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VOORWOORDJE

Beste lezers, 

Mag ik dit voorwoordje starten met jullie een goede gezondheid toe te wensen?!  
Het is misschien cliché, maar wel erg belangrijk in deze vreemde tijden. 

Ook deze keer blijft het moeilijk te voorspellen wat we nog mogen verwachten de komende 
maanden. De maatregelen die voor de ‘paaspauze’ werden aangekondigd, zijn nu in voege. Hopelijk 
hebben deze het gewenste effect en kunnen we deze gauw terug beginnen afbouwen. We dromen 
allemaal van een Coronavrije wereld, dus laten we vooral voorzichtig en waakzaam blijven.

Stap voor stap wordt er verder gevaccineerd om iedereen weer de vrijheid te kunnen garanderen 
waar men zo naar verlangt. Alhoewel deze vaccinatie niet verplicht is, wordt het toch sterk 
aangeraden dit te laten doen.

Bij deze laat ik jullie alvast weten dat de ‘Zuienkerke-bon’, die jullie kunnen besteden bij de lokale 
handelaars, pas zal worden bedeeld als alle handelaars en ook de horeca terug mogen openen. Dit 
als stimulans om deze bonnen lokaal te spenderen en elkaar zo te ondersteunen.

Deze lente lijkt een herhaling te worden van vorig jaar, maar dat neemt niet weg dat we nu beter 
weten dan toen, hoe belangrijk het is om te genieten van wat we wél hebben en dat kunnen we 
zeker ook dicht bij huis vinden. Wat ik vooral wil benadrukken is dat er alsnog een leuke periode 
zit aan te komen. Laat ons in de lente tijd maken voor elkaar. Het is het ideale moment om de 
batterijen wat op te laden, huis en tuin aan te pakken en te genieten van de natuur rondoms ons. 

Bij de gemeente proberen we op een veilige manier alle diensten naar jullie toe te verzekeren. 

• Hebt u vragen bel dan gerust naar 050 43 20 50 of neem contact op via mail  
 burgerzaken@zuienkerke.be

• Het OCMW kunt u bereiken op het nummer 050 42 79 98 of 0472 82 52 43
• Voor de laatste nieuwe info verwijs ik jullie graag door naar onze website  

 www.zuienkerke.be en facebookpagina Gemeente Zuienkerke

Verder wens ik jullie veel leesgenot toe. Geniet en maak het gezellig binnen jullie bubbel!

Wim Cools
Voorzitter redactieraad en schepen van Informatie

Lieselore Verstringe
Eva Verburgh
Noël Delaere
Mieke Matton 

De redactieraad 
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De sociale dienst van het OCMW Zuienkerke is momenteel enkel toegankelijk op afspraak. 
Elke voormiddag van 8u30 - 12u (van maandag tot en met vrijdag) is er iemand aanwezig.
Gelieve eerst telefonisch contact te nemen op het nummer 050/42 79 98 (enkel in de voormiddag) of via 
gsm 0472/82 52 43 en 0474/92 21 98 (enkel voormiddag - thuiszorg en budgetbeheer).
De sociale dienst blijft ook via e-mail bereikbaar:
sociale.dienst@ocmw-zuienkerke.be
thuiszorg@ocmw-zuienkerke.be (enkel voor thuiszorg en budgetbeheer)

OPROEP AAN DE VERENIGINGEN:

Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER voor 2021 naar 

lieselore.verstringe@zuienkerke.be

Wij publiceren ze gratis.

• OPENINGSUREN GEMEENTEDIENSTEN 
IN HET GEMEENTEHUIS:

Werkdag Voormiddag Namiddag
Maandag 09.00 - 12.00 GESLOTEN
Dinsdag 09.00 - 12.00 GESLOTEN
Woensdag 09.00 - 12.00 13.00 - 16.30
Donderdag 09.00 - 12.00 GESLOTEN
vrijdag 09.00 - 12.00 GESLOTEN

Gesloten op donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei,  
maandag 24 mei en woensdag 21 juli.

Tel. 050/43 20 50 Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke

• OPENINGSUREN POSTKANTOOR:
Maandag GESLOTEN 15.00 - 18.00
Dinsdag 09.30 - 12.00 GESLOTEN
Woensdag GESLOTEN 15.00 - 18.00
Donderdag 09.30 - 12.00 GESLOTEN
Vrijdag 09.30 - 12.00 GESLOTEN

Zaterdag en zondag gesloten.

• Openingsuren OCMW

Maandag – vrijdag 08.30 - 12.30 Op afspraak

• BUURTINFORMATIENETWERKEN ZUIENKERKE:

Een buurtinformatienetwerk of kortweg BIN is een communicatiesysteem tussen burgers in een bepaalde wijk en 
de lokale politie, met als doel het lokaal veiligheidsgevoel te verhogen.

BIN Vagevuurwijk | Carlos De Keyser | Leeglandstraat 22 | T 0477/31 33 46 | carlosdekeyser@telenet.be

BIN Lekkerbek | Chris Vandenplas | Domein 12 | T 0495/225 228 | chris.vandenplas@telenet.be

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

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

• TOERISME ZUIENKERKE:
Volg ons ook op Instagram en Facebook

  toerismezuienkerke

   Gemeente Zuienkerke

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



5

GEMEENTERAAD

ZITTING VAN 28 JANUARI 2021

1. Financiën: heffing van de opcentiemen op de 
onroerende voorheffing – herneming besluit d.d. 
23/12/2020.

De gemeenteraad besluit eenparig het besluit van de 
gemeenteraad van 23/12/2020 met betrekking tot de 
heffing van de opcentiemen op de onroerende voorheffing 
in te trekken en besluit eenparig vervolgens de heffing van 
de opcentiemen op de onroerende voorheffing aanslagjaar 
2021 goed te keuren. De herneming gebeurde omwille van 
een administratieve vergissing.

2. Vaststelling borgsom bij aflevering van een om-
gevingsvergunning voor het ophogen, nivelleren, 
afgraven of wijzigen van het reliëf van een perceel 
grond – wijziging besluit d.d. 30/06/2005.

De gemeenteraad beslist eenparig het gemeenteraads-
besluit d.d. 30/06/2005 houdende de vaststelling van 
de borgsom bij aflevering van een stedenbouwkundige  
vergunning voor het ophogen, nivelleren, afgraven of  
wijzigen van het reliëf van een perceel grond, te wijzigen. 
De borgsom wordt vastgesteld op 20.000,- euro.

3. Protocol voor de elektronische mededeling van 
persoonsgegevens van het Agentschap Zorg en 
Gezondheid naar de gemeente Zuienkerke in het 
kader van quarantainehandhaving – bekrachtiging 
collegebesluit d.d. 18/01/2021.

De gemeenteraad bekrachtigt eenparig het collegebesluit 
d.d. 18/01/2021 inzake de goedkeuring van het protocol 
voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens 
van het Agentschap Zorg & Gezondheid naar de gemeente 
Zuienkerke. 

4. Samenwerkingsovereenkomst met het Agent-
schap Zorg en Gezondheid in het kader van het 
besluit van de Vlaamse Regering van 13/11/2020 
tot toekenning van een subsidie aan de lokale bes-
turen om de contact- en bronopsporing ter bestri-
jding van COVID-19 pandemie te versterken.

De gemeenteraad neemt eenparig kennis van de 
samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Zorg 
en Gezondheid in het kader van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 13/11/2020 tot toekenning van een subsidie 
aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing 
ter bestrijding van COVID-19 pandemie te versterken.

ZITTING VAN  25 FEBRUARI 2021

1. WVI: samenwerkingsovereenkomst kostende-
lende vereniging omgevingsvergunning en hand-
having.

De gemeenteraad keurt eenparig de samenwerkingsover-
eenkomst ‘kostendelende vereniging intergemeentelijke 
dienst omgevingsvergunning en handhaving’ om beroep 
te doen op een intergemeentelijke toezichthouder inzake 
milieuhandhaving, goed.

2. Vernieuwen serverinfrastructuur via de raamov-
ereenkomst met de stad Brugge.

De gemeenteraad keurt eenparig de aankoop van 
hardware in het kader van de vernieuwing van de 
serverinfrastructuur goed. De opdracht wordt gegund 
via de ICT-raamovereenkomst 2018-2024 van de stad 
Brugge. De raming bedraagt 40.000,00 euro.

3. Aanpassen huishoudelijk reglement en retribut-
iereglement m.b.t. de tarieven voor de speelplein-
werking vanaf 01/07/2021.

De gemeenteraad keurt eenparig de aangepaste tarieven 
met inwerkingtreding vanaf 01/07/2021 goed en past het 
huishoudelijk reglement en retributiereglement aldus aan.

Zuienkerke Band 
Zuienkerke

Buiten 
Zuienkerke

Volle dag 5 euro 6 euro 8 euro

Halve dag 2,5 euro 3 euro 4 euro

4. Aanpassen retributiereglement voor de afgifte 
van huisvuilzakken.

De gemeenteraad besluit eenparig het retributiereglement 
voor het afleveren van huisvuilzakken aan te passen. De 
prijzen worden uitgedrukt per zak i.p.v. per rol.

Volgende retributies zijn verschuldigd : 

1. Huisvuilzakken 75 liter 1 euro per zak

2. Huisvuilzakken 40 liter 0,60 euro per zak

3. Bedrijfsafvalzakken  1 euro per zak

4. PMD zakken   0,25 euro per zak

Vanaf 01/04/2021 zijn volgende retributies verschuldigd:

1. Huisvuilzakken 60 liter 1 euro per zak

2. Huisvuilzakken 30 liter 0,50 euro per zak

3. Bedrijfsafvalzakken  1 euro per zak

4. PMD zakken   0,25 euro per zak
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5. Eerstelijnszone Oostkust vzw – definitieve erk-
enning en vertegenwoordiging van de gemeente 
als rechtspersoon.

De gemeenteraad neemt eenparig kennis van de erkenning 
van de Eerstelijnszone Oostkust vzw en verleent eenparig 
zijn akkoord om het lokaal bestuur Zuienkerke als 
rechtspersoon te laten toetreden en bevestigt eenparig 
de huidige vertegenwoordigers.

6. Het Lindenhof – voordracht kandidaat bestuur-
ders.

De gemeenteraad beslist de heer Geert Quintens, raadslid, 
en mevrouw Christine Jonckheere, raadslid, voor te dragen 
als kandidaat-lid van de raad van bestuur van de cvba 
“Het Lindenhof”.

7. COVID-19: regeling tussenkomst personenver-
voer naar het vaccinatiecentrum in Blankenberge.

De gemeenteraad keurt eenparig de regeling inzake 
de tussenkomst voor personenvervoer naar het 
vaccinatiecentrum in Blankenberge goed.

8. Eindafrekening binnenschilderwerken Sint-
Michielkerk te Zuienkerke – goedkeuring.

De gemeenteraad keurt eenparig de eindafrekening van 
de schilderwerken in de Sint-Michielkerk ten bedrage van 
€ 300.286,97 (incl. btw) en exclusief de ereloon van de 
studiekosten, goed.

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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VACCINATIECENTRUM 
BLANKENBERGE – ZUIENKERKE

Het Blankenbergse casinogebouw doet dienst als  
vaccinatiecentrum voor inwoners van Blankenberge en 
Zuienkerke. De ingang bevindt zich aan het Casinoplein 
(recht tegenover het Infopunt Toerisme, Hoogstraat 2). 

Je krijgt een uitnodiging om je te laten vaccineren:

Twee weken voor je verwacht wordt in het vaccinatiecen-
trum valt de uitnodiging in je (elektronische) brievenbus. 
Zijn je sms- of onlinegegevens gekend, dan krijg je de uit-
nodiging ook telefonisch en online. In de uitnodiging staan 
twee datums: één voor de eerste inenting en één voor de 
herhalingsprik. Bevestig of verplaats je afspraak online op 
www.laatjevaccineren.be.

Ben je niet online? Bel naar de Blankenbergse vaccinatie-
infolijn 050 636 636 om je afspraak te bevestigen of te 
verplaatsen.

Het vaccinatiecentrum: wat en hoe? 

Voor je binnenkomt 

Respecteer het gereserveerde tijdslot en kom op tijd. 
Wacht buiten op veilige afstand van elkaar tot de steward 
je binnenlaat. Vergeet je chirurgisch mondmasker niet! 
Draag gemakkelijke kleding waarbij je snel je mouw kan 
opstropen en je arm ontbloten. 

Binnenkomen 

Kom het vaccinatiecentrum binnen via de Casinostraat 
(recht tegenover Infopunt Toerisme). Dit is de enige in-
gang. Volg de vloerpijlen en aanwijzingen in het gebouw 
en respecteer de geldende veiligheidsmaatregelen. Min-
der mobiele personen gebruiken dezelfde ingang. Een 
steward helpt je als dat nodig is. De lift in het gebouw is 
rolstoeltoegankelijk. 

Eenmaal binnen 

• Ga naar het onthaal waar de medewerkers je registre-
ren. Houd je identiteitskaart en inschrijvingsbewijs bij 
de hand. Eens geregistreerd, krijg je een zogenoemde 
vaccinatielijn toegewezen. Die heeft de kleur rood, geel, 
blauw of groen. 

• Volg jouw vaccinatielijn naar de medisch-administratie-
ve ruimte. Een medewerker geeft je info over het vaccin 
en de nevenwerkingen en overloopt met jou de medi-
sche vragenlijst. Ze polsen onder andere naar welke me-
dicatie je gebruikt en of je allergieën hebt. Rolstoelge-
bruikers en personen met een verminderde mobiliteit 
maken gebruik van de lift. 

Vaccinatie 

Loop via jouw vaccinatielijn naar de vaccinatieruimte. 
Stroop alvast je mouw op. Hier krijg je het vaccin toege-
diend. 

Na de vaccinatie 

• Je vaccin wordt geregistreerd. Je ontvangt een vaccina-
tiekaart waarop staat dat je het vaccin kreeg. 

• Ga naar de wachtruimte en wacht minstens 15 minuten 
onder toezicht van een arts. Volg daarna de vloerpijlen 
naar de uitgang en verlaat het gebouw.

Hoe kom je naar het vaccinatiecentrum? 

Met de bus: 

Stap af aan halte Station op het Koning Leopold III-plein, 
deze ligt op 600 meter wandelen van het vaccinatiecen-
trum. Via de Kerkstraat wandel je tot net vóór de Kerk-
straattrap. Het vaccinatiecentrum bevindt zich rechts van 
de trappen.

Met de auto: 

Er is een Kiss-en-ridestrook Casinostraat (kant Casino) 
aan het Infopunt Toerisme. 

Kortparkeren kan in de  Elisabethstraat en de Albert-
straat (rond de Sint-Rochuskerk) en in de Casinostraat. Je 
mag maximaal 1 uur gratis parkeren met parkeerschijf. In 
deze zone zijn er ook zes mindervalidenparkeerplaatsen

Heb je nood aan vervoer?

Voor de inwoners van Zuienkerke die nood hebben aan 
vervoer naar het vaccinatiecentrum zorgt de gemeente 
kosteloos voor aangepast vervoer via vrijwilligers (Minder 
Mobielen Centrale) of via taxidienst.

Hiervoor dien je tijdig contact op te nemen, tijdens de kan-
tooruren, met één van de volgende medewerkers van ons 
lokaal bestuur : 

- Dienst Vrije Tijd : Ellen Vanderpoorten  050/43 20 50
- Sociale Dienst: Isabelle Vanhaecke  0474/92 21 98.

Laat je vaccineren zodat het leven straks weer kan starten.

Met vaccinatie voorkom je dat je ernstig ziek wordt én red 
je levens. Je draagt bij aan de groepsimmuniteit en helpt 
de verspreiding van het virus te stoppen. Je laten vacci-
neren is dus ontzettend belangrijk voor jezelf, maar ook 
voor elkaar. Ondertussen blijft het nog steeds belangrijk 
om de coronamaatregelen te volgen. Alle informatie over 
het vaccinatiecentrum en het vaccineren kan je ook terug-
vinden op de website www.zuienkerke.be

INFORMATIE



8

Steenhouwerij - Marmerbedrijf

STYN DEMEYERE
Zeebruggelaan 161

8370 Blankenberge (Uitkerke)
Tlf. + fax 050 41 37 71

styndemeyere@gmail.com
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Blankenbergse Steenweg,   . Zuienkerke 

GSM:              
Gesloten op maandag!

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

WELKOM!

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

050 55 05 03
www.restaurantdepepermolen.be en   

Gesloten op maandagavond dinsdag & woensdag
Feestzaal tot ± 45 personen

Gezellig tuinterras
Take Away

”Drie Koningen”
17de eeuwse polderherberg

Boerenbrood met hesp
diverse koude en warme schotels

tea-room

Open vanaf 11h30
gesloten op maandag, dinsdag en woensdag

(in juli en augustus enkel gesloten op maandag & dinsdag)

Kerkhofstraat 17, 8377 Houtave
Tel. 050 31 40 60

Gelegenheid voor familiefeesten en rouwmaaltijden

Openbare markten:
woe., zat.: Knokke - zon.: St. Michiels 
donderdag: Wenduine

Verkoop in kaaswinkeltje:
Woensdag: 15 - 18 u.
Zaterdag: 15 - 18 u.
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DE NIEUWE BLAUWE ZAK
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JAAROVERZICHT 2020 BIN 
VAGEVUURWIJK

Overzicht verstuurde SMS-en en emails aan alle 
BIN Vagevuurwijk leden 2020

• SMS ivm verdacht persoon die aanbelt mbt reinigen op-
ritten 14/01/2020

• Mail ivm vertrek Henk Souilliaert en nieuwe contactper-
soon Gregory Simoens  03/03/2020

• Mail met BIN Flash ivm adviezen mbt diefstal met list 
28/04/2020

• Mail ivm gebruik emails BIN Vagevuurwijkleden Wet op 
de Privacy 02/06/2020

• Mail ivm nationale aktie ‘1 dag NIET tegen woninginbra-
ken’ 20/10/2020

• Mail ivm nieuwjaarswensen aan BIN Vagevuurwijk le-
den 24/12/2020

Ontvangen statistieken van de Lokale Politie 
Blankenberge/Zuienkerke

Totaal aantal interventies in de wijk 86

Controle woning verlofgangers 33

Uitgevoerde controles (personen en voer-
tuigen) in de wijk

15

Uitgevoerde patrouilles in de wijk 56

Diefstal in woning al dan niet met braak of 
inklimming

0

Poging diefstal in woning 0

Inbraakalarm – woning 0

Diefstal van voertuig 0

Diefstal uit voertuig 1
(diefstal van portefeuille uit wagen die vermoedelijk niet slotvast was)

Verdachte situaties 7

Verdacht persoon 1

Verdacht voertuig 1

Verdachte gedragingen 1

Verdachte toestand 4

Aantal woningen in de Vagevuurwijk :  173

Aantal  BIN Vagevuurwijk leden eind 2020 : 144 

Uw BIN Vagevuurwijk medewerkers

Annie Dumon - Brigitte Bonte - Carlos De Keyser
Geert Hespel - Johan Vervaeke

JAAROVERZICHT 2020 BIN LEKKERBEK

Overzicht verstuurde sms’en en e-mails aan alle 
BIN Lekkerbek leden 2020

• Mail ivm registratie BE-Alert 02/01/2020

• Mail ivm statistieken politiecijfers 2019 01/02/2020

• Mail ivm vertrek Henk Soulliaert en nieuwe contactper-
soon Gregory Simoens  03/03/2020

• Mail ivm coronavirussituatie (BE-Alert / Crisiscentrum) 
14/03/2020

• SMS ivm vermeende feestjes in vakantiewoningen 
03/04/2020

• Mail ivm SMS vermeende feestjes in vakantiewoningen 
13/04/2020

• Mail met BIN Flash ivm adviezen mbt diefstal met list 
28/04/2020

• Mail ivm nationale aktie ‘1 dag NIET tegen woninginbra-
ken’ 20/10/2020

• Mail ivm incident 22/10/2020 – beschrijving verdachte 
24/10/2020

Ontvangen statistieken van de Lokale Politie 
Blankenberge/Zuienkerke

Totaal aantal interventies in de wijk 35

Controle woning verlofgangers 9

Uitgevoerde controles (personen en voer-
tuigen) in de wijk

3

Uitgevoerde patrouilles in de wijk 32

Diefstal in woning al dan niet met braak of 
inklimming

0

Poging diefstal in woning 1

Inbraakalarm – woning 2

Diefstal van voertuig 0

Diefstal uit voertuig 1
(gelinkt met poging inbraak woning eigenaar)

Verdachte situaties 0

Verdacht persoon 0

Verdacht voertuig 0

Verdachte gedragingen 0

Verdachte toestand 3

Aantal aanvragen inbraakpreventieadvies: 0

Aantal woningen in de Lekkerbekwijk :  101

Aantal  BIN Lekkerbek leden eind 2020 :  37

BIN Lekkerbek coördinator

Chris Vandenplas
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Onderhoud en herstellingen
alle merken.

Verkoop van nieuwe 
en tweedehands wagens.

Import US-cars en parts.

Restauratie en herstellingen
van uw oldtimer.

Elke werkdag open van 9 tot 18 uur

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

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

Geregistreerd aannemer

Vraag vrijblijvend inlichtingen, gratis offerte!
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'MOOIMAKERS' :  EEN INITIATIEF 
DAT VLAANDEREN WIL BEVRIJDEN 
VAN ZWERFVUIL EN SLUIKSTORTEN. 

Op de website  www.mooimakers.be  zijn tal van 
mogelijkheden te vinden om als individu, vereniging, 
school, bedrijf of lokaal bestuur op te komen voor een 
mooie buurt.

Daarom doen wij graag een oproep aan al onze inwoners 
om mee te helpen en zwerfvuil op te halen. Het nodige 
materiaal om zwerfvuil op te halen, kan verkregen worden 
bij de Technische Dienst van Zuienkerke.

Zwerfvuil is vervelend, maar samen kunnen we het 
probleem aanpakken. Het vraagt maar een kleine moeite 
om dit groot probleem definitief uit ons te bannen. 
Gewoon al door klein afval als papiertjes, snoepwikkels en 
tramkaarten in de vuilbak te gooien in plaats van zomaar 
op de grond, verandert er al heel wat in ons straatbeeld. 
Want zonder dat klein zwerfvuil is het voor iedereen veel 
aangenamer om te wandelen, te winkelen en te wonen in 
onze mooie gemeente. En dat willen we toch allemaal? 
Doe dus zeker ook mee. Hoe klein en onbeduidend het 
misschien ook lijkt, vele kleintjes maken... een berg afval.

OPENBARE WERKEN

Begin dit jaar werden enkele landbouwwegen grondig 
vernieuwd, De Blauwe Torenstraat, De Blankenbergse dijk 
Zuid, en de verbindingsweg  Mareweg-Loweg.

Ook dit jaar komen er nog verschillende landbouwwegen 
aan bod. 

Het resultaat mag alvast gezien worden.

Wim Cools

Schepen Openbare Werken

LANDBOUWFOLIE

Ook dit jaar biedt de gemeente Zuienkerke   aan de 
landbouwers de mogelijkheid de landbouwfolies binnen te 
brengen.

Dit kan op woensdagnamiddag van 12.30 uur tot 16 uur 
op de hiernavolgende data:

• Woensdag 12 mei 

• Woensdag 19 mei

• Woensdag 26 mei 

• Woensdag 2 juni

• Woensdag 9 juni 

LOCATIE: Brugse Steenweg 43, 8377 Zuienkerke 
(Strooienhaan)

Vooraleer de folies af te leveren, dient u zich eerst aan te 
melden bij de verantwoordelijke van de technische dienst 
die u dan een afgifteformulier bezorgt.

Om de inzameling vlot te laten verlopen, willen wij u 
graag attent maken op de voorwaarden die aan de 
landbouwfolie-actie verbonden zijn :

- de folie moet bezemschoon zijn, geen kluitenaarde, 
stenen etc.

- de folie dient aangeleverd te worden in bundels (± 50 kg 
of minder)

- netten, autobanden, hard kunststof e.d. worden niet 
aangenomen

Onder landbouwfolie verstaan wij de volgende soort 
landbouwfolie :

kuilfolie, kunstmestzakken, veevoederzakken en 
kalvermelkzakken

STRETCHFOLIE (VAN BALEN) MOET AFZONDERLIJK 
AANGELEVERD WORDEN OM IN EEN ANDERE 
CONTAINER TE DEPONEREN.

TECHNISCHE DIENST LANDBOUW-MILIEU
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Folies die niet aan deze voorwaarden voldoen, worden 
geweigerd.

Voor verdere inlichtingen, kunt u steeds terecht bij de 
milieudienst, tel. 050 41 75 77

WESPENNEST.VLAANDEREN

Wespennest.Vlaanderen is een platform om iedereen, die 
kampt met een wespennest, tot bij het e-loket van de 
brandweerzone te brengen. Door het ingeven van de 
postcode en woonplaats op Wespennest.Vlaanderen kom 
je makkelijk en onmiddellijk bij de bevoegde zone terecht. 
Daarnaast kan je kiezen om ook te werken met een 
professionele verdelger. Deze zijn vaak sneller en 
goedkoper dan de brandweer.

Het tweede doel is uiteraard om het aantal 
onnodige telefoontjes naar de 112 noodcentrales en 
de brandweerzones drastisch terug te schroeven. 
Wespenverdelging is geen dringende opdracht voor 
de brandweer. Het is dan ook meestal niet nodig en 
tijdrovend om de aanvraag telefonisch door te geven. 
Zeker het noodnummer 112 moet bereikbaar blijven voor 
reële  noodoproepen. We sensibiliseren je dan ook om je 
aanvraag online (24/7) in te geven.

Als derde doel hebben we een educatief karakter. Vaak is 
het niet nodig om een wespennest te verdelgen. We hebben 
liever geen wespen in de buurt, maar ze zijn immers onze 
bondgenoot en verdelgen op hun beurt vervelende vliegen 
en muggen en andere insecten. Maar al te vaak worden 
bijen met wespen verward. Honingbijen zijn beschermde 
diertjes en mogen in geen geval vernietigd worden. De 
brandweer komt in dergelijke gevallen onnodig ter plaatse 
en moet de burger opnieuw doorverwijzen naar een imker. 

We hebben dit jaar een wespenfolder  voorzien die het 
verschil tussen wespen en bijen duidelijk en visueel 
voorstelt.

Nuttige websites :

Algemene website: www.wespennest.vlaanderen
Een imker zoeken: www.imkerzoeken.be
Alles over wespen: www.allesoverwespen.be
Verschil tussen wespen en bijen: www.wespenenbijen.be

Team Wespennest.Vlaanderen

Voorkom een hoge energiefactuur en …

Om uw enkele ruiten 

door dubbele beglazing te vervangen.

Gemakkelijk en zonder verandering …

geschikt voor alle houten ramen!

GRATIS PRIJSOFFERTE

Algemene glasonderneming

Hanzestraat 2.1
8370 Blankenberge
tel. 050 41 40 31

RENOVATIE - GLAS

E.BLOMME & ZONEN

OPROEP AAN DE VERENIGINGEN:

Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER  

voor 2021 naar 

lieselore.verstringe@zuienkerke.be

Wij publiceren ze gratis.
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CULTUUR

ZUIENKERKE

Geen Kunstdorp en 11-juliviering in 2021

Met heel veel spijt moeten we het (reeds uitgestelde) 
Kunstdorp Houtave en ook de jaarlijkse 11-juliviering 
afblazen. Beide activiteiten stonden normaliter begin juli 
op de kalender maar we hebben besloten dat er nog teveel 
onzekerheden zijn om deze evenementen op een veilige en 
deftige manier te organiseren. De recente verstrengingen 
van de coronamaatregelen bewijzen nog maar eens dat we 
uiterst waakzaam en voorzichtig dienen te blijven en dat 
het dus beter is om zowel grotere buitenactiviteiten zoals 
het Kunstdorp als een opvoering zoals de 11-juliviering 
niet te programmeren. We hopen in het najaar toch één 
of meerdere kleinschalige activiteiten op touw te kunnen 
zetten.

DE HAAN

3-4.04 & 10-11.04  
(13.30u-16.30u) Move on up 

Heel wat artiesten staan te springen om opnieuw te 
mogen swingen. Wij bieden ze speellocaties, zowel in 
De Haan als in Wenduine. Deze mobiele straatanimaties 
zullen de winkelstraten en zeedijken opvrolijke met hun 
talenten:

De Haan: Heebie Jeebie Jazz (03.04), Music Rangers 
Paashazen (04.04), Sarah Toestra Duo (04.04), Trashbeatz 
(10.04), Hoed Hespeeld (11.04)

Wenduine: Hoed Hespeeld (03.04), De Alfredo’s Paashazen 
(04.04), Trashbeatz (04.04), Sarah Toestra Duo (10.04), 
Heebie Jeebie Jazz (11.04)

SCULPTURES@SEA 3 APRIL T/M 7 NOVEMBER 2021

Ontdek een subliem beeldenpark met maar liefst 50 
beelden van de gerenommeerde kunstenaars Alain Cool, 
Rita Craeynest, Linde Ergo, Manon Huguenin, Henk 
Korthuys, en Johnny Werkbrouck.

De sculpturen in steen, marmer, lood, koper en brons 
staan verspreid in een prachtige omgeving over de kustlijn 
van Vosseslag tot in Wenduine.

13.05-13.6 :  EXPoZEE 2021 Zelfportretten

Voor de 4e keer organiseert Kunstplatform ARTslag 
samen met de dienst cultuur in het ontmoetingscentrum 
d’ Annexe de tentoonstelling EXPoZEE. Dit jaar is het 
thema “Zelfportretten”. 

De kunstenaars van ARTslag kregen de uitnodiging op 
eigen wijze een zelfportret te realiseren, ongeacht het doel 
of de materie. 45 kunstenaars gingen op de uitnodiging in 
en zullen op EXPoZEE 21 hun zelfportretten tonen. 

De tentoonstelling is deze keer uitsluitend gevuld met 
werk van de leden van kunstplatform ARTslag. U kunt 
rekenen op een boeiende tentoonstelling met keramiek, 
schilderijen, tekeningen, woord, grafiek, sculpturen en 
fotografie. Veel van de kunstwerken zullen te koop zijn.

Open van maandag t/m zondag van 10.00-18.00 uur. 

Adres: O.C. d’Annexe, Leopoldlaan 24 
(achter het gemeentehuis), 8420 De Haan

FC DE KAMPIOENEN-ZOEKTOCHT 15 JUNI T/M 15 
SEPTEMBER

De Kampioenen nodigen iedereen uit om de leukste 
plekjes in De Haan te ontdekken. Haal je plannetje op de 
toeristische dienst, zoek de 10 QR codes in De Haan, bekijk 
de video’s van Markske en Bieke. Beantwoord alle vragen 
en win een leuk aandenken van F.C. De Kampioenen.

CULTUURCENTRUM BLANKENBERGE

Belpop Bonanza Stadswandeling 

Fiets of wandel langsheen Belpopiconen in Blankenberge

Sinds kort kan in Blankenberge de gloednieuwe Belpop 
Bonanza Stadswandeling ontdekken. Via uitgestippelde 
een lus van 7,5 kilometer wandel of fiets je langs bekende 
en minder bekende stukjes muziekgeschiedenis die de 
stad rijk is.

Welk Belpopverhaal schuilt er achter de gevel van 
zeilmakerij Wittevrongel? 

Wat is de link tussen de bibliotheek en Patrick Riguelle? 

En welke muzieklegende verschuilt zich in de Breydelstraat?

De Belpop Bonanza fiets- en wandelroute werd 
uitgewerkt door de vakmannen bij uitstek: Jan Delvaux 
en Jimmy Dewit (DJ Bobby Ewing), a.k.a. Belpop Bonanza. 
Het duo heeft zich de voorbije maanden helemaal 
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ingewerkt in het muzikale erfgoed van Blankenberge. Zij 
zijn jouw gidsen langs elf unieke stukjes Blankenbergse 
muziekgeschiedenis.  .

Alles wat je nodig hebt, zijn een fiets of stapschoenen, 
en een smartphone. Op verschillende locaties in de stad 
hangt een bordje met een QR-code. Achter elke code wacht 
een mooi verhaal in woord en beeld. Het routeplan kan je 
gratis afhalen bij het Infopunt Toerisme of downloaden 
via de website van de stad. 

Praktisch:

• Routeplan verkrijgbaar bij het Infopunt Toerisme 
(Hoogstraat 2, 8370 Blankenberge)

• Deze stadswandeling kadert in het bredere project 
Belpop Bonanza De Blazuin.

• Meer info: www.blankenberge.be/de-blazuin 

Cultuurcentrum Blankenberge – T 050 636 600 –  
cultuur@blankenberge.be

SPORT EN VRIJE TIJD

VIERDE CORONAWANDELING IN NIEUWMUNSTER (ZUIENKERKE) TIJDENS DE 
MAAND APRIL.

Naar aanleiding van het Coronavirus heeft de sportraad 
het idee geopperd om enkele veilige wandelingen in te 
richten tijdens deze winterperiode. De eerste ging door in 
Zuienkerke, de tweede in Meetkerke, de derde in Houtave 
en de vierde zal doorgaan in Nieuwmunster van 3 april tot 
en met 25 april 2021. 

Deze maal is er opnieuw gekozen voor een drietal 
bewegwijzerde natuurwandelingen langs verkeersluwe 
wegen met mooie vergezichten nl 6, 12 en 16 km. 

De wandeling van 6 km is geschikt voor mindervaliden en 
buggy's 

Gelieve de honden aan de leiband te houden.

Door de coronacrisis zijn er enkele regels die de 
Zuienkerkse sportraad toepast:

De nationale maatregelen moeten strikt toegepast 
worden.

Er is geen verkoop van drank of eten door de sportraad 
(iedereen zorgt voor eigen picknick)  en afval wordt niet 
achtergelaten.

Er is een toilet van de sportraad voorzien aan de 
textielcontainer op het kerkplein van Nieuwmunster.

Er zijn geen rustposten voorzien. 

Bij een eventuele verandering van de regels zullen deze 
ook toegepast worden door de sportraad.

De start is aan de kerk van Nieuwmunster in de 
Doelhofstraat 36-38. En  dit is te bereiken via N9 
Oostendse en N307 Brugse Steenweg, of met de lijnbus 
31 (Brugge -Wenduine) en afstappen aan de halte 
Nieuwmunsterdorp. 

Er is vrije start en de deelname is gratis. 

Meer info Roger Deketelaere 0478/24 31 63 of Franky 
Goethals 0476/48 31 69, of op www.sportraadzuienkerke.
webnode.be en op de Zuienkerse website.

Foto’s kunnen eventueel gedeeld worden op de facebook 
sportraadzuienkerke

Deze wandeling gaat door in samenwerking met 
het Zuienkerkse gemeentebestuur en Wandelsport 
Vlaanderen VZW.
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ONDERWIJS

NIEUWS UIT DE GEMEENTESCHOOL 
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DAKWERKEN  ZINKWERKEN  CARPORTS  

KARWEIEN

Westernieuwweg Zuid 20  8377 Houthave
 T 0478 94 32 16 

HENDRIK TRAEN

Blankenbergse Steenweg 74
8377 Zuienkerke
Tel. 050 42 47 47

Sluitingsdag: maandag en
in de winter ook de dinsdag

Open: 11.30 - 14.00 u.
& 17.15 - 22 u.
zondag 21 u.

www.vierwege.be
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AKKERWINDE

Akkerwinde Leefgroep 
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Akkerwinde Leefgroep 3
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Akkerwinde Leefgroep 4

Leefgroep 4 werkte met waterverf prachtige kunstwerkjes 
uit naar aanleiding van een project rond WOI.
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VERHUUR VAN SPRINGKASTELEN 
Brugge en omstreken 

Verhuur Danneels 

www.verhuurdanneels.be 

0472/60 56 58 



27

JEUGD

Buitenspeeldag anno 2021, middenin de coronapandemie... 
Geen groot speelfeest zoals anders, geen honderden 
kinderen spelend bij elkaar.

Maar toch! Dit jaar voorziet het gemeentebestuur op 
elk speelpleintje in Zuienkerke en zijn deelgemeenten 
(Meetkerke, Nieuwmunster & Houtave) spelplezier! 

Op 21 april zal er van 13u00 tot 17u00 op elk speelpleintje 
een speelkoffer staan vol spelplezier. Op het speelpleintje 
kan je naar hartenlust spelen met het materiaal uit de 
koffer.

Ben je jonger dan 12 jaar dan kan je vanaf 10 april tot 
en met 25 april in elke deelgemeente deelnemen aan 
de vogelhuisjeszoektocht. Je gaat op zoek naar vogels 
en vogelhuisjes. Bij elk vogelhuisje hoort een opdracht. 
Vervul je alle opdrachten dan maak je kans op het winnen 
van een eigen vogelhuisje. Meer info kan je vinden op de 
gemeentelijke website.

Voor de jongeren (of kinderen samen met hun ouders) 
voorzien we in diezelfde periode een GPS fietszoektocht 
op het grondgebied van de hele gemeente. Starten aan 
de route kan in elke deelgemeente. Om deel te nemen is 
het handig om een smartphone met mobiele data bij te 
hebben. Stuur je ons een ingevuld antwoordenformulier 
door kan maak je kans op het winnen van bioscooptickets. 
Meer info kan je vinden via de gemeentelijke website. 
Is het niet mogelijk om met een smartphone op stap te 
gaan, stuur een mailtje naar vrijetijd@zuienkerke.be en wij 
bezorgen je een uitgeschreven versie van de zoektocht, 
zodat jij ook zeker kan deelnemen. 

De buitenspeeldag zet zich vanaf dit jaar in voor ‘365 
dagen buitenspelen’!

Hang de tracker, die je kan vinden op de gemeentelijke 
website of tussen het buitenspeeldagfoldertje, ergens op 
en kleur per buiten gespeeld uurtje of buitensportles, ... 
een bolletje in!

Lukt het jou om op een jaar tijd aan 1000 uren te komen?

Wij zijn benieuwd!
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BIBLIOTHEEK

BOEKENHUISJES

In elke deelgemeente  is het  boekenhuisje teruggeplaatst.

Vanaf 1 april zijn ze ontwaakt uit hun winterslaap.

Het boekenhuisje is letterlijk een kast op een openbare 
plaats waar iedereen in kan. Voorbijgangers en 
buurtbewoners kunnen er een gratis een boek uitlenen , 
lezen, ruilen en nemen.

Regelmatig wordt deze mini-bieb  voorzien van  nieuwe 
boeken  door de peter of de peter. Dat is een vrijwilliger 
van onze bib die zich engageert om deze kleine bibliotheek 
te bevoorraden en in de gaten te houden.

In zo’n boekenhuisje zitten afgevoerde bibliotheekboeken 
met uiteenlopende onderwerpen. Zo zijn er kinderboeken, 
informatieve boeken en romans. 

Daarnaast heeft onze bib vele schenkingen ontvangen .

Deze boeken worden ook ondergebracht in de 
boekenhuisjes. In Houtave staat het boekenhuisje aan 
de boom tegenover de herberg, in Nieuwmunster op het 
kerkplein niet ver van de vrijheidsboom  , in Meetkerke  
aan de parking  en in Zuienkerke zelf staat het kastje aan 
de rustplaats net voor de fietsersbrug .

Veel leesplezier gewenst vanwege het bibteam van 
Zuienkerke.

NIEUWE AANWINSTEN

JEUGD

Auteur Titel

Cazemier, Caja Blauwe dagen
Letterie, Martine Wij blijven bij elkaar

Witte, Astrid Disconnect
Galiano, Enrico Sterker dan elk afscheid
McKenzie, Sophie Elke seconde telt : jeugdthriller
Watt, Erin When it's real
Dieltiens, Kristien Draken en monsters : vandaag 

eet ik een 
Pendziwol, Jean E. Op een koude winternacht
Schotveld, Janneke Rotkat
Van den Eynde, Bjorn De schat van de zwarte mum-

mie
Baccalario, Pierdomenico Vijfspokenhotel
Claes, Jo De kunst van het spieken
Parisi, Mark Hocus pocus
Sirdeshpande, Rashmi Geld
Rake, Matthew Wat als prehistorische dieren 

vandaag le
  Tijdlijn van alles : van wolharige 

mammo
Bijsterbosch, Anita Naar de echte wc
Van Genechten, Guido Stapje voor stapje
Yonezu, Yusuke Delen!
Amant, Kathleen Een heel jaar muziek met Anna
Daenen, Frank Warme melk met honing
Freeman, Mylo Prinses Arabella gaat naar de 

kapper
Slegers, Liesbet Rik bij oma en opa
Van Genechten, Guido Ik hou je vast

VOLWASSENEN

Auteur Titel

Bomann, Corina De stormroos
Bryndza, Robert Koud bloed
Caspari, Sofia De baai van de flamingo's
Caspari, Sofia Het lied van de waterval
Caspari, Sofia In het land van de koraalboom
Coppers, Toni Nooit meer alleen : een Liese 

Meerhout-t
Deflo, Luc Ricky en Ronnie
Doerr, Anthony Als je het licht niet kunt zien
Ferry, Kirsty Kerst op het eiland Skye
Foley, Lucy Het boek van gevonden voorw-

erpen
Hore, Rachel Een week in Parijs
Riley, Lucinda De lavendeltuin
Riley, Lucinda De nachtroos
Riley, Lucinda De olijfboom
Riley, Lucinda De zeven zussen : Maia's ver-

haal
Riley, Lucinda Het Italiaanse meisje
Riley, Lucinda Het meisje op de rots
Riley, Lucinda Maan : Tiggy's verhaal
Riley, Lucinda Parel : CeCe's verhaal
Riley, Lucinda Schaduw : Stars verhaal
Riley, Lucinda Storm : Ally's verhaal
Sansom, C.J. Mist over Londen
Verbeke, Annelies Treinen en kamers : verhalen
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VERENIGINGEN ORGANISATIES BEDRIJVEN

OKRA

Terugkerende activiteiten :

Kaarten: op dinsdag om 14 uur in de Notelaar , om de 14 
dagen  Deze activiteit gaat terug door wanneer dit opnieuw 
toegelaten en veilig is .Iedereen word op dat moment 
verwittigd.

Wandelen: eenmaal in de maand ,de datums volgen later, 
per maand .

Fietsen : elke donderdag namiddag , vanaf mei.

Maandelijkse en wekelijkse  activiteiten :

APRIL 

- wandelen te Ruddervoorde , van 23 tot 30 april, 
uitgelijnde wandeling , je kunt wandelen per 10 personen

- wandelen in Nieuwmunster,van 3 april tot 25 april , 
start aan de kerk van Nieuwmunster, Doelhofstraat;  
de gele pijlen volgen . 5,4 – 12 – en 16 km.

Altijd de 1,5 m. afstand houden , of anders mondmasker 
opzetten, zolang we niet gevaccineerd zijn

MEI

- Wandelen op 11 mei te Zedelgem dorp

- Fietsen : start op Donderdag 6 mei om 13.30 uur, 
eerste maand halve dagen. Alle info op het maandelijks 
infoblad in het Okra boekje. Elke donderdag  6,  20, en 27 
mei, verzamelen achter het gemeentehuis.

JUNI 

- Wandelen op dinsdag 8 juni te Loppem

- Fietsen : elke donderdag 3, 10 ,17 en 24 juni , verzamelen 
achter het gemeentehuis. Info op het infoblad, in het 
Okra boekje .

- Er is een fietsweek uitstap in de maand juni , 

Dit gaat allemaal door , als we niet teruggefloten worden 
door de virologen en de gemeente

We zullen uitzonderlijk in de maanden juli en augustus 
een speciale namiddag activiteit inrichten als we mogen, 
we zijn volop in bespreking .

Nu nog juist de vaccins afwachten.

Andrea Tilleman 

Voorzitster Okra Zuienkerke

FERM ZUIENKERKE

Fietstochten:

- Dinsdag namiddag: 20 april, 27 april, 4 mei.
 Afspraak om 14.00 uur aan de kerk in Zuienkerke.

- Vanaf woensdag 12 mei 2021: wekelijks om 19.00 uur 
aan de kerk in Zuienkerke.

Donderdag 22 april, 20 mei, 24 juni, 22 juli: Stretch and 
Relax, telkens van 19:00 uur tot 20:00 uur, in de Notelaar 
Zuienkerke (op de binnenkoer).

Het aantal deelnemers is beperkt tot 10.  
Vooraf inschrijven is noodzakelijk.

Brigitte Bonte

FERM Zuienkerke

ACTIVITEITENKALENDER 
DOMEIN POLDERWIND 2021 

Info & inschrijvingen via info@domeinpolderwind.be of 
via de website www.domeinpolderwind.be. 

(onder voorbehoud geldende coronamaatregelen)

MEI
Donderdag 6 & vrijdag 7 mei

19u30-20u30 SUP initiatie met Amanzie op het meer 
van Domein Polderwind. € 20 p.p. incl. les, materiaal 
& homemade drankje.  
Info & reservatie via info@amanzie.be.

Zaterdag 8 & zondag 9 mei

Breughelweekend met speciale attentie voor alle 
mama’s

Donderdag 13 & vrijdag 14 mei

19u30-20u30 SUP initiatie met Amanzie op het meer 
van Domein Polderwind. € 20 p.p. incl. les, materiaal 
& homemade drankje. 
Info & reservatie via info@amanzie.be.
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Donderdag 20 & vrijdag 21 mei

19u30-20u30 SUP initiatie met Amanzie op het meer 
van Domein Polderwind. € 20 p.p. incl. les, materiaal 
& homemade drankje. 
Info & reservatie via info@amanzie.be.

Donderdag 27 & vrijdag 28 mei

19u30-20u30 SUP initiatie met Amanzie op het meer 
van Domein Polderwind. € 20 p.p. incl. les, materiaal 
& homemade drankje.  
Info & reservatie via info@amanzie.be.

JUNI
Dinsdag 1 juni 

Opening POP-UP zomerbar Domein Polderwind

Donderdag 3 & vrijdag 4 juni

19u30-20u30 SUP initiatie met Amanzie op het meer 
van Domein Polderwind. € 20 p.p. incl. les, materiaal 
& homemade drankje.  
Info & reservatie via info@amanzie.be.  

Donderdag 10 & vrijdag 11 juni

19u30-20u30 SUP initiatie met Amanzie op het meer 
van Domein Polderwind. € 20 p.p. incl. les, materiaal 
& homemade drankje.  
Info & reservatie via info@amanzie.be. 

Zaterdag 12 & zondag 13 juni

Waterzooi van kip weekend

Donderdag 17 & vrijdag 18 juni

19u30-20u30 SUP initiatie met Amanzie op het meer 
van Domein Polderwind. € 20 p.p. incl. les, materiaal 
& homemade drankje.  
Info & reservatie via info@amanzie.be. 

Donderdag 24 & vrijdag 25 juni

19u30-20u30 SUP initiatie met Amanzie op het meer 
van Domein Polderwind. € 20 p.p. incl. les, materiaal 
& homemade drankje.  
Info & reservatie via info@amanzie.be. 

JULI
Donderdag 1 & vrijdag 2 juli

19u30-20u30 SUP initiatie met Amanzie op het meer 
van Domein Polderwind. € 20 p.p. incl. les, materiaal 
& homemade drankje.  
Info & reservatie via info@amanzie.be. 

Donderdag 8 & vrijdag 9 juli

19u30-20u30 SUP initiatie met Amanzie op het meer 
van Domein Polderwind. € 20 p.p. incl. les, materiaal 
& homemade drankje.  
Info & reservatie via info@amanzie.be.

 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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OPROEP AAN DE VERENIGINGEN:

Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER  

voor 2021 naar 

lieselore.verstringe@zuienkerke.be

Wij publiceren ze gratis.

SEPTEMBER
Donderdag 2 & vrijdag 3 september

19u30-20u30 SUP initiatie met Amanzie op het meer 
van Domein Polderwind. € 20 p.p. incl. les, materiaal 
& homemade drankje.  
Info & reservatie via info@amanzie.be.  

Donderdag 9 & vrijdag 10 september

19u30-20u30 SUP initiatie met Amanzie op het meer 
van Domein Polderwind. € 20 p.p. incl. les, materiaal 
& homemade drankje.  
Info & reservatie via info@amanzie.be.  

Zaterdag 11 & zondag 12 september

Mosselfestijn weekend

Donderdag 16 & vrijdag 17 september

19u30-20u30 SUP initiatie met Amanzie op het meer 
van Domein Polderwind. € 20 p.p. incl. les, materiaal 
& homemade drankje.  
Info & reservatie via info@amanzie.be. 

Donderdag 23 & vrijdag 24 september

19u30-20u30 SUP initiatie met Amanzie op het meer 
van Domein Polderwind. € 20 p.p. incl. les, materiaal 
& homemade drankje.  
Info & reservatie via info@amanzie.be.  

OKTOBER
Zaterdag 9 & zondag 10 oktober

New Orleans Jazz weekend

NOVEMBER
Zaterdag 13 & zondag 14 november

Winter BBQ weekend

DECEMBER
Zaterdag 11 & zondag 12 december

Franse Kaas & wijn weekend

Donderdag 15 & vrijdag 16 juli

19u30-20u30 SUP initiatie met Amanzie op het meer 
van Domein Polderwind. € 20 p.p. incl. les, materiaal 
& homemade drankje.  
Info & reservatie via info@amanzie.be. 

Donderdag 22 & vrijdag 23 juli

19u30-20u30 SUP initiatie met Amanzie op het meer 
van Domein Polderwind. € 20 p.p. incl. les, materiaal 
& homemade drankje.  
Info & reservatie via info@amanzie.be. 

Donderdag 29 & vrijdag 30 juli

19u30-20u30 SUP initiatie met Amanzie op het meer 
van Domein Polderwind. € 20 p.p. incl. les, materiaal 
& homemade drankje.  
Info & reservatie via info@amanzie.be.  

Zaterdag 10 & zondag 11 juli

Fruits de Mer weekend

AUGUSTUS
Donderdag 5 & vrijdag 6 augustus

19u30-20u30 SUP initiatie met Amanzie op het meer 
van Domein Polderwind. € 20 p.p. incl. les, materiaal 
& homemade drankje.  
Info & reservatie via info@amanzie.be.  

Zaterdag 7 & zondag 8 augustus

Paëlla weekend.  

Donderdag 12 & vrijdag 13 augustus

19u30-20u30 SUP initiatie met Amanzie op het meer 
van Domein Polderwind. € 20 p.p. incl. les, materiaal 
& homemade drankje.  
Info & reservatie via info@amanzie.be. 

Donderdag 19 & vrijdag 20 augustus

19u30-20u30 SUP initiatie met Amanzie op het meer 
van Domein Polderwind. € 20 p.p. incl. les, materiaal 
& homemade drankje.  
Info & reservatie via info@amanzie.be. 

Zaterdag 21 & zondag 22 augustus

Shifting Gears Triatlonweekend Zuienkerke & BK 
Bedrijven

Donderdag 26 & vrijdag 27 augustus

19u30-20u30 SUP initiatie met Amanzie op het meer 
van Domein Polderwind. € 20 p.p. incl. les, materiaal 
& homemade drankje.  
Info & reservatie via info@amanzie.be. 
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NIEUWS VAN DE KONINKLIJKE 
VRIENDENKRING VAN DE 
BLOEDGEVERS TE ZUIENKERKE

Met de lente en straks de zomer in aantocht hopen wij 
allen dat we het leven spoedig op een normale manier 
kunnen verder zetten.

Doordat de coronamaatregelen steeds  maar werden 
verlengd kon het jaarlijks souper, met de huldiging van 
de verdienstelijke leden, niet doorgaan op de voorziene 
datum van 27 maart 2021.

Ondertussen hebben we de zaal en de datum voor volgend 
jaar reeds vastgelegd. Het jaarlijks souper zal plaats vinden 
op 26 maart 2022. We zullen dan de gehuldigden van 2019, 
2020 en 2021 samen vieren. Dus noteer alvast maar deze 
datum in jullie agenda.

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

Onze volgende bloedcollecte gaat door op dinsdag 29 juni 
in de gemeenteschool te Zuienkerke van 16u15 tot 19u45.

Wij hopen dat we dan de inzamelingen terug zoals 
voorheen kunnen laten doorgaan zodat we jullie na de 
collecte terug een drankje kunnen aanbieden

We herhalen hierbij dat het nu nog steeds heel belangrijk 
is dat men verplicht is om vooraf een afspraak te maken 
om bloed te geven. Je kunt dit via donorportaal.rodekruis.
be of op het gratis nummer 0800 777 00.

Gezien het aantal donoren vorig jaar was gedaald, hopen 
we nu dit jaar meer donoren te mogen verwelkomen.

Ook nieuwe donoren zijn steeds welkom. Spreek deze aan 
en breng ze mee, ook familie, vrienden en kennissen zijn 
welkom.

Arnold Van Eeghem - secretaris

SOCIAAL BELEID

NIEUW : Maatregelen van de federale regering om 
de situatie van personen met een handicap te ver-
beteren

De federale regering nam onlangs een aantal beslissingen 
die de situatie van personen met een handicap in 2021 
moeten verbeteren. Een overzicht: 

• Verlenging van de 50 € coronapremie tot maart 2021

• Inkomen van de partner heeft geen invloed meer op de 
integratietegemoetkoming (IT)

• Inkomensvervangende tegemoetkoming en/of 
integratietegemoetkoming vanaf 18 jaar

• Stijging inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) 
met 10,75% tegen 2024 (waarvan een kwart in 2021)

Meer informatie op de website van de DG Personen met 
een handicap  van de FOD Sociale Zekerheid.

Heb je hierover vragen en denk je dat deze onder de vorm 
van een FAQ ook anderen kunnen helpen? Aarzel dan niet 
en stel ze!

De FOD Sociale Zekerheid doet via haar kanalen een oproep 
aan de gemeenten, OCMW’s en ziekenfondsen om vragen 
in te sturen voor FAQ’s die zullen worden opgenomen 
op hun website. Neem ook deel aan deze oproep via dit 
formulier. 

Heb je interesse in de berichten van de DG Personen met 
een handicap? Abonneer je hier gratis op de maandelijkse 
nieuwsbrief Handipro of mail naar handipro@minsoc.fed.be. 

Meer mensen hebben recht op sociaal tarief voor 
gas en elektriciteit

De federale regering besliste dat het aantal begunstigden 
van een sociaal tarief voor gas en elektriciteit tijdelijk fors 
uitgebreid wordt. 

Alle huishoudens die genieten van de verhoogde 
tegemoetkoming in de gezondheidszorg (RVT) zullen 
hiervan kunnen genieten.

Personen die recht hebben op de verhoogde 
tegemoetkoming en een contract hebben afgesloten voor 
de aankoop van elektriciteit en aardgas, hebben van 1 
februari 2021 tot en met 31 december 2021 tijdelijk recht 
op het sociaal tarief. Het sociaal tarief geldt enkel voor het 
domicilieadres.

Het sociaal tarief wordt toegekend aan deze nieuwe 
rechthebbenden voor de periode van 1 februari tot 31 
december 2021. Het komt bijna neer op een verdubbeling 
tegenover wie nu al recht heeft op het sociaal tarief.
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De omschakeling is eenvoudig voor nieuwe begunstigden. 
Zij blijven klant bij hun leverancier, die het sociaal tarief zal 
toepassen in plaats van het commerciële tarief. Dit voor de 
duur die door de overheid wordt voorzien. Aan het einde 
van deze periode zullen zij vanzelf weer omschakelen op 
het commerciële tarief, tenzij de maatregel verlengd zou 
worden. Zolang u van het sociaal tarief geniet, heeft u er 
dus geen belang bij om van energieleverancier te wisselen.

Wat betekent dit voor u?

Doordat de energieleveranciers pas om de drie maanden 
op de hoogte worden gebracht van wie sociaal tarief 
geniet, zullen klanten dit pas in mei op hun energiefactuur 
zien. Het sociaal tarief wordt dan wel toegepast met 
terugwerkende kracht vanaf 1 februari 2021. 

Mocht u merken dat u op de factuur van mei 2021 toch 
geen sociaal tarief krijgt toegekend alhoewel u hier wel 
recht op denkt te hebben, neem dan contact met de 
mutualiteit.

Meer uitleg vindt u bij FOD Economie: Sociaal tarief voor 
elektriciteit en aardgas voor personen met een verhoogde 
tegemoetkoming. Tel. 02 277 64 07

Individueel verminderd tarief kinderopvang

Ouders met een beperkt budget die gebruik maken van een 
opvangvoorziening voor hun kinderen en die een dagprijs 
betalen volgens het inkomstentarief van Kind en Gezin, 
kunnen een individueel verminderd tarief aanvragen bij 
het OCMW Zuienkerke.

Het OCMW kan dan beslissen om ouders die zich bevinden 
in een financieel moeilijke situatie een OCMW-tarief toe 
te kennen. Het OCMW kan een ouder:

• het recht geven op een OCMW-tarief dat slechts de 
helft is van het tarief op hun attest met inkomenstarief 
en kindcode, met een minimum van 5,32 euro.

• het recht geven op het standaard minimumtarief van 
5,32 euro.

• het recht geven op het laagst mogelijke tarief, dit 
bedraagt 1,67 euro

Wat moet je doen om het individueel verminderd tarief 
aan te vragen?

Stap 1 Je vraagt een attest inkomenstarief aan op mijn.
kindengezin.be (ID-reader nodig) of via de Kind 
en Gezin-lijn (078 150 100). 

Stap 2 Indien het inkomenstarief (bepaald door Kind en 
Gezin) financieel niet haalbaar is voor je, kan je 

contact opnemen met de sociale dienst van het 
OCMW Zuienkerke.

Stap 3 er gebeurd een sociaal -en financieel onderzoek 
en de sociale dienst bekijkt of een individueel 
verminderd tarief mogelijk is voor jou situatie.

Stap 4 De aanvraag wordt goedgekeurd of afgekeurd 
door het OCMW. Het OCMW geeft deze beslissing 
door aan Kind en Gezin.

Stap 5 Kind en Gezin maakt na goedkeuring een attest 
op met het toegekende tarief. Dit wordt dan 
door jou aan de kinderopvang bezorgd.

Welke documenten moet je zeker meebrengen naar de 
sociale dienst van het OCMW Zuienkerke?

• Huidig attest inkomenstarief Kind en Gezin

• Identiteitskaart 

• Bewijzen van inkomsten, uitgaven, schulden,..

• rekeninguittreksels met inkomsten en uitgaven van de 
laatste 3 maanden

Meer info: Sociale dienst van het OCMW Zuienkerke, 
Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke, tel. 050/42.79.98, sociale.
dienst@ocmw-zuienkerke.be

Psychische gezondheid

Geestelijke gezondheidsproblemen 

Geestelijke gezondheidsproblemen kunt u proberen 
voorkomen door te werken aan uw mentale veerkracht. 
Het versterken van veerkracht helpt veel mensen om 
beter om te gaan met stress en problemen.

Om uw veerkracht te helpen versterken is Fitinjehoofd.
be ontworpen. Fitinjehoofd.be is een interactief platform 
dat uw veerkracht test en oefeningen en tips aanreikt om 
hieraan te werken. U kunt via de website ook de Fit In Je 
Hoofd app downloaden.

Sommige initiatieven richten zich tot specifieke 
doelgroepen.

• Wie ouder is dan 60 en graag in groep aan de slag gaat, 
kan een kijkje nemen op Zilverwijzer (www.gezondleven.
be/projecten/zilverwijzer)

• Wie problemen heeft met geld, gezondheid, erbij horen, 
werk vinden, goed wonen,... kan terecht bij de Goed 
Gevoel Stoel. Samen met lotgenoten gaat u aan de slag 
om uw welbevinden te verbeteren. (www.gezondleven.
be/projecten/goed-gevoel-stoel)

• Vrienden en familieleden van mensen met psychische 
en/of verslavingsproblemen kunnen terecht bij 
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info@hotelbutler.be -   www.hotelbutler.be  -  www.facebook.com/hotelbutler - @hotel_butler 
Bart en Isabelle Degroote - Van Houtte, Blankenbergse Steenweg 13 A,  8377 Zuienkerke, Tel. 050/42.60.72.

Wij bieden U 16 sfeervolle en ruime kamers met badkamer, gratis parking en wifi. Ontbijtbuffet met zicht op de polders.
1 - 2 - 3p kamers beschikbaar alsook ruime familiekamer.

Reserveer rechtstreeks via onze site. Fietsverhuur gans het jaar !
Zakenmensen, havenarbeiders of werkmannen welkom. Offerte op maat.

hotel Zuienkerke
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Familieplatform (familieplatform.be/vrienden-van/)

• Kinderen en jongeren kunnen een kijkje nemen op:

• Noknok.be:
 Deze site richt zich op jongeren tussen 12 en 16 jaar. 

Zij vinden er informatie en opdrachten om zich goed 
in hun vel te voelen.

• Familieplatform/doelgroepen/kinderen.be:
 Deze webpagina richt zich op kinderen van ouders 

met psychische problemen.

• Tweehuizen.be
 Dit is een website op maat van kinderen en jongeren 

van wie de ouders gescheiden zijn. Ook gescheiden 
ouders vinden er informatie om hun kind doorheen 
een moeilijke periode te loodsen.

Anoniem praten over uw zorgen of problemen

Anoniem praten over uw zorgen of problemen kunt u via 
verschillende hulplijnen en chatboxen, zoals:

• Tele-Onthaal is een telefonische hulpdienst, die u 
bijstaat als u het moeilijk hebt. 24 uur op 24 kunt u 
via het nummer 106 uw verhaal kwijt aan een van de 
deskundige vrijwilligers. U kunt ook chatten met een van 
de deskundige vrijwilligers. Chatten kan op woensdag 
en zondag vanaf 15u tot 23u, en op de andere dagen 
vanaf 18u tot 23u.

• Awel, de vroegere Kinder- en Jongerentelefoon, is een 
laagdrempelige hulplijn voor jongeren. Het nummer 102 
is elke dag bereikbaar van 16 tot 22 uur, behalve op zon- 
en feestdagen. De chat is elke dag bereikbaar van 18 tot 
22 uur, behalve op zon- en feestdagen.

• Wie met zelfmoordgedachten kampt kan terecht op 
1813.be. 1813.be is ook dag en nacht gratis en anoniem te 
bereiken op het nummer 1813. U kunt ook elke dag van 
18u30u tot 22u chatten met een deskundige vrijwilliger. 
U kunt ook mailen met 1813.

• Nabestaanden die geconfronteerd worden of werden 
met zelfdoding, kunnen via www.werkgroepverder.be 
rekenen op online hulp. Op hun forum kunt u ervaringen, 
vragen en problemen uitwisselen. 

Op het internet vindt u heel wat informatie rond 
geestelijke gezondheid en psychische problemen. 
Geestelijkgezondvlaanderen.be wil psychische problemen 
bespreekbaar maken. Daarom biedt het heel wat 
informatie en toont het u de juiste weg naar hulp.

Eerstelijns hulp 

Als u met een psychologisch probleem kampt, neemt 
best eerst contact op met de huisarts. Uw huisarts 
kent u immers het beste en heeft een goed zich op uw 
achtergrond en voorgeschiedenis.

Daarnaast kunt u ook altijd terecht bij een Centrum 
voor Algemeen Welzijnswerk (CAW). Contact opnemen 
met een CAW is zeer eenvoudig. Het CAW heeft een 
lage drempel en is vlot bereikbaar. Ook bij het OCMW 
Zuienkerke kan u terecht voor meer info over diverse 
diensten die u mogelijks verder kunnen helpen.

Ouders van kinderen, maar ook kinderen en jongeren zelf, 
kunnen met problemen rond bv. faalangst of pesterijen 
aankloppen bij een Centrum voor Leerlingenbegeleiding 
(CLB).

Gespecialiseerde zorg 

Uw huisarts en andere eerstelijnsdiensten kennen de weg 
in de hulpverlening goed en kunnen u doorverwijzen als u 
doorgedreven psychosociale begeleiding kan gebruiken of 
als u opgenomen moet worden voor een behandeling. Zij 
kunnen u dan onder meer doorverwijzen naar:

• Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg
 Deze centra bieden hulpverlening aan mensen met 

ernstige psychische problemen. Elk team bestaat uit een 
of meer psychiaters, psychologen en maatschappelijke 
werkers.

• Een psychiatrisch ziekenhuis 
 Een psychiatrisch ziekenhuis biedt behandeling en 

verzorging als u ernstige psychische problemen hebt. 
Een psychiatrisch ziekenhuis heeft een psychiater, 
een psycholoog, een maatschappelijk werker, een 
verpleegkundige,... ter beschikking.

Hulpverleners zoals psychiaters of psychologen werken 
soms ook privé. Ook hier kan uw huisarts u wegwijs 
maken.

Voor meer informatie en/of contactgegevens van 
bovenstaande diensten, kunt u terecht bij de sociale 
dienst van het OCMW, Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke, tel. 
050/42 79 98. socialedienst@zuienkerke.be

Meer informatie zie ook de website: www.vlaanderen.be/
hulp-zoeken-bij-psychische-problemen

Bij wie kan je terecht?
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WELZIJN EN GEZONDHEID

EÉN TEGEN ALLEN, WEST-VLAANDEREN TEGEN VALLEN

Dit jaar blaast de Vlaamse Week van de Valpreventie 10 kaarsjes uit. Het wordt een heuse feesteditie. Zo strijden de 5 
provincies en Brussel tegen elkaar onder de noemer 'Eén tegen allen, allen tegen vallen' in de grote valpreventiebattle. 
De winnaar mag zich een jaar lang de ‘beste valpreventieprovincie’ noemen.

Willen we in West-Vlaanderen de strijd winnen én hiermee 
valpreventie bij ouderen in de kijker zetten? Dan hebben 
we jouw hulp nodig! Neem vanaf 1 maart tot en met 25 
april deel aan één of meer van onderstaande uitdagingen. 
Jong of oud, er is voor elk wat wils.

Wat houden de 4 uitdagingen in?

Met de eerste opdracht ‘in de 
smaak vallen’ spreken we alle koks, 
keukenprinsessen en enthousiaste 
kookliefhebbers aan. Ga aan de slag met 
ingrediënten die vol vitamine D, eiwit en 
calcium zitten. Wat dacht je bijvoorbeeld 
van een “vol-au-VAL”? 

Wil je liever de beentjes strekken? Dan is de tweede 
opdracht ‘wandelen zonder vallen’ helemaal op je lijf 
geschreven. Kies een route in je buurt en verzamel alle 
succes- en knelpunten die je op de wandeling tegenkomt. 
Het helpt onze provincie niet alleen om sterren te 
verdienen, we zorgen er ook voor dat 
de formulieren naar de betrokken 
gemeente worden opgestuurd. Zo werk 
je niet alleen aan je eigen gezondheid, 
maar help je ook de kwaliteit van de 
voet- en wandelpaden in je buurt in kaart 
te brengen. 

Heb jij een kast vol schoenen, maar zijn 
er slechts enkele ‘valveilige schoenen’ 
te bespeuren? Dan is de derde opdracht 
‘zet je beste beentje voor’ een ideale 
uitdaging. Maak een slinger van drie 
verschillende valveilige schoenen, neem 

een foto en stuur deze door. De provincie met de langste 
schoenenrij én de creatiefste inzending kunnen een ster 
verdienen.

Deze vierde opdracht start met de 
beweegfilm ‘start de week actief’. 
Download het filmpje en voer samen 
met je partner, knuffelcontact, familie … 
de oefeningen uit.

Waar vind je meer informatie?

Interesse in één van bovenstaande opdrachten? Neem 
een kijkje op www.valpreventie.be/week-van-de-
valpreventie.  

Waarom inzetten op valpreventie? 

Vallen is een veelvoorkomend probleem bij ouderen. Eén 
op drie 65-plussers komt minstens één keer per jaar ten 
val. Van de thuiswonende ouderen valt 33% jaarlijks en 
bij de ouderen in een woonzorgcentrum komt jaarlijks 
meer dan 50% minstens één keer ten val. Zo’n val kan 
ernstige gevolgen hebben. Hoewel vaak gedacht wordt 
dat vallen bij het ouder worden hoort, kunnen veel vallen 
voorkomen worden als de onderliggende risicofactoren 
worden aangepakt. Enkele van deze risicofactoren zijn: 

• verminderd evenwicht, spierkracht en mobiliteit 
• ongezonde voeding 
• onveilige omgeving
• onaangepaste schoenen en pantoffels

Dit is een initiatief van de Vlaamse Logo’s, het Vlaams Instituut 
Gezond Leven en het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie 
Vlaanderen. 
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Hardware en Software 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roland Traen 
Kapellestraat 30 
8377 HOUTAVE 
 

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

http://www.hirosoft.be 
 

Indien gewenst service bij u thuis. 

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

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

voor meer info of demo. 

BLIJF DE COMPUTER DE BAAS 

Hirosoft voorziet vanaf nu ook de 
mogelijkheid om cursussen te volgen 

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

thuis of in de firma. 
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HET CORONAVACCIN 
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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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GEBOORTEN

Lagrou Louise, geboren in Brugge op 22/01/2021, 
dochtertje van Lagrou Stijn en Goethals Sharon

Bonne Leonie, geboren in Brugge op 03/02/2021, 
dochtertje van Bonne Matthias en Laukens Charlotte

Peiffer Baptiste, geboren in Brugge op 12/02/2021, 
dochtertje van Peiffer Yannick en Debaene Charlotte

Van Haecke Victor en Van Haecke Achiel, geboren in 
Brugge op 12/03/2021, zoontjes van Van Haecke Mathias 
en Schepens Stefanie.

Onze hartelijke gelukwensen aan al die nieuwe 
Zuienkerkenaartjes.

OVERLIJDENS

Naeyaert Roger, geboren in Brugge op 25/02/1933, 
echtgenoot van Naeyaert Suzanne, overleden op 
19/01/2021

Lampo Manzella, geboren in Middelburg op 22/05/1928, 
weduwe van Stubbe Andreas, overleden op 03/02/2021

Gardin Cecilia, geboren in Blankenberge op 23/11/1936, 
weduwe van Derudder Marcel, overleden op 16/02/2021

Maes Maurice, geboren in Torhout op 05/06/1949, 
echtgenoot van Maene Lucrèce, overleden op 20/02/2021

D’hoedt Firmin, geboren in Houtave op 13/08/1925, 
echtgenoot van Brusselle Erna, overleden op 20/03/2021.

Wij bieden de familie onze deelneming aan.

JUBILEA

50 jaar gehuwd, gouden jubileum

Devynck Johan en Van Ryckeghem Nicole, gehuwd in 
Brugge op 05/03/1971

60 jaar gehuwd, diamanten jubileum

Proot Willy en Pyra Marie Louise, gehuwd in Lissewege 
op 21/05/1960

Proficiat!

BURGERLIJKE STAND

OPROEP AAN DE VERENIGINGEN:

Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER  

voor 2021 naar 

lieselore.verstringe@zuienkerke.be

Wij publiceren ze gratis.
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MENSEN VAN BIJ ONS

LUC DEPOORTER EN VERA VAN DOOREN

Sedert het begin van deze maand is er in onze gemeente 
een nieuwe manier om van het Polderlandschap te 
genieten. Wie hier een wandeling met alpaca’s wil maken, 
is welkom in “Alpacahof Hagebos” in Meetkerke. Aan de 
vooravond van de eerste officiële wandeling met deze 
lieve, wollige dieren was ik te gast in de Heerweg bij Vera 
en Luc. Middenin het schitterende landschap en met zicht 
op hun alpaca’s kwam ik meer te weten over dit bijzondere 
aanbod en over de organisatoren van de wandelingen. 

“We waren verliefd op de omgeving en kochten dit 
huis”

“In 2012 passeerden we hier toevallig met de moto en we 
zagen dat deze woning te koop was. We waren allebei 
meteen verliefd op de omgeving en kochten dit huis. Na 
verbouwingswerken kwamen we hier in 2014 wonen. In 
het begin kweekten we kippen en schapen. In de zomer 
van 2018 kregen we regelmatig bezoek van een marter 
die bijna dagelijks een van onze kippen roofde. Toen 

we te weten kwamen dat alpaca’s hun leefomgeving 
beschermen tegen roofdieren, beslisten we om er een 
paar aan te kopen”.

Luc en Vera vertellen over alpaca’s met eruditie en 
passie

“Alpaca’s leven in Ecuador, Bolivia, Chili en Peru. In deze 
Andeslanden, waar ze vooral gekweekt worden voor hun 
zachte en kwaliteitsvolle wol, leven er tussen drie en vier 
miljoen alpaca’s. Intussen hebben wij er zesentwintig. Er 
bestaan twee soorten met een verschillende vacht. De 
Huacaya heeft een zachte, licht krullende vacht. Hier lopen 
er eenentwintig merries en vier hengsten. Daarnaast 
hebben we ook één Suri met lange, dikke lokken. Het is 
een ruin die iemand uit de buurt gekregen had. Omdat hij 
er alleen niet kon aarden, hebben we hem geadopteerd. 
Alpaca’s zijn kuddedieren. Je hoort ze meestal ‘hummen’ 
waarbij ze een zacht en rustgevend geluid maken. Ze zijn 
alert en als er gevaar dreigt, stoten ze een alarmgeluid 
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uit dat doet denken aan het hinniken van een paard, maar 
dat hoger klinkt. Ze hebben twee scherpe teennagels aan 
elke poot die schade kunnen berokkenen als ze dat willen. 
Sinds de alpaca’s hier zijn, hebben onze kippen geen last 
meer van de marter”.

“De alpaca’s hielpen ons om positief te blijven”

“Alpaca’s zijn heel vredelievende dieren, tenzij zij of andere 
hofdieren aangevallen worden door roofdieren, dan jagen 
ze de aanvaller weg. Ze bijten niet en, in tegenstelling 
tot lama’s, spugen ze normaal niet naar mensen. Met 
hun grote, donkere ogen en hun mooie vacht zijn ze 
vertederend en rustgevend. Na de tegenslagen die we 
meemaakten, hebben ze ons geholpen om positief te 
blijven. In 2012 overkwam Luc een arbeidsongeval waarbij 
hij tussen een transportsysteem gekneld werd en door 
het gewicht dat erop terechtkwam bijna zijn been verloor. 
Na een jarenlang gevecht tegen infecties, een langdurige 
behandeling met antibiotica en vruchteloze pogingen 
om het werk te hervatten, werd het duidelijk dat hij zijn 
job fysiek niet meer aankon. Ook Vera moest wegens 
gezondheidsproblemen na zevenentwintig jaar een punt 
zetten achter haar professionele carrière bij TUI”. 

“Vanaf 1 april organiseren we wandelingen met 
alpaca’s”

“Alpaca’s zijn ideale gezelschapsdieren. Als ze 
regelmatig met mensen in contact komen, groeit het 
vertrouwen en ontstaat er een band. Ondanks hun hoge 
aaibaarheidsfactor houden ze er niet van om vastgepakt 
en geknuffeld te worden, maar aaien hoort bij veel van 
hen wel tot de mogelijkheden. Ze leren vlot om aan een 
halster te lopen en zijn hierdoor geknipte partners om 
mee te gaan wandelen. Mensen kunnen daarvan genieten 
en het is een ideale manier om te onthaasten. Daarom 

vatten we het plan op om wandelingen met alpaca’s te 
organiseren. Nadat we dit met verschillende vrienden 
uitgeprobeerd hebben, starten we hiermee officieel 
op 1 april. De wandelingen slaan blijkbaar aan en het 
aantal boekingen is veelbelovend. Maar we willen niet 
overdrijven en het aantal wandelingen beperken zodat 
het aangenaam blijft voor de diertjes”.  

“Alpacawol is waardevol”

“Alpaca’s worden elk jaar geschoren. Aangezien dit tussen 
half april en begin mei gebeurt, waren we vorig jaar door 
de ‘lockdown’ genoodzaakt om het zelf te doen. Omdat dit 
vrij vlot verlopen is, zijn we vanaf mei bereid om met onze 
scheertafel langs te gaan bij mensen met een kleine kudde 
alpaca’s tot vijf dieren. Alpacawol is waardevol. De dieren 
hebben in hun evolutie een vacht ontwikkeld met unieke 
thermische kwaliteiten. In het Andesgebergte beschermt 
ze hen tegen extreme temperaturen. Ze houdt de dieren 
warm in de winter en koel in de zomer. Alpacawol is zacht en 
warm en prikt niet. Ze is hypoallergeen waardoor mensen 
met een allergie voor lanoline ze met een gerust gemoed 
kunnen dragen. Het vervaardigen van producten uit deze 
gegeerde wol is arbeidsintensief. Het behoort niet tot 
onze mogelijkheden om dit op een concurrentiële manier 
zelf te doen. Maar we dromen wel van het organiseren 
van viltworkshops en spinworkshops in de toekomst. Ook 
het organiseren van yogasessies met een rustgevend 
zicht op de alpaca’s staat op ons verlanglijstje. En we zien 
uit naar een vijftal geboorten in juli. Zo gaat ons verhaal 
verder. We genieten van de geleidelijk gegroeide kudde. 
We zijn dankbaar en gelukkig omdat we van onze buur 
Daniel Coudeville de kans gekregen hebben om zijn stuk 
grond naast ons huis te kopen. Binnenkort hopen we er 
een stal te kunnen bouwen zodat we onze alpaca’s nog 
beter kunnen verzorgen”.

Noël Delaere
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Wegens de huidige omstandigheden inzake het coronavirus kunnen sommige 
activiteiten of evenementen nog geannuleerd worden.

Houd de website van Zuienkerke in de gaten voor het meest recente nieuws 
i.v.m. de activiteiten en evenementen.

TERUGKERENDE ACTIVITEITEN

DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

Ma 16.15-18.00 Beeldatelier 6-12 jaar Deeltijds 
Kunstonderwijs Brugge

Notelaar

Di (om de 14 dagen)* 14.00 Kaartnamiddag OKRA Notelaar

Di (t.e.m. 27 april) 16.00-17.00 Sportsnack 1ste-3e lj. Jeugddienst Sportzaal Zuienkerke

Di (t.e.m. 4 mei) 14.00 Fietstocht FERM Zuienkerke Sint-Michielskerk 
Zuienkerke

Woe (vanaf 12 mei) 19.00 Fietstocht FERM Zuienkerke Sint-Michielskerk 
Zuienkerke

Woe 12.30-13.30 Creatief met muziek Muziekacademie 
Blankenberge

Gemeenteschool 
Zuienkerke

Do (vanaf mei) 13.30 Fietsen OKRA Parking 
gemeentehuis 
Zuienkerke

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

1x per maand Wordt 
vermeld op 
uitnodiging

Wandelen OKRA

* Dit gaat momenteel niet door, maar herstart wanneer dit opnieuw toegelaten is en het veilig is.  
   Bij de herstart worden alle leden persoonlijk verwittigd.

April 2021

DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

Woe 21 13.00-17.00 Buitenspeeldag Jeuddienst Zuienkerke Speelpleintje alle 
deelgemeenten

Do 22 16.15-17.45 Knutselworkshop (3e kleuter 
en 1ste en 2e lj.)

Jeugddienst Zuienkerke De Notelaar

Do 22 19.00-20.00 Stretch and Relax FERM Zuienkerke De Notelaar

Za 3 – Zo 25 Uitgelijnde wandeling OKRA Nieuwmunster

Vrij 23 – Vrij 30 Uitgelijnde wandeling OKRA Ruddervoorde

Do 29 16.15-17.45 Knutselworkshop (3e – 6e lj.) Jeugddienst Zuienkerke De Notelaar

EVENEMENTENKALENDER
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Mei 2021

DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

Di 11 Wandeling OKRA Zedelgem dorp

Do 20 16.15-17.45 Knutselworkshop (3e kleuter 
en 1ste en 2e lj.)

Jeugddienst Zuienkerke De Notelaar

Do 20 19.00-20.00 Stretch and Relax FERM Zuienkerke De Notelaar

Do 27 16.15-17.45 Knutselworkshop (3e – 6e lj.) Jeugddienst Zuienkerke De Notelaar

Juni 2021

DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

Di 8 Wandeling OKRA Loppem

Ma 12 – Vrij 16 Sportkamp Jeugddienst Sportcentrum 
Meetkerke

Woe 21 Buitenspeeldag Jeugddienst Houtave

Do 24 19.00-20.00 Stretch and Relax FERM Zuienkerke De Notelaar

Di 29 16.15-19.45 Bloedinzameling Koninklijke 
Vriendenkring ism Rode 
Kruis

Sportzaal Zuienkerke

Juli 2021

DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

Ma 12 – Vrij 16 Sportkamp kleuters Jeugddienst Zuienkerke

Do 22 19.00-20.00 Stretch and Relax FERM Zuienkerke De Notelaar

OPROEP AAN DE VERENIGINGEN:

Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER 

voor 2021 naar

 lieselore.verstringe@zuienkerke.be

Wij publiceren ze gratis.
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1. Drankkarton, metaal, plastic.
2. Hulplijn voor kinderen of jongeren met problemen.
3. Bewijs van vaccinatie.
4. Een kast op een openbare plaats waar je gratis 

boeken kan lezen, ruilen en nemen.

5. Beschermde diertjes die beter niet vernietigd 
worden.

6. Verzamelnaam voor de muziek van Belgische 
groepen.

7. Dit wordt gebruikt door landbouwers om de 
geoogste gewassen tegen regen te beschermen.

8. Derde kleuterklas.

PUZZEL

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

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

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

De vorige puzzel werd gewonnen door Thys Thaïs. 
Proficiat! 

Er waren 35 inzendingen, 
waarvan 29 juist waren en 6 fout.

Het juiste woord was: Pandemie
Betekenis van het woord:  wereldwijde verspreiding van 
een besmettelijke ziekte.

Hier volgt de nieuwe puzzel : 

1. De oplossing voor elk van onderstaande gezochte 
woorden is terug te vinden in ons informatieblad + 
annex.

2. Als alles correct is ingevuld krijg je verticaal, in de 
gearceerde vakken een volledig woord te lezen. I en J 
staan in twee verschillende vakjes! Liggende streepjes 
(bv. OCMW-voorzitter), de apostrof (bv. ’s morgens), 
begrippen bestaande uit meerdere woorden (Koning 
Albertplein) sluiten aan zonder spatie.

3. Stuur uw volledige oplossing door middel van 
onderstaand formulier naar Redactie PoldermagaZIEN, 
Kerkstraat 17  8377 Zuienkerke vóór 31/05/2021. Enkel 
het verticale woord volstaat dus niet!

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

1

2

3

4

5

6

7

8
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Wegens de huidige omstandigheden inzake het coronavirus kunnen sommige 
activiteiten of evenementen nog geannuleerd worden.

Houd de website van Zuienkerke in de gaten voor het meest recente nieuws i.v.m. de 
activiteiten en evenementen.

TERUGKERENDE ACTIVITEITEN

DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

Ma 19.00 Volleybal PASAR Sportzaal

Ma ( vanaf september) 16.15 - 18.00 Beeldatelier 6-12 jaar Jeugddienst Notelaar

Di 21.15-22.15 Volleybal Sport 30-70 Sportzaal 

Di (om de 14 dagen)* 14.00 Kaartnamiddag OKRA Notelaar

Woe (vanaf september) 12.30 - 13.30 Creatief met muziek Jeugddienst Notelaar

Woe (t.e.m. december) 13.30 Techniekacademie Jeugddienst Notelaar

Woe (om de 14 dagen) 14.00 Kaartnamiddag Gepensioneerdenbond 
Meetkerke

Sportcentrum

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

2de vrij 19.30 kaarten Driekoningenkaarters herberg Drie 
Koningen

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

VERHUUR VAN SPRINGKASTELEN 
Brugge en omstreken 

Verhuur Danneels 

www.verhuurdanneels.be 

0472/60 56 58 

PUZZELEDITORIAAL

POLDERMAGAZIEN, april 2021
Driemaandelijks tijdschrift gratis aan de bevolking aangeboden door het Gemeentebestuur 
in samenwerking met alle adverteerders.
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OPROEP AAN DE VERENIGINGEN:

Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER voor 2021 naar 
lieselore.verstringe@zuienkerke.be. Wij publiceren ze gratis.
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• OPENINGSUREN GEMEENTEDIENSTEN 
IN HET GEMEENTEHUIS:

Werkdag Voormiddag Namiddag
Maandag 09.00 - 12.00 GESLOTEN
Dinsdag 09.00 - 12.00 GESLOTEN
Woensdag 09.00 - 12.00 13.00 - 16.30
Donderdag 09.00 - 12.00 GESLOTEN
vrijdag 09.00 - 12.00 GESLOTEN

Gesloten op donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei,  
maandag 24 mei en woensdag 21 juli.

Tel. 050/43 20 50 Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke

• OPENINGSUREN POSTKANTOOR:
Maandag GESLOTEN 15.00 - 18.00
Dinsdag 09.30 - 12.00 GESLOTEN
Woensdag GESLOTEN 15.00 - 18.00
Donderdag 09.30 - 12.00 GESLOTEN
Vrijdag 09.30 - 12.00 GESLOTEN

Zaterdag en zondag gesloten.

• Openingsuren OCMW

Maandag – vrijdag 08.30 - 12.30 Op afspraak

• BUURTINFORMATIENETWERKEN ZUIENKERKE:

Een buurtinformatienetwerk of kortweg BIN is een communicatiesysteem tussen burgers in een bepaalde wijk en 
de lokale politie, met als doel het lokaal veiligheidsgevoel te verhogen.

BIN Vagevuurwijk | Carlos De Keyser | Leeglandstraat 22 | T 0477/31 33 46 | carlosdekeyser@telenet.be

BIN Lekkerbek | Chris Vandenplas | Domein 12 | T 0495/225 228 | chris.vandenplas@telenet.be

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS

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

Politie Zuienkerke 050/41.14.14 
 (fax.050/41.96.96)

Technische Dienst 050/41.75.77 

 (fax.050/41.94.43)

OCMW 050/42.79.98 

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

Bibliotheek Zuienkerke 050/42.45.45

PWA Blankenberge  050/43.35.15

IPZ Blankenberge-Zuienkerke 101 of 050/42.98.42

Brandweer De Haan 050/41.20.20

Informatie Elektriciteit, aardgas 078/35.35.34

kabeldistributie  015/66.66.66

Informatie water 078/35.35.99

Defect water (24h op 24) 078/35.35.88

defect elektriciteit . 078/35.35.00

melden  gasreuk 0800/65.0.65

defect Openbare Verlichting 050/43.20.50

 0800/6.35.35

dokter van wacht 1733

Europees noodnummer 112

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

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

• TOERISME ZUIENKERKE:
Volg ons ook op Instagram en Facebook

  toerismezuienkerke

   Gemeente Zuienkerke

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

Tel. 050/42.45.45
bibliotheek.zuienkerke@blankenberge.be
Nieuwe Steenweg 37 - 2de verdieping 

• OPENINGSUREN BIBLIOTHEEK
 DE BOEKENNOK:

Woensdag 17.00 - 19.00
Zaterdag 10.00 - 12.00
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Blankenbergse steenweg 40/A
8377 Zuienkerke
T 050 31 85 52

KEVIN.MURPHY

MD ORGANIC HAIR SALON
ZONDER AFSPRAAK
www.mdorganichairsalon.be

mdorganichairsalon
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OOnnlliinnee rreesseerrvveerreenn vviiaa oonnzzee ssiittee  

wwwwww..tteennddooeellee..bbee 
((zziiee rreesseerrvvaattiieess)) 

005500//441133110044 
iinnffoo@@tteennddooeellee..bbee .. rreesseerrvvaattiiee@@tteennddooeellee..bbee 

Vier de mooiste momenten
Van harte welkom in De Grote Stove, 

onze gerestaureerde polderhoeve uit 1746 
in het prachtig landelijk gelegen Zuienkerke, 

voor al uw feesten en vieringen.  
Van plan om iets te vieren? 

Kom langs bij De Grote Stove en bespreek 
uw wensen. We maken er samen 

een onvergetelijk feest van.

Hartelijke groet, 
Stefan en Nathalie Pittery-Verhelst 

Nieuwe Steenweg 140, B - 8377 Zuienkerke
tel: +32 (0)50 42 65 64

info@degrotestove.be       www.degrotestove.be

WE DOEN NOG STEEDS ELKE WEEK TAKE-AWAY OP BESTELLING 

EN POP-UP RESTAURANT VAN ZODRA HET KAN!


