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VOORWOORDJE

Beste lezer,

We zijn in volle zomerperiode. Scholieren, studenten en leerkrachten genieten van hun vakantie en bouwvakkers 
van het bouwverlof. Onze landbouwers zijn volop in actie om van hun oogst een succes te maken en onze inwoners 
uit de horeca zetten zich volledig in om hun klanten te verwennen. Sommige mensen gaan op reis naar verre 
oorden en anderen kiezen voor een ‘staycation’ in eigen streek. Wie graag in onze mooie gemeente op stap gaat, 
geven we in dit PoldermagaZIEN enkele tips.

De Kunstroute is een jaarlijks evenement dat je de kans biedt om cultuur en natuur te combineren. Dit jaar is het 
de 25e editie. Verspreid over negen locaties in onze vier deelgemeenten maak je kennis met diverse artiesten en 
uiteenlopende creaties. Je kan ervan genieten op 13, 14, 15, 20 en 21 augustus.

Het tweede weekend van de Kunstroute valt samen met de Bartholomeusfeesten, die voor de tiende keer 
georganiseerd worden in Nieuwmunster. Dit feestweekend start op vrijdagavond 19 augustus met een officiële 
opening, opgeluisterd door oude volksinstrumenten en in aanwezigheid van Tempeliers. Op zaterdag 20 augustus 
wordt het dorp omgetoverd tot een gezellige markt met verse producten, persoonlijk contact met de producenten 
en een aangename sfeer ter gelegenheid van de Boerenmarkt. Op zondag 21 augustus is er een uitgebreide 
receptie op het plein voor de kerk en daarna een dorpsfeest.

Op zondag 4 september zijn wandelaars welkom in Zuienkerke op de Oudlandpoldertocht, mensen die graag in 
goed gezelschap eten, zullen op 15 september terug ‘samen tafelen’ en liefhebbers van Folkmuziek kunnen hun 
hart ophalen tijdens het optreden van “Folky Towers” op zondagvoormiddag 25 september in Meetkerke. 

Het boek “Houtave, een agrarisch polderdorp” gaat in druk en wordt gepresenteerd in Houtave op zaterdag 1 
oktober.

We wensen je van harte een fijne en zorgeloze zomer.

Noël Delaere
Voorzitter redactieraad en schepen van Informatie

Lieselore Verstringe
Eva Verburgh
Wim Cools
Mieke Matton

De redactieraad
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GEMEENTEBESTUUR ZUIENKERKE
• Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke
• 050 43 20 50
• info@zuienkerke.be
• www.zuienkerke.be

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

Gesloten op donderdag 21 juli, vrijdag 22 juli en  
maandag 15 augustus

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

TOERISME ZUIENKERKE:
Volg ons ook op Instagram en Facebook

  toerismezuienkerke

   Gemeente Zuienkerke

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

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

OPENINGSUREN POLITIE:

Werkdag Voormiddag Namiddag
Maandag 10.00 – 12.00 Op afspraak
Dinsdag 10.00 – 12.00 Op afspraak
Woensdag 10.00 – 12.00 14.00 – 16.00*

Donderdag 10.00 – 12.00 Op afspraak
Vrijdag 10.00 – 12.00 Op afspraak

*Iedere eerste woensdag van de maand open van 9u tot 12u 
en van 15u tot 16.30u

• Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke - 050 41 14 14
• mia.moens@politieblankenberge.be
• tine.vanruyskensvelde@politieblankenberge.be

OPENINGSUREN OCMW:

Werkdag Voormiddag Namiddag
Maandag 08.30 – 12.30 Op afspraak
Dinsdag 08.30 – 12.30 Op afspraak
Woensdag 08.30 – 12.30 Op afspraak
Donderdag 08.30 – 12.30 Op afspraak
vrijdag 08.30 – 12.30 Op afspraak

• Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke
• 050 42 79 98 - socialedienst@zuienkerke.be
• thuiszorg@zuienkerke.be (enkel voor thuiszorg en budgetbeheer)

OPENINGSUREN POSTKANTOOR:

Werkdag Voormiddag Namiddag
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.

TECHNISCHE DIENST: 
• Nieuwe Steenweg 39A, 8377 Zuienkerke
• 050 41 75 77
• technischedienst@zuienkerke.be

OPENINGSUREN BIBLIOTHEEK DE BOEKENNOK:

Woensdag 17.00 - 19.00
Zaterdag 10.00 - 12.00

• Nieuwe Steenweg 37, 8377 Zuienkerke (2e verdieping)
• 050 42 45 45
• bibliotheek.zuienkerke@blankenberge.be

BUURTINFORMATIENETWERKEN ZUIENKERKE:
Een buurtinformatienetwerk of kortweg BIN is een com-
municatiesysteem tussen burgers in een bepaalde wijk 
en de lokale politie, met als doel het lokaal veiligheids-
gevoel te verhogen.

BIN Vagevuurwijk
Carlos De Keyser 

• Leeglandstraat 22 
• 0477 31 33 46
• carlosdekeyser@telenet.be

BIN Lekkerbek
Chris Vandenplas 

• Domein 12 
• 0495 225 228 
• chris.vandenplas@telenet.be
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GEMEENTERAAD

GEMEENTERAAD VAN 31 MAART 2022

1. Centraal kerkfabriek : advies rekening kerkfa-
brieken 2021.

De gemeenteraad geeft gunstig advies over de vastgestelde 
dienstjaarrekeningen 2021 van de kerkfabrieken:
- Onze-Lieve-Vrouw Meetkerke
- Sint-Bavo Houtave
- Sint-Bartholomeus Nieuwmunster
- Sint-Michiel Zuienkerke

2. Toekennen van een gift aan Consortium 12-12 
n.a.v. de noodsituatie in Oekraïne.

De gemeenteraad geeft goedkeuring om een gift van 500,- euro 
te schenken aan het Consortium 12-12 n.a.v. de noodsituatie in 
Oekraïne.

3. Financiën : onvoorziene uitgaven in kader van 
de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring om beroep te mogen 
doen op art. 269 van het decreet lokaal bestuur bij onvoorziene 
uitgaven in het kader van de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

4. Zefier : goedkeuring agenda van de algemene 
vergadering d.d. 09/06/2022.

De gemeenteraad keurt, na onderzoek van de ter beschikking 
gestelde documenten, de agenda en alle afzonderlijke punten 
van de agenda van de gewone algemene vergadering van de cvba 
Zefier van 9/06/2021, goed.

5. Gebruikersovereenkomst voor twee perceeltjes 
grond in Hoeksam.

De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan de 
gebruikersovereenkomst voor twee perceeltjes grond palende 
aan de woning gelegen in Zuienkerke, Hoeksam (5e afdeling 
sectie A 355C).

6. Goedkeuren ontwerpakten aankoop gronden 
n.a.v. aanleg voetpad in de Driftweg.

De gemeenteraad keurt de ontwerpakten aankoop gronden n.a.v. 
aanleg voetpad in de Driftweg goed en laat zich als gemeente in de 
akte vertegenwoordiger door de instrumenterende ambtenaar.

7. Goedkeuren bestek en vaststellen van de voor-
waarden en plaatsingsprocedure voor de heraanleg 
van parking en aanleg voetpad in de Driftweg t.h.v. 
de Wenduinestraat en het vernieuwen van voet-
pad in de Wenduinestraat.

De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan het bestek 
en stelt de voorwaarden en plaatsingsprocedure vast voor de 

heraanleg van parking en aanleg voetpad in de Driftweg t.h.v. 
de Wenduinestraat en het vernieuwen van het voetpad in de 
Wenduinestraat voor een geraamd bedrag van € 65.419,86 (BTW 
21 % inbegrepen).

8. Goedkeuren bestek en vaststellen van de 
voorwaarden en plaatsingsprocedure voor het 
uitvoeren van onderhoudswerken aan diverse 
landbouwwegen voor het jaar 2022.

De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan het bestek en stelt 
de voorwaarden en plaatsingsprocedure vast voor uitvoering 
van onderhoudswerken aan de Smisjestraat, Mareweg, 
Leeuwenstraat en Bommelstraat en dit voor een geraamd 
bedrag van € 715.972,28 (BTW 21 % inbegrepen).

GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2022

1. Farys : goedkeuring agenda van de algemene 
vergadering van TMVS dv d.d. 21/06/2022.

De gemeenteraad geeft goedkeuring aan de punten op de 
agenda van de algemene vergadering TMVS dv van 21/06/2022 
en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek 
van de agendapunten.

2. WVI : goedkeuring agenda van de algemene 
vergadering d.d. 08/06/2022.

De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene vergadering 
der aandeelhouders van de West-Vlaamse Intercommunale van 
08/06/2022 goed.

3. Verdeling van de stemrechten voor de vorming 
van de toekomstige woonmaatschappij.

De gemeenteraad stelt voor om de stemrechten van de lokale 
besturen die deel uitmaken van het werkingsgebied in de 
algemene vergadering van de toekomstige woonmaatschappij 
te verdelen op basis van volgende criteria en met het hieronder 
bepaalde gewicht:

Criterium Gewicht

De verhouding tussen het 
aantal huishoudens per 
gemeente

25%

De verhouding tussen het 
aantal sociale huurwonin-
gen per gemeente

75%

Vaste verhouding:
Knokke-Heist 40%
Blankenberge 40%
De Haan 15%
Zuienkerke 5%

Totaal: 100%

Deze verhouding van stemrechten is definitief en wordt niet aangepast aan de 
actuele situatie wanneer er een nieuwe legislatuur is.
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4. E-inclusiebeleid lokale besturen : samenwerk-
ingsovereenkomst Brugge-Noord – goedkeuring.

De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst “E – 
inclusiebeleid lokale besturen Brugge Noord” goed en gelast het 
college van burgemeester en schepenen met de uitvoering van 
de beslissing.

5. Personeelsformatie gemeente – wijziging.

De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan de wijziging van 
de personeelsformatie.

6. Gezamenlijk organogram gemeente en OCMW – 
wijziging.

De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan de wijziging van het 
gezamenlijk organogram gemeente en OCMW.

7. Personeel : tweede pensioenpijler 
contractuelen – toetreding tot pensioenfonds 
OFP Prolocus en aanstellen vertegenwoordiger 
en plaatsvervangend vertegenwoordiger in de 
algemene vergadering.

De gemeenteraad neemt kennis en stemt in met :

• de beheersovereenkomst en het financieringsplan via de 
toetredingsakte  van OFP PROLOCUS;

• het kaderreglement en het bijzonder pensioenreglement.

Er wordt kennis genomen van de verklaring inzake 
beleggingsbeginselen en de statuten.

De gemeenteraad beslist met eenparigheid van stemmen om 
met ingang van 1 januari 2022 toe te treden tot OFP PROLOCUS.

De heer Jacques Demeyere wordt afgevaardigd als 
vertegenwoordiger in de algemene vergadering van OFP 
Prolocus. De heer Noël Delaere wordt aangeduid als vervanger 
van voorgaande indien hij niet aanwezig kan zijn.

DE GEMEENTERAAD VAN 30 MEI 2022

1. Imewo : goedkeuring agenda en vaststelling van 
het mandaat voor de algemene vergadering d.d. 
24/06/2022.

De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan de agenda van 
de Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van de 
opdrachthoudende vereniging Imewo d.d. 24 juni 2022.

8. IVBO : goedkeuring agenda van de algemene 
vergadering d.d. 22/06/2022.

De gemeenteraad keurt de agendapunten van de algemene 
vergadering van IVBO op 22/06/2022 en de daarbij horende 
stukken, zoals ter kennis gebracht aan de gemeenteraad, goed.

9. Farys : goedkeuring agenda van de algemene 
jaarvergadering van TMVW ov d.d. 17/06/2022.

De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan de punten op 
de agenda van de algemene jaarvergadering TMVW ov van 17 
juni 2022 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het 
onderzoek van de agendapunten.

10. Farys : bijzonder waterverkoopreglement deel 
huisaansluitingen TMVW – goedkeuring.

De gemeenteraad keurt het bijzonder waterverkoopreglement 
deel huisaansluitingen TMVW goed.

waterverkoopreglement deel huisaansluitingen :

Artikel 1. Aansluiting op open gracht grenzend aan perceel

De huisaansluiting op een open gracht grenzend aan een perceel 
dient uitgevoerd dient te worden door TMVW. 
Met betrekking tot de uitstroomconstructie :
De afvoerbuis dient afgeschuind te worden en de 
uitstroomconstructie dient uit 1m² kasseien of gelijkwaardig 
materiaal te bestaan. 

Artikel 2. Huisaansluitputjes

2.1 Aantal
Er dienen twee gescheiden huisaansluitputjes (DWA en RWA) 
voorzien  te worden, ongeacht het stelsel op openbaar domein.
2.2 Plaats
De huisaansluitputjes dienen op openbaar domein geplaatst 
te worden. Indien op privaat
De plaatsing van de huisaansluitputjes buitenshuis en op 
privaat domein gebeurt door de burger.
De plaatsing van de huisaansluitputjes binnenshuis gebeurt 
steeds door de burger.
2.3 Type DWA
Het DWA huisaansluitputje dient niet uitgerust te zijn met 
een stankslot. 
2.4 Type RWA
Het RWA huisaansluitputje dient  niet uitgerust te zijn met 
een stankslot. 
2.5 Materiaal DWA
Het DWA huisaansluitputje dient uit kunststof (PP) te 
bestaan.
2.6 Materiaal RWA
Het RWA huisaansluitputje dient uit kunststof (PP) te 
bestaan.

Artikel 3 Storing huisaansluiting

Ingeval van storing van de huisaansluiting op openbaar domein 
dient de burger de TMVW te contacteren.

Artikel 4 Tarieven

4.1 Algemeen
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De realisatie van werken aan de huisaansluiting op vraag van 
de burger gebeurt aan kostende prijs.

In uitzondering op bovenstaande regel gebeurt de aanrekening 
aan forfaitair tarief voor :

• de eerste huisaansluiting van eengezinswoningen  (met 
uitzondering van verkavelingen).

•  De eerste huisaansluiting van 'andere dan 
eengezinswoningen' (met uitzondering van verkavelingen).

Het bovenvermelde forfaitair bedrag voor een eerste 
huisaansluiting bedraagt 943,40 euro (exclusief BTW)

Voor meergezinswoningen wordt een bedrag van nul euro per 
wooneenheid bovenop het forfaitaire bedrag aangerekend.

De plaatsing van een IBA door TMVW gebeurt aan hetzelfde 
tarief als een eerste huisaansluiting nul euro. 

De hierboven vermelde forfaitaire bedragen worden wel 
jaarlijks geïndexeerd volgens de index vermeld in het “Besluit 
van de Vlaamse Regering houdende tariefregulering van de 
integrale drinkwaterfactuur van 05/02/2016.”

4.2 Tarief ingebruikname huisaansluiting

Geprefinancierde huisaansluitingen (wachtaansluitingen) 
worden op het ogenblik van indienstneming wel verhaald 
op de burger. Het bedrag voor de indienstneming van 
geprefinancierde huisaansluitingen bedraagt 943,40 euro.

4.3 Tarief buitendienststelling huisaansluiting

Indien de burger bij buitendienststelling nalaat het nodige te 
doen overeenkomstig artikel 3.1.5 van het BWVR van TMVW 
doet TMVW zelf het nodige. De kosten die hieraan verbonden 
zijn worden wel doorgerekend aan de burger.

Artikel 5 Voorbehandelingsinstallatie centraal en collectief 
geoptimaliseerd gebied

Een septische put in centraal en collectief geoptimaliseerd gebied 
is niet verplicht.

Een vetvanger voor horecazaken in centraal en collectief 
geoptimaliseerd gebied is wel verplicht.

11. Samenwerkingsovereenkomst “Uitpas Regio 
Brugge” – goedkeuring.

De gemeenteraad keurt eenparig het ontwerp 
samenwerkingsovereenkomst tussen de deelnemende 
gemeenten Brugge, Knokke-Heist, Beernem, Torhout, Damme, 
Oostkamp, Zuienkerke en Blankenberge en de basisovereenkomst 
afgesloten tussen Publiq vzw en de UITPAS regio Brugge goed.

De UITPAS heeft tot doel de vrijetijdsparticipatie te verhogen, 
zowel voor het brede publiek als voor kansgroepen.
De UITPAS regio Brugge wordt aangestuurd door een stuurgroep, 
elke gemeente heeft een vertegenwoordiger.
De Stad Brugge treedt op als beherende gemeente tot 

uitvoering van de beslissingen van de stuurgroep en het 
Burgemeestersoverleg Regio Brugge.

De UITPAS is een initiatief van Publiq vzw, met de steun van de 
Vlaamse Gemeenschap. De deelnemende gemeenten sluiten 
als UITPAS regio gezamenlijk een overeenkomst af met publicq. 
Deze overeenkomst benoemt de onderlinge afspraken tussen de 
onderlinge gemeenten tot samenwerking van UITPAS.

OPROEP AAN DE VERENIGINGEN:

Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER  
voor 2022 naar 

lieselore.verstringe@zuienkerke.be.  
Wij publiceren ze gratis.
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KOM OP TEGEN KANKER HEEFT JE 
NODIG!

Ben je bereid om een handje te helpen met Kom op tegen 
Kanker? En wil je liefst helpen bij een bestaande actie? 
Dan is het Plantjesweekend iets voor jou! Als 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 vrijdag 16 en 
zaterdag 17 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 wordt 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 Schepen Noël Delaere : 0478 97 05 
02, noel.delaere@zuienkerke.beof Lieselore Verstringe : 
050 43 20 50, lieselore.verstringe@zuienkerke.be.

Hartelijk bedankt bij voorbaat voor je medewerking!

Lieselore Verstringe en Noël Delaere

OPENBAAR TOILET IN HOUTAVE

We zien dat er meer en meer fietsers,   en wandelaars 
onze mooie gemeente doorkruisen. Jammer genoeg zijn 
er in de dorpen geen of weinig horecazaken of andere 
mogelijkheden om naar het toilet te gaan. (De mais staat 
niet altijd hoog.)

Het gemeentebestuur heeft daarom beslist om een 
openbaar toilet te plaatsen. Als eerste komt Houtave 
aan bod. Na evaluatie is het de bedoeling om op andere 
plaatsen nog dergelijke toiletten te voorzien.

Het toilet is geplaatst in de nabijheid van de mooie 
rustplaats in de Kerkhofstraat.

Het toilet is een revolutionair toilet die zonder water of 
elektriciteit werkt en er zijn ook geen chemicaliën nodig. 
Het composteringsproces gebeurt door de zon en de wind. 
Het is ideaal om te plaatsen in de openruimte waar er 
geen nutsvoorzieningen aanwezig zijn.

Het toilet is toegankelijk voor mindervaliden en is zeer 
onderhoudsvriendelijk. 

Het is ook een constructie die past in de open ruimte en is 
ook aangepast aan extreme weersomstandigheden.

Alain De Vlieghe 
Burgemeester

Verantwoordelijk voor openbare werken.

INFORMATIE
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HOUTAVE, EEN AGRARISCH 
POLDERDORP

HOUTAVE, EEN AGRARISCH POLDERDORP 

Deze historische studie is klaar en gaat nu in druk waarvan 
de presentatie gepland is op zaterdag 1 oktober, feest van 
Sint-Bavo en patroon van de parochie Houtave. Het werk 
telt ca. 550 blz. waarin meer dan 1000 jaar Houtaafse 
geschiedenis beschreven wordt met tal van aangepaste 
illustraties - documenten, kaarten, foto's- om de inhoud 
begrijpelijker te maken en te ondersteunen. 

Wat mag verwacht worden? 

Een ruim aandeel is vanzelfsprekend besteed aan de 
landbouw met de perioden van voorspoed, crisis en 
veepest en gelinkt aan de geschiedenis van 54 hofsteden 
waarvan heden± de helft in uitbating. Bij deze agrarische 
activiteit behoren ook de traditionele beroepen als 
molenaar, wagenmaker, smid, gareelmaker ... en 'de 
dorstigen laven' was in Houtave geen holle slogan want 
tussen 1880 en 1890 telde men er 31 herbergen. 

Betreffende het godsdienstig leven en beleven onder 
de opeenvolgende pastoors, dat verliep niet altijd even 
rimpelloos. Tijdens de Franse bezetting bv. gebruikte 
men de kerk als vergaderplaats en was de pastorie 
tijdelijk secretariaat en archief. Ondanks de vele oorlogen 
en zelfs de ontruiming van de kerk bleef een waardevol 
kunstpatrimonium bewaard. 

Het is een gekende uitspraak dat onze gewesten in de 17de 
eeuw het slagveld van Europa waren en ook in de latere 
oorlogen hebben de Houtaafse voorouders ruimschoots 
hun part gehad van bezetting, vordering, plundering 
en betaling. Hoe ze dat meemaakten en probeerden te 
overleven wordt uitvoerig beschreven. 

Zoals in alle landelijke gemeenten startten ook in 
Houtave in de 20ste eeuw allerlei openbare werken 
zoals verbeteringen aan het wegennet, aanleg van o.m. 
elektriciteits- en waterbedelingsnet, opschikken van 
de dorpskom. Volgens uitspraak van ex-burgemeester 
Firmin Gardin in januari 1971 "is onze gemeente steeds een 
voorloper geweest, een echte wegwijzer''. 

Betreffende het onderwijs wordt het onderricht gevolgd 
van de kosters-schoolmeesters, van het gemeentelijk 
onderwijs vanaf ca. 1830 tot 1966 met gediplomeerde 
onderwijzer(s) en van de vrije meisjesschool van 1896 tot 
1972. Een kleuterklas overleefde tot 1998 de algemene 
leegloop. Houtave van 1795 tot 1800 hoofdplaats van het 
kanton Houtave, werd in 1800 een autonome gemeente 
met burgemeester, schepenen en raadsleden. Hoe de 
verkiezingen ervan verliepen, wie stemrecht had en wie 
de verkozenen waren, wordt beschreven tot de fusie 

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

050 55 05 03
www.restaurantdepepermolen.be en   

Gesloten op maandagavond dinsdag & woensdag
Feestzaal tot ± 45 personen

Gezellig tuinterras
Take Away

”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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van 1976. Eveneens wie toen als veldwachter optrad en 
instond voor de orde, de rust en de algemene veiligheid. 

De boog kan niet altijd gespannen staan en behalve de 
kerkelijke feesten, inhuldiging van een pastoor of nieuwe 
burgemeester, zorgden eveneens de vele herbergen 
maar ook verenigingen (bv. boogschuttersgilden) voor 
ontspanning. 

Robert Boterberge
Kunsthistoricus

HOUTLAND EN POLDERS

De Houtpost & Polderpraatjes gaat digitaal. Wil je op de 
hoogte blijven van leuke activiteiten in de provinciale 
domeinen, van natuur/erfgoed/landschap in jouw streek 
of gewoon van de werking van het Regionaal Landschap 
Houtland & Polders, schrijf je dan in via www.west-
vlaanderen.be/landschapskrant en kies voor de krant 
van jouw regio. Je kan er aangeven of je de Houtpost & 
Polderpraatjes digitaal dan wel op papier toegestuurd 
wenst te krijgen.  

OPROEP : BABYSITTERS GEVRAAGD 
VIA DE GEZINSBOND.

Dringend gevraagd : babysitters die willen babysitten via 
de Gezinsbond.

Ben je 15 jaar of ouder, wil je een extra zakcent verdienen 
en zie je het zitten om met kinderen bezig te zijn, stuur 
dan een e-mail naar vandeveldebetty@telenet.be .

Betty Vandevelde
Gezinsbond Groot Zuienkerke

INHULDIGING VAN “DE BOGAARD” OP 
ZUIENKERKE KERMIS

Zondag 19 juni was de tweede zondag na Pinksteren en 
dus was het Zuienkerke Kermis.

Traditioneel gaat op die dag de Sacramentsprocessie uit. 
Dit jaar vond ze plaats na de eucharistieviering van 10 uur.

Omdat er in het centrum van Zuienkerke recent een parkje 
aangelegd werd, tussen de kerk en kinderdagverblijf “De 
Droomboom”, maakte het Gemeentebestuur van de 

gelegenheid gebruik om dit parkje in te huldigen. Op advies 
van de Cultuurraad kreeg het als naam “De Boogaard”. 
Onze burgemeester schetste de historiek en opende het 
parkje officieel.

Aan alle aanwezigen werd daarna door het 
Gemeentebestuur een gratis drink aangeboden.

Zoals elk jaar organiseerde het Feestcomité in de 
namiddag een barbecue met muziek en animatie in het 
Boldershof.
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AANLEG VAN EEN VRIJLIGGEND 
FIETSPAD – VERNIEUWEN WEGDEK 
PRINS LEOPOLDSTRAAT

Na heel wat adminis-
tratieve problemen is 
men eindelijk gestart 
aan de aanleg van een 
vrijliggend fietspad 
in de Prins Leopold-
straat – Grotestraat.

Er wordt zowel een 
nieuw wegdek als 
nieuwe riolering aan-
gelegd. De werken 
zijn gestart op 25 april 
2022 maar de nuts-
voorzieningen zijn 
reeds een paar maan-
den vooraf begonnen.

De aangelanden zullen 
tijdig verwittigd wor-
den wanneer er hinder 
zal zijn.

De duurtijd van de werken bedraagt 220 werkdagen. Het 
einde van de werken wordt voorzien voor eind maart 2023.

De timing is afhankelijk van de weersomstandigheden.  

Alain De Vlieghe 
Burgemeester

Verantwoordelijk voor openbare werken.

VERBETEREN EN HERAANLEGGEN 
VAN LANDBOUWWEGEN

Dit jaar worden er heel wat landbouwwegen hersteld of 
volledig vernieuwd.

In samenspraak met de aannemer en rekening houdend 
met het telen van de gewassen is er een timing opgemaakt.

• Bommelstraat : uitvoering voor het komende 
bouwverlof. ( start bouwverlof 15 juli)

• Leeuwenstraat: aanvang na het bouwverlof ( week 
08/08/2022)

• Mareweg: aanvang 3de week van augustus.

• Smisjesstraat vanaf de Leeuwenstraat tot aan de 
Bommelstraat: aanvang der werken eind september/ 
begin oktober.

Door weersomstandigheden kan de timing aangepast 
worden.

De aangelanden zullen tijdig verwittigd worden wanneer 
der werken zullen starten en wanneer er hinder zal zijn. Er 
zal een omleiding voorzien worden.  

Alain De Vlieghe 
Burgemeester

Verantwoordelijk voor openbare werken.

OPENBARE WERKEN KAPELLE
STRAAT HOUTAVE

De werken in de 
Kapellestraat in 
Houtave zijn volop 
bezig. De werken 
omvatten de aan-
leg van nieuwe 
riolering, het ver-
nieuwen  van het 
wegdek alsook de 
aanleg van het vrij-
liggend voet- fiets-
pad. 

Er zal nieuwe open-
bare verlichting 
geplaatst worden 
en de aanplanting 
van nieuwe bomen 
wordt ook voorzien.

De aanleg van de riolering vanaf de Kerkhofstraat tot aan 
het einde van de bebouwing is in de komende weken voor-
zien. Tegen het bouwverlof ( 17 juli ) zal de riolering ge-
plaatst zijn zodat de bewoners weer bij hun woning kun-
nen. Als de weersomstandigheden gunstig zijn wordt het 
einde van de werken voorzien op 15 oktober 2022.

Alain De Vlieghe 
Verantwoordelijk voor openbare werken.  

TECHNISCHE DIENST - OPENBARE WERKEN - 
LANDBOUW - MILIEU
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NATUUR

EEN VLEERMUIS IN HUIS: WAT NU?

Bram Conings ©

Op het eind van de zomer durven vleermuizen wel eens 
een woonhuis of een gebouw binnenvliegen. Rond die tijd 
worden de jongen immers wat actiever en beginnen ze de 
buurt rond hun kolonieplaats te verkennen. 

Vleermuizen zijn van nature heel zachtaardige dieren en 
zullen nooit spontaan mensen benaderen. Schrik hoef je 
er dus niet van te hebben. Het is wel verstandig om een 
vleermuis niet zomaar vast te pakken want als ze zich 
bedreigd voelen, zouden ze wel eens letterlijk van zich af 
durven bijten. Maar wat doe je dan als je toch ergens een 
vleermuis binnen aantreft? We geven graag enkele tips 
mee.

Vliegt de vleermuis actief rond, open dan alle ramen en 
deuren die toegang geven tot buiten en steek het licht 
aan. De vleermuis zal na een tijdje naar buiten vliegen. 
Lukt dat niet, dan kan je telefonisch contact opnemen met 
een deskundige van het Regionaal Landschap Houtland & 
Polders voor advies. Je kan hiervoor terecht op 0477/75 
74 91.

Zit of hangt de vleermuis stil, schuif ze dan voorzichtig 
in een kartonnen doosje met een deksel, waar je enkele 
gaatjes in prikt voor de verluchting. Probeer te vermijden 
dat je de vleermuis daarbij moet vastpakken of draag 
lederen handschoenen. Bel daarna een deskundige om te 
bespreken hoe het verder moet. 

Ook wanneer je een (dode) vleermuis vindt, neem je best 
contact op met de deskundige.

Tot slot is het ook zeker zinvol om enkele foto’s te nemen, 
liefst van dichtbij en vanuit verschillende hoeken indien 
mogelijk en deze door te sturen naar info@rlhp.be. Er 
leven in België immers meer dan 20 soorten vleermuizen 
en voor onderzoekers is het heel interessant om te weten 
welk soort vleermuis er precies bij jou langskwam.  

Heb je nog vragen? Dan kan je contact opnemen met de 
Opvangcentra voor vogels en wilde dieren (in Oostende: 
059/80 67 66 of in Beernem: 050/79 09 59).

STEEK DE KOPPEN BIJ ELKAAR EN DE
HANDEN UIT DE MOUWEN VOOR EEN 
MEER KLIMAATROBUUSTE OUDLAND-
POLDER

Tot 100% cofinanciering voor kleinschalige projecten van 
burgers en organisaties.

Het landinrichtingsproject Oudlandpolder zet met 600.000 
euro aan subsidies in op het versneld klimaatrobuust 
maken van de polder. Met een volledige terugbetaling 
van kleine, maar structurele maatregelen inzake 
waterinfiltratie en vernatting wil de Vlaamse overheid een 
boost geven aan één van de basisdoelstellingen van het 
landinrichtingsproject. Ze maakt hiervoor extra middelen 
vrij via het actieplan Blue Deal en roept bewoners, 
organisaties en verenigingen op tot actie op eigen terrein. 
Een projectaanvraag indienen kan tot 1 oktober 2022.

De Oudlandpolder is het landelijke gebied ten 
noordwesten van Brugge, tussen het Boudewijnkanaal, 
het kanaal Brugge-Oostende en de Noordzee. Het open 
polderlandschap in de Oudlandpolder is eeuwen geleden 
door de mens gemaakt. Door dijken te bouwen en 
grachten te delven, slaagden onze voorouders erin om de 
kustvlakte tegen overstromingen te beschermen.

Via het landinrichtingsproject werken meer dan 20 partners 
samen aan de toekomst van de Oudlandpolder. Er wordt 
o.a. gedacht aan projecten om meer water op te slaan, aan 
ondersteuning van landbouwers bij de omschakeling naar 
teelten die minder water nodig hebben…. Zulke projecten 
kunnen niet op korte termijn worden gerealiseerd, omdat 
ze veel voorbereiding en overleg vragen.

Ook landbouw heeft een toekomst in de Oudlandpolder
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Kleinschalige projecten kunnen veel sneller worden 
uitgevoerd. Daarom nodigt de Vlaamse Landmaatschappij 
individuen en organisaties uit om zelf kleine projecten 
op te starten én uit te voeren. Inwoners en organisaties 
in de Oudlandpolder kunnen een subsidie krijgen voor 
projecten die de Oudlandpolder klimaatbestendiger 
maken of de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren. 
Een volledige terugbetaling is mogelijk voor structurele 
maatregelen rond waterinfiltratie of vernatting en tot 
50% via subsidies landinrichting voor maatregelen rond 
biodiversiteit, landschapszorg, vergroening en recreatieve 
belevingswaarde. Enkele concrete voorbeelden:

• zorgen voor extra capaciteit om water op te slaan of 
om regenwater te laten infiltreren zodat water langer 
in het gebied blijft: aanleggen van poelen, opstuwen 
van private waterlopen, vernatten van percelen met 
plas-draspompen;

• zorgen voor extra groen en meer weilanden om 
de effecten van klimaatverandering te milderen: 
aanplanten van (schaduw)bomen, hagen, heggen, 
houtkanten, een pluktuin, een boomgaard, … Dit kan in 
het buitengebied, maar even goed in de vele historische 
kernen van de Oudlandpolder (Zwankendamme, 
Lissewege, Stalhille, Zuienkerke, Nieuwmunster, 
Houthave, Meetkerke, Vlissegem en Klemskerke);

• de biodiversiteit vergroten door natuurherstel of 
-ontwikkeling;

• infrastructuur bouwen om streekbezoekers beter te 
ontvangen of iets unieks aan te bieden;

• …

Meer zorg voor water zodat we de klimaatveranderingen 
aan kunnen

Dien een project in als burger of organisatie

Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, 
Energie en Toerisme Zuhal Demir heeft op 11 mei 

2022 het reglement uitvoeringsinitiatieven voor het 
landinrichtingsproject Oudlandpolder goedgekeurd. 
De Vlaamse Landmaatschappij heeft op 1 juni 2022 
dit reglement gepubliceerd waardoor elke burger of 
organisatie wonende of actief in de Oudlandpolder zelf 
projectvoorstellen kan indienen, en dat toe en met 1 
oktober 2022.

Vlaanderen is één van de Europese regio’s die het meest 
risico lopen op droogte en waterschaarste. Actie op 
het terrein is nodig. Oproepen zoals deze vergroten 
het draagvlak en zorgen voor zowel realisatie als 
bewustwording (Vlaams minister Zuhal Demir).

Alle voorwaarden en documenten voor het indienen van 
een project vindt je terug op www.vlm.be/oudlandpolder.

Wie een idee wil toetsen op haalbaarheid, kan terecht met 
vragen bij de Vlaamse Landmaatschappij – regio West. 
Dit kan via het telefoonnummer 050 45 81 00 of via mail 
naar projectsecretariaat.brugge@vlm.be

Een deel van de maatregelen worden gefinancierd met 
Europese middelen in kader van het actieplan Blue Deal 
van de Vlaamse Regering.
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ZUIENKERKE

Kunstroute

Kunstroute! Jubileum editie

Wij nodigen u uit naar de 25ste kunstroute in de gemeente 
Zuienkerke.

Er zijn verschillende locaties verspreid over Houtave, 
Meetkerke, Nieuwmunster en Zuienkerke.

De route is bewegwijzerd en de toegang is gratis.

Uiteraard zochten en vonden we een bonte schare 
artiesten met mooie en verrassende werken, verspreid 
over 9 locaties.

Benieuwd? Kom dan zeker kijken op 13, 14, 15, 20 en 21 
augustus, tussen 10u30 en 18 uur. De folder vindt u in de 
betere lokale winkels, de bib en het gemeentehuis. 

CULTUUR

OPROEP AAN DE VERENIGINGEN:

Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER  
voor 2022 naar 

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

IN DE KIJKER 

Fototentoonstelling: Circle of Life (Lieve Blancquaert)

Een zomer lang kan je het 
internationaal bekroonde 
werk van fotografe Lieve 
Blancquaert bezichtigen op 
verschillende locaties in Blan-
kenberge. Haar uitzonderlijke 
projecten Birth Day, Wedding 
Day en Last Days – over hoe 
de wereld zijn kinderen ver-
welkomt, hoe en waarom we 
ons met elkaar verbinden, en 
de manieren waarop we af-
scheid nemen – waren een 

overdonderend succes. Circle of Life is een pakkend ver-
haal dat de drie grote levensverhalen van geboorte, liefde 
en dood op een verrassende manier samenbrengt.

Na een geslaagde passage in de Gentse Sint-Pietersabdij 
(2020) houdt Circle of Life nu ook halt in Blankenberge. 
Een selectie van de werken wordt tentoongesteld in ex-
poruimte De Meridiaan en op het openbaar domein. 

De tentoonstelling loopt nog tot zondag 25.09.2022 en is 
GRATIS te bezichtigen. 

Alle info: www.blankenberge.be/circle-of-life  

Aftellen naar cultuurseizoen 2022-2023

Het is aftellen naar zaterdag 10 september, want dan 
trappen de VRT Bigband en Bent Van Looy officieel het 
nieuwe seizoen af met het swingende Big Bent in Concert.

De muzikale samenwerking tussen de VRT Bigband en  
Bent Van Looy dateert van 2017, toen Bent door Radio 2’s 
De Eregalerij gevraagd werd om van het nummer Wat een 

leven (Louis Neefs) een nieuwe versie op te nemen. Dit 
keer neemt Bent zijn eigen nummers én die van zijn mu-
zikale helden onder handen. Ze krijgen een nieuw, Neder-
landstalig jasje en worden voor de gelegenheid begeleid 
door de zinderende blazers en stomende ritmesectie van 
de VRT Bigband. 

Praktisch:

• Zaterdag 10.09.2022 om 20:00

• Muziek | seizoensopener

• CC Blankenberge – Saveryszaal 

 (Zeedijk 150, 8370 Blankenberge)

• Basis € 17,50 – jong volk € 13,50 – 55+ € 16 – Vrijetijdspas 
Blankenberge € 15,50

• Ontdek het volledige aanbod via www.blankenberge.be/
cultuurkalender. 

• Tickets koop je online via www.blankenberge.be/cul-
tuurtickets, of aan de balie van het Infopunt Toerisme 
(Hoogstraat 2, 8370 Blankenberge). 

PODIUM- EN FILMAANBOD

The Electrical Life of Louis Wain

In het Londen van de 
19e eeuw had zowat 
elk aristocratisch ge-
zin een werk in huis 
van Louis Wain, een 
pseudowetenschap-
per en kunstenaar die 
geobsedeerd was door 

elektriciteit en … katten. Hij schilderde de dieren in allerlei 
menselijke gedaantes tot groot vertier van de beau-mon-
de. Maar Louis was ook een moeilijk man met buitenis-
sige persoonlijkheid. Wanneer zijn zus Caroline een gou-
vernante inhuurt om zich over het gezin te ontfermen, 
neemt Louis’ leven onverwacht een hoge vlucht.

Regisseur Will Sharpe maakt van dit waargebeurde ver-
haal een visueel vindingrijke biopic met Benedict Cum-
berbatch (Sherlock, The Power of the Dog) in de titelrol, 
geflankeerd door Claire Foy (The Crown) als Louis’ vrouw 
en muze.

Praktisch:

• Donderdag 15.09.2022 om 20:00

• Film

• Belgium Pier Blankenberge (Zeedijk 261, 8370 Blanken-
berge)

• Basis € 6 – jong volk € 4 – Vrijetijdspas Blankenberge € 5
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De zaak Shell – De Nwe Tijd & Frascati Producties

Theatermakers Anoek 
Nuyens en Rebekka 
de Wit volgen het kli-
maatdebat al jaren-
lang op de voet. Voor 
elke stem binnen het 
debat – van consu-
ment tot producent, 

bedrijfsleiders en toekomstige generaties – schreven zij 
een pleidooi. In De zaak Shell komen al die stemmen sa-
men tot een haarscherp betoog. Aanleiding is de lopende 
rechtszaak aangespannen door Milieudefensie tegen de 
oliegigant. Inzet van de zaak: Shell dwingen zijn bedrijfs-
voering radicaal te veranderen. Het verweer van Shell? 
Niet wij, maar de consument moet veranderen.

Praktisch:

• Vrijdag 23.09.2022 om 20:00

• Film

• CC Blankenberge – Saveryszaal 

 (Zeedijk 150, 8370 Blankenberge)

• Basis € 12,50 – jong volk € 8,50 – 55+ € 11 – Vrijetijdspas 
Blankenberge € 10,50

30 Years Anniversary – Aka Moon

Aka Moon geldt als één van 
de belangrijkste vernieuwers 
binnen de hedendaagse jazz- 
en improvisatiescène – inspi-
ratie puttend uit uiteenlo-
pende Afrikaanse, Indische, 
Cubaanse, Arabische en Eu-
ropese tradities. Als een wer-
velwind tilt Aka Moon het be-
grip muzikaal samenspel naar 
ongekende hoogtes.

In 2022 blaast het trio op sax, bas en drums dertig kaars-
jes uit, waarbij ze de impact van eerdere samenwerkingen 
en ontmoetingen erkennen en vieren met het publiek.

Praktisch:

• Vrijdag 30.09.2022 om 20:00

• Muziek | jazz

• CC Blankenberge – Saveryszaal (Zeedijk 150, 8370 Blan-
kenberge)

• Basis € 12,50 – jong volk € 8,50 – 55+ € 11 – Vrijetijdspas 
Blankenberge € 10,50

West Side Story

De musicalklas-
sieker West Side 
Story – over de 
verboden liefde 
tussen Tony en 
Maria, twee leden 
van rivaliserende 
straatbendes – 
verscheen voor 
het eerst op het 

witte doek in 1961. Vijftig jaar later tekent regisseur Ste-
ven Spielberg (E.T., Schindler’s List, Jurassic Park) voor een 
frisse en eigentijdse herwerking van het origineel – we-
derom vol opzwepende dansscènes, intieme passages en 
oorwurmen als I feel pretty, America en Tonight.

Praktisch:

• Donderdag 13.10.2022 om 20:00

• Film | musical

• Belgium Pier Blankenberge

 (Zeedijk 261, 8370 Blankenberge)

• Basis € 6 – jong volk € 4 – Vrijetijdspas Blankenberge € 5

VORMINGSAANBOD 

Luchtige vormen en sculpturen uit restmaterialen

Lotte Cools is als ont-
werper van theaterkos-
tuums één van de in-
spirerende makers van 
Handmade in Brugge. 
Vanuit een bijzondere 
fascinatie voor (op het 

eerste zicht misschien onbruikbare) restmaterialen, ont-
werpt Lotte speelse theaterkostuums, pimpt ze haar eigen 
kledij, en maakt ze leuke accessoires en hebbedingetjes.

Tijdens deze tweeledige workshop ga je zelf aan de slag 
met restjes synthetische stoffen die je met een specifiek 
procedé transformeert tot nieuwe vormen. Je maakt een 
uniek en luchtig kleinood dat je verwerkt tot een vorm 
naar jouw voorkeur, hetzij een sculptuur, een juweeltje of 
een verzameling kleine experimentjes.

Praktisch:

• Dinsdag 20.09 en dinsdag 27.09.2022 – 19:00 tot 21:30

• Creatieve workshop

• Pekelput (Barcadère 1, 8370 Blankenberge)

• Kostprijs: € 55
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Andere cultuur, andere mens?
Baraa Khadra & Hilde Demuynck 

Bij een drankje en versnapering vertellen Baraa Khadra 
en Hilde Demuynck hoe zij cultuurverschillen ervaren. Ba-
raa is een Syrische, Hilde is Vlaams. Met voorbeelden uit 
het leven gegrepen, nemen ze je mee in een verhaal over 
kleine en grote verschillen.  Ze nodigen je uit om met een 
gekleurde bril naar de werkelijkheid te kijken. Wees wel-
kom voor een gezellige avond die een (klein) verschil kan 
maken.

Praktisch:

• Maandag 10.10.2022 om 20:00

• Lezing

• Bibliotheek Blankenberge – Literatuurkamer (Onder-
wijsstraat 17, 8370 Blankenberge)

• Kostprijs: € 5

Tickets & info: www.blankenberge.be/cultuur

Cultuurcentrum Blankenberge

Hoogstraat 2, 8370 Blankenberge

T 050 636 600 I M cultuur@blankenberge.be 

OPROEP AAN DE VERENIGINGEN:

Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER voor 
2022 naar 

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

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

RENOVATIE - GLAS

E.BLOMME & ZONEN
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ONDERWIJS

NIEUWS UIT DE GEMEENTESCHOOL 
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bvba Schrijnwerkerij Wybo

Blankenbergsesteenweg 13 

8377 Zuienkerke
Tel. 050 41 19 88

GSM 0476 40 94 15
Fax 050 42 89 59

info@wybo-schrijnwerkerij.be 
www.wybo-schrijnwerkerij.be 

BTW BE 0824.090.521

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!
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AKKERWINDE



26



27



28

JEUGD

TECHNIEKACADEMIE

Zit je in het 5de of 6de leerjaar? En ben je nog op zoek naar 
een leuke hobby? In de Tiener Techniekacademie neem je 
deel aan 8 workshops waar je onder begeleiding van 2 
techniekcoaches 4 boeiende technische  STEM-projecten 
maakt uit onderstaande lijst: 

• Je leert lampjes schakelen als de beste. 

• Je maakt zelf een escapebox uit hout. Jij alleen kent de 
code om het kistje te openen. 

• Kinderen baas! Je leert een LEGO-robot programmeren 
zodat hij jouw bevelen uitvoert.  

• Opstaan wordt een makkie met een zelfgemaakte 
nachtklok met kleurrijke LED-lichtjes. 

• De vogeltjes worden jouw beste vriend, dankzij een 
zelfgebouwd voederhuisje.  

Én je gaat ook op actief bedrijfsbezoek!

De eerste workshop start in de week van 3 of 17 oktober 
2022. 

Inschrijven kan via  www.techniekacademie.be/waar , 
zoek jouw gemeente via de zoekbalk en klik vervolgens 
door naar de website. Je kiest Tiener Techniekacademie en 
klikt via het menu bovenaan door naar de inschrijvingstool. 
Per groep kunnen maximum 20 kinderen deelnemen. De 
workshops gaan telkens door op woensdagnamiddag 
van 13u30 tot 15u30  in gemeentelijke zaal De Notelaar. 
Voor de hele reeks betaal je 70 euro, aan na afloop van 
de workshops wordt een fiscaal attest kinderopvang 
bezorgd.

Meer info vind je op www.techniekacademie.be 

MUZIEKACADEMIE

Creatief met Muziek in Zuienkerke

De les Creatief met Muziek is er voor kinderen van het 
eerste en tweede leerjaar (°2016 en °2015) 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 woensdag 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: € 84 per schooljaar 
Met korting: € 59 (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
De Smet de Naeyerlaan 141 -145 | 8370 Blankenberge
T 050 636 690 | muziekacademie@blankenberge.be
www.blankenberge.be/academie
Gemeente Zuienkerke
Kerkstraat 17 | 8377 Zuienkerke
T 050 43 20 50 | vrijetijd@zuienkerke.be
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SPORTKAMPEN

BEELDATELIER

Zin om een kleine kunstenaar te worden?

Dan is dit atelier er voor jou!

Hier begin je bij het begin: Wat is tekenen? Wat is 
schilderen? Dat leer je met allerlei materialen en tools 
zoals verf, inkt, krijt, klei, papier-maché, hoofd- en 
bijkleuren, basisvormen ... Ook je fantasie, zelfvertrouwen 
en doorzettingsvermogen groeien. Daarnaast maak je 
kennis met een nieuwe, creatieve wereld.

Een Academie beeldatelier vind je op 21 plaatsen in en 
rond Brugge, maar ook in ZUIENKERKE.

ZUIENKERKE - DE NOTELAAR, Nieuwe Steenweg 96 
16:15 tot 18:05 u Een atelier duurt twee lesuren

WAAR KAN IK MIJ INSCHRIJVEN?
Online via de website of in het secretariaat van de 
Academie.

We zijn telefonisch en per e-mail bereikbaar om je verder 
te helpen, neem met ons contact op als je problemen 
ondervindt.

Zie onze contacturen en contactgegevens op de website 
om een afspraak te maken.

HOEVEEL BETAAL IK?
Van 6 tot 12 jaar

vol tarief: €94 inclusief € 20 materiaalbijdrage per 
jaar per atelier met vermindering: €69 inclusief € 20 
materiaalbijdrage per jaar per atelier. Heb je recht op 
verminderd tarief? Lees de voorwaarden op onze website.

Bezoek voor meer info onze website: 
www.academiebruggedko.be

Je kan ons telefonisch 
bereiken op 050 44 11 70

per mail: info@acade-
miebruggedko.be

Hoofdschool en 
administratie: 
Katelijnestraat 86,
8000 Brugge
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DIT WAS ROEFEL 2022

Op Roefeldag hebben een 130 tal kinderen kunnen 
deelnemen aan de Roefeldag. 

Het idee achter Roefel is kinderen een blik gunnen in de 
volwassen beroepswereld. Kinderen zijn dikwijls heel 
nieuwsgierig naar wat die volwassenen allemaal doen als 
ze werken.

Zo mochten ze bij de brandweer eens zelf gaan spuiten, 
zelf iets in elkaar timmeren bij de schrijnwerker, met 
de vuilniswagen van de technische dienst het huisvuil 
ophalen, of een stoere politieagent zijn...

Alle kinderen tussen 6 en 12 jaar die op onze gemeente 
wonen of school lopen worden uitgenodigd. Omdat er in 
2020 en 2021 geen Roefel kon doorgaan werden dit 

jaar uitzonderlijk ook al jongeren van het 1ste en 2de 
middelbaar uitgenodigd om alsnog hun allerlaatste Roefel 
mee te maken.

In totaal konden de kinderen bij 30 verschillende beroepen 
of bedrijven terecht en hier bovenop hebben meer dan 70 
vrijwilligers geholpen om er opnieuw een schitterende dag 
van te maken.

Een dikke merci aan alle bedrijven, vrijwilligers, 
medewerkers en de stuurgroep van roefel! 

Dit jaar was het al de 24ste editie. Volgend jaar groot 
feest dus!
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Op vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 augustus                                                                                
slaan de tempeliers van Militis Templi hun tenten op                                                                                                                
in de boomgaard van Trees, Mathijs en Maarten.                                                                                  
Doelhofstraat 50 I Nieuwmunster 

Je kan er wacht lopen, kennis maken met de Middeleeuwse keuken,                                                              
leren zwaardvechten en duizend vragen afvuren. Misschien stap je mee                                                         
in één van de vele optochten doorheen het dorp?  

Begroet de tempeliers op vrijdag 19 augustus om 20 uur.                                                                      
Geef ze binnen hun kampement een warm welkom.                                                                                                             
Doe mee aan de karavaan van minestreken op zaterdag 20 augustus om 14 uur.                                                   
Ga op zoek naar de tempelierschat op zondag 21 augustus vanaf 14 uur.       

Je kan ook mee op onze huifkar, volksdansen op zondag,                                                                       
sleeën achter de kont van een trekpaard of in spleten zoeken                                                                 
naar mini-tempeliers                                                                                                                                                                                                                                         

WWoorrdd  TTeemmppeelliieerr 



32

 

DE KARAVAAN VAN MINESTRELEN                                                                                                                                                
ZATERDAG 20 AUGUSTUS I 14 UUR                                                                                                               
 
Een karavaan is een nooit uitdijende tocht.                                                                                                        
We nodigen voor de tweede keer alle maffe dorpsgenoten uit                                                                   
om zich te tooien in middeleeuwse plunjes van molenaars, jonckers, ridders,                                                  
freules, boeren, landlopers, bedelaars, ministrelen, acrobaten,                                                              
vuurspuwers, chirurgijns, tempeliers, marktkramers, paardemannen, barden,                                                    
rederijckers, kwakzalvers, tamboers en kletsmajoren.                                                                         
 
Het creatief allegaartje van vindingrijke dorpsbewoners                                                                      
struint doorheen het dorp. Start om 14 uur aan de Mariagrot.                                                                                            
We trekken hiermee de historische boerenmarkt op gang.  

Het Middeleeuws Collectief Vía Nobilis verhaalt in hun tenten                                                                                     
je alles over kruiden, schilderkunst, ijzer smeden en praatjes over de Middeleeuwen. 
 

 

 

LIGT IN NIEUWMUNSTER DE TEMPELIERSCHAT? 

In Nieuwmunster gonzen de berichten over verborgen rijkdommen!                                                               
Allerlei gelukszoekers troepen op zondag 21 augustus samen.                                                                  
 
In oktober 1307 reed in het holst van de nacht een stoet paard-en-wagens Parijs uit.                                                                                           
De begeleiders van de stoet letten goed op of de soldaten van de koning hen niet zagen,                                                                                 
en met reden: op de wagens lagen gigantische rijkdommen,                                                                                                                         
afkomstig uit de schatkamer van de orde der tempeliers.                                                                                                                                            
Enige dagen later werd de last overgeladen op een vloot zeilschepen                                                                                                                       
in de havenstad La Rochelle aan de Atlantische Oceaan.                                                                                                                                            
Laat op de avond van 12 oktober voeren de schepen de Golf van Biskaje in.                                                                                                       
Daarna verdween de vloot spoorloos.                                                                                                                                                                                
Volgens historici Robert Boterberge en Joël Boussemaere                                                                                                                                       
kwamen de schepen maanden later in Blankenberge aan.                                                                                                                                         
Heimelijk werden de schatten naar Nieuwmunster gebracht.                                                                                                                                  
Deze stelling werd niet door andere historische bronnen bevestigd.                                                                                                                        
Enkel een groep van zeven eeuwig levende zotten weet er meer van.  
 
Je kan ze aanspreken met ‘Zie je gie zot?’                                                                                                             
Wellicht ontvang je van hen een geheimschrift                                                                                                      
met wat meer duiding rond hun schat.                                                                                                              
Voor durvende spotters op zondag 21 augustus! 
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VOLG IN NIEUWMUNSTER JE OPLEIDING                                                                                                        
EN WORD ZO TEMPELRIDDER                                                                                                                  
Leer boogschieten als de beste,                                                                                                                 
en toon je evenwicht tijdens het boomstronkstoten.                                                                           
Ben je meer een waaghals en wil je liever zwaardvechten?                                                                     
Dat zijn maar een paar van de vele uitdagende activiteiten                                                                   
die zowel jong als oud kunnen doen.                                                                                                                                             
Wanneer je jouw activiteitenkaart hebt vervolledigd,                                                                         
kun je deelnemen aan de kidsbattle.                                                                                                
Doorlopend op zaterdag 20 augustus van 14 tot 18 uur                                                                         
Start en info aan het infokraam op het dorpsplein. 

RIJDEN MET EEN PONYPAARDJE & DEMONSTRATIE TREKPAARDEN                                                                        
Doorlopend op zaterdag 20 augustus van 14 tot 18 uur 

Nieuwmunster ligt op drie kilometer van de kust, nabij Wenduine. 

Bartholomeusfeesten                                                                
Het stoere dorpsfeest                                                           
voor meisjes én jongens 
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SPORT EN VRIJE TIJD

Samen Tafelen

Samen gezond eten, dat smaakt naar meer!

Eén maal per maand gaan we ‘samen tafelen', telkens in een 
Zuienkerks restaurant. Je eet samen met dorpsgenoten 
een lekkere maaltijd. Met dit initiatief willen we het 
sociale contact in de deelgemeenten een duwtje in de rug 
geven en de levenskwaliteit verhogen. Hiervoor slaat het 
gemeentebestuur en de plaatselijke horeca de handen in 
elkaar. Het gemeentebestuur voorziet een tussenkomst 
waardoor de kostprijs van de maaltijd voordeliger wordt  
aangeboden.

Wanneer en waar kan je komen eten?

15 september: Eet- en praatcafé Boldershof

menu: vispannetje van het huis - chocoladetaart

6 oktober: Zorghotel Polderwind

menu: waterzooi van vis – chocomousse

10 november: Restaurant Mangée

menu: 

8 december: Bistro Het Mortierke

menu: hertenragout – pannacotta 

Voor wie:  Alle inwoners van Zuienkerke

Kostprijs: Een middagmaal kost € 12,00 excl. drank. 
Hiervoor zal je achteraf een factuur ontvangen, drank is 
afzonderlijk en ter plaatse te betalen.

Vanaf 11u30. 

Info & reservatie: vrijetijd@zuienkerke.be

OUDLANDPOLDERTOCHT OP 
ZONDAG 4 SEPTEMBER 2022

Op zondag 4 september 2022 wordt de 
Oudlandpoldertocht opnieuw ingericht.

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 deelnemers trekken via verschillende afstanden de 
Polders in: 5 en 8 km zijn de korte afstanden, 8, 11 en 
14 km wandelen via het domein Polderwind, een uniek 
vakantiedomein zonder beperkingen van het Rode Kruis 
en 18 en 21 km trekken via het domein Polderwind naar de 
Uitkerkse Polder met het natuurdomein Groenwake.

De wandeltocht loopt langs rustige verkeersluwe wegen 
met weidegebieden, poelen, fauna en pleisterplekken 
voor uitheemse vogels.

Start : zaal de Notelaar Nieuwe Steenweg 96 Zuienkerke.

Er is een ruime parking voorzien.

Bereikbaarheid : Via E40 Brussel-Oostende, Afrit Brugge 
N31 (expresweg) en dan richting Zuienkerke.

Inschrijving : van 8u00 tot 15u00

Afstanden :  5, 8, 11, 14, 18 en 22 km

Deelname leden 1,5 €. Niet federatieleden 3,0 €. 

Kinderen kunnen gratis meewandelen.

Meer info Roger Deketelaere 0478/24 31 63 
roger.deketelaere1@gmail.com
of Franky Goethals 0476/48 31 69. 
franky.goethals@zuienkerke.be
Zeker de verrekijker niet vergeten 

Verdere info op de website www.
zuienkerkesportraad.webnode.nl  

en op de facebookpagina van de 
sportraad.

SPORT EN VRIJE TIJD
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GSM:              
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!
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DAKWERKEN  ZINKWERKEN  CARPORTS  

KARWEIEN

Westernieuwweg Zuid 20  8377 Houthave
 T 0478 94 32 16 

HENDRIK TRAEN
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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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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

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.

OPROEP AAN DE VERENIGINGEN:

Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER  
voor 2022 naar 

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

10 JAAR “DE BOEKENNOK”

Als een arendsnest kijkt “de Boekennok” uit over de 
Polders tussen Zuienkerke en ver voorbij Brugge. Eertijds 
bemand door Marleen Peeters (bibliotheek Blankenberge) 
werd 10 jaar geleden de verantwoordelijkheid  voor 
de organisatie van de bibliotheek overgenomen 
door 5 vrijwilligers. In een beurtrolsysteem zijn deze 
vrijwilligers wekelijks beschikbaar op woensdagnamiddag 
en zaterdagvoormiddag om de uitgeleende boeken 
terug te ontvangen, nieuwe boeken uit te lenen, het 
boekenverkeer tussen de Boekennok en de Bibliotheek 
van  Blankenberge te verzekeren, te antwoorden op 
de vragen van de ontleners, nieuwe boeken te kaften, 
beschadigde boeken daar waar mogelijk te herstellen, … 
Het is duidelijk dat dit alles niet kan binnen de voorziene 2 
uren per sessie. Veel van de praktische taken worden dan 
ook vaak thuis aangepakt. Maar dit is geen last voor Ann, 
Monica, Tina, Roger en Mark die daarnaast ook nog zorgen 
voor een gezellige sfeer door de Bibliotheek op geregelde 
tijdstippen een seizoensgebonden look geven. Ook zorgen 
zij voor de organisatie en de uitwerking van speciale 
momenten: een voorleesnamiddag voor kleuters, een 
poëtische Valentijnsviering, een muzikale omkadering, 
… Tevens proberen zij de werking van de Bibliotheek te 
optimaliseren door ondermeer de standaard momenten 
voor het inleveren van de boeken uit te breiden bij middel 
van een permanent beschikbare publieke ‘inleverbus’. 
Daarnaast zorgen ze op de vier dorpen voor het aanvullen 
van de lokale boekenhuisjes met afgeschreven boeken. En 
nog zo veel meer …!

Ondanks de onverdroten inzet van de vrijwilligers en 
de samenwerking met de gemeenten Zuienkerke en 
Blankenberge is er echter een terugval van het aantal 
lezers te merken. De pandemie zal hier niet vreemd aan 
zijn maar van een heropleving kan op vandaag bezwaarlijk 
gesproken worden. Vooral jongeren haken gemakkelijk 
af of laten zich verleiden door digitale activiteiten. 
Lezen wordt dan in vele opzichten een last (of via de 
school: een verplichting). Volwassenen zien hun precaire 
tijdsbesteding dikwijls opgaan in de organisatie van 
de huiselijke agenda’s en laten hierdoor makkelijk een 
bezoek aan de bibliotheek achterwege. Nochtans heeft 
het lezen van een papieren boek zoveel meer in zich en 
is een bezoek aan de bibliotheek vaak ook een sociaal 
ontmoetingsmoment. Ook aan de keuze van de boeken 
zal het niet liggen want het aanbod van hedendaagse 
literatuur en bestsellers is voor jong en oud zeer ruim.

Maar nogmaals: aan enthousiasme ontbreekt het de 
5 vrijwilligers niet. En om dit te onderlijnen trekken ze 
er binnenkort met z’n allen op uit voor een tweedaagse 
fietsrit en verblijf in de Westhoek.

Een trappist en een goed boek … Meer moet dat niet zijn !

Op naar de volgende 10 jaar !

NIEUWE AANWINSTEN

JEUGD

Auteur Titel

  Poëtisch tovergroen : 
(Voor)leesboekje voor 7 tot 
12 jarigen 

Amant, Kathleen Anna voelt zich goed
Arnold, Nick De weerzinwekkende 

wetenschap over jou e
Astley, Neville Peppa's drukke dag
Beerten, Els De rest van ons leven
Bijsterbosch, Anita Lentepret
Blyton, Enid De Vijf op avontuur
Boets, Jonas De fake DJ
Brugman, Marit Friet in de kliniek
Bruna, Dick Welk seizoen is het, Ni-

jntje?
Burgers, Eva Nachtvlucht
Cauvin, Raoul Nog even geduld, knul
Crabeels, Kim Vogels : over bonte boom-

klevers en aardi
Dodier In goede en slechte tijden
Duchateau, Kim Het boemerang effect
Eyckerman, Merel Opruimen doe ik morgen



40



41

Farook, Nizrana De jongen die met een 
walvis zwom

Ferri, Giuliano Camouflage
Finlay, Madeleine Thuis in de toekomst : 

slimme manieren o
Flanagan, John De clan van de Rode Vos
Flanagan, John Het duel bij Araluen
Gravel, Elise Verschrikkelijke beestjes : 

de hoofdluis
Griffiths, Andy De waanzinnige boomhut 

van 143 verdiepin
Hanegreefs, Luc Alleen meisjes kunnen vliegen

Jackson, Holly Moordgids voor lieve meisjes

Jackson, Holly Zo lief als de dood

Janssens, Janne Het kaartje van Guus

Kagawa, Julie Het ijzerzwaard

Koene, Ton Egeltje, waar ben je?

Lambert, Jonny Beer en vogel leren delen

Leemans, Hec De strijd der titanen

Leonard, M.G Twitch en de vlucht van de 
ijsvogel

Lohf, Sabine Eerst knutselen, dan spelen!

Meggitt-Phillips, Jack Bethany en het beest

Meggitt-Phillips, Jack De wraak van het beest

Merho Dood wakker worden

Minne, Brigitte De rommelzolder van Wal

Schotveld, Janneke Rotkat is jarig

Stoffels, Maren 500 appjes die ik niet wil lezen

Vael, Kathleen Zoentips van een dyslexiediva

Van Gemert, Gerard Penaltytrofee

Van Gucht, Peter De kale kroon

Van Loon, Inez De voorlezer van de sultan

Vanseveren, Fran Mam, mag ik een tijger?

Wille, Riet Dit boek eet koek

Woltz, Anna Pippa past op

VOLWASSENEN

Auteur Titel

Allende, Isabel Violeta

Alsterdal, Tove Stormval

Barker, Pat De vrouwen van Troje

Barnes, Julian Elizabeth Finch : roman

Bloom, Amy In liefde : een memoir over leven 
en ver

Brüggemann, Anna Over liefde : roman

Chakraborty, S.A. De bronzen stad : wees voor-
zichtig met wat je wenst

Conrad, Elena De Jasmijnvilla

Costeloe, Diney Het gestolen kind

Edvardsson, Mattias Familietragedie

Erdrich, Louise De nachtwaker : roman

French, Nicci De gunst

Gardner, Lisa Voordat ze verdween

Graff, Andrew J. De rand van de wereld

Haig, Matt Middernachtbibliotheek

Hase, Seishu De jongen en de hond : roman

Hellberg, Åsa De dochters van Hotel Flana-
gans

Hellberg, Åsa De toekomst van Hotel Flana-
gans

Hellberg, Åsa Welkom bij Hotel Flanagans

Hulst, Auke De Mitsukoshi Troostbaby 
Company

Jacobs, Anne De belofte van het weesmeisje

Johnsrud, Ingar De peetmoeder

Krupitsky, Naomi De familie

Lanoye, Tom De draaischijf : roman

Lippman, Laura Gebroken vertrouwen

Lund Madsen, Jenny Dertig dagen duisternis

Millet, Lydia De laatste zomer : roman

Mo, Johanna De schaduwlelie

Natt Och Dag, Niklas 1795

Nikolai, Maria De chocoladevilla

North, Alex De fluisterman

Powers, Richard Verwilderd : roman

Prose, Nita Het kamermeisje

Rasters, Gaby Een vleugje Londen

Riley, Lucinda De liefdesbrief

Rose, Karen Uit de schaduw

Rutherfurd, Edward China

Sahler, Martina De tsarina en de filosoof

Smethurst, Sue Het circus van de vrijheid

Swan, Karen De Zweedse affaire

Switten, Lara Lara : over de liefde, de licht-
puntjes e

Taveirne, Lara Pluto : aan het einde van de weg 
rechtdo

Tuti, Ilaria Bloemen van steen

Van Bavel, Rob De archivaris van het licht

Whitehead, Colson Harlem shuffle : roman

Yarros, Rebecca Wat we achterlaten
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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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APERITIEFCONCERT TE MEETKERKE : 
ZONDAG 25 SEPTEMBER OM 10U45

IERSE & KELTISCH FOLK
FOLKY TOWERS

De Gezinsbond van Meetkerke organiseert opnieuw een 
laatzomers aperitiefconcert. 

Dit jaar nodigen we een groep uit die reeds naam maakte 
in het folkwereldje: FOLKY TOWERS.

Het gezelschap brengt een hartverwarmend programma 
dat je meeneemt op een muzikale reis, niet enkel doorheen 
het Ierse muzikale landschap, maar ook door dat van 
andere Keltische regio’s.

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

Leden gezinsbond VVK  8 euro  ADD 9 euro

Niet-leden  VVK 10 euro   ADD  11 euro

Meer info via  Greet Bombeke 0468 22 08 84    Erwin 
Stultjens  050 31 90 37 of gezinsbond.meetkerke@
telenet.be

NIEUWS VAN DE KONINKLIJKE 
VRIENDENKRING VAN DE
BLOEDGEVERSTE ZUIENKERKE

Op de bloedcollecte van 29 maart 
mochten we 46 donoren ontvangen 
waarvan 3 nieuwe bloedgevers. De 
laatste bloedcollecte ging door op 
dinsdag 28 juni. Bij de opmaak van 
deze tekst waren er nog geen cijfers 
bekend van het aantal donoren.

De volgende bloedcollecte vindt plaats op dinsdag 13 
september in de gemeenteschool te Zuienkerke van 16u15 

tot 19u45.  Ken je in je familie, of bij vrienden en kennissen 
personen die ook bloed wensen te geven? Breng ze dan 
alvast mee naar de bloedinzameling.

We herinneren jullie er ook deze keer aan dat het  
nog steeds heel belangrijk is dat men verplicht is om 
vooraf een afspraak te maken om bloed te geven. Je kunt 
dit via donorportaal.rodekruis.be of op het gratis nummer 
0800 777 00.

In december gaat de bloedinzameling door op dinsdag  
29 november 2022.

Ook de data voor de bloedinzamelingen voor volgend jaar 
liggen reeds vast en gaan door op de volgende data:

• Dinsdag 28 maart 2023
• Dinsdag 27 juni 2023
• Dinsdag 5 september 2023
• Dinsdag 5 december 2023

Noteer deze data zeker reeds in jullie agenda.

Wij wensen iedereen alvast een deugddoende vakantie 
toe.

Arnold Van Eeghem - secretaris

VERENIGINGEN - ORGANISATIES - BEDRIJVEN

OPROEP AAN DE VERENIGINGEN:

Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER voor 
2022 naar 

lieselore.verstringe@zuienkerke.be. 
Wij publiceren ze gratis.
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TIEN JAAR BARTHOLOMEUSFEESTEN

Nieuwmunster, het-dorp-met-uitzicht verrast al 
achthonderd jaar door zijn rust, zo dicht bij de kust. Alles 
rijmt er op de volheid van het leven.Een heerlijkheid als 
géén ander, eenvoudig en net daarom verrassend. Op het 
hoogfeest van haar patroonheilige Bartholomeus beleef 
je een heus volksfeest, een feestweekend lang. 

EEN UNIEK KAMPEMENT

We keren voor de editie van tien jaar Bartholomeusfeesten 
terug naar de stichters van het bijzondere Novum 
Templum: de orde van de Tempeliers. Om deze tijdreis te 
bewerkstelligen zijn reenactors uit alle windstreken bij ons 
te gast. Met militair vertoon en wapengekletter, religieuze 
vroomheid en kennis van de vroege middeleeuwen laten 
ze zien hoe het leven van de Tempeliers er bij ons uit zag. 

EEN BIJZONDER DORPSFEEST

Onze dorpsraad werkt in nauwe samenwerking met 
Landelijke Gilden en het gemeentebestuur Zuienkerke aan 
een sterk programma. Het feestprogramma balanceert 
tussen buren en vrienden ontmoeten, het leven vieren, en 
onze erfgoedwaarden breed verkennen. Een hoogfeest 
voor alle Zuienkerkenaars.

IN NIEUWMUNSTER VERTOEVEN SMAAKT REEDS 
ACHT EEUWEN HEMELS

Biefstuk a volonté, een groentekrans en een vip-kaart 
voor onze bijzondere receptie kun je verkrijgen voor 25 
euro. Verrassend lekker! Voor kinderen is er worst met 
appelmoes én frietjes voor 8 euro.     

INSCHRIJVEN LUSTRUM I CARINE BLOMME I HOEKSAM 
18 I 0498 08 57 74

Een vegetarisch alternatief is op vraag mogelijk. 

TIEN MUST-SEES OP DE FEESTEN

PRELUDE I Vrijdag 19 augustus 2022 om 20 uur

Alle Tempeliers, reenactors en leden die aan het weekend 
deelnemen houden samen met de dorpsraad en het 
college van burgemeester en schepenen van Zuienkerke 
een openingsceremonie.

CINEMA IN DE KERK I Vrijdag 19 augustus 2022 om 21 uur

Arn – The knight Templar is een Zweedse film (grootste 
Zweedse productie ooit) over Arn Magnusson gebaseerd 
op de trilogie van Jan Guillou.

TREKPAARDEN DEMONSTRATIES I Zaterdag 20 
augustus 2022 tussen 14 en 18 uur

Het veldwerk op de zware kleigronden van Nieuwmunster 
gebeurde eeuwen met sterk gebouwde paarden. We zijn 
‘paardetrots’ dat ze op onze feesten aanwezig zijn.

HISTORISCHE BOERENMARKT I  Zaterdag 20 augustus 
tussen 14 en 18 uur

Op onze achtste jaarmarkt tref je verse producten, een 
persoonlijk contact met de producenten, een gezellige 
sfeer en oog voor detail. Lekker ambachtelijk!

DE KARAVAAN VAN MINESTRELEN I Zaterdag om 14 uur

We nodigen voor de tweede keer alle maffe dorpsgenoten 
uit om zich te tooien in middeleeuwse plunjes van 
molenaars, jonckers, ridders, freules, boeren, landlopers, 
bedelaars, ministrelen, acrobaten, vuurspuwers, 
chirurgijns, tempeliers, marktkramers, paardemannen, 
barden, rederijckers, kwakzalvers, tamboers en 
kletsmajoren. Het creatief allegaartje van vindingrijke 
dorpsbewoners struint doorheen het dorp. We trekken 
hiermee de historische boerenmarkt op gang. 

WORDT EEN HEUSE TEMPELIER I Zaterdag doorlopend

Leer boogschieten als de beste en toon je evenwicht 
tijdens het boomstronkstoten.Ben je meer een waaghals 
en wil je liever zwaardvechten? Dat zijn maar een paar 
van de vele uitdagende activiteiten die zowel jong als 
oud kunnen doen. Wanneer je jouw activiteitenkaart hebt 
vervolledigd, kun je deelnemen aan de kidsbattle. 
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PROCESSIE SALVE REGINA I Zondag 21 augustus om 10 uur

 In de voetsporen van een eeuwenlange traditie schrijdt 
op het patroonfeest van Sint-Bartholomeus opnieuw een 
processie doorheen het dorp. Op kop strooien kinderen 
met rozenblaadjes de weg. In rotten van twee stappen 
de Tempeliers op een rustige tempo de Doelhofstraat op. 
Aansluitend is er een feestelijk eucharistieviering.

BOOMBAL I Zondag om 15 uur

Speciaal voor onze feesten brengt Boreas traditionele 
dansmuziek met bourrées, jigs, tarantella's, andro's, 
hanterdro's, mazurka’s en tovercirkels ...  

KAMPEMENT MILITIS TEMPLI 
Doorlopend op vrijdag, zaterdag en zondag

Tegen de achtergrond van de historische Oudlandpolder 
tref je het tentenkamp van de Tempeliers. Terwijl 
sommigen onder hen deelnemen aan demonstraties, 
genieten anderen er van de middeleeuwse sfeer. Spreek 
ze gerust aan!

EEN KRONIEKSCHRIJFSTER IN HET DORP?

Katrien Vervaele  zwemt haar tijd door met schrijven. 
Duikt in verhalen. 

Vaart in scheepjes in flessen, en ankert aan meerpalen 
erfgoed  . Tijdens de feesten doet deze kroniekschrijfster 

als Katryn van Zuienkerke ons dorp aan. Het is inderdaad 
niet gebruikelijk dat een vrouw zomaar stad en land 
afdweilt, maar de tijden zijn momenteel niet meer wat 
ze ooit waren. Ze zal doorheen ons dorp wandelen en 
haar ogen en oren de kost geven. Ze zal hier en daar een 
babbeltje doen, vraagje stellen, beeldje ‘schieten’. 

Heel ongebruikelijk is dat ze zich niet bedient van 
perkament en ganzenveer, maar gebruik maakt van 
nieuwerwetse middelen, die enigszins lijken op toverij… 
Ook ongebruikelijk is dat ze niet ambieert dat haar 
geschriften de eeuwen trotseren, zoals men doorgaans 
van kronieken mag verwachten. Daarentegen zullen haar 
schrijfsels en ‘prenten’ ons nog de dag zelf bereiken. De 
dag zelf.

KLEIN DORP OP GROOT SCHERM I Doorlopend op 
zaterdag 20 augustus Dorpgenoot Willy Vanrenterghem 
pakt uit met een fotorespectieve over 10 jaar feesten.
Van deze overzichtspresentatie kun je genieten in de St.-
Bartholomeuskerk.

Op zondag 21 augustus is er om 11.30 uur een feestelijke 
receptie.

Een blij terugzien bij een zonnig aperitiefje. Golf, spring of 
wave maar binnen!

OPROEP AAN DE VERENIGINGEN:

Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER voor 
2022 naar 

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

INFOPUNT TOEGANKELIJK REIZEN

Het Infopunt Toegankelijk 
Reizen is een dienst van 
Toerisme Vlaanderen, 
gegroeid uit een 
samenwerking met 
verschillende organisaties 
en diensten van en voor 
mensen met een handicap.

Opdracht van het Infopunt 
is de ontbrekende 
informatie over reizen met 
een handicap aanvullen.

• De reiziger met een handicap of beperking vindt bij het 
Infopunt zorgvuldig verzamelde informatie over de 
toegankelijkheid van diverse vakantiebestemmingen. U 
mag van hen betrouwbare informatie verwachten, op 
maat van uw persoonlijke vereisten. 

• De toeristische sector in Vlaanderen kan er terecht 
voor achtergrondinformatie over toegankelijkheid, 
premiemogelijkheden en  richtlijnen voor 
toegankelijkheidsaanpassingen.

Het Infopunt Toegankelijk Reizen is echter geen reisagent. 
Zij bezorgen enkel de nodige informatie, maar laten de 
praktische realisatie aan U over. 

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij het Infopunt 
Toegankelijk Reizen, tel. 070/23 30 50, adres: Grasmarkt 61 
te 1000 Brussel en op de website www.toegankelijkreizen.be

ENERGIESCAN

De energiescan is een huisbezoek, waarbij de 
Energiesnoeiers de energetische situatie van de woning 
en het gedrag van de bewoners in kaart brengen.

De Energiesnoeiers:

•  Geven je tips om energie te besparen
•  Controleren jouw energiefactuur
•  Geven je advies over energieleveranciers
•  Plaatsen een gratis spaarpakket

Deze energiescan is gratis wanneer je behoort tot een 
van de doelgroepcategorieën:

• Personen die recht hebben op de sociale maximumprijs 
voor elektriciteit en aardgas;

• Personen met een actieve budgetmeter voor 
elektriciteit of aardgas;

• Personen die recht hebben op een verhoogde 
tegemoetkoming van het ziekenfonds (code van het 
ziekenfonds op klevertje eindigt op 1)

• Personen met een gezamenlijk inkomen tot en met 
31.870 euro (verhoogd met 1660 euro per persoon ten 
laste);

• Personen in schuldbemiddeling of in collectieve 
schuldregeling;

• Personen die door het OCMW worden begeleid 
omwille van moeilijkheden met het betalen van 
energiefacturen;

• Personen die een woning huren van een sociaal 
verhuurkantoor of sociale huisvestingsmaatschappij;

• Personen die een woning huren bij een OCMW of lokaal 
bestuur;

• Personen die een woning huren op de private 
huurmarkt met een geregistreerde huurprijs van max. 
€ 528,57 (of € 578,57 in centrum- of grootsteden of 
vlabinvestgebied).

• Personen waarvoor een verzoek tot afsluiting van 
gas of elektriciteit werd ingediend bij de Lokale 
Adviescommissie (LAC).

Wil je graag meer info of ben je niet zeker of je in 
aanmerking komt? 

Meer info via mail: energiesnoeiers@trad.be of telefonisch 
via 050 34 94 00 of via 0491 56 53 55 (Geert Strubbe – 
Begeleider Energiesnoeiers). Ook bij de sociale dienst van 
het OCMW Zuienkerke kan u terecht voor meer informatie 
(tel. 050 42 79 98).
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THUISBEZORGDE MAALTIJDEN

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 komt de traiteur 
niet langs maar er is mogelijkheid om op dinsdag een 
maaltijd voor woensdag te laten leveren. De prijs van 
een maaltijd bedraagt 8 euro per maaltijd. De maaltijd 
bestaat uit soep en een hoofdgerecht en wordt geleverd 
in porseleinen schotels.

Bij een eerste bestelling voor een week, is de eerste 
dagschotel gratis.

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
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WELZIJN EN GEZONDHEID

SMEERWEER-CAMPAGNE ROEPT OP OM VERSTANDIG OM TE GAAN MET DE ZON

Huidkanker neemt fors toe in België. Meer dan 90% van de gevallen is te wijten aan overmatige blootstelling aan UV-
stralen. Om de stijgende cijfers terug te dringen, lanceert Zorg en Gezondheid de Smeerweer-campagne. Die focust 
zich op het promoten van UV-beschermend gedrag bij de burger.

Als initiatief om de stijgende cijfers terug te dringen, stelt 
Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid 
en Gezin, een nieuwe UV-sensibiliseringscampagne voor: 
'De Smeerweer-campagne'. Die wil de Vlaamse burger 
ertoe aanzetten om verstandig om te gaan met zon en 
zonnebankgebruik. Door je gedrag aan te passen, kan je 
het risico op huidkanker in grote mate beperken.

Deze campagne legt ook de link met de jaarlijkse 
‘Warme Dagen’-campagne, die tips geeft over welke 
voorzorgsmaatregelen je kan nemen om problemen te 
voorkomen als gevolg van hoge temperaturen.

Wanneer is het smeerweer?

Smeerweer is gelinkt aan de UV-index, zoals die wordt 
aangeduid door het KMI. De UV-index krijgt een waarde 
van 0 (lage UV-intensiteit, huid verbrandt langzaam) tot 
11+ (extreem hoge UV-intensiteit, huid verbrandt bijna 
onmiddellijk). Als dit cijfer gelijk is aan of hoger is dan 3 is 
het smeerweer. Als dat het geval is, is het belangrijk dat 
we ons beschermen tegen schadelijke UV-straling, zelfs 
op momenten wanneer de zon op het eerste zicht niet 
hard lijkt te schijnen.

Wat te doen bij smeerweer?

Om verstandig om te gaan met UV-stralen zijn de 3 
volgende tips belangrijk:

1. Zon weren: Zoek de schaduw op tijdens de uren met de 
meest intense UV-straling, meestal tussen 11 en 15u. 
Hou ook in de schaduw rekening met de weerkaatsing 
van UV-stralen door o.a. water, zand of sneeuw.

2. Kleren: Bedek de huid met kleding die armen en 
benen bedekt, zet een petje/hoed met brede rand en 
zonnebril op met UV-werende glazen om je gezicht en 
hals in de schaduw te houden.

3. Smeren: Smeer 30 minuten voor je blootstelling aan de 
zon rijkelijk zonnecrème met ten minste een SPF 30 op 
de huid en herhaal dit elke 2-3 uur. Deze drie handelingen 
zijn terug te vinden op alle campagnemateriaal met de 
volgende oproep: ‘Zon weren, kleren, smeren!’
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OVERLIJDENS

Feryn Jan, geboren in Lichtervelde op 16/07/1932, 
echtgenoot van Callewaert Sigrid, overleden op 17/04/2022

De Ruyck Andréa, geboren in Nederame op 24/04/1933, 
weduwe van Ghyselincks Roger, overleden op 18/04/2022

Van Heyste Arnold, geboren in Knesselare op 05/04/1939, 
overleden op 03/05/2022

Van Arck Patricia, geboren in Vilvoorde op 12/11/1962, 
echtgenote van Van Campenhoudt Ernst, overleden op 
06/05/2022

Huysman Annie, geboren in Oudenaarde op 09/01/1944, 
echtgenote van Lessens Ronald, overleden op 11/05/2022

Beirens Koen, geboren in Brugge op 21/01/1971, 
echtgenoot van Mikisz Heidi, overleden op 12/05/2022

Allemeersch Marguerite, geboren in Brugge op 
25/12/1947, echtgenote van Goeminne Christian, 
overleden op 07/06/2022

Wij bieden de familie onze deelneming aan.

GEBOORTEN

Van Den Berghe Alice, geboren in Brugge op 07/04/2022, 
dochtertje Van Den Berghe Jonathan en De Roo Aileen

Vantorre Lionel, geboren in Brugge op 08/04/2022, 
zoontje van Vantorre Anthony en Lagrou Sarah

Timmerman Luiz, geboren in Brugge op 26/04/2022, 
zoontje van Timmerman Matthias en Sanders Nele

Demarest Fons, geboren in Brugge op 06/05/2022, 
zoontje van Demarest Tom en Boone Lies

Onze gelukwensen aan alle nieuwe Zuienkerkenaartjes.

HUWELIJKEN

Strubbe Christopher en Hoste Sylvie, gehuwd op 
02/07/2022

Proficiat aan de pasgehuwden!

BURGERLIJKE STAND

OPROEP AAN DE VERENIGINGEN:

Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER voor 
2022 naar 

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



52

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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JUBILARISSEN

50 jaar gehuwd, gouden jubileum

Jenny Goethals en Robert Lagrou, gehuwd in Zuienkerke op 07/05/1971

Als jongsten in een gezin met drie kinderen, 
zijn beiden geboren en getogen in Zuienkerke. 
De liefdesvonk sprong over in Meetkerke waar 
zij allebei een zus hadden die er een herberg 
uitbaatte. 

Robert was mechanicus en werkte in Garage 
Zwartjes, Bus & Car, Gebroeders Traen en de 
firma Centrotherm. Jenny werkte als ponsster, 
eerst bij de Compensatiekas en daarna in de 
“Brugeoise” waar ze haar loopbaan voleindigde 
als pointeur bij “Bombardier”.

Robert was jarenlang bestuurslid in het 
Feestcomité. Jenny neemt graag deel aan 
activiteiten van Ferm. Allebei zetten ze zich 
in als vrijwilliger bij “Theater Kleiem”, Jenny als 
toneelspeelster en Robert als decorbouwer. Om 
kaartjes voor een toneelopvoering te bestellen,  
ben je bij hen aan het juiste adres.

Het koppel heeft twee zonen en vier 
kleinkinderen.   

50 jaar gehuwd, gouden jubileum

Lefevere Gilbert en Smessaert Annie, gehuwd in Oostkamp op 16/06/1972

Gilbert groeide op in Staden als enige zoon 
met een oudere en een jongere zus. Annie was 
het op een na jongste kind in een groot gezin 
in Oostkamp en had zeven broers en zeven 
zussen.

Zij leerden elkaar kennen op een KLJ-bal in 
Brugge.

Gilbert werkte eerst als mechanicus in Siemens 
en Outboord Marine en had daarna een 
jarenlange loopbaan bij de Brugse Autokeuring. 
Annie was actief bij Familiezorg.  

Het koppel heeft drie kinderen en drie 
kleinkinderen.   

                 © Wim Kerkhof

50 jaar gehuwd, gouden jubileum

Zwaenepoel Luc en De Kimpe Viviane, gehuwd in 
Meetkerke op 14/04/1972

Dequeecker Hugo en Noorenberghe Francine, gehuwd in 
Leisele op 01/07/1972

Liebaert Romain en Willaert Nadine, gehuwd in 
Zuienkerke op 14/07/1972

60 jaar gehuwd, diamanten jubileum

Carton Arseen en Depoortere Raymonde, gehuwd in 
Wervik op 05/05/1962

Bultynck Robert en Lagrou Rachel, gehuwd in Zuienkerke 
op 22/05/1962

65 jaar gehuwd, briljanten jubileum

Eeckeloo Leon en De Pré Maria, gehuwd in Houtave op 
25/05/1957

Gefeliciteerd!
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MENSEN VAN BIJ ONS

JO NELISSEN

Vorige week konden we na een teamvergadering genieten 
van een fijn dessert. Het was een lust voor ons oog en een 
verwenning van onze smaakpapillen. Het bleek een creatie 
van Zuienkerkenaar Jo Nelissen. Omdat we zijn naam net 
daarvoor nog in de krant gelezen hadden, was de keuze 
van de redactieraad snel gemaakt om hem te interviewen. 
Bij hem thuis in de Blankenbergse Steenweg mocht ik zijn 
verhaal beluisteren en noteren voor deze rubriek.

Jo kreeg het vak mee met de paplepel

“Ik ben opgegroeid in het Limburgse Lanaken in het 
restaurant van mijn ouders. Doordat mijn pa kok is, heb ik 
thuis veel gezien en geleerd en ik heb er mijn eerste stappen 
in het vak gezet. Als kind droomde ik ervan om patissier 
te worden en het maken van desserts blijft mijn voorkeur 
genieten. Daarom ben ik naar de hotelschool in Hasselt 
gegaan en heb ik diverse stages gevolgd.

Hij ging zijn eigen weg en kwam in Brugge wonen

“Ik ging in Brugge wonen en baatte er zestien jaar het 
restaurant “Saint Amour” uit. Na een tijd ben ik daarnaast 
praktijkles gaan geven in hotelschool Spermalie. In 2011 
heb ik mijn restaurant gesloten en werd ik voltijds lesgever. 
Doordat ik competitief ingesteld ben, nam ik graag deel aan 
kookwedstrijden. Zo werd ik Beste Kok van Vlaanderen in 
1998 en was ik in 2007 Laureaat in de internationale finale 
van de Prix Taittinger Belge. De leerlingen van Spermalie 
namen met mij als coach ook deel aan kookwedstrijden en 
we wonnen tweemaal op rij de Bocuse Commis Challenge”.

Jo werd professioneel coach 

“Hierdoor werd ik in 2017 gevraagd om ook voor Flanders 
Food Faculty jong talent te begeleiden en voor te bereiden op 
nationale en internationale kookwedstrijden. Via dit project, 
een initiatief van Horeca Vlaanderen, Toerisme Vlaanderen en 
de minister van Toerisme, werd ik beroepsmatig coach. Zowel 
in 2017 als in 2019 bereikte ik met mijn team de wereldfinale 
van de Bocuse d’Or, de meest prestigieuze culinaire 
wedstrijd ter wereld. In kookwedstrijden kunnen door de 
jury verschillende accenten gelegd worden. Soms primeert 
de persoonlijkheid van de chefs en in andere wedstrijden is 
hun kwaliteit belangrijkst. Hun visie is altijd essentieel. Jonge 
chefs moeten een verhaal hebben en aandacht besteden 
aan duurzaamheid. Zo nam ik eens met een team deel aan 
een kookwedstrijd, waarin met planten uit de zee diende 
gewerkt te worden en waarbij duurzaamheid primordiaal 
was. Als coach probeer ik, zowel technisch als psychologisch, 
hulp en ondersteuning te bieden. Ik wil ook meegeven hoe 
zij economisch kunnen werken met voldoende aandacht 
voor ‘waste control’. Dergelijke wedstrijden zijn belangrijk om 
Vlaamse culinaire talenten de kans te bieden om zich beter 
te ontwikkelen. Goede resultaten op internationale culinaire 
wedstrijden versterken ook de uitstraling van de Vlaamse 
gastronomie in binnen-en buitenland”.

Hij begeleidt ook heel jong culinair talent

“Een van onze projecten is het National Culinary Team, waar 
we in diverse wedstrijden een team van jonge talenten 
samenstellen om ons land te vertegenwoordigen tijdens 
internationale culinaire wedstrijden. Met het Vlaamse Young 
Chefs Team met jonge gasten uit het Hof van Cleve en een 
selectie uit het zesde jaar hotelschool heb ik deelgenomen 
aan de Culinary World Cup voor heel jonge chefs in Luxemburg 
en de Olympiade der Köche in Stuttgart. We behaalden 
telkens een zilveren en een bronzen medaille. Mijn meest 
recente ervaring als coach is de wereldfinale van de Global 
Chefs Challenge in Abu Dhabi waar het team dat ik coachte 
vijfde geëindigd is op 110 landen”.

Jo is lid van de Meesterkoks van België en een culinaire 
duizendpoot

“Als Meesterkoks wisselen we met verschillende nationale 
topchefs ervaringen uit. We bouwen vriendschappen op en 
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delen expertise met elkaar. Samen zijn we een kwaliteitslabel 
en we dagen elkaar uit om het beste van onszelf te geven. 
Naast het coachen van jong talent, blijf ik dan ook graag 
actief als traiteur. Wie thuis wil genieten van een culinaire 
maaltijd, is voor een speciale gelegenheid, verjaardag of een 
ander event steeds welkom om een bestelling te plaatsen 
en af te halen. Graag verzorg ik ook gastronomie bij mensen 
thuis voor groepen vanaf tien personen en daarnaast 
organiseer ik nog workshops”.

Michael gaat in zijn voetspoor

“In 1991 kwam ik in Brugge wonen. Doordat mijn echtgenote 
Mirjam in Lissewege woonde, zijn we gehuwd in de 
Gotische Zaal van het Stadhuis. In 2004 verhuisden we naar 
Zuienkerke. We hebben het hier heel goed naar onze zin en 
ook mijn ouders wonen dichtbij in Meetkerke. Onze oudste 
zonen Wauter en Michael zijn intussen al het huis uit maar 
onze jongste zoon Beau woont nog thuis. Wauter werkt bij 
een farmaceutische firma en Beau volgt een IT-opleiding. 
Michael is kok geworden en heeft intussen al een mooie 
tweede prijs behaald in de kookwedstrijd Concours Olivier 
Roellinger in Parijs. Hij diende er gerechten te bereiden met 
een duurzame vissoort als hoofdgerecht. In de jury zaten 
ook mariene biologen die de kandidaten beoordeelden 
vanuit hun vakgebied. Gelukkig had ik deze wedstrijd al eens 
meegemaakt als coach van een andere kandidaat en kon ik 
hem goede raad geven”.

Jo is sportief en traint graag in ‘Zijn Provence’

“Momenteel ben ik aan het trainen voor de Iron Man op 17 
september in het Italiaanse Emilia Romagna. In deze triatlon 
zullen we 3,8 kilometer zwemmen in de Middellandse Zee, 

180 kilometer fietsen en een marathon lopen. Het is een hele 
uitdaging, maar mijn competitieve ingesteldheid helpt me  
vooruit en het is ook een zegen om te mogen trainen in deze 
prachtige omgeving die ik vaak ‘Mijn Provence’ noem”.

Noël Delaere

 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



56

PUZZEL

1. Zaterdag 1 oktober = feest van …
2. Lokale adviescommissie
3. Orde van de Tempeliers
4. Belgische Politica
5. Een onderzoek waarbij o.a. het energieverbruik van de 

woning in kaart gebracht wordt.

6. Project waarbij beide scholen oude stoelen 
schilderden.

7.  Van nature zachtaardige dieren, die nooit spontaan 
mensen zullen benaderen.

8. Een polder waar de invloed van de zee reeds lange tijd 
werd uitgeschakeld door de aanleg van dammen of 
dijken. Deze ontstonden doorgaan voor de 13de eeuw.

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

Adres:  ...............................................................................................................................................................................................

E-mailadres:  .....................................................................................................................................................................................

De vorige puzzel werd gewonnen door Bonny Sébastien. 
Proficiat! 

Er waren 31 inzendingen, waarvan 27 juist waren en 4 fout.

Het juiste woord was: demarreren

Betekenis van het woord: Ontsnappen, opvoeren van 
snelheid, snel wegsprinten, term uit de wielersport, 
uitlopen, wegsprinten, zijn achterlichten laten zien.

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), 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 31/08/2022. 
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

2

3

4

5

6

7

8
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RONY STROO EN PARTNERS 
Uw Fintro Bank en Verzekeringsmakelaar IN UW BUURT  
Steeds 24/7 Voor U Paraat !
Leopold I Laan 52 8000 Brugge Kristus Koning
050/310035 - mail info@a-rs.be

PUZZEL‘SOEP UIT OMA’S KOOKBOEK’

ASPERGESOEP 

Benodigdheden. 

• 2 à 3 Komkommers 
• 2 1/2 l. Bouillon 
• 2 Uien 
• Boter 
• Room 
• Peterselie 
• Peper,Zout 

Werkwijze.

De komkommers wassen, pellen en in stukken snijden.  
(1 komkommer niet pellen) De Uien fijnsnijden en stoven 
in de boter. De komkommers bij de iien voegen. 
Aanlengen met de bouillon. 
Alles laten koken gedurende 15 minuten. 
De soep mixen en goed kruiden. 
Werk de soep af met de room en peterselie. 



58



59



60

EVENEMENTENKALENDER

TERUGKERENDE ACTIVITEITEN

DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

Vrij (om de 14 dagen) Petanque S-plus Zuienkerke Kerkplein Houtave

1x per maand Wandelen : zie OKRA-boekje OKRA

Ma 19.00 Volleybal PASAR Sportzaal

Ma (behalve tijdens de 
schoolvakanties)

20.00 Yoga Sportdienst Sportcentrum

Di 14:00 Sport Senioren – Johan 
Vervaeke

Gemeentebestuur Polderwind

Di 21.15-22.15 Volleybal Sport 30-70 Sportzaal 

Di (om de 14 dagen) 14.00 Kaartnamiddag OKRA Notelaar

Di (behalve tijdens de 
schoolvakanties)

19.00-20.00 Turnles Gemeentebestuur Sportzaal

Woe (behalve tijdens 
de schoolvakanties)

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

Woe (behalve tijdens 
de schoolvakanties)

16.00-17.00 Fietsen FERM Zuienkerke Sint-Michielskerk 
Zuienkerke

Woe (om de 14 dagen) 19.00 Kaartnamiddag Gepensioneerdenbond 
Meetkerke

Sportcentrum

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

Do (iedere eerste van 
de maand)

14.00 Fietsen : zie OKRA-boekje OKRA

1ste vrij 19.00 kaarten De Troefkaarters Boldershof

laatste vrij vd.maand 20 .00 biljart Biljart 2000 Boldershof

JULI 2022

DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

Do 14 17.30 Wandelen FERM Zuienkerke Goenwake

Do 28 17.30 Wandelen FERM Zuienkerke Nieuwege

AUGUSTUS 2022

DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

Za 13, Zo 14, Ma 15 10.30-18.00 Kunstroute Cultuurraad 4 deelgemeenten

Za 20, Zo 21 10.30-18.00 Kunstroute Cultuurraad 4 deelgemeenten

Vrij 19, Za 20, Zo 21 Bartholomeusfeesten Dorpsraad 
Nieuwmunster

Dorpskern 
Nieuwmunster 

Do 25 17.30 Wandelen FERM Zuienkerke Lissewege
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SEPTEMBER 2022

DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

Zo 4 Oudlandpoldertocht Sportraad De Notelaar

Do 8 17.30 Wandelen FERM Zuienkerke Dudzele

Za 10 Gewestelijke uitstap Haven 
Zeebrugge

FERM Zuienkerke Zeebrugge

Di 13 16.15-19.45 Bloedgeven Rode Kruis ism 
vriendenkring

Sportzaal Zuienkerke

Do 15 19.00 Kookles FERM Zuienkerke De Notelaar

Vr 16, Za 17 Plantjesverkoop Kom op tegen kanker Groot- Zuienkerke

Di 22 19.00 Stretch and Relax FERM Zuienkerke De Notelaar

Zo 25 10.45 Aperitiefconcert – Folky 
Towers

Gezinsbond Meetkerke Hoeve Stultjens 
-Blomme  Mareweg 6

OKTOBER 2022

DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

Za 15 Puzzelavond voor het hele 
gezin

Gezinsbond Zuienkerke

OPROEP AAN DE VERENIGINGEN:

Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER voor 2022 naar 
lieselore.verstringe@zuienkerke.be. 

Wij publiceren ze gratis.
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EDITORIAAL

POLDERMAGAZIEN, juli 2022
Driemaandelijks tijdschrift gratis aan de bevolking aangeboden door het Gemeentebestuur 
in samenwerking met alle adverteerders.

Verantwoordelijke uitgever: College van Burgemeester en Schepenen.
Redactieraad: Wim Cools, Noël Delaere, Lieselore Verstringe, Eva Verburgh en 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 2022 naar 
lieselore.verstringe@zuienkerke.be. 

Wij publiceren ze gratis.
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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

 

Wim Geluck Bv  
Albertstraat   1  
8370 Blankenberge  
Tel 050 41 44 56 
Blankenberge@argenta.be 
On 0753 936 062 RPR Oost-Vlaanderen 

Maak gerust eens een afspraak met ons. Bel 050 41 44 56. 
Wij hebben alvast een leuke attentie voor jou! 

Zo simpel kan het zijn. 
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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


