


De Nieuwe Blauwe Toren
Eet- en praatcafé

Wij verwelkomen u graag voor een gezellig pintje aan de toog
maar ook voor een lekkere hap.

Tijdens de zonnige dagen is het zalig vertoeven op ons terras terwijl de kleintjes hun 
hartje ophalen op het vernieuwde speelplein.

 

Kristof en Annelien De Craemer – Demon 
Blankenbergse steenweg 2,  8377 Zuienkerke

050/70.87.40  -  blauwetoren.zuienkerke@telenet.be
www.denieuweblauwetoren.be

• Gesloten op dinsdag •

 

 

 

 

 

 
   OOK: ALLE GROND- EN OPKUISWERKEN IN BEPERKTE  RUIMTES. 

 

 

 

TUINONDERNEMING
MARC VANLOO 

GROND-, TUIN- EN AFSLUITINGSWERKEN  

www.marcvanloo.be 
Nieuwe Steenweg 38A  
8377 Zuienkerke 
info@marcvanloo.be 
tel: 050/41.43.11 

SNOEIEN VAN BOMEN EN 
VERHAKSELEN VAN AFVAL. 
AANLEG VAN OPRITTEN EN 
TERRASSEN: O.A. SIERKLINKERS, 
BLAUWSTEEN,… 
LEVEREN EN PLAATSEN:NIDAGRAVEL, 
TUINPOORTEN, TUINBEREGENING EN 
DRAADAFSLUITINGEN. 
 
SLECHTS EEN DOORGANG NODIG VAN 
75 CM!!!!
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Beste lezers, 

De maand oktober is opnieuw aangebroken en dit is dan meteen ook het laatste Pol-
derkrantje dat dit jaar zal verschijnen. 
Zoals je waarschijnlijk wel merkt, valt dit krantje iets later in de bus dan gewoonlijk. 
Op deze manier konden we de uitslagen van de recente gemeentelijke verkiezingen 
opnemen en met jullie delen.  

Ondertussen merken we op onze gemeente heel wat bedrijvigheid langs de straten. 
Enkele mensen zijn druk bezig met het verwijderen van alle verkiezingsborden, wat 
ervoor zal zorgen dat ons straatbeeld er binnenkort opnieuw normaal en piek� jn zal 
uitzien. 

Dat we volop in de herfst zijn beland, kunnen we niet ontkennen. De wind en de regen 
lieten zich al meermaals van hun beste kant zien. 
Maar ook dit seizoen heeft zo zijn charme. Lekker knus bij het haardvuur, het prach-
tige kleurenpalet van vallende bladeren en de heerlijke geur van verse warme soep. 
Het einde van een druk maar leuk jaar nadert. 

Mag ik aan alle adverteerders vragen om, indien geïnteresseerd, opnieuw uw adver-
tentie te bevestigen voor de uitgaven van volgend jaar. Want ook volgende jaar zullen 
we driemaandelijks de Zuienkerkenaar informeren over het reilen en zeilen in onze 
gemeente. 

Wist u dat u als bewoner van Groot-Zuienkerke steeds tips voor artikels en suggesties 
i.v.m. met het Polderkrantje kunt doorgeven?! Alle opmerkingen en advies zijn steeds 
welkom via ann.michiels@zuienkerke.be.  

Verder wens ik u veel leesgenot en geniet vooral van de kleine dingen, 

Wim Cools 

Voorzitter redactieraad en schepen van Informatie 

Ann Michiels 
Eva Verburgh
Noël Delaere

De redactieraad 
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Woord vooraf
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Verkiezingen
oktober 2012

UITSLAGEN VAN DE GEMEENTERAADS-
VERKIEZINGEN VAN ZUIENKERKE

Nr. Lijst Stemmen % Zetels

8 Lijst Burgemeester 1.892 90,9 11

232 lijststemmen

Plaats  Naam Naamstemmen Titularis Opvolger

1 DE VLIEGHE Alain 881 1

2 COELUS-DEWULF Annelies 575 3

3 DEMEYERE Jacques 690 2

4
DESCHOOLMEESTER-VAN DEN BOSSCHE 
Nicole

375 7

5 COOLS Wim 442 5

6 BONTE Brigitte 236 8

7 QUINTENS Geert 394 6

8 SCHOUTEETEN-JONCKHEERE Christine 233 9

9 GOETHALS Eddy 203 11

10 DUMON Annie 227 10

11 DELAERE Noël 480 4

Nr. Lijst Stemmen % Zetels

9 NogBeterZuienkerke 189 9,1 0

89 lijststemmen

Plaats  Naam Naamstemmen Titularis Opvolger

1 RAVYTS Kurt 100

Totaal 2.081 100 11

Bron: www.vlaanderenkiest.be
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Gemeenteraad

OPENINGSUREN POSTKANTOOR  : 
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag : 9 – 12.15 uur
Woensdag : 13.30 – 16.30 uur
TEL. POSTKANTOOR BLANKENBERGE : 050/43.50.80

IN HET GEMEENTEHUIS STAAT EEN GELDAUTOMAAT.
Tijdens de openingsuren kan iedereen in de gang van het gemeentehuis ter hoogte van het 
postkantoor gebruik maken van deze automaat.

OPENINGSUREN GEMEENTEDIENSTEN
Iedere werkdag van 9 uur tot 12 uur en de woensdagnamiddag van 13 uur tot 16.30 uur, behalve 
elke eerste woensdag van de maand is het gemeentehuis open in de namiddag van 15 uur tot 19 
uur.
Op woensdag 7 november, 5 december 2012 en 9 januari 2013  is er zowel op de dienst burger-
zaken, � nanciële dienst, de technische dienst (dienst stedenbouw) en de politie dienstverzekering 
tot 19 uur.
Het gemeentehuis is gesloten op  donderdag  1 november , vrijdag  2 november   ,maandag 24 
december ,  dinsdag 25 december en woensdag 26 december  2012  en maandag 31 december 
2012 dinsdag  1  januari 2013 en woensdag 2 januari 2013. 

ZITTING VAN 28  JUNI 2012
FINANCIËN.
De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring aan de budgetwijziging nr. 1 voor het dienstjaar 
2012.

GEWONE DIENST Ontvangsten Uitgaven Saldo

Volgens oorspronkelijke begroting 4.280.551 EUR 4.366.534 EUR -85.983 EUR

Verhoging der kredieten  + 159.666 EUR 162.028 EUR -2.362 EUR

Verlaging der kredieten  - EUR EUR EUR

Nieuwe uitkomst na wijziging 4.440.217 EUR 4.528.562 EUR -88.345 EUR

Geraamd algemeen resultaat begrotingsrekening vorig jaar 97.660 EUR

Geraamd algemeen begrotingsresultaat van de gewone dienst 9.315 EUR

BUITENGEWONE DIENST Ontvangsten Uitgaven Saldo

Volgens oorspronkelijke begroting 2.473.671 EUR 2.671.971 EUR -198.300 EUR

Verhoging der kredieten  + 131.600 EUR 130.100 EUR 1.500 EUR

Verlaging der kredieten  - 9.500 EUR 8.000 EUR 1.500 EUR

Nieuwe uitkomst na wijziging 2.595.771 EUR 2.794.071 EUR -198.300 EUR

Geraamd algemeen resultaat begrotingsrekening vorig jaar 198.300 EUR

Geraamd algemeen resultaat van de buitengewone dienst 0
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INTERLOKALE VERENIGING BZD WONEN. 
De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring aan het werkingsverslag en de jaarrekening van 
BZD Wonen voor het werkjaar 2 van 01/02/2011 t.e.m. 31/01/2012.

IMWV.
De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring aan de voorgestelde statutenwijzing en de 
agenda van de buitengewone algemene vergadering van de Intercommunale Maatschappij voor 
Watervoorziening in Vlaanderen d.d. 12/09/2012.
Wim Cools, schepen, wordt aangesteld als vertegenwoordiger van de gemeente.

TRAGE WEG NOORDEDE-HAGEBOS.
De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring aan het ontwerpdossier, bestaande uit het 
bestek, plannen, raming der werken en het veiligheids- en gezondheidsplan voor de aanleg van de 
trage weg Noordede- Hagebos, opgemaakt door studiebureau Lobelle uit Jabbeke.
De nodige kredieten ter � nanciering van het aandeel van de gemeente Zuienkerke ten bedrage van 
19.142,35 euro zijn voorzien in het budget 2012.

WEGEN- EN RIOLERINGSWERKEN WENDUINESTEENWEG – DRIFTWEG – DRIFT (FASE 2).
De gemeenteraad keurt het ontwerpdossier met bestek voor de uitvoering van de wegen- en 
rioleringswerken langs de Driftweg (fase 2 der werken) in samenwerking met de gemeente De Haan 
goed.
De totale kostenraming der werken bedraagt 2.265.730,87 EUR waarvan het aandeel van de 
gemeente Zuienkerke voor de wegeniswerken 37.118,44 EUR bedraagt en het aandeel ten laste van 
de TMVW voor de riolering- en verhardingswerken op het grondgebied Zuienkerke 268.770,16 EUR 
bedraagt.

GOEDKEURING GRONDVERWERVINGEN N.A.V. DE WEGEN- EN RIOLERINGSWERKEN IN DE 
DRIFTWEG (FASE 2).
De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring aan voornoemde grondinnemingen en dit volgens 
het grondinnemingsplan opgemaakt door studiebureau Haegebaert uit Oostende en geeft opdracht 
aan het Comité tot Aankoop tot het bepalen van de verkoopwaarde van de in te nemen gronden en de 
opmaak van de verkoopovereenkomsten.

AANPASSEN ELEKTRICITEITS- GAS- EN OPENBAAR VERLICHTINGSNET N.A.V. DE WEGENIS- 
EN RIOLERINGSWERKEN IN DE DRIFTWEG (FASE 2).
De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring voor het aanpassen van het elektriciteit- gas- en 
openbaar verlichtingsnet in de Driftweg en de gemeentelijke tussenkomst ten bedrage van 21.641,03 
EUR.

OPENBARE BIBLIOTHEEK.
De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring aan de nieuwe samenwerkingsovereenkomst 
voor de bibliotheekwerking tussen het Autonoom Gemeentebedrijf Blankenberge en de gemeente 
Zuienkerke.
De gemeenteraad beslist eenparig de overeenkomst tussen de gemeente Zuienkerke en de stad 
Blankenberge betreffende de oprichting van een uitleenpost in Zuienkerke, ressorterend in de 
Openbare Bibliotheek Blankenberge op te heffen d.d. 30/06/2012.

GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL.
De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring aan de verlenging tot 31 augustus 2014  en aan 
de actualisering van het beleidscontract Centrum voor Leerlingenbegeleiding.

ZITTING VAN  30  AUGUSTUS 2012 

FINANCIËN 
De gemeente keurt eenparig de begrotingsrekening en jaarrekening van de gemeente van het 
dienstjaar 2011 goed.
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BUDGETREKENING

Begrotingsresultaat in de gewone dienst van de rekening 2011 € 831.214,04

Begrotingsresultaat in de buitengewone dienst van de rekening 2011 € 181.728,25

Boekhoudkundig resultaat in de gewone dienst € 1.517.181,43

Boekhoudkundig resultaat in de buitengewone dienst € 1.332.677,86

Begrotingsresultaat= vastgestelde rechten 
– vastgestelde uitgaven

Boekhoudkundig resultaat = vastgestelde rechten 
– aangerekende uitgaven

De naar het volgend dienstjaar over te dragen vastleggingen bedragen 
voor de gewone dienst (i.e. formulier T 2011-2012) 685.967,39
voor de buitengewone dienst (i.e. formulier T 2011-2012) 1.150.949,61

JAARREKENING
De balans per 31.12.2011

Vaste activa 20.605.725,58 Eigen vermogen 21.308.853,21
Vlottende activa 3.684.373,92 Vreemd vermogen 2.981.246,29
Totaal activa 24.290.099,50 Totaal passiva 24.290.099,50

De resultatenrekening per 31.12.2011
exploitatieresultaat van het boekjaar - batig exploitatieresultaat 589.934,43
uitzonderlijk resultaat van het boekjaar - 646.103,98
resultaat van het boekjaar - negatief resultaat van het boekjaar - 56.169,55

OCMW
De gemeenteraad neemt eenparig kennis van de jaarrekening en het jaarverslag 2011 van het OCMW.
Er zijn geen opmerkingen.

Geconsolideerde eindbalans : totaal activa en passiva € 1.142.714,25

Geconsolideerde resultatenrekening :
Opbrengsten              308.065,15 EUR
Kosten              442.718,33 EUR
Resultaat van het boekjaar            - 134.653,18 EUR
Gebruikte middelen van de gemeentelijke toelage              126.431,53 EUR
Gecumuleerd tekort vorig boekjaar            -   83.255,93 EUR
Over te dragen negatief resultaat            -   91.477,58 EUR

GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL.
De gemeenteraad keurt eenparig het aangepaste lestijdenpakket voor het schooljaar 2012-2013 goed.
De gemeenteraad beslist eenparig de gemeenteraadsbeslissing d.d. 31/05/2012 houdende de 
toekenning van bijkomende lestijden via de TIVOLI-gelden in te trekken en dit onder voorbehoud van 
de� nitieve goedkeuring door het Vlaamse Parlement en de Vlaamse Regering van het decreet en het 
bijhorende uitvoeringsbesluit waardoor het aangepaste lestijdenpakket kan worden behouden.
De gemeenteraad keurt eenparig de uitbetaling van het middagtoezicht voor het schooljaar 2012-2013 
goed.

VERBOUWEN LOODS TECHNISCHE DIENST
De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring aan het bestek, de voorwaarden en wijze van 
gunnen (i.e. via openbare aanbesteding) en de uitvoering van de werken geraamd op 161.778,94 euro 
(exclusief btw), ereloonnota ontwerper en veiligheidscoördinator niet inbegrepen.
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DIAPAL nv
Bekedijkestraat 1

8490 Jabbeke
Tel. 050 81 91 70
Fax 050 81 91 88

website: www.diapal.be

Oostendse Steenweg 81

8377 Houtave

tel. 050/689060

GSM 0473/ 970539

www.the-art-of-cooking.be

stijnvandermeersch@telenet.be

BTW/TVA : BE 0892.473.145

THEARTOFCOOKING

Kookworkshops en -demo's
The Art of Cooking verzorgt eigentijdse kookworkshops en – demo’s op een spontane en relaxte manier in een gezellige sfeer,

nadien kunnen de partners, vrienden,… mee aanschuiven aan tafel

U kan zich individueel inschrijven op de data die vermeld staan op de website.

Op aanvraag kunnen kookworkshops ook (minimum 8 personen)

Gastronomie aan huis
U wenst een toffe gezellige avond te organiseren met vrienden, familie,…  bij u thuis, maar u heeft geen zin om zelf te koken 

of om op restaurant te gaan.

Dan kunt u mij inhuren voor een gastronomisch geslaagde middag of avond volledig naar uw wensen.

Ook verzorgen wij voor u trouwfeesten, communiefeesten, tuinfeesten,...

Private dining Room
Onze private dining room leent zich perfect voor een intiem familiediner, vergaderingen,...

Bij ons kunt u terecht met groepen vanaf 8 personen tot 26 personen

Oostendse Steenweg 81

8377 Houtave

tel. 050/689060

GSM 0473/ 970539

www.the-art-of-cooking.be

stijnvandermeersch@telenet.be
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Bij ons kunt u terecht met groepen vanaf 8 personen tot 26 personen
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18DE PLANTJESWEEKEND 14 EN 15 SEP-
TEMBER 2012 

De plantjesverkoop voor “Kom op tegen Kan-
ker” was opnieuw een groot succes.

Er werden 700 plantjes aan de man/vrouw 
gebracht.
Een bedrag van 4.200 euro werd overge-
maakt.

De hele “kom op tegen kanker”ploeg dankt 
iedereen die door het kopen van een azalea 
heeft meegewerkt aan een geslaagde cam-
pagne.
Dank ook aan alle vrijwilligers!

Schepen Annelies Dewulf
Bart Vanpraet

ZUIENKERKE ONDERTEKENT SAVE CHARTER

De gemeente gaat voor veiliger verkeer!!!

Op 6 september 2012 ondertekende het 
gemeentebestuur van Zuienkerke het SAVE-
charter voor Steden en Gemeenten.
SAVE staat voor : Samen Actief voor VEiliger 
Verkeer. Het charter is een initiatief van OVK 
(Ouders van Verongelukte Kinderen vzw) . Het 
gemeentebestuur geeft hiermee een duidelijk 
signaal zich actief in te zetten voor meer ver-
keersveiligheid.
Een veiliger verkeer voor alle weggebruikers 
blijft voor de gemeente een prioriteit.

De gemeente Zuienkerke is de 11de Vlaamse 
gemeente die het charter ondertekent.

De gemeente krijgt een jaar lang begeleiding 
van OVK, om een actieplan verkeersveiligheid 
uit te werken. In dit actieplan worden de ac-
ties omschreven die de gemeente wil reali-
seren in het SAVE-jaar, die aansluiten bij de 
zeven SAVE-doelstellingen :

1. de opmaak en evaluatie van een verkeers-
veiligheidsanalyse
2. de implentatie van het STOP-principe
3. de afstemming van het mobiliteitsbeleid 
op kinderen en jongeren
4. het garanderen van een hoog handhavings-
niveau
5. de voorbeeldfunctie van een stad/gemeen-
te en van de beleidsverantwoordelijken
6. een actief sensibilisatie- en educatiebeleid 
voeren
7. de opvang van verkeersslachtoffers opti-
maliseren

Volgende acties zullen o.a. genomen worden :
Het aanleggen van vrijliggende en veilige 
� etspaden
Het aanbrengen van suggestiestroken voor 
de � etsers

OVK is een lotgenotenvereniging die families 
die hun kind hebben verloren in het verkeer 
ondersteunt. OVK voert de strijd tegen een 
te grote verkeersonveiligheid, in het bijzonder 
daar waar het gaat om kinderen en jongeren.

http://save.ovk.be
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BRENG ZON EN WORD VRIJWIL-
LIGER IN DE THUISZORG!
Iets betekenen voor mensen van 
jong tot oud, bij hen thuis, in uw 
eigen streek, met een engage-
ment op uw maat.
Familiezorg West-Vlaanderen vzw biedt 
thuisoppas en assistentie met vrijwilligers. 
Vrijwilligers houden gezelschap, zijn luiste-
rend aanwezig en nemen kleine zorgtaken op.
Naast de algemene thuisoppas bij ouderen, 
chronisch of ongeneeslijk zieke personen, is 
het voor elke vrijwilliger ook mogelijk te kie-
zen voor een speci� ek engagement in één 
van de deelwerkingen: 
OEF!: vrijwilligers voor kinderen en volwasse-
nen met een beperking / handicap
Camino: vrijwilligers voor personen met de-
mentie
Zon en Zorg: buddy-vrijwilligers voor personen 
die nood hebben aan regelmatig contact
Vrijwilligers nemen een soepel engagement 
op. Zij bepalen zelf wanneer, hoeveel en in 
welke situaties zij zich willen inzetten. Ze zijn 
ook verzekerd en ontvangen een kostenver-
goeding. 
Familiezorg West-Vlaanderen vzw kan momen-
teel rekenen op de inzet van meer dan 400 
vrijwilligers. Toch zijn er nog handen tekort. 
Neem gerust contact op: regiohuis Familie-
zorg West-Vlaanderen vzw, Albertlaan 65, 
8300 Knokke-Heist, tel. 050 60 99 86, www.
familiezorg-wvl.be 

AANKONDIGING PUBLIEKE CONSULTATIE 
BIJ AANVANG VAN DE PROJECT-MILIEUEF-
FECTENRAPPORTAGE (MER)
• Project Stevin
Met het project Stevin zal Elia, de beheerder 
van het Belgische transmissienet voor elek-
triciteit, zijn 380kVolt-net uitbreiden tussen 
Zomergem en Zeebrugge. Dit net maakt deel 
uit van de ruggengraat van het Europese elek-
triciteitstransmissienet. Deze netversterking 
is noodzakelijk voor de aansluiting van de off-
shore windmolenparken in de Noordzee, de 
toekomstige onderzeese verbinding met En-
geland en de aansluiting van decentrale pro-
ductie in West-Vlaanderen. Het project draagt 
bij tot een duurzame en zekere elektriciteits-

voorziening in Vlaanderen, in België en in Eu-
ropa.
• Procedurestappen
Met de de� nitieve vaststelling van het Gewes-
telijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) door 
de Vlaamse regering in juli 2012 is het eer-
ste deel van de vergunningsprocedure afge-
rond. Het tracé is nu planologisch vastgelegd 
en het GRUP vormt de basis om een steden-
bouwkundige vergunning aan te kunnen vra-
gen. 
Voor de aanvraag van een stedenbouwkun-
dige vergunning dient Elia een milieueffect-
rapport (MER) over het project te laten opma-
ken. Het goedgekeurde MER zal de Vlaamse 
overheid helpen te beslissen over de vergun-
ningsaanvraag en over welke milieumaatrege-
len genomen moeten worden.
• Inspraak in het MER-onderzoek
In de startfase van het project-MER is er een 
publieke inspraak voorzien om alle betrokke-
nen de mogelijkheid te bieden om het milieu-
onderzoek mee inhoud te geven. 
De exacte periode “ter inzage legging” is 
afhankelijk van enkele administratieve stap-
pen. De kennisgeving zal vanaf vermoedelijk 
5 november gedurende een maand bij de be-
trokken gemeente- en stadsbesturen ter in-
zage liggen.
• Infosessies
In het kader van de MER-procedure worden 
infosessies georganiseerd door Elia. Hier kan 
u terecht met vragen over zowel het project 
als over het MER-onderzoek. 
Deze infosessies worden gehouden in:

- Maldegem, Woensdag 14/11/2012. 
18u-20u - Cultureel Centrum De Hoogen 
Pad, Adegem-Dorp 16B, Adegem
- Brugge, Donderdag 15/11/2012
18u-20u - Gemeenschapshuis Zeebrugge, 
Marktplein 12, 8380 Zeebrugge
- Damme, Dinsdag 20/11/2012
18-20u - Broederklooster, Bradericplein 22, 
Vivenkapelle

• Voor meer informatie over het project 
kunt u terecht op de website van Elia: www.
elia.be/nl/projecten/netprojecten/stevin
Voor meer informatie over de inspraakmo-
gelijkheid tijdens het MER kunt u terecht bij 
uw stad/gemeente of op de website van de 
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Dienst MER: http://www.lne.be/themas/mili-
eueffectrapportage/inspraak/hoe-inspreken 

LAAT U REGISTEREN ALS ORGAANDONOR
In België sterven elke week 2 mensen op 
wachtlijst daar er geen passend orgaan op 
tijd beschikbaar was. Ook dicht bij ons wach-
ten mensen op een orgaan en worden af en 
toe families geconfronteerd met orgaandona-
tie bij plots overlijden.
Volgens de wet is iedere Belg die 6 maanden 
in het bevolkings- of vreemdelingenregister is 
ingeschreven donor tenzij hij of zij verzet heb-
ben aangetekend.
De overheid voorziet ook de mogelijkheid dat 
iedereen die zijn wil kenbaar wil maken, dit 
kan registreren in het Nationaal Register. Het 
registratieformulier kan u verkrijgen via de 
web-site van Beldonor (www.beldonor.be) of 
bij de dienst bevolking in uw gemeentehuis. 
Dit formulier moet uzelf persoonlijk ingevuld 
afgeven aan de ambtenaar van de gemeente 
die u een bewijs van registratie zal geven.
De overheid heeft onlangs een campagne ge-
lanceerd waar mensen via facebook (gebeur-

tenissen, orgaandonor,..) terecht komen op 
de beldonor web-site, waar ze het formulier 
kunnen afprinten en het op hun beurt aan de 
ambtenaar van de gemeente kunnen aanbie-
den.
Het bespreekbaar maken in de familie is 
heel belangrijk. Wanneer men geconfronteerd 
wordt met een plots overlijden is het niet al-
tijd gemakkelijk in dit zwaar beladen emotio-
neel moment te beslissing te moeten nemen 
over orgaandonatie. Wanneer de wil van de 
donor geregistreerd is, is het voor de familie 
geruststellend dat het zijn of haar wil was.
Sensibiliseren is heel belangrijk, ook op de 
dag van de verkiezing zijn de Gemeenten aan-
geschreven om mee te werken aan de Beldo-
nor campagne.
De mensen zullen geïnformeerd worden via 
af� ches en folders dat ze zich op die dag kun-
nen laten registreren in het nationaal register.
 

Luc Colenbie
 

www.health.belgium.be

 

Leopold I-Laan 52
8000  Brugge
Tel. 050 31 00 35
Fax  050 32 10 44
info@a-rs.be

www.adviesburostroo.be

Adviesburo Rony Stroo & partners
Reeds 20 jaar uw vertrouwen WAARD in

Verzekeringen • beleggings en successieADVIES
Kredieten en IMMO”

 

Contacteer ons voor GRATIS advies op MAAT !!!!
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Openbare werken & 
technische dienst

RUIMEN SLOTEN EN GRACHTEN

De inwoners kunnen steeds beroep doen voor 
het ruimen van sloten en grachten langs de 
gemeentewegen op de gemeentelijke techni-
sche dienst.
Voor onderhoud of problemen ken men zich 
steeds wenden tot Patrick Van den Fonteyne, 
050/41.75.77. 
Het onderhoud van de waterlopen van 2de 
en 3de categorie is in handen van de Nieuwe 
Polder van Blankenberge.
Voor dit onderhoud kan de Polder rekenen op 
een toelage van onze gemeente en op de pol-
derbelasting die elke inwoner betaalt.
Voor deze waterlopen moet zich wenden tot 
de Nieuwe  Polder van Blankenberge  , Kapel-
lestraat 36 te Houtave, tel. 050/31.98.50

NIEUWE VEEGMACHINE

Onze gemeente heeft een nieuwe veegma-
chine angekocht, die voor 50 % betoelaagd 
wordt door Ovam.

Deze machine zal ingezet worden in de dorps-
kernen en de grote wijken van Zuienkerke
Zo zullen onze straten er steeds piekfi jn bij-
liggen.

FIETSPAD OOSTENDSE STEENWEG

De werken voor de aanleg van het � etspad 
langs de Oostendse Steenweg lopen op zijn 
einde.
Tegen het einde van dit jaar zal alle hinder 
achter de rug zijn en kunnen de � etsers veilig 
de baan op.

Wim Cools, 
Schepen van Openbare Werken

en Technische Dienst 



13

 ”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

Barbecue aan huis vanaf 30 personen
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VERKOOPPUNTEN HUISVUILZAKKEN
We zetten alle verkooppunten nog eens op 
een rijtje :
• in het gemeentehuis, loket bevolking
• aan de vuilniswagen 
• slagerij Herman, Nieuwe Steenweg 60 te 

Zuienkerke
• Ip ’t Hoekstje, Nieuwe Steenweg 64 te Zui-

enkerke
• Nieuwe Polder van Blankenberge, Kapel-

lestraat 36 te Houtave
• Marie-Thérèse en Henri Cuypers, Dorpweg 

24 te Meetkerke
• Carine Blomme- Deklerck , Hoeksam 18   te 

Nieuwmunster 
• Ilse Martens- Demelin, Wenduinestraat  14   

te Nieuwmunster 

Prijs: grote huisvuilzakken: 20 euro per rol
 kleine huisvuilzakken: 12 euro per rol
 PMD zakken : 5 euro per rol 

VERBRANDEN EN SLUIKSTORTEN
VAN AFVALSTOFFEN
Onverminderd de toepassing van andere wet-
telijke bepalingen is het verboden  om het 
even welke afvalstoffen te verbranden, zowel 
in open lucht al in gebouwen.

De enige uitzonderingen op deze regel 
vormen :
• het verbranden, conform de wettelijke be-
palingen van plantaardige afvalstoffen, af-
komstig van het onderhoud van de eigen tuin 
of van eigen bedrijfslandbouwkundige werk-
zaamheden
• het verbranden van onbehandeld stukhout 
in een houtkachel met een nominale verbran-
dingscapaciteit van maximum 50 kg/uur voor 
de verwarming van een woonverblijf of een 
werkplaats
• zonder voorafgaande toestemming  van het 
College van Burgemeester en Schepenen is 
het niet toegestaan grasbermen af te bran-
den
Bovenvermelde bepalingen zullen tevens wor-
den opgenomen in het nieuwe politieregle-
ment.

KIES VOOR GOEDKOPERE GROENE 
ENERGIE VIA GROEPSAANKOOP
Wil jij besparen op je energiefactuur? En wil 
je daarbij ook je steentje bijdragen tot een 
beter milieu?  Doe dan mee met de groeps-
aankoop 100% groene stroom van de Pro-
vincie West-Vlaanderen. Ook de gemeente 
Zuienkerke ondersteunt dit initiatief. Vanaf 
1 november 2012tot 5 februari 2013 kan 
je vrijblijvend en zonder enige aankoopver-
plichting inschrijven. 
Maandelijks betaal je een energiefactuur. Heb 
je er al eens bij stilgestaan dat je op deze 
uitgave kan besparen? Uiteraard door minder 
energie te verbruiken maar ook door bewust 
je energieleverancier te kiezen. Veel werk? 
Toch niet. De Provincie West-Vlaanderen 
biedt aan al haar inwoners de mogelijkheid 
aan om in te stappen in een groepsaankoop 
van 100% groene stroom. Jij hoeft je alleen 
maar in te schrijven vóór 5 februari 2013. Je 
kan inschrijven voor elektriciteit en/of gas. 
Zo bied jij je samen met heel veel andere in-
woners aan als één aantrekkelijke klant op 
de energiemarkt. Energieleveranciers kunnen 
op de online veiling op 6 februari 2013 hun 
beste bod doen. Je hoeft dus zelf geen prij-
zen te vergelijken. Na de veiling krijg je een 
persoonlijk aanbod van de goedkoopste ener-
gieleverancier van de veiling. Pas dan beslis 
je of je van energieleverancier verandert. De 
datum van overstap kan je kiezen tussen 15 
april 2013 en 30 september 2013.

Stap voor stap begeleiding
De Provincie stelde de � rma iChoosr aan om 
de groepsaankoop te organiseren en je stap 
voor stap te begeleiden. iChoosr verzamelt 
de inschrijvingen via www.samengaanwegroe-
ner.be. Je vindt er ook een antwoord op de 
veelgestelde vragen. Heb je nog meer speci-
� eke vragen, dan kan je iedere werkdag van 
9.00 uur tot 17.00 uur en op dinsdag ook 
tot 21.00u terecht bij iChoosr via het gratis 
infonummer 0800 18 711. Na de veiling op 6 
februari krijg jij van hen een gepersonaliseerd 
aanbod. Dit vergelijkt meteen de veilingresul-
taten met je huidige contract. Pas dan beslis 
je of je op het nieuwe aanbod ingaat. Ook bij 
je overstap kan je rekenen op een helpende 
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ZEECENTRUM  DE  BRANDING 

 WOONZORGCENTRUM  - SERVICEFLATS 
 

HERSTELKUREN - KINDERDAGVERBLIJF 
 
 
 

Koninklijke Baan 90 – 8420 Wenduine  
T. 050 43 30 00   - www.de-branding.be 

E-mail : info@de-branding.be 

Voorkom een hoge energiefactuur en...

Hou de koude buiten 
en het geld binnen...

Om uw enkele ruiten 
door dubbele beglazing te vervangen.

Gemakkelijk en zonder verandering…
geschikt voor alle houten ramen!

GRATIS PRIJSOFFERTE

Algemene glasonderneming

E. Blomme & zonen
Ontmijnersstraat 7
8370 Blankenberge
tel. 050 41 40 31

ZEECENTRUM  DE  BRANDING 

 WOONZORGCENTRUM  - SERVICEFLATS 
 

HERSTELKUREN - KINDERDAGVERBLIJF 
 
 
 

Koninklijke Baan 90 – 8420 Wenduine  
T. 050 43 30 00   - www.de-branding.be 

E-mail : info@de-branding.be 
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hand. Zo geeft iChoosr vooraf aan of je even-
tueel een verbrekingsvergoeding moet beta-
len aan je huidige leverancier en kunnen zij 
zorgen voor de aanpassing van je domicilië-
ring. 

Wat is groene stroom? (optioneel)
Groene energie komt voort uit energiebron-
nen die hernieuwbaar zijn, die dus niet uitge-
put kunnen geraken. Denk bijvoorbeeld aan 
zonne-energie, windenergie of energie door 
biomassa: door het vergisten van groenten -, 
fruit -en  tuinafval. Nog een pluspunt is dat 
deze energiebronnen minder tot geen vervui-
lende gassen zoals CO2 of andere broeikas-
gassen in de lucht sturen. 

Groene stroom niet langer duurder
Zowel het provinciebestuur als onze gemeen-
te willen met dit initiatief de overstap naar 
milieuvriendelijke energie eenvoudiger en 
aantrekkelijker maken. Groene stroom heeft 
vaak een duur imago. De VREG (de Vlaamse 
reguleringsintantie voor de elektriciteit- en 
gasmarkt) verklaarde nochtans dat de trend 
gekeerd is en groene stroom niet langer duur-
der is dan gewone ‘grijze’ stroom. Daarnaast 
zal de korting van energieleveranciers mo-
gelijk groter zijn naarmate er meer mensen 
inschrijven voor de groepsaankoop. Schrijf je 
dus vandaag nog in!

Voor wie
Alle particulieren kunnen gratis deelnemen. 
Daarnaast ook bedrijven met een jaarver-
bruik beperkt tot 50.000 kWh elektriciteit in 
laagspanning en 100.000 kWh gas. 
Bedrijven met een hoger verbruik en hoog-
spanningsklanten kunnen terecht bij de 
groepsaankoop van de Provinciale Ontwikke-
lingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen. 
Deze groepsaankoop is echter niet gratis. 

Inschrijven
Neem je laatste eindafrekening (12 maan-
den) van elektriciteit en/of aardgas bij de 
hand en schrijf je online in op www.samen-
gaanwegroener.be(doorklikken op provincie 
West-Vlaanderen). Inschrijven kan tot 5 febru-
ari 2013.

Heb je geen toegang tot het internet, dan 
helpt de gemeente je graag verder. Vanaf 5 
november 2012, kan je elke maandagvoor-
middagvan 9 uur tot 12 uur terecht op de 
dienst Huisvesting, Kerkstraat 17 te 8377 
Zuienkerke.Maak hiervoor liefst vooraf een 
afspraak zodat je zeker bent dat er iemand 
beschikbaar is om je te helpen (tel. 059 24 
21 39, e-mail: annick.steelandt@dehaan.be 
of tel. 050 43 20 54, e-mail: ingrid.persyn@
zuienkerke.be). 
Breng je laatste jaarafrekening van elektrici-
teit en aardgas mee, zodat we alle gegevens 
meteen bij de hand hebben. 

Infoavond
Op 06/11/2012, organiseert de BZD- wonen 
een infoavond voor zowel de particulieren als 
bedrijven met beperkt verbruik. 
Uur: 20 uur
Plaats: Zaal De Wielingen, Graaf Jansdijk 18, 
8420 Wenduine – De Haan

OPHALING GROENCONTAINER
Nog even ter herinnering aan alle bezitters 
van een groencontainer : de groencontainer 
wordt enkel opgehaald na afroeping.
Telefoneer naar het gemeentehuis of techni-
sche dienst:
tel. 050/43.20.50 – 050/41.75.77

Geïnteresseerden kunnen nog steeds een 
container bestellen:
U hebt de keuze tussen een rolcontainer met 
een inhoud ervan 240 l of een container van 
360 l.
De kostprijs:
Een container van 240 liter kost 51 euro
                     van 360 liter kost 100 euro

Indien u geïnteresseerd bent, vragen wij U 
ons te contacteren op het algemene telefoon-
nummer 050/43.20.50, zodat wij voor u de 
gewenste container bij IVBO kunnen bestel-
len.

De laatste ophalingen voor 2012 zijn  voor-
zien op: 25 oktober 2012
 08 november 2012 
 22 november 2012 
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Per ophaling betaalt u 5 euro voor een contai-
ner van 240 liter en 7 euro voor één van 360 
liter .Meer inlichtingen nodig, aarzel niet met 
ons contact op te nemen.

De milieudienst.
050/41.75.77
Patrick.vandenfonteyne@skynet.be

10 MILJOEN BOMEN:
WIJ HEBBEN GELD, HEEFT U GROND?
Vier jaar geleden 
stelde BOS+, toen 
nog Vereniging voor 
Bos in Vlaanderen, 
zichzelf een ambiti-
eus doel: één mil-
joen nieuwe bomen 
aanplanten. Nu, 
vier jaar later, 91 
bedrijfsbossen en 
1,4 miljoen bomen 
rijker, kunnen we 
spreken van een groot succes. En dat doet 
natuurlijk naar meer smaken!
Met 10 Miljoen Bomen leggen we de lat wel 
heel hoog: dat enekleine nulletje verschil met 
onze eerder doelstelling betekent in de prak-
tijk wel 9 miljoen extra bomen. 9 miljoen zuur-
sto� everanciers. 9 miljoen schaduwbrengers. 
9 miljoen � jn-stofzuigers. 9 miljoen klim- en 
speeltuigen. 9 miljoen mooie, groene silhou-
etten in het landschap. 9 miljoen huizen voor 
allerlei dieren. En zo kunnen we nog even 
doorgaan...
We kunnen dat uiteraard niet alleen. Die 
bomen moeten allemaal een plekje krijgen. 
Daarvoor zijn we nog op zoek naar grond, naar 
véél grond. Maar zoals bij alles maken vele 
kleintjes één groot (verschil). Heeft u nog een 
lapje grond liggen, groot of klein, dat kan be-
bost worden? Geef dan zeker een seintje! Wij 
kunnen u met raad, daad en euro’s bijstaan. 
U kunt tot €2000/ha sponsoring krijgen, bo-
venop de bestaande bebossingssubsidies. 
Ook met vergunningen, boomsoortenkeuze, 
subsidies,… kunnen we u helpen. Bovendien 
is bomen planten plezant, indien u dat wenst 
kunnen we zeker samen een plantactie orga-
niseren.

Heeft u een bedrijf met een hart voor bos? 
Dan kunt u samen met ons uw eigen bedrijfs-
bos realiseren. Een plantactie als teambuil-
dingsactiviteit of met uw klanten, een plant-
feest met een lokale school, alles kan!
Heeft u geen grond en geen bedrijf maar 
plant u wel af en toe een boompje in uw tuin? 
Registreer die dan zeker op onze teller op 
www.10miljoenbomen.been tel met ons mee 
naar 10 miljoen. Op onze site vindt u ook 
meer info over de werkwijze van de campag-
ne. En wie weet win je wel een mooie prijs.
Vragen, interesse om deel te nemen, tips,…
?Aarzel niet ons te contacteren via onder-
staande contactgegevens.

Lore Provoost
Projectmedewerker
Lore.provoost@bosplus.be
09/264 90 50

Bert De Somviele
Directeur
Bert.desomviele@bosplus.be
09/264 90 49

FEESTZAAL

DE NIEUWE
BLAUWE TOREN

Zaal voor alle gelegenheden
Tot 200 personen

Huwelijken, communiefeesten,
Vergaderingen, rouwmaaltijden

Eigen keuken ! Ruime parking!

Elke eerste maandag van de maand :
Seniorendansnamiddag

Blankenbergse Steenweg 2
8377 Zuienkerke

Tel./Fax. 050 31 44 65
Gsm 0498/74 35 67
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maken en de kosten hiervoor (gedeeltelijk of 
volledig) aan u door te rekenen. Dit gebeurt in 
onderling overleg.
Maak gebruik van re� ecterende 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.

MODDER OP DE WEG

De oogsttijd betekent niet alleen een periode 
van hard werken voor de landbouwers. Het is 
ook een periode van toegenomen verkeerson-
veiligheid op de wegen van en naar de land-
bouwbedrijven 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 plotse-
ling spiegelglad bij, zodat er zich elk jaar op-
nieuw ( 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 voer-
tuigen 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
 alex.blondelle@politieblankenberge.be

3. Waarschuw de andere weggebruikers voor 
het gevaar door tijdig de ‘modderborden’ in 
de wegberm te plaatsen, rechts in de rijrich-
ting 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 onmid-
dellijk weer schoon. Op drukke wegen kan 
de wegbeheerder uit veiligheidsoverwegingen 
ervoor kiezen de weg zelf schoon te (laten)

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



19

hernieuwbare energie en geoznd interieur.

Opgelet: de plaatsen zijn beperkt en inschrij-
ven is verplicht. Inschrijven kan vanaf 17 ok-
tober op www.ecobouwers.be

ECOBOUWERS OPENDEUR
VAN 3 TOT 11 NOVEMBER 2012 
Bond Beter Leefmilieu organiseert Ecobou-
wers Opendeur. In de weekends van 3 en 4 en 
van 10 en 11 november kan je meer dan 140 
inspirerende energievriendelijke woningen 
bezoeken. Milieu- en energiebewuste huisei-
genaren doen hun bouw- en woonervaringen 
uit de doeken en tonen je hoe hun bouwpro-
ject verliep. Hoe begin je er aan ? Waar moet 
je op letten? Tijdens de rondleidingen kan je 
de talrijke voordelen van duurzaam bouwen 
en verbouwen beleven.
Bezoekers krijgen een uitgebreid infopakket 
en een gratis toegangscode voor de beurs 
Hout & Groen Wonen, de grootste beurs in 
Vlaanderen over hout, ecologisch bouwen, 

INTEKENFORMULIER 

Actie “ Modder op de weg “
Editie 2012

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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OPEN BRAINSTORMAVOND

Denk mee met de cultuurraad: wat is er 
goed, welke nieuwe activiteiten kunnen we 
uitbouwen, wat kunnen we verbeteren? 

We organiseren een open brainstormavond 
op vrijdag 30 november in Café De 3 
Koningen in Houtave. Iedereen is welkom! 

DE BLAZUIN 2012:  TUSSEN ’ T VOLK.

De Blazuin begeeft zich tussen ’t Volk!

Van zaterdag 20 oktober tot en met zaterdag 
3 november 2012 organiseert De Blazuin, 
een intergemeentelijk cultureel samenwer-
kingsproject tussen De Haan, Blankenberge 
en Zuienkerke, vijf evenementen waar we u 
onderdompelen in de volkscultuur met het 
thema ‘De Blazuin tussen ’t volk’.

We gaan even weg van facebook, twitter, 
chatten, Wifi, sms, gamen op tablet PC… en 
terug naar de tijd waar het sociaal contact 
en de vrijetijdsbesteding niet virtueel plaats-
vond, maar wel op straat of in de plaatselijke 
volkscafé.

Op zaterdag 20 oktober geeft Blankenberge 
het startschot in café De Reisduif met volks-
muziek en een spel gaaibolling. Daarnaast 
proeven we van enkele authentieke lek-
kernijen, zoals breugelkop, bloedworst en 
gebakken kippenvleugeltjes. Dit wordt alvast 
gezelligheid troef.

Op zondag 21 oktober in Blankenberge nodi-
gen we u uit voor een volkse route. We gaan 
langs verschillende volkscafé’s in Uitkerke, 
waar je telkens getrakteerd wordt op een 
vleugje muziek, een literaire verrassing of 
een amusementsspel.

In de bibliotheek van De Haan wordt op 
donderdag 25 oktober om 20 uur een lezing 
georganiseerd rond volkscultuur en tradities. 
Els Vanaverbeke, deskundige inzake volkscul-
tuur, zal deze lezing verzorgen. 

Op zaterdag 27 oktober wordt de gemeente 
Zuienkerke omgetoverd in een adembene-
mend lichtspektakel. Om 19u wordt iedereen 
uitgenodigd om met een uitgeholde en ver-
sierde biet aanwezig te zijn in de gemeen-
telijke sporthal, waar de verkiezing van de 
mooiste biet zal plaatsvinden. Vervolgens 
kan je deelnemen aan de bietenkopwande-
ling. Een verwarmende en boeiende tussen-
stop is zeker en vast de kers op de taart, 
waar de historiek van de bietenkopwandeling 
uit de doeken wordt gedaan. Om de avond 
compleet te maken, is er mogelijkheid nadien 
te genieten van een warm bordje hutsepot 
(€ 10 p.p., € 5 voor kinderen t.e.m. 12 jaar).

Als er iemand wou beweren dat een volkscafé 
geen cultuur is, dan heeft hij de film ‘Bedankt 
en merci’ nog niet bekeken. Op zaterdag 3 
november om 20.30 uur wordt de film van 
Kat Steppe en Nahid Shaikh in cinema Rio in 
De Haan vertoond, waar we het verhaal zien 
over de traditie van de oude volkscafés. 

We zetten alles nog eens duidelijk
op een rijte : 

20.10.2012 | Volkse opening
Een feestelijke start van De Blazuin tussen 
’t volk met volksmuziek, een hapje en een 
drankje
Café De Reisduif, Kerkstraat 218, 8370 
Blankenberge - 19u – met inschrijving tot 
17.10 - gratis

21.10.2012 | Volkse route
Een route waar op je getrakteerd wordt op 
een vleugje muziek, een literaire verrassing 
of een amusementsspel
Start in De Kerkewegel, Ruitersstraat 5, 
8370 Blankenberge – 14u – met inschrijving 
tot 18.10 – gratis
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25.10.2012 | Lezing
Een lezing rond volkscultuur en tradities door 
Els Veraverbeke
Bibliotheek De Haan – 20u – met inschrijving 
tot 23.10

27.10.2012 | Bietenkopwandeling
Verkiezing van de mooiste biet, een echte 
bietenkopwandeling en een warme hutsepot
Gemeentelijke Sportzaal, Zuienkerke – 19 u 
- vooraf inschrijven tot 22.10 - hutspot: €10 
volwassenen, € 5 t.e.m. 12 j.

03.11.2012 | film ‘ Bedankt en merci’
Vertoning van de film ‘Bedankt en merci’ die 
het verhaal toont over de traditie van de oude 
volkscafés
cinema Rio in De Haan – 20u30 – reservatie 
verplicht tot 29.10

Meer info & reservaties

20.10 opening – plaatsen beperkt, inschrij-
ven verplicht tot 17.10

21.10 volkse route – inschrijven verplicht tot 
18.10

25.10 lezing – inschrijven verplicht tot 23.10

27.10 bietenkopwandeling (met hutsepot) – 
inschrijven verplicht 22.10

03.11 film – reserveren verplicht

• Cultuurdienst De Haan I Leopoldlaan 24 - 
8420 De Haan
tel 059 24 21 33 - cultuur@dehaan.be

• Cultuurcentrum Blankenberge I Hoogstraat 
2 - 8370 Blankenberge
tel 050 43 20 43 - cultuur@blankenberge.
be - cultuur.blankenberge.be

• Gemeentehuis Zuienkerke I Kerkstraat 17 
- 8377 Zuienkerke
tel 050 43 20 50 - annie.allemeesch@zuien-
kerke.be - www.zuienkerke.be

 ACTIVITEITEN 
ZUIENKERKE

CULTUURCAFE

"Maghetietsmeerzijn"
"Maghetietsmeerzijn"  brengt hilarisch caba-
ret. Een aaneenschakeling van lachsalvo's 
en fijn gevonden woordspelingen wisselen   
elkaar in een razend tempo af. Een kabare-
tesk ballet van 2 acteurs samengesmolten in 
een lachverwekkend programma. Slag-en tref-
zeker bestoken ze de toeschouwers met hun 
leuke gevonden gags, subtiel woordgebruik 
en hun voortdurend gevoel voor timing en 
humor. Ze schuwen dan ook geen zelfkritiek 
en weten als geen ander hun  zelflijdzaam-
heid ten toon te spreiden. Een aanrader voor 
een leuke, gezellige en humoristische avond.

De Notelaar
Zaterdag 17 november om 20u. 

Gratis toegang. 

 ACTIVITEITEN 
BLANKENBERGE 

AANBOD CURSUSSEN ‘WINTERACADEMIE’
Kleuter- en jeugdateljee
wanneer Kleuterateljee: 2de & 3de kleuter: 
zaterdag van 10u15 tot 12u15 (vanaf 15 
september)

wanneer Jeugdateljee:
geboren in 2005 en 2006: zaterdag van 
13u30 tot 16u (vanaf 15 september)
geboren in 2003 en 2004: woensdag van 
13u30 tot 16u (vanaf 19 september)
geboren in 1999 - 2002: woensdag van 
16u15 tot 18u45 (vanaf 19 september)

waar: De Schuit, Weststraat 115, 
Blankenberge
bijdrage: € 55 / € 50 met jeugdpas (voor 
een heel schooljaar). Per trimester wordt een 
bijdrage van € 7 gevraagd voor de aankoop 
van materiaal.
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Alle timmer- en schrijnwerk in hout,
PVC en aluminium

Ramen en deuren - rolluiken - dakvensters
garagepoorten - rolluikautomatisatie

gips-kartonwanden - plafonds
binnendeuren - muggenhorren

zonnewering - dakconstructie - parket

GRAFZERKEN in natuursteen, 
rechtstreeks aan de bron.

Arduin - marmer - graniet - witsteen

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!

Liebaert P.

Blankenbergse Steenweg 74
8377 Zuienkerke
Tel. 050 42 47 47

Sluitingsdag: maandag
Open: 11.30 - 14.15 u.

& 17.15 - 23 u.
Vrijdag 23.30 u.

zondag 22 u.

www.frituurvierwege.be
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Creatief atelier
wanneer: dinsdag van 13u30 tot 16u30
reeks 1: 09/10 - 16/10 - 23/10 - 06/11 
- 13/11 - 20/11 - 27/11 - 04/12 - 11/12 - 
18/12
reeks 2: 08/01 - 15/01 - 22/01 - 29/01 
- 05/02 - 19/02 - 26/02 - 05/03 - 12/03 - 
19/03
waar: reeks 1 - CC Casino – Loge 2, Zeedijk 
150, Blankenberge 
reeks 2 - Pekelput, Franchommelaan, 
Blankenberge
bijdrage: € 30 per reeks (10 lessen)
Per werkstuk wordt een materiaalbijdrage 
van ongeveer € 5 gevraagd. 

Djembé
wanneer: donderdag van 20u tot 21u30
reeks 1: vanaf 13 september
reeks 2: vanaf 10 januari
waar: VLC “Noorderlicht”, Jeanne Vande 
Puttelaan 1, Blankenberge
bijdrage: € 70 per reeks (14 lessen)
huur djembé: € 2 per les 

Fado
wanneer: woensdag 7 november, van 20u tot 
22u
waar: CC Casino, Roeschaertzaal, Zeedijk 
150, Blankenberge
bijdrage: € 10  (€ 7,5 op vertoon van concert-
ticket)

Fado (afgeleid van het Latijnse ‘fatum’: nood-
lot) staat voor de Portugese volksliederen die 
ontstonden in het oude stadsgedeelte van 
Lissabon. Vandaar vond het zijn weg naar 
de studentenstad Coimbra; waar het genre 
geleidelijk een zachter karakter kreeg. Fado 
neemt een bijzondere plaats in in het leven 
van iedere Portugees, vertaalt de gemoede-
ren van zijn leven, verdriet, melancholie, blij-
heid, weemoed, saudade en niet te vergeten 
de feeststemming. Deze lezing vormt een 
perfecte inleiding op het fado-concert met 
Fernando Lameirinhas en Maria de Fátima op 
zaterdag 17 november in CC Casino. Meer 
info over dit concert: http://cultuur.blanken-
berge.be 

Een feestelijk gedekte tafel
wanneer: maandag 10 december, van 19u 
tot 22u
waar: CC Casino, Roeschaertzaal, Zeedijk 
150, Blankenberge
bijdrage: € 14

Kerst is de gelegenheid bij uitstek om je tafel 
een extra feestelijk tintje te geven. Een mooi 
tafelstuk, een aangepaste menukaart, een 
decoratief gevouwen servet, een originele 
bordversiering: floriste Isabelle De Groote 
reikt heel wat creatieve ideeën aan. Ze ver-
telt je over tafeletiquette, zodat je je gasten 
in gepaste stijl kan ontvangen. Je gaat ook 
zelf aan de slag met verschillende servet-
vouwtechnieken en een feestelijke bordde-
coratie.

Kinderen en internet: onze kinderen veilig 
online
wanneer: woensdag 23 januari, van 20u tot 
22u
waar: CC Casino, Roeschaertzaal, Zeedijk 
150, Blankenberge
bijdrage: € 5 (€ 4 voor leden van de 
Gezinsbond)

Via een multimediapresentatie zie je hoe 
kinderen en jongeren (tussen 6 en 15 jaar) 
omgaan met internet. Deskundige Danny 
Verlinden legt uit wat ze zo fantastisch vinden 
aan surfen, gamen, chatten, netwerken,…

Op een eenvoudige manier komen een aan-
tal technische aspecten aan bod,  maar de 
nadruk ligt vooral op de opvoeding. Hoe kan 
je als ouder je kinderen begeleiden en onder-
steunen in hun internetgebruik? Je krijgt 
opvoedingstips per onderdeel, maar ook 
algemene tips.

Je leert hoe je een chat of profiel (eigen 
pagina op internet) veilig kan instellen. Er 
zijn ook filmpjes over situaties thuis, bijvoor-
beeld over cyberpesten, over het bezoek aan 
ongeschikte sites en over het doorgeven van 
persoonlijke informatie. 
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Voor meer info surf naar www.miele.be of ga langs bij:

Miele,
het lievelingsmerk
   van uw kleding

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

Restaurant – Feestzaal – Tea-room

DE VALCKENAERE
Lisseweegsvaartje 1 – 8380 Lissewege

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

donderdag gesloten
en woensdagavond 
(behalve juli en augustus)

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

Ariadne Van Den Brande, Jokke Schreurs & 
Frank Tomme
Toontje Hoger - De mooiste liedjes van Toon 
Hermans
woensdag 24 oktober – 14u30
CC Casino – Saveryszaal
ticket € 7,50

New Look Trio 
feat. Ibernice MacBean
vrijdag 26 oktober – 20u
CC Casino – Consciencezaal
abonnement € 7,50 – ticket € 12,50

Bart Cannaerts
Waar is Barry?
vrijdag 9 november 2012 – 20u
CC Casino – Consciencezaal
abonnement € 10 – ticket € 12,50 – jong 
volk € 7,50 

Fernando Lameirinhas en Maria de Fátima
Terno e terna
zaterdag 17 november – 20u
CC Casino – Saveryszaal
abonnement € 12,50 – ticket € 15

Peter de Graef / De Kolonie MT / 
HERMESensemble
Stanley
donderdag 22 november – 20u
CC Casino – Saveryszaal
abonnement € 10 – ticket € 15

Het Zesde Metaal
Ploegsteert
zaterdag 8 december - 20u
CC Casino – Saveryszaal
abonnement € 10 - ticket € 12,50 -  jong volk 
€ 7,50

Riguelle
Un Premier Amour de Luxe
zaterdag 15 december – 20u
CC Casino – Saveryszaal
abonnement € 12,50 – ticket € 15

Bos, Voet & Cresens
Wals
vrijdag 11 januari – 20u
CC Casino – Saveryszaal
abonnement € 10 – ticket € 12,50

Kwartet Revue Blanche
Folk Songs
vrijdag 25 januari – 20u
Sint-Amanduskerk (Uitkerke)
abonnement € 7,50 – ticket € 12,50

ONTDEK BLANKENBERGE MET GIDS
> GRATIS DEELNAME<
27/12/2012 – 15u: stadswandeling
03/01/2013 – 15u: stadswandeling
06/01/2013 – 10u: art-nouveauwandeling
Afspraak aan VVV-kantoor, Leopold III-plein 
(tegenover het station) – duur: 2 uur – deel-
name niet in groepsverband

TENTOONSTELLINGEN
CC De Benne
•20/10/2012 – 4/11/2012
 Tentoonstelling ’55-plussers met verve’
 gratis

•08/11/2012 – 31/12/2012
 Norbert Minne ‘Een leven als journalist’
 gratis

Het Belle Epoque Centrum
•Nog tot 28/09
 Thonet Meubilair
 Inkom Het Belle Epoque Centrum

CC Oud Stadhuis
•27 oktober – 4 november 
 Sonia De Cock: schilderkunst   

•5 november - 4 december 
 Lutgarde D’Hulster: schilderkunst   

 

•8 december – 16 december
 Blankenbergs Kunstcollectief 
 
19 december – 7 januari 
Crescendo: schilderkunst en beeldhouwwerk
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Openbare markten:
woe., zat.: Knokke – zon. : Veemarkt
donderdag: Wenduine
vrijdag: Blankenberge-Gent

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

Charlotte Deloddere
Nieuwe Steenweg 16 | 8377 Zuienkerke
gsm 0495 70 91 84
Behandeling thuis of aan huis  |  Enkel op afspraak
Gesloten op zondag, maandag en feestdagen

Verzorgingen aan huis:
Pedicure  |  Manicure  |  Maquillage  |  Epilatie

Verzorgingen thuis:
Pedicure  |  Gelaatsverzorging  |  Maquillage  | 
Epilatie  |  Verven van wenkbrauwen en wimpers  | 
Manicure  |  Lichaamsverzorging

 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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Top en Greetje Glans toonden op een speelse 
manier hoe het moet in de klas en op school.
De kinderen van de eerste graad kregen Vic-
tor op bezoek. Met zijn goedgevoelmachi-
ne leerde hij de kinderen dat plagen en kin-
deren pijn doen geen goed gevoel met zich 
mee brengt. Respect hebben voor je vrienden 
en elkaar helpen, brengt wel een goed gevoel 
met zich mee. Elk kind kreeg na de voorstel-
ling een eigen goedgevoelmachinetje in de 
vorm van een meetlatje. Dit wordt in de klas 
nog verder gebruikt bij het verder uitwerken 
van het thema.
Het derde leerjaar ging op bezoek in het be-
jaardentehuis. Daar leerden ze respect heb-
ben voor mensen met grijze haren en voor 
hun verzorgend personeel. 
De grootsten van de school gingen samen 
aan het werk. De jongens en meisjes van het 

4de, 5de en 6de leerjaar dachten samen na 
over het thema respect. Via de placematme-
thode verzamelden ze ideeën rond respect. 
In groepjes van 2 à 3 leerlingen maakten ze 
daarover een PowerPoint. Deze PowerPoint 
kunnen de ouders bekijken tijdens de open-

NIEUWS UIT DE GEMEENTESCHOOL 

Op 21 september werden alle kinderen van 
de gemeenteschool gekroond tot ‘Prins of 
Prinses Respect’. Dat kwam om dat ze een 
hele week lang gewerkt hebben rond het the-
ma respect. Van 17 tot en met 21 september 
stond dat thema extra in de picture. Elke klas 
werkte rond verschillende deelthema’s van 
respect. 

Respect voor mensen, dieren,
materiaal, cultuur, natuur

en milieu. 

Respect begint bij jezelf. Wie respect aan een 
ander geeft, krijgt respect terug. Het thema 
speelt zich overal af. Zowel op school, thuis, 
in de sportclub, in de jeugdclub, maar ook 
gewoon op straat, in de winkel en als je bij 
iemand op bezoek bent… Waar je ook bent, 
met wie je ook omgaat, wie zich op een res-
pectvolle manier kan gedragen, mag zich 
‘prins of prinses respect’ noemen. 
De kleuterjuffen en meester speelden voor 
hun kleuters een echte toneelvoorstelling. 
Daarin kwam onder andere het thema zorg 
dragen voor je jas en boekentas, � jn samen 
spelen met je vriendjes, luisteren naar de 
kleuterleider/ster… aan bod. Juffrouw Filip-
pa, Lieveke Leuk, Pascalleke Prima, Tamara 
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P
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Nieuwe Steenweg 64 - 8377 Zuienkerke
Tel. 050 41 19 66

open van  7u tot 12u30
en van 13u30 tot 19 u

zondag  open van 7 u tot 15 u 

Groenten & fruit
Kaas & charcuterie

Dranken bier & wijnen
Brood, pistolets, boterkoeken

Kranten & tijdschriften
Diepvriesgroenten & frieten & ijs

Ruime keuze diepvriespizza’s 

Winkelen in een buurtsuper
Is bouwen aan een superbuurt!
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klasdag op woensdag 10 en 17 oktober.
Omdat we als school SAMEN rond het thema 
wilden werken, startte we de dag telkens met 
ons thema lied ‘Move tegen pesten’ van 
Brahim en Charlotte. Elke dag werd ook het 
respectspel gespeeld met alle kinderen van 
de lagere school door elkaar. Een leuk idee 
van juf Ingrid waarbij de kinderen van elkaar 
leerden wat ze over respect denken, hoe ze er 
mee omgaan,…
Ten slotte sloten we de respectweek af met 
een gezamenlijk moment op de speelplaats. 
De jongens en meisjes van het 5de en 6de 
leerjaar zongen en dansten voor ons het lied 
‘Sing for the climate’. Respect voor onze 
wereld en de natuur is zeer actueel. 
Als afsluiter van de week werd elke leerling 
beloond met een respectmedaille. 
De week is voorbij gevlogen, maar aan het 
thema blijven we een heel schooljaar verder 
werken. In de klassen staan er nog activitei-
ten rond respect op het programma. 

‘Respect hebben voor’… heb 
je een heel leven lang!

NIEUWS VAN LEEFSCHOOL AKKERWINDE

3030

 De eerste schooldag (Akkerwinde)

Een leuk weerzien na de vakantie en klaar 
om er weer een boeiend en tof schooljaar van 
te maken (Akkerwinde)
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Thema vissen in leefgroep 1

Met het boekje ‘De mooiste vis van de zee’ 
doken we in de wondere wereld onder water.  
Allerlei soorten vissen werden getekend, ge-
schilderd, geboetseerd, … waardoor onze 
leefgroep er binnen de kortste keren als een 
echt onderwaterparadijs uitzag.  De kleuters 
brachten allerlei spulletjes mee die met het 
thema te maken hadden en het bed in de 
klas werd omgetoverd in een boot met de 
zee eronder, daar konden de kinderen naar 
hartenlust vissen vangen en rollenspelen 
spelen.  Ook in de kring speelden we hengel-
wedstrijdjes,  verstopten we kleine visjes die 
gevonden moesten worden, maakten we ken-
nis met verschillende nieuwe gezelschaps-
spelen, …  Als kers op de taart bezochten we 
Sea-Life waar we alles in levende lijve konden 
bewonderen.  Op de laatste dag bereidden 
we enkele lekkere vishapjes die we daarna 
met veel smaak (de meeste toch ) opaten.  
Ons eerste thema van het jaar was al heel 
geslaagd,  we zijn ervan overtuigd dat er nog 
vele boeiende en leerrijke thema’s zullen vol-
gen.

Een echte muzikant  op bezoek in onze 
leefgroep.

In leefgroep 1 werkten we de afgelopen we-
ken rond het thema: ‘De mooiste vis van de 
zee’ naar een boekje van Marcus P� ster.  Na 
heel wat boeiende activiteiten en een bezoek 
aan Sea-Life kregen we op donderdag bezoek 
van Koen Pauly (papa van Witse, Rien en Jan-
neke) .  Koen is muziekleraar in de muziek-
school en stelde voor om een muzische ac-
tiviteit in de groep te komen verzorgen rond 
het thema.  Eerst werden onze stemmen wat 
opgewarmd met een leuk liedje waarbij we 
onze namen één voor één zongen.  Daarna 
vertelde hij een mooi verhaal over een klein 
visje, Blieb, die naar de grote zee wou zwem-
men.  Aan de hand van dat verhaal kwamen 
we spelenderwijs bij een prachtig lied terecht.   
Voor de kleuters er erg in hadden zongen ze 
het lied mee en met de ondersteuning van de 
verschillende muziekinstrumentjes werd het 
nog veel leuker.  De klank van elk instrument 
stond voor een passage (of een voorwerp) 
uit het verhaal waardoor het voor de kleuters 
nog intenser werd beleefd, ze mochten dan 
ook zelf de instrumenten bespelen.  Wij en de 
kleuters vonden het een zeer boeiende activi-
teit en vinden het super dat we zo’n muzikale 
papa konden verwelkomen.

‘ de 4 elementen’

We zijn met leefgroep 4 volop bezig met ons 
project ‘de 4 elementen’ . We werken in 
groepjes elk een element uit en zullen dit ook 
aan de elkaar voorstellen. 
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We maakten ook een 
heel passende leeruit-
stap naar Storms! Een 
interactieve tijdelijke 
tentoonstelling op de 
Pier van Blankenberge! 
Daar maakten we in le-
vende lijve kennis met 
de kracht van orkanen 
en leerden we enorm 
veel bij over het weer, 
de natuur, water en 
wind. 
Een fantastische erva-
ring voor de kinderen! 

Bezoek aan het gemeentehuis
Op dinsdag 18 september brachten we met 
leefgroep 3 een bezoekje aan het gemeente-
huis in Zuienkerke. De burgemeester ontving 
ons met open armen. Dit bezoek kaderde in 
ons wero-thema rond de verkiezingen.
Even wat korte bedenkingen van de kinderen:
• Ik heb veel bijgeleerd over het gemeente-

huis. (Emma)

• Ik vond het leuk omdat we meer te weten 
kwamen over de jeugd (werking). (Sam)

• We kregen een interessante rondleiding 
door de burgemeester. De mensen die 
daar werkten vertelden over hun job. (Han-
nah)

• Ik zag voor het eerst een ‘échte’ burge-
meester. (Lize)

• We hebben zelf gemeenteraad gespeeld 
met de papa van Flore. (Fien Lucker)

• Sommige mensen van het gemeentehuis 
wisten al wie we waren. (Cassandra)

• Het was een groot gebouw met veel ruim-
tes om te werken. (Charlotte)

• De kasten in het archief waren speciaal. 
Als het brandt kunnen ze niet verbranden. 
(Lynn)

• Het is een toffe burgemeester! (Neal)
• Er werkten meer mensen dan ik dacht. 

(Flore)
• Ook de politie en de post zitten daar. 

(Loes)
• Ze hebben een supermooie vergaderzaal 

met een prachtig uitzicht. Daar zou ik ook 
wel willen zitten. (Britt)

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. 

We maakten ook een 
heel passende leeruit-
stap naar Storms! Een 
interactieve tijdelijke 
tentoonstelling op de 
Pier van Blankenberge! 
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Jeugd
JEUGDRAAD EN SPEELPLEINWERKING 
SLAAN HANDEN IN ELKAAR

Gemeentelijke
Speelpleinwerking

Zuienkerke
“De Ploeters”

Speelpleinwerking “DE PLOETERS”
opent opnieuw de deuren op

maandag 29 oktober, dinsdag 30 oktober
en woensdag 31 oktober 2012

Met op woensdag 31 oktober
een leuke Halloweenactiviteit!

Breng je verkleedkledij maar mee!

Inschrijven kan op ieder moment van de dag en het is 
niet nodig je kind op voorhand in te schrijven.
Inschrijvingsgeld (per dag te betalen):
- Binnen Zuienkerke: 4 euro per kind (voor het derde kind 
en meer uit hetzelfde gezin 3 euro)
- Buiten Zuienkerke: 5,50 euro per kind (voor het derde 
kind en meer uit hetzelfde gezin 4,50 euro)

Een drankje en koekje voor ‘s middags zijn 
inbegrepen in de prijs.
Lunchpakket en een drankje voor ‘s mid-
dags zelf mee te brengen.

Indien de kinderen voor de maaltijd opgehaald worden of 
na de maaltijd gebracht worden zal maar een halve dag 
aangerekend worden = 3 euro (binnen Zuienkerke) of 4,50 
euro (buiten Zuienkerke).
Gelieve dit wel te melden bij inschrijving.

Adres:
Sportcentrum Meetkerke
Oude Molenweg 15
8377 Zuienkerke

Volg onze speelpleinwerking ook via www.facebook.com/deploeters

maandag 29 oktober, dinsdag 30 oktobermaandag 29 oktober, dinsdag 30 oktober

Speelpleinwerking

JEUGDRAAD EN SPEELPLEINWERKING 
SLAAN HANDEN IN ELKAAR

HALLOWEENACTIVITEIT
 

Woensdag 31 oktober
9u30 - 17u00

Een dag vol leuke activiteiten:

spinnensoep, dans, gekke 

kapsels en grime, knutselen, 

cupcakes, � lm

Heb jij ook zin om mee 
te feesten?

Breng je verkleedkledij 
maar mee!

Sportcentrum Meetkerke, 
Oude Molenweg 15,

8377 Zuienkerke

deelnameprijs = inschrij-
vingsgeld De Ploeters

hele dag: € 4,00*  - € 5,50**

halve dag: € 3,00* - € 4,50**

Opvang voorzien vanaf 7u30 
tot 18u00.

Een samenwerking van Jeugdraad Zuien-
kerke, Speelpleinwerking 

De Ploeters en Jeugddienst Zuienkerke

* binnen Zuienkerke - ** buiten Zuienkerke

KLJ OOSTENDE - HOUTAVE

Ook KLJ Oostende-Houtave heeft het werk-
jaar weer goed ingezet!
Op vrijdag 14 september werd er in de +16 
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het startschot gegeven voor een nieuw jaar 
vol plezier en op zondag 16 september ging 
voor het derde jaar op rij de Jong KLJ van 
start!
Ook doen we ons nieuwe jaarthema “Kom 
Laat Je Zien” alle eer aan. Want na de start-
dagen bundelden we onze krachten en lieten 
we ons zien op het jaarlijkse touwtrektornooi 
van De Stove. Met enkele mooi verdiende 
plaatsen. De Jong KLJ werd 1ste en 2de. De 
KLJ-Jongens werden 4de en 6de en ook de 
meisjes verdienden een mooie 2de plaats.
Natuurlijk staat er dit jaar weer veel op het 
programma, zo is er nog bij de Jong KLJ nog 
een heus Swingpaleis, een filmavond, een 
bowlingavond, een fantastisch kamp… en 
nog zoveel meer!
Ook de +16 staat dit jaar terug niet stil! 
Enkele schitterende fuiven, voetbaltornooi, 
wimpelen, en tal van andere leutige activitei-
ten.
Graag nodigen wij jullie ook uit voor onze 
startmis op zondag 4 november om 11 uur 
in de kerk van Houtave met nadien een hapje 
en een drankje.
Op zaterdag 10 november organiseren de 
18-jarigen van KLJ Oostende hun jaarlijkse 
fuif in De Bommel
Ook op vrijdag 30 november is er terug onze 
jaarlijkse advocaatkaarting om 19 uur in De 
Maere.
Er staat dus weer heel veel op het KLJ-
Programma! Kom Laat Je Zien op één van 
onze talrijke activiteiten! Meer info kan je 
altijd verkrijgen via bestuur@kljoostende.be 
& jongklj@kljoostende.be

Tot dan!
KLJ Oostende-Houtave

HALLOWEENTOCHT MET GEZINSBOND 
HOUTAVE
Zaterdag 27 oktober 2012

Halloween,
we zijn vertrokken …

Samenkomst: om 18 u, De Maere
Aankomst: Drie Koningen

Prijs: € 6 per volwassene, € 5 per kind
Inbegrepen: “Heksen”drankje, Hot-dog, soep 
en … veel griezel …
Inschrijven kan t.e.m. 20 oktober bij  
Sofie Van den Eynde, 0497 21 91 51 (mail: 
steven.sofie.nisa.vik@telenet.be)
Martine, 0475 82 35 81 (mail: martine.
gerard@pandora.be)

Part 3 
Be there or …

Een initiatief van Gezinsbond Houtave, 
i.s.m. jong-KLJ, KLJ-Oostende 
Houtave, Touwtrekkers 
De Stove en Herberg Drie 
Koningen
Definitief ingeschreven na 
betaling van het volledige 
bedrag op rekeningnummer 
850-8437314-58. Zaklamp niét vergeten!

Chiro Zuienkerke
schminkt vanaf 16:30 uur !!!

JONGERENGROEP ZUIENKERKE 
De Jongerengroep Zuienkerke vliegt er 
weer in!
Op zaterdag 15 september was het terug 
zover: de startactiviteit van de Jongerengroep 
van Zuienkerke. En het was opnieuw een 
groot succes! Met trots kunnen we jullie 
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laten weten dat we terug heel wat nieuwe 
JGZ’ers bij hebben, en daar zijn we blij om!
Sinds vorig jaar is iedereen vanaf 6 jaar, 
ofwel het eerste leerjaar, bij ons welkom. Ook 
dit jaar mochten we terug een aantal 6- en 
7-jarigen verwelkomen. En dat maakt ons blij, 
want jong geleerd, is oud gedaan! En zo kun 
je bij ons nu dus vanaf 6 jaar plezier beleven, 
om op die manier een heuse JGZ-carrière op 
te bouwen.
Naast een heleboel nieuwe leden, kunnen we 
ook enkele nieuwe leiders verwelkomen. We 
heten Arne, Steven &Korneel graag welkom 
in onze leidingsploeg en hopen er samen met 
hem een leuk JGZ-jaar van te kunnen maken!

JGZ in leeftijden

Ook nieuw is dat we sinds vorig jaar de leef-
tijdsgroepen nog verder gaan opsplitsen. Zo 
hebben we van 6 tot 9 jaar de mini-mieren: 
zij zijn nog klein en speels. Daarnaast heb-
ben we ook de 9 tot 12 jarigen, zij worden 
de maxi-mieren genoemd. De maxi-mieren 
zijn al iets groter, maar ravotten toch ook nog 
eens graag op zaterdagmiddag. De apen, 
onze leden van 12 tot 16 jaar spelen al eens 
graag een actief spel, afgewisseld met de 
nodige rustige momenten. Van 16 jaar tot 18 
jaar hebben we dan de giraffen, zij zijn al wat 
ouder en nemen het graag al eens iets rusti-
ger in de jeugdbeweging, maar ook bij hen is 
elke activiteit spanning en fun. 
Voor elke leeftijdsgroep worden er wekelijks 
activiteiten georganiseerd, waar mogelijk wor-
den de verschillende groepen opgesplitst. Zo 
krijgt elke groep een activiteit op hun eigen 
maat en tempo, en blijft het voor iedereen 
leuk.

Onze activiteiten
De diversiteit van onze activiteiten is enorm 
groot. Het gaat van actieve spelletjes op het 
plein, bosspel, estafette, dorpsspel … tot 
een rustig cinema-bezoek. Of wat dacht je 
van een heftige zwempartij of een trip op het 
gladde ijs? Nergens zijn we bang voor! Het 
grootste aantal van de activiteiten gaan door 
in ons eigen lokaal, De Notelaar. Activiteiten 
op verplaatsing worden tijdig aangekondigd.

Het afgelopen zomerkamp
Misschien is het tijd om nog eens snel terug 
te blikken op het afgelopen werkjaar, want 
ook daar hebben we een aantal leuke dingen 
beleefd die we niet snel zullen vergeten.
Zo was er deze zomer het kamp in Sint-
Genesius-Rode. Van 14 juli tot en met 21 
juli hadden we onze eigen stek in Rode, en 
we hadden er het erg naar onze zin! Ook al 
zat het weer niet echt mee, toch kon dit onze 
pret niet bederven. Want we hebben er een 
ware wereldreis gemaakt…

Het kampthema ‘Reis rond de wereld’ gaf 
ons de mogelijkheid om kennis te maken 
met alle delen van de wereld. Zo trokken we 
van Engeland naar China, en van Amerika 
naar Afrika en Brazilië. Uiteraard mocht ook 
het land van Geenrnochi in ons lijstje niet 
ontbreken… Kortom, elke dag viel er wel 
iets te beleven, want zowel de activiteiten 
als de maaltijden waren van dag tot dag in 
het thema uitgewerkt. Onze wereldreis was 
helaas maar van korte duur, maar gelukkig 
was het een week vol avontuur en zo konden 
we bij thuiskomst uren verhalen vertellen.
Als afsluiter van het vorige werkjaar hielden 
we naar jaarlijkse traditie onze JGZ-barbecue. 
Het werd een aangename avond waarin we 
konden terugblikken op het afgelopen werk-
jaar en op de talrijke JGZ-avonturen.

Hierbij willen we nog alle leden, leiding en 
vrienden van de JGZ bedanken voor het 
enthousiasme en de steun die we het afgelo-
pen jaar mochten ontvangen!

Wat komt er nog?
Over wat er de komende weken nog op het 
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programma staat, kunnen we nog niet veel 
prijs geven... Maar we kunnen alvast aankon-
digen dat er week na week leuke activiteiten 
op het programma staan. Speciaal op het 
lijstje is in november een weekend voor onze 
kleinste groep, de mieren. Op die overnach-
ting geven we hen een extra-lang aanbod aan 
leuke activiteiten. Daarnaast is er naar jaar-
lijkse gewoonte onze wafeltjesactie in febru-
ari en ons zomerkamp in juli. Uiteraard hou-
den we jullie hiervan tijdig nog op de hoogte.

Meer info?
Heb je na dit alles zin gekregen om ook eens 
een middagje JGZ uit te proberen? Stuur ons 
dan als de bliksem een mailtje via goeiedag@
jgz.be. Of kijk op de website www.jgz.be naar 
onze volgende activiteiten en kom gewoon af 
op zaterdagmiddag! Bij ons is iedereen wel-
kom vanaf 6 jaar.

Plezier en herinneringen zijn zoveel leuker als 
ze gedeeld worden… Bekijk daarom regelma-
tig onze facebook pagina via facebook.com/
JeeGeeZit of hou onze website www.jgz.be in 
de gaten.
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CHIRO ZUIENKERKE
Startdag Chiro Zuienkerke
was een succes
Op zaterdag 22 september stond het speel-
plein in ’t Lindenhof weer vol met blije gezich-
ten, want de Chiro ging voor een derde keer 
van start met een nieuw Chirojaar. Maar 
liefst 50 kinderen kwamen meespelen en 
ontdekten wat Chiro nu eigenlijk is. 
Maar wat ís Chiro nu eigenlijk? De gemiddel-
de polderkrantjeslezer kan maar moeilijk een 
antwoord verzinnen op deze vraag. Daarom 
doen wij het voor jou.

Chiro is elke week in groep samenspelen, 
hechte vriendschappen, je af en toe eens 
vuil mogen maken, om ter luidst zingen, 
megacoole constructies sjorren, je eigen 

afdeling als de beste beschouwen, zot doen 
met elkaar, de Chirovlag hijsen en groeten en 
ondertussen al uitkijken naar het komende 
spel, je volledig inleven in een spel, bijna 
geloven dat je leider eventjes weg is en dat 
Superman daar echt voor je neus staat, con-
stant je eigen grenzen verleggen, niet naast 
maar door de beek wandelen, tikkertje spe-
len met verf… Wat is Chiro? Een stuk van 
jezelf, ’t zit onder je vel.
Wil je ook dit leuke Chirogevoel beleven? 
Kom dan zeker eens langs op zaterdagnamid-
dag!

Op de startdag vroegen wij aan groepsleid-
ster Sarah wat er dit jaar zoal veranderd 
is binnen de Chiro. Zij antwoordde ons fier 
dat er een volledig vernieuwde leidingsploeg 
instaat voor de Chirowietjes. Nieuwe krach-

Chiroleiding
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ten binnen de ploeg zijn Yaëlle Goethals, 
Cassandra Traens, Michael Anthoons, 
Kjell Massez, Ilse Maertens en Anthony 
Declercq. Er is ook een nieuwe volwassen 
begeleider. Ingrid Igodt staat er niet meer 
alleen voor. Ze krijgt gezelschap van Mika 
Bendels, die in 2010 een zeer belangrijke 
rol speelde bij de oprichting van Chiro 
Zuienkerke. Samen ondersteunen ze de 
leidingsploeg, en zowel ouders, leden als 
leiding kunnen bij hen terecht met al hun 
vragen.

Meer info over de werking vind je opwww.
chirozuienkerke.be

Spaghettidag Chiro Zuienkerke
3 november 2012
Op zaterdag 3 november wordt de 
Notelaar opnieuw omgetoverd tot een 
heerlijk stukje Italië. Allen daarheen 
dus, want het schijnt daar overheerlijke 
spaghetti te zijn!
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Anneke & James I 

‘t Boldershof
café - snack

 zonnig terras

 mogelijkheid om feestzaal te huren

 Van 12 tot 21 uur doorlopend  
 snacks te verkrijgen.

 Naast de verse pannenkoeken 
 vanaf nu ook ijscoupes 
 in de namiddag

Openingsuren:
di-za: van 10 tot...
zo: van 9 tot...
ma: gesloten

Kerkstraat 13 I 8377 Zuienkerke
0477 19 69 26
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Sport en vrije tijd

ZUIENKERKE WIL SPORTEN. 

Aanbieding
Deze aanbieding geeft je de kans om:
Te leren joggen.
Te werken aan je conditie,
Het beoogde gewichtsverlies realiseren,
Jouw loop- of joggingafstand uit te breiden.
Alle nuttige info (kledij, schoeisel, voeding 
enz…)te bekomen ivm joggen en lopen. Juist 
te trainen.

Wat?
Jogging- en conditietraining in groep geor-
ganiseerd en onder leiding van een ervaren 
coach.

Waar?
Tot nader order starten we in de Leeg-
landstraat.

Wanneer?
Na de verdeling van ons “Polderkrantje”, elke 
maandagavond omstreeks 20u00

Coach.
Johan Vervaeke.
Ervaren recreatieve jogger/loper met 30 jaar 
trainerservaring.
Begeleider van meer dan 800 sportievelin-
gen.
Liep vele wegwedstrijden en verschillende 

Kostprijs?
De kostprijs zal na drie trainingen bepaald 
worden in functie van de groep. (o.a. groeps-
verzekering of niet???)

Wil je meer weten?

Bel, kom langs of mail:
Geert en Brigitte Claerhout - Bonte,
Leeglandstraat 17 – 0494/401840
Johan en Riet Vervaeke - Van Looveren,
Leeglandstraat 15 – 0477/345067

Kom proberen en beslis later… maar geef 
ons wel een seintje van je interesse.

TURNEN OP DINSDAGAVOND 

Op dinsdag 18 september 2012  is de eerste 
les ‘ turn- en lenigheidoefeningen’ voor man-
nen en vrouwen van alle leeftijden van start 
gegaan.
Deze cursus vindt plaats elke dinsdag (NIET 
in de schoolvakanties) van 19 tot 20 uur in 
de gemeentelijke sportzaal. Geïnteresseer-
den zijn steeds welkom en voor de prijs moet 
je het niet laten: voor 10 lessen betaal je 
slechts 25 euro , want de eerste les is gratis
    
Data: 23 oktober 2012
 6 november 2012
 13 november 2012
 20 november 2012
 27 november 2012
 11 december 2012
 18 december 20112

INFO 
Schepen van sport, Annelies Dewulf gsm 
0472/24.60.25
Sportdienst, Eva Verburgh ,  tel. 050/43.20.50

IEDEREEN IS WELKOM !!!!!
Je kan nog steeds inschrijven !

BALGEWENNING

Vanaf 12 september worden er voor de kin-
deren van het 1ste, 2de en 3de leerjaar  op-
nieuw lessen balgewenning georganiseerd in 

Jong of minder jong
Zwaar of minder zwaar

Man en vrouw
Zeer sportief en minder sportief

….
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•	 24	OP	24	/	binnen-	en	buitenland
•	 Invalidenvervoer	/	taxibons
•	 Mini	bus	9	personen

taxigeorges@telenet.be
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•	 Invalidenvervoer	/	taxibons
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taxigeorges@telenet.be

MINDFULNESS

wetenschappelijk stresshanteersysteem

training in aandacht

verhoogd de concentratie

brengt meer rust 

8 weken training voor volwassenen
start in januari en in september

Crea- atelier voor kinderen

met mindfulness kindertraining
start in januari en in oktober

Pedagogische studiedagen MFN

voor kleuter en lager onderwijs

Coaching van ouders en kinderen 

in heart- en mindful opvoeden

www.oneaware.be

Centrum BEYOND

Vagevuurstraat 14A

8377 Zuienkerke

 Pim Catry

0485 40 22 32

www.oneaware.be
Centrum BEYOND
Vagevuurstraat 14A

8377 Zuienkerke
Pim Catry

0485 40 22 32
pim@oneaware.be

de gemeentelijke sportzaal.
Maandag van 16:15 tot 17:15 uur 
dinsdag van 16:15  tot 17:15  uur

De prijs voor 1 trimester bedraagt 12,00 
euro.

Interesse ?
Neem contact op met de sportdienst of met 
de schepen van sport Annelies Dewulf gsm 
0472/24.60.25

VOETBALLES TE  MEETKERKE

Op 12 september 2012  is het gemeentebe-
stuur van Zuienkerke opnieuw gestart met 
een cursus voetballes voor jongens en meis-
jes.
Kinderen van het derde kleuterklas tot en 
met het 6de leerjaar ontvingen reeds in juni 
een inschrijvingsbrief.
Elke woensdagnamiddag (uitgenomen de 
schoolvakanties) wordt er op het voetbalveld 
van Meetkerke gevoetbald tussen 16 uur en 
18 uur.
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In de winterperiode worden de lessen met  1 
uur vervroegd.
Aansluiten is nog steeds mogelijk ! 
Voor 1 trimester betaal je 30 euro.

Interesse? Neem contact op met de sport-
dienst van het gemeentebestuur, Eva Ver-
burgh,  050/43.20.50.

DANSLESSEN IN DE GEMEENTELIJKE 
SPORTZAAL 

Danslessen
Locatie: Gemeentelijke Sportzaal, Nieuwe 
Steenweg 37A, 8377 Zuienkerke

Donderdag: start 20 september 2012 - 30 
lessen
16.00u-17.00u - Predans - (4–5 jaar) (ZU01)
17.00u-18.00u - Jazz Kids - (6-7 jaar) (ZU02)
18.00u-19.00u - Jazz Junior - (+ 8jaar) (ZU03)
Docent: Lies Vande Vyvere

, 100% dans-
academie Fe-

des vzw, kent kwaliteiten : 
De danser staat centraal
• Pedagogische kwaliteit : docenten zijn pe-

dagogisch onderlegd 
• Danstechnische kwaliteit, gedifferentieerd 

gebracht
• Positieve benadering : we stimuleren en we 

veroordelen niet
• Correcte sociale context : alle docenten on-

dertekenden het Ethisch Charter
• Vlotte discipline 

Bewegingsschool
Locatie: Brugge en Jabbeke
De Fedes-bewegingsschool gaat door voor 
kinderen van 2,5 tot 4,5 jaar van 9u30 tot 
10u30 op 20 zaterdagen gedurende het 
sportseizoen. Voor kinderen van 4,5 tot 6,5 
jaar is dat van 10u30 – 11u30. Geïnteres-
seerd? Meer informatie? Stuur gerust een 
e-mailtje naar fedes2@fedes.be of kom naar 
de GRATIS proe� es op ZATERDAG 13 oktober.

Sportkampen
• Judo (7-16 jaar):26 – 30 december 2012 
Locatie: Kluisbergen
• Basketbal (7-18 jaar):26-30 December 

2012 - Locatie: Kluisbergen
• Ponyrijden – Dans (6-14 jaar): 26- 30 De-

cember 2012 - Locatie: Woumen

Alle info te verkrijgen via info@fedes.be of op 
het nummer 050/35 13 05

36e MEMORIAL IVO VAN DAMME 

Op 6 september vertrokken we met een bus-
je geïnteresseerden naar het Koning Boude-
wijnstadion voor de 36e Memorial Ivo Van 
Damme. Het beloofde een mooie avond te 
worden, het weer zat mee en een heleboel 
toppers hadden in de nasleep van de Olym-
pische spelen toegezegd om mee te doen in 
hun discipline. 
Het werd nog maar eens bevestigd dat pen-
delen naar Brussel niet de meest ontspannen 
bezigheid is, met enige vertraging konden we 
onze stoel innemen in het stadion. De eerste 
indrukken van het stadion waren voor velen 
indrukwekkend. Afgeladen vol en de sfeer die 
op en top was. Het polsstokspringen gebeur-
de vlak voor onze neus. Het was de avond 
van de laatste ronde voor Elodie Ouedraogo. 
Tia Hellebaut was het beste te zien met de 
verrekijker. Maar het eerste hoogtepunt was 
het wereldrecord op de 110m horden. Aries 
Merritt mocht dit op zijn naam schrijven. Bel-
gië boven bij de 400m: de Borlées op 1 en 
2. Later werd alle aandacht in het stadion op-
geslorpt door 1 man: Usain Bolt. Een onver-
valste showman maar wel een die presteert. 
Ongeloo� ijk hoe hij het klaarspeelt. Hij dolt 
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met het publiek als de beste en even later 
wint hij ogenschijnlijk moeiteloos de 100m. 
Als afsluiter van de avond was er nog een 
optreden van Shaggy gevolgd door vuurwerk. 
De drukte bij het vertrek uit het stadion was 
compleet. Enige tijd later stonden we terug 
in ons Zuienkerke, een mooie atletiekavond 
rijker. 
Hieronder nog wat sfeerbeelden:

VOLLEYBALNIEUWS
VAN MEHONI ZUIENKERKE

Mehoni Zuienkerke volleybalt verder !

Ondanks het stoppen van de damesploeg in 
de provinciale reeks, besloot het bestuur van 
Mehoni Zuienkerke de jeugdwerking van de 

club verder te zetten. Dit was namelijk het 
initiële doel van de oprichters, nu bijna 30 
jaar geleden. 

Het bestuur nam een kleine face-lift en nam 
afscheid van Joël Boussemaere als voorzitter 
en Rozanne Maertens als secretaris en pen-
ningmeester. De club dankt hen voor hun ja-
renlange inzet. Filip Van Meenen nam de fak-
kel over als voorzitter, Lode Bossier keerde 
terug als secretaris en Koen Linskens nam 
de taak van penningmeester op zich.
Dit jaar schreef de club in met 3 ploegen in 
de jeugdreeks. Zo is er een meisjesploeg 
in de kadettenreeks (geboortejaren 1998-
1999) en in de miniemenreeks (geboorteja-
ren 2000-2001). Met de jongens starten we 
in de miniemenreeks (geboortejaren 2000-
2001). 

De kadetten meisjes trainen de woensdag en 
de vrijdag van 17u00 tot 18u30. Hun trainster 
is Tania Timmerman. De wedstrijden worden 
begeleid door Maureen De Vlieghe.
De miniemen jongens trainen de maandag 
van 17u00 tot 19u00. Danny Croes is hun 
trainer en staat hen ook bij tijdens de wed-
strijden als hun coach.
De miniemen meisjes trainen de vrijdag van 
15u30 tot 16u30. Deze training wordt ook 
door Tania Timmerman gegeven.

Uiteraard verzorgt de club ook reeds trainin-
gen aan de allerjongsten, de preminiemen 
(geboortejaren 2002-2003). Zij trainen de 
vrijdag tesamen met de miniemen meisjes.
Voel je de kriebels en wil je je ook aansluiten 
bij één van de groepen, kom dan gerust eens 
langs naar één van de trainingen.
En voor de supporters zal tijdens de wed-
strijden de bar geopend zijn. Dus kom gerust 
langs voor een kop kof� e of iets anders, ter-
wijl je de jeugd een hart onder de riem steekt.

Hierbij onze thuiswedstrijden :
Kmrd = kadetten meisjes
Mmrf = miniemen meisjes
Mjrb = miniemen jongens

ZIE TABEL  

Hieronder nog wat sfeerbeelden:
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Met reeds meer dan20 jaar ervaring in de sector

www.dakwerkenfernandlouagie.be

NIEUW! Groene energie, mooi geïntegreerd in uw dak.
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NIEUWE AANWINSTEN

Aanwinsten volwassenen
• De dag dat we Andy zijn arm afzaagden /
  Marnix Peeters
• Het appartement / Tatiana De Rosnay
• Bon Bini Beach / Suzanne Vermeer
• 13 uur / Deon Meyer

• De zwaluw en de kolibrie / 
  Santa Montefi ore
• Genadeloos / Karin Slaughter
• The magic / Rhonda Byrne
• Nauwelijks geraakt / Sandro Veronesi
• Niets verdwijnt / Elanor Dymott
• Het eerste jaar van haar huwelijk /
   Anita Shreve
• Het land van de vrouwen / Gioconda Belli
• Het kleine paradijs / Victoria Hislop
• Vijftig tinten donkerder / E.L. James
• Vijftig tinten grijs / E.L. James

Aanwinsten jeugd
•Papa, hoor je me? / Tamara Bos
•De schone slaapster / Siska Goeminne
•De vindeling van Wammerswald /
 Stefan Boonen
•De melkweg / Bart Moeyaert
•De glittergrot / Odo Hirsch
•Scoop / Arne Sierens
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Bibliotheek
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•Soepletters / Mieke Versyp
•De bovenkamer van Jakob /
 Evelien De Vlieger
•Code F242 / Erwin Claes
•Het Cupidocomplot / Johan Vandevelde
•Liefde :-( / Thomas Brinx
•Tussen hemel en aarde /
 Timothée de Fombelle
•De boodschapper / Markus Zusak

DE BIBLIOTHEEKWEEK 2012

Van 20 tot 27 oktober loopt de Bibliothee-
kweek onder het motto ‘Wie wordt de bibste 
van het land ’.

Bibliohteekbezoekers worden opgeroepen 
om hun droombib te beschrijven op www.
bibstevanhetland.be

Op zaterdag 20 oktober  en woensdag 24 ok-
tober worden onze talrijke, trouwe bibklanten 
extra in de watten gelegd met een hapje en 
een drankje op onze jaarlijkse Verwendagen ! 
En alle kinderen uit het 1e leerjaar kunnen 
een eerste leesboekje komen afhalen.
Ook worden de afgevoerde boeken aan een 
prikje verkocht.

Tot binnenkort in De Boekennok.

Het Bibliotheekteam
Ann, Mark, Monica, Roger en Tina.

Adres:
 Gemeentelijk Complex :
 Uitleenpost De Boekennok
 Nieuwe Steenweg 37
 8377 Zuienkerke

Telefoon: 050 / 42 45 45

E-mail: zuienkerke@bibliotheek.be

Openingsuren:
  woensdag : 17.00 – 19.00 u
  Zaterdag   : 10.00 – 12.00 u
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Gezondheid en 
veiligheid

GRIEPVACCINATIE BLIJFT BELANGRIJK
VOOR RISICOGROEPEN 

Elk jaar krijgen meer dan 285.000Belgen 
griep. De meeste mensengenezen vanzelf na 
enkele dagen, maar bij sommigen kan griep 
ernstige gevolgen hebben. Vooral bij risicogroe-
pen zoals 65-plussers en mensen met gezond-
heidsproblemen zoals diabetes  of een ziekte 
van longen, hart, lever of nieren. Vaccinatie is 
de enige manier om je tegen griep en vooral 
de gevolgen ervan te beschermen. 
Het Vlaams Griepplatform en het Vlaams Insti-
tuut voor Gezondheidspromotie en Ziektepre-
ventie (VIGeZ)raden risicogroepen daarom aan 
om zich in de maanden oktober en november 
te laten vaccineren tegen griep.

Griepvaccin verkleint kans op complicaties 
De ervaring van vorige griepseizoenen leert 
ons dat het griepvirus ernstigere gevolgen 
heeft voor 65-plussers en mensen met ge-
zondheidsproblemen zoals diabetes  of een 
ziekte van longen, hart, lever of nieren. De 
meest voorkomende complicaties van griep 
zijn bronchitis en  longontsteking. Elk jaar 
heeft griep meer dan 13000 ziekenhuisopna-
mes en 2800 doden tot gevolg.
Ook mensen die in nauw contact leven met 
deze risicogroepen doen er goed aan zich te 
laten vaccineren. Personen die beroepshalve 
voor risicogroepen zorgen, bijvoorbeeld in een 
ziekenhuis, woonzorgcentrum of als thuisver-
pleegkundige, kunnen door griepvaccinatie 
niet enkel zichzelf, maar ook de mensen voor 
wie ze zorgen tegen griep beschermen. 

“Bij heel wat mensen leven misvattingen over 
griepvaccinatie. Het is een veel gehoorde uit-
spraak dat het vaccin griep veroorzaakt. Het 
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griepvaccin bevat geen levende virusdeeltjes 
en kan dus geen griep veroorzaken”, licht 
Liesbet Dejaegere, stafmedewerker vaccina-
ties van het VIGeZ toe. “Als iemand kort na 
de inenting toch ziek wordt, kan het zijn dat 
die persoon kort voor of na de inspuiting be-
smet werd.Bovendien toont onderzoek aan 
dateen griepvaccin de kans op complicaties 
en dus op sterfte aanzienlijk vermindert. Het 
is daaromzeker het overwegen waard.”

Griep verspreidt zich zeer gemakkelijk
Griep is een virale aandoening die zich ge-
makkelijk verspreidt van mens tot mens, via 
druppelinfectie door hoesten en niezen. De 
verspreiding verloopt zeer snel op plaatsen 
waar veel mensen samen zijn zoals scholen, 
werkplaatsen, ziekenhuizen, kleine ruimtes, 
… Griep is meestal besmettelijk van één dag 
vóór tot een vijftal dagen na het begin van de 
symptomen.

Griepvaccin wordt terugbetaald aan risico-
groepen
Het griepvaccin kost maximaal 10 euro, maar 
wordt voor bijna de helft terugbetaald aan 
mensen uit de risicogroepen zoals 65-plus-
sers en chronisch zieken. Sommige mutuali-
teiten betalen het zelfs volledig terug.Ook de 
Vlaamse overheid biedt mensen in woonzorg-
centra (zoals RVT’s en rusthuizen) gratis het 
griepvaccin aan.

Meer informatie over de griepcampagne kan 
je terugvinden op www.vigez.been in het pers-
dossier.

GEZOND BINNEN? 
DA’S VENTILEREN EN VERLUCHTEN OM 
TE BEGINNEN…
Gemiddeld zitten we zo’n 85% van onze tijd 
binnen. Baby’s, oudere mensen, zieke men-
sen,… zitten in de herfst- en winterperiode 
vaak zelfs nog veel meer binnen! Daarom is 
het ook logisch dat je dan de verse, gezonde 
lucht snel opgebruikt. Door te koken, poet-
sen, douchen, roken, klussen,… komen er 
stoffen in de lucht die zich opstapelen en jou 
of je gezin kunnen ziek maken, zoals vocht, 
(� jn) stof, tabaksrook, CO,… 

Als het vocht niet weg kan uit je huis, dan 
kan er schimmel groeien en zal ook de huis-
stofmijt zich goed in zijn vel voelen. Al deze 
stoffen kunnen er voor zorgen dat je meer 
hoest, moeilijker ademt, sneller of meer ziek 
wordt,…. of zoals bij CO zelfs levensgevaar-
lijk zijn.

De oplossing: ventileren en verluchten!
Door te ventileren breng je voortdurend verse 
lucht binnen. Dit kan je doen door een raam 
op een kier te zetten of ventilatieroosters 
open te laten staan. Ventileren doe je best 
24 uur per dag! Goede ventilatie kan mee het 

FEESTZAAL

DE NIEUWE
BLAUWE TOREN

Zaal voor alle gelegenheden
Tot 200 personen

Huwelijken, communiefeesten,
Vergaderingen, rouwmaaltijden

Eigen keuken ! Ruime parking!

Elke eerste maandag van de maand :
Seniorendansnamiddag

Blankenbergse Steenweg 2
8377 Zuienkerke

Tel./Fax. 050 31 44 65
Gsm 0498/74 35 67
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verschil maken tussen een gezond en een on-
gezonde woning.
Door te verluchten breng je op korte tijd veel 
frisse lucht binnen door bijvoorbeeld een 
raam of buitendeur meerdere keren per dag 
15 minuten helemaal open te zetten. Het is 
beter om enkele keren kort (10-15 minuten) 
te verluchten dan één keer heel lang, omdat 
dan je muren, plafond,… te veel afkoelen. Zo 
kost het je veel meer energie om je kamer 
weer op te warmen en kan vocht neerslaan 
op die plaatsen. Verluchten doe je wanneer 
de binnenlucht sterk vervuild is of veel vocht 
bevat (bad, douche, koken, schilderen,…).

Een proper ventilatiesysteem
= propere lucht
Heb je een ventilatiesysteem in je woning, 
zorg er dan voor dat dit goed onderhouden 
is. Raadpleeg bij twijfel de handleiding of je 
installateur. Slecht onderhouden ventilatie-
systemen kunnen de kwaliteit van de lucht in 
je woning veel slechter maken in plaats van 
beter.

Heb je ventilatieroosters in je woning, maak 
deze dan regelmatig eens schoon. Maak het 
rooster open en verwijder stofnetten, blaad-
jes, beestjes,… Deze zorgen er voor dat de 
frisse lucht ofwel niet meer in je woning bin-
nenkomt, ofwel alweer een pak minder fris is.

6 tips voor gezonde lucht in je woning
1. Rook niet binnen
2. Ventileer 24 uur per dag
3. Gebruik de ventilatieopeningen in huis, 

sluit ze niet af
4. Verlucht extra tijdens en na douchen, 

koken, poetsen, klussen,…
5. Verwarm je met een kolen- of houtka-

chel, open haard,…. zorg dan dat je 

toestel goed werkt, je schouw gereinigd 
is én je voldoende frisse lucht binnen 
brengt. Zo verbeter je de luchtkwaliteit 
en verminder je de kans op CO-vergifti-
ging.

6. Verlucht je woning extra wanneer je 
nieuwe meubels hebt geplaatst.

Meer info over gezond wonen: www.mmk.be/
gezondwonen.

Omdat ventileren en verluchten belangrijk is 
voor de gezondheid, wil Logo Brugge-Oosten-
de vzw je informeren over dit milieu- en ge-
zondheidsprobleem.

Dieter Vanparys
Medisch milieukundige bij Logo Brugge-Oos-
tende vzw

Bron tekening: Logo Antwerpen vzw, stad en 
OCMW Antwerpen, Samenlevingsopbouw Ant-
werpen stad en Wijkgezondheidscentrum ‘t 
Spoor

JE AUTO: WE HEBBEN SLECHT NIEUWS EN
GOED NIEUWS…
Via de tv, radio, 
kranten,… hoor 
je het de laatste 
tijd weer al te 
vaak: als auto-
bestuurder zal je 
bij de volgende 
tankbeurt weer 
meer geld kwijt 
zijn. Zo wordt het steeds duidelijker dat er 
heel wat voordelen zijn aan minder benzine 
of diesel te verbruiken: je kan je geld aan an-
dere, misschien veel leukere zaken besteden 
én je trakteert iedereen meteen op betere 
luchtkwaliteit, en dus gezondheid.
Het slechte nieuws: brandstof is duur, en 
geeft nog ongezonde lucht ook!
Sinds 1988 tot nu is Euro95 benzine meer 
dan dubbel zo duur geworden terwijl de prijs 
van diesel soms tot bijna 4 keer zo hoog is 
geworden. Er wordt niet meteen verwacht dat 
de prijzen nog sterk zullen dalen.
Het verbranden van benzine of diesel kost 
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niet alleen geld aan de pomp. Door de lucht-
verontreiniging die je zo in de lucht brengt, 
worden in Vlaanderen ook heel wat mensen 
ziek of zieker. Vooral gevoelige mensen zo-
als baby’s, jonge kinderen, oudere mensen, 
mensen met gevoelige luchtwegen, astma, … 
kunnen door de luchtverontreiniging veel pro-
blemen krijgen. Vergeet ook niet dat � jn stof 
niet alleen buiten in de lucht zit: terwijl je rijdt, 
hangt er binnen in je wagen vaak veel meer 
� jn stof dan buiten!
Het goede nieuws: minder verbruiken, is win-
nen in je portefeuille én zelfs anderen trakte-
ren op een betere gezondheid!
Je kan zelf heel wat doen om minder brand-
stof te verbruiken.

Hierbij zetten we ze nog eens op een rijtje:
• Niet met de auto rijden is natuurlijk het 

best: vaak kan je een autoritje heel 
gemakkelijk vervangen door een gezond, 
verfrissend � etsritje. Met een goede 
� etstas kan je al heel wat boodschap-
pen gemakkelijk meenemen.

• Ga eens met de fi ets naar het werk: 
je zal merken dat het in Vlaanderen 
toch niet zo vaak regent, toch niet altijd 
tijdens de momenten waarop je naar of 
van je werk komt.

Soms is het echter niet zo gemakkelijk om 
je auto aan de kant zetten. Pas dan bijvoor-
beeld je rijstijl aan:

• Rij bij een constante snelheid in een 
zo hoog mogelijke versnelling (bvb. 70 
km/h in de 5e versnelling)

• Laat op tijd je gas los wanneer je een 
kruispunt, verkeerslicht, ... nadert.

• Rem op de motor: Laat je motor zo lang 
mogelijk in dezelfde versnelling zonder 
de koppeling in te drukken. Schakel dan 
terug net boven de 1000 toeren/min.

• Controleer maandelijks je bandenspan-
ning: te weinig spanning zorgt ervoor 
dat je veel meer verbruikt en de banden 
sneller verslijten.

• Schakel je airco alleen aan als het echt 
warm wordt in de auto of wanneer je 
ramen beslaan. Met een raam open bij 
hoge snelheid verbruik je tot 5% meer 

brandstof, met airco zelfs 10 tot 25% 
meer.

• Zet je motor af bij korte stops zoals bij 
een openstaande brug, spoorwegover-
gang, wanneer je iemand afhaalt, … 
Vanaf je ongeveer 30 seconden moet 
wachten is het de moeite waard om je 
motor af te zetten. Met een moderne 
wagen is dit zelfs veel minder!

Omdat er vaak een grote bezorgdheid is rond 
ongezonde lucht, wil Logo Brugge-Oostende 
vzw je informeren over dit milieu- en gezond-
heidsprobleem.

Dieter Vanparys
Medisch milieukundige bij Logo Brugge-Oos-
tende vzw

MARLEEN MERCKX ROEPT VROUWEN OP
OM NAAR HUN BORSTEN TE LATEN KIJKEN

In oktober –internationale borstkanker-
maand- zetten de Logo’s en CBO’s van West 
–en Oost-Vlaanderen borstkankerscreening 
in de kijker. We spreken met Marleen Mer-
ckx, meter van de actie.
In oktober ben je meter van de actie “Laat naar 
je borsten kijken” in Oost- en West-Vlaanderen. 
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Van waar je engagement?
Marleen Merckx: Naast mijn rol als Simon-
neke in de één-serie “Thuis”, ben ik bezig 
met theater. Sinds ik Vlaanderen rondtoer 
met mijn monoloog “Wintertulpen” word ik 
soms aangesproken om campagnes rond 
kanker te ondersteunen. Ik draag graag bij 
aan dergelijke bewustmakingsacties. Zeker 
zo’n positieve en kleurrijke actie als deze. 
Ik ben ervan overtuigd dat we hiermee heel 
wat vrouwen kunnen aanspreken: sportieve, 
elegante, creatieve, gezonde vrouwen, noem 
maar op.Vrouwen van 50 tot en met 69 jaar 
kunnen om de twee jaar een gratis en kwa-
liteitsvolle screeningsmammogra� e laten 
uitvoeren. Dat is niet onbelangrijk. Want hoe 
vroeger borstkanker opgespoord wordt, hoe 
groter de kans op volledig herstel. 
Ken je in je omgeving vrouwen die met borst-
kanker geconfronteerd werden?
Marleen Merckx: Iedereen kent wel iemand 
die borstkanker heeft of heeft gehad. Dat is 
ook niet zo verwonderlijk want elk jaar krijgen 
5000 vrouwen in Vlaanderen borstkanker. 
Ook in mijn professionele leven kom ik vrou-
wen tegen die te horen krijgen dat ze borst-
kanker hebben. Als je er persoonlijk mee 
geconfronteerd word en je werkt voor tv dan 
sta je daarmee extra in de belangstelling. En 
natuurlijk mijn moeder. En ook mijn grootmoe-
der en tante kregen borstkanker. Daardoor 
behoor ik zelf ook tot de risicogroep en word 
ik goed opgevolgd. 
Wat is jouw ervaring met een mammografi e?
Marleen Merckx:Voor mij is een bezoek aan 
de radioloog net zo gewoon als een bezoek 
aan de tandarts. Het moet gewoon en dus 
doe je dat. Ik heb er helemaal geen schrik 
voor. Ik vind het ook niet pijnlijk. 
En tot slot, heb je nog een boodschap voor de 
vrouwen?
Marleen Merckx:  Zorg goed voor jezelf en 
aarzel niet om naar je borsten te laten kijken. 
Doe het gewoon! Er is niets aan.

OKRA ZUIENKERKE.

Okra   Zuienkerke doet opnieuw een oproep 
aan alle 55 plussers om eens langs te komen 
en vrienden en kennissen mee te brengen.

Dit staat er nog op het programma 
van Okra voor het najaar 2012:

Onze activiteiten:
•Iedere dinsdag kaarting met gratis bolling 
voor de kaarters de 1ste dinsdag van de 
maand in de notelaar om 14 uur
•Donderdag 11 oktober Herfstfeest met Jac-
ques Coorevits(Jaco) in de Notelaar om 14 
uur
•Maandag 29 oktober komische fi lm in de 
Notelaar om 14 uur: iedereen welkom
•SENIORENWEEK 
•Maandag 19 november: grootoudersfeest in 
de gemeenteschool vanaf 14 uur
•Vrijdag 23 november jaarlijkse worstenkaar-
ting in de Notelaar van 14 uur tot 23 uur
•Zaterdag 24 november Mis voor de leden en 
overledenen  van de okra om 11 uur waarna 
Feestmaaltijd in de Nieuwe Blauwe toren 
•Vrijdag  14 december bloemschikken in de 
Notelaar om 14 uur
•Donderdag 20 december Kerstfeest met de 
toneelgroep De Sterre

Bestuur Okra

SINTERKLAASFEEST
Met Kinderanimatie: 
De sprookjesfabriek

zondag 25 november 2012 14 U

in de sportzaal van de gemeenteschool te 
Zuienkerke

voor alle kinderen tussen 1 en 12 jaar wo-
nende in Zuienkerke, Meetkerke, Houtave en 
Nieuwmunster

Deelnameprijs : 3 euro per kind
 Maximum 7 euro per gezin
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van de overledene. We proberen zo goed mo-
gelijk aan te voelen wat de mensen zelf wil-
len. Aandachtig kunnen luisteren is daarom 
enorm belangrijk."
Wij staan 7 dagen op 7, 24 op 24 uur paraat 
om u doorheen de moeilijke periode te lood-
sen na het overlijden van een dierbare. Wij 
regelen de praktische zaken, maar kunnen u 
ook helpen met steun en goede raad.
Hoe de Fam. Bleyaert de nabestaanden 
opvangt, de overledene de laatste zorgen 
toedient, hoe een verminkte persoon weer 
toonbaar maken ect…dit  alles wordt ons ge-
durende een 2 uur durende rondleiding ver-
teld. Nadien mogelijkheid tot vragen stellen.

Startplaats : Natiënlaan 85, Knokke Heist
Uur : we verzamelen om 14.45u ter plaatse.
Prijs :  leden 3€  Niet leden : 5€
Graag vooraf inschrijven tot 16/11 bij  : 
Serruys Jacques, Blankenbergsesteenweg 
448  0486/71.44.84
Van Belle Romain, Nieuwe steenweg 106  
050/41.35.62
Caelenberghe Marleen, Lettenburgstraat 
11  0478/54.04.35
Cuypers Henri, Dorpweg 24-Meetkerke  

De goede Sint en  zijn Zwarte Pieten komen 
de vrolijke liedjes van de kinderen aanhoren 
omstreeks 16u. Daarna krijgen alle ingeschre-
ven kinderen die aanwezig zijn een attentie. 
Wij stellen de aanwezigheid van de ouders op 
prijs. Zij kunnen tijdens en na de voorstelling 
samen met grootouders, broertjes, zusjes, 
vriendinnetjes en vriendjes voor een drink en 
een wafel terecht in de cafetaria.
Graag tot dan !!

 PASAR ORGANISEERT
17 november 2012
Bezoek aan een begrafenisondernemer.

"Het is elke keer opnieuw een uitdaging om 
een unieke begrafenis uit te werken op maat 

Inschrijving en contante betaling bij:
Wim Derudder   
Oostendesteenweg 72, Houtave
Geert Quintens
Hoeksam3, Nieuwmunster
Erwin Stultjens
Mareweg 6, Meetkerke
Conny Van Belle
Nieuwe Steenweg 122, Zuienkerke
Hubert Bonte
Meetkerkestraat 14, Zuienkerke
Annelies Pillen,
Nieuwe Steenweg 83, Zuienkerke
Betty Vandevelde
Lettenburgstraat 2 Zuienkerke

Inschrijvingsstrook (inschrijven kan tot uiterlijk maandag 19 november 2012)
Men is pas ingeschreven na betaling
NAAM, VOORNAAM  EN LEEFTIJD VAN DE KINDEREN

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

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

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

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

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

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

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

Met de steun van het gemeentebestuur en de cultuurraad van Zuienkerke

Men is pas ingeschreven na betaling
NAAM, VOORNAAM  EN LEEFTIJD VAN DE KINDEREN

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................................
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0479/36.46.17
Cools wim, Nieuwe Steenweg 135   
0496/83.22.75
Valcke.Marijke@telenet.be Of via www.pa-
sar.be/ Zuienkerke
Nadien kunnen we samen, facultatief, een 
broodmaaltijd nuttigen.

NIEUWS VAN DE VRIENDENKRING
VAN DE BLOEDGEVERS TE ZUIENKERKE

Sinds 23 april 2012 bestaat de vriendenkring 
van de Bloedgevers van Zuienkerke 50 jaar. 
Onze aanvraag om erkend te worden als Ko-
ninklijke Vereniging werd door de Koning, half-
weg juni, goedgekeurd. 

Op 11 september werd het bestuur van de 
vriendenkring uitgenodigd door de Gouver-
neur van de Provincie  op het Provinciaal Hof 
te Brugge. In een feestelijk kader werd ons 
het of� ciële brevet, dat de beslissing van de 
Koning bevestigd, door de Gouverneur over-
handigd.

Wij werden eveneens door het gemeentebe-
stuur van Zuienkerke op 14 augustus uitge-
nodigd. We werden er gevierd als verdien-
stelijke burgers ter gelegenheid van ons 50 
jarig bestaan, en de erkenning voortaan de 
Koninklijke titel te mogen dragen.
De Vriendenkring van de Bloedgevers van Zui-
enkerke mag zich dus nu Koninklijk noemen.
Om dit opmerkelijke feit te vieren dien je al-
vast zaterdag 4 mei 2012 in je agenda te 
noteren. We zullen dan die  erkenning op de 
gepaste manier samen met al onze dono-
ren vieren. De praktische informatie volgt in 
maart volgend jaar.

Op de vorige bloedcollecte van 4 september 
mochten we in totaal 140 donoren verwelko-
men. Daarvan waren er 3 donoren die voor de 
eerste maal bloed gaven. Tevens waren er  5 
donoren die voor de eerste maal naar Zuien-
kerke bloed kwamen geven.
Ten opzichte van juni hadden we 10 donoren 
meer en 5 meer dan in september 2011.
De volgende bloedcollecte gaat door op dins-
dag 4 december in de gemeenteschool te 
Zuienkerke van 16u00 tot 20u00.
Vorig jaar mochten wij in totaal 531 dono-
ren verwelkomen. Dit jaar streven we ernaar, 
mede dank zij de grote promotieactie die in 
het voorjaar in de gemeenteschool van Zuien-
kerke werd georganiseerd, in totaal meer dan 
550 donoren te mogen ontvangen. Daarom 
doen we een speciale oproep om op 4 de-
cember massaal aanwezig te zijn.

Arnold Van Eeghem - secretaris

ONTBIJTEN MET DE GEZINSBOND 
Gezond ontbijtbuffet op zondag 4 november 
2012

In het restaurant van het Sint-Pieterscollege/
Sint-Jozefshandelsschool, 
Weststraat 86 - Blankenberge

Neem deel aan dit gezellig ontbijt en laat je 
verwennen.
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Start ontbijt:
vanaf 8u30
Je kunt lekker uitslapen en dan rechtstreeks 
naar de ontbijttafel komen. Je mag met het 
ganse gezin ontbijten tot uiterlijk 11u15. Voor 
de kleinsten is er een speelhoek voorzien en 
is er kinderoppas.
Start van het ontbijt vanaf 8u30 tot 10u30.

Vrije
wandeling
om 8 u
Voor wie het wenst is er om 8u vanaf het 
Sportcentrum van Bloso. een geleide wande-
ling langs een parcours, waar ook kinderwa-
gens mee kunnen. De wandeling eindigt bij 
het ontbijt. Voor de wandeling hoef je niet in 
te schrijven. (wel voor het ontbijt).

Deelnameprijs:
€ 2 per persoon, maar maximum  € 7 per 
gezin.

(kinderen geboren na 4 november 2009 gra-
tis). Niet-leden kunnen niet deelnemen. Men 
kan wel lid worden (voor 2013). 

Waar in schrijven?
Hubert Bonte, Meetkerkestraat 14, ZUIEN-
KERKE – tel. 050 41 28 06
Betty Vandevelde, Lettenburgstraat, 2, ZUIEN-
KERKE – tel. 050 31 11 66 
Eric De Wasch, Pluvierlaan, 6, Blankenberge 
– tel. 050 41 46 36

Of per fax. 050 42 95 66     Of e-mail de-
wasch.eric@scarlet.be

Bezorg het inschrijvingsformulier in een brief-
omslag, samen met het gepast geld, op bo-
venstaande adressen. 

Ten laatste op 1 november!
Schrijf nu al in voor dit gezond ontbijtbuffet.

Inschrijvingsformulier Ontbijt op zondag 4 november 2012.
Je kan ook een e-mail sturen naar          dewasch.eric@scarlet.be
 Inschrijving tot volledige bezetting en ten laatste op 1 november 2012
 Aanvangsuur: vanaf 8u30 tot 10u30. 

Naam: ...........................................................................................................................................................................................................................

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

Lidnummer: ..........................................................................................................telefoon: ...............................................................................

eventueel) e-mail:  ...........................................................................................................................................................................................

Schijft in met:
…………volwassenen  en + 12 jaar

………….kinderen < 3 jaar  (leeftijd: ………………….......................….................….............………… ) 

………….kinderen 3 – 12 jaar (leeftijd: …………...............................….........................….………… )

En betaalt: € ……………………… (in briefomslag, samen met dit inschrijvingsformulier)

Wij komen rond ……….. uur.  Wij wensen samen te zitten met ………..

(De wandeling om 8 u vanaf Bloso komt aan in de Weststraat 86  rond 8u45; de wandeling is vrij)
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GEZINSBOND ZUIENKERKE ORGANISEERT
2DE HANDSBEURS

Tweedehandsbeurs
Zondagvoormiddag 11 november 2012

9:00 tot 12:00 
Volwassen kledij 

&
Kinderartikelen

# baby,- kinder-en tienerkleding
# kinderuitzet- kinderfi etsen

Speelgoed

Allerlei kleine spullen

  Gratis toegang

OPGEPAST ANDER ADRES!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Feestzaal
In de nieuwe Blauwe Toren.
Blankenbergse Steenweg 2
8377 Zuienkerke
Recht tegenover B-Park Brugge

Info & Inschrijving:
Betty Vandevelde
Lettenburgstraat 2
8377 Zuienkerke
vandeveldebetty@telenet.be  
met vermelding van naam en lidnr.

Lidkaart 2012 verplicht te tonen op de dag 
zelf.
Wie zijn lidkaart 2012 de dag zelf niet kan 
tonen betaalt onmiddellijk 8€ extra.
Enkel betaalde plaatsen zijn gereserveerde 
plaatsen. 
In de standplaats is een kom soep en beleg-
de pistolet inbegrepen. 
Reglement voor standplaatsen op aanvraag 
via mail.
Leden € 12
Niet – Leden € 20
Organisatie
Gezinsbond
Zuienkerke

KVLV NIEUWMUNSTER 

KVLV NIEUWMUNSTER roept alle vrouwen van 
Nieuwmunster op om aan te sluiten bij het 
bestuur.
Neem contact op met Anneke Delannoye
Myriam Vermeersch
Kathleen Dumarey

De activiteiten voor de komende maanden:
 
Op 5 November is er Kookles, met het thema 
FEEST. 
Deze gaat door in De Bommel om 19h00.
 
Op 17 December is het Kerstfeest met als 
thema Poverello.
Deze gaat door in De Bommel om 13h30.

ONTBIJT TEN VOORDELE VAN VIVIR EN
AMOR IN GUATEMALA

Zondag 21 oktober 2012 organiseert Sarah 
Slembrouck een ontbijtbuffet ten voordele 
van het project ‘Vivir en Amor’ in Guatema-
la. Zij zal daar 2 maanden stage gaan lopen 
als verpleegkundige bij het project ‘Vivir en 
Amor’.
‘Vivir en Amor’ is een project dat in 2001 
is opgericht door twee Belgische dames. Zij 
hebben in Yalanhuitz een ziekenhuis opge-
richt die medische hulp biedt aan een 20-tal 
dorpen in de omgeving. Ondertussen is het 
project al heel wat gegroeid en is er ook al 
een 2de ziekenhuis geopend in het dorpje 
Pojom. Ze voorzien vormingen voor de lokale 
vroedvrouwen en leiden de lokale bevolking 
op zodat zij kunnen meedraaien in de zieken-
huizen.
 Het project houdt zich niet alleen bezig op 
medisch vlak, maar biedt ook ondersteuning 
aan het lokale onderwijs. Zo gaan ze op zoek 
naar vrijwilligers om de Engelse taal en infor-
matica daar te onderwijzen.
Om het project wat � nancieel te steunen orga-
niseert Sarah Slembrouck daarom dit ontbijt.
Iedereen is welkom van 8u tot 11u30 in zaal 

Recht tegenover B-Park Brugge
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‘De Notelaar’ (Nieuwesteenweg 96) om lek-
ker te ontbijten. De kaarten zijn te koop aan 
€10 voor volwassenen, €5 voor kinderen on-
der de 12 jaar en €4 voor een steunkaart. 
Kaarten kunt u bestellen bij Sarah zelf via 
slembrouck.sarah@gmail.com of u kunt ze 
kopen bij mevrouw Ann Michiels in het ge-
meentehuis te Zuienkerke of bij mevrouw Dé-
siréeVandevyvere, directie van de gemeente-
school Zuienkerke.

EINDEJAARSCAMPAGNE 2012 AMNESTY 
INTERNATIONAL

Streef mee naar vrijheid van meningsuiting 
voor iedereen tijdens de jaarlijkse mensen-
rechtenweeek van zaterdag 1 tot en met 
maandag 10 december 2012.

Amnesty International voert actie voor alle 
mensen wiens rechten, waar ook ter wereld, 
geschonden worden.
Demonstranten in het Midden-Oosten en 
Noord-Afrika eisen het op.
In China worden schrijvers, journalisten en 
opiniemakers vervolgd en opgesloten.
In Syrië is het aartsmoeilijk om aan betrouw-
bare informatie te komen door censuur.
In Wit- Rusland en Azebeiddzjan was het 
evenmin een goed jaar voor de vrijheid van 
meningsuiting.
Journalisten en activisten kregen gedurende 
2011 te maken met intimidatie en gevange-
nisstraffen op basis van verzonnen aanklach-
ten.
Wie het recht op vrije meningsuiting kan uit-
oefenen, heeft een sterke hefboom in han-
den voor de verdediging van de andere men-
senrechten.
Amnesty roept daarom iedereen op om actie 
te voeren voor mensen die beknot worden in 
hun vrijheid van meningsuiting.

Neem contact op met Erica Baeck, verant-
woordelijk beweging, ericab@aivl.be
Tel. 03/217.44.29
Of www.amnesty.be/amnestygroep

GEBOORTEN 
RANI VANDEROSTYNE, dochterje van Tille-
man Bianca en Vanderostyne Dimitri, geboren 
te Brugge op 27 juni 2012 en wonende te 
Nieuwmunster

RAIZZA DE GRAEVE, dochtertje van Arents 
Davina en van De Graeve Geert, geboren te 
Brugge op 25 juli 2012, wonende te Meet-
kerke

STAN VAN QUALLE, zoontje van Jonckheere 
Mirella en van Van Qualle Tony, geboren te 
Brugge 28 juli 2012, wonende te Meetkerke

EVE VAN QUALLE, dochtertje van Jonckheere 
Mirella en van Van Qualle Tony, geboren te 
Brugge op 28 juli 2012, wonende te Meet-
kerke.

ARTHUR TANT, zoontje van Deleye Anne en 
Tant James, geboren te Brugge op 30 juli 
2012, wonende te Zuienkerke.

XAVER VAN EVEN, zoontje van Bultynck Jona 
en Van Even Bart, geboren te Brugge op 10 
september 2012, wonende te Zuienkerke.

LASSE LUST, geboren te Brugge op 25 sep-
tember 2012, zoontje van Van Neste Merel 
en Lust Pieter, wonende te Houtave
Hartelijk welkom, kleine Zuienkerkenaartjes! 

HUWELIJKEN
JANTIENE TACK, geboren te Roeselare op 4 
mei 1987 en THIBAULT VANROOSE, geboren 
te Brugge op 14 april 1986, gehuwd te Zuien-
kerke op 27 juli 2012.

LINDA VAN PAMEL, geboren te Blankenberge 
op 4 maart 1968 en PASCAL GEEROLF, ge-
boren te Brugge op 25 mei 1971, gehuwd te 
Zuienkerke op 1 augustus 2012.

STEFANIE CLAEYS, geboren te Brugge op 21 
augustus  1985 en DE PREST STIJN, gebo-
ren te Leuven op 28 november 1985, gehuwd 
te Zuienkerke op 25 augustus 2012.
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SARAH VANGENECHTEN, geboren te Blan-
kenberge op 10 maart 1981 en JAN PIN-
TELON, geboren te Brugge op 9 september 
1984, gehuwd te Zuienkerke op 1 september 
2012.

SOFIE MASSCHELEIN, geborente Brugge op 
25 september1989 en DINO ROBAEY, gebo-
ren te Knokke-Heist op 9 mei 1971, gehuwd 
te Zuienkerke op 5 september 2012.

Profi ciat aan de bruidsparen.

OVERLIJDENS
STAN VAN QUALLE, geboren te Brugge op 28 
juli 2012 en overleden te Brugge op 28 juli 
2012

IVONNE JACOBY, geboren te Ieper op 23 sep-
tember 1928 en overleden te Blankenberge 
op 1 september 2012,weduwe van Duthoy 
Jozé.

ETIENNE COUDEVILLE, geboren op 7 maart 

1948 en overleden te Nieuwmunster op 5 ok-
tober 2012, echtgenoot van Blanckaert Ka-
trien, wonende te Nieuwmunster

Wij bieden de families onze deelneming aan.

JUBILEA 
GODELIEVE MAERTENS EN LUCIEN SCHEE-
MAEKER • 09.07.1947  09.07.2012

65 JAAR GEHUWD

Op 9 juli 1947 zetten Lieve en Lucien 
Scheemaeker de grote Stap.
65 jaar later, op  9 juli 2012 werden zij ge-
huldigd door het College van Burgemeester 
en schepenen.
Zij zijn het derde koppel van Zuienkerke die 
werden gevierd met hun briljanten huwelijk.
Lucien en Lieve zijn geboren en getogen 
Nieuwmunstenaars.
Na hun huwelijk zijn ze gaan wonen in de 
ouderlijke woning van Lucien in de Bommel-
straat waar ze nog steeds wonen.

65 jaar gehuwd • Godelieve Maertens en Lucien Scheemaeker 
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Hun huwelijk werd bezegeld met 2 kinderen 
Luc en Linda., 4 kleinkinderen en 8 achter-
kleinkinderen.
Zij hebben heel hun leven hard gewerkt.
Lucien werkte 24 jaar als zelfstandige en 
21 jaar als loontrekkende. Lieve was naast  
huisvrouw ook nog gedurende 19 jaar zelf-
standige boerin.
In 1980 hadden ze eindelijk tijd om te pro� -
teren en te genieten van het leven.
Nu met ouder worden kunnen Lieve en Lu-
cien nog enorm genieten van een etentje, 
een ritje met de auto en buiten zitten in de 
tuin.

MINNEKE HENDERIECKX EN GEERT POELS 
24.07.1962  24.07.2012

50 JAAR GEHUWD

Op 24 juli 1962 gaven Minneke en Geert 
elkaar het ja-woord te Borgerhout.
Tijdens de Valentijnsnacht op het bal van de 
scouts was de vlam overgeslagen.

Het gezin Poels kwam  35 jaar geleden in 
Nieuwmunster wonen omdat het Antwerpse 
bouwbedrijf waar Geert werkte, startte met 
een afdeling in Zeebrugge.
Zij hebben 2 zonen en 2 kleindochters.
De rode draad door hun leven is vrijwilligers-
werk.
Minneke gaat elke week de bloemen verzor-
gen in de Fabiolakliniek in Blankenberge en 
in het rusthuis.
Zij zit ook in een gespreksgroep met de vrou-
welijke gevangenen.

50 jaar gehuwd • Minneke Henderieckx en Geert Poels
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Geert heeft de Bijbel in braille vertaald.
Naast al het vrijwilligerswerk, houden zij van 
reizen en rondtrekken in de natuur.
Van al deze reizen maakt Geert vele foto’s.
Zij werden door de gemeentelijke overheid 
gevierd.

DENISE ADRIAENS EN GERARD VERSYCK 
22.09.1962  22.09.2012

50 JAAR GEHUWD 
Gerard en Denise huwden op 22 september 
1962 te Gistel.
50 jaar later vierden zij hun gouden bruiloft 
te Zuienkerke omringd door hun kinderen, 
kleinkinderen , familie , buren en vrienden 
en het College van Burgemeester en Sche-
penen.
Denise is afkomstig van Gistel en zij groeide 
op in een landbouwersgezin.
Op Gistel kermis heeft zij Gerard leren ken-
nen.

Gerard groeide op in de boerderij van Groot- 
Schoeringe in een gezin  van 5 kinderen .
Na hun huwelijk hebben zij de boerderij van 
de ouders van Gerard verdergezet.
In 1962 werd zoon Mark geboren en in 
1965 dochter Martine.
Intussentijd hebben ze ook nog 2 kleinkinde-
ren.
Ondanks het vele werk, heeft Densie jaren-
lang de Zuienkerkse processie mee georga-
niseerd.
Ook heeft zij jarenlang vrijwillig het kapelletje 
van Schoeringe onderhouden.
Gerard houdt vooral van werken op de boer-
derij en knutselen  aan oude tractors.

Hartelijke gelukwensen  aan deze koppels en 
nog vele mooie, gelukkige en gezonde jaren 

samen!

Alain De Vlieghe, burgemeester bevoegd 
voor  feestelijkheden 

50 jaar gehuwd • Denise Adriaens en Gerard Versyck 
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ONZE VERDIENSTELIJKE INWONERS  
 
Op 14 augustus 2012 werden de verdienste-
lijke burgers van onze gemeente gevierd.

- DRIE LAUREATEN VAN DE ARBEID :
Rudi Vansnick, Jürgen Carpels en Dirk Marnhef.
Op 19 juni 2011 werd door Zijne Majesteit de 
Koning de titel en het bronzen erekenteken 
van Laureaat van de Arbeid in de sector glas-
industrie toegekend aan twee burgers uit onze 
gemeente, namelijk aan de heer Rudi Vansnick 
en de heer Jürgen Carpels.
De volgende verdienstelijke burger als Laure-
aat van de Arbeid is de heer Dirk Marnhef.
Bij de viering van de verdienstelijke burgers in 
het jaar 2000 ontving hij reeds het bronzen 
erekenteken van Laureaat van de Arbeid en 
tevens het Burgerlijk ereteken voor daden van 
moed en zelfopoffering.
Op 30 juli 2010 werd door Zijne Majesteit de 
Koning, op voordracht van de bevoegde Minis-
ters, het “gouden erekenteken” van Laureaat 
van de Arbeid in de sector Bouw verleend.

- MEESTER GROOTKEUKENKOK
YVES DE DECKER 
Yves De Decker is als  kok werkzaam  in de 
Brugse centrale OCMW-keuken “Rudderhove”, 
Vorig jaar in november werd hij  uitgeroepen 
tot de Beste Belgische Grootkeukenkok 2011-
2012.
Dit gebeurde na een wedstrijd, die georgani-

seerd werd door de Vereniging van Vlaamse 
Grootkeukenkoks. Het is de bedoeling om met 
deze wedstrijd originele feestgerechten te cre-
eren, nieuwe bereidingsprocedés te stimule-
ren, de aandacht te vestigen op kwaliteit, hy-
giëne en voedselveiligheid in grootkeukens en 
het beroep van grootkeukenkok op te waarde-
ren. Negen chefs bereidden een driegangen-
feestmenu.
Omdat grootkeukenchefs altijd economisch 
moeten werken met ingrediënten met een be-
perkte kostprijs, mocht de grondstoffenkost-
prijs van het menu maximaal zeven euro 
per persoon bedragen. 
Naar goede OCMW-traditie bereikte meester 
Yves met beperkte middelen een schitterend 
resultaat. Hij maakte zalmforel met terrine van 
roodbaars en coulis van gerookte paling,
een roomtaart met geitenkaas, pompoenmar-
melade en frambozenkletskoppen.
Zijn menu blonk volgens de tafeljury uit in pre-
sentatie, smaak, authenticitei en originaliteit 
en daardoor kwam Yves De Decker als win-
naar uit de bus.  

- CONNY VAN BELLE:
HELPER MENSEN IN NOOD
Enkele maanden geleden  heeft Conny Van 
Belle een goede daad gesteld met belangrijke 
gevolgen voor het slachtoffer in kwestie. Toen 
een motorrijder in haar straat ten val kwam 
en de buren in paniek naar haar toesnelden, 
heeft Conny Van Belle het hoofd koel gehou-
den en heeft zij de jongeman de eerste zorgen 
toegediend.
Als verpleegkundige wist ze dat het belangrijk 

Houtave  I  Zuienkerke  I  Meetkerke  I  Nieuwmunster  I Houtave  I  Zuien-
kerke  I  Meetkerke  I  Nieuwmunster  I Houtave  I  Zuienkerke  I  Meetkerke  
I  Nieuwmunster  I Houtave  I  Zuienkerke  I  Meetkerke  I  Nieuwmunster  I 
Houtave  I  Zuienkerke  I  Meetkerke  I  Nieuwmunster  I  Houtave  I  Zuien-
kerke  I  Meetkerke  I  Nieuwmunster  I Houtave  I  Zuienkerke  I  MeetkerkeI  
Nieuwmunster  I Houtave  I  Zuienkerke  I  Meetkerke  I  Nieuwmunster  I 
Houtave  I  Zuienkerke  I  Meetkerke  I  Nieuwmunster  I Houtave  I  Zuien-
kerke  I  Meetkerke  I  Nieuwmunster  I Houtave  I  Zuienkerke  I  Meetkerke  
I  Nieuwmunster  I Houtave  I  Zuienkerke  I  Meetkerke  I  Nieuwmunster  I 
Houtave  I  Zuienkerke  I  Meetkerke  I  Nieuwmunster  I Houtave  I  Zuien-
kerke  I  Meetkerke  I  Nieuwmunster  I Houtave  I  Zuienkerke  I  Meetkerke  
I  Nieuwmunster  I  Houtave  I  Zuienkerke  I  Meetkerke  I  Nieuwmunster  
I Houtave  I  Zuienkerke  I  MeetkerkeI  Nieuwmunster  I Houtave  I  Zuien-
kerke  I  Meetkerke  I  Nieuwmunster  I Houtave  I  Zuienkerke  I  Meetkerke  
I  Nieuwmunster  I Houtave  I  Zuienkerke  I  Meetkerke  I  Nieuwmunster  I 
Houtave  I  Zuienkerke  I  Meetkerke  I  Nieuwmunster  I Houtave  I  Zuien-

Houtave  I  Zuienkerke  I  Meetkerke  I  Nieuwmunster  I Houtave  I  Zuien
kerke  I  Meetkerke  I  Nieuwmunster  I Houtave  I  Zuienkerke  I  Meetkerke  
I  Nieuwmunster  I Houtave  I  Zuienkerke  I  Meetkerke  I  Nieuwmunster  I 
Houtave  I  Zuienkerke  I  Meetkerke  I  Nieuwmunster  I  Houtave  I  Zuien
Mensen van bij ons

Onze verdienstelijke inwoners
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was om erger te voorkomen en ernstige rug-
en nekwervelletsels te vermijden en daarom 
heeft Conny er voor gezorgd dat het slachtof-
fer kalm bleef en vooral dat hij niet probeerde 
recht te staan en zijn helm niet afnam. 
Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, 
heeft zij verder meegeholpen.
Achteraf is zij de jongeman regelmatig thuis 
blijven bezoeken om te zien hoe het met hem 
gaat. Hij noemt Conny dan ook heel toepasse-
lijk zijn ‘Reddende Engel’.

- PHILIPPE DELZENNE : STRIPTEKENAAR
JOMMEKE - WINNAAR GOUDEN POTLOOD 2012
Philippe Dezenne is een gerenommeerde strip-
tekenaar In 1979 werd hij door Jef Nys verko-
zen als één van de vaste medewerkers van de 
Jommekes strips. Hij werkte daar ongeveer 7 
jaar tot hij in 1986 overstapte na Peyo waar hij 
10 jaar lang de verhalen van de Smurfen hielp 
tekenen en bedenken. Maar de liefde en de 
gedrevenheid om weer Jommeke te tekenen 
was te groot en in 1998 keerde hij terug naar 
de Jef Nys studio.
Na het overlijden van Jef Nys in 2009 nam Phi-
lippe de taak over als hoofd van de Jef Nys stu-
dio onder de strikte regels van geen geweld, 
geen wapens, geen seks en geen drugs, en 
vanaf album 251 worden de auteurs Delzenne 
en collega Gerd Van Loock met hun naam ver-
meld in de strips.
Een paar weken geleden werden Philippe en 
Gerd bekroond als winnaar van het gouden 
potlood 2012.
Het “gouden potlood”  is één van de vaste 
waarden in de stripwereld.
Deze uitreiking vond plaats op het stripfesti-
val van Middelkerke. Op de zeedijk staat se-
dert 1996 een monument van Jommeke. Zo 
mag de zeedijk van Middelkerke doorgaan als 
een wandeling door de wondere wereld van de 
strip. 

- FAMILIE JOHAN SCHOUTEETEN-LOYSON 
EN FAMILIE FRANKY DANNEELS- LAGAST: 
GOUDEN MEDAILLE BEDRIJFSBEPLANTING
In de zomer van 2011 ging de jury van het 
provinciaal centrum voor Land- en Tuinbouw op 
stap om de landbouwbedrijven te beoordelen 
op orde en netheid, op de beplanting rond de 

bedrijfsingangen en rond de bedrijfswoning.
Voor de gemeente Zuienkerke kreeg het land-
bouwbedrijf van Johan Schouteeten uit de 
Leeuwenstraat te Nieuwmunster de gouden 
medaille voor  de goede plantkeuze en de volle-
dige integratie van het bedrijf en het landbouw-
bedrijf van Franky Danneels uit de Copsweg de 
gouden medaille  voor de goede landschappe-
lijke beplanting die inspeelt op het landschap.

- VRIENDENKRING BLOEDGEVERS
De vriendenkring van de vrijwillige bloedge-
vers van Zuienkerke bestaan in 2012 50 jaar.
In 1962 werd deze  vereniging in Zuienkerke 
opgericht. Van dan af kwam het Rode Kruis 
zelf naar Zuienkerke. In het begin werden er 2 
bloedinzamelingen per jaar georganiseerd. Nu 
zijn er 4 bloedgiften per jaar en de vrienden-
kring slaagt er in om meer dan 600 collectes 
te doen op de gemeente.
Op 14 juni 2012 werden zij door de Koning 
gemachtigd om de vereniging een Koninklijke 
titel te verlenen.
Op 11 september ontvingen zij uit handen van 
de gouverneur dit of� cieel document.
De Zuienkerkse vriendenkring van de bloedge-
vers mag zich terecht een Koninklijke vereni-
ging noemen.

- LIES LUCKER: WINNAAR VREDESPOSTER
Vorig  schooljaar deed   leefschool Akkerwinde 
voor de eerste keer mee met de vredespos-
terwedstrijd van de Lions De Haan. Tot grote 
vreugde won  leerling Lies Lucker deze wed-
strijd. Als winnares mocht ze met haar mooie 
tekening verder meedingen aan de selectie van  
Lionsdistrict 112A (oost- en West-Vlaanderen). 
Unaniem werd de tekening van Lies opnieuw 
uit duizenden voorgeselecteerde werkjes van 
54 clubs weerhouden. 
Uiteindelijk werd haar tekening eind juni in 
Brussel verkozen tot de mooiste tekening van 
ons Land. 

Als nationaal winnares gaat haar kunstwerk 
nu naar New York, waar volgend jaar dan de 
wereldwinnaar wordt bekend gemaakt op een 
plenaire zitting van de UNO.
New York Lies komt eraan!
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NIEUWE INWONERS 
Aansluitend op de viering van de verdienste-
lijke burgers werden de nieuwe inwoners ver-
welkomd in het gemeentehuis.

KATRIEN VERVAELE SCHRIJFT BOEK
GARNALEN 

GARNALEN - (gérnaors)
Katrien Vervaele en Nancy Fockedey

Belgen zijn de grootste grijze garnaaleters ter 
wereld. Niet alleen is de garnaal een gegeerde 
lekkernij, het is ook een streekproduct met 
een rijke geschiedenis en traditie. Het boek/
de auteurs neemt/nemen je mee op tocht met 
paardenvissers en oude kruiers, met een vis-
sersschip op zee, naar de veiling, de vismijn... 

tot in Marokko waar de meeste garnalen wor-
den gepeld. Naast boeiende anekdotes en 
interessante weetjes krijg je ook bekende en 
minder bekende garnaalreceptjes die je met-
een kunt uittesten. 

Katrien Vervaele van Zuienkerke
schreef eerder Vissersvrouwen
en Naar Island 

         

 
                 

- is ook auteur van jeugd-
boeken zie
www.katrienvervaele.be

- sprokkelde legendes en 
verhalen van onze kust  
‘Tussen water en wind’ 
www.noordzeeverhalen.be

- schrijft voor Plusmagazine en het vrije Visse-
rijblad (HVB)

° Oostende, 1954
Bio: www.katrienvervaele.be/bio.html
Groenestraat 22  8377 Zuienkerke
050 42 57 19   
0496 76 34 75
katrien.vervaele@telenet.be

                 

                  

Nieuwe inwoners
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TERUGKERENDE ACTIVITEITEN

DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

ma 19 volleybal pasar sportzaal

Ma (1ste ma 
van de maand)

14 Seniorendansnamiddag Blauwe Troen Blauwe Toren 

di 14 kaartnamiddag Okra  Zuienkerke notelaar

Di 19-20 Turnles Gemeentebestuur sportzaal

Di 20-21 Aerobic Gezinsbond ism davos sportzaal

di 21 volleybal 30-70 volleybalclub sportzaal

Woe( om de 
14 dagen) 14 kaartnamiddag Gepensioneerdenbond 

Meetkerke sportcentrum

woe (behalve 
2de woe
van de maand)

19 repetitie zangkoor Sint-Michielskoor en 
Gregoriaans koor Sint-Michielskerk

1ste woe 20-23 Kubagramavond Kubagram spelers& 
uitvinders

Herberg Drie 
Koningen

don
16-17
17-18
18-19

kleuterdansen (4-5 jaar)
Kinderdans(6-8 jaar)
Kinderdans (8-10 jaar)

fedes gemeenteschool

1ste vrij 19 kaarten De Troefkaarters Boldershof

2de vrij 19:30 kaarten Driekoningenkaarters herberg Drie 
Koningen

laatste vrij 
vd.maand 20 biljart Biljart 2000 Boldershof

OKTOBER 2012

DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

Zat 20 10-12 Verwendag in de bibliotheek Bibliotheekteam Bibliotheek 
Zuienkerke

Zo 21 8-11 Ontbijtbuffet tvv Viver et Amor 
– project in Guatemala Sarah Slembrouck Notelaar 

Woe 24 17-19 Verwendag in de bibliotheek Bibliotheekteam Bibliotheek 
Zuienkere

Za 27 17-20 Halloweenfeest Gezinsbond Houtave
Jong KLJ De Maere

Za 27 19 Bietenkopwandeling Blazuin Cafetaria 
gemeenteschool  

Ma 29 14 Komische � lm Okra Noteleaar 

Di 30 8u15 Marktsport te Brugge Sportdienst Startplaats: 
gemeenteplein Zuienkerke

NOVEMBER 2012

DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

Za 3 11-14
18-21 Spaghettifeest Chiro Zuienkerke Notelaar 

Zo 4 8-11 Gezond ontbijt Gezinsbond Sint-Pieterscollege 
Blankenberge

Houtave  I  Zuienkerke  I  Meetkerke  I  Nieuwmunster  I Houtave  I  Zuien-
kerke  I  Meetkerke  I  Nieuwmunster  I Houtave  I  Zuienkerke  I  Meetkerke  
I  Nieuwmunster  I Houtave  I  Zuienkerke  I  Meetkerke  I  Nieuwmunster  I 
Houtave  I  Zuienkerke  I  Meetkerke  I  Nieuwmunster  I  Houtave  I  Zuien-
kerke  I  Meetkerke  I  Nieuwmunster  I Houtave  I  Zuienkerke  I  MeetkerkeI  
Nieuwmunster  I Houtave  I  Zuienkerke  I  Meetkerke  I  Nieuwmunster  I 
Houtave  I  Zuienkerke  I  Meetkerke  I  Nieuwmunster  I Houtave  I  Zuien-
kerke  I  Meetkerke  I  Nieuwmunster  I Houtave  I  Zuienkerke  I  Meetkerke  
I  Nieuwmunster  I Houtave  I  Zuienkerke  I  Meetkerke  I  Nieuwmunster  I 
Houtave  I  Zuienkerke  I  Meetkerke  I  Nieuwmunster  I Houtave  I  Zuien-
kerke  I  Meetkerke  I  Nieuwmunster  I Houtave  I  Zuienkerke  I  Meetkerke  
I  Nieuwmunster  I  Houtave  I  Zuienkerke  I  Meetkerke  I  Nieuwmunster  
I Houtave  I  Zuienkerke  I  MeetkerkeI  Nieuwmunster  I Houtave  I  Zuien-
kerke  I  Meetkerke  I  Nieuwmunster  I Houtave  I  Zuienkerke  I  Meetkerke  
I  Nieuwmunster  I Houtave  I  Zuienkerke  I  Meetkerke  I  Nieuwmunster  I 
Houtave  I  Zuienkerke  I  Meetkerke  I  Nieuwmunster  I Houtave  I  Zuien-

Houtave  I  Zuienkerke  I  Meetkerke  I  Nieuwmunster  I Houtave  I  Zuien-
kerke  I  Meetkerke  I  Nieuwmunster  I Houtave  I  Zuienkerke  I  Meetkerke  
I  Nieuwmunster  I Houtave  I  Zuienkerke  I  Meetkerke  I  Nieuwmunster  I 
Houtave  I  Zuienkerke  I  Meetkerke  I  Nieuwmunster  I  Houtave  I  Zuien-
Evenementenkalender



62

OPROEP AAN AL DE VERENIGINGEN!!!
STUUR ONS UW JAARKALENDER. WIJ PUBLICEREN ZE GRATIS

ARTIKELS BINNEN VOOR 15 januari 2013 - ann.michiels@zuienkerke.be
Oproep aan de verenigingen: consulteer de webiste van Zuienkerke om de beschikbaarheid van de zalen te 

raadplegen vooraleer een activiteit te plannen.
www.zuienkerke.be • gemeentehuis Zuienkerke • vergaderzalen • reservatieoverzicht per maand

Zo 4 11 Startmis KLJ Oostende-Houtave  Kerk Houtave 

Ma 5 19 Kookles : thema feest KVLV Nieuwmunster Bommel

Za 10 21 Fuif KLJ Oostende- Houtave Bommel 

Zo 11 9-12 Tweedehandsbeurs kledij 
volwassenen en kinderrtikelen Gezinsbond Zuienkerke Nieuwe Blauwe 

Toren

Do 15 13:45 Zwij niet langer over de dood KVLV Zuienkerke  Notelaar 

Za 17 14:45 Bezoek aan de begrafenisondernemer
NatiËnlaan 85, Knokke-Heist Pasar Start:Knokke-Heist

Za 17 14 Bezoek aan de Branding te 
Wenduine S-plus Start: De Maere 

Houtave

Za 17 19:30 Cultuurcafé Cultuurraad Notelaar 

Ma 19 13:30-
16 Grootoudersfeest Gemeenteschool Sportzaal 

Vr 23 14 – 23 Worstenkaarting Okra Notelaar 

Za 24 11 Mis en feestmaaltijd Okra Sint-Michielskerk
Nieuwe Blauwe Toren

Zo 25 14 Sinterklaasfeest met de 
Sprookjesfabriek Sinterklaascomité Sportzaal

Vr 30 19 Kookles KVLV Zuienkerke Notelaar 

Vr 30 19 Advocaatkaarting KLJ Oostende –Houtave De Maere

Vr 30 19 Brainstormavond Cultuurraad Drie Koningen

DECEMBER 2012

DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

Za1 18 Bene� etavond met 
spaghettifeest en fuif SOS reptiel Cafetaria en 

sportzaal 

Di 4 16:00 
-20:00 Bloedgeven Rode kruis sportzaal

Woe 5 19 Bezoek Oil & Vinegar Brugge KVL Zuienkerke /

Vr 14 14-18 Bloemschikken Okra Notelaar 

Ma 17 13:30 Kerstfeest Poverello KVLV Nieuwmunster Bommel

Di 18 19 Kerstfeest KVLV Houtave De Maere

Di 18 19 Kerstfeest + voordracht 
orgaandonatie KVLV Zuienkerke De Notelaar 

Do 20 11 Kerstfeestje met toneelgroep 
‘De Sterre’ Okra Notelaar 

JANUARI 2013

DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

Za 5 14-20 Nieuwjaarsfeest Gemeentebestuur Sportzaal 



63

Reclame in het Polderkrantje - Infoblad Zuienkerke

Tarieven & Intekenformulier 2013

Wij zouden u zeer dankbaar zijn,
mocht u adverteren en ons dit formulier ingevuld terug bezorgen

vóór 15 december 2012 bij Ann Michiels
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POLDERKRANTJE, 20 oktober 2012.
Driemaandelijks tijdschrift gratis aan de bevol-
king aangeboden door het Gemeentebestuur in 
samenwerking met alle adverteerders.

INHOUDSOPGAVE
woord vooraf p.3
uislagen gemeenteraadsverkiezingen p.4
gemeenteraad p.5
informatie p.9
openbare werken en technische dienst p.12
landbouw en milieu p.14
cultuur p.20
onderwijs p.28
jeugd p.33
sport p.39
bibliotheek p.44
gezondheid p.45
verenigingen p.49
derde wereld p.53
burgerlijke stand p.54
mensen van bij ons p.58
evenementenkalender p.61
puzzel p.65

Verantwoordelijke uitgever: 
College van Burgemeester en Schepenen.
Redactieraad: Wim Cools, Noël Delaere, 
Eva Verburgh en Ann Michiels.
Verspreid: 31 januari, 15 april, 15 juli, 15 okto-
ber 2012. Artikels zijn altijd welkom. Gelieve ze 
1 maand voor het verschijnen binnen te brengen:
ann.michiels@zuienkerke.be

De redactie behoudt zich het recht voor artikels 
niet te publiceren, in te korten of te wijzigen.
Gemeentelijke website: www.zuienkerke.com

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS
Gemeentebestuur Zuienkerke
 050/43.20.50 fax 050/43.20.59
 franky.goethals@zuienkerke.be
Politie Zuienkerke
 050/41.14.14 (fax.050/41.96.96)
 Alex.blondelle@politieblankenberge.be
Technische Dienst
 050/41.75.77 (fax.050/41.75.77)
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 050/41.10.05
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

OPENINGSUREN GEMEENTEHUIS
Het gemeentehuis is iedere werkdag open van 
9 uur tot 12 uur en de woensdagnamiddag van 
13 tot 16.30 uur. Andere namiddagen is het 
gemeentehuis gesloten.
Elke eerste woensdag van de maand zijn alle 
diensten van het gemeentehuis open van 15 
uur tot 19 uur: woensdag 7 november en 5 de-
cember 2012 en 9 januari 2013.
Het gemeentehuis zal gesloten zijn op donder-
dag 1 november, vrijdag 2 november, maandag  
24 december, dinsdag 25 december, woensdag 
26 december en maandag 31 december 2012, 
dinsdag 1 januari en woensdag 2 januari 2013.  

OPENINGSUREN POST
Iedere werkdag van 9 tot 12.15 uur – 
woensdag van 13.30 – 16.30 uur 

OPENINGSUREN BIBLIOTHEEK DE BOEKEN-
NOK (aan de Nieuwe Steenweg)
Iedere woensdag van 17 tot 19 uur
Iedere zaterdag van 10 tot 12 uur
DE BILBIOTHEEK IS GESLOTEN OP WOENS-
DAG 26 DECEMBER 2012. 
Tel. 050/42.45.45
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De vorige puzzel werd gewonnen door HILDE DENOLF  Pro� ciat ! 
Er waren 16 inzendingen, allemaal correct Het juiste woord was  : KRAKKEMIKKIG
 Betekenis van het woord : 1) Aftands 2) Bouwvallig 3) Gammel 4) Krakemikkig 5) Krikkemikkig 6) Krom 
7) Niet degelijk 8) Onsolide 9) Oud 10) Wankel 11) Wrak 12) Wrakkig 13) Zeer gammel 14) Zwak
Hier volgt de nieuwe puzzel : 
1. De oplossing voor elk van onderstaande gezochte woorden is terug te vinden in ons informatieblad 

+ annex.
2. Als alles correct is ingevuld krijg je verticaal, in de gearceerde vakken een volledig woord te lezen. I en 

J staan in twee verschillende vakjes! Liggende streepjes (bv. OCMW-voorzitter), begrippen bestaande 
uit meerdere woorden (Koning Albertplein) sluiten aan zonder spatie

3. Stuur uw volledige oplossing door middel van onderstaand formulier naar Redactie Polderkrantje, 
Kerkstraat 17  8377 Zuienkerke vóór 30/11/2012  Enkel het verticale woord volstaat dus niet!

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

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

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

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

1. thema gemeenteschool 

2. naar wat moeten vrouwen laten kijken volgens 

Marleen Merckx 

3. welke strip tekent Philippe Delzenne 

 4.thema kerstfeest KVLV Nieuwmunster 

5. wie ontving leeschool akkerwinde in het ge-

meentehuis met open armen  

6. welk soort weg wordt aangelegd aan de 

Noordede-Hagebos 

7. voornaam trainster miniemen meisjes mehoni 

8. wie heeft een goedgevoelmachine 

9. afkorting initiatiefnemers Save charter 

10. hoe mag de vriendenkring van de bloedgevers 

zich vanaf juni 2012 noemen 

11. wat serveert de Blazuin na de bietenkopwan-

deling 

12. startstraat jogging voor iedereen  
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De vorige puzzel werd gewonnen door HILDE DENOLF  Pro� ciat ! 
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Hotel Butler 
   

 
Wij bieden U 12 sfeervolle en ruime kamers met badkamer, gratis parking en draadloos internet. 

Ontbijt met zicht op de polders. 
Zie onze site voor arrangementen, promoties, reserveringen online, ….. 
Vraag tevens uw bedrijfstarief, vroeg ontbijt en lunchpakket mogelijk. 

Ook de Vespa’s staan klaar voor de verhuur !!! 

info@hotelbutler.be -  www.hotelbutler.be 
Fam. Degroote – Van Houtte, Blankenbergse Steenweg 13 A  8377 Zuienkerke, Tel 050/42.60.72, Fax: 050/42.61.35 
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de BIO kapper 
voor hij en zij

zonder afspraak

www.mdcoiffure.be

Blankenbergse
steenweg 40 A

Zuienkerke



Nieuwesteenweg 140 • 8377 Zuienkerke
T 050 42 65 64 • E info@degrotestove.be

www.degrotestove.be

Specialiteit: Forel
Stefan en Nathalie Pittery-Verhelst

Nieuwe Steenweg 140, 8377 Zuienkerke
Tel./Fax: 050 42 65 64  •  info@degrotestove.be

Feestzaal tot 180 personen

Van oktober tot en met april gesloten op maandag, dinsdag en woensdag!
Van mei tot en met september gesloten op dinsdag en woensdag !


