Allez Kidz

kindercoach & studiebegeleiding
Loopt uw kind tegen problemen aan bij
de sociaal-emotionele ontwikkeling of
bij het leren?
Allez Kidz helpt uw kind op de goede weg.

www.allezkidz.be

.be
info@allezkidz.be

050/68 94 15 – 0477/13 15 98
Lies Vanloo, Blankenbergse Dijk Zuid 8A, Zuienkerke

BE0555.713.394

De Nieuwe Blauwe Toren
Eet- en praatcafé

Wij verwelkomen u graag voor een gezellig pintje aan de toog
maar ook voor een lekkere hap.
Tijdens de zonnige dagen is het zalig vertoeven op ons terras terwijl de kleintjes hun
hartje ophalen op het vernieuwde speelplein.

Kristof en Annelien De Craemer - Demon
Blankenbergse steenweg 2, 8377 Zuienkerke
050/70.87.40 - blauwetoren.zuienkerke@telenet.be
www.denieuweblauwetoren.be
• Gesloten op dinsdag •
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Beste lezer,

Bij het schrijven van dit voorwoordje kan
je aan het weer zeker niet merken dat het
reeds volop herfst is. We mogen tevreden
terugblikken op een zachte zomer en
vooral een zonnige verlofperiode. Een
vakantie in het buitenland was geen
must om van heerlijke temperaturen te
kunnen genieten.

Jammer dat we de dag van vandaag nog
steeds elke dag geconfronteerd worden
met verscheidene berichtgevingen
omtrent oorlog en terreur.
Maar laten we positief denken. Al staan
er koudere maanden voor de deur, in
deze herfstperiode is de natuur op haar
best. Ook thuis kunnen we het heel
gezellig maken.

Weet u dat dit alweer het laatste
krantje is van 2014. Met het nieuwe
jaar in het vooruitzicht hebben wij van
de redactieraad beslist om vanaf 2015
het Polderkrantje een nieuwe look en
misschien ook een nieuwe naam te
geven. Daarvoor doen we een beroep
op jullie creatieve kant. We richten een
wedstrijd in om ons informatiekrantje
een nieuw uitzicht te geven. Verder
in deze uitgave krijgt u alle informatie
over hoe u kunt deelnemen aan deze
wedstrijd. Voor de winnaar is er een
mooie geldprijs en eeuwige roem
voorzien.

Mag ik tot slot vragen aan alle
adverteerders, indien geïnteresseerd,
opnieuw uw advertenties te willen
bevestigen voor de uitgaven van volgend
jaar.
Veel leesgenot,
Wim Cools
voorzitter redactieraad en schepen van
informatie

We konden en mochten er in 2014 niet
naast kijken. De herdenking van de
oorlog 100 jaar geleden werd op onze
gemeente en in het hele land met een
waaier aan activiteiten herdacht. Deze
activiteiten zorgen ervoor dat wat toen
gebeurde nooit vergeten zal worden.

Lieselore Verstringe
Ann Michiels
Eva Verburgh
Noël Delaere
de redactieraad
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OPENINGSUREN GEMEENTEDIENSTEN IN HET GEMEENTEHUIS
Elke werkdag van 9 uur tot 12 uur en op woensdagnamiddag van 13 uur tot 16.30 uur.
LET OP : Elke eerste woensdag van de maand is het gemeentehuis in de namiddag open van 15 uur
tot 19 uur.
Op woensdag 5 november, 3 december 2014 en op 7 januari en 4 februari 2015 is er zowel op de
dienst burgerzaken, de financiële dienst, de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening en de politie
dienstverzekering van 15 uur tot 19 uur.
Het gemeentehuis is gesloten op maandag 10 november, dinsdag 11 november, woensdagnamiddag
24 december, donderdag 25 december, vrijdag 26 december, woensdagnamiddag 31 december
2014 en donderdag 1 januari en vrijdag 2 januari 2015.
OPENINGSUREN POSTKANTOOR:
Maandag t.e.m. zaterdag : 09.00 – 12.15 uur
IN HET GEMEENTEHUIS STAAT EEN GELDAUTOMAAT.
Tijdens de openingsuren kan iedereen in de hal van het gemeentehuis ter hoogte van het postkantoor
gebruik maken van deze automaat.

OPROEP AAN DE VERENIGINGEN :
Wij starten met de opmaak van een NIEUWE WEGWIJZER (infobrochure Zuienkerke). Gelieve de
samenstelling van uw bestuur of eventuele wijzigingen zo snel mogelijk door te geven.
Stuur ons uw ACTIVITEITENKALENDER voor 2015 door vóór 4 januari 2015. Wij publiceren ze gratis.
Mailen kan naar lieselore.verstringe@zuienkerke.be.

deze omslag zit dan een afzonderlijke gesloten
omslag met uw naam, adres en telefoonnummer.
- Alle ingestuurde ontwerpen blijven eigendom
van de gemeente.
- De redactieraad behoudt zich het recht voor om
wijzigingen aan te brengen.

Wedstrijd
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WEDSTRIJD 2 : NIEUWE NAAM
De winnaar ontvangt een geldsom ter waarde van
50 euro.
Reglement :
- Iedereen
mag
deelnemen,
ook
nietZuienkerkenaars.
- Inzendingen binnen voor 1 december 2014 onder
gesloten omslag zonder identificatiegegevens. In
deze omslag zit dan een afzonderlijke gesloten
omslag met uw naam, adres en telefoonnummer.
- Alle ingestuurde voorstellen blijven eigendom
van de gemeente.
- De redactieraad behoudt zich het recht voor om
wijzigingen aan te brengen.
- Indien er geen beter naam dan “Polderkrantje”
uit de bus valt, dan behouden we deze naam.

van Lieselore Verstringe.
Om alle misverstanden en discussies te vermijden
hebben wij een wedstrijdreglement opgesteld.
WEDSTRIJD 1: ONTWERP KAFT POLDERKRANTJE
De winnaar ontvangt een geldsom ter waarde van
150 euro en natuurlijke eeuwige roem.
Reglement :
- Iedereen
mag
deelnemen,
ook
nietZuienkerkenaars.
- Alles is toegelaten :
tekening met potlood, pen, houtskool, verf …. ,
foto, collage, digitaal ontwerp etc.…
- Inzendingen binnen voor 1 december 2014 onder
gesloten omslag zonder identificatiegegevens. In

De redactieraad wacht in spanning op uw product.
Wij hopen op een hoge respons !!!
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De gemeenteraadsbeslissing d.d. 27/02/2014
wordt ingetrokken.

Budgetrekening

2. Gemeentelijke Basisschool:

Gemeenteraad

Positief algemeen
budgetresultaat in de
gewone dienst van
Positief algemeen
boekhoudkundig resultaat
in de gewone dienst van
Positief algemeen
budgetresultaat in de
buitengewone dienst van
Positief algemeen
boekhoudkundig resultaat
in de buitengewone dienst
van

Aanpassing gemeentelijke bijdrage voor de
MUG-helikopter West-Vlaanderen
De gemeenteraad beslist de bijdrage voor het
dienstjaar 2014 te verhogen van 0,30 euro naar
0,34 per inwoner en het bijkomend bedrag ter
financiering van de toelage in de eerstkomende
budgetwijziging te voorzien.

Uitbetaling leerkrachten middagtoezicht
De gemeenteraad keurt de wijze van berekening
voor de uitbetaling van het middagtoezicht voor
het schooljaar 2014-2015 goed.

€ 1.037.453,00

€ 1.037.453,00

Aanvraag Tivoli-gelden
De gemeenteraad keurt het goed om de
gemeentelijke basisschool te ondersteunen met
7 lesuren via TIVOLI-gelden voor het schooljaar
2014-2015.

€ 1.054.623,14

€ 1.054.623,14

3. Vlaams Plattelandsfonds: goedkeuring
voor de aanwending van de gelden uit het
Plattelandsfonds
De gemeenteraad verleent zijn principiële
goedkeuring om de trekkingsrechten voor het
dienstjaar 2014 ten bedrage van 123.427,00
euro aan te wenden voor onderhoud- en
herstellingswerken van diverse landbouwwegen.

Jaarrekening
De balans per 31.12.2013
Vaste activa
Vlottende activa
Totaal activa
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Totaal passiva

22.925.482,86
3.451.497,30
26.376.980,16

4. Onteigening percelen grond n.a.v. de
wegenis- en rioleringswerken langs de
Driftweg
De gemeenteraad neemt kennis van het openbaar
onderzoek en de ingediende bezwaren.
Na weerlegging van de bezwaren wordt
het dossier voor het onteigenen van de
desbetreffende percelen grond n.a.v. de wegenisen rioleringswerken langs de Driftweg definitief
vastgesteld.

23.638.577,87
2.738.402,29
26.376.980,16

De resultatenrekening per 31.12.2013
exploitatieresultaat van
het boekjaar
batig exploitatieresultaat
uitzonderlijk resultaat van
het boekjaar
nadelig uitzonderlijk
resultaat
resultaat van het boekjaar
positief resultaat van het
boekjaar

216.541,92

87.828,40

5. Deelname aan de Oproep WinVorm voor de
opmaak van een masterplan voor de kern
van Nieuwmunster: goedkeuring mandaat,
protocol en samenwerkingsovereenkomst.
De gemeente Zuienkerke mandateert de
provincie West-Vlaanderen, vertegenwoordiger
voor WinVorm, om de opdracht voor de volledige
studieopdracht voor de opmaak van een
masterplan voor de kern van Nieuwmunster op te
nemen in de procedure van de “Oproep WinVorm”
dewelke zal worden uitgeschreven door de
WinVorm-partners (wvi, Leiedal en de Provincie).

128.713,52

Aangepast voorstel definitieve afrekening
forfaitaire bijdragen brandweer
De gemeenteraad keurt het aangepast voorstel van
definitieve afrekening van de forfaitaire bijdragen
voor de brandweer voor de jaarrekeningen 2006
tot en met 2010 goed.
5
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Deze winter is de kans op stroomschaarste
reëel. Laten we er samen iets aan doen!

Informatie
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Een stroomtekort? Hoe kan dat?
Elektriciteitsschaarste treedt op als de productie
sterk daalt en er geen elektriciteit in voldoende
hoeveelheden kan worden ingevoerd om aan de
vraag van de consumenten te voldoen.
De federale overheid en Elia, de beheerder van
het transmissienet voor elektriciteit, zien er
voortdurend op toe dat het aanbod van en de
vraag naar stroom in ons land in evenwicht is.
Maar komende winter staan we er slecht voor. 3
van onze 7 kernreactoren zijn immers gesloten,
waardoor onze productie fors verkleint. Dit
betekent dat als we over heel Europa te kampen
krijgen met een lange periode van hevige koude
en tegelijk met een afwezigheid van wind, onze
mogelijkheden van elektriciteitsaankoop bij
de buurlanden beperkt zijn. De kans op een
stroomtekort wordt dan reëel.

2014

De plantjesverkoop voor “Kom op tegen Kanker”
was opnieuw een groot succes.
Er werden 660 plantjes aan de man/vrouw
gebracht.
Een bedrag van 3960 euro werd overgemaakt.
De hele “kom op tegen kanker”ploeg dankt
iedereen die door het kopen van een azalea heeft
meegewerkt aan een geslaagde campagne.
Dank ook aan alle vrijwilligers!

Behalve bij een onvoorzien incident, kunnen we op
voorhand een risico op stroomtekort vaststellen
en erop anticiperen. Elektriciteit in grote
hoeveelheden opslaan is helaas niet mogelijk.
Maar als ieder van ons zijn elektriciteitsverbruik
maximaal beperkt zodra er een tekort wordt
aangekondigd, kunnen we een stroomtekort
vermijden. We weten allemaal dat als we te
veel toestellen tegelijk op hetzelfde stopcontact
aansluiten, de zekering springt. Wel, dit geldt ook
voor het land: als we veel meer verbruiken dan er
op het net beschikbaar is, wordt de voorziening
afgesloten om technische problemen op grote
schaal te voorkomen.

Schepen voor gezondheid, Noël Delaere
Lieselore Verstringe en Annie Allemeesch
Klusjesdienst Kadee

Er bestaan preventieve oplossingen.
We moeten alles in het werk stellen om een lokale
afschakeling of algemene black-out te vermijden!
De federale regering heeft hiervoor al stappen
ondernomen.
De productie met andere middelen dan
kernenergie aanvullen (strategische voorraad),
invoerovereenkomsten
uitbreiden,
de
elektriciteitsmarkt in evenwicht brengen, zijn
maatregelen die al worden geïmplementeerd. Maar
deze acties volstaan misschien niet; vooral niet
als onze buurlanden eveneens het hoofd moeten
bieden aan slechte weersomstandigheden, met
een sterke stijging van hun energieverbruik als
gevolg.
7

Daarom zullen er bij een dreigend tekort
grootschalige maatregelen worden getroffen om
het verbruik te beperken:
- overheidsbesturen,
ondernemingen,
handelszaken wordt gevraagd hun consumptie
drastisch te verminderen;
- openbare verlichting van monumenten en
autosnelwegen kan worden uitgeschakeld,
evenals decoratieve publieke, commerciële of
privébuitenverlichting;
- ook kan een beperking van het openbaar vervoer
(treinen, trams, metro’s) worden overwogen.

Vanderostyne CONSTRUCT

Maar we doen ook een beroep op u! Als antwoord
op een uitzonderlijke situatie moeten we allemaal
samen ons steentje bijdragen.
Het afschakelplan? Waarom?
Afschakeling is de ultieme maatregel om een
algemene black-out te voorkomen.
Als we er met preventieve maatregelen niet in
slagen om het algemene stroomverbruik in ons
land voldoende te doen dalen, dan is er geen
andere oplossing dan de elektriciteitsvoorziening
in sommige regio’s af te sluiten. Deze
tijdelijke stroomonderbrekingen gedurende de
verbruikspiek (van 17 tot 20 uur) noemen we het
afschakelplan.

BVBA

ALGEMENE BOUWONDERNEMING
T-F

Samen kunnen we een afschakeling helpen
vermijden.

Schaapstraat 120, 8370 Uitkerke
050 68 44 96

Als we allemaal een inspanning doen om ons
stroomverbruik te beperken, kunnen we een
afschakeling helpen vermijden!

BTW BE.0885.526.163

Dimitri Vanderostyne _ zaakvoerder

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

Bianca Tilleman

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

EKAARTJE_ZWART_WIT.indd 1

26-05-2008

Dit geldt zowel voor de inwoners van de
gemeenten die met een afschakeling te maken
kunnen krijgen, als voor de andere mensen. Vele
kleintjes maken één grote. Laten we er dan ook
iets aan doen, niet alleen voor onszelf en onze
21:18:50
kinderen, maar ook voor onze grootouders, familie
of vrienden, ondernemingen, … want iedereen
kan er rechtstreeks bij betrokken zijn.
7 dagen vóór een effectief risico op een stroomtekort maken de bevoegde ministers de bevolking
attent op de noodzaak van een vermindering
van onze elektriciteitsconsumptie. In laatste
instantie, als onze inspanningen niet voldoende
zijn, zullen ze op de vooravond van een eventueel
tekort beslissen welke distributiecabines worden
afgeschakeld. Deze cabines zijn gegroepeerd in
zes “schijven” verdeeld over het hele land.
U wordt 24 uur op voorhand op de hoogte gebracht
van de kans dat u de dag nadien, tussen 17 en
20 uur ongeveer, zonder stroom wordt gezet. U
kunt u dus voorbereiden.
Meer informatie over het risico op schaarste in
België en hoe u een afschakeling kunt helpen
vermijden, vindt u op de website www.economie.
fgov.be.
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NIEUW! Groene energie, mooi geïntegreerd in uw dak.

www.dakwerkenfernandlouagie.be
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Openbare werken &
technische dienst
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Kostprijs
van Ideze
bus was
130.075

euro. Deze bus zal hoofdzakelijk gebruikt worden
door onze twee scholen, maar ook verenigingen
kunnen hierop beroep doen, mits betaling. Onze
nieuwe aankoop mag best gezien worden.

Nieuw fietspad
De aannemer is volop bezig met de restwerken voor
de aanleg van het nieuwe fietspad dat loopt van
de Brugse Steenweg tot aan Zuienkerke dorp. Het
aanbestedingsbedrag was hiervan 1.157.366,38
euro. De gemeente zorgt voor de prefinanciering,
die we dan voor 100% gesubsideerd terugkrijgen
van de Vlaamse overheid. Met zijn drie bruggetjes
over de waterlopen,
kunnen we stellen
dat dit een mooie en
veilige realistaie is
voor onze gemeente.
Binnenkort zullen we
dit fietspad dan ook
officieel inhuldigen.

Technische dienst
Oproep aan elke inwoner!
Opmerkingen in verband met het openbaar domein
kunt u steeds melden aan onze technische
dienst. Deze is steeds bereikbaar op het volgende
nummer: 050/417577.

Oproep aan alle burgers:
De Technische Dienst dringt erop aan
om uw vuilniszakken goed zichtbaar
te plaatsen langs de straatkant.

Wim Cools,
Schepen van informatie, openbare werken en
technische dienst
10

Ruimtelijke ordening

Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Meetkerke
I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I
Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I MeetkerkeI
Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I
Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Meetkerke
I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I
NDMAKING
Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave
I ZuienBEKE
kerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Meetkerke
I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster
aas 2016 - 2021
voor Schelde en M
I Houtave I Zuienkerke I MeetkerkeI Nieuwmunster I Houtave I Zuienstroomgebiedbeheerplannen
kerke I Meetkerke
I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Meetkerke
gebiedbeheerI Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I
ontwerpen van stroom
de
n
ge
lig
15
Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I en
Nieuwmunster
I
Houtave
I
Zuien20
ri
ua
8 jan
durende zes

ek. Ge
Tussen 9 juli 2014
21 in openbaar onderzo
-20
16
20
s
aa
M
er.be en
en
website ww w.volvanwat
plannen voor Schelde
de
op
n
ge
ple
ad
ra
en
de plann
maanden kan iedereen
er.
nd van
digitaal inspraakformuli
n zal doen om de toesta
re
er op reageren via een
de
an
Vla
t
wa
len
pa
rplannen be
rmen tegen
De stroomgebiedbehee
om ons beter te besche
en
en
er
et
rb
ve
te
er
at
lannen,
ondw
dekkende uitvoeringsp
ds
de waterlopen en het gr
bie
ge
de
en
en
nn
zoneringspla
n gezuiverd
overstromingen. Ook de
alle huizen in Vlaandere
n
va
er
at
lw
va
af
t
he
r
wannee
en.
die vastleg gen hoe en
eheerplannen opgenom
db
bie
chillende
ge
om
ro
st
de
in
aas bestaan uit vers
wordt, zijn
M
en
lde
he
Sc
or
vo
rplannen
bieddistricten
De stroomgebiedbehee
delen van de stroomge
se
am
Vla
de
or
vo
s
en
plann
bekkens en voor de ze
elf
de
delen. Naast de beheer
or
vo
n
ne
lan
elp
zijn er ook de
van Schelde en Maas,
or
Vlaanderen.
elen en acties die vo
nd
pla
grondwatersystemen in
de
n
va
ht
zic
er
krijgt u een ov
uw buur t
weten welke acties in
Op ww w.volvanwater.be
te
u
t
m
ko
n
tte
ke
olo
zijn. Via ge
rdt. U vindt er
uw gemeente relevant
uw straat gezuiverd wo
in
er
at
lw
va
af
t
he
r
jaar
ee
wann
gaderingen die in het na
er
gepland zijn of hoe en
iev
at
m
or
inf
n
va
ht
en een overzic
ook een wegwijsfolder
,
integraalwaterbeleid.be
w.
ww
op
georganiseerd worden.
t
aa
st
id
ele
rb
voor een
t integraal wate
Meer informatie over he
id in Vlaanderen, samen
ele
rb
te
wa
al
ra
eg
Int
publicatie
waar u o.a. de nieuwe
id.
gestroomlijnd waterbele
rkstraat 17,
uis van Zuienkerke, Ke
eh
nt
ee
m
ge
t
he
in
e
r inzag
Vermeld dossier ligt te
8377 Zuienkerke:
ri 2015.
14 tot en met 08 janua
20
i
opmerkingen
jul
09
g
da
rk
we
Elke
bevolking schriftelijke
de
n
ka
ek
rzo
de
on
tegen
baar
nen, aangetekend of
pe
Gedurende het open
he
Sc
en
er
st
ee
em
ge van Burg
indienen bij het Colle
ontvangstbewijs.
kt worden aan:
chtstreeks overgemaa
re
ns
ee
en
ev
en
nn
ku
De opmerkingen
Integraal Waterbeleid
Coördinatiecommissie
at 96
Alfons Van de Maelestra
9320 Erembodegem
er.be.
website ww w.volvanwat
de
op
en
er
uli
m
or
kf
aa
pr
Of bij voorkeur via de ins
De Burgemeester
De Secretaris								
A. De Vlieghe
F. Goethals								

11

Ecobouwers Opendeur

Landbouw & Milieu
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Tijdens de weekends van 1 & 2 en 8, 9, 10 &
11 november organiseert Bond Beter Leefmilieu
voor de 17de maal Ecobouwers opendeur. Een
opendeur event waarbij kandidaat (ver)bouwers in
contact gebracht worden met ervaren bouwheren
van energiezuinige woningen.
We rekenen daarbij graag twee keer op uw steun:
1. BBL is op zoek naar eigenaars van een
passiefhuis of lage-energiewoning die bereid
zijn om kandidaat-bouwers een rondleiding
te geven en hun bouw- en woonervaringen te
delen. Ook mensen die volop bezig zijn met
een energiezuinige, duurzame verbouwing
zijn welkom. Staan er passiefhuizen of lageenergiewoningen in uw gemeente? Dan
vragen we graag uw medewerking door de
oproep voor openstellers te verspreiden
in het gemeenteblad, op uw website of in
de gemeentelijke nieuwsbrief. Kandidaatopenstellers kunnen zich tot 5 oktober
aanmelden.
2. We vragen eveneens om Ecobouwers opendeur
verder bekend te maken via de gemeentelijke
communicatiekanalen (nieuwsbrief, website,
magazine…). Inschrijven voor bezoekers
is gratis en kan vanaf 3 oktober op www.
ecobouwers.be. Meer dan 150 woningen in
Vlaanderen, en nog eens even veel woningen
in Brussel en Wallonië zijn te bezoeken.
De oproep voor openstellers en ander publiceer
baar campagnemateriaal vindt u hier.

boomschors.
Tien jaar geleden heeft VVV –Zuienkerke op
vraag van een aantal landbouwers nieuwe borden
aangeboden. Het waren borden met een nieuwe
look en tevens onderhoudsvrij.
Op vele plaatsen prijken de borden nog, andere
zijn verdwenen of in minder goed staat.
VVV wil onderzoeken in hoeverre het nuttig zou
zijn te werken aan vernieuwing en in hoeverre de
landbouwers dat ook zouden willen.
Vandaar deze oproep via ons gemeentelijk
informatieblad.
Gelieve onderstaande vragenlijst in te vullen
en terug te bezorgen op het gemeentehuis ( ter
attentie van Jacques Demeyere) ten laatste op
31 oktober 2014.
Deze vragenlijst is niet bindend. Aan de hand van
de inzendingen bekijkt VVV dan de mogelijkheden
en brengt geïnteresseerden op de hoogte van de
stand van zaken.
Ondergetekende

Meer info: www.ecobouwers.be/opendeur
jurgen.naets@bblv.be, 02 282 19 42.

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

of

Adres
......................................................................................................................

MODDER OP DE WEG

e-mail

De oogsttijd betekent niet alleen een periode van
hard werken voor de landbouwers. Het is ook een
periode van toegenomen verkeersonveiligheid op
de wegen van en naar de landbouwbedrijven en
velden.
Vooral als de oogst via de openbare weg wordt
vervoerd en het weer slechter wordt, treedt er
een bekend probleem op: modder op de weg !

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

Telefoonnummer
......................................................................................................................

Naam hoeve
......................................................................................................................

Is geïnteresseerd in een nieuw bord met
de benaming van het bedrijf en wenst
hieromtrent vrijblijvend op de hoogte
gehouden te worden.

Door de modder liggen de wegen er plotseling
spiegelglad bij, zodat er zich elk jaar opnieuw (
soms ernstige) verkeersongevallen voordoen.

Datum en handtekening
12

verkeer in twee richtingen is toegelaten voor
de beide rijrichtingen.
Bevestig het bord op een stevige paal, bij het
plaatsen dient u er rekening mee te houden dat
de onderkant van het bord op ongeveer 1,50
m boven het oppervlak van de berm komt.

Tips voor de landbouwer , loonwerker, transporteur:
1. Voorkom te allen tijde ernstige vervuiling
van de weg door de modder en bevuiling
van machines, landbouwtrekkers en andere
voertuigen te verwijderen voordat u de weg
oprijdt.

4. Maak de bevuilde weggedeelten onmiddellijk
weer schoon. Op drukke wegen kan de
wegbeheerder uit veiligheidsoverwegingen
ervoor kiezen de weg zelf schoon te (laten)
maken en de kosten hiervoor (gedeeltelijk of
volledig) aan u door te rekenen. Dit gebeurt in
onderling overleg.
Maak gebruik van reflecterende vestjes om
uw aanwezigheid op de openbare weg tijdens
deze werkzaamheden voor de weggebruikers
te benadrukken.

2. Wanneer de vervuiling van de weg met modder
onmogelijk kan voorkomen worden, contacteer
dan bij voorkeur minstens 48 uur vooraf het
centrale meldpunt
Telefoon : 050/41.14.14
Fax : 050/41.96.96
e-mail : mia.moens@politieblankenberge.be
alex.blondelle@politieblankenberge.be
3. Waarschuw de andere weggebruikers voor het
gevaar door tijdig de ‘modderborden’ in de
wegberm te plaatsen, rechts in de rijrichting
op ongeveer 150 m voor het vervuilde
weggedeelte. Doe dit op een weg waar het

5. Verwijder de borden onmiddellijk als de weg
weer schoon is. Het onnodig laten staan van
deze borden vermindert de effectiviteit van de
actie.

INTEKENFORMULIER

R
IE

Actie “Modder op de weg“
Editie 2014
Een initiatief van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen

L
U

Ondergetekende,

Naam.................................................................................................................................................

M
R

Voornaam...........................................................................................................................................

O
F

Adres
Straat ........................................................................................................................ Nr ...................

N
E

Postnummer ........................ Gemeente ............................................................................................
Wenst in te tekenen voor de actie modder op de weg en verklaart zich akkoord met de
‘spelregels’ van deze actie

K
E

Hij/zij ontvangt tegen betaling van 30 euro • 2 signalisatieborden
• De ‘spelregels’
Datum en handtekening

I

T
N
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D
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decoratie & creatie
* workshops bloemsierkunst *
Kerkhofstraat 13, 8377 Houtave
Tel. 050 36 29 97
Kerkhofstraat
13 30
8377
GSM 0475
80 Houtave
48
Tel. 050demolhilde@yahoo.com
36 29 97  GSM 0475 30 80 48
demolhilde@yahoo.com
facebook.com/denkleinenolifant
facebook.com/denkleinenolifant

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

Roland Traen

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

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

Indien gewenst service bij u thuis.
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DE BLAZUIN 2014: 200 jaar Adolphe Sax

Cultuur
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De Blazuin viert 200 jaar Adolphe Sax
Op 6 november 2014 is het 200 jaar geleden
dat Adolphe Sax werd geboren en dit vieren
we. De Blazuin, het intergemeentelijk cultureel
samenwerkingsverband
tussen
De
Haan,
Blankenberge en Zuienkerke viert deze 200ste
verjaardag met leuke initiatieven.

picon of een Moriaantje in het Tabaksmuseum in
Wervik. Een geslaagde daguitstap georganiseerd
door de Cultuurraad.

WOENSDAG 5 NOVEMBER • 20u
Feestelijke opening met Big Band Roeselare
Gemeentelijke sporthal, Nieuwe Steenweg 37,
Zuienkerke
gratis - reservering gewenst (vóór 30/10)
De Big Band van de muziekacademie van
Roeselare, bestaande uit onder andere saxofoons,
trompetten en
trombones, brengt een suite waar de sax centraal
staat. De avond sluiten we af met en feestelijke
receptie.

Ludwig Vanderbeke

ZATERDAG 8 NOVEMBER • 15u
SAX200 tentoonstelling
Muziekinstrumentenmuseum, Hofberg 2, Brussel
€9 (inkom en gids inbegrepen, trein niet inbegrepen;
afspraak aan MIM ook mogelijk), verzamelen om
12u50 aan treinstation Blankenberge - Reservering
gewenst (vóór 30/10). Rondleiding start om 15u in
Brussel.
Een ervaren gids leidt u rond in het prachtige
muziekinstrumentenmuseum
(MIM)
dat
gehuisvest is in een prachtig Art-Nouveau gebouw.
De snaarinstrumenten ruimden de weg voor de
SAX200 expo met de grootste saxcollectie ter
wereld. De tentoonstelling werpt zijn licht op
zijn bevlogen leven als instrumentenbouwer,
zakenman en uitvinder. Zelfs zijn zelf ontworpen
medische instrumenten (!) komen aan bod.

FILIP LAGROU BVBA
Installaties & renovaties

INFO@FILIPLAGROU.BE
WWW.FILIPLAGROU.BE

Hanzestraat 27
8370 Blankenberge

GSM: 0476 25 57 14
TEL.: 050 41 54 25

VRIJDAG 14 NOVEMBER • 20u
Dineren met Sax
Bistro-Grill Kamperfoelie, Zandstraat 1, De Haan
€ 55 p/p – reservering met betaling noodzakelijk
(vóór 6/11)
Geniet van een aperitief, voor- en hoofdgerecht
(inclusief wijnen en koffie) én van heerlijke
muziek. Tussen de gerechten door geniet u van
toegankelijke jazz, film- en musicalmuziek, swing
en bossa gebracht door het jazzensemble o.l.v.

Electriciteit
Centrale verwarming
Sanitair
ventilatie

FAX: 050 41 83 54
BTW: BE 0898.689.162
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 ACTIVITEITEN 
ZUIENKERKE

saxofonist Stefaan Debevere met Jihye Lee
(zang), Stijn Engels (piano) en Joshua Dellaert
(contrabas). Een heerlijke avond dus.
ZATERDAG 15 NOVEMBER • 14u30
Bezoek aan instrumentenbouwer Sax & Cie
Atelier Sax & Cie, Gistelse Steenweg 97,
Sint-Andries
gratis – reservering gewenst (vóór 6/11) - vervoer
naar Sint-Andries met gratis bus (13u15 infokantoor
De Haan / 13u30 infokantoor Wenduine / 13u45
stadhuis Blankenberge / 14u gemeenteschool
Zuienkerke)
Karel Goetghebeur is een jonge Belg die de
rechten opkocht van de merknaam “Adolphe Sax
& Cie”. Onder deze naam bracht hij een nieuw
saxofoonlijn op de markt. De onderdelen van
deze saxofoons worden in Azië gemaakt en in
het atelier in Sint-Andries geassembleerd. Op het
einde van de rondleiding wordt u getrakteerd op
een Adolphe Sax biertje.

Via Vocis zingt voor CAIZA (Bolivia) !
Tijdens de donkere dagen voor Kerst brengt
het Brussels vocaal ensemble Via Vocis o.l.v.
Thomas Lucas Vanlede in samenwerking met de
saxofonist Tim Acke een sfeervol winterconcert
met als titel 'O Magnum Mysterium'. Met werken
van onder andere Cristobal de Morales (Spanje,
1500-1553, Renaissance) , William Byrd (Engeland,
1543-1623, Barok) en Gregorio Allegri (Italië,
1582-1623, Barok), afgewisseld of in combinatie
met de integere klanken van de saxofoon zingen
ze over leven en dood. Tijdens het Adolph Saxjaar 2014 gaat Via Vocis met dit programma op
tournee met als laatste halte Nieuwmunster op
zondag 21 december om 17 uur in de sfeervolle
vroeg-romaanse Sint-Bartholomeuskerk.

ZONDAG 16 NOVEMBER • 11u
Aperitiefconcert CeDeL
CC Blankenberge, Consciencezaal, Zeedijk 150,
Blankenberge
gratis - reservering gewenst (vóór 6/11).
CeDeL is een jong beloftevol saxofoonkwartet. Ze
leerden elkaar kennen in het Lemmensinstituut
en zijn laureaat van verschillende wedstrijden.
Met Crossover wil CeDeL de toeschouwer kennis
laten maken met diverse componisten, een
kruisbestuiving tussen verschillende stijlen.

Thomas Lucas Vanlede is leraar klassieke zang
aan de gemeentelijke academie voor muziek en
woord van Sint-Agatha-Berchem en Blankenberge.
Hij studeerde muziektheorie en zang aan het
Koninklijk Conservatorium van Brussel bij Jan
D’Haene en Dina Grossberger.
Als solist concerteerde hij reeds in alle grote
oratoria van o.a. Bach, Mozart, Händel, Buxtehude,
Mendelsohn en Telemann en als ensemblezanger
werkte hij samen met dirigenten als S. Kuijken, P.
Herreweghe, P. Dombrecht, Erik Van Nevel en F.
Heyerick. Tevens is hij vast lid van het Antwerpse
ensemble Graindelavoix onder leiding van Björn
Schmelzer dat zich specialiseert in oude muziek.

MEER INFO & RESERVATIES
Cultuurcentrum Blankenberge
Hoogstraat 2 - 8370 Blankenberge,
tel 050 43 20 43
cultuur@blankenberge.be,
cultuur.blankenberge.be
Cultuurdienst De Haan
Leopoldlaan 24 - 8420 De Haan,
tel 059 24 21 33, cultuur@dehaan.be
Gemeentehuis Zuienkerke
Kerkstraat 17 - 8377 Zuienkerke,
tel 050 43 20 50,
annie.allemeesch@zuienkerke.be

VIA VOCIS is reeds voor de derde maal te gast
in het stemmig kerkje van Nieuwmunster. Ei zo
na voelen ze zich kind aan huis en weten ze zich
gedragen en gewaardeerd door de plaatselijke
bevolking en ruime omstreken. Via Vocis is
een gemengd koor dat zijn wortels heeft in de
Academie voor Muziek en Woord van Sint-AgathaBerchem. Onder de leiding van Thomas Lucas
Vanlede brengt het koor vooral concerten met
op het programma een combinatie van oude
en hedendaagse koormuziek, van Palestrina en
Josquin Deprez over Bach en Rameau tot John
Cage en Arvo Pärt.
Ook dit concert maakt deel uit van de festiviteiten
naar aanleiding van “800 jaar Nieuwmunster –
Dorp met uitzicht”. Deze verschillende initiatieven
16

Praktisch:
Winterconcert ‘O Magnum Mysterium’ door
het koor Via Vocis o.l.v. dirigent Thomas Lucas
Vanlede.
Datum: 21 december 2014 om 17:00 u
Plaats: St.-Bartholomeuskerk te Nieuwmunster
(GPS: 51°16’26.49” N – 3°05’55.48” O)
Kaarten: 10 euro via overschrijving op BE60 7380
3768 9370 van het Sint-Bartholomeus Zangkoor
met vermelding “Winterconcert – XX pers.” Of via
Mark Makelberge (mark.makelberge@telenet.be).

moeten de toekomst van het dorp verzilveren
en aan de hand van een socio-culturele aanpak
de verbondenheid binnen het dorp verder
bestendigen. Maar in deze kersttijd kijkt het
dorp even over haar eigen grenzen heen en
weet zich verbonden met het dorp Caiza in het
Andesgebergte van Bolivia (Zuid-Amerika).
De opbrengst van dit concert gaat integraal naar
het levenswerk van Lieve Claeys, Padre Santiago
Maistriau en Irène Vanhaeverbeke. Vooral voor
het college Pablo Sexto, de lagere school en de
drie internaten is er een grote nood aan nieuwe
fondsen om de verschillende projecten verder te
kunnen ondersteunen en nieuwe initiatieven te
ontwikkelen.

Het succes van vorige concerten leert ons dat er
best niet te lang gewacht wordt met het reserveren
van de kaarten ... (max. 170 zitplaatsen)!
Na het concert wordt een (gratis) aperitief
aangeboden.

Hoewel er in de voorbije 50 jaar van dit
ontwikkelingsproject reeds noemenswaardig veel
is gebeurd kampt het project met een tekort
aan fondsen voor die initiatieven waarvoor de
Boliviaanse staat geen subsidies voorziet. Voor
de internaten met meer dan 350 internen voor
jongens, meisjes en kleuters (oorspronkelijk
gestart als opvang voor een 20-tal weeskinderen!)
is er geen enkele steun van de overheid. Het
onderwijs in Caiza geniet echter een zeer hoog
aanzien omwille van de ernst en de degelijkheid.
De plattelandsbevolking kan de kosten voor het
internaat echter niet of nauwelijks betalen. Dat
betekent dat de kinderen, die sterk verspreid in
de campo wonen, nooit in het internaat, in de
lagere school of in het college terecht kunnen
zonder steun van de ‘vzw SOS Caiza Blankenberge
- Beauraing’ die reeds jaar en dag haar schouders
onder dit project steekt. (Meer informatie over
de werking van de vzw is op eenvoudige vraag te
verkrijgen).

Mark Makelberge.
Herdenking WO I in Groot-Zuienkerke
Vier kleine dorpen in de Groote Oorlog
Een enthousiaste werkgroep bereidt sinds
meer dan een jaar de herdenking van de eerste
wereldoorlog in Zuienkerke voor. Welke sporen
liet WOI na in Zuienkerke? Welke gevolgen had de
bezetting voor de plaatselijke bevolking? Naast
het oorlogsleed dat zowat elk Belgisch dorp te
verduren kreeg (opeisingen, bewegingsvrijheid,
schaarste, …), kenden onze dorpen ook specifieke
problemen : de permanente aanwezigheid van
militairen van het Duitse Marinekorps in de dorpen,
de aanwezigheid van een Duitse vliegvelden,
de aanleg van een smalspoor, de regelmatige
luchtgevechten, de eerste bommenraids op
Londen, …
Naar aanleiding van 100 jaar WOI willen we dit
verhaal met Zuienkerke delen.
Tentoonstelling : Vier kleine dorpen in de
Groote Oorlog – zaterdag 18 en zondag
19 oktober – 10 tot 18u
Voor deze tentoonstelling werden unieke
luchtfoto’s opgevraagd uit het archief van het
Belgisch leger. Daarnaast tonen we ook (militaire)
voorwerpen en brengen we de verhalen van de
Zuienkerkse soldaten en gesneuvelden. Ook de
tracering van een Duitse spoorlijn die Zuienkerke
doorkruiste wordt in kaart gebracht.

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

taxigeorges@telenet.be
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 ACTIVITEITEN 
BLANKENBERGE

Deze activiteit gaat door in de Notelaar (Nieuwe
Steenweg 96, 8377 Zuienkerke) en is gratis.
Naar aanleiding van deze herdenking verschijnt
er een speciale brochure met alle mogelijke
info in verband met Zuienkerke en WOI. Deze
speciale editie zal ter beschikking liggen tijdens
de tentoonstelling.

Aanbod cursussen ‘Winteracademie’
Aanbod Winteracademie
Ook na september kun je nog inschrijven voor ons
cursusaanbod!
Kleuter- en jeugdateljee
wanneer?
> kleuterateljee 2de & 3de kleuter: zaterdag van
10u15 tot 12u15 (vanaf 13 september)
> jeugdateljee:
- 1ste en 2de leerjaar: zaterdag van 13u30 tot
16u (vanaf 13 september)
- 3de en 4de leerjaar: woensdag van 13u30
tot 16u (vanaf 17 september)
- 5de en 6de leerjaar, 1ste en 2de middelbaar:
woensdag van 16u15 tot 18u45 (vanaf 17
september)
Er is geen les op feestdagen en in schoolvakanties
waar? Dienstencentrum De Bollaard,
Koning Albert I-laan 112
prijs? € 110 zonder jeugdpas / € 100 met
jeugdpas (voor een heel schooljaar)
Per trimester wordt een bijdrage van € 7 gevraagd
voor de aankoop van materiaal.

OPROEP AAN DE VERENIGINGEN :
Wij starten met de opmaak van een NIEUWE
WEGWIJZER
(infobrochure
Zuienkerke).
Gelieve de samenstelling van uw bestuur of
eventuele wijzigingen zo snel mogelijk door te
geven.
Stuur ons uw ACTIVITEITENKALENDER voor
2015 door vóór 4 januari 2015. Wij publiceren
ze gratis.
Mailen kan naar
lieselore.verstringe@zuienkerke.be.

Boetseren en keramiek
wanneer?
> maandag en dinsdag 2 x per maand van 13u30
tot 17u (vanaf 22 en 23 september) – 17
lessen - VOLZET
> elke woensdag van 19u30 tot 22u (vanaf 17
september) – 30 lessen VOLZET
> elke donderdag van 19u tot 21u30 (vanaf 18
september) – 30 lessen BIJNA VOLZET
Er is geen les op feestdagen en in schoolvakanties
waar? Dienstencentrum De Bollaard, Koning
Albert I-laan 112
prijs? € 120 voor 17 lessen - € 180
voor 30 lessen

Charlotte Deloddere
Nieuwe Steenweg 16 | 8377 Zuienkerke
gsm 0495 70 91 84
Behandeling thuis of aan huis | Enkel op afspraak
Gesloten op zondag, maandag en feestdagen

Tekenen en schilderen voor gevorderden
wanneer?
> dinsdag van 13u30 tot 16u, reeks 1 vanaf
30 september
> donderdag van 19u tot 21u30, reeks 1 vanaf
2 oktober
Er is geen les op feestdagen en in schoolvakanties
waar? Dienstencentrum De Bollaard, Koning
Albert I-laan 112
prijs? € 60 voor 11 lessen

V erzorgingen aan huis :
Pedicure | Manicure | Maquillage | Epilatie
V erzorgingen thuis :
Pedicure | Gelaatsverzorging | Maquillage |
Epilatie | Verven van wenkbrauwen en wimpers |
Manicure | Lichaamsverzorging
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NIEUW Tekenen voor beginners
wanneer?
> dinsdag van 19u tot 22u, reeks 1 vanaf 23
september
Er is geen les op feestdagen en in schoolvakanties
waar? Dienstencentrum De Bollaard, Koning
Albert I-laan 112
prijs? € 60 voor 10 lessen
cursus in samenwerking met Vormingplus Regio
Brugge

Een muts en een sjaal haken
Kriebelt het om creatief bezig te zijn en wil je
deze oude techniek ook (opnieuw) in de vingers
krijgen? Samen met Tami Samuelov, gedreven
lesgeefster, waag je je aan je eerste proefstuk:
een muts met sjaal.
cursus in samenwerking met Vormingplus Regio
Brugge
wanneer? maandag 1 en 8 december
van 19u tot 22u
waar? De Pekelput, Franchommelaan
prijs? € 34

NIEUW Gemengde technieken – creatief aan
de slag
wanneer?
> donderdag van 13u30 tot 16u30, reeks 1 vanaf
25 september
waar? De Pekelput, Franchommelaan
prijs? € 60 voor 10 lessen
cursus in samenwerking met Vormingplus Regio
Brugge

Kleur- en stijladvies voor vrouwen
Je hebt geen fortuin en ook geen uitpuilende
kleerkast nodig om er stijlvol uit te zien. Hilde
Simoens, stijl- en kleurenconsulente, leert je
harmonieuzer omgaan met kledij, accessoires en
kapsel.
cursus in samenwerking met Vormingplus Regio
Brugge
waar? woensdag 7, 14 en 21 januari
van 19u tot 22u
waar? De Pekelput, Franchommelaan
prijs? € 45

Vergeten groenten in je tuin - doe het zelf
tips
Vind je ook dat groenten smaken als
eenheidsworst? Jammer, want ze bestaan in
alle soorten, kleuren en vormen. Alleen zijn ze
een beetje in de oude doos verzeild geraakt:
de aardpeer, de boerenkool, de koolrabi, de
pastinaak, warmoes, rammenas... Veel van die
‘vergeten’ groenten zijn niet alleen erg lekker, ze
zijn ook heel decoratief.
cursus in samenwerking met Vormingplus Regio
Brugge
wanneer? maandag 20 oktober van 19u30
tot 22u
waar? CC Casino – Roeschaertzaal
prijs? € 5

cultuuraanbod
Cultuuraanbod
Saint-Marteau
À la folie
vrijdag 24 oktober – 20u
CC Casino – Saveryszaal
Franstalige muziek
Johan Clement Trio feat. Mandy Gaines
Jazzconcert
zaterdag 25 oktober – 20u
CC Casino – Consciencezaal
jazz

Tex-Mex, de Mexikaanse keuken – workshop
VOLZET
Mogelijk om op je op wachtlijst te plaatsen
De Texaans-Mexicaanse keuken is berucht om
haar pikant karakter. Toch heeft ze ook heel wat
mildere gerechten, denk maar aan taco’s met
guacamole. Samen met chef-kok en lesgever
Patrick De Groote maak je o.a. de echte chili
con carne. En als aperitief drink je uiteraard een
tequila sunrise!
cursus in samenwerking met Vormingplus Regio
Brugge
wanneer? vrijdag 21 november van 19u tot 22u
waar? Dienstencentrum De Bollaard,
Koning Albert I-laan 112
prijs? € 39

NTGent
Cyrano
vrijdag 7 november – 20u
(gratis inleiding om 19u15)
CC Casino – Saveryszaal
theater
Raf Walschaerts
Jongen toch.
zaterdag 15 november – 20u
CC Casino – Saveryszaal
cabaret
19

Walter Baele
Het leven zoals het zeker niet is
zaterdag 22 november – 20u
CC Casino – Saveryszaal
humor

Ontdek Blankenberge met gids - gratis deelname
22/12/2014 – 15u: stadswandeling
29/12/2014 – 15u: stadswandeling
04/01/2015 – 10u: art-nouveauwandeling
afspraak aan Dienst voor Toerisme - Leopold IIIplein (tegenover het station)
duur: 2 uur – deelname niet in groepsverband

Lankmoed
Stilt
zaterdag 29 november – 20u
CC Casino – Consciencezaal
cabaret

De Groote Oorlog: een boek, een tentoonstelling
en een fiets- en wandelroute

Eriksson Delcroix
For Ever
vrijdag 12 december – 20u
CC Casino – Saveryszaal
country en folk

Dit jaar is het precies 100 jaar geleden dat de
Eerste Wereldoorlog uitbrak. Naar aanleiding van
de herdenkingsverjaardag van dit wereldconflict
werkte het stadsbestuur het project De Groote
Oorlog uit dat bestaat uit een beborde WO I-wandelen fietsroute, de publicatie ‘Blankenberge en
Uitkerke bezet. 1914-1918’ en de gelijknamige
tentoonstelling.

Begijn Le Bleu
Speciaal voor U!
vrijdag 19 december – 20u
CC Casino – Saveryszaal
humor

Wandel of fiets door de geschiedenis
De WO I-wandeling (ca. 5 km) en de WO I-fietstocht
(ca. 15 km) verbinden de bezienswaardigheden
op het Blankenbergse en Uitkerkse grondgebied
die al dan niet direct in verband staan met de
Eerste Wereldoorlog. Langs het parcours staan
elf informatiepunten opgesteld. Voor beide
parcours is er in de dienst voor toerisme en in
alle tentoonstellingslocaties een gratis brochure
beschikbaar met extra duiding en foto’s.

The Jacquelines
Theatershow
zaterdag 24 januari – 20u
CC Casino – Saveryszaal
Swingjazz

Tentoonstelling op diverse locaties
De tentoonstelling ‘Blankenberge en Uitkerke
bezet. 1914-1918’ is te zien in vier verschillende
locaties: cultuurcentrum De Benne, het Belle
Epoque Centrum, de bibliotheek en het stadhuis.
De tentoonstelling is thematisch opgebouwd en
brengt het verhaal van de bezetting van onze stad
aan de hand van uniek tentoonstellingsmateriaal
(foto’s,
documenten
en
militaria).
Met
uitzondering van het Belle Epoque Centrum
zijn de tentoonstellingslocaties vrij toegankelijk
tijdens de openingsuren. De inwoners van onze
stad kunnen alle tentoonstellingslocaties gratis
bezoeken. De tentoonstelling loopt nog tot en
met 11 november 2014.

Woonzorgcentrum - 52 Serviceflats
Herstelkuren - Kortverblijf
Crisisopvang
Koninklijke baan 90 - 8420 Wenduine
T : 050/43.30.00 E : info@de-branding.be W : www.de-branding.be

Bezoek de tentoonstelling met gids of doe het
wandelparcours met een ervaren stadsgids.
Reserveren kan via het cultuurcentrum,
Hoogstraat 2, 050 43 20 43,
e-mail cultuur@blankenberge.be.

Neem ook een kijkje op www.serviceflatsterzee.be
Serviceresidentie Ter Zee is hét ideale verblijf voor dynamische senioren !
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Tentoonstellingen

Meer info over het project De Groote Oorlog op
www.blankenberge.be/DeGrooteOorlog.

Tentoonstelling lokale kunstenaars
in CC De Benne
Van 28 november tot en met 31 december kan
je in CC De Benne naar jaarlijkse traditie terecht
voor de tentoonstelling van de lokale kunstenaars.
Aansluitend op de tentoonstelling ‘De Groote
Oorlog’ wordt door de lokale kunstenaars het
thema ‘Oorlog en Vrede’ in de brede zin van
het woord verbeeld. Zoals elk jaar wordt het een
tentoonstelling waar lokaal artistiek talent talrijk
vertegenwoordigd is.

Een publicatie om te hebben
De tentoonstelling is gebaseerd op de gelijknamige
publicatie ‘Blankenberge en Uitkerke bezet.
1914-1918’ die het stadsbestuur speciaal voor
het project De Groote Oorlog heeft uitgegeven.
Dit boek, geschreven door stadsarchivaris Pieter
Deschoolmeester, telt 160 pagina’s en schetst
op een bijzonder gedetailleerde en tegelijkertijd
bevattelijke manier het leven in onze stad tijdens
de bezetting. Het is te koop in het cultuurcentrum
en in het Belle Epoque Centrum.

CC Oud Stadhuis
2 – 16/10
Multidisciplinaire
tentoonstelling - Artificium vzw

Download het educatief pakket
Speciaal voor de leerkrachten die met hun
leerlingen de tentoonstelling willen bezoeken
of het wandelparcours in klasverband wensen
af te leggen, is er een kant en klaar lespakket
beschikbaar. Dit educatief pakket is bedoeld
voor leerlingen van de laatste graad van het
lager onderwijs en alle graden van het secundair
onderwijs. Het kan gedownload worden via www.
blankenberge.be/DeGrooteOorlog.

17 – 19/10

André Lanckriet –
schilderkunst
25/10 – 2/11
Trialoog: zee, land, mens VLAS Hobbyclub
5/12 – 7/12
Brugse Acquarelclub
11 – 21/12
Blankenbergs Kunstcollectief
– schilderijen
22/12 – 5/01/15 Art-event – Crescendo vzw
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Strapdag….
stappen en trappen om het meest !!

Onderwijs
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Amper 2 weken ver in het schooljaar en heel wat
activiteiten staan reeds op het programma zoals
STRAPDAG waarbij enkele leerkrachten op diverse
plaatsen in Zuienkerke zullen “poolen” zodat
zoveel mogelijk leerlingen op een veilige manier
al stappend of trappend naar school kunnen
komen. Zo proberen wij leerlingen , ouders en
leerkrachten te sensibiliseren om “sportief
“naar school te komen. Bewegen, sportief zijn …
het is een goeie, gezonde gewoonte !!
Strappen …wij doen alvast mee !!
19 september 2014
En dat we sportief zijn …dat trekken we door naar
heel wat geplande activiteiten in het komende
schooljaar. Wekelijks hebben alle leerlingen van
klein tot groot een 2 tal uur sport bestaande
uit zwemmen en turnles.
Daarnaast promoten we
ook de vele sportieve
woensdagnamiddagen
zoals wandelen en joggen,
veldlopen, zaalvoetbalinstuif,
netbal, …
Zoals je merkt, de leerlingen
hebben er duidelijk zin in ….

1 september 2014
Een nieuwe start …enkele nieuwe gezichten…
nieuwe juf of meester …nieuwe klas…nieuwe
boeken en schriften, kortom alles is nieuw want
het startschot voor schooljaar 2014-2015 is
gegeven. De schoolbel rinkelt en de speelplaats
verandert van een frivole, lawaaierige wemeling
van spelende kinderen in een geordende, kleurrijke
rijenspektakel. Ze kennen het nog!! We openen
dit nieuwe schooljaar met een uitbundig liedje
“We gaan ervoor” van kinderen voor kinderen. En
ja, dit jaar gaan we ervoor …en dit voor de volle
100%!!
Het digitaal bord
Alle lagere klassen zijn uitgerust met digitale
borden en zorgen dus voor een heuse meerwaarde
binnen ons lesgebeuren. De leerkrachten en
leerlingen ontdekken dag na dag de ongelooflijke
mogelijkheden van dit bord. Anno 2014-2015 is de
digitale wereld alom vertegenwoordigd , daarom
zijn we terecht fier op deze vooruitgang en zullen
deze dan ook zo goed mogelijk integreren in het
volledige lesgebeuren!!

Bewegen, sportief zijn , en gezonde voeding
gaan vaak hand in hand. Ook dit jaar schenken
we voldoende aandacht aan GEZONDHEID. Deze
week gaan onze kleuters naar de buurtwinkel om
gezonde groenten te kopen want “samen soep
maken “ staat op het programma. Zo leren ze op
jonge leeftijd omgaan met de vele vitamientjes die
we terug vinden in onze groenten en fruit. Drinken
van water en eten van een gezonde koek staat
dagelijks op hun agenda. Op woensdag worden
we allemaal getrakteerd met een stukje fruit
“tutti-frutti”. Volgende week woensdag worden we
door de vriendenkring verwend met een heerlijke
fruitsalade. Dank je wel lieve vrijwilligers van de
vriendenkring.
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Woensdag 17 september Dag van
de sportclub – in sportkledij naar school

DE GROTE SPRONG
Onder het goedkeurend oog van de 3e kleuters
van meester Filiep namen de kinderen van het
1e leerjaar letterlijk de grote sprong naar
“de
grote school”. Het 2e leerjaar zijn de trotse meters
en peters. En daar klinken we op !! Proficiat
allemaal !!

Er werd gevraagd of ze “in hun favoriete sportkledij“
naar school zouden komen en het resultaat mag
gezien worden. We hebben heel wat sportieve
helden op onze school !!!

Wie zoekt die vindt ?
Voetballers in rode duivel verpakking en heel wat
andere voetbaloutfits
Volleybalspelers
Balletdanseressen en andere dansers
Paardenruiters
Judoka met gele gordel ….
als je goed kijkt … zien we een zwemkampioen !
(jammer dat het water wat droog is )

Smoothie

Dit verdient een applaus !!

COMPUTERPROBLEMEN HERSTELLINGEN
HARDWARE SOFTWARE

WEBSITES

De septemberdagen zijn zomers warm en een
verfrissende smoothie gemaakt door onze
allerkleinsten (in volle concentratie !) smaakt dan
ook overheerlijk !!
Prosit op het nieuwe schooljaar !!
Leuke weetjes uit de gemeenteschool kun je steeds
terugvinden op onze website
www. gemeenteschoolzuienkerke.be
Juf Ingrid

PCW Solutions.
Wesley Canneyt

Nu ook in Zuienkerke!

T 0474 84 13 54
wesley@pcw-solutions.be
www.pcw-solutions.be
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NIEUWS VAN LEEFSCHOOL AKKERWINDE

geschiedenis en in de Doos feestten we erop los
met Ingrid en Rein. Op het plein speelde Rosemie
een spel van de jeugdbeweging en in de bieb
luisterden we naar verhalen bij Barbara. Bij Ann
mochten we ervaren hoe fijn het is om voor kinderen
te zorgen en Mark bracht ons in hogere zangsferen
in de kerk. Op het einde van de dag konden de
kinderen voor zichzelf de bedenking maken ‘wat is
mijn passie eigenlijk?’. We leerden dat een passie
niet persé iets is wat we goed kunnen, maar waar
we wel van kunnen genieten. We leerden dat een
passie bij iedereen anders kan zijn en we leerden
ook dat dit helemaal oké is. Je mag trots zijn op
wie je bent en op je passie. Elke leefgroep heeft
een ‘passiezak’ gekregen met een herinnering erin
van elke workshop. Het is nu de bedoeling dat elke
leefgroep die zak aanvult. We zullen gedurende het
schooljaar tijd maken om ieders passie eens naar
voor te brengen op de weeksluitingen. Het werd
een bijzonder ‘passionele’ en onvergetelijke dag.

Passionele startdag op de leefschool
Op vrijdag 12 september hadden we op onze
leefschool een startdag. Die draaide dit jaar
rond het thema ‘passie’. We startten de dag met
een zelfgeschreven passie-lied en alle kinderen
zongen uit volle borst mee. De toon was gezet
en de sfeer zat goed! Daarna werd iedereen,
van de kleinste peutertjes tot de grootste
leefschoolkinderen, verdeeld in groepjes. In die
groepjes trokken de kinderen het dorp door om
te proeven van 8 ‘worskhops’. Op die manier
konden de kinderen proeven van de passie van
hun leefgroepbegeleiders. We gingen aan de slag
in de keuken met Livia en Mieke en kookten de
heerlijkste dingen. We trokken naar Josephine die
bij de kikkerpoel zat om te genieten van de natuur.
We leerden bij Fernand en Wim iets bij rond
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Waterpret op het plein
en te genieten ervan. De kinderen brachten
waterpistolen, waterballonnen, zwembroeken en
bikini’s mee en speelden dat het een lieve lust
was. Enkele sfeerbeeldjes.

Het nieuwe schooljaar ging van start onder een
stralende zon. Dat deed ons zoveel deugd dat we
beslisten om met z’n allen naar het plein te trekken

Leefgroep 4 : Beestige Klas
De kinderen kiezen bij ons op school zelf een
thema en kozen 'Bedreigde diersoorten'. Onze
klas lag binnen de kortste keren vol van de mooie

pluchen dieren.
We maakten met de echte 'beestjes' en pluchen
beestjes deze beestige foto.
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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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extra subsidie meer toegekend worden.

Jeugd

Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Meetkerke
I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I
Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I MeetkerkeI
Projectsubsidie
Nieuwmunster
I Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I
Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Meetkerke
jeugd- en
gemeenteraad
keurdenI Nieuwmunster
eerder ditI
IDe
Nieuwmunster
I Houtave
I Zuienkerke I Meetkerke
Houtave
I Zuienkerke
I Meetkerke
I Nieuwmunster I Houtave goed.
I Zuienjaar het
gewijzigde
jeugdsubsidiereglement
kerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Meetkerke
dit nieuw Ireglement
is plaats
voorzien
voor een
IInNieuwmunster
Houtave I Zuienkerke
I Meetkerke
I Nieuwmunster
Iprojectsubsidie
Houtave I Zuienkerke voor
I MeetkerkeI
Nieuwmunster
I Houtavetussen
I Zuienkinderen
en jongeren
kerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Meetkerke
en 30 jaar.
I12
Nieuwmunster
I Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I
Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuien-

Aanvraagprocedure
Om voor betoelaging in aanmerking te komen,
moet een project ingediend worden voor 31 januari
ervan ter goedkeuring worden voorgelegd aan de
algemene vergadering van de jeugdraad, die dan
adviseert aan het college van burgemeester en
schepenen.
Een project wordt goedgekeurd op basis van een
concrete aanvraag en het daar bijhorende dossier
dat een degelijke financiële en pedagogische
aanpak waarborgt.
Een aanvraag kan ieder moment van het jaar
worden ingediend. De uitbetaling zal gebeuren
binnen een periode van 2 maanden na toekenning
van de subsidie.

Een project komt in aanmerking indien het
voldoet aan volgende voorwaarden:
• Doelgroep van het project zijn Zuienkerkse
jongeren tussen 12 en 30 jaar.
• De organisatoren moeten voor tenminste ¾
jonger zijn dan 30 jaar.
• Het project moet openstaan voor iedereen.
• Het project moet de specifieke werking
overschrijden, een ongebruikelijke activiteit
of gericht zijn op een specifiek en nieuw
doelpubliek.
• De uitvoering van het project moet plaats hebben
op Zuienkerks grondgebied en georganiseerd
worden door voornamelijk Zuienkerkse jongeren.
• In tijd en ruimte beperkt initiatief, bij
voorkeur binnen de vrije tijd van jongeren.

Meer info:
Jeugddienst Zuienkerke, 050 43 20 50
of jeugddienst@zuienkerke.be
Workshop naaien

Volgende projecten komen niet in
aanmerking:
• Projecten met een commercieel doel.
• Projecten die niet voor en door jongeren
worden gerealiseerd.
Uitzonderingen:
Uitzonderingen kunnen worden voorgelegd
aan de Jeugdraad.
Toekenningsprocedure
De toekenning van de subsidie gebeurt
door het college van burgemeester en
schepenen op advies van de algemene
vergadering van de jeugdraad.
De subsidie wordt vastgesteld op max.
50% van de raming van de kosten met een
maximum van 400,00 EUR per jaar en per
aanvrager.
Per jaar kunnen meerdere projecten
aanspraak maken op de subsidie.
Indien er meerdere aanvragen zijn zal
de subsidie verdeeld worden onder de
goedgekeurde projecten.
Indien de aanvrager reeds een andere
gemeentelijke subsidie ontvangen heeft
voor hetzelfde project dan kan er geen
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De grote hoeden wedstrijd

De hoed van de zotte Hoedenmaker werd
vrijdagavond gestolen.
Hij dronk net zijn derde kopje thee toen hij merkte
dat de hoed niet meer was waar hij hoorde te zijn...
op zijn hoofd!
De Hoedenmaker is ontroostbaar. Het was een
unieke hoed - één uit de duizend.
De zotte Hoedenmaker schrijft daarom
een wedstrijd uit!
Maak een zotte hoed, zet hem op iemands hoofd
en mail er vóór 1 december 2014 een foto van
naar communicatie@symfonieorkest.be.
De hoedenmakers van de 10 mooiste, kleurigste
en vormsigste hoeden winnen 7 vrijkaarten
voor de voorstelling ‘Ontdek me. Alies’ én je hoed
mag mee het podium op! Er zijn ook mooie
troostprijzen te winnen...

SPEELPLEINWERKING DE PLOETERS
Contactgegevens :
HERFSTVAKANTIE BIJ DE PLOETERS
Sportcentrum Meetkerke
Oude Molenweg 15
8377 ZUIENKERKE

Het vakantiespeelplein “DE PLOETERS” opent de
poorten van
maandag 27 oktober t.e.m. vrijdag 31 oktober
2014 voor een spetterende herfstvakantie.
Iedereen van 3 tot 12 is er welkom!

Jeugddienst Zuienkerke :
T 050 43 20 50
GSM 0479 06 08 78
E-mail jeugddienst@zuienkerke.be

Speelplein “DE PLOETERS”
opent ook haar poorten tijdens de
KROKUS-, PAAS-, ZOMER- en
HERFSTVAKANTIE 2015
Hier krijg je de vakantie die je verdient :
één om te spelen.
Je hebt er een vakantie lang ruimte voor
avontuur, koffers vol speelmateriaal,
bouwmaterialen, fietsen, knutselen, skeeleren,
al je vriendjes om je heen, en vooral
veel ideeën van onze leidsters en leiders.
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Kreatuur Najaar 2014

- najaar 2014 -

Crea-atelier

Ben jij een echte knutselaar, of wil je gewoon
graag een geschenkje in mekaar knutselen
maar weet je niet goed hoe je dit moet doen.
Op maandag of dinsdag helpt Nadine
jullie leuke werkjes te creëren.
Wanneer?
3e kleuter, 1e, 2e leerjaar
maandag 20 oktober
maandag 17 november
maandag 8 december

- najaar 2014 -

De Verenkoning
film

3e, 4e, 5e, 6e leerjaar
dinsdag 21 oktober
dinsdag 18 november
dinsdag 9 december

Johan woont met papa op een boot. Ver weg op
zee houden ze zich schuil voor de verenkoning,
een vreselijk monster dat Johans moeder heeft
meegenomen. Op een dag is Johan alleen op
het schip wanneer hij op de boordradio een
noodoproep hoort: de verenkoning is in de
buurt! Johan grijpt zijn kans. Kan hij eindelijk zijn
moeder op het spoor komen? Het begin van een
spannende reis naar het rijk van de verenkoning,
een magische en onbeschrijflijke plek…

telkens van 16u15 tot 17u45

Waar?
De Notelaar
Laatste lokaal op de bovenverdieping
Nieuwe Steenweg 96, 8377 Zuienkerke

Wanneer?
Woensdag 19 november
vertrek om 13u45
terug om 16u00
vanaf het tweede leerjaar

Kostprijs
Per les: 1,50 euro
Vier lessen: 5,00 euro

Inschrijven
via jeugddienst@zuienkerke.be
vóór 5 februari.
Kostprijs: € 4,00.
Betalen kan op het gemeentehuis
of via overschrijving op
IBAN BE54 0910 0025 9097
met de vermelding “verenkoning
+ de naam van uw kind”.

Begeleiding
Nadine Verwinnen
Inschrijven
inschrijven kan bij de jeugddienst:
gemeentehuis, Kerkstraat 17
telefonisch op 050 43 20 50
e-mail via jeugddienst@zuienkerke.be
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JEUGDRAAD

HALLOWEENTOCHT
MET GEZINSBOND HOUTAVE

Sportdag

CHIRO ZUIENKERKE
er kunnen ravotten als nooit tevoren, er was een
groot bos waarin gekke figuren wonen en we
hadden heel veel waterballonnen en een tuinslang
mee. We gingen zwemmen, kregen overheerlijk
eten op ons bord en op de laatste avond hadden
we barbecue en kampvuur. Het was weer een tijd
om nooit meer te vergeten!

Eind juli hebben we met Chiro Zuienkerke weer
een super geslaagd bivak beleefd. Met in totaal
72 Chirowietjes, leiding en koks verbleven we 8
dagen in Overijse, gekend als de druivenstreek.
Vooral de zon was ons zeer gunstig gezind en
straalde elke dag van begin tot eind. We hebben

31

Op zaterdag 27 september 2014 is onze
Chirowerking opnieuw van start gegaan. We
mochten op de Startdag weeral enkele nieuwe
gezichtjes verwelkomen en natuurlijk waren ook
onze echte Chirowietjes weer talrijk van de partij.
Naast de gewoonlijke Chirozaterdagen en enkele
extra activiteiten (zoals schaatsen en zwemmen)
zijn er voor dit werkjaar ook al weer een Klein Bivak
(Chiroweekend) en een Groot Bivak gepland. We
kijken er nu al weer ongelooflijk naar uit!

Na het zomerbivak nam de leidingsploeg afscheid
van Julie, An, Cassandra, Ilse, Kjell, Kimberly en
Magali. Het werd dus een drukke voorbereiding
voor het nieuwe werkjaar en ondertussen zijn
we reeds enkele weken bezig: het 5e werkjaar
van Chiro Zuienkerke is een feit! Voor het eerst
in onze nog korte geschiedenis zijn er enkele
leden die uit de eigen werking komen die de stap
naar de leidingsploeg hebben gezet: met trots
verwelkomden we begin september Axel, Kaya,
Jade, Hanne, Catalina en Geena. Dat betekent ook
meteen dat onze gemeente er plots 4 bekende
Zuienkerkenaren bij heeft! Samen met de ervaren
leiding Hannelore, Sarah, Clercie en Karlien en
met de ondersteuning van Mika, onze Volwassen
Begeleider, gaan we er weer keihard tegenaan
voor een nieuw jaartje vol spel, ontspanning,
avontuur, amusement en plezier.

Op zaterdag 1 november 2014 is het ook weer
tijd voor onze jaarlijkse “Spaghettidag”. Deze keer
is de sportzaal van Zuienkerke het decor voor
een gezellige avond met overheerlijke spaghetti
(à volonté!) en een terugblik op het zomerbivak
in Overijse. Meer info vind je op dit moment in de
straten van Zuienkerke, lees je op onze website of
krijg je bij de Chiroleiding. Op 3 januari 2015 zijn we
er ook weer bij op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie
van de gemeente, waar we zoals steeds weer wat
lekkers zullen voorzien. Kom gerust eens langs
voor een praatje of een handtekening, iedereen
is welkom!

Dit werkjaar voorzien we in onze werking 4
afdelingen: Ribbels (1e en 2e leerjaar), Speelclub
(3e en 4e leerjaar), Rakwi’s (5e en 6e leerjaar)
en TiKe’s (Tito’s en Keti’s samen: 1e tot 4e
middelbaar). De Ribbels worden geanimeerd
door Hannelore, Catalina en Geena, terwijl de
Speelclubbers worden vermaakt door Sarah,
Axel en Hanne. De Rakwi’s worden afgemat door
Clercie en Kaya, en de TiKe’s worden uitgedaagd
door Karlien en Jade.

Wil je nog meer info over (de werking van) Chiro
Zuienkerke, neem dan eens een kijkje op onze
website www.chirozuienkerke.be of contacteer
ons via chiro.zuienkerke@gmail.com of via
groepsleidster Sarah (0494/268497).
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”Drie Koningen”

Bij Maréchal vinden we dat bankieren ook anders
kan: persoonlijk, discreet en in het volste vertrouwen.

17de eeuwse polderherberg

Bij ons zijn bank en verzekeringen een zaak voor
én met mensen.

Boerenbrood met hesp
diverse koude en warme schotels
tea-room

We nemen graag de tijd om U goed te leren kennen. Bij Maréchal begint alles met goed gesprek.
Want pas dan kunnen we er ook voor zorgen dat
onze bankdiensten perfect afgestemd zijn op uw
concrete wensen en behoeften.

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

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

Kerkhofstraat 17
8377 Houtave
Tel. 050 31 40 60
Gaston Roelandtsplein 20 • 8310 Assebroek
Oostendse Steenweg 20 • 8377 Meetkerke
T 050-28 80 70 • F 050-28 80 79 • www.marver.be • info@marver.be

Gelegenheid voor familiefeesten en rouwmaaltijden
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Sport en vrije tijd
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BETAAL JIJ OOK TE VEEL VOOR UW VERZEKERINGEN?
Bezorg ons uw verzekeringspolissen en wij zien GRATIS uw verzekeringen na ! ! !
BRENG EEN NIEUWE VERZEKERINGSKLANT AAN
en u krijgt GRATIS een FLES CHAMPAGNE cadeau ! ! !

20
JAAR

ADVIESBURO RONY STROO en Partners
uw BANKIER en VERZEKERINGSMAKELAAR onder één dak
Leopold I-laan 52, 8000 Brugge Kr. Koning
050310035 - mail: info@a-rs.be - www.adviesburostroo.be

www.vierwege.be
Blankenbergse Steenweg 74
8377 Zuienkerke
Tel. 050 42 47 47
Sluitingsdag: maandag
Open: 11.30 - 14.15 u.
& 17.15 - 23 u.
Vrijdag 23.30 u.
zondag 22 u.
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NIEUWE AANWINSTEN

Bibliotheek
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Aanwinsten jeugd
TITEL			
LEESBOEKEN
Aurea, de wilde pony
De droom van Fabio
De ontsnapping van Rafal
De zoektocht van Pico
Maisa

ALLE KINDJES DIE 6 MAANDEN ZIJN
ONTVANGEN VOLLEDIG GRATIS IN
HET CONSULTATIEBUREAU VAN KIND
EN GEZIN EEN 1STE BABYPAKKETJE.
Dit pakketje omvat een knisperboekje,
een kartonnen boekje, een folder met informatie
over voorlezen aan baby’s en een linnen tas
Ouders die niet naar een consultatiebureau
gaan van Kind en Gezin kunnen dit babypakketje
gratis afhalen in onze bibliotheek De Boekennok,
Nieuwe Steenweg 37 open op woensdag van 17
tot 19 uur en op zaterdag van 10 tot 12 uur
Boekbaby’s wil ouders met kleine kinderen laten
genieten van boeken.
Kinderen die al vroeg kennismaken met boeken
zijn taalvaardiger, lezen sneller, rekenen beter
en ze zijn vaker lid van de bibliotheek. Samen
in een boekje kijken versterkt de band tussen
volwassene en kind. Het is goed voor een
levenslange herinnering aan warme momenten
en geborgenheid.

AUTEUR
Linneweever, Christine
Linneweever, Christine
Linneweever, Christine
Linneweever, Christine
Linneweever, Christine

STRIPS
Dit ben jij!
Kito & Boris

De Jongh, Aimée
De Jongh, Aimée

WEETBOEKEN
MediaWijs!?
Tot 100

De Braeckeleer, Nico
Bardos, Magali

Aanwinsten volwassenen
TITEL			
ROMANS
Ripper
Guggenheimer in de mode
Kleine Bij
De intieme avonturen van
Schaduw van de koning
De drie musketiers
De grensganger
Wolf
Lust of last ; Hoe hot is
Cobra
Lof van het rommelige lev
De ontmoeting
De kinderen van Calais
Godverdomse dagen op een
Code 37

Dus geniet samen met je kindje van een boek en
geef ze een vliegende start.
Want wat je vroeg leert, leer je voor het leven.
Meer info,
Ann Michiels, gemeentehuis Zuienkerke,
050/43.20.53
Bibliotheek Zuienkerke, 050/42.45.45

NON-FICTIE
Albert II
Geef flow aan je leven
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AUTEUR
Allende, Isabel
Brusselmans, Herman
Cleave, Chris
De Jour, Belle
Dhooge, Bavo
Dumas, Alexandre
Dyserinck, Pierre
Hayder, Mo
Karoly, Jil
Meyer, Deon
Roiphe, Katie
Sparks, Nicholas
Taveirne, Lara
Verhulst, Dimitri
Vincent, Tille

Wellens, Erik
Terstegge, Marlies

Welzijn
en gezondheid

Gezonde brooddoos
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Neemt je kind een lunchpakket
mee naar school? Logo
Brugge-Oostende vzw wilt je
deze 5 basisregels meegeven
die zorgen voor een gezonde brooddoos.
Een middagmaal behoort tot de 3 hoofdmaaltijden
van de dag. Je kind moet uit het middagmaal
al ongeveer 40% van zijn dagelijkse totale
energiebehoefte halen. Kinderen groeien van 4
tot 12 jaar gemiddeld 45 cm en worden 25 kg
zwaarder. Na al die lessen en het spelen hebben
ze echt wel behoefte aan een stevige brok energie,
boordevol vitaminen en mineralen.

Ze horen klasgenoten praten over het weekend in
de cinema, Plopsaland,... maar blijft voor hun bij
dromen. ..
Dat hadden ze gedacht! Wij slaan onze handen in
elkaar met vele vrijwilligers om geld in te zamelen
om aan die kinderen net een onvergetelijke dag
te bezorgen om steeds het blijven herinneren.
Wij zijn steeds te volgen op www.glek.be en op de
Facebook pagina van vzw glek.

Basisregels
1. Brood
Een aantal sneetjes brood (liefst bruin- of
volkorenbrood) met een laagje smeervet.
2. Dranken
Melk of water zijn de beste keuze. Ter
afwisseling mag fruitsap (100% puur fruitsap).
3. Beleg
Afwisselend kaas- of vlees, zorg ook voor
variatie tussen de magere (kippenwit, gekookte
ham…) en vettere soorten (salami, paté…)
beleg. Zoet beleg mag, maar niet elke dag.
4. Groenten
Een paar kerstomaatjes, een stuk komkommer,
een rauwe wortel…
5. Dessert
Kies voor een melkproduct zoals platte kaas
met fruit, yoghurt met fruit of een ander
melkdrankje of lekker fruit.

Via deze weg willen wij alle vrijwilligers, alle
sponsors, alle mensen die iets gekocht hebben
ten voordele van de vzw danken!
En een speciale warme dank aan het
Gemeentebestuur van Zuienkerke voor de vele
steun dat we reeds mochten ontvangen.
Evenementen te Zuienkerke
- 8 november 2014 cup cakes versieren,
(vanaf 1ste leerjaar) Notelaar Zuienkerke van
9u.30-11:30 en dan 14:30u.-16:30u. 10€
per kind (hapje en drankje is voorzien) (vooraf
inschrijven plaatsen zijn beperkt)
- 22 febr.2015: ' De Grote Clown Tobi show' vanaf
14:30u. Sportcentrum te Meetkerke 10€/kind
(drankje en hapje voorzien in de prijs) ouders
gratis. (vooraf kaarten kopen)

Moeilijke eter?
Heb je een moeilijke eter in huis? Wees dan
creatief en probeer variatie te brengen. Koop
een mooie vrolijke brooddoos, dat zorgt direct al
voor wat extra appetijt. Maak het extra feestelijk
met een brochette van komkommer, radijsjes of
kerstomaatjes. Of zorg voor een fruitbrochette,
ingepakt in aluminiumfolie.

Geef Leven Een Kans!
vzw Glek
Nieuwe steenweg 42
8377 Zuienkerke
olv Govaert Charlotte
050/692187
vzwglek@hotmail.com

’s Morgens weinig tijd?
Maak de avond voordien het lunchpakket samen
met uw kind.
Bron: www.bondmoyson.be
Charlotte Pascal
Stafmedewerker Voeding en Beweging bij Logo
Brugge-Oostende vzw
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Gezond onderweg is gezonder
langs de weg
7 veelgestelde vragen over verkeer
en gezondheid

drukke spits te mijden. Kies liever een rustige
weg of hou afstand van de drukke weg. Hoe
groter de afstand tot de weg, hoe minder
luchtvervuiling door verkeer je inademt.

Autoen
vrachtverkeer
horen in Vlaanderen bij
de grootste veroorzakers
van luchtverontreiniging in
Vlaanderen. Allicht heb je al gehoord over smogalarm, fijn stof-problemen, ozonalarm,…. Dit zijn
allemaal gevolgen van “het verkeer”. Wat we
soms vergeten is dat we natuurlijk ook iedere
keer dat we met de auto rijden niet alleen die
lucht inademen, maar ook zelf bijdragen tot
die luchtverontreiniging. Deze ongezonde lucht
verspreidt zich over heel Vlaanderen en verder,
maar in eerste instantie natuurlijk tot bij de
bewoners in de straten waar we rijden. Logo
Brugge-Oostende vzw geeft antwoorden op een
aantal vragen over verkeer en gezondheid.

3. Is het waar dat de uitlaatgassen van een
benzinewagen minder ongezond zijn dan van
een auto op diesel?
Ja, de uitlaatgassen van benzinewagens
bevatten minder fijn stof en roet dan die
van dieselwagens. Het zijn net die stoffen
die er rechtstreeks voor zorgen dat de
luchtverontreiniging door verkeer zo ongezond
is. De uitlaatgassen van benzinewagens
bevatten echter meer CO2, dus voor het
milieu en, onrechtstreeks de mens door de
klimaatverandering, is het beter om ook met
deze auto’s geen nodeloze kilometers te
maken.
4. De technologie van auto’s en vrachtverkeer
verbetert toch steeds? Lost het probleem van
de luchtvervuiling door verkeer zich dan zo niet
zelf op?
Het is juist dat de technologie steeds verbetert
en auto’s steeds minder vervuiling uitstoten.
We rijden met z’n allen (ook het vrachtverkeer)
echter steeds meer kilometers, waardoor het
effect uiteindelijk niet zo groot is als het eigenlijk
zou kunnen zijn. Daarom is het heel belangrijk
om ook zelf proberen minder de wagen te
gebruiken, zeker voor kortere afstanden.

1. Is luchtverontreiniging door verkeer een
gezondheidsprobleem voor mij?
Uit onderzoek weten we dat luchtverontreiniging
een grote invloed heeft op onze gezondheid:
levenslange blootstelling aan de huidige
hoeveelheden fijn stof in de lucht zorgt ervoor
dat de gemiddelde Vlaming een jaar minder
leeft. Dit komt vooral door effecten op de
luchtwegen (hoesten, piepen, kortademigheid,
irritatie, …) en het hart- en vaatstelsel
(verstoorde hartslag, vernauwing van de
bloedvaten, …).

5. Ik wil wel minder vervuiling in de lucht brengen,
maar heb een auto die ik niet meteen ga
vervangen. Kan ik iets anders doen?
Ja, niet alleen je auto zelf, maar ook de
manier waarop je je wagen onderhoudt en
hoe je met je wagen rijdt, bepalen hoeveel
luchtverontreiniging je veroorzaakt. Als
vuistregel kan je stellen dat zuinig rijden
ook minder vervuiling in de lucht brengt. Zo
is het belangrijk om te zorgen voor de juiste
bandenspanning (zie in je gebruiksaanwijzing):
bij te weinig bandenspanning wordt je verbruik,
en dus de luchtverontreiniging, aanzienlijk
groter. Meer tips over energiezuinig rijden vind
je op www.lne.be/campagnes/ikbenrob.

Je kan echter niet zeggen dat élke Vlaming
evenveel gezondheidsrisico’s loopt door
deze luchtverontreiniging: kinderen, ouderen
of bijvoorbeeld mensen die al luchtweg- of
hartproblemen hebben, zijn veel kwetsbaarder
dan gezonde volwassen personen. Adem je
echter veel fijn stof in, dan worden ook voor de
gezondste Vlamingen de gezondheidsrisico’s
steeds groter.
2. Ik fiets wel regelmatig, maar is dat wel gezond
als ik dat doe langs een drukke weg?
De gezondheidswinst van bewegen is groter
dan de mogelijke gezondheidsrisico’s door
vervuilde lucht. Je kan dus beter fietsen dan
met de auto gaan. Maar tijdens het fietsen
is het wel belangrijk om luchtvervuiling te
vermijden. Het komt er dus vooral op aan de
meest geschikte route uit te zoeken en de

6. Kan ik ergens terugvinden hoeveel ‘fijn stof’ en
zo er in de lucht zit in mijn omgeving?
Ja. Op www.ircel.be kan je kaarten terugvinden
waarop de luchtkwaliteit getoond wordt per dag.
Je vindt er kaarten met de huidige meetwaarden
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biedt de overheid aan vrouwen van 50 t.e.m. 69
jaar een tweejaarlijks gratis borstonderzoek aan.
Men noemt dit een ‘screeningsmammografie’: een
borstfoto bij een erkende radiologische dienst.
Na het nemen van de foto en de beoordeling door
de radioloog, wordt deze voor een tweede keer
bekeken door een onafhankelijke radioloog van
het screeningscentrum.

van meetposten over heel Vlaanderen en
kaarten met voorspellingen voor de komende
dagen. Ook op http://luchtkwaliteit.vmm.be/
vind je duidelijke kaarten met alle Vlaamse
meetposten en hun meetwaarden.
7. Ik woon langs een drukke straat. Moet ik dan
best mijn ramen dicht houden?
Neen. De lucht binnen is door allerlei bronnen in
je huis zelf meestal van slechtere kwaliteit dan
de lucht buitenshuis. Dit komt bij de eventuele
verontreiniging die al in de (buiten)lucht
aanwezig was. Daarom is het goed te zorgen voor
een continue ventilatie (voortdurend afvoeren
van vuile lucht en aanvoeren van verse lucht)
en de woning goed te verluchten (een korte,
sterkere luchtstroom door bijvoorbeeld het wijd
openzetten van ramen en/of buitendeuren).
Als je kan, ventileer en verlucht dan liefst aan
de kant van je woning waar weinig of minder
verkeer langskomt. Kan dit niet, laat dan voor
en na de piekuren de frisse lucht binnen. Hou
nooit alle ramen de hele dag gesloten.

Gezien de oorzaak van borstkanker niet gekend
is, kan borstkanker niet vermeden worden.
Wat we wel weten, is dat hoe vroeger de ziekte
ontdekt wordt, hoe groter de kans op genezing
is. Internationale studies tonen aan dat wanneer
borstkanker systematisch opgespoord wordt,
zoals in het bevolkingsonderzoek, er veel minder
vrouwen sterven ten gevolge van borstkanker.
Wanneer 75% van de vrouwen van 50 t.e.m.
69 jaar in Vlaanderen zou deelnemen aan het
onderzoek, zou dit de borstkankersterfte met 30
à 40% doen dalen.
Momenteel neemt in de regio Brugge-Oostende
53,2% van de vrouwen uit de doelgroep deel aan
het bevolkingsonderzoek naar borstkanker (bron:
Centrum voor Kankeropsporing). Dit betekent
dat de meerderheid van de vrouwen overtuigd is
van het belang van screening, maar dit betekent
eveneens dat nog steeds de helft van de vrouwen
die een uitnodiging ontvangt niet op de uitnodiging
ingaat. Om het participatiecijfer te doen stijgen,
spoort Logo Brugge-Oostende vzw vrouwen uit de
doelgroep aan deel te nemen aan het onderzoek.
Vragen of twijfels om je te laten screenen? Op de
website www.bevolkingsonderzoek.be vind je alle
informatie. Vragen kunnen ook steeds telefonisch
gesteld worden via het nummer 0800 60 160
(gratis).
Deelnemen aan het Vlaams bevolkingsonderzoek
kan via de uitnodiging die elke vrouw van 50
t.e.m. 69 jaar tweejaarlijks via de post ontvangt
of via een voorschrift van je huisarts.
Zit je zelf niet in de doelgroep? Overtuig je
buurvrouw, je zus, je vriendin, je moeder…
Vroegtijdige opsporing van borstkanker kan
levens redden!

Meer info over luchtverontreiniging en gezondheid
vind je op www.properelucht.be
Dieter Vanparys
Medisch Milieukundige bij
Logo Brugge-Oostende vzw
Borstkanker.
Pak het aan voor het jou aanpakt.
Oktober, internationale borstkankermaand. Het
woord ‘borstkanker’ wekt bij veel vrouwen een
gevoel van onbehagen en onmacht op. Dat is
te begrijpen, want borstkanker is bij vrouwen
de meest voorkomende kanker: elk jaar wordt
in Vlaanderen bij ongeveer 5000 vrouwen
borstkanker ontdekt en elk jaar sterven ongeveer
1300 vrouwen aan deze ziekte.

www.bevolkingsonderzoek.be
Joke Goethals
Stafmedewerker Bevolkingsonderzoeken
naar kanker bij Logo Brugge-Oostende vzw

Sinds 2001 loopt er in Vlaanderen een
bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Hiermee
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Woon gezond, geef lucht aan je huis!

Zeven tips voor een gezonder binnenmilieu:
1. Ventileer 24 uur per dag
2. Verlucht minstens 2 keer per dag gedurende
15 minuten
3. Rook niet binnen
4. Gebruik en onderhoud de ventilatieopeningen
in huis, sluit ze niet af
5. Verlucht extra tijdens en na het douchen,
koken, poetsen, klussen,…
6. Verlucht je woning extra wanneer je nieuwe
materialen of meubels hebt geplaatst
7. Zet de verwarming lager of schakel ze uit
tijdens het verluchten

In de koudere periodes van het jaar zijn we sneller
geneigd om ramen en deuren goed dicht te houden.
Als je weet dat je eigenlijk het grootste deel van
je tijd binnen doorbrengt, dan weet je natuurlijk
dat het heel belangrijk is voor je gezondheid om
te zorgen voor gezonde, frisse lucht binnen. Logo
Brugge-Oostende vzw geeft je hieronder tips hoe
je luchtvervuiling in je huis kan vermijden.
Luchtvervuiling in je huis?
Dagelijks brengen we heel wat tijd binnen door. In
Vlaanderen is dat gemiddeld zo’n 85% van onze
tijd, waarvan het grootste deel thuis. Het is dan
ook logisch dat de verse, gezonde lucht binnen
snel is opgebruikt. Niet alleen door te ademen,
maar ook door te koken, poetsen, douchen,
roken of klussen, komen er stoffen in de lucht
die jou of je familie ziek kunnen maken. Vermijd
daarom producten met gevarensymbolen en hou
sigarettenrook uit je woning. Verlucht extra tijdens
en na het douchen, koken, poetsen of klussen.

Meer weten: www.gezondbinnen.be
Dieter Vanparys – medisch milieukundige
Logo Brugge-Oostende vzw
Griepvaccinatie

Ventileren of verluchten?
Door te ventileren laat je voortdurend verse lucht
binnen. Dit doe je door de ventilatieroosters open
te laten staan of bijvoorbeeld een raam op een
kier te zetten. Ventileren doe je best 24 uur per
dag.
Door te verluchten zorg je er voor dat er op korte
tijd veel frisse lucht binnenkomt. Dat kan door
bijvoorbeeld een raam of buitendeur minstens 2
keer per dag 15 minuten open te zetten.
Verluchten = energieverspilling?
Je hoort wel eens dat verluchten volledige
energieverspilling is omdat je dure warme lucht
naar buiten laat ontsnappen. Dit is niet correct:
verluchten brengt vochtige lucht naar buiten
en drogere lucht naar binnen. Het opwarmen
van verse, droge lucht kost minder energie dan
het opwarmen en warm houden van vochtige
binnenlucht.
Een proper ventilatiesysteem = propere lucht
Heb je een ventilatiesysteem in je woning, zorg er
dan voor dat dit goed onderhouden is. Raadpleeg
bij twijfel de handleiding of je installateur. Slecht
onderhouden ventilatiesystemen kunnen de
kwaliteit van de lucht in je woning slechter maken
in plaats van beter.
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ENERGIETECHNIEKEN • WARMTEPOMPEN • ZONNEBOILERS
SANITAIR • VERWARMING • VENTILATIE

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

PASAR ORGANISEERT

Verenigingen
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volgende activiteit : 28/11/204 Voordracht door Dr.Degroote W.
“Tatouages, de taal van de huid en de spiegel van
de ziel”
“De geschiedenis van het Heilige bloed en de
processie “

Aansluitend is er een receptie, die gratis
aangeboden wordt door het gemeentebestuur.

Nieuws van de vriendenkring
van de bloedgevers te Zuienkerke

Nadien kan men vrijblijvend inschrijven voor een
maaltijd in ’t Mortierken (Dorpweg 88, 8377
Meetkerke). Voorgerecht, hoofdgerecht, dessert
en twee consumpties voor € 40 per persoon.

Nieuws van de Koninklijke vriendenkring van de
bloedgevers te Zuienkerke

Inschrijven bij :
Nicole Van den Bossche – 0499/945.463
Walter Demeyere – 0477/594.467
OKRA ZUIENKERKE
Activiteiten :
Iedere dinsdag kaarting om 14 uur in de Notelaar

“Bloed geven doet leven. Weet je dat slechts
3 % van de bevolking bloed geeft, maar dat
70 % ooit wel eens bloed nodig heeft.
Daarom is bloed geven zo belangrijk
in het leven”.

Oktober
• Donderdag 2 oktober afsluiten fietsseizoen in
de Notelaar
• Donderdag 9 oktober herfstfeest met Jean
Monnet om 14 uur in de Notelaar
• Donderdag 30 oktober vervolg film 3de deel om
14 uur in de notelaar

De volgende bloedcollecte vindt plaats op
dinsdag 9 december in de gemeenteschool
te Zuienkerke van 16u15 tot 19u45.

November
• Dinsdag 4 november regionaal bowlingtornooi
• Vrijdag 21 november jaarlijkse kaarting ten
voordele van OKRA in de Notelaar van 14 uur
tot 23 uur
• Zaterdag 22 november feestmaaltijd

Arnold Van Eeghem - secretaris

December
• Maandag 15 december bloemschikken om 14
uur in de Notelaar
• Donderdag 18 december Kerstfeest om 14 uur
in de Notelaar
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TTC De Stove

Voor de 18de keer op een rij, mag TTC De Stove
met een tevreden gevoel terugkijken op een
geslaagd weekend in september te Houtave.
De zon was gelukkig ook van de partij, die toch
steeds onmisbaar blijkt bij iedere organisatie.
Zowel vrijdag- als zaterdagavond genoten de
mensen van een heerlijke beenhesp met een
overvloed aan zowel koude als warme groentjes
en frietjes à volonté. Met natuurlijk grote dank
aan slagerij De Leeuwebrug uit de Langestraat
te Brugge.
Daarna konden allen, jong en oud, hun beentjes
strekken op de dansvloer tot in de late uurtjes.
Op zondag is er zoals altijd een touwtrektornooi
georganiseerd,
waarop
verschillende
touwtrekploegen op af komen.
Bekende namen zoals Versieck, KLJ Oostende,
KLJ Ruddervoorde en natuurlijk De Stove waren
van de partij.

Alhoewel het al 1 jaar geleden was dat TTC De
Stove getrokken had, vanwege verschillende
blessures bij de spelers, trokken zij aan het
langste eind. Dikke proficiat daarvoor.
TTV Versieck 1 werd 2de , TTV Versieck 2 werd
3de en tenslotte D(evelopment)-team werd 4de.
Bij de recreanten was KLJ Ruddervoorde de grote
winnaar, Stad Torhout werd 2de en tenslotte KLJ
Oostende plaatste zich als 3de.
Bij de jeugdploegen kroonde TTC De Stove junior
zich als eerste , gevolgd door KLJ Oostende Jong.
Aan alle ploegen: bedankt voor jullie aanwezigheid
en jullie inzet. Hopelijk hebben jullie er evenveel
van genoten .
KVLV NIEUWMUNSTER
Activiteiten :
- Maandag 29-09-2014, kookles, courgette en
pompoen, om 19.00u in de bommel
- Maandag 17-11-2014, kookles, feestmenu, om
19.00u in de bommel
OPROEP AAN DE VERENIGINGEN :
Wij starten met de opmaak van een
NIEUWE WEGWIJZER (infobrochure
Zuienkerke). Gelieve de samenstelling van
uw bestuur of eventuele wijzigingen zo snel
mogelijk door te geven.
Stuur ons uw ACTIVITEITENKALENDER voor
2015 door vóór 4 januari 2015.
Wij publiceren ze gratis.
Mailen kan naar
lieselore.verstringe@zuienkerke.be.

De ene trek was al wat spannender dan de andere
en ook de toeschouwers riepen er op los. Maar
steeds genoot iedere ploeg van de sfeer en de
teamspirit onder elkaar, want daar draait het dan
ook allemaal om.
De wedstrijden werden getrokken op het veld
met 2 touwen onder het toeziend oog van
2 scheidsrechters van de BTB (Belgische
touwtrekbond). Alle ploegen trokken tegen elkaar.
De meest voltallige ploeg was De Stove junior,
waaronder zeker 14 kindjes deelnamen, waarbij
het aantal kg in totaal van groot belang was.
De grootst aantal ploegen brachten dan weer
Versieck mee nl. 3 ploegen .
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Kapsalon Greco

't Zandlopertje
DE TEA-ROOM VAN DE ZEEDIJK
TE ZEEBRUGGE-BAD

De Decker Chantal

Nieuwe Steenweg 88 - 8377 Zuienkerke
T 050 41 84 14
Gesloten op zon-, maan- en dinsdag

Zonnig terras, met aanpalend gratis speelplein
Enig zicht op zee en op de haven
Gezellige sfeer met verzorgde dranken
Huisbereide snacks en gerechten
Diverse vlees- en visgerechten

BTW nr. 0672.111.515

Onze specialiteit:
Ribbetjes, hammetje en zeebrugs vispannetje
Verse pannenkoeken en wafels
Zelfbereid ijs

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

Oktober t/m april gesloten op dinsdag

't Zandlopertje

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

Zeedijk 13a, 8380 Zeebrugge-Bad
Tel 050 54 41 05 - gsm 0479 39 20 05
E-mail hilde-snauwaert@hotmail.com

bvba Schrijnwerkerij Wybo
Blankenbergsesteenweg 13
8377 Zuienkerke
Tel. 050 41 19 88
GSM 0476 40 94 15
Fax 050 42 89 59
wybo.kurt@belgacom.net
www.wybo-kurt.be
BTW BE 0824.090.521
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Senioren
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Wat kan en mag een lid verwachten van het BINvagevuur:
- Als lid krijg je een kopie van het ondertekende
Huishoudelijk Reglement.
Daarin staat ondermeer dat je abnormale
vaststellingen die zich in de wijk voordoen
telefonisch kan melden via de 101 en dat je op
vrijwillige basis een gratis diefstalpreventieadvies,
uitgevoerd door de Preventiedienst
van de Stad Blankenberge, kan krijgen.
- Telkens er een abnormale vaststelling of feit
gemeld wordt, krijgt ieder lid hetzij via e-mail
(als het minder dringend is) hetzij via SMS (als
het dringend is) een overzicht van wat er aan
de hand is/was en mogelijks wat de eventuele
oplossing is/was.
- Vanuit de Politie Blankenberge – Zuienkerke
worden, via e-mail, preventietips bezorgd aan
de BIN-leden teneinde de alertheid te behouden
en de veiligheid mogelijks te verbeteren.

Preventie

Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Meetkerke
I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I
Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I MeetkerkeI
Buurt Informatie
Netwerk
Nieuwmunster
I Houtave I Zuienkerke
I Meetkerke I Nieuwmunster I
Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Meetkerke
Waarom
een
Buurt
Informatie
Netwerk
in deI
I Nieuwmunster
I Houtave
I Zuienkerke
I Meetkerke
I Nieuwmunster
Houtave
I Zuienkerke
Meetkerke
I Nieuwmunster
I Houtave I ZuienVagevuurwijk
enI hoe
ver staat
het ermee?
kerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Meetkerke
I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster
IDe
Houtave
I Zuienkerke I MeetkerkeI
I Houtave spijtig
I ZuienVagevuurwijk
is in Nieuwmunster
het verleden,
kerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Meetkerke
niet
gespaard
gebleven
van
inbraken,I
Igenoeg,
Nieuwmunster
I Houtave
I Zuienkerke
I Meetkerke
I Nieuwmunster
Houtave
I Zuienkerke I Meetkerke
I Nieuwmunster
inbraakpogingen
in woningen
en I Houtave
auto’sI Zuienen

verdachte handelingen.
Om dit te illustreren hierbij een overzicht, over de
voorbije 5 jaar en dit jaar, ons bezorgd door de
Politie van Blankenberge – Zuienkerke.
- Blankenbergsestwg (deel aansluitend aan
vagevuurwijk) : nihil
- Kleiputstraat : nihil
- Leeglandstraat : 3 inbraken en 2 inbraakpogingen
- Lettenburgstraat : 2 inbraken en 1 inbraakpoging
- Leembergstraat : 2 inbraken
- Weimanstraat : 7 inbraken in woningen en 1
inbraak in voertuig en 3 verdachte handelingen
- Vagevuurstraat : 2 inbraken en 1 verdachte
handeling
Van deze 24 feiten gebeurden er liefst 11 in het
voorbije jaar en 3 dit jaar.
Als gevolg daarvan staken een aantal mensen
de hoofden bij mekaar om, in samenwerking met
het gemeentebestuur van Zuienkerke, contact
te leggen met de Politie van Blankenberge –
Zuienkerke en een toelichtingsavond te geven
voor de inwoners van de Vagevuurwijk.
Deze ging door in “manege Vagevuur” en volgende
aandachtspunten kwamen aan bod :
- Beveiling van uw woning: mogelijkheid om
beroep te doen op de Preventiedienst.
- Wat bij afwezigheid (verlof).
- Hoe en aan wie verdachte handelingen melden.
- Aanvraag tot oprichten BIN-vagevuur mits
voldoende interesse van de inwoners.

Op 26 maart
2014
ondertekenden de
Burgemeester, de Korpschef van de Politie
Blankenberge –Zuienkerke, de BIN-coördinator en
BIN co-coördinator het BIN-Vagevuurwijkcharter.

Na deze toelichtingsavond en een aantal
individuele contacten van medewerkers waren in
eerste instantie de bewoners van 75 woningen
akkoord om aan te sluiten bij dit BIN-netwerk, mits
goedkeuring door het Ministerie van Binnenlandse
Zaken.

ONDERTEKENING
BIN-CHARTER VAGEVUURWIJK
Op 17 april 2014 werd de goedkeuring vanwege
De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
ontvangen en kon het BIN-Vagevuurwijk van wal
steken.
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Onmiddellijk werden door het gemeentebestuur
2 verkeersborden besteld, die ondertussen aan
het begin van de Vagevuurstraat/Blankenbergse
Steenweg en aan het begin van de Weimanstraat/
Blauwetorenstraat staan en aangeven dat er
binnen deze wijk een BIN-netwerk operationeel is.
Op 27 augustus 2014 werden deze verkeersborden
ingebruikgenomen door de Burgemeester en de
BIN-medewerkers.

Het aantal gratis preventieadviesbezoeken,
uitgevoerd door de Preventiedienst van de Stad
Blankenberge, in de Vagevuurwijk bedraagt thans
47.
Tot op heden werden reeds een 4-tal interventies
door de Politie uitgevoerd na melding van alerte
BIN-Vagevuurwijk leden.
Inwoners
van
de
Vagevuurwijk
en
Blankenbergsesteenweg
(deel
aansluitend
aan de wijk) die lid willen worden van het BINVagevuurwijk of beroep willen doen op het
gratis diefstalpreventie-advies, uitgevoerd door
de Preventiedienst van de Stad Blankenberge,
kunnen steeds contact opnemen met een van
onderstaande BIN-medewerkers:
- Annie Dumon, Weimanstraat 52
andu@telenet.be • 0477/991185
- Brigitte Bonte, Leeglandstraat 17
geertclaerhout@skynet.be • 0494/401840
- Carlos De Keyser, Leeglandstraat 22
carlosdekeyser@telenet.be • 0477/313346
- Geert Hespel, Vagevuurstraat 21
geert.hespel@telenet.be • 0476/520967
- Johan Vervaeke, Leeglandstraat 15
johan.vervaeke2@telenet.be • 0477/345067

INGEBRUIKNAME VAN DE BIN-VERKEERSBORDEN
Ondertussen zaten de BIN-medewerkers niet
stil en het aantal aangeslotenen is op vandaag
aangegroeid tot de bewoners van 102 woningen.

Danstaverne

DE SCHUURE
Oostendse Steenweg 49 • 8377 Meetkerke
050/ 311 606 • 0477/ 46 88 34
Voor een gezellige avond in een sfeervol kader
Alle dagen open vanaf 19.30u
Op maandag open vanaf 14u
Dinsdag gesloten


Vrijdag 14 FEB 2014 

OPTREDEN VAN BOBBY PRINS


DONDERDAG 14 AUG 2014 

OPTREDEN VAN CORRY KONINGS
WWW.DESCHUURE.BE
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H
COMPUTERWINKEL

10

iPHONE & iPAD HERSTELLING
VERKOOP LAPTOPS, TABLETS & SMARTPHONES
NETWERKBEHEER
CAMERABEWAKING
PROFESSIONELE OPLOSSINGEN OP MAAT
SERVICECONTRACTEN

BRUGSE STEENWEG 72, 8370 BLANKENBERGE
T 050 41 91 40 ////// INFO@QUESTCOMPUTERS.BE
WWW.QUESTCOMPUTERS.BE
Deze bon is geldig bij aankoop vanaf 100 euro incl. BTW en bij afgifte van deze bon. Niet cumuleerbaar met andere acties
en/of promoties. Maximaal 1 bon per gezin/adres. Geldig tot 30/05/2015.
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VERLEYE WERNER, geboren in Brugge op
29/12/1957 en overleden in Zuienkerke op
31/08/2014, echtgenoot van Goethals Sonia

Burgerlijke stand
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TIMMERMAN ANTOINETTE, geboren in Brugge
op 24/10/1934 en overleden in Zuienkerke op
13/09/2014, echtgenote van Verleye Walter
LINSKENS CECILIA, geboren in Meetkerke
op 29/03/1934 en overleden in Brugge op
15/09/2014, echtgenote van Callewaert Louis

DEKEMPE LIENA, dochtertje van Tanghe Kiama
en Dekempe Frederick, geboren op 17/07/2014

Innige deelneming aan alle families.

PINTELON ELISE, dochtertje van Vangenechten
Sarah en Pintelon Jan, geboren op 14/08/2014

Marc Vermeersch

RATIU MATTEO, zoontje van Ratiu Ionela en Ratiu
Ioan, geboren op 27/08/2014

MARC VERMEERSCH,
geboren in Brugge
op 8/10/1949
en overleden in Varsenare
op 21/08/2014.

Proficiat aan alle pasgeboren Zuienkerkenaartjes!
HUWELIJK

Marc Vermeersch was Gemeenteraadslid in
Zuienkerke van 1983 t.e.m. 2000. Jarenlang
was hij ook bestuurslid van de Sportraad in
Zuienkerke.

HEUVINCK LIEVEN EN CUYPERS NATHALIE,
gehuwd op 14/08/2014
CLAEYS PIETER EN DECLERCK IRIS, gehuwd
op 23/08/2014

Wij bieden de familie onze deelneming aan.

Proficiat aan de bruidsparen!
OVERLIJDENS
VERHELST DIRK, geboren in Waregem op
17/06/1950 en overleden in Gent op 17/07/2014,
echtgenoot van Coppens Lutgarde
DESERRANNO JOZEF, geboren in Egem op
30/03/1935 en overleden in Zuienkerke op
20/07/2014, weduwnaar van Lakiere Rita
D’HOEDT MICHAËL, geboren in Houtave op
24/04/1923 en overleden in Zuienkerke op
23/07/2014, echtgenoot van Tahon Madeleine
SARON RUDY, geboren in Brugge op 22/02/1957
en overleden in Brugge op 27/07/2014,
echtgenoot van De Neve Anne Marie
CREVITS DIRK, geboren in Torhout op
06/04/1955 en overleden in Jabbeke op
24/08/2014
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JUBILEA
Ons gouden koppel heeft altijd geboerd op
de boerderij langs de Blauwe Torenstraat in
Zuienkerke.
Na hun pensioen zijn ze in het dorp van Zuienkerke
komen wonen.
Hun huwelijk werd bezegeld met 2 zonen.
De wens van deze jubilarissen is zo lang mogelijk
samen te blijven in hun huisje langs de Nieuwe
Steenweg.

50 JAAR HUWELIJK VAN LANDSCHOOT ANDRE
EN VERBOUW AGNES
Op 13 juli 2014 vierden Agnes en Andre in
aanwezigheid van het schepencollege hun gouden
huwelijk
50 jaar geleden op 10 juli 1964 stapten zij in het
huwelijksbootje te Lapscheure.

50 JAAR HUWELIJK DERUDDER RENE EN
DESMIT SOLANGE

Op 14 juli 1964 stapten zij in het huwelijksbootje
te Lissewege. Hun huwelijk werd bezegeld met 3
kinderen : 2 jongens en 1 meisje.
René heeft heel zijn leven in de bouw gewerkt.
Hij heeft samen met de 2 zonen drie woningen
gebouwd voor elk van de kinderen.
Dit gouden koppel houdt van reizen en fietsen.

Op 29 juni zette het schepencollege René
Derudder en Desmit Solagne in de bloemetjes.
Wegens de vakantieperiode vierden Solange en
René 14 dagen hun gouden huwelijk 14 dagen
te vroeg, omdat ze al hun kleinkinderen op het
feest wilden.
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Kantoor Demaré
Bank en Verzekeringen

Canadezenstraat 3
8380 Lissewege
T. 050 54 48 12
F. 050 55 03 06
kantoor.demare@gmail.com

Uw Record Bank dicht bij de deur
(om te parkeren geen sleur)

FEESTZAAL

DE NIEUWE
BLAUWE TOREN
Zaal voor alle gelegenheden
Tot 200 personen
Huwelijken, communiefeesten,
Vergaderingen, rouwmaaltijden
Eigen keuken ! Ruime parking!

Onderhoud en herstellingen
alle merken.

Elke eerste maandag van de maand :
Seniorendansnamiddag

Verkoop van nieuwe
en tweedehands wagens.

Blankenbergse Steenweg 2
8377 Zuienkerke

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

Tel. 050 31 44 65
Gsm 0498/74 35 67

Elke werkdag open van 9 tot 18 uur
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Mensen van bij ons
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heeft bij de restauratie van de molen hadden we
meteen de geknipte kandidaat voor deze rubriek.
Eén dag voor de Oost- en West-Vlaamse Molendag
van zondag 5 oktober bel ik aan bij de ingang
van de molen. Eigenaar Robert Depondt komt me
tegemoet en neemt me mee voor een deskundige
rondleiding. Hij leidt me van het scheprad
beneden doorheen het houten raderwerk tot aan
de wieken bovenaan.

unieke molen eindelijk opnieuw kan draaien. De
redactieraad vond dat die historische gebeurtenis
een plaats mocht krijgen in het Polderkrantje.
Omdat de eigenaar een belangrijke rol gespeeld
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Op de molenzolder schetst Robert de historiek
van de molen van Meetkerke

Hij heeft de molenrestauratie van nabij
meegemaakt, maar toch is Robert geen geboren
Meetkerkenaar

“Deze molen heeft een lange geschiedenis. In
navolging van de Sint-Karelsmolen, die de Moeren
in Veurne drooglegde, werd in 1622 gestart met
de ontwatering van de Lage Moere in Meetkerke.
Aanvankelijk pompten twee houten windmolens
het water over in de Blankenbergse Vaart. De
kleinste molen werd in 1808 afgebroken en
de grootste werd in 1811 vervangen door deze
stenen molen, die in werking gebleven is tot
1903.Vanaf dan werden de taken van de molen
overgenomen, eerst door een dieselpomp en
na de ruilverkaveling door het pompstation “De
Katte“.

“Ik ben afkomstig van Torhout uit een gezin met
zeven kinderen. We studeerden met vier broers
in Leuven en beleefden er samen een mooie tijd.
Na mijn opleiding tot geneesheer specialiseerde
ik in de radiologie. Tijdens mijn stage in het Oud
Sint-Janshospitaal in Brugge maakte ik de verhuis
naar de nieuwe vestiging mee. Nadat ik in diverse
klinieken in Gent, Hamme, Aalst en Brugge had
gewerkt en veel op de baan was geweest, vestigde
ik me als zelfstandig radioloog in de Elf-Julistraat
in het centrum van Brugge. Na een aantal jaren
in Sint-Andries gewoond te hebben, kwam ik met
mijn gezin in 1991 bij de molen in Meetkerke
wonen. In 1998 hebben we de woning en de
molen gekocht. We vinden het nog steeds heel
aangenaam om zo dicht bij de stad en slechts op
vijf kilometer van mijn werk zo rustig te kunnen
wonen”.

Mijn vraag wat deze molen uniek maakt,
beantwoordt hij enthousiast
“De Sint-Karelsmolen in Veurne heeft een schroef,
maar dit is de enige ‘wind-watermolen’ met een
scheprad. De molen is sinds 1942 beschermd en
toen de restauratie startte, was het de bedoeling
dat hij in het jaar 2000 al zou draaien. Na een
hindernissenparcours is het enigszins anders
uitgedraaid, maar het doet me veel plezier dat de
molen in afwachting van de nakende oplevering
en de officiële opening intussen toch al veel
geproefdraaid heeft”.

Robert verlangt er wel naar om de molen méér
te zien draaien
“Hopelijk wordt de molen binnenkort eindelijk
opgeleverd zodat hij regelmatiger kan draaien.
Dan zal hij ook op vaste tijdstippen opengesteld
worden voor het publiek, namelijk op Open
Monumentendagen, Molendagen en elke eerste
zondagnamiddag van de maand. Meer moet dat
niet zijn want voor mijn buren - waarmee we heel
goede contacten onderhouden - en voor ons is
het belangrijk om de rust te bewaren in deze
mooie omgeving”.
“Mijn partner Caroline Versteele en ik wonen
hier heel graag en ook de kinderen komen
nog regelmatig de rust opzoeken. Een echte
dorpsfiguur ben ik nooit geweest, maar ik
bewaar veel goede herinneringen aan de bijna
vijfentwintig jaar dat we hier wonen. Vooral de
sfeervolle middernachtmissen en de stemmige
kerstmarkten zullen me altijd bijblijven”.
Noël Delaere
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Restaurant – Feestzaal – Tea-room

DE VALCKENAERE
Lisseweegsvaartje 1 – 8380 Lissewege
Tel.: 050 54 57 59
www.restaurantdevalckenaere.be
donderdag gesloten
en woensdagavond

(behalve juli en augustus)

Wij bieden u:
• A la carte restaurant met gevarieerde
seizoenskaart ’s middags van 12 tot 14.30 uur,
’s avonds van 18 tot 21.30 uur
• Uitgebreide kaart met salades en snacks
van 12 tot … uur
• Tea-room van 14.30 tot 18 uur
• Diverse palingbereidingen
• Feestzaal tot 70 personen
voor alle gelegenheden
• zonnig terras
• private parking

GRAFZERKEN in natuursteen,
rechtstreeks aan de bron.
Arduin - marmer - graniet - witsteen

The Art of Cooking verzorgt eigentijdse kookworkshops en – demo’s op e
nadien kunne
U kan zich individueel insc
Op aanvra

Oostendse Steenweg 81
8377 Houtave
tel. 050/689060
GSM 0473/ 970539
www.the-art-of-cooking.be
stijnvandermeersch@telenet.be

U wenst een toffe gezellige avond te organiseren met vrienden, familie,

Dan kunt u mij inhuren voor een gastronomisch ge
Ook verzorgen w

BTW/TVA : BE 0892.473.145

THEARTOFCOOKING

Onze private dining room leent zich
Bij ons kunt u te

Kookworkshops en -demo's
The Art of Cooking verzorgt eigentijdse kookworkshops en – demo’s op een spontane en relaxte manier in een gezellige sfeer,
nadien kunnen de partners, vrienden,… mee aanschuiven aan tafel
U kan zich individueel inschrijven op de data die vermeld staan op de website.
Op aanvraag kunnen kookworkshops ook (minimum 8 personen)

Gastronomie aan huis
U wenst een toffe gezellige avond te organiseren met vrienden, familie,… bij u thuis, maar u heeft geen zin om zelf te koken
of om op restaurant te gaan.
Dan kunt u mij inhuren voor een gastronomisch geslaagde middag of avond volledig naar uw wensen.
Ook verzorgen wij voor u trouwfeesten, communiefeesten, tuinfeesten,...

Private dining Room
Onze private dining room leent zich perfect voor een intiem familiediner, vergaderingen,...
Bij ons kunt u terecht met groepen vanaf 8 personen tot 26 personen
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Evenementenkalender
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Di
19-20
Di
20-21
Woe (om de 14 14

Turnles
Aerobic
kaartnamiddag

dagen)

ORGANISATIE
pasar
Blauwe Troen

PLAATS
sportzaal
Blauwe Toren

Okra Zuienkerke
Gemeentebestuur
Gezinsbond ism davos
Gepensioneerdenbond
Meetkerke
Sint-Michielskoor en
Gregoriaans koor

notelaar
sportzaal
sportzaal
sportcentrum

Woe (behalve
2de woe van de
maand)

19

repetitie zangkoor

Don

16-17
17-18
18-19
19
19:30

kleuterdansen (4-5 jaar)
Kinderdans(6-8 jaar)
Kinderdans (8-10 jaar)
kaarten
kaarten

fedes

gemeenteschool

De Troefkaarters
Driekoningenkaarters

20

biljart

Biljart 2000

Boldershof
herberg
Drie Koningen
Boldershof

OMSCHRIJVING
Zuienkerke en WOI – tentoonstelling

ORGANISATIE
Cultuurraad

PLAATS
De Notelaar

Crea-atelier 3e kleuter, 1e en 2de leerjaar

Jeugddienst

De Notelaar

Crea-atelier 3e, 4e, 5e, 6e, leerjaar

Jeugddienst

De Notelaar

Workshop naaien
Houtave Hekst

Jeugddienst
Gezinsbond Houtave ism
KLJ, TTC, Chiro
Jeugdraad
OKRA

De Notelaar
De Maere

1ste vrij
2de vrij
laatste vrij
vd.maand

OKTOBER 2014
DATUM
UUR
Za 18
10-18
en Zo 19
Ma 20
16.1517.45
Di 21
16.1517.45
Za 25
9.30-12
Za 25
18
Woe 29
Do 30

9-16.30
14

Sportdag, 8 jaar tem 14 jaar
Vervolg film deel 3
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Sint-Michielskerk

Sportzaal
De Notelaar

NOVEMBER
DATUM
Za 1
Di 4
Woe 5

2014
UUR
12-18

Za 8

OMSCHRIJVING
Spaghettidag
Regionaal bowlingtornooi
20
Feestelijke opening met Big Band
Roeselare
19
Bewust omgaan met spanning en
ontspanning
9.30-12
Workshop naaien
9.30-11.30 Cupcakes versieren, vanaf 1ste lj.
14.3016.30
15
SAX200 tentoonstelling

Ma 11
Woe 12
Vrij 14

10.30
19.30
20

11-november viering
Meer weten over palliatieve.
Dineren met Sax

OLV-kerk Meetkerke
KVLV Houtave
BLAZUIN

Za 15

14.30

BLAZUIN

Za 15
Zo 16
Ma 17

20
11
16.1517.45
19
16.1517.45
13.45-16
19.45
14-23
9.30-12

Bezoek aan instrumentenbouwer
Sax en Cie
Gezellig samenzijn
Aperitiefconcert CeDel
Crea-atelier 3e kleuter, 1e en 2de leerjaar

KVLV Zuienkerke
BLAZUIN
Jeugddienst

CC Blankenberge
De notelaar

Kookles, feestmenu
Crea-atelier 3e, 4e, 5e, 6e, leerjaar

KVLV Nieuwmunster
Jeugddienst

De Bommel
De Notelaar

Kreatuur : film “Verenkoning”, vanaf 2de lj.
Film : Meet The Muffinman
Jaarlijkse kaarting ten voordele van OKRA
Workshop naaien
Feestmaaltijd
Voordracht Dr. Degroote W.

Jeugddienst
KVLV Zuienkerke
OKRA
Jeugddienst
OKRA
PASAR

Kerkplein
Westkapelle
De Notelaar
De Notelaar

Do 6
Za 8
Za 8

Ma 17
Di 18
Woe 19
Do 20
Vrij 21
Za 22
Za 22
Vrij 28

ORGANISATIE
Chiro
OKRA
BLAZUIN

PLAATS
Sportzaal
Sportzaal

KVLV Zuienkerke
Jeugddienst
VZW GLEK

De Notelaar
De Notelaar

BLAZUIN

Muziekinsturmentenmuseum
Brussel

Bistro-Grill
Kamperfoelie
De Haan
Atelier Sax en Cie
Sint-Andries

Steenstraat 1 - 9420 Erpe-Mere
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DECEMBER
DATUM
Za 6
Ma 8
Di 9
Di 9
Ma 15
Di 16
Di 16
Do 18
Zo 21

2014
UUR
9.30-12
16.1517.45
16.1517.45
16.1519.45
14.00
19.30
19
14.00
17.00

JANUARI 2015
DATUM
UUR
Za 3
14-20
Za 10
19

OMSCHRIJVING
Workshop naaien
Crea-atelier 3e kleuter, 1e en 2de leerjaar

ORGANISATIE
Jeugddienst
Jeugddienst

PLAATS
De Notelaar
De notelaar

Crea-atelier 3e, 4e, 5e, 6e, leerjaar

Jeugddienst

De Notelaar

Bloedgeven

Rode Kruis

Sportzaal

Bloemschikken
Kerstfeest
Kerstfeest
Kerstfeest
Winterconcert door het koor Via Vocis

OKRA
KVLV Houtave
KVLV Zuienkerke
OKRA
SintBartholomeuszangkoor

De Notelaar

OMSCHRIJVING
Nieuwjaarsreceptie
Oudlandvuur

ORGANISATIE
Gemeentebestuur
Parochieraad
Nieuwmunster en
feestcomité

De Notelaar
SintBartholomeuskerk
Nieuwmunster

PLAATS
Sportzaal
Bommel

OPROEP AAN DE VERENIGINGEN :
Wij starten met de opmaak van een NIEUWE WEGWIJZER (infobruchure Zuienkerke).
Gelieve de samenstelling van uw bestuur of eventuele wijzigingen
zo snel mogelijk door te geven.
Stuur ons uw ACTIVITEITENKALENDER voor 2015 door vóór 4 januari 2015.
Wij publiceren ze gratis.
Mailen kan naar lieselore.verstringe@zuienkerke.be.

BEGRAFENIS CREMATIE

Liebaert P.

FUNERARIUM

GISTELSTEENWEG 329

JABBEKE

UITVAARTWINKEL

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

bvba

UITVAARTONDERNEMING

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

CENTRAAL NUMMER:

050-81 38 48

HOOGSTRAAT 13

OUDENBURG

GRAFZERKEN

SNELLEGEMSTRAAT 6

ZERKEGEM

www.uitvaart-tavernier.be

Geregistreerd aannemer
Vraag vrijblijvend inlichtingen, gratis offerte!

EIGENTIJDSE
CEREMONIERUIMTE
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ADVERTEREN IN HET POLDERKRANTJE
- intekenformulier 2015 -

Tarieven :
Reclame in zwart-wit.
Onderstaande tarieven gelden voor één jaar = vier edities.
Pagina
q 1/1
€ 300.00

q 1/2
€ 150.00

q 1/4
€ 75.00

q 1/8
€ 37.50

Gegevens :
Naam : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres :

R
IE

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

L
U

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

Telefoon :

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

e-mail : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

M
R

O
F

1. Wenst te adverteren in het Polderkrantje en duidt hierboven zijn keuze aan.
2. Voegt hierbij in bijlage het ontwerp van de advertentie op CD-rom, USB-stick, etc.
Of u mailt uw advertentie door naar lieselore.verstringe@zuienkerke.com of naar de drukker
(wij geven u graag de nodige informatie).

N
E

3. Wijze van betalen:
q contant
q op rekening BE54 0910 0025 9097 na ontvangst factuur

T
N

K
E

I

Datum en Handtekening :

Gelieve dit intekenformulier te bezorgen vóór 1 december 2014 aan Lieselore Verstringe.
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Alle timmer- en schrijnwerk in hout,
PVC en aluminium
Ramen en deuren - rolluiken - dakvensters
garagepoorten - rolluikautomatisatie
gips-kartonwanden - plafonds
binnendeuren - muggenhorren
zonnewering - dakconstructie - parket

Miele,
het lievelingsmerk
van uw kleding

Voor meer info surf naar www.miele.be of ga langs bij:
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Polderkrant-puzzel

Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Meetkerke
I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I
Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I MeetkerkeI
Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I
Houtave
I Zuienkerke
Meetkerke
I Nieuwmunster
I ZuienDe vorige
puzzelI werd
gewonnen
doorI Houtave
Vanderbruggen
Gilles. Proficiat !
kerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Meetkerke
I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I
Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I ZuienEr
waren 19 inzendingen, waarvan 15 juist en 4 fout. Het juiste woord was : Archipel
kerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Meetkerke
IBetekenis
Nieuwmunstervan
I Houtave
I Zuienkerke
I Meetkerke
het woord
: Een
archipelI Nieuwmunster
is een eilandengroep of een gebied met veel
I Houtave I Zuienkerke I MeetkerkeI Nieuwmunster I Houtave I Zuienvulkanisch
van
oorsprong.
kerke I Meetkerke
I Nieuwmunster
I Houtave I Zuienkerke I Meetkerke
I Nieuwmunster I Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I
Houtave I Zuienkerke I Meetkerke I Nieuwmunster I Houtave I Zuien-

eilanden, meestal

Hier volgt de nieuwe puzzel :
1. De oplossing voor elk van onderstaande gezochte woorden is terug te vinden in ons informatieblad
+ annex.
2. Als alles correct is ingevuld krijg je verticaal, in de gearceerde vakken een volledig woord te lezen.
I en J staan in twee verschillende vakjes! Liggende streepjes (bv. OCMW-voorzitter),
begrippen bestaande uit meerdere woorden (Koning Albertplein) sluiten aan zonder spatie
3. Stuur uw volledige oplossing door middel van onderstaand formulier naar Redactie Polderkrantje,
Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke vóór 30 /11/2014. Enkel het verticale woord volstaat dus niet!
4. Onder de juiste inzendingen wordt één winnaar uitgetrokken die een waardebon van
€ 10.00 toegestuurd krijgt

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

Gemeente :

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

postnummer :

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

1
2
3
4
5

1. Nieuw project van de Bibliotheek.
2. In de Gemeenteschool zijn alle lagere klassen uitgerust met een … schoolbord.
3. Stroomgebiedbeheerplannen voor … en Maas 2016-2021.
4. 50 jaar getrouwd zijn = een … huwelijk.
5. Actie van de Provincie West-Vlaanderen : “… op de weg”.
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Voorkom een hoge energiefactuur en...
Hou de koude buiten
en het geld binnen...

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

Algemene glasonderneming

E. Blomme & zonen
Ontmijnersstraat 7
8370 Blankenberge
tel. 050 41 40 31

KEUKENS
BADKAMERS
BUREAUS
SLAAPKAMERS
DRESSINGS
MAATWERK
Diapal nv

Bekedijkstraat 1

8490 Jabbeke

t. 050 81 91 70

f. 050 81 91 88
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POLDERKRANTJE, 15 oktober 2014
Driemaandelijks tijdschrift gratis aan de bevolking aangeboden door het Gemeentebestuur in
samenwerking met alle adverteerders.
INHOUDSOPGAVE
woord vooraf
wedstrijd
gemeenteraad
informatie
openbare werken en technische dienst
ruimtelijke ordening
landbouw en milieu
cultuur
onderwijs
jeugd		
sport en vrije tijd
bibliotheek
welzijn en gezondheid
verenigingen
senioren
preventie
burgerlijke stand
mensen van bij ons
evenementenkalender
puzzel

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS
Gemeentebestuur Zuienkerke
050/43.20.50 fax 050/43.20.59
franky.goethals@zuienkerke.be
Politie Zuienkerke
050/41.14.14 (fax.050/41.96.96)
Alex.blondelle@politieblankenberge.be
Technische Dienst
050/41.75.77 (fax.050/41.94.43)
OCMW
050/42.79.98 (fax 050/42 67 37)
sociale.dienst@ocmw-zuienkerke.be
Bibliotheek Zuienkerke
050/42.45.45
PWA Blankenberge
050/43.35.15
IPZ Blankenberge-Zuienkerke
101 of 050/41.10.05
Brandweer De Haan
050/41.20.20
Informatie Elektriciteit, aardgas
078/35.35.34
kabeldistributie
015/66.66.66
Informatie water
078/35.35.99
Defect water (24h op 24)
078/35.35.88
Defect elektriciteit
078/35.35.00
Melden gasreuk
0800/65.0.65
Defect Openbare Verlichting
050/43.20.50- 0800/6.35.35

p. 3
p. 4
p. 5
p. 7
p. 10
p. 11
p. 12
p. 15
p. 23
p. 28
p. 34
p. 35
p. 36
p. 41
p. 44
p. 45
p. 48
p. 51
p. 54
p. 59

Verantwoordelijke uitgever:
College van Burgemeester en Schepenen.
Redactieraad : Wim Cools, Noël Delaere,
Eva Verburgh, Ann Michiel en
Lieselore Verstringe.
Verspreid: 31 januari, 15 april, 15 juli,
15 oktober 2014
Artikels zijn altijd welkom. Gelieve ze ten laatste
1 maand voor het verschijnen binnen te brengen.
–> 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
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OPENINGSUREN GEMEENTEDIENSTEN IN HET GEMEENTEHUIS
Elke werkdag van 9 uur tot 12 uur en op woensdagnamiddag van 13 uur tot 16.30 uur.
LET OP : Elke eerste woensdag van de maand is het gemeentehuis in de namiddag open van 15 uur
tot 19 uur.
Op woensdag 5 november, 3 december 2014 en op 7 januari en 4 februari 2015 is er zowel op de
dienst burgerzaken, de financiële dienst, de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening en de politie
dienstverzekering van 15 uur tot 19 uur.
Het gemeentehuis is gesloten op maandag 10 november, dinsdag 11 november, woensdagnamiddag
24 december, donderdag 25 december, vrijdag 26 december, woensdagnamiddag 31 december
2014 en donderdag 1 januari en vrijdag 2 januari 2015.
OPENINGSUREN POSTKANTOOR:
Maandag t.e.m. zaterdag : 09.00 – 12.15 uur
IN HET GEMEENTEHUIS STAAT EEN GELDAUTOMAAT.
Tijdens de openingsuren kan iedereen in de hal van het gemeentehuis ter hoogte van het postkantoor
gebruik maken van deze automaat.
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Blankenbergse
steenweg 40 A
Zuienkerke

de BIO kapper
voor hij en zij
zonder afspraak
www.mdcoiffure.be

Specialiteit: Forel
Stefan en Nathalie Pittery-Verhelst
Nieuwe Steenweg 140, 8377 Zuienkerke
Tel./Fax: 050 42 65 64 • info@degrotestove.be
Feestzaal tot 180 personen
Van oktober tot en met april gesloten op maandag, dinsdag en woensdag!
• 8377
Zuienkerke
Van mei totNieuwesteenweg
en met september 140
gesloten
op dinsdag
en woensdag !

T 050 42 65 64 • E info@degrotestove.be

www.degrotestove.be

Karel en Mieke Govaert,
Nadine en medewerkers,
heten jullie van harte welkom
Bij mooi weer is het zalig
terras en buitentuin.

Hoeve Ten Doele

Voor de kinderen

Nieuwe steenweg 1, 8377 Zuienkerke

vertoeven op ons

speeltuin
met trampolines.

Tel 050 41 31 04 - Fax 050 42 63 11

hoevetendoele@telenet.be
www.hoevetendoele.be

Feestzaal geschikt voor
alle feesten, vraag
vrijblijvend naar onze
brochure met feestmenu’s.
Wij verzorgen ook
rouwmaaltijden.

