 
Meetkerke

Woe (om de 14 dagen) 16.00-17.00 Kaartnamiddag Gepensioneerdenbond 
Meetkerke

Sportcentrum

Woe (om de 14 dagen) 14.00 Kaartnamiddag Bond 3x20 en meer De Bommel

Woe 3/7 – 11/9 14.00 Fietsen KVLV Zuienkerke Kerk Zuienkerke

Do (om de 14 dagen) 19.00 Fietsen OKRA Parking gemeentehuis
1ste vrij 14.00 kaarten De Troefkaarters Boldershof

2de vrij 19.00 kaarten Driekoningenkaarters herberg Drie 
Koningen

laatste vrij vd.maand 19.30 biljart Biljart 2000 Boldershof

2de vrij 20 .00 kaarten Driekoningenkaarters herberg Drie Koningen

laatste vrij van de maand 20.00 biljart Biljart 2000 Boldershof

Juli 2019
DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

Woe 3 10.00 Provinciale wandeltocht – 20km OKRA NMBS Station Knokke

Di 23 – Woe 31 Groot bivak Chiro Neerpelt

Vrij 19 14.00-18.00 Petanque S-Sport Houtave

Augustus 2019
DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

Vrij 2 14.00-18.00 Petanque S-Sport De Maere

10-11 15-16 17-18 10.30-18.00 Kunstroute Cultuurraad Groot Zuienkerke

Vrij 16 14.00-18.00 Petanque S-Sport De Maere

Vrij 23 Film Dorpsraad Nieuwmunster Dorpsplein Nieuwmunster

Za 24 10.30-18.00 Diverse concerten van Brugse 
Muziekkorpsen

HAFABRUGGE Markt Brugge

Za 24 14.00 Boekenverkoop Bibliotheek Zuienkerke Boerenmarkt 
Nieuwmunster

Za 24 Boerenmarkt Dorpsraad Nieuwmunster Nieuwmunster

Za 24 – Zo 25 Ladies Bivak Jong KVLV Oostkust

Zo 25 Bartholomeusfeest Dorpsraad Nieuwmunster Nieuwmunster

EVENEMENTENKALENDER
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Zo 25 10.00-18.00 Harmonieorkest (Brugse 
Muziekkorpsen)

HAFABRUGGE Markt Brugge

Di 27 16.15-19.45 Bloedgeven Rode Kruis ism vriendenkring Sportzaal Zuienkerke

Woe 28 13.30 Wandelhappening + BBQ OKRA OLV Assebroek

September 2019
DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

Zo 1 08.00-15.00 Sportraad Zuienkerke Sportraad Zuienkerke De Bommel

Zo 8 10.45 Aperitiefconcert Meetkerke Gezinsbond Meetkerke Hoeve De Calangne

Ma 9 19.30 Kookles KVLV Zuienkerke Notelaar

Do 12 19.00 Yoga KVLV Zuienkerke Notelaar

Vrij 13 14.00-18.00 Petanque S-Sport De Maere

Zo 22 Ladies on the road Jong KVLV Oostkust

Ma 23 15.00 Spreker over incontinentie OKRA Notelaar

Do 26 Wandelen OKRA Lissewege

Vrij 27 14.00-18.00 Inhaalwedstrijd petanque S-Sport De Maere

Zo 29 08.30 Struisvogelkwekerij en Eperon 
d’or

PASAR Gemeenteschool 

Oktober 2019
DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

Do 3 19.00 Yoga KVLV Zuienkerke

Vrij 4 14.00-18.00 Inhaalwedstrijd petanque S-Sport

Vrij 18 Ladies escape Jong KVLV Oostkust

Za 19 BIVAKcafé Chiro Notelaar

Ma 28 08.00 King’s Coffee en dierenkliniek PASAR De Maere

Do 31 Halloweenquiz Spaarkas Boldershof

OPROEP AAN DE VERENIGINGEN:

Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER 

voor 2019 naar

 lieselore.verstringe@zuienkerke.be

Wij publiceren ze gratis.
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PUZZEL

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

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

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

De vorige puzzel werd gewonnen door Romain Van Belle. 
Proficiat!! 
Er waren 27 inzendingen, waarvan 23 juist en 4 fout.
Het juiste woord was: Facebook
Betekenis van het woord: Facebook is een gratis 
sociaalnetwerksite om online contact te maken of 
houden. Gebruikers kunnen er een persoonlijk profiel 
samenstellen en informatie en interesses delen op het 
zogeheten "Prikbord" (in het Engels "Wall").
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 21/08/2019. Enkel 
het verticale woord volstaat dus niet!

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

1) Bus- en tramabonnement bij De Lijn.
2) Beurs die jongeren wegwijs maakt in hun portemonee.
3) Het Vlaams initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort.

4) Grondwater dat je zelf oppompt.
5) Vergunning die de milieuvergunning, stedenbouwkundige 

vergunning, de verkavelingsvergunning en vergunning voor 
vegetatiewijziging vervangt en integreert.

6) Vul aan : “ Nieuwmunster, ….  …. “

1

2

3

4

5

6
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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

Europees noodnummer 112

• 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 GESLOTEN 15.00 - 18.00
Dinsdag 09.30 - 12.00 GESLOTEN
Woensdag GESLOTEN 15.00 - 18.00
Donderdag 09.30 - 12.00 GESLOTEN
Vrijdag 09.30 - 12.00 GESLOTEN

Zaterdag en zondag gesloten.

Elke 1ste woensdag van de maand: 15.00 uur tot 19.00 uur
Gesloten op donderdag 15 augustus en vrijdag 16 augustus. • GELDAUTOMAAT:

Tijdens de openingsuren kan iedereen in 
de hal van het gemeentehuis ter hoogte van 
het postkantoor gebruik maken van deze 
automaat.

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

• TOERISME ZUIENKERKE:
Volg ons ook op instagram: 
toerismezuienkerke

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

Tel. 050/42.45.45
bibliotheek.zuienkerke@blankenberge.be
Nieuwe Steenweg 37
2de verdieping 

• OPENINGSUREN BIBLIOTHEEK
 DE BOEKENNOK:

Woensdag 17.00 - 19.00
Zaterdag 10.00 - 12.00
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Blankenbergse steenweg 40/A
8377 Zuienkerke
T 050 31 85 52

KEVIN.MURPHY

MD ORGANIC HAIR SALON
ZONDER AFSPRAAK
www.mdorganichairsalon.be

mdorganichairsalon
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Online reserveren via onze site  
www.tendoele.be 

(zie reservaties) 

050/413104 
info@tendoele.be . reservatie@tendoele.be 


