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www.denieuweblauwetoren.be
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Blankenbergse steenweg 2
Zuienkerke (tgo B-park)

T. 050 70 87 40
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VOORWOORDJE

Beste lezers,
Wat zijn het hectische maanden geweest. Het blijft nog steeds moeilijk te voorspellen wat we de komende
periode mogen verwachten en dat vindt niemand een leuk vooruitzicht.
De geldende maatregelen zijn genomen om ons te beschermen en op deze manier trachten we samen het
virus onder controle te krijgen. Jammer genoeg blijven hierdoor nog steeds vele festiviteiten en activiteiten
uitgesteld. In dit Polder maga-ZIEN geven we u, zoals gewoonlijk, zoveel mogelijk informatie. Zo vindt u er
onder andere de momenteel geldende regels en afspraken binnen onze gemeente.
Dit najaar wordt ongetwijfeld anders dan vorige jaren, maar dat neemt natuurlijk niet weg dat we niet
meer mogen genieten van wat er om ons heen gebeurt. Misschien ontdek je zelfs leuke plekjes dicht bij
huis.
De gemeenteraad wil graag elke inwoner van Zuienkerke een duwtje in de rug geven en besliste daarom
dat elke inwoner een ‘Zuienkerkebon’ krijgt aangeboden t.w.v. 10 euro. Deze kan worden besteed bij onze
lokale handelaars.
We zien dit eveneens als een stimulans om lokaal te shoppen en zo ook elkaar te ondersteunen. Deze
‘Zuienkerkebon’ wordt binnenkort bij u thuis bezorgd. Verder krijgt ook elke handelaar, uit onze gemeente,
die zijn activiteiten heeft moeten stopzetten door de Coronacrisis eenmalig 100 euro.
We willen u ook al even meegeven dat onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie helaas niet zal kunnen doorgaan.
We hopen dat we dit volgend jaar opnieuw zullen kunnen organiseren.
Graag vermelden we ook nog even dat er werken voorzien zijn aan enkele landbouwwegen. De Vaartstraat,
de Schoeringestraat, de Blauwe Torenstraat, de Blankenbergse Dijk Zuid alsook de verbindingsweg
Mareweg-Loweg zullen grondig worden aangepakt. We doen het nodige om iedereen te verwittigen voor
aanvang van deze werken.
We proberen nog steeds, op een veilige manier, alle diensten naar jullie toe te verzekeren.
Indien u vragen hebt, bel dan 050/432050 of contacteer ons via e-mail burgerzaken@zuienkerke.be
Hebt u de diensten van het OCMW nodig? Dan kunt u hen bereiken via 050/427998 of 0472/825243.
Alle laatste nieuwe informatie over onze gemeente vindt u steeds op onze website
https://www.zuienkerke.be
Verder wens ik jullie veel leesgenot toe, geniet van het kleurrijk spectakel die de herfst in petto heeft en
maak er een gezellige periode van.
Wim Cools
Voorzitter redactieraad en schepen van Informatie
Lieselore Verstringe
Eva Verburgh
Noël Delaere
Mieke Matton
De redactieraad
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DE GEMEENTELIJKE DIENSTEN ZIJN OPNIEUW TOEGANKELIJK, BIJ VOORKEUR OP AFSPRAAK, IEDERE WERKDAG
VAN 9 TOT 12 UUR EN DE WOENSDAGNAMIDDAG VAN 13 UUR TOT 16 U 30.
VOOR EEN AFSPRAAK KUNT U TELEFONISCH CONTACT NEMEN OP HET NUMMER 050/43.20.50 OF
VIA E-MAIL BURGERZAKEN@ZUIENKERKE.BE
DE SOCIALE DIENST VAN HET OCMW ZUIENKERKE IS OPNIEUW TOEGANKELIJK BIJ VOORKEUR OP AFSPRAAK,
ELKE VOORMIDDAG VAN 8U30 - 12U (VAN MAANDAG TOT EN MET VRIJDAG)

• OPENINGSUREN GEMEENTEDIENSTEN
IN HET GEMEENTEHUIS:
Werkdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
vrijdag

Voormiddag
09.00 - 12.00
09.00 - 12.00
09.00 - 12.00
09.00 - 12.00
09.00 - 12.00

• OPENINGSUREN OCMW
Maandag – vrijdag
Namiddag
GESLOTEN
GESLOTEN
13.00 - 16.30
GESLOTEN
GESLOTEN

Gesloten op maandag 2 november, woensdag 11 november en
vrijdag 25 december 2020 en op vrijdag 1 januari 2021.
Tel. 050/43 20 50 Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke
• OPENINGSUREN POSTKANTOOR:
Maandag
GESLOTEN
Dinsdag
09.30 - 12.00
Woensdag
GESLOTEN
Donderdag
09.30 - 12.00
Vrijdag
09.30 - 12.00

15.00 - 18.00
GESLOTEN
15.00 - 18.00
GESLOTEN
GESLOTEN

Zaterdag en zondag gesloten.

08.30 - 12.30

• GELDAUTOMAAT:
Tijdens de openingsuren kan iedereen in de
hal van het gemeentehuis ter hoogte van
het postkantoor gebruik maken van deze
automaat.
• VERKOOPPUNTEN HUISVUILZAKKEN:
Gemeentehuis, Dagelijkse Nood, Slagerij Chris,
De Nieuwe Blauwe Toren, Nieuwe Polder
(Houtave), Carine Blomme (Hoeksam), Familie
Cuypers (Meetkerke), aan de vuilniswagen zelf
(enkel restafval groot en klein + PMD, geen
bedrijfsafvalzakken)

toerismezuienkerke
Gemeente Zuienkerke

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

OPROEP AAN DE VERENIGINGEN:
Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER voor 2021 naar
lieselore.verstringe@zuienkerke.be
Wij publiceren ze gratis.
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GEMEENTERAAD
7. Vastleggen rooilijn voor de nieuwe woonontwikkeling achter de Nieuwe Steenweg.

ZITTING VAN 28 MEI 2020
1. Bekrachtiging besluit van de burgemeester d.d.
18 mei 2020 m.b.t. het houden van de gemeenteen OCMW-raad in besloten zitting.

De gemeenteraad keurt het rooilijnplan goed voor
de omgevingsaanvraag voor de ‘Woonontwikkeling
Zuienkerke Dorp’, Nieuwe Steenweg 51 te 8377 Zuienkerke.

De gemeenteraad bekrachtigd het besluit van de
burgemeester waarbij beslist werd om de vergaderingen
van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk
welzijn van heden in besloten zitting te houden.

8. Goedkeuring aanleg van de wegenisuitrusting en
bijhorende werken voor de nieuwe woonontwikkeling achter de Nieuwe Steenweg.

2. Goedkeuring notulen en zittingsverslag van de
vergadering d.d. 27/02/2020.

De gemeenteraad keurt het ontwerp-dossier goed voor de
aanleg van de wegenuitrusting en de bijhorende werken in
het project ‘Woonontwikkeling Zuienkerke Dorp’.

De gemeenteraad keurt de notulen en het zittingsverslag
van de vergadering d.d. 27/02/2020 goed.

9. Imewo: intekening op de uitgifte van aandelen
Apt.

3. Bekrachtiging besluit van de burgemeester d.d.
30/03/2020 betreffende de controle op de naleving van de dringende maatregelen ter voorkoming
van verdere verspreiding van het Covid-19 virus
(systematisch identiteitscontrole).

De gemeenteraad beslist in te tekenen op het
proportioneel toegewezen aantal aandelen Apt, in casu
902 aandelen aan een eenheidsprijs van EUR 27,57 voor
een totaal bedrag van EUR 24.868,14.
De gemeenteraad beslist de volstorting van de nieuwe
aandelen Apt te financieren met eigen middelen en de
volstorting uit te voeren op eenvoudig verzoek van Imewo.

De gemeenteraad bekrachtigd het besluit van de
burgemeester d.d. 30/03/2020 betreffende de controle
op de naleving van de dringende maatregelen ter
voorkoming van verdere verspreiding van het Covis-19
virus (systematisch identiteitscontrole).

10. Imewo: goedkeuring agenda en goedkeuring
partiële splitsing door overneming en vaststelling
van het mandaat voor de algemene vergadering
d.d. 25/06/2020.

4. Bekrachtiging besluit van de burgemeester d.d.
3/04/2020 houdende uitstel van de vergaderingen
van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

De gemeenteraad keurt de agenda van de Algemene
Vergadering
tevens
jaarvergadering
van
de
opdrachthoudende vereniging Imewo d.d. 25/06/2020
goed.

De gemeenteraad bekrachtigd eenparig het besluit van de
burgemeester d.d. 03/04/2020 houdende uitstel van de
vergaderingen van het Bijzonder Comité voor de Sociale
Dienst.

De gemeenteraad keurt het voorstel van partiële splitsing
door overneming inzake de overgang van de activiteiten
verbonden aan de stad Deinze (postcode 9800) van
de opdrachthoudende vereniging Gaselwest naar de
opdrachthoudende vereniging Imewo, goed.

5. Centraal kerkbestuur: advies rekening kerkfabrieken 2019
• Onze-Lieve-Vrouw Meetkerke
• Sint-Bavo Houtave
• Sint-Bartholomeus Nieuwmunster
• Sint-Michiel Zuienkerke
De gemeenteraad geeft gunstig advies aan de vastgestelde
dienstjaarrekeningen van 2019 van de respectievelijke
kerkfabrieken, ingediend door het Centraal Kerkbestuur.

De gemeenteraad geeft zijn akkoord over elk van de
voorliggende agendapunten. Dit geeft het standpunt van
de gemeente weer, en dient in geval van een schriftelijke
algemene vergadering als een bindend akkoord te
worden beschouwd en dat opgenomen zal worden in
een overzichtslijst ‘houdende ontvangen inhoudelijke
goedkeuringen van de deelnemers’ die gevoegd zal worden
bij de notulen van bovenvermelde Algemene Vergadering
en waarbij de individuele gemeenteraadsbeslissingen
via het digitaal loket zullen overgemaakt worden aan de
toezichthoudende overheid.

6. ICT: uitbreiding raamovereenkomst met de stad
Brugge.
De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring om de ICTraamovereenkomst 2018-2025 met de stad Brugge uit te
breiden.
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hotel Zuienkerke

Wij bieden U 16 sfeervolle en ruime kamers met badkamer, gratis parking en wifi. Ontbijtbuffet met zicht op de polders.
1 - 2 - 3p kamers beschikbaar alsook ruime familiekamer.
Reserveer rechtstreeks via onze site. Fietsverhuur gans het jaar !
Zakenmensen, havenarbeiders of werkmannen welkom. Offerte op maat.
info@hotelbutler.be - www.hotelbutler.be - www.facebook.com/hotelbutler - @hotel_butler
Bart en Isabelle Degroote - Van Houtte, Blankenbergse Steenweg 13 A, 8377 Zuienkerke, Tel. 050/42.60.72.

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

Roland Traen

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

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

Indien gewenst service bij u thuis.
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11. Farys: goedkeuring agenda van de algemene
vergadering van TMVS dv d.d. 16/06/2020.

17. Gemeentelijke Basisschool: vaststellen facultatieve verlofdagen voor het schooljaar 2020-2021.

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de punten
op de agenda van de algemene vergadering TMVS dv
van 16/06/2020 en de daarbij behorende documentatie
nodig voor het onderzoek van de agendapunten. De heer
Quintens Geert is aangesteld als vertegenwoordiger van de
gemeente en de heer Goethals Eddy als plaatsvervanger.

De gemeenteraad stelt de facultatieve verlofdagen voor
de Gemeentelijke Basisschool voor het schooljaar 20202021 vast op:
• maandag 28 september 2020 (dag achter eerste
communie)
• vrijdag 29 januari 2021.

12. Farys: goedkeuring agenda van de jaarvergadering van TMVW ov d.d. 19/06/2020.

18. Toekenning bijdrage aan Artsen Zonder Grenzen en aan vzw Glek.

De gemeenteraad geeft goedkeuring aan de punten op de
agenda van de algemene jaarvergadering TMVW ov van
19/06/2020 en de daarbij behorende documentatie nodig
voor het onderzoek van de agendapunten.

De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan het
storten van een bijdrage van 250,- euro aan Artsen Zonder
Grenzen en 250,- euro aan vzw GLEK in de plaats van
het organiseren van een receptie naar aanleiding van de
oppensioenstelling van een werknemer van de gemeente.

De heer Delaere Noël is aangesteld als vertegenwoordiger
van de gemeente en de heer Quintens geert als
plaatsvervanger.

19. Goedkeuring huishoudelijk reglement:

13. IMWV: vaststelling mandaat volmachtdrager
en goedkeuring agenda voor de algemene vergadering van IMWV ov in vereffening d.d. 02/06/2020.

• voor- en naschoolse opvang
• speelpleinwerking “De Ploeters”
• voor deelname aan gemeentelijke vrijetijdsactiviteiten

De gemeenteraad geeft goedkeuring aan de punten
op de agenda van de algemene vergadering van IMWV
in vereffening van 2/06/2020 en de daarbij behorende
documentatie nodig voor het onderzoek van de
agendapunten. De heer Goethals Eddy is aangesteld als
vertegenwoordiger van de gemeente en de heer Cools
Wim als plaatsvervanger.

De gemeenteraad keurt de vermelde huishoudelijke
reglementen goed.

20. Vaststellen retributiereglement:
• voor de voor- en naschoolse opvang op de schooldagen
• voor de organisatie van de gemeentelijke
speelpleinwerking tijdens de schoolvakanties
• voor inning van ontvangsten van gemeentelijke
vrijetijdsactiviteiten

14. IVBO: goedkeuring agenda van de algemene
vergadering d.d. 24/06/2020.
De gemeenteraad keurt de agendapunten van de
algemene vergadering van IVBO op 24/06/2020 en de
daarbij horende stukken goed. Mevrouw Jonckheere
Christine is aangesteld als vertegenwoordiger van de
gemeente en de heer Quintens Geert als plaatsvervanger.

De gemeenteraad keurt de vermelde retributiereglementen
goed.

21. Intrekking gemeenteraadsbeslissing d.d.
19/12/2019 m.b.t. het vaststellen van de retributie
voor deelname aan activiteiten georganiseerd in
het kader van de speelpleinwerking en activiteiten
georganiseerd voor de sportdienst en jeugddienst.

15. WVI: goedkeuring agenda van de algemene
vergadering d.d. 3/06/2020.
De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene
vergadering der aandeelhouders van de West-Vlaamse
Intercommunale van 3/06/2020 goed.

De gemeenteraad beslist de gemeenteraadsbeslissing van
19/12/2019 m.b.t. het vaststellen van een retributie voor
deelname aan activiteiten georganiseerd in het kader van
de speelpleinwerking en activiteiten voor de sportdienst
en jeugddienst tot 31/12/2020, in te trekken met ingang
van 01/07/2020.

De heer De Vlieghe Alain is aangesteld als
vertegenwoordiger van de gemeente en de heer Demeyere
Jacques als plaatsvervanger.

ZITTING VAN 25 JUNI 2020

16. Zefier: goedkeuring agenda van de algemene
vergadering d.d. 11/06/2020.

1. Bekrachtiging besluit van de burgemeester d.d.
15 juni 2020 m.b.t. het houden van de gemeenteen OCMW-raad in besloten zitting.

De gemeenteraad keurt, na onderzoek van de ter
beschikking gestelde documenten, de agenda en alle
afzonderlijke punten van de agenda van de gewone
algemene vergadering van de cvba Zefier van 11/06/2020,
goed.

De gemeenteraad bekrachtigd het besluit van de
burgemeester waarbij beslist werd om de vergaderingen
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OPROEP AAN DE VERENIGINGEN:
Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER
voor 2021 naar
lieselore.verstringe@zuienkerke.be
Wij publiceren ze gratis.
Kevin & Joke Grymonpon - Demaecker
Walram Romboudtstraat 2 - 8380 Lissewege
050 55 05 03
www.restaurantdepepermolen.be
Gesloten op dinsdag & woensdag
Feestzaal tot ± 45 personen
Gezellig tuinterras
like ons ook op

HENDRIK TRAEN
DAKWERKEN



ZINKWERKEN



CARPORTS



Café KRUISKALSIJDE

KARWEIEN

Westernieuwweg Zuid 20  8377 Houthave
 T 0478 94 32 16 
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Raul De Witte

Blankenbergse Steenweg,
GSM:

. Zuienkerke

Gesloten op maandag!

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

van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk
welzijn d.d. 25/06/2020 in besloten zitting te houden.

9. Gemeentelijke Basisschool: uitbetaling leerkrachten middagtoezicht schooljaar 2020-2021.

2. Goedkeuring notulen en zittingsverslag van de
vergadering d.d. 28/05/2020.

De gemeenteraad keurt de wijze van berekening en de
uitbetaling van het middagtoezicht voor het schooljaar
2020-2021 goed.

De gemeenteraad keurt de notulen en het zittingsverslag
van de vergadering d.d. 28/05/2020 goed.

10. Scholengemeenschap De Oostkant: samenwerkingsovereenkomst de Oostkant, onder de
vorm van een interlokale vereniging voor de
schooljaren 2020 t.e.m. 2026 – goedkeuring.

3. Financiën: vaststellen jaarrekening gemeente
dienstjaar 2019.
De gemeenteraad stelt de jaarrekening 2019 van de
gemeente met de wettelijke rapporten vast.

De gemeenteraad keurt de verlenging van
de
samenwerkingsovereenkomst
voor
de
scholengemeenschap ‘De Oostkant’ voor de schooljaren
2020 tot en met 2026, goed.

4. Financiën: goedkeuren jaarrekening OCMW
dienstjaar 2019.

11. Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Zuienkerke en de Provincie West-Vlaanderen voor uitwisseling van kennis en dienstverlening inzake milieu en aanverwante thema’s.

De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan de
jaarrekening 2019 van het OCMW.

5. Verkeer: aanvullend reglement op de politie van
het wegverkeer inzake de invoering van tonnagebeperking van 7,5 ton in de Doelhofstraat.

De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst
voor uitwisseling van kennis en dienstverlening inzake
milieu en aanverwante thema’s met de Provincie WestVlaanderen, goed.

De gemeenteraad beslist om in de Doelhofstraat (vanaf de
Brugse Steenweg tot de Smisjestraat), met uitzondering
van het plaatselijk verkeer, landbouwvoertuigen en
leveringen, de toegang te verbieden voor bestuurders van
voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger
is dan 7,5 ton.

12. Organisatiebeheersing: delegatie van bevoegdheid aan het College van Burgemeester en
Schepenen voor de tijdelijke aanstelling van een
waarnemend algemeen directeur.

De verboden toegang zal aangeduid worden door het
verkeersbord C21 met opschrift 7,5 ton en voorzien zijn
van het onderbord ‘Uitgezonderd plaatselijk verkeer,
landbouwvoertuigen en leveringen’.

De gemeenteraad beslist de aanstelling van een
waarnemend algemeen directeur toe te vertrouwen aan
het College van Burgemeester en Schepenen.

6. Verkeer: principiële beslissing tot het plaatsen
van een ANPR-camera langs de Blankenbergse
Steenweg.

13. Goedkeuring reglement inzake toekennen
en gebruik waardebon ter ondersteuning van de
lokale economie ingevolge de coronacrisis.

De gemeenteraad beslist principiële goedkeuring te
verlenen tot het plaatsen van een ANPR-camera langs de
Blankenbergse Steenweg.

De gemeenteraad keurt het reglement inzake toekennen
en gebruik waardebon ter ondersteuning van de lokale
economie goed.

7. Overeenkomst Interlokale Vereniging Deeltijds
Kunstonderwijs Blankenberge-Zuienkerke – goedkeuring.

Aan elke inwoner van de gemeente wordt een waardebon
van 10 euro gegeven die besteed kan worden bij de lokale
ondernemingen.

De gemeenteraad keurt de overeenkomst voor de
oprichting van een Interlokale vereniging Deeltijds
Kunstonderwijs Blankenberge-Zuienkerke, goed.

14. Toekennen van subsidie aan lokale ondernemingen ingevolge de coronacrisis.
De gemeenteraad keurt de toekenning van een subsidie
ten bedrage van 100,- euro goed voor de ondernemingen
die volgens de federale maatregelen in het licht van COVID
19 verplicht werden te sluiten en bijgevolg in aanmerking
komen voor een corona-hinderpremie.

8. Gemeentelijke Basisschool: aanvraag uren beleidsondersteuning voor het schooljaar 2020-2021.
De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring om de
gemeentelijke basisschool te ondersteunen met 13 uren
beleidsondersteuning voor het schooljaar 2020-2021.
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INFORMATIE
RENOVATIECOACH

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

OPROEP AAN DE VERENIGINGEN:
Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER voor 2021 naar
lieselore.verstringe@zuienkerke.be
Wij publiceren ze gratis.
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De deur dicht doen, vooral ‘s nachts, is van levensbelang.
Want als er brand uitbreekt, houdt zelfs een gewone,
niet-brandwerende binnendeur de rook tot 20 minuten
tegen. Tijd die levens kan redden.
De deur dicht doen is een simpele handeling die geen
geld of moeite kost, terwijl het de verspreiding van de
verstikkende rook effectief vertraagt.
Voldoende rookmelders en een ingeoefend vluchtplan
zorgen ervoor dat jij en je gezin tijdig je woning kunnen
verlaten bij brand. Trek ook de deuren achter je dicht op
weg naar buiten, zo sluit je de brand op en beperk je de
schade.

GEIRNOARSVOECAIZA: DAAR ZIJN
ONZE HEERLIJKE
GARNAALKROKETTEN WEER!
Ook dit jaar steken we opnieuw de
handen uit de mouwen om kilo's
verse garnalen te pellen en te
verwerken tot overheerlijke, met
de hand gerolde garnaalkroketten,
volledig corona-proof!
We verkopen deze lekkernijen
ten voordele van de internen en
scholieren van het Andesdorp Caiza in Bolivië. Hun ouders,
meestal arme boeren, kunnen slechts weinig schoolgeld
betalen en daarom steunen wij hen!

Hang rookmelders
Rookmelders vormen een eenvoudige en doeltreffende
bescherming tegen de gevaren van brand. Ze zijn
helemaal niet duur en makkelijk zelf te plaatsen. Zodra
de rookmelder rook detecteert, zorgt het alarmsignaal
ervoor dat jij en je huisgenoten zichzelf in veiligheid
kunnen brengen.
In grotere woningen kan je kiezen voor gekoppelde
rookmelders zodat het alarm op meerdere plaatsen
hoorbaar is. Zorg er in elk geval voor dat de rookmelders in
afgelegen lokalen, bijvoorbeeld een berging, hoorbaar zijn
in de slaapkamer. Deze rookmelders kan je op een simpele
manier draadloos met elkaar verbinden.
Om wettelijk in orde te zijn, moet in Vlaanderen en
in Wallonië elke woning, appartement of studio op
elke verdieping minstens een rookmelder hebben. In
kamerwoningen moet er bovendien ook in elke kamer een
rookmelder zijn.

Wil jij ook graag genieten van fantastische
garnaalkroketten en tegelijk een goed doel steunen?
Lees dan zeker verder.

Hoe gaat het in zijn werk?
De kroketten worden per 4 verkocht. De prijs bedraagt
€15. Je kan ze uiterlijk tot 1 november, bestellen.per mail:
garnaalkroketten@gmail.com
of telefonisch bij Mark en Mieke Makelberge – Marrannes
(050 41 72 25)
Je stort het bedrag op rekening BE57 4727 0698 0135 van
SOS CAIZA met vermelding van het aantal pakketten. Je
bestelling is geldig na betaling.

Levering

Bewustmakingscampagne

Alle bestellingen worden in principe tegen eind november
aan huis geleverd. Lukt dit niet, dan contacteren we je.

Voor het eerst slaan verschillende organisaties de
handen in elkaar om de bevolking te sensibiliseren
rond brandveiligheid. Met deze campagne willen ze de
bevolking bewustmaken van het belang van een deur die
dicht is in combinatie met voldoende rookmelders en een
vluchtplan.
De campagne past in de doelstellingen van het nationaal
brandpreventieplan 2020: een veiligere samenleving met
significante vermindering van het aantal woningbranden
en CO-intoxicaties. De deelnemende organisaties willen
op die manier het aantal doden en gewonden terugdringen
en de schade in en rond woningen beperken.
‘Doe de deur dicht’ is de een preventiecampagne van
Netwerk Brandweer, Oscare, Brandweervereniging
Vlaanderen, Stichting Brandwonden, Brandweer
Brussel, Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken,
Agentschap Wonen Vlaanderen en VVSG.

Wat als je geen garnaalkroketten lust of net zelf
een enorme voorraad gemaakt hebt?
Dan kan je ook gewoon een bedrag storten op onze
rekening! In 2020 is dit trouwens extra interessant want
het belastingvoordeel is opgetrokken tot 60% (stortingen
vanaf 45 euro).
PS we zijn ook nog op zoek naar nieuwe
enthousiastelingen die een duit in het zakje willen
doen om de ingrediënten voor onze garnaalkroketten
sponsoren! Stuur ons een mailtje!

DOE DE DEUR DICHT
Feit: de combinatie van binnendeuren die dicht zijn (= niet
op slot) én rookmelders in alle leefruimtes, biedt bewoners
de meeste kans om op tijd verwittigd te worden bij brand
en de woning te kunnen verlaten.
Je hebt misschien de gewoonte om de deuren in huis open
te laten . Dat moet veranderen!

Meer info: doededeurdicht.be

11

TECHNISCHE DIENST
EN LANDBOUW
MODDER OP DE WEG
Telefoon : 050 41 14 14
Fax : 050 41 96 96
e-mail : mia.moens@politieblankenberge.be

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 !

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.
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.

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.

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.

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 2020
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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CULTUUR
Double bill – Reena Riot & Meskerem Mees

CULTUURCENTRUM BLANKENBERGE

Eén ticket, twee artiesten.

PODIUMAANBOD:

La jeune promesse Reena Riot – het muzikale vijftal rond
Naomi Sijmons – omschrijft zichzelf als compromisloos
en ongegeneerd gepassioneerd. Hun debuutplaat NIX
(januari ’19) werd door Focus Knack bekroond met vier
indrukwekkende sterren.

Uit respect voor de buren – Dries Heyneman
In Uit respect voor de buren fileert Dries Heyneman (met
veel gevoel voor zelfspot) de assertiviteit van de typische
West-Vlaming – of eerder het gebrek eraan. Na een lang
leven achter de schermen van de Vlaamse televisie, keert
Dries – afgepeigerd, uitgeperst, onderbetaald en dodelijk
vermoeid – eindelijk terug naar zijn oorspronkelijke passie:
het podium.
•
•
•
•

Mesekerem Mees heeft de soul van Nina Simone, de
panache van Joni Mitchell en de frisheid van Jade Bird.
Samen met celliste Febe Lazou tovert ze haar gelaagde
en zorgvuldig opgebouwde songs om tot zoete ear candy.

Vrijdag 23.10.2020 om 20:00
Comedy
CC Blankenberge – Saveryszaal
Basis € 12,50 – jong volk € 8,50 – senioren € 11

• Vrijdag 30.10.2020 om 20:00
• Muziek CC Blankenberge – Saveryszaal
• Basis € 12,50 – jong volk € 8,50 – senioren € 11
Fight Night – Ontroerend Goed

Cinema Sierens –Arne Sierens

Het internationaal bejubelde Fight Night tekent voor
een kritische, interactieve analyse van het huidige
democratische bestel. De voorstelling onderzoekt de
achterliggende mechanismen die actief zijn tijdens
verkiezingscampagnes, en hoe die de uitkomst van de
campagnes in soms verrassende richtingen sturen…

Als een wervelwind komt theatermaker en cinemaniak
Arne Sierens langs met een koffer vol verrassende
filmfragmenten rond het centrale thema Feest in film.
Deze voorziet hij op geheel eigen wijze van bevlogen
commentaar: grappig, vermakelijk en ontroerend.
•
•
•
•

Dinsdag 27.10.2020 om 20:00
Filmlezing
CC Blankenberge – Saveryszaal
Basis € 10 – jong volk € 6 – senioren € 8,50

•
•
•
•
•

Donderdag 12.11.2020 om 20:00 (nagesprek na afloop)
Theater
CC Blankenberge – Saveryszaal
Taal: EN
Basis € 12,50 – jong volk € 8,50 – senioren € 11

Stella, Ster van de Zee (6+) – FroeFroe & de Roovers
Surface (10+) – Familiar Faces

Een visser en zijn vrouw vinden een kindje in hun netten.
Niemand weet waar het vandaan komt. Ze beslissen om
het te houden en noemen het Stella, Ster van de Zee. Dat
Stella anders is dan andere kinderen, daar komen ze pas
na een tijdje achter. Zal Stella kunnen blijven? Wil ze ook
blijven? FroeFroe & de Roovers brengen een muzikaal
sprookje over eenzaamheid en je plaats zoeken in de grote
wereld.

In Surface gaat het internationale acrobatiekwartet
Familiar Faces op zoek naar de grenzen van het
onbedwingbare. Soms zacht, dan weer roekeloos, gaan
ze in dialoog met de ontembare kracht van water. Een
zoektocht naar aanpassingsvermogen, naar de balans
tussen controle en overgave, naar alternatieven in een
steeds veranderend landschap.

• Woensdag 28.10.2020 om 15:00
(gratis workshop na afloop)
• Theater
• i.s.m. Gezinsbond Blankenberge
• CC Blankenberge – Saveryszaal
• Kind (-18): € 5 - € 3 (leden Gezinsbond) –
Volwassene: € 7 - € 5 (leden Gezinsbond)

•
•
•
•
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Vrijdag 27.11.2020 om 20:00 (nagesprek na afloop)
Circus
Belgium Pier, Blankenberge (Zeedijk 261)
Basis € 12,50 – jong volk € 8,50 – senioren € 11 –
kind (-18) € 5

Little Women

Everest, de jonge Yeti (6+)

Vier zussen groeien op ten tijde van de Amerikaanse
burgeroorlog. De vrijgevochten Jo, bedachtzame
Meg, impulsieve Amy en zachtaardige Beth zijn allen
vastberaden om hun leven en dromen op hun eigen
manier vorm te geven. Ze botsen echter al snel op de
onomwonden realiteit dat het conservatieve Amerika van
de late negentiende eeuw schandalig weinig kansen biedt
om het als vrouw te maken.

Wanneer Yi een Yeti ontdekt op het dak van haar flat in
Shangai, besluit ze zich samen met haar vrienden Jin en
Peng over het speelse dier te ontfermen. Everest – want
zo noemen ze hem – mist echter zijn familie en hoort ook
helemaal niet thuis in de drukke wereldstad, waarop de
drie vrienden een meeslepende speurtocht ondernemen
om Everest met zijn familie te herenigen. Maar hun
expeditie komt niet zonder valkuil of gevaar…

•
•
•
•
•

Donderdag 03.12.2020 om 20:00
Film
Belgium Pier, Blankenberge (Zeedijk 261)
Ondertiteling: NL
Basis € 6 – jong volk € 4

•
•
•
•
•

Een Lola – Compagnie Cecilia

CURSUSAANBOD:

Een Lola wordt een voorstelling van, over en tegen
verkeerde motieven, onverzadigbare hebzucht, persoonlijk
geknoei en allerhande gesjoemel. Een ravissante cocktail
van kleuren, geuren en mensen die balanceren op de grens
van vuile macht en schone liefde. Of van schone macht en
vuile liefde. Allemaal in de hoop toch iets op te bouwen
dat in de buurt komt van geluk.
•
•
•
•

Zondag 17.01.2021 om 15:00
Familiefilm
Belgium Pier, Blankenberge (Zeedijk 261)
Taal: NL
Basis € 6 – jong volk € 4

Manu Keirse – Eenzaam verdriet dat niemand ziet –
Elke samenlevingsvorm is doordrongen van bepaalde
regels om met verlies en verdriet om te gaan. Deze
bepalen wie het wettelijke recht krijgt om te rouwen. Er
bestaan weliswaar veel vormen van verdriet waarvoor de
samenleving geen normen en zelfs geen woorden heeft.
Dat verdriet noemt klinisch psycholoog en rouwspecialist
Manu Keirse niet-erkende rouw. Het is goed om hierbij stil
te staan, opdat we ook aan dit verlies een plaats kunnen
geven.

Zaterdag 12.12.2020 om 20:00 (inleiding om 19:15)
Theater
CC Blankenberge – Saveryszaal
Basis € 12,50 – jong volk € 8,50 – senioren € 11
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• Donderdag 22.10.2020 – 20:00 tot 22:00
• Lezing
• Organisatie Vormingplus Regio Brugge en
Blankenberge i.s.m. Gezinsbond Blankenberge
• CC Blankenberge – Consciencezaal
• Basis € 5 - € 3 (leden Gezinsbond)

Binnenexpo:
•
•
•
•

CC

De Meridiaan (Casinoplein z/n, 8370 Blankenberge)
11.01.2020 > 29.11.2020
Open van woensdag t.e.m. zondag: 14:00 > 17:00
Gratis toegang

TENTOONSTELLINGEN: OUD STADHUIS

Een échte Vuûle Jeanette! – Katrien Vandenberghe
Elk jaar sluiten de Vuûle Jeanetten het carnavalsweekend
in Blankenberge af. Zin om dit jaar zelf de straten
onveilig te maken in de iconische klederdracht? Katrien
Vandenberghe staat je bij met raad en daad bij het maken
van het authentieke onderpak dat gedragen wordt onder
het kostuum.

15.10 > 5.10

Om je kostuum helemaal af te maken, krijg je ook
instructies om een indrukwekkende Jeanettehoed te
vervaardigen.

25.11 > 01.12
4.12 > 13.12

31.10 > 8.11
11.11 > 23.11

• Zaterdag 21.11.2020 – 09:00 tot 16:00
• Workshop
• Organisatie Vor mingplus Regio Br ugge en CC
Blankenberge
• Pekelput (Barcadère 1)
• Kostprijs: € 23 (broodjeslunch inbegrepen)

DE BLAZUIN 2020 : OP TOER
Zondag 18.10.2020 van 10:00 uur tot 16:30 uur.
In 2020 gaat De Blazuin de uitdaging aan om, meer dan
eens, haar streekgenoten met elkaar te verbinden. Spring
op de pendelbus en ontdek samen met vrienden en familie
wat De Haan, Blankenberge en Zuienkerke aan speciaals
te bieden hebben.

Zero waste - leven zonder afval – Ann Dumon
Onder het motto “Onze planeet” heeft geen enkelingen
nodig die perfect ‘zero waste’ leven, maar een massa die
zicht bewust inspannen om hun plastic voetafdruk te
verkleinen,” verzorgt Ann Dumon deze lezing over leven
zonder afval. Ze gidst je langs de vele mogelijkheden om
afval te vermijden, zonder aan comfort in te boeten.
• Dinsdag 08.12.2020 – 19:30 tot 22:00
• Lezing
• Organisatie Vormingplus Regio Brugge en
Blankenberge i.s.m. dienst Milieu Blankenberge
• CC Blankenberge – Consciencezaal
• Kostprijs: € 2

Anny Mortier - schilderijen - olieverf mozaïkwerken
Vlas Blankenberge - Vlaamse Actieve
Senioren (schilderijen)
Zöev - Veerle Fonteyne ( tekeningen ,
schilderijen, glaswerk en inox)
Vrije academie DE Kunstgreep
Blankenbergs Kunstcollectief
(schilderijen)

• De Haan
- 10:00 tot 11:00
- Wandeling met ontbijt en Virtual Reality-beleving in
Molenaarshuys nabij Hubertmolen
• Zuienkerke
- 11:30 tot 14:00
- Rondleiding in het zorgcentrum van Domein
Polderwind en wandeling rond de plas, met
aansluitende broodmaaltijd

CC

• Blankenberge

TENTOONSTELLING EXPORUIMTE

- 14:30 tot 16:30
- Vertelling Oude bewaartechnieken voor vis, gevolgd
door voorstelling L-vis (Isabelle Vandemaele) in de
Scuteloods

DE MERIDIAAN:
Expo 750 jaar Blankenberge
Het Lokaal Bestuur Blankenberge bestaat in 2020 exact
750 jaar en dat zal gevierd worden! Blankenberge is een
stad met een verhaal, een rijke geschiedenis. Er waren
hoogtes, maar ook diepe dalen.

Infokader:
Een bus brengt je tot op de verschillende locaties.
Ontdek het volledige programma en de praktische
info via de verschillende stadsdiensten.

Wat er precies allemaal gebeurd is in deze lange
geschiedenis kan je ontdekken in De Meridiaan. In de
trendy en moderne expo wandel je letterlijk door de
geschiedenis van de stad. Je start in het jaar 1270 en
eindigt in 2020. Leuk weetje: de expo is ook voor kids!

Gratis.
Organisatie Lokaal Bestuur Blankenberge, Gemeente
De Haan en Gemeente Zuienkerke.
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ONDERWIJS
NAAR SCHOOL GAAN
Het ministerie van Onderwijs en Vorming heeft een
plan uitgewerkt met maatregelen, afhankelijk van de
besmettingsgraad. Met de verschillende scenario’s
kunnen de plaatselijke scholen dit schooljaar aan de slag.

Vier besmettingsniveaus
Het uitgangspunt is om elk mogelijk scenario het recht van
leren maximaal te garanderen, zonder daarbij de veiligheid
van onderwijspersoneel en de leerlingen uit het oog te
verliezen. Dit plan is besproken met de GEES-werkgroep,
de sociale partners en de minister van onderwijs.

Onderhoud en herstellingen
alle merken.
Verkoop van nieuwe
en tweedehands wagens.

Het bestaat uit 4 mogelijke pandemieniveaus:
- Nul risico (groen)

Import US-cars en parts.

- Laag risico (geel)

Restauratie en herstellingen
van uw oldtimer.

- Matig risico (oranje)
- Hoog risico (rood)

Elke werkdag open van 9 tot 18 uur

Voor elk niveau zijn er concrete maatregelen van toepassing.
Dit gaat onder andere over het aantal leerlingen dat tegelijk
op school zit, het aantal dagen school, afstandsonderwijs,
derden op school, extra-murosactiviteiten, mondmaskers,
social distancing, gebruik van infrastructuur, verluchting,
extra beschermingsmateriaal, inschrijvingen, enz.

De veiligheidsraad bepaalt welk niveau op elk moment
van toepassing is.
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NIEUWS UIT DE GEMEENTESCHOOL
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AKKERWINDE
VERDWALEN IN VERHALEN
In leefschool Akkerwinde komt 'de inspecteur van boeken en verhalen' binnenkort op bezoek. Hij vindt dat de kinderen van
de school iets te weinig snuisteren, genieten en verdwalen in verhalen. Dat kan toch niet?!
Samen willen we daar iets aan doen.
Op onze startdag op vrijdag 4 september, sloegen we alvast de handen in elkaar. Alle kinderen kwamen verkleed als een
leuk personage uit een boek en iedereen, van onze allerkleinsten tot de grote kids van leefgroep 4, ging aan de slag. Een
heleboel fijne opdrachten werden volbracht: we knutselden boekleggers, we dansten een boekendans, we speelden een
prentenboek na en we zochten naar letters en zinnen. Als beloning kregen we een heleboel tips en uitdagingen waarmee
we de inspecteur hopelijk wat blij kunnen maken als hij op bezoek komt. We zijn benieuwd naar wat nog komen gaat...
spannend!
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SPORT EN VRIJE TIJD

BIBLIOTHEEK

EERSTE WINNAARS VIERKERKENZOEKTOCHT (IN HET KADER VAN IK
ZOMER WEST-VLAAMS) BEKEND :

GEVRAAGD KINDERBOEKEN EN

De vierkerkenzoektocht heeft reeds een eerste reeks
deelnemers opgeleverd voor de maand juli. Uit de
inzendingen werden 5 winnaars geloot door de secretaris
van VVV Zuienkerke. Hierna volgen de namen van de
winnende deelnemers:

STRIPS VOOR DE BOEKENHUISJES.

- Vienne Joris uit Merelbeke
- Sanders Anne uit Varsenare
- Brusselle Louis uit Moerkerke
- Taveirne Jacqueline uit Jabbeke
- Desmet Christine uit Brugge
Tijdens een speciale zitting van het VVV werden de
winnaars gehuldigd. Deze winnaars ontvingen uit de hand
van Schepen Demeyere een waardebon van 20 euro, en
nog belangrijker.... een deugddoende herinnering aan
een aangename dag Zuienkerke. De zoektocht loopt nog
tot eind oktober. Daarna volgt nog een finale loting met
bonnen ter waarde van 500 euro.

De bibliotheek van Zuienkerke is op zoek naar
prentenboeken , strips en kinderboeken voor de
bibliotheekkastjes.
Wie heeft er thuis nog kleuterboeken en strips liggen ,
die mag die binnenbrengen in het gemeentehuis of in de
bibliotheek van Zuienkerke.
Wegens het grote succes van de boekenkastjes is onze
voorraad aan kinderboeken uitgeput.

BEWEGEN OP VERWIJZING
Het doel van Bewegen op Verwijzing is de zittende
Vlaming met een gezondheidsrisico op doktersverwijzing
aan het bewegen te krijgen. Steve Van Cleven en Marleen
Vanbesien zijn de Bewegen Op Verwijzing-coaches voor
de gemeenten Blankenberge, Zuienkerke en De Haan.

Alvast bedankt.
Het bibteam van de Boekennok van Zuienkerke.

Na doorverwijzing door de huisarts maakt de coach
samen met de deelnemer een beweegplan op maat. De
coach volgt de deelnemer verder op en geeft feedback aan
de huisarts.
De coaching kost de deelnemer €5 per kwartier en
slechts €1 per kwartier indien de deelnemer recht heeft
op verhoogde tegemoetkoming. Als tegemoetkoming na
een uiterst moeilijke coronaperiode wordt de coaching tot
het einde van dit jaar in Blankenberge, Zuienkerke en De
Haan GRATIS aangeboden aan de deelnemers!

www.vierwege.be

Indien je nog bijkomende vragen hebt of uitleg wenst
i.v.m. het Bewegen op Verwijzing project kan je contact
opnemen met de sportdienst of met een Bewegen Op
Verwijzing-coach.

Blankenbergse Steenweg 74
8377 Zuienkerke
Tel. 050 42 47 47

Voor meer informatie:
www.bewegenopverwijzing.be
Contactgegevens coaches :
Steve Van Cleven : 0475/68 16 66
Marleen Vanbesien : 0479/70 99 84

Sluitingsdag: maandag en
in de winter ook de dinsdag
Open: 11.30 - 14.00 u.
& 17.15 - 22 u.
zondag 21 u.
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VERENIGINGEN ORGANISATIES BEDRIJVEN
GEZINSBOND
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NIEUWS VAN DE KONINKLIJKE

PREVENTIE

VRIENDENKRING VAN DE

1 DAG NIET! EN WAT DOE JIJ OM JE
WONING TE BEVEILIGINGEN TEGEN
INBRAAK?

BLOEDGEVERS TE ZUIENKERKE
Ondertussen zijn we reeds halfweg oktober en gaan we
stilaan naar de winterperiode toe. Ook nadert in de verte
reeds het einde van het jaar.

Van 19 tot en met
25 oktober is het
opnieuw
1
dag
niet! De jaarlijkse
campagne
tegen
inbraken. Sinds 2014
zien we een dalende
trend in het aantal
inbraken. Maar elke
inbraak blijft er
één teveel en kan
traumatisch
zijn
voor de bewoners.

Een jaar om snel te vergeten weliswaar.
Door de opgelegde veiligheidsmaatregelen in verband
met corona, dienden de laatste drie bloedafnames te
gebeuren, rekening houdend met bepaalde regels die door
het Rode Kruis werden voorgeschreven. Wijzelf moesten
deze regels uiteraard respecteren.
Zoals handen wassen bij het binnen komen en de nodige
afstand houden.
Telkens werd door het Rode Kruis ook gevraagd om het
contact zo beperkt mogelijk te houden. Daarom werden
geen geschenken bedeeld. De bonnetjes kon je natuurlijk
opsparen en op een volgende bloedinzameling inwisselen
voor een geschenkje.

Er zijn verschillende zaken die je kan ondernemen om geen
slachtoffer te worden van een inbraak.

1. Zorg voor goede gewoonten.
De gelegenheid maakt de dief en mensen zijn soms
onbewust over de risico’s die ze nemen. Goede
gewoontes zoals: het steeds afsluiten van ramen en
deuren, discreet zijn over je woning en je afwezigheden,
het niet laten rondslingeren van materiaal, … het zijn
allemaal zaken die het risico kunnen verminderen.

Het gewoonlijke drankje dat de Vriendenkring
traditiegetrouw aanbied na de donatie, konden we
wegens de opgelegde maatregelen niet schenken.
We hopen dat de maatregelen tegen de volgende
bloedinzameling terug genormaliseerd zullen zijn.

2. Wees een goede buur.

Want dit had tevens een invloed op het aantal donoren
dat daardoor soms lager lag.

Sociale controle is ontzettend belangrijk tegen inbraak.
Hou een oogje in het zeil voor elkaar zijn woning en help
elkaar waar nodig.

De volgende bloedcollecte zal plaats vinden op dinsdag 1
december in de gemeenteschool te Zuienkerke van 16u15
tot 19u45.

Zuienkerke beschikt reeds over twee goede Buurt
Informatie Netwerken: Vagevuur en De Lekkerbek. In
deze groepen werken buren samen met de lokale politie
om verdachte situaties op te melden en misschien zo
een inbraak te voorkomen.

Zoals ieder jaar zullen we dan ook, aan iedere donor, een
eindejaarattentie overhandigen. Een reden temeer om
zeker langs te komen.
Mogen we daarom vragen om familie, vrienden en
kennissen aan te moedigen en mee te brengen.

Woon je zelf in één van deze wijken en ben je nog geen
lid, contacteer de BIN verantwoordelijke. Wil je in je
buurt zelf een BIN opstarten, dan kun je steeds contact
opnemen met de lokale politie.

Noteer ook alvast zaterdag 27 maart 2021 in jullie agenda.
Dan gaat namelijk ons Jaarlijks souper door.

3. Vraag gratis advies.
Wil je weten hoe (on)veilig je woning is? Je kan
hiervoor steeds beroep doen op de diefstalpreventie
adviseurs van de dienst Veiligheid en Samenleven
van Blankenberge. Zij komen gratis en vrijblijvend
bij u langs om u een neutraal advies te bezorgen.
Ook in deze Corona periode staan zij voor je klaar, zij
het met de nodige beschermingsmiddelen. Wens je
een afspraak contacteer hen via: T 050 636 530 of
veiligheidensamenleven@blankenberge.be

Dit zal terug plaats vinden in de feestzaal “De Grote Stove”
Nieuwe Steenweg 140 te Zuienkerke.

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

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

SOCIAAL BELEID
FINANCIËLE ZORGEN ALS GEVOLG

VERWARMINGSTOELAGE

VAN CORONA
Als U aan volgende voorwaarden voldoet, kan u een
aanvraag bij het OCMW doen voor de verwarmingstoelage.

De strijd tegen het coronavirus stelt iedereen voor een pak
uitdagingen en zorgen. Dit heeft ongetwijfeld ook een
impact op de financiële situatie bij heel wat mensen.
Heb je financiële zorgen, nood aan advies of een luisterend
oor? Aarzel dan niet om de sociale dienst van het OCMW
Zuienkerke te contacteren.

1. U behoort tot één van de volgende categorieën:
Categorie 1:
U heeft recht op een verhoogde
tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsuitkering.
Categorie 2:
Gezinnen met een laag inkomen. Het
jaarlijks belastbaar bruto-inkomen van het huishouden
mag het bedrag van € 19.566,25 verhoogd met € 3.622,24
per persoon ten laste dus niet overschrijden.

Om wat financiële hulp te bieden heeft het OCMW
Zuienkerke subsidies ter beschikking voor diegenen die
financiële gevolgen ervaren van de COVID-19 crisis. Velen
hebben een deel of hun gehele inkomen of een deel
van hun koopkracht verloren door deze coronacrisis,
waardoor ze niet langer het hoofd kunnen bieden aan
de dagelijkse kosten, schoolkosten, kosten die verband
houden met geneeskundige zorgen, enz. .
Bijvoorbeeld: gezinnen die de sociale toeslag bij het
groeipakket krijgen, mensen in tijdelijke werkloosheid die
hierdoor een deel van hun inkomen verloren hebben of
extra schulden moesten maken, deeltijds tewerkgestelde
werknemers – met aandacht voor de eenoudergezinnen,
bepaalde zelfstandigen, … .

Categorie 3:
Personen
met
schuldenoverlast
(collectieve schuldenregeling of een schuldbemiddeling)

2. U verwarmt uw woning met huisbrandolie, verwarmingspetroleum en bulkpropaangas.
3. Het bedrag van de toelage is afh. van de prijs op uw
factuur en de toelage schommelt tussen de 14 cent en 20
cent per liter. De toelage is beperkt tot 1500 liter per jaar
en per gezin .

3. U kan een aanvraag indienen bij de sociale dienst van het OCMW Zuienkerke.

Om een tussenkomst te krijgen gebeurt er een financieel
onderzoek (inkomsten en uitgaven van de voorbije
maanden) door de sociale dienst. De tussenkomst wordt
door het OCMW op individuele basis toegekend, rekening
houdend met de noodzaak van deze financiële hulp en op
basis van het financieel onderzoek.

De aanvraag moet binnen de 60 dagen gebeuren na
levering van de brandstof.
Bij uw aanvraag brengt u volgende documenten mee:
identiteitskaart, factuur + bestelbon, klevertje mutualiteit
en een bewijs van het gezinsinkomen (het meeste recente
aanslagbiljet en bankuittreksel met recente storting van
loon of pensioen, ….).

Wil je hier gebruik maken of wil je bijkomende
informatie? Contacteer dan de sociale dienst van het
OCMW Zuienkerke, Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke, tel.
050/42.79.98, sociale.dienst@ocmw-zuienkerke.be

Meer informatie kan u verkrijgen bij de sociale dienst van
het OCMW Zuienkerke, Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke,
tel. 050/42.79.98

De sociale dienst van het OCMW Zuienkerke is opnieuw
toegankelijk in de voormiddag maar omwille van de
COVID-19 vragen wij u bij voorkeur om een afspraak te
maken.

”Drie Koningen”
17de eeuwse polderherberg

Boerenbrood met hesp
diverse koude en warme schotels
tea-room

Meer info zie ook op de website: https://www.mi-is.be

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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Voorkom een hoge energiefactuur en …

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

Algemene glasonderneming

E.BLOMME & ZONEN
Hanzestraat 2.1
8370 Blankenberge
tel. 050 41 40 31
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TAKEN SOCIALE DIENST
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OCMW
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MANTELZORG IN ELZ OOSTKUST
De kans is erg groot dat je de voorbije maanden geregeld
het woord ‘mantelzorger’ hoorde vallen. In deze
coronatijden hebben immers niet alleen de professionele
zorgverstrekkers de handen vol. Ook voor mensen
die thuis of in hun omgeving op regelmatige basis
voor iemand zorgen, is het voorbije half jaar erg pittig
geweest. Daarmee is meteen ook een beetje geduid wat
een mantelzorger is: iemand die voor een naaste zorgt,
omdat hij of zij door een ziekte, een handicap, ouderdom
of psychische moeilijkheden extra ondersteuning nodig
heeft. Bijna altijd is er een affectieve band tussen zorgende
en verzorgde. Mantelzorg is iets dat je overkomt. Je rolt
er in omdat een familielid of vriend(in) hulp nodig heeft.
Soms gebeurt dat gaandeweg, soms van de ene dag op
de andere.
De overheid hecht veel waarde aan mantelzorgers. Daarom
heeft ze ook een kader uitgewerkt voor al die helpende
handen, die zich belangeloos inzetten voor een geliefde:
het statuut van mantelzorger. Vanaf 1 september 2020
kan je als mantelzorger zo’n officiële erkenning aanvragen.
Je kan daarbij kiezen tussen twee types erkenningen: een
algemene erkenning als mantelzorger en een erkenning
als mantelzorger met sociaal voordeel.
De eerste erkenning is na de aanvraag onbeperkt geldig.
Er staat geen beperking op het aantal erkennende
mantelzorgers die een zorgvrager mag inschakelen.
Aan de tweede erkenning hangt een sociaal voordeel
vast, namelijk de mogelijkheid om mantelzorgverlof aan
te vragen bij je werkgever. Het mantelzorgverlof kan enkel
opgenomen worden door loontrekkenden en ambtenaren,
niet door zelfstandigen. Een zorgvrager kan niet meer dan
3 dergelijke mantelzorgers inschakelen en de erkenning is
maar beperkt geldig, namelijk één jaar.
Meer info over het mantelzorgstatuut vind je terug op
https://www.mantelzorgers.be/ of bij je ziekenfonds.
Ook lokale besturen willen mantelzorg meer en breder
op de kaart zetten. Het is immers bij uitstek binnen de
lokale gemeenschap dat mantelzorg voor een belangrijke
menselijke en maatschappelijke meerwaarde zorgt. Steeds
meer gemeenten leveren daarom extra inspanningen
om hun mantelzorgers te erkennen, ondersteunen en
verbinden. De vijf gemeenten binnen de eerstelijnszone
Oostkust (Blankenberge, Damme, De Haan, Knokke-Heist
en Zuienkerke) slaan de handen in elkaar om samen te
werken om mantelzorgers nog beter te ondersteunen
en te informeren. Hiervoor worden in de nabije toekomst
verschillende initiatieven opgestart.
Wil jij actief betrokken worden bij zo’n initiatief bij jou
in de buurt of word je graag op de hoogte gehouden?
Laat het ons weten via thuiszorg@ocmw-zuienkerke.be,
050/42 79 98.
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WELZIJN EN
GEZONDHEID
CORONAVIRUS COVID-19
De zes gouden regels tegen de verspreiding van het virus:
1. Respecteer de hygiëneregels
2. Doe je activiteiten liefst buiten
3 Denk aan kwetsbare mensen
4 Hou afstand (1,5m)
5. Beperk je nauwe contacten
6 Volg de regels over bijeenkomsten
Het dragen van een mondmasker beschermt jou en
anderen tegen de verspreiding van het coronavirus. Het
dragen van een mondmasker is verplicht :
• op het openbaar vervoer vanaf 12 jaar. Je draagt het vanaf dat je het station of de halte betreedt
• op de middelbare school
• op het werk als je geen 1,5 meter afstand kan houden
van je collega’s
• als je naar de kapper of schoonheidsspecialist gaat
• voor bepaalde beroepen, zoals bijvoorbeeld marktkramers, kappers, obers,…
• in winkels en winkelcentra
• in winkelstraten, markten (ook brocante en rommelmarkten), op kermissen en op alle drukke plaatsen (privé
of openbaar) zoals bepaald door de plaatselijke autoriteiten (zie website van je gemeente of stad)
• in bioscopen, theater-, concert- en conferentiezalen, auditoria, musea, bibliotheken, casino’s, speelautomatenhallen, handelsbeurzen en salons
• in de gebedshuizen en bezinningsplaatsen
• in alle openbare gebouwen in de delen die toegankelijk
zijn voor het publiek
• in horecazaken, behalve wanneer je aan tafel zit
• bij begrafenissen en crematies, burgerlijke huwelijken,
de collectieve uitoefening van de erediensten en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke
vereniging
• bij betogingen
• bij alle evenementen
Uniforme regeling rond mondmaskerplicht voor WestVlaanderen
Deze regels gelden ter aanvulling bij de federale regels
rond mondmaskerplicht :
- Het is verplicht om op het volledige grondgebied van
West-Vlaanderen een mondmasker bij te hebben.
- Het dragen van een mondmasker is ook verplicht bij
sportwedstrijden, in openbare gebouwen, kermissen,
evenementen en in recyclageparken.
- Op begraafplaatsen wordt één week voor en één week na
Allerheiligen het dragen van een mondmasker verplicht.
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OKTOBER 2020 –
Waarom haal je best een griepprik?

MAAND VAN HET BEVOLKINGSONDER-

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.

ZOEK BORSTKANKER
De tijd vliegt: twee jaar is zo voorbij
Je krijgt van het Centrum voor Kankeropsporing een
uitnodigingsbrief als je tot de leeftijdsgroep (50 tot en
met 69 jaar) behoort en het twee jaar geleden is dat je
een mammografie liet nemen.

Dit jaar ook oproep aan 50-plussers
Dit jaar spoort men ook 50-65 jarigen aan om een prikje
te laten zetten. Zo verminderen we de bezetting van
ziekenhuisbedden als het griepseizoen samenvalt met
een piek van COVID-19.

Wil je weten wanneer je een uitnodiging voor een
screeningsmammografie in de brievenbus mag
verwachten?

Vaccinatie door zorgpersoneel ook nodig.

Dat kan door via het gratis software-systeem ‘Patient
Health Viewer’ gegevens over de bevolkingsonderzoeken
te raadplegen. Download het programma via www.
bevolkingsonderzoek.be. Je hebt een eID, kaartlezer en je
pincode nodig.

Ook voor personeel werkzaam in de gezondheidssector is
het belangrijk dat ze zich laten vaccineren. Dit om zichzelf
en patiënten te beschermen en zelf beschikbaar te kunnen
zijn als er een nieuwe golf van COVID-19 komt.

Meer weten over het bevolkingsonderzoek?

Elk jaar zijn er andere griepvirussen. De
Wereldgezondheidsorganisatie stemt het vaccin af op het
griepvirus dat waarschijnlijk zal overheersen in het najaar.

Bel gratis naar het Centrum voor Kankeropsporing op
0800 60160

Hoeveel kost je griepvaccin?

tussen 9 en 12 uur en 13 en 16 uur, stuur een e-mail naar
info@bevolkingsonderzoek.be, of surf naar

Behoor je tot bovenstaande groepen? Dan krijg je het
griepvaccin voor bijna de helft terugbetaald. Je betaalt dan
nog ongeveer 7 euro. Verblijf je in een woonzorgcentrum
dan is het zelfs gratis. Wil je weten of je tot een risicogroep
behoort en hoeveel je griepvaccin precies kost? Vraag het
na bij je huisarts.

www.bevolkingsonderzoek.be/borstkanker
Heb je vragen over je persoonlijke medische situatie, neem
contact op met je huisarts of gynaecoloog.

Meer weten over griep en griepvaccinatie? Surf naar
www.laatjevaccineren.be.

ZORG DAT JE NIETS MIST DOOR GRIEP
– DIT JAAR OOK 50-PLUSSERS
UITGENODIGD.

Vanderostyne CONSTRUCT

BVBA

ALGEMENE BOUWONDERNEMING
T-F

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

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.

Dimitri Vanderostyne _ zaakvoerder

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

Bianca Tilleman

M 0478 36 82 74 _ E bianca@vanderostyneconstruct.be
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BURGERLIJKE STAND
GEBOORTEN
Dosse Milo, geboren in Knokke-Heist op 10/06/2020,
dochtertje van Dosse Tom en Dosse Alena
Van Hecke Vito, geboren in Brugge op 03/07/2020,
zoontje van Van Hecke Korneel en D’hont Anaïs
Lobelle Justine, geboren in Brugge op 11/07/2020,
dochtertje van Lobelle Robin en Loobuyck Sylvie
Cosyn Freya, geboren in Brugge op 13/07/2020, dochtertje
van Cosyn Dimitri en Debbaut Joyce
Sukeviciute Léja, geboren in Brugge op 10/08/2020,
dochtertje van Sukevicius Marius en Sukeviciene Aisté
Brusselle Bas, geboren in Oostende op 28/08/2020,
zoontje van Brusselle Denis en Blomme Magali
Onze hartelijke gelukwensen aan al die nieuwe
Zuienkerkenaartjes.

HUWELIJKEN
Verhaeghe Han en Fossaert Liesbeth, gehuwd op
02/07/2020
Alderweireldt Tim en Verstringe Lieselore, gehuwd op
21/08/2020
De Schrijver Tom en Dumarey Alicia, gehuwd op
19/09/2020
Berton Patrick en Rasschaert Nancy, gehuwd op
19/09/2020
Wij wensen de pasgehuwden een dikke proficiat!

OVERLIJDENS
De Grande Jeannine, geboren in Loppem op 15/03/1944,
weduwe van Lucker Jerome, overleden op 29/07/2020

OPROEP AAN DE VERENIGINGEN:

Cocquyt Joseph, geboren in Brugge op 21/12/1928,
echtgenoot van Strubbe Cecilia, overleden op 27/08/2020

Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER

Wij bieden de familie onze deelneming aan.

lieselore.verstringe@zuienkerke.be

voor 2021 naar
Wij publiceren ze gratis.
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voedsel van eigen kweek aanbieden. Mijn pa had als
paardenliefhebber al een hele tijd terug het initiatief
genomen om met het pension te starten en ik kreeg vijf
jaar geleden de kans om het verder uit te bouwen met
de loods en de binnenpiste. Ik bereid graag alles tot in
de puntjes voor zodat mensen kunnen toekomen, hun
paard zadelen en rijden. In de winter hoeven ze hiervoor
zelfs niet buiten te komen. Het geeft voldoening dat ze
dit appreciëren. Ik doe het heel graag en kan ook genieten
van diverse sociale contacten met een gevarieerd publiek,
waarvan zowel kinderen, jonge mama’s, als mensen op
pensioen deel uitmaken”.

MENSEN VAN BIJ ONS

” Hij is een geschikte kandidaat voor “Boer zkt vrouw”
“Ik ben graag actief op de boerderij met een aangename
combinatie van akkerbouw, veeteelt en het paardenhotel.
Daarnaast geniet ik van mijn sociaal leven. Ik had een
mooie tijd bij KLJ en ben nog steeds lid van de Groene
Kring. Bij de Landelijke Gilde ben ik bestuurslid en ik zie er
ook naar uit om vanaf volgend jaar deel uit te maken van
het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst van OCMW
Zuienkerke. Nu groeit wel het verlangen om iemand te
leren kennen en mijn leven met haar te delen”.
“Deelnemen aan het televisieprogramma was een
positieve ervaring”
“Omdat we midden in de uitzendingen zitten, mag ik
hierover nog niet veel vertellen. Maar het was leuk om
eraan mee te werken en als deelnemer werden we goed
begeleid. In de verschillende programmaonderdelen
maakte ik op een aangename manier kennis met
sympathieke jongedames. Mijn ouders en mijn broers
Nicolas en Pieter steunden me en mijn schoonzussen
Kirsten en Iris leverden zelfs een korte bijdrage aan het
programma. Ook van andere mensen uit mijn omgeving
kreeg ik positieve reacties”.

DRIES CLAEYS
We hadden het al opgevangen en toen zagen we het op
TV: Dries Claeys neemt deel aan het VTM- programma
“Boer zkt vrouw – Home Sweet Home”. Omdat we niet
voor iedere editie van het PoldermagaZIEN de kans
krijgen om een televisievedette te strikken, namen we
deze gelegenheid te baat. Dries ging in op onze vraag
voor een interview en ik was welkom in zijn woning aan
de Blankenbergse Steenweg. Door mijn herinneringen
aan de televisiebeelden van het programma kwam ik
precies op vertrouwd terrein. Op de vraag hoe hij hierin
terechtgekomen is, kreeg ik een duidelijk antwoord.

“Ik ben gelukkig in mijn nieuwe woning”
“Sinds twee maanden woon ik hier. Mijn huis ligt op
wandelafstand van onze boerderij wat heel praktisch is.
Ik heb hier ook een heel goed contact met mijn buren.
Dit huis biedt me de vrijheid om mijn eigen leven uit te
bouwen en het was ook een geschikte locatie voor “Boer
zkt vrouw”.

“Een vriend had de televisiemakers getipt”

Noël Delaere

“Toevallig was ik bij een vriend toen hij telefoon kreeg van
de programmamakers met de vraag om deel te nemen.
Omdat hij sinds kort een relatie had, kon hij hierop niet
ingaan maar hij vertelde hen met een knipoog dat hij
een goede kandidaat kende. Ik overwoog het voorstel en
bevestigde mijn deelname. Van mijn familie en vrienden
kreeg ik hun volledige steun”.
Dries kan aangenaam over de boerenstiel vertellen
“Door de combinatie van akkerbouw op de hoeve van mijn
ouders en het paardenpension kunnen we kwaliteitsvolle
producten zoals hooi, vers stro, krachtvoer en ander
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SAMEN DEVONS DROOM REALISEREN!
Dus besloot Sandra dit jaar iets te organiseren voor Devon!
"Devon heeft nog heel wat operaties in het vooruitzicht en
nogmaals 1,5 jaar wachten op zijn rolstoel zou veel te lang
duren. Dus ik ga proberen het geld op te halen en hem met
kerst zijn rolstoel cadeau te doen. Hij kan zelf niet draaien
aan de wielen, dus gaan we voor een Streetjet of Firefly.
Alleen kost dat ongeveer evenveel als zijn aangepaste
rolwagen en dat is wel veel geld om op te halen. Ik zal mijn
uiterste best doen voor Devon. Ik hoop dat ik dit samen
met heel veel andere mensen kan verwezenlijken, want
alleen kan ik dat absoluut niet. Devon wil voor zijn kerst
een coole, toffe rolwagen en die zal ik hem proberen te
geven met de hulp van iedereen die het hem ook gunt. De
coolste en tofste rolwagen die hij wil. Duimen dat we het
hem kunnen geven!", besluit Sandra.
Wie graag zijn steentje zou bijdragen voor Devons
rolwagen, kan stor
ten op het rekeningnummer
BE22 7340 4057 8947 met mededeling Rolwagen +
Streetjet Devon.

Sandra Maertens, alias Sandra Coupje, zet zich regelmatig
in voor goede doelen. "Mensen die ziek zijn hebben soms
speciale kleine noden die andere grote organisaties niet
zien. Daarom ondersteun ik al zeven jaar verschillende
goede doelen", legt Sandra uit.

Meer informatie vind je via de Facebook
pagina's
'De Stoffemiekes naaigroep' en 'De Wollemiekes
haakpagina' of via lnstagram #sandracoupje en
#destoffemiekesnaaigroep.

Onlangs leerde Sandra de 10-jarige Devon kennen. "Ik had
al lang het plan om een gratis naaicafé te openen. Een
naai- en haakcafé dat gratis toegankelijk was en waar ik
veel mensen gratis kon leren naaien. Tatjana, de mama van
Devon, kon goed haken en zo werd het naaicafé ook een
haak- en breicafé. Tatjana en ik konden het onmiddellijk
goed met elkaar vinden."
"Na een paar maanden kwam Tatjana bijna huilend
vertellen dat het RIZIV een deel van Devons papieren
verloren was", gaat Sandra ver
der. "Ze had 1,5 jaar
voordien een aanvraag gedaan voor een rolstoel voor
haar zoon. Devon werd geboren met dwerggroei en heeft
ook nog een complexe aandoening. De tranen stonden in
haar ogen, want ze moest de aanvraag helemaal opnieuw
doen. Ondertussen had haar zoontje al heel wat operaties
achter de kiezen en moest Tatjana zijn rolwagen telkens
huren. De kinderrolwagens waren altijd bezet, dus kreeg
Devon een rolstoel voor volwassenen, helemaal niet
aangepast aan hem."

OPROEP AAN DE VERENIGINGEN:
Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER
voor 2021 naar
lieselore.verstringe@zuienkerke.be
Wij publiceren ze gratis.

Het verhaal van Devon bleef door Sandra's hoofd spoken.
"Een kind zou nooit mogen boeten omdat het systeem
niet 100% functioneert.
Kinderen met een beperking hebben zoveel nodig. Een
volwassene kan je uitleggen waarom iets niet kan of
waarom iets lang kan duren, maar kinderen verstaan dit
niet. Ik zie heel vaak berichtjes van ouders die iets zoeken
voor hun kind met een beperking. Niet enkel Devon moet
wachten, er zijn heel wat ouders die in hetzelfde schuitje
zitten."
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Elektriciteit, sanitair, verwarming,
gyprocwanden en -plafonds, isolatie …
Kerkebilk 12, 8377 Houtave
050 322 611 of 0478 27 30 93
Geregistreerd aannemer
Vraag vrijblijvend inlichtingen, gratis offerte!
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ADVERTEREN IN HET PoldermagaZIEN
- intekenformulier 2021 -

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 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

f

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

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

g
e

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

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

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

Datum en Handtekening :

*aanvinken wat van toepassing is

Indienen vóór 1 december 2020
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EVENEMENTENKALENDER
Wegens de huidige omstandigheden inzake het coronavirus kunnen sommige
activiteiten of evenementen nog geannuleerd worden.
Houd de website van Zuienkerke in de gaten voor het meest recente nieuws i.v.m. de
activiteiten en evenementen.
TERUGKERENDE ACTIVITEITEN
DATUM

UUR

OMSCHRIJVING

ORGANISATIE

PLAATS

Ma

19.00

Volleybal

PASAR

Sportzaal

Ma ( vanaf september) 16.15 - 18.00

Beeldatelier 6-12 jaar

Jeugddienst

Notelaar

Di

21.15-22.15

Volleybal

Sport 30-70

Sportzaal

Di (om de 14 dagen)*

14.00

Kaartnamiddag

OKRA

Notelaar

Woe (vanaf september)

12.30 - 13.30

Creatief met muziek

Jeugddienst

Notelaar

Woe (t.e.m. december)

13.30

Techniekacademie

Jeugddienst

Notelaar

Woe (om de 14 dagen)

14.00

Kaartnamiddag

Sportcentrum

Petanque

Gepensioneerdenbond
Meetkerke
S-plus Zuienkerke

Vrij (om de 14 dagen)
2de vrij

19.30

kaarten

Driekoningenkaarters

1x per maand

Wordt
vermeld op
uitnodiging

Wandelen

OKRA

Kerkplein Houtave
herberg Drie
Koningen

* De activiteiten georganiseerd door OKRA gaan momenteel niet door, maar herstarten wanneer dit opnieuw toegelaten
is en het opnieuw veilig is. Bij de herstart worden alle leden persoonlijk verwittigd.

Oktober 2020
DATUM

UUR

Zo 18

10.00 – 11.00 Ontbijt en virtual realitybeleving
11.30 – 14.00 Broodmaaltijd en rondleiding
Domein Polderwind
14.30 – 16.30 Meezingactiviteit en initiatie
“Oude bewaartechnieken voor
vis”
20.00
Lezing : verdriet en verlies

Zo 18
Zo 18

Woe 21
Do 22

OMSCHRIJVING

Hutsepot en bingo*

ORGANISATIE

PLAATS

De Blazuin

De Haan

De Blazuin

Zuienkerke

De Blazuin

Blankenberge

Gezinsbond

Sint-Bavokerk
Houtave
Notelaar

OKRA
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November 2020
DATUM

UUR

OMSCHRIJVING

ORGANISATIE

PLAATS

Di 10

Bowling toernooi*

OKRA

Blankenberge

Vrij 20
Za 21

Worstenkaarting*
Mis voor de overleden leden +
feestmaaltijd*

OKRA
OKRA

Notelaar
De Grote Stove

December 2020
DATUM

UUR

OMSCHRIJVING

ORGANISATIE

PLAATS

Di 1

9.00–11.00

Bloedgeven

Rode Kruis ism vriendenkring

Sportzaal

Ma 21

11.30–14.00 Kerstfeest*

OKRA

Notelaar

Januari 2020
!! Wegens corona wordt er geen nieuwjaarsreceptie georganiseerd in 2021.

VERHUUR VAN SPRINGKASTELEN

bvba Schrijnwerkerij Wybo

Brugge en omstreken

Verhuur Danneels
www.verhuurdanneels.be

Blankenbergsesteenweg 13
8377 Zuienkerke
Tel. 050 41 19 88
GSM 0476 40 94 15
Fax 050 42 89 59
wybo.kurt@belgacom.net
www.wybo-kurt.be
BTW BE 0824.090.521

0472/60 56 58
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PUZZEL
De vorige puzzel werd gewonnen door Timperman Brike.
Proficiat!!
Er waren 41 inzendingen, waarvan 35 juist waren en
6 fout.

Hier volgt de nieuwe puzzel :
1. De oplossing voor elk van onderstaande gezochte
woorden is terug te vinden in ons informatieblad +
annex.
2. Als alles correct is ingevuld krijg je verticaal, in de
gearceerde vakken een volledig woord te lezen. I en J
staan in twee verschillende vakjes! Liggende streepjes
(bv. OCMW-voorzitter), de apostrof (bv. ’s morgens),
begrippen bestaande uit meerdere woorden (Koning
Albertplein) sluiten aan zonder spatie.
3. Stuur uw volledige oplossing door middel van
onderstaand formulier naar Redactie PoldermagaZIEN,
Kerkstraat 17 8377 Zuienkerke vóór 31/12/2020. Enkel
het verticale woord volstaat dus niet!
4. Onder de juiste inzendingen wordt één winnaar
uitgetrokken die een waardebon van € 10.00
toegestuurd krijgt

Het juiste woord was: Enigma
Betekenis van het woord: raadsel

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

1
2
3
4
5
6
7
8

1. Organisatie die streeft naar een beter leven voor de
plattelandsbevolking in Caiza.
2. Scholengemeenschap
3. BIN
4. Radiologisch onderzoek van de borsten.

5.
6.
7.
8.

52

Bibliotheek Zuienkerke
Iemand die helpt bij het renoveren van je woning.
Populair tik-tok nummer
Initiatief in het kader van “ik zomer West-Vlaams”.

EDITORIAAL
PUZZEL
POLDERMAGAZIEN, oktober 2020
Driemaandelijks tijdschrift gratis aan de bevolking aangeboden door het Gemeentebestuur
in samenwerking met alle adverteerders.

INHOUDSOPGAVE

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

P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.
P.

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

OPROEP AAN DE VERENIGINGEN:

Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER voor 2021 naar
lieselore.verstringe@zuienkerke.be. Wij publiceren ze gratis.
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39
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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

IPZ Blankenberge-Zuienkerke

101 of 050/42.98.42

Brandweer De Haan

050/41.20.20

Informatie Elektriciteit, aardgas

078/35.35.34

Kabeldistributie

015/66.66.66

Informatie water

078/35.35.99

Defect water (24h op 24)

078/35.35.88

Defect elektriciteit

078/35.35.00

Melden gasreuk

0800/65.0.65

Defect Openbare Verlichting

050/43.20.50- 0800/6.35.35

Dokter van wacht

1733

Europees noodnummer

112

• OPENINGSUREN GEMEENTEDIENSTEN
IN HET GEMEENTEHUIS:
Werkdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
vrijdag

Voormiddag
09.00 - 12.00
09.00 - 12.00
09.00 - 12.00
09.00 - 12.00
09.00 - 12.00

• OPENINGSUREN OCMW
Namiddag
GESLOTEN
GESLOTEN
13.00 - 16.30
GESLOTEN
GESLOTEN

Gesloten op maandag 2 november, woensdag 11 november en
vrijdag 25 december 2020 en op vrijdag 1 januari 2021.
Tel. 050/43 20 50 Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke
• OPENINGSUREN POSTKANTOOR:
Maandag
GESLOTEN
Dinsdag
09.30 - 12.00
Woensdag
GESLOTEN
Donderdag
09.30 - 12.00
Vrijdag
09.30 - 12.00

15.00 - 18.00
GESLOTEN
15.00 - 18.00
GESLOTEN
GESLOTEN

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

08.30 - 12.30

• GELDAUTOMAAT:
Tijdens de openingsuren kan iedereen in de
hal van het gemeentehuis ter hoogte van
het postkantoor gebruik maken van deze
automaat.
• VERKOOPPUNTEN HUISVUILZAKKEN:
Gemeentehuis, Dagelijkse Nood, Slagerij Chris,
De Nieuwe Blauwe Toren, Nieuwe Polder
(Houtave), Carine Blomme (Hoeksam), Familie
Cuypers (Meetkerke), aan de vuilniswagen zelf
(enkel restafval groot en klein + PMD, geen
bedrijfsafvalzakken)

toerismezuienkerke
Gemeente Zuienkerke

Blankenbergse steenweg 40/A
8377 Zuienkerke
T 050 31 85 52
KEVIN.MURPHY

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

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

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