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VOORWOORDJE

Beste lezers,
Bij het schrijven van dit voorwoordje (begin juli) is het nog steeds heel moeilijk te voorspellen wat we nog
mogen verwachten de komende maanden. De genomen maatregelen zijn al heel wat versoepeld, maar
vele festiviteiten en activiteiten blijven uitgesteld en onzeker want Covid-19 is er nog steeds. We moeten
dus vooral voorzichtig en waakzaam blijven.
Dit Polder maga-ZIEN is dan ook onvolledig, maar we proberen u zoveel als mogelijk de juiste informatie
door te geven.
De gemeenteraad wil jullie een duwtje in de rug geven en besliste dat:
- elke inwoner een Zuienkerke-bon krijgt ter waarde van 10 Euro om te besteden bij de lokale handelaars.
Dit als stimulans om lokaal te kopen en zo ook elkaar te ondersteunen.
- elke handelaar op de gemeente die zijn activiteiten heeft moeten stoppen door deze Coronacrisis
(rechthebbenden op hinderpremie) krijgt eenmalig 100 Euro.
Omtrent deze 2 maatregelen ontvangt u nog een schrijven.
Dat deze zomer anders wordt dan vorige jaren is zeker, maar dat neemt niet weg dat we allen toch mogen
genieten en dat kan zeker ook dicht bij huis.
Het is zomer en oogsttijd! Laat ons tijd maken voor vakantie en het samen zijn met vrienden of familie.
Het is een heftige periode geweest dus komt nu het ideale moment om de batterijen wat op te laden en
van de natuur rondom ons te genieten.
Bij de GEMEENTE proberen we op een veilige manier alle diensten te verzekeren naar jullie toe. Heb je
vragen bel dan 050/432050 of via e-mail burgerzaken@zuienkerke.be.
Voor het OCMW bel je het best 050/427998 of 0472/825243.
Alle laatste nieuwe info vind je zeker op onze website www.zuienkerke.be.
Verder wens ik jullie veel leesgenot toe. Geniet en maak het gezellig binnen jullie bubbel!
Wim Cools
Voorzitter redactieraad en schepen van Informatie
Lieselore Verstringe
Eva Verburgh
Noël Delaere
Mieke Matton
De redactieraad
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DE GEMEENTELIJKE DIENSTEN ZIJN OPNIEUW TOEGANKELIJK, BIJ VOORKEUR OP AFSPRAAK, IEDERE WERKDAG
VAN 9 TOT 12 UUR EN DE WOENSDAGNAMIDDAG VAN 13 UUR TOT 16 U 30.
VOOR EEN AFSPRAAK KUNT U TELEFONISCH CONTACT NEMEN OP HET NUMMER 050/43.20.50 OF
VIA E-MAIL BURGERZAKEN@ZUIENKERKE.BE
DE SOCIALE DIENST VAN HET OCMW ZUIENKERKE IS MOMENTEEL ENKEL TOEGANKELIJK OP AFSPRAAK.
ELKE VOORMIDDAG VAN 8U30 - 12U (VAN MAANDAG TOT EN MET VRIJDAG) IS ER IEMAND AANWEZIG.
GELIEVE EERST TELEFONISCH CONTACT TE NEMEN OP HET NUMMER 050/42 79 98 (ENKEL IN DE VOORMIDDAG)
OF VIA GSM 0472/82 52 43 EN 0474/92 21 98 (ENKEL VOORMIDDAG - THUISZORG EN BUDGETBEHEER).
DE SOCIALE DIENST BLIJFT OOK VIA E-MAIL BEREIKBAAR:SOCIALE.DIENST@OCMW-ZUIENKERKE.BE
THUISZORG@OCMW-ZUIENKERKE.BE (ENKEL VOOR THUISZORG EN BUDGETBEHEER)

• OPENINGSUREN GEMEENTEDIENSTEN
IN HET GEMEENTEHUIS:

• OPENINGSUREN BIBLIOTHEEK
DE BOEKENNOK:

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
ste
Elke 1 woensdag van de maand: 15.00 uur tot 19.00 uur
Gesloten op maandag 20 juli en dinsdag 21 juli.
Tel. 050/43 20 50 Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke

Woensdag
Zaterdag

• OPENINGSUREN POSTKANTOOR:
Maandag
GESLOTEN
Dinsdag
09.30 - 12.00
Woensdag
GESLOTEN
Donderdag
09.30 - 12.00
Vrijdag
09.30 - 12.00

15.00 - 18.00
GESLOTEN
15.00 - 18.00
GESLOTEN
GESLOTEN

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

17.00 - 19.00
10.00 - 12.00

Tel. 050/42.45.45
bibliotheek.zuienkerke@blankenberge.be
Nieuwe Steenweg 37 - 2de verdieping
• 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 & Facebook
toerismezuienkerke
Gemeente Zuienkerke

OPROEP AAN DE VERENIGINGEN:
Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER voor 2020 naar
lieselore.verstringe@zuienkerke.be
Wij publiceren ze gratis.
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GEMEENTERAAD
4. Aanpassing gezamenlijk organogram gemeenteOCMW

ZITTING VAN 27 FEBRUARI 2020
1. Verkeer: plaatsing van een tractorsluis

De gemeenteraad keurt de aanpassingen aan het
gezamenlijk organogram gemeente-OCMW goed.

De gemeenteraad keurt de aanvullende verkeersverordening goed m.b.t. het plaatsen van een tractorsluis in het
verlengde van de Blankenbergse Dijk Zuid richting fietsersbrug in Sint-Pieters.

5. Arbeidsreglement – goedkeuring addendum.
• Reglement
betreffende
dienstvoertuigen.

2. Verkeer: verkeersremmende maatregelen

het

gebruik

van

• Reglement geolokalisatiesysteem en on board unit.

De gemeenteraad beslist het aanvullend reglement op
het wegverkeer d.d. 29/01/2015 voor het plaatsen van de
twee verkeersplateaus, na verwijdering, op te heffen.

De gemeenteraad keurt het reglement betreffende
het gebruik van dienstvoertuigen en het reglement
geolokalisatiesysteem en on board unit goed en voegt
deze als addendum toe aan het arbeidsreglement.

De gemeenteraad keurt de aanvullende verkeersverordening goed om op twee plaatsen in de Weimanstraat een
asverschuiving met voorrangsregeling in te richten.

3. Aanpassing personeelsformatie
De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan de
aanpassingen aan de personeelsformatie.
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hotel Zuienkerke

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.
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.

Hardware en Software
Wij staan in voor ondersteuning, onderhoud,
herstelling en verkoop van hardware,
software, netwerken, randapparaten, printers,
enz. Mogelijkheid tot huren van PC, laptop,
beamer... Aarzel niet om ons te contacteren
voor meer info of demo.

Roland Traen

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

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

Indien gewenst service bij u thuis.
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INFORMATIE
CONTAINERPARK BLANKENBERGE OP
AFSPRAAK

NIEUW BERICHT AAN DE 70-JARIGEN
Aan allen geboren in 1950

Naar het recyclagepark in Blankenberge? Vanaf 1 juli online
reserveren

In tegenstelling tot het bericht -verschenen in de
vorige editie- laten we hierbij weten dat de geplande
viering van 13 september niet zal doorgaan gezien de
onzekere tijden veroorzaakt door Covid19.

Vanaf 1 juli 2020 kan iedereen online een afspraak
reserveren voor het recyclagepark van Blankenberge via
www.blankenberge.be/afspraken. De voorbije weken en
maanden hebben aangetoond dat het systeem voor zowel
klanten als parkwachters heel wat voordelen biedt.

We voelen ons in onze beslissing gesterkt door het
feit dat ook de 75 en 80-jarigen hun festiviteiten
uitstellen naar 2021.

Sandy Buysschaert, schepen voor Afvalbeleid: “Het
systeem met afspraken werd in het leven geroepen om de
social distance te kunnen bewaken i.k.v. de coronacrisis,
maar de reacties bij klanten en personeel tonen heel wat
voordelen. De dosering zorgt ervoor dat er geen pieken zijn
en de parkwachters kunnen het sorteren beter begeleiden.
De filevorming aan het recyclagepark wordt hierdoor
gereduceerd en de chaos van veel auto’s op het park zelf
is ook veel minder. Vandaar dat we ervoor gekozen hebben
om de lijn van het reserveren door te trekken.”

We hopen mekaar volgend jaar te ontmoeten in
betere tijden en in goede gezondheid!
We wensen al onze leeftijdsgenoten inmiddels
een gelukkige en gezonde verjaardag en geniet
ondertussen van een klein feestje met mensen uit
jullie ‘bubbel’!
Viviane De Kimpe, Jenny Goethals en Jeannine Samijn

De online reservatietool is gebruiksvriendelijk:
• er kan van een maand vooraf een afspraak gemaakt
worden tot ten laatste twee uur vooraf;
• de klant ontvangt tot twee maal toe een herinneringsmail.
Praktisch:

Café KRUISKALSIJDE

• 15 minuten per klant wordt voorzien;
• ongeveer 140 bezoekers per dag;
• alle regels blijven dezelfde, maximaal 1m³ en vanaf
0,5m³ is het betalend;
• afspraak vastleggen kan ook via T 050 636 400, mits een
dag vooraf te reserveren, al blijft het bestuur de online
reservatietool aanmoedigen. Klanten die dit algemene
nummer bellen krijgen een keuzemogelijkheid waarbij
toets 1 staat voor reservaties voor het recyclagepark.
Wanneer toets 2 wordt ingedrukt helpt het onthaal van
het stadhuis je verder met alle andere vragen.
De openingsuren blijven ongewijzigd:
•
•
•
•
•
•
•

maandag: gesloten
dinsdag: 8.30 tot 11.30 uur & 14 tot 17 uur
woensdag: 8.30 tot 11.30 uur & 14 tot 17 uur
donderdag: 8.30 tot 11.30 uur & 14 tot 17 uur
vrijdag: 8.30 tot 11.30 uur & 14 tot 17 uur
zaterdag: 8.30 tot 11.30 uur & 13 tot 16 uur
zondag: gesloten

Het recyclagepark vind je in de Scharebrugstraat 30,
8370 Blankenberge.
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Raul De Witte

Blankenbergse Steenweg,
GSM:

. Zuienkerke

Gesloten op maandag!

Aanbod:
- groot assortiment bieren
- lekkere coctails
- ijscoupes
- doorlopend verzorgde snacks
Extra:
- spaarkas
- biljartclub
- sportmanifestaties op groot scherm
- speelhoek voor de kleintjes
WELKOM!

LUISTER JIJ OOK NAAR MIJN VERHAAL?

Anoniem: “Mijn moeder geloofde me niet, en sindsdien negeert ze me.”
Awel: “Ik word stil van je verhaal. Wat moeilijk voor jou! Woont er nog iemand bij jullie thuis?”
…

Awel luistert naar kinderen en jongeren, via chat, e-mail of telefoon. Iets voor jou? Surf naar awel.be/word-beantwoorder
voor meer info. Je kan je nog tot begin september kandidaat stellen.

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 18 en 19 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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OPROEP :

GRATIS NAMIDDAGSESSIES OVER

OP WELK HUISNUMMER WOON JIJ?

“STARTEN MET EEN EIGEN ZAAK NA

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.

JE VIJFTIGSTE”
Ben je 50+ en kriebelt het om
zelfstandige te worden? Je
bent niet alleen! Alsmaar meer
mensen kiezen om op oudere
leeftijd een eigen zaak te
beginnen.

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.

Maar bij het opstarten van een zaak is een grondige
voorbereiding en goede informatie essentieel!

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.

Daarom organiseren Integraal, Overnamemarkt, Liantis
en UNIZO op 4 locaties in Vlaanderen een 3-delige
namiddagreeks, waar je de kans krijgt praktische kennis
op te doen over de belangrijkste zaken die bij de opstart of
een overname om de hoek komen kijken. De sessies gaan
eind november/begin december 2020 van start.
Deelnemen is gratis. Inschrijven vooraf verplicht.
Droom je als vijftigplusser van een nieuwe carrière als
ondernemer? Schrijf dan vandaag in!

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.

Meer informatie en inschrijven:
surf naar www.
ondernemern50plus.com (aanbod “Start 50+”)

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

OPROEP AAN DE VERENIGINGEN:
Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER voor 2020 naar
lieselore.verstringe@zuienkerke.be
Wij publiceren ze gratis.
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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

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

CULTUUR

EEN ENERGIEZUINIG HUIS?

ZUIENKERKE
KUNSTROUTE
Zelfs in pandemietijden….
gaat de kunstroute door! Op onverschrokken maar
daarom niet onvoorzichtige wijze richt de cultuurraad
voor de 22ste keer op rij een gevarieerd artistiek veelluik
in, waarbij verscheidenheid opnieuw troef is. Op 8 locaties
zullen bezoekers hun kunstminnende hart kunnen
ophalen bij het aanschouwen van de werken van een
dozijn en enige kunstenaars. Dit weliswaar met respect
voor de (dan) geldende afstands- en hygiënische regels
– zo houden we het veilig en gezond in onze grotendeels
van covid gespaarde poldergemeente. En er is nog meer!
Bij het indienen van dit artikel konden we het nog niet
officieel bevestigen maar de kans is groot dat er nog
enkele visuele toemaatjes verschijnen langs het parcours
van de kunstroute…. Spannend hé? Reden te meer om
zeker ‘de toer te doen’!

Een energiezuinig huis? Kinderspel met ENERGIEhuis
West VIaanderen
Voortaan kunnen inwoners van Zuienkerke terecht bij
het ENERGIEhuis WVI met al hun vragen rond renovatie
en energie(besparing). We willen onze inwoners over
de streep trekken energiezuinig te renoveren. Met het
ENERGIEteam van WVI wordt dit voortaan kinderspel: van
premies, leningen en fiscale kortingen die je kan krijgen
als je je woning energiezuiniger maakt tot informatie
over hoe je kan investeren in hernieuwbare energie. Het
ENERGIEhuis WVI staat onze inwoners bij met raad en
daad.

Kunstroute Zuienkerke 8-9-15-16 augustus op diverse
locaties in de 4 dorpen. Doorlopend open van 10u30
tot 18 u. De folder met informatie vindt u bij de betere
middenstand en horeca van onze gemeente. Deze
activiteit is gratis.

Zo krijg je energie- en renovatieadvies dat perfect
op maat van jouw woning is, gemakkelijk, objectief
en betrouwbaar. Het ENERGIEteam biedt eerste hulp
bij energievragen, helpt inwoners op weg om hun
energiefactuur onder controle te houden, vraagt offertes
op bij aannemers en/of begeleidt de renovatiewerken van
A tot Z. Enkel bepaalde (kwetsbare) doelgroepen kunnen
nog een energielening renteloos afsluiten tot 15.000 euro.

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

Met de communicatiecampagne ‘Een energiezuinig huis?
Kinderspel met ENERGIEhuis WVI’ worden inwoners
aangespoord om contact op te nemen en over hun
renovatie en energie(besparing)plannen te spreken. Ze
worden maximaal ontzorgd, zodat energie besparen en/
of renoveren kinderspel wordt!

Kerkebilk 12, 8377 Houtave
050 322 611 of 0478 27 30 93
Geregistreerd aannemer
Vraag vrijblijvend inlichtingen, gratis offerte!

MEER INFO?

OPROEP AAN DE VERENIGINGEN:
Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER
voor 2020 naar
lieselore.verstringe@zuienkerke.be
Wij publiceren ze gratis.

www.wvi.be/energiehuis
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OPROEP LEDEN CULTUURRAAD
Volgens de wettelijke bepalingen moeten voor elk werkjaar dat loopt van één september tot eind augustus alle organisaties
die in aanmerking komen voor het lidmaatschap van de Algemene Vergadering van de Cultuurraad aangeschreven worden
met de vraag om hun afgevaardigde(n) aan te duiden.
De Cultuurraad van Zuienkerke doet dan ook een oproep tot de verenigingen om lid te worden van de Algemene Vergadering
van de Cultuurraad.
Ook personen die menen een individuele bijdrage te kunnen leveren door hun persoonlijke betrokkenheid of deskundigheid,
kunnen vragen om deel uit te maken van de gemeentelijke Cultuurraad.
Indien u als vertegenwoordiger van een vereniging of als individueel belangstellende wenst deel uit te maken van de
Gemeentelijke Cultuurraad, verzoeken wij u onderstaande strook in te vullen en terug te bezorgen bij de Gemeentelijke
Cultuurraad, ter attentie van Ludwig Vanderbeke, Voorzitter van de Cultuurraad, Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke of bij
Annie Allemeesch, cultuur@zuienkerke.be

Ondergetekende

Naam : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

f

..............................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

g
e

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

vraagt hierbij deel te mogen uitmaken van de Algemene Vergadering van de Gemeentelijke Cultuurraad.

De aanvrager wenst aan te sluiten:

q namens de volgende vereniging: ...............................................................................
q wenst aan te sluiten als individueel belangstellende.

Datum en Handtekening:
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CULTUURCENTRUM BLANKENBERGE
DE BLAZUIN 2020
Wanneer : zondag 18.10.2020 09:00 tot 16:30.
In 2020 gaat De Blazuin de uitdaging aan om, meer dan
eens, haar streekgenoten met elkaar te verbinden. Spring
op de pendelbus en ontdek samen met vrienden en familie
wat De Haan, Blankenberge en Zuienkerke aan speciaals
te bieden hebben.
• De Haan
− 09:00 tot 11:00
− Ontbijt en Virtual Reality-beleving in Molenaarshuys
nabij Hubertmolen

Onderhoud en herstellingen
alle merken.

• Zuienkerke

Verkoop van nieuwe
en tweedehands wagens.

− 11:30 tot 14:00
− Broodmaaltijd en rondleiding in het zorgcentrum van
Domein Polderwind, met aansluitende wandeling

Import US-cars en parts.
Restauratie en herstellingen
van uw oldtimer.

• Blankenberge
− 14:30 tot 16:30

Elke werkdag open van 9 tot 18 uur

− Meezingactiviteit ‘Oude Nederlandstalige Klassiekers’
in Huisje van Majutte
− Initiatie ‘Oude bewaartechnieken voor vis’ met
proeverij in Huisje van Bedee

Een bus brengt je tot op de verschillende locaties.
Ontdek het volledige programma en de praktische
info via www.zuienkerke.be en via de verschillende
stadsdiensten.
Gratis
Organisatie Lokaal Bestuur Blankenberge, Gemeente De
Haan en Gemeente Zuienkerke
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ONDERWIJS
NIEUWS UIT DE GEMEENTESCHOOL
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AKKERWINDE

Na enkele weken thuisblijven en online lesgeven door het corona-virus konden we eindelijk met z'n allen terugkeren naar
onze fijne leefschool. Tot onze grote verbazing en blijdschap zagen we overal om ons heen tekenen van nieuw leven. De
prachtige wilgenhut in de stille tuin staat in bloei, de blaadjes waaien in de wind en onze toffe kippen Brahma en Framboza
hebben er een klein adoptiekuikentje bij. 'Bertje' is onze kleinste spruit op school en voelt zich al helemaal thuis. Dolly
de duif bouwt aan nestje in de nok van het dak en Peppie en Kokkie, onze konijntjes huppelen vrolijk rond. Kortom, ons
schooltje bruist van het leven. We leren en leven écht buiten en dat is heel erg fijn! Want weet je... als je om je heen kijkt,
dan pas zie je waarlijk hoe mooi alles is!
Wees welkom bij ons.
Misschien tot binnenkort.
Warme groet, het team en de kinderen van leefschool Akkerwinde
18

JEUGD

Beste ouders,
De Academie van Blankenberge en de gemeente Zuienkerke hebben de handen in elkaar geslagen en zijn trots dat er vanaf
september 2020 kan gestart worden met een klasje muziek in Zuienkerke.
Deze lessen Creatief met Muziek zijn bedoeld voor kinderen van het eerste en tweede leerjaar (°2014 en °2013) die graag
kennis willen maken met de wondere wereld van muziek. Ze zingen er samen de leukste liedjes, leren het ritme slaan en
maken kennis met de muzieknoten. Er wordt veel plezier gemaakt en de kinderen kunnen volop hun muzikale creativiteit
ontwikkelen.
De lessen vinden plaats op woendag van 12.30 tot 13.30 u. in de Gemeentelijke basisschool ‘t Polderhart, Nieuwe Steenweg 37,
8377 Zuienkerke.
Breng je je kind vroeger of haal je ze later op? Dan kunnen ze terecht in de opvangklas van de gemeenteschool.
INSCHRIJVEN GEBEURT ONLINE VIA :
www.mijnacademie.be/samwblankenberge
Tarief: € 73 per schooljaar met korting: € 49 (zie voorwaarden op onze website)
Inwoners van Zuienkerke kunnen, onder bepaalde voorwaarden, gebruik maken van jeugdvoordeelbonnen.
Meer info: OCMW Zuienkerke, 050 42 79 98 of jeugddienst Zuienkerke, 050 43 20 50

INFO:
Stedelijke Academie voor Muziek en Woord

Gemeente Zuienkerke

De Smet de Naeyerlaan 141 -145 | 8370 Blankenberge
T 050 636 690 | muziekacademie@blankenberge.be
www.blankenberge.be/academie

Kerkstraat 17 | 8377 Zuienkerke
T 050 43 20 50 | jeugddienst@zuienkerke.be
19
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Jo Vandeurzen, Vlaams minister voor Volksgezondheid,
Welzijn en Gezin: “Uit de evaluatie van de eerste projecten
bleek dat de deelnemers erin slaagden om dagelijks meer
te bewegen, ook zij die er anders heel moeilijk toe komen.
Ik zou daarom Blankenberge / Zuienkerke / De Haan
willen feliciteren met zijn engagement om Bewegen Op
Verwijzing op te starten. Voldoende beweging draagt
namelijk bij tot een goede gezondheid.”

BEWEGEN OP VERWIJZING HELPT `
INWONERS VAN BLANKENBERGE /
ZUIENKERKE / DE HAAN MEER
BEWEGEN
Blankenberge / Zuienkerke / De Haan is gestart met
het project ‘Bewegen Op Verwijzing’, een initiatief van
het Vlaams Instituut Gezond Leven en met steun van
de Vlaamse overheid. Dankzij dit project kunnen de
huisartsen inwoners van Blankenberge / Zuienkerke /
De Haan met een gezondheidsrisico doorverwijzen naar
een Bewegen Op Verwijzing-coach. Die coach helpt de
doorverwezen patiënten om meer te bewegen.

Zuienkerke

Bedoeling van ‘Bewegen Op Verwijzing’? De 'zittende'
Vlaming met een gezondheidsrisico op doktersverwijzing
aan het bewegen krijgen. De doorverwezen patiënten
krijgen van de coach een beweegplan op maat: van een
dagelijkse fietstocht naar het werk tot een wekelijks
dans- of zwemuurtje in de buurt. De coach helpt hen op
weg en motiveert hen. Ook de lokale sportverenigingen
doen mee aan Bewegen Op Verwijzing.

De coach voor Zuienkerke is Marleen Vanbesien. Je kan
haar contacteren via zuienkerke@bewegenopverwijzing.
be

Bedoeling is dat de deelnemer zijn weg naar een actiever
leven op termijn zelfstandig kan verderzetten. Het
aantal consultaties bij de coach bepaal je zelf. Er ligt een
maximum op 7 uur individuele begeleiding.

Voor meer informatie:
www.bewegenopverwijzing.be

Dankzij Bewegen Op Verwijzing profiteert de deelnemer
van heel lage tarieven. Je betaalt de coach maar 5 euro per
kwartier voor een individuele sessie, en 1 euro per kwartier
voor een groepssessie. Heeft de deelnemer recht op een
verhoogde tegemoetkoming? Dan krijgt hij een extra
korting.

Sportdienst Zuienkerke
050 43 20 50
sportdienst@zuienkerke.be

Bewegen Op Verwijzing-coach

I-SCHOOL

Blankenberge / Zuienkerke / De Haan heeft de stap
gezet

Vanaf heden werkt de gemeente voor de inschrijvingen
van activiteiten met het online platform i-school. Meer
info daarover vind je op de gemeentelijke website onder
het luikje vrijetijd.

Blankenberge / Zuienkerke / De Haan heeft, onder
begeleiding van LOGO Brugge – Oostende een
aanvraagdossier ingediend bij het Vlaams Instituut
Gezond Leven.
“In dat dossier heeft Blankenberge / Zuienkerke / De
Haan aangegeven wie als coach aan de slag kan, hoe ze
de huisartsen hierover zullen informeren en hoe ze dit
initiatief ook voor iedereen toegankelijk zullen maken,”
zegt Luc Lipkens, stafmedewerker bij het Vlaams
Instituut Gezond Leven.

Voordelen
Onderzoek toont aan dat je dubbel zoveel beweegt na
begeleiding. Bovendien heeft het project ook nog andere
voordelen: je voelt je beter in je vel, je komt vaker naar
buiten en je hebt meer sociaal contact.
23
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SPORT EN VRIJE TIJD

BIBLIOTHEEK

DANSPLATOO

ELKE DEELGEMEENTE ZIJN EIGEN
MINIBIEB

Dansplatoo vzw biedt al
jaren lang danslessen aan
in de gemeenteschool
te Zuienkerke. Samen
met de docente Eline,
gingen de dansers ook dit
seizoen wekelijks aan de
slag om zich dansant te
ontwikkelen. Het is dan ook zeer fijn dit dansseizoen live
te kunnen afsluiten, in de danszaal met de nodige portie
fun.

De bibliotheek van Zuienkerke
geeft de inwoners van GrootZuienkerke en de passanten een
toemaatje.
In elke deelgemeente komt een
boekenhuis. " Een kast vol boeken
onder de blote hemel."
Het
boekenhuisje
is
van
eigen
makelij,
ontworpen,getimmerd en geschilderd door onze Technische dienst.

Vanaf begin juli verwelkomt Dansplatoo alle dansers
op haar lesplaatsen, want vanaf dan is inschrijven voor
het nieuwe dansseizoen mogelijk. Aanmelden voor een
volledige lessenreeks of voor een proefles verloopt volledig
digitaal via https://inschrijven.fedes.be/inschrijven/
dansplatoo

De minibieb is letterlijk een kast op een openbare plaats
waar iedereen in kan. Voorbijgangers en buurtbewoners
kunnen er een gratis boek uitlenen, meenemen of ruilen.
De bedoeling is dat ze regelmatig nieuwe boeken vinden
om te lezen. In zo'n boekenhuisje zitten afgevoerde
bibliotheekboeken met uiteenlopende onderwerpen.

GEEN OUDLANDPOLDERTOCHT

Zo zijn er kinderboeken, informatieve boeken, strips en
romans.

DIT JAAR

In Houtave staat het boekenhuisje aan de boom tegenover
de Herberg, In Nieuwmunster op het kerkplein niet ver
van de vrijheidsboom, in Meetkerke aan de parking en
in Zuienkerke zelf staat het kastje aan de rustplaats net
voor de fietsersbrug.

De Oudlandpoldertocht van zondag 6 september 2020 zal
net als de Meetkerkse Moerentocht wegens de gevolgen
van Coroana niet doorgaan dit jaar. Het is namelijk zeer
moeilijk tot onmogelijk om de noodzakelijke afstanden en
veiligheidsvoorschriften te respecteren voor wandelaars
en bestuur.

Elk boekenhuisje heeft een meter of peter. Dat is een
vrijwilliger van de bib die zich engageert om deze kleine
bibliotheek in de gaten te houden en bij te vullen.

De sportraad wil evenwel benadrukken dat de Meetkerse
Moerentocht in 2021 vermoedelijk zal doorgaan op zondag
11 april, en de Oudlandpoldertocht (die zal starten in de
Notelaar) op zondag 5 september 2021. Daar ook de
wandelfederatie tijdens deze periode stil lag hoopt de
sportraad eerstdaags dat deze data aanvaard worden.

Aan elk kastje is er ontsmettende handgel voorzien om
het veilig te houden.
Nog even ter info: wegens de coronamaatregelen was
onze bibliotheek gesloten tot 30 juni 2020.
Afhaalservice was mogelijk.

HENDRIK TRAEN
DAKWERKEN



ZINKWERKEN



CARPORTS

Vanaf woensdag 1 juli zijn de deuren van de bib terug open.
Alle boekenliefhebbers klein en groot zijn hartelijk welkom.



LERARENKAARTEN

KARWEIEN

De deadline voor de afhaling van de lerarenkaarten is
verlengd tot 31 juli 2020.
Tijdens de openingsuren van de bibliotheek kunnen de
leerkrachten woonachtig in Zuienkerke de kaart ophalen

Westernieuwweg Zuid 20  8377 Houthave
 T 0478 94 32 16 
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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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Beste (en lieve) bezoeker van de Boekennok

VERENIGINGEN
ORGANISATIES
BEDRIJVEN

Op 1 juli opende onze BIB opnieuw de deuren.
Een spannend moment … want er was véél gebeurd
ondertussen !!!
Vooreerst hadden we elkaar sedert lang niet meer
ontmoet in de BIB die naast ontspannende lectuur ook
de kans biedt om wat aan ‘socialising’ te doen en bij te
praten.

NIEUWS VAN DE KONINKLIJKE
VRIENDENKRING VAN DE
BLOEDGEVERS TE ZUIENKERKE

Onze BIB is ruim maar niet van die aard dat we er kunnen
dansen en naar hartelust rondhuppelen. Anderhalve
meter afstand is al heel krap ...

Zoals reeds in het vorige nummer vermeld, kon
het jaarlijks souper van de
Bloedgevers Zuienkerke wegens de
coronamaatregelen niet doorgaan.

Daarom nog even volgende aandachtspunten:
- het dragen van een mond- en neusmasker is verplicht
voor bezoekers ouder dan 12 jaar gedurende het
volledige bezoek aan de BIB
- hou voldoende afstand (min. 1,50 m)
- gebruik bij voorkeur de trap, het gebouw wordt zoveel
mogelijk geventileerd
- de ouderen onder ons kunnen de lift gebruiken, maar
slechts 1 persoon per liftbeurt.
- handhygiëne (handgel) boven aan de ingang van de BIB
- blijf niet langer dan nodig rondhangen in de BIB
- mochten er te veel BIB-gangers zich op hetzelfde
moment aanmelden, dan organiseren we een tijdelijke
toegangsregeling tot de drukte van het moment voorbij
is.
Maar
vooral
doen
we
verantwoordelijkheidszin !

beroep

op

Gezien de horeca uiteindelijk
3 maanden dicht bleef is het
organisatorisch niet meer mogelijk
om het souper dit jaar nog te
organiseren.
We zullen dit uiteraard volgend jaar hernemen. We zullen
echter zeker de verdienstelijke donoren van dit jaar niet
vergeten en hen daarom ook mee uitnodigen op de viering
van volgend jaar.
Door de opgelegde corona veiligheidsmaatregelen dienden
de bloedafnames te gebeuren met in acht name van de
door het Rode Kruis bepaalde regels. Wijzelf hebben deze
uiteraard gerespecteerd.

jullie

Er werd bij het binnen komen eerst gevraagd om de
handen te wassen.

Samen maken we er een mooie zomer van !

Tevens diende er de nodige afstand te worden gehouden.

Ook vragen we jullie begrip voor het volgende…

Omdat ook gevraagd werd het contact met andere
personen zoveel mogelijk te vermijden hebben we geen
geschenken bedeeld. Je bonnetjes kan je natuurlijk
opsparen en op een volgende bloedinzameling inwisselen
voor een geschenkje.

Vanaf 1 juli startten we ook met een nieuw programma
(WISE) voor het bibliotheekbeheer.
Tijdens de voorbije weken had ons team zich met de steun
van de BIB van Blankenberge toegelegd op het gebruik
van dit nieuwe programma dat over heel Vlaanderen van
toepassing is.

We geven uiteraard ook altijd een drankje na de donatie,
maar wegens de opgelegde maatregelen konden we dit
niet aanbieden.

Normaal gezien zou alles vlekkeloos moeten verlopen,
hoogstens iets trager dan gewoonlijk omdat we nog wat
onwennig zijn, zeker in een ‘life’ situatie. Onze excuses
hiervoor maar dank ook voor jullie begrip !

Hopelijk zijn deze maatregelen op de volgende
bloedinzameling wat versoepeld, want dit had tevens een
invloed op het aantal donoren dat daardoor een stuk lager
lag.

Last but not least: de BIB blijft de hele zomer open
behalve op 21 juli en 15 augustus (of behoudens dwingende
maatregelen).

De volgende bloedcollecte zal plaats vinden op dinsdag 15
september in de gemeenteschool te Zuienkerke van 16u15
tot 19u45.

Tot morgen of tot binnenkort !

Mogen we daarom vragen om terug familie, vrienden en
kennissen aan te moedigen en / of mee te brengen.

Het BIB-team

Arnold Van Eeghem - secretaris
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ENERGIETECHNIEKEN • WARMTEPOMPEN • ZONNEBOILERS
SANITAIR • VERWARMING • VENTILATIE

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

SOCIAAL BELEID
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SOCIALE DIENST
Om de veiligheid van de inwoners en het personeel
te garanderen blijft de sociale dienst van het OCMW
Zuienkerke momenteel enkel toegankelijk op afspraak.
Elke voormiddag van 8u30 - 12u. (van maandag tot en
met vrijdag) is er iemand aanwezig in de sociale dienst
(permanentie).
U kunt bij voorkeur telefonisch contact nemen op het
nummer 050/42 79 98 (enkel in de voormiddag) of via
gsm 0472/82 52 43 en 0474/92 21 98 (enkel voormiddag
- thuiszorg en budgetbeheer).
De sociale dienst blijft ook via e-mail bereikbaar:
sociale.dienst@ocmw-zuienkerke.be
thuiszorg@ocmw-zuienkerke.be
(enkel voor thuiszorg en budgetbeheer)

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.
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

CORONATOESLAG OP GROEIPAKKET
Het Vlaams Parlement heeft het decreet goedgekeurd
dat de toeslag op de kinderbijslag invoert voor wie te
lijden heeft onder de coronacrisis. De toeslag kan worden
aangevraagd van 15 juni tot 31 oktober.
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De Vlaamse regering kondigde op 08/06/2020 aan
binnen het Groeipakket of kinderbijslag een Covid-19toeslag in te voeren voor gezinnen met een inkomen
onder de grens van 2.213,30 euro per maand die door
de coronacrisis hun inkomen zagen dalen. Gezinnen die
één maand inkomensdaling kunnen aantonen, zullen
een eenmalige toeslag van 120 euro per kind krijgen. Die
toeslag wordt uitbetaald in drie maandelijkse schijven. De
tegemoetkoming geldt voor werknemers, maar ook voor
zelfstandigen.

• De verhuurder verbindt er zich toe geen vordering tot
uithuiszetting in te leiden, zolang het afbetalingsplan
wordt nageleefd. Als het plan niet wordt nageleefd,
verwittigt de verhuurder het OCMW en geeft hij het
OCMW minstens 2 weken de tijd om een oplossing
te zoeken, vooraleer de vordering in te leiden.
De verschillende partijen (huurder, verhuurder en OCMW)
ondertekenen de begeleidingsovereenkomst digitaal of
op papier.
Meer informatie is terug te vinden op de website
https://www.vlaanderen.be/fonds-ter-bestrijding-vande-uithuiszettingen of via tel. 1700. Ook bij de sociale
dienst van het OCMW Zuienkerke kun je meer informatie
hierover bekomen: sociale.dienst@ocmw-zuienkerke.be
of 050/427998.

Meer info hierover is te bekomen bij uw kinderbijslagfonds.

FONDS TER BESTRIJDING VAN
DE UITHUISZETTINGEN

”Drie Koningen”

Door de coronacrisis hebben meer mensen dan vroeger
het moeilijk om hun huur te betalen. Jaarlijks zijn er in
Vlaanderen circa 12.000 vorderingen tot uithuiszettingen,
waarvan er ongeveer 30% effectief doorgaan

17de eeuwse polderherberg

Boerenbrood met hesp
diverse koude en warme schotels
tea-room

Het nieuwe Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen
is op 1 juni 2020 in werking getreden als opvolger van het
Huurgarantiefonds voor verhuurders.

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

Het Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen geeft
een tegemoetkoming aan OCMW's die huurders met
huurachterstal begeleiden. Het OCMW kan tot 50% (max
1.250 euro) betalen van de huurachterstand.

Kerkhofstraat 17, 8377 Houtave
Tel. 050 31 40 60
Gelegenheid voor familiefeesten en rouwmaaltijden

Voorwaarden
De huurachterstal moet minstens 2 maal de huurprijs en
maximaal 6 maal de huurprijs bedragen.
Naar aanleiding van de coronamaatregelen komen
huurachterstallen ontstaan vanaf 1 april 2020 in
aanmerking. Oudere huurachterstallen komen niet in
aanmerking.
Procedure
Huurders en verhuurders kunnen geen rechtstreekse
aanspraak maken op het Fonds. Het OCMW dat de huurder
begeleidt beslist autonoom om al dan niet gebruik te
maken van het Fonds:
• Het OCMW neemt kennis van de huurachterstal.
• Het OCMW beslist om de huurder specifiek te begeleiden
bij de afbetaling van zijn huurachterstal, en beslist
hiervoor al dan niet een beroep te doen op het Fonds.
• Het OCMW, de huurder en de verhuurder sluiten een
begeleidingsovereenkomst:
• De huurder verbindt er zich toe om de begeleiding
van het OCMW te aanvaarden en de afbetalingen na
te komen.
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JEUGDVOORDEELPAS EN JEUGDVOORDEELBONNEN
Jeugd
vo
op vri ordeelpas
jetijds
=
activi 50% kor ti
teiten
ng
.
Wat is de jeugdvoordeelpas?

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.

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

Jaarlij
k
kind v s 100 euro
tusse
ia de j
nk
eu
jeugd gdvoordee omst per
voord
eelbo lpas en/of
Hoe werkt het?
nnen.
Per kalenderjaar wordt een maximaal budget van
100 euro per kind/jongere voorzien voor de tussenkomst
in de jeugdvoordeelpas en/of jeugdvoordeelbonnen.

Gemeentelijke speelpleinwerking;
Sportkampen;
Activiteiten en uitstappen voor jongeren;
Voetbal;
Jeugd
Crea-atelier;
voord
e
Andere….
Aanko elbon = 40
Waar opprijs bo % kor ting
de va
n de b n is 6€
on is 1
0€

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.

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:
•
•
•
•
•

Kinderen/jongeren op een jeugdvoordeelpas kunnen ook
jeugdvoordeelbonnen aankopen.
Ongebruikte jeugdvoordeelbonnen kunnen niet omgeruild
worden.

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

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

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

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?

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 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
budgetbeheer).

in

schuldhulpverlening

(CSR

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

of

Het beantwoorden aan deze voorwaarden wordt
aangetoond met een recent attest van het ziekenfonds
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PROJECT 'DE MANTELZORGHUB' ZOEKT

Voorkom een hoge energiefactuur en …

MANTELZORGERS UIT ZUIENKERKE

RENOVATIE - GLAS

Mantelzorgers zijn personen die zorg dragen voor een
naaste zoals een partner met een chronische ziekte,
een ouder met dementie of een kind met een beperking.
Mantelzorgers vormen een belangrijke basis van onze
zorg en verdienen daarom erkenning en steun. Binnenkort
gaat een nieuw initiatief van start in Zuienkerke in
samenwerking met de gemeenten Blankenberge,
Damme, De Haan en Knokke-Heist om mantelzorgers nog
beter en breder te informeren en te ondersteunen. Daarbij
wensen we ook het bestaande aanbod aan ondersteuning
en activiteiten nog beter bekend te maken. We willen
dit natuurlijk niet alleen doen en zoeken daarom enkele
enthousiaste personen die graag willen meedenken
met ons om het project samen vorm te geven. Ben je
mantelzorger en heb je interesse om deel te nemen aan
een reeks gratis workshops? Laat het ons dan snel weten!

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

Algemene glasonderneming

E.BLOMME & ZONEN
Hanzestraat 2.1

Contact OCMW Zuienkerke: Isabelle Vanhaecke,
thuiszorg@ocmw-zuienkerke.be en Inez Goderis, inez.
goderis@ocmw-zuienkerke.be of 050/427998

8370 Blankenberge
tel. 050 41 40 31
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PREVENTIE

BURGERLIJKE STAND

HERNIEUWING RIJBEWIJS

GEBOORTEN

BANKKAARTMODEL

Janssens Morgan, geboren in Brugge op 21/03/2020,
dochtertje van Janssens Daniel en Collee Alexandra

Rijbewijzen in bankkaartmodel werden voor het eerst
afgeleverd in juli 2010. Deze rijbewijzen hebben een
administratieve geldigheid van 10 jaar, dus binnenkort
moeten die eerste rijbewijzen hernieuwd worden.

Hodan Sofia, geboren in Brugge op 04/05/2020,
dochtertje van Hodan Valentin-Ilie en Hodan AlinaMariana
Babak Amir, geboren in Brugge op 24/05/2020, zoontje
van Babak Mohammed en Massy Nicky

Iedereen heeft de plicht om de administratieve einddatum
van zijn rijbewijs op te volgen en de hernieuwing van zijn
rijbewijs op tijd aan te vragen.

Dosse Milo, geboren in Knokke-Heist op 10/06/2020,
zoontje van Dosse Tom en Dosse Alena

Is uw rijbewijs nog minder dan 3 maanden geldig neem
dan contact met de dienst rijbewijzen van de gemeente
om uw rijbewijs te hernieuwen.

Lippens Amélie, geboren in Brugge op 19/06/2020,
dochtertje van Lippens Bart en Despierre Charissa
Onze hartelijke gelukwensen aan al die nieuwe
Zuienkerkenaartjes.

HUWELIJKEN
Peiffer Yannick en Debaene Charlotte, gehuwd op
06/06/2020
Wij wensen de pasgehuwden een dikke proficiat!

OVERLIJDENS
Wintein Willy, geboren in Meetkerke op 27/04/1936,
echtgenoot van De Waele Jeannine, overleden op
27/04/2020
Wij bieden de familie onze deelneming aan.

Vanderostyne CONSTRUCT

BVBA

ALGEMENE BOUWONDERNEMING
T-F

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

Dimitri Vanderostyne _ zaakvoerder

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

Bianca Tilleman

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

35

VISITEKAARTJE_ZWART_WIT.indd 1

26-05-2008 21:18:50

MENSEN VAN BIJ ONS
Het werd een bijzondere ervaring

ANNEKE DEWULF

“Technisch verliepen diverse medische interventies, zoals
bloedafnames, radiologieonderzoeken en het nemen
van longfoto’s optimaal. Toch was het een onwezenlijke
situatie, waarbij onze outfit de nabijheid met patiënten
hinderde en mensen eerder afschrikte. De communicatie
verliep vaak moeilijk, hoewel dit met een hardhorige
patiënt af en toe tot grappige situaties leidde. Voor de
onderlinge samenwerking met collega’s was het ook
niet ideaal doordat we rondliepen als robots die elkaar
soms met moeite herkenden. Daarom werd onze naam
op ons pak vermeld. Opvallend was hoe uiteenlopend
de impact van het virus was. Sommige mensen werden
helaas heel snel ernstig ziek. Anderen hadden nauwelijks
symptomen en vooral kleine kinderen bleken meestal
weinig vatbaar voor het coronavirus. Al bij al is het hier vrij
goed meegevallen. We dienden gelukkig geen broeihaard
te bestrijden”.

In januari bracht ik op doktersadvies een nachtje door in
het Brugse AZ Sint-Jan voor observatie in de slaapkliniek.
De verpleegkundige die me op mijn slaaponderzoek
voorbereidde was Anneke Dewulf. Toen ik haar enkele
weken geleden toevallig opnieuw ontmoette, vernam
ik dat ze intussen anderhalve maand gewerkt had
bij coronapatiënten. Omdat we in de redactieraad
nieuwsgierig zijn en omdat we in deze rubriek graag
een inwoner van onze gemeente laten vertellen over
een actueel onderwerp, mocht ik Anneke hierover
interviewen. Tijdens ons gesprek in “Hof Cleyhem” in de
Nieuwe Steenweg kwam al vlug de ‘lockdown’ op vrijdag
13 maart aan bod.
De noodsituatie had gevolgen voor het werk van Anneke
“Normaal zou ik op maandag 16 maart om 20.45 uur
starten met de nachtshift in het slaaplabo. Omstreeks
17 uur werd ik thuis opgebeld om me mee te delen dat
ik verwacht werd in de spoedgevallendienst, die wegens
de uitzonderlijke situatie uitgebreid werd. In een extra
afgescheiden gedeelte werden er mensen met een
vermoeden van corona opgenomen. Ze werden getest en
grondig onderzocht door spoedartsen en andere dokters.
Met COVID-19 besmette personen werden meteen strikt
gescheiden van andere patiënten. Wij ontvingen een
volledige uitrusting om zonder risico te kunnen werken
met de noodzakelijke beschermende kledij, zoals een
schort, handschoenen en een eendenbekmasker. Met
uitzondering van onze onderkleding droegen we geen
eigen kleren en we mochten ook niets meenemen van en
naar huis. Na het werk was het verplicht om een douche
te nemen”.

Het engagement van Anneke duurt intussen al dertig
jaar
“Na mijn studies in de verpleegsterschool van SintJan in het Zonnekemeers kon ik vanaf 1990 aan de
slag in het AZ Sint-Jan. Daar werkte ik 28 jaar op de
dienst neurologie waar ik in aanraking kwam met heel
diverse hersenaandoeningen. Op menselijk vlak waren
er aangrijpende ervaringen zoals een trombose die het
leven van een levenslustige 16-jarige jongeman helemaal
overhoopgooide. Zo zal ook het doorzettingsvermogen
van een jonge vrouw, die erin slaagde om alle handelingen
uit te voeren met de arm die ze na haar aandoening wel
nog kon gebruiken, me steeds bijblijven”.
36

OPROEP AAN DE VERENIGINGEN:
Twee jaar geleden nam haar loopbaan een nieuwe
wending

Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER
voor 2020 naar

“Sinds twee jaar werk ik in de slaapkliniek. Bijzonder is dat
je er in contact komt met mensen die niet ziek zijn, maar
wel geïnteresseerd in het onderzoek en benieuwd naar
het resultaat. Onze slaap is heel belangrijk en we hebben
er geen controle over. De diversiteit aan slaapproblemen
is boeiend en uitdagend. Het meest opvallend zijn de
extremen, met enerzijds slaapwandelaars waarvan de
geest slaapt en het lichaam actief is en anderzijds mensen
die geestelijk wakker zijn maar lichamelijk verlamd en niet
in de mogelijkheid om te reageren. Momenteel is het
zeer druk. Geplande afspraken konden gedurende een vrij
lange periode niet doorgaan waardoor alles opgeschoven
is. Voor opname dient ook nog steeds iedereen eerst op
het coronavirus getest te worden. Enkel wie negatief
blijkt, wordt opgenomen”.

lieselore.verstringe@zuienkerke.be
Wij publiceren ze gratis.

Na haar huwelijk met Luc Monbaliu kwam Anneke in
Zuienkerke wonen
“We trouwden en gingen aanvankelijk in Uitkerke wonen.
Anderhalf jaar later in 1993 verhuisden we naar het
ouderlijke huis van Luc in Zuienkerke waar ik mijn man
graag een handje help op de boerderij. Onze kinderen zijn
intussen twintigers, die hier opgroeiden en schoolliepen.
Jana studeerde toerisme in Vives en werkt in SintMichiels als marketing assistente bij het “Institute for
Business Development” (IFBD) dat diverse opleidingen
aanbiedt. Joran zit in het tweede jaar van zijn opleiding
landbouwmechanisatie aan de Thomas More hogeschool
in Geel. Luc is geëngageerd in lokale en regionale
landbouwverenigingen en zelf ben ik actief in Ferm. We
hebben goede contacten met onze buren van kasteel
Cleyhem en met alle inwoners van Zuienkerke”.
Noël Delaere
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EVENEMENTENKALENDER
Wegens de huidige omstandigheden inzake het coronavirus kunnen sommige
activiteiten of evenementen nog geannuleerd worden.
Houd de website van Zuienkerke in de gaten voor het meest recente nieuws i.v.m. de
activiteiten en evenementen.
TERUGKERENDE ACTIVITEITEN
DATUM

UUR

OMSCHRIJVING

ORGANISATIE

PLAATS

Ma

19.00

Volleybal

PASAR

Sportzaal

Ma ( vanaf september) 16.15 - 18.00

Beeldatelier 6-12 jaar

Jeugddienst

Notelaar

Di

21.15-22.15

Volleybal

Sport 30-70

Sportzaal

Di (om de 14 dagen)*

14.00

Kaartnamiddag

OKRA

Notelaar

Woe (vanaf september)

12.30 - 13.30

Creatief met muziek

Jeugddienst

Notelaar

Woe

15.00-16.00
16.00-17.00

Voetbal (vanaf 3e kleuter)

Sportdienst

Voetbalplein
Meetkerke

Woe (om de 14 dagen)

14.00

Kaartnamiddag

Sportcentrum

Woe 24/06 tot half
september

19.00

Fietsen

Gepensioneerdenbond
Meetkerke
FERM Zuienkerke

Do (tot-1/10)

Fietsen

OKRA

Vrij (om de 14 dagen)

Petanque

S-plus Zuienkerke

Parking
gemeentehuis
Zuienkerke
Kerkplein Houtave

2de vrij

19.30

kaarten

Driekoningenkaarters

1x per maand

Wordt
vermeld op
uitnodiging

Wandelen

OKRA

Sint-Michielkerk
Zuienkerke

herberg Drie
Koningen

* Deze activiteiten herstarten wanneer dit opnieuw toegelaten is en het opnieuw veilig is.
Bij de herstart worden alle leden persoonlijk verwittigd.

Augustus 2020
DATUM

UUR

Za 8 – Zo 9
Za 15 – Zo 16

OMSCHRIJVING

ORGANISATIE

PLAATS

10.30–18.00 Kunstroute

Cultuurraad

Groot Zuienkerke

10.30–18.00 Kunstroute

Cultuurraad

Groot Zuienkerke
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September 2020
DATUM

UUR

OMSCHRIJVING

ORGANISATIE

PLAATS

Do 10

19.30

Kookles

FERM Zuienkerke

De Notelaar

Di 15

16.15 – 19.45 Bloedgeven

Rode Kruis ism Vriendenkring

Gemeentelijke
sportzaal Zuienkerke

Vrij 18 – Za 19
Zo 27
Ma 28

19.00

Plantjesverkoop
Kom op tegen Kanker
Douanemuseum Antwerpen en PASAR
rondvaart met gids in de haven

Groot Zuienkerke
Antwerpen

Stretch and relax

FERM Zuienkerke

De Notelaar

Oktober 2020
DATUM

UUR

OMSCHRIJVING

ORGANISATIE

PLAATS

Zo 18

9.00–11.00

Ontbijt en virtual
reality-beleving

De Blazuin

De Haan

Zo 18

11.30–14.00 Broodmaaltijd en rondleiding
Domein Polderwind

De Blazuin

Zuienkerke

Zo 18

14.30–16.30 Meezingactiviteit en initiatie
“Oude bewaartechnieken voor
vis”
Brouwerij Moortgat/Duvel +
Fort van Breendonk , met gids

De Blazuin

Blankenberge

PASAR

Antwerpen

Za 24

VERHUUR VAN SPRINGKASTELEN

bvba Schrijnwerkerij Wybo

Brugge en omstreken

Verhuur Danneels
www.verhuurdanneels.be

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

0472/60 56 58
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PUZZEL
De vorige puzzel werd gewonnen door Kerkchove MarieClaire. Proficiat!!
Er waren 25 inzendingen, waarvan 21 juist waren en 4
fout.
Het juiste woord was: Rigide
Betekenis van het woord: “Rigide betekent streng of strak
als het gaat om regels. Een persoon die rigide handelt, is
iemand die star of stug is. Het woord is afgeleid van het
Latijnse rigidus, wat stijf betekent. De toepassing van het
woord komt vaak voor als het over wetgeving en regels
gaat.”

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), de apostrof (bv. ’s morgens),
begrippen bestaande uit meerdere woorden (Koning
Albertplein) sluiten aan zonder spatie.
3. Stuur uw volledige oplossing door middel van
onderstaand formulier naar Redactie PoldermagaZIEN,
Kerkstraat 17 8377 Zuienkerke vóór 31/08/2020. Enkel
het verticale woord volstaat dus niet!
4. Onder de juiste inzendingen wordt één winnaar
uitgetrokken die een waardebon van € 10.00
toegestuurd krijgt

Hier volgt de nieuwe puzzel :

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

1
2
3
4
5
6

1. Naam gemeentelijke basischool
2. Een kast vol boeken onder de blote hemel
3. Een besmettelijke ziekte die veroorzaakt wordt door
een nieuw coronavirus

4. Een luisterlijn van en voor lotgenoten
5 Iemand die zorg draagt voor een naaste die
zorgbehoevend is
6. Hulplijn voor kinderen en jongeren
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EDITORIAAL
PUZZEL
POLDERMAGAZIEN, juli 2020
Driemaandelijks tijdschrift gratis aan de bevolking aangeboden door het Gemeentebestuur
in samenwerking met alle adverteerders.

INHOUDSOPGAVE

WOORD VOORAF
GEMEENTERAAD
INFORMATIE
TECHNISCHE DIENST – LANDBOUW - MILIEU
CULTUUR
ONDERWIJS
JEUGD
SPORT EN VRIJE TIJD
BIBLIOTHEEK
VERENIGINGEN – ORGANISATIES – BEDRIJVEN
SOCIAAL BELEID
PREVENTIE
BURGERLIJKE STAND
MENSEN VAN BIJ ONS
EVENEMENTENKALENDER
PUZZEL

P. 3
P. 5
P. 7
P. 11
P. 11
P. 14
P. 19
P. 25
P. 25
P. 26
P. 29
P. 35
P. 35
P. 37
P. 38
P. 40

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

OPROEP AAN DE VERENIGINGEN:

Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER voor 2020 naar
lieselore.verstringe@zuienkerke.be. Wij publiceren ze gratis.
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NUTTIGE TELEFOONNUMMERS
Gemeentebestuur Zuienkerke

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

Politie Zuienkerke

050/41.14.14 (fax.050/41.96.96)

Technische Dienst

050/41.75.77 (fax.050/41.94.43)

OCMW

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

Bibliotheek Zuienkerke

050/42.45.45

PWA Blankenberge

050/43.35.15

IPZ Blankenberge-Zuienkerke

101 of 050/42.98.42

Brandweer De Haan

050/41.20.20

Informatie Elektriciteit, aardgas

078/35.35.34

Kabeldistributie

015/66.66.66

Informatie water

078/35.35.99

Defect water (24h op 24)

078/35.35.88

Defect elektriciteit

078/35.35.00

Melden gasreuk

0800/65.0.65

Defect Openbare Verlichting

050/43.20.50- 0800/6.35.35

Dokter van wacht

1733

Europees noodnummer

112

Corona

0800 14 689

• OPENINGSUREN GEMEENTEDIENSTEN
IN HET GEMEENTEHUIS:

• OPENINGSUREN BIBLIOTHEEK
DE BOEKENNOK:

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
ste
Elke 1 woensdag van de maand: 15.00 uur tot 19.00 uur
Gesloten op maandag 20 juli en dinsdag 21 juli.
Tel. 050/43 20 50 Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke

Woensdag
Zaterdag

• OPENINGSUREN POSTKANTOOR:
Maandag
GESLOTEN
Dinsdag
09.30 - 12.00
Woensdag
GESLOTEN
Donderdag
09.30 - 12.00
Vrijdag
09.30 - 12.00

15.00 - 18.00
GESLOTEN
15.00 - 18.00
GESLOTEN
GESLOTEN

Zaterdag en zondag gesloten.
• E-LOKET:
Online attesten aanvragen via de website van Zuienkerke:
www.zuienkerke.be/bestuur/e-loket
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17.00 - 19.00
10.00 - 12.00

Tel. 050/42.45.45
bibliotheek.zuienkerke@blankenberge.be
Nieuwe Steenweg 37 - 2de verdieping
• 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 & Facebook
toerismezuienkerke
Gemeente Zuienkerke

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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Vier de mooiste momenten
Van harte welkom in De Grote Stove,
onze gerestaureerde polderhoeve uit 1746
in het prachtig landelijk gelegen Zuienkerke,
voor al uw feesten en vieringen.
Van plan om iets te vieren?
Kom langs bij De Grote Stove en bespreek
uw wensen. We maken er samen
een onvergetelijk feest van.
Hartelijke groet,
Stefan en Nathalie Pittery-Verhelst
Nieuwe Steenweg 140, B - 8377 Zuienkerke
tel: +32 (0)50 42 65 64
info@degrotestove.be www.degrotestove.be

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

Online reserveren via onze site
www.tendoele.be
(zie reservaties)
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