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VOORWOORDJE

Beste lezer,

Eerst en vooral wensen we jou voor 2023 drie G’s: Geluk, Gezondheid en Gezelligheid en daarbij ook het hele ABC 
om elke dag jouw eigen verhaal te schrijven.
In de nieuwjaarstoespraak van onze burgemeester krijg je al meteen een vooruitblik op diverse werkzaamheden, 
evenementen en opportuniteiten in de komende maanden.

Als je het goede voornemen gemaakt hebt om meer te bewegen en te sporten bieden we je tal van kansen om 
het vol te houden. Voor jongeren zijn er sportkampen, volwassenen kunnen turnen of yoga beoefenen en de 
lessen “Bewegen voor senioren” gaan opnieuw van start. Op zondag 2 april zijn wandelaars van alle leeftijden 
welkom in Meetkerke voor de Moerentocht. 

Op zaterdag 6 mei wandelen deelnemers aan de Internationale Tweedaagse van Vlaanderen door het centrum 
van Zuienkerke. Die dag kan je proeven van spijs en drank in de tent op het dorpsplein en je kan er ook genieten 
van het optreden van een muziekband. Voor het Gemeentehuis laten ambachtslui je de sfeer van vroegere tijden 
herbeleven, er is een rommelmarkt, op het schoolplein is er kinderanimatie en aan “De Droomboom” is er een 
pop-up marktje met creaties van mensen uit onze gemeente. Geïnteresseerden kunnen een gratis standplaats 
reserveren via het inschrijvingsformulier in dit PoldermagaZIEN of inschrijven bij onze Dienst Vrije Tijd.

Voor wie cultuur wil opsnuiven zit er muziek in het nieuwe jaar. In elk van de vier seizoenen kan je een concert 
meemaken in telkens een andere kerk. Op zondag 23 april kan je gratis op toer gaan met een pendelbus om 
interessante ervaringen te beleven in De Haan, Blankenberge en Zuienkerke. Snel inschrijven is de boodschap.

Leerlingen uit de derde kleuterklas en de lagere school kunnen zich creatief uitleven tijdens knutselworkshops. 
Senioren kunnen hun digitale vaardigheden ontwikkelen in workshops internet en media en mogen 23 mei al in 
hun agenda noteren als datum van de seniorennamiddag. Alle 75-plussers of hun mantelzorgers zijn welkom in 
het Gemeentehuis om een Gele Doos af te halen. 

Je kan één middag per maand deelnemen aan “Samen tafelen” en we nodigen je uit om je te registreren als lid 
van Hoplr, het digitale buurtnetwerk waarin nu al ruim vierhonderd gezinnen in onze gemeente nieuwtjes delen, 
spullen uitwisselen en elkaar hulp vragen of aanbieden. Op woensdag 15 februari verwelkomt het bib-team je 
graag tussen 17 en 19 uur in onze bibliotheek om Valentijn te vieren en te genieten van poëzie en liefdesliederen.

In het Gemeentehuis kan je vanaf nu een UiTPAS Regio Brugge aankopen. Met deze vrijetijdspas spaar je punten 
als je deelneemt aan activiteiten. De gespaarde punten kan je inruilen voor diverse mooie voordelen.

We wensen je veel leesplezier..

Noël Delaere
Voorzitter redactieraad en schepen van Informatie

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

OPENINGSUREN GEMEENTEDIENSTEN 
IN HET GEMEENTEHUIS:

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

* Iedere eerste woensdag van de maand open van 15 uur tot 19 uur.

Gesloten op paasmaandag 10 april.

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

TOERISME ZUIENKERKE:
Volg ons ook op Instagram en Facebook

  toerismezuienkerke

   Gemeente Zuienkerke

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

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

OPENINGSUREN POLITIE:

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

* Iedere eerste woensdag van de maand open van 15 uur tot 19 uur.

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

OPENINGSUREN OCMW:

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

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

OPENINGSUREN POSTKANTOOR:

Werkdag Voormiddag Namiddag
Maandag GESLOTEN 15.00 - 18.00
Dinsdag 09.30 - 12.00 GESLOTEN
Woensdag GESLOTEN 15.00 - 18.00
Donderdag 09.30 - 12.00 GESLOTEN
Vrijdag 09.30 - 12.00 GESLOTEN

Zaterdag en zondag gesloten.

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

OPENINGSUREN BIBLIOTHEEK DE BOEKENNOK:

Woensdag 17.00 - 19.00
Zaterdag 10.00 - 12.00

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

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

BIN Vagevuurwijk
Carlos De Keyser 

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

BIN Lekkerbek
Chris Vandenplas 

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

NIEUWJAARSTOESPRAAK 7 JANUARI 2023 

Collega’s Burgemeesters, Ere Burgemeester,schepenen 
gemeenteraadsleden, leden van de raad voor 
maatschappelijk welzijn,   beste genodigden en 
beste Zuienkerkenaars. Van harte welkom op onze 
nieuwjaarsreceptie. 

Ik ben super blij jullie nog eens live te mogen toespreken. 
De voorbije twee jaar was het een virtuele toespraak. 
Het was een prachtige oplossing om tijdens de corona 
periode jullie   te kunnen vertellen wat er allemaal op 
het programma stond van het gemeentebestuur. Het 
was  eventjes wennen om het op die manier te brengen. 
Ik was verplicht om mijn tekst in dat klein vierkantje te 
volgen, Ik kreeg de kans niet om eens rond te kijken want 
dan was mijn tekst al gepasseerd. Het belangrijkste dat ik 
miste was jullie als aandachtige luisteraars en natuurlijk 
de sfeer van dat mooie nieuwjaarsfeest.  

Beste mensen, 2022 was hoopvol gestart, iedereen was 
blij , de corona was onder controle , we konden weer 
genieten van onze vrijheid ,de verenigingen starten   hun 
activiteiten weer op  , en de economie trok weer op gang . 
Maar de vreugde was van korte duur , namelijk op 24 feb. 
2022 was er de invasie van het Russisch leger in Oekraïne.   

Een oorlog die heel veel leed en ellende  met zich meebrengt 
en de wereldvrede in gevaar brengt. Duizenden mensen 
ontvluchten de onleefbare situatie. Wij zij dankbaar voor 
de solidariteit van onze inwoners. Sommige inwoners 
hebben inwoners uit Oekranië bij hen thuis opgevangen en 
andere Zuienkerkenaars gaven materiaal dat het OCMW 
kon gebruiken bij de inrichting van de opvangwoningen. 

Als gevolg van dit conflict sloeg ook de energiecrisis toe 
waardoor de prijzen van elektriciteit en gas enorm gestegen 
zijn met daaraan gekoppeld de soms onverantwoorde 
prijsstijgingen van veel levensmiddelen en materialen 
waardoor er meer en meer mensen  in armoede leven en 
veel bedrijven het financieel moeilijk krijgen.  

Ook het gemeentebestuur wordt geconfronteerd 
met deze problematiek. Een belangrijke meerkost is 
eveneens de stijging van de lonen van ons personeel en 
dit door de verschillende loonindexaties.   Beste mensen, 
niettegenstaande deze en nog andere meerkosten en 
de vele investeringen die wie verleden jaar en ook nog 
dit jaar zullen doen gaan we de gemeentebelastingen 
niet verhogen , maar toch wil ik erbij vermelden dat ons 
spaarvarken vermagerd is maar overgewicht is ook niet 
gezond.  

Beste mensen , wat zijn nu de belangrijkste investeringen 
en initiatieven voor dit jaar. 

Op gebied van openbare werken zullen we in het 
voorjaar starten met  de heraanleg van de Loweg en de 
Westernieuwweg Noord. We starten met de opmaak van 
een nieuw dossier voor het asfalteren van de Smisjestraat 
vanaf de Leeuwenstraat tot aan de Brugsesteenweg en 
ook de Doelhofstraat van de Smisjestraat tot aan het 
begin van de dorpskern . 

De werken aan de vernieuwing van het wegdek en 
de aanleg van een vrijliggend veilig fietspad in de 
Grotestraat/Prins Leopoldstraat zijn een paar maanden 
geleden eindelijk gestart. De werken verlopen vlot. De 
aanleg van de riolering en vernieuwen van het wegdek op 
het grondgebied van Zuienkerke starten afhankelijk van 
de weersomstandigheden heel binnenkort. Het einde van 
het volledig werk is voorzien juni van dit jaar. 

Na een positieve evaluatie van de nieuw aangelegde 
voetpaden in Hoeksam zullen we dit jaar starten met het 
vernieuwen van de voetpaden in de wijk Het Lindenhof. 
We zullen gebruik maken van onderhoudsvriendelijke 
materialen. 

Binnenkort zal de aannemer Seru uit Veurne starten 
met het verbeteren   van de kerkwegel die een wandel- 
en fietsverbinding is van de Nieuwe Steenweg naar de 
Draaiboomstraat. De werken starten in maart en zullen 
ongeveer een maand duren . 

Door onvoorziene omstandigheden zullen we 
weliswaar met een jaar vertraging de kerkhofmuur van 
Nieuwmunster restaureren . De restauratie van diverse 
werken aan onze kerken zijn nog niet voor direct. Door het 
nieuw erfgoeddecreet is het nog moeilijker geworden om 
de nodige subsidies te krijgen.  

De werken in de Kapellestraat in Houtave zijn zo goed 
als voltooid, we moeten nog een paar kleine details 
uitvoeren. De werken zijn zeer vlot verlopen dank zij het 
goede weer maar zeker ook dank zij de deskundigheid 
van het Studiebureau Plantec en de goede uitvoering en 
opvolging van de aannemers en hun team. Bij deze dank 
ik de aannemers Vanlergberge en Seru en ook dank aan 
de bewoners van Houtave voor jullie verdraagzaamheid 
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en begrip voor de hinder. Het resultaat is schitterend , het 
is de bedoeling om de nieuwe boulevard in het voorjaar 
plechtig in te huldigen met de nodige toeters en bellen.   

Verleden maand hebben we onder deskundige leiding 
van het Regionaal Landschap Houtland en Polders   
een verfraaiing en vergroening van de Weimanstraat 
gerealiseerd. We hebben oude en dode bomen verwijderd 
, een 35 tal mooie essen   zijn gebleven en een 95 tal 
nieuwe  zijn aangeplant. Het onderhoud zal opgevolgd 
worden door de mensen van Houtland en Polders. Het 
project is niet van een leien dakje gelopen maar toch wil 
ik de bewoners van de Weimanstraat bedanken voor hun 
medewerking.  Binnenkort worden de “lelijke” groene palen 
die dienden als snelheidsremmers vervangen door mooie 
bloembakken. We voorzien  drie snelheidsremmers  i.p.v. 
de huidige twee. Het aanplanten van bomen in de overige 
straten van de Vagevuurwijk zal dit jaar uitgevoerd 
worden. 

Naar aanleiding van het mobiliteitsplan vervoerregio 
Brugge  zullen er in de Nieuwe Steenweg en meer bepaald 
aan de markt van Zuienkerke aanpassingswerken gedaan 
worden. De parking wordt heringericht voor het plaatsen 
van 2 deelwagens waaronder 1 elektrische wagen. De 
veiligheid in de omgeving van de  school wordt bekeken en 
met goedkeuring van de wegbeheerder AWV gaan we in 
de  dorpskern waar er geen vrijliggend fietspad aanwezig 
is zone 30 invoeren. 

In samenwerking met externe studiebureaus zijn we 
ook nog bezig met de grondige voorbereidingen om een 
nieuwe omgevingsaanvraag in te dienen  voor de aanleg 
van de Schoeringedreef . Het is de bedoeling om het zwaar 
traag vervoer via een goed ingerichte omleidingsroute 
te weren uit ons dorp en zo de veiligheid van de zwakke 
weggebruikers te verhogen. 

Er zit muziek in 2023! Onder impuls van de cultuurraad 
zal er in elke seizoen een letterlijk en figuurlijk stemmig 
optreden in elk van onze vier mooie kerken plaatsvinden.

Zuienkerke bijt in de maand mei de spits af met een 
sfeervol lenteconcert door Mithra Van Eenooghe op 
het befaamde Bergerorgel. Daarna volgen Meetkerke in 
de zomer, Houtave in de herfst en Nieuwmunster in de 
winter.

Het boek over de geschiedenis van Houtave gemaakt 
door erfgoedauteur Robert Boterberge is nog steeds 
te koop. Het is een prachtige en lijvige publicatie over 
de rijke geschiedenis van Houtave. Het is verkrijgbaar 
in het gemeentehuis. Robert is nu al   bezig met de 
voorbereidingen voor de opmaak van het boek over de 
geschiedenis van Meetkerke en dan is het klavertje vier 
rond.

Zoals verleden jaar al aangekondigd zijn wij samen met 
8 andere gemeenten ingestapt in het project UITPAS. 
Dit is een vrijetijdskaart die de participatie aan cultuur-
sport-en andere vrijetijdsactiviteiten moet stimuleren 
voor iedereen met bijzonder aandacht voor mensen in 
armoede. Het project start officieel vanaf 16 jan. Voor 
de aankoop van de kaarten en voor meer info kan men 
terecht in het gemeentehuis.

In 2023 hangt er ook romantiek in de lucht.

Het bibteam nodigt jong en oud uit om van een sfeervolle 
Valentijn te genieten. Op 15 februari baadt de bibliotheek 
in zang, poëzie en veel liefde.

Zuienkerke, Blankenberge, Damme, De Haan en Knokke-
Heist en de erkende mantelzorgverenigingen organiseren 
gezamenlijk   elke maand in een andere gemeente een 
gratis mantelzorgcafé : de warme golf.

Alle mantelzorgers kunnen daar terecht om zich te 
ontspannen en nuttige informatie en kennis uit te 
wisselen.

Op gebied van ruimtelijke ordening en wonen heb ik niet 
veel nieuws te vertellen t.o.v. verleden jaar . De dossiers 
masterplan Nieuwmunster en het bouwen van de sociale 
woningen in de Meetkerkestraat in Zuienkerke zitten nog 
in de administratieve molen maar toch zien we licht aan 
het einde van de tunnel.

Via de Provincie zijn we ingestapt en geselecteerd in 
het project DNA van het dorp. De Provincie wil hiermee 
lokale besturen helpen om ontwikkelingen in kleine 
dorpen in goede banen te leiden. In eerste instantie zal 
een analyse gemaakt worden van het dorp waarin alle 
basisinformatie wordt verzameld. Tegelijkertijd wordt 
een ontwerpweek voorbereid waarbij lokale ambtenaren, 
experten , het gemeentestuur maar ook de bevolking bij 
betrokken zullen worden. Via al deze gegevens moeten 
we komen tot een afgewerkt masterplan waarmee het 
bestuur en de Provincie aan de slag kan. Het doel is om 
een breed draagvlak te creëren. Het masterplan  zet in  op 
ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid en de uitbouw van een 
voorzieningsnetwerk en de lokale inpassing in het mooie 
landschap. Zuienkerke en Houtave komen hiervoor in 
aanmerking.

Beste mensen we leven meer en meer in een digitale 
wereld . Ongetwijfeld vloekten jullie wel eens bij het 
maken van een app, of met een vastgelopen computer . De 
digitale trein staat niet stil en we willen heel Zuienkerke 
aan boord. Daarom is het zeer belangrijk dat iedereen 
de kans krijgt om zich te ontwikkelen of bij te scholen 
in deze materie. Zuienkerke is ingestapt in het project 
E-inclusie . Met de nodige subsidie van de overheid zal er 
gemeentepersoneel opgeleid worden om de inwoners in 
het gemeentehuis te helpen met  digitale problemen . Via 
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OPROEP AAN DE VERENIGINGEN:

Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER  
voor 2023 naar 

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

ons poldermagaZien en de gemeentelijke website zal alle 
info bekendgemaakt worden.

Samen tafelen een initiatief van het gemeentebestuur 
waarbij  de mensen kunnen genieten van een heerlijke 
en voordelige maaltijd in een Zuienkerks restaurant was 
verleden jaar een succes. Het is de bedoeling om het 
sociaal contact te bevorderen en zeker om de eenzame 
mensen samen te brengen. Op vraag van de deelnemers 
en van de restauranthouders kunnen we dit jaar weer 
samen aan tafel .

Naast muziek en romantiek zit er ook spanning in de 
lucht voor 2023, zelf hoogspanning . Het Ventilus project, 
het aan land brengen van elektriciteit geproduceerd 
door windmolens in zee en het aanleggen van een  
nieuwe elektriciteitssnelweg doorheen onze Provincie,  
is een bovengemeentelijk project waarin wij bij het 
vooronderzoek als gemeente  nauw betrokken waren. 
Na heel veel wetenschappelijke studies door professoren  
over het boven- of ondergronds leggen van wisselstroom 
of gelijkstroom  en over de effecten van blootstelling aan 
electro-magnetische velden op gebied van de gezondheid , 
landbouw en natuur is er beslist door minister Zuhal Demir 
om de hoogspanningsleidingen grotendeels bovengronds 
te plaatsen. In februari zal het definitief tracé bepaald 
worden .Als de leidingen in Oostende aan land komen, 
zal dit impact hebben op onze gemeente. Indien het in 
Zeebrugge aan land komt, dan zal Zuienkerke daar geen 
gevolgen van ondervinden. Beste mensen onze aardbol 
krijgt het moeilijk, we moeten ons zeer goed realiseren 
dat alles maar dan ook alles wat  we consumeren en 
produceren van onze planeet de aarde komt . Het is hoog 
tijd dat we beseffen dat we  voor onze aarde goed moeten 
zorgen en dat is nu niet altijd het geval. Uit recente 
cijfers is gebleken dat er twee miljoen soorten planten, 
insecten vogels en zoogdieren zullen verdwijnen. Het  
kleinste diertje tot de grootste kolos is belangrijk voor de 
biodiversiteit . 

Door het Burgemeesters convenant, ondertekend met 9 
omliggende gemeenten zullen we ons inzetten om de CO2 
tegen 2030 met 40% te verminderen. Via het  energie- 
en klimaatplan goedgekeurd door de gemeenteraad 
en onze milieuraad gaan we acties ondernemen zoals   
zonnepanelen op ons patrimonium plaatsen , de openbare 
verlichting verledden, ons gemeentelijk wagenpark 
vervangen door elektrische wagens, plaatsen van 
laadpalen , met onze renovatiecoach en de milieudienst , 
de inwoners begeleiden en aanmoedigen om hun woning 
te isoleren en te renoveren. Het  aanplanten van bomen 
in de Vagevuurwijk kadert ook in deze doelstelling want 
elke boom telt. We maken ook een hemelwater- en 
droogteplan op om ons te wapenen tegen de gevolgen 
van de klimaatverandering.

Onze landbouwers worden geconfronteerd met de 
stikstofproblematiek. In onze gemeente hoeven er geen 
landbouwbedrijven te verdwijnen maar het verplicht 
inkrimpen van bepaalde activiteiten is  voor veel boeren 
een zware dobber. Hopelijk wordt er een oplossing 
gevonden waarin iedereen zich kan vinden.

Fusies van gemeenten of een district gemeente worden 
is iets dat  in Vlaanderen en ook in Zuienkerke actueel 
is. Beste mensen ,de gemeenten en in het bijzonder de 
kleine gemeenten ondervinden dat de overheid alsmaar 
meer verantwoordelijkheden en initiatieven doorschuift 
naar de gemeenten waardoor het voor de gemeenten 
moeilijk wordt om alles  te kunnen opvolgen. Het wordt 
ook moelijker om geschikt personeel te vinden om dit 
administratief te verwerken. Via het inkrimpen van 
dotaties en subsidies zal het voor  de gemeenten financieel  
moeilijker worden.

Samen met alle leden van onze partij bekijken we de 
voor- en nadelen van dergelijke belangrijke beslissing voor 
onze gemeente. Er is nog niets beslist , maar vooraleer 
we dergelijke stap zetten  zullen we onze inwoners zeker 
informeren .

Vooraleer we lekker blijven hangen wil ik iedereen bedanken 
voor jullie komst , geniet van deze dag , geniet ook nog 
van de lekkere dingen van onze plaatselijke verengingen 
. Dikke merci aan het organiserend feestcomité . Ook 
dank aan Tommy en zijn team voor de techniek.  Er is ook 
gezorgd dat jullie een onvergetelijke foto kunnen nemen 
als souvenir of om te bewijzen dat je hier aanwezig waren.

Ik wens aan iedereen een zalig , gelukkig en in het bijzonder 
een vredevol 2023 toe, niettegenstaande een moeilijk 
2022 moeten we positief en enthousiast kijken naar de 
toekomst samen kunnen we veel aan.

Laten we het glas heffen en klinken op het nieuwe jaar.

Leve Zuienkerke , leve de Zuienkerkenaars , Zuienkerke is 
van ons.
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GEMEENTERAAD

ZITTING VAN 27 OKTOBER 2022

1. Farys : goedkeuren agenda en agendapunten 
van de buitengewone algemene vergadering van 
TMVW ov d.d. 16/12/2022 en vaststellen mandaat 
vertegenwoordiger.

De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring aan 
alle punten (inclusief de statutenwijziging) op de agenda 
en de daarbij horende documentatie nodig voor het 
onderzoek van de agendapunten van de buitengewone 
algemene vergadering TMVW ov van 16 december 2022.

2. Farys : goedkeuren agenda en agendapunten 
van de buitengewone algemene vergadering van 
TMVS dv d.d. 13/12/2022 en vaststellen mandaat 
vertegenwoordiger.

De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring 
aan alle punten op de agenda en de daarbij horende 
documentatie nodig voor het onderzoek van de 
agendapunten van de buitengewone algemene 
vergadering TMVS dv van 13 december 2022.

3. Imewo :

- goedkeuring van de agenda buitengewone algemene 
vergadering d.d. 22/12/2022

- goedkeuring statutenwijziging betreffende het dossier 
Tramontana, de structuurwijzigingen en de overige 
wijzigingen.

- goedkeuring van de partiële splitsingen

- vaststellen mandaat vertegenwoordiger De 
gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring :

- aan de agenda van de buitengewone algemene 
vergadering van de opdrachthoudende vereniging 
Imewo d.d. 22 december 2022

- aan de statutenwijziging betreffende het dossier 
Tramontana, de structuurwijzigingen en de overige 
wijzigingen

4. Toetreding tot de raamovereenkomst van Creat 
voor instap ‘schoonmaakopdrachten voor gebou-
wen’.

De gemeenteraad beslist met eenparigheid van stemmen 
zijn om toe te treden tot de raamovereenkomst van Creat 
voor instap ‘schoonmaakopdrachten voor gebouwen’.

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2022

1. WVI : goedkeuring agenda van de Buitengewone 
Algemene Vergadering d.d. 14/12/2022 en vasts-
telling mandaat volmachtdrager.

De gemeenteraad keurt eenparig de agenda en de 
daarbij horende documentatie nodig voor het onderzoek 
van de agendapunten van de buitengewone algemene 
vergadering goed.  

2. IVBO : goedkeuring agenda van de Buitenge-
wone Algemene Vergadering d.d. 14/12/2022 en 
vaststelling mandaat volmachtdrager.

De gemeenteraad keurt eenparig de agendapunten van 
de buitengewone algemene vergadering van IVBO goed.

3. Onderwijs : afsluiten convenant voor vervangin-
gen van korte afwezigheden voor leerkrachten van 
de scholengemeenschap “De Oostkant” voor het 
schooljaar 2022-2023

De gemeenteraad keurt eenparig het convenant 
voor korte vervangingen voor leerkrachten van de 
scholengemeenschap ‘De Oostkant’ voor het schooljaar 
2022-2023 goed.

4. Onderwijs : protocol lerarenplatform scholenge-
meenschap “De Oostkant” schooljaar 2022-2023 
– goedkeuring 

De gemeenteraad keurt eenparig het protocol 
m.b.t. de toetreding tot het lerarenplatform van de 
scholengemeenschap de Oostkant voor het schooljaar 
2022-2023 goed.

5. Onderwijs : Gemeentelijke Basisschool – aanpas-
sen schoolreglement –goedkeuring

De gemeenteraad keurt eenparig de wijzigingen aan het 
schoolreglement voor het schooljaar 2022-2023 goed.

6. Voorlopig vaststellen van het gemeentelijk 
Ruimtelijk Uitvoeringsplan “Meetkerkestraat”

De gemeenteraad :

- stelt met eenparigheid van stemmen het ontwerp 
van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 
‘Meetkerkestraat’ met bijhorende plannen, 
stedenbouwkundige voorschriften, toelichtingsnota en 
procesnota voorlopig vast.

- neemt akte dat het openbaar onderzoek zal lopen van 
17/01/2023 tot en met 17/03/2023.
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7. Toetreding tot de aankoopcentrale voor de 
groepsaankoop van WVI aangaande :

1) “straatmeubilair en fietsvoorzieningen voor 
Hoppinpunten”.

2) “schuilhuisjes, fietsoverkappingen, fietsnietjes en 
afvalbakken voor Hoppinpunten”

De gemeenteraad verleent met eenparigheid van 
stemmen zijn goedkeuring waarbij :

1) De gemeente toetreedt tot de aankoopcentrale van 
WVI aangaande de groepsaankoop “straatmeubilair en 
fietsvoorzieningen voor Hoppinpunten”.

2) De gemeente toetreedt tot de aankoopcentrale van 
WVI aangaande de groepsaankoop “schuilhuisjes, 
fietsoverkappingen, fietsnietjes en afvalbakken voor 
Hoppinpunten”.

 
Er zal van de eerste raamovereenkomst kunnen 
afgenomen worden voor een bedrag van 10.000,- euro 
exclusief BTW.

Er zal van de tweede raamovereenkomst kunnen 
afgenomen worden voor een bedrag van 20.000,- euro 
exclusief BTW.

8. Retributiereglement op werken aan nutsvoor-
zieningen elektriciteit en gas op gemeentelijk 
openbaar domein.

De gemeenteraad keurt eenparig het retributiereglement 
op werken aan nutsvoorzieningen elektriciteit en gas op 
gemeentelijk openbaar domein goed voor de periode van 
1/01/2023 t.e.m. 31/12/2025.

9. Politiezone Blankenberge-Zuienkerke : gemeen-
telijke dotaties in het financieel meerjarenplan 
voor 2023-2024-2025.

De gemeenteraad verleent met eenparigheid van 
stemmen zijn goedkeuring aan de vaststelling van de 
dotaties in het financieel meerjarenplan voor 2023-2024-
2025 van de politiezone Blankenberge-Zuienkerke.

10. Samenwerkingsovereenkomst met het Blauw 
Kruis voor de opvang en behandeling van zwerf-
katten.

De gemeenteraad keurt met eenparigheid van stemmen 
de samenwerkingsovereenkomst met het Blauw Kruis 
voor de opvang en behandeling van zwerfkatten goed.

11. Gezamenlijk organogram gemeente en OCMW – 
wijziging.

De gemeenteraad keurt met eenparigheid van stemmen 
de gewijzigde gezamenlijk organogram van de gemeente 
en het OCMW goed.

GEMEENTERAAD VAN 29 DECEMBER 2022

1. Financiën : besluit van de gouverneur tot goed-
keuring van de jaarrekening over het financieel 
boekjaar 2021 van de gemeente en de raad voor 
maatschappelijk welzijn.

De gemeenteraad neemt eenparig kennis van het besluit 
van de gouverneur d.d. 25/11/2022 tot goedkeuring van 
de jaarrekening over het financiële boekjaar 2021 van de 
gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk 
welzijn van Zuienkerke.

2. Vaststellen belastingen en retributies voor het 
dienstjaar 2023.

De gemeenteraad stelt eenparig volgende belastingen en 
retributies voor het dienstjaar 2023 vast:

AARD BELASTINGEN EN 
RETRIBUTIES 

AANSLAGVOET

Opcentiemen onroerende 
voorheffing

1133,50

Aanvullende belasting op de 
personenbelasting

7%

Belasting ophalen huisvuil • alleenstaande € 20,00
• gezin/handelszaak € 40,00
• 2de verblijf € 40,00
• woning in vakantiepark   € 40,00
• kampeerplaats   € 10,00

Niet-bebouwde gronden gelegen 
in een niet-vervallen verkaveling

€ 15/strekkende meter palende aan 
de straatof min. € 125/perceel

Deze bedragen zijn gekoppeld aan de 
ABEX index

Niet-bebouwde gronden gelegen 
in gebieden bestemd voor wonen

€ 15/strekkende meter palende aan 
de straat of min. € 125/perceel

Deze bedragen zijn gekoppeld aan de 
ABEX index

Dansgelegenheden cat. A: € 250,00 
cat. B:.€ 620,00

Te huur stellen van kamers €  40,00 /kamer
Tweede verblijven € 650,00/tweede verblijf
Kampeerterreinen  € 40,00/kampeerplaats
Leegstand en verwaarlozing van 
gebouwen en woningen

Volledig gebouw of woonhuis :
 €1.100,00

( + 50% 2de jaar -3de jaar- vanaf 4 
jaar en volgende heftzelfde bedrag 

idem 3de jaar )
Individuele kamer of studentenkamer 

€ 100
Elk overig gebouw of woning  

€ 400,00  
Tweede verblijven
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Weghalen en verwijderen 
van afvalstoffen gestort of 
achtergelaten op daartoe niet 
voorziene plaatsen.

Vlgs ophaling

Retributie huwelijksplechtigheid 
op zaterdag, zon- en feestdagen

€  75,00

Retributie op ophalen van 
snoeiafval

€  15,00/beurt

Retributie op ophalen van grof 
huisvuil

€  25,00/beurt

Retributie ophalen rolcontainers 
voor groen- en tuinafval

€ 5 per ophaalbeurt voor een 
container van 240 liter

€ 7 per ophaalbeurt voor een 
container van 360 liter

Retributie gebruik hakselaar € 25 voor het 1ste kwartier en alle 
volgende kwartieren € 10

Retributie voor afschriften van 
bestuursdocumenten

€  0,05/bladzijde vanaf 20 kopies

Retributie voor het 
verstrekken van schriftelijke 
vastgoedinformatie

€ 25,00/aanvraag

Retributie bij de 
omgevingsvergunningsaanvragen

Het invoeren in het omgevingsloket 
van analoge aanvragen voor 

een omgevingsvergunning via 
het vereenvoudigd loket voor 
bouwaanvragen waarvoor de 

medewerking van een architect niet 
verplicht is:

€ 50,00 /aanvraag
Retributie huisvuilzakken Huisvuilzakken 60 liter €1,70 per zak

Huisvuilzakken 30 liter €0,85 per zak
Bedrijfsafvalzakken 60 liter
 €1,70 per zak
GFT zakken 30 liter  €0,30 per zak
GFT zakken 15 liter  €0,15 per zak
PMD zakken 15 liter  €0,15 per zak

Retributie deelname activiteiten 
van speelpleinwerking en Dienst 
Vrije Tijd

Speelpleinwerking 
Dagactiviteit : 3,00 € tot 8,00 € per dag

Daguitstappen : 1,00 € tot 20,00 €  per dag
Meerdaagse activiteit : 5,00 € tot 50,00 €

Activiteiten georganiseerd door 
sportdienst en jeugddienst :

Dagactiviteit : 1,00 € tot 30,00 €
Meerdaagse activiteit van 2,50 € tot 80,00 €

3. Financiën: aanpassing meerjarenplan 4 2020-
2025 deel gemeente – vaststelling.

De gemeenteraad stelt eenparig het deel van de gemeente 
van de meerjarenplan-aanpassing 4 2020-2025 vast. 

4. Financiën: aanpassing meerjarenplan 4 2020-
2025 deel OCMW – goedkeuring.

De gemeenteraad keurt eenparig het deel van het 
aangepast meerjarenplan 4 2020-2025 (budgetjaar 
2023) dat door de raad voor maatschappelijk welzijn werd 
vastgesteld, goed.

5. Vaststellen gemeentelijke bijdrage voor kwets-
bare doelgroepen, met name mensen in armoede 
(MIA-pashouders) en van het principe van de 
welkomst – en omruilvoordelen UiTPAS Regio 
Brugge.

De gemeenteraad stelt met eenparigheid van stemmen : 

• de gemeentelijke bijdrage op de gemeentelijke 
vrijetijdsactiviteiten voor mensen in armoede (mia) – 
pashouders UitPAS regio Brugge vast.

• de domeinen met een niet limitatieve opsomming 
van activiteiten per domein van de  gemeentelijke 
activiteiten die aan de UiTPAS regio Brugge worden 
verbonden vast.

• de gemeentelijke bijdrage op de vrijetijdsactiviteiten, 
georganiseerd door de erkende gemeentelijke 
verenigingen voor mensen in armoede (mia) – 
pashouders UiTPAS regio Brugge vast.

6. Goedkeuring van het gezamenlijk duurzaam 
energie- en klimaatplan 2030 (SECAP optie 2) voor 
de groep Lokaal Klimaatplan Noord-West-Vlaan-
deren.

De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring aan 
het duurzaam energie- en klimaatactieplan 2030 voor 
de groep Lokaal Klimaatbeleid Noord-West-Vlaanderen 
en geeft de WVI de opdracht om het duurzaam 
energie- en klimaatactieplan 2020 ter goedkeuring 
van Europa in te dienen bij het Secretariaat van het 
Burgemeestersconvenant van de Europese Commissie.

7. Aanpassing reglement geboortebomen – goed-
keuring.

De gemeenteraad keurt eenparig het aangepast 
reglement geboortebomen goed.

8. Onderwijs : scholengemeenschap “De Oostkant”

• kennisname jaarverslag 2021-2022
• goedkeuring rekening schooljaar 2021-2022
• goedkeuring begroting schooljaar 2022-2023

De gemeenteraad neemt eenparig kennis van het 
jaarverslag van het schooljaar 2021-2022.

De gemeenteraad keurt eenparig de rekening 2021-2022 
van de scholengemeenschap “De Oostkant”, vastgesteld 
door het beheerscomité d.d. 25/10/2022, goed.

De gemeenteraad keurt eenparig de begroting 2022-2023 
van de scholengemeenschap “De Oostkant”, vastgesteld 
door het beheerscomité d.d. 25/10/2022, goed.
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INFORMATIE

GEGEVENS BURGERLIJKE STAND EN 
BEVOLKING

AANTAL INWONERS OP 01/01/2023

01/01/2022 2 711

01/01/2023 2 758

+    47

AANTAL INWONERS PER DEELGEMEENTE OP 
01/01/2023

mannen vrouwen totaal

Houtave 209 188 397

Meetkerke 227 231 458

Nieuwmunster 196 222 418

Zuienkerke 760 725 1 485

TOTAAL 1 392 1 366 2 758

mannen vrouwen totaal

Belgen 1 351 1 309 2 660

vreemdelingen EU 26 36 62

vreemdelingen niet EU 15 21 36

TOTAAL 1 392 1 366 2 758

GEGEVENS BURGERLIJKE STAND EN BEVOLKING 
IN 2022

adopties 0

geboorten 25

erkenningen 12

huwelijksaangiften 9

huwelijken 5

sterfgevallen 21

nationaliteitswijzigingen 2

aankomsten 162

vertrekkers 129

ambtshalve schrappingen 7

interne mutaties 39

AANTAL BEWOONDE WONINGEN OP 01/01/2023

Houtave 170

Meetkerke 189

Nieuwmunster 183

Zuienkerke 634

TOTAAL 1 176

STRAATVERLICHTING

Om te besparen wordt de straatverlichting vanaf heden 
gedoofd tussen 23 uur en 5 uur.

VOORLOPIG RIJBEWIJS
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HOUTAVE, EEN AGRARISCH POLDERDORP
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SANiTAiR 
VERWARMiNG
ELEKTRiCiTEiT
RENOVATiE & ONDERHOUD

langelusdehaan langelus_handyhome
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TECHNISCHE DIENST - OPENBARE WERKEN - 
LANDBOUW - MILIEU

MODDER OP DE WEG

De oogsttijd betekent niet alleen een periode van hard 
werken voor de landbouwers. Het is ook een periode van 
toegenomen verkeersonveiligheid op de wegen van en 
naar de landbouwbedrijven en velden.

Vooral als de oogst via de openbare weg wordt vervoerd 
en het weer slechter wordt, treedt er een bekend probleem 
op: modder op de weg !

Door de modder liggen de wegen er plotseling spiegelglad 
bij, zodat er zich elk jaar opnieuw ( soms ernstige) 
verkeersongevallen voordoen.

Tips voor de landbouwer, loonwerker, transporteur :

1. Voorkom te allen tijde ernstige vervuiling van de 
weg door de modder en bevuiling van machines, 
landbouwtrekkers en andere voertuigen te verwijderen 
voordat u de weg oprijdt.

2. Wanneer de vervuiling van de weg met modder 
onmogelijk kan voorkomen worden, contacteer dan bij 
voorkeur minstens 48 uur vooraf het centrale meldpunt

 Telefoon : 050 41 14 14 - Fax : 050 41 96 96
 e-mail : mia.moens@politieblankenberge.be en
 pz.blankerberge@police.belgium.eu

3. Waarschuw de andere weggebruikers voor het gevaar 
door tijdig de ‘modderborden’ in de wegberm te 
plaatsen, rechts in de rijrichting op ongeveer 150 m voor 
het vervuilde weggedeelte. Doe dit op een weg waar het 
verkeer in twee richtingen is toegelaten voor de beide 
rijrichtingen.

 Bevestig het bord op een stevige paal, bij het plaatsen 
dient u er rekening mee te houden dat de onderkant van 
het bord op ongeveer 1,50 m boven het oppervlak van 
de berm komt.

4 Maak de bevuilde weggedeelten onmiddellijk weer 
schoon. Op drukke wegen kan de wegbeheerder 
uit veiligheidsoverwegingen ervoor kiezen de weg 
zelf schoon te (laten)maken en de kosten hiervoor 
(gedeeltelijk of volledig) aan u door te rekenen. Dit 
gebeurt in onderling overleg.

 Maak gebruik van reflecterende vestjes om uw 
aanwezigheid op de openbare weg tijdens deze 
werkzaamheden voor de weggebruikers te benadrukken.

5 Verwijder de borden onmiddellijk als de weg weer schoon 
is. Het onnodig laten staan van deze borden vermindert 
de effectiviteit van de actie.

Ξ INTEKENFORMULIER Ξ

Actie “Modder op de weg“ Editie 2023
Een initiatief van de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen

Ondergetekende,

Naam 

Voornaam

Adres 
Straat         Nr

Postnummer    Gemeente

Wenst in te tekenen voor de actie modder op de weg en verklaart zich akkoord met de 
‘spelregels’ van deze actie
Hij/zij ontvangt tegen betaling van 30 euro • 2 signalisatieborden
      • De ‘spelregels’

Datum en handtekening
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HERINRICHTEN VAN DE 
KAPELLESTRAAT IN HOUTAVE

De werken zijn gestart 
in de week van 
07/03/2022

De werken omvatten 
het aanleggen van 
nieuwe riolering, 
vernieuwen van 
het wegdek en de 
voetpaden. Maar het 
belangrijkste van 
deze werken was de 
aanleg van een veilig 
vrijliggend voet- en 
fietspad vanaf het dorp 
tot aan de Oostende 
Steenweg.

De werken zijn uitgevoerd door aannemer Vanlerberghe 
uit Diksmuide wat betreft de riolering , de bovenbouw 
was ten laste van aannemer Seru uit Veurne. 

Onder toezicht van  het studiebureau Plantec uit Oostende 
is alles vlot verlopen . Het resultaat is prachtig , in het 
voorjaar zullen we de baan plechtig openen samen met de 
inwoners van Houtave dorp.

Alain De Vlieghe
Burgemeester, verantwoordelijk voor openbare werken. 

WERKEN GROTESTRAAT
PRINS LEOPOLSTRAAT

De werken omvatten 
de vernieuwing van het 
wegdek, het aanleggen 
van nieuwe riolering 
het vernieuwen van de 
nutsvoorzieningen   en het 
broodnodig aanleggen 
van een veilig vrijliggend 
fietspad. 

Het bevel van aanvang 
van de werken was op 
25/04/2022. Volgens 
de planning en onder 
voorbehoud van de weersomstandigheden zullen de 
werken gedaan zijn eind juni 2023.

Op het grondgebied De Haan zijn er momenteel al heel wat 
werken gedaan. Op het grondgebied Zuienkerke zullen de 
meest hinderlijke werken in januari 2023 starten. Dit is 
het vernieuwen van de riolering waarbij het bestaande 
wegdek zal verwijderd worden. 

De Norré-Behaegel uit Westende zal de bewoners tijdig 
informeren over de stand van zaken.

Bij deze wil ik ook de bewoners bedanken voor uw begrip 
en uw medewerking.

Alain De Vlieghe
Burgemeester, verantwoordelijk voor openbare werken.   

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

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

Geregistreerd aannemer

Vraag vrijblijvend inlichtingen, gratis offerte!
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JOUW TUIN ZOEMT

Vanaf februari kan je bij het Regionaal Landschap 
Houtland & Polders opnieuw bijvriendelijke planten 
bestellen voor een zoemende tuin. Voor €22 ontvang je 
een bont pakket van 14 vaste planten die jouw tuin of 
terras doen openbloeien van de vroege lente tot de late 
herfst. Bestellen kan tot eind april.

Met deze zorgvuldig samengestelde plantenpakketten 
heb je alle troeven in handen om jouw tuin te doen zoemen. 
Het Regionaal Landschap selecteerde streekeigen en 
verwante plantensoorten omdat die de beste relaties 
hebben met onze bijen en insecten. De plantjes worden 
door de leerlingen van Vrije school Haverlo uit Brugge en 
het VLTI St-Rembert in Torhout biologisch opgekweekt. 

Een pakket bestaat uit een mengeling van 
muskuskaasjeskruid, hemelsleutel, rode zonnehoed, salie, 
kruipend zenegroen, slangenkruid, wilde margriet, grijs 
kattenkruid, prachtklokje, moerasspirea en venkel. 

Iedere tuin heeft unieke kansen voor bijen en vlinders, ook 
die van jou.

Meer info of bestellen kan via www.jouwtuinzoemt.be. 
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ZUIENKERKE

Concertreeks 2023: de 4 seizoenen 

Er zit muziek in 2023! Onder impuls van de cultuurraad zal 
er in elk seizoen 

een letterlijk en figuurlijk stemmig optreden in elk van 
onze 4 mooie kerken plaatsvinden. 

Zuienkerke bijt in de maand mei de spits af met een 
sfeervol lenteconcert door Mithra Van Eenooghe op het 
befaamde Bergez-orgel dat de kerk rijk is. 

Daarna volgen Meetkerke in de zomer, Houtave in de 
herfst en Nieuwmunster in de winter. 

We bieden zelfs een heus abonnement aan met een 
mooie korting voor wie de 4 optredens bijwoont. Hou dus 
het Poldermagazien en de diverse digitale kanalen in de 
gaten  voor de exacte data. 

DE BLAZUIN – OP TOER

Zondag 23 april 2023 09:00 TOT 16:30 

In 2023 gaat De Blazuin de uitdaging aan om, meer dan 
eens, haar streekgenoten met elkaar te verbinden. Spring 
op de pendelbus en ontdek samen met vrienden en familie 
wat De Haan, Blankenberge en Zuienkerke aan speciaals 
te bieden hebben. 

• De Haan 
• 09:00 tot 11:00
• ontbijt en Virtual Reality-beleving in Molenaarshuys 

nabij de Hubertmolen
• Molenaarshuys: Park Leopold II, 8420 De Haan

• Zuienkerke 
• 11:30 tot 14:00
• rondleiding in het zorgcentrum van domein 

Polderwind en wandeling rond de plas met 
aansluitende broodmaaltijd

• domein Polderwind: Polderwind 4, 8377 Zuienkerke

• Blankenberge 
• 14:30 tot 16:30
• vertelling ‘Oude bewaartechnieken voor vis’ 

(Marc Boussy en Inga Scharley) gevolgd door de 
voorstelling ‘L-vis’ (Isabelle Vandemaele) in de 
Scuteloods.

• Scuteloods: Bevrijdingsplein 15, 8370 Blankenberge

Een bus brengt je tot op de verschillende locaties. Een 
plaats op de bus reserveren kan alleen wanneer je 
deelneemt aan alle activiteiten. Het aantal plaatsen is 
beperkt.

gratis

inschrijven verplicht via cultuur@zuienkerke.be of 050 43 
20 50

Organisatie Lokaal Bestuur Blankenberge, Gemeente De 
Haan en Gemeente Zuienkerke 

CULTUUR

OPROEP AAN DE VERENIGINGEN:

Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER  
voor 2023 naar 

lieselore.verstringe@zuienkerke.be.  
Wij publiceren ze gratis.
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HET VREDESLICHT

Een lopend vuur van hoop en vrede.

Het vredeslicht kan je best vergelijken met een soort 
olympisch vuur dat zich weet te verplaatsen van het ene 
naar het andere punt. Het ontvangen van het vredeslicht 
in ons land vloeit voort door de inspanningen van mensen, 
die een brandend vuur over een afstand van 4000 km 
aan elkaar weten door te geven. De Scoutsverenigingen 
uit meer dan 30 landen, engageren zich om dit bijzonder 
transport doorheen Europa te realiseren. Maar ook andere 
verenigingen dragen hier hun steentje toe bij. Zoals de 
jeugdbrandweer, de Chiro, de Sint-Michielsbeweging en 
tal van sportverenigingen.   De bedoeling is om mensen 
met een positieve boodschap op een aangename wijze 
aan elkaar te verbinden.

Vertrekkend vanuit Bethlehem in Palestina.

Vanuit de  stad Bethlehem waar verschillende culturen 
proberen samen te leven, waar achter elke hoek de kans 
op een conflict loert, is de boodschap van vrede heel 
belangrijk.   Op weg naar Tel Aviv komt het vredeslicht 
voorbij een moeilijke grens. Telkens opnieuw wordt deze 
overwonnen, ondanks de momenten van spanningen in 
het grensgebied. Het Vredeslicht beoogt een doelstelling 
om alle mensen vanuit een heel open visie te laten 
samenleven en samen werken met elkaar.

Het vredeslicht scheen op de heropende Berlijnse 
Muur in 1989, stak de grens van het voormalige IJzeren 
Gordijn over en werd in de jaren negentig in Oost-Europa 
verdeeld. Inmiddels veroverde het Licht de harten van 
miljoenen mensen over de hele wereld en werd het een 
internationaal, onmisbaar element dat niet meer weg 
te denken is. Iedereen moet vanuit zijn eigen persoon, 
vanuit zijn eigen overtuiging de boodschap van vrede 
kunnen uitdragen. Een uitnodiging aan alle mensen van 
goede wil.

De tocht van het vredeslicht in ons land.

In de H. Magdalenakerk te Brugge werd de start gegeven 
door vertegenwoordigers uit onze diverse samenleving. 
Het geheel was een initiatief van Yot, het Huis van de 
mens, de Protestantse Kerk Brugge, pastorale eenheid 
Sint-Donatianus Stad Brugge en YOT. 

Twee jonge vrouwen -uit Oekraïne en uit Rusland- 
brachten het Vredeslicht binnen.

   

Het vredeslicht in onze gemeente.

Ook wij stapten mee om het licht 
te verspreiden en een positieve 
boodschap te sturen naar de 
mensen van onze school, ons 
dorp, onze familie, onze omgeving, 
naar de leiders in verschillende 
verenigingen, groepen en ook naar 
de politieke leiders. 

Het begon met Wim en Kathleen, die het ‘Vredeslicht’ 
brachten naar Meetkerke, vanuit de H. Magdalenakerk.

De dag erop haalden de leerlingen van het 5de en 6de 
leerjaar van GBS ‘Polderhart’ het licht om naar Zuienkerke 
te brengen, terwijl Jacques en Noël naar Houtave stapten 
met de lantaarn. 



22

In Zuienkerke werd het licht verwelkomd door alle 
leerlingen van de school in een mooie viering waar alle 
kinderen een inbreng hadden. Elke klas kreeg zijn eigen 
kaars met licht van het grote Vredeslicht.

Daarna werd het licht vanuit Houtave gehaald door de 
leerlingen van ‘Akkerwinde’ om zo in Nieuwmunster 
terecht te komen. 

Een 5-tal moedige vormelingen en 2 ouders stapten op 
donderdagavond met het licht naar Vlissegem. Met een 
grote glimlach en een goed gevoel kwamen ze in de 
kerk aan, om ook daar de grote ‘Vredeslichtkaars’ aan te 
steken. 

Vanuit Vlissegem zou het licht zich dan verder verspreiden, 
opgehaald door de scholen van De Haan en omgeving. 
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ONDERWIJS

NIEUWS UIT DE GEMEENTESCHOOL 
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AKKERWINDE
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bvba Schrijnwerkerij Wybo

Blankenbergsesteenweg 13 

8377 Zuienkerke
Tel. 050 41 19 88

GSM 0476 40 94 15
Fax 050 42 89 59

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

BTW BE 0824.090.521
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JEUGD
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KNUTSELWORKSHOP
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KNUTSELWORKSHOP
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Blankenbergse Steenweg,   . Zuienkerke 

GSM:              
Gesloten op maandag!

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

WELKOM!
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WELKOM!

DAKWERKEN  ZINKWERKEN  CARPORTS  

KARWEIEN

Westernieuwweg Zuid 20  8377 Houthave
 T 0478 94 32 16 

HENDRIK TRAEN
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SPORT EN VRIJE TIJD
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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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Inschrijvingsformulier
Rommelmarkt Zuienkerke

Op zaterdag 6 mei 2023 zullen de Kerkstraat en 
de Nieuwe Steenweg weer bevolkt worden door 
wandelaars en marktkramers. Prondelaars kunnen 
hun tweedehandswaar aan de man brengen van 6u30 
tot 17u00. Een standplaats kan gratis gereserveerd 
worden via onderstaand inschrijvingsformulier of 
op het gemeentehuis bij de Dienst Vrije Tijd tel. 
050/43.20.50 of per mail: vrijetijd@zuienkerke.be 

OPGELET!  De inschrijving is pas definitief na 
storting van 10 euro waarborg op de volgend 
rekeningnummer: BE54 0910 0025 9097 Deze 
waarborg wordt nadien teruggestort. 

Gelieve u de ochtend zelf aan te melden aan het 
rode tentje op het kerkplein. Uw plaats wordt 
dan aangewezen. Er wordt rekening gehouden 
met de voorkeur standplaats, maar dit kan niet 
gegarandeerd worden.

De deelnemers dienen bij hun vertrek alle vuilnis op te ruimen, en alle 
goederen terug mee te nemen. De inrichters zijn niet verantwoordelijk 
voor de schade aan de goederen of producten van deelnemers door 
regen, brand of andere oorzaken, noch voor diefstal. De verkoop van 
nieuwe goederen, voedingswaren, dranken en pornografische lectuur is 
verboden.

Ondergetekende: 

Naam en voornaam:  ......................................................

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

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

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

Zal  deelnemen aan de 35ste  prondelmarkt op zaterdag 
6 mei 2023 van 6u30 tot 17u00.

Zal volgende waren te koop aanbieden: 

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

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

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

Wenst .................................................. standplaats(en)

Voorkeur standplaats:  ...................................................
Een standplaats is 3 meter breed – er kunnen steeds 
meerdere standplaatsen gereserveerd worden).

Heeft u een extra standplaats nodig voor uw wagen 
(kan niet gegarandeerd worden): Ja / neen 

ROMMELMARKT

Op zaterdag 6 mei 2023 zullen de Kerkstraat en 
de Nieuwe Steenweg weer bevolkt worden door 
wandelaars en marktkramers. Prondelaars kunnen hun 
tweedehandswaar aan de man brengen van 6u30 tot 
17u00.

Ambachtslui zullen voor het gemeentehuis de sfeer van 
vroegere tijden doen herleven.

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

Op het schoolplein voorzien we kinderanimatie en aan de 
oude pastorie organiseren we een pop-up marktje met 
lokale ondernemers en creatievelingen uit Zuienkerke.

Inschrijven voor het pop-up marktje

Ben jij een creatieveling, kunstenaar of heb je een hippe 
(web)shop of een tof idee? Ben je geïnteresseerd om jouw 
producten tentoon te stellen of te verkopen tijdens de 
rommelmarkt op 6 mei? Dan pas jij misschien wel in ons 
kraam. 

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

OPROEP AAN DE VERENIGINGEN:

Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER  
voor 2023 naar 

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

Alle naaiherstellingen

Corry Verscheure
Kerkstraat 1

8377 Zuienkerke

0478 20 83 38
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www.vierwege.be

Blankenbergse Steenweg 74 
8377 Zuienkerke
Tel. 050 42 47 47

Sluitingsdag: maandag en 
in de winter ook de dinsdag 

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

 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



39

TURNEN OP DINSDAGAVOND VOOR 
VOLWASSENEN 

Op dinsdag 31 januari gaan de turnlessen opnieuw 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.

Inschrijven op voorhand is noodzakelijk en kan via het 
online inschrijvingsplatform i-Active.

IEDEREEN IS WELKOM 

Data: 31/01, 7/02, 28/02, 07/03, 14/03, 21/03, 18/04, 
25/04

YOGA

Reeds vijf jaar organiseert de gemeentelijke sportdienst 
lessen yoga in het sportcentrum van Meetkerke. Deze 
lessen worden gegeven door Eddy De Clerck. 

Op 23 januari starten we met een nieuwe lessenreeks. 
De lessen gaan door op maandagavond om 20u en dit op 
23/01, 30/01, 06/02, 13/02, 27/02, 06/03, 13/03, 20/03, 
27/03, 17/04, 08/05, 15/05, 22/05, 05/06, 12/06. 

Inschrijven kan via het online inschrijvingsplatform 
i-Active.

Meer info bij de dienst vrije tijd – Eva Verburgh -  050 43 
20 50 – vrijetijd@zuienkerke.be

41 STE MEETKERKSE MOERENTOCHT 
OP ZONDAG 2 APRIL 2023

Voor deze wandeltocht is er 
opnieuw gekozen om het gebied 
van de Meetkerkse Moeren in te 
trekken. Dit is een gebied met 
unieke en mooie fauna en flora 
waar we kunnen wandelen langs 
verkeersluwe wegen met mooie 

vergezichten en waarbij de gerestaureerde Poldermolen 
de absolute blikvanger is. De kapelletjes en de twee 
dorpjes Meetkerke en Houtave zorgen voor een idyllisch 
geheel. De afstanden variëren tussen 6 en 24 km.

Afstanden en parcours

De Zuienkerkse Sportraad opteerde 
voor verschillende afstanden: nl 6 km 
voor diegenen die meer van een korte 
wandeling houden. Deze afstand gaat 
tot aan de molen, maar blijft grotendeels 
in de omgeving van Meetkerke. Voor 
de mindervaliden is er een aangepast parkoers van 7 km 
gekozen.

De 10 en 14 km trekken verder door de prachtige Moeren 
en bezoeken naast de molen, die mogelijks op de dag van 
de wandeling te bezoeken is,  ook de eendenkooi in het 
laagste gebied van deze streek. 

En tenslotte de grotere afstanden : 18 en 24 km, trekken 
verder langs prachtige landelijke wegen  (via de molen en 
eendenkooi) door Houtave en het Hagebos.

Praktisch 

Start: Sportcomplex Meetkerke , Oude Molenweg 15 (nabij 
de kerk) Er is een ruime parking voorzien.

Bereikbaarheid:  Via E40 Brussel-Oostende , Afrit Brugge 
N31  (expresweg) of afrit De Haan, en dan marspijlen 
volgen tot in Meetkerke. Met de trein of kusttram tot 
in Blankenberge en dan Belbus (059/56 52 56) tot halte 
Breugelhof te Meetkerke en dan nog 500 m naar de start 
aan de kerk.

Inschrijving:  van 8u00 tot 15u00

Afstanden: 6, 10,14,18 en 24 km. Mindervaliden  7 km

Deelname leden 1,5 €. Niet federatieleden 3,0 € (minimum 
inschrijfbedrag).  

Kinderen kunnen gratis meewandelen.

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

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

OPROEP AAN DE VERENIGINGEN:

Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER  
voor 2023 naar 

lieselore.verstringe@zuienkerke.be.  
Wij publiceren ze gratis.
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SAMEN TAFELEN

Samen gezond eten, dat smaakt naar meer!

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

Wanneer en waar kan je komen eten?

16 februari: De Nieuwe Blauwe Toren

menu: Kabeljauw met preisausje en kroketjes, 
 chocomousse

14 maart: Domein Polderwind

20 april: Eet- en Praatcafé In Het Boldershof

menu: Lottefilet met wittewijnsaus, spinazie en 
aardappelpuree of frietjes - appeltaart

23 mei: Restaurant Mangée

22 juni: Bistro Het Mortierken

Telkens vanaf 11u30.

Een vegetarisch alternatief kan worden nagevraagd bij 
het restaurant.

Voor wie:  Alle inwoners van Zuienkerke

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

Info & reservatie: vrijetijd@zuienkerke.be 
of via zuienkerke.i-active.be

Samen Tafelen - Het Mortierke 10/03/2022
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SENIOREN
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Hardware en Software 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roland Traen 
Kapellestraat 30 
8377 HOUTAVE 
 

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

http://www.hirosoft.be 
 

Indien gewenst service bij u thuis. 

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

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

voor meer info of demo. 

BLIJF DE COMPUTER DE BAAS 

Hirosoft voorziet vanaf nu ook de 
mogelijkheid om cursussen te volgen 

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

thuis of in de firma. 
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FEEST 75, 76, 80-JARIGEN

75-jarigen

Zondag 4 december 2022 kwamen de 75 jarigen 
feestelijke bijeen in de zaal de Grote Stove te Zuienkerke,  
Demaecker Leopold, Priem Monique en Willems Erna  
schreven de uitnodigingen. Zij staan samen op de foto 
met Brusselle Etienne, Dejaegher Eric, Dekempe Frans,  

Deloddere Marie-Anne, Deschoolmeester Beno, Dewulf 
Hubert, Dhondt Willy, Guidee Albert, Laukens Mia, 
Meulebrouck Tina, Traen Jenny, Van Damme Monique, Van 
den Broucke Eddy, Vanleene Frans, Willaert Marc, Wybo 
Jaqueline.

76-jarigen

Op 4 december 2022 kwamen de jongens en meisjes 
geboren in 1946 hun voeten onder de feesttafel in de 
Grote Stove te Zuienkerke op uitnodiging van Derycker 
Roger. De 76 jarigen waren Allemeersch Nicole, Decleer 
Hubert, Degeeter Simonne, Dekempe Rita, Dendooven 
Willy, Desaeyer Roger, Dobbelaere Eric, Jacxsens Lieve, 

Knockaert Antoine, Linskens Roger, Marly Monique, 
Meyns Clara, Vansevenant Rosanne, Verté Willy, Wieland 
Noel, Willaert Monique ,Willem Marc.
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info@hotelbutler.be -   www.hotelbutler.be  -  www.facebook.com/hotelbutler - @hotel_butler 
Bart en Isabelle Degroote - Van Houtte, Blankenbergse Steenweg 13 A,  8377 Zuienkerke, Tel. 050/42.60.72.

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

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

hotel Zuienkerke
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80-jarigen

Zondag 11 december 2022  vierden in de Grote Stove van Zuienkerke de 80 jarigen . Van Belle Romain, Van Zandweghe 
Christiane, Beirens Michel, zorgden voor de uitnodigingen. samen met hun vierden Blondeel Frieda, Bocher Wilfried, Bossaer 
Marie-Louise, Brusselle Michel, Coelus Joris, De Zaeyer Monique, Gevaert Esther, Lagrou Noella, Masschaele Roger, Vande 
Ryse Nelly, Verburgh Willy, Vermeire Denise.

BEWEGEN VOOR SENIOREN 

De lessen “bewegen voor senioren”, die doorgaan op 
dinsdagnamiddag op domein Polderwind, gaan  opnieuw 
van start vanaf dinsdag 7 februari.

De bedoeling van deze lessen is om te bewegen in groep 
en dit op een verantwoorde manier. Dit wil zeggen: 
niet overdrijven en niets forceren, uitgaan van eigen 
mogelijkheden. Maar vooral genieten en aanvoelen wat 
het voordeel van sport is voor je lichaam. 

Deze bewegingslessen worden verzorgd door dhr. Johan 
Vervaeke. Een ervaren sportbegeleider. 

Voor meer info kan je terecht bij de dienst vrije tijd: 
vrijetijd@zuienkerke.be of telefonisch op 050 43 20 50 
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LEERLINGEN BRENGEN BEZOEK AAN 
DE BIB

Elke maand komen de leerlingen van leefschool 
Akkerwinde en gemeenteschool Polderhart naar de 
bibliotheek DE Boekennok.

Eind oktober kwam meester Filiep met de kinderen van 
het derde leerjaar in Halloweenoutfit naar de bib.

OPROEP AAN ALLE OUDERS EN 
KINDEREN 

Kinderen die al vroeg kennismaken met boeken zijn 
taalvaardiger, lezen sneller, rekenen beter en ze zijn vaker 
lid van de bibliotheek. Samen met je kindje in een boekje 
kijken versterkt de band tussen volwassene en kind.

Daarnaast is lezen heel belangrijk in onze maatschappij. 
Lezen doet groeien en stimuleert kinderen in hun 
ontwikkeling. Maar de allerbelangrijkste reden om 
kinderen aan te zetten tot lezen, blijft natuurlijk het 
enorme plezier  dat lezen kan meebrengen.

Onze bib beschikt over tal van ‘’ eerste leesboekjes”. 
Leuke, aantrekkelijke boekjes, die aangepast zijn aan het 
leesniveau  van elk kind en die ook aanzetten om verder 
te lezen.

Wist u bovendien dat uw zoontje/dochtertje GRATIS LID 
kan zijn (tot de leeftijd van 18!)van onze bib en dat alle 
boekjes gratis kunnen ontleend worden?

Wij hopen dat u samen met uw kind de weg naar de 
bibliotheek zult inslaan.

Het bibteam van Zuienkerke.

VALENTIJN IN DE BIB VAN ZUIENKERKE.

Geen zin om Valentijn thuis te 
vieren ?

Geen probleem : Kom op 
WOENSDAG 15 FEBRUARI 
2023 tussen 17 en 19 uur naar 
de bibliotheek van Zuienkerke.

Het bibteam heeft voor iedere bezoekers iets speciaals in 
petto. Een koorensemble zingt de mooiste liefdesliederen .

Poëzie zal zeker niet ontbreken .Om in de perfecte 
stemming te komen wordt er gratis een glaasje bubbels 
aangeboden. Ook de jeugd wordt die avond verwend.

IEDEREEN IS GRATIS WELKOM OP WOENSDAG 
15 FEBRUARI 2023.

LIEFDE IS : SAMEN NAAR DE BIB GAAN !! 

LERARENKAARTEN  IN DE 
BIBLIOTHEEK VAN ZUIENKERKE

Alle leerkrachten woonachtig in de gemeente Zuienkerke 
kunnen hun lerarenkaart ophalen in de bib tijdens de 
openingsuren.

Onze bib is open: elke woensdag van 17 uur tot 19 uur
 elke zaterdag van 10 uur tot 12 uur

Tel. 050/42.45.45 

 
BOEKENHUISJES KOMEN TERUG

Op 1 april 2023 komen onze boekenhuisjes terug uit 
winterslaap .

WIE THUIS NOG KINDERBOEKEN EN STRIPS HEEFT, mag 
ze binnenbrengen in onze bib of in het gemeentehuis.

Deze boeken zullen een plaatsje krijgen in 1 van onze 5 
boekenhuisjes.

Alvast bedankt aan de milde schenkers.

BIBLIOTHEEK
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NIEUWE AANWINSTEN

JEUGD

Auteur Titel

Abitan, Benjamin De dood van Robbedoes
Duchateau, Kim Verboden te heksen
Frost, Mark De ondergrondse orde
Frost, Mark Een onwaarschijnlijke 

vijand
Leemans, Hec De prehistorische kampi-

oenen
Linthout, Willy Het laatste avontuur
Midam Rasp incident

VOLWASSENEN

Auteur Titel

Child, Lee Blauwe maan
Clark, Mary Higgins Hartendief
Clark, Mary Higgins Zwijgen is goud
Coben, Harlan Dood spel

Fleet, Rebecca De huizenruil
Hendriks, Tineke De zee, de zee alleen : 

roman over het leven van 
Betzy Akersloot-Berg

Kor, Eva Mozes De tweeling van Auschwitz
Mackintosh, Clare Ik zie jou
McKinty, Adrian De ketting
Powers, Richard Tot in de hemel : roman
Robb, J.D. Vermoord in extase
Roberts, Nora Ontwaken
Sparks, Nicholas Het laatste lied
Steel, Danielle Royal : een bijzondere 

jonge vrouw ontdekt haar 
ware afkomst

Zidrou Commissaris Griot
Zidrou De perfecte moord
Zidrou Gesneuveld voor Frankrijk
Zidrou Moord in de Jardin du Lux-

embourg
Zidrou R.I.P., Rik!
Zidrou Tiercé van de dood

VERENIGINGEN - ORGANISATIES - BEDRIJVEN

PASAR

Programma  2023

30  maart: geleid bezoek aan boven- en ondergronds 
kerkhof Bockstael (Laken), de Koninklijke 
crypte en de O.L.V. kerk van Laken.

20 april:  Korte keten fietstocht naar lokale 
geitenkwekerij.

13 mei:  sneukelfietstocht in Brugs Ommeland.
29 mei:  ooievaarswandeling in Damme.
1 aug.:  Pasar Zomert, avondfietstocht.
9 sept.:  in de voetsporen van Will Tura in Veurne, 

stadsbezoek.
24 nov:  lezing over de adel in België.

Eerste activiteit :  
Bockstael, ondergrondse begraafplaats

We vertrekken gezamenlijk voor een geleid bezoek aan 
de boven en ondergrondse begraafplaats van Bockstael 
(Laken).  Daarna bezoeken we met de gids de Koninklijke 
crypte en de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Laken

In de prijs zit inbegrepen : een gezamenlijk treinticket, een 
geleid bezoek op de 3 locaties, een warm middagmaal en 
koffie.

Gezamenlijke start: in de lokethal van het station te 
Brugge. (uur moet nog bepaald worden)
Bijdrage  moet nog bepaald worden. 
Inschrijving kan bij :

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

Cools wim, Nieuwe Steenweg 135   
0496/83.22.75

Valcke.Marijke@telenet.be 

En door storting voor 15/03/2023.: Pasar Zuienkerke : 
BE 07-7795 9465 2066 Bic : GKCCGBEBB
vermelding : Bockstaele 
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DE BOMMELAAR STELT VOOR : 
PLANKENKOORTS

Komedie in twee bedrijven  
door Maurice de Grauwe - regie Bernard Lucker

Korte inhoud:
Armand, de manager van een rubberfabriek heeft als 
enige uitlaatklep theater, zijn secretaresse en ook het 
regisseren. Hij wil met een eigen bewerkt stuk zeer hoge 
ogen gooien en rekent daarom op zijn acteurs in deze door 
hem zelf genoemde: Artistieke Surrealistische Griekse 
Mythologische productie. Hij wil iedereen verrassen met 
hetgeen hij op de amateurplanken brengt. Trouwens, wie 
zal hem ooit durven nadoen om Cleopatra, Julius Caesar en 
Ishtar, de godin van oorlog en seks, in één productie samen 
te brengen? Trouwens, zou Inanna, de voorgangster van 
Ishtar in de Griekse Mythologie door zeven hellepoorten 
gegaan zijn om haar onderwereld te bereiken? 
Armand wil met zijn hilarische productie de opperwereld 
van het amateurtheater bereiken. Nooit heeft een 
productie zoveel bloed, zweet en tranen gekost, maar 
alles valt uiteindelijk toch in een bepaalde plooi in het 
verrassende einde van deze komedie. 

Zaal De Bommel te Nieuwmunster :
woe 1 en 8 maart 2023 om 20h
vrij 3 en 10 maart 2023 om 20h
zat 4 en 11 maart 2023 om 20h
zon 5 maart 2023 om 18h

Kaartenverkoop vanaf maandag 16 januari 2023 
kaarten aan €10,00 via info@de-bommelaar.be
of bel 0485/448046
of bij de spelers
Ramses Heydens, Ingrid Pyck, Christine Hallaert, Katia 
Lambert, Kristof Laukens, Wendy Pinoy, Roderick Creyf, 
Ann Florizoone, Bernard Lucker  
Reservatie definitief na overschrijving op reknr BE31 0689 
3615 9555 van de Bommelaar.

THEATER KLEIEM VZW STELT VOOR 
"DE MANKEPOOT"

Theater Kleiem vzw speelt in de gemeentezaal 
Zuienkerke het stuk: "De Mankepoot"  
van Martin Mc Donagh

Regisseur is : Karel Hoffman

Speeldata :
17.02.2023-18.02.2023 telkens om 20 uur
19.02.2023-22.02.2023 telkens om 19 uur
24.02.2023-25.02.2023 telkens om 20 uur

Kostprijs :10 euro

Kaartverkoop bij Jenny Goethals, Nieuwe Steenweg 49 , 
8377 Zuienkerke 
Tel. 050/41.01.91 - jennygoethals@gmail.com

FERM ZUIENKERKE

Activiteiten eerste trimester :

2 februari  stretch en relax om 19.00 uur in de Notelaar
4 februari  brouwerijbezoek Fort Lapin Brugge om 

14.30 uur (ter plaatse)
8 februari  regio activiteit 
2 maart  stretch en relax om 19.00 uur in de Notelaar
13 maart crea – bloemschikken om 19.00 uur in de 

Notelaar
6 april  stretch en relax om 19.00 uur in de Notelaar
18 en 25 april fietsen in de namiddag (vertrek aan de 

kerk in Zuienkerke) om 14.00 uur
20 april   wandelen (meer info volgt)

FERM HOUTAVE

Donderdag 26/1/2023: 
om 19u30 Gezinsavond in "De Maere"

Donderdag 9/3/2023: 
om 14u Kookles "Heel de wereld bakt" in "De Maere"

Dinsdag 25/4/2023: 
om 19u30 Kookles "Gerechten klaar in 30 minuten" in  
"De Maere"
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OKRA

FEBRUARI

Woe 15-14u00: 
Bowling in Blankenberge

Do 23-14u00:
Film : Rebels in De Notelaar

MAART

Woe 15-14u00:
Samenkomst fietsers in De Notelaar
`
Vrij 24 -14u00:
Goochelen met Simon Rosseel in De Notelaar

APRIL

Di 4 - 14u00:
Bloemschikken : Paasstuk in De Notelaar

Do 6 - 13u.30:
Start Fietsseizoen op parking achter gemeentehuis

NIEUWS VAN DE KONINKLIJKE 
VRIENDENKRING VAN DE 
BLOEDGEVERS TE ZUIENKERKE

Ondertussen zijn we terug aan een nieuw jaar begonnen. 
De feestdagen liggen al een tijd achter ons en we zijn 
terug op ons gewone dagdagelijks ritme terug gevallen.

Niettegenstaande dat we reeds eind januari, zelfs begin 
februari zijn, wenst het bestuur van de Koninklijke 
Vriendenkring van de Bloedgevers van Zuienkerke alvast 
aan alle donoren, hun familie en vrienden,

nog een gelukkig, voorspoedig, en vooral een gezond 2023 
toe. Onze nieuwjaarswensen konden we reeds persoonlijk 

aan heel wat donoren over maken op de Nieuwjaarsreceptie 
van de gemeente Zuienkerke op zaterdag 7 januari. 

Dit jaar hebben we als bestuur, zoals reeds een aantal 
aren, terug de stand van de frieten bemand op deze 
nieuwjaarsreceptie. 

Wij danken daarbij zeker en vast Andrea en Roger De 
Craemer, de gewezen uitbaters van feestzaal “De Nieuwe 
Blauwe Toren”,voor hun bereidwillige medewerking aan de 
organisatie ervan. 

De laatste bloedinzameling ging door op dinsdag 
29 november. Er kwamen toen 58 donoren bloed 
geven waaronder we ook 3 nieuwe donoren mochten 
verwelkomen.

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

Het is nog altijd belangrijk om vooraf een afspraak 
te maken om bloed te geven. Je kunt dit doen via 
donorportaal.rodekruis.be of op het gratis nummer  
0800 777 00.

Ook in dit nieuwe jaar zoeken we nog steeds nieuwe 
donoren. Indien je iemand kent die wenst bloed te geven, 
moedig dan deze mensen zeker aan om mee te komen 
naar Zuienkerke op 28 maart.

De bloedcollecties na maart gaan door op: 

• Dinsdag 27 juni 2023
• Dinsdag 5 september 2023
• Dinsdag 5 december 2023

Hierbij geven we nog eens de datum door van ons jaarlijks 
souper waar we de gehuldigden zullen vieren.

Het souper vindt plaats op zaterdag 25 maart 2023 in 
de feestzaal “De Grote Stove” Nieuwe Steenweg 140 te 
Zuienkerke. 

Arnold Van Eeghem – secretaris 
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VERHOGING LEEFLOON VANAF 
01/01/2023

Vanaf 01/01/2023 is het leefloon verhoogd. De bedragen 
voor het leefloon zijn voortaan:

Categorie 1:  samenwonende persoon
  = 809,42 EUR/maand
Categorie 2:  alleenstaande persoon
  = 1214,13 EUR/maand
Categorie 3:   persoon die samenwoont met een gezin 
  ten laste     
  = 1640,83 EUR/maand

Het leefloon is een minimuminkomen dat kan worden 
toegekend aan personen die geen rechten kunnen openen 
op andere vormen van inkomsten, of aan personen die 
beschikken over bestaansmiddelen die lager liggen dan de 
wettelijk vastgestelde bedragen.

Om van een leefloon te kunnen genieten moet men voldoen 
aan een aantal voorwaarden op vlak van nationaliteit, 
leeftijd, verblijfplaats, inkomsten, werkbereidheid en 
het uitputten van alle rechten op andere inkomsten. Het 
leefloon is wettelijk geregeld. 

Bij elke aanvraag gebeurt er door de sociale dienst een 
sociaal- en financieel onderzoek. Het bedrag van het 
leefloon is afhankelijk van de gezinssituatie.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met de 
sociale dienst van het OCMW Zuienkerke, Kerkstraat 
17, 8377 Zuienkerke, tel. 050/427998, socialedienst@
zuienkerke.be.

HOPLR

Hoplr zit in de lift: bijna 430 huishoudens maken 
gebruik van het digitale buurtnetwerk in Zuienkerke

Ken jij Hoplr al? Dat is het digitale buurtnetwerk van 
gemeente Zuienkerke, waar inwoners hun buren en buurt 
beter leren kennen. 422 huishoudens gebruiken Hoplr al om 
onder meer nieuwtjes te delen, spullen uit te wisselen en 
hulp te vragen.

Buurtnetwerk Hoplr bestaat intussen 2 jaar in Zuienkerke! 
De ideale gelegenheid om wat cijfers te delen. 41% van 
de huishoudens in Zuienkerke is inmiddels geregistreerd. 
Samen plaatsten de Hoplr-buren al 929 berichten en 10.664 
reacties. Bovendien hebben zich via de burenhulpfunctie 
van Hoplr al 61 inwoners beschikbaar gesteld om hun buren 
te helpen!

Buren delen via Hoplr heel wat ideeën, vragen en meldingen 
met elkaar. Zo zijn de volgende thema’s het populairst: 

• Natuur, duurzaamheid en acties die betrekking hebben 
op de omgeving

• Spullen delen en weggeven (lokale en circulaire economie)

• Ontmoeten, verbinden, activiteiten organiseren, elkaar 
helpen

• Mobiliteit en verkeer

Ook gemeente Zuienkerke staat via Hoplr met zijn 
inwoners in contact. Aan de hand van een extern platform 
kan de stad berichten delen, zonder inkijk te krijgen in 
de buurtgesprekken. Zo blijf je snel en gemakkelijk op de 
hoogte van nieuws van het lokaal bestuur dat relevant is 
voor jou, bv. burenhulp, buurtactiviteiten, evenementen, 
wegenwerken, vrijwilligerswerk, meldingen van algemeen 
nut, afvalophaling enz.

De gemeente kan via Hoplr ook jouw mening vragen aan de 
hand van bevragingen.

Ben je nog geen lid? Registreren is gemakkelijk en gratis. 
Download de app of surf naar www.hoplr.com. Op basis van 
je adres word je automatisch aan de juiste buurt gekoppeld. 
Ben je wel al lid? Vertel buren zeker over Hoplr, zo viert 
gemeente Zuienkerke haar volgende Hoplr-verjaardag 
hopelijk met nog een pak meer inwoners aan boord.

DE GELE DOOS

In België wonen de meeste 
ouderen langer zelfstandig 
thuis. Ook de overheid 
stimuleert mensen om 
langer in hun vertrouwde 
omgeving te blijven 
wonen.

Als kwetsbare mensen thuis wonen kunnen er steeds 
ongelukken gebeuren waardoor er  noodsituaties ontstaan. 
Snelle en accurate hulp is dan vaak geboden. De Gele Doos 
kan hierbij het verschil maken, kan levens redden of erger 
voorkomen.

SOCIAAL BELEID
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De Gele Doos is een doos met belangrijke  informatie voor 
hulpdiensten: medische  gegevens en andere relevante 
gegevens worden erin verzameld. Ze wordt bewaard in 
de koelkast van de inwoner omdat dit een gemakkelijke 
vindplaats is voor hulpdiensten.

Door een sticker te plakken op de binnenkant  van de 
voordeur, weten hulpverleners dat er een Gele Doos in 
de koelkast zit. Op die manier vinden ze snel de nodige 
informatie om gepaste hulp te bieden in een noodsituatie.

Wanneer afhalen?

Alle 75+'ers ontvangen een brief om de Gele Doos af te 
halen. Neem deze brief mee naar jouw afhaalpunt en laat 
deze afstempelen in ruil voor jouw Gele Doos.

Lukt het niet om zelf de doos op te halen? Geen probleem: 
iemand anders kan de doos ophalen met de brief.

Wat na afhalen?

Vul de medische fiche in of laat deze invullen door een 
familielid, mantelzorger of huisarts. Vul eventueel de fiche 
vermiste personen in: vooral van belang voor personen 
met dwaalgedrag door bijvoorbeeld dementie. Voeg een 
kopie van uw identiteitskaart toe en/of een recente foto.

Voeg uw medicatielijst toe. Dit kunt u vragen aan uw 
apotheker of huisarts.

Eventueel kunt u ook documenten rond vroegtijdige 
zorgplanning of wilsverklaringen toevoegen.

Plaats de Gele Doos in uw koelkast.

Plak de bijgevoegde sticker aan de binnenkant van uw 
voordeur. Ook al gebruikt u zelf de voordeur niet als 
hoofdingang.

Vergeet niet om de informatie in uw Gele Doos regelmatig 
bij te werken zodat de hulpdiensten altijd de meest 
actuele informatie vinden.

Waar afhalen?

De Gele Doos kan afgehaald worden in het Gemeentehuis 
Zuienkerke, Kerkstraat 17: bij de dienst bevolking, de 
dienst vrije tijd en de sociale dienst van het OCMW.

VOOR 4 OF 11 EURO NAAR DE
PSYCHOLOOG, NIET ZO’N GEK IDEE!

Er wordt op alle vlakken erg veel van ons verwacht. Soms 
kan het te veel worden. Je geest en je lichaam geraken 
overbelast en/of je voelt je slecht in je vel. Heb je nood 
aan een gesprek of ondersteuning? Maak een afspraak 
voor een eerste gratis gesprek bij een psycholoog. Voel 
of er een klik is en laat je begeleiden tegen een sterk 
verminderd tarief.

Wat kost de begeleiding

11 euro per individueel gesprek of 4 euro per individueel 
gesprek als je recht hebt op verhoogde tegemoetkoming. 
Een groepssessie kost maximaal 2,5 euro.

Je eerste afspraak krijg je al een week tot een maand na 
je aanvraag.

Aantal sessies

Het aantal sessies die worden terugbetaald is afhankelijk 
of je samen met de klinisch psycholoog/orthopedagoog 
kiest voor een individueel of een groepsaanbod en of dit 
binnen de eerstelijnspsychologische of gespecialiseerde 
psychologische zorg valt. Ook jouw leeftijd is een 
bepalende factor. Hieronder een overzicht:

Volwassenen en ouderen

Eerstelijnspsychologische hulp
Individueel: maximum. 8 sessies per 12 maanden
Groep: maximum. 5 per 12 maanden

Gespecialiseerde hulp
Individueel: gemiddeld 8 sessies per 12 maanden met een 
maximum van 20 sessies
Groep: maximum. 12 per 12 maanden

Tijdens het gratis eerste gesprek wordt het verschil 
tussen de verschillende types besproken.

Maak gratis je eerste afspraak

Om gebruik te kunnen maken van dit aanbod dien je 
verzekerd te zijn bij een zorgverzekeraar of mutualiteit. 
Verder zijn er geen bijkomende voorwaarden.

Vraag informatie

• bij je huisarts

• via de website www.elpen.be 

• via Het Netwerk Psychologische Zorg Noord West-
Vlaanderen 0485 83 97 57 of www.psychologischezorg-
nowe.be

• bij de sociale dienst  Zuienkerke: 050/42 79 98 of via 
socialedienst@zuienkerke.be

OPROEP AAN DE VERENIGINGEN:

Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER  
voor 2023 naar 

lieselore.verstringe@zuienkerke.be.  
Wij publiceren ze gratis.
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WELZIJN EN GEZONDHEID
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OPROEP AAN DE VERENIGINGEN:

Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER voor 
2023 naar 

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

OVERLIJDENS

Deloddere Eric, geboren in Brugge op 31/03/1953, 
echtgenoot van Missault Carine, overleden in Brugge op 
11/10/2022

Deplancke Nicole, geboren in Koolkerke op 14/03/1941, 
weduwe van Quintens André, overleden in Brugge op 
18/10/2022

Tant Sabine, geboren in Brugge op 31/08/1974, 
echtgenoot van Blomme Kristof, overleden in Zuienkerke 
op 21/10/2022

Huys Willy, geboren in Brugge op 11/05/1936, echtgenoot 
van Willems Maria, overleden in Brugge op 07/12/2022

Vanhaeren Andrée, geboren in Kortrijk op 18/07/1962, 
echtgenote van Staelens Joseph, overleden in Zuienkerke 
op 20/12/2022

Wij bieden de familie onze deelneming aan.

GEBOORTEN

De Mulder Garcia Vergracht Saona, geboren in Brugge op 
26/09/2022, dochtertje van De Mulder Garcia Thomas en 
Vergracht Charlotte

Dubois Diaz, geboren in Brugge op 10/10/2022, zoontje 
van Dubois Wesley en Alvisse Tessa

Wuytack Romi, geboren in Brugge op 12/10/2022, 
dochtertje van Wuytack Dennis en Slabbinck Elien

Van Damme Éowyn, geboren in Brugge op 19/10/2022, 
dochtertje van Van Damme Tibo en Mensaert Caro

Wojcieszak Arthur, geboren in Knokke-Heist op 
07/11/2022, zoontje van Wojcieszak Steven en Maes 
Valerie

Gao De Bruyckere Leia, geboren in Brugge op 15/11/2022, 
dochtertje van De Bruyckere Xavier en Gao Lan

Onze gelukwensen aan alle nieuwe Zuienkerkenaartjes.

BURGERLIJKE STAND

HUWELIJKEN

Lerminez Mathieu en Vermeulen Ellis, gehuwd op 
29/12/2022

Proficiat aan de pasgehuwden!

JUBILARISSEN

50 jaar gehuwd, gouden jubileum

De Cleer Hubert en De Kersgieter Catharina, gehuwd in 
Brugge op 24/11/1972

Lowyck John en Brouckaert Ludwina, gehuwd in Brugge 
op 24/11/2022

65 JAAR GEHUWD, 
BRILJANTEN JUBILEUM

Vanbesien Camiel en Monteyne Yolanda, gehuwd in 
Meetkerke op 22/10/1957

Gefeliciteerd!
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MENSEN VAN BIJ ONS

GEMEENTEBESTUUR VERWELKOMT NIEUWE INWONERS

Op vrijdag 18 november 2022 werden de nieuwe inwoners van onze gemeente verwelkomd in de raadzaal van het 
gemeentehuis te Zuienkerke.

Ze kregen informatie over de werking van onze gemeentelijke diensten door de burgemeester en de bevoegde schepenen, 
en werden via een rondleiding wegwijs gemaakt in het Gemeentehuis door de gemeentelijke directeur.

 

Daarna konden we ze nader kennis te maken met personeel en mandatarissen van onze gemeente bij een hapje en een 
drankje.

Er waren ruim tachtig personen van de nieuwe inwoners aanwezig, incluis vluchtelingen uit Oekraine.
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TERUGKERENDE ACTIVITEITEN
DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

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

1x per maand Wandelen : zie OKRA-boekje OKRA

Ma 16.00-17.00 Multimove Sportdienst Sportzaal

Ma 19.00 Volleybal PASAR Sportzaal

Ma 20.00 Yoga Sportdienst Sportcentrum

Di 14:00 Sport Senioren – Johan 
Vervaeke

Gemeentebestuur Polderwind

Di 16.00-17.00 Sportsnack Sportdienst Sportzaal

Di 21.15-22.15 Volleybal Sport 30-70 Sportzaal 

Di (om de 14 dagen) 14.00 Kaartnamiddag OKRA Notelaar

Di (behalve tijdens de 
schoolvakanties)

19.00-20.00 Turnles Gemeentebestuur Sportzaal

Woe (om de 14 dagen) 13.30-18.00 Kaartnamiddag Gepensioneerdenbond 
Meetkerke

Sportcentrum

1ste vrij 19.00 kaarten De Troefkaarters Boldershof

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

1 x per maand Wandelen: zie maandelijkse 
uitnodiging

OKRA

Februari 2023

DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

Do 2 19.00 Stretch and relax FERM Zuienkerke De Notelaar

Za 4 14.30 Brouwerijbezoek Fort Lapin FERM Zuienkerke Brugge

Woe 8 Regio activiteit FERM Zuienkerke

Di 14 9.00-12.00 Workshop ‘websites overheid’ Dienst Senioren De Notelaar

Woe 15 14.00 Bowling in Blankenberge OKRA Zuienkerke

Do 16 11.30 Samen Tafelen Dienst Vrije Tijd De Nieuwe Blauwe 
Toren

17 – 18 en 24 – 25 20.00 De Mankepoot Theater Kleiem Sportzaal Zuienkerke

19 en 22 19.00 De Mankepoot Theater Kleiem Sportzaal Zuienkerke

Ma 20 tem vrij 24 9.00-16.00 Sportkamp Kleuters Jeugddienst Sportzaal Zuienkerke

Do 23 14.00 Film : Rebels OKRA De Notelaar

Di 28 09.00-12.00 Workshop ‘mijn gezondheid apps’ Dienst Senioren De Notelaar

EVENEMENTENKALENDER



59

Maart 2023

DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

1 -3-4-8-10-11 20.00 Plankenkoorts De Bommelaar De Bommel

Do 2 19.00 Stretch and relax FERM Zuienkerke De Notelaar

Zo 5 18.00 Plankenkoorts De Bommelaar De Bommel

Do 9 14.00 Kookles FERM Houtave De Maere

Ma 13 19.00 Bloemschikken FERM Zuienkerke De Notelaar

Di 14 11.30 Samen Tafelen Dienst Vrije Tijd Domein Polderwind

Woe 15 14.00 Samenkomst fietsers OKRA De Notelaar

Do 16 16.15-17.45 Knutselworkshop 3e-6e lj. Jeugddienst De Notelaar

Vrij 24 14.00 Goochelen met Simon Rosseel OKRA De Notelaar

Di 28 09.00-12.00 Workshop ‘leuke apps voor op 
mijn smartphone’

Dienst Senioren De Notelaar

Di 28 16.15-19.45 Bloedgeven Rode Kruis ism de vriendenkring Sportzaal Zuienkerke

Di 28 16.15-17.15 Knutselworkshop 3e kl – 2e lj. Jeugddienst De Notelaar 

Do 30 Geleid bezoek kerkhof Laken en 
Koninklijke Crypte

PASAR Laken

April 2023

DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

Zo 2 08.00-15.00 41ste Meetkerkse Moerentocht Gemeentebestuur i.s.m. 
wandelsport Vlaanderen

Meerkerke

Ma 3 tem vrij 7 09.00-16.00 Sportkamp kleuter Jeuddienst Sportzaal Zuienkerke

Di 4 14.00 Bloemschikken : Paasstuk OKRA De Notelaar

Do 6 19.00 Stretch en relax FERM Zuienkerke De Notelaar

Do 6 13.30 Start Fietsseizoen OKRA Parking achter 
gemeentehuis

Di 18 14.00 Fietsen FERM Zuienkerke Kerk Zuienkerke

Di 18 16.15-17.45 Knutselsworkshop 3ekl – 2de lj. Jeugddienst De Notelaar

Di 18 09.00-12.00 Workshop “Google, Maps, 
Waze,…”

Dienst Senioren De Notelaar

Do 20 Wandelen FERM Zuienkerke

Do 20 11.30 Samen Tafelen Dienst Vrije Tijd Het Boldershof

Do 20 Korte keten fietstocht naar 
lokale geitenkwekerij

PASAR

Zo 23 09.00-16.30 De Blazuin op toer De Blazuin De Haan – Zuienkerke 
– Blankenberge

Di 25 14.00 Fietsen FERM Zuienkerke Kerk Zuienkerke

Di 25 19.30 Kookles FERM Houtave De Maere

Do 27 16.15-17.45 Knutselworkshop 3e - 6e lj. Jeugddienst De Notelaar
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PUZZEL

1.  Ledlamp, spaarlamp, gloeilamp = …
2.  Instrument lenteconcert
3.  Wanneer je geest en lichaam overbelast raken en je 

je slecht in je vel voelt kan je nood hebben aan een 
gesprek met een …

4.  Agentschap dat instaat voor het beheer en onderhoud 
van de gewestwegen.

5.  Actie die ervoor zorgt dat iedereen kan deelnemen 
aan de digitale wereld.

6.  Pas waarmee je aan een voordelig tarief kan 
deelnemen aan cultuur-, sport- en jeugdactiviteiten.

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

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

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

1

2

3

4

5

6

De vorige puzzel werd gewonnen door Verburgh Conny. 
Proficiat! 

Er waren 36 inzendingen, waarvan 31 juist waren en 5 
fout.

Het juiste woord was: INFAAM

Betekenis van het woord: Gemeen, gewetenloos, laf, 
onterend, schandelijk, etc. 

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

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

3. Stuur uw volledige oplossing door middel van 
onderstaand formulier naar Redactie PoldermagaZIEN, 
Kerkstraat 17  8377 Zuienkerke vóór 13/03/2023. Enkel 
het verticale woord volstaat dus niet!

4. Onder de juiste inzendingen wordt één winnaar 
uitgetrokken die een waardebon van € 10.00 
toegestuurd krijgt 
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SOEP UIT OMA’S KOOKBOEK

BROCCOLISOEP 

Benodigdheden 

• 600g broccoli
• 20g boter
• 1 1/2 l water
• 1dl melk of room
• 1 takje selder
• 1 ui
• Peper, zout, thijm

Werkwijze.

Was en reinig de broccoli.

snijd de broccoli in stukjes.

Pel de ui en snijd hem fijn.

Smelt de boter en laar de ui erin fruiten.

Voeg de broccoli, de selder, thijm, peper, zout en het water 
bij.

Breng aan de kook.

Laat ongeveer 20 minuten gaar koken.

Voeg er de melk of room bij juist voor het opdienen.

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS

Gemeentebestuur Zuienkerke 050/43.20.50 

 fax 050/43.20.59

 franky.goethals@zuienkerke.be

Politie Zuienkerke 050/41.14.14 

 (fax.050/41.96.96)

Technische Dienst 050/41.75.77 

 (fax.050/41.94.43)

OCMW 050/42.79.98 

 (fax 050/42 67 37)

 sociale.dienst@ocmw-zuienkerke.be

Bibliotheek Zuienkerke 050/42.45.45

PWA Blankenberge  050/43.35.15

IPZ Blankenberge-Zuienkerke 101 of 050/42.98.42

Brandweer De Haan 050/41.20.20

Informatie Elektriciteit, aardgas 078/35.35.34

kabeldistributie  015/66.66.66

Informatie water 078/35.35.99

Defect water (24h op 24) 078/35.35.88

defect elektriciteit . 078/35.35.00

melden  gasreuk 0800/65.0.65

defect Openbare Verlichting 050/43.20.50

 0800/6.35.35

dokter van wacht 1733

Europees noodnummer 112
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EDITORIAAL

PoldermagaZIEN, januari 2023
Driemaandelijks tijdschrift gratis aan de bevolking aangeboden door het Gemeentebestuur 
in samenwerking met alle adverteerders.

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

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

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

Mailen kan naar lieselore.verstringe@zuienkerke.be.

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

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

Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER voor 2023 naar 
lieselore.verstringe@zuienkerke.be. 

Wij publiceren ze gratis.
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OP AFSPRAAK

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

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

Zo simpel kan het zijn.

Wim Geluck Bv  
Hoogstraat 12  
8370 Blankenberge  
Tel 050 41 44 56 
Blankenberge@argenta.be 
On 0753 936 062 RPR Oost-Vlaanderen 

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

Zo simpel kan het zijn.

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

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

Zo simpel kan het zijn. 

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

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

Zo simpel kan het zijn.

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

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

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

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

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

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

een onvergetelijk feest van.

Hartelijke groet, 
Stefan en Nathalie Pittery-Verhelst 

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

info@degrotestove.be       www.degrotestove.be


