


De Nieuwe Blauwe Toren
Eet- en praatcafé

Wij verwelkomen u graag voor een gezellig pintje aan de toog
maar ook voor een lekkere hap.

Tijdens de zonnige dagen is het zalig vertoeven op ons terras terwijl de kleintjes hun 
hartje ophalen op het vernieuwde speelplein.

 

Kristof en Annelien De Craemer - Demon 
Blankenbergse steenweg 2,  8377 Zuienkerke

050/70.87.40  -  blauwetoren.zuienkerke@telenet.be
www.denieuweblauwetoren.be

• Gesloten op dinsdag •

 

 

 

 

 

 
   OOK: ALLE GROND- EN OPKUISWERKEN IN BEPERKTE  RUIMTES. 

 

 

 

TUINONDERNEMING
MARC VANLOO 

GROND-, TUIN- EN AFSLUITINGSWERKEN  

www.marcvanloo.be 
Nieuwe Steenweg 38A  
8377 Zuienkerke 
info@marcvanloo.be 
tel: 050/41.43.11 

SNOEIEN VAN BOMEN EN 
VERHAKSELEN VAN AFVAL. 
AANLEG VAN OPRITTEN EN 
TERRASSEN: O.A. SIERKLINKERS, 
BLAUWSTEEN,… 
LEVEREN EN PLAATSEN:NIDAGRAVEL, 
TUINPOORTEN, TUINBEREGENING EN 
DRAADAFSLUITINGEN. 
 
SLECHTS EEN DOORGANG NODIG VAN 
75 CM!!!!
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Woord vooraf

Beste lezers,
 

Van een strenge winter kunnen we de voorbije maanden gelukkig niet spreken. Hoewel het af en toe 
regende, zullen de zachte temperaturen er wel voor zorgen dat de energiefactuur betaalbaar blijft. 
Nu de lente toch al vroeg in onze gemeente is beland, kan iedereen snel wat positieve energie op-
doen. 
 
Na wat vertraging kon de aannemer die instaat voor de aanleg van het � etspad (Zuienkerke dorp - 
Brugse Steenweg) uiteindelijk toch van start gaan. 
We hopen op een vlotte afwerking. Ook de werken aan onze grenzen voor de aanleg van de nieuwe 
A11 (Brugge - Westkapelle) gingen reeds van start. Het wordt een groots werk dat pas na 42 maan-
den, najaar 2017 voltooid zal zijn. 
U kunt alle info over deze werken vinden in de rubriek ‘Openbare werken’ wat verder in het Polder-
krantje. 

De mensen van onze technische dienst zijn momenteel volop bezig met de heraanleg van ons ver-
nieuwd speelplein te Meetkerke (sportcentrum).
Tegen de grote vakantie zullen de kinderen, die naar onze speelpleinwerking ‘De Ploeters’ komen, 
weer volop kunnen spelen.
Voor die zomervakantie zijn er tevens nog wat werken voorzien aan verschillende landbouwwegen. 
Zodoende zal er tijdens de vakantiemaanden weer volop genoten kunnen worden van onze mooie 
landelijke omgeving. Verder hebben verschillende verenigingen tal van activiteiten gepland. Meer in-
formatie hieromtrent vind je in dit Infokrantje! Niet te vergeten: op zondag 4x mei zorgt de gemeente 
opnieuw voor heel wat leuke randanimatie aangezien die dag de 45ste internationale 2-daagse van 
Vlaanderen Zuienkerke doorkruist. 

Samen met de redactieraad denken we erover na om volgend jaar het Polderkrantje in een nieuw 
jasje te stoppen, tips zijn steeds welkom. 
Als bewoner van onze gemeente zijn jullie de ideale spreekbuis om ons te laten weten waar eventu-
eel nog zaken omtrent het openbaar domein, dienst verlening,…  aangepakt dienen te worden. 
Daarvoor kun je steeds terecht bij de bevoegde mensen.
Technische Dienst  050/417577     Secretariaat  050/432050
 
Geniet van wat de natuur in deze periode te bieden heeft. 
Maak wat tijd voor jezelf en je gezin. 
Veel leesgenot,
 

Namens de redactieraad
    
Wim Cools
Schepen van informatie 
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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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Gemeenteraad
ZITTING VAN 14 JANUARI 2014

FINANCIËN : 
- meerjarenplan 2014-2019 
De gemeenteraad keurt het meerjarenplan 2014-2019 in het kader van de Beleids- en 
Beheerscyclus (BBC) goed.
- budget 2014 
De gemeenteraad keurt het budget van de gemeente, bestaande uit de beleidsnota en de 
financiële nota, passend in het meerjarenplan 2014-2019, goed.

OCMW : BESLUIT GOUVERNEUR IVM DE VASTSTELLING VAN DE JAARREKENING 2012 
De gemeenteraad neemt kennis van het besluit van de Gouverneur betreffende de vaststell-
ing van de jaarrekening 2012.

ONDERHOUDS- EN HERSTELLINGSWERKEN :
- aan diverse landbouwwegen
De gemeenteraad keurt het ontwerpdossier herstelling- en onderhoudswerken aan diverse 
landbouwwegen voor een geraamd bedrag van 285.317,64 euro (BTW 21 % inbegrepen) 
goed.
De gunning zal geschieden via openbare aanbesteding.
- aan de Oosternieuwweg-Noord
De gemeenteraad keurt het ontwerpdossier herstelling- en onderhoudswerken aan de 
Oosternieuwweg Noord voor een geraamd bedrag van 112.435,70 euro (BTW 21 % inbegre-
pen) goed.
De gunning zal geschieden via openbare aanbesteding.

INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND
DE HAAN – BLANKENBERGE – ZUIENKERKE: 
De gemeenteraad keurt het protocol intergemeentelijke samenwerking De Haan – 
Blankenberge – Zuienkerke dat loopt t.e.m. 31 december 2019 goed.

OPENINGSUREN POST: 
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 09.00 - 12.15 uur
Woensdag: 13.30 - 16.30 uur

IN HET GEMEENTEHUIS STAAT EEN GELDAUTOMAAT.
Tijdens de openingsuren kan iedereen in de hal van het gemeentehuis ter hoogte van het postkantoor 
gebruik maken van deze automaat.

OPENINGSUREN GEMEENTEDIENSTEN IN HET GEMEENTEHUIS
Elke werkdag van 9 uur tot 12 uur en op woensdagnamiddag van 13 uur tot 16.30 uur.
LET OP : Elke eerste woensdag van de maand is het gemeentehuis in de namiddag open van 15 uur 
tot 19 uur. 
Op woensdag 7 mei, 4 juni en 2 juli is er zowel op de dienst burgerzaken, de � nanciële dienst, de 
dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening en de politie dienstverzekering van 15 uur tot 19 uur.
Het gemeentehuis is gesloten op paasmaandag 21 april, donderdag 1 mei en vrijdag 2 mei, donder-
dag 29 mei en vrijdag 30 mei, pinkstermaandag 9 juni, vrijdag 11 juli. 
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GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL : 
De gemeenteraad keurt het minimaal decretaal schoolwerkplan goed.

VASTSTELLEN VERGOEDING ONTEIGENING GRONDEN LANGSHEEN DE DRIFTWEG:
De gemeenteraad keurt de respectievelijke vergoeding voor de onteigening van een perceel 
grond gelegen langs de Driftweg goed.

ZITTING VAN 27 FEBRUARI 2014

OVEREENKOMST TUSSEN DE GEMEENTE ZUIENKERKE, TMVW EN N.V. AQUAFIN :
De gemeenteraad keurt de overeenkomst tussen de gemeente Zuienkerke, TMVW en N.V. 
Aquafin waarbij Aquafin aan TMVW de databank en de modellering bestaande toestand, 
inclusief kwaliteitsborging ter beschikking stelt op basis van de hydronautstudie  R94BR02 
(zone Vagevuur) en R94BR06 (zones Wenduinestraat, Nieuwmunster, Houtave, Zuienkerke en 
Meetkerke) en dit tegen de vergoeding van 8.619,10 euro voor de databank en 3.844,53 
euro voor het model bestaande toestand goed.

DE OPRICHTING EN DE WERKING VAN DE WERKWINKEL OOSTKUST EN AFSPRAKENKALEN-
DER WERKWINKELPUNT IN HET SOCIAAL HUIS VAN KNOKKE-HEIST :
De gemeenteraad keurt de nieuwe samenwerkingsovereenkomst goed.

FINANCIËN
- Aanvulling meerjarenplan 2014-2019 
De gemeenteraad keurt het goed om onder actieplan 6 zijnde “ondersteuning van het jeug-
dwerk in de algemene zin” van beleidsdoelstelling 3, volgende bijkomende actie te voorzien:
Act. 37: Onderzoeken of er vraag is naar een soort jongerenlokaal met beperkt georgani-
seerde activiteiten.

- Gemeentelijke toelage Vagevuurjoggers
De gemeenteraad keurt het toekennen van een toelage aan de sportvereniging “de 
Vagevuurjoggers”, ten bedrage van 2,50 euro per lid woonachtig te Zuienkerke goed.

- Gemeentelijke dotatie aan de politiezone Blankenberge-Zuienkerke boekjaar 2014
De gemeenteraad keurt de dotatie van de gemeente Zuienkerke aan de politiezone 
Blankenberge-Zuienkerke ten bedrage van € 446.140,00 goed en dit op basis van het finan-
cieringsprotocol goedgekeurd in de gemeenteraad van 27/12/2012.

- Definitieve afrekening forfaitaire bijdragen brandweer 
De gemeenteraad keurt het voorstel van definitieve afrekening van de forfaitaire bijdragen 
voor de brandweer voor de jaarrekeningen 2006 tot en met 2010 goed.

- OCMW 
De gemeenteraad keurt het overschot van de gemeentelijke bijdrage met ingang van 
1/1/2014 te bestemmen als tijdelijk werkkapitaal voor het OCMW ingevolge de overgang van 
de nieuwe beleids- en beheerscyclus goed.

GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL:
- Aankoop van 5 digitale borden
De gemeenteraad keurt de aankoop van 5 digitale borden voor de Gemeentelijke Basisschool 
goed. De kostprijs voor de aankoop van 5 digitale borden wordt geraamd op een bedrag van 
18.500,00 euro. De gunning zal geschieden via onderhandelingsprocedure zonder vooraf-
gaande bekendmaking.
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- Toekenning extra vrije dag voor het onderwijzend personeel
De gemeenteraad keurt de toekenning van een extra vrije dag voor het onderwijzend perso-
neel aan de Gemeentelijke Basisschool op 30 juni 2014 goed.

- Aanleggen van een nieuwe bliksembeveiliging:
De gemeenteraad keurt het aanleggen van een nieuwe bliksembeveiliging voor de Sint-
Bartholomeuskerk te Nieuwmunster goed.
De kostprijs der werken wordt geraamd op 9.000,00 euro.
De gunning zal geschieden via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmak-
ing.

- Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk – aanleg fietspad Grotestraat-Prins 
Leopoldstraat:
De gemeenteraad keurt de nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie West-
Vlaanderen, de gemeente Zuienkerke, de gemeente De Haan en de TMVW goed.
Het totaal der werken wordt geraamd op 1.867.673,36 euro (inclusief BTW) waarvan 
121.147,62 euro (BTW inclusief) ten laste van gemeente Zuienkerke voor de wegenis en 
124.280,80 euro ten laste van de TMVW voor de riolerings- en verhardingswerken op het 
grondgebied van Zuienkerke.

NIEUWE SAMENSTELLING :
- Landbouwraad
De gemeenteraad keurt de nieuwe samenstelling van de landbouwraad goed.

- Milieuraad
De gemeenteraad keurt  de nieuwe samenstelling van de adviesraad voor Milieu en Natuur 
goed.

 
BETAAL JIJ OOK TE VEEL VOOR UW VERZEKERINGEN?
Bezorg ons uw verzekeringspolissen en wij zien GRATIS uw verzekeringen na ! ! !

BRENG EEN NIEUWE VERZEKERINGSKLANT AAN
en u krijgt GRATIS een FLES CHAMPAGNE cadeau ! ! !

uw BANKIER en VERZEKERINGSMAKELAAR onder één dak
Leopold I-laan 52, 8000 Brugge Kr. Koning

050310035 - mail: info@a-rs.be - www.adviesburostroo.be

ADVIESBURO RONY STROO en Partners

202020
JAARJAARJAAR
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VERKOOP OUDE MAZOUTTANK

Door vervanging van de stookinstallatie van 
de Technische Dienst gaan we over tot de ver-
koop van onze oude mazouttank. 
Bij aankoop dien je wel zelf voor transport te 
zorgen.

Je kan een gesloten envelop met een bod bin-
nenbrengen tot 15 mei 2014 bij de Financi-
ele Dienst in het gemeentehuis.

Wim Cools,
Schepen.

DE GOUDEN GIDS

Beste inwoner

Als milieubewuste gemeente kiezen wij sa-
men met Truvo Belgium, de uitgever van de 

papieren telefoongidsen, voor een gezamen-
lijke verdeling van de telefoonboeken.

Uit onderzoek bleek dat 8 op 10 abonnees 
de gidsen thuis willen blijven ontvangen.
Om te voorkomen dat onze boeken ook be-
deeld worden aan niet-gebruikers, bieden wij 
de mogelijkheid om zich uit te schrijven via 
een link op de startpagina van onze website : 
www.goudengids.be

Personen die zich uitschrijven voor 18-04-
2014, met vermelding van hun adres en te-
lefoonnummer, zullen bij de volgende bede-
ling geen exemplaar meer ontvangen. Met 
uitschrijvingen die ons bereiken na bovenver-
melde datum, zal pas volgend jaar rekening 
gehouden kunnen worden.

VRIJWILLIGERSVERZEKERING

Sinds 2005 biedt het provinciebestuur een 
gratis vrijwilligersverzekering aan. Ondanks 
het gegeven dat meer dan 1.200 organisa-
ties en verenigingen zijn aangesloten bij deze 
verzekering merken we dat deze verzekering 
nog niet door iedereen gekend is.

Deze verzekering werd in het leven geroepen 
om vooral kleinere organisaties ook in de mo-
gelijkheid te stellen haar vrijwilligers te verze-
keren. Hieronder worden kort de basisprinci-
pes van deze verzekering geschetst.

1. voor wie?
Het aanbod is ontwikkeld voor kleinere feite-
lijke verenigingen maar in principe kan elke 
vereniging zonder winstoogmerk van deze 
verzekering gebruik maken.

Expliciet uitgesloten zijn organisaties die zelf 
een publieke rechtspersoon zijn of onderhe-
vig zijn aan een bijzondere overheidsinvloed.

2. wat?
Verzekering buitencontractuele burgerrechter-
lijke aansprakelijkheid, lichamelijke ongeval-
len en rechtsbijstand.

Erkende verenigingen krijgen jaarlijks 100 
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Informatie
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gratis vrijwilligersdagen waarmee men haar 
vrijwilligers tijdens geplande activiteiten kan 
laten verzekeren.

3. hoe?
Deze procedure verloopt in 2 stappen :

In een eerste fase moet de organisatie of 
vereniging een erkenning aanvragen bij het 
provinciebestuur. Het provincie-

bestuur onderzoekt of 
de vereniging een erkenningsnummer toe.

In een tweede fase kan de organisatie of ver-
eniging met het erkenningsnummer de activi-
teiten aangeven bij de verzekeraar.

Voor meer informatie kan u terecht op de 
website www.west-vlaanderen.be/vrijwilli-
gerswerk

Myriam Vanlerberghe,
Gedeputeerde voor Cultuur en Welzijn.

HOE BELLEN NAAR NOODNUMMERS?



ZITDAG INVULLEN BELASTING-
BRIEVEN 

De belastingdienst zal op donder-
dag 12 juni tussen 9 en 12 uur en 
tussen 13:30 en 16:30 uur in het 
gemeentehuis van Zuienkerke IN 
DE VERGADERZAAL BOVEN een 
zitdag houden voor het invullen 
van de aangiften in de personen-
belasting aanslagjaar 2014  (in-
komstenjaar 2013).
Stip de datum alvast aan in uw 
agenda!!!

Adres controle Brugge 6
Controle Brugge 6, bevoegd voor 
de personenbelasting van de ge-
meente Zuienkerke is gehuisvest 
in de G. Vincke-Dujardinstraat 4 
te 8000 Brugge.

KIDS –ID
Binnenkort met uw kinderen op-
reis naar het buitenland?

Vraag tijdig de kids-ID aan bij 
uw gemeente!
De Procedure duurt gemiddeld 
3 weken!

Waarom een kids-ID?
goed beveiligde identiteitskaart voor kinde-
ren onder de 12 jaar
geldig reisdocument in Europa en enkele an-
dere landen

provinciebestuur. Het provincie-

bestuur onderzoekt of 



ZITDAG INVULLEN BELASTING-
BRIEVEN 

De belastingdienst zal op donder-
dag 12 juni tussen 9 en 12 uur en 
tussen 13:30 en 16:30 uur in het 
gemeentehuis van Zuienkerke IN 
DE VERGADERZAAL BOVEN een 
zitdag houden voor het invullen 
van de aangiften in de personen-
belasting aanslagjaar 2014  (in-
komstenjaar 2013).
Stip de datum alvast aan in uw 
agenda!!!

Adres controle Brugge 6
Controle Brugge 6, bevoegd voor 
de personenbelasting van de ge-
meente Zuienkerke is gehuisvest 
in de G. Vincke-Dujardinstraat 4 
te 8000 Brugge.

KIDS –ID
Binnenkort met uw kinderen op-
reis naar het buitenland?

Vraag tijdig de kids-ID aan bij 
uw gemeente!
De Procedure duurt gemiddeld 
3 weken!
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telefoon cascadesysteem “hallo-ouders” 
waardoor een verloren kind sneller weer in 
contact kan worden gebracht met zijn familie

Hoe aanvragen?
Aanvragen bij de gemeente door de ouders 
of de personen met het ouderlijk gezag (in 
bijzijn van het kind + pasfoto).
Minstens 3 weken voor het vertrek naar het 
buitenland.

Geldigheidsduur? 3 jaar.
Aanvraagprocedure: normale procedure
leveringstermijn: 3 weken (gemiddeld)
prijs: 6,10 euro

Meer info? Bij de dienst Burgerzaken in het 
gemeentebestuur, tel. 050/43.20.50.

VERKIEZINGEN
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A11 BRUGGE-WESTKAPELLE:
AANLEG GESTART 

Op 22 maart 2014 is het Agentschap We-
gen en Verkeer (AWV) gestart met de aanleg 
van een belangrijke schakel in het verkeers-
netwerk in West-Vlaanderen:  de A11. Deze 
12-km lange  autosnelweg vormt het ontbre-
kende puzzelstuk tussen twee belangrijke 
verkeersaders: de N31 in Brugge en de N49 
in Westkapelle. Daarmee wordt een belang-
rijke stap gezet naar een betere mobiliteit 
om en rond het polder- en havengebied. De 
werkzaamheden omvatteneen heel aantal 
constructies (waaronder bruggen, tunnels, 
faunapassages en � etsvoorzieningen). Na 42 
maanden, in het najaar van 2017, moet de 
snelweg volledig klaar zijn.
Het project van de A11 is de voorbije jaren 
al herhaaldelijk aangekondigd en toegelicht. 
Nu is de start van het project een feit. Het 
zal de mobiliteit in het noorden van onze stad 
ingrijpend veranderen. Momenteel moet alle 
verkeer van en naar de haven langs de Haven-
randweg-Zuid. Deze gewestweg telt slechts 
één rijstrook in elke rijrichting en is minder 
geschikt voor zwaar verkeer. Met de komst 
van de A11 wordt het havenverkeer geschei-
den van het lokale verkeer. De snelweg biedt 
ook het kusttoerismemeer kansen. Toch is 
de A11 meer dan een louter economische in-
vestering. De verbindingsweg is cruciaal voor 
de veiligheid en de leefbaarheid van onze re-
gio. Naast de aanleg van de A11, worden ook 
lokale wegen verbeterd en � etspaden aange-
legd. 

 18 zones
In minder dan vier jaar tijd wordeneen heel 
aantal constructies gebouwd, gespreid over 
18 zones. Die zorgen voor de verbinding tus-
sen de N31 en de N49, de verbetering van 
het lokale wegennet en de aanleg van veilige 
� etsverbindingen. 
De verbinding tussen de N31 en de N49 rea-

liseren – met oog voor Vagevuurwijk
De verbinding loopt van het bedrijventer-
rein De Blauwe Toren (Brugge) tot aan de 
Natiënlaan(N49) in Westkapelle. Over een 
afstand van 12 km komt er een nieuwe twee-
vaksweg met het statuut van een snelweg. 
Dit verbindingsstuk bevat3 nieuwe aanslui-
tingscomplexen: met de Zeehaven, met de 
N49 in Westkapelle en met de N31 in Brug-
ge. Een vierde aansluitingscomplex (N31/
Blauwe Toren) wordt heringericht.Dat laatste 
aansluitingscomplex ligt vlak bij de oostgrens 
van onze gemeente. Ter afscherming van de 
Vagevuurwijk komen er geluidsschermenaan 
de op- en afrit van dit aansluitingscomplex. 
De A11 kruist enkele spoorlijnen, het Boude-
wijnkanaal, het Leopold- en Schipdonkkanaal, 
de Heistlaan, de N376 en N374 door middel 
van een viaduct, bruggen en tunnels. Door al 
deze ingrepen zal het verkeer in staat zijn om 
in 6 minuten van Brugge (N31) naar Westka-
pelle (N49) te rijden.
Het lokale wegennet verbeteren
Deze ingrepen geven bewoners en landbou-
wers de nodige mobiliteitskansen. In Dudzele 
ontsluiten lokale bruggen en tunnels de Sta-
tionsweg en de Heistlaan. 
 Veilige � etsverbindingen
Na de werken beschikken � etsers over 15 km 
nieuw � etspad. De � etsverbindingen worden 
samen met de Vlaamse Landmaatschappij 
(VLM) gerealiseerd.
Meer gedetailleerde info op www.A11verbindt.
be. 

 Timing
Op 22 maart werd het of� ciële startsein ge-
geven voor de werken. Vanaf dan werden 
verschillende werfzones opgestart. Tot eind 
2015 is de verwachte hinder beperkt tot het 
rijden over versmalde rijstroken. Vanaf eind 
2015 wordt meerhinder verwacht. Eind 2017 
zalhet project A11 afgerond zijn. 
Minder hinder: focus op bereikbaarheid en 
communicatie
Gedurende de werkzaamheden blijven de 
N31, N49, N300 en N350 steeds open. Het 
aantal rijstroken op de hoofdverbindingen zal 
nauwelijks worden verminderd.Bij werken op 
of rond deze verbindingswegen wordt zoveel 
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Openbare werken & 
technische dienst
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digitale nieuwsbrief van het project. Surf naar 
www.A11verbindt.be en vul uw e-mailadres 
in. De meest recente projectinfo vindt u even-
eens op deze website.
(foto’s “overzichtskaart werken A11” en 
“planning werken-tijdlijn A11”)

DE RATTENVANGER
Bij onze Technische Dienst staan de mensen 
die er werken in voor verschillende taken.
Onderhoud openbaar domein, ophaling huis-
vuil, onderhoud van alle gemeentelijke gebou-
wen.
Waarvoor onze dank.
Één deze taken is ook de rattenverdelging.
In Zuienkerke werden in 2013 geen muskus-
ratten meer gevangen.

mogelijk wordt gewerkt met versmalde rijstro-
ken.Tijdens de bouw van tunnels zullen de 
N376 en N374 tijdelijk afgesloten zijn maar 
dit zal niet gelijktijdig gebeuren (telkens gedu-
rende ongeveer een jaar). Het verkeer zal tel-
kens een omleidingsweg moeten nemen. Het 
Agentschap Wegen en Verkeer zal ook veel 
inspanningen leveren om over de werkzaam-
heden te communiceren (met een website, di-
gitale nieuwsbrieven, bewoners- en bedrijven-
informatie, bereikbaarheidskaarten, overleg 
met betrokkenen…).

 Blijf op de hoogte
Wil u permanent op de hoogte blijven van de 
evolutie van de werken, omleidingsinformatie 
en verloop van de werken? Schrijf u in op de 
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Onze kleine gemeente kan echter wel het 
record aantal gevangen bruine ratten in de 
Brugse Polders op onze naam schrijven.
De rattenvanger wist 1494 exemplaren te 
verzamelen.
In Brugge werden 1136 exemplaren gevan-
gen.
Per dag worden in Zuienkerke ongeveer 4 rat-
ten gevangen.
Pro� ciat Dany Goethals met het behalen van 
de gele trui!!!!!

Wim Cools,
Schepen van openbare werken en technische dienst.

't Zandlopertje
DE TEA-ROOM VAN DE ZEEDIJK

TE ZEEBRUGGE-BAD

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

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

Kapsalon Greco
De Decker Chantal

Nieuwe Steenweg 88 - 8377 Zuienkerke
T 050 41 84 14

Gesloten op zon-, maan- en dinsdag

BTW nr. 0672.111.515
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LANDBOUWFOLIE

Ook dit jaar biedt de gemeente Zuienkerke  
aan de landbouwers de mogelijkheid de land-
bouwfolies binnen te brengen.
Dit kan op woensdagnamiddag op het terrein 
van de Technische Dienst, Nieuwe Steenweg 
39a van 12.30 uur tot 16 uur op de hierna-
volgende data:

Woensdag 7 mei 
Woensdag 14mei 
Woensdag 21 mei 
Woensdag 28 mei 

Vooraleer de folies af te leveren, dient u zich 
eerst aan te melden bij de verantwoordelijke 
van de Technische Dienst Patrick Van den 
Fonteyne, die u dan een afgifteformulier be-
zorgt.
De folies dienen aangeboden te worden on-
der volgende voorwaarden:
 de folies dienen zuiver te zijn (vrij van alle 

bestanddelen)
 er mogen geen putresten of andere ver-

vuilingen aanwezig zijn = veeg- of bezem-
schoon

 geen touwen of andere bindmiddelen 
Folies die niet aan deze voorwaarden voldoen, 
worden geweigerd.
Voor verdere inlichtingen, kunt u steeds te-
recht bij de milieudienst, tel. 050/41.75.77.
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Cultuur
UNIEK KOORCONCERT TE NIEUWMUNSTER 
Koorconcert te Nieuwmunster
Op zondag 27 april 2014 organiseert de 
Kerkfabriek samen met de Parochieraad om 
11:00 uur de tweede maal een aperitiefcon-
cert in de Sint-Bartholomeuskerk te Nieuw-
munster. 
Gastkoor is opnieuw VIA VOCIS, een gemengd 
koor dat zijn wortels heeft in de Academie 
voor Muziek en Woord van Sint-Agatha-Ber-
chem. Onder leiding van Thomas Lucas Van-
lede brengt het koor vooral concerten met op 
het programma een combinatie van oude en 
hedendaagse koormuziek, van Palestrina en 

Josquin Deprez over Buxtehude, Bach en Ra-
meau tot John Cage en ArvoPärt.
Voor hun lenteprogramma van 2014 liet Tho-
mas Lucas Vanlede de keuze vallen op het 
magistrale maar ook geheimzinnige “Mem-
braJesunostri” van de onvolprezen en Bach’s 
grote voorbeeld DietrichBuxtehude (1637 – 
1707). “MembraJesunostril” combineert Bij-
belcitaten met middeleeuwse teksten waarin 
het, net als in het gangbaarder Stabat mater, 
gaat om de pijn en het lijden van de kruisi-
ging. Elk van de zeven meditaties richt zich in 
een berustende en contemplatieve stemming 
op een ander deel van Christus' lichaam, zon-
der zich te verliezen in een zware worsteling 
zoals in de latere passiemuziek.

Het koor wordt instrumentaal begeleid door  
twee violen en basso continuo (orgel en vio-
lone). In het zesde deel (‘Ad Cor’) nemen vijf 
viola da gamba de begeleiding over, indruk-
wekkend mooi en ingetogen.

Dirigent Thomas Lucas Vanlede genoot zijn 
professionele zangopleiding bij Dina Gross-
berger aan het Koninklijk Conservatorium 
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van Brussel. Hij geeft zangles in de Stedelijke 
Academie voor Muziek en Woord te Blanken-
berge en St.-Agatha-Berchem.

Praktisch: 
Koorconcert ‘VIA VOCIS’ – 27 april 2014 – 
11:00 u
Kerk St.-Bartholomeus - Nieuwmunster
Inkom: 10 € (inclusief een aperitief na het 
concert)

Kaarten voor dit concert kunnen bekomen 
worden bij:

Mark Makelberge, mark.makelberge@tele-
net.be - 0471/26 69 26
Anneke Delannoye,  delannoyeanneke@hot-
mail.com - 0486/70 51 99

Dit concert maakt deel uit van de feeste-
lijkheden in het kader van “800 jaar Nieuw-
munster. Dorp met uitzicht !” en wordt mede 
mogelijk gemaakt dank zij de steun van de 
Cultuurraad Zuienkerke, KVLV-Nieuwmunster, 
de Koning Boudewijnstichting, CERA.

VLAANDEREN FEEST
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 ORGANISATIEPARTNER WORDEN VOOR VLAANDEREN FEEST! IN 2014?  Een optie op een feestcheque tot 170 euro is mogelijk!   

Ook dit jaar plant Vlaanderen Feest! een zo breed mogelijke 11-daagse activiteitenwaaier ter gelegenheid van het Feest van de Vlaamse gemeenschap. Hij vormt de aanloop naar de Vlaamse feestdag, met 11 juli zelf als orgelpunt en nog een zaterdagse uitloper de dag erna. Gangmakers van een buurtinitiatief of een verenigingsactiviteit kunnen lokale organisatiepartner worden. Nuttig om weten: zij komen daardoor meteen ook in aanmerking voor een feestcheque tot 170 euro als honorering van de samenwerking!   
Zet u een verenigingsactiviteit, een straat- of een wijkinitiatief in de steigers tussen 4 en 12 juli of in het voorafgaand openingsweekend van 28 en 29 juni? En wil u die activiteit of dat initiatief graag ook in het teken plaatsen van de campagne voor het Feest van de Vlaamse Gemeenschap?  Dan kan u kandideren om lokale organisatiepartner voor Vlaanderen Feest! te worden. En wat meer is: zo krijgt u meteen ook uitzicht op een feestcheque als tussenkomst in kosten na afloop.  
Om in aanmerking te komen, moet het evenement wel een open en ook een niet-competitief karakter hebben. Het moet mensen voor positief gemeenschapsleven in een groepsgebeuren bij elkaar brengen binnen de eigen gemeente.   
Uitgaven voor een natje en een droogje blijven hoe dan ook voor eigen rekening van de organisator. Maar via de feestcheque kunnen na afloop van de activiteit of het initiatief wel een aantal andere organisatiekosten gerecupereerd worden tot maximum 170 euro.   
De campagne wordt financieel mogelijk gemaakt dank zij een subsidie van de Vlaamse overheid voor Vlaanderen Feest!  
 
Geldige kandidaturen kunnen maar aanvaard worden zolang de voorraad feestcheques binnen het beschikbare budget strekt. De opties op een feestcheque worden daarom toegekend volgens het principe “wie eerst komt, eerst oogst”. Elk jaar overtreft de vraag al snel het aanbod! Er zeer vlug bij zijn is dus de boodschap!  
 
 

Alle informatie plus het formulier om te kandideren is vanaf midden maart beschikbaar op de campagnewebstek www.vlaanderenfeest.eu (doorklikken op kandideren >lokale initiatieven).   
Daar leest u alles over de vereiste kenmerken voor de activiteit, over de na te leven bepalingen  bij de uitwerking, over uitgaven die wel en niet in aanmerking komen voor tussenkomst en over  de bewijsvoering die na afloop verwacht wordt om de feestcheque effectief te bekomen.   
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11-JULIVIERING

Dit jaar gaan we voor een extra large editie 
van Zuienkerke zingt. Tommy Verburgh werkt 
samen met een schare enthousiaste muzi-
kanten een gevarieerd   programma uit met 
vergeten parels en verrassende nieuwe ar-
rangementen. Nagenieten kan tijdens de ge-
bruikelijke feestelijke receptie. 

Wanneer: vrijdag 11 juli 2014 om 20u
Waar: sporthal Zuienkerke
Kaarten in voorverkoop aan 8 euro bij de lo-
kale middenstand, het gemeentehuis en de 
leden van het dagelijks bestuur van de cul-
tuurraad.

Ludwig Vanderbeke

GEZOCHT ZANGTALENT (M/V) VOOR HET 
GELEGENHEIDSKOOR: “ZUIENKERKE ZINGT”
Heb je een niet onaardige stem en hou je van 
zingen? Dan hebben we een geknipte activi-
teit voor jou: doe mee met het 11-julikoor. On-
der de enthousiaste leiding van Tommy Ver-
burgh leer je tijdens enkele repetities in de 
loop van mei en juni een gevarieerde selectie 
Vlaamse klassiekers en/of verborgen parels 
aan. Samen met hel en enkele gastmuzikan-
ten en zangers geef je het beste van jezelf tij-
dens de 11-juliviering op vrijdag 11 juli 2014.

Geïnteresseerd? 
Contacteer Annie Allemeesch. 
T 050 43 20 50

PROVINCIE ROEPT KUNSTENAARS OP
OM DEEL TE NEMEN AAN
‘ BUREN BIJ KUNSTENAARS’

PERSBERICHT - 25 maart 2014

Provincie roept kunstenaars op om deel te 
nemen aan ‘Buren bij kunstenaars’ 
De Provincie roept kunstenaars op om deel 
te nemen aan de elfde editie van ‘Buren bij 
kunstenaars’. Op vrijdag 17, zaterdag 18 en 
zondag 19 oktober 2014 vindt het jaarlijkse 
evenement, georganiseerd door het West-
Vlaamse provinciebestuur, opnieuw plaats.

Tijdens de driedaagse zetten kunstenaars uit 
de hele provincie hun deuren open voor het 
grote publiek. 
In 2013 participeerden maar liefst 1.685 
West-Vlaamse kunstenaars. 
Deelname is gratis. Amateurs of professio-
nelen, vanuit om het even welke discipline 
(gra� ek en tekenkunst, schilderkunst, beeld-
houwkunst/installatie, fotogra� e, video, 
kunstambachten, mixed media…) kunnen 
zich inschrijven, online via www.burenbijkun-
stenaars.be of door het deelnemingsformu-
lier terug te sturen naar:

Provincie West-Vlaanderen
Dienst Cultuur - ‘Buren bij kunstenaars’ 

Koning Leopold III-laan 41 
8200 Sint-Andries 

Online inschrijven kan tot en met 30 april 
2014. Deelnemingsformulieren dienen ten 
laatste op 25 april teruggestuurd te worden.
Het deelnemingsformulier kan worden aange-
vraagd via het Provinciaal Informatiecentrum 
Tolhuis (Jan Van Eyckplein 2 in Brugge), via 
provincie@west-vlaanderen.be of via het gra-

0800 20 021
www.burenbijkunstenaars.be
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Oostendse Steenweg 81

8377 Houtave

tel. 050/689060

GSM 0473/ 970539

www.the-art-of-cooking.be

stijnvandermeersch@telenet.be

BTW/TVA : BE 0892.473.145

THEARTOFCOOKING

Kookworkshops en -demo's
The Art of Cooking verzorgt eigentijdse kookworkshops en – demo’s op een spontane en relaxte manier in een gezellige sfeer,

nadien kunnen de partners, vrienden,… mee aanschuiven aan tafel

U kan zich individueel inschrijven op de data die vermeld staan op de website.

Op aanvraag kunnen kookworkshops ook (minimum 8 personen)

Gastronomie aan huis
U wenst een toffe gezellige avond te organiseren met vrienden, familie,…  bij u thuis, maar u heeft geen zin om zelf te koken 

of om op restaurant te gaan.

Dan kunt u mij inhuren voor een gastronomisch geslaagde middag of avond volledig naar uw wensen.

Ook verzorgen wij voor u trouwfeesten, communiefeesten, tuinfeesten,...

Private dining Room
Onze private dining room leent zich perfect voor een intiem familiediner, vergaderingen,...

Bij ons kunt u terecht met groepen vanaf 8 personen tot 26 personen
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tis telefoonnummer 0800 20 021.
Initiatieven met commerciële doeleinden zijn 
niet toegelaten. De deelnemende ateliers 
dienen in West-Vlaanderen gevestigd te zijn. 
Het project loopt gelijktijdig in de Provincie 
West-Vlaanderen, het Departement du Nord 
en het Departement Pas-de-Calais in Noord-
Frankrijk. 

[www.burenbijkunstenaars.be]

Meer info:  voor interviews, quotes, beleids-
vragen:
gedeputeerde voor Cultuur van de Provincie 
West-Vlaanderen, Myriam Vanlerberghe
myriam.vanlerberghe@west-vlaanderen.be of 
050 40 31 57

voor andere vragen:
dienst communicatie, Fanny Depijpere
fanny.depijpere@west-vlaanderen.be of 050 
40 35 17 of 0497 05 18 15

Alle persberichten van de Provincie West-Vlaanderen vind 
je op [www.west-vlaanderen.be/nieuws]. 

INTERGEMEENTELIJKE CULTURELE
SAMENWERKING DE BLAZUIN 

 PROGRAMMA 
CULTUURRAAD 

ZUIENKERKE 2014

KUNSTDORP HOUTAVE 

Het tweejaarlijkse Houtaafse kunstenfestival 
is aan zijn vijfde editie toe. Een bonte groep 
kunstenaars palmt de straten van Houtave 
voor één dag in. Onder vrolijk gestreepte zei-
len tonen zij hun kunstwerken en hoe ze tot 
stand komen. Nieuw hierbij is dat ook een 
aantal inwoners van het dorp (een deel van) 
hun huis of tuin openstellen en zo een kun-
stenaar voor een dagje adopteren. Zo kunnen 
we ook weer- en vooral windgevoelige kunst-
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disciplines een plaats geven. Naast de actie-
ve kunstenaars zijn er ook diverse tentoon-
stellingen in Kunst-Klasse, de 3 Koningen en 
de kerk. Uiteraard voorzien we ook de nodige 
animatie met muziek, een wagenspel en acti-
viteiten voor de kinderen. Tenslotte zal er ook 
ruim gelegenheid zijn om de inwendige mens 
te versterken.

 zondag 6 juli van 10u30 tot 18u 
 Houtave dorp
   (Kerkhofstraat en Pastoriestraat) 
 gratis 

KUNSTROUTE ZUIENKERKE

De jaarlijkse kunstroute is een mijlpaal in de 
zomerse kalender van menig lokaal kunst- en 
� etsliefhebber. Elk jaar verwelkomen we an-
dere kunstenaars uit een scala van discipli-
nes en dit al voor de 17de keer. Ook dit jaar 
proberen wij de bezoeker een boeiend en ge-
varieerd aanbod aan te bieden. 

 za 9 - zo 10 - vr 15 - za 16 - zo 17 augustus 
van 10u30 tot 18u
 diverse locaties over de 4 dorpen
 gratis 

 AANBOD 
CULTUURCENTRUM 

BLANKENBERGE

Periode: 15 april – 15 juli / Deadline aanleve-
ren: 21 maart 

CULTUURAANBOD

Warre Borgmans & Vitaly Pisarenko
De biecht van Liszt
zaterdag 12 april - 20 u.
CC Casino - Saveryszaal
abonement € 12,50 // ticket € 15 // jong 
volk € 7,50

Wim Helsen
Spijtig, spijtig, spijtig
UITVERKOCHT
zaterdag 19 april – 20 u.

CC Casino – Saveryszaal
Abonnement € 12,50 // ticket € 15 // jong 
volk € 7,50

Soliño Quintet – jazzconcert
zaterdag 25 april – 20 u.
Kusttheater ‘t Colisée
abonnement € 7,50 // ticket € 10 // jong 
volk € 7,50

Lucas Van den Eynde, Jan De Smet, Barbara 
Dex en Nele Goossens
Kleinkunsteiland – Humor was nooit ver weg
vrijdag 9 mei – 20 u.
CC Casino – Saveryszaal
abonnement € 15 // ticket € 20 // jong volk 
€ 7,50

Henk Ryckaert – Zwerm
vrijdag 16 mei – 20 u.
CC Casino – Saveryszaal
abonnement € 10 // ticket € 12,50 // jong 
volk € 7,50

WINTERACADEMIE
Schotse whisky – een kennismaking
donderdag 8 mei – van 19.30 tot 22 u.
CC Casino, Roeschaertzaal
prijs € 25

GRATIS BEGELEIDE WANDELINGEN
vertrek steeds aan Dienst voor Toerisme (ten-
zij anders vermeld)
Leopold III-plein (tegenover het station) – 
duur: 2 uur
Gratis – zonder inschrijving
Deelname niet in groepsverband

Voor het volledig programma, ga naar cultuur.
blankenberge.be, klik door naar ‘Erfgoed’

Stadswandeling om 10u
9 juni // 23 juni // 30 juni // 14 juli // 28 
juli

Stadswandeling om 15u
10 april //17 april // 26 juni // 03 juli // 10 
juli // 17 juli // 24 juli

Art-nouveauwandeling om 10u
13 april // 8 juni //29 juni 
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Woonzorgcentrum  -  52 Serviceflats 

Herstelkuren  -  Kortverblijf   

Crisisopvang 

Koninklijke baan 90 - 8420 Wenduine 
T : 050/43.30.00  E : info@de-branding.be  W : www.de-branding.be 
 

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

Voorkom een hoge energiefactuur en...

Hou de koude buiten 
en het geld binnen...

Om uw enkele ruiten 
door dubbele beglazing te vervangen.

Gemakkelijk en zonder verandering…
geschikt voor alle houten ramen!

GRATIS PRIJSOFFERTE

Algemene glasonderneming

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

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

Verzorgingen aan huis:
Pedicure  |  Manicure  |  Maquillage  |  Epilatie

Verzorgingen thuis:
Pedicure  |  Gelaatsverzorging  |  Maquillage  | 
Epilatie  |  Verven van wenkbrauwen en wimpers  | 
Manicure  |  Lichaamsverzorging



21

Maritieme wandeling om 10u
vertrek aan podiumboot, hoek Havenstraat & 
Franchommelaan
22 juni // 13 juli

Havenfeesten met maritieme wandeling om 
10u30
vertrek aan de Paravang, kant De Smet de 
Naeyerlaan
29, 30 en 31 mei, 1 juni

Week van de Begraafplaatsen met funerair 
erfgoedwandeling om 14u
24 en 25 mei
Vertrek aan de ingang van de Stedelijke Be-
graafplaats Blankenberge

Open Kerkendag om 14 en 16u
Sint-Rochuskerk: 31 mei en 1 juni
Sint-Antoniuskerk: 1 juni

Visite guidée en ville (en français)
à 10h
12 en 22 juli

Begeleide wandeling ‘Zomersculpturen’
om 10u - 19 juli

ERFGOEDDAG - ZONDAG 27 APRIL 2014 – 
‘GRENZELOOS’
1 Het Zuivelmuseum: botersmokkel over de 
grenzen heen
Sinds mensenheugenis is smokkelen voor 
inwoners in de grensstreek een tweede na-
tuur. Het botersmokkelen in de jaren 1952 
tot 1962 situeert zich op de grens Nederland-
België. Men waagde zich aan de smokkel van-
wege het grote verschil in prijs (een verschil 
van wel 45%). Er werd meer dan 40.000 kilo 
per dag gesmokkeld! Deze grensoverschrij-
dende smokkel was dus zeer intensief.

Het Zuivelmuseum heeft een zeer grote ver-
zameling van authentieke objecten in verband 
met zuivel, en voor deze activiteit zullen onder 
andere douanedocumenten uit de jaren 1950 
en 1960 tentoon gesteld worden.

Ondanks het geweld werd botersmokkel be-
schouwd als de meest romantische misdaad 

uit de Nederlands-Belgische geschiedenis. 
Het Zuivelmuseum brengt deze spannende 
periode op de boterplank. 

Het Zuivelmuseum, Brugsesteenweg 68
www.zuivelmuseum.be - info@zuivelmuseum.
be – 050 41 18 75
doorlopend open van 11 tot 18 u.
rondleiding om 11 u., 13.30 u., 15 u. en 
16.30 u.

2 Begeleide wandeling: waar komen de pro-
ducten vandaan?
Heb je er al bij stilgestaan dat ons erfgoed 
grenzeloos is? Ga mee met de gids door de 
stad en ontdek de herkomst van producten als 
geglazuurde tegels, mooie blauwsteen(arduin) 
of dennenhouten lambrisering. Allemaal wer-
den ze gemaakt met producten die geïmpor-
teerd werden. Ook de technieken die gebruikt 
werden, vinden niet altijd hun oorsprong in 
België. Het erfgoed gaat over de landsgren-
zen heen!

om 10u30 en 14u30
duur: 1,5 uur
vertrek aan Belle Epoque Centrum 

3 Begeleide wandeling: de grillige grens 
tussen land en zee
Ga mee met de gids langs de Blankenbergse 
haven en ontdek de grillige grens tussen land 
en zee. Wie denkt dat de zee grenzeloos is, 
heeft het bij het verkeerde eind. Onzichtbare 
lijnen bakenen gebieden, vaarroutes en ter-
reinen af. Ontdek tijdens de wandeling de on-
zichtbare grenzen en de maritieme geschie-
denis van handeldrijven en oorlogvoering aan 
de hand van historisch documentatiemateri-
aal.

om 10 u. en 14 u.
duur: 1,5 uur
vertrek aan CC Casino, kant Zeedijk

4 Huisje van Majutte: verken de vroegere 
grenzen van de Blankenbergse visserij
Het Huisje van Majutte vormt het perfecte ka-
der voor een verhaal over de grenzen van de 
Blankenbergse visserij. In het vissershuisje 
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ENERGIETECHNIEKEN  •  WARMTEPOMPEN  •  ZONNEBOILERS

SANITAIR  •  VERWARMING  •  VENTILATIE

Jan Bosschaert
0477/69.14.39
jan@demabo.be

Nick Demaecker  
0478/97.22.68
nick@demabo.be

wordt het verhaal van de oude grenzen van 
de visserij verteld aan de hand van oude zee-
kaarten die de grenzen in zee aanduidden. 
Tot waar kon er gevist worden? Hoe verliep 
de Blankenbergse visserij en op welke gren-
zen botste men? Want de zee is toch 'gren-
zeloos'?

Huisje van Majutte, Breydelstraat 10
open van 10 tot 12 u. en van 14 tot 18 u.
doorlopend gidsbeurten

5 De Scute vzw: maritiem erfgoed over de 
grenzen heen
Overal waar mensen langs de kust te maken 
hebben met de zee, ontstaat een verhaal van 
havens, schepen, visserij, handel, rijkdom 
en vergankelijkheid. Zo vinden we overal in 
de wereld mensen en verenigingen terug die 
hun maritiem erfgoed koesteren, het in stand 
houden, valoriseren en zo voor de komende 
generaties preserveren. Ontdek hoe grenze-
loos maritiem erfgoed kan zijn. 

Tijdens hun twintigjarig bestaan kwam De 

Scute, over de grenzen heen, in contact met 
soortgelijke verenigingen in binnen- en buiten-
land. De tentoonstelling biedt een overzicht 
van de grenzeloze inspanningen van organi-
saties rond maritiem erfgoed.

De Scute vzw, Bevrijdingsplein 15
www.descute.be – info@descute.be 
open van 10 tot 18 u.
doorlopend rondleidingen

6. Living Stone - Stone Museum: mineralen 
uit de ganse wereld
Het Living Stone Museum herbergt een van 
de grootste en meest unieke privécollecties 
mineralen op wereldniveau. Je vindt er mine-
ralen die afkomstig zijn uit alle hoeken van 
de wereld, van India tot de Verenigde Staten. 
Alle exemplaren zijn stuk voor stuk perfect 
bewaard gebleven. Kom alles te weten over 
de herkomst van deze mineralen en hun ei-
genschappen, over de landsgrenzen heen.

Living Stone – Stone Museum - Vissersstraat 
47
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www.livingstone-shop.be - info@livingstone-
shop.be – 050 41 56 28
open van 10 tot 12 u. en van 14 tot 18 u.

7 Oud versus nieuw: een confrontatie in het 
Belle Epoque Centrum
Drie belle-époquevilla’s uit 1894 werden 
in ere hersteld. Ontdek er het leven van de 
mondaine badgast, in contrast met dat van 
de lokale vissersbevolking. Bij het restaure-
ren van het Belle Epoque Centrum ontwikkel-
den de architecten ook een nieuw gedeelte. 
Men streefde ernaar om de grens van het 
belle-époquegedeelte te overschrijden en te 
laten overvloeien in een modern gedeelte. Zo 
staat onder andere de moderne achterzijde 
met glaspartij haaks op de authentiek geres-
taureerde voorgevel. De bezoekers worden 
geconfronteerd met de belle-époquearchitec-
tuur en de grenzeloze mogelijkheden van de 
moderne architectuur.

Belle Epoque Centrum, Elisabethstraat 24
www.belle.epoque.blankenberge.be – belle.
epoque@blankenberge.be – 050 42 87 41
doorlopend open van 10 tot 18 u.
rondleiding om 10 u., 14 u. en 16 u.

8 Natuurpunt: op de grens van eb en vloed
Een sterke getijdenwerking zorgt aan onze 
Noordzee voor een smalle strook met een 
complex ecosysteem. De ‘vloeiende’ over-
gang tussen land en zee huisvest een rijke 
� ora en fauna. Ontdek een zeeboontje tus-
sen de nonnetjes, bekijk de kokers van de 
schelpkokerworm onder de loep, zoek waar 
de schaalhoorn graasde, …. De gids neemt 
je mee in deze unieke wereld.

om 9u30 - duur: 2,5 uur
vertrek aan hoek Gadeynehelling/Zeedijk 
(einde Zeedijk richting Zeebrugge, ter hoogte 
van minigolf)

9 Tentoonstelling Carnaval Fotogeniek
Sinds juni 2012 werd het Blankenbergs Car-
naval opgenomen op de ‘Inventaris Immateri-
eel erfgoed Vlaanderen’. De opname in deze 
erfgoedlijst is dan ook een mooie erkenning 
voor de lokale werkgroep die werd opgericht 

en bewijst de bijzondere erfgoedwaarde van 
het Blankenbergs carnaval! Reden genoeg 
om hier een mooie fotowedstrijd en tentoon-
stelling aan te koppelen.
De deelnemende foto’s zullen een sfeerbeeld 
vormen van carnaval 2014 in Blankenberge.

CC De Benne, Hoogstraat 2
doorlopend open van 10 tot 18 u.

TENTOONSTELLINGEN
Tentoonstelling Carnaval Fotogeniek
CC De Benne
van 04/04/14 tot 04/05/14

Tentoonstelling Winteracademie
CC De Benne
van 16/05/14 tot 15/06/14

Blankenberge en Uitkerke bezet. 1914 - 1918
CC De Benne
van 28/06/14 tot 11/11/14

HAVENFEESTEN
29 MEI TOT EN MET 1 JUNI
Blankenberge heeft een rijk vissersverleden 
en dit moeten we vieren! Sinds de jaren 1950 
worden er in en rond de Blankenbergse ha-
venbuurt Havenfeesten georganiseerd. Deze 
64ste editie is opnieuw een initiatief van de 
vrijwilligers van de Havengebuurtekring en 
van de medewerkers van het cultuurcentrum. 
De Havenfeesten zijn een unieke gebeurtenis 
omdat verschillende verenigingen van Blan-
kenberge en daarbuiten hun beste beentje 
voorzetten.

Traditioneel gaan de feesten door tijdens het 
Hemelvaartweekend, dit jaar van 29 mei tot 
en met 1 juni. 

De Havenfeesten staan garant voor een uitge-
breid en verscheiden programma. Muziek en 
maritieme sfeer vormen de hoofdbrok. Je kan 
er genieten van allerhande optredens van vis-
sersfolkloregroepen en muziekgroepen. Daar-
naast is er een markt met vissersambachten, 
visbakdemonstraties en degustaties. Te land 
én op het water zal er weer heel wat bedrijvig-
heid zijn.
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Blankenberge

Brugge

www.immoclevers.be

Zeebrugge

Brugge

Blankenberge

Clevers immobiliën verzorgt al meer dan 10 jaar de vlotte 
begeleiding bij vastgoedtransacties.

Zowel in verkoop, verhuur, vakantieverhuur en waarde-
bepaling is er reeds een indrukwekkend palmares 
opgebouwd door de getalenteerde en gediplomeerde
medewerkers.

Wilt u kunnen vertrouwen op “waar voor uw geld”, neem 
met ons contact op en wij doen de rest!

Hier huist ervaring

2 kantoren om u vlot te dienen
kantoor Brugge
Smedenstraat 60
8000 Brugge
T 050 39 44 44
F 050/39 44 45
brugge@immoclevers.be

kantoor Blankenberge
Franchommelaan 90
8370 Blankenberge
T 050 42 30 30
F 050 41 37 35
blankenberge@immoclevers.be

VERKOOP - VERHUUR - SCHATTINGEN

Breng deze bon bij ingevuld bij ons binnen en wij zorgen een GRATIS EPC-attest bij de verkoop 
van uw woning door onze diensten*

Naam:
Adres:

Tel:
E-mail:

* voorwaarden te bekomen op onze kantoren

050/42 30 30

050/39 44 44

Naamloos-2.indd   1 1/13/2014   11:13:20 AM



25

Traditioneel worden ook de overleden vissers 
herdacht met een bloemenhulde aan het 
standbeeld ‘De stuurman’, beter gekend als 
‘Sterken Dries’. Op zondag is er de Grote Vis-
sersstoet, die door de havenbuurt trekt.

Verder staan er shanty- en folkoptredens op 
het programma in het kader van het North 
Sea Folk & Shanty Festival. Verschillende 
shantykoren uit binnen- en buitenland zullen 
het beste van zichzelf geven met authentieke 
zeemansliederen. Op zaterdagavond zingt elk 
shantykoor in de festivaltent, en bundelen ze 
hun krachten in een heuse jamsessie. Ook 
een uitgelezen aantal folkgroepen bestijgen 
de her en der in de havenbuurt opgestelde 
podia. Anders dan voorgaande jaren ligt de 
focus van het North Sea Folk & Shanty Festi-
val dit jaar op zaterdag en zondag. 

Gedurende de hele Havenfeesten nemen ook 
plaatselijke kroegen het initiatief voor het 
organiseren van verschillende optredens ‘s 
avonds. Op de aansluitende antiek- en bro-
cantemarkt in en rond de haven kun je op 
zoek naar verborgen parels.  

Laat je onderdompelen in dit gratis authen-
tieke evenement vol maritieme sfeer en ge-
zelligheid. 
Een uitgebreid programma vind je op cultuur.
blankenberge.be en op de � yers. 

Meer weten over de Havenfeesten?

De folder met het volledige programma wordt 
ruim verspreid vanaf eind april en vind je on-
der andere in Dienst voor Toerisme (Leopold 
III-plein).  
Je kunt het programma ook raadplegen op 
www.havenfeesten.be of http://cultuur.blan-
kenberge.be.

ZOMER IN BLANKENBERGE
Elke woensdag in juli en augustus: Parkies
Gratis optredens van diverse artiesten in het 
gezellige
Park De Craene - volledig programma volgt.
woe 09/07/14, woe 16/07/14, woe 
23/07/14, woe 30/07/14 woe 06/08/14, 

woe 13/08/14, woe 20/08/14 telkens om 
20u

Vlaanderen feest met Frimout
Rotonde ter hoogte van Belgium Pier
vrij 11/07/14 van 20:30 tot 22:00

Vlaanderen Feest! met demonstraties van 
Blankenbergse Kantclub 't Mentebolletje en 
Vissersfolkloregroep "Ebbe & vloed"
Ter hoogte van CC Oud Stadhuis
vrij 11/07/14 van 14:00 tot 17:00

Muzikaal vuurwerk met voorafgaand straat-
theater
20/07, vanaf 23u
Zeedijk, ter hoogte van rotonde aan de Pier

15/08, vanaf 22u30
Vuurtorenplein

Vlaanderen Zingt!
8/08, 20u – Leopold III plein (gratis)

OPENINGSUREN BALIE EN
TENTOONSTELLINGSRUIMTE CC DE BENNE

Tot en met 06.04.2014
Maandag tot vrijdag: 10 – 12u
Woensdag ook van 14 – 17u, donderdag ook 
van 16 – 19.30u
Zaterdag en zondag: 14 – 17u

Vanaf 07.04.2014
Maandag tot vrijdag: 10 – 12u en 14 – 17u
Donderdag tot 19u30
Zaterdag en zondag: 14 – 18u

Info en reservatie: 
Cultuurcentrum Blankenberge
Hoogstraat 2, 8370 Blankenberge
T 050 43 20 43 
cultuur@blankenberge.be
cultuur.blankenberge.be
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FUNERARIUM
GISTELSTEENWEG 329
JABBEKE

UITVAARTWINKEL
HOOGSTRAAT 13
OUDENBURG

GRAFZERKEN
SNELLEGEMSTRAAT 6
ZERKEGEM

BEGRAFENIS      CREMATIE

UITVAARTONDERNEMING
CENTRAAL NUMMER:

050-81 38 48
www.uitvaart-tavernier.be

bvba

EIGENTIJDSE
CEREMONIERUIMTE

Alle timmer- en schrijnwerk in hout,
PVC en aluminium

Ramen en deuren - rolluiken - dakvensters
garagepoorten - rolluikautomatisatie

gips-kartonwanden - plafonds
binnendeuren - muggenhorren

zonnewering - dakconstructie - parket

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!

Liebaert P.

Blankenbergse Steenweg 74
8377 Zuienkerke
Tel. 050 42 47 47

Sluitingsdag: maandag
Open: 11.30 - 14.15 u.

& 17.15 - 23 u.
Vrijdag 23.30 u.

zondag 22 u.

www.vierwege.be
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Sport en vrije tijd

Fedes vzw wil elk kind, elke 
jongere en elke volwassene 
laten genieten van sport en 
beweging. Om tegemoet te 
komen aan ieders wensen en 
mogelijkheden biedt Fedes vzw een waaier aan 
activiteiten.

Voor de allerkleinsten (vanaf 2,5 tot 6 jaar) 
organiseert Fedes vzw Bewegingsschool, tel-
kens in sessies van 10 weken. De Bewegings-
school geeft elk kind de kans om zijn/haar mo-
torische vaardigheden op een speelse manier 
verder te ontwikkelen. 

Daarnaast biedt Fedes Dansplatoo wekelijks 
op 15locatiesin West-Vlaanderen danscursus-
sen aan jong en oud. De aangeboden dans-
stijlen variëren van klassiek ballet tot jazz en 
hip hop. Samen met tal van gediplomeerde 
dansdocenten helpt Dansplatoo iedereen op 
zijn/haar weg naar ontplooiingen een actief en 
gezond leven.

Ook Dansplatoo Zuienkerke heet elke danser 
van harte welkom! Om dansers kennis te la-
ten maken met DansplatooZuienkerke, nodi-
gen we elk kind en elke jongere graag uit om 
mee te dansen tijdens de open danslessen. 
Deze gaan door op donderdag 22 mei 2014 en 
donderdag 5 juni 2014, in de Gemeentelijke 
Sportzaal, Nieuwe Steenweg 37a, 8377 Zuien-
kerke. Deelname aan de open lessen is gratis.

 16u00-17u00 Prédans (4-5 jr)
 17u00-18u00 Jazz Kids (6-7 jr)
 18u00-19u00 Jazz Junior (8-12 jr)

Tijdens de vakantieperiodes kunnen elk kind 
en elke jongere vanaf 6 jaar terecht bij Fedes 
vzw voor dans- en sportkampen (judo, pony, 
badminton, rope-skipping, …). Volwassenen 
zijn welkom op tal van dansstages en work-
shops (dance make-up, podiumbelichting, mu-
ziek mix, …). 

Naast het verzorgen van reguliere cursussen, 
kampen en stages wil Fedes vzw elke school 
ondersteunen in het realiseren van een spor-
tieve, leuke en recreatieve Danskriebel voor 
elk van zijn leerlingen.Elke leerling kan ook 
meegenieten vanschitterende dansdemonstra-
ties en -initiaties tijdens de jaarlijkse Danshap-
pening.

Bovendien staat Fedes Danst! 2014 voor de 
deur! Dit is hét moment waarop alle dansers 
van Fedes Dansplatoo hun danstechniek, 
dansmoves en dansemoties delen met jou. We 
nodigen elke dansliefhebber graag uit om onze 
dansers te zien schitteren op het podium en 
mee te genieten van hun talent tijdens één van 
onze dansvoorstellingen. Fedes Danst! 2014 
gaat door tijdens het weekend van 17-18 mei 
in het Vrijetijdscentrum Jabbeke, Vlamingveld 
40. 

Meer info? www.fedes.be of op onze facebook-
pagina (Fedes vzw Dans, Fedes Sportkampen, 
Fedes Bewegingsschool)
Vragen?
via info@fedes.be of op 050/35 13 05

 

Fedes Danst! 2014 

Zaterdag 17 mei - 15u & 18u30 
Zondag 18 mei - 15u & 18u 
Zondag 18 mei - Condensed version om 21u 
 
  

Vrijetijdscentrum Jabbeke, Vlamingveld 40, 8490 Jabbeke 
Ticket: €13/persoon - Condensed version: €8/persoon 
info@fedes.be 

 Foto: Jean-Pierre Dewaele 

Vlaamse overheid
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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

Steenstraat 1 - 9420 Erpe-Mere
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45STE INTERNATIONALE TWEEDAAGSE 
VAN VLAANDEREN, BLANKENBERGEE.

3 en 4 MEI 2014 worden opnieuw wandelhoog-
dagen rond en in Blankenberge.
Naar jaarlijkse gewoonte is de Grote Markt van 
Blankenberge de startplaats. Men kan starten 
tot 15 uur.De deelnemers kunnen zowel op za-
terdag als op zondag kiezen tussen 4 afstan-
den nl. 6km, 15km, 24km of 42km. 

Zaterdag 3 mei 2014
Op zaterdag 3 mei wordt de regio ten zuidoos-
ten van Blankenberge aangedaan.
Afhankelijk van de gekozen afstand komt u 
in de dorpen Zeebrugge, Lissewege, Dudzele, 
Heist, Ramskapelle en Uitkerke.

Zondag 4 mei 2014 
Op zaterdag 4 mei wordt de regio ten zuidwes-
ten van Blankenberge aangedaan. Afhankelijk 
van de gekozen afstand komt u in de dorpen 
Wenduine, De Haan, Vlissegem, Houtave, 
Meetkerke, Zuienkerke en Uitkerke.

 Radio 2 Familiewandeling
± 6km met groepsstart om 10 uur
 Animatieparcours
± 15km met groepsstart om 10 uur
 Sportieve natuurwandeling
± 24km met groepsstart om 10 uur
 Lange afstandswandeling
± 42km met groepsstart om 8 uur
  
Inschrijvingsprijs :
De inschrijvingsprijs hangt af van de gekozen 
afstand en de inschrijvingswijze. Leden van 
een Belgische wandelclub en De Bond genie-
ten een korting van €1.00 bij 2 dagen deel-
name of €0.50 bij 1 dag.

Informeer nu reeds bij
www.2daagse.be
info@2daagse.be

Of
VVV Blankenberge 
+32-50-41.22.27

toerisme@blankenberge.be

PRONDELMARKT EN OUDE AMBACHTEN-
MARKT TE ZUIENKERKE

Op zondag 4 mei 2014 zullen de Kerkstraat en 
de Nieuwe Steenweg weer bevolkt worden door 
wandelaars en marktkramers.
Prondelaars kunnen  hun tweedehandswaar 
aan de man brengen.
Een standplaats  kan gratis gereserveerd 
op het gemeentehuis bij Ann Michiels tel. 
050/43.20.50 of per mail : ann.michiels@zui-
enkerke.be
Vooraleer de reservatie de� nitief is , moet er 
een waarborg van 10 euro gestort worden op 
de gemeenterekening BE54 0910 0025 9097.
Deze waarborg wordt u na zondag  4 mei con-
tant teruggegeven..

Ambachtslui zullen voor het gemeentehuis de 
sfeer van vroegere tijden doen herleven. De 
schaapscheerder,de touwdraaier, de wolkam-
mer en de hoefsmid met zijn veldsmisse zijn 
weer van de partij. Ook de neerhofdieren strij-
ken neer in de Kerkstraat. Het geheel wordt 
opgeluisterd door de muziektonen en de sket-
ches van de Philiberts met hun draaiorgel.

Op het kerkplein zal de gemeente een tent 
opstellen waar twee plaatselijke verenigingen 
drank en zoetigheid  zullen verkopen.
Daartegenover wordt een podium opgesteld 
waar de ‘Breeveertien’ het beste van zichzelf 
geven. Ambiance verzekerd!

GROTE ROMMELMARKT
TE ZUIENKERKE

ZONDAG 4 MEI 2014
VAN 7 UUR TOT 17 UUR

STANDPLAATS RESERVEREN
IN HET GEMEENTEHUIS

Info: ANN MICHIELS - tel. 050/43.20.53
Ann.michiels@zuienkerke.be

STANDPLAATS IS GRATIS

Waarborg te betalen van 10 euro.
Deze waarborg wordt zondag 4 mei

contant terugbetaald.
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HET POLDERARRANGEMENT
Het Polderarrangement “Het Vlakke Land” is 
een tocht over de vier deelgemeenten van 35 
km met vijf sneukelhaltes : kof� e, aperitief, 
boterham met hesp/kaas en groenten, kof� e 
met taart, en een trappist om af te sluiten. De 
tocht kan rustig uitge� etst worden tegen een 
snelheid van 16 à 17 km/uur, onderweg kom 
je ook een aantal rustbanken tegen.

Het arrangement gaat door van 1 juni tot 30 
september telkens op woensdag; vrijdag, za-
terdag en zondag. Dit arrangement kan be-
steld worden aan de ongewijzigde prijs van 15 
euro. Ook de minder mobiele mensen kunnen 
met de wagen meerijden op een alternatief 
parcours om de � etser te volgen.

Inschrijven kan tot ten laatste 3 dagen voor de 
uitstap.

Voor inschrijving en meer informatie kan je te-
recht bij Annie Allemeesch en Lieselore Ver-
stringe in het gemeentehuis. T 050 43 20 50

Jacques Demeyere,
Schepen van Toerisme

BEGELEIDE WANDELING
DOOR DE MEETKERKSE MOEREN
Het VVV heeft in samenwerking met de Provin-
cie, Westtoer en de gemeente een wandeling 
ingericht door de Meetkerkse Moeren. Dit is 
een tocht van bijna 7 km, langs onverharde pa-
den en een uniek landschap.
Deze wandeling kan dit jaar opnieuw op za-
terdag 5 juli en zaterdag 2 augustus met een 
begeleider bewandeld worden. Er wordt dan 
uitzonderlijk een bezoek gebracht aan de een-
denkooi en het waterpompstation. 

Na de wandeling wordt een drankje aangebo-
den in één van de horecazaken. Er moet even-
wel op voorhand ingeschreven worden op het 
gemeentehuis en voor de begeleider en de 
consummatie wordt een kleine vergoeding van 
5 euro gevraagd. 

Voor inschrijving en meer informatie kan je te-
recht bij Annie Allemeesch en Lieselore Ver-
stringe in het gemeentehuis. T 050 43 20 50

Jacques Demeyere,
Schepen van Toerisme

Restaurant – Feestzaal – Tea-room

DE VALCKENAERE
Lisseweegsvaartje 1 – 8380 Lissewege

Tel.: 050 54 57 59
www.restaurantdevalckenaere.be 

donderdag gesloten
en woensdagavond 
(behalve juli en augustus)

Wij bieden u:
• A la carte restaurant met gevarieerde seizoens-
 kaart ’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

PCW   Solutions. 

T 0474 84 13 54 
wesley@pcw-solutions.be 
www.pcw-solutions.be 

Wesley Canneyt 

PC

Nu ook in Zuienkerke! 

COMPUTERPROBLEMEN 
HARDWARE 

HERSTELLINGEN     WEBSITES 
SOFTWARE 

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

Vanderostyne CONSTRUCT BVBA

A L G E M E N E  B O U W O N D E R N E M I N G

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

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

VISITEKAARTJE_ZWART_WIT.indd   1 26-05-2008   21:18:50
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SPEELPLEINWERKING DE PLOETERS

KERMIS DE KIKKER

De inschrijvingen voor het kamp liepen als een 
trein. In amper twee maanden was het zomer-
kamp reeds volzet.
Vermits de wachtlijst dan ook steeds langer 
werd, besliste het College van Burgemeester 
en Schepenen om een extra begeleider te re-
serveren voor een tweede groep kleuters.

Dus inschrijven voor het kamp kan terug via 
sportdienst@zuienkerke.be .

Voor- en naopvang voorzien!
(Zie onderaan pagina)

INZAMELWEDSTRIJD

Bebat zorgt ervoor dat gebruikte batterijen en 
zaklampen gerecycleerd worden en 

een nieuw leven vinden in tal van toepassin-
gen. Daarom organiseert Bebat een grote 
inzamelwedstrijd.
Onze gemeente heeft zich hiervoor ingeschre-
ven en kan zo een unieke en 
milieuvriendelijke speeltuin winnen!
Hiervoor rekenen we op u!
Recycleer met ons mee en ga op zoek naar al 
je lege batterijen en gebruikte zaklampen 
en breng ze tussen 1 en 31 mei 2014 naar een 
Bebat inzamelpunt (gemeentehuis, school,...) 
in onze gemeente.
Indien onze gemeente het meest aantal kilo-
gram* lege batterijen en zaklampen heeft 
ingezameld is de speeltuin van ons! 
Alle inzamelpunten vindt u op www.bebat.be

* Het totaal aantal kg wordt berekend op basis 
van het aantal inwoners van de gemeente.
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Jeugd

3131
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Alles is toegelaten: tekening met potlood, pen,  
verf, …foto, collage, digitaal ontwerp…
Het ontwerp moet binnengebracht worden on-
der gesloten omslag zonder identi� catiegege-
vens. In deze omslag zit dan een afzonderlijk 
gesloten omslag met jullie naam adres, tele-
foonnummer en e-mailadres.
Het ontwerp moet binnengebracht worden bij 
de jeugddienst: Eva Verburgh, Kerkstraat 17 
en dit voor 15 mei. 
Alle ingestuurde ontwerpen blijven eigendom 
van de gemeente.

De prijs voor het beste ontwerp: 
Twee bioscooptickets en eeuwige roem in Zui-
enkerke !

Wie beoordeelt? 
De of� ciële jury zal bestaan uit leden van de 
stuurgroep De Ploeters, de jeugddienst en de 
Schepen van jeugd. 

Meer info: Eva Verburgh: Kerkstraat 17 - 050 
43 20 50 – jeugddienst@zuienkerke.be 

ANIMATOR GEZOCHT

TE WINNEN BIOSCOOPTICKETS

Speelpleinwerking De Ploeters start dit jaar 
met een tienerwerking.
In de paasvakantie gaat de allereerste activi-
teit door, met een uitstap naar Bobbejaanland.
Tijdens de zomervakantie zal er om de twee 
weken een activiteit voorzien worden.

Voor deze tienerwerking zijn we nog op zoek 
naar een leuke naam en een origineel, fantas-
tisch en opvallend logo!

Wedstrijdreglement:
Een voorstel kan bestaan uit een naam + logo, 
enkel naam of enkel logo.
Naam en logo moeten origineel zijn.

WEDSTRIJD
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DE WERELD KLOPT AAN JE DEUR,
WORD GASTGEZIN!

YFU vzw is een studentenuitwisselingsorgani-
satie voor jongeren vanaf 15 jaar. Wij maken 
het mogelijk dat deze jongeren een jaar in het 
buitenland studeren en daar in een gastgezin 
verblijven.
Omgekeerd ontvangen wij jaarlijks ook jonge-
ren vanuit de hele wereld die bij ons komen 
studeren en in een gastgezin verblijven. Hier-
mee wil YFU bijdragen aan een intercultureel 
begrip, sociale verantwoordelijkheid en weder-
zijds respect onder jongeren, gezinnen en ge-
meenschappen.

We zijn op zoek naar gemotiveerde gezinnen 
die bereid zijn om YFU studenten op te vangen 
gedurende het schooljaar 2014-2015.

YFU studenten zijn jongeren tussen 15 en 19 
jaar, zij gaan naar een middelbare school in de 
buurt van hun gastgezin. Door het leven in een 
gastgezin en het schoollopen krijgt de jongere 
een ideale kans om onze taal en cultuur te le-
ren kennen. Het is een unieke belevenis voor 
die jongere maar het is zeker ook een onverge-
telijke ervaring voor het gastgezin en voor de 
gemeenschap waarin het gezin zich bevindt.

Interesse om één van deze jongeren voor een 
jaar (of semester) in uw huis en hart op te ne-
men?
Neem vrijblijvend contact op met ons kantoor: 
inbound@yfu.be
Op onze website www.yfu.be vindt u eveneens 
meer informatie over onze werking.

CHIRO ZUIENKERKE
VERWENT BUREN MET BUURTFEEST

Op zaterdag 15 maart werden alle inwoners 
van Zuienkerke uitgenodigd voor het buurt-
feest van Chiro Zuienkerke. De actie kaderde in 
het jaarthema ‘Wijk Uit!’ waarmee Chirojeugd 
Vlaanderen de buurt op een positieve manier 
wil laten kennis maken met alle Chirogroepen. 

Chiro Zuienkerke sprong zoals gewoonlijk mee 
op de kar en nodigde alle buren uit voor een 
gratis buurtfeest in De Notelaar. “De Notelaar 
was onherkenbaar”, aldus één van de bezoe-
kers. Je kon er  smullen van een lekkere pan-
nenkoek of braadworst, genieten van een fris 
drankje of Brugse Zot en wat uitrusten in de 
zetelhoek. Kindjes konden geschminkt worden 
of meespelen met de volksspelen op de bin-
nenkoer.  Iedereen kon gratis deelnemen en 

Wist je dat…

 De Roefeldag dit jaar doorgaat op zater-
dag 21 juni

 Er hard gewerkt wordt op het speelplein 
van Meetkerke, zodat het tegen de zomer-
vakantie volledig heraangelegd is met een 
nieuwe zandbak en nieuwe speeltoestel-
len.

 Enkele tieners van Zuienkerke in samen-
werking met de jeugdraad een tienerfuif 
hebben georganiseerd

 De jeugdraad een werkgroep heeft opg-
ericht om ook in de toekomst activiteiten 
te organiseren samen met tieners en jon-
geren.

 er een nieuwe gemeentebus in aantocht 
is

 speelpleinwerking De Ploeters gestart is 
met een tienerwerking

 er op 2 april werd buiten gespeeld in en 
rond het speelplein in het Lindenhof
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won op het einde een leuk prijsje.  Ook 
de mama’s en papa’s beleefden heel wat 
plezier. 

Daarnaast kon je ook deelnemen aan 
een zoektocht in het dorp. Onderweg 
moest men op verschillende locaties op 
zoek naar de antwoorden op tien vragen. 
Op het einde volgde nog de schiftings-
vraag: “Hoeveel knikkers zitten er in de 
bokaal?”.  Voor elke deelnemer was er 
een mooie prijs die ze zelf konden kie-
zen van een grote prijzentafel. In de ca-
tegorie -12 won GillianWitgeers en 
in de categorie 
+12 won Bert 
Vankeirsebilck. 

Voor de Chiro 
was het een 
meer dan ge-
slaagde dag. 
Heel wat buren 
gingen in op de 
uitnodiging en 
kwamen mee ge-
nieten van de ani-
matie.
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de mama’s en papa’s beleefden heel wat 

Daarnaast kon je ook deelnemen aan 
een zoektocht in het dorp. Onderweg 
moest men op verschillende locaties op 
zoek naar de antwoorden op tien vragen. 
Op het einde volgde nog de schiftings-
vraag: “Hoeveel knikkers zitten er in de 
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NIEUWS UIT DE GEMEENTESCHOOL

Nieuws uit
de gemeentelijke basisschool

Zuienkerke

 De prille zonnestralen piepen binnen…
heerlijk dit mooie, zonnige voorjaarsweer .  
Na de grijze, natte winterdagen zijn die zon-
nestralen meer dan welkom en dit voelen 
we ook aan onze kinderen en lerarenteam 
in onze school. Heel wat activiteiten staan 
terug in de steigers zoals ons tweejaarlijks 
project “De Kleine Kunstenaar”, schoolfeest, 
leuke leerrijke didactische uitstappen, aan-
leggen van ons nieuw tuintje,sportdag,filmp
roject,lentefeesten , eerst en plechtige com-
munies …je merkt we gaan ons de komende 
dagen zeker niet vervelen!  Misschien toch 
eventjes opmerken dat we de vorige maan-
den ons ook kostelijk geamuseerd hebben….
kinderen halen het beste in ons naar boven 
en dat bleek toch weer in de voorbije weken 
en maanden. 
Na de leuke nieuwjaarswensen en positieve 
voornemens stond de uitdaging al voor de 
deur “ Liefde voor de poëzie” en die liefde 
in het lager was groot, hiervan een drietal 
mooie voorbeEelden die aan onze harten-
boom hingen: 

 Laatste week februari ….weekje voor 
de krokusvakantie .
In de week voor het krokusverlof wordt onze 
sportzaal omgetoverd tot een heus theater 
waar dit jaar  het Zuienkerkse toneelgezel-
schap “de Bemoeial” opvoerde. Het niet 
beschikken over de turnzaal doet ons uitwij-
ken naar de Toverplaneet voor de kleuters 
naar de ijsschaatsbaan in het Boudewijnpark. 
Zo zie je maar  dat de uitdrukking van een 
nood een deugd maken op onze school geen 
enkel probleem is  ….Plezier alom !!
Plezier in de ruimte ??  het kan allemaal in 
de Toverplaneet

 Moeten onze Belgische kampioenen kunst-
schaatsen Kevin Van der Perren en Jorik 
Hendrickx  concurrentie vrezen ? ?  Wie weet 
komen er Zuienkerkse beloftes aan ?
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 Visite …Visite….wie kent het mooie 
liedje niet van Lenny Kurhr waarbij een hele-
boel leuke vrienden langskomen ? Op vrijdag-
morgen 28 februari was het zover …een bont 
gezelschap zoals  kabouter Plop, Simba de 
leeuw, Spidermen, prinsessen, vleermuizen 
, clowns, Pippi Langkous en zoveel anderen  
kleurden onze klassen. Alle kinderen keken 
reikhalzend uit naar de stoet in de namiddag 
…de leuke afsluiter voor de krokusvakan-
tie. Maar de regen zorgde voor wat twijfel 
…om 14h00 klonk toch het startschot en 
konden we vertrekken. Onder de zorgzame 
begeleiding van de politie trok een vrolijke 
stoet door de dorpsstraten. Kleuters voorop, 
middenin de muzikale kar geduwd door onze 
feestelijk verklede meester Filiep met daarop 
aansluitend de leerlingen uit het lager  en 
heel wat sympathiserende ouders en familie-
leden zorgden voor de jaarlijkse animatie in 
het dorp. Het wuiven van vele bewoners naar 
onze leuke stoet wordt beantwoord met de 
vele lachende,dankbare snoetjes. Het plezier 
straalt ervan af …zeker als er af en toe een 
leuke halte met snoepjes aan te pas komt. 
Dank voor deze spontane,leuke reacties !
Bij de thuiskomst zorgt de vriendenkring voor 
een heerlijke  kop  warme chocolademelk en 
dit deed echt wel deugd bij dit wisselvallige 
weer . Na het  afkloppen van de laatste ser-
pentines en wat confetti kon de krokusvakan-
tie beginnen.

Enkele sfeerbeelden rond carnaval:
                 

 Nog enkele weetjes uit onze school … 
*Op donderdagmiddag 27 februari hebben 
we massaal meegezongen en gedanst  voor               
“Move tegen pesten”  
* Enkele leerlingen uit 5e en 6e leerjaar  een 
prachtige 2e plaats behaald hebben  in de  
zwemmarathon.              
*Leerlingen uit het 6e leerjaar tekenen voor 
de VREDE (initiatief van de Lionsclub De 
Haan)
*Eind januari  hebben we afscheid genomen 
van onze administratieve medewerker  Filip 
Vansteenberghe .  We wensen hem een wel-
verdiende rust toe ! Proficiat met je pensioen!
*Dank voor de vele vrijwilligers die regelmatig 
bijspringen .                                                                           Wie 
zin heeft om bij de vriendenkring te komen , 
geef gerust een seintje. 
*Bezoek af en toe eens onze website  www.
gemeenteschoolzuienkerke.be   
*Uitnodiging voor volgende activiteiten:

Project
“De Kleine Kunstenaar”
Vrijdag 28 maart 2014
Vanaf 15h00 tot 18h00
Bewonder de creativiteit van onze 
leerlingen en leerkrachten !!
Dit project is een realisatie 
van  de  school en vrienden-
kring!

Jaarlijks schoolfeest
“Muziekland”
Zondag 27 april 2014
Muzikale optredens
van onze leerlingen
1e optreden om 13h30 
2e optreden om 15h00
                         Van harte 
welkom !!

Bewonder de creativiteit van onze 

CARNAVALSTOET
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NIEUWS VAN LEEFSCHOOL AKKERWINDE 

Tijdens de voorbije weken hebben we een 
heleboel leuke, leerrijke, creatieve en interes-
sante dingen gedaan in leefgroep 3. We zijn 
op bezoek geweest in Seafront (Zeebrugge), 
we knutselden vissen in papier-maché, we 
leerden enkele technieken bij rond werken 

met houtskool en we bakten lekkere pizza. 
Enkele sfeerbeelden uit onze leefgroep…

leerden enkele technieken bij rond werken 

3737

CARNAVALSTOET
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Restaurant – Feestzaal – Tea-room

DE VALCKENAERE
Lisseweegsvaartje 1 – 8380 Lissewege

Tel.: 050 54 57 59
www.restaurantdevalckenaere.be 

donderdag gesloten
en woensdagavond 
(behalve juli en augustus)

Wij bieden u:
• A la carte restaurant met gevarieerde seizoens-
 kaart ’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

PCW   Solutions. 

T 0474 84 13 54 
wesley@pcw-solutions.be 
www.pcw-solutions.be 

Wesley Canneyt 

PC

Nu ook in Zuienkerke! 

COMPUTERPROBLEMEN 
HARDWARE 

HERSTELLINGEN     WEBSITES 
SOFTWARE 

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

Vanderostyne CONSTRUCT BVBA

A L G E M E N E  B O U W O N D E R N E M I N G

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

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

VISITEKAARTJE_ZWART_WIT.indd   1 26-05-2008   21:18:50

Danstaverne

DE SCHUURE
Oostendse Steenweg 49 • 8377 Meetkerke

050/ 311 606 • 0477/ 46 88 34

Voor een gezellige avond in een sfeervol kader
Alle dagen open vanaf 19.30u
Op maandag open vanaf 14u

Dinsdag gesloten

 Vrijdag 14 FEB 2014 

OPTREDEN VAN BOBBY PRINS

 DONDERDAG 14 AUG 2014 

OPTREDEN VAN CORRY KONINGS

WWW.DESCHUURE.BE
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 PROJECTWEEK

 Projectweek 5de leerjaar:
 ‘Het menselijk lichaam’ 
De eerst de dag van de week. Maar niet 
zomaar de eerste dag NEE ook de eerste dag 
van de projectweek! Dan komt Wenduine toe! 
DE BEL snel snelsnel in de rij. Nu naar de 
doos. We leren elkaar kennen met een spel,
en dat spel is wie is het! LEUK! 
Fien L. 
Dinsdag kwamen we toe op school en we ver-
trokken meteen naar het ziekenhuis.
In het ziekenhuis kregen we een rondleiding 
van Anne-Marie.
Het was heel boeiend. We leerden onder 
andere over de verschillende bloedgroepen. 
Op het einde kregen we allemaal een drankje.
In de middag hebben we dan E.H.B.O.-cursus 
gekregen van Kris.
We hebben vier belangrijke stappen geleerd 
en ook wat je moet doen als je iemand op de 
grond ziet liggen.
De volgende dag hebben we per 2 maskers 
gemaakt in gips. Dat was héél leuk. 
Vrijdag hebben wij een presentatie 
gemaakt  en dat was wel cool.
Het 6de ook . Op het einde van de dag kwa-
men de mama’s en papa’s kijken, leuk! 
Ik vond het een héél interessante week met 
nieuwe toffe vrienden. 

Sam en Lisa 

 Projectweek 6de leerjaar:
 Op stap naar het secundair 
Dinsdag: Lekker laat opstaan want 
we worden in Sint-Pieterscollege ver-
wacht. Omdat ik vlakbij woon, kon ik 
later opstaan! Eerst kregen we uitleg 
van de directeur, mijnheer Boydens. 
Hij gaf uitleg over de richtingen en 
het nieuwe project. We kregen ook 
het lessenrooster voor de hele dag. 
We kregen van mevr. Willems een 
rondleiding en Franse les. Ook kre-
gen we Latijn, ICT en geschiedenis. 
‘s Middags mochten we eten in het 
schoolrestaurant, wat een lange rij… 
We ontmoetten ook enkele oud-leerlin-
gen van Akkerwinde en die vertelden 
over het middelbaar. Tof om hen terug 
te zien!

Het was een hele leuke dag. 
Woensdag: Heel vroeg opstaan want we ver-
trokken al om 7u45 naar het Beroepenhuis 
in Gent. Daar hebben we van heel veel 
beroepen geproefd. Er waren 50 beroepen, 
verdeeld in 11 sectoren (vb. horeca, bouw, 
transport, sociale sector,...). We kregen een 
gele (denk) en blauwe (doe) kaart en moes-
ten antwoorden zoeken. Per goed antwoord, 
kregen we een punt. We mochten ook als 
echte metselaars aan de slag. Tof! 

Laurens T.T.

Vandaag, donderdag zijn er 2 mensen komen 
vertellen over het middelbaar. Eerst is er 
een meneer gekomen die werkt in het CLB. 
Hij heeft veel uitleg gegeven over ASO, BSO, 
TSO, KSO, 1A, 1B enzovoort. Daarna had-
den we speeltijd. Na de speeltijd is mevrouw 
Vandamme gekomen. Mevrouw Vandamme 
is ook de leerkracht die dinsdag aan ons 
geschiedenis heeft gegeven. Dat was dus 
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schoolrestaurant, wat een lange rij… 
We ontmoetten ook enkele oud-leerlin-
gen van Akkerwinde en die vertelden 
over het middelbaar. Tof om hen terug 
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super leuk. We hebben met haar en kei toffe 
quiz gedaan. Per groep moest je de vragen 
oplossen. Je moest personen, lokalen, voor-
werpen of taken kiezen. Dan moest je ook 
kiezen voor hoeveel punten je wou. Per beurt 
moest je dus die 2 dingen kiezen. Dan kreeg 
je dus allemaal vragen over de lokalen, per-
sonen,... die we gezien hebben in het Sint-

Pieterscollege. Dan was het middagspeeltijd. 
Na de middagspeeltijd hebben we nog een 
beetje in ons boekje gewerkt en ons ‘me-
myselfand I-blad’ afgewerkt. Daarna was het 
al tijd.
Jammer het was de laatste dag vandaag. We 
hebben nog alle dingen een beetje afgewerkt. 
Ook hebben we verdeeld wie wat zou doen op 
de tentoonstelling voor vanmiddag. Dan was 
het middagspeeltijd. Ik heb samen met Anke, 
Lore, Maud en Manon over de middag een 
beetje aan ons toneeltje geoefend want wij 
moeten een toneeltje doen op de tentoon-
stelling. Na de middagspeeltijd hebben we 
alles samen eens gerepeteerd en dan was 
het zover: de tentoonstelling! Eerst hebben 
de ouders al de foto’s van  deze week beke-
ken. Daarbij gaven Laurens (van Wenduine) 
en Alex uitleg. Daarna mochten ze rondlopen 
en vrij kiezen wat ze wilden bekijken. Ze kon-
den bij Fleur en Jasmine de me-myselfand 
I-bladeren bekijken. Bij Bas en Sidney kon je 
de talentendoosjes bekijken. Bij Laurens en 
Colin kon je ‘De grote Latijnse test’ doen. En 
bij Lore, Anke, Manon en ik kon je naar het 
toneeltje komen kijken. Na de tentoonstelling 
moesten we jammer genoeg afscheid nemen 
van elkaar maar gelukkig zien we elkaar nog 
terug op de sportnamiddagen en zo.

Emilia

Pieterscollege. Dan was het middagspeeltijd. 

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

Miele,
het lievelingsmerk
   van uw kleding

bvba Schrijnwerkerij Wybo

Blankenbergsesteenweg 13
8377 Zuienkerke
Tel. 050 41 19 88

GSM 0476 40 94 15
Fax 050 42 89 59

wybo.kurt@belgacom.net
www.wybo-kurt.be

BTW BE 0824.090.521
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Bibliotheek
ONTBIJT IN DE BIB

Zaterdag 22 maart 2014 organiseerden de 5 
vrijwilligers van de bib een ontbijt.
Uitzonderlijk gingen de deuren 
die ochtend open om 9 uur.
De lezers werden verwend met 
koffiekoekjes en warme of 
koude drankjes.
De 1ste lezertjes werden nog eens extra in 
de watten gelegd : zij mochten gratis een tof 
leesboekje ophalen.

 VOLWASSENEN
TITEL AUTEUR
Wie wind zaait Neuhaus, Nele

Van dode mannen win je ni Van den Berg, Walter

De tijd van mijn leven Ahern, Cecelia

Een verblindende afwezigh Ben Jelloun, Tahar

Het einde van de onschuld Brown, Sandra

Indringer De Bruyn, Patrick

De geheimhouder Harris, Paul

Droomeiland Katayama, Kyoichi

De schoenen van mijn broe Lewis, Ali

Godenslaap Mortier, Erwin

Kalme chaos Veronesi, Sandro

De vrouw die de honden et Hemmerechts, Kristien

De dag dat ik doodging Bongers, Tania

De waarheid over de zaak Dicker, Joêl

De overdosis FitzGerald, Helen

Oorlog en terpentijn Hertmans, Stefan

Toen ik je zag Hoes, Isa

Silo Howey, Hugh

De zonderlinge avonturen Jonasson, Jonas

Hemelvaart Koelemeijer, Judith

Vloedgolf Deraniyagala, Sonali

In ballingschap Palliser, Charles

Big brother Shriver, Lionel

Butcher’s Crossing Williams, John

Intifada Defl o, Luc

Het gouden licht Montefi ore, Santa

NON-FICTIE
Mindful gelukkig Dewulf, David

7 Covey, Stephen R.

Ons kookboek Gils, Els

Homemade mini couture voo Debruyne, Lien

Het naaiatelier van ildad Adé, Hilde

World food café Caldicott, Chris

Den troep Nasser, Lina

Blijf van mijn lijfje Struyf, Annemie

• Ontbijt in de BIB
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Griekse krijgers Guillain, Charlotte

Middeleeuwse ridders Guillain, Charlotte

Op expeditie! Kespert, Deborah

De Eerste Wereldoorlog Adams, Simon

Ninja’s Guillain, Charlotte

Op reis door het menselij Loman, Sam

Jij bent je brein Swaab, Dick

Slapen giraffen staand? Van Saan, Anita

Groen achter uw oren Van Riet, Bartel

Vliegschool Barnard, Nick

Cool! Knutselen! Heidenreich, Franziska

Lekker windje Stuyvaert, Ief

Zelf wenskaarten maken Watt, Fiona

Hennie de heks en de pira Thomas, Valerie

De kok Slegers, Liesbet

De boer Slegers, Liesbet

Midden in de nacht Van Genechten, Guido

Kaatje op de fi ets Slegers, Liesbet

Ridder Wiebe Wielockx, Ruth

Karel krijgt een hondje Slegers, Liesbet

Lentekriebels Boeke, Jet

Springen, spelen en sport Bruna, Dick

De voetballer Slegers, Liesbet

Vrolijk kerstfeest! Butler, M. Christina

Pietje Pedro en het gehei Hol, Coby

Dribbels grote verkleedfe Hill, Eric

Heksje Mimi op vakantie Amant, Kathleen

Adres:
 Gemeentelijk Complex:
 Uitleenpost De Boekennok
 Nieuwe Steenweg 37
 8377 Zuienkerke
 Telefoon: 050 / 42 45 45

Adres catalogus bibliotheek Zuienkerke
http://winob.cevi.be/webopac/vubis.
csp?Profile=zuienkerke

E-mail:
 zuienkerke@bibliotheek.be

Openingsuren:
 woensdag : 17.00 – 19.00 u
 Zaterdag   : 10.00 – 12.00 u

 JEUGD
Krul, een ster van een bi Minne, Brigitte

Het woeste boek van wolf Vanden Heede, Sylvia

Nog een mop? Van Os, Erik

Het grote piratenboek Van Straaten, Harmen

Het spel van Jak Vanden Heede, Sylvia

Chinese maankoekjes De Bel, Marc

Een hoofd vol rommel D’haene, Koen

Floor is voor! Hoffman, Marjon

Heksje Lilly en de kleine Knister

Vliegen zwammen Koolwijk, Pieter

Schoolvoetbal Van Gemert, Gerard

Kai wil een pony Van Kaathoven, Netty

Maar ik ben Frederik, zei Van Leeuwen, Joke

Superdolfje Van Loon, Paul

Foeksia Van Loon, Paul

Donderkat vs kettingzaag Goverde, Thijs

Slijmbal, Superman en Soe Janssen, Kolet

Niet te doen! Kinney, Jeff

Ik en de Rovers op zoek n Kolu, Siri

Reis door de tijd Stilton, Geronimo

De geheime tuin Stilton, Geronimo

Een pracht van een smarag Stilton, Thea

Van zilver zal de ketel z Tijsmans, Mark

De G van geluk Van Aar, Hetty

Superveulen Van Kaathoven, Netty

Stelen in stijl Boets, Jonas

De koninklijke leerling Flanagan , John

Schaak Misschaert, Inge

Het teken van Athena Riordan, Rick

Stapelverliefd Stoffels, Maren

Moordgriet Bergh, Inge

Zomerliefde Cronin, Ali

Breuklijn Enckels, Ludo

De eindeloze nacht Rossi, Veronica

WEETBOEKEN
Hoe blijf ik gezond? Schaefer, Adam R.

Naar het ziekenhuis Van Kaathoven, Netty

Machines op de boerderij Van De Wiele, Agnes

De zonnige zomer Mack

Bewegen Schaefer, Adam R.

Gezond eten Schaefer, Adam R.

De bouwvakker Slegers, Liesbet

De politieman Slegers, Liesbet

Gladiatoren en Romeinse s Guillain, Charlotte
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DE POLITIE ZORGT VOOR JE WONING
TIJDENS JE VAKANTIE

Je gaat met vakantie.
Wij hopen met jou op een zonnige vakantie 
en een vakantie zonder zorgen. Zonder zor-
gen? Ja, maar niet zonder voorzorgen. Geef 
dieven zo weinig mogelijk kansen.

Ook de politie houdt een oogje in het zeil. 
Op regelmatige tijdstippen zal de politie je 
woning controleren op onregelmatigheden. 
Je moet enkel bij de plaatselijke politie langs 
gaan en volgende inlichtingen meedelen:
 naam en woonplaats
 vakantieverblijf
 contactpersoon bij noodgevallen
 aard woning, alarmgegevens.

Wij wensen je een zorgeloze vakantie en be-
houden thuiskomst toe.

Politie Zuienkerke : 050/41.14.14
Alex.blondelle@politieblankenberge.be
Preventiedienst: 050/43 57 32
Preventiedienst@blankenberge.be

LAAT UW FIETS MARKEREN
WOENSDAG 14 MEI 2014

VAN 13:30 TOT 17:00 UUR
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Laat uw fiets gratis markerenVergeet uw rijksregisternummer niet mee te brengen! Meer info? T 050 43 57 32 
preventie.blankenberge.be
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NIEUWS VAN DE VRIENDENKRING VAN
BLOEDGEVERS TE ZUIENKERKE

Nieuws van de Koninklijke  vriendenkring van 
de bloedgevers te Zuienkerke

Kort na de feestdagen was het bestuur van 
de vriendenkring al terug volop actief. Zoals 
reeds in de vorige editie vermeld hebben 
we tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de 
Gemeente Zuienkerke op 4 januari, de stand 
van de frieten bemand. 

Op zaterdag 8 maart ging het jaarlijks souper 
van de Bloedgevers Zuienkerke door. Tijdens 
de heerlijke maaltijd werden de verdienste-
lijke donoren gehuldigd. 

Zo werd Fabienne Demaecker gehuldigd 
voor 10 bloedgiften, Liliane Dewulf voor 25 
en Christelle Versyck voor 50 bloedgiften. 
Michel Van Vooren en Arnold Van Eeghem 
gaven reeds 75 maal bloed en Erik Van Den 
Berghe en Patrick Knockaert gaven niet min-
der dan 100 maal bloed. Ieder kreeg een 
getuigschrift en een attentie.
Aan de gehuldigden die niet aanwezig konden 
zijn zal hun getuigschrift achteraf worden 
overhandigd. 
Op de foto de bestuursleden en de aanwe-
zige gehuldigden.

Onze doelstellingen voor 2014 hebben we 
ondertussen verder uitgestippeld.
Na de grote promotiecampagne in 2012 in 
de gemeenteschool te Zuienkerke met het 

Fata Morganaspel, waarbij de school 3 grote 
opdrachten meekreeg, waaronder het bezor-
gen van minstens 100 registratiekaartjes 
van nieuwe donoren.
De schoolkinderen brachten uiteindelijk 229 
registratiekaartjes binnen en de gemeen-
teschool ontving van het Rode Kruis, de 
oorkonde met daarop de vermelding dat de 
school een drie harten school is.
Dit jaar willen we met een andere campagne 
terug nieuwe donoren bereiken.
Samen met het Rode Kruis willen we de 
gemeente Zuienkerke aanmoedigen om een 
“Gemeente met een hart” te worden.
Met deze campagne willen we onder andere 
de belangrijkheid van het bloed geven aan-
tonen en nieuwe donoren overtuigen om in 
Zuienkerke bloed te komen geven.

Een aantal initiatieven liggen momenteel op 
tafel en worden binnenkort verder uitgewerkt. 
Momenteel geven 7,42 %, van de in aanmer-
king komende bloedgevers van Zuienkerke, 
bloed. Dit betekent dat we daarmee momen-
teel op de tweede beste plaats in West-
Vlaanderen staan.
Ons streefdoel is om op termijn 10 % dono-
ren te bereiken in Zuienkerke. Dit zou bete-
kenen dat we dan als gemeente de eerste 
gemeente in gans Vlaanderen zouden zijn die 
de 10 % haalt. Wat uiteraard voor Zuienkerke 
een unicum zou zijn.
Dat we deze doelstelling niet in een paar 
maanden zullen kunnen bereiken beseffen 
we ook, maar we hopen tegen eind 2015 
toch al dicht te naderen bij de vooropge-
stelde 10 %.

Op de vorige bloedcollecte van 11 maart 
mochten we in totaal 117 donoren verwelko-
men. Dit is ongeveer hetzelfde aantal als in 
maart vorig jaar, alsook laatst in december.
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Daarvan waren er 4 donoren die voor de 
eerste maal naar Zuienkerke bloed kwamen 
geven. 

De volgende bloedcollecte vindt plaats op 
dinsdag 3 juni in de gemeenteschool te 
Zuienkerke van 16u15 tot 19u45.
We hopen om dan meer dan 120 donoren te 
mogen verwelkomen. Daarom vragen we om 
op 3 juni terug familie, vrienden en eveneens 
kennissen mee te brengen.

Arnold Van Eeghem - secretaris

VRUCHTEN DER AARDE 

Woensdag 28 MEI 2014 om 20h00
Wij nodigen u allen uit op de federale viering 
van de Vruchten der Aarde.
Deze mis gaat door op de boerderij van 
Ghislain – Van Belleghem, Blankenbergse 
Dijk Noord 19 te Zuienkerke.
Nadien wordt iedereen uitgenodigd voor een 
gezellig samenzijn met een natje en droogje.
Wij hopen u zeer talrijk te mogen begroeten.

Namens de meewerkende Gilden en KVLV’s
•Landelijke gilden Houtave - Nieuwmunster
 en Zuienkerke
•KVLV’s Houtave, Nieuwmunster en
 Zuienkerke
•Op de bres voor het platte land !
•Vrouwen met vaart !

ACTIVITEITEN  PASAR ZUIENKERKE  

 ZUIENKERKE 
26 /4/2014 Halle

Aan de oevers van de Zenne, 15 km ten zui-
den van Brussel, ligt het charmante Halle.
’s Morgens maken we een wandeling in het 
Hallerbos die ons zal trakteren op een prach-
tig paars tapijt van wilde hyacinten. Met een 
gids trekken we dit bosgebied tussen de 
Zenne en het Zoniënwoud in .

Na een middagmaal met streekgerechten en 
fairtrade produkten gaan we Halle bezoeken.
Een gids neemt ons op sleeptouw doorheen 
het historisch stadscentrum, en een unieke 
3D virtuele film geeft ons een beeld van Sint-
Martinusbaseliek na renovatie.
Nadien treden we in de voetsporen van de 
nurkse politieman Witse. We sluiten de dag 
af met een drankje aan de beroemde Witse 
boom.

Afspraak: 8.00 u vertrek met de bus aan de 
kerk van Zuienkerke (Nieuwe steenweg 37)
Deelname: Leden: 40€  Niet leden: 45€
        (exclusief drank tijdens maaltijd).

Daar wij slechts 24 personen kunnen toela-
ten dient de inschrijving als volgt te gebeu-
ren:
Inschrijving : 
en na onderling akkoord met storting voor 
20/04/2014, betaling geldt als definitieve 
inschrijving.

Pasar Zuienkerke vermelding:
Halle  BE 07 7795 9465 2066
  Bic : GKCCBEBB

Serruys Jacques 0486/71.44.84
 & 050/69.73.76
Caelenberghe Marleen 0478/54.04.35
Van Belle Romain 050/41.35.62
Valcke.Marijke@telenet.be of
via www.pasar.be/ Zuienkerke/deelnemen
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 ZUIENKERKE 
Sneukel-fietstocht

18 mei 2014.

Tijdens de familiale fietstocht van 35km, in 
een beboste omgeving 
van het Brugs ommeland, worden 5 versna-
peringen aangeboden.
Vrije start tussen  : 13.15 -13.45 uur.
Vertrek en aankomst : De Notelaar (Nieuwe 
steenweg 96) Zuienkerke

Bijdrage: Leden Volwassen: 12€
 Niet leden : 14€
 Leden Kinderen min. 12j : 8€
 Niet leden :   9 €

Inschrijving kan bij:
Serruys Jacques, 0486/71.44.84
 050/69.73.76
Caelenberghe Marleen, 0478/54.04.35
Van Belle Romain, 050/41.35.62
Cuypers Henri, 0479/50.26.38
Cools wim, 0496/83.22.75
Valcke.Marijke@telenet.be of
via www.pasar.be/ Zuienkerke 

En door storting voor 13/05/2014 Pasar 
Zuienkerke: 
BE 07-7795 9465 2066 Bic: GKCCGBEBB
vermelding: 18 mei + aantal leden of niet 
leden, Volwassenen of kinderen

Volgende activiteit:
28/9/2014 gegidst bezoek aan Brussel.

DE H.SACRAMENTSPROCESSIE
OP ZONDAG 22 JUNI TE ZUIENKERKE

Het processiecomité draait terug op volle 
toeren. Op zondag 22 juni om 10u30 gaat 
de jaarlijkse
H.Sacramentsprocessie uit. Zoals elk jaar 
staat of valt de processie met de deelname 
van tientallen vrijwilligers. Langs deze weg 
doen we een warme oproep aan iedereen 
die zich geroepen voelt om ons erfgoed te 
bewaren en luister bij te zetten zich aan te 
melden om deel uit te maken van één van de 
folkloristische – of religieuze groepen.
We doen uiteraard een oproep  aan alle 
verenigingen om hun leden warm te maken 
voor dit uitzonderlijk evenement in onze lan-
delijke gemeente. Daarnaast zouden we wil-
len vragen aan de beide schooldirecties om 
de kinderen, vooral de vormelingen, die de 
Hosannagroep uitbeelden te enthousiasme-
ren om deel te nemen aan deze uitzonder-
lijke dag.

Binnen de organisatie hebben we dit jaar 
enkele vernieuwingen doorgevoerd aan 
bepaalde groepen, zoals aan de “Wagen van 
de geboorte van Christus” en “Wagen van de 
verrijzenis”

Wij verwachten een grote groep vrijwilligers 
om de processie nog meer uitstraling te 
geven. Iedere deelnemer, kan na de proces-
sie, nog even nakaarten in “De Notelaar”, 
tijdens de receptie aangeboden door het 
processiecomité.

Indien u nog vragen hebt, kunt u altijd terecht 
bij Marie-Anne Deloddere tel. 050/41 91 30
Het processiecomité.
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KEUKENS
BADKAMERS

BUREAUS
SLAAPKAMERS

DRESSINGS
MAATWERK

Diapal nv 
Bekedijkstraat 1     8490 Jabbeke     t. 050 81 91 70     f. 050 81 91 88

OKRA

OPEN
KRISTELIJK
RESPECTVOL
ACTIEF

Zie hier een greep uit onze activiteiten voor 
april, mei en juni 2014

Onze vaste activiteiten
Iedere dinsdag kaarting of rummikub in de 
Notelaar om 14 uur.

April
Donderdag 10 april Start fietsseizoen
Maandag 14 april Bloemschikken
Zaterdag 26 april Fietszegening samen
 met de kvlv

Mei
Maandag 19 mei Regionale wandeling
 in Beernem
Vrijdag 23 mei Bedevaart Schoeringhe
Woensdag 28 mei Namiddag uitstap met 
 eigen vervoer

Juni
Vrijdag 20 juni Toeren in de Moeren

Voor wie zich geroepen voelt om aan te slui-
ten bij onze beweging volstaat een telefoontje 
naar één van de bestuursleden
Agnes Jacxsens: 050/41.59.08
André Wille: 050/41.88.55
Agnes Bode: 050/31.61.26

Het bestuur
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Senioren

Wist je dat…

 De jaarlijkse seniorennamiddag dit jaar 
doorgaat op dinsdag 13 mei

 Elke deelgemeente over tenminste één 
petanquebaan beschikt

 Het gemeentebestuur in het najaar een 
infonamiddag organiseert rond nieuwe 
media
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BONE4KIDS
Het Bone4Kids fonds werd opgericht om mid-
delen te werven voor het onderzoek en de 
behandeling van niet-helende breuken (pseu-
doartrose) bij kinderen.
Deze aandoening is een van de moeilijkst be-
handelbare problemen binnen de orthopedi-
sche chirurgie. Amputatie is vaak de enige 
uitweg.
Het onderzoeksteam Prometheus van de KU 
Leuven zit in de laatste rechte lijn om een 
nieuwe therapie te ontwikkelen en het aantal 
chirurgische ingrepen drastisch te verminde-
ren.
Onder de vleugels van het Universiteitsfonds 
van de KU Leuven bundelen wetenschappers 
en ouders nu de krachten om hiervoor het 
broodnodige geld in te zamelen.
 www.bone4kids.be 

 Het verhaal van Aiden :
Ik ben Leen Maeckelbergh woonachtig te 
Sint-Andries.
Ons Zoontje Aiden 3 jaar heeft een zeldzame 
aandoening nl. Neuro� bromatose Type 1 ge-
combineerd met Pseudoartrose.
In België zijn er slecht maar 10 kinderen met 
deze zeldzame ziekte en in Europa een 500 
tal. 
NEUROFIBROMATOSE TYPE 1 is een ziekte 
met afwijkingen aan de hersenen en de ze-
nuwen in combinatie met typische huidafwij-
kingen waar jammer genoeg geen genezing 
voor bestaat. Zo moet ons zoontje 2 x per 
jaar gecontroleerd worden om na te gaan of 
er zich géén knobbeltjes bevinden in de oog-
jes, komt dit voor dan komt er chemo aan 
te pas om blindheid proberen te voorkomen, 
ook kunnen er zich tumoren vormen in de her-
sentjes. Op zijn huid zie je 10 tallen café au 
lait vlekken die op zich géén kwaad kunnen 
maar niet mooi zijn om te zien. Autisme, epi-
lepsie, leerachterstand enz... kunnen bij deze 
ziekte helaas ook voorkomen. 
PSEUDOARTROSE is een NIET helende breuk 
die elk jaar 500 kinderen treft in Europa. 
Door de slechte kwaliteit van het beenvlies 
en omdat het bot zelf géén genezingscapaci-
teit heeft op de plaats van de breuk is heling 
bijna niet mogelijk. 
Nu zijn ze aan de KU Leuven aan het broeden 

op een behandeling die het aantal operaties 
drastisch kan verminderen en hoop geeft op 
een blijvende genezing maar jammer genoeg 
is daar geld voor nodig héél veel geld name-
lijk 1miljoen euro en, het extra spijtige is dat 
wij als ouders alles zelf moeten proberen in 
te zamelen daar het om een zeldzame ziekte 
gaat en dus ook niets van subsidies krijgen. 
Je kan al goed begrijpen na het lezen van 
deze uitleg dat het voor onze kleine man 
niet evident is om zo door het leven te gaan. 
Hij gaat nu sinds september vorig jaar naar 
school maar " gemakkelijk" is anders.
Bv. bij de minste onverwachte aanraking valt 
hij omver daar hij géén goed evenwicht heeft.
Bv. Vorig jaar heeft het gesneeuwd... Aiden 
kan niet in de sneeuw spelen, stappen. Zijn 
laarsje rond zijn beentje kan daar niet tegen!
En� n ik kan zo nog een ganse lijst met vb 
doorgeven.

Voor Neuro� bromatose Type 1 bestaat er he-
laas géén genezing MAAR voor de niet helen-
de breuk bestaat er wel een kans tot gene-
zing alleen... het is het geld...
De klok tikt voor onze Aiden véél sneller dan 
voorzien. Eigenlijk véél te snel... 
Aiden heeft ondertussen 5 cm beenlengte-
verschil en heeft meer pijn. Aan de hand van 
dit hebben ze dan ook in Leuven beslist dat 
ze in november moeten starten met de ope-
raties. Uitstel is géén optie.
Het extra slechte nieuws is als ze tegen dan 
het onderzoek niet hebben kunnen afronden 
ze een oude techniek noodgedwongen zullen 
moeten toepassen maar met deze techniek 
heeft Aiden mindere dan 50% slaagkansen.... 
en dit willen we natuurlijk vermijden.
Daarom dat wij als ouders beslist hebben om 
op zaterdag 26 april 2014 een benefi et te 
organiseren in Studio Hall te Sint-Kruis Boog-
schutterslaan 41 vanaf 17u30. Eten is moge-
lijk tot 19u45u.

Het concept is stoofvlees + frietjes a volen-
té  met  een optreden van Jordi Rottier ( ac-
teur uit Familie ), aansluitend een grote tom-
bola waar je de avond zelf lotjes kan aankopen 
en nadien zal er nog  muziek gedraaid worden 
tot... en ook de verkoop van de gebreide spul-
len.

Kaarten kosten 15 euro voor volwassenen en 
10 euro voor kinderen tot 12 jaar en er wordt 
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Uw Record Bank dicht bij de deur
(om te parkeren geen sleur)

Kantoor Demaré
Bank en Verzekeringen

Canadezenstraat 3
8380 Lissewege

T. 050 54 48 12
F. 050 55 03 06

kantoor.demare@gmail.com 

animatie voor de kinderen ook voorzien. De 
kaarten kan je bestellen via mij en de betaling 
kan je doen op rekeningnummer BE46 7450 
5798 3336 naam rekening: Verstraete - Mae-
ckelbergh. Als vermelding schrijf je het aantal 
kaarten en je familienaam, Na ontvangst van 
betaling is de inschrijving defi nitief en zullen 
jullie kaarten op de avond zelf klaarliggen aan 
de kassa.
Of via Charlotte Govaert te Zuienkerke 

050/69.21.87 (cash be-
talen dan wel en nadien 
worden de kaarten voor-
zien)
Steunkaarten van 5 euro 
en 10 euro zijn ook ver-
krijgbaar of voor deze prijs 
kan je reeds een mooi ge-
breid werkje aankopen zo-
als theelichtjes of andere 
dan is er leuk aandenken 
in de plaats.

Ik wil nu al iedereen bedanken die ons hierin 
wilt steunen.

Groetjes
Leen en Familie

 Onthaalmoeder, Charlotte Govaert,
  uit Zuienkerke :
Vorig jaar kwam ik met Leen in contact door 
een lieve mama in mijn opvang die me hier-
voor warm maakte, na Aiden gezien te heb-
ben, toen  achter de schermen mee te wer-
ken en een kleine kusjes actie op til te zetten 
dat voor een kleine 700€ zorgde, dacht ik dit 
jaar dat het tijd werd om van velen hun hobby 
iets leuker te maken en zo deed ik via face-
book een oproep als er mensen het zouden 
zien zitten om samen met mij te haken/brei-
en en dat ik dan hun werkjes zou verkopen 
tvv Bone4kids. Zo kwam er al snel vanuit alle 
kanten leuke en lieve reacties en werd al snel 
een groep geopend die je kan terug vinden 
op facebook onder sale 
bone4kids.
Velen denken nu waar-
schijnlijk, breien en ha-
ken met zo’n winter en 
nu met de zomer voor 
de deur komt dat wel 
goed?
Ik kan u zeggen vol over-
tuiging: JA ! want er zit 
meer in wol dan u denkt! 
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Zo maken en versieren wij paastakken, ma-
ken we knuffels, kwijldoekjes, kinderslofjes, 
tissue dozen, theelichtjes en natuurlijk heb-
ben wij ook speciale en gewone kindermut-
sen, mutsen voor volw, poncho’s, sjaals, 
maar we hebben ook kussens, vw kussens, 
sleutelhangers en hiermee is vooral nu   de 
bedoeling dat we hiermee naar buiten kun-
nen komen om te verkopen, want we kunnen 
met een volledig team zijn die veel mooie din-
gen maken, maar hier te liggen brengt niet 
op, dus verkopen is de boodschap.
Bij deze staan wij op verschillende beurzen 
waaronder ook  op beestjes en baasjes 19-
20-21 april, 26 april Leen haar benefi et,  op 
4 mei op de prondelmarkt in de Nieuwe 
steenweg ter hoogte van huisnummer 42 te 
Zuienkerke, …
We kregen reeds de steun van Veritas, vbro, 
Brugs handelsblad, ook via de Pasar Zuien-
kerke is er wol binnengekomen en dankzij de 
gezinsbond Adegem en Lissewege mogen we 
gratis op beurzen staan, speciale dank aan 
Gemeente bestuur Zuienkerke die ons een 
plaats voorziet om gezellig ons breicafé te 
houden oa 12 april 2014 van 14u.-17u. in 
de Notelaar (iedereen die wol heeft of wenst 
mee te breien of werken wil afgeven is wel-
kom, wij voorzien kof� e, drankjes en lekkers) 
en ook om in dit krantje te kunnen verschij-
nen met onze actie, want verkopen is nu voor-
al ons doel, ik ben er zeker van dat wij voor 
iedereen zeker iets hebben en we werken 
met lage prijzen! Theelichtjes zijn 1€/stuk, 
mutsen hebben we reeds vanaf 5€ er zitten 
uiteraard ook duurdere stukken bij, maar de 
mensen zeggen meestal uit zichzelf op onze 
prijs de prijs dat ze zelf wensen te geven en 
dat maakt het extra  leuk voor ons en zo voe-
len we ons extra gesteund, want zoals Leen 
zelf ook eerder zei, alle steun is welkom en 
liefst zo snel mogelijk! Op vandaag (maandag 
17 maart) wordt jammer genoeg Rosaline uit 
Limburg geopereerd, de verlening is daar een 
feit, er was voor haar geen tijd meer, de vol-
gende stap komt nader, wat uiteraard niet zo 
� jn is om aan te denken want er is een reme-
die, maar enkel geen budget wat voor de frus-
traties zorgt! Dus wil u zelf iets ondernemen 
of ons steunen, alle hulp is welkom!
Waarmee kan u ons ook nog helpen? Kus-
sens of donsdekens die u niet meer nodig 
heeft, onderlakens kunnen dienen, wol uiter-
aard ook, dan zullen wij hiermee terug tove-

ren om zo goed mogelijk te verkopen.
Als ze mij vragen waarom ga je er zo voor dan 
geef ik steeds hetzelfde antwoord uit mijn 
hart: 
“ ik heb gezonde kinderen en de operaties 
die ze hadden waren telkens voor verbete-
ring, Leen en papa zal Aiden terug krijgen na 
operatie met lichaamsdeel minder, dit is niet 
de  “ver van mijn bed show”, dit is Brugge, 
hier 7 min. Vandaan, eigen land, het zou mijn 
kind of later kleinkind moeten zijn, wat altijd 
kan! Ik zou ook alle hulp kunnen gebruiken en 
ook meer nodig hebben dan een reactie van: 
“het is jammer of ocharme het manneke” of 
het zou uw kinderen of kleinkinderen eens 
moeten overkomen dat er geen steun komt 
en jullie het als groepje ouders samen moe-
ten redden om jullie kinderen te redden ….
Govaert Charlotte, 
T 050.69.21.87 
e-mail : cattoorgovaert@telenet.be 

31 MEI: ‘WERELDDAG ZONDER TABAK’

31 mei werd door de Wereldgezondheidsor-
ganisatie (WHO) uitgeroepen tot “Werelddag 
zonder Tabak”. Deze dag is een ideaal mo-
ment om even stil te staan bij de gevolgen 
van het roken en ons bewust te worden van 
de nadelen. Elke dag sterven er in ons land 
bijna 55 mensen door ziektes die een gevolg 
zijn van roken. Toch rookt nog 1 op 4 Bel-
gen elke dag een sigaret. Jij ook? Laat het 
geen vanzelfsprekende gewoonte worden of 
blijven. Ook jij kan kiezen voor een rookvrije 
toekomst! 
De ‘Werelddag zonder Tabak’ is misschien 
wel dé gelegenheid om te proberen stoppen 
met roken.

Als extra motivatie kan je hier alvast enkele 
positieve effecten terugvinden van stoppen 
met roken:
 Na 20 minuten: de bloeddruk en de bloeds-

omloop in handen en voeten verbeteren.
 Na 8u: de zuurstofvoorziening in het bloed 

normaliseert (nicotine en CO-gehalte daalt).
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 Na 24u: de longen beginnen slijm en teer 
te verwijderen + CO uit het lichaam.

 Na 48u: geen nicotine meer in het lichaam 
+ smaak en geur verbeteren.

 Na 72u: energieniveau stijgt, betere adem-
haling en minder snel buiten adem.

 Na 2-12 weken: de algemene bloedsom-
loop verbetert.

 Na 3-9 maanden: hoestende en � uitende 
ademhaling neemt duidelijk af.

Neem zeker een kijkje op de nieuwe portaal-
site www.vlaanderenstoptmetroken.be. Op 
deze site  vind je het rookstopaanbod in jouw 
regio terug. Ook jongeren kunnen op de site 
terecht voor tabaksweetjes en tal van rook-
stoptips.

Rookvrij? Laten we er samen voor gaan!
Omdat roken ernstige gezondheidsschade 
kan veroorzaken, wil Logo Brugge-Oostende 
vzw je informeren over deze ‘Werelddag zon-
der tabak’.

Lies Van Loo
Stafmedewerker tabak, alcohol 
en drugs
Logo Brugge-Oostende vzw

GEZOND (VER)BOUWEN
OOK EEN GEZOND MILIEU BINNENIN JE HUIS
Gemiddeld brengen we in Vlaanderen zo’n 
85% van onze tijd binnen door, waarvan het 
grootste deel thuis. In tegenstelling tot wat we 
vaak denken, is de lucht in een woning vaak 
veel vervuilder dan de buitenlucht. Die vervui-
ling komt zowel van de luchtvervuiling van bui-
ten (verkeer, industrie,…) als van onze woning 
zelf: de bouwmaterialen, de inrichting, ons 
woongedrag,….. Die luchtvervuiling veroor-
zaakt of verergert luchtwegproblemen, astma, 
… of erger. Logisch dus dat je het milieu ook 
in je woning best zo gezond mogelijk maakt!

De start: waar kan je op letten bij de aan-
koop van een bestaande woning?
Het bouwjaar van een woning kan al een hint 
geven over welke “bin-
nenmilieuproblemen” je 
kan verwachten. Hier-
voor bestaan een aantal 
algemene vuistregels: in 
woningen van voor de ja-

ren ‘90 vind je soms asbestbevattend mate-
riaal terug, woningen van voor 1950 bevatten 
soms nog loden waterleidingen,... Andere ty-
pische voorbeelden zijn koudebruggen, opstij-
gend vocht, loodverf,….

Waar op letten bij het (ver)bouwen?
Gebruik voor je nieuwe woning best materi-
alen die zo weinig mogelijk binnenluchtver-
vuiling veroorzaken: geef de voorkeur aan 
verven, lijmen, vernissen, houtplaten (MDF, 
OSB, vezelplaten, …) die geen of zo weinig 
mogelijk vluchtige organische stoffen, zoals 
formaldehyde afgeven. Verlucht extra tijdens 
en na het verbouwen om al het bouwvocht en 
andere stoffen buiten te krijgen.

Zelf aan de slag? Hou het gezond!

Heel wat enthousiaste (ver)bouwers vliegen 
er graag meteen in, maar vergeten soms hun 
eigen gezondheid en veiligheid: in je (ver)
bouwmateriaal horen standaard stofmas-
kers, veiligheidsbril en handschoenen. Voor 
sommige werken zijn een wegwerp-overall, 
gehoorbescherming, veiligheidsschoenen,… 
ook absoluut geen overbodige luxe! Lees de 
gebruiksaanwijzing van die producten zodat 
je weet waartegen je beschermd bent en 
waartegen niet.

Gezonde verwarming?
Verbrandingstoestellen zoals open haarden, 
kachels, gasgeisers, … kunnen een grote im-
pact op je gezondheid (en die van de buren) 
hebben: CO (koolstofmonoxide) is wellicht de 
bekendste, maar � jn stof is zeker ook niet te 
verwaarlozen!
Bekijk daarom bij de aankoop van een nieuw 
verwarmingstoestel goed welk vermogen je 
nodig hebt. Kan je een goede afvoer verzor-
gen? Zal de afvoer van je verbrandingsgas-
sen geen overlast bezorgen voor de buren? 
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Is het toestel correct geïnstalleerd? Heb je 
de gebruiksaanwijzing gelezen en bewaard?

Ventilatiesysteem installeren?
Bij de (ver)bouwplannen van je woning bekijk 
je best in overleg met je architect hoe je een 
zo gezond mogelijk ventilatiesysteem kan 
voorzien. Vraag hierbij naar het gebruiksge-
mak, geluid en onderhoud: een systeem dat 
niet goed ontworpen, geïnstalleerd, gebruikt 
of onderhouden wordt, maakt de lucht binnen 
ongezonder. Lees de gebruiksaanwijzing en 
bewaar ze zeker. Deze komt zeker ook van 
pas als je ooit je woning wil verkopen of ver-
huren.
Tot slot: “Een gezond gezin in 
een gezonde woning?”
Het (ver)bouwen van een gezonde 
woning is één ding, gezond wonen een an-
der. Een perfect werkend ventilatiesysteem, 
gezonde bouwmaterialen,… volstaan niet als 
je door je bewonersgedrag toch nog vervui-
ling in de lucht brengt en die niet afvoert of 
voldoende kán afvoeren in het geval van ta-
baksrook. Verlucht bijvoorbeeld extra na het 
plaatsen van nieuwe meubels (zeker in de 
kinderkamer), vermijd luchtverfrissers, rook 
niet binnen,…
Meer info en tips vind je ook op www.lne.be/
campagnes/bouw-gezond en www.zorg-en-ge-
zondheid.be/Publicaties/Publicaties-gezond-
leven-en-milieu/#Binnenmilieu

Dieter Vanparys
Medisch milieukundige bij
Logo Brugge-Oostende vzw

TIPS EN TRICKS
VOOR EEN GESLAAGDE PICKNICK

Een picknick 
is een goe-
de gelegen-
heid om er 
eens op uit 
te trekken. 
Picknicken 
kan tijdens 
de middag-
pauze om 
even te ont-

spannen, als tussenstop bij een � etstocht, 
op weg naar de vakantiebestemming… Een 
idyllische  locatie, mooi weer en een goed ge-
vulde picknickmand, meer is niet nodig. Toch 
moet je ook aandacht hebben voor de be-
waartemperaturen. Bij warme temperaturen 
zal voedsel immers sneller bederven. Logo 
Brugge-Oostende vzw plaatst daarom deze-
tips en tricks van Nice, voor een aangename 
en gezonde picknick op een rij.

Gezonde variatie
 Kies als beleg geen te vette vleeswaren 

of slaatjes op basis van mayonaise. Geef 
de voorkeur aan magere belegsoorten zo-
als ontvette ham, varkensgebraad, rosbief, 
kippenwit, light-kaas, magere plattekaas of 
kruidenkaas. 

 Geef de broodjes een gezonde en verfris-
sende toets met schijfjes tomaat en kom-
kommer, geraspte wortelen, waterkers, ver-
schillende slasoorten, radijsjes, augurken, 
reepjes paprika … Je kan als afwisseling 
ook fruit nemen zoals stukjes perzik, appel 
of aardbeien.

 Groenteslaatjes, al dan niet met koude aard-
appelen, pasta of rijst, zijn altijd in trek op 
een picknick. Neem de (yoghurt)dressing in 
een apart doosje mee zodat iedereen zelf 
naar believen dressing kan nemen. Boven-
dien blijven de groenten lekker knapperig. 

 Gerechten zoals groentequiches, tortilla’s, 
wraps, gevulde � lopakketjes en gazpacho 
vragen meer voorbereiding maar geven de 
picknick een exotisch tintje. Vette vis zoals 
sardientjes, zalm, sprot en makreel zorgen 
dan weer voor een mediterrane toets. 

 Voorzie een dessert om na te genieten. Vers 
seizoensfruit of een fruitsla zijn ideaal. Een 
melkdessert is ook lekker en gezond op 

GROTE ROMMELMARKT
TE ZUIENKERKE

ZONDAG 4 MEI 2014
VAN 7 UUR TOT 17 UUR

STANDPLAATS RESERVEREN
IN HET GEMEENTEHUIS

Info: ANN MICHIELS - tel. 050/43.20.53
Ann.michiels@zuienkerke.be

STANDPLAATS IS GRATIS

Waarborg te betalen van 10 euro.
Deze waarborg wordt zondag 4 mei

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

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

voorwaarde dat je het koel kan bewaren.
 Water is de beste dorstlesser. Ook voor de 

kinderen die zich tijdens een warme zomer-
dag behoorlijk in het zweet kunnen werken. 
Voor meer smaak kan je er wat verse ci-
troen in persen. Biedt frisdranken en fruit-
sap enkel aan als extraatje, niet als dorst-
lesser. Idem voor wijn en bier.

 Een potje met wat con� tuur of honing ver-
derop kunnen insecten weghouden van de 
picknicktafel. 

Voedselveilig picknicken
 Verpak alles zorgvuldig en bewaar in de 

koelkast. 
 Breng pas kort voor het vertrek de produc-

ten vanuit de koelkast over naar een vol-
doende gekoelde koelbox of –tas (4°C). 
Dit geldt zeker voor het beleg (al dan niet 
al op de broodjes), melkdrankjes of –des-
serts. Groenten, fruit en andere drankjes 
zijn ook lekkerder wanneer ze fris worden 
opgediend. 

 Zoek bij voorkeur een eetplekje in de scha-
duw. Stel de picknick niet bloot aan de 
volle zon.

 Laat bederfbare voedingsmiddelen niet 

langer dan 1 tot 2 uur ongekoeld buiten 
staan. Onder invloed van de zomerwarmte 
vermenigvuldigen bacteriën zich snel.

 Is iedereen klaar en zijn er rest-
jes. Laat ze dan niet liggen, 
maar pak ze onmiddellijk en 
zorgvuldig in en bewaar ze in de 
koelbox. 

Bron: www.nice-info.be

Charlotte Pascal 
Stafmedewerker voeding en
beweging
Logo Brugge-Oostende vzw
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Met reeds meer dan20 jaar ervaring in de sector

www.dakwerkenfernandlouagie.be

NIEUW! Groene energie, mooi geïntegreerd in uw dak.
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Burgerlijke stand

GEBOORTEN 
BORGHMANS VITO, zoontje van Borghmans 
Tom en Verstraete Aagje, geboren op 13 janu-
ari 2014, wonende te Zuienkerke

Welkom klein Zuienkerkenaartje !

OVERLIJDENS
DHONDT MARIA, geboren te Uitkerke op 14 
juli 1921 en overleden te Brugge op 16 fe-
bruari 2014, weduwe van Scheemaecker An-
dreas, wonende te Zuienkerke

VAN WAESBERGHE HÉLÈNE, geboren te 
Mortsel op 2 december 1925 en overleden te 
Blankenberge op 26 februari 2014, weduwe 
van Rotsaert Omer, wonende te Zuienkerke

DEVRIEZE ERNA, geboren te Blankenberge 
op 28 juli 1938 en overleden te Zuienkerke 
op 15 maart 2014, weduwe van Stehli Théop-
hile, wonende te Zuienkerke

SCHAEPDRYVER MARIA, geboren te Houta-
ve op 15 juni 1922 en overleden te Brugge 
op 22 maart 2014, weduwe van Talloen Henri 
Jozeph, wonende te Zuienkerke.
Wij bieden de familie onze deelneming aan.

JUBILEA
50 JAAR HUWELIJK
VERMEIREN MAGDA EN LODEWIJCKX FRANS

50 jaar geleden gaven Frans en Magda elkaar 
het ja-woord in Vorst.
Om van hun pensioen te genieten is dit gou-
den paar gaan wonen in Nieuwmunster dicht 
bij bos en zee.
Wij wensen deze jubilarissen nog vele mooie 

en gelukkige jaren toe!

50 JAAR HUWELIJK
VERBURGH SYBILLE EN LUCKER JAN

Zondag 9 februari 2014 vierden Sybille en 
Jan hun 50 jaar huwelijk.
Omringd door hun kinderen, kleinkinderen , 
buren en familie werden zij door het gemeen-
tebestuur in de bloemetjes gezet.
Beiden zijn zij geboren in een koorstrijk gezin. 
Op 11 februari 1964 zetten zij de grote stap.
Hun huwelijk werd bezegeld met 2 zonen.
Wij wensen dit gouden paar nog vele gezonde 

en gelukkige jaren toe in Houtave.

Alain De Vlieghe, burgemeester
Bevoegd voor feestelijkheden

 GOUDEN - Verburgh Sybille en Lucker Jan
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Mensen van bij ons

ANDREA TILLEMAN
“KRAK VAN DE GEMEENTE ZUIENKERKE”
De Krant van West-Vlaanderen (De Weekbode, 

Het Wekelijks Nieuws, De Zeewacht, het Brugsch 
Handelsblad en het Kortrijks Handelsblad) no-
mineerde in elke gemeente van onze provincie 
enkele mensen, waaruit de lezers een “Krak” 
konden kiezen.
De lezers konden mailen of schrijven wie zich 
volgens hen op de meest positieve manier liet 
opmerken en het daarom verdiende om de Krak 
van hun gemeente te worden.
Voor Zuienkerke waren Andrea Tilleman, Mario 
Goes en Michel Soens genomineerd.
Het was Andrea Tilleman die door de lezers tot 
de Krak van onze gemeente verkozen werd.
Andrea werd geboren op 2 januari 1944. Ze is de 
dochter van Edward Tilleman en Irma Stroo. Sa-
men met haar echtgenoot Leo De Jonghe heeft 
zij vier kinderen en vijf kleinkinderen.
Haar sociale inzet tijdens haar beroepsloopbaan, 
onder meer als verpleegkundige in het AZ Konin-
gin Fabiola, maar vooral haar engagement als 
vrijwilligster in het verenigingsleven maken van 
Andrea een verdiende winnares. Zij is een gedre-
ven bestuurslid van KVLV en OKRA en stond ook 
mee aan de wieg van de Seniorenadviesraad. 
Als veelzijdige en creatieve teamspeler staat ze 
steeds paraat voor alle leden en medebestuurs-
leden van deze organisaties.

Pro� ciat Andrea!

RIA DEROOSE EN WERNER MARLY
Op zondagmorgen 16 maart stapte ik naar goede 
gewoonte binnen in onze buurtwinkel met de wel-
luidende en overbekende naam “ip ’t hoekstje” 
om er lekkere boterkoeken te kopen. Omdat het 

de laatste zondag was dat Ria Deroose en Wer-
ner Marly hun winkel openhielden, hadden hun 
kinderen Frauke en Sieber voor de klanten een 
verrassing in petto. Hierdoor kon ik aan de ge-
legenheidsbar eerst nog een gezellig babbeltje 
slaan bij een lekker ochtendaperitiefje voordat ik 
mijn bestelling plaatste. Omdat zij na ruim dertig 
jaar hun winkelactiviteiten stopzetten, bestelde 
ik voor het Polderkrantje ook een interview met 
de uitbaters. Na een korte aarzeling van hun 
kant, kwamen we overeen dat ik Ria en Werner 
de week nadien een bezoekje zou brengen in hun 
appartement in Bredene om samen terug te blik-
ken op hun ervaringen als winkeliers in het hart 
van Zuienkerke.

Van zodra ik bij hen arriveer, komt een geani-
meerd en gevarieerd gesprek op gang. Terwijl Ria 
een streekbiertje met een passend kaasje pre-
senteert, neemt Werner het woord.

“In 1983 namen we de winkel over van mijn ma 
Estella, toen bij iedereen gekend als Stella. Door 
de ligging van het pand kozen we voor de naam 
“ip ’t hoekstje”. Voor mensen van Zuienkerke en 
voor iedereen die West-Vlaams spreekt, klonk dit 
meteen vertrouwd in de oren. Maar toch gebeurde 
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Mensen van bij ons
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het enkele keren dat mensen van buiten onze ge-
meente door het eerste woord ‘ip’ dachten dat we 
een computerwinkel hadden. Mijn ma bezorgde 
kranten aan huis en in samenwerking met bak-
kerij Dhont bracht ze ook brood bij haar klanten. 
Doordat ik daar vroeger steeds aan meegewerkt 
heb, kende ik Zuienkerke goed en wist ik veel 
mensen wonen. Wanneer iemand binnenkwam en 
me vroeg om de weg uit te leggen, vroeg ik dan 
ook altijd bij wie hij of zij moest zijn”.

Ria vervolgt
“We hebben de winkel niet enkel een andere 
naam gegeven, maar voerden ook drie verbou-
wingen uit, die zowel een vernieuwing als een 
uitbreiding betekenden. De grootste verandering 
was de omschakeling naar zelfbediening. We 
maakten ook enkele overnames mee, eerst naar 
Sako en daarna naar Spar, wat de winkel tot een 
tweetal jaar geleden gebleven is.”

Werner vult aan
“Ook de producten evolueerden. Ik herinner me 
nog levendig de opkomst van de kiwi. Begin de 
jaren ’80 besloten we om deze nieuwe fruitsoort 
aan te kopen. Omdat de mensen dit nog niet 
kenden, kocht ik er voorzichtigheidshalve maar 
zes. Op korte tijd nam de verkoop van de kiwi 
echter een hoge vlucht.”

Enkele maanden geleden besloten Ria en Wer-
ner om hun winkel te verkopen. Ze leggen uit 
waarom.

“Omdat het zwaar begon te worden om zes da-
gen op zeven te werken en omdat we allebei 
meer dan zestig jaar zijn, vonden we dat het tijd 
werd om een punt achter onze activiteiten te 
zetten. Onze kinderen hebben voor een andere 
richting gekozen. Sieber studeerde � lmschool en 
podiumtechnieken in Brussel en woont en werkt 
in Gent. Frauke is na haar studies handelsingeni-

Onderhoud en herstellingen
alle merken.

Verkoop van nieuwe 
en tweedehands wagens.

Import US-cars en parts.

Restauratie en herstellingen
van uw oldtimer.

Elke werkdag open van 9 tot 18 uur
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Hardware en Software 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roland Traen 
Kapellestraat 30 
8377 HOUTAVE 
 

Gsm: 0475 55 29 15 
E-mail: info@hirosoft.be 
 

http://www.hirosoft.be 
 

Indien gewenst service bij u thuis. 

Wij staan in voor ondersteuning, onderhoud, 
herstelling en verkoop van hardware, 

software, netwerken, randapparaten, printers, 
enz. Mogelijkheid tot huren van PC, laptop, 
beamer... Aarzel niet om ons te contacteren 

voor meer info of demo. 

BLIJF DE COMPUTER DE BAAS 

Hirosoft voorziet vanaf nu ook de 
mogelijkheid om cursussen te volgen 

waardoor u nog meer uit uw pc zal halen. Dit 
kan bij ons, maar indien gewenst kan dit bij u 

thuis of in de firma. 

Den
 kleinen Olifant

decoratie & creatie

Kerkhofstraat 13, 8377 Houtave
Tel. 050 36 29 97

GSM 0475 30 80 48
demolhilde@yahoo.com

facebook.com/denkleinenolifant

  * workshops bloemsierkunst *

Kerkhofstraat 13  8377 Houtave
Tel. 050 36 29 97  GSM 0475 30 80 48

demolhilde@yahoo.com
facebook.com/denkleinenolifant

‘t Boldershof
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eur in Leuven en een Erasmusjaar in Denemar-
ken beroepsactief geworden in het Nederlandse 
Scheveningen. Omdat we geen opvolger hadden, 
boden we onze winkel te koop aan. We geloofden 
erin dat het zou lukken omdat we ervan uitgingen 
dat vooral de ligging langs de ‘vluchtweg’ tussen 
Oostende en Zeebrugge een belangrijke troef is. 
Maar we waren toch verrast dat het zo snel ge-
gaan is, waardoor we uiteindelijk vroeger gestopt 
zijn dan verwacht.”

Ria en Werner zijn blij dat hun winkel verder blijft 
bestaan en ze zullen er goede herinneringen aan 
bewaren.

“We zouden het spijtig gevonden hebben indien 
de winkel verdwenen was. Ook voor de mensen 
van Zuienkerke zijn we blij dat er gelukkig nog 
altijd een dokter, een apotheker, een dorpscafé, 
een slager en een buurtwinkel in het dorp aan-
wezig zijn. We hebben goede herinneringen aan 
onze klanten, die ons tijdens de laatste ope-
ningsdagen nog aangenaam verrasten met hun 
citaten in het gastenboek dat onze kinderen in 
de winkel hadden gelegd.”

Ria stipt graag enkele uitspraken uit dit gasten-
boek aan:

“Bedankt voor al die jaren waarin je ons goed 
bediende en vooral voor de aangename babbel. 
Ik ga je grapjes missen. Af en toe gaf je zelfs een 
doordenkertje mee.”

Samen besluiten ze
“We willen van harte onze klanten bedanken voor 
het vertrouwen en we wensen onze opvolgster 
Nancy Dhondt heel veel succes!”

Noël Delaere

Anneke & James I 

‘t Boldershof
café - snack

 zonnig terras

 mogelijkheid om feestzaal te huren

 Van 12 tot 21 uur doorlopend  
snacks te verkrijgen.

 Naast de verse pannenkoeken 
 vanaf nu ook ijscoupes 
 in de namiddag

Openingsuren:
di-za: van 10 tot...
zo: van 9 tot...
ma: gesloten

Kerkstraat 13 I 8377 Zuienkerke
0477 19 69 26
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TERUGKERENDE ACTIVITEITEN

DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

Ma 19:00 volleybal Pasar Sportzaal

Ma
(1ste maandag
van de maand)

14:00 Seniorendansnamiddag Blauwe Toren Feestzaal Blauwe Toren 

Di 14:00 kaartnamiddag Okra  Zuienkerke De Notelaar

Di 21:00 volleybal Sport 30-70 Sportzaal

Di 20:00 Aerobic Davos Sportzaal 

Woe 14:00 kaartnamiddag
Gepensioneerdenbond 
Meetkerke

 Sportcetrum of 
gastenhuisje

Woe (behalve 
2de woe van de 
maand)

19:00 repetitie zangkoor Sint-Michielskoor Sint-Michielskerk

Do (niet in de 
schoolvakanties)

16-17
17-18
18-19

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

fedes Sportzaal

1ste vrij 19:00 kaarten De Troefkaarters Boldershof 

2de vrij 19:30 kaarten Driekoningenkaarters herberg Drie Koningen

Laatste vrij 
vd.maand

20:00 biljart Biljart 2000 Boldershof

APRIL 2013

DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

Za 19 21:00 Blue inDDUSTry fuif KLJ Houtave-Oostende Blauwe Toren Brugge

Di 22 “Houden van” Okra Sportpaleis Antwerpen

Za 26 08.00 Geleid bezoek aan Halle PASAR Halle

Za 26 17:30 Fietszegening OKRA/KVLV

Za 27 11:00 Concert nav 800 jaar Nieuwmunster KVLV Nieuwmunster
Sint-Bartholomeus kerk in 
Nieuwmunster

Zo 27 13:00 Schoolfeest Gemeenteschool Gemeenteschool

MEI 2013

DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

Za 3 20:30
Folkbal met Klakkebusse en lln. 
folkafdeling academie Blankenberge

Herberg 3 Koningen 3 Koningen Houtave
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Za 3 & Zo 4
08:00-
15:00

Tweedaagse voettocht van 
Blankenberge

Tweedaagse Comité Markt Blankenberge

Zo 4 07:00
Rommelmarkt en oude 
ambachtenmarkt

Gemeentebestuur Dorp Zuienkerke

Ma 5 Dagreis Groot-Zuienkerke
KVLV Houtave, Nieuwmunster 
en Zuienkerke

Zuienkerke

Di 6
Ronddragen bloemetjes voor 
moederdag

OKRA

Woe 7 19:00 Start wekelijks � etsen KVLV Zuienkerke Kerkplein Zuienkerke

Do 8 19:30 Bowlen met partner KVLV Houtave

Vrij 9 Meibedevaart Ver-Assebroek KVLV Zuienkerke

Di 13 Seniorennamiddag

Woe 14
13:30-
17:00

Gratis � etsmarkering Preventiedienst Loods technische dienst

Do 15 Meibedevaart Koksijde OKRA Koksijde

Zo 18 Sneukel� etstocht PASAR

Zo 18
10:00-
12-00

Klein Lentefeest (1e leerjaar) Gemeenteschool

Zo 18
14:00-
16-00

Groot Lentefeest (6e leerjaar) Gemeenteschool

Ma 19 Regionale wandeling in Beernem OKRA Beernem

Woe 21 19:00 Lentewandeling KVLV Zuienkerke

Vrij 23 Bedevaart Schoeringekapel OKRA De Notelaar

Woe 28 Namiddag uitstap met eigen vervoer OKRA

Woe 28 20:00 Mis vruchten der aarde KVLV Zuienkerke
Blankenbergse Dijk 
Noord 19

Do 29 08:30
Rerum Novarum met 
eucharistieviering en ontbijt

ACW
Sint-Michielskerk en
De Notelaar

Do 29 10:30 Eerste communie Gemeenteschool
Sint-Michielskerk 
Zuienkerke

Za 31 15:30 Heilig vormsel Gemeenteschool
Sint-Michielskerk 
Zuienkerke

JUNI 2013

DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

Di 3
16:15-
19:45

Bloedgeven Rode Kruis Sportzaal

Di 3 Ronddragen pralines vaderdag OKRA

Vrij 6 Voordracht over de Grote Oorlog OKRA De Notelaar

Ma 16 19:45 Kruiden KVLV Zuienkerke Uitkerke
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•	 24	OP	24	/	binnen-	en	buitenland
•	 Invalidenvervoer	/	taxibons
•	 Mini	bus	9	personen

taxigeorges@telenet.be

Hanzestraat 27
8370 Blankenberge

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

FAX: 050 41 83 54
BTW: BE 0898.689.162

Electriciteit
Centrale verwarming

Sanitair
 ventilatie

INFO@FILIPLAGROU.BE
WWW.FILIPLAGROU.BE

FILIP LAGROU BVBA
Installaties & renovaties

filip lagrou kaartje.indd   2 25/11/13   20:01

FEESTZAAL

DE NIEUWE
BLAUWE TOREN

Zaal voor alle gelegenheden
Tot 200 personen

Huwelijken, communiefeesten,
Vergaderingen, rouwmaaltijden

Eigen keuken! Ruime parking!

Elke eerste maandag van de maand:
Seniorendansnamiddag

Blankenbergse Steenweg 2
8377 Zuienkerke

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

Za 19 Barbecue De Blauwe Toren
Feestzaal De Blauwe 
Toren

Vrij 20 Toeren in de Moeren OKRA Meetkerke

Vrij 20 19:00 Bingo Gemeenteschool Gemeenteschool

Za 21
13:00-
18:00

Roefel Stuurgroep Roefel Sportzaal

Zo 22 10:30 Processie Processiecomité Dorpskom Zuienkerke

Zo 22 12:00 Straatbarbecue Feestcomité Kerkstraat

Woe 25 19:30 Sjaals in de knoop KVLV Zuienkerke

Do 26 Receptie 6e leerjaar Gemeenteschool Gemeenteschool

JULI 2013

DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

Di 19:30 gezins� etstochten KVLV Houtave

Woe 19:00 Fietsen KVLV Zuienkerke

Zo 6
10:30-
18:00

Kunstdorp Houtave Cultuurraad Zuienkerke Houtave dorp

Vrij 11  20:00 11-juliviering Cultuurraad Zuienkerke Sportzaal
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POLDERKRANTJE , 15 april 2014 
Driemaandelijks tijdschrift gratis aan de bevol-
king aangeboden door het Gemeentebestuur in 
samenwerking met alle adverteerders.

INHOUDSOPGAVE
Woord vooraf p. 3
Gemeenteraad p. 5
Informatie p. 8
Openbare werken en technische dienst p.11
Landbouw en milieu p.14
Cultuur p.14
Sport & vrije tijd p.27
Jeugd p.31
Onderwijs p.35
Bibliotheek p.41
Preventie p.43
Verenigingen p.44
Senioren p.47
Gezondheid p.48
Burgerlijke stand p.55
Mensen van bij ons p.56
Evenementenkalender p.60
Puzzel p.65

Verantwoordelijke uitgever: College van Burge-
meester en Schepenen.
Redactieraad: Wim Cools, Noël Delaere, Eva
Verburgh,  Ann Michiels en Lieselore Verstringe.

Verspreid:
31 januari, 15 april, 15 juli, 15 oktober 2014.
Artikels zijn altijd welkom. Gelieve ze ten aller-
laatste 1 maand  voor het verschijnen binnen te 
brengen.  Lieselore.verstringe@zuienkerke.be

De redactie behoudt zich het recht voor artikels 
niet te publiceren ,in te korten of te wijzigen.
Website gemeente Zuienkerke:
www.zuienkerke.com

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS
Gemeentebestuur Zuienkerke
 050/43.20.50 fax 050/43.20.59
 franky.goethals@zuienkerke.be
Politie Zuienkerke
 050/41.14.14 (fax.050/41.96.96)
 Alex.blondelle@politieblankenberge.be
Technische Dienst
 050/41.75.77 (fax.050/41.94.43)
OCMW
 050/42.79.98 (fax 050/42 67 37)
 sociale.dienst@ocmw-zuienkerke.be
Bibliotheek Zuienkerke
 050/42.45.45
PWA Blankenberge
  050/43.35.15
IPZ Blankenberge-Zuienkerke
 101 of 050/42.98.42
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

OPENINGSUREN GEMEENTEHUIS
Het gemeentehuis is elke werkdag open van 9 
uur tot 12 uur en op woensdagnamiddag van 
13 tot 16.30 uur. Andere namiddagen is het 
gemeentehuis gesloten.
Elke eerste woensdag van de maand zijn alle 
diensten van het gemeentehuis open van 15 
uur tot 19 uur: woensdag 7 mei, 4 juni en 2 juli 
2013.
Het gemeentehuis zal gesloten zijn op paas-
maandag 21 april, donderdag 1 mei en vrijdag 
2 mei , donderdag 29 mei en vrijdag 30 mei , 
pinkstermaandag 9 juni, vrijdag 11 juli.

OPENINGSUREN POST
Elke werkdag van 09.00 tot 12.15   uur – 
woensdag van 13.30 – 16.30 uur 

OPENINGSUREN BIBLIOTHEEK DE BOEKEN-
NOK (aan de Nieuwe Steenweg)
Elke woensdag van 17 uur tot 19 uur
Elke zaterdag van 10 uur tot 12 uur
Tel. De Boekennok : 050/42.45.45
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auto
woning
BiJStanD
hoSpitaliSatie
aanSprakeliJkheiD
penSioen
overliJDen

Bankzaken
Sparen
Beleggen

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

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

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

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

8310 Assebroek
8377 Meetkerke 
info@marver.be

Gaston Roelandtsplein 20 •
Oostendse Steenweg 20 •

 T 050-28 80 70 • F 050-28 80 79 • www.marver.be •

Discretie geldt zeker

voor uw geld...
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Onze puzzel van januari 2014 werd gewonnen door Vyncke Christine. Er waren 8 juiste inzendingen en 
7 foutieve . Het woord dat we zochten was : SELFIE  
Betekenis van het woord : Een sel� e is een zelfportret, doorgaans gemaakt met een digitale camera 
of een smartphone, waarbij de foto genomen is door de persoon die erop afgebeeld staat. Eén van de 
typische kenmerken is dan ook dat op de foto te zien is dat de persoon die is afgebeeld de camera 
vasthoudt. Het gebruik is populair bij jongeren.

Hier volgt de nieuwe puzzel : 
1. De oplossing voor elk van onderstaande gezochte woorden is terug te vinden in ons informatieblad 

+ annex.
2. Als alles correct is ingevuld krijg je verticaal, in de gearceerde vakken een volledig woord te lezen.

I en J staan in twee verschillende vakjes! Liggende streepjes (bv. OCMW-voorzitter), begrippen
bestaande uit meerdere woorden (Koning Albertplein) sluiten aan zonder spatie

3. Stuur uw volledige oplossing door middel van onderstaand formulier naar Redactie Polderkrantje, 
Lieselore Verstringe,  Kerkstraat 17  8377 Zuienkerke vóór 15/05/2013. Enkel het verticale woord 
volstaat dus niet!

4. Onder de juiste inzendingen wordt één winnaar uitgetrokken die een waardebon van € 10.00 toege-
stuurd krijgt

 

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

 Straat:..............................................................................................................................................................................................................................................................

 Gemeente:.................................................................................................................. Postnummer:.........................................................

1. Op 27/03/2014 organiseert de kerkfabriek samen met de parochieraad een …

2. 101

3. De organisatie die opgericht werd voor het onderzoek en de behandeling

van niet-helende breuken bij kinderen.

4. In Zuienkerke worden per dag … ratten gevangen

5. 31 mei : “werelddag zonder …”

6. Wat moet je met je � ets laten doen?

7. Leefgroep 3 van Akkerwinde is op bezoek geweest in …
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Onze puzzel van januari 2014 werd gewonnen door Vyncke Christine. Er waren 8 juiste inzendingen en 
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         Hotel Butler              
  

Wij bieden U 12 sfeervolle en ruime kamers met badkamer, gratis parking en WIFI. Ontbijtbuffet met zicht op de polders. 
Prijzen kamer 2p incl. ontbijtbuffet € 95 - € 110 
( Ook 3p-kamers en familiekamer beschikbaar ) 

Zie onze site voor arrangementen, promoties, reserveringen online, ….. 
Ook zakenmensen, havenarbeiders of werkmannen welkom. Offerte op maat. 

info@hotelbutler.be -  www.hotelbutler.be
Fam. Degroote – Van Houtte, Blankenbergse Steenweg 13 A  8377 Zuienkerke, Tel 050/42.60.72, Fax: 050/42.61.35 

                              



de BIO kapper 
voor hij en zij

zonder afspraak

www.mdcoiffure.be

Blankenbergse
steenweg 40 A

Zuienkerke



Nieuwesteenweg 140 • 8377 Zuienkerke
T 050 42 65 64 • E info@degrotestove.be

www.degrotestove.be

Specialiteit: Forel
Stefan en Nathalie Pittery-Verhelst

Nieuwe Steenweg 140, 8377 Zuienkerke
Tel./Fax: 050 42 65 64  •  info@degrotestove.be

Feestzaal tot 180 personen

Van oktober tot en met april gesloten op maandag, dinsdag en woensdag!
Van mei tot en met september gesloten op dinsdag en woensdag !

Hoeve Ten Doele 
Nieuwe steenweg 1, 8377 Zuienkerke 

Tel 050 41 31 04 - Fax 050 42 63 11 

Karel en Mieke Govaert, 
Nadine en medewerkers, 

heten jullie van harte welkom 

hoevetendoele@telenet.be 
www.hoevetendoele.be 

Bij mooi weer is het zalig 
vertoeven op ons 

terras en buitentuin. 
Voor de kinderen 

speeltuin 
met trampolines. 

Feestzaal geschikt voor  
alle feesten, vraag 

vrijblijvend naar onze 
brochure met feestmenu’s. 

Wij verzorgen ook 
rouwmaaltijden.  


