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DE NIEUWE BLAUWE TOREN
www.denieuweblauwetoren.be

Eenvoudige

lunch 

dagschotels 

communie 

feesten

Blankenbergse steenweg 2 

Zuienkerke (tgo B-park) 

Ruim zonnig terras - grote kindvriendelijke speeltuin

T. 050 70 87 40
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BLAUWE TOREN 
DE NIEUWE

EET & PRAATCAFE
BIJ DE WITTEN

BLAUWE TOREN 
DE NIEUWE

EET & PRAATCAFE
BIJ DE WITTEN

 

Coaching voor kinderen & jongeren 

 Ontwikkelen van een positief  zelfbeeld. 

 Zelfvertrouwen vergroten. 

 Leren omgaan met stress / spanning. 

 Leren uiten van gevoelens. 

 Leren omgaan met angsten en deze leren 
om te zetten naar uitdagingen.  

 Begeleiden van hoogsensitieve kinderen.    

 ... 

Studiebegeleiding 

 Leervaardigheden/-houding optimaliseren. 
 Leerstof  inhoudelijke problemen bijwerken.  

Lies Vanloo, Blankenbergse Dijk Zuid 8A, Zuienkerke 

info@allezkidz.be 
050 - 68 94 15 

www.allezkidz.be 

Geef een kind vleugels om te vliegen  

en wortels om te groeien. 
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VOORWOORDJE

• 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

• NIEUWE OPENINGSUREN POSTKANTOOR:
sinds 5 september 2016

Maandag 15.00 – 18.00
Dinsdag 09.30 – 12.00
Woensdag 15.00 – 18.00
Donderdag 09.30 – 12.00
Vrijdag 09.30 – 12.00

Zaterdag en zondag gesloten.

Elke 1ste woensdag van de maand :
15.00 uur tot 19.00 uur.
Gesloten op maandag 17 april.

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

• VERKOOPPUNTEN HUISVUILZAKKEN: 
Gemeentehuis, Dagelijkse Nood, Slagerij Chris, 
Nieuwe Polder (Houtave), Carine Blomme (Hoek-
sam), Ilse Martens (Lekkerbek), Familie Cuypers 
(Meetkerke).
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Nieuwjaarstoespraak 7 januari 2017

Burgemeesters, Ere Burgemeester, schepenen 
gemeenteraadsleden, OCMW raadsleden en 
provincieraadsleden, beste genodigden en beste 
Zuienkerkenaars. Van harte welkom op onze jaarlijkse 
en succesvolle Nieuwjaarsreceptie.

Het doet me echt deugd om te zien dat er weer zoveel 
mensen hier op afgekomen zijn. Het is een teken dat de 
mensen nog behoefte hebben om eens gezellig samen te 
zijn en elkaar een goed jaar toe te wensen.

Beste mensen in mijn toespraak van verleden jaar heb ik 
de hoop uitgedrukt dat 2016 een jaar zou worden waar 
er een beetje meer vrede en verdraagzaamheid zou zijn, 
maar spijtig genoeg heb ik in 2016 niet veel verbetering 
gezien integendeel. 

Het was een zeer woelig jaar met veel gebeurtenissen. 
Terreur, aanslagen, oorlogen, aardbevingen, dictators, 
brexit, super lage rentevoeten, Caterpillar, Optima, ING, 
Turteltax, samsonsex, Pokémon, Eddy Wally, Toots 
Tillemans, Marc Sleen, Prince, David Bowie, Mohammed 
Ali, Greg Vanavermaet, Nafi Thiam, poef, Club Brugge, de 
kleine panda. 

Dat is een kleine greep van een paar belangrijke 
gebeurtenissen in 2016. Maar er zijn er paar zaken die er 
met kop en schouders boven uitsteken 

De bloedige en onmenselijke oorlog in Syrië die maar blijft 
duren en er is nog geen sprake van een einde integendeel 
het wordt nog slechter. In eigen land waren er de vreselijke 
terreuraanslagen in de luchthaven van Zaventem en het 
metrostation Maalbeek  met 35 doden en 350 gewonden, 
de bloedige aanslagen in Nice, in Bagdad en Turkije en nog 

zoveel aanslagen waar men al lang niet meer over spreekt 
omdat het bijna een gewoonte geworden is.  

Duizenden mensen proberen de uitzichtloze situatie te 
ontvluchten, dikwijls in onmenselijke omstandigheden 
of ze geven zich over aan mensensmokkelaars, met alle 
gevolgen van dien. Ik denk hierbij aan de meest kwetsbare, 
de kinderen. Hopelijk brengt 2017 voor hen beterschap.
Het doet goed dat er acties zoals de warmste week   
worden georganiseerd  om die mensen niet te vergeten 
die het niet zo goed hebben. In Zuienkerke zijn er ook een 
paar prachtige initiatieven genomen om deze mensen te 
helpen. Een dikke proficiat aan deze vrijwilligers.  

Het voornaamste nieuws in 2016 waar gans de wereld 
naar uitgekeken heeft waren de presidentverkiezingen 
in Amerika. Daar is toch duidelijk naar voor gekomen dat 
populisme  de uitslag van de verkiezingen heeft bepaald 
tegenover kennis en ervaring.  

Sedert de metingen van het KMI is 2016 het warmste 
jaar geweest. Het was een prachtige nazomer. Onze 
landbouwers hebben zonder veel miserie en zonder 
modder op de weg al hun gewassen kunnen rooien. Maar 
de klimaatverandering heeft natuurlijk ook zijn gevolgen.
Wereldwijd  worden we  meer en meer geconfronteerd 
met extreme droogtes en wateroverlast. Dat is te wijten 
aan de opwarming van de aarde door onder andere een 
teveel aan CO 2 uitstoot.  Op de klimaatconferentie van 
2015 in Parijs hebben ongeveer 200 landen een bindend 
klimaatakkoord ondertekend. Hopelijk houdt den Donald 
samen met alle andere zich aan deze akkoorden.

In het kader van het burgemeestersconvenant hebben we 
op onze begroting van 2017 de nodige budgetten voorzien 
om ons steentje bij te dragen in deze problematiek.  
We zullen zonnepanelen plaatsen op de loods van de 
technische dienst, op het dak van de Maere en het 
sportcentrum in Meetkerke.

Verleden jaar heb ik al aangekondigd  dat de openbare 
verlichting zou gedoofd worden. Sedert 1 december 2016  
worden de lichten gedoofd van 23.30uur tot 4.30uur maar 
niet op vrijdag en zaterdagnacht en ook niet tijdens de 
feestdagen. In samenspraak met de politie zijn de lichten 
op een 5 tal belangrijke kruispunten niet gedoofd  en 
ook de verlichting langs de gewestwegen waarvan het 
verbruik betaald wordt door het Vlaams gewest zullen 
blijven branden. Deze actie is goed voor het milieu en zal 
voor de gemeente een besparing opleveren van ongeveer 
20 000 € per jaar. 

Tegen 2020 moeten er in Vlaanderen 7000 oplaadpunten 
geplaatst worden voor elektrische wagens. Zuienkerke 
moet 3 punten voorzien. Dit jaar zullen we een oplaadpunt 
installeren  op de parking aan het sportcentrum in 
Meetkerke. Deze oplaadpunten worden gratis geplaatst, 
de gemeente moet enkel  de plaats voorzien.  

TOESPRAAK
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Het is niet alleen het gemeentebestuur die de nodige 
maatregelen zal moeten nemen om aan het klimaat 
akkoord te voldoen maar ook de particulieren zullen hun 
steentje moeten bijdragen. Voor het bouwen van een 
nieuwe woning zijn er al strenge isolatie- en ventilatie 
normen voorzien, maar ook de bestaande woningen zullen 
in de toekomst aan bepaalde eisen  moeten voldoen. Zo zal 
men de ganse gemeente overvliegen en van alle woningen 
een scan maken zodat men kan zien waar de meeste 
warmteverliezen zich voordoen. Via deze vaststellingen 
zal men de mensen de nodige adviezen verstrekken om 
op een efficiënte manier hun woning beter te isoleren. 

Ook in het kader van milieu en klimaat mogen wij geen 
sproeistoffen meer gebruiken. We zullen dit jaar de 
nodige machines  aankopen om het onkruid met heet 
water te bestrijden. Daarom  zullen we een personeelslid  
aanvaarden verantwoordelijk  voor deze problematiek.

Iets wat al verschillende malen in mijn toespraak aan bod 
kwam is de restauratie van de molen van Meetkerke. De 
werken aan de molen zijn eindelijk af, de eindafrekening 
is er en alles is betaald. De restauratie heeft uiteindelijk 
een 680  000 € gekost waarvan 15% ten laste van de  
gemeente. Veel geld maar het is een prachtige realisatie. 
Het enige wat nog rest is een feestelijke opening. Dat zou 
ik graag dit jaar willen organiseren samen met de provincie 
en de eigenaar.  
  
Nog een item die vorige jaren in mijn toespraak stond is 
het domein Polderwind. Wel beste mensen de werken voor 
het bouwen van het zorghotel zijn gestart. Volgens de 
opgemaakte planning moeten de werken af zijn tegen eind 
dit jaar om in het voorjaar van 2018 de eerste hotelgasten 
te ontvangen.  In de werken is ook het aanleggen van een 
nieuw wandelpad rond de plas voorzien. Het domein zal 
weer toegankelijk zijn voor het publiek. Deze realisatie zal 
voor Zuienkerke en omstreken een grote meerwaarde zijn.

De opmaak van het masterplan voor Nieuwmunster is 
ook nog volop bezig. Op 28 mei 2016 zijn de plannen en 
de maquette getoond aan de inwoners. Er was een grote 
opkomst. Het bouwen van 40 nieuwe woongelegenheden 
in een dorpje zoals Nieuwmunster is niet zo evident. Het 
was voor het studiebureau een moeilijke opdracht om er 
voor te zorgen dat het karakter en de ziel van het dorp 
behouden bleef. De gemeenteraad en de Gecoro evenals 
de meeste bewoners van Nieuwmunster vonden het een 
geslaagd  en onderbouwd ontwerp waarbij er rekening 
gehouden is met het mooie dorp en zijn bewoners. Door 
bijkomende adviezen van bepaalde instanties hebben 
we het ontwerp nog een beetje moeten bijsturen maar 
de grote lijnen blijven hetzelfde. Als het licht definitief 
op groen staat zullen we het aangepaste plan nog eens 
voorstellen aan de bevolking.

Op gebied van ruimtelijke ordening kan ik jullie mededelen 
dat het ruimtelijk uitvoeringsplan, opgemaakt voor de 

zonnevreemde bedrijven gelegen langs de Oostende 
steenweg, verleden maand definitief goedgekeurd is. Dit 
betekent dat de bedrijven die opgenomen zijn in dat RUP  
de nodige rechtszekerheid hebben en eventueel kunnen 
uitbreiden volgens de voorwaarden die opgenomen zijn in 
het RUP.

Als het weer een beetje meezit zullen we binnenkort 
starten met het bouwen van de chalet voor de Chiro 
op het speelplein in de wijk het Lindenhof. De vroegere 
weggewaaide chalet van 50m2 wordt vervangen door 
een nieuwe chalet van 150 m2.  Dergelijke oppervlakte 
hebben ze nodig als we zien dat de Chiro vandaag 109 
leden telt waarvan 76 kinderen van Zuienkerke. Bij deze 
wil ik nog eens benadrukken dat deze chalet enkel zal 
gebruikt worden door de Chiro. Zoals afgesproken in een 
vroegere infovergadering met de bewoners van de wijk 
het Lindenhof zullen we een evaluatie maken en  kunnen 
er eventuele bijsturingen gedaan worden. 

De gemeenteschool is ook aan een grondig onderhoud 
toe. In de paasvakantie gaan we de dakbedekking 
vernieuwen van de turnzaal en tegelijkertijd zullen we 
extra isolatie aanbrengen. In mei van 2011 hebben we 
een subsidiedossier ingediend voor verbouwings- en 
onderhoudswerken. Deze werken zouden voornamelijk 
bestaan uit het bijbouwen van de nodige bergruimte en 
het instaleren van een lift naar de cafetaria. We hopen 
volgend jaar de werken op te starten.

In het budget van dit jaar is er 250 000€ voorzien voor het 
verbeteren van diverse landbouwwegen. Dit jaar pakken 
we gedeelten van de Brouwerijstraat, Verloren Hooistraat 
i.s.m. Blankenberge, de Copsweg, Kerkhofstraat, 
Molenweg en eventueel nog enkele kleine herstellingen  
aan andere wegen. 
De uitvoering is voorzien in het voorjaar, deze periode is 
het minst hinderlijk voor de landbouwers.

Een vrij liggend fietspad langs de Prins Leopoldstraat 
in Zuienkerke die overgaat in de Grotestraat in De Haan 
hadden we graag dit jaar gerealiseerd. De plannen en 
het bestek zijn klaar, de subsidies zijn ter beschikking 
en de kosten die de gemeente moet dragen staat al 
verschillende jaren in de begroting. Jammer genoeg 
moeten we nog alsmaar  wachten achter het Aankoop 
Comité  die verantwoordelijk is voor de onteigening van 
de gronden.

De binnen schilderwerken voor de kerk van Zuienkerke 
en Meetkerke, een dossier waar we al meer dan 10 jaar 
mee bezig zijn, zijn we niet vergeten. Volgens de laatste 
gegevens van het departement Erfgoed, het departement 
waar we de subsidies van krijgen, staan we eindelijk 
bovenaan de lijst om dit jaar in aanmerking te komen. Dit 
jaar zouden we de werken willen aanbesteden om begin 
volgend jaar uit te voeren. Onze pastoor Freddy zal geen 
mis meer opdragen in de nieuw geschilderde kerken. Op 
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1 maart dit jaar stopt hij als herder van onze 4 parochies 
wegens gezondheidsredenen Freddy we wensen je het 
allerbeste toe. 

De werken aan de beschadigde veldkapel in de Mareweg 
in Meetkerke zullen we in het voorjaar starten. Op 14 
december verleden jaar was de aanbesteding, en als het 
weer ons goedgezind is zullen de werken gedaan zijn 
tegen de zomer van dit jaar.
 
De komst van het nieuw voetbal stadion voor Club Brugge 
is zeer actueel. Minister Schauvliege heeft het gewestelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan “afbakening regionaal stedelijk 
gebied Brugge” voorlopig vastgesteld. Er is een openbaar 
onderzoek opgestart dat loopt  tot 10 februari. Het 
dossier ligt ter inzage in het gemeentehuis en iedereen 
kan zijn bezwaren indienen. Het gemeentebestuur is 
vooral bezorgd over de  mobiliteit, het parkeerbeleid,de 
geluidsoverlast voor de omwonenden en vooral  over de 
toekomst van de mensen die in die zone wonen. Al deze 
bezorgdheden zullen we aankaarten in het openbaar 
onderzoek. 

Beste mensen, dat zijn zo een beetje de belangrijkste 
zaken die aan bod gaan komen in 2017. Zoals men hoort 
zijn er heel wat dossiers die ongelooflijk lang duren en 
waar wij als gemeentebestuur weinig kunnen aan doen 
maar we doen ons best. 

In 2017 zullen we natuurlijk alle gemeentelijke raden 
blijven ondersteunen. Ook de vele verenigen die beroep 
doen op  vrijwilligers en die super  belangrijk zijn voor het 
goed samenleven in een gemeente zullen we in de mate 
van het mogelijke de nodige ondersteuning blijven geven.

Iets waarover de laatste tijd meer en meer gesproken 
wordt, zijn de vrijwillige fusies van gemeenten,  zeer 
weinig gemeenten gaan daarop in. Wel beste mensen 
de gemeente Zuienkerke zal zeker niet op dat aanbod 
ingaan. De gemeente Zuienkerke boert 
goed. Uit verschillende 
enquêtes is gebleken dat de 
mensen hier zeer tevreden 
zijn. Onze financiële toestand 
is nog altijd gezond  en we 
zullen onze belastingen niet 
verhogen.  We hebben een 
zeer goede samenwerking 
met naburige gemeenten en 
intercommunales die we willen 
verder zetten en waar nodig nog 
uitbreiden.  Deze tevredenheid 
komt er niet alleen  door de 
inzet van het gemeentebestuur 
maar ook door de waardering 
van de inwoners en zeker niet 
te vergeten door de inzet van 
het  personeel.  Bij deze  wil ik 

dan ook al ons personeel van harte bedanken voor al hun 
inspanningen. 

Vooraleer het officieel gedeelte af te sluiten wil ik het 
college, de gemeenteraad, het OCMW bedanken voor de 
goede samenwerking. Ook dank voor  jullie aanwezigheid, 
ook van harte dank aan de mensen van de organisatie 
namelijk het Feestcomité, dank ook aan alle vrijwilligers 
en  de verenigen waar men straks terecht kan voor allerlei 
lekkere dingen. Voor de mensen die graag op de foto staan 
heeft het gemeentebestuur samen met het Feestcomité 
gezorgd voor een fotograaf die gratis een onvergetelijke 
foto van jullie zal nemen.

Ik wens aan iedereen een zalig en gelukkig 2017  met 
veel geluk en leute, niettegenstaande een moeilijk 2016  
moeten we positief en enthousiast blijven, zo te zien aan 
jullie zal dat vandaag geen probleem zijn. Voor we het glas 
heffen wil ik nog zeggen dat volgens studies gebleken 
is dat we gezonder zijn gaan leven, er is minder gerookt, 
we moeten nog een beetje meer bewegen en het goede 
nieuws er wordt meer water gedronken. Ik kan jullie gerust 
stellen we hebben voldoende water in huis. 
Laten we nu het glas heffen en klinken op het nieuwe jaar.
Leve Zuienkerke,  leve de Zuienkerkenaars. Santé 
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GEMEENTERAAD

Zitting van 29 september 2016

1. Financiën OCMW
De gemeenteraad keurt de jaarrekening 2015 van het OCMW goed.

2. Gemeentefinanciën
De gemeenteraad stelt de jaarrekening 2015 van de gemeente met de wettelijke rapporten vast.
• De liquiditeitenrekening 2015 sluit af met een positief resultaat op kasbasis van € 4.350.800,53
• De balans sluit 2015 sluit in evenwicht voor een totaal bedrag van € 24.211.036,74

3. Hulpverleningszone West-Vlaanderen
De gemeenteraad stelt het aandeel van de gemeente Zuienkerke in de gemeentelijke toelage voor de Hulpverleningszone 
West-Vlaanderen 1 in het gemeentebudget 2017 vast ten bedrage van  € 98.928,00.

4. Scholengemeenschap “De Oostkant”
• De gemeenteraad keurt de rekening 2015-2016 van de scholengemeenschap “De Oostkant”, vastgesteld door het 

beheerscomité d.d. 30/08/2016, goed.
• De gemeenteraad keurt het convenant voor korte vervangingen voor leerkrachten van de scholengemeenschap “De 

Oostkant” voor het schooljaar 2016-2017 goed.
• De gemeenteraad keurt de functiebeschrijving van stafmedewerker van de scholengemeenschap “De Oostkant”, zoals 

voorgesteld in de vergaderingen van het Beheerscomité en het OCSG d.d. 30/08/2016, goed.
• De gemeenteraad keurt het aangepast werkingsreglement van het lokaal comité OCSG op niveau van de 

scholengemeenschap “De Oostkant”, goed.
• De gemeenteraad keurt het aangepast huishoudelijk reglement van de reaffectatiecommissie van de 

scholengemeenschap “De Oostkant”, goed.
• De gemeenteraad keurt de aangepaste samenwerkingsovereenkomst van de scholengemeenschap “De Oostkant”, 

goed.
• De gemeenteraad keurt het aangepast huishoudelijk reglement van het beheerscomité van de scholengemeenschap 

“De Oostkant”, goed.

5. Goedkeuren bestek en vaststellen van de voorwaarden en wijze van gunnen voor de restauratie van de 
veldkapel te Meetkerke.
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan het bestek voor de restauratie van de veldkapel op het kruispunt van de 
Mareweg / Molenweg en stelt de voorwaarden vast.
De nodige kredieten voor deze werken worden geraamd op € 35.000,00 inclusief BTW en ereloon.
De gunning zal geschieden via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

6. De Lijn : aankoop van een halteaccommodatie
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring voor de aankoop van een halteaccommodatie type AV bij De Lijn, dienstig 
voor de halte ‘Oude Molenweg’, voor een totaal bedrag van 7.042,20 euro inclusief btw, waarvan het gemeentelijk aandeel 
1.760,55 euro inclusief btw bedraagt.

7. Ruimtelijke Ordening: definitieve vaststelling van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Zone-
vreemde constructies gelegen binnen de deelruimte N9 (Oostendse Steenweg)’.
De gemeenteraad stelt het ontwerp GRUP ‘Zonevreemde constructies binnen de deelruimte N9 (Oostendse Steenweg)’, 
bestaande uit een toelichtingsnota met stedenbouwkundige voorschriften en bestemmingsplan, definitief vast.

8. Ruimtelijke Ordening: vaststellen van de rooilijnen en goedkeuring infrastructuurwerken in de verkave-
ling Nieuwe Steenweg / Kerkstraat.
De gemeenteraad stelt de voorgestelde rooilijnen met de voorgestelde aanpassing op het plan vast.
De gemeenteraad keurt eenparig het ontwerpdossier voor de aanleg van de wegenis- en rioleringsinfrastructuur, opgesteld 
door studiebureau Lobelle uit Jabbeke, goed.

9. Doven en/of dimmen van de openbare verlichting.
De gemeenteraad beslist akkoord te gaan met het voorstel waarbij de openbare verlichting gedoofd wordt tussen 23.30u 
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en 4.30u met uitzondering van vrijdagnacht, zaterdagnacht en feestdagen.
De openbare verlichting van de gemeentewegen wordt gedoofd op het gehele grondgebied. De verlichting op de 
gewestwegen waarvan de verlichting eigendom is van het gewest wordt niet gedoofd.

De lichtpunten op volgende kruispunten secundaire of primaire wegen met lokale wegen type I of hoger worden niet 
gedoofd: Brugse Steenweg met Doelhofstraat, Brugse Steenweg met Prins Leopoldstraat, Brugse Steenweg met Nieuwe 
Steenweg, Oostendse Steenweg met Westernieuwweg Zuid, Oostendse Steenweg met Kapellestraat.
Langs de Driftweg worden de lichtpunten gedimd.
De gemeenteraad beslist eenparig Eandis de opdracht te geven tot aanpassing van het verlichtingsnet waarvoor de 
gemeentelijke bijdrage geraamd wordt op 1.309,56 euro.

Zitting van 27 oktober 2016

1. Gemeentefinanciën
• De gemeenteraad stelt de budgetwijziging nr. 1 van het dienstjaar 2016, bestaande uit de wettelijke rapporten en 

toelichting, vast.

• De gemeenteraad verleent gunstig advies aan het tweede voorstel van definitieve berekening van de forfaitaire bijdragen 
van de brandweer voor de jaarrekeningen 2013 en 2014.

 Rekening 2013 : € 69.802,50
 Rekening 2014 : € 69.241,21

2. Centraal Kerkbestuur
• De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging nr. 1 dienstjaar 2016 van de kerkfabriek Sint-Bavo te Houtave.

• De gemeenteraad neemt akte van het budget 2017 van de kerkfabrieken Sint-Bavo, Onze-Lieve-Vrouw, Sint-Bartholomeus 
en Sint-Michiel.

3. Scholengemeenschap “De Oostkant”
De gemeenteraad keurt het budget 2016-2017 van de scholengemeenschap “De Oostkant”, vastgesteld door het 
beheerscomité d.d. 6/10/2016, goed.

4. Finiwo: dagorde en standpuntbepaling voor de buitengewone algemene vergadering d.d. 23/12/2016.
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de dagorde en alle afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene 
vergadering van Finiwo van 23 december 2016.

5. Farys: oprichten van een overlegorgaan in de zin van artikel 25,1e lid van het decreet van 6 juli 2001 hou-
dende de intergemeentelijke samenwerking.
De gemeenteraad overweegt de deelname aan een dienstverlenende vereniging in het kader van de studie, de organisatie 
en de promotie van ondersteunende diensten op het vlak van o.a. logistiek, projectorganisatie, aankoop en facility 
management en neemt daartoe deel aan de werkzaamheden van het met dat doel in de zin van artikel 25, 1ste lid van het 
decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking op te richten overlegorgaan. 
De gemeenteraad stelt een lid van het College van Burgemeester en Schepenen aan, met name de heer Wim Cools, die 
effectief zitting zal hebben in het overlegorgaan.
De gemeenteraad stelt een lid van het College van Burgemeester en Schepenen aan, met name de heer Jacques Demeyere, 
als plaatsvervanger voor het effectieve lid in het overlegorgaan.

6. Goedkeuring ontwerpakte ruil tussen gemeente Zuienkerke en Eandis Assets van perceeltje grond gele-
gen t.h.v. de Nieuwe Steenweg 94 voor het plaatsen van een hoogspanningscabine.
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan de ontwerpakte, opgemaakt door afdeling vastgoedtransacties, 
om over te gaan tot de ruil met Imewo van een perceeltje grond t.h.v. de Nieuwe Steenweg 94 voor de bouw van een 
hoogspanningscabine.
De gemeente laat zich in de akte vertegenwoordigen door de instrumenterende ambtenaar.

7. Verkeer: aanvullende verkeersverordening betreffende het invoeren van beperkt toegangsverbod in de 
Oosternieuwweg Noord – intrekking besluit d.d. 23/02/2012.
De gemeenteraad beslist eenparig het goedgekeurd besluit betreffende het invoeren van beperkt toegangsverbod in de 
Oosternieuwweg Noord d.d. 30/02/2012 in te trekken.



14

* decoratie & creatie *
* alle bloemenwerk (op bestelling) *

* workshops * vintage shop *
* smederij *

      
open: di.do.vr.za.zo

      
Kerkhofstraat 13 • 8377 Houtave

Tel. 050 36 29 97 • GSM 0475 30 80 48
demolhilde@yahoo.com

facebook.com/denkleinenolifant

Wij bieden U 16 sfeervolle en ruime kamers met badkamer, gratis parking en WIFI. Ontbijtbuffet met zicht op de polders. 
Prijzen kamer 2p incl. ontbijtbuffet € 89 - € 129 
( Ook 3p-kamers en familiekamer beschikbaar ) 

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

info@hotelbutler.be -   www.hotelbutler.be  -  www.facebook.com/hotelbutler 

Fam. Degroote – Van Houtte, Blankenbergse Steenweg 13 A  8377 Zuienkerke, Tel 050/42.60.72, Fax: 050/42.61.35 
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8. Verkeer: aanvullende verkeersverordening betreffende de toegang voor weggebruikers in de Ooster-
nieuwweg Noord en de Beverlenksweg.
De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring om in de Oosternieuwweg Noord en de Beverlenksweg beperkt 
toegangsverbod in te voeren door het plaatsen van signalisatieborden F99C en F101C.

9. Politiezone Blankenberge-Zuienkerke: aanpassing gemeentelijke dotatie dienstjaar 2016 ingevolge be-
grotingswijziging nr. 1.
De gemeenteraad keurt eenparig, op basis van het financieringsprotocol goedgekeurd in de gemeenteraad d.d. 27/12/2012, 
de gewijzigde dotatie van de gemeente Zuienkerke aan de politiezone Blankenberge-Zuienkerke voor het dienstjaar 2016 
als volgt goed:
• Vast gedeelte: € 200.260,00
• Variabel gedeelte: € 260.590,00

Zitting van 24 november 2016

1. IMWV: agenda van de Bijzondere Algemene Vergadering 
De gemeenteraad keurt de agenda goed, neemt kennis van de punten en de toelichting en geeft aan de vertegenwoordiger 
van de gemeente opdracht het standpunt van de gemeente op de Bijzondere Algemene Vergadering van IMWV op 
21/12/2016 te vertolken.

2. WVI: agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering 
De gemeenteraad keurt de agendapunten en de daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek van de 
agendapunten van de Buitengewone Algemene Vergadering der aandeelhouders van de West-Vlaamse Intercommunale 
van 22/12/2016 goed.

3. IVBO : agenda van de Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 21/12/2016.
De gemeenteraad keurt de agendapunten van de Bijzondere Algemene Vergadering van IVBO op 21/12/2016 en daarbij 
horende stukken, zoals ter kennis gebracht aan de gemeenteraad, goed.

4. Imewo: gemeentelijk retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar 
domein – verlenging vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019.
De gemeenteraad keurt het gemeentelijk retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar 
domein – verlenging vanaf 01/01/2017 t.e.m. 31/12/2019, goed.

5. Burgemeestersconvenant: ontwerp duurzaam energie actieplan (SEAP 2) voor de groep ‘Lokaal Klimaat-
beleid Noord-West-Vlaanderen.
De gemeenteraad keurt het gezamenlijk duurzaam energieactieplan, inclusief de nulmeting en reductiedoelstelling, voor 
de groep Lokaal Klimaatbeleid Noord-West-Vlaanderen goed.
De gemeenteraad geeft de WVI de opdracht om het gezamenlijk duurzaam energieactieplan ter goedkeuring in te dienen 
bij het Secretariaat van het Burgemeestersconvenant van de Europese Commissie.

6. Gemeentelijke Basisschool.
De gemeenteraad keurt de wijzigingen aan het schoolreglement voor het schooljaar 2016-2017 goed.

7. Goedkeuren bestek en vaststellen van de voorwaarden en wijze van gunnen voor het plaatsen van funde-
ring en riolering voor de chalet op het speelplein achter het Lindenhof.
De gemeenteraad verleent, met 9 ja-stemmen en 1 onthouding, zijn goedkeuring aan het bestek voor het plaatsen van 
fundering en riolering voor de chalet op het speelplein achter het Lindenhof en stelt de voorwaarden vast.
De kostprijs voor deze werken wordt geraamd op een bedrag van 15.000,00 euro inclusief btw.
De gunning zal geschieden via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Stuur
uw ACTIVITEITENKALENDER voor 2017

naar lieselore.verstringe@zuienkerke.be.
Wij publiceren ze gratis.
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INFORMATIE

GEGEVENS BURGERLIJKE STAND EN 
BEVOLKING

Aantal inwoners op 01/01/2017

01/01/2016 2.713

01/01/2017 2.769

+  56

Aantal inwoners per deelgemeente op 01/01/2017

mannen vrouwen totaal

Houtave 218 208 426

Meetkerke 219 213 432

Nieuwmunster 207 218 425

Zuienkerke 754 732 1486

TOTAAL 1398 1371 2769

Gegevens burgerlijke stand en bevolking in 2016

adopties 0

geboorten 14

erkenningen 9

huwelijksaangiften 13

huwelijken 10

echtscheidingen 5

sterfgevallen 11

nationaliteitswijzigingen 0

aankomsten 203

vertrekkers 160

ambtshalve schrappingen 2

interne mutaties 33

Aantal bewoonde woningen

Houtave 166

Meetkerke 183

Nieuwmunster 186

Zuienkerke 623

TOTAAL 1158

OPROEP VROUWELIJKE KANDIDAAT
“Deskundige” GECORO

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening 
(GECORO) is de adviesraad voor ruimtelijke ordening op het 
niveau van de gemeente. De GECORO bestaat in Zuienkerke 
uit 1 voorzitter, 6 vertegenwoordigers van maatschappelijke 
geledingen en 2 deskundigen.
Naast de opdrachten die de gemeentelijke commissie voor 
ruimtelijke ordening heeft ingevolge de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, kan ze advies geven, opmerkingen 
maken of voorstellen doen over alle aangelegenheden met 
betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening, op eigen 
initiatief of op verzoek van het college van burgemeester en 
schepenen of de gemeenteraad (art. 1.3.3 §2 VCRO). 
Daar een deskundig lid zich heeft teruggetrokken uit de 
GECORO dienen wij op zoek te gaan naar een nieuw deskundig 
lid.

Kandidatuurstelling:
Wenst u zich kandidaat te stellen als deskundige, dan schrijft 
u een gemotiveerde brief aan het college van burgemeester 
en schepenen, Kerkstraat 17 te 8377 Zuienkerke.
Als kandidaat “deskundige” dient u te voldoen aan volgende 
voorwaarden:

1. U moet beschikken over een zekere deskundigheid en 
kennis in verband met de uitvoering of toepassing op 
het vlak van stedenbouw en/of ruimtelijke ordening.

2. U kunt beroepservaring of praktijkkennis aantonen op 
gebied van ruimtelijke ordening, hetzij door opleiding 
en vorming inzake ruimtelijke ordening hetzij door 
praktijkkennis of deskundigheid.

3. U dient woonachtig te zijn in Zuienkerke.
4. Gelet op de verplichte man/vrouwverhouding in 

adviesraden en overlegstructuren dient u van het 
vrouwelijk geslacht te zijn.

Voelt u zich geroepen om de toekomst van Zuienkerke 
mede te bepalen, dan verwachten wij uw kandidatuur 
tegen 28 februari 2017.
Bijkomende inlichtingen kunt u bekomen bij het 
gemeentebestuur, dienst ruimtelijke ordening, tel 
050/43.20.54.

Verhuisplanner

Samira en Frederick verwachten een derde 
kindje. Hun rijwoning in Aalst is te klein 
geworden. Het gezin heeft z’n oog laten vallen op een groter 
huis op het platteland.
Annette is 55 jaar en woont samen met haar man Willem in 
Leuven. Beide partners hebben besloten hun eigen weg te gaan. 
Ignace en Jean-Pierre zijn tweelingbroers. Onlangs is hun vader 
op 83-jarige leeftijd overleden. Hij woonde nog zelfstandig.  In 
2010 hebben de broers hun moeder verloren.
De situaties zijn dan wel verschillend maar deze mensen hebben 
iets met elkaar gemeen.
U verhuist? U (ver)koopt of (ver)huurt een pand? U gaat 
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scheiden of bent erfgenaam? Denk dan tijdig aan de impact op 
uw elektriciteits- en gascontract. 
Met behulp van energieovernamedocumenten geeft 
u de meterstanden door aan de leverancier. Een 
energieovernamedocument heeft een juridische waarde. 
Wanneer bijvoorbeeld een (ver)huurder of een ex-partner 
de meterstanden zou betwisten, biedt het document u 
bescherming. Als u de meterstanden correct doorgeeft, 

ontvangt u een juiste slotfactuur van de leverancier.
De verhuisplanner op de website van de Vlaamse Regulator voor 
de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) geeft u gratis informatie 
op maat over de stappen die u moet ondernemen bij elke 
wijziging op een adres. 
Raadpleeg  www.vreg.be/verhuisplanner en kijk welke situatie 
voor u van toepassing is. Heeft u geen internet, bel dan het 
gratis nummer 1700. 

telefoonboeken

Op 16 februari 2017 treedt in Brugge
een nieuw parkeerplan in werking.

Wat wijzigt er? 

De binnenstad wordt voortaan één grote bewonerszone. 
De blauwe zone verdwijnt er. 
In bepaalde straten in de deelgemeenten grenzend aan 
de binnenstad wordt een blauwe zone ingevoerd op 
wandelafstand van de binnenstad. 

BEZOEKERS
Voor een bezoekje aan de binnenstad kan je bij voorkeur 
parkeren in de gratis randparkings, in de parking Station 
(met gratis bus heen en terug) of in de ondergronds 
publieke parkings. 

Deze parkings zijn een voordelig alternatief voor het 
bovengronds parkeren. 

Voor de bezoekers wordt de volledige binnenstad een 
betalende zone. Het bovengronds parkeren is beperkt in 
tijd, min. 15 minuten en max. 2 uur tussen 9 u. en 20 u. 

Na 20 u. is bovengronds parkeren in de binnenstad wel 
gratis. Vanaf 18 u. kan je elke dag van de week tegen een 
voordelig tarief ondergronds parkeren. 

WERKNEMERS 
Wie in de binnenstad werkt, kan de wagen parkeren in de 
gratis randparkings op wandelafstand van de stad of in de 
park & ride parkings waar je met het openbaar vervoer of de 
fiets je traject kan verderzetten. 
Je kan je wagen ook parkeren in de publieke parkings, waar 
je een werknemersabonnement kan aankopen. Wil je toch 
bovengronds parkeren, dan is er ook een voordeeltarief van 
3 euro/dag voor iedereen die werkt in de binnenstad. 
Werkenden die tewerkgesteld zijn in de blauwe zone in de 
stadsrand kunnen een gratis digitale parkeervergunning 
aanvragen voor de zone waar ze tewerkgesteld zijn.

Vragen over parkeren in Brugge? 
www.brugge.be/parkeren
Parkeerwinkel Huis van de Bruggeling, Frank Van 
Ackerpromenade 2, Stationsplein. 
t 050 44 8000
brugge@parkeren.be
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eandis
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centrale verwarming

MET UW STRAAT, BUURT OF
VERENIGING MEEDOEN AAN
VLAANDEREN FEEST! IN 2017? 

Een optie op een feestcheque tot 170 euro is mogelijk! 

Spreekt het idee u aan om een feest voor uw straat of 
buurt in de steigers te zetten? Dan is de aanloop naar 
de Vlaamse feestdag (weekend van 30 juni tot 2 juli plus 
Vlaamse feestweek van 4 tot 10 juli) en uiteraard 11 juli 
zelf  een uitgelezen moment om dat in de praktijk om te 
zetten. Vanuit ‘Vlaanderen Feest! ter gelegenheid van 11 
juli’ komt dergelijk initiatief in die 11-daagseperiode immers 

in aanmerking voor een optie op een feestcheque tot 170 
euro! Datzelfde geldt trouwens ook voor een activiteit 
van een vereniging die zich wil inpassen in deze jaarlijkse 
campagne naar aanleiding van de Vlaamse feestdag.

Buurtinitiatieven komen in aanmerking indien alle 
bewoners van de straat, de straten of de wijk waarop ze 
zich richten, welkom zijn. Van andere activiteiten door 
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arm
ings

toestel? Pas dan deze drie gouden regels toe:

1. Veilig opstarten: keuring voor eerste gebruik

Laat je nieuw
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arm

ingstoestel vóór het 
eerste gebruik keuren door een erkende technicus. Hij gaat 
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of het goed geplaatst is. Nadien krijg je een keuringsrapport, 
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en: periodiek onderhoud

Laat je stookolieketel jaarlijks en je gasketel tw
eejaarlijks 

onderhouden door een erkende technicus. Hij controleert 
of er risico is op CO

vergiftiging en reinigt en stelt de ke
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 regels:

BRANDSTOFTYPE KEURING (vóór eerste 
ingebruikname) 

PERIODIEK ONDERHOUD VIJFJAARLIJKSE VERWARMINGSAUDIT

VAST (bv. pellets, 
houtsblokken, kolen)

Door een geschoold 
vakman 

Elk jaar door een geschoold vakman Door een erkende technicus verwarmings
audit 

VLOEIBAAR  
(bv. stookolie)

Door een erkende 
technicus vloeibare 
brandstof

Elk jaar door een erkende technicus  
vloeibare brandstof

Door een erkende technicus vloeibare brand
stof

GAS (bv. aardgas, 
propaan, butaan)

Door een erkende 
technicus gasvormige 
brandstof

Elke twee jaar door een erkende  
technicus gasvormige brandstof

Door een erkende technicus gasvormige 
brandstof

Je ontvangt Een keuringsrapport, 
dat je moet bewaren 
bij het toestel. 

Een reinigings en verbrandingsattest: de 
laatste twee reinigings en verbrandingsat
testen moeten bij het toestel blijven.

Een verwarmingsauditrapport dat je moet 
bewaren bij het toestel

Verplichting voor De eigenaar De huurder, die een kopie van de attesten 
aan de eigenaar bezorgt. De eigenaar als die 
niet verhuurt.

De eigenaar

Voor een overzicht met alle verplichtingen voor jouw installatie: surf naar www.veiligverwarmen.be

VU: Jean-Pierre Heirman, secretaris-generaal, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel

3. Zuinig verwarmen: verwarmingsaudit

Als je je huis verwarmt met een verwarmingstoestel dat oud
er is dan vijf jaar en met een vermogen vanaf 20 tot en met 
100 kW (de meeste gewone centrale verwarmingstoestellen) , 
dan moet je elke vijf jaar een verwarmingsaudit laten uit
voeren. De erkende technicus berekent het rendement van 
de hele verwarmingsinstallatie en stelt energiebesparende 
maatregelen voor. De resultaten worden opgenomen in een 
verwarmingsauditrapport, dat je bij je toestel bewaart.
Voor meer informatie over de verwarmingsaudit op een ke
tel groter dan 100 kW: surf naar  www.veiligverwarmen.be. 

Waarom?
De keuring voor eerste gebruik, het onderhoud en de au
dit zijn wettelijke verplichtingen, en je hebt er zelf ook 
voordeel bij: je verwarmt je huis op een veilige, zuinige én 
milieuvriendelijke manier.

DEPARTEMENT
LEEFMILIEU NATUUR & ENERGIE WWW.LNE.BE

Veilig

• lager risico op CO-vergiftiging: bij een verwarmingstoe stel 
met een slechte verbranding, ondermaatse of ontbre kende 
luchttoevoer of een slecht werkende schouw, kan er CO  
vrijkomen

• lager risico op schouwbrand: een vuile schouw met veel 
roetaanslag of verstoppingen belemmert de afvoer van de 
verbrandingslucht, waardoor brand kan ontstaan

Zuinig

• lagere verwarmingskosten: een toestel dat goed werkt, 
heeft een hoger rendement en verbruikt dus minder 
brandstof

• minder grote herstellingskosten: een slecht onderhou
den toestel moet sneller hersteld of vervangen worden

Milieuvriendelijk 

• minder uitstoot van schadelijke stoffen zoals fijn stof
• minder CO2-uitstoot omdat je minder brandstof ver

bruikt

Een erkende technicus in je buurt?
De keuring, het onderhoud en de verwarmingsaudit moeten  
altijd door een erkende technicus worden uitgevoerd. Die 
heeft een opleiding gevolgd in een erkende opleidingsinstel
ling, is geslaagd voor het bijhorende examen en volgt elke 
vijf jaar een bijscholing in techniek en wetgeving.

Vind een erkende technicus in je buurt op 
www.veiligverwarmen.be.

Meer weten? 
Surf naar www.veiligverwarmen.be.

Je vindt er meer informatie over de wetgeving en voor
beelden van rapporten en je kan er de verwarmingsweg
wijzer raadplegen die je een gepersonaliseerd overzicht 
geeft van je verplichtingen voor je verwarmingstoestel en 
opslagtank voor gas of stookolie.

Of bel 1700, het gratis informatienummer van de Vlaamse 
overheid.

Is jouw centrale verwarming 
klaar voor de winter?

verplichtingen voor een veilige, zuinige en  
milieuvriendelijke cv

Verwarm jij je huis met een centraal verwarmings
toestel? Pas dan deze drie gouden regels toe:

1. Veilig opstarten: keuring voor eerste gebruik

Laat je nieuwe of gewijzigde verwarmingstoestel vóór het 
eerste gebruik keuren door een erkende technicus. Hij gaat 
na of het voldoet aan alle veiligheids en kwaliteitseisen en 
of het goed geplaatst is. Nadien krijg je een keuringsrapport, 
dat je bij het toestel bewaart.

2. Veilig verwarmen: periodiek onderhoud

Laat je stookolieketel jaarlijks en je gasketel tweejaarlijks 
onderhouden door een erkende technicus. Hij controleert 
of er risico is op COvergiftiging en reinigt en stelt de ke
tel af zodat deze zuinig werkt. In ruil hiervoor ontvang je 
een  reinigings- en verbrandingsattest, waarvan je de twee 
laatste bij je ketel bewaart. 

Koning Albert II laan 20/8
1000 BRUSSEL
www.lne.be

3 gouden regels:
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3. Zuinig verwarmen: verwarmingsaudit

Als je je huis verwarmt met een verwarmingstoestel dat oud
er is dan vijf jaar en met een vermogen vanaf 20 tot en met 
100 kW (de meeste gewone centrale verwarmingstoestellen) , 
dan moet je elke vijf jaar een verwarmingsaudit laten uit
voeren. De erkende technicus berekent het rendement van 
de hele verwarmingsinstallatie en stelt energiebesparende 
maatregelen voor. De resultaten worden opgenomen in een 
verwarmingsauditrapport, dat je bij je toestel bewaart.
Voor meer informatie over de verwarmingsaudit op een ke
tel groter dan 100 kW: surf naar  www.veiligverwarmen.be. 

Waarom?
De keuring voor eerste gebruik, het onderhoud en de au
dit zijn wettelijke verplichtingen, en je hebt er zelf ook 
voordeel bij: je verwarmt je huis op een veilige, zuinige én 
milieuvriendelijke manier.

DEPARTEMENT
LEEFMILIEU NATUUR & ENERGIE WWW.LNE.BE

Veilig

• lager risico op CO-vergiftiging: bij een verwarmingstoe stel 
met een slechte verbranding, ondermaatse of ontbre kende 
luchttoevoer of een slecht werkende schouw, kan er CO  
vrijkomen

• lager risico op schouwbrand: een vuile schouw met veel 
roetaanslag of verstoppingen belemmert de afvoer van de 
verbrandingslucht, waardoor brand kan ontstaan

Zuinig

• lagere verwarmingskosten: een toestel dat goed werkt, 
heeft een hoger rendement en verbruikt dus minder 
brandstof

• minder grote herstellingskosten: een slecht onderhou
den toestel moet sneller hersteld of vervangen worden

Milieuvriendelijk 

• minder uitstoot van schadelijke stoffen zoals fijn stof
• minder CO2-uitstoot omdat je minder brandstof ver

bruikt

Een erkende technicus in je buurt?
De keuring, het onderhoud en de verwarmingsaudit moeten  
altijd door een erkende technicus worden uitgevoerd. Die 
heeft een opleiding gevolgd in een erkende opleidingsinstel
ling, is geslaagd voor het bijhorende examen en volgt elke 
vijf jaar een bijscholing in techniek en wetgeving.

Vind een erkende technicus in je buurt op 
www.veiligverwarmen.be.

Meer weten? 
Surf naar www.veiligverwarmen.be.

Je vindt er meer informatie over de wetgeving en voor
beelden van rapporten en je kan er de verwarmingsweg
wijzer raadplegen die je een gepersonaliseerd overzicht 
geeft van je verplichtingen voor je verwarmingstoestel en 
opslagtank voor gas of stookolie.

Of bel 1700, het gratis informatienummer van de Vlaamse 
overheid.

Is jouw centrale verwarming 
klaar voor de winter?

verplichtingen voor een veilige, zuinige en  
milieuvriendelijke cv
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lokale organisaties wordt verwacht dat ze geen besloten 
karakter hebben voor bv. alleen leden, maar een algemeen 
publiek uitnodigen. Het moet ook gaan om initiatieven 
en activiteiten zonder competitief, partijpolitiek of 
commercieel karakter. Maar verder krijgt de creativiteit van 
de organisatoren volop vrij baan voor de concrete invulling.

De mogelijke feestcheque bestaat dan uit een tussenkomst 
tot maximaal 170 euro in een aantal gemaakte 
realisatiekosten na afloop. Kosten voor bijvoorbeeld 
infrastructuur en materiaal om de activiteit mogelijk te 
maken of prestatievergoedingen voor een optreden en 
dergelijke, komen via de feestcheque in aanmerking voor 
recuperatie. Uitgaven voor een natje en een droogje blijven 
wel voor eigen rekening van de organisator. 

Let op: geldige kandidaturen kunnen maar aanvaard 
worden zolang de voorraad feestcheques binnen het 
beschikbare budget strekt. De opties op een feestcheque 
worden daarom toegekend volgens het principe “wie eerst 
komt, eerst oogst”. Elk jaar overtreft de vraag al snel het 
aanbod! Er zeer vlug bij zijn is dus de boodschap!

De campagne wordt financieel mogelijk gemaakt 
dank zij een subsidie van de Vlaamse overheid voor 
Vlaanderen Feest! 

Alle informatie plus het formulier om te kandideren 
is vanaf midden maart tot uiterlijk einde april (of 
tot uitputting van de opties op een feestcheque) 
beschikbaar op www.vlaanderenfeest.eu 

Op die webstek kan u dan ook alle concrete informatie 
vinden over de vereiste kenmerken voor de activiteit, 
over de na te leven bepalingen bij de uitwerking, over 
uitgaven die wel en niet in aanmerking komen voor 
tussenkomst en over de bewijsvoering die na afloop 
verwacht wordt om de optie op de feestcheque om 
te zetten in een effectief bedrag op de rekening van 
uw organisatie.

Opgelet in het verkeer:
Waarschuw mee voor de dode hoek 

Vrachtwagens en fietsers 
op de weg: het is een 
gevaarlijke combinatie. Nog 
altijd gebeuren er tragische 
ongevallen omdat de 
chauffeur de fietser niet 
tijdig kon opmerken. Wie 
vlak naast, achter of voor 
een vrachtwagen fietst, 
bevindt zich in de dode 
hoek. Levensgevaarlijk! 
Het Provinciebestuur West-
Vlaanderen voert al jaren 
een preventiecampagne 
om te wijzen op de gevaren 
van de dode hoek. 

Waarschuw mee! Bestel folders met tips en deel ze uit aan 
je fietsende leerlingen of aan de vrachtwagenchauffeurs 
van je bedrijf. Plak de sticker op je vrachtwagen. 

Neem alvast een kijkje op www.letopvoordedodehoek.be 
en bestel er je materiaal. 

 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

 ”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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GRAFZERKEN in natuursteen, 
rechtstreeks aan de bron.

Arduin - marmer - graniet - witsteen

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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Reni: Gebruik regen zonder zorgen

Gaat u (her)bouwen en bent u verplicht een regen-
waterput te plaatsen en te infiltreren? Of wil u be-
sparen op uw waterfactuur door duurzaam gebruik 
en recuperatie?

Maak dan kennis met Reni van FARYS. Op www.reni.be kiest 
u uit 7 basispakketten voor regenwaterrecuperatie. Van een 
design regenton tot een uitgebreide regenwaterinstallatie 
met filter, pomp en tank die aan alle normen voldoen. 

Elke regenwaterinstallatie werd geselecteerd door onze 
experts: ondergronds of bovengronds, in beton of kunststof 
en met of zonder infiltratievoorziening. Elk basispakket is 
ook uitbreidbaar met verschillende opties zoals een grotere 
tankinhoud en een berijdbaar deksel (wanneer de tank b.v. 
onder de oprit komt).
De samenstelling en berekening van het pakket gebeurt 
eenvoudig via de website. De online tool zoekt via drie tot 
twaalf vragen het beste regenwaterrecuperatiesysteem 
dat afgestemd is op uw behoeften, de nieuwe verordening, 
ruimtelijke beperkingen en de dakoppervlakte.

Zeg niet zomaar regenput tegen een regenwaterin-
stallatie van Reni!

Wij denken niet alleen aan de wettelijke vereisten, maar 
ook aan uw voorkeur en gebruiksgemak op lange termijn. 
Daarom wordt het materiaal buiten (grondwerken) en 
het materiaal binnen (sanitaire installatie) goed op elkaar 
afgestemd en komt u niet voor verrassingen te staan 
wanneer u uw kraantje opendraait. De regenwaterinstallatie 
wordt bovendien maximaal vooraf gemonteerd en in één 
keer geleverd. Zo blijft het werk bij de installatie beperkt en 
is de kans om fouten te maken bij het zelf plaatsen miniem. 
Voor klanten van FARYS geldt bij een pakket met plaatsing, 
zelfs bij nieuwbouw het verlaagd btw-tarief van 6%.

De prijzen van Reni variëren tussen 85 euro (excl. btw) voor 
de meest eenvoudige regenton met filter en aftapkraantje 
tot 3 200 euro (excl. btw) voor een maxi installatie met 
voorfilter, rustige toevoer, betontank van 5.000 liter, 
vlottende aanzuig, vlotterschakelaar, overschakelpomp 
(Belgaqua gekeurd), duo nafilter en gietijzeren deksel. 

Enkele nuttige tips die het verschil maken bij duur-
zaam watergebruik:

Buiten de woning
Vlaanderen raakt steeds meer verhard waardoor het 
regenwater steeds moeilijker zijn weg naar de bodem 
kan vinden. Dit zorgt voor grote wateroverlast bij hevige 
regenval.

• Laat regenwater daarom zoveel mogelijk infiltreren op je 
eigen terrein. Door een waterdoorlatende bestrating te 

gebruiken voor de oprit, kan het regenwater ter plaatse 
in de grond dringen. Een infiltratievoorziening moet goed 
bereikbaar en inspecteerbaar zijn, omdat ze regelmatig 
gereinigd moet worden. Hou bij ontwerp ervan rekening 
met de grondsoort en de grondwaterstand. Zo vermijd 
je snelle verzadiging van het systeem, met eventuele 
wateroverlast als gevolg.

• Bij nieuwbouw of grondige renovatie is het gescheiden 
afvoeren van regenwater en afvalwater verplicht.

• Vang regenwater zoveel mogelijk op in een 
regenwaterput, zodat je het later binnen kan 
hergebruiken. Een grote put is niet altijd de garantie 
op de beste kwaliteit. Algemeen gesproken geldt: hoe 
groter de aangesloten dakoppervlakte en hoe groter 
de put, hoe minder vaak de put zal moeten worden 
bijgevuld. Er dient wel steeds voldoende waterverbruik te 
zijn, zodat het water in de regenput regelmatig ververst 
wordt. Staat de regenput steeds vol dan vloeit het verse 
water direct weg via de overloop of infiltratie. De (ideale) 
inhoud is niet enkel afhankelijk van het dakoppervlak 
maar ook van het verbruik.

• Voorzie buiten aan de woning voldoende tappunten 
om regenwater te gebruiken om de tuin en planten te 
sproeien, de auto te wassen of te poetsen.

In de woning
• Zorg voor een goede filtering van het regenwater (zowel 

voor- als nafilter). Regenwater dat maximaal gefilterd 
is, kan je daarna voor veel meer toepassingen gebruiken, 
zoals een kraantje in de berging voor schoonmaak, 
toiletspoeling, wasmachine.

• Het is nooit toegestaan een vaste verbinding te maken 
tussen het regenwater- en drinkwatersysteem. Het risico 
bestaat in dat geval dat het minder zuivere regenwater 
in het drinkwaternet zou kunnen terechtkomen.

• U kan de regenwaterput met drinkwater bijvullen 
of overschakelen tussen het regenwater- en 
drinkwatercircuit. Bijvullen kan manueel of 
automatisch. Overschakelen op drinkwater kan met 
een geautomatiseerde module. Let er wel op dat dit 
systeem een Belgaqua-keurmerk draagt.

Belangrijke aandachtspunten
• Zorg steeds voor een vertraagde toevoer in de tank, 

zodat het slib op de bodem niet gaat omwoelen, 
maar blijft liggen.

• De aanzuiging van de pomp mag niet vanop de bodem 
vertrekken. De pomp zou anders bezonken vuil kunnen 
aanzuigen.

Bekijk je graag alles eens van dichtbij of met persoonlijk 
advies, bezoek dan onze Reni toonzaal in Gent of neem 
contact met ons op.

Contact en toonzaal
Reni - Stropstraat 1 – 9000 Gent – 09 242 58 39 – info@
reni.be 
De toonzaal is open van maandag tot vrijdag, op afspraak.
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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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Zwerfvuilopruimactie

Op zaterdagnamiddag 25 maart 2017 organiseert 
beweging.net Zuienkerke voor de achtste keer een 
opruimactie van zwerfvuil met medewerking van het 
gemeentebestuur.

Op verschillende locaties, verspreid over de vier 
deelgemeenten, ruimen we zwerfvuil op. We verzamelen 
om 13.30 uur op de parking achter het gemeentehuis aan 
de vernieuwde loods van de technische dienst. In groepjes 
trekken we naar diverse plaatsen.

Tegen 16 uur komen we terug naar de werkplaats van de 
technische dienst om onze buit te verzamelen. We sluiten 
de namiddag af met een hapje en een drankje om onze 
vrijwillige medewerkers te bedanken.

Hartelijk welkom indien je aanwezig kan zijn om mee te 
werken aan deze sensibiliseringsactie.

Voor meer informatie: Conny Van Belle (gsm 0494 57 03 
91) en Noël Delaere (gsm 0478 97 05 02).

OPENBARE WERKEN & 
TECHNISCHE DIENST

 De vrijwilligers die aan een vorige opruimactie meewerkten, met een deel van het verzamelde afval.
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CULTUUR

Theater Kleiem stelt voor : Terrasje doen

Theater Kleiem speelt in de gemeentezaal Zuienkerke 
het stuk : Terrasje doen van Hilda Vleughels, regisseur is 
Philippe De Merrisse.

Speeldata zijn:
24.02.2017, 25.02.2017 telkens om 20 uur
26.02.2017, 01.03.2017 telkens om 19 uur
03.03.2017, 04.03.2017 telkens om 20 uur

Kaartverkoop:
bij Jenny Goethals,
Nieuwe Steenweg 49, 8377 Zuienkerke
tel. 050/41.01.91, mail : jennygoethals@gmail.com

De Bommelaar stelt voor : De Narsisters

Een absurd blijspel in twee bedrijven naar Piet Damstra in 
een regie van Bernard Lucker

Korte inhoud:
Fleur gaat voor een tijdje naar Afrika en wil haar huis niet 
onverzorgd achterlaten. Ze verhuurt het huis aan Kitty 
voor de periode dat ze in het buitenland is. Dat Kitty er 
een huis van plezier van zal maken, komt niet bij Fleur op. 
Vogeltjes van diverse pluimage maken hun opwachting 
en wat doet het ene haantje Boudewijn in de kooi van 
paradijsvogels? Vlieg met ze mee en … lach erom! De 
volière staat open.
“De Narsisters” is een absurd blijspel met de nodige 
komische verwikkelingen. Geniet mee en we maken er 
samen een leuke avond van.

Personages:
Fleur: Ann Florizoone
Hilde: Katia Lambert
Celine: Wendy Pinoy
Gloria: Lies Lucker
Rietje: Sandy Boonefaes
Kitty: Christine Hallaert
Tirza: Isabelle Deloddere
Mirande: Fien Lucker
Boudewijn: Bernard Lucker

Speeldata:
01, 03, 04, 05, 08, 10 en 11 maart 2017 om 20 h, behalve op 
zondag 05 maart om 18 h.

Kaarten:
Enkel in voorverkoop aan € 8
bij Martine en Bernard Lucker-Vandenbussche,
via het telefoonnummer 050 41 90 51 of bij de spelers.

BLANKENBERGE
 Aanbod Cultuurcentrum Blankenberge
PODIUMVOORSTELLINGEN

 VRIJDAG 27 JANUARI 
20 u. – CC Casino
Mariana Tootsie 
Simply Blue
abonnement € 10 – ticket € 12,50 –jong volk € 8,50

toegankelijke jazz en blues

 ZATERDAG 18 FEBRUARI 
20 u. – CC Casino
Stan Van Samang
Live
 abonnement € 15 – ticket € 18 –jong volk € 13,50

muziek  

 ZATERDAG 25 FEBRUARI
20 u. – CC Casino
Patrick Pickart 
Hypno-zen-sation
abonnement € 10 – ticket € 12,50 – jong volk € 8,50

Hypnoseshow en humor

 ZATERDAG 4 MAART
20 u. – CC Casino
The Adele Project 
Adele & mannen
abonnement € 10 – ticket € 12,50 – jong volk € 8,50

tribute 

 VRIJDAG 10 MAART
20 u. – CC Casino
David Galle
En dan?
abonnement € 10 – ticket € 12,50 – jong volk € 8,50

humor

 ZATERDAG 11 MAART
20 u. – CC Casino
t,arsenaal Mechelen 
Het kraken van de maan
abonnement € 10 – ticket € 12,50 – jong volk € 8,50

theater
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 VRIJDAG 7 APRIL
20 u. – CC Casino
Kommil Foo
Schoft
abonnement € 21,50 - ticket € 24 –jong volk € 20

cabaret

 VRIJDAG 14 APRIL
20 u. – CC Casino
Frascati Symphonic
Romance and balance
abonnement € 10 – ticket € 12,50 – jong volk € 8,50

klassieke muziek
 VRIJDAG 21 APRIL
20 u. – CC Casino
inleiding om 19.15 u.
Alice Reijs en Ariane Van Vliet
De Hondenwei
abonnement € 10 – ticket € 12,50 – jong volk € 8,50

theater

CURSUSAANBOD 
Geen cursus op feestdagen of tijdens schoolvakanties

LANG TRAJECT - WEKELIJKS

 Kleuter- en jeugdateljee
wanneer?
Kleuterateljee (2de en 3de kleuter): zaterdag 13.15 tot 
15.15 u. vanaf 14/01/2017
Jeugdateljee 
• 1ste tot 4de leerjaar: 
 woensdag van 13.45 tot 15.45 u. vanaf 11/01/2017
 of woensdag van 16.15 tot 18.15 u. vanaf 11/01/2017
• 5de en 6de leerjaar, 1ste en 2de middelbaar: 
 zaterdag van 10 tot 12 u. vanaf 14/01/2017
Er is mogelijkheid om maximum twee proeflessen te volgen. 
waar? Dienstencentrum De Bollaard,
            Koning Albert I-laan 112
prijs? Half cursusjaar (vanaf woensdag 11 of zaterdag 
14/01/2017) € 55 en € 7 materiaalbijdrage per trimester

VOLZET

 Boetseren en keramiek
100% Vis 

 Kalligrafie
wanneer? donderdag van 19.30 tot 22 u.
reeks 2: 20/04, 27/04, 04/05, 11/05, 18/05, 1/06
waar? Pekelput, Barcadère 1
prijs? € 45 voor 6 lessen - € 8 voor materiaal voor beginners

 Tekenen voor beginners 
wanneer? dinsdag van 19.30 tot 22 u.
reeks 2: vanaf 10/01 - 11 lessen
waar? Dienstencentrum De Bollaard, Koning Albert I-laan 
112
prijs? € 60 voor 10 lessen

 Tekenen en schilderen voor gevorderden 
wanneer? dinsdag van 13.30 tot 16 u.
reeks 2: vanaf 10/01 - 11 lessen
waar? Dienstencentrum De Bollaard,
            Koning Albert I-laan 112
prijs? € 60 voor 11 lessen

 Gemengde technieken – creatief aan de slag
wanneer? donderdag van 13.30 tot 16.30 u.
reeks 2: vanaf 12/01 - 10 lessen
waar? Pekelput, Barcadère 1
prijs? € 60 voor 10 lessen

KORT TRAJECT 

 Zeefdruk op textiel 
wanneer? woensdag van 19.30 tot 22.00 u.
woensdag 8, 15 en 22 februari



29

waar? Pekelput, Barcadère 1
prijs? € 55 (lessen en zeefdrukmateriaal inbegrepen)
i.s.m. Vormingplus Regio Brugge

 Uitreiking 21ste cultuurprijs met concert van Les 
Petits Chanteurs du Nord
wanneer? zaterdag 18 maart 20u. 
waar? CC Casino 
prijs? € 8 - ticketverkoop vanaf 1 februari 2017 
organisatie: stedelijke cultuurraad Blankenberge i.s.m. 
stad Blankenberge

TENTOONSTELLINGEN

CC Oud Stadhuis
• 14 april > 21 april 
 Patchwork  • Nicole Cocquyt

• 27 april > 7 mei 
 Schilderijen • Blankenbergs Kunstcollectief

Exporuimte De Meridiaan – CC Casino
• WO I Blankenberge en Uitkerke – 4 jaar bezetting
 en honger
 nog tot 5/02 
• Het onderwijs in Blankenberge en Uitkerke
 Van 24/02 > 23/04 | 
• Carnaval fotogeniek 
 Van 24/03 > 23/04 |

elke dag van 14 tot 17 uur, gesloten op maandag en dinsdag
exporuimte De Meridiaan/inkomhal CC Casino, 
Casinostraat | gratis toegang

info & reservatie

ONLINE INFO EN TICKETS
cultuur.blankenberge.be
www.facebook.com/cultuurcentrumblankenberge

TELEFOON
T 050 636 600 – maandag tot vrijdag van 9 tot 12 & van 
14 tot 17 uur

E-MAIL
cultuur@blankenberge.be

INFO- & TICKETBALIE
dienst Toerisme
Koning Leopold III-plein
openingsuren 
ma – za: 9 tot 11.45 uur 
& van 13.30 tot 17 uur
uitzonderingen:
2/01: gesloten
26/02: open van 10 – 16 uur

KEUKENS
BADKAMERS

BUREAUS
SLAAPKAMERS

DRESSINGS
MAATWERK

Diapal nv 
Bekedijkstraat 1     8490 Jabbeke     t. 050 81 91 70     f. 050 81 91 88
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Kerstsfeer in de klassen 

Net voor de kerstvakantie 
heerst er een gezellige sfeer 
op school… proefwerken 
voor het lager zijn voorbij 
en de kerstmutsen komen 
te voorschijn. Kerstmuziek 

en leuk versierde 
kerstboompjes maken 
de klassen zoveel 
stemmiger … een  ‘zalig 
kerstgevoel’ is voelbaar 
in de kleinste hoekjes 
van school. Geniet mee 
…

ONDERWIJS

Nieuws uit de gemeenteschool
't POLDERHART Zuienkerke !!!

Gemeentelijke Basisschool Zuienkerke
Nieuwe Steenweg 37 - 8377 Zuienkerke 

www.gemeenteschoolzuienkerke.be
Telefoon 050/41 84 30

Sterretjesfeest + benefiet vzw GLEK 

Wanneer deze editie verschijnt, is het nieuwe jaar 2017 
reeds gestart.  Hopelijk wordt een “warmer” jaar op 
wereldvlak dan het bewogen jaar 2016. Wij duimen 
alvast voor meer vrede, verdraagzaamheid en oprechte 
hartelijkheid  voor alle mensen op deze mooie wereldbol.

Gelukkig was de voorlaatste week van 2016 één van 
de warmste weken in Vlaanderen (MFL) en dit was 
ook voelbaar in onze school. Op vrijdagvoormiddag 23 
december hielden we een sfeervol sterretjesfeest waarbij 
een mooie geldsom overhandigd kon worden voor vzw 
GLEK.
Het inzamelen van geld gebeurde vooral via een 
sponsorwandeling en het mini-kerstmarktje op 
22 december. Via deze weg willen we al onze 
kinderen, hun ouders en familie nogmaals hartelijk 
danken voor het prachtig behaalde resultaat.                                                                                                    
We zijn er zeker van dat vzw GLEK hiermee heel wat 
kinderen uit voorzieningen gelukkig kan maken ! 

Heerlijke
kerstkoekjes !!

Een

creatieve

kerstboom !!
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COMPUTERWINKEL

iPHONE & iPAD HERSTELLING 

VERKOOP LAPTOPS, TABLETS & SMARTPHONES

NETWERKBEHEER

CAMERABEWAKING

PROFESSIONELE OPLOSSINGEN OP MAAT 

SERVICECONTRACTEN

WEBSITES

BLANKENBERGE 
BRUGSE STEENWEG 72, T 050 41 91 40

BREDENE 
KAPELSTRAAT 43, T 050 41 91 40 

FOLLOW US ON C

INFO@QUESTCOMPUTERS.BE /// WWW.QUESTCOMPUTERS.BE

CAMERA
SPECIALIST
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Sint en Piet op onze school 

Ook dit jaar waren 
alle kinderen uit onze 
school heel erg braaf, 
dus kwamen Sint en 
Piet persoonlijk op 
bezoek. De schoentjes 

stonden al vroeg klaar! 
Gelukkig was oma Catho 
bereid om Sint en Piet 
af te halen met haar 
mooi paardje en koetsje 
want het paard Slecht 
Weer Vandaag van de 
Sint was oververmoeid 
van het vele lopen op de 
daken. Het was een blij 
weerzien!

En zoveel talent op onze school …kijk maar mee 

Apetrots zijn we op onze Hanne uit het 6e leerjaar die 
een fantastisch resultaat neerzette op de Junior STEM 
Olympiade. Ze behaalde maar eventjes ZILVER op de 
finale te Leuven en dit op eventjes een 15.000 tal Vlaamse 
deelnemers.

Ongelooflijk trots zijn we
op haar !! 

Organisatietalent door 
onze leerlingenraad !

Onze leerlingenraad nam 
het initiatief om appeltjes 
en peertjes in te zamelen 
die dan geperst werden 
tot heerlijk natuurlijk, 
puur appelsap. We hebben 
zo eventjes 115 boxen 
van 5 l te koop kunnen aanbieden. Benieuwd  wat onze 
leerlingenraad in petto heeft !!
Ze zullen ons ongetwijfeld aangenaam verrassen !!

Proficiat aan 3e en 4e leerjaar die hun sportieve talenten 
toonden tijdens “alles met de bal “ 

Improvisatie- en theatertalent in de 3e kleuterklas is van 
heel hoogstaande, fantasierijke kwaliteit!
Het wordt opnieuw een fantastische voorstelling!!   
Welkom iedereen … één hondje uit de 1001 dalmatiërs en 
MegaMindy popelen al van ongeduld !

Zomaar

eventjes

115 boxen

waaah!! !!
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ENERGIETECHNIEKEN  •  WARMTEPOMPEN  •  ZONNEBOILERS

SANITAIR  •  VERWARMING  •  VENTILATIE

Jan Bosschaert
0477/69.14.39
jan@demabo.be

Nick Demaecker  
0478/97.22.68
nick@demabo.be

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

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

Flor Soetaert
siersmid

Kerkhofstraat 13
8377 Houtave
0470/047125

flor_soetaert@hotmail.com



35

We behaalden ook een bronzen medaille voor onze                                                                        
verkeerseducatie op onze school voor het vorig schooljaar                                                                          
2015-2016 ! Proficiat aan alle leerlingen die ” veilig” met                                                                               
de fiets of te voet hun verkeersproeven hebben afgelegd,                                                                                    
zo kregen we deze mooie medaille te pakken !!

Zo zie je maar talenten voldoende op school en dit zijn er 
nog maar enkele … vertellen nog meer over in een volgend 
artikel. Ondertussen sluiten we graag af met onze 
allerkleinsten die nieuwsgierig uitkijken naar al het mooie 
dat 2017 te bieden heeft.

Alvast een hartverwarmend 2017!!!

Hier een staaltje 

van ons pril, jong 

rekentalent uit de 

2e kleuterklas!

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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Akkerwinde

Het leven zoals het is...leefgroep 3.
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Kerstdrink

Op vrijdag 23 december genoten alle kids van 
leefschool Akkerwinde, samen met hun familie 
en vrienden, van een fijne dag met waardevolle 
workshops rond Kerstmis. We hebben allemaal 
samen gegeten en na de middag sloten we af met 
een sfeervol kerstmoment en een gezellige drink. Een 
prachtige manier om 2016 af te sluiten. We wensen 
iedereen een magisch 2017 toe!
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Project verslavingen

Het 5de en 6de leerjaar koos als nieuw W.O.-thema 
'verslavingen'. We hebben ons toegespitst op 3 
verslavingen waar kinderen vaak (té) snel mee in 
contact komen. Zo leerden we vanalles bij over roken, 
alcohol en drugs. 
Michael Niclaus kwam op bezoek in de klas en vertelde 
ons zijn levensverhaal en ervaringen met alcohol. Hij 
gaf de kinderen een andere kijk op alcohol. 
Ook kwam er iemand langs om te vertellen over 
gezonde voeding en de tegenovergestelde ongezonde 
drugs. 
Ook hier maakten de kinderen kennis met een 
levensecht verhaal die hen de ogen zeker opende. 
Het thema leerde de kinderen 'neen-zeggen', 
nadenken over, bewust maken van gevaren,... heel 
wat levenslessen. 
Ze zullen dit zeker meenemen naar het secundair en 
hun verdere leven.
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LET OP!
Door onverwachte omstandigheden gaat de crea-atelier 

vanaf nu alleen op maandag door!

JEUGD
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VOETBALLES 

Beste jongens, meisjes en ouders 

De winterstop is bijna voorbij en dus maken we ons klaar voor het nieuwe voetbalseizoen. 
We zijn van start gegaan op woensdag 11 januari.  

Er zijn twee groepen, de ene groep heeft training om 15u00, de volgende groep heeft dan 
training van 16u00 tot 17u00. 

De lessen gaan terug door op het voetbalplein van Meetkerke, Oude Molenweg 15. Tenzij 
bij slecht weer. Dan zal een andere locatie vooraf vermeld worden. 

Deelnemers krijgen de voetbalagenda nog opgestuurd! 

De bijdrage voor dit trimester bedraagt 30 euro (indien u betaald per trimester) en kan 
betaald worden via overschrijving op IBAN BE54 0910 0025 9097 met de vermelding 
“VOETBAL 2e trim + de naam van je kind”. 

Contactpersoon: Eva Verburgh • 050 43 20 50 • sportdienst@zuienkerke.be 

Sportieve groeten! 

     
     
     
     
     

WANNEER : op onderstaande dinsdagen van 16u30 tot 17u30 
 

JANUARI FEBRUARI MAART 
10 7 7 
17 14 14 
24  21 
31   
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Abracadabra, sim sala sport! deze week staat de magische wereld van hocus 
pocus in de kijker. de kinderen worden omgetoverd tot kleine heksjes en 

tovenaars die allerlei eenvoudige truckjes aangeleerd worden. Daarnaast 
wordt uit de grote toverhoed een heleboel leuke spelletjes gegoocheld. 

Let op dat je jezelf niet wegtovert!
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We vatten het sportkamp ‘s morgens aan zo fris als een hoentje.
We bewegen doorheen de dag zo snel als een haas. s’ Avonds zijn we zo 

moe als een hond en slapen we als een os. Het grote rijk der dieren staat 
deze week dus centraal! Bereid je voor op het jachluipaard sprint

tornooi, de klim- en klauter apenkooi en kangoere springwedstrijd.
Ali G, ons alligatorspringkasteel komt ook op bezoek.

Een aanrader voor dierenliefhebbers!Een aanrader voor dierenliefhebbers!

De begeleiding van het kamp wordt voorzien door het team van V-Formation.
Meer informatie en inschrijvingen bij de sportdienst!

Wegens renovatiewerken aan het dak van de Gemeentelijke sportzaal zal er dit 
jaar geen sportkamp georganiseerd worden tijdens de paasvakantie.

SPORTDIENST
KERKSTRAAT 17

8377 ZUIENKERKE
050 43 20 50

sportdienst@zuienkerke.be

F. Goethals          A. Dewulf          A. De Vlieghe
Secretaris             Schepenen van jeugd        Burgemeester
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MEETKERKSE MOERENTOCHT

De SPORTRAAD VAN ZUIENKERKE organiseert op 
ZONDAG 2 APRIL 2017 zijn jaarlijkse wandeltocht door 
de Meetkerkse Moeren. Deze wandeling loopt door het 
heringerichte natuurgebied ‘De Meetkerkse Moeren’ met 
zijn vele fauna en flora.

Langs rustige verkeersluwe wegen, mooie vergezichten, 
de recent gerestaureerde “Poldermolen” en door de 
idyllische dorpjes Meetkerke en Houtave.

Start en aankomst:  In het Sportcentrum van 
   Meetkerke, Oude Molenweg 15
Inschrijving:  van 8.00 u tot 15.00 u
Afstanden: 6 -10 - 13 - 16 - 18 - 24 km
   5 km
Deelname:  Leden: 1,10 €
  Niet-federatieleden: 1,50 € 
Info:  Roger Deketelaere – 0478/24.31.63
  Franky Goethals     – 0476/48.31.69

Turnen op dinsdagavond voor volwassenen

Op dinsdag 10 januari gingen de turnlessen terug van start. 
Dit onder leiding van kinesitherapeut Marleen Vanbesien. 
Met kennis en ervaring stuurt Marleen bij waar nodig is 
zodat u zeker mag zijn dat u de oefeningen op een correcte 
manier uitoefent. Uithouding- en spierversterkende 
oefeningen van het ganse lichaam komen steeds aan bod!
Deze cursus vindt plaats op elke dinsdagavond (NIET 
tijdens schoolvakanties) van 19 tot 20 uur in de 
gemeentelijke sportzaal. Geïnteresseerden zijn steeds 
welkom. Voor de volgende lessenreeks betaal 
je 30 euro. Hiervoor ontvangt u een factuur.
IEDEREEN IS WELKOM

Data: 10/1, 17/1, 24/1, 31/1,
7/2, 14/2, 7/3, 14/3, 21/3,
18/4, 25/4

SPORT EN VRIJE TIJD

Dakwerken  Zinkwerken  Carports  Karweien

 Westernieuwweg  Zuid 20  8377 Houthave
  T 0478 94 32 16  

HENDRIK TRAEN
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Kapsalon Greco
De Decker Chantal

Nieuwe Steenweg 88 | 8377 ZUIENKERKE
T 050 41 84 14

Gesloten op zondag, maandag en dinsdag
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BIBLIOTHEEK
NIEUWE AANWINSTEN          

VOLWASSENEN

Fictie

Titel Auteur

De dochters van Cavendon Bradford, Barbara Taylor

De vrouw van de theeplant Jefferies, Dinah

De vrouwen van Cavendon H Bradford, Barbara Taylor

Drie minuten Roslund, Anders

Helden van de grens Eggers, Dave

Het afscheid van de trope Jefferies, Dinah

Pluk de dag Steel, Danielle

Roofdier Smith, Wilbur

Spel en tijdverdrijf Salter, James

Zoo Patterson, James

Azijnmeisje Tyler, Anne

Belgravia Fellowes, Julian

De Mandibles Shriver, Lionel

De meisjes Cline, Emma

Een verrassende stap Carr, Robyn

Een zomer in Frankrijk De Wit, Eva

Life on sneakers Renaux, Evi

Nulpunt DeLillo, Don

Proeven van liefde Roberts, Nora

Rosie zegt ja French, Dawn

Sluit je ogen Robotham, Michael

Zusjes Stevens, Chevy

De achtste doodzonde Aldén, Rebecka

De bekeerlinge Hertmans, Stefan

Van wie hou je Weiner, Jennifer

Als de rododendron bloeit Montefiore, Santa

Altijd het bruidsmeisje Kelk, Lindsey

Blindelings Van Steenberge, Kris

De fouten Brusselmans, Herman

De laatste dingen Offill, Jenny

De stalkster Rotenstreich, Mirjam

De voyeur Liefrink, Aloka

Het bloed kruipt Neville, Stuart

Het meisje met de onderru Schumer, Amy

Het verborgen leven van E Batalha, Martha

Narcotica Schepp, Emelie

Terug naar het Zuiden Grissom, Kathleen

Wat echt is Hooghiemstra, Daniela

Spoo pee doo Verhulst, Dimitri

Aanpakken! Kinsella, Sophie

Betrapt! Keyes, Marian

Contract Kepler, Lars

De eenzamen Nesser, Håkan

De indringer Simmons, Kelly

Eindelijk thuis Austin, Lynn

En uit de bergen kwam de Hosseini, Khaled

Geniaal geheim Baldacci, David

Hart en ziel Binchy, Maeve

Het luxor resort Brouwer, Candy

Liefdesspel Bradford, Barbara Taylor

Lokaas Deflo, Luc

Mijn laatste bekentenis FitzGerald, Helen

Mr. Zombie Marion, Isaac

Naakte zielen Deflo, Luc

Poppenspel Hayder, Mo

Shopaholic! Kinsella, Sophie

Non-Fictie

Koers Noordzee Lambrecht, Eddy

Historiek-Architectuur Du Lannoy, Danny

Autorijden van A tot Z Koninckx, Flor

Autorijden van A tot Z Koninckx, Flor

Theorie rijbewijs B Van Aerschot, Eugeen

De betovering van het gel Dennett, Daniel C.

Wij zijn ons brein Swaab, Dick

JEUGD

Titel Auteur

Klein insectenboek Botman, Loes

Wie niet bang is mag mee De Vries, Anke

Vos schept op Vanden Heede, Sylvia

Moppen op een bordje Wille, Riet
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VERHUUR SPRINGKASTELEN 
Bram Danneels 
Blankenberge 

WWW.VERHUURDANNEELS.BE 
0472/60 56 58 

INFO@VERHUURDANNEELS.BE 

www.nagelstylistejessica.be 
    thuis op afspraak 
   aan huis 

Blankenbergse dijk 18,  Blankenberge

VERHUUR SPRINGKASTELEN 
Bram Danneels 
Blankenberge 

WWW.VERHUURDANNEELS.BE 
0472/60 56 58 

INFO@VERHUURDANNEELS.BE 

www.nagelstylistejessica.be 
    thuis op afspraak 
   aan huis 

Blankenbergse dijk 18,  Blankenberge
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Arthur wordt beroemd Øvreås, Håkon

Bollywood op stelten Stilton, Geronimo

Echte muizenliefde is als Stilton, Geronimo

Het geheim van de olympis Van Gemert, Gerard

Foeksia en het beestenfee Van Loon, Paul

De storm Descamps, Luc

Het uur van de weerwolf Descamps, Luc

Een echte ponyvriendin Kroonenberg, Yvonne

Onrust op de manege Stilton, Thea

Robin Hood Stilton, Geronimo

Topsport op Topford Stilton, Thea

De laatste reis Vervloed, Peter

Hard als staal Vervloed, Peter

Twee spreuken Vervloed, Peter

Verwelken DeStefano, Lauren

Tweedehands vleugels Gerrits, Vanessa

APERITIEFCONCERT
IN DE BIBLIOTHEEK
ZATERDAG 18 MAART 2017.

Zaterdag 18 MAART 2017  organiseert  het bibliotheekteam  
een GRATIS APERITIEFCONCERT  in de bibliotheek De 
Boekennok.
Deuren gaan uitzonderlijk  open om 11 uur in plaats van 
10 uur.
Maar de bib blijft wel open tot 13 uur.
Naast lekkere hapjes en drankjes, zullen jongeren van 
Zuienkerke musiceren.
Het wordt echt de moeite.

IEDEREEN IS WELKOM!!!!!

Alle beginnende lezertjes van Zuienkerke of die in 
Zuienkerke schoollopen worden  extra verwend  door onze 
bibliotheek. Zo ligt   er een mooi boek als geschenk voor 
hen klaar.

Het bibteam
Ann, Mark, Monica, Roger en Tina 

Klusjesdienst KADEE: 
De oplossing voor al uw klussen.

 Klusjesdienst KADEE is er voor al uw
klussen zowel in huis als in uw tuin. We

brengen zelf al het nodige gereedschap mee. 

Hou je tuin het hele jaar door gezond, laat 
KADEE uw tuin onder handen nemen voor een 
professioneel winteronderhoud. Blijf veilig op 

de grond terwijl KADEE uw boom snoeit.
We snoeien je heesters terug in de juiste vorm.

Hebt u geen tijd of ziet u er tegen op om te 
schilderen of te behangen? 

Geen probleem, KADEE pakt dit voor u aan!

Stel uw klus niet langer uit en regel
vandaag nog afspraak met KADEE.

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

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 - 23 u.
zondag 22 u.

www.vierwege.be
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   THEARTOFCOOKING
                                                                                Catering concept by Stijn Vandermeersch

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

                  

                                        WWW.THE–ART–OF–COOKING.BE  –  0473/970539  –  stijnvandermeersch@telenet.be

GEERT 
VANDEN BROUCKE

—  KASTEN OP MAAT  —

Alle maatwerk: kleerkasten, bergkasten, 
dressings, keukenkasten,...

GSM: 0472 29 11 56
geertvandenbroucke@skynet.be

www.kastenopmaatgeertvb.be
AUTO
WONING
BIJSTAND
HOSPITALISATIE
AANSPRAKELIJKHEID
PENSIOEN
OVERLIJDEN

BANKZAKEN
SPAREN
BELEGGEN

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

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

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

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

Discretie geldt zeker

voor uw geld...

8310 Assebroek
info@marver.be

Gaston Roelandtsplein 20 •
 T 050-28 80 70 • F 050-28 80 79 • www.marver.be •

5187_Advertentie_A4_staand_niet-aflopend_PMS.indd   2 9/02/15   10:59
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Creëer een brandveilige leefomgeving 
Hang rookmelders! 

Heb jij al rookmelders hangen? Weet je dat er in België 
jaarlijks nog meer dan 100 mensen sterven in een 
woningbrand? Dat kan voorkomen worden door het 
plaatsen van een rookmelder, wat de West-Vlaamse 
hulpverleningszones graag bekrachtigen. 
“Mijn hond is mijn waker”, klinkt het nog al te frequent, 
“die alarmeert me wel wanneer het brandt in huis.” Een 
sprookje waar jammer genoeg nog te veel mensen in 
geloven en die echt moet ontkracht worden. Want Max, 
die ruikt het niet altijd. 

Rookmelders laten je niet stikken 
Een rookmelder alarmeert je steevast bij brand. 
Rookmelders zijn trouwens ook verplicht in huur-, 
nieuwbouw- en gerenoveerde woningen.  

Een goede rookmelder:   
• beschikt over de labels CE en EN14604; 
• heeft een ingebouwde batterij met een levensduur 

van tien jaar; 
• beschikt over een testknop en luid alarm; 
• is o.a. te koop in de betere elektro- en doe-het-zelf-

zaken. 

Zo onderhoud je een rookmelder: 
• test elke maand de rookmelder via de testknop;  
• stof het toestel maandelijks af. 

Hier installeer je rookmelders:  
• op elke verdieping van je woning 
• aan het plafond op min. 30 cm van de hoek/muur 
• in de slaapkamers, de inkomhal, bovenaan de traphal, 

op de overloop, in de nabijheid van de keuken, de 
woonruimtes en de wasruimte. 

Om te vermijden dat de rookmelders vals alarm slaan, 
plaats je ze beter niet in de keuken, garage (rook van 
startende motor) of de badkamer (waterdamp). Naast 
een open venster of verluchtingsopening is ook geen 
goede plaats voor een rookmelder. 
Meer info: www.facebook.com/hangrookmelders 

Koolstofmonoxide (CO).
Een sluipende moordenaar in huis.

Elk jaar sterven in België ongeveer 30 tot 50 mensen 
door CO-vergiftiging en worden 1.000 slachtoffers in het 
ziekenhuis opgenomen na koolstofmonoxide-vergiftiging.

Oorzaken 

• Slechte verluchting (ook in nieuwe huizen: te sterk 
geïsoleerd): tekort aan verse lucht zorgt voor CO-
vorming in een verwarmingstoestel.

• Oudere waterverwarmers en badgeisers zijn over het 
algemeen minder veilig dan nieuwe.

• De schoorsteen is niet aangepast aan krachtige, 
nieuwe toestellen of is slecht onderhouden.

• Tussen november en april gebeuren de meeste 
ongevallen door CO-vergiftiging. Bij sommige 
weersomstandigheden worden verbrandingsgassen 
niet zo goed afgevoerd of is er minder verluchting 
mogelijk. 

• Oneigenlijk of verkeerd gebruik van toestellen of de 
verluchtingskanalen afdichten.

Voorkomen 

• Verluchting: 
elke kamer waar 
een bijkomend 
verwarmings-
toestel 
(open vlam) 
functioneert, 
moet goed worden 
verlucht.

• Laat verwarmingstoestellen en gasgeisers steeds door 
een erkend installateur aansluiten. 

• Alle toestellen moeten aangesloten worden op een 
schouw of moeten een rechtstreekse afvoer naar 
buiten hebben.

• Meerdere apparaten mogen niet op dezelfde schouw 
worden aangesloten. 

• Laat schoorstenen en verwarmingstoestellen geregeld 
(1 keer per jaar) nakijken en vegen. 

• Slaap nooit in een kamer waarin een gasgeiser brandt 
of waarin een verplaatsbaar verwarmingstoestel 
brandt op gas of petroleum. 

• In de badkamer waar een gasgeiser of een 
verwarmingstoestel staat, is een rooster van 
minimum 150 cm² (vb 10cm op 15 cm) onderaan in de 
deur en bovenaan in de muur wettelijk verplicht. 

• Laat jaarlijks de schoorsteen nakijken door een erkend 
schoorsteenveger.

WELZIJN EN 
GEZONDHEID
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NIEUWE STEENWEG 60 ▪ 8377 ZUIENKERKE ▪ 050/41 13 41 

INFO@SLAGERIJCHRIS.BE ▪ WWW.SLAGERIJCHRIS.BE
TRAITEUR - BARBECUE

 K WA L I T E I T  V E R D I E N T  E E N  E R E P L A AT S

Voorkom een hoge energiefactuur en...

Hou de koude buiten 
en het geld binnen...

Om uw enkele ruiten 
door dubbele beglazing te vervangen.

Gemakkelijk en zonder verandering…
geschikt voor alle houten ramen!

GRATIS PRIJSOFFERTE

Algemene glasonderneming

E. Blomme & zonen
Hanzestraat 2.1

8370 Blankenberge
tel. 050 41 40 31
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Symptomen

Vermoedt u een CO-probleem? 
Bij dringende gevallen bel 112. 

Bij niet dringende vragen, neem contact met een erkend 
installateur.

Reageren 
• Let eerst op uw eigen veiligheid!
• Open eerst ramen en deuren
• Schakel het toestel uit (gasgeiser, 

verwarmingstoestel)
• Is de persoon bewusteloos? Bel onmiddellijk 112 en 

vermeld dat het om een CO-vergiftiging kan gaan. 
  - Breng hem uit de kamer.
  - Begin de reanimatie indien het slachtoffer 
   niet ademt.
  - Leg het slachtoffer in een stabiele zijligging.

Plaats een CO-melder
• Plaats tenminste één 

koolmonoxidemelder in 
de buurt van of in elke 
afzonderlijke slaapruimte. 

• Voor extra bescherming 
kunt u een 
koolmonoxidemelder 
plaatsen op minstens 5 
tot 6 meter afstand van boilers of hittebronnen die 
brandstof verbruiken. 

• Plaats koolmonoxidemelders ook minstens 3 
meter van vochtige ruimtes zoals badkamers en 
douchecellen vandaan. 

• In een huis met twee verdiepingen installeert u een 
koolmonoxidemelder op elke verdieping. Als u een 
kelder heeft, installeer de koolmonoxidemelder dan 
bovenaan de keldertrap.

LET OP!
Een CO melder vervangt NOOIT de veiligheidsmaatregelen 
die u ALTIJD moet nemen om CO-vergiftiging te 
vermijden.

Jean-Pierre Arnould, 
Gedelegeerd Bestuurder

SENIOREN
Week van de vrijwilliger:
4/03/2017 – 12/03/2017

Met 750.000 zijn ze, de vrijwilligers die zich in Vlaanderen 
inzetten voor hun medemens. Sommigen doen dat elke 
dag opnieuw, anderen maken zich met momenten vrij. De 
één heeft veel tijd, de ander wat minder. Maar één ding 
hebben ze gemeen : duizenden vrijwilligers zetten zich 
onbezoldigd en uit vrije wil in voor een goed doel, in hun 
buurt, bij acties en evenementen of in jouw organisatie.
Ze zetten hun talenten in en doen dat meestal met veel 
plezier en voldoening. Om al die mensen die vaak achter 
de schermen hun steentje bijdragen te bedanken is er 
“De week van de vrijwilliger“. Tijdens deze week van de 
vrijwilliger laten we samen zien dat we hun inzet niet 
van zelfsprekend vinden. Tijdens deze week doen we iets 
terug om hen te bedanken. Maar soms wordt er niet altijd 
op deze ene periode in het jaar gewacht. 

In Zuienkerke zijn er veel vrijwilligers :  de één helpt bij roefel, 
anderen organiseren workshops voor de jeugd  vb. naaien. 
Je hebt voorlees moeders en vaders  op school, anderen 
helpen dan weer mee in hun vereniging, sommigen voeren 
hun dorpsgenoten naar bepaalde activiteiten. Dan heb je 
ook nog acties zoals ”kom op tegen kanker”, geschenkjes 
uitdelen aan de + 80 jarigen, de senioren dag, de ploeters, 
de jeugdraad, de cultuurraad, de bibliotheek, de minder 
mobiele  centrale enz. Maar ook mogen we de jeugd niet 
vergeten, de “jonge gasten” van de jeugdbeweging. 

Maar er zijn nog een andere categorie van vrijwilligers : 
”de ongekende vrijwilliger”  ; zij die een oogje houden op 
hun wat oudere buur, zij die het huis in de gaten houden 
als hun buur op reis is, zij die boodschappen doen voor hun 
minder mobiele kennissen. Ik ken zelfs mensen die als ze 
naar hun dierbaren op het kerkhof gaan, eens kijken of ze 
ook iets aan de rustplaats ernaast kunnen doen. Al die 
kleine niet geweten attenties, dat  heb je maar in  kleine 
dorpen als de onze, waar iedereen elkaar kent en waar het 
goed leven is. 

Ook voor deze vrijwilliger zegt de SAR een grote “DANK 
JE WEL”. Bedankt om rond je heen te kijken en aan je 
medemens te denken.

Voor hen die zich geroepen voelen om ook iets bij te 
dragen, blijf niet bij de pakken zitten, er zijn genoeg 
mensen waar je naar toe kan gaan die je zullen helpen om 
voor jouw een activiteit te vinden waar je je goed bij voelt.
Om af te sluiten nog een klein doordenkertje :  Vrijwilligers 
zijn als sterren, je kan ze niet altijd zien, maar ze zijn er 
wel.

Andrea Tilleman - Senioren adviesraad

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!



52

VERENIGINGEN-
ORGANISATIES-BEDRIJVEN

55-jarigen vieren feest

Op vrijdagavond 21 oktober feestte een dertigtal 
55-jarigen, wonend in of afkomstig uit onze gemeente. 
Op uitnodiging van Christelle Versyck, Nicole Van den 
Bossche, Danny Spriet, Johan Dewulf, Stefaan Laukens en 
Noël Delaere waren ze samen met hun partners present 
in “De Grote Stove”. De organisatoren hadden een aantal 
wetenswaardigheden uit hun geboortejaar opgezocht, 
die de aanwezigen in geschenkverpakking meekregen als 
aandenken. Ook de deejay speelde diverse liedjes uit 1961. 

Leeftijdsgenoot Barack Obama was verontschuldigd, 
maar de feestvierders lieten dit niet aan hun hart komen. 
Op de tonen van "Non, je ne regrette rien", het Franse 
chanson uit hun geboortejaar, zetten ze de dans in. Het 
was de start van een geanimeerde en gezellige avond. 

Aan het einde werden zelfs al plannen gesmeed om de 
traditie verder te zetten en over vijf jaar opnieuw samen 
te komen.



Alle timmer- en schrijnwerk in hout,
PVC en aluminium

Ramen en deuren - rolluiken - dakvensters
garagepoorten - rolluikautomatisatie

gips-kartonwanden - plafonds
binnendeuren - muggenhorren

zonnewering - dakconstructie - parket

 55-jarigen vieren feest
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Viering 60-jarigen Zuienkerke

Alle 60-jarigen geboren in Zuienkerke in 1956, alsook zij 
die er momenteel woonachtig zijn, werden op vrijdag 2 
december uitgenodigd naar restaurant “De Grote Stove” 
voor een gezellig samenzijn.

Er zijn in totaal 66 Zuienkerkenaars die in 2016 zestig jaar 
werden.

We waren met 33 personen aanwezig om er een gezellig 
feest van te maken.

Bij het aperitief kon iedereen er een leuke babbel maken. 
Voor sommigen die elkaar al lang niet meer hadden gezien 
dienden er vele verhalen te worden verteld.

Daarna werd er aan de feesttafel plaats genomen.
Ook tijdens het feestmaal werden er nog vele anekdotes 
bovengehaald en bepaalde ervaringen uitgewisseld.

Na het dessertbord was de tijd aangebroken om na te 
gaan wat het benenwerk nog aankon. Het werd er flink op 
losgedanst en dit tot in de vroege uurtjes.

Rechtstaand: Erik Van Den Berghe, Patrick D'Haeseleer, 
Eric Van Houtte, Hubert Defevere, Godelieve De Kimpe, 
Arnold Van Eeghem, Marnick Bultinck, Michel Dufour, 
Sonja Demeyere, Eric Verhelst

Zittend: Marlies Wieland, Leo Goethals, Ingrid Cools, 
Ingrid Vermeersch, Nadine Devey, Godelieve Vermeulen, 
Herman Van Kerrebrouck, Danïel Deschoolmeester

BIN Vagevuurwijk ‘ 1 dag niet’
tegen woninginbraken 2016

Naar aanleiding van de jaarlijkse Nationale ‘1 dag niet’ 
tegen woninginbraken, werd op vrijdag 
18 november 2016 in de cafetaria van de Vagevuurhoeve 
een samenkomst georganiseerd waar de mogelijkheid 
geboden werd, aan de BIN Vagevuurwijk-leden, om :

• vragen te stellen ivm de veiligheid van de 
Vagevuurwijk

• voorstellen te formuleren ivm de veiligheid van de 
Vagevuurwijk

• mekaar als inwoner van de Vagevuurwijk nog beter te 
leren kennen

Commissaris Henk Soulliaert, Beleidsofficier bij de Lokale 
Politie Blankenberge-Zuienkerke, die vanuit die functie 
het BIN Vagevuurwijk mee opvolgt, ondersteunt en 

 Viering 60-jarigen ZuienkerkeFoto: Wim Kerkhof
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Uw Record Bank dicht bij de deur
(om te parkeren geen sleur)

Kantoor Demaré
Bank en Verzekeringen

Canadezenstraat 3
8380 Lissewege

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

kantoor.demare@gmail.com 
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begeleidt, was eveneens aanwezig.

Specifieke vragen, ivm tussenkomsten door de Lokale 
Politie in de Vagevuurwijk, werden dan ook door hem 
individueel toegelicht.

Met dank aan de uitbaters van de Vagevuurhoeve om 
de cafetaria voor deze avond aan ons ter beschikking te 
stellen.
Hieronder enkele sfeerfoto’s van het samenzijn.

Uw BIN Vagevuurwijk medewerkers: 
 Annie Dumon, Weimanstraat 52 
 Brigitte Bonte, Leeglandstraat 17 
 Carlos De Keyser, Leeglandstraat 22 
 Geert Hespel, Vagevuurstraat 21 
 Johan Vervaeke Leeglandstraat 15 

PASAR ZUIENKERKE

Europees Parlement + Europese wijk
03/03/2017 

Een bezoek aan het Europees Parlement is een 
uitgelezen manier om meer te weten te komen over de 
werkzaamheden van het Parlement als spreekbuis van 
de burgers van de Europese Unie en over de invloed die 
het heeft binnen Europa en daar buiten. Een bezoek 
aan de grote vergaderzaal is een uitgelezen manier om 
de opwindende sfeer in het grootste transnationale 
parlement ter wereld op te snuiven en meer te weten te 
komen over de bevoegdheden en de rol van het Europees 
Parlement.
In de grote vergaderzaal is plaats voor alle 751 leden van 

het Europees Parlement.
Dit gebeurt onder Nederlandstalige gids begeleiding.
Na het middagmaal gaan we op stap met een gids in de 
Europese wijk. Zelf eens ondervinden wat de bureaucratie 
in deze wijk heeft veroorzaakt. 
• Bijdrage 
Leden Volwassen:  45 €  Niet leden: 50 €
• Afspraak : voorzijde station Brugge om : 8.30u
• In de prijs is inbegrepen :  verzekering, warme maaltijd, 
treinticket, beide rondleidingen met gids, koffie in de 
namiddag.
Bij inschrijving hebben we gegevens nodig om binnen te 
mogen in het Parlement,
Naam, voornaam, geboortedatum, adres, geslacht, 
nationaliteit, ev. @-adres,
gelieve die per @ te bezorgen aan Valcke.marijke@telenet.be
  
• Inschrijving  kan bij : voor 10/02/2017

-Serruys Jacques, Blankenbergsesteenweg 448  
0486/71.44.84

-Caelenberghe Marleen, Lettenburgstraat 11 
0478/54.04.35

-Van Belle Romain, Nieuwe steenweg 106  
050/41.35.62

-Cuypers Henri, Dorpweg 24-Meetkerke  
0497/36.46.17

-Cools wim, Nieuwe Steenweg 135   
0496/83.22.75

Valcke.Marijke@telenet.be 

En door storting (na contactname met bestuurslid) voor 
10/02/2017, Pasar Zuienkerke
BE 07-7795 9465 2066  Bic : GKCCBEBB
vermelding : Europees Parlement

Nieuws van de Koninklijke vriendenkring
van de bloedgevers te Zuienkerke

Ondertussen liggen 
de feestdagen weeral 
een tijdje achter ons en 
zijn we een nieuw jaar 
begonnen. Maar vooreerst 
wenst het bestuur van de 
Koninklijke vriendenkring 
van de Bloedgevers van 
Zuienkerke, alle donoren, 

hun familie en vrienden, een gelukkig, voorspoedig, en 
vooral een gezond 2017 toe. 
Deze nieuwjaarswensen konden we reeds persoonlijk aan 
heel wat donoren over maken op de Nieuwjaarsreceptie 
van de gemeente Zuienkerke op zaterdag 7 januari. 
Als bestuur hebben we daar terug de stand van de frieten 
bemand. 
Dankzij de medewerking van Andrea en Roger De 
Craemer, van feestzaal “De Nieuwe Blauwe Toren” was 
deze organisatie terug mogelijk, waarvoor onze dank.
Op de vorige bloedcollecte van 6 december overschreden 
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A MBACHTELI JKE ZUIVEL
W W W. H O E V EL I J S T ER N E S T. B E

BEZOEK ONZE HOEVEWINKEL
• Dinsdag tot en met vrijdag: 9u - 12u en 13u - 18u
• Zaterdag: 9u - 12u
• Zondag en maandag gesloten

MEER INFO
H O E V E  ' T  L I J S T E R N E S T
VOETWEG 4  •  8377  HOUTAVE

INFO@HOEVEL I J STERNEST.BE

W W W. H O E V E L I J S T E R N E S T. B E

L I K E  O N S  O P  FAC E B O O K !

TUINONDERNEMING 
MARC VANLOO 

ALLE GROND-, TUIN- EN AFSLUITINGSWERKEN 

 

 Snoeien van bomen, verhakselen van snoeiafval 
 Aanleg van opritten en terrassen:  o.a. sierklinkers,  
     blauwsteen, … 

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

www.marcvanloo.be 

 Leveren en plaatsen van: Nidagravel, tuinpoorten,       
afsluitingen & tuinberegening  

 Uitgebreid materialenpark, tevens geschikt voor ruimtes 
met een beperkte doorgang vanaf  75 cm! 

Woonzorgcentrum - 52 serviceflats
Herstelkuren - Kortverblijf

Crisisopvang

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

Woonzorgcentrum - 52 serviceflats
Herstelkuren - Kortverblijf

Crisisopvang

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

Woonzorgcentrum - 52 serviceflats
Herstelkuren - Kortverblijf

Crisisopvang

Koninklijke Baan 90, 8420 Wenduine
T 050 43 30 00   |   E info@duneroze.be   |   W www.duneroze.be
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•	 24	OP	24	/	binnen-	en	buitenland
•	 Invalidenvervoer	/	taxibons
•	 Mini	bus	9	personen

taxigeorges@telenet.be

we de kaap van 100 donoren, we telden er namelijk 101. 
Ook mochten we 6 donoren welkom heten die terug in 
Zuienkerke bloed kwam geven. Met deze opkomst hadden 
we 12 donoren meer dan in september. In vergelijking met 
december 2015 hadden we 8 donoren minder. In 2016 
telden we over de 4 bloedcollecties samen 370 donoren. 
Iedere bloedgever kreeg van de vriendenkring van de 
bloedgevers Zuienkerke, een mooi eindejaargeschenk. 
Dit jaar hadden we gekozen voor een zaklamp. De 
bloedinzameling viel juist op Sinterklaasdag en daarvoor 
kreeg iedere donor een sinterklaasattentie van het Rode 
Kruis.
Ondertussen zijn we ook reeds volop bezig met de 
voorbereiding van het jaarlijks souper waarop de 
vereremerking van de verdienstelijke leden zal plaats 
vinden. 
Dit souper gaat door op zaterdag 11 maart 2017 om 19u00 
en dit terug in feestzaal “De Nieuwe Blauwe Toren”.
De volgende bloedcollecte zal plaats vinden op dinsdag 28 
maart in de gemeenteschool te Zuienkerke van 16u15 tot 
19u45.
We streven ernaar om dan minstens terug hetzelfde aantal 
bloedgevers te mogen verwelkomen als in december. 
Mogen we daarom vragen om op 28 maart terug familie, 
vrienden en eveneens kennissen mee te brengen.

Arnold Van Eeghem - secretaris

Nieuws van het Rode Kruis - Krant voor
donoren “REDactie”.

’t Zal je maar gebeuren: Walter Demeyere

Het Rode Kruis verspreidt 
iedere 3 maanden over gans 
Vlaanderen bij de collectes 
en in de bloedcentra 
een krant voor donoren 
”REDactie”.
In het julinummer van 
vorig jaar verscheen er een 
artikel over een bijzondere 
getuigenis. Deze getuigenis 
kwam van niemand minder 

dan van onze Voorzitter van de Vriendenkring Bloedgevers 
Zuienkerke, namelijk Walter Demeyere.
Hierbij geven we graag deze getuigenis mee daar het een 
zeer merkwaardig verhaal is en dat van levensbelang kan 
zijn.

In 2007 verschijnt Walter Demeyere nietsvermoedend 
op de bloedinzameling in zijn woonplaats Zuienkerke. 
Hij is al jarenlang trouwe donor en gaat vier keer per jaar 
plichtsbewust bloed geven.
Na de donatie krijgt hij van Rode Kruis- Vlaanderen echter 
een brief toegestuurd: er is een afwijking gevonden in zijn 
bloedplaatjes en zijn hematocrietgehalte.
Ook bij de volgende donaties worden er afwijkingen 

vastgesteld, waarvan hij eveneens per brief wordt 
geïnformeerd. Hij voelt zich goed, maar krijgt het gevoel 
dat er meer aan de hand is.
Na een bezoek aan de huisarts neemt Walter contact 
op met een hematoloog in het AZ van Brugge. Op 
10 januari 2008, na verder onderzoek, krijgt Walter 
het verpletterende bericht: hij lijdt aan chronische 
lymfeklierkanker, ook wel gekend als Non-Hodgkin.

De wereld staat stil voor Walter, maar strijdvaardig als 
hij is, vraagt hij meteen of er een remedie is. En die is 
er inderdaad, het zal alleen een erg lange en zware weg 
worden.

Vol goede moed begint Walter aan een zware 
chemobehandeling. Gelukkig is er geen bestraling 
of operatie nodig. In de weken van de behandeling 
krijgt Walter erg grote hoeveelheden bloedproducten 
toegediend. Enkel zo is zijn lichaam in staat voldoende te 
recupereren van wat bekend staat als één van de zwaarste 
chemokuren.Walter verloor in die tijd 47 kilo, maar hij won 
de strijd.

Ondanks de tegenslag overheerst voor Walter een enorme 
dankbaarheid. Eerst en vooral is Walter dankbaar voor de 
goede zorgen in het AZ van Brugge. Ook de Dienst voor 
het Bloed van Rode Kruis-Vlaanderen verdiende een warm 
plekje in Walter z’n hart. Zonder de brieven die het eerste 
alarmsignaal hebben gegeven, had hij nooit geweten 
waartegen zijn lichaam ongemerkt aan het vechten was.

Want hij voelde zich prima in orde toen hij langskwam op 
de bloedinzameling. Walter mag, gezien zijn verleden als 
kankerpatiënt, niet langer bloed geven, maar zet zich op 
een andere manier in: als vrijwilliger is hij verantwoordelijk 
voor de bloedinzameling in Zuienkerke, waar hij vier keer 
per jaar mee zorgt voor veel donoren. Net als Rode Kruis-
Vlaanderen heeft hij een missie: op zijn bescheiden manier 
proberen te zorgen dat er altijd voldoende en veilige 
bloedproducten beschikbaar zijn. 

“Pas als je ze zelf nodig hebt gehad, begrijp je hoe 
levensnoodzakelijk ze zijn”.
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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

0479 99 76 12 • info@lesliegezelle.be
www.lesliegezelle.be

Uit sympathie

als nieuwe inwoner

gemeente Meetkerke

Restaurant – Feestzaal – Tea-room

DE VALCKENAERE
Lisseweegsvaartje 1 – 8380 Lissewege

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

donderdag gesloten
en woensdagavond 
(behalve juli en augustus)

Wij bieden u:
• A la carte restaurant met gevarieerde 
 seizoenskaart ’s middags van 12 tot 14.30 uur, 
 ’s avonds van 18 tot 21.30 uur
• Uitgebreide kaart met salades en snacks 
 van 12 tot … uur
• Tea-room van 14.30 tot 18 uur
• Diverse palingbereidingen
• Feestzaal tot 70 personen
 voor alle gelegenheden
• zonnig terras
• private parking
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BURGERLIJKE STAND
GEBOORTEN

Willem Lotte, geboren te Brugge op 16/10/2016, 
dochtertje van Willem Benny en Schillewaert Hanne, 
wonende te Zuienkerke.

Wintein William, geboren te Brugge op 10/10/2016, 
zoontje van Wintein Kurt en Peire Julie, wonende te 
Zuienkerke.

Vanhove Jules, geboren te Brugge op 02/11/2016, zoontje 
van Vanhove Mike en Laukens Delphine, wonende te 
Zuienkerke.

Van Kerrebrouck Lars, geboren te Brugge op 23/12/2016, 
zoontje van Van Kerrebrouck Frederik en Delahaye Tina, 
wonende te Zuienkerke.

Onze hartelijke gelukwensen aan alle nieuwe 
Zuienkerkenaartjes.

HUWELIJKEN

Van Renterghem Eric en Devos Elsje,
gehuwd op 01/10/2016.

Wij wensen de pasgehuwden een dikke proficiat.

OVERLIJDENS
Goethals Gilbert, geboren in Zuienkerke op 28/11/1931 en 
overleden in Zuienkerke op 09/11/2016,  echtgenoot van 
Geleleens Georgette.

De Groote Jean, geboren in Zuienkerke op 10/08/1957 en 
overleden in Zuienkerke op 18/12/2016, echtgenoot van 
Vandewiele Geertrui.

Wauters Anja, geboren in Reet op 13/10/1969 en 
overleden in Zuienkerke op 24/12/2016.

Bollen Sylvain, geboren in Zolder op 20/05/1958 en 
overleden in Zuienkerke op 07/01/2017.

Pintelon Walter, geboren in Brugge op 29/10/1942 en 
overleden in Zuienkerke op 14/01/2017, echtgenoot van 
Vande Ryse Nelly.

Maekelberg Geert, geboren in Torhout op 11/05/1967 en 
overleden in Zuienkerke op 22/01/2017.

Wij bieden de familie onze deelneming aan.

Jubilea

50 JAAR GEHUWD

MARIE CHRISTINE MAES EN ODIEL THEYS.

26 oktober 1966 zetten zij de grote stap te Kuurne.
50 jaar later nodigden zij het voltallige schepencollege uit 
bij hen thuis om dit 50 jarig huwelijk te vieren.
Hun huwelijk werd bezegeld met 2 kinderen.
Zij oefenden beiden een zelfstandig beroep uit en hebben 
heel hard gewerkt.
Nu genieten zij van de rust van het landelijke Houtave.

Jubileum Christine en Odiel
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SUSANNA VAN WELSENAERS EN JAAK LUTTERS
26 november 1966 stapten zij in het huwelijksbootje.
Zij wonen in het dorp van Meetkerke. 

Wij wensen alle  jubilarissen een goede gezondheid en  
vele mooie dagen toe.

Alain De Vlieghe
Burgemeester, bevoegd voor feestelijkheden 

KUNSTENAAR WYNS OVERLEDEN

30 november 2016 overleed  kunstenaar Wielfried 
Vanwynsberghe op 77 –jarige leeftijd.
Hij tekende en schilderde met het pseudoniem Wyns.
Hij was een dynamisch kunstenaar die zijn opleiding 
genoot te Kortrijk, Almelo, Groningen en Dusseldorf.  In 
veel van zijn werken trachtte hij talrijke reisindrukken tot 
leven te roepen.
Hij werd meermaals gelauwerd , onder andere te Almelo 
en door de Provincie West-Vlaanderen .
Hij stelde meermaals tentoon in binnen- en buitenland.
Hij werkte ook mee aan de 1ste Zuienkerkse 
kunsttentoonstelling in het jaar 1994.
Jaarlijks organiseerde Wyns bij hem thuis in de 
Weimanstraat zijn open atelierdagen.

Na de verbouwing van het gemeentehuis schonk hij een 
prachtig kunstwerk aan de gemeente , te bewonderen op 
de 1ste verdieping van het gemeentehuis.
Wij bieden zijn vrouw en kinderen onze oprechte 
deelneming aan.

AFSCHEID  EERWAARDE HEER
FREDDY STAELENS

Wegens gezondheids-
redenen zal Freddy 
Staelens zijn ambt van 
priester van de vier 
parochies van Zuienkerke 
neerleggen.
Op 1 maart 2017 stopt hij 
er definitief mee.
We wensen pater Freddy 
het allerbeste toe en 
danken hem voor zijn 
jarenlange inzet.

VERDIENSTELIJKE INWONERS

Vrijdag 25 november werden de verdienstelijke inwoners 
van Zuienkerke in het gemeentehuis ontvangen.
Die avond werden er 6 personen gevierd.

Marie-Anne Deloddere  werd gehuldigd voor haar jarenlange 
inzet als voorzitter en bestuurslid van KVLV Zuienkerke en 
als verantwoordelijke voor de sacramentsprocessie.
Van deze 2 functies heeft Marie-Anne in 2016 afscheid 
genomen.
Aan de processie werkte zij al mee van het jaar 1983. In 
2002 heeft ze  de leiding op zich genomen.
Helemaal stoppen met de processie doet ze nog niet, ze 
zal nog meewerken achter de schermen.
Van KVLV Zuienkerke is Marie-Anne al  43 jaar trouw 
bestuurslid, waarvan 17 jaar als secretaresse en  14 jaar als 
voorzitster.
Nu heeft ze besloten  een stapje opzij te zetten en terug  
gewoon bestuurslid te worden.

Wilfried D’Hoore werd gevierd voor zijn 50 jaar trouwe 
dienst als kerkheer van het kerkbestuur Sint-Bavo en 
Machutus te Houtave.
In 1966 is Wilfried lid van de kerkfabriek geworden in 
opvolging van zijn vader. Op 3 april 2003 is hij voorzitter 
geworden van de kerkraad van Houtave.

MENSEN VAN BIJ ONS

Marie-Anne Deloddere 
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Hij ontving het gouden ereteken van Sint-Donasius

De jongste van de bende, Sam Huys, werd in de bloemetjes 
gezet voor zijn gouden medaille bij de junioren mannen op 
het Belgisch Kampioenschap roeien. 
Samen met zijn teamgenoten behaalde Sam eind 
september de 1ste plaats.
Sam is lid van de Koninklijke roeivereniging Brugge.

Dries D’Hoore werd in de schijnwerpers gezet wegens zijn 
award “ Jonge Vlaamse aannemers”.
Dries runt al meerdere jaren de bouwonderneming  
D’hoore Construct.

Begin februari 2016 werd Dries op de nacht van de Bouw 
gekroond tot beste Jonge Vlaamse Aannemer  door de 
Confederatie bouw.

Last but not least  ontvingen Mario Marius en Wim Cools 
het  gouden ereteken van Laureaat van de arbeid in de 
sector  ‘ Havenarbeid.

Zuienkerke verwelkomde nieuwe
inwoners op 25 november 2016

leder jaar nodigt het gemeentebestuur zijn nieuwe inwoners uit. De bedoeling van deze avond is dat de nieuwe inwoners 
het gemeentebestuur leren kennen en omgekeerd. Ook om eens te tonen welke diensten er allemaal in het gemeentehuis 
zijn ondergebracht. Er werden 83 nieuwe gezinnen en 168 nieuwe inwoners uitgenodigd.

Wilfried D’Hoore

Sam Huys

Dries D'Hoore

Mario MariusWim Cools
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EVENEMENTEN-
KALENDER

TERUGKERENDE ACTIVITEITEN
DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

Ma 19 Volleybal PASAR Sportzaal

Ma (1ste ma van de maand) 14 Seniorendansnamiddag Blauwe Toren Blauwe Toren 

Di (1ste di van de maand) 14 Bolling voor de kaarters OKRA De Notelaar

Di 21:15-22:15 Volleybal Sport 30-70 Sportzaal 

Di 14 Kaartnamiddag OKRA De Notelaar

Di (behalve tijdens de 
schoolvakanties)

19-20 Turnles Gemeentebestuur Sportzaal

Woe 15-16  
16-17

Voetbal (vanaf 3e kleuter) Sportdienst Voetbalplein 
Meetkerke

Woe (om de 14 dagen) 14 Kaartnamiddag Gepensioneerdenbond 
Meetkerke

Sportcentrum

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

Do (vanaf april) 14 of 9 uur Fietsen Okra Parking gemeentehuis 

1ste vrij 19 kaarten De Troefkaarters Boldershof

2de vrij 19:30 kaarten Driekoningenkaarters herberg Drie Koningen

laatste vrij vd.maand 20 biljart Biljart 2000 Boldershof

Februari 2017
DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

Zo 5 15 Diavoorstelling fietsvakantie 
naar Rome

Schoonjans De Maere 

Ma 6 14 Theater monoloog + 
optreden Marino Punk

Okra Notelaar 

Ma 6 19 Crea café KVLV Zuienkerke Notelaar (verdiep)

Wo 8 20 Contactavond vormelingen 
Houtave

Parochieraad Houtave 

Zo 12 11 Eucharistieviering + receptie 
voor jubilarissen

Federatie Zuienkerke Kerk Houtave + De 
Maere

Ma 13 16:15-17:45 Crea-atelier 3e kl. – 6e lj. Jeugddienst De Notelaar

Do 16 14 Bowling Okra Blankenberge Bowling

Zo 19 12 Nieuwjaarfeest S-Plus S-Plus Zuienkerke De Maere 

Ma 20 19 Kookles KVLV Nieuwmunster De Bommel 

Vrij 24 20 Toneel ‘ Terrasje doen’ Kleiem sportzaal

Za 25 20 Toneel ‘ Terrasje doen’ Kleiem Sportzaal 

Zo 26 19 Toneel ‘ Terrasje doen’ Kleiem sportzaal

Maart 2016
DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

Woe 1 19 Toneel ‘ Terrasje doen’ Kleiem Sportzaal 

Woe 1 20 Toneel Nieuwmunster Bommelaar De Bommel 
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Vr 3 8:30 Bezoek Europees parlement 
+ wijk

Pasar Vertrek : station 
Brugge 

Vrij  3 20 Toneel Nieuwmunster Bommelaar De Bommel 

Vrij 3 20 Toneel ‘ Terrasje doen’ Kleiem Sportzaal 

Za 4 20 Toneel Nieuwmunster Bommelaar De Bommel 

Za 4 20 Toneel ‘Terrasje doen ‘ Kleiem Sportzaal 

Zo 5 18 Toneel Nieuwmunster Bommelaar De Bommel 

Ma 6 19 Crea café KVLV Zuienkerke Notelaar 

Woe 8 20 Toneel Nieuwmunster Bommelaar De Bommel 

Za 11 20 Toneel Nieuwmunster  Bommelaar De Bommel 

Zo 12 9 Sponsordag met match Mehoni Sportzaal 

Ma 13 16:15-17:45 Crea-atelier 3e kl. – 6e lj. Jeugddienst De Notelaar

Woe 15 14 Geleid bezoek Parfum-O-
theek ( Wenduine)

KVLV Nieuwmunster

Za 18 11-13 Aperitiefconcert Bib Bibliotheek Zuienk.

Ma 20 19:30 Kookles KVLV Zuienkerke  Notelaar 

Di 21 19:30 Kookles KVLV Houtave De Maere 

Vrij  24 14 Optreden Bart Ostyn Okra Notelaar 

Za 25 13:30 Opruimactie zwerfvuil Beweging.net Parking gemeentehuis

Z0 26 11:30 Solidariteitsmaaltijd Parochieraad 
Zuienkerke

Notelaar 

Za 25 21 Fuif KLJ Houtave-Oostende De Bommel 

Di 28 Vanaf 16 
uur

Bloedgeven Rode Kruis ism 
vrijwillige bloedgevers

Sportzaal 

April 2016
DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

Zat 2 7-15 Meetkerkse Moerentocht Sportraad Sportcentrum 

Ma 3 19 Crea café KVLV Zuienkerke Notelaar 

Do  6 14 Start fietsseizoen  Okra Parking gemeentehuis

Vr ij14 14 Bloemschikken Okra Notelaar 

Woe 19 20 Zwemmen KVLV Nieuwmunster Wielingenbad 

Vrij  21 9 Kookles voor mannen Okra Notelaar 

Zo 23 13 Schoolfeest Gemeenteschool Sportzaal 

Woe 26 19:30 Kookles KVLV Zuienkerke Notelaar 

Za 29 19 Eindfeest Mehoni Sportzaal 

Stuur
uw ACTIVITEITENKALENDER voor 2017

naar lieselore.verstringe@zuienkerke.be.
Wij publiceren ze gratis.
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PUZZEL
De vorige puzzel werd gewonnen door Rasool Gabriël.  
Proficiat ! 
Er waren 17 inzendingen waarvan 16 juist en 1 fout. Het 
juiste woord was  : groupie.
Betekenis van het woord :   een zeer trouwe fan van een 
muzikant of muziekgroep

Hier volgt de nieuwe puzzel : 
1. De oplossing voor elk van onderstaande gezochte 

woorden is terug te vinden in ons informatieblad + 
annex.

2. Als alles correct is ingevuld krijg je verticaal, in de 

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

3. Stuur uw volledige oplossing door middel van 
onderstaand formulier naar Redactie Polderkrantje, 
Kerkstraat 17  8377 Zuienkerke vóór 31/03/2017. Enkel 
het verticale woord volstaat dus niet!

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

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

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

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

1
2
3

4
5

6
7

8
9

10

1. nieuw thema WO Akkerwinde 
2. wat er wordt er hersteld in Meetkerke  
3.titel boek van Keyes Marian  
4. krant voor donoren 
5. Vlaamse regulator voor de Electriciteits- en 
Gasmarkt 

6. welke stichting raad je aan om rookmelders te 
plaatsen 
7. gemeentelijke ruimtelijke adviesraad
8. toneelgezelschap Nieuwmunster  
9.welke vereniging trekt op 3 maart naar het 
Europees parlement 
10. voor welke hoek moet je oppassen
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EDITORIAAL

POLDERKRANTJE, 31 januari 2017
Driemaandelijks tijdschrift gratis aan de bevolking aangeboden door het Gemeentebestuur 
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Verantwoordelijke uitgever: College van Burgemeester en Schepenen.
Redactieraad: Wim Cools, Noël Delaere, Lieselore Verstringe, Ann Michiels en Eva Verburgh.

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

Artikels zijn altijd welkom. Gelieve ze ten laatste 1 maand voor het verschijnen binnen te brengen.
Mailen kan naar Lieselore.verstringe@zuienkerke.be.

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

Website gemeente Zuienkerke: www.zuienkerke.be

OPROEP AAN DE VERENIGINGEN:

Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER voor 2017 naar 
lieselore.verstringe@zuienkerke.be. Wij publiceren ze gratis.
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NUTTIGE TELEFOONNUMMERS

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

Politie Zuienkerke 050/41.14.14 (fax.050/41.96.96)
 Alex.blondelle@politieblankenberge.be

Technische Dienst 050/41.75.77 (fax.050/41.94.43)

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

Bibliotheek Zuienkerke 050/42.45.45

PWA Blankenberge  050/43.35.15

IPZ Blankenberge-Zuienkerke 101 of 050/42.98.42

Brandweer De Haan 050/41.20.20

Informatie Elektriciteit, aardgas 078/35.35.34

Kabeldistributie  015/66.66.66

Informatie water 078/35.35.99

Defect water (24h op 24) 078/35.35.88

Defect elektriciteit. 078/35.35.00

Melden  gasreuk 0800/65.0.65

Defect Openbare Verlichting 050/43.20.50- 0800/6.35.35

Dokter van wacht 1733

• 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

• NIEUWE OPENINGSUREN POSTKANTOOR:
sinds 5 september 2016

Maandag 15.00 – 18.00
Dinsdag 09.30 – 12.00
Woensdag 15.00 – 18.00
Donderdag 09.30 – 12.00
Vrijdag 09.30 – 12.00

Zaterdag en zondag gesloten.

Elke 1ste woensdag van de maand :
15.00 uur tot 19.00 uur.
Gesloten op maandag 17 april.

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

• VERKOOPPUNTEN HUISVUILZAKKEN: 
Gemeentehuis, Dagelijkse Nood, Slagerij Chris, 
Nieuwe Polder (Houtave), Carine Blomme (Hoek-
sam), Ilse Martens (Lekkerbek), Familie Cuypers 
(Meetkerke).

OPENINGSUREN BIBLIOTHEEK DE BOEKENNOK (aan de Nieuwe Steenweg) - Tel. 050/42.45.45

Woensdag 17.00 – 19.00

Zaterdag 10.00 – 12.00
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de BIO kapper 
voor hij en zij

zonder afspraak

www.mdcoiffure.be

Blankenbergse
steenweg 40 A

Zuienkerke
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Specialiteit: forel 

Restaurantruimte vanaf 35 personen 
privaat beschikbaar voor uw gelegenheid

 •
Openingsuren keuken: 12:00 tot 14:00 & 18:00 tot 21:00

Restaurant enkel geopend op vrijdag, zaterdag en zondag 
(en ook op feestdagen).

 •
feestzaal tot 180 personen

  •
Stefan en Nathalie Pittery-Verhelst

Nieuwe  Steenweg 140  |  8377 Zuienkerke
Tel. 050 42 65 64  |  info@degrotestove.be

WWW.DEGROTESTOVE.BE


