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DE NIEUWE BLAUWE TOREN
www.denieuweblauwetoren.be
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VOORWOORDJE

Beste lezer,

De dagen worden langer en de temperaturen hoger.  Na een periode waarin het moeilijk was om samen te komen, 
hebben we nu een ruime keuze uit tal van mogelijkheden. 

In de dorpskom van Meetkerke kunnen kinderen zich naar hartenlust uitleven tijdens de buitenspeeldag van 
woensdag 20 april. Op zondag 1 mei is er een gevarieerd dorpsfeest in het centrum van Zuienkerke met een 
rommelmarkt, een pop-up marktje en een ambachtenmarkt. Er zijn muzikale optredens en kinderanimatie en 
er is drank- en eetgelegenheid. Ook de Sacramentsprocessie gaat daar op zondag 19 juni opnieuw uit. Na vier 
jaar zullen we terug genieten van Houtave kunstdorp. Diverse kunstenaars stellen op zondag 3 juli hun werken 
tentoon in de verkeersvrije dorpskern van Houtave. In Nieuwmunster worden de Bartholomeusfeesten van 
augustus volop voorbereid.

Studenten kunnen vanaf woensdag 20 april tot donderdag 30 juni studeren in de Raadzaal van het Gemeentehuis. 
Mantelzorgers worden op donderdag 21 april in de Notelaar geïnformeerd over ‘Zorgeloos wonen’. Senioren zijn 
welkom op de infonamiddag valpreventie van maandag 25 april en de seniorennamiddag op dinsdag 17 mei. Ze 
kunnen ook inschrijven voor diverse lessenreeksen en workshops. 

Ook onze verenigingen plannen enthousiast activiteiten. Optredens, voordrachten, kooklessen, fietstochten, 
uitstappen, geleide bezoeken en een creatieve wandeling vormen een gevarieerd aanbod. 
 
Op uitnodiging van de Cultuurraad brengt Bert Ostyn onder de naam “Tralalie” op zaterdag 9 juli een cabareteske 
muziekvoorstelling in de Notelaar. In de aanloop naar het Feest van de Vlaamse Gemeenschap op 11 juli kunnen 
steden en gemeenten één of twee evenementen selecteren die een tussenkomst in de kosten kunnen ontvangen 
in het kader van “Vlaanderen Feest”. Het subsidiereglement vind je in dit PoldermagaZIEN.

Om lezers meer gelegenheid te bieden om ontleende boeken tijdig terug te brengen, werd een ‘Boekenbus’ 
geplaatst aan de ingang van het BIB-gebouw aan de Gemeenteschool. De Boekenhuisjes van de BIB zijn terug 
op hun vertrouwde plaats. In het nieuwe ‘parkje’, naast kinderopvang ‘De Droomboom’, staat nu een vijfde BIB-
kastje.

Het ophalen van Groente-, Fruit- en klein Tuinafval (GFT) vermindert ons restafval. Doordat de GFT-zakken veel 
goedkoper zijn dan restafvalzakken besparen we niet alleen op restafval maar sparen we ook geld uit. Dankzij 
de actie ‘Mag ik deze kurk van jou?’ kunnen we kurken uit onze afvalzak houden om ze te laten vermalen tot 
isolatiemateriaal. Landbouwers krijgen de gelegenheid om landbouwfolies binnen te brengen bij de Technische 
Dienst.

Binnenkort starten de werken aan het fietspad van Nieuwmunster naar De Haan en aan de riolering ernaast. 
We kijken er al een hele tijd naar uit om op dit traject veilig te kunnen fietsen. Weggebruikers en omwonenden 
moeten eerst nog verkeershinder doorstaan, maar we doen ons uiterste best om hen goed te informeren over de 
werkzaamheden. Ook over de publicatie van het boek “Houtave, een agrarisch polderdorp”, dat de geschiedenis 
van deze mooie deelgemeente beschrijft en illustreert, zullen we je tijdig op de hoogte brengen.

Graag wensen we je veel leesplezier. 

Noël Delaere
Voorzitter redactieraad en schepen van Informatie

Lieselore Verstringe
Eva Verburgh
Wim Cools
Mieke Matton
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GEMEENTEBESTUUR ZUIENKERKE
• Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke
• 050 43 20 50
• info@zuienkerke.be
• www.zuienkerke.be

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 maandag 18 april, donderdag 26 mei,  
vrijdag 27 mei, maandag 6 juni en maandag 11 juli.

* Iedere eerste woensdag van de maand open van 9u tot 12u 
en van 15u tot 16.30u

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

TOERISME ZUIENKERKE:
Volg ons ook op Instagram en Facebook

  toerismezuienkerke

   Gemeente Zuienkerke

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 re-
stafval groot en klein + PMD, geen bedrijfsafvalzakken) 

OPENINGSUREN POLITIE:

Werkdag Voormiddag Namiddag
Maandag 10.00 – 12.00 Op afspraak
Dinsdag 10.00 – 12.00 Op afspraak
Woensdag 10.00 – 12.00 14.00 – 16.00*

Donderdag 10.00 – 12.00 Op afspraak
Vrijdag 10.00 – 12.00 Op afspraak

*Iedere eerste woensdag van de maand open van 9u tot 12u 
en van 15u tot 16.30u

• Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke - 050 41 14 14
• mia.moens@politieblankenberge.be
• tine.vanruyskensvelde@politieblankenberge.be

OPENINGSUREN OCMW:

Werkdag Voormiddag Namiddag
Maandag 08.30 – 12.30 Op afspraak
Dinsdag 08.30 – 12.30 Op afspraak
Woensdag 08.30 – 12.30 Op afspraak
Donderdag 08.30 – 12.30 Op afspraak
vrijdag 08.30 – 12.30 Op afspraak

• Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke
• 050 42 79 98 - socialedienst@zuienkerke.be
• thuiszorg@zuienkerke.be (enkel voor thuiszorg en budgetbeheer)

OPENINGSUREN POSTKANTOOR:

Werkdag Voormiddag Namiddag
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.

TECHNISCHE DIENST: 
• Nieuwe Steenweg 39A, 8377 Zuienkerke
• 050 41 75 77
• technischedienst@zuienkerke.be

OPENINGSUREN BIBLIOTHEEK DE BOEKENNOK:

Woensdag 17.00 - 19.00
Zaterdag 10.00 - 12.00

• Nieuwe Steenweg 37, 8377 Zuienkerke (2e verdieping)
• 050 42 45 45
• bibliotheek.zuienkerke@blankenberge.be

BUURTINFORMATIENETWERKEN ZUIENKERKE:
Een buurtinformatienetwerk of kortweg BIN is een com-
municatiesysteem tussen burgers in een bepaalde wijk 
en de lokale politie, met als doel het lokaal veiligheids-
gevoel te verhogen.

BIN Vagevuurwijk
Carlos De Keyser 

• Leeglandstraat 22 
• 0477 31 33 46
• carlosdekeyser@telenet.be

BIN Lekkerbek
Chris Vandenplas 

• Domein 12 
• 0495 225 228 
• chris.vandenplas@telenet.be
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GEMEENTERAAD

GEMEENTERAAD 27 JANUARI 2022

1. Goedkeuring notulen en zittingsverslag van de 
vergadering van 30/12/2021.

De gemeenteraad keurt de notulen en het zittingsverslag van de 
vergadering d.d. 30/12/2021 goed.

2. Samenwerkingsovereenkomst Provincie West-
Vlaanderen – gemeente De Haan – gemeente 
Zuienkerke – TMVW betreffende de aanleg van de 
(weg)infrastructuur op gemeentelijk patrimonium 
– addendum.

De gemeenteraad keurt het addendum bij de 
samenwerkingsovereenkomst van 24/04/2014 Provincie West-
Vlaanderen – gemeente De Haan – gemeente Zuienkerke en 
TMVW voor de (weg)infrastructuur in de Prins Leopoldstraat en 
de Grotestraat goed.

3. Gemeentelijke Basisschool : aangepast school-
reglement.

De gemeenteraad keurt het aangepast schoolreglement voor het 
schooljaar 2021-2022 goed.

4. Gemeentelijke Basisschool : algemene afsprak-
en evaluatie (evaluatiereglement) gesubsidieerd 
personeel onderwijs.

De gemeenteraad keurt het evaluatiereglement voor het 
gesubsidieerd personeel onderwijs van de scholengemeenschap 
de Oostkant goed.

5. Scholengemeenschap de Oostkant : protocol 
voorrangsregeling vast benoeming.

De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring aan 
het protocol voorrangsregeling vaste benoeming van de 
scholengemeenschap de Oostkant.

6. Vrijstelling belasting op de exploitatievergun-
ningen voor het verhuren van voertuigen met 
bestuurder voor het jaar 2021 ingevolge de corona-
crisis.

De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring om een volledige 
vrijstelling te verlenen van belasting op de exploitatievergunningen 
voor het verhuren van voertuigen met bestuurder voor het jaar 
2021 ingevolge de coronacrisis.

GEMEENTERAAD VAN 24 FEBRUARI 2022

1. Notulen en zittingsverslag van de vergadering 
d.d. 27/01/2022.

De gemeenteraad keurt de notulen en het zittingsverslag van de 
vergadering d.d. 27/01/2022 goed.

2. Goedkeuren bestek en vaststellen van de voor-
waarden en wijze van gunnen voor het uitvoeren 
van milieu- en natuurtaken uitgevoerd door doel-
groepwerknemers.

De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan het bestek en de 
voorwaarden en wijze van gunnen voor de uitvoering van milieu- 
en natuurtaken door doelgroepwerknemers.

De opdracht wordt uitgeschreven voor het kalenderjaar 2022 en is 
verlengbaar met 1 jaar.

De raming bedraagt 20.000,00 euro inclusief btw per jaar.

De gunning zal geschieden via onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking.

3. Goedkeuren bestek en vaststellen van de voor-
waarden en wijze van gunnen voor het leveren en 
plaatsen van openbare toiletten.

De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan het bestek en de 
voorwaarden en wijze van gunnen voor het leveren en plaatsen 
van een zelfvoorzienend openbaar toilet.

De raming bedraagt 25.000,- euro (inclusief BTW).

De gunning zal geschieden via onderhandelingsprocedure zonder 
voorafgaande bekendmaking.

4. Eindafrekening uitbreiding- en renovatiewerken 
gemeentelijke basisschool – goedkeuring.

De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan de eindafrekening 
van de uitbreiding- en renovatiewerken aan de gemeentelijke 
basisschool voor een bedrag van € 1.077.104,01 (inclusief BTW) en 
exclusief de erelonen van de studiekosten.
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DE KRAK VAN ONZE GEMEENTE

Sonja Cornillie is de Krak van onze gemeente

Deze onderscheiding kreeg 
ze vooral door haar werk met 
jongeren.

Veertig jaar geleden kon 
ze als afgestudeerde 
g o d s d i e n s t w e t e n s c h a p p e r 
meteen aan de slag in de 
secundaire school Spermalie bij 
jongeren tussen 13 en 21 jaar 
met een visuele beperking. Ze 

kon er zich ontplooien als leerkracht, ging dertig jaar als 
vrijwilliger mee op kamp om blinden te begeleiden, een 
aantal keren ook in het gebergte. Ze organiseerde diverse 
projecten. Zo was zij ruim tien jaar coördinator en ze 
organiseerde om de drie jaar een buitenlandse reis naar 
haar lievelingsstad Parijs. Samen met haar leerlingen 
bouwde ze ook een minionderneming uit.

In het verlengde van haar job als godsdienstleerkracht 
neemt ze een aantal engagementen op binnen de pastorale 
eenheid ‘Maria Ster der Zee - Blankenberge-Zuienkerke’. 
De bezinningsdagen, waarbij ze zelf haar leerlingen in de 
school begeleidt, vormen een goede basis om met een 
team op verder te bouwen bij de vormselwerking. Samen 
met deze groep uit onze gemeente en in samenwerking 
met mensen uit Blankenberge werkt Sonja mee aan tal 
van andere initiatieven, zoals de Adventsactie ‘Soep op 
de stoep’ en de actie ‘Koffiestop’ van Broederlijk Delen. 

Aan de vieringen in Zuienkerke schenkt Sonja bijzondere 
aandacht. Hiervoor kan ze rekenen op de volle steun van 
de mensen van de kerkfabriek waarmee zij heel goed 
samenwerkt.

Sonja zegt dat een goede samenwerking met verschillende 
mensen in al haar engagementen van onschatbare waarde 
is en draagt haar nominatie op aan alle Kraks waarmee ze 
mag samenwerken.

LEIFZITDAG IN BLANKENBERGE 

LEIF staat voor LevensEinde InformatieForum en 
informeert zowel burgers als patiënten als zorgverleners 
rond waardig levenseindezorg. 

Voorafgaande zorgplanning is voor jong en oud een goed 
idee! Het gaat immers om antwoorden op vragen als: 

Wat zijn mijn rechten als patiënt? Is een negatieve 
wilsbeschikking nu echt nodig? Wanneer kom ik 
in aanmerking voor euthanasie? Is het document 
‘voorafgaande wilsverklaring inzake euthanasie’ ruim 

of eerder strikt in toepassing? Ben ik automatisch 
orgaandonor of niet? Is voorafgaande zorgplanning enkel 
nuttig wanneer ik in een ziekenhuis of woonzorgcentrum 
terecht kom? Waar en wanneer kan ik terecht voor en 
in palliatieve zorg? Wat moet ik doen wanneer ik mijn 
lichaam aan de wetenschap wil schenken? Hoe kan ik mijn 
afscheidsplechtigheid of uitvaart zelf in de hand houden? 

Elke tweede woensdag van de maand kan  
je langskomen tussen 9u en 11u30 in het  
Stadhuis van Blankenberge. Dit op afspraak via 
050 34 07 36 (bereikbaar elke werkdag van 9u tot 17u). 
Op de 2de verdieping in het lokaal van de Preventiedienst 
beantwoordt deskundig LEIFmedewerkster Jeannine 
Bellaert al je vragen. Ze maakt je ook wegwijs in de 
verschillende documenten. Voor je afspraak kan je het 
LEIF-plan bij je apotheek alvast opvragen en inkijken. 

De dienstverlening is laagdrempelig en kosteloos. We 
geven antwoorden vanuit onze ervaring in de specifieke 
materie inzake levenseindebeslissingen en de wetgeving 
daar rond. LEIF West-Vlaanderen werkt samen met de 
palliatieve netwerken, mutualiteiten, de Praatcafé’s 
Kom op tegen Kanker, de huizenvandeMens, sociale 
huizen, het brede sociaal-culturele veld, ziekenhuizen, 
woonzorgcentra, artsen,… 

INFORMATIE
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MAG IK DEZE KURK VAN JOU?

Inzamelcampagne kurk

Drie jaar geleden lanceerden de Provincie West-Vlaanderen, 
beweging.net, de West-Vlaamse afvalintercommunales 
en de West-Vlaamse Milieufederatie de campagne ‘Mag 
ik deze kurk van jou?’.

Deze actie wil kurken inzamelen in West-Vlaanderen. Om 
de kurken te collecteren werden inzamelbakken verspreid 
over de provincie. Deze bakken zijn duurzaam. Ze zijn 
gemaakt van recuperatiehout in Mariasteen (Gits), een 
van de grootste maatwerkbedrijven in Vlaanderen. De 
inzamelbakken kregen een plaats in ontmoetingscentra, 
scholen, bibliotheken, winkels en andere plaatsen 
waar veel mensen komen. Eens de bak vol is, brengen 
vrijwilligers de kurken naar het containerpark.

Wat gebeurt er met de ingezamelde kurken?

Vanuit de containerparken vertrekken de ingezamelde 
kurken naar “De Vlaspit”, een maatwerkbedrijf in 
Scherpenheuvel-Zichem dat mensen tewerkstelt die 
moeilijk op de gewone arbeidsmarkt terecht kunnen. 
Daar worden de kurken vermalen tot granulaat, een 
belangrijke grondstof voor isolatiemateriaal voor huizen. 
Kurk als isolatiemateriaal is duurzaam en vermindert het 
energieverbruik.

Ook jij kunt meehelpen

Je kan helpen door je kurken in een inzamelbak te 
deponeren. In onze gemeente vind je een bak in de scholen 
(Akkerwinde en ’t Polderhart), enkele horecazaken 
(De Grote Stove, De Nieuwe Blauwe Toren en De 
Pottemaecker), in domein Polderwind, bij slager/traiteur 
Chris, in het Sportcentrum en in het Gemeentehuis. We 
willen zoveel mogelijk kurken, die anders in vuilnisbakken 
verdwijnen, inzamelen. Dat is het doel van de campagne 
‘Mag ik deze kurk van jou?’. 

De campagne vermindert onze afvalberg en ons 
energiegebruik en ze bevordert sociale tewerkstelling.

Meer informatie bij Conny Van Belle (tel. 050 70 52 33) en 
Noël Delaere (gsm 0478 97 05 02) of via de website www.
west-vlaanderen.be/kurkinzameling

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
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SAMEN MAKEN WE DE 
MOBILITEITSSWITCH!

Met de mobiliteitsswitch zet Vlaanderen in op efficiënter, 
duurzamer en flexibeler openbaar vervoer. Dat doen we 
door de vraag en het aanbod van openbaar vervoer beter op 
elkaar af te stemmen. De trein, tram en bus blijven vaste 
waarden. Op plaatsen waar er meer reizigers vertrekken 
of aankomen zetten we snellere en frequentere bus- en 
tramverbindingen in. Op minder drukke plaatsen komt er 
flexvervoer. Je reserveert dan vooraf een rit of gebruikt 
een deelfiets of deelwagen om een deel van je route af 
te leggen.

Centraal in de mobiliteitsswitch staat combimobiliteit. 
Combimobiliteit betekent dat je verschillende 
vervoermiddelen combineert om je bestemming te 
bereiken. Denk aan de trein, tram, bus, een deelfiets 
of deelwagen. Maar ook je eigen fiets gebruiken en 
wandelen horen erbij. Je wandelt of fietst bijvoorbeeld 
naar de bushalte. Daar neem je de bus en dan de tram of 
de trein tot bij vrienden. Of je neemt de auto tot aan de 
Park & Ride, en neemt daar de tram of deelfiets naar het 
stadscentrum.

Door de vraag en het aanbod van openbaar vervoer 
beter op elkaar af te stemmen, rijden er minder lege 
bussen en trams rond én worden drukke lijnen beter 
bediend. Het uitgangspunt is dat scholen, ziekenhuizen, 
bedrijventerreinen, sportcentra, cultuurcentra en 
winkelcentra vlot bereikbaar zijn voor iedereen.

Tegen juli 2023 moet alles klaar zijn om de mobiliteitsswitch 
te maken. Intussen werken de Vlaamse overheid, De Lijn, 
de vervoerregio’s en de lokale besturen verder aan de 
praktische uitwerking. Wat dit voor jou betekent, ontdek 
je vanaf het najaar 2022.

Meer weten? 

Neem een kijkje op www.mobiliteitsswitch.be

HOUTAVE, 
EEN AGRARISCH POLDERDORP

Omstreeks midden 2022 mag de publicatie verwacht 
worden van de studie 'Houtave, een agrarisch polderdorp'. 
Het werk vult ongetwijfeld een leemte aan in de 
geschiedenis van Groot Zuienkerke: in 1992 verscheen 
'Zuienkerke, geschiedenis van een polderdorp', in 2018 
'Nieuwmunster, dorp in het Oud/and' en in de loop van 
2022 komt 'Houtave, een agrarisch polderdorp' van de 
pers.

De studie (± 500 blz.) overspant meer dan 1000 jaar 
Houtaafse geschiedenis en dit vanaf de ingebruikname 
van de polders in de 8ste eeuw tot op heden. De inhoud 
geeft een overzicht van de diverse thema's die uitgewerkt 
werden waarbij de opeenvolgende Houtaafse generaties 
in de loop der eeuwen betrokken waren.

Via de opname van hun reacties op de gebeurtenissen, 
van documenten, van kaartmateriaal en van afbeeldingen 
mag zonder twijfel voorspeld worden dat eenieder naar de 
publicatie van dit standaardwerk over Houtave zal uitzien.

Inleidend hoofdstuk

1. De kustpolders

Schapenweiden

Oudste bewoning

Oudste nederzettingen die parochies werden

2. De parochie Houtave

Blankenbergse Watering

Brugse Vrije

Vinex ambacht

Hoofdmannen van Houtave

Hoofdstuk 1. De sociaal-economische ontwikkeling·

1. De landbouw

Algemene landbouwevolutie in de middeleeuwen

De moderne tijden 16de - 18de eeuw

De 19de - 20ste eeuw

Historisch overzicht van de hofsteden

2. De ambachten en neringen

Molenaars/ Wagenmakers/ Timmerlieden-schrijnwer-
kers/ Smeden-hoefsmeden/ Gareelmakersschoenma-
kers/

Strodekkers/ Slachters/ Metselaars/ Kleermakers 
(sters)-naaisters/ Bakkers/

Herbergiers-brouwers/ Winkeliers/Bijzondere beroepen: 
chirurgijnen/ vroedvrouwen.
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Hoofdstuk 2. De Sint-Bavo - Sint- Machutuskerk en het 
religieuze beleven

1. De Sint-Bavo en Machutuskerk

2. De tijd van het calvinisme 1566-1609

3.  Herstel en verfraaiing van de kerk en het godsdienstig 
leven onder de opeenvolgende pastoors.

4.  Het kunstpatrimonium

Hoofdstuk 3. Houtave in oorlogstijden

1.  De 2de helft van de 16de eeuw

2.  De 17de eeuw

3.  De 18de eeuw

4.  De Franse overheersing 1792-1815

5.  De Eerste Wereldoorlog 1914-1918

6.  De Tweede Wereldoorlog 1940-1945

Hoofdstuk 4. De openbare werken

1. Westernieuwweg 1876-1919

2. Oosternieuwweg 1930-1931

3. Buurtwegen

4.  Kerkwegels

5.  Mislukt project van buurtspoorweg alover Houtave 
1900-1922

6.  Dorpstraat en dorpskom 1956

7.  Telefoondienst 1907

8.  Electriciteitsnet 1932-1952

9.  Waterbedelingsnet 1964-1970

10. Opruiming huisvuil

Hoofdstuk 5. Het onderwijs

1. Tijd van de koster-schoolmeester

2. De gemeenteschool

3. De aangenomen vrije school 1896-1998

Hoofdstuk 6. De gemeentelijke democratie - de 
gemeenteraden

1. Het kanton Houtave 1795-1800

2. De autonome gemeente Houtave 1800

3. De gemeente sinds de onafhankelijkheid van België

4. De fusie

Hoofdstuk 7. De veldwachters

1. August De Decker 1796-1801

2.  Jan De Moor 1801-1805

3.  August De Decker 1805-1814

4.  Franciscus Sagaert 1814-1849

5.  Jan Baptiste Sagaert 1849-1880

6.  Delphin Van Hollebeke 1881-1924

7.  Joël Van Hollebeke 1926-1927

8.  Oscar Storme 1927-1953

9.  Hilaire Pierloot 1953-1967

10. Joël Decloedt 1968-1998

Addendum

Verenigingen voor ontspanning

• Boogschuttersgilde Sint-Sebastiaan

• Boogschuttersgilde Willem Tell

• Boldersmaatschappij 'Bavos zonen van Houttave'

• Duivenmaatschappij 'Nooit te snel'

• Veloclub 'Wij willen, wij kunnen'

• Kaartersclub 'De Lustige kaarters'

• Bejaardenbond

Bijlagen

Bronvermelding
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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
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TECHNISCHE DIENST - OPENBARE WERKEN - 
LANDBOUW - MILIEU
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LANDBOUWFOLIE

Ook dit jaar biedt de gemeente Zuienkerke  aan de land-
bouwers de mogelijkheid de landbouwfolies binnen te 
brengen.

Dit kan op woensdagnamiddag van 13 uur tot 16 uur op de 
hiernavolgende data:

 • Woensdag 11 mei 
 • Woensdag 18 mei
 • Woensdag 25 mei 
 • Woensdag 1 juni
 • Woensdag 8 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 landbouwfo-
lie-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 land-
bouwfolie :

kuilfolie, kunstmestzakken, veevoederzakken en kalver-
melkzakken

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

Folies die niet aan deze voorwaarden voldoen, worden  
geweigerd.

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

FIETSPAD GROTESTRAAT
PRINS LEOPOLDSTRAAT

Het heeft even geduurd maar weldra starten de werken 
aan het fietspad tussen De Haan en Zuienkerke. Beide ge-
meenten waren al jaren vragende partij om de gemeen-
ten te verbinden via een veilig fietspad. Het aanwezige 
moordstrookje is dan ook een doorn in het oog van de vele 
fietsers. Naast het fietspad wordt ook de riolering aange-
pakt waardoor voortaan “proper” water in de grachten en 
beken zal vloeien.

Het duurde een tijd alvorens alle percelen konden verwor-
ven worden. Voor enkele eigenaars rest nog een gerechte-
lijke onteigening.

De aannemer zal toch al starten op 25 april met een eer-
ste fase waarbij graafwerkzaamheden zullen plaatsvin-
den op de  reeds verworven landbouwpercelen. Ook de 
nutsmaatschapijen dienen nog werken uit te voeren in de 
bermen op het grondgebied van De Haan. We verwachten 
dan ook lokale hinder ter hoogte van deze werken.

De Grotestraat in De Haan is vanwege de werken thv de 
Warvinge afgesloten. Het verkeer die de Grotestraat of 
de Prins – Leopoldstraat niet nodig heeft om zijn bestem-
ming te bereiken zoekt dus best zijn weg via de voorziene 
omleiding. Ook na de werken aan de het kruispunt met de 
Warvinge zal  enkel plaatselijk verkeer toegelaten worden. 
Deze eerste fase zal wellicht aangehouden worden tot ok-
tober/november. De aannemer verzekerde de bereikbaar-
heid van de bewoners en landbouwpercelen maar enige 
hinder valt niet uit te sluiten.

Na deze eerste fase is er meer hinder te verwachten van-
wege de geplande rioleringswerken. De betrokkenen zul-
len dan ook tijdig geïnformeerd worden zodra de timing 
hiervan duidelijk wordt.

Volgens het archeologisch vooronderzoek zou er tijdens 
het graven mogelijks een vroege beschaving van Vlisse-
gem aangetroffen kunnen worden. Daarom wordt er bij 
het project ook een archeologisch team voorzien die de 
graafwerkzaamheden zal opvolgen.

De provincie West Vlaanderen zal optreden als bouwheer 
met Farys, de gemeentebesturen en het studiebureau 
Haegebaert als partners. Het project werd begroot op 
ongeveer 3.150.000 euro en wordt gefinancierd door de 
Provincie West – Vlaanderen, De Vlaamse Overheid, Farys 
en de betrokken gemeenten.

Alain De Vlieghe, 
Verantwoordelijk voor Openbare werken
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CULTUUR

ZUIENKERKE

Houtave kunstdorp

Na 2018 mogen we iedereen weer verwelkomen op een 
nieuwe editie van Houtave kunstdorp.

Tal van kunstenaars stellen er hun werken tentoon in de 
verkeersvrije dorpskern.

Er wordt animatie voorzien en er zijn mogelijkheden voor 
een hapje en een drankje.

Allen welkom!

• dorpskern Houtave
• zondag 3 juli 2022 van 10.30 tot 18.00 uur
• gratis toegang

11 juli viering

Bert Ostyn treedt op onder de naam “Tralalie”. Sinds ge-
ruime tijd animeert hij Vlaanderen met zijn muziek.

Hij speelt piano, viool en accordeon én hij zingt.

In zijn cabareteske muziekvoorstelling brengt hij een  
verhaal over het leven en de liefde, over het kleine verdriet 
en de grote lach… Hij probeert de vrolijkheid en de een-
voud van het leven uit te drukken met een kwinkslag, met 
visuele humor en prachtige liedjes. Kom meegenieten van 
deze muzikale voorstelling.

• zaterdag 9 juli 2022 om 20.00 uur
• De Notelaar, Nieuwe Steenweg 96, 8377 Zuienkerke
• Kaarten kosten 8 euro de avond zelf en 10 euro in 

voorverkoop.
• www.zuienkerke.be 

Ga gerust zitten!

De Zuienkerkse Cultuurraad had het idee om oude stoelen 
te laten beschilderen door leerlingen uit het 5de en 6de 
leerjaar van Leefschool Akkerwinde en Gemeentelijke Ba-
sisschool Polderhart.

Leden van de Cultuurraad schuurden het vernis van de 
stoelen. Begeleid door Jenny Verplanke en Wim Engels, 
galerie Kunst-Klasse, zijn de stoelen omgevormd tot 
mooie kunstwerkjes.

Onder het motto “zet je” worden de beschilderde stoelen 
op verschillende plaatsen in de dorpskern van Houtave, 
Meetkerke, Nieuwmunster en Zuienkerke geplaatst.

VERHUUR VAN SPRINGKASTELEN 
Brugge en omstreken 

Verhuur Danneels 

www.verhuurdanneels.be 

0472/60 56 58 
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CULTUURCENTRUM BLANKENBERGE

Podiumaanbod

De Blazuin Theatershow – Belpop Bonanza   

Belpop Bonanza is het geesteskind van de muziekfreaks 
Jan Delvaux en Jimmy Dewit (Dj Bobby Ewing). Samen ver-
werken ze de mooiste verhalen uit de nationale muziek-
geschiedenis tot heerlijke theatershows, met veel terrein-
kennis, enthousiasme en humor.

Speciaal voor De Blazuin 2022 ontwikkelt het duo een re-
vue op maat over wat er zich de voorbije 60 jaar op mu-
zikaal vlak heeft afgespeeld in De Haan, Blankenberge en 
Zuienkerke. Een muzikaal geschenk voor de geirnoars, de 
dennelopers en de vlasbinders. 

• Vrijdag 20.05.2022 – 20:00 uur
• Muziek 
• CC Blankenberge, Saveryszaal 
• Basis € 12,50 – jong volk € 8,50 – 
 senioren € 11 – Vrijetijdspas Blankenberge € 10,50

TE GAST | Laat me (10+) – MILO vzw

Laat me vertelt het verhaal van Xander, een meisje gebo-
ren in het lichaam van een jongen. Vertwijfeld zoekt hij 
naar antwoorden en naar zichzelf, angstig voor wat hij zal 
vinden. 

Laat me grijpt alom gekende kleinkunstnummers aan van 
onder meer Ann Christy, Yasmine en Boudewijn De Groot, 
om een thema bespreekbaar te maken waar nog te veel 
taboe rond bestaat. 

• Vrijdag 10.06 en zaterdag 11.06.2022 om 20:00
• Musical
• CC Blankenberge, Saveryszaal 
• Basis € 15 – kind (-16) € 12 I 
 Tickets via www.musicalgroepmilo.be

Organisatie: MILO vzw i.s.m. BrUIT, CC Blankenberge en 
Gelijke Kansen en Diversiteit Blankenberge

Cursusaanbod

M/V/X? – KLIQ

Naar aanleiding van de Internationale Dag Tegen Holebi-
fobie, Transfobie en Interseksefobie (IDAHOT) willen we 
de vooroordelen over seksuele oriëntatie en genderiden-
titeit – veelal gebaseerd op een gebrek aan kennis – de 
wereld uit helpen. 

In een open en respectvol gesprek met een trainer van 
KLIQ maak je kennis met begrippen als gender, trans, ho-
lebi, intersekse en non-binariteit. Je leert ook de lgbtqia+-
gemeenschap en haar verschillende organisaties beter 
kennen. 

• Donderdag 12.05.2022 – 19:00 
• CC Blankenberge – Consciencezaal
• Kostprijs: € 10

Bezoek en degustatie - Brouwerij B 
(gids: Mariola Farina)

Van je passie je beroep maken. Het kan! De broers van 
Brouwerij B – bier, broers, Blankenberge –vertellen je 
graag hoe het hen gelukt is. Benieuwd hoe alles in z’n 
werk gaat? Kom het zien, horen en uitgebreid proeven tij-
dens een bezoek aan deze jonge onderneming, inclusief 
degustatie en deskundige uitleg.

• Zaterdag 11.06.2022 – 14:00 tot 16:30
• Brouwerij B (Gildestraat 1, 8370 Blankenberge)
• Kostprijs: € 16,50

Tickets & info: www.blankenberge.be/cultuur

Cultuurcentrum Blankenberge

Hoogstraat 2, 8370 Blankenberge

T 050 636 600 I M cultuur@blankenberge.be 
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ONDERWIJS

NIEUWS UIT DE GEMEENTESCHOOL 
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bvba Schrijnwerkerij Wybo

Blankenbergsesteenweg 13 

8377 Zuienkerke
Tel. 050 41 19 88

GSM 0476 40 94 15
Fax 050 42 89 59

info@wybo-schrijnwerkerij.be 
www.wybo-schrijnwerkerij.be 

BTW BE 0824.090.521

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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AKKERWINDE
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JEUGD

STILLE STUDEERRUIMTE

Het gemeentebestuur van Zuienkerke organiseert vanaf 
woensdag 20 april een stille studeerruimte. Studenten die in 
alle rust willen studeren voor hun examens, kunnen daarvoor 
terecht in de raadzaal van het gemeentehuis. 

Studenten ondervinden thuis vaak onvoldoende rust om ge-
concentreerd te studeren. Daarnaast is samen studeren een 
pak aantrekkelijker. 

Studenten kunnen vanaf woensdag 20 april tot en met don-
derdag 30 juni terecht in de raadzaal van het gemeentehuis 
om te studeren, dit elke werkdag van 8u00 tot 16u30. We-
gens een feestdag en brugdag zal het niet mogelijk zijn om 
te komen studeren op donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei, 
alsook op maandag 6 juni. 

Bij vragen kan er steeds contact opgenomen worden met de 
Dienst Vrije Tijd: 050/43 20 50 of vrijetijd@zuienkerke.be

WORD JIJ ONZE NIEUWE ANIMATOR?

SPORTSNACK

Sportief Naschools-ACtieve Kids

Op dinsdag na schooltijd kunnen alle kinderen van het 
1ste, 2de en 3de leerjaar zich inschrijven voor één uurtje 
naschoolse sport.

Plezierbeleving en recreatief bewegen staan centraal en 
de lessen worden aangepast aan de leeftijd, de ontwikke-
ling en de interesse van de kinderen. Deze activiteit wordt 
georganiseerd door het Gemeentebestuur van Zuienker-
ke, in samenwerking met de Gemeentelijke Basisschool, 
SVS en Sport Vlaanderen. 

De lessen gaan door op 26/4, 3/5, 10/5, 17/5, 24/5, 31/5, 
7/6, dit telkens van 16u tot 17u in de turnzaal van Gemeen-
telijke Basisschool ’t Polderhart.

Inschrijven is noodzakelijk en verloopt via het online in-
schrijvingsplatform i-school. 

Inlichtingen te verkrijgen bij de dienst vrije tijd, 050 43 20 
50 of vrijetijd@zuienkerke.be
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BUITENSPEELDAG

KOM, WE SPELEN BUITEN VANDAAG!

Op woensdag 20 april 2022 vindt in Vlaanderen de Bui-
tenspeeldag plaats. 

Op deze namiddag, van 13u00 tot 17u00, kan je naar har-
tenlust buiten spelen en ravotten.

Een deeltje van de  dorpskom van Meetkerke wordt AU-
TOVRIJ gemaakt! Dus kan er zowel op het speelplein als 
op straat worden gespeeld.

De dienst vrije tijd zal op deze namiddag verschillende 
sport- en speelmaterialen voor jullie klaarzetten, zoals 
springkastelen, springtouwen, voetbalgoals, ballen, gri-
me, fietsparcours, knutselmateriaal, iets lekkers om te 
smullen … en nog veel meer! 

Maar neem gerust je eigen fiets of speelgoed mee! 

Deelname is gratis.

Om een overzicht te hebben van de deelnemende kinderen 
(en om te weten hoeveel oliebollen we moeten bestellen 
😀), vragen wij om in te schrijven ten laatste op 11 april 
2022. Dan maken we voor jou, tegen de Buitenspeeldag, 
een polsbandje klaar waarop je naam en een telefoon-
nummer van je ouder(s) staat. Op die manier weten we 
wie jij bent en hoe we je ouder(s) kunnen bereiken, moest 
dat nodig zijn. 

Nog niet zeker of je kan komen? Geen nood, we kunnen 
ook nog altijd een bandje schrijven bij aankomst op de bui-
tenspeeldag zelf dus vooraf inschrijven is niet verplicht.

Wil je graag komen spelen in Meetkerke op de Buiten-
speeldag, maar je kunt er niet geraken, laat dit weten bij 
je inschrijving dan proberen wij voor jou een oplossing te 
zoeken.

Let wel de Buitenspeeldag is geen opvanginitiatief maar 
een organisatie om kinderen de mogelijkheid te geven, 
veilig en onder toezicht, buiten te spelen.

Wil je graag meewerken aan dit evenement (bewaking 
aan springkasteel of gewoon een oogje in het zeil hou-
den) dan kan je contact opnemen met Eva Verburgh.

Voor meer info kan je terecht bij Eva of Ellen, 050 43 20 
50 of via e-mail vrijetijd@zuienkerke.be .

Wil je meer info over de Buitenspeeldag in Vlaanderen, 
surf dan naar www.buitenspeeldag.be 

ZEESPORT NA SCHOOL 

VAN 30 MEI TOT EN MET 3 JUNI

Een initiatief van de sportdiensten van de gemeente De 
Haan, gemeente Zuienkerke en stad Blankenberge met 
hun watersportclubs Windhaan, Surfing Ele-phant en 
O’Neill Beachclub. Het wordt bijna volledig gesubsidieerd 
door Sport Vlaanderen en door de deelnemende steden en 
gemeenten.  

Elke leerling van de 3de graad lager onderwijs die naar 
school gaat in De Haan, Wenduine, Zuienkerke of Blan-
kenberge kan gedurende deze ‘zeesport na school’week 
tot vier keer deelnemen aan naschoolse watersport. Daar 
kunnen ze proeven van de verschillende watersporten on-
der professionele begeleiding.

De deelnemende leerlingen worden onmiddellijk na school, 
uitgezonderd op woensdagnamiddag, en onder begelei-
ding naar de watersportclub gebracht om er twee uur te 
zeesporten. Afhalen gebeurt door de ouders zelf. De leer-
lingen betalen 1 euro per deelnamedag.

Meer info? vrijetijd@zuienkerke.be
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SPORT EN VRIJE TIJD

STAND-UP COMEDY AVOND 
26 MAART 2022 (OPEN-MIC)

© Benjamin Derudder

Na een korte pauze organiseerde de jeugdraad van Zuien-
kerke op zaterdag 26 maart 2022 hun jaarlijkse Stand-Up 
Comedy avond (open-mic). 

Sieber Marly (oud-Zuienkerkenaar) selecteerde enkele van 
zijn beginnende, beloftevolle comedy vrienden; Els Ver-
hofstede, Wout Somers & Kathleen Peters. Jeron Dewulf, 
bekend van het tv-programma ‘Foute vrienden’, was de 
MC. 

Het was een aangename avond met veel sfeer en gezellig-
heid! We kijken al uit naar de volgende editie! 

SAMEN TAFELEN

Samen gezond eten, dat smaakt naar meer!

Eén maal per maand gaan we ‘samen tafelen', telkens in 
een Zuienkerks restaurant. Je eet samen met dorpsgeno-
ten een lekkere maaltijd. Met dit initiatief willen we het 
sociale contact in de deelgemeenten een duwtje in de rug 
geven en de levenskwaliteit verhogen. Hiervoor slaat het 
gemeentebestuur en de plaatselijke horeca de handen in 
elkaar. Het gemeentebestuur voorziet een tussenkomst 
waardoor de kostprijs van de maaltijd voordeliger wordt  
aangeboden.

Wanneer en waar kan je komen eten?

19 april:  Leegland Estaminet

 menu: balletjes in tomatensaus - 
 broodpudding

12 mei: De Nieuwe Blauwe Toren

 menu: varkenshaasje met warme   
 groenten en kroketjes – 
 warme appeltaart met bolletje
 vanille ijs

9 juni: Bistro Kruiskalsijde

 menu: spaghetti of lasagne
 coupe vanille

Telkens vanaf 11u30.

Een vegetarisch alternatief kan worden nagevraagd bij 
het restaurant.

Voor wie:  Alle inwoners van Zuienkerke

Kostprijs: Een middagmaal kost € 12,00 excl. drank. 
Hiervoor zal je achteraf een factuur ontvangen, drank is 
afzonderlijk en ter plaatse te betalen.

Info & reservatie: vrijetijd@zuienkerke.be
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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!
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DAKWERKEN  ZINKWERKEN  CARPORTS  

KARWEIEN

Westernieuwweg Zuid 20  8377 Houthave
 T 0478 94 32 16 

HENDRIK TRAEN
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ROMMELMARKT & DORPSFEEST OP ZONDAG 1 MEI 2022

Op zondag 1 mei 2022 zullen de Kerkstraat en de Nieuwe 
Steenweg weer bevolkt worden door wandelaars en 
marktkramers, dit naar aanleiding van de alternatieve 
voettocht van Blankenberge (Ceci n’est pas une Twee-
daagse). 

In de dorpskern van Zuienkerke  wordt er heel wat ani-
matie voorzien voor jong en oud. Bekijk dus snel ons pro-
gramma! 

Rommelmarkt  

Van 6u30 tot 17u00 – Kerkstraat & Nieuwe Steenweg

Prondelaars kunnen hun tweedehandswaar aan de man 
brengen. Een standplaats kan gratis gereserveerd op het 
gemeentehuis bij de Dienst Vrije Tijd tel. 050/43.20.50 of 
per mail: vrijetijd@zuienkerke.be

Vooraleer de reservatie definitief is, moet er een  waar-
borg van 10 euro gestort worden op de gemeenterekening 
BE83 0012 8702 6615. Deze waarborg wordt nadien te-
ruggestort. 

Pop-up marktje NIEUW! 

Van 11u00 tot 16u00 – Kerkplein 

Pop-up markt mét lokale ondernemers en creatievelingen uit 
Zuienkerke die hun producten tentoon stellen of verkopen! 

Bevestigde standhouders: TOVZ, Infinity Flame,  
Crochets4u, Letterlijk & Figuurlijk. 

Ben jij een creatieveling, kunstenaar of heb je een hippe 
(web)shop of een tof idee? Ben je geïnteresseerd om jouw 
producten tentoon te stellen of te verkopen tijdens de 
rommelmarkt op 1 mei? Dan pas jij misschien wel in ons 
kraam. 

Stuur ons gerust een mailtje voor meer informatie of om 
in te schrijven! vrijetijd@zuienkerke.be 

Ambachtenmarkt

Van 11u30 tot 15u00 – Kerkstraat 

Ambachtslui zullen voor het gemeentehuis de sfeer van 
vroegere tijden doen herleven. Het geheel wordt opge-
luisterd door de muziektonen en de sketches van de Phili-
berts met hun draaiorgel.

Optredens van enkele lokale helden en Looking 
For Darcy

Van 11u00 tot 16u00 – Kerkplein

Sinds 2018 vindt Lokale Helden jaarlijks plaats in Zuien-
kerke! Lokale helden is een muzikale hoogdag voor lokaal 
talent, van eigen bodem!

Op 1 mei 2022 zorgen we opnieuw voor een knaleditie 
van lokale helden. We nemen het podium in tegenover de 
grote tent op het kerkplein tijdens de rommelmarkt. Heb 
je 'goesting' om je talent te laten zien? Meld je dan zeker 
aan bij de Dienst Vrije Tijd! 

Kinderanimatie

Van 11u00 tot 15u00 - op het schoolplein

Voor de jongsten onder ons wordt er op het schoolplein 
animatie voorzien. 

Drank en -eetgelegenheid

Op het kerkplein zal de gemeente een tent opstellen 
waar twee plaatselijke verenigingen drank en zoetigheid 
zullen verkopen. Daartegenover wordt een podium opge-
steld waar de muziekband Looking For Darcy’ en ook en-
kele lokale helden het beste van zichzelf geven. Ambiance 
verzekerd!
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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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WANDELING IN DOMEIN POLDERWIND
OP DONDERDAGNAMIDDAG 23 JUNI

Heb je zin om een stukje van je tijd op een actieve en 
creatieve manier te beleven?

Dan ben je op 23 juni in Domein Polderwind aan het juiste 
adres.

Je kan een wandeling van ongeveer 2,5 km stappen. De 
wandeling is toegankelijk voor rolstoelen en buggy’s. Ook 
een vrijblijvend ritje op het water met een (toegankelijke) 
pedalo is inbegrepen.

Je kan individueel of met vrienden en familie op eigen 
tempo wandelen en tussen 14 en 16 uur vrij van start gaan.

Onderweg krijg je enkele leuke opdrachten waarbij je 
creativiteit aangesproken wordt.

23 juni is de ‘Dag van de Mantelzorg’. Op die dag zet 
Samana mantelzorgers in de bloemetjes. Mantelzorgers 
worden daarom speciaal uitgenodigd, maar ook de persoon 
voor wie ze zorgen en alle sympathisanten zijn van harte 
welkom op deze wandeling in Domein Polderwind.

Praktisch: 

Wanneer?
Donderdag 23 juni 2022- Vrije start tussen 14 – 16 u

Waar?
Domein Polderwind - Polderwind 4 - 8377 Zuienkerke

 
Deelnameprijs

8 euro (koffie, stukje Bavaroistaart en pedalorit inbegrepen)

Schrijf je in voor 15 juni!
• telefonisch via 050 44 03 19
• per mail naar westvlaanderen@samana.be  
• via de website 
 www.creativiteit-samana.be/ontmoetingen

Meer informatie: 
Noël Delaere
gsm 0478 97 05 02, - noel.delaere@samana.be

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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SENIOREN

SENIORENNAMIDDAG

Het Gemeente- en OCMW-bestuur van Zuienkerke 
organiseren dit jaar opnieuw een seniorennamiddag.

Deze vindt plaats op dinsdag 17 mei, we verzamelen om 
14u00 in het Sportcentrum te Meetkerke. 

Dit jaar vertrekken we per fiets of met de auto richting 
Diapal te Jabbeke.

We starten de namiddag in het Sportcentrum te 
Meetkerke waar we de namiddag even samen overlopen. 
Hierna vertrekken we per fiets of met de auto richting 
Diapal te Jabbeke voor een rondleiding met koffie en 
gebak. We sluiten de dag af met een heerlijke warme 
maaltijd in het Sportcentrum.  

U hebt de mogelijkheid om in te schrijven voor:

• de hele namiddag: 18 euro per persoon 
• alleen koffie en bezoek Diapal: 3 euro per persoon
• alleen de warme maaltijd: 16 euro per persoon

Het aantal deelnemers is beperkt.

Beschikt u niet over eigen vervoer om naar Meetkerke te 
komen of om de verplaatsing naar Diapal te maken, dan 
zoeken wij voor u naar een oplossing!

Info en inschrijven: vrijetijd@zuienkerke.be

INFONAMIDDAG VALPREVENTIE

Eén tegen allen, allen tegen vallen!

Wist je dat maar liefst één op drie thuiswonende ouderen 
en één op de twee bewoners van woonzorgcentra jaarlijks 
valt?

De gevolgen van een val zijn ernstig en gaan gepaard met:

• Lichamelijke schade: breuken, kneuzingen en 
verstuikingen

• Psychologische effecten zoals valangst en depressie
• Sociale isolatie
• Hoge zorgkosten

Gelukkig kunnen veel valincidenten voorkomen worden.

We starten de middag met een korte schets van de 
verhoogde valrisico's, geven tips naar valpreventie en 
informeren over enkele kleine of grotere aanpassingen die 
kunnen gedaan worden om het valrisico te verminderen. 
We sluiten de namiddag af met een lekkere pannenkoek.

Wanneer: Maandag 25 april 2022 om 14u00 uur.

Waar: De Notelaar, Nieuwe Steenweg 96, 8377 Zuienkerke.

Kostprijs: € 5,00, inschrijven vooraf is noodzakelijk en kan 
tot 19 april.

Info en inschrijven: vrijetijd@zuienkerke.be

WORKSHOPS EN LESSENREEKSEN

LESSENREEKS IPHONE EN IPAD GEVORDERDEN 
(nog 1 plaats vrij)

Wanneer: op woensdag 20/4, vrijdag 22/4 en vrijdag 29/4 
van 14u00 tot 17u00

Waar: de lessen gaan door in de Notelaar, Nieuwe 
Steenweg 96

Voor wie: iedereen vanaf 55+ met een Apple toestel

Kostprijs: kostprijs voor de hele lessenreeks bedraagt 15 
euro.

LESSENREEKS SMARTPHONE EN TABLET 
GEVORDERDEN (volzet)

Wanneer: op vrijdag 22/4 en vrijdag 29/4 van 9u00 tot 
12u00

Waar: de lessen gaan door in de Notelaar, Nieuwe 
Steenweg 96

Voor wie: iedereen vanaf 55+ met een Android toestel

Kostprijs: kostprijs voor de hele lessenreeks bedraagt 15 
euro.
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WORKSHOP DIGITALE WENSKAART MAKEN

Wanneer: op maandag 02/05 van 9u00 tot 12u00

Waar: de workshop gaat door in de Notelaar, Nieuwe 
Steenweg 96

Voor wie: iedereen vanaf 55+ met een laptop of tablet/
iPad.

Kostprijs: kostprijs voor de hele lessenreeks bedraagt 5 
euro.

WORKSHOP BEHEER DIGITALE FOTO’S

Wanneer: op maandag 09/05 van 9u00 tot 12u00

Waar: de workshop gaat door in de Notelaar, Nieuwe 
Steenweg 96

Voor wie: iedereen vanaf 55+ met een laptop, Apple of 
Android toestel.

Kostprijs: kostprijs voor de hele lessenreeks bedraagt  
5 euro.

WORKSHOP SMARTPHONE ALS GPS

Wanneer: op maandag 23/05 van 9u00 tot 12u00

Waar: de workshop gaat door in de Notelaar, Nieuwe 
Steenweg 96

Voor wie: iedereen vanaf 55+ met een Android toestel.

Kostprijs: kostprijs voor de hele lessenreeks bedraagt 5 
euro.

Wens je meer informatie of heb je hulp nodig met het 
inschrijven? Neem dan contact op met de Dienst Vrije 
Tijd tel.  050 43 20 50 of per mail: vrijetijd@zuienkerke.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

OPROEP AAN DE VERENIGINGEN:

Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER voor 2022 naar 
lieselore.verstringe@zuienkerke.be. Wij publiceren ze gratis.
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BIBLIOTHEEK

BIB ZUIENKERKE HEEFT EEN 
INLEVERBUS

Lieve Lezer,

Omdat we jullie graag zien  starten we met een nieuwe 
service: de ‘BOEKENBUS’ of ‘INLEVERBUS’ die geplaatst 
wordt aan de ingang van het BIB-gebouw. 

We begrijpen dat het 
niet altijd voor iedereen 
even evident is om 
in de drukke agenda 
nog een plaatsje te 
vinden voor een bezoek 
aan de BIB op de 
standaard momenten 
(woensdagavond en 
zaterdagvoormiddag). 
En vaak gaat het dan 
om boeken die net té 
laat binnengebracht 
worden en dus een 
boete opleveren. 

De ‘Boekenbus’ wil dit 
voorkomen.

De hele week door kunnen de door jou ontleende boeken 
hierin gedeponeerd worden. De BIB-medewerkers lichten 
bij elke sessie de ‘Boekenbus’ en verwerken de inhoud in 
het systeem. Uiteraard is het niet de bedoeling om boetes 
te omzeilen. Boeken waarop reeds een boete rust blijven 
die status behouden. 

De uiteindelijke bedoeling van de ‘Boekenbus’ is een 
ruimer tijdskader aanbieden om je ontleende boeken tijdig 
binnen te brengen.

We zijn overtuigd dat de Boekennok hiermee nog meer 
comfort biedt.

Tot binnenkort in de BIB !

Namens de medewerkers,
Ann, Tina, Monica, Roger, Mark.

DE BOEKENHUISJES VAN DE BIB VAN
ZUIENKERKE STAAN TERUG OP HUN 
VERTROUWDE PLAATS

Op  1 april werden 
de bibkastjes  door 
de technische dienst 
teruggeplaatst op hun 
vertrouwde plek

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 staat het kastje aan de 
rustplaats net voor de fietsersbrug .

Nieuw dit jaar is dat de bibliotheek van Zuienkerke  een 
5de boekenhuisje in het ‘stadpark van Zuienkerke ’heeft  
geïnstalleerd , naast de kinderopvang ‘ De Droomboom’

Voorbijgangers en buurtbewoners zullen er een gratis 
boek kunnen uitlenen, lezen, ruilen en nemen .

Het bibteam wil  alle mensen bedanken die boeken hebben 
geschonken voor onze boekenhuisjes.

De bibliotheek van Zuienkerke doet hierbij nog een warme 
oproep aan alle inwoners.

Breng eens een bezoek aan onze knusse bibliotheek , je 
vindt er meer dan je zoekt.

Zeker peuters en kleuters en jonge kinderen zullen hier bij 
ons hun gading vinden.

Tot 18 jaar hoeft er geen lidgeld betaald te worden.

Woensdag vanaf 17 uur tot 19 uur en zaterdag van 10 uur 
tot 12 uur ontvangen we jullie met open armen.

Onze bib bevindt zich in de Nieuwe Steenweg, aan de 
gemeenteschool.

Tot gauw!

Tina, Roger, Monica, Mark en Ann.

LERARENKAARTEN 

Alle leerkrachten , woonachtig in Zuienkerke, kunnen nog 
tot eind juni 2022 hun lerarenkaart ophalen in de bib van 
Zuienkerke  tijdens de openingsuren. 
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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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NIEUWE AANWINSTEN

JEUGD

Auteur Titel

Berte, Kristof Het verpeste kamp
Chamblain, Joris De godin zonder gezicht
Chamblain, Joris De laatste van de vijf schatten
Chamblain, Joris De stenen dierentuin
Chamblain, Joris Het boek van Hector
Chamblain, Joris Van de eerste sneeuw tot de 

Perseïden
Duchateau, Kim Een appeltje voor de dorst
Duchateau, Kim Hij heeft het gedaan!
Duchateau, Kim In het hol van de beer
Duchateau, Kim In naam der wet!
Duchateau, Kim Rake klappen
Leemans, Hec De bal is rond
Leemans, Hec De simpele duif
Leemans, Hec Speurneus Mark
Legendre, Marc De duivelspenning
Linthout, Willy Rocco, de spokende clown
Nix De comeback
Van Gucht, Peter De grot van Gregorius
Vehlmann, Fabien Tijgerzielen

Guinness world records
Mijn voel- en geluidenboek

Amant, Kathleen Anna bij de kapper
Amant, Kathleen Anna en haar lieve familie
Blyton, Enid De vijf en de spooktrein
Blyton, Enid De Vijf in de knel
Boets, Jonas Ik help ... de Sint
Bower, Susie De school in het magische 

maanlicht
Cazenove, Christophe Voor hete vuren
De Bel, Marc (S)Toverij met frieten
De Pelseneer, Reine Frank en Stijn en het verdwenen 

konijn
Den Hollander, Vivian Een veulen op De Roskam
Den Hollander, Vivian Vrienden op De Roskam : De 

Roskam 3 in 1
Dendooven, Gerda De heen-en-weerbrief
Descamps, Luc [Gewoon] mezelf
Dumon Tak, Bibi Een tijger in je bed
Flanagan, John De vermiste prins
Fox, Jennifer Het wilde paard
Gratz, Alan 9/nov
Hunter, Erin Loofpoels wens
Jongbloed, Marte Wie woont er in je haar?
Kinney, Jeff Grappige griezels

McKee, David Elmers kerstverhaal
Oud, Pauline De kinderboerderij
Oud, Pauline Ja & nee : gevoelens
Rosoff, Meg De Godden broers
Sax, Aline Uit het niets
Slegers, Liesbet Dag Roodkapje! : het grote 

sprookjesboek
Slegers, Liesbet Mijn dierentuin
Spackova, Marketa Binnen in de boom
Stilton, Geronimo Het is simpel, Stilton!
Stilton, Thea Noorderlicht in Noorwegen
Valckx, Catharina Don en Sjon brengen geluk
Vanden Heede, Sylvia Uil maakt het bont

VOLWASSENEN

Auteur Titel

Bjørk, Samuel Sneeuwwit
Cognetti, Paolo De buitenjongen
De Cock, Michael De jongen die graag katten 

tekende en an
De Coninck, Christian De Conferentie
Gardam, Jane Hoogachtend, Eliza Peabody : 

roman
Groff, Lauren Furie en fortuin
Maclean, Norman Er stroomt een rivier doorheen

OPROEP AAN DE VERENIGINGEN:

Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER voor 
2022 naar 

lieselore.verstringe@zuienkerke.be. Wij 
publiceren ze gratis.
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VERENIGINGEN - ORGANISATIES - BEDRIJVEN

LENTEMOMENT VAN CD&V 
ZUIENKERKE

Op donderdagavond 5 mei organiseert CD&V Zuienkerke 
een Lentebijeenkomst.

Staatssecretaris Sammy Mahdi bespreekt de 
moeilijkheden in Oekraïne en de uitdagingen bij de opvang 
van vluchtelingen uit dat land. Ook de vraag wat onze 
gemeente hierin kan betekenen, komt aan bod. Hij geeft 
ook een woordje uitleg over het reilen en zeilen in de partij.

Hartelijk welkom om 19 uur. Aanwezigen krijgen de kans 
om vragen te stellen aan de spreker.

Bij een hapje en een drankje kunnen ze daarna gezellig 
napraten.

Praktisch:

• Wanneer?
 Donderdag 5 mei 2022 om 19 uur

• Waar?
 De Notelaar
 Nieuwe Steenweg 96, 8377 Zuienkerke
 
• Deelnemen is gratis

UITSTAP NAAR IVBO IN BRUGGE OP
WOENSDAG 8 JUNI

IVBO staat voor Intergemeentelijk samenwerkingsverband 
voor Vuilverwijdering en -verwerking in Brugge en 
Ommeland. Zuienkerke is samen met 8 andere gemeenten 
uit de regio toegetreden tot dit samenwerkingsverband. 
Opdracht is de selectieve inzameling en verwerking van 
huishoudelijk afval en bedrijfsafval. IVBO beheert een 
huisvuilverbrandingsinstallatie. Het verbrandingsproces is 
volledig geautomatiseerd en wordt bewaakt en gestuurd 
door een computersupervisiesysteem. De installatie 
is uitgerust met 3 identieke, van elkaar gescheiden, 
ovenlijnen die dag en nacht werken.

In de groencomposteringsinstallatie wordt selectief 
ingezameld groenafval verwerkt tot kwaliteitsvolle 
groencompost.

Op woensdagnamiddag 8 juni organiseert beweging.net 
Zuienkerke een geleid bezoek aan IVBO. Omwille van 
veiligheidsoverwegingen en op praktische redenen zijn 
we met maximaal 15 personen welkom in de aula. Daar 
wordt in grote lijnen toegelicht wat IVBO is en doet. Ook 
het warmtenet komt er kort aan bod.

Daarna volgt een rondgang op het terrein en in de installatie 
met de stortvloer, de controlezaal, de kraancabine en de 
installatie zelf.

De organisatie zorgt voor helmen en fluohesjes. Omdat 
we in de installatie een trap opgaan en één af en omdat 
we over roosters lopen, is het aangeraden om gewone 
schoenen (geen hakjes!) te dragen.

Duur: 2 uur

Prijs: 5 euro, vooraf te betalen aan een bestuurslid

Afspraak om 13.45 uur in IVBO, Pathoekeweg 41 in 
Brugge

Vooraf inschrijven is noodzakelijk en kan tot 1 week vooraf 
bij Romain Van Belle (tel. 050 41 35 62), Conny Van Belle 
(tel. 050 70 52 33) en Noël Delaere (gsm 0478 97 05 02).
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PASAR
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OKRA

Terugkerende activiteiten 

Kaarten :

Dinsdagnamiddag om 14 u in de Notelaar om de 14 dagen.

5 en 19 april – 3 en 31 mei – 14 en 28 juni – niet in juli en 
augustus

Fietsen : 

Elke donderdag van de maand, startplaats parking achter 
het gemeentehuis, om 13.30 u.

Wekelijkse details staan op de maandelijkse uitnodiging 
die in het Okra boekje zit.

Wandelen : 

Eénmaal per maand (uitleg staat op de maandelijkse 
uitnodiging)

April

Vrijdag 29 april : Optreden van Baziel   om 14 u. in de 
Notelaar

Mei

Vrijdag 20 mei : Professor Michael  Portzky komt praten 
over geheugen en vergeten om 14 u in de Notelaar.

Vrijdag 27 mei :  Bedevaart naar Schoeringe kapelletjes, 
samenkomst om 14 u. aan het kapelletje, nadien koffie in 
de Notelaar.

Juni 

Vrijdag 17 juni : optreden van Koen Dewulf om 14 u in de 
Notelaar

Mid-week fietsuitstap van 20/ 06 tot 24/ 06 in de 
Westhoek . 
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FERM ZUIENKERKE

• 9 mei 2022 : dagreis met Ferm Houtave
• 23 juni 2022 : Kookles taarten de Notelaar om 19.30 uur
• 13 juni 2022 : crea met beton de Notelaar om 19.00 uur

Maandelijkse activiteiten :

STRETCH EN RELAX

• 21 april 2022 om 19.00 uur in de Notelaar
• 19 mei 
• 16 juni

WANDELEN

• 12 mei om 17.30 uur
• 2 juni om 17.30 uur

Wekelijkse activiteiten :

FIETSEN 

Op dinsdag namiddag om 14 uur aan de kerk in Zuienkerke

• 19 april
• 26 april
• 3 mei

Vanaf 11 mei : elke woensdagavond om 19 uur aan de kerk 
in Zuienkerke

FERM HOUTAVE

• Maandag 20/6/2022
 Bezoek "Hopbedrijf Lemahieu"

• Donderdag 22/9/2022
 om 19u30 in De Maere : Kookles "Wokken"

• Dinsdag 8/11/2022
 om 19u30 in De Maere : Kookles "Feestmenu”

NIEUWS VAN DE KONINKLIJKE
VRIENDENKRING VAN DE 
BLOEDGEVERS TE ZUIENKERKE

We zijn ondertussen al in de lente beland, en, na de twee 
uitzonderlijke jaren, hebben we eindelijk wat van ons 
normaal leven terug kunnen opnemen. 

De vorige bloedcollecte ging door 
op 29 maart. Bij de opmaak van 
deze tekst waren er nog geen 
cijfers bekend van het aantal 
donoren.

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

We herinneren er jullie nogmaals aan dat het 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.

Hierbij de andere data voor de bloedinzamelingen in de 
tweede helft van dit jaar

• Dinsdag 13 september 2022
• Dinsdag 29 november 2022

Noteer ze zeker in jullie agenda.

Het jaarlijks souper dat voorzien was op zaterdag 26 maart 
2022 hebben we op laatste moment moeten annuleren.

Toen we de eindbeslissing dienden te nemen, waren 
voor de horeca nog coronamaatregelen van toepassing. 
Onder andere was dan nog het verplichte sluitingsuur van 
toepassing. Voor een avondfeest was het dus niet mogelijk 
om dit te laten doorgaan. Dat daarna de maatregelingen 
gingen versoepelen konden wij op dat moment niet weten.

Ondertussen hebben we reeds een nieuwe datum voor 
volgend jaar vastgelegd. Het souper zal plaats vinden op 
zaterdag 25 maart 2023 in de feestzaal “De Grote Stove” 
Nieuwe Steenweg 140 te Zuienkerke. 

De gehuldigden van 2019, 2020, 2021 en 2022 zullen we 
dan samen vieren en in de bloemetjes zetten. 

Arnold Van Eeghem - secretaris 

VERSLAG JAARVERGADERING BIN 
VAGEVUURWIJK ZUIENKERKE 2021

Aanwezig : Alain De Vlieghe, Burgemeester gemeente 
Zuienkerke, Gregory Simoens, Hoofdinspecteur Lokale 
Politie Blankenberge/Zuienkerke, Henk Soulliaert, 
Diensthoofd bij Scheepsvaartpolitie Kust., Annie Dumon, 
BIN Vagevuurwijk co-coördinator, Brigitte Bonte, BIN 
Vagevuurwijk medewerkster, Carlos De Keyser, BIN 
Vagevuurwijk coördinator, Geert Hespel, BIN Vagevuurwijk 
medewerker, Johan Vervaeke, BIN Vagevuurwijk 
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medewerker, Verontschuldigd : Tine Van Ruyskensvelde, 
Inspecteur Lokale Politie Blankenberge/Zuienkerke

Overzicht van de verstuurde SMS’en (1) en email’s (7) in 
het jaar 2021

• Mail met jaaroverzicht 2020  (februari 2021)
• Mail met BIN Flash universiteit Gent (22 april 2021)
• Mail ivm inbraakpoging in Vagevuurwijk  (5 juli 2021)
• Mail door eigenaar ivm diefstal fiets (17 aug 2021)
• Mail ivm initiatieven preventiedienst Blankenberge/

Zuienkerke (8 okt 2021)
• Opstelling Banner 1 dag niet tegen woninginbraken op 

Vagevuurwijkfeest (24 okt 2021)
• SMS  ivm wagen met Franse nummerplaat in centrum 

Meetkerke (4 nov 2021)
• Mail van preventiedienst Blankenberge/Zuienkerke ivm 

afwezigheid (25 nov 2021)
• Mail ivm nieuwjaarswensen 2022 aan de BIN 

Vagevuurwijk leden (29/12/2021)

Ontvangen statistieken van de Lokale Politie 
Blankenberge/Zuienkerke

Totaal aantal interventies in de wijk: 48
Controle woning verlofgangers: 5
Uitgevoerde controles (personen en voertuigen) in de wijk: 13  
Uitgevoerde patrouilles in de wijk:  53  
Diefstal in woning al dan niet met braak of inklimming: 1
Poging diefstal in woning: 1
Inbraakalarm – woning: 0
Diefstal van voertuig: 0
Diefstal uit voertuig: 0

Verdachte situaties: 5
Verdacht persoon: 1 
Verdacht voertuig: 2
Verdachte gedragingen: 0
Verdachte toestand: 2

Totaal aantal woningen in Vagevuurwijk in 2021:  174
Aantal bij het BIN Vagevuurwijk aangesloten woningen in 
2021  :  145

Buren die nog geen lid zijn en wensen aan te sluiten, 
kunnen contact nemen met  Uw BIN Vagevuurwijk 
medewerkers:

Annie Dumon  
Weimanstraat 52 - andu@telenet.be - 0477/991185
Brigitte Bonte  
Leeglandstraat 17 - geertclaerhout2@telenet.be - 0494/401840
Carlos De Keyser  
Leeglandstraat 22 - carlosdekeyser@telenet.be - 0477/313346
Geert Hespel  
Vagevuurstraat 21 - geert.hespel@telenet.be - 0476/520967

Johan Vervaeke  
Leeglandstraat 15 - johan.vervaeke2@telenet.be - 0477/345067

JAAROVERZICHT 2021 BIN LEKKERBEK

Overzicht verstuurde sms’en en e-mails aan alle BIN 
Lekkerbek leden 2021
• Mail ivm statistieken politiecijfers 2020 17/02/2021
•  Mail met BIN Flash ivm resultaten van het onderzoek 

UGent naar de impact van een BIN op de veiligheid in de 
buurt  25/04/2021

• Mail ivm Fietsmarkeeractie & donkere dagen 11/10/2021

Ontvangen statistieken van de Lokale Politie 
Blankenberge/Zuienkerke

Totaal aantal interventies in de wijk:  23 (*)
Controle woning verlofgangers:  1
Uitgevoerde controles (personen en voertuigen) in de 
wijk:  4  
Uitgevoerde patrouilles in de wijk:  11  
Diefstal in woning al dan niet met braak of inklimming:  0
Poging diefstal in woning:  0
Diefstal van voertuig:  0
Diefstal uit voertuig:  0

Verdachte situaties:  1
Verdacht persoon:  0
Verdacht voertuig:  0
Verdachte gedragingen:  0
Verdachte toestand:  1

Aantal woningen in de Lekkerbekwijk :   101

Aantal bij het BIN Lekkerbek aangesloten woningen 2021 :   38

Buren die nog geen lid zijn en wensen aan te sluiten, 
kunnen contact nemen met de BIN Lekkerbek 
coördinator:
Chris Vandenplas, 
Domein 12 - chris.vandenplas@telenet.be - 0495/225 228

OPROEP AAN DE VERENIGINGEN:

Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER voor 
2022 naar 

lieselore.verstringe@zuienkerke.be. Wij 
publiceren ze gratis.
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PREVENTIE

FIETSMARKERING 

Jaarlijks worden door lokale besturen en de lokale politie 
veel achtergelaten fietsen aangetroffen. Indien de fiets 
gemerkt is, kan deze veel sneller terug bezorgd worden 
aan de eigenaar. 

Daarom organiseren we in samenwerking met het 
gemeentebestuur van Zuienkerke een fietsmarkeeractie. 
Op woensdag 01 juni 2022 ben je welkom aan de loods van 
de Technische Dienst in Zuienkerke van 13u30 tot 17u00.

Het markeren van fietsen biedt geen zekerheid tegen 
diefstal maar kan als een afschrikkingsmiddel dienen. 
Het blijft dus belangrijk om uw fiets van een stevig slot 
te voorzien en deze goed te gebruiken.  Indien uw fiets 
toch gestolen wordt, dient u steeds aangifte te doen bij 
de politie.  

Kun je niet langskomen tijdens de fietsmarkeeractie? 
Je kan onze fietslabels ook steeds online bestellen. Surf 
naar: https://www.blankenberge.be/bestellen-fietslabel 

Meer informatie: Dienst Veiligheid en Samenleven:
T 050 636 530 – veiligheidensamenleven@blankenberge.be 

SACRAMENTSPROCESSIE 19 JUNI 2022

Eindelijk na twee jaar kan de processie terug uitgaan. Twee 
edities werden door het verschrikkelijke coronabeest, 
onmogelijk gemaakt.

Aangezien we dit jaar ook niet zeker waren of de processie 
zou kunnen uitgaan, heeft het processiecomité er dit jaar 
voor gekozen om het bij een zuivere religieuze processie 
te houden. Laat het ons een light versie noemen.

Dit jaar zal op Sacramentsdag, bij goed weer, de mis 
opgedragen worden zondag 19 juni om 10u, op het 
Droomboompleintje. Na de mis zal er een processie 
gevormd worden met de aanwezigen, we zullen via de 
Nieuwe Steenweg tot aan de Ploeg gaan en zo terug 
via de Kerkstraat naar de Kerk, waar de pastoor de 
aanwezigen zal zegenen.

Mogen we vragen aan de verenigingen een afvaardiging 
met vlag te sturen, zodat alles toch wat opgevrolijkt 
wordt. Graag nodigen we alle leden van het schepencollege 
en gemeentebestuur uit om een flambeeuw te dragen 
tijdens de rondgang.

We hopen op een talrijke opkomst voor de openluchtmis 
en ook voor de processie! Zuienkerkenaren !!! hoe moeilijk 
het soms ook is, laten we deze eeuwenoude traditie niet 
teloorgaan.

We willen ook meedelen dat het processiecomité afscheid 
neemt van Christelle Versyck, die na jaren lang het beste 
van zichzelf te hebben gegeven voor de processie en alle 
bekommernissen er rond, beslist heeft een stapje terug te 
zetten. We wensen Christelle en Viktor veel geluk toe, en 
hopen hen toch te kunnen  begroeten op Sacramentsdag,  
nogmaals bedankt voor alles.

Daarnaast kunnen we ook twee nieuwe leden begroeten 
in het comité: Herman Van Kerrebrouck, als voorzitter 
van de Kerkfabriek St.Michiel te Zuienkerke en Sabine 
Decloedt, die met veel moed de plaats inneemt van 
haar echtgenoot, onze onfortuinlijke Michel Van Vooren. 
Michel die toch altijd een drijvende kracht is geweest in 
ons comité. Bedankt Sabine en Herman om op onze vraag 
te zijn ingegaan.

Beste vrienden, we hopen jullie op 19 juni om 10u met 
velen te kunnen begroeten aan de Droomboom!

Laten we hopen dat dromen die dag geen bedrog zijn.

Het processiecomité
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WANDELVRIJWILLIGER OF 
BABBELVRIJWILLIGER EN DAG- OF 
NACHTOPPASSERS GEZOCHT VOOR 
CM-OPPAS AAN HUIS

Krijg je energie wanneer je anderen helpt? Dan ben jij de 
geknipte vrijwilliger voor CM-Oppas aan huis! 

Maandagochtend. Je maakt je klaar voor je wekelijkse 
wandeling met Magda. Ze zit in een rolstoel. Ze vindt het 
fijn om eens buiten te komen en achteraf gezellig een kop 
koffie te drinken.

Na de wandeling heb je een voldaan gevoel. Je kijkt al uit 
naar woensdagmiddag, dan ga je Willy gezelschap houden. 
Willy heeft dementie en zijn vrouw durft hem niet meer 
alleen te laten.        Je helpt haar uit de nood door elke week 
twee uurtjes een oogje in het zeil te houden.

Ook vrijdag wordt spannend, dan ga je voor het eerst 
overnachten bij Anna die niet meer goed te been is. Je bent 
een beetje nerveus, maar je weet dat de medewerkers 
van CM-Oppas aan Huis je de dag nadien zullen bellen. Als 
het je niet bevalt, kun je de opdracht altijd nog weigeren. 

Enthousiast kijk je uit naar een goedgevulde, maar 
waardevolle week!

Taakbeschrijving

Als vrijwilliger bij CM-Oppas aan huis ondersteun je 
zorgbehoevende personen. Dit kan overdag, ’s avonds en/
of ’s nachts. 

Als vrijwilliger bij CM-Oppas aan huis

• bied je gezelschap en toezicht;
• ben je zorgzaam aanwezig;
• help je bij verplaatsingen in en rond het huis.

Jouw profiel

We zijn op zoek naar vrijwilligers met een positieve 
ingesteldheid.

• Je bent sociaal en zelfstandig;
• Je bent discreet en geduldig;
• Je bent altijd vriendelijk en zorgzaam;
• Je bent verantwoordelijk;
• Je hebt respect voor anderen.

Wat wij jou bieden

CM is een warme organisatie die je met open armen 

KLIK NIET TE SNEL

Cybercriminelen verzenden al jaren e-mails en berichten 
om ons te verleiden om geld op te sturen, toegang te 
geven tot onze computers, onze gegevens te delen, … 
Hoewel veel van dergelijke e-mails in je spamfolder 
terechtkomen, is er vaak weinig fysieke bescherming 
mogelijk tegen deze praktijken.

De belangrijkste reden die ervoor zorgt dat criminelen in 
hun opzet slagen, ben jij. Jij moet immers de handelingen 
uitvoeren.

Misleiding is hier het belangrijkste hulpmiddel van de 
oplichter. Ze sturen allerlei berichten om je te overtuigen 
om toch op hun link te klikken en hun vragen in te willigen. 
Ze proberen vaak een urgentie in te bouwen zodat je 
weinig tijd hebt om alles goed te lezen, te twijfelen 
of extra opzoekingswerk te verrichten. Maar met een 
kritische blik kan je al veel tegenhouden.

Daarom is onze boodschap dan ook: Klik niet te snel. 
Neem de tijd om na te gaan of de e-mail of het bericht 
dat je voor je hebt wel klopt. Doe een zoekactie op het 
internet en zoek zelf naar mogelijke fouten in het bericht.

We geven je graag enkele vaak voorkomende voorbeelden:

• Een bericht van de bank. Er is een probleem met je 
rekening en moet via een toegestuurde link inloggen. 
Deze link brengt je naar een valse webpagina en je 
stuurt je gegevens door naar de oplichters.

• Je hebt een pakketje gemist, je dient een programma 
te downloaden om online een nieuwe afspraak te 
maken. Je installeert echter ransomware die je toestel 
laat vastlopen en onbruikbaar maakt tenzij je losgeld 
betaald.

• Een berichtje via Facebook messenger met een link 
naar een filmpje en de tekst: ‘ben jij het in deze video?’. 
Je moet even opnieuw inloggen op een pagina die lijkt 
op Facebook maar het stuurt gewoon jouw gegevens 
door naar fraudeurs en zij nemen je account dan over.

Extra tip: met de safe on web app blijf je op de hoogte 
van alle recent vaak voorkomende oplichtingsmethodes. 
Je vind de app gratis in je favoriet app store.

SOCIAAL BELEID
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ontvangt. We staan altijd klaar met een luisterend oor. Bij 
problemen kun je ons altijd om raad vragen.

Je kiest zelf hoe vaak, wanneer en in welke regio je je 
engageert. Bij CM-Oppas aan huis:

• ontvang je een vergoeding per oppasuur;
• ben je verzekerd;
• krijg je vorming op maat;
• kun je rekenen op professionele ondersteuning en 

begeleiding.

Nieuwsgierig geworden of sta je al te popelen om te 
beginnen?

Stuur dan zo snel mogelijk een mailtje naar oppas.brugge@
cm.be of bel naar 050 24 92 00.  

MANTELZORGCAFÉ

Help je regelmatig jouw partner, een ouder, je kind, 
een familielid, vriend of buur die door ziekte, handicap, 
ouderdom of een andere reden ondersteuning nodig 
heeft? Dan ben je een mantelzorger.

Je bent dan ook hartelijk welkom in het Mantelzorgcafé 
‘De Warme Golf’! Dat is  dé ontmoetingsplaats voor 
mantelzorgers. Je kan er terecht voor informatie over 
het aanbod aan ondersteuning, nieuwtjes, events. Het 
is ook een warme ontmoetingsplek voor mantelzorgers. 
Want alle mantelzorgers verdienen erkenning voor de 
belangrijke rol die zij spelen binnen onze samenleving!

Dit Mantelzorgcafé wordt elke maand in een andere 
gemeente van Eerstelijnszone Oostkust georganiseerd. 
Samen met enkele mantelzorgers wordt het programma 
samengesteld.

Op donderdag 21 april is er een Mantelzorgcafé in 
Zuienkerke.De aanwezigen worden om 14 uur verwelkomd 
in De Notelaar door Noël Delaere, schepen voor Sociale 
Zaken. 

Daarna volgt de voordracht ‘Zorgeloos wonen’ door Els 
Buyse.

In deze uiteenzetting neemt de ergotherapeut de 
aanwezigen mee doorheen iedere ruimte van de woning 
om even stil te staan en na te gaan welke problemen er 
zijn maar vooral welke oplossingen ervoor mogelijk zijn. Zij 
geeft uitleg over hulpmiddelen, aanpassingen en premies 
die bijdragen tot veilig en zorgeloos wonen in de eigen 
omgeving.

Tot slot is er een kennismaking met andere mantelzorgers.

Kom je naar het Mantelzorgcafé?

Wanneer?
21 april van 14 tot 16 uur

Waar?
De Notelaar, Nieuwe Steenweg 96, 8377 Zuienkerke

Wat?
Voordracht over “Zorgeloos wonen”

Wie?
Voor alle mantelzorgers uit Blankenberge, Damme, 
De Haan, Knokke-Heist en Zuienkerke, die tijdelijk of 
permanent (een deel van) de zorg op zich nemen voor 
iemand in hun omgeving

Kostprijs?
Gratis

Inschrijven?
Telefonisch via 050 42 79 98 of per e-mail thuiszorg@
zuienkerke.be
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WELZIJN EN GEZONDHEID

20 MAART: 
DAG VAN DE MONDGEZONDHEID

Op 20 maart 2022 was het de dag van de 
mondgezondheid. Weet jij welke van volgende stellingen 
rond mondgezondheid fout of correct zijn?

1.  ZERO (OF LIGHT) FRISDRANK IS VEILIG VOOR JE 
TANDEN!

Fout, voor je tanden is ook zero frisdrank niet gezond. 
Hoewel zero frisdrank geen suikers bevat, is deze frisdrank 
erg zuur en ook dat is nadelig voor je tanden. Telkens je 
een slok neemt spoel je een deel van de buitenste laag 
van je tanden weg. Daardoor gaan je tanden langzaam 
wegspoelen; ze worden geler van kleur en gevoeliger voor 
allerlei prikkels, vooral koude. We noemen dit tanderosie. 
Drink daarom vooral water. En als je al eens een glas 
frisdrank drinkt, doe dit dan liefst bij de maaltijd.

Let op! Energiedranken, fruitsappen en klassieke 
frisdranken zijn zowel suikerrijk als zuur. Ze kunnen 
zowel tandbederf als tanderosie veroorzaken en zijn dus 
helemaal niet tandvriendelijk!

2. ALS IK IN HET VOORGAANDE JAAR NIET NAAR DE 
TANDARTS GEWEEST BEN, KRIJG IK NIETS MEER 
TERUGBETAALD VIA HET ZIEKENFONDS.

Fout, het mondzorgtraject, van toepassing vanaf 18 jaar, 
houdt in dat de terugbetaling van de meeste tandzorgen 
(waarvoor tussenkomst voorzien is door het ziekenfonds) 
beter is als je regelmatig (lees: minstens 1 keer per jaar) 
de tandarts bezoekt dan wanneer je dit niet doet. Ging 
je niet langs in het voorgaande jaar dan zal je minder 
terugbetaald krijgen via je ziekenfonds maar er is nog 
steeds een tussenkomst.

Raadplegingen en preventieve zorgen, zoals het jaarlijks 
mondonderzoek met gebitsreiniging, vallen niet onder 
deze regeling. Hiervoor krijg je dus altijd evenveel 
terugbetaald van je ziekenfonds.

Als je tandarts geconventioneerd is (dit wil zeggen dat 
je tandarts de tarieven hanteert zoals vastgelegd in 
het nationaal akkoord tandartsen-ziekenfondsen) en je 
jonger dan 18 jaar bent, dan zullen de meeste tandzorgen 
volledig terugbetaald worden door je ziekenfonds. Vraag 
aan je tandarts of hij/zij geconventioneerd is of niet; dit 
wordt vaak in de wachtzaal uitgehangen.

Heb je recht op een verhoogde tegemoetkoming (omwille 
van laag inkomen) en ging je in het voorgaande jaar niet 
naar de tandarts? Dan betaal je maximaal 2 euro meer dan 
wanneer je wel naar de tandarts ging het jaar ervoor.

Dus, geen enkele reden om een afspraak bij de tandarts 
uit te stellen.

3. SUIKERVRIJE KAUWGOM? GEZOND VOOR JE MOND!

Correct, kauwen zorgt er in eerste instantie voor dat je meer 
speeksel gaat aanmaken en speeksel is een superpower 
als het op het voorkomen van gaatjes aankomt! Speeksel 
zorgt er niet alleen voor dat voedingsresten worden 
weggespoeld, het buffert ook de zuren in de mond en 
bevat tal van stoffen die de tanden helpen herstellen van 
een aanval door zuren en speeksel helpt infectie van de 
slijmvliezen voorkomen.

Sommige soorten kauwgom bevatten extra ingrediënten 
die gaatjes helpen voorkomen. Dit is het geval voor xylitol. 
Dit product vermindert de zuurtegraad in de tandplaque 
en remt bacteriën die verantwoordelijk zijn voor de 
vorming van gaatjes in je mond.

4. ALLEEN WITTE TANDEN ZIJN GEZOND.

Fout, iedereen is uniek. Zo verschillen tandkleur en 
-helderheid van persoon tot persoon.

Tanden zullen met het ouder worden wat donkerder 
worden en kunnen verkleuren door gebruik van bepaalde 
voedingsmiddelen of dranken (vb. koffie of thee), door 
roken of door een tandprobleem (vb. tandbederf). 
Er worden verschillende methoden en producten 
aangeboden om de tanden witter te maken, maar hier is 
wel voorzichtigheid bij geboden want die zijn niet altijd 
zonder gevaar. Vraag steeds advies aan je tandarts of 
mondhygiënist vooraleer een blekende tandpasta of 
ander product te gebruiken.
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5.  EEN GOEDE MONDGEZONDHEID MAAKT JE 
GELUKKIGER

Correct, de mond is geen eiland in je lichaam. En dus heeft 
de gezondheid van je mond een invloed op verschillende 
aspecten van je fysieke gezondheid, je sociale gezondheid, 
je mentale gezondheid en ook je emotionele gezondheid. 
Mondgezondheidsproblemen kunnen een invloed hebben 
op je zelfbeeld, wat ervoor kan zorgen dat je je minder 
goed in je vel voelt.

Een goede mondgezondheid helpt je om te lachen, te 
eten, te spreken, te zoenen zonder dat je je zorgen moet 
maken over eventuele ongemakken in je mond. Problemen 
in de mond kunnen ervoor zorgen dat je afwezig bent 
op school, op je werk of sociale gebeurtenissen moet 
missen. Kortom, goede mondgezondheid helpt dus om je 
gelukkiger te voelen.

Naar aanleiding van de dag van de mondgezondheid 
kregen ook dit jaar de kinderen van de derde kleuterklas 
een tandenborstel en tandpasta aangeboden door het 
gemeentebestuur.

Leefschool Akkerwinde
GBS ’t Polderhart

Wil je meer weten over mondgezondheid ga dan even kijken 
op de website van het Vlaams Instituut Mondgezondheid, 
www.gezondemond.be

www.vierwege.be

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.
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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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GEBOORTEN

Staelens Bodhi, geboren in Knokke-Heist op 20/01/2022, 
zoontje van Staelens Walter en Content Sien

Vanhove Alice, geboren in Brugge op 27/01/2022, 
dochtertje van Vanhove Mike en Laukens Delphine

Van der Vloedt Emiel, geboren in Oostende op 
07/02/2022, zoontje van Van der Vloedt Steven en 
Vergracht Paulina

Creytens Amélie, geboren in Brugge op 07/02/2022, 
dochtertje van Creytens Bert en Geers Kim

Laridon Aster, geboren in Knokke-Heist op 21/03/2022, 
zoontje van Laridon Benjamin en Andries Maxine

Onze hartelijke gelukwensen aan al die nieuwe 
Zuienkerkenaartjes.

OVERLIJDENS

D’Hoore Wilfried, geboren in Brugge op 21/06/1935, 
echtgenoot van Van Overschelde Maria, overleden op 
23/03/2022

Wij bieden de familie onze deelneming aan.

BURGERLIJKE STAND

OPROEP AAN DE VERENIGINGEN:

Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER voor 
2022 naar 

lieselore.verstringe@zuienkerke.be. 
Wij publiceren ze gratis.
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EVENEMENTENKALENDER

TERUGKERENDE ACTIVITEITEN

DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

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

1x per maand Wandelen : zie OKRA-boekje OKRA

Ma 19.00 Volleybal PASAR Sportzaal

Ma 20.00 Yoga Sportdienst Sportcentrum

Di 14.00 Sport Senioren – Johan 
Vervaeke

Gemeentebestuur Polderwind

Di (tot 3 mei) 14.00 Fietsen FERM Zuienkerke Sint-Michielskerk 
Zuienkerke

Di 16.00-17.00 Sportsnack Dienst Vrije Tijd Sportzaal Zuienkerke

Di 21.15-22.15 Volleybal Sport 30-70 Sportzaal 

Di (om de 14 dagen) 14.00 Kaartnamiddag OKRA Notelaar

Di (behalve tijdens de 
schoolvakanties)

19.00-20.00 Turnles Gemeentebestuur Sportzaal

Woe 15.00-16.00 Voetbal (vanaf 3e kleuter) Sportdienst Voetbalplein 
Meetkerke

16.00-17.00

Woe (om de 14 dagen) 14.00 Kaartnamiddag Gepensioneerdenbond 
Meetkerke

Sportcentrum

Woe (om de 14 dagen) 14.00 Kaartnamiddag Bond 3x20 en meer De Bommel

Woe (vanaf 11 mei) 19.00 Fietsen FERM Zuienkerke Sint-Michielskerk 
Zuienkerke

Do (iedere eerste van 
de maand)

13.30 Fietsen : zie OKRA-boekje OKRA Parking 
Gemeentehuis

Do (maandelijks) 19.00 Stretch and relax FERM Zuienkerke De Notelaar

1ste vrij 19.00 kaarten De Troefkaarters Boldershof

laatste vrij vd.maand 20 .00 biljart Biljart 2000 Boldershof

APRIL 2022

DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

Di 19 Samen tafelen Dienst Vrije Tijd Leegland Estaminet

Woe 20 13.00-17.00 Buitenspeeldag Dienst Vrije Tijd Meetkerke

Do 21 14.00-16.00  MantelzorgCafé                Gemeente en OCMW De Notelaar

Do 21 Stretch and relax FERM Zuienkerke

Ma 25 14.00 Infonamiddag valpreventie Dienst Vrije Tijd De Notelaar

Za 23 10.00 Fietstocht PASAR Damme

Vrij 29 14.00 Optreden Baziel OKRA De Notelaar
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MEI 2022

DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

Zo 1 06.30-17.00 Rommelmarkt en Dorpsfeest 
Zuienkerke

Gemeentebestuur Zuienkerke Dorp

Ma 2 09.00-12.00
Workshop digitale wenskaart 
maken

Dienst Vrije Tijd De Notelaar

Do 5 19:00 Lentemoment met Sammy 
Mahdi

CD&V Zuienkerke De Notelaar

Ma 9 09.00-12.00 Workshop beheer digitale 
foto’s

Dienst Vrije Tijd De Notelaar

Ma 9 Dagreis met FERM Houtave FERM Zuienkerke en 
Houtave

Do 12 17.30 Wandelen FERM Zuienkerke

Do 12 Samen tafelen Dienst Vrije Tijd De Nieuwe Blauwe 
Toren

Di 17 14.00 Seniorennamiddag : bezoek 
Diapal

Dienst Vrije Tijd Jabbeke

Vrij 20 14.00 Voordracht Professor Michael 
Portzky

OKRA De Notelaar

Ma 23 19.30 Kookles taarten FERM Zuienkerke De Notelaar

Ma 23 09.00-12.00 Workshop smartphone als GPS Dienst Vrije Tijd De Notelaar

Do 26 9.30 Rerum Novarumviering Beweging.net De Notelaar

Vrij 27 14.00 Bedevaart OKRA De Notelaar

Ma 30 – Ma 3/06 Zeesport na school Sportdienst De 
Haan, Zuienkerke en 
Blankenberge

De Notelaar

JUNI 2022

DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

Woe 1 13.30-17.00 Fietsmarkering Dienst Veiligheid en 
Samenleven

Loods Technische 
Dienst

Do 2 17.30 Wandelen FERM Zuienkerke

Wo 8 13:45   Bezoek aan IVBO Beweging.net IVBO Brugge

Do 9 Samen tafelen Dienst Vrije Tijd Bistro Kruiskalsijde

Ma 13 19.00 Crea met beton FERM Zuienkerke De Notelaar

Vrij 17 14.00 Optreden  Koen Dewulf OKRA De Notelaar

Ma 20 Bezoek “hopbedrijf Lemahieu” FERM Houtave

Ma 20 – vrij 24 Mid-week fietsuitstap OKRA Westhoek

Do 23 14:00   Wandeling Samana Domein Polderwind

Woe 29 16:15-19:45 Bloedgeven Rode Kruis ism 
vriendenkring

Sportzaal Zuienkerke

JULI 2022

DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

Zo 3 10.30-18.00 Houtave Kunstdorp Cultuurraad Houtave dorpskern

Za 9 20.00 11 juliviering Cultuurraad De Notelaar

Ma 11 – vrij 15 09.00-16.00 Future Games Dienst Vrije Tijd Sportzaal Zuienkerke
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PUZZEL

1.  Kinderopvang
2.  Levenseinde informatieforum
3.  Wandel- of babbelvrijwilliger
4.  Een agrarisch polderdorp
5.  Sportieve naschoolse actieve kids
6.  Bert Ostyn

7. Actie die de afvalberg en ons energieverbruik 
vermindert.

8. Boekenbus
9. Efficiënter, duurzamer en flexibeler openbaar vervoer.
10. Personen die andere mensen proberen op te lichten 

via e-mails, berichten enz.

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

Adres:  ...............................................................................................................................................................................................

E-mailadres:  .....................................................................................................................................................................................

De vorige puzzel werd gewonnen door Soetkin Van den 
Berghe. Proficiat! 

Er waren 37 inzendingen, waarvan 29 juist waren en 8 
fout.

Het juiste woord was: Knaldrang

Betekenis van het woord:  Het intense verlangen om te 
'knallen', een informeel woord voor uitgaan, feestvieren, 
uit de bol gaan.

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 31/05/2022. 
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

9

10
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RONY STROO EN PARTNERS 
Uw Fintro Bank en Verzekeringsmakelaar IN UW BUURT  
Steeds 24/7 Voor U Paraat !
Leopold I Laan 52 8000 Brugge Kristus Koning
050/310035 - mail info@a-rs.be

PUZZEL‘SOEP UIT OMA’S KOOKBOEK’

ASPERGESOEP 

Benodigdheden. 

• 3 Grote ajuinen 
• 3 Stukken prei 
• Een klein beetje selder 
• Boter 
• Bloem 
• Kippebouillon of 1 blokje aroma

Werkwijze.

• Ajuinen en groenten stoven in boter,bloem bijvoegen, 
Kippibouillon of water bijvoegen + 1 pakje aspergesoep. 
Alles laten koken. 

• Ongeveer een 1/2 uur. 
• Nadien mixen en kruiden. 
• Dan 1 doos aspergesoep bijvoegen,maar niet meer 

laten koken.
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EDITORIAAL

POLDERMAGAZIEN, april 2022
Driemaandelijks tijdschrift gratis aan de bevolking aangeboden door het Gemeentebestuur 
in samenwerking met alle adverteerders.

Verantwoordelijke uitgever: College van Burgemeester en Schepenen.
Redactieraad: Wim Cools, Noël Delaere, Lieselore Verstringe, Eva Verburgh en Mieke Matton.

Verspreid: 31 januari, 15 april, 15 juli, 15 oktober

Artikels zijn altijd welkom. Gelieve ze ten laatste 1 maand voor het verschijnen binnen te brengen.

Mailen kan naar lieselore.verstringe@zuienkerke.be.

De redactie behoudt zich het recht voor artikels niet te publiceren, in te korten of te wijzigen.

Website gemeente Zuienkerke: www.zuienkerke.be
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OPROEP AAN DE VERENIGINGEN:

Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER voor 2022 naar 
lieselore.verstringe@zuienkerke.be. 

Wij publiceren ze gratis.
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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

 

Wim Geluck Bv  
Albertstraat   1  
8370 Blankenberge  
Tel 050 41 44 56 
Blankenberge@argenta.be 
On 0753 936 062 RPR Oost-Vlaanderen 

Maak gerust eens een afspraak met ons. Bel 050 41 44 56. 
Wij hebben alvast een leuke attentie voor jou! 

Zo simpel kan het zijn. 
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Vier de mooiste momenten
Van harte welkom in De Grote Stove, 

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

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

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

een onvergetelijk feest van.

Hartelijke groet, 
Stefan en Nathalie Pittery-Verhelst 

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

info@degrotestove.be       www.degrotestove.be


