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VOORWOORDJE
Beste lezers,
Zoals u waarschijnlijk wel merkt, valt dit krantje wat later dan gewoonlijk in de bus. Op deze manier
konden we de uitslagen van de recente gemeenteraadsverkiezingen opnemen en met jullie delen.
Ons dorp kwam vorige maand meermaals in de pers. Wij waren de enige gemeente in het land waar
er geen gemeenteraadsverkiezingen werden gehouden. Er kwam slechts één lijst op waardoor jullie
niet hoefden te gaan stemmen voor de gemeente. Alle kandidaten van die lijst vormen dan ook
samen de nieuwe gemeenteraad. De namen van het vernieuwd gemeentebestuur vindt u verder in
dit krantje.
De herfst doet stilaan zijn intrede, de bladeren vallen van de bomen en af en toe kan een warm
vuurtje ons al eens bekoren, maar na de prachtige zomer mogen we eigenlijk echt niet klagen. Elke
seizoen heeft zo z’n charme.
Mag ik aan alle adverteerders vragen om, indien geïnteresseerd, opnieuw uw advertentie te
bevestigen voor de uitgaven van volgend jaar. Want ook volgend jaar zullen we driemaandelijks de
Zuienkerkenaar informeren over het reilen en zeilen in onze actieve gemeente.
Wist u trouwens dat u als bewoner van Groot-Zuienkerke steeds tips voor artikels en suggesties
i.v.m. dit PoldermagaZien kunt doorgeven?!
Alle opmerkingen en adviezen zijn steeds welkom via lieselore.verstringe@zuienkerke.be.
Verder wens ik u veel leesgenot,

Wim Cools
Voorzitter redactieraad en schepen van Informatie
Lieselore Verstringe
Ann Michiels
Eva Verburgh
Noël Delaere
De redactieraad

zaterdag
5 januari 2019

nieuwjaarsreceptie
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• OPENINGSUREN GEMEENTEDIENSTEN IN HET GEMEENTEHUIS
• E-LOKET
Werkdag
Voormiddag
Namiddag
Online attesten aanvragen via de website van
Maandag
09.00 – 12.00
GESLOTEN
Zuienkerke:
Dinsdag
09.00 – 12.00
GESLOTEN
www.zuienkerke.be/bestuur/e-loket
Woensdag
09.00 – 12.00
13.00 – 16.30
Donderdag
09.00 – 12.00
GESLOTEN
• GELDAUTOMAAT:
vrijdag
09.00 – 12.00
GESLOTEN
Tijdens de openingsuren kan iedereen in de hal
Elke 1ste woensdag van de maand: 15.00 uur tot 19.00 uur
Gesloten op donderdag 1 november, vrijdag 2 november,
dinsdag 25 december en woensdag 26 december 2018 en
dinsdag 1 januari en woensdag 2 januari 2019.
• OPENINGSUREN POSTKANTOOR:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

GESLOTEN
09.30 – 12.00
GESLOTEN
09.30 – 12.00
09.30 – 12.00

15.00 – 18.00
GESLOTEN
15.00 – 18.00
GESLOTEN
GESLOTEN

Zaterdag en zondag gesloten.
• OPENINGSUREN BIBLIOTHEEK DE BOEKENNOK:
Woensdag
Zaterdag

17.00 – 19.00
10.00 – 12.00

van het gemeentehuis ter hoogte van het postkantoor gebruik maken van deze automaat.
• VERKOOPPUNTEN HUISVUILZAKKEN:
Gemeentehuis, Dagelijkse Nood, Slagerij Chris,
Nieuwe Polder (Houtave), Carine Blomme
(Hoeksam), Familie Cuypers (Meetkerke), aan de
vuilniswagen zelf (enkel restafval groot en klein
+ PMD, geen bedrijfsafvalzakken)
• TOERISME ZUIENKERKE
Volg ons ook op instagram:
toerismezuienkerke

Tel. 050/42.45.45
bibliotheek.zuienkerke@blankenberge.be
Nieuwe Steenweg 37
2de verdieping
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GEMEENTERAAD
GEMEENTERAAD VAN 31 MEI 2018
1. Imewo: goedkeuring van agendapunten, verzoek tot verschuiven einddatum, verlenging van de tijdsduur
van de opdrachthoudende vereniging, statutenwijzigingen en vaststelling van het mandaat voor de Algemene Vergadering d.d. 18/06/2018.
De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan de agenda van de algemene vergadering en jaarvergadering van de
opdrachthoudende vereniging Imewo d.d. 18 juni 2018.

2. Zefier: goedkeuren van de agendapunten en bepalen van het mandaat van de volmachthouder voor de
Bijzondere Algemene Vergadering van Zefier op 28/06/2018 en aanstellen van een vertegenwoordiger en
plaatsvervangend vertegenwoordiger.
De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan de dagorde en alle afzonderlijke punten van de dagorde van de bijzondere
algemene vergadering van de cvba Zefier van 28 juni 2018.
Mevrouw Annie Dumon, raadslid, wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente en de heer Cools Wim, schepen,
als plaatsvervangend vertegenwoordiger.

3. Farys: goedkeuring agenda van de Algemene Jaarvergadering van TMVW ov d.d. 22/06/2018 en aanstellen vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger.
De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan de punten op de agenda van de algemene vergadering TMVW ov van 22 juni
2018 en de daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten.
De heer Quintens Geert, raadslid, wordt aangesteld als vertegenwoordiger van de gemeente en de heer Cools Wim,
schepen, als plaatsvervangend vertegenwoordiger.

4. Farys: goedkeuring agenda van de Algemene Jaarvergadering TMVS dv d.d. 20/06/2018 en aanstellen
vertegenwoordiger en plaatsvervangende vertegenwoordiger.
De gemeenteraad beslist eenparig goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de algemene vergadering
TMVS dv van 20 juni 2018 en de daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten.
De heer Quintens Geert, raadslid, wordt aangesteld als vertegenwoordiger van de gemeente en de heer Cools Wim,
schepen, als plaatsvervangend vertegenwoordiger.

5. IMWV: goedkeuring agenda en vaststelling mandaat volmachtdrager voor de Algemene Jaarvergadering
d.d. 19/06/2018.
De gemeenteraad beslist eenparig goedkeuring te verlenen aan de punten op de agenda van de algemene jaarvergadering
IMWV van 19 juni 2018 en de daarbij behorende documentatie nodig voor het onderzoek van de agendapunten en geeft
aan de vertegenwoordiger van de gemeente opdracht het standpunt van de gemeente op de Algemene Jaarvergadering
IMWV van 19/06/2018 te vertolken.

6. IVBO: goedkeuring agenda van de Algemene Vergadering d.d. 20/06/2018.
De gemeenteraad keurt eenparig de agendapunten van de algemene vergadering van IVBO op 20/06/2018 en de daarbij
horende stukken, zoals ter kennis gebracht aan de gemeenteraad, goed.

7. Verlenen van advies voor de jaaractieplannen 2018 van de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen.
De gemeenteraad verleent eenparig gunstig advies aan de jaaractieplannen 2018 die betrekking hebben op Risicobeheersing,
Operaties – Vorming, Training en Opleiding, Uitrusting en Bedrijfsvoering van de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen.
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8. Goedkeuren bestek en vaststellen van de voorwaarden en wijze van gunnen voor het schilderen van het
ontmoetingscentrum de Notelaar.
De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring voor het schilderen van de buitenmuur, binnenmuren en plafonds van
het ontmoetingscentrum de Notelaar, keurt het bestek hiervoor goed en stelt de voorwaarden vast.
De nodige kredieten voor het schilderen van de buitenmuur, binnenmuren en plafonds van het ontmoetingscentrum de
Notelaar, geraamd op 13.000,- euro.
De gunning zal geschieden via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

9. Aankoop van twee halteaccommodaties bij De Lijn.
De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring voor de aankoop van twee schuilhuisjes type AV, zijnde de
vandalismebestendige versie van schuilhuisjes type A met volkern achterwand en polycarbonaat voor- en zijwanden,
dienstig voor de haltes Oude Molenweg en Bommelstraat, voor een totaalbedrag van 14.084,40 euro inclusief btw,
waarvan het gemeentelijk aandeel 3.521,10 euro inclusief btw bedraagt.

10. Principiële goedkeuring van de overeenkomsten m.b.t de realisatie van een recreatieve fietsverbinding
doorheen het domein Polderwind.
De gemeenteraad verleent eenparig zijn principiële goedkeuring aan de voorgestelde overeenkomsten van publieke
erfdienstbaarheid en kosteloze overdracht van gronden aan de gemeente en geeft de Afdeling Vastgoedtransacties
opdracht tot het opmaken en verlijden van de desbetreffende aktes.

GEMEENTERAAD VAN 5 JULI 2018
1. Decreet Lokaal Bestuur :
• kennisname aanstelling algemeen directeur van rechtswege
• kennisname aanstellingsbesluit directeur sociaal beleid bij het OCMW
De gemeenteraad neemt kennis van de aanstelling van rechtswege van de gemeentesecretaris Franky Goethals die
daarmee instemt, als algemeen directeur en dit met ingang van 22/06/2018.
De gemeenteraad neemt kennis van het aanstellingsbesluit van de OCMW-secretaris Inez Goderis als directeur sociaal
beleid bij het OCMW met ingang van 22/06/2018.

2. Aanpassing personeelsformatie – goedkeuring.
De gemeenteraad keurt de volgende aanpassing aan de personeelsformatie goed :
- 3 VTE technisch beambten niveau E1- E3 – onderhoud, groen, wegen, gebouwen worden ingeschaald in
niveau D1 – D3 technische assistenten (E-niveaus zijn uitdovende functies).
- 1,5 VTE technische beambten niveau E1-E3 – poetsdienst worden ingeschaald in niveau D1-D3 technische assistenten
(E-niveaus zijn uitdovende functies)
- het ambt van secretaris wordt gewijzigd naar algemeen directeur.

3. Goedkeuring gezamenlijk organogram gemeente – OCMW.
De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan het gezamenlijk organogram gemeente – OCMW.

4. OCMW : goedkeuren jaarrekening dienstjaar 2017.
De gemeenteraad keurt de jaarrekening 2017 van het OCMW goed.

5. Gemeentelijke Basisschool : vaststellen facultatieve verlofdagen voor het schooljaar 2018-2019.
De gemeenteraad stelt de facultatieve verlofdagen voor het schooljaar 2017-2018 vast op :
- maandag 1 oktober 2018
- vrijdag 1 februari 2019
6

THEARTOFCOOKING
Catering concept by Stijn Vandermeersch

CATERING & EVENTS – GASTRONOMIE AAN HUIS – KOOKWORKSHOPS EN -DEMO'S

WWW.THE–ART–OF–COOKING.BE – 0473/970539 – stijnvandermeersch@telenet.be
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6. Gemeentelijke Basisschool : aanvraag uren beleidsondersteuning voor het schooljaar 2018-2019.
De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring om de gemeentelijke basisschool te ondersteunen met 5 uren beleidsondersteuning
voor het schooljaar 2018-2019.

7. Scholengemeenschap de Oostkant : protocol lerarenplatform – goedkeuring.
De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring tot de toetreding tot het lerarenplatform van de scholengemeenschap de
Oostkant en keurt eenparig het protocol hiervan goed.

8. Goedkeuren bestek en vaststellen van de voorwaarden en wijze van gunnen voor de uitbreiding- en renovatiewerken in de gemeentelijke basisschool.
De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring tot uitvoering van de uitbreiding- en renovatiewerken aan de gemeentelijke
basisschool, keurt het bestek hiervan goed en stelt voorwaarden en wijze van gunnen vast.
De kostprijs voor uitvoering van de werken wordt geraamd op 576.230,50 euro (BTW inclusief).
De gunning zal geschieden via openbare procedure.
Het aanbestedingsdossier wordt overgemaakt aan AGION voor het bekomen van een subsidie.

9. Principiële goedkeuring om de voormalige pastorie van Zuienkerke ter beschikking te stellen voor een
kinderopvangdienst.
De gemeenteraad geeft zijn principiële goedkeuring om de voormalige pastorie te Zuienkerke te herbestemmen
voor kinderopvang en hiervoor een overeenkomst af te sluiten met Felies vzw met het oog op het indienen van een
aanvraagdossier bij Kind & Gezin.

10. Principiële goedkeuring voor het aangaan van een interlokale vereniging met de stad Brugge voor de
organisatie van deeltijds kunstonderwijs.
De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring voor het aangaan van een interlokale vereniging met de stad Brugge voor
de organisatie van deeltijds kunstonderwijs met ingang van 01/09/2018 onder voorbehoud van goedkeuring door het
ministerie.

11. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst van de kostendelende vereniging intergemeentelijke dienst
energie – WVI.
De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst van de kostendelende vereniging intergemeentelijke dienst
energie – WVI, waarbij een aanstelling van een renovatiebegeleider (energiecoach) voor particulieren wordt voorzien in het
kader van het Burgemeestersconvenant binnen het domein “Renovatie-woningen” in samenwerking met de WVI en de
gemeenten Ingelmuster, Jabbeke, Knokke-Heist, Oostrozebeke en Zuienkerke, goed

GEMEENTERAAD VAN 29 AUGUSTUS 2018
1. Financiën: vaststellen jaarrekening gemeente dienstjaar 2017.
De gemeenteraad stelt de jaarrekening 2017 van de gemeente met de wettelijke rapporten vast.

2. Centraal Kerkbestuur: budgetten 2019 – akteneming.
- Sint-Bavo Houtave
- O.L.-Vrouw Meetkerke
- Sint-Bartholomeus Nieuwmunster
- Sint-Michiel Zuienkerke.
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2019 van de kerkfabrieken Sint-Bavo, Onze-Lieve-Vrouw, Sint-Bartholomeus
en Sint-Michiel.

3. Gemeentelijke Basisschool: vaststellen lestijdenpakket schooljaar 2018-2019.
De gemeenteraad stelt het lestijdenpakket schooljaar 2018-2019 vast.
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4. Gemeentelijke Basisschool: verlofregeling administratief personeel voor het jaar 2019.
De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan de verlofregeling van het administratief personeel van de gemeentelijke
basisschool voor het jaar 2019.

5. Gemeentelijke Basisschool: uitbetaling leerkrachten middagtoezicht schooljaar 2018-2019.
De gemeenteraad keurt de wijze van berekening en de uitbetaling van het middagtoezicht voor het schooljaar 2018-2019
goed.

6. Goedkeuren overeenkomst Interlokale Vereniging Deeltijds Kunstonderwijs Brugge – Zuienkerke.
De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan de overeenkomst tot oprichting van de Interlokale Vereniging Deeltijds
Kunstonderwijs Brugge-Zuienkerke met ingang van 01/09/2018.

7. Goedkeuren bestek en vaststellen van de voorwaarden en wijze van gunnen voor onderhoudswerken aan
de Vagevuurstraat / wijk.
De gemeente geeft zijn goedkeuring tot uitvoering van de onderhoudswerken aan de Vagevuurstraat en bijkomende
gedeelten in de Vagevuurwijk, keurt het bestek hiervoor goed en stelt de voorwaarden vast.
De raming der werken bedraagt 150.146,18 euro (BTW 21% inbegrepen).
De te ontvangen trekkingsrechten in het kader van het Vlaams Plattelandsfonds ten bedrage van € 123.470,00 zijn
voorzien in het budget 2018.
De nodige kredieten zijn voorzien in het investeringsbudget 2018 op budgetcode IE – 5 – 0200-00/2 240 007.
De gunning zal geschieden via openbare procedure.

8. Goedkeuren bestek en vaststellen van de voorwaarden en wijze van gunnen voor renovatie pastorie te
Zuienkerke tot kinderdagverblijf.
De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan de renovatie van de pastorie te Zuienkerke tot kinderdagverblijf, keurt het
bestek hiervoor goed en stelt de voorwaarden vast.
De raming der werken bedraagt 15.000,- euro inclusief 21% btw.
De gunning zal geschieden via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

9. Goedkeuren bestek en vaststellen van de voorwaarden en wijze van gunnen voor het vervangen van CVketel door condensatieketel in voormalige pastorie te Zuienkerke.
De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan het vervangen van CV-ketel door een condensatieketel in de voormalige
pastorie te Zuienkerke, keurt het bestek hiervoor goed en stelt de voorwaarden vast.
De raming der werken bedraagt 9.000,- euro inclusief 21% btw.
De gunning zal geschieden via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

GEHEIME ZITTING
1. Aanstellen afgevaardigde en plaatsvervanger in de stuurgroep van de kostendelende vereniging intergemeentelijke dienst energie-WVI.
De heer Demeyere Jacques, schepen, wordt aangesteld als afgevaardigde en de heer De Vlieghe Alain, burgemeester, als
plaatsvervanger.

2. Aanstellen afgevaardigde en plaatsvervanger in het beheerscomité van de Interlokale Vereniging Deeltijds Kunstonderwijs Brugge – Zuienkerke.
Mevrouw Dewulf Annelies, schepen, wordt aangesteld als afgevaardigde en de heer Delaere Noël, schepen, als
plaatsvervanger.
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UW BESTUUR
Deze verkozen mandatarissen zullen de gemeente de komende 6 jaar besturen:

1 Alain De Vlieghe

7 Noël Delaere

alain.devlieghe@zuienkerke.be
64 jaar

noel.delaere.zuienkerke@gmail.com
57 jaar

2 Annelies Dewulf

8 Sarah Slembrouck

annelies.dewulf@zuienkerke.be
36 jaar

slembrouck.sarah@gmail.com
26 jaar

3 Jacques Demeyere

9 Sylvia Vanhoorenweder

jacques.demeyere@zuienkerke.be
63 jaar

sylvia.vanhoorenweder@gmail.com
37 jaar

4 Geert Quintens

10 Eddy Goethals

geert.quintens@telenet.be
50 jaar

eddy.marierose@telenet.be
63 jaar

5 Jonckheere Christine

11 Wim Cools

schouteetenjonckheere@gmail.com
59 jaar

wim.cools@zuienkerke.be
57 jaar

6 Emmy Lagast
emmylagast@yahoo.com
43 jaar
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De provincie West-Vlaanderen organiseert voor het 8ste
jaar op rij een groepsaankoop groene stroom en gas.
Inschrijven is vrijblijvend en eenvoudig!

INFORMATIE

De provincie West-Vlaanderen biedt haar inwoners
opnieuw de mogelijkheid om gratis deel te nemen aan
een groepsaankoop groene stroom en gas. Inschrijven kan
voor elektriciteit en/of gas en is mogelijk voor iedereen
met een leveringsadres in Vlaanderen.

ORGAANDONOR

De provincie zorgt voor begeleiding vanaf de vrijblijvende
inschrijving tot en met de overstap naar het voordelige
groepsaankoopcontract. Ook de opzeg van je huidige
energiecontract wordt volledig voor jou geregeld.
Meer dan 240 stad- en gemeentehuizen openden,
n.a.l.v. het VTM-programma “Make Belgium Great
Again”, op zondag 23 september 2018 hun deuren
voor donorregistratie. Zo ook het gemeentehuis van
Zuienkerke. De opkomst was zeer hoog.

Vrijblijvend inschrijven kan vanaf 1/12/2018 tot en met
5/02/2019 via de website www.samengaanwegroener.be
(doorklikken op provincie West-Vlaanderen).
Neem een jaarlijkse afrekening voor elektriciteit en/of gas
bij de hand en schrijf je online in of bel 0800 18 711.

Met een eenvoudige handtekening kan ook u zich
registreren als orgaandonor bij de dienst Burgerzaken van
de gemeente Zuienkerke.

Heb je geen toegang tot internet, dan helpt de gemeente
je graag verder.
In februari 2019 is er een veiling en kunnen de
energieleveranciers hun beste bod doen.

MATIG UW SNELHEID
Jong en minder jong vragen in Nieuwmunster om de
snelheid te matigen binnen het dorp.

Daarna krijg jij een voorstel op maat met een duidelijk
zicht op je mogelijke besparing.
Pas dan beslis je om al dan niet te veranderen van
energieleverancier.
Let op: ook wie bij een vorige editie heeft deelgenomen
aan de groepsaankoop moet opnieuw inschrijven!
Vanaf 01/12/2018 kan je terecht in het gemeentehuis,
elke dinsdag van 8:30 uur tot 11:30 uur.
Contactgegevens gemeente:
Gemeentebestuur Zuienkerke
t.a.v. Ingrid Persyn
Kerkstraat 17 – 8377 Zuienkerke
Tel.: 050 43 20 54
e-mail: ingrid.persyn@zuienkerke.be

ONGEMERKTE FIETS? BESTEL NU
JE GRATIS LABEL!
Scan deze QR-code en bestel labels om zelf je fiets te
markeren.
Een fiets markeren is eenvoudig
en verhoogt de kans op
teruggave. Wij bezorgen je je
label samen met een duidelijke
handleiding hoe je het label op je
fiets kan bevestigen.

Lili en Fernand die samen de borden uithangen namens
alle kinderen.

GROEPSAANKOOP GROENE STROOM
EN GAS.
Wil jij besparen op je energiekosten?

Of kijk naar ons instructiefilmpje op onze website.
https://www.blankenberge.be/fietsmarkering

En wil je daarbij ook je steentje bijdragen aan het milieu?
Dat kan!
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GRAFZERKEN in natuursteen,
rechtstreeks aan de bron.
Arduin - marmer - graniet - witsteen

Elektriciteit, sanitair, verwarming,
gyprocwanden en -plafonds, isolatie...
Kerkebilk 12, 8377 Houtave
050 322 611 of 0478 27 30 93
Geregistreerd aannemer
Vraag vrijblijvend inlichtingen, gratis offerte!

www.vierwege.be

Onderhoud en herstellingen
alle merken.

Blankenbergse Steenweg 74
8377 Zuienkerke
Tel. 050 42 47 47

Verkoop van nieuwe
en tweedehands wagens.
Import US-cars en parts.

Sluitingsdag: maandag en
in de winter ook de dinsdag
Open: 11.30 - 14.00 u.
& 17.15 - 22u30.
zondag 21u45.

Restauratie en herstellingen
van uw oldtimer.
Elke werkdag open van 9 tot 18 uur
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Het is ook deugddoend om te mogen vaststellen dat deze
thematiek mensen mobiliseert, waardoor 21 vrijwilligers zich in
Zuienkerke ingezet hebben om deze succesverkoop te realiseren.

700 PLANTJES VERKOCHT IN
ZUIENKERKE VOOR 'KOM OP TEGEN
KANKER'

Een dikke merci aan alle kopers en een speciaal dankjewel
aan onze plantjesverkopers! Ook in naam van Lieselore,
Annie en Bart, die ons administratief en logistiek
ondersteund hebben, wil ik jullie van harte bedanken voor
jullie engagement en enthousiaste medewerking!
Hartelijk bedankt en gezondheid!

AED : EXTRA TOESTEL IN ONZE
GEMEENTE
Wat is een AED ?

Tijdens een receptie op woensdag avond 19 september
2018, bedankte schepen voor gezondheid, Noël Delaere,
de vrijwilligers die zich inzetten voor de plantjesverkoop
van "Kom op tegen kanker" te Zuienkerke.

Een automatisch externe defibrillator of AED is een
draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het hart
toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen.
De AED analyseert het hartritme van het slachtoffer en
bepaalt automatisch of een stroomstoot het slachtoffer
kan helpen.

Het doet me plezier om een woordje tot jullie te mogen
richten en jullie te kunnen bedanken voor jullie inzet in
het voorbije weekend. Jullie zijn de baan opgetrokken om
azalea’s te verkopen tot in alle uithoeken van onze mooie
en uitgestrekte gemeente. Samen hebben jullie op de kop
700 plantjes verkocht en 4.900 euro bijeengesprokkeld
voor Kom op tegen Kanker. Dat is een opbrengst van ruim
anderhalve euro per inwoner.

Waar zijn de AED-toestellen in onze gemeente te vinden ?
- Technische Dienst Zuienkerke
- De Bommel in Nieuwmunster
- De Maere in Houtave
- Sportcentrum in Meetkerke
- De Notelaar in Zuienkerke (nieuw!!)

Het is mooi en af en toe aangrijpend om tijdens de deuraan-deurverkoop te vernemen hoe de kankerproblematiek
mensen raakt doordat zij er zelf mee te kampen hebben
of omdat ze er van nabij kennis mee maken via mensen
die hen nauw aan het hart liggen.

Alle timmer- en schrijnwerk in hout,
PVC en aluminium
Ramen en deuren - rolluiken - dakvensters
garagepoorten - rolluikautomatisatie
gips-kartonwanden - plafonds
binnendeuren - muggenhorren
zonnewering - dakconstructie - parket
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Telefoon : 050 41 14 14
Fax : 050 41 96 96
e-mail : mia.moens@politieblankenberge.be

TECHNISCHE DIENST
EN LANDBOUW

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 verkeer in twee richtingen is toegelaten
voor de beide rijrichtingen.

MODDER OP DE WEG
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.

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.

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 !

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.

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

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

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

Ξ INTEKENFORMULIER Ξ

Actie “Modder op de weg“ Editie 2018
Een initiatief van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen

Ondergetekende,
Naam
Voornaam
Adres
Straat									Nr
Postnummer				Gemeente
Wenst in te tekenen voor de actie modder op de weg en verklaart zich akkoord met de
‘spelregels’ van deze actie
Hij/zij ontvangt tegen betaling van 30 euro
• 2 signalisatieborden
						• De ‘spelregels’
Datum en handtekening
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ROGER VANHOUTTE NAM AFSCHEID
VAN DE TECHNISCHE DIENST
ZUIENKERKE

ln een kleine gemeente zoals de onze hoor ik dat je nu
veel fietst en ook je huis tip top in orde aan het brengen
bent. En dat je s avonds wat meer gaat oefenen voor je
biljart. Wel Roger doe wat je graag doet want daar heb je
nu de tijd voor. En misschien zien we je regelmatig terug
op een of ander kampioenenviering. We wensen je vooral
een goeie gezondheid toe want dan pas kun je genieten
van uw wel verdiend PENSIOEN. Wees geen vreemde, de
deuren van de Technische dienst en het gemeentehuis
staan voor jou nog altijd open! Geniet nog lang van de
mooie en leuke dingen in het leven. Dank u wel en geniet
met volle teugen van je pensioen!

Op vrijdag 7 september 2018 kwam het personeel, het
college van burgemeester en schepenen, en de raadsleden
van de gemeente Zuienkerke samen om het Roger
Vanhoutte te eren die op pensioen ging.

Uit de handen van de burgemeester ontving Roger een
praktisch en passend afscheidscadeau, ook erg bruikbaar
binnen onze gemeente. Schepen Cools schetste kort
de loopbaan van Roger. Voor Roger bij de gemeente
kwam werken had hij al een kleine 10 jaar bij Jozef
Deschoolmeester gewerkt ook hier op onze gemeente.
Ervaring deed hij ook nog op bij -Declerck Emmery -Bij
zijn broer Daniel -Bij Stroo Marnick en bij Verstraete uit
Knokke. Waarna hij uiteindelijk op 1-maart 1988 bij onze
gemeente kwam werken. Dit wil zeggen dat ROGER
30 JAAR EN 5 MAANDEN voor ons heeft gewerkt.
Alhoewel Roger timmerman is konden we hem ook voor
verschillende andere werken inzetten.
Eén werkje waar ik als schepen bijzonder fier op was is
de restauratie van de kerkhofkappelletjes van Houtave.
Roger nam er zijn tijd voor maar samen met andere
collega's van hem deed hij de volledige restauratie wat de
gemeente een flinke besparing opleverde.
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”Drie Koningen”
17de eeuwse polderherberg

Boerenbrood met hesp
diverse koude en warme schotels
tea-room
Open vanaf 11h30
gesloten op maandag, dinsdag en woensdag
(in juli en augustus enkel gesloten
op maandag & dinsdag)
Kerkhofstraat 17
8377 Houtave
Tel. 050 31 40 60
Gelegenheid voor familiefeesten en rouwmaaltijden
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Meer dan 300 mensen zakten naar de verkeersvrij
gemaakte dorpskern van Zuienkerke af om het
bevrijdingsevenement rond de 100-jarige herdenking van
het einde van WO I mee te maken. Onder een weliswaar
wat miezerige hemel genoten ze van het schoolleven
van toen waarbij strenge nonnen en meneer pastoor
de plak zwaaien, een woelige gemeenteraadszitting,
een cafétafereel met flikflooiende Duitse soldaten en
weerspannige inboorlingen en ook een avondmaal bij een
boerengezin dat de bezetting zo goed mogelijk probeert
te overleven. Als apotheose volgt de aankondiging van
de bevrijding tijdens de donderpreek van de pastoor in de
kerk; de Duitsers vluchten halsoverkop terwijl de Belgische
soldaten het dorp binnenmarcheren. Bij wijze van slot
volgde een korte maar pakkende herdenking van alle
Zuienkerkse slachtoffers van deze vreselijke oorlog; hun
namen werden voorgelezen en de Last Post weerklonk
ter hunner ere en gedachtenis. Nadien was het tijd om
de beentjes los te gooien bij een glas Export en op de
tonen van het uitstekende covergroepje Zonder bandjes
tijdens het volksbal. De Bevryding was een uniek en
grootschalig event dat dankzij de enthousiaste inzet van
meer 80 vrijwillige medewerkers, acteurs, figuranten, een
schitterende technische ploeg, de actieve ondersteuning
van de technische dienst én de financiële gulhartigheid
van het gemeentebestuur tot stand kwam. Of hoe een
kleine gemeente toch grootse dingen kan doen!

CULTUUR
ZUIENKERKE
DE BEVRYDING VAN ZUYENKERKE ZATERDAG 22 SEPTEMBER 2018

Ludwig Vanderbeke
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 LAÏS
MIDWINTER TALES II
Zaterdag 8 december 2018 – 20 u.
Sint-Amanduskerk, Uitkerke
Abonnement € 10 – ticket € 12,50 – jong volk € 8,50
Muziek
De zomer lijkt ver weg. De herinnering aan de
zonovergoten dagen vervaagt en maakt plaats voor een
kille werkelijkheid vol bevroren sloten en koude tenen. Het
leven is teruggebracht tot een kwestie van overleven, tot
de naakte essentie van ons bestaan. Laïs biedt ons echter
warme samenhorigheid. In perfecte harmonie zingt het
trio frivole nieuwe nummers. Ze worden ondersteund
door Tim Vandenbergh op contrabas en Seraphine Stragier
op cello, harp en viool. Licht in de duisternis én dat in het
unieke kader van de Sint-Amanduskerk. Hallelujah!

BLANKENBERGE
AANBOD CULTUURCENTRUM BLANKENBERGE
PODIUMAANBOD
 LUKAS LELIE
IK DOE MIJN BEST
Vrijdag 2 november 2018 – 20 u.
CC Casino – Consciencezaal
Abonnement € 10 – ticket € 12,50 – jong volk € 8,50
Humor - Voorprogramma: Sander VDV
Lukas Lelie stapte in 2012 voor het eerst op een podium
om te vertellen dat hij één en ander niet begrijpt en niet
kan. In plaats van het hem uit te leggen, werd er met hem
gelachen, en dit leverde hem in 2014 Humo’s Comedy Cup
op. In ‘Ik doe mijn best’ kijkt Lukas terug op de jongen
die hij was: een dikkertje die er alles aan deed om de
verstopte koekjes in huis te vinden. Hij reflecteert op de
veranderingen (en op wat niet veranderd is).
Het voorprogramma wordt verzorgd door Sander VDV,
een jonge comedian die taboe nochcliché schuwt.

 CHRIS LOMME, SIMONE MILSDOCHTER

EN KATELIJNE VERBEKE

ADELA EN HELENA
Zaterdag 15 december 2018 – 20 u.
CC Casino – Saveryszaal
Abonnement € 10 – ticket € 12,50 – jong volk € 8,50
Theater – inleiding om 19.15 u
In een regie van Kris van Steenberge wordt het verhaal
over drie vrouwen op de dool, wel erg relevant. Een
grootmoeder, haar kleindochter Helena en de jonge Adela
zwerven door een Europa in oorlog en belanden uiteindelijk
in Nederland en Vlaanderen. Vrouwelijke emancipatie
en het opbouwen van een nieuw leven nadat je uit je
vaderland wordt weggerukt. ‘Adela en Helena’ zou zich
vandaag kunnen afspelen. Geniet van dit pakkend verhaal
met zijn prachtige woordenspel.

 JAN DELVAUX & DJ BOBBY EWING
BELPOP BONANZA QUATTRO
Vrijdag 16 november 2018 – 20 u.
CC Casino – Saveryszaal
Abonnement € 12,50 – ticket € 15 – jong volk € 11
Muziektheater
De apostels van de Belpop zijn terug. Jan Delvaux en dj
Bobby Ewing (a.k.a. Jimmy Dewit) hebben een nieuw
programma klaar met verrassende verhalen uit de
vaderlandse muziekgeschiedenis. Belpop Bonanza
Quattro is intussen al hun vierde theatershow en maakt
deel uit van een alsmaar groter wordend geheel. De heren
brachten een deluxe 3CD, een nieuw boek en een eigen tvprogramma op Canvas met een pop-up platenwinkel uit.
Het duo is muziekliefhebber in hart en nieren met hopen
weetjes onder de arm. Hop hop Belpop!

CURSUSAANBOD
 KLEUTER & JEUGD
Wanneer?
• 3de kleuter en 1ste leerjaar
• zaterdag 13.15 > 15.15 u.
• 5de en 6de leerjaar,
1ste en 2de middelbaar
• woensdag 16.15 > 18.15 u.
Waar? Dienstencentrum De Bollaard,
Koning Albert I-laan 112
Prijs?
• Volledig cursusjaar (vanaf woensdag 12 of zaterdag
15 september 2018): € 110
€ 65 in combinatie met een cursus woord of muziek
(SAMW)
• Half cursusjaar (Vanaf woensdag 9 of zaterdag
12 januari 2019): € 55
• € 7 materiaalbijdrage per trimester

 EDDY ET LES VEDETTES
CHANSONS FATALES
Vrijdag 23 november 2018 – 20 u.
CC Casino – Saveryszaal
Abonnement € 10 – ticket € 12,50 – jong volk € 8,50
Muziek
Hoe fataal was Edith Piaf voor Yves Montand en Charles
Aznavour? Wist u dat Gilbert Bécaud en Serge Gainsbourg
voor één en dezelfde schone vielen? Wie was zij? En wie
was Mathilde voor Jacques Brel? Chansons Fatales neemt
je mee naar de hoogdagen van het Franse lied met een
ode aan femmes fatales zoals Juliette Gréco, France Gall
en Edith Piaf. Ieder van hen betoverde hun mannelijke
collega’s en deden hun harten op hol slaan. Naar aanleiding
van deze tournee verscheen ook de tweede CD van Eddy
et les Vedettes.
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 TENTOONSTELLINGEN CC OUD STADHUIS

Kleine en grote kinderen van het derde kleuter tot
en met het tweede middelbaar zijn wekelijks welkom
in Dienstencentrum de Bollaard voor twee creatieve
uurtjes. De lesgeefster maakt je wegwijs in de wondere
wereld van technieken en materialen. Word zo een echte
grootmeester en vul je huis met prachtige meesterwerken!

18 t/m 28 oktober: Marc De Graeve : schilderijen
30 oktober t/m 4 november: VLAS Blankenberge :
schilderijen, fotografie en keramiek
6 t/m 18 november Zoëv: Tekeningen, schilderijen,
glaswerk en inox
6 t/m 16 december: Blankenbergs Kunstcollectief:
schilderijen

 KLEURRIJKE HOUTEN JUWELEN
WORKSHOP
Dinsdag 4 december 2018 – 19.30 > 22 u.
Pekelput, Barcadère 1
€ 40 (alle materiaal inbegrepen)
Lesgeefster: Astrid Bultijnck (Histoire à toi)
Hou je van geometrische vormen en leuke kleurtjes? Wil je
graag een hip juweeltje maken dat bij een specifieke outfit
past? Of wil je iemand verrassen met een zelfgemaakt
cadeautje? Astrid Bultijnck zet je op weg. Je kiest twee
juweeltjes om te maken en krijgt hierbij de nodige
onderdelen en een juwelendoosje als verpakking.

Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER voor 2019
naar lieselore.verstringe@zuienkerke.be.
Wij publiceren ze gratis.

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

EXPOAANBOD:
 LOKALE KUNSTENAARS / LA VIE EN ROSE
nu > 18.11
Woensdag tot zondag van 14.00 tot 17.00 uur
Exporuimte De Meridiaan, Casinoplein z/n
Gratis toegang

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

La vie en rose, het nummer waarin Edith Piaf met rollende
‘r’ zingt over de liefde. La vie en Rose waarin het leven door
een rooskleurige bril wordt bekeken. De liefdevolle roze
kleur die je doet denken aan de bloesems van de sakura,
de veren van een flamingo, de zoetigheid van snoepjes,…
Inspiratie genoeg dus voor de lokale kunstenaars.
Naar jaarlijkse gewoonte tonen zij hun werk in hun
steedje. Het thema La vie en rose, is een breed thema
dat dan ook heeft geleid tot een gevarieerd schouwspel
van kleurrijke werken. Laat je verrassen door schilderijen,
tekeningen, beelden, installaties,… van maar liefst 63
lokale kunstenaars. Want kunst leeft in Blankenberge!
 HERBELEEF DE JAREN 1970 EN ’80

IN BLANKENBERGE

19.12 > 1.03
Woensdag tot zondag van 14 tot 17 uur
Exporuimte De Meridiaan, Casinoplein z/n
Gratis toegang
De vrijwilligers van het stadsarchief-De Benne
Blankenberge organiseren in De Meridiaan een expo
over de jaren 1970 en ‘80 in Blankenberge. Er is speciale
aandacht voor het uitgaansleven dat toen gedomineerd
werd door de punk, de disco en de new wave die in die
decennia zeer uitdrukkelijk aanwezig waren in ons steedje.
Neem een kijkje in De Meridiaan en word op slag terug
gekatapulteerd in de tijd!
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SFEERFOTO’S UIT ONS TUINTJE …

ONDERWIJS
NIEUWS UIT DE GEMEENTESCHOOL
DE GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL
’T POLDERHART ZUIENKERKE
20 SEPTEMBER 2018
Het nieuwe schooljaar 2018-2019 is gestart en hoe ? We
vonden het leuk om de kinderen een frisse start te geven
en dit deden we op een heel ludieke manier. Getooid met
zwem- en waterattributen maakten de kinderen hun
“entree” via de speelse carwash Een schrobbertje hier, een
kattenwasje daar, wat druppeltjes water uit onverwachte
hoek en de toon was gezet ! Een blij weerzien van
enthousiaste kinderen … het voelde vlug vertrouwd aan.!!

Weet je dat onze kippen
tijdens de grote vakantie op
kamp zijn geweest.
Samen met de Chirowietjes
speelden ze mee in het
kampthema "de Boerderij"

ONZE SPEELSE, FRISSE START …

Een leerrijke les
buiten in ons
tuintje
Heerlijk in
het warme
herfstzonneke!
Frisse "duik"
in het nieuwe
schooljaar

Een vrolijke bende
stond de kinderen
op te wachten !!
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GEERT
VANDEN BROUCKE
— KASTEN OP MAAT —
Alle maatwerk: kleerkasten, bergkasten,
dressings, keukenkasten,...

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

KAPSALON GRECO
DE DECKER CHANTAL

NIEUWE STEENWEG 88 | 8377 ZUIENKERKE
T 050 41 84 14
GESLOTEN OP ZONDAG, MAANDAG EN DINSDAG

22

PROJECT GEZONDE & FITTE WEKEN
IN DE KLEUTERKLAS

Samen naar de winkel om
fruit te kopen ! Groenten
en fruit is niet alleen
super lekker maar ook
supergezond !

Ook bewegen is
gezond….
HOEKENWERK, ICT, CREATIVITEIT, UITSTAPJES,
MUZIEK, TUINIEREN …

Muziekles …via
echoput, aan de hand
van kleuren leren de
kinderen spelenderwijs
muzieknootjes spelen !

Ict-momentje in hoekenwerk met hulp van vriendje uit de
6e klas …

Jarig ?!!
Een leuke taart
rt er
versieren dat hoo
echt wel bij !
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Hardware en Software
Wij staan in voor ondersteuning, onderhoud,
herstelling en verkoop van hardware,
software, netwerken, randapparaten, printers,
enz. Mogelijkheid tot huren van PC, laptop,
beamer... Aarzel niet om ons te contacteren
voor meer info of demo.

Roland Traen

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

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

Indien gewenst service bij u thuis.
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Op woensdagnamiddag 26 september hielden we onze
jaarlijkse sponsor wandel- of looptocht en dit voor een
goed doel. We haalden iets meer dan 300 € op voor een
“kajak” voor het zorghotel Polderwind te Zuienkerke.

Werken met de
handjes in ons
tuintje ! Zalig
gevoel

Onder leiding van juf Michèle werd zomaar 5
kilometers gelopen door onze leerlingen op
onderstaande foto ! Petje af !! Ook voor de
wandelaars en hun supporters !!

Ons 6e leerjaar wacht een boeiend schooljaar …als laatstejaars worden ze steeds meer zelfstandig en leren ze stilaan de
echte “volwassen” wereld te ontdekken. Zo trekken we op dinsdag 2 oktober naar het Vlaams en Federaal parlement te
Brussel; bezoekdagen naar een secundaire school; de bosklassen, Plechtige Communie of Groot Lentefeest ….kortom een
jaar om “reikhalzend” naar uit te kijken alsook naar de grote stap “middelbaar”!

Onze “giraffenklas” … de klas dat reikhalzend uitkijkt naar hun laatste schooljaar in GBS ’t Polderhart
en voorzichtig gluurt naar de groten uit het middelbaar … maar eerst
DUIMEN voor een fantastisch schooljaar 2018-2019 !!!
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Nieuwe Steenweg 1

050 686 687

8377 Zuienkerke

info@polderzicht.eu
GEWIJZIGDE
SLUITINGSDAGEN
EN
OPENINGSUREN

Tea Room
gesloten tem 5 april 2019
terug open op zaterdag 6 april 2019
sluitingsdagen :
dinsdag, woensdag en donderdag

Feestzaal, elke dag open
Restaurant
voor rouwmaaltijden en
gesloten op
dinsdag, woensdag en donderdag
groepen vanaf 20 pers.
wel open op feestdagen
keuken open : 12u - 14u en 18u - 21u
op zondag doorlopend van 12u - 21u
Open op 25/12 /2018 en 1/1/2019, All-in menu aan € 69
Gesloten op 24/12 en 31/12, wel open voor afhaalgerechten.

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

AKKERWINDE
START VAN HET NIEUWE SCHOOLJAAR
Op de allereerste vrijdag van ons nieuwe schooljaar hadden we onze startdag. Dit jaar werken we rond Pipi Langkous, ons
allen wel bekend. We verkleedden ons als piraten, als Pipi Langkous zelf, tante Pastellia enzovoort. De hele dag doorliepen
de kids allerlei workshops. Zo werden we allemaal durvers, denkers en doeners. We gaan samen op stap met de vrolijke
Pipi en zullen nog een heleboel avonturen beleven. Spannend!

'DE DODE HOEK' EEN BELANGRIJKE (LEVENS)LES
Maandag 10 september trokken we met leefgroep 4 naar
het kerkplein van Nieuwmunster.
Dankzij een papa van onze leefschool hadden we een
echte vrachtwagen ter beschikking. Echte praktijkles dus,
geen filmpjes of papier kwamen er aan te pas.
Met rode dode-hoek-zeilen werd de dode hoek van een
vrachtwagen heel duidelijk zichtbaar. Eén voor één hebben
we kunnen ervaren hoe weinig een vrachtwagenchauffeur
kan zien. En dat was verbazend...
We leerden waar de veiligste plekken zijn om te staan en
waarop je moet letten als een vrachtwagen wil inslaan.
De gevaarlijke draaicirkel hebben we ook duidelijk kunnen
zien. Gelukkig was het slechts een plankje dat omver werd
gereden en geen fietser of voetganger.
De kids zijn terug een belangrijke (levens)les wijzer
geworden.
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Klusjesdienst KADEE:
De oplossing voor al uw klussen.
 lusjesdienst KADEE is er voor al uw
K
klussen zowel in huis als in uw tuin. We
brengen zelf al het nodige gereedschap mee.
Hou je tuin het hele jaar door gezond, laat
KADEE uw tuin onder handen nemen voor een
professioneel winteronderhoud. Blijf veilig op
de grond terwijl KADEE uw boom snoeit.
We snoeien je heesters terug in de juiste vorm.
Hebt u geen tijd of ziet u er tegen op om te
schilderen of te behangen?
Geen probleem, KADEE pakt dit voor u aan!
Stel uw klus niet langer uit en regel
vandaag nog afspraak met KADEE.

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

Restaurant - Feestzaal - Tea-room

SINTERKLAASFEEST

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

Op zondagnamiddag 25 november komen de Sint en zijn
Pieten op bezoek in Zuienkerke!!
Alle kinderen tussen 1 en 12 worden van harte uitgenodigd
om hen te verwelkomen.
Om iedereen in de juiste stemming te brengen komt dit
jaar poppentheater Swief langs.
Tijdens de show blijkt de Sint ziek te zijn. Kan het Sintfeest
nog gered worden?

Vanderostyne CONSTRUCT

ALGEMENE BOUWONDERNEMING

Als afsluiter van de dag komen de Sint en zijn Pieten
langs, en brengen ze heel wat lekkers mee!

T-F

Het is nog vroeg om nu al jullie schoentje te zetten, maar
noteer alvast deze datum in de agenda!

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

Dimitri Vanderostyne _ zaakvoerder

Een uitnodiging met inschrijvingsstrook volgt nog in de
brievenbus.

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

Bianca Tilleman

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

Voor meer info contacteer gerust Annelies Pillen
(0474/705677)

HENDRIK TRAEN
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Westernieuwweg Zuid 20  8377 Houthave
 T 0478 94 32 16 
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Stationsstraat 33 • 8420 De Haan • 059/23.33.23
de.haan@immo-belgium.be
Franchommelaan 72 • 8370 Blankenberge • 050/42.70.80
blankenberge@immo-belgium.be

MEER DAN 35 JAAR ERVARING
IN IMMOBILIËN
Wij zijn steeds op zoek naar huizen, villa’s, fermettes, appartementen
en bouwgronden Te Koop en Te Huur.
Daar onze kantoren zich in toeristisch drukke badplaatsen bevinden hebben wij veel vraag,
niet alleen van toeristen, maar ook van de plaatselijke bevolking,
naar verschillende types van eigendommen.
Wij bieden U:
• de jarenlange ervaring van een dynamisch team •
• meer dan 2000 referentieverkopen •
• een up-to-date kennis van de vastgoedmarkt •
• samenstelling van een volledig verkoopsdossier
(inbegrepen alle wettelijke keuringen) •
• een druk bezochte website (www.immo-belgium.be) •
• wekelijks publicitieit in de regionale pers •
• begeleiding, zowel van koper als verkoper, tot bij de notaris •
Hebt U een eigendom dat U wenst te verkopen?
Aarzel dan niet en geef ons vandaag nog een seintje.
Zoals reeds eerder gezegd komen wij volledig vrijblijvend ter plaatse.
Als u beslist de verkoop van uw eigendom aan ons toe te vertrouwen verzekeren wij u ook:
• dat U slechts commissieloon betaalt als het eigendom daadwerkelijk wordt verkocht.
• dat er, naast het commissieloon, geen bijkomende kosten verschuldigd zijn.
• U betaalt het commissieloon slechts bij het verlijden der notariële akte.
• Wij houden het commissieloon niet af van het voorschot!
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een slag van de molen. U loopt er dus wellicht uw buren
tegen het lijf of onze notabelen. Tof toch ? Is dat niet saai
zo’n volleybalmatch ? Neen gij, er kan u niets plezanter
overkomen, toch niet met uw kleren aan, dan wanneer
onze M&M (Mehoni Meiden) een set winnen of, beter nog,
een match ! Ach ja, hebben we al gemeld dat tijdens en na
de match de bar open is ? Geen andere argumenten meer
nodig zeker ?

SPORT
VOLLEYBALCLUB SPORT 30-70 :
OPROEP
GEZOCHT SPORTIEVELINGEN - MAN OF VROUW

Deze sportredactie heeft u hopelijk overtuigd dat de
zevende man (m/v) heel belangrijk is voor de M&M,
zorg dus dat u er bent ! Knip de kalender van de M&M
thuismatchen hieronder al maar uit en hang hem aan de
deur van uw ijskast. Alle hoofdmatchen gaan door om
15h30.

VOOR RECREATIEF VOLLEYBAL
1 MAAL IN DE WEEK OP DINSDAGAVOND
Dinsdagavond volleybalt volleybalclub Sport 30-70 in de
gemeentelijke sportzaal vanaf 21:10 uur.
Ze zijn op zoek naar nieuwe leden.
Indien je interesse hebt, kom eens langs, gemeentelijke
sportzaal Nieuwe Steenweg 37 te Zuienkerke of
contacteer Jef Lievens Gsm 0494/65.72.31.

10/11/18 : Mehoni vs Volley Team Brugge D
17/11/18 : Mehoni vs Davolo Loppem B
01/12/18 : Mehoni vs Packo Zedelgem C
15/12/18 : Mehoni vs St. Joris B

MEHONI

02/02/19 : Mehoni vs Volley Team Diksmuide B

Mehoni zoekt Zevende Man (m/v).

09/02/19 : Mehoni vs Slovo Brugge B

Oproep aan de bevolking van de gemeente Zuyenkerke,

16/03/19 : Mehoni vs Volley Team Brugge C

Zo rond deze tijd van het jaar doet de sportredactie
van volleybalploeg Mehoni een belangrijke oproep aan
u allen : wacht a.u.b. niet tot de nieuwjaarsreceptie van
de gemeente om nog eens buiten te komen in uw dorp
! Wacht ook niet tot de eerstvolgende vlooienmarkt
annex Tweedaagse Wandeltocht in mei 2019 en stel het
al zeker niet uit tot de viering van de 200e verjaardag
van de ‘Bevryding van Zuyenkerke’ ! Neen, doe gewoon
uw burgerplicht en kom voortaan het beste vrouwenvolleybalteam van uw gemeente aanmoedigen op elke
thuismatch. In de maand juli hebben we met z’n allen
“onze jongens” aangemoedigd, ’t is dus meer dan tijd om
ook voor “onze meisjes” te komen supporteren.

30/03/19: Mehoni vs Volley Bredene B
13/04/19 : Mehoni vs VBC St. Joris A
De M&M zijn u in alle geval heel dankbaar zijn voor uw
morele en vocale steun. See you all there en volg ons ook
op www.mehoni.be.

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

“t Is goed, maar waar moeten we daarvoor zijn ? “
vraagt u zich nu ongetwijfeld af. Wel, de Mehoni dames
zijn voorlopig nog niet te volgen op groot scherm in
het centrum van onze gemeente maar spelen hun
thuismatchen in de “Mehoni Arena”, u kent die wellicht
beter als de sportzaal van de gemeenteschool, u weet
wel, die polderschool met dat hart. Hieronder vindt u de
kalender voor het komende seizoen. Als we u tegenkomen
bij de beenhouwer of de kruidenier, kom dus niet af dat u
niet wist waar en wanneer er gespeeld wordt.
Neen, maak u geen zorgen, we vragen zelfs geen
inkomgeld (ga weg !), maar wel dat u supportert voor
de juiste ploeg, Mehoni dus. Mocht het u toch per abuis
overkomen dat u de bezoekende ploeg aanmoedigt,
dan zullen we u vriendelijk attent maken op dat hoogst
ongepast gedrag en corrigerend optreden. Ambiance is
verzekerd, u komt er mensen van alle slag tegen : dus
ook van uw slag en – wat waarschijnlijker is – mensen met
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Dagboek van een chihuahua
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Slegers, Marlies
Van Ranst, Do

Aristoteles & Dante ontde
Wish you were here

Alire Sáenz, Benjamin
De Vlieger, Evelien

Ik en mijn auto's
Feest in huis
Seizoenenboekje
Niet huilen, Anna!
Kabouter Korsakov viert f
Het is carnaval!
Het grote dierentuin tand
Het hele soepzootje
Lotta helpt de paashaas
Ridder Tim wil vliegen
Aadje Piraatje kan al rek
Fijne vakantie, Paultje!
Kleertjes uit, pyjamaatje
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Gespleten
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1793
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Pas op voor de buren
Voor mij
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Valkuil
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De larf
Nieuwmunster, dorp in het
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Schlink, Bernhard
Goddard, Robert
Goddard, Robert
Slaughter, Karin
Joyce, Rachel
Grunberg, Arnon
Natt Och Dag, Niklas
Slaughter, Karin
Pierreux, Jos
King, Stephen
Hartman, Corine
Vandermeeren, Hilde
Moyes, Jojo
Coppers, Toni
Scottoline, Lisa
Indridason, Arnaldur
Doehnert, Rodica
Baldacci, David
Roberts, Nora
French, Nicci
Bloom, Amy
Debbaut, Bart
Slimani, Leïla
Montefiore, Santa
Bouzamour, Mano
Scott, Nikola
Hertmans, Stefan
Dekkers, Midas
Boterberge, Robert

TE HUUR

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

gezins- en bejaardenzorg | thuisverpleging | kinderzorg | woonzorg | huishoudhulp | vrijwilligerswerk
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VERENIGINGEN-

ORGANISATIES-BEDRIJVEN
FEEST 55-JARIGEN

Feest 55 jarigen op vrijdag 30 november 2018

Beste Mevrouw, mijnheer
Enkele lotgenoten hebben de koppen bij elkaar gestoken en besloten om deze
verjaardag niet ongemerkt voorbij te laten gaan.

Alle 55-jarigen worden, samen met hun partner, uitgenodigd op
Vrijdag 30 november 2018
In
‘De Grote Stove’
Nieuwe steenweg 140
8377 Zuienkerke
Wil je er graag bij zijn ? Stuur dan je e-mailadres door naar :
geert.claerhout2@telenet.be of bernadetteprovoost05@gmail.com of
franky.goethals3@telenet.be
en dit om postzegels te vermijden en om je half oktober een uitnodiging te kunnen
sturen met alle info zoals menu, kostprijs enz…
We zorgen tevens voor de nodige muzikale omlijsting zodat we ook nog een dansje
kunnen placeren.
Het zou fijn zijn mochten we je er op deze avond bij zijn.
Met vriendelijke groeten,
Brigitte Bonte

0494/40 18 40

Bernadette Provoost

0497/34 75 36

Ingrid Holemans

0475/313645
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NIEUWS VAN DE KONINKLIJKE
VRIENDENKRING VAN DE
BLOEDGEVERS TE ZUIENKERKE

Dit jaar waren we terug aanwezig op de Boerenmarkt te
Nieuwmunster ter gelegenheid van de Bartholomeusfeesten. Deze vonden plaats op zaterdag 26 augustus. De
bezoekers konden er aan onze stand gezellig genieten van
een verfrissend glaasje Cava.
Op onze vorige collecte van 28 augustus mochten we 82
donoren welkom heten. Dit waren er 20 meer dan op 5 juni
toen we echter weinig donoren hadden.
Noteer alvast de datum van het jaarlijks souper in jullie
agenda. Dit gaat door op zaterdag 16 maart 2019 en dit
voor het eerst in de feestzaal “De Grote Stove” Nieuwe
Steenweg 140 te Zuienkerke.
De volgende bloedcollecte gaat door op dinsdag 4
december in de gemeenteschool te Zuienkerke van 16u15
tot 19u45.
We zullen dan ook, zoals ieder jaar, aan iedere donor een
eindejaarattentie overhandigen. Een reden temeer om
zeker langs te komen.
Breng uw familie, vriendenkring en eveneens kennissen
alvast mee naar onze bloedinzameling op 4 december.
Arnold Van Eeghem - secretaris

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

taxigeorges@telenet.be

35

NIEUW

INFO@

E STE

SLAG

TRAI
K WA

ENWE

ERIJC

G 60

HRIS.

TEUR

LITE

▪ 8377

BE ▪ W

ZUIEN

WW.S

- BAR

IT VE
RDIE
N

KERK

LAGE

E ▪ 05

RIJCH

0/41 1

3 41

RIS.B

BECU

E

E

T EE
N ER
EPLA
AT S

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

Woonzorgcentrum - 52 serviceflats
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Koninklijke Baan 90, 8420 Wenduine
T 050 43 30 00 | E info@duneroze.be | W www.duneroze.be

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

Deborah Kyndt
Giedo Sterkendries

Pia Lootens

Meermens
Lieven Debrauwer

POEZIE WOORD
MUZIEK
SFEER
Bart Mommerency
LICHTJESTOCHT IN HET DORP Dancelot
CABARET
NIEUWMUNSTER, DORP IN DE KIJKER
DANS

LICHTMUNSTER
Zaterdag 10 november 19.30
OP ONZE HOOFDPODIA PRIJKEN LIEVEN DEBRAUWER
ÉN BRAM VERSTAPPEN

LICHTMUNSTER OP 10 NOVEMBER
VURIG DORP ZOEKT EEN PAAR DUIZEND
CONFITUURPOTTEN!

Lieven Debrauwer komt speciaal voor
Lichtmunster als cabaretier zingen.
Hij brengt bekende Nederlandse
cabaretliedjes uit het repertoire
van Toon Hermans, Wim
Sonneveld, Jasperina de Jong,
Conny Stuart,… Van ‘Tea room
Tango’ tot ‘Tango van het blote
kontje’ en van “Margootje” tot
"Johanna". Zijn eerste professionele
kortfilm ‘Leonie’ maakte hij met Dora van der Groen, die ook
meespeelde in zijn langspeelfilm Pauline en Paulette. Deze
film won de juryprijs in de selectie van het filmfestival van
Cannes. Debrauwer ontving ook de Louis Paul Boonprijs.

Op zaterdag 10 november 2018 (het LICHTFEEST van
ST.-MAARTEN) organiseren de dorps- en parochieraad
van Nieuwmunster in het kader van ‘Dorp in de kijker’,
’LICHTMUNSTER’. Deze feeërieke wandelhappening
slentert zich doorheen de straten en velden van
Nieuwmunster. We beogen om (met de steun van
Landelijke Gilden) 5000 grote theelichtjes in evenveel
confituurpotten te laten branden op het traject van 5
kilometer.
Voor deze avond wordt er tevens een sterk programma
uitgewerkt met muziek, dans, poëzie, verhaalkunst,
fotografie, hapjes en drankjes. Vanaf 19.30 uur verwachten
we je in de warmte van tal van huiskamers en specifieke
stekjes binnen Nieuwmunster. Het parcours start vanuit
de parkings aan de Leopoldlaan. Voor de gelegenheid
wordt het ganse dorp immers autovrij gemaakt. Om
alles volop te beleven schakelt het gemeentebestuur de
straatverlichting voor één avond uit.

Meermens is het alter ego van
Bram Verstappen. Onder deze
naam maakt hij muziek over
de dingen des levens en zoekt
hij de universele gevoelens
der mensheid. In 2017 mocht
Meermens (toen nog onder
de naam 'Farse') spelen op de
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buskerstage van Vama Veche. Bovendien werd hij datzelfde
jaar door publiek en jury uit 150 inzendingen verkozen tot
beste straatmuzikant, als winnaar van het StraatMuziek
Festival van Roeselare. Hierna haalde hij ook regelmatig de
krant met een artikel en was hij te horen op verschillende
radiozenders.

ZING, DANS, SPEEL EN BEWONDER
Dancelot, staat voor het ultieme
dansplezier op hoogstaand
niveau, en brengt dit in
een familiale en warme
sfeer. Verhalenverteller Bart
Mommerency neemt jong en
oud in verhalen mee.

Op de foto … een proefopstelling, ter voorbereiding. Ook
bij onguur weer vindt het initiatief plaats. De vele warme
stekjes binnen Nieuwmunster kunnen immers véél
mensen herbergen.
Lichtmunster klinkt als een klassebakinitiatief (en dat wordt
het ook). Maar gezien het jonge karakter verdient het van
ons allen verhoogde aandacht! Kennissen, buren, familie
én vrienden zijn dan ook van heinde en verre welkom! In
de toffe b&b’s van onze gemeente kunnen ze na de fijne
belevenis uren uitslapen.

Giedo Sterckendries is een professioneel landschapsfotograaf voor onder meer National Geografic en Nest én
vertoeft vaak in Nieuwmunster. Zijn foto’s zijn verzameld
binnen Puur Gold en Amazone Goud. Voor de gelegenheid
piep je binnen in dit bijzondere leven als fotograaf. Woordkunstenaar Debora Kyndt leest voor uit eigen werk én Pia
Lootens brengt je in vervoering met haar klankschalen.

PASAR

’S AVONDS ALS HET KAMPVUUR BRANDT
ZUIENKERKE

Dit feest wordt afgesloten in de unieke boomgaard van
Hilde & Frederik aan de Doelhofstraat. Je kan er genieten
van een knetterend vuur én een afsluitend drankje. De
ideale setting om het spetterend jaar rond ‘Dorp in de
kijker’ nog even te overschouwen!

QUIZ
Zaterdag 24/11/2018
Naar jaarlijkse gewoonte
kunnen jullie die avond terug
de hoofden bij elkaar steken
en onze vragen oplossen.
Het wordt een aangename
mix van wist-je-datjes,
bekende quizformules en
zelfverzonnen concepten. Ook de niet fervente quizzer
komt zeker aan zijn trek.

ZET JE KAARS VOOR JE RAAM VANNACHT
Aan alle dorpsbewoners wordt gevraagd om hun huizen
passend te verlichten met authentiek kaarslicht in
vuurkorven, windlichten of grote glazen potten. Om het
dorp in al zijn glorie te laten schitteren vragen we tevens
om alle kunstlicht; ook in de huiskamer zoveel mogelijk te
doven.

Zaal : NOTELAAR Nieuwesteenweg 96 te 8377
Zuienkerke.

Veel mensen uit Zuienkerke bezorgden reeds véél
confituurpotten. Maar we blijven naarstig verder sparen.
Lege goed uitgewassen confituurpotten kun je dan ook
blijvend achteraan in de St.-Bartholomeüskerk deponeren.
De kerk is bij mooi weer elke dag open!

Zaterdag : 24/11/2018 om 19.30 u deuren open en we
starten om 20.00u
Deelnameprijs per persoon

leden : € 3,00
niet-leden : € 4,00

Een ploeg mag maximum uit 4 personen bestaan,
mogelijkheid om ter plaatse nog ploegen te vormen.
Diegene die al een groep hebben graag de groepsnaam
doorgeven bij de inschrijving aub !!!
We volgen de traditie en de best scorende ploegen worden
beloond met geldprijzen.
Inschrijven kan tot : 24/11/2018 bij
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CAMERA
SPECIALIST
COMPUTERWINKEL
iPHONE & iPAD HERSTELLING
VERKOOP LAPTOPS, TABLETS & SMARTPHONES
NETWERKBEHEER
CAMERABEWAKING
PROFESSIONELE OPLOSSINGEN OP MAAT
SERVICECONTRACTEN
WEBSITES
BLANKENBERGE
BRUGSE STEENWEG 72, T 050 41 91 40
BREDENE
KAPELSTRAAT 43, T 050 41 91 40
FOLLOW US ON

C

INFO@QUESTCOMPUTERS.BE /// WWW.QUESTCOMPUTERS.BE
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Jacques Serruys
Caelenberghe Marleen
Cools wim
Cuypers Henri
Dekeyzer Edith

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.

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

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.

Valcke.Marijke@telenet.be
www.facebook.com/pasarZuienkerke
Na inschrijving kan het bedrag ev. gestort worden
BE 07 7795 9465 2066
Niet leden zijn uiteraard ook welkom maar betalen een
meerprijs. (dit jaar loopt er trouwens een kennismakingspakket met een verlaagde lidmaatschapsprijs)

Peter Vanhove (België) studeerde aan het Koninklijk
Conservatorium te Brussel, het Lemmensinstituut
te Leuven en het Conservatorium van Maastricht.
Hij behaalde er een eerste prijs kamermuziek, een
Meestergraad piano en het diploma Uitvoerend Musicus.
Zijn leraars waren Jean Brouwers, Daniel Blumenthal, Jo
Alfidi en Frans Van Beveren.

info kan verkregen worden bij de bestuursleden.
https://www.pasar.be/lokale-afdeling/zuienkerke

“DA PACEM, DOMINE !” KERSTCONCERT IN NIEUWMUNSTER

Dit concert maakt deel uit van de festiviteiten naar
aanleiding van “Nieuwmunster – Dorp in de kijker”.
Deze verschillende initiatieven moeten de toekomst
van het dorp verzilveren en aan de hand van een socioculturele 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 (ZuidAmerika).

“Geef vrede, Heer !”, een bijna dwingende schreeuw in deze
duistere tijden waar het verlangen naar vrede groot is
maar niemand zich in staat voelt het te verwezenlijken,
laat staan te bestendigen.
“Geef vrede, Heer !”, een smeekbede om deze harteloze
wereld waar ellende een gezicht krijgt, een tweede kans
te geven.
“Geef vrede in de wereld en vrede in ons hart” wanneer we
met de ogen van het hart minstens aandacht hebben voor
de ellende rondom ons.

De opbrengst van dit concert gaat integraal naar het
ontwikkelingsproject SOS – CAIZA, het levenswerk
van Lieve Claeys, Padre Santiago Maistriau en Irène
Vanhaeverbeke. Vooral voor het college Pablo Sexto, de
lagere school en de internaten is er een grote nood aan
nieuwe fondsen om de verschillende projecten verder
te kunnen ondersteunen en nieuwe initiatieven te
ontwikkelen.

“Da Pacem, Domine” is de toepasselijke titel van het
kerstconcert dat doorgaat in de kerk van Nieuwmunster
op 16 december 2018 om 16:00 u.
Opnieuw wordt ook dit concert een balsem voor de ziel in
de donkere dagen voor Kerstmis, groeiend naar het licht.

Praktisch:
Winterconcert ‘Da Pacem, Domine’
Datum: 16 december 2018 om 16:00 u
Plaats: St.-Bartholomeuskerk te Nieuwmunster (GPS:
51°16’26.49” N – 3°05’55.48” O)
Kaarten: 15 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 –
0471 26 69 26.

Met de eigenzinnige programmakeuze slaagt dirigent
Thomas Lucas Vanlede er terug in om ons in vervoering te
brengen door het brede klankenpallet van klassieke maar
ook hedendaagse componisten.
Op de rol staan werken van onder andere Arvo Pårt (“Da
Pacem, Domine”, “Bogoroditsye Dyevo”, …), Ola Gjeilo
(“Ecce Novum”, “The Rose”, …), Duruflé (“Ubi Caritas”,
…), afgewisseld met sfeervolle pianowerken van Bach
(“Nun kommt heiden Heiland” BW 659) en fragmenten uit
“Ricercata” van Ligeti.
Uitvoerder is het Vocaal Ensemble “Via Vocis” o.l.v.
dirigent Thomas Lucas Vanlede dat hiermee toe is aan
hun zesde succesvolle passage in de Oudlandpolders en
zich gedragen en gewaardeerd weet door de plaatselijke
bevolking en ruime omstreken.

Het succes van vorige concerten leert ons dat er best
niet te lang gewacht wordt met het reserveren van de
kaarten … (max. 170 zitplaatsen)!

Voor de werken ‘piano’ solo tekent Peter Vanhove
verantwoordelijk,

Mark Makelberge.

Na het concert wordt een aperitief aangeboden.
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DE WARMSTE WEEK

OPROEP AAN DE VERENIGINGEN:
Stuur uw
ACTIVITEITENKALENDER
voor 2019 naar
lieselore.verstringe@zuienkerke.be.
Wij publiceren ze gratis.

VERHUUR SPRINGKASTELEN
SPRINGKASTELEN
VERHUUR

't Zandlopertje

Bram Danneels
Danneels
Bram
Blankenberge
Blankenberge

DE TEA-ROOM VAN DE ZEEDIJK
TE ZEEBRUGGE-BAD

WWW.VERHUURDANNEELS.BE
WWW.VERHUURDANNEELS.BE
0472/60 56
0472/60
56 58
58
INFO@VERHUURDANNEELS.BE
INFO@VERHUURDANNEELS.BE

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

www.nagelstylistejessica.be
www.nagelstylistejessica.be
thuis op afspraak
thuis op afspraak
aan huis
aan huis

Onze specialiteit:
Ribbetjes, hammetje en zeebrugs vispannetje
Verse pannenkoeken en wafels
Zelfbereid ijs
Oktober t/m april gesloten op dinsdag

't Zandlopertje

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

Blankenbergse dijk 18, Blankenberge
Blankenbergse dijk 18, Blankenberge
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POLITIE
BENOEMING

Inspecteur GOUWIJ Thibault legde in de handen van het politiecollege de eed af als inspecteur van politie. Thibault is
inwoner van Houtave en volgde zijn opleiding tot politie-inspecteur aan de West-Vlaamse Politieschool in Zedelgem. In de
politiezone wordt hij lid van de interventiedienst.
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PENSIOENVIERING ALEX BLONDELLE

Op vrijdag 31 augustus nodigde Alex Blondelle zijn
collega’s van Politie Blankenberge, het personeel van het
gemeentebestuur en het college van burgemeester en
schepenen uit ter ere van zijn pensioen.
Hoe Alex uiteindelijk hier in Zuienkerke het, voornaamste
politie, aanspreekpunt geworden bent is niet in één adem
op te noemen.
Als 18 jarige ging hij bij de rijkswacht.
De basisopleiding kreeg hij bij het eskadron van de Eerste
Mobiele Groep van de rijkswacht te Sint-Denijs Westrem
bij Gent.
In 1979 bij de benoeming ging Alex over naar het eskadron
Infanterie van dezelfde eenheid.
De bevorderingen volgenden vlug:
•
•
•
•

Op 26 maart 1979 Brigadier
29 september 1979 Wachtmeester
26 september 1991 Eerste wachtmeester
En op 1 april 2001 Inspecteur.

Maar intussen werd hij evenwel tussen 1987 en 1991
verschillende keren gedetacheerd naar de Brigade Brugge
en naar de havenbrigade Zeebrugge.
In 1993 vervoegde Alex de toenmalige rijkswachtbrigade
te Blankenberge, waar hij bleef tot de politiehervorming
en het toetreden tot de lokale politiezone Blankenberge
- Zuienkerke
Tijdens zijn loopbaan kreeg Alex ook verschillende
onderscheidingen.
•
•
•
•
•

In 1982 een eerste dienststreep
In 1986 een tweede dienststreep streep
In 1988 het militair ereteken 2de klasse
In 1993 het militair ereteken 1ste klasse
En in 1998 de gouden medaille in de orde van Leopold II
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Vóór de politiehervorming was hij al aangewezen
"contractueel rijkswachter" te Zuienkerke. Het lag
dan ook voor de hand dat Alex na de politiehervorming
ingeschakeld werd in de wijkwerking in Zuienkerke.

Maar nu heeft hij tijd om in z’n tuintje te werken, een
gezonde hobby. Wij hebben vernomen dat hij daar als een
echte tuinman heel veel gezonde groenten oogst.
Alex het ga je goed en mag het verder heel aangenaam
zijn met je familie in de nieuwe fase van je leven.

We zullen Alex missen hier in het gemeentehuis, zeker
omwille van zijn politiewerk maar ook voor het vertellen
over zijn mooie reizen , de aangename babbel met
iedereen , ook in de keuken zijn broodjes en de krant lezen
……. en nog zoveel meer.....

Demeyere Jacques,
1e schepen Zuienkerke.

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

BEZOEK ONZE HOEVEWINKEL
•

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

•

Zaterdag: 9u - 12u

•

Zondag en maandag gesloten

MEER INFO
HOEVE 'T LIJSTERNEST
VO E T W E G 4 • 8 3 7 7 H O U TAV E
I N F O @ H O E V E L I J S T E R N E S T. B E
W W W. H O E V E L I J S T E R N E S T. B E

L I K E O N S O P FA C E B O O K !
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WELZIJN
EN GEZONDHEID
ZORG DAT JE NIETS MIST DOOR GRIEP

ZELFGEMAAKTE SLIME KAN
BRANDWONDEN VEROORZAKEN
Stichting van openbaar
nut KB 16-05-1986

Partner van de Stichting

Wist je dat elke winter 1 op de 10 mensen griep krijgt?
Bescherm je tegen de ziekte en haal vanaf half oktober
je griepprik. Vraag ernaar bij je huisarts.
Ben je 65-plusser, ben je zwanger of heb je
gezondheidsproblemen zoals diabetes, een ziekte van
longen, hart, lever of nieren? Dan is het risico op complicaties
door griep veel hoger. Daarom laat je je best vaccineren
vanaf half oktober. Zo heb je de beste kans om geen griep
te krijgen in de winter.
Zelfgemaakte slime, hét kinderspeeltje van het moment,
heeft een nare bijwerking: het kan uitslag, eczeem en zelfs
brandwonden (tweede en zelfs derde graad) veroorzaken.

Meer informatie: raadpleeg je huisarts of neem een
kijkje op www.griepvaccinatie.be

Als je slime in de winkel koopt, is dat in principe
ongevaarlijk. Het wordt pas gevaarlijk als mensen het
zelf beginnen maken. Producten als vloeibare papierlijm
en boorzuur worden gebruikt om slime te maken. Dit soort
producten (boorzuur, detergenten, lijm, …) veroorzaakt
problemen. Ouders zoeken naar een recept op het internet
en gebruiken de producten die voorgesteld worden,
maar daarbij beperken ze zich niet altijd tot de juiste
hoeveelheden (Antigifcentrum).

Het probleem werd in de actualiteit gebracht door het
Antigifcentrum en Testaankoop. Stichting Brandwonden
sluit zich aan bij hun bezorgdheid en geeft hierbij enkele
nuttige preventietips.
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Preventietips

Voorkom een hoge energiefactuur en...

• Maak zelf geen slijm, maar koop het in de winkel:
zoek nooit naar recepten op het internet

Hou de koude buiten
en het geld binnen...

• Bij aankoop in de winkel, controleer of het product
geen boorzuur en lijm bevat
• Zorg ervoor dat de kinderen het niet in de mond
stoppen
• Laat de kinderen de handen grondig kuisen na
gebruik

Om uw enkele ruiten
door dubbele beglazing te vervangen.

• Indien twijfel over de gevolgen van het gebruik,
contacteer het Antigifcentrum (070 245 245)

Gemakkelijk en zonder verandering…
geschikt voor alle houten ramen!
GRATIS PRIJSOFFERTE

Algemene glasonderneming

E. Blomme & zonen

Met Vriendelijke Groeten,

Hanzestraat 2.1
8370 Blankenberge
tel. 050 41 40 31

Jean-Pierre Arnould,
Gedelegeerd Bestuurder
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BURGERLIJKE STAND
JUBILEA
RITA TIMMERMAN EN RIK DERMAUT 13-04-1968
GOUDEN JUBILEUM
50 jaar geleden, op 13 april 1968 gaven
Rita en Rik elkaar het ja-woord in Gent.
Wegens de drukke agenda van de
kinderen werd dit gouden huwelijk
gevierd op vrijdag 7 september 2018
te Meetkerke in aanwezigheid van het
schepencollege.
Zij wonen al 47 jaar in wijk De
Lekkerbek te Nieuwmunster.
Zij hebben 3 kinderen en 6
kleinkinderen.
Door het werk van Rik hebben zij vele
jaren in het buitenland gewoond.
Nu genieten ze van hun welverdiend
pensioen.

TINA MEULEBROUCK EN GILBERT
JONCKHEERE
15-06-1968
GOUDEN JUBILEUM
Tina en Gilbert leerden elkaar kennen
op de trein tussen Blankenberge en
Gent.
Op 15 juni 1968 stapten zij te
Blankenberge in het huwelijksbootje.
Zij hebben drie
kleinkinderen.

dochters

en

6

Tina en Gilbert zijn zeer actieve
mensen en zeer begaan met het reilen
en zeilen van de gemeente Zuienkerke.
Jarenlang waren zij de reporters voor
het Brugs Handelsblad en de krant van
het volk.
Momenteel is Tina vrijwilliger in de bib van Zuienkerke. Gilbert is nu nog lid van de sportraad, de milieuraad en de algemene
vergadering van de cultuurraad.
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ELIANE PUTZEIJS EN JOSEPH DELWICHE 22-06-1968
GOUDEN JUBILEUM
Dit koppel, woonachtig in de Vagevuurwijk, trouwden 50 jaar geleden in Alken.
MARIE- ANNE DELODDERE EN ROGER LINSKENS
13-07-1968
GOUDEN JUBILEUM
Op het bal van de bloedgevers, bij
Verscheure is dit sprookje begonnen.
Op 13 juli 1968 trouwden zij in het
gemeentehuis van Meetkerke
50 jaar later werd dit gouden huwelijk
in aanwezigheid van de familie,
vele vrienden en het voltallige
schepencollege gevierd in feestzaal
De Grote Stove
Hun huwelijk werd bezegeld met 3
kinderen en 2 kleindochters.
Marie- Anne en Roger zijn zeer
actieve en graag geziene mensen.
Zij zijn beiden nog lid van diverse
verenigingen. De rode draad in hun
leven is dienstbetoon. Zij staan
steeds paraat. Hun favoriete hobby
is fietsen.
ANNA DECALUWE EN URBAAN DENDOOVEN
12-09- 1958
DIAMANTEN JUBILEUM
12 september 1958 trouwden zij te Brugge. Zij verblijven veel in Spanje
EMILIENNE POPELIER EN AMEDEE WYBO 27-09-1958
DIAMANTEN JUBILEUM
60 jaar geleden gaven zij elkaar het jawoord in Sint-Michiels. Zij wonen in Meetkerke
FRIEDA WALGRAVE EN JAN VANNIEUWENBORGH
28- 09 – 1968
GOUDEN JUBILEUM
50 jaar geleden, trouwden zij te Wenduine. Zij wonen in het mooie Nieuwmunster dorp.
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MARIA VAN STEENKISTE EN JAN VERHAEGHE
09-12-1967
GOUDEN JUBILEUM
Met enkele maanden vertraging
vierden Maria en Jan op 23 september
2018 hun gouden huwelijk in
aanwezigheid van vele vrienden,
familie en het schepencollege.
Zij huwden te Assebroek. Hun
huwelijk werd bezegeld met
2 kinderen, Tine en Bart en 2
kleinkinderen.
In 2001 zijn ze in Hoeksam te
Nieuwmunster komen wonen, waar
ze zich met hart en ziel inzetten voor
het parochiale leven.
Zij houden van wandelen, tuinieren
en creatief bezig zijn.
Van harte Proficiat,
De Burgemeester,
Alain De Vlieghe

Doebbels Marino en Lefebure Nancy, gehuwd op
18/08/2018.

GEBOORTEN
Van Cauter Maybell, geboren in Brugge op 04/06/2018,
dochtertje van Van Cauter Joris en Verleye Tine.

Landuyt Dieter en Lowyck Davina, gehuwd op
25/08/2018.

Maertens Ben, geboren in Oostende op 23/06/2018,
zoontje van Maertens Tim en Despiegelaere Tine.

Wij wensen de pasgehuwden een dikke proficiat.

OVERLIJDENS

Stroo Marcel, geboren in Brugge op 03/07/2018, zoontje
van Stroo Jeroen en De Boe Sien.

Hoste Francine, geboren in Brugge op 30/08/1930
en overleden in Brugge op 01/08/2018, weduwe van
Vermeire Gentil.

Houbaert Jacqui, geboren in Brugge op 05/07/2018,
dochtertje van Houbaert Ernest en Arnou Ulricke.

Vernieuwe Ingrid, geboren in Blankenberge op 23/11/1961
en overleden in Brugge op 12/08/2018.

Van Hecke Provost Tyson, geboren in Oostende op
26/07/2018, zoontje van Van Hecke Patrick en Provost
Charlotte.

Dobbelaere Romaine geboren in Zuienkerke op
01/07/1926 en overleden in Zuienkerke op 26/08/2018,
weduwe van Versyck Arsène.

Gryp Aidan, geboren in Brugge pop 09/08/2018, zoontje
van Gryp Thomas en Hasen Sandi.
Onze hartelijke gelukwensen
Zuienkerkenaartjes.

aan

alle

Parmentier Rogier, geboren in Brugge op 31/03/1924
en overleden in Brugge op 17/09/2018, weduwnaar van
Kaanen Anna.

nieuwe

HUWELIJKEN

Wij bieden de families onze deelneming aan.

Pollet Timmy en Sanders Greetje, gehuwd op
29/06/2018.
Laridon Benjamin en Andries Maxine, gehuwd op
21/07/2018.
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MENSEN
VAN BIJ ONS
GEMEENTEBESTUUR ZUIENKERKE
VERWELKOMDE NIEUWE EN
VERDIENSTELIJKE INWONERS
Vervolgens werden enkele verdienstelijke inwoners in de
bloemen gezet. Schepen Noël Delaere riep 3 laureaten
naar voor: Liesl De Wever, Marte Vankeirsbilck en Timon
Persoons.

Op 14 september 2018 verwelkomde het gemeentebestuur
van Zuienkerke de nieuwe en verdienstelijke inwoners van
de gemeente. 55 nieuwe gezinnen en 111 nieuwe inwoners
kwamen in Zuienkerke wonen. Traditie getrouw werden
de troeven van de gemeente door burgemeester Alain De
Vlieghe toegelicht. Schepen Jacques Demeyere belichtte
het Zuienkerkse sociale leven. Directeur Franky Goethals
verzorgde een rondleiding in het gemeentehuis.

Vorig jaar zaten zij nog gezellig samen in het zesde
leerjaar van de gemeentelijke basisschool ’t Polderhart
en van daaruit namen ze deel aan enkele interessante
wedstrijden. Om te beginnen, plaats ik graag Liesl De
Wever in de spotlights voor haar schitterende prestatie in
de Vlaamse Junior STEM Olympiade.
Het woord STEM heeft niets te maken met de verkiezingen
die voor de deur staan en er is ook geen verband met de
prachtige stem van de mama van Liesl.
STEM is de afkorting voor Science, Technology, Engineering
en Mathematics. De Vlaamse Junior Stem Olympiade is een
wedstrijd voor leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar
lager onderwijs met een passie voor exacte wetenschap
en technologie. Liesl bewees haar technologietalent en
haar inzicht in wetenschap, technologie, ingenieurskunde
en wiskunde en behaalde een bronzen medaille.
En dan nu ook een woordje over de artistieke prestatie
van Marthe Vankeirsbilck en Timon Persoons. Naar
jaarlijkse gewoonte nam onze gemeenteschool deel
aan de vredesposterwedstrijd 2018, georganiseerd
door Lionsclub De Haan. In deze tekenwedstrijd worden
kinderen van 11 tot 13 jaar aangemoedigd om na te
denken over vrede en er een tekening over te maken. Elk
jaar bepaalt Lions Club International een meer specifiek
vredesthema. Dit jaar was het “Kindness matters”’, vrij te
vertalen als “Vrede begint bij vriendelijk en lief zijn voor
elkaar”.
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vergt, deed je op je 14e mee met het EK in Nieuwpoort.
Met een persoonlijk gewicht van 45 kg heb je daar mooie
prestaties neergepoot. Zeker als we weten dat je nog
maar 1 maand ervaring had met je boot.

De leerlingen van het 6e leerjaar van ’t Polderhart waren
bijzonder geïnspireerd en creatief bij het maken van hun
tekening. Op de proclamatie van de Vredesposterwedstrijd
op 4 april in de Wielingen in Wenduine kwamen zij als de
grote winnaars uit de bus. Bo Blomme uit Sint-Andries
won de hoofdprijs en ons 6e leerjaar klopte alle klassen
uit de andere deelnemende scholen en sleepte zo de
overwinning als beste klas in de wacht.

Maar dan op je 15e EK Spanje! Een wedstrijd om nooit te
vergeten… niet omwille van uitzonderlijke prestaties maar
veeleer omwille van de gigantische wind! Een wedstrijd
waar je nooit meer zal bijleren dan toen. En misschien gaf
dit ook wel de aanzet naar de volgende jaren…

Marte Vankeirsbilck en Timon Persoons hadden een
belangrijk aandeel in dit artistiek succes. Individueel won
Marte de 2e prijs en Timon kaapte de 3e prijs weg.

Op je 16e was je geselecteerd voor het EK in Polen, daar
heb je alles op alles gezet en het beste van jezelf gegeven.
Wat ook te zien was aan je resultaten! Je werd 15e op 70
meisjes. Een onverwachte prestatie.
Tijd voor een nieuwe boot! Je gaf haar de naam RITA, toen
ik je vroeg vanwaar de naam zei je me dat de heilige Rita
stond voor hopeloze gevallen. Want zo voel je je soms op
het water… hoewel de resultaten dit tegenspreken.
Met een nieuwe boot en met een strak en stevig
trainingsprogramma werd al je vrije tijd voor het zeilen
benut. 3 maal fitness, 2 keer lopen, 2 maal buik- en
rugspieroefeningen, en 2 x zeilen was je vast programma
en dit alles naast je humaniora opleiding. En als dit nog
niet voldoende was… je nam ook deel aan buitenlandse
stages. Daar weet Marie-Julie de stroeve briefings tussen
de verschillende nationaliteiten op te fleuren door haar
gevatte opmerkingen en leuke kwinkslagen. Ze is de
bruggenbouwer tussen de verschillende nationaliteiten.

Schepen Annelies Dewulf eerde zeilkampioene Marie-Julie
Seurynck.
Het is naar mijn weten de eerste maal dat we in Zuienkerke
een zeilster mogen feliciteren. En wat voor een zeilster….

Vorige zomer stond het EK Frankrijk op de agenda… het
eerste EK met de nieuwe boot, veel getraind en een doel
voor ogen: eindigen in de top 10.

Haar hele zeil-parkoers uit de doeken doen zou ons te ver
leiden. Graag schets ik in het kort haar hoogtepunten.
Marie-Julie, jij maakte als 5-jarige voor het eerst kennis
met de zeilsport. Het werd je met de paplepel ingelepeld
gezien je papa ook graag zeilt. De eerste jaren deed je het
recreatief, maar toch voldoende om jaarlijks opnieuw een
zeilkampje te doen. Op je 9e sloot je je aan in de zeilclub
in- en outside te Bredene. Ook je oudere broer zeilde en
je ouders hadden voor hem een zeilboot, een optimist
aangekocht. Al snel bleek dat je broer het zeilen maar
niets vond en zo sprak het voor zich dat jij, Marie-Julie,
letterlijk de touwtjes in handen moest nemen.

Helaas… een grote ontgoocheling je eindigde 16e. De
motivatie verminderde sterk. Je had zoveel getraind, een
deel van de boot wilde je mee bekostigen omdat je ouders
al zoveel in je sport hadden geïnvesteerd en dan deze
tegenslag. Het WK in Spanje volgde, heel hoog niveau,
veel bijgeleerd maar zonder trofee naar huis…
Maar Marie Julie heeft een ongelofelijke wilskracht en
doorzettingsvermogen en in september 2017 zou ze dit
ook opnieuw laten zien. De Belgische kampioenschappen!
Met een sterk atletisch vermogen, een optimaal ruimtelijk
inzicht en tactisch vernuft is het je gelukt! Je werd
Belgische kampioen!

Ieder weekend werd getraind en op je 9e nam je voor de
eerste maal deel aan een wedstrijd. Je had een goede
trainer die wist hoe jou te motiveren. Mede dankzij hem
zeil je nog steeds.

En daarvoor wilden we jou oorspronkelijk vieren! Want zo’n
titel kunnen niet veel meisjes op hun palmares zetten!

Vanaf je 11 zat je in het VYF team. In dit team werden
al duidelijke structuren opgelegd. Trainingsschema’s,
voedingsgewoontes, discipline, kwamen duidelijk op de
voorgrond. De jaren liepen voorbij en op je 14e behoorde je
tot het gold team. Wat een hele prestatie is. Toch was je
niet echt tevreden omdat je steeds aan de staart van het
team bengelde.
e

Maar ondertussen heb je afgelopen zomer op het EK
in het Garda meer in Italië opnieuw mooie prestaties
neergepoot: je werd zesde!
Binnenkort zijn er opnieuw de Belgische kampioenschappen
… We duimen alvast op een prachtig resultaat! En nog één
tip Marie Julie: vergeet tussen het babbelen door niet je

Met ondertussen je europa boot, een boot die niet alleen
fysiek een hele opgave is maar ook het nodige inzicht
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tonnetjes waar je je eten in bewaard op zee zorgvuldig
‘s avond uit te wassen. Ik heb gehoord dat de sociale
contacten soms de bovenhand nemen en dat je dan soms
wel eens vloekt op je boot als je merkt dat de lokale fauna
en flora mogen meegeniet van je eten…

dankbaar voor de ontelbare uren, dagen en weken die ze
met jou hebben rondgereden en gesupporterd.
Binnenkort gaat er nog een andere wereld voor je open…
Studeren aan de universiteit. Je kiest bewust om voorlopig
het zeilen wat meer op de achtergrond te plaatsen en je
volledig voor je studies in te zetten.

Toen we vorige week hadden afgesproken om wat meer te
vertellen over je sport viel je enthousiasme en gedrevenheid
mij sterk op. Het zeilen is je passie geworden doorheen je
leven. Ik genoot van je openhartig gesprek! Maar wat je
het meeste siert is je bescheidenheid en je ongelooflijke
dankbaarheid naar je ouders toe! Je bent hen ontzettend

Marie-Julie, ik wil je niet alleen feliciteren met je
overwinning op de Belgische kampioenschappen maar
voor je hele traject dat je al doorlopen hebt. Een puike
prestatie voor een jonge dame! Behoud je spontaniteit!

EVENEMENTENKALENDER
TERUGKERENDE ACTIVITEITEN
DATUM

UUR

OMSCHRIJVING

ORGANISATIE

PLAATS

Ma

19

Volleybal

PASAR

Sportzaal

Ma (1 ma van de maand)

14

Seniorendansnamiddag

Blauwe Toren

Blauwe Toren

Di (1 di van de maand)

14

Bolling voor de kaarters

OKRA

De Notelaar

Di

19-20

Turnen

Sportdienst

Gemeentelijke
sportzaal

Di

21.15-22.15 Volleybal

Sport 30-70

Sportzaal

Di (om de 14 dagen)

14

Kaartnamiddag

OKRA

De Notelaar

Di (behalve tijdens de
schoolvakanties)

19-20

Turnles

Gemeentebestuur

Sportzaal

Woe

15-16
16-17

Voetbal (vanaf 3e kleuter)

Sportdienst

Voetbalplein
Meetkerke

Woe (om de 14 dagen)

14

Kaartnamiddag

Gepensioneerdenbond Sportcentrum
Meetkerke

Woe (om de 14 dagen)

14

Kaartnamiddag

Bond 3x20 en meer

De Bommel

Petanque

S-Sport/Recreas

De Maere

ste

ste

Do (om de 14 dagen)
1ste vrij

19

kaarten

De Troefkaarters

Boldershof

2de vrij

19.30

kaarten

Driekoningenkaarters

herberg Drie Koningen

laatste vrij vd.maand

20

biljart

Biljart 2000

Boldershof

DATUM

UUR

OMSCHRIJVING

ORGANISATIE

PLAATS

Vrij 2

13.30

Regionale wandeling

OKRA

Zedelgem

November 2018
Za 3

Spaghettiavond met film van Chiro Zuienkerke
groot bivak

Ma 5

19.00

Creacafe

KVLV Zuienkerke

De Notelaar

Di 6

14

Regionale bowling

OKRA

Blankenberge

Do 8

19.00

Yoga

KVLV Zuienkerke

De Notelaar

Za 10
Za 10

“laatste avond aan het front” PASAR
19.30

Lichtmunster

Nieuwpoort

Dorps- en parochieraad Parkings Leopoldlaan
Nieuwmunster
52

Za 17

Gezellig samen zijn

KVLV Zuienkerke

Vrij 23

14

Marathon worsten kaarting

OKRA

De Notelaar

Za 24

11

Mis voor de overleden leden

OKRA

Sint-Michielskerk

Za 24

12

Feestmaaltijd

OKRA

De Grote Stove

Quiz

PASAR

Za 24

December 2018
DATUM

UUR

OMSCHRIJVING

ORGANISATIE

PLAATS

Di 4

19

Crea-cafe

KVLV Zuienkerke

De Notelaar

Di 4

16.15-19.45 Bloedgeven

Rode Kruis ism
vriendenkring

Sportzaal

Ma 10

19.30

Kookles

KVLV Zuienkerke

De Notelaar

Do 13

19

Yoga

KVLV Zuienkerke

De Notelaar

Zo 16

16

Winterconcert “Da Pacem,
Domine”

Dorps- en parochieraad Sint-Bartholomeuskerk
Nieuwmunster

Ma 17

19

Kerstfeest

KVLV Zuienkerke

De Notelaar

Do 20

14

Bloemschikken

OKRA

De Notelaar

Vrij 21

14

Kerstfeest

OKRA

De Notelaar

DATUM

UUR

OMSCHRIJVING

ORGANISATIE

PLAATS

Za 5

16 - 20

Nieuwjaarsreceptie

Gemeentebestuur

Sportzaal

Januari 2019

53

PUZZEL
De vorige puzzel werd gewonnen door Claeys Heidi.
Proficiat!
Er waren 34 inzendingen, waarvan 29 juist en 5 fout.
Het juiste woord was: bodyguard
Betekenis van het woord: iemand die je bewaakt en
beschermt, een lijfwacht.

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 09/12/2018.
Enkel het verticale woord volstaat dus niet!
4. Onder de juiste inzendingen wordt één winnaar
uitgetrokken die een waardebon van € 10.00
toegestuurd krijgt

Hier volgt de nieuwe puzzel :
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

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

1
2
3
4
5
6
7
8

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Dansplezier op hoogstaand niveau met … .
Volleybalploeg in Zuienkerke.
Waar vind je het nieuw AED-toestel?
Boek geschreven door Nico De Braeckeleer.
Naam van een zeilboot van een verdienstelijke inwoner.
Alter ego van Bram Verstappen.
Oproep n.a.l.v. “Make Belgium Great Again”.
Evenement op 5 januari 2019.
54

zaterdag
5 januari 2019

nieuwjaarsreceptie

• OPENINGSUREN GEMEENTEDIENSTEN IN HET GEMEENTEHUIS
• E-LOKET
Werkdag
Voormiddag
Namiddag
Online attesten aanvragen via de website van
Maandag
09.00 – 12.00
GESLOTEN
Zuienkerke:
Dinsdag
09.00 – 12.00
GESLOTEN
www.zuienkerke.be/bestuur/e-loket
Woensdag
09.00 – 12.00
13.00 – 16.30
Donderdag
09.00 – 12.00
GESLOTEN
• GELDAUTOMAAT:
vrijdag
09.00 – 12.00
GESLOTEN
Tijdens de openingsuren kan iedereen in de hal
Elke 1ste woensdag van de maand: 15.00 uur tot 19.00 uur
Gesloten op donderdag 1 november, vrijdag 2 november,
dinsdag 25 december en woensdag 26 december 2018 en
dinsdag 1 januari en woensdag 2 januari.
• OPENINGSUREN POSTKANTOOR:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

GESLOTEN
09.30 – 12.00
GESLOTEN
09.30 – 12.00
09.30 – 12.00

15.00 – 18.00
GESLOTEN
15.00 – 18.00
GESLOTEN
GESLOTEN

Zaterdag en zondag gesloten.
• OPENINGSUREN BIBLIOTHEEK DE BOEKENNOK:
Woensdag
Zaterdag

17.00 – 19.00
10.00 – 12.00

van het gemeentehuis ter hoogte van het postkantoor gebruik maken van deze automaat.
• VERKOOPPUNTEN HUISVUILZAKKEN:
Gemeentehuis, Dagelijkse Nood, Slagerij Chris,
Nieuwe Polder (Houtave), Carine Blomme
(Hoeksam), Familie Cuypers (Meetkerke), aan de
vuilniswagen zelf (enkel restafval groot en klein
+ PMD, geen bedrijfsafvalzakken)
• TOERISME ZUIENKERKE
Volg ons ook op instagram:
toerismezuienkerke

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

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

Politie Zuienkerke

050/41.14.14 (fax.050/41.96.96)

Technische Dienst

050/41.75.77 (fax.050/41.94.43)

OCMW

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

Bibliotheek Zuienkerke

050/42.45.45

PWA Blankenberge

050/43.35.15

IPZ Blankenberge-Zuienkerke

101 of 050/42.98.42

Brandweer De Haan

050/41.20.20

Informatie Elektriciteit, aardgas

078/35.35.34

Kabeldistributie

015/66.66.66

Informatie water

078/35.35.99

Defect water (24h op 24)

078/35.35.88

Defect elektriciteit.

078/35.35.00

Melden gasreuk

0800/65.0.65

Defect Openbare Verlichting

050/43.20.50- 0800/6.35.35

Dokter van wacht

1733

Europees noodnummer

112
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lieselore.verstringe@zuienkerke.be. Wij publiceren ze gratis.
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ADVERTEREN IN HET PoldermagaZIEN
- intekenformulier 2019 -

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 :
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O
F
N

 U wenst te adverteren in het PoldermagaZIEN en duidt hierboven uw keuze aan.
 U bezorgt het ontwerp van uw advertentie digitaal (USB-stick of SD-kaart).
Of u mailt uw advertentie naar lieselore.verstringe@zuienkerke.be.
q aanvinken indien uw advertentie ongewijzigd blijft ten opzichte van het voorgaande jaar.

E
K

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

E
T

N
I

Datum en Handtekening :

*aanvinken wat van toepassing is

Indienen vóór 1 december 2018
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KEVIN.MURPHY

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