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VOORWOORDJE

Beste lezers, 

De zomer is in het land. We halen nog niet de temperaturen die we verwachten in de 
zomervakantie, maar laten we samen hopen dat er nog wel enkele mooie dagen in het verschiet 
zitten. Het was voor velen een pittig jaar waar thuiswerk, bubbels, mondmaskers en afstand 
bewaren voorop stonden. Reikhalzend keken we met z’n allen uit naar een adempauze met familie 
en vrienden. 

Hoewel COVID nog steeds niet volledig verdwenen is en we nog steeds waakzaam moeten blijven, 
mogen we nu wel al rustig aan wat meer de draad van vroeger terug opnemen. De bubbels werden 
wat vergoot en ook de Horeca mocht gelukkig terug de deuren openen. Reizen is opnieuw mogelijk 
en daar maken veel mensen ook gretig gebruik van.

Niettegenstaande verre oorden zeer aanlokkelijk zijn, is het ook erg gezellig vertoeven in ons eigen 
dorp. 

Wist je dat: 

• er binnenkort opnieuw enkele landbouwwegen zullen worden vernieuwd. 

• de gemeente een aanvraag deed voor het aanleggen van een ring rond Zuienkerke dorp, 

 dit voor zwaar landbouwverkeer. 

• er ook een aanvraag werd ingediend voor het aanleggen van een nieuwe riolering en een  
 nieuw fiets- en voetpad in de Kapellestraat in Houtave. 

• in Hoeksam in Nieuwmunster alle voetpaden zullen worden vernieuwd. 

Je ziet het, de tijd blijft gelukkig niet stilstaan en we bleven niet bij de pakken zitten. Ook de 
komende periode zal er nog heel wat bedrijvigheid zijn in ons dorp. 

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

Wim Cools
Voorzitter redactieraad en schepen van Informatie

Lieselore Verstringe
Eva Verburgh
Noël Delaere
Mieke Matton 

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

OPROEP AAN DE VERENIGINGEN:

Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER voor 2021 naar 

lieselore.verstringe@zuienkerke.be

Wij publiceren ze gratis.

• OPENINGSUREN GEMEENTEDIENSTEN 
IN HET GEMEENTEHUIS:

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

Gesloten op woensdag 21 juli.

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

• OPENINGSUREN POSTKANTOOR:

Maandag GESLOTEN 15.00 - 18.00
Dinsdag 09.30 - 12.00 GESLOTEN
Woensdag GESLOTEN 15.00 - 18.00
Donderdag 09.30 - 12.00 GESLOTEN
Vrijdag 09.30 - 12.00 GESLOTEN

Zaterdag en zondag gesloten.

• Openingsuren OCMW

Maandag – vrijdag 08.30 - 12.30 Op afspraak

• BUURTINFORMATIENETWERKEN ZUIENKERKE:

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

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

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

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

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

• TOERISME ZUIENKERKE:
Volg ons ook op Instagram en Facebook

  toerismezuienkerke

   Gemeente Zuienkerke

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

ZITTTING VAN 25 MAART 2021

1. Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen: jaarac-
tieplan 2021 – advies.

De gemeenteraad verleent gunstig advies aan het 
jaaractieplan 2021 van de Hulpverleningszone 1 West-
Vlaanderen.

2. Principiële goedkeuring tot de aankoop en de 
heraanleg van de Schoeringedreef.

De gemeenteraad beslist zijn principiële goedkeuring 
te verlenen tot de aankoop en heraanleg van de 
Schoeringedreef en de Afdeling Vastgoedtransacties 
aan te stellen voor de afhandeling van aankoop van het 
perceel en het verlijden van de akte.

3. Definitieve vaststelling van de inrichtingsnota 
‘Nieuwmunster’.

De gemeenteraad stelt de inrichtingsnota ‘Nieuwmunster’ 
definitief vast.

4. Ingebruikname van mobiele bewakingscamera’s 
door de politiezone Blankenberge-Zuienkerke op 
het grondgebied van Zuienkerke voor de aanpak 
van maatschappelijk overlast – advies.

De gemeenteraad verleent eenparig gunstig advies voor 
de ingebruikname van een verplaatsbare camera op het 
grondgebied van Zuienkerke.

De gemeenteraad beslist eenparig het volledig 
grondgebied van de gemeente af te bakenen als zone 
waarbinnen deze camera verplaatst kan worden.

Dit besluit geldt tot herziening.

ZITTING VAN 29 APRIL 2021

1. Centraal kerkbestuur: advies rekening kerkfab-
rieken 2020

• Onze-Lieve-Vrouw Meetkerke
• Sint-Bavo Houtave
• Sint-Bartholomeus Nieuwmunster
• Sint-Michiel Zuienkerke

De gemeenteraad verleent gunstig advies aan de 
vastgestelde dienstjaarrekeningen van 2020 van de 
respectievelijke kerkfabrieken, ingediend door het 
Centraal Kerkbestuur.

2. Imewo: goedkeuring agenda en vaststelling van 
het mandaat voor de algemene vergadering.

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de agenda 
van de Algemene Vergadering tevens jaarvergadering van 
de opdrachthoudende vereniging Imewo d.d. 16/06/2021.

3. Farys: goedkeuring agenda van de algemene 
vergadering van TMVS dv d.d. 15/06/2021.

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de punten 
op de agenda van de algemene vergadering TMVS dv van 
15/06/2021 en de daarbij behorende documentatie nodig 
voor het onderzoek van de agendapunten.

4. Zefier: goedkeuring agenda van de algemene 
vergadering d.d. 10/06/2021.

De gemeenteraad keurt, na onderzoek van de ter 
beschikking gestelde documenten, de agenda en alle 
afzonderlijke punten van de agenda van de gewone 
algemene vergadering van de cvba Zefier van 10/06/2021, 
goed.

5. WVI: goedkeuring agenda van de algemene ver-
gadering d.d. 16/06/2021.

De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene 
vergadering der aandeelhouders van de West-Vlaamse 
Intercommunale van 16/06/2021 goed.

De gemeenteraad geeft de vertegenwoordiger die zal 
deelnemen aan de algemene vergadering het mandaat 
om:

6. Aankoop van een tweedehands graafkraan.

De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring tot de 
aankoop van een tweedehands graafkraan.

De raming bedraagt 100.000,00 euro.

7. Besluit tot goedkeuring van het addendum bij 
de samenwerkingsovereenkomst, afgesloten met 
het Agentschap Zorg en Gezondheid houden het 
opnemen van complementaire engagementen in 
het kader van het besluit van de Vlaamse Regering 
van 13 november 2020 tot toekenning van een 
subsidie aan de lokale besturen om contact- en 
bronopsporing ter bestrijding van het COVID-19 
pandemie te versterken – bekrachtiging col-
legebesluit d.d. 12/04/2021.

De gemeenteraad bekrachtigt het collegebesluit 
d.d. 12/04/2021 waarbij het addendum bij de 
samenwerkingsovereenkomst, afgesloten met het 
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Agentschap Zorg- en Gezondheid houdende het opnemen 
van complementaire engagementen in het kader van het 
besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 
tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om 
contact- en bronopsporing ter bestrijding van COVID-19 
pandemie te versterken.

8. Hervaststelling algemene politieverordening.

De gemeenteraad beslist de algemene politieverordening, 
die herwerkt werd in het kader van het toepassen van 
gemeentelijke administratieve sancties, her vast te 
stellen.

9. Protocolakkoord betreffende de gemeenteli-
jke administratieve sancties voor licht gemengde 
inbreuken in inbreuken verkeer – goedkeuring.

De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan het 
protocolakkoord met het Parket West-Vlaanderen 
betreffende de gemeentelijke administratieve sancties 
voor licht gemengde inbreuken en inbreuken verkeer.

10. Samenwerkingsovereenkomst betreffende de 
gemeentelijke administratieve sancties tussen de 
stad Blankenberge en de gemeente Zuienkerke – 
goedkeuring.

De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereenkomst 
tussen de stad Blankenberge en de gemeente Zuienkerke 
inzake de gemeentelijke administratieve sancties van 
de gemeente Zuienkerke goed en verleent zijn akkoord 
met de aanwijzing van de ambtenaren belast met de 
oplegging van de administratieve geldboetes en tot 
inning van de boetes in uitvoering van de wet betreffende 
de gemeentelijke administratieve sancties.

11. Samenwerkingsovereenkomst tussen stad 
Oostende en de gemeente Zuienkerke inzake de 
bemiddelingsprocedure bij gemeentelijke admin-
istratieve sancties, in het kader van het veilig-
heidsbeleid en de aanpak van de federale regering 
m.b.t. de jeugdcriminaliteit – goedkeuring.

De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan de 
samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Oostende en 
de gemeente Zuienkerke inzake de bemiddelingsprocedure 
bij gemeentelijke administratieve sancties, in het kader 
van het veiligheidsbeleid en de aanpak van de federale 
regering m.b.t. de jeugdcriminaliteit.

ZITTING VAN 27 MEI 2021

1. Farys: goedkeuring agenda en agendapunten 
van de algemene jaarvergadering van TMVW ov 
d.d. 18/06/2021.

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de punten op 
de agenda van de algemene jaarvergadering TMVW ov 
van 18 juni 2021 en de daarbij behorende documentatie 

nodig voor het onderzoek van de agendapunten.

2. IVBO: goedkeuring agenda van de algemene 
vergadering d.d. 23/06/2021.

De gemeenteraad keurt de agendapunten van de 
algemene vergadering van IVBO op 23/06/2021 en de 
daarbij horende stukken, zoals ter kennis gebracht aan de 
gemeenteraad, goed.

3. IVBO: tariferingsvoorstel zakken voor ophal-
ing rest- en bedrijfsafval, GFT en P+MD vanaf 
01/01/2022.

De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan het 
tariferingsvoorstel.

4. Verkoop oude graafkraan.

De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring om de oude 
kraan ‘ATLAS 1302’ te vervreemden door een verkoop die 
gerealiseerd wordt na marktconsultatie.

De gemeenteraad gelast het College van Burgemeester 
en Schepenen met deze marktconsultatie en met de 
beslissing over de definitieve toewijzing aan de meest 
biedende.

5. Financiën: nieuw besluit betreffende de 
berekening van de forfaitaire kosten van de 
brandweer voor de jaren 2011 en 2012.

De gemeenteraad verleent gunstig advies aan het nieuwe 
voorstel van definitieve afrekening van de forfaitaire 
bijdragen voor de brandweer voor de jaarrekeningen 2011 
en 2012.

6. Ontwerpdossier “aanleg van een fietspad en 
uitvoeren wegen- en rioleringswerken in de Prins 
Leopoldstraat” – goedkeuring.

De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan het 
aanleggen van een dubbelrichtingsfietspad en het 
uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de Prins 
Leopoldstraat.

De kostenraming van het gemeentelijk aandeel bedraagt 
€ 182.232,01 inclusief proefkosten en btw.

7. Principiële toestemming voor het gebruiken van 
de mobiele camera’s door de politiezone.

De gemeenteraad verleent principiële toestemming voor 
het gebruiken van mobiele camera’s door de politiezone 
in een niet-besloten plaats, desgevallend een besloten 
plaats waarvan ze niet de beheerder is, op het grondgebied 
van de gemeente.
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8. Aanvullend reglement op de politie van het 
wegverkeer houdende parkeer- en stilstandverbod 
in de Nieuwe Steenweg vanaf de scheidingslijn 
tussen de woningen nrs. 31-33 tot aan de wegvers-
malling t.h.v. de gemeentelijke basisschool.

De gemeenteraad keurt het aanvullend reglement 
op de politie van het wegverkeer goed waarbij het de 
bestuurders van motorvoertuigen verboden is stil te 
staan en te parkeren in de Nieuwe Steenweg vanaf de 
scheidingslijn tussen de woningen nrs. 31-33 tot aan de 
wegversmalling t.h.v. de gemeentelijke basisschool.

9. Besluit tot goedkeuring van een tweede ad-
dendum bij de samenwerkingsovereenkomst 
afgesloten met het Agentschap Zorg en Gezond-
heid houdende het opnemen van complementaire 
engagementen in het kader van het besluit van de 
Vlaamse Regering van datum tot toekenning van 
een subsidie aan de lokale besturen om contact- 
en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19 
pandemie te versterken – bekrachtiging col-
legebesluit d.d. 10/05/2021.

De gemeenteraad bekrachtigt het collegebesluit d.d. 
10/05/2021 waarbij een tweede addendum bij de 
samenwerkingsovereenkomst, afgesloten met het 
Agentschap Zorg en Gezondheid houdende het opnemen 
van complementaire engagementen in het kader van het 
besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 
tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om 
contact- en bronopsporing ter bestrijding van COVID-19 
pandemie te versterken werd goedgekeurd.

OPROEP AAN DE VERENIGINGEN:

Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER 

voor 2021 naar 

lieselore.verstringe@zuienkerke.be

Wij publiceren ze gratis.

Steenhouwerij - Marmerbedrijf

STYN DEMEYERE
Zeebruggelaan 161

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

styndemeyere@gmail.com
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E Raul De Witte
Blankenbergse Steenweg,   . Zuienkerke 

GSM:              
Gesloten op maandag!

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

WELKOM!

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

050 55 05 03
www.restaurantdepepermolen.be en   

Gesloten op maandagavond dinsdag & woensdag
Feestzaal tot ± 45 personen

Gezellig tuinterras
Take Away

”Drie Koningen”
17de eeuwse polderherberg

Boerenbrood met hesp
diverse koude en warme schotels

tea-room

Open vanaf 11h30
gesloten op maandag, dinsdag en woensdag

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

Kerkhofstraat 17, 8377 Houtave
Tel. 050 31 40 60

Gelegenheid voor familiefeesten en rouwmaaltijden

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

Verkoop in kaaswinkeltje:
Woensdag: 15 - 18 u.
Zaterdag: 15 - 18 u.
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KOM OP TEGEN KANKER

Elk plantje helpt een handje. 
Koop in september een plant-
je (€ 7) voor Kom op tegen 
Kanker! Dat kan bij een van 
de honderden enthousiaste 
plantjesteams van vrijwil-
ligers tijdens het Plantjes-
weekend op 17 en 18 septem-
ber. Je treft hen aan winkels, 
op markten, aan huis … Of 
shop je plantje online via de 
webshop tussen 30 augustus 
en 19 september. Voor jezelf, 
voor een dierbare of voor een 
zorgverlener. De kleurrijke azalea’s worden milieuvrien-
delijk geteeld en je haalt een echt Vlaams streekproduct 
in huis. Met je aankoop draag je bij aan betere zorg voor 
mensen met kanker en hun naasten. Alle info: www.
plantjesweekend.

TWEEDEHANDS GRAAFKRAAN 
TE KOOP

Het gemeentebestuur schafte zich onlangs een nieuwe 
tweedehands graafkraan aan.

Van de oude graafkraan zal geen gebruik meer worden 
gemaakt en de gemeenteraad besliste om de oude graaf-
kraan te koop te stellen na marktconsultatie.

Gegevens kraan

• Merk : Atlas 1302 E 
• Bouwjaar: 1984
• Ongeveer 13.139 draaiuren
• Alle functies werken.
• Te kopen in de staat dat de kraan zich bevindt. De kraan 

wordt verkocht zonder graafbakken, grijper of reitbak. 
Er worden dus geen toebehoren mee verkocht.

Te bezichtigen vanaf heden tot en met 20/08/2021 tus-
sen 9.00u en 12.00u naast de loods achteraan het ge-
meentehuis, Kerkstraat 17 te 8377 Zuienkerke. 

Voor een afspraak om te bezichtigen en meer inlichtin-
gen: Technische Dienst: 050/41.75.77, technischedienst@
zuienkerke.be. 

U kunt hiervoor een bod indienen onder gesloten omslag 
gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen, 
Kerkstraat 17 te 8377 Zuienkerke.

Op de omslag vermeldt u “Bod tweedehands graafkraan”.

U dient uw bod in te dienen uiterlijk op maandag 23 au-
gustus 2021 om 11.00 uur. 

Er is geen publieke opening van de ontvangen biedingen. 

KOM OP TEGEN KANKER HEEFT JE 
NODIG!

Ben je bereid om je handen uit de mouwen te steken voor 
Kom op tegen Kanker? En wil je het liefst helpen bij een be-
staande actie? Dan is het Plantjesweekend iets voor jou! Al 
sinds 1995 verkopen vrijwilligers azalea’s tijdens het derde 
weekend van september. Ook Zuienkerke doet mee! Mis-
schien kocht je zelf al een azalea tijdens onze huis-aan-huis-
verkoop? Nu zijn we op zoek naar extra helpende handen.

De verkoopactie vindt dit jaar plaats op 17 en 18 septem-
ber. Je kan zelf kiezen hoelang je wil helpen: een paar uur, 
een namiddag of een hele dag. Tijdens de verkoop draag je 
een badge, waardoor je herkenbaar bent als officiële verko-
per van Kom op tegen Kanker. En wees gerust, je staat er 
nooit alleen voor, want je kan aansluiten bij mensen die al 
ervaring hebben. Bij hen kan je ook terecht met al je vragen.

Azalea’s verkopen is een prettige manier om je in te zet-
ten voor Kom op tegen Kanker. Zin om het te proberen? 
Neem contact op met Annelies Dewulf, gsm 0472 24 60 
25, e-mail: annelies.dewulf@zuienkerke.be of Lieselore 
Verstringe, tel 050 43 20 50, e-mail: lieselore.verstringe@
zuienkerke.be.

Hartelijk bedankt bij voorbaat voor je medewerking!

Annelies Dewulf - Lieselore Verstringe

INFORMATIE
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DERDEBETALERSREGELING DE LIJN

De gemeente Zuienkerke heeft reeds sinds 2005 een over-
eenkomst derdebetalersregeling afgesloten met De Lijn 
waarbij de gemeente een tussenkomst verleent van 25 % 
op een Buzzy Paz (van 6 t.e.m. 24 jaar) of Omnipas (van 25 
t.e.m. 64 jaar).

Nieuw is dat inwoners vanaf 65 jaar nu ook in aanmerking 
kunnen komen voor een tussenkomst in de prijs van een 
abonnement.

In de gemeenteraad van 24 juni werd goedkeuring verleend 
aan een aangepaste derdebetalersregeling tussen De Lijn 
en de gemeente Zuienkerke waarbij met ingang van          1 
juli 2021 ook de inwoners vanaf 65 jaar een tussenkomst 
van 25 % verkrijgen op hun abonnement.

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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Onderhoud en herstellingen
alle merken.

Verkoop van nieuwe 
en tweedehands wagens.

Import US-cars en parts.

Restauratie en herstellingen
van uw oldtimer.

Elke werkdag open van 9 tot 18 uur

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

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

Geregistreerd aannemer

Vraag vrijblijvend inlichtingen, gratis offerte!
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PROJECT INZAMELING MEDISCH AFVAL

In de veeteeltsector voert de veehouder een aantal dierge-
neeskundige handelingen (vaccinaties, nabehandeling …) 
zelf uit. Het afval dat dit oplevert, wordt beschouwd als 
medisch afval. Men moet dit dus op een oordeelkundige 
manier afvoeren. Een individuele ophaling door een er-
kende afvalbeheerder is duur. Dit zorgt ervoor dat men 
deze afvalstroom vaak op een niet-reglementaire manier 
verwijdert, waardoor de veehouder niet over de nodige at-
testen beschikt. In 2019 werd van start gegaan met een 
proefproject ‘collectieve inzameling van medisch afval’. 
Met succes want op  vandaag zetten al meer dan 400 
West-Vlaamse veehouders op een collectieve wijze hun 
medisch landbouwafval correct af. 

Hoe werkt het project?

Het principe ‘de vervuiler betaalt’ klinkt ongetwijfeld be-
kend in de oren. Voor deze afvalstroom is dit niet anders. 
Voor een individuele ophaalbeurt van medisch afval door 
een erkend ophaler lopen de kosten snel op. Maar via een 
collectieve inzameling valt de kost ruim te halveren. 

Via dit project kan je jouw medisch bedrijfsafval verza-
melen in eenmalig te gebruiken recipiënten. Die zal je dan 
twee keer per jaar naar een lokaal verzamelpunt kunnen 
brengen.

Er is keuze uit volgende recipiënten:

• Kunststofcontainer 

• Volume van 50 liter met een
 maximumgewicht van 15 kg
• Kostprijs*: 
• 1 recipiënt: € 32/stuk**
• Vanaf het 2de  recipiënt: € 22/stuk

 (**Enkel op het 1ste vat wordt een 
collectieve ophaalkost van €10 aangerekend.)

• NAALDCONTAINER 

• Volume van 1 liter 
• Kostprijs*: € 1,15/naaldcontainer

• NAALDCONTAINER 

• Volume van 2 liter 
• Kostprijs*: € 1,35/naaldcontainer

(*Alle inzamel-, transport- en verwerkingskosten zijn in 
de prijs inbegrepen)

Stappenplan:

1. Schrijf je in voor dit proefproject via onderstaande link. 

2. Geef aan welke recipiënten je wil, alsook het aantal.

3. Deze recipiënten kunnen worden afgehaald op een lo-
catie naar keuze (zie tabel).

4 Je ontvangt een bevestigingsmail enkele dagen vooraf 

5 De totaalfactuur wordt opgestuurd.

6. Enkele weken voor de collectieve inzameling geef je 
door hoeveel volle recipiënten je op het inzamelpunt 
naar keuze zal afleveren. 

7. Lever de volle recipiënten af op het inzamelpunt en 
neem terug lege recipiënten mee. Je ontvangt nadien 
een verwerkingscertificaat via ‘My Vanheede’.

Meerwaarde

Het project biedt jou de kans om op een correcte manier 
het medisch afval af te zetten. 

Je ontvangt de nodige attesten waarmee je kan aantonen 
dat geneesmiddelenafval reglementair werd afgezet.      

Je halveert de kostprijs door deel te nemen aan deze col-
lectieve inzameling.

Deelnemen?

Heb je interesse in dit project, dan kan je je vanaf decem-
ber 2021 aanmelden via de link: https://bit.ly/34ftVf9

Voor vragen kan je terecht bij een van de projectpartners:  

POM: Guido De Roo 
guido.deroo@pomwvl.be  •  059 36 99 32 

Boerenbond: Pieter-Jan Delbeke
pieter-jan.delbeke@boerenbond.be  •  051 26 03 42

Inagro: Stephanie Jonckheere 
stephanie.jonckheere@inagro.be  •  051 27 33 63 

ABS: Eric Claeys
eric.claeys@absvzw.be  •  051 26 08 25

Corona

Tijdens dit collectief inzamelmoment gelden de opgelegde 
veiligheidsmaatregelen inzake het coronavirus. Hou hier 
rekening mee. We voorzien de nodige voorzorgsmaatre-
gelen om alles op een veilige manier te laten verlopen.

TECHNISCHE DIENST LANDBOUW-MILIEU
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Voorkom een hoge energiefactuur en …

Om uw enkele ruiten 

door dubbele beglazing te vervangen.

Gemakkelijk en zonder verandering …

geschikt voor alle houten ramen!

GRATIS PRIJSOFFERTE

Algemene glasonderneming

Hanzestraat 2.1
8370 Blankenberge
tel. 050 41 40 31

RENOVATIE - GLAS

E.BLOMME & ZONEN

CULTUUR

ZUIENKERKE

Kunstroute! 

Ook in dit vermaledijde jaar wagen we ons opnieuw aan 
een kunstroute! En het wordt zelfs een verbeterde versie, 

met één extra locatie (de Pottemaeckershoeve) en een 
gedeeltelijke aparte fietsroute die de bezoeker langs de 
mooiste plekjes van Zuienkerke leidt. Uiteraard zochten 
en vonden we een bonte schare artiesten met mooie en 
verrassende werken, verspreid over 9 locaties. Net zoals 
vorig jaar krijgt de kunstroute een permanent verlengstuk 
onder de vorm van een streetart illustratie op momenteel 
nog kale muren…Benieuwd? Kom dan zeker kijken op 7, 8, 
14 en 15 augustus, tussen 10u30 en 18 uur. De folder vindt 
u in de betere lokale winkels, de bib en het gemeentehuis. 

Expo WATER!

In het oude pompgemaal in Meetkerke kan je een kleine 
expo bezoeken over het gevecht dat de Moerhazen 
leverden tegen het water. Het water dat de Moere 
overstroomde en dat ze met man en macht, eerst met de 
molens en later met het pompgemaal, bedwongen. 

Oude pompgemaal, Biezenstraat 5 in Meetkerke. Op 
zaterdag en zondag 4 en 5 september, 11 en 12 september, 
18 en 19 september telkens van 10u tot 17u30
gratis

Wat waren wij gelukkig! 

De Lage Moere, het polderlandschap ten noorden van het 
kanaal Brugge-Oostende, heeft een bijzonder verleden. De 
bewoners – de Moerhazen – hadden een speciaal karakter. 
Ze deden altijd voort. Het leven kwam en ging zoals het 
water de Lage Moere de adem benam en teruggaf. Toch 
werden ze niet gespaard, het leven in de Lage Moere kon 
hard zijn, heel hard. 

Journaliste Ann Vanneste woont in de Moere en bundelde 
hun verhalen in het boek ‘We waren wij gelukkig’. 
Het Brugse Vertelcollectief de Op-Lichters groeide en 
verzelfstandigde vanuit de vertelcursus 'Vertel je verhaal' 
bij Avansa. Dit collectief puurde uit het boek een mooi 
verhalentraject dat ze tot leven brengen tijdens enkele 
broeierige verhalentochten, te voet of met de fiets.

Wandeltocht op zaterdag 28 augustus en zondag 5 
september, fietstocht op zaterdag 4 september. 

8 euro.

Meer info en inschrijven via www.avansa-brugge.be 
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OPROEP AAN DE VERENIGINGEN:

Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER  

voor 2021 naar 

lieselore.verstringe@zuienkerke.be

Wij publiceren ze gratis.

CULTUURCENTRUM BLANKENBERGE

1. Beaufort 21

The Dancers V (A marine mammal invoking higher spirits) – Marguerite Humeau 

Beaufort is de driejaarlijkse triënnale voor hedendaagse 
kunst aan zee. Voor deze zevende editie werd Heidi Ballet 
opnieuw aangesteld als curator. Zij selecteerde een mix 
van binnen- en buitenlandse kunstenaars die samen 21 
kunstwerken realiseren: twee werken per badstad en één 
overkoepelend project dat de kustlijn afreist.

Beaufort 21 onderzoekt hoe de mens onderhevig is aan 
de wil van de natuur, met specifieke aandacht voor het 
thema vergankelijkheid: van mens en materiaal, maar ook 
van de fluctuerende interpretatie van de geschiedenis. 

In Blankenberge bezichtig je volgende werken:

•  The Dancers V (A marine mammal invoking higher spirits) 
– Marguerite Humeau

 Locatie: strand nabij Westerstaketsel (Wenduinse 
Steenweg 15)

•  Forgiving Change – Timur Si-Qin 
 Locatie: Sint-Rochusplein (Albertstraat 1)

Praktisch:

•  Koop jouw infogids voor € 1 in het Infopunt Toerisme 
(Hoogstraat 2, 8370 Blanknberge)

•  Nog t.e.m. zondag 07.11.2021
•  Organisatie: Westtoer 
•  Meer info: www.beaufort21.be | 
 www.beaufortbeeldenpark.be 

2. Belpop Bonanza Stadswandeling 

Nog in Blankenberge geniet je van de Belpop Bonanza 
Stadswandeling. Via uitgestippelde een lus van 7,5 
kilometer wandel of fiets je langs bekende en minder 
bekende stukjes muziekgeschiedenis die de stad rijk is. De 
route werd uitgewerkt door de vakmannen bij uitstek: Jan 
Delvaux en Jimmy Dewit (DJ Bobby Ewing), a.k.a. Belpop 
Bonanza.

Alles wat je nodig hebt, zijn een fiets of stapschoenen, 
en een smartphone. Op elf verschillende locaties in de 
stad hangt een bordje met een QR-code. Achter elke code 
wacht een mooi verhaal in woord en beeld. 

Praktisch:

•  Haal jouw gratis routeplan op in het Infopunt Toerisme 
(Hoogstraat 2, 8370 Blankenberge)

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

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

Cultuurcentrum Blankenberge – cultuur@blankenberge.be
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ONDERWIJS

NIEUWS UIT DE GEMEENTESCHOOL 
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AKKERWINDE

Akkerwinde leefgroep 3
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DAKWERKEN  ZINKWERKEN  CARPORTS  

KARWEIEN

Westernieuwweg Zuid 20  8377 Houthave
 T 0478 94 32 16 

HENDRIK TRAEN

Blankenbergse Steenweg 74
8377 Zuienkerke
Tel. 050 42 47 47

Sluitingsdag: maandag en
in de winter ook de dinsdag

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

www.vierwege.be
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Akkerwinde leefgroep 4
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Akkerwinde Eclips
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JEUGD SPORT EN VRIJE TIJD

ZEESPORT NA SCHOOL

Eind mei konden de leerlingen van het vijfde en zesde 
leerjaar van de Zuienkerkse basisscholen opnieuw 
deelnemen aan het sportproject ‘Zeesport na school’. 

Dit initiatief is een samenwerking tussen de sportdiensten 
van de gemeente De Haan, gemeente Zuienkerke en 
stad Blankenberge met hun watersportclubs Windhaan, 
Surfing Elephant en O’Neill Beachclub. Het wordt bijna 
volledig gesubsidieerd door Sport Vlaanderen en door de 
deelnemende steden en gemeenten.  

Elke leerling van de 3de graad lager onderwijs uit De Haan, 
Wenduine, Zuienkerke en Blankenberge kon gedurende 
deze week tot vier keer deelnemen aan naschoolse 
watersport. Daar konden ze proeven van de verschillende 
watersporten onder professionele begeleiding. Alle 
georganiseerde activiteiten verliepen volgens de Corona 
veiligheidsmaatregelen.

TRIATHLON WEEKEND ZUIENKERKE

Tijdens het weekend van 21 & 22 augustus 2021 staat 
Zuienkerke in het teken van de triatlon, sport & ambiance !

Bro.Go (www.brogo.be) organiseert samen met 
ShifingGears een nieuwe triatlon in de prachtige setting 
van domein Polderwind. Er zullen 5 wedstrijden doorgaan 
verspreid over 2 dagen. 

Een massa zwemstart op het strandje van Polderwind, 
een prachtig fietsparcours in de polders en een lokaal 
looprondje rond de plas van Polderwind.

Op zaterdag staan 2 doelgroepen in de spotlights: de 
jeugdcup van Triatlon Vlaanderen en de paratriatleten. Op 
zondag zijn de atleten op de sprint - en kwartafstand aan 
de beurt. Van beginner tot topper, iedereen is er welkom 
om te genieten van zijn of haar race. 

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

Vanderostyne CONSTRUCT BVBA

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

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

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

VISITEKAARTJE_ZWART_WIT.indd   1 26-05-2008   21:18:50
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050/123.123

Vick Rouzée
Regioverantwoordelijke Brugse Ommeland

i-Moov Brugse Ommeland      |      (050) 123 123      |      www.i-moov.be
Voorwaarden kennismakingsactie: bon bij ondertekenen en effectieve aanvang van opdracht tot verkoop, geldig tot 30/09/21

Bent u van plan een dergelijke woning te verkopen?
Kies dan voor onze efficiënte aanpak en geniet zo van onze bovenstaande 

kennismakingsactie!    Contacteer mij hierover vrijblijvend via 
0472 966 246 of per mail: vick@i-moov.be

Maakt u onze zoekende kopers gelukkig? 

Voor hun droomwoning staat dit op het verlanglijstje:
√ Villa, huis of appartement.
√  Met 2 à 3 slaapkamers.

√  Bij voorkeur rustig gelegen.
√ Graag met een tuin of terras.

 
         Meetkerke

            
Nieuwmunster

           

 
Houtave
ZuienkerkeGezin zoekt 

(t)huis in  

uw vastgoed in beweging Wij vieren de start van onze activiteiten 
in uw gemeente en u geniet mee!

• Een bon van €250 bij 

          DE GROTE STOVE te Zuienkerke
• Gratis professionele schatting.
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SENIOREN

FEEST 60- EN 65-JARIGEN

Alle, dit jaar, 60- en 65-jarige inwoners van Zuienkerke 
én alle personen, die in Zuienkerke geboren zijn in 1961 of 
1956,

worden samen met hun partner uitgenodigd op zaterdag 
20 november om 19 uur in De Grote Stove.

Een persoonlijke uitnodiging volgt later. Gelieve deze 
datum alvast in uw agenda te noteren.
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BIBLIOTHEEK

NIEUWE AANWINSTEN

JEUGD

Auteur Titel

Pike, Aprilynne Wings
Kagawa, Julie De ijzerraaf
Berte, Kristof De madeliefjesoorlog
Cauvin, Raoul Liggen, zeg ik!
Cazenove, Christophe Billie en Karo voor het leven
Cazenove, Christophe London calling
Crip Dance Academy
Dufreney, Laurent Doorgewinterde pony's
Frigiel Het bevroren koninkrijk
Leemans, Hec Boma in de val
Leemans, Hec Terug naar Splotsj
Legendre, Marc Het boek van Thoth
Linthout, Willy De verloren vijs
Maury, William Je hebt erom gevraagd!
Merho Salami
Mythic Serial lover
Nix A...a...aliens!
Nix Gauwdief 2.0
Nob De stille kracht
Sobral, Patrick Koninklijk bloed
Sti Voetbalgek!
Van Bael, Steve Het Fedora fantoom
Van Gucht, Peter De drakenprinter
Van Loock, Gerd Het probleem Gobelijn

VOLWASSENEN

Auteur Titel

Allende, Isabel Wat wij willen : mijn leven als 
moeder, vrouw, feminist

Antunes, António Lobo De andere kant van de zee
Archer, Jeffrey De tijd zal het leren
Archer, Jeffrey Van vader op zoon : de toe-

komst van een familie ligt in de 
handen van één man

Barr, Damian Hier ben je veilig
Bedert, Hannelore Hoelang gaat papa nog gestor-

ven zijn?
Berg, Sandra De terugkomst van de kraan-

vogels

Bowen, Rhys Oorlogsdochters
Child, Lee Onder de radar
Claes, Jo De doden voorbij
Colgan, Jenny Op goed geluk
De Jong, Oek Zwarte schuur : roman
De Stoop, Chris Het boek Daniel
Dean, Abigail Meisje A
Dean, Will De jacht
Drakulic, Slavenka Frida's pijn : roman
Fforde, Katie Een liefde in de lente
Fitzek, Sebastian Het geschenk
Follett, Ken De schemering en de dageraad
French, Tana Een zondagskind
Hannah, Kristin De wintertuin
Hartman, Corine De nieuwe dood
Jacobs, Anne De terugkeer van het wees-

meisje
Kamali, Marjan De boekhandel van Teheran
Kerr, Philip Praag fataal
King, Stephen De bazaar van boze dromen
King, Stephen Later
Kwan, Kevin Crazy rich Asians
Läckberg, Camilla IJsprinses
Läckberg, Camilla Zeemeermin
Lively, Penelope Moon tiger : roman
Meyer, Deon Donkerdrif
Morgan, C.E Sport der koningen
Morgan, Sarah Zomer in de Hamptons
Morton, Kate De dochter van de klokken-

maker
Navarro, Julia Schiet maar, ik ben toch al dood
Olde Heuvelt, Thomas Orakel
Paris, B.A De therapeut
Paul, Gill De geheime vrouw
Penner, Sarah De verborgen apotheek
Quintana, Pilar Het teefje
Reynolds, Allie Huiver
Riley, Lucinda De zevende zus
Ross, Tomas Indisch requiem
Skeslien Charles, Janet De bibliotheek van Parijs
Steel, Danielle De kroonprinses
Steel, Danielle In het voetspoor van zijn vader
Strobbe, Koen Nachtschuim
Stuart, Douglas Shuggie Bain
Taylor, Patrick De terugkeer van dokter Laverty
Terrin, Peter Al het blauw : roman
Tesson, Sylvain De sneeuwpanter
Tevis, Walter The queen's gambit : roman
Van der Meer, Vonne Naar Lillehammer : roman
Van Groningen, Fleur Swingers : roman
Vanhaverbeke, Eveline De verborgen prelude
Wyld, Evie Wij zijn de wolven
Zhang, C Pam Al wat goud op de bergen is
Jigounov, Iouri Geheugen opgeladen
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VERENIGINGEN ORGANISATIES BEDRIJVEN

OKRA

Terugkerende activiteiten :

Kaarten: op dinsdag om 14 uur in de Notelaar , om de 14 
dagen. Deze activiteit herstart met de eerste week van 
september. Zo heeft iedereen zijn 2 de vaccin gekregen + 
14 dagen en is iedereen veilig.

Wandelen: 1 keer per maand. Alle uitleg staat op de 
uitnodiging die in het OKRA boekje zit. Hier gelden de 
condities die we gewoon zijn en opgelegd zijn door de 
veiligheidsraad . 

Fietsen : Elke donderdag van de maand tot 7 oktober. 
Alle details staan op de uitnodiging die in het OKRA 
boekje staan per maand.  We voorzien voor de fietsers 
pannenkoeken op 02/09/2021 en ribbetjes 07/10/2021. 
Dit wel indien we niet teruggefloten worden door de 
veiligheidsraad, maar vanaf dan mogen we toch hopen hé.

Indien we meer vrijheid krijgen , wordt iedereen zo vlug 
mogelijk verwittigd.

Met vriendelijke groeten
Andrea Tilleman
OKRA Zuienkerke.

FERM ZUIENKERKE

Juli 

• 22 juli : stretch en relax -   Notelaar  om 19.00 uur
• 15 juli  en 29 juli : wandelen - locatie / vertrek staat 

vermeld op de  uitnodiging - om 17.30 uur

Augustus

• 12 en 26 augustus : wandelen -  locatie / vertrek staat 
vermeld op de  uitnodiging - om 17.30 uur

• 19 augustus :  stretch en relax -  Notelaar -  om 19.00 uur

September

• 23 september : kookles -  Notelaar - om 19.00 uur
• 30 september : stretch en relax -  Notelaar -  om 19.00 

uur

Weerkerende activiteiten : 

Fietsen op woensdagavond : vertrek om 19.00 uur aan de 
kerk in Zuienkerke tot en met 1 september

Vanaf 7 september : 3 keer op  dinsdagnamiddag om 
14.00 aan de kerk in Zuienkerke (dus op 7, 14 en 21 
september)

Met vriendelijke groeten,

Brigitte

ACTIVITEITENKALENDER 
DOMEIN POLDERWIND 2021 

JULI

Donderdag 22 & vrijdag 23 juli

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

Donderdag 29 & vrijdag 30 juli

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

AUGUSTUS

Donderdag 5 & vrijdag 6 augustus

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

Zaterdag 7 & zondag 8 augustus

Paëlla weekend

Donderdag 12 & vrijdag 13 augustus

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

Donderdag 19 & vrijdag 20 augustus

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

Zaterdag 21 & zondag 22 augustus

Shifting Gears Triatlonweekend Zuienkerke & BK 
Bedrijven
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Donderdag 26 & vrijdag 27 augustus

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

SEPTEMBER

Donderdag 2 & vrijdag 3 september

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

Donderdag 9 & vrijdag 10 september

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

Zaterdag 11 & zondag 12 september

Mosselfestijn weekend

Donderdag 16 & vrijdag 17 september

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

Donderdag 23 & vrijdag 24 september

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

OKTOBER

Zaterdag 9 & zondag 10 oktober

New Orleans Jazz weekend

NOVEMBER

Zaterdag 13 & zondag 14 november

Winter BBQ weekend

DECEMBER

Zaterdag 11 & zondag 12 december

Franse Kaas & wijn weekend

NIEUWS VAN DE KONINKLIJKE 
VRIENDENKRING VAN DE 
BLOEDGEVERS TE ZUIENKERKE

Na deze zomer gaan we straks weeral een beetje de 
herfst in. Hopelijk heeft iedereen van deze zomer kunnen 
genieten, al was het ook voor sommigen wel druk, zoals in 
de landbouw en ook voor diegenen die in de horecasector 
werken.

De coronamaatregelen zijn ondertussen al veel versoepeld, 
maar het Rode Kruis wenst echter nog steeds de nodige 
voorzichtigheid te hanteren.

Op de vorige bloedinzameling van 29 juni waren nog 
steeds dezelfde regels als voorheen van toepassing.

Vandaar dat we de bloedgevers na hun bloedafname niet 
konden verwennen met een koffie, frisdrankje of een 
biertje.

De volgende bloedcollecte gaat door op dinsdag 14 
september in de gemeenteschool te Zuienkerke van 16u15 
tot 19u45.

Hopelijk kunnen we onze donoren op deze bloedinzameling 
terug verwennen zoals voorheen.

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

Het Rode Kruis Vlaanderen stelt voorop om dit jaar 55.000 
nieuwe donoren te mogen verwelkomen.

Daarom is het belangrijk dat je zelf familie, buren en 
kennissen aanspreekt en motiveert om eens bloed te 
komen geven. Dus breng ze alvast gerust mee, hoe meer 
hoe des te beter.

Zoals in de vorige editie van PoldermagaZIEN vermeld, 
hebben we reeds het jaarlijks souper voor volgend jaar 
vastgelegd. 

Dit zal plaats vinden op 26 maart 2022 in de feestzaal “De 
Grote Stove” Nieuwe Steenweg 140 te Zuienkerke.

We zullen dan de gehuldigden van 2019, 2020 en 2021 
samen vieren. Noteer het zeker in jullie agenda.

Arnold Van Eeghem - secretaris



32



33

SOCIAAL BELEID

MANTELZORGERS, 
HELDEN VAN DE ZORG!

Op 23 juni is het Dag van de Mantelzorg, oftewel de dag 
waarop we iedereen die zorgt voor een ander extra in de 
bloemetjes zetten. In Vlaanderen zijn er meer dan 600.000 
mantelzorgers. Dit zijn allemaal mensen die zorgen voor 
een dierbare. Dit kan een broer, een partner, een kind, een 
ouder, een vriend of een buur zijn. 

Je bent mantelzorger als je op regelmatige basis voor 
iemand zorgt die extra zorg nodig heeft omwille van 
ziekte, handicap, psychische kwetsbaarheid, ouderdom of 
een verslavingsproblematiek. Als mantelzorger heb je een 
sociale en affectieve band met deze persoon. Mantelzorg 
is dus geen beroep of iets dat je moet aanvragen. Het 
is iets waar je in rolt. Misschien ontdek je nu tijdens het 
lezen van dit artikel wel dat je al jaren mantelzorger bent? 

In Vlaanderen zijn er zes erkende mantelzorgverenigingen 
(Coponcho, Liever Thuis LM, Okra-Zorgrecht, Ons 
Zorgnetwerk, Samana en Steunpunt Mantelzorg). 
Bij hen kan je gratis terecht voor infosessies en 
praatgroepen. Daarnaast kan je bij hen ook terecht voor 
vragen en/of een luisterend oor. Sarah, coördinator van 
mantelzorgvereniging Coponcho, beantwoordt in dit 
artikel graag een aantal van de meest gestelde vragen.

Kan ik als mantelzorger een attest of statuut aanvragen? 

Sinds september 2020 bestaat er het federale 
mantelzorgstatuut. Je kan dit via het ziekenfonds van de 
mantelzorger aanvragen. Voor meer informatie neem je 
contact op met jouw ziekenfonds. 

Ik heb gehoord dat er een mantelzorgpremie bestaat, 
wat is dat? 

De mantelzorgpremie of het zorgbudget voor zwaar 
zorgbehoevenden is een premie van de Vlaamse Sociale 
Bescherming. Het is een premie die gaat naar de 
zorgvrager en dus, in tegenstelling tot wat vaak gedacht 
wordt, niet naar de mantelzorger zelf. Je kan in overleg met 
de zorgvrager wel beslissen om de premie te gebruiken 
om een aantal van jouw kosten als mantelzorger te 
vergoeden. Om na te gaan of de persoon voor wie je zorgt 
recht heeft op deze premie neem je contact op met de 
dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds. 

Kan ik als mantelzorger een gemeentelijke premie 
aanvragen? 

De gemeente Zuienkerke voorziet een thuiszorgpremie 
voor elke Zuienkerkenaar die samen woont en zorg 
draagt voor een zorgbehoevende die door ziekte, ongeval 
of omwille van leeftijd niet meer in staat is om zichzelf 

te verzorgen en de elementaire huishoudelijk taken te 
verrichten waardoor blijvende hulp van een derde persoon 
nodig is.   Er is tevens een inkomensvoorwaarde aan 
verbonden.  Meer info bij de sociale dienst: 050/42 79 98 
of thuiszorg@zuienkerke.be. 

Samenwerking binnen de eerstelijnszone: 

Binnen eerstelijnszone Oostkust vinden heel wat partners 
die actief zijn in zorg en welzijn uit de regio Blankenberge, 
De Haan, Zuienkerke, Damme en Knokke-Heist elkaar. 
Ze zetten samen in op een toegankelijke en kwalitatieve 
zorg. Het ondersteunen van mantelzorgers staat hoog 
op de agenda. Samen met alle betrokkenen uit zorg en 
welzijn, maakt de eerstelijnszone hier werk van om het 
aanbod in onze regio toegankelijker te maken.

Nog vragen? 

Neem contact op met thuiszorg@zuienkerke.be 

De verschillende mantelzorgverenigingen hebben 
bovendien een mantelzorglijn beschikbaar.  Mantelzorgers 
kunnen via deze weg vragen stellen over hun 
mantelzorgsituatie of kunnen deze lijn ook gebruiken om 
te ventileren over de zorg.  Mantelzorgers hoeven geen lid 
te zijn van de mantelzorgvereniging om van deze service 
gebruik te maken.  

• Coponcho: 02/515 02 63 - 
 www.coponcho.be 

• Liever Thuis LM: 02/542 87 09 - 
 www.lieverthuislm.be 

• Okra Zorgrecht: 02 246 57 72 
 www.okra.be 

• Ons Zorgnetwerk: 016/24 49 49 
 www.onszorgnetwerk.be 

• Samana: 078/15 50 20 
 www.samana.be 

• Steunpunt Mantelzorg: 02/515 04 42
 www.steunpuntmantelzorg.be  
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BENT U MANTELZORGER? 

DOE DE TEST!

Zorgt u voor iemand die extra hulp nodig heeft?

• Ja
• Neen

Heeft de persoon waarvoor u zorgt psychische problemen, 
ouderdomsklachten, een chronische ziekte of handicap?

• Ja
• Neen 

Heeft u een persoonlijke band (familie/buur/vriend) met deze persoon?

• Ja
• Neen

Wordt u betaald voor de zorg die u biedt?

• Ja
• Neen 

Hoeveel uur per week besteed u aan de zorg voor deze persoon?

• Minder dan 8u per week
• Meer dan 8u per week 

Hoe lang geeft u deze zorg al?

• Minder dan 3 maanden
• Meer dan 3 maanden 

Komen de vetgedrukte antwoorden overeen met uw antwoorden? Dan bent u een mantelzorger. U 
heeft er misschien nog niet bij stil gestaan en dat siert u. U draagt zorg voor iemand uit sympathie, 
liefde, warmte, enthousiasme of omdat het zo hoort. Daar willen we u in de eerste plaats voor 
bedanken. Maar er is meer. Vanuit het gemeentebestuur willen we mantelzorgers nog meer 
ondersteunen en dat doen we via de Mantelzorghub. 
Wilt u mee vorm geven aan het mantelzorgbeleid? Of bent u nieuwsgierig naar wat we in petto 
hebben? Stuur een mail naar mantelzorg@gemeente.be en we houden u op de hoogte.  

Meer info: www.gemeente.be/mantelzorg of www.mantelzorghub.be 

OPTIONEEL:

Het verlenen van mantelzorg kan zwaar doorwegen op je fysieke en mentale gezondheid. Wilt u 
weten of er bij u sprake is van overbelasting? Doe hier de test. 
Toevoegen van Caregiver Strain Index (CSI)
https://www.vilans.nl/docs/producten/Care%20giver%20strain%20index.pdf 
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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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REIZEN NAAR EEN ANDER LAND: EU DIGITAL COVID CERTIFICATE

Een digitaal groen certificaat ("EU Digital COVID 
Certificate") vormt het bewijs dat een persoon is 
gevaccineerd tegen COVID-19, recent van COVID-19 
is hersteld of een negatieve test heeft afgelegd. Het 
digitale groene certificaat is dus een verzamelnaam voor 
3 soorten certificaten: 

1. Vaccinatiecertificaat

Bij vaccinatie vermeldt het certificaat hoeveel prikken je 
hebt gekregen. De lidstaten beslissen of ze reizigers al dan 
niet toelaten die maar één vaccinprik hebben gekregen.

Een vaccinatiecertificaat is 1 jaar geldig vanaf de dag na 
de vaccinatie

2. Herstelcertificaat

Sommige EU-landen hebben specifieke reisregels 
vastgesteld voor mensen die onlangs zijn hersteld van 
COVID-19. In plaats van een test- of vaccinatiecertificaat, 
mogen deze personen een herstelcertificaat laten zien, 
wanneer daarom gevraagd wordt. Een herstelcertificaat 
geldt 6 maanden.

3. Testcertificaat

Indien een patiënt geen vaccinatie- of herstelcertificaat 
heeft, kunnen sommige EU-landen vragen voor een 
negatieve PCR-test.

Vanaf 1 juli zal iedere patiënt zelf een code kunnen 
aanmaken voor een test via de personal health viewer 
op www.mijngezondheid.be. Met deze code kan dan een 
afspraak worden gemaakt in een testcentrum. Ook voor 
kinderen die op hetzelfde adres wonen kan je als ouder op 
die manier een code aanmaken. 

Het is aan patiënt om zich te informeren over welke 
bijkomende voorwaarden worden gesteld om het land 
te betreden én om door te reizen. Sommige landen 
aanvaarden zowel PCR- als snelle antigeentesten.

Zelftesten (testen die een burger bij zichzelf afneemt 
en het resultaat zelf afleest) kunnen onder geen beding 
aanleiding geven tot een geldig testcertificaat.

Hoe het EU Digital COVID Certificate verkrijgen?

Een groen certificaat kan afgehaald worden via de 
website covidsafe.be en de mobiele app CovidSafeBE (iOS 
- Android). Downloaden kan ook via overheidssites zoals 
mijngezondheid.be of Mijn Burgerprofiel.

Het is ook mogelijk om het certificaat via de post op 
te vragen. Daarvoor bel je vanuit Vlaanderen naar het 
nummer 078/78.78.50. 

Waar kan je terecht met vragen/voor hulp?

Mocht er een fout op een certificaat voorkomen, of je 
hebt een inhoudelijke vraag of hulp nodig, kan er steeds 
telefonisch contact opgenomen worden via het callcenter: 
Vlaanderen: 078 78 78 50 (9u-19u op weekdagen)

De callcenters kunnen geen gegevens van personen 
inkijken of doorgeven. Zij kunnen wel de opdracht geven 
om een certificaat voor een specifiek rijksregisternummer 
per eBox te versturen. Vaccinatiecertificaten kunnen zij 
ook per post versturen.

Waar vind je informatie over vereisten voor reizigers?

Belgen kunnen terecht op www.diplomatie.belgium.be.

Op reopen.europa.eu vindt je informatie in alle Europese 
talen.

Beide websites worden zo snel mogelijk aangepast bij 
wijzigingen, maar geven hier geen garanties over.

Uiteindelijk kan je ook terecht bij de ambassade of het 
consulaat van je land van bestemming of doorreis(!).

Meer info: https://www.vlaanderen.be/gezondheid-
en-welzijn/gezondheid/gezondheid-en-preventie-bij-
sociaal-contact-tijdens-de-coronacrisis/vaccinatie-
tegen-covid-19#eu-covid-certificaat-vaccinatiepaspoort



38

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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PREVENTIE
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GENERATIE ROOKVRIJ

Elke week beginnen in ons land honderden kinderen en 
jongeren te roken. Nochtans sterven er in Vlaanderen ook 
jaarlijks 7800 mensen door tabak  en is het wereldwijd de 
belangrijkste vermijdbare oorzaak van (chronische) ziekte 
en overlijden. Bovendien beginnen jongeren vaak te roken, 
omdat ze anderen in hun omgeving zien roken, of ze lopen 
gezondheidsrisico’s doordat anderen in hun nabijheid 
roken. 

Generatie Rookvrij wil dit een halt toeroepen. Het doel: 
kinderen die geboren worden vanaf 2019, rookvrij laten 
opgroeien. Zo kunnen deze kinderen in de toekomst een 
rookvrije generatie vormen, waar niet roken de norm is! 

Daarom blies onze gemeente op 31 mei, Werelddag zonder 
Tabak, bellen. Zo gaven we het signaal dat kinderen 
het recht hebben om rookvrij op te groeien! Bekijk 
alle foto’s en filmpjes op sociale media via de hashtag 
#generatierookvrij. 

Het college van burgemeester en schepenen besliste 
onlangs dat ook onze gemeente de stap zet naar 
een rookvrije toekomst! Vanaf nu maakt Gemeente 
Zuienkerke deel uit van “Generatie Rookvrij”. Een initiatief 
van enkele verenigingen waaronder Kom op tegen Kanker 
en Stichting tegen Kanker. Het bestuur hoopt zo kinderen 
en jongeren te beschermen tegen de verleiding om te 
starten met roken. 

Dit kunnen we doen door meer rookvrije omgevingen 
te creëren. Daarom worden vanaf 1 juli 2021 alle 
gemeentelijke speelterreinen en schoolbuurten rookvrij 
gemaakt. Het is niet de bedoeling om rokers met de vinger 
te wijzen, we vragen wel dat ze de kinderen en jongeren 
mee beschermen door niet te roken in een rookvrije 
omgeving  en niet in hun bijzijn te roken.  

Vind jij ook dat kinderen rookvrij moeten kunnen 
opgroeien? 

• Geef dan mee het goede voorbeeld. Want kinderen 
kopiëren gedrag, ook rookgedrag. 

• Rook niet in het zicht of bijzijn van kinderen. 
Bijvoorbeeld aan de schoolpoort, bij de sporthal, op de 
speeltuin, … 

• Maak plaatsen waar veel kinderen komen rookvrij. 

Lees meer op www.generatierookvrij.be.

WELZIJN EN GEZONDHEID
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Stationsstraat 33 • 8420 De Haan • 059/23.33.23
de.haan@immo-belgium.be

Franchommelaan 72 • 8370 Blankenberge • 050/42.70.80
blankenberge@immo-belgium.be

MEER DAN 35 JAAR ERVARING
IN IMMOBILIËN

Wij zijn steeds op zoek naar huizen, villa’s, fermettes, appartementen
en bouwgronden Te Koop en Te Huur.

Daar onze kantoren zich in toeristisch drukke badplaatsen bevinden hebben wij veel vraag, 
niet alleen van toeristen, maar ook van de plaatselijke bevolking, 

naar verschillende types van eigendommen.

Wij bieden U:

• de jarenlange ervaring van een dynamisch team •
• meer dan 2000 referentieverkopen •

• een up-to-date kennis van de vastgoedmarkt •
• samenstelling van een volledig verkoopsdossier

(inbegrepen alle wettelijke keuringen) •
• een druk bezochte website (www.immo-belgium.be) •

 • wekelijks publicitieit in de regionale pers •
• begeleiding, zowel van koper als verkoper, tot bij de notaris •

Hebt U een eigendom dat U wenst te verkopen?
Aarzel dan niet en geef ons vandaag nog een seintje.

Zoals reeds eerder gezegd komen wij volledig vrijblijvend ter plaatse.

Als u beslist de verkoop van uw eigendom aan ons toe te vertrouwen verzekeren wij u ook:

 • dat U slechts commissieloon betaalt als het eigendom daadwerkelijk wordt verkocht.
• dat er, naast het commissieloon, geen bijkomende kosten verschuldigd zijn.

• U betaalt het commissieloon slechts bij het verlijden der notariële akte.
• Wij houden het commissieloon niet af van het voorschot!
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GEBOORTEN

Van Den Berghe Estelle, geboren in Brugge op 30/03/2021, 
dochtertje van Van Den Berghe Jonathan en De Roo Aileen

Dorneanu Anais, geboren in Brugge op 26/04/2021, 
dochtertje van Dorneanu Marius en Dorneanu Alexandra-
Cristina

Onze hartelijke gelukwensen aan al die nieuwe 
Zuienkerkenaartjes.

OVERLIJDENS

D’hoedt Firmin, geboren in Houtave op 13/08/1925, 
echtgenoot van Brusselle Erna, overleden op 19/03/2021

Maes Dirk, geboren in Eeklo op 09/08/1956, echtgenoot 
van Rassouw Chantal, overleden op 08/05/2021

Coene Simonne, geboren in Brugge op 07/06/1929, 
weduwe van Schouteeten Octaaf, overleden op 
18/05/2021

Goethals Jozef, geboren in Zuienkerke op 20/03/1925, 
weduwnaar van Pintelon Maria, overleden op 20/05/2021

Wij bieden de familie onze deelneming aan.

HUWELIJKEN

Van Oosterwyck Kevin en Jaspers Jill, gehuwd op 
10/07/2021

Proficiat!

JUBILEA

50 JAAR GEHUWD, GOUDEN JUBILEUM

Lagrou Robert en Goethals Jenny, gehuwd in Zuienkerke 
op 07/05/1971

Derdaele Marc en Beausaert Lucrèse, gehuwd in Beerst 
op 15/05/1971

Rotsaert Eric en Vansevenant Rosanne, gehuwd in 
Koekelare op 28/05/1971

Mermuys Jacques en Vercruysse Anna, gehuwd in Aalter 
op 04/06/1971

De Schepper Willy en Allemeersch Nicole, gehuwd in 
Nieuwmunster op 02/07/1971

Brusselle Michel en De Vlieghere Christa, gehuwd in 
Brugge op 06/07/1971

Proficiat!

BURGERLIJKE STAND VERHUUR VAN SPRINGKASTELEN 
Brugge en omstreken 

Verhuur Danneels 

www.verhuurdanneels.be 

0472/60 56 58 
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RENÉ MAT

Op de redactieraad liep het bericht binnen dat er op 
zondag 22 augustus een triatlonwedstrijd zal doorgaan 
in Domein Polderwind. We vernamen dat de organisatie 
BRO.GO hiervoor het initiatief nam. Het verraste ons dat 
er verschillende triatleten uit Zuienkerke bij betrokken 
zijn doordat het triatlonteam OHANA mee helpt bij de 
organisatie van dit evenement. Onze nieuwsgierigheid 
was gewekt en ik kreeg de opdracht om voorzitter René 
Mat te interviewen. Hij woont in de Frans Liebaertweg 
samen met zijn echtgenote Heidi Debeerst, dochter Sara 
en zonen Jules en Luis. Daar kreeg ik een enthousiaste 
beschrijving van de gevarieerde activiteiten en een 
duidelijke toelichting van de bijzondere naam van dit 
team.

“OHANA betekent familie in het Hawaïaans”

“OHANA betekent familie in de ruime zin van het woord, 
we zorgen voor elkaar en laten niemand achter. Het is 
een woord uit Hawaï waar de triatlon ontstaan is. En 
het verwijst naar De Haan waar de oorspronkelijke club 
gevestigd was waaruit we gegroeid zijn. Heidi heeft de 
naam voorgesteld die meteen door iedereen goedgevonden 
werd. We zijn een vriendengroep waar iedereen welkom 
is: jong en oud, vrouwen en mannen, beginners en 
gevorderden, mensen met en zonder beperkingen. We zijn 
een inclusieve club die openstaat voor iedereen. Een van 
onze leden is de veertienjarige Johannes Balbaert, die als 
tweejarige een zwaar auto-ongeval overkomen is. Onze 
Ultra-kid uit Blankenberge traint als G-atleet wekelijks 
met het team mee en is een voorbeeld voor ons allemaal. 
Onze leden zijn een weerspiegeling van de samenleving 

met leraars, zelfstandigen, havenarbeiders, studenten, 
koks, ingenieurs, bouwvakkers en allerlei mensen met 
een verschillende achtergrond die zich in onze vereniging 
allemaal thuis voelen”.

“Dertien leden wonen in Zuienkerke”

“Ons ledenaantal is het laatste jaar verdubbeld. We 
tellen nu zestig leden. Een derde van de groep bestaat 
uit vrouwen en een vijfde van de leden zijn jongeren. 
Dat zijn onze OHANA Rookies die een aangename en 
vernieuwende dynamiek brengen.

Fred Legein, Jo Nelissen, René Mat, Filip Reinquin, Ynak 
Samaey, Carry Buysse, Miek Dejonghe, Patrick Dasseville 
en Rookies Andreas Derudder, Emilie Evrard, Nina 
Dasseville, Nemo Goethals en Laurence Uvin zijn onze 
dertien leden uit Zuienkerke”. 

“We willen het gezelligste triatlonteam zijn”

“We zijn een vriendengroep die niet puur competitief 
triatlon beoefent maar er ook van houdt om het samen 
gezellig te maken. Sporten vinden we belangrijk en 
daarnaast maken we ruim de tijd voor sociale activiteiten. 
We hebben een Feestcomité waarvan Zuienkerkenaar 
Jo Nelissen voorzitter is. Ook ons bestuurslid Frederick 
Legein uit Nieuwmunster is steeds van de partij om 
bijeenkomsten te organiseren en zijn vrouw Hilde maakt er 
mooie foto’s van. Elk jaar nemen we deel aan de Warmste 
Week waarbij we vorig jaar in Duneroze in Wenduine een 
loopje deden rond het domein en raambezoekjes brachten 
aan de bewoners. Voor de  personeelsleden van dit 
woonzorgcentrum maakten we gevarieerde manden met 
creatieve en lekkere producten”.

“We gaan ook voor het beste trainingsaanbod”

“Dankzij onze professionele en deskundige trainers Brent 
Patteeuw en Luc Hoebeke kunnen onze leden elke dag 
deelnemen aan een gevarieerd trainingsaanbod met 
afwisselend looptrainingen, zwemmen in het zwembad 
of in openlucht, fietsen en ‘core stability’. Hierbij 
krijgen ze diverse oefeningen voor hun rug-, buik-, bil- 
en heupspieren die een juiste stabiliteit creëren voor 
hun romp. Dit helpt om blessures te voorkomen, hun 
sportprestaties te verbeteren en hun lichaamshouding te 
optimaliseren

MENSEN VAN BIJ ONS
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“Op zondag 22 augustus zijn we van de partij in 
Domein Polderwind”

“Momenteel helpen we bij de voorbereiding van de 
geplande triatlonwedstrijden (sprint-, kwart-, trio- en 
G-triatlon) in Domein Polderwind waaraan we graag 
zullen deelnemen. Voor ons is het een thuismatch en 
we beschouwen het als een soort ‘clubkampioenschap’ 
waarbij onze leden een tijdsmeting zullen bekomen van 
de afgelegde afstanden. De organisatie van verschillende 
wedstrijden voor diverse triatlondisciplines is een hele 
klus. Telkens wordt er gestart met een massazwemstart 
op het strandje van Domein Polderwind, daarna een 
prachtig fietsparcours in de polders van Zuienkerke en 
tot slot een lokaal looprondje rond de plas van Domein 
Polderwind. In de omgeving dienen ook enkele straten 
afgezet te worden”.

“We hopen op veel aanwezige supporters”

“ In oktober plannen we een ‘start to triatlon’ voor wie eens 
wil proeven van deze mooie sport. Onze trainers zullen hen 
graag zwemlessen, zoals de techniek van crawlzwemmen, 
aanleren. Ook begeleiding bij het lopen en het leren rijden 
met klikpedalen en andere koersfietstechnieken behoren 
tot de mogelijkheden. Wie de smaak te pakken krijgt, is 
hartelijk welkom om aan te sluiten. Nu willen we alvast 
van harte iedereen uitnodigen om op zondag 22 augustus 
te komen supporteren in Domein Polderwind of in de 
omgeving op onze mooie gemeente Zuienkerke”.

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

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

TERUGKERENDE ACTIVITEITEN

DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

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

Di (7, 14, 21 sept.) 14.00 Fietstocht FERM Zuienkerke Sint-Michielskerk 
Zuienkerke

Woe (tot 1 sept.) 19.00 Fietstocht FERM Zuienkerke Sint-Michielskerk 
Zuienkerke

Do (tot 7 oktober) 13.30 Fietsen OKRA Parking 
gemeentehuis 
Zuienkerke

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

1x per maand Wordt 
vermeld op 
uitnodiging

Wandelen : zie OKRA-boekje OKRA

*Dit herstart vanaf september.

JULI 2021

DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

Do 15 17.30 Wandelen FERM Zuienkerke

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

Do 29 17.30 Wandelen FERM Zuienkerke

EVENEMENTENKALENDER
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AUGUSTUS 2021

DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

Za 7 - Zo 8 10.30-18.00 Kunstroute Kunstroute Groot Zuienkerke

Do 12 17.30 Wandelen FERM Zuienkerke

Za 14 – Zo 15 10.30-18.00 Kunstroute Kunstroute Groot Zuienkerke

Ma 16 – vrij 20 Zomer sportkamp lager Zomer sportkamp lager

Do 19 19.00-20.00 Stretch and Relax Stretch and Relax De Notelaar

Vrij 20 - Zo 22 Bartholomeusfeesten Dorpsraad 
Nieuwmunster

Nieuwmunster

Za 21 en Zo 22 Triathlonweekend Zuienkerke Triathlonweekend 
Zuienkerke

Polderwind

Do 26 17.30 Wandelen FERM Zuienkerke

Za 28 Wat waren we gelukkig : 
wandeltocht

Wat waren we gelukkig 
: wandeltocht

Lage Moere

SEPTEMBER 2021

DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

Za 4 – Zo 5 10.00-17.30 Expo water Biezenstraat 5 
Meetkerke

Zo 4 Wat waren we gelukkig: 
fietstocht

Avansa Lage Moere

Zo 5 Wat waren we gelukkig : 
wandeltocht

Avansa Lage Moere

Za 11 – Zo 12 10.00-17.30 Expo water Biezenstraat 5 
Meetkerke

Di 14 16.15-19.45 Bloedgeven Rode Kruis ism 
vriendenkring

Sportzaal Zuienkerke

Za 18 – Zo 19 10.00-17.30 Expo water Biezenstraat 5 
Meetkerke

Do 23 19.00 Kookles FERM Zuienkerke De Notelaar

Zo 26 Douanemuseum + rondvaart 
haven Antwerpen

Pasar Antwerpen

Do 30 19.00-20.00 Stretch and Relax FERM Zuienkerke De Notelaar

OPROEP AAN DE VERENIGINGEN:

Stuur uw ACTIVITEITENKALENDER voor 2021 naar lieselore.verstringe@zuienkerke.be

Wij publiceren ze gratis.
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1. Initiatief van enkele verenigingen waaronder Kom 
op tegen Kanker en Stichting tegen Kanker.

2. Driejaarlijkse triënnale voor hedendaagse kunst 
aan zee.

3.  Mobiele app COVID-certificaat
4. Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor 

vuilverwijdering en -verwerking in Brugge en 
Ommeland.

5. Mantelzorgvereniging
6. 50 jaar gehuwd
7. Sportweekend Polderwind
8. Wie schreef The queen’s gambit?
9. De maan bedenkt de zon een stuk
10. Vogelkunde

PUZZEL

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

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

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

De vorige puzzel werd gewonnen door De Ruyter Ginette. 
Proficiat! 

Er waren 49 inzendingen, waarvan 44 juist waren en 5 
fout.

Het juiste woord was: Matineus
Betekenis van het woord:  geneigd of gewend om vroeg 
op te staan

Hier volgt de nieuwe puzzel : 

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

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

3. Stuur uw volledige oplossing door middel van 
onderstaand formulier naar Redactie PoldermagaZIEN, 
Kerkstraat 17  8377 Zuienkerke vóór 31/08/2021. Enkel 
het verticale woord volstaat dus niet!

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Wegens de huidige omstandigheden inzake het coronavirus kunnen sommige 
activiteiten of evenementen nog geannuleerd worden.

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

TERUGKERENDE ACTIVITEITEN

DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

Ma 19.00 Volleybal PASAR Sportzaal

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

Di 21.15-22.15 Volleybal Sport 30-70 Sportzaal 

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

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

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

Woe (om de 14 dagen) 14.00 Kaartnamiddag Gepensioneerdenbond 
Meetkerke

Sportcentrum

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

2de vrij 19.30 kaarten Driekoningenkaarters herberg Drie 
Koningen

bvba Schrijnwerkerij Wybo

Blankenbergsesteenweg 13
8377 Zuienkerke
Tel. 050 41 19 88

GSM 0476 40 94 15
Fax 050 42 89 59

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

BTW BE 0824.090.521

VERHUUR VAN SPRINGKASTELEN 
Brugge en omstreken 

Verhuur Danneels 

www.verhuurdanneels.be 

0472/60 56 58 

PUZZELEDITORIAAL

POLDERMAGAZIEN, juli 2021
Driemaandelijks tijdschrift gratis aan de bevolking aangeboden door het Gemeentebestuur 
in samenwerking met alle adverteerders.

INHOUDSOPGAVE

WOORD VOORAF P. 3
GEMEENTERAAD P .5
INFORMATIE P. 9
TECHNISCHE DIENST – LANDBOUW - MILIEU P. 12
CULTUUR P. 13
ONDERWIJS P. 16
JEUGD P. 26
SPORT EN VRIJE TIJD P. 26
SENIOREN P. 28
BIBLIOTHEEK P. 29
VERENIGINGEN – ORGANISATIES – BEDRIJVEN P. 30
SOCIAAL BELEID P. 33
PREVENTIE P. 40
WELZIJN EN GEZONDHEID P. 41
BURGERLIJKE STAND P. 43
MENSEN VAN BIJ ONS P. 44
EVENEMENTENKALENDER P. 46
PUZZEL P. 48

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

OPROEP AAN DE VERENIGINGEN:

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

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

Gesloten op woensdag 21 juli.

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

• OPENINGSUREN POSTKANTOOR:

Maandag GESLOTEN 15.00 - 18.00
Dinsdag 09.30 - 12.00 GESLOTEN
Woensdag GESLOTEN 15.00 - 18.00
Donderdag 09.30 - 12.00 GESLOTEN
Vrijdag 09.30 - 12.00 GESLOTEN

Zaterdag en zondag gesloten.

• Openingsuren OCMW

Maandag – vrijdag 08.30 - 12.30 Op afspraak

• BUURTINFORMATIENETWERKEN ZUIENKERKE:

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

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

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

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS

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

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

Technische Dienst 050/41.75.77 

 (fax.050/41.94.43)

OCMW 050/42.79.98 

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

Bibliotheek Zuienkerke 050/42.45.45

PWA Blankenberge  050/43.35.15

IPZ Blankenberge-Zuienkerke 101 of 050/42.98.42

Brandweer De Haan 050/41.20.20

Informatie Elektriciteit, aardgas 078/35.35.34

kabeldistributie  015/66.66.66

Informatie water 078/35.35.99

Defect water (24h op 24) 078/35.35.88

defect elektriciteit . 078/35.35.00

melden  gasreuk 0800/65.0.65

defect Openbare Verlichting 050/43.20.50

 0800/6.35.35

dokter van wacht 1733

Europees noodnummer 112

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

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

• TOERISME ZUIENKERKE:
Volg ons ook op Instagram en Facebook

  toerismezuienkerke

   Gemeente Zuienkerke

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

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

• OPENINGSUREN BIBLIOTHEEK
 DE BOEKENNOK:

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

KEVIN.MURPHY

MD ORGANIC HAIR SALON
ZONDER AFSPRAAK
www.mdorganichairsalon.be

mdorganichairsalon
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OOnnlliinnee rreesseerrvveerreenn vviiaa oonnzzee ssiittee  

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

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

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

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

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

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

een onvergetelijk feest van.

Hartelijke groet, 
Stefan en Nathalie Pittery-Verhelst 

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

info@degrotestove.be       www.degrotestove.be

POP-UP RESTAURANT TOT EIND AUGUSTUS


