


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!!!!



3

Beste lezers, 

’t is weer voorbij die mooie zomer.
Je dacht dat er geen einde kon aan komen maar voor je het weet is die mooie zomer 
alweer voorbij.

De maand oktober is opnieuw aangebroken en dit is dan meteen ook het laatste Pol-
derkrantje dat dit jaar zal verschijnen. 
Dit Polderkrantje wordt door Ann Michiels voor de laatste keer samengesteld.
In januari 2014  zal Lieselore Verstringe, die vanaf 1 september 2013 het personeels-
team van de gemeente is  komen vervoegen, het Polderkrantje samenstellen en op-
maken. We wensen Lieselore alvast veel succes toe met die nieuwe opdracht. 
Ann Michiels zal nog wel in de redactieraad  blijven om mee te denken en te brain-
stormen over ons gemeentelijk tijdschrift.

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 gezellig in de zetel  bij de ‘stove’, 
met de heerlijke geur van verse warme soep of warme chocomelk .

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

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 Lieselore.Verstringe@zuienkerke.be
  

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

Wim Cools 

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

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 6 november 2013, 4 december 2013 , 8 januari 2014 en 5 februari 2014   is er zowel 
op de dienst burgerzaken, financiële dienst, de technische dienst (dienst stedenbouw) en de politie 
dienstverzekering tot 19 uur.
Het gemeentehuis is gesloten op vrijdag 1 november, maandag 11 november,    woensdag 25 de-
cember ,  donderdag  26 december  2013  en vrijdag 27 december 2013 en woensdag 1  januari 
2014 en  donderdag  2 januari 2014 .
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Gemeenteraad
ZITTING VAN 27 JUNI 2013

FINANcIëN: 
De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring aan de budgetwijziging nr. 1 voor het dienstjaar 
2013.

GEWONE DIENST Ontvangsten Uitgaven Saldo

Volgens oorspronkelijke begroting 4.252.701 EUR 4.327.280 EUR -74.579 EUR

Verhoging der kredieten  + 71.403 EUR 983.596 EUR -912.193 EUR

Verlaging der kredieten  - EUR EUR EUR

Nieuwe uitkomst na wijziging 4.324.104 EUR 5.310.876 EUR -986.772 EUR

Geraamd algemeen resultaat begrotingsrekening vorig jaar 1.000.899 EUR

Geraamd algemeen begrotingsresultaat van de gewone dienst 14.127 EUR

BUITENGEWONE DIENST Ontvangsten Uitgaven Saldo

Volgens oorspronkelijke begroting 2.653.100 EUR 3.121.100 EUR -468.000 EUR

Verhoging der kredieten  + 878.204 EUR 406.010 EUR 472.194 EUR

Verlaging der kredieten  - EUR EUR EUR

Nieuwe uitkomst na wijziging 3.531.304 EUR 3.527.110 EUR 4.194 EUR

Geraamd algemeen resultaat begrotingsrekening vorig jaar -4.194 EUR

Geraamd algemeen resultaat van de buitengewone dienst 0
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OcMW: JAArrekeNING 2012
De gemeenteraad neemt eenparig kennis van de jaarrekening en het jaarverslag 2012.
Er zijn geen opmerkingen.

Geconsolideerde resultatenrekening :

Opbrengsten 272.898,31 EUR

Kosten 375.872,86 EUR

Resultaat van het boekjaar - 102.974,55 EUR

Gebruikte middelen van de gemeentelijke toelage 89.932,55 EUR

Over te dragen negatief resultaat - 13.042,00 EUR

INTerlOkAle VereNIGING BZD WONeN
De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring aan het werkingsverslag en de jaarrekening van 
BZD Wonen voor het werkjaar 3, dat loopt van 01/02/2012 t.e.m. 31/01/2013.

JeUGDWerk
De gemeenteraad beslist eenparig het aangepast subsidiereglement voor de ondersteuning van het 
jeugdwerk goed te keuren en het subsidiereglement d.d. 11/04/2002 en de daaropvolgende wijziging 
d.d. 29/12/2008 op te heffen.

TOerIsTIsche OpWAArDerING BlANkeNBerGse DIJk:
De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst toeristische 
opwaardering Blankenbergse Dijk, ingediend in het kader van het Impulsprogramma Kust van Toerisme 
Vlaanderen.
De totale kostprijs wordt geraamd op 416.621 euro, waarvan 25.000 euro ten laste van de gemeente 
Zuienkerke.

AANkOOp MeUBIlAIr VOOr BUreleN eN reFTer VOOr lOODs TechNIsche DIeNsT.
De gemeenteraad besluit eenparig zijn goedkeuring te verlenen aan het bestek, de voorwaarden en de 
wijze van gunnen voor de aankoop van meubilair voor de burelen en de refter in de loods van de techni-
sche dienst.
De kostprijs der werken wordt geraamd op 11.000 euro inclusief btw, bestaande uit:
lot 1: 7.500,00 euro inclusief btw
lot 2: 3.500,00 euro inclusief btw.

AANkOOp MeUBIlAIr VOOr De INrIchTING VAN De lOODs TechNIsche DIeNsT.
De gemeenteraad besluit eenparig zijn goedkeuring te verlenen voor de aankoop van opbergkasten, 
rekken en werktafels voor de loods van de technische dienst voor een geraamd bedrag van 25.000,00 
inclusief btw.

“GeZONDe GeMeeNTe”.
De gemeenteraad beslist eenparig het charter voor een “Gezonde Gemeente” te bekrachtigen.

GeMeeNTelIJke BAsIsschOOl
De gemeenteraad verleent eenparig goedkeuring om de gemeentelijke basisschool te ondersteunen met 
7 lesuren via TIVOLI-gelden voor het schooljaar 2013-2014.
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ZITTING VAN   29  AUGUsTUs 2013

FINANcIëN
De gemeente keurt eenparig de begrotingsrekening en jaarrekening van de gemeente van het dienstjaar 
2012 goed.

 BUDGETREKENING

Begrotingsresultaat in de gewone dienst van de rekening 2012 € 1.000.898,62

Begrotingsresultaat in de buitengewone dienst van de rekening 2012 € - 4.193,54

Boekhoudkundig resultaat in de gewone dienst € 1.506.281,12

Boekhoudkundig resultaat in de buitengewone dienst € 816.601,32

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 2012-2013) 505.382,50

voor de buitengewone dienst (i.e. formulier T 2012-2013) 820.794,86

 JAARREKENING

De balans per 31.12.2012
Vaste activa 22.177.605,31 Eigen vermogen 23.112.518,68

Vlottende activa 3.596.048,13 Vreemd vermogen 2.661.134,76

Totaal activa 25.773.653,44 Totaal passiva 25.773.653,44

De resultatenrekening per 31.12.2012
exploitatieresultaat van het boekjaar batig exploitatieresultaat 558.398,44

uitzonderlijk resultaat van het boekjaar 1.134.568,91

resultaat van het boekjaar positief resultaat van het boekjaar 1.692.967,35

GeMeeNTelIJke BAsIsschOOl
De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring aan het lestijdenpakket 2013-2014:
De gemeenteraad keurt eenparig de uitbetaling van het middagtoezicht voor het schooljaar 2013-2014 
goed.

AANkOOp BUs VOOr leerlINGeNVerVOer 
De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring aan het bestek, de voorwaarden en de wijze van 
gunnen voor de aankoop van een nieuwe bus voor het leerlingenvervoer.
De kostprijs van de aankoop wordt geraamd op 130.000 euro inclusief btw.
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herINschAlING VAN De ONBeVAArBAre WATerlOpeN IN heT kADer VAN De INTerNe 
sTAATsherVOrMING
De gemeenteraad gaat eenparig principieel akkoord met het voorstel van de provincie van 16 april 2013 
om de waterlopen van 3de categorie te herschalen naar 2de categorie.
De gemeenteraad beslist eenparig het college van burgemeester en schepenen te belasten met de uit-
voering van deze herschaling.

herINrIchTINGsWerkeN AAN De BlANkeNBerGse VAArT Te MeeTkerke, FAse I 
De gemeenteraad verleent eenparig zijn definitieve goedkeuring aan het aanbestedingsdossier voor de 
uitvoering van voornoemde werken en aan de vastlegging van het gemeentelijk aandeel ten bedrage van 
26.478,13 EUR.

BIOMeTrIsche VerBlIJFTITels eN BIOMeTrIsche pAspOOrTeN 
De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring aan de overeenkomst tussen de Belgische Staat en 
de gemeente Zuienkerke betreffende de afgifte van biometrische verblijftitels aan onderdanen van derde 
landen en van biometrische paspoorten aan Belgische burgers.

erFpAchTOVereeNkOMsT TUsseN heT kerkBesTUUr O.l.-VrOUW MeeTkerke Te  
MeeTkerke eN De GeMeeNTe ZUIeNkerke 
De gemeenteraad verleent eenparig zijn principiële goedkeuring aan de erfpachtovereenkomst, opge-
maakt tussen het kerkbestuur van Onze-Lieve Vrouw ten Hemel Opgenomen te Meetkerke en de ge-
meente Zuienkerke voor een duur van 30 jaar.
De gemeenteraad beslist eenparig het College van Burgemeester en Schepenen te gelasten met de ver-
dere uitvoering van deze beslissing inzake ondertekening en registratie van de overeenkomst.

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
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NIeUW persONeelslID 
lIeselOre VersTrINGe

Lieselore Verstringe werd aangesteld als 
nieuw personeelslid bij de dienst burgerzaken 
van het gemeentebestuur van Zuienkerke.
Lieselore is 24 jaar en woonachtig te Zuien-
kerke.

Wij wensen Lieselore veel succes toe in haar 
nieuwe job! 

19De plANTJesWeekeND 13 eN 14 sep-
TeMBer 2013

Het negentiende Plantjesweekend van “Kom 
op tegen Kanker” was een succes.

Ondanks het regenweer en het onverwacht 
wegvallen van enkele vrijwillige verkopers 
werden er in onze gemeente 577 azalea’s 
verkocht.  Hierdoor konden we 3.480 euro 
bijdragen aan de campagne.

We willen alle inwoners van harte bedanken 
voor hun medewerking door het kopen van 
een azalea en onze bijzondere dank gaat uit 
naar onze enthousiaste vrijwilligers!

Bart Vanpraet en schepen Noël Delaere

BreNG ZON eN WOrD VrIJWIllIGer IN De 
ThUIsZOrG!

Iets betekenen voor mensen 
van jong tot oud, bij hen thuis, 
in uw eigen streek, met een 
engagement 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 specifiek engagement in één 
van de deelwerkingen: 

• OEF!: vrijwilligers voor kinderen en vol-
wassenen met een beperking / handicap

• Camino: vrijwilligers voor personen met 
dementie

• Zon en Zorg: buddy-vrijwilligers voor per-
sonen 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 
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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 
affiches en folders dat ze zich op die dag kun-
nen laten registreren in het nationaal register.
 
Luc Colenbie

NIeUWe TrAcTOr 
Onze gemeente heeft een nieuwe tweede-
handstractor-klepelmaaier aangekocht.
Bedrag : 39:000 euro + btw 

VOeTBAlVelD MeeTkerke
Het voetbalveld te Meetkerke is gedraineerd, 
genivelleerd en opnieuw ingezaaid.

Wim Cools, 
Schepen van Openbare Werken

en Technische Dienstwww.health.belgium.be
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VerkOOppUNTeN hUIsVUIlZAkkeN
We zetten alle verkooppunten nog eens op 
een rijtje :
• in het gemeentehuis, loket bevolking
• aan de vuilniswagen 
• slagerij Chris, Nieuwe Steenweg 60  

te Zuienkerke
• Ip ’t Hoekstje, Nieuwe Steenweg 64  

te Zuienkerke
• Nieuwe Polder van Blankenberge,  

Kapellestraat 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

Het is verboden  om het even welke afvalstof-
fen 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

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 2013 zijn voor-
zien op: 17 - 31 oktober 2013
 14 - 28 november 2013

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

OphAlING sNOeIAFVAl

De milieudienst wil de inwoners , die 
snoeiafval willen meegeven nog eens 
wijzen op het reglement ter zake.

Onder ‘ snoeihout’ wordt verstaan : tak-
ken afkomstig van het snoeien van bo-
men en heesters in een private tuin.
Het aangeboden snoeihout moet voldoen aan 
de volgende voorwaarden:
- het mag maximaal twee weken gesnoeid zijn 
op datum van de ophaling.

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-

Landbouw & milieu



11

- het moet vrij zijn van doornen, wortelgestel-
len, tuinafval, stenen, ijzerdraad en alle ande-
re vreemde materialen die een houtversnip-
peraar zouden kunnen beschadigen.
- de maximale toelaatbare doormeter van de 
takken bedraagt 7 cm.
- de takken moeten onderling in dezelfde rich-
ting gestapeld zijn en in bussels gebonden 
worden.
- het binden van de bussels mag enkel gebeu-
ren met een touw.
- de lengte van een bussel mag maximaal 2 
meter bedragen

De retributie wordt forfaitair vastgesteld op 
15 euro per ophaalbeurt.

De ophalingen geschieden uitsluitend op 
de door het gemeentebestuur vastgestelde 
data.(zie afvalkalender)
Het snoeihout dient de dag van de ophaling 
door de aanvrager op het voetpad tegen de 
rooilijn geplaatst te worden.

Indien er niet aan deze voorwaarden voldaan 

wordt, zal de gemeentelijke technische dienst 
het snoeiafval niet ophalen.

De milieudienst.

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, trans-
porteur :

1. Voorkom te allen tijde ernstige vervuiling 

BETAAL JIJ OOK TE VEEL VOOR UW VERZEKERINGEN?
Bezorg ons uw verzekeringspolissen en wij zien GRATIS uw verzekeringen na ! ! !

BRENG EEN NIEUWE VERZEKERINGSKLANT AAN
en u krijgt GRATIS een FLES CHAMPAGNE cadeau ! ! !

uw BANKIER en VERZEKERINGSMAKELAAR onder één dak
Leopold I-laan 52, 8000 Brugge Kr. Koning

050310035 - mail: info@a-rs.be - www.adviesburostroo.be

ADVIESBURO RONY STROO en Partners

20
JAAR
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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)
maken en de kosten hiervoor (gedeeltelijk of 
volledig) aan u door te rekenen. Dit gebeurt in 
onderling overleg.
Maak gebruik van reflecterende vestjes om 
uw aanwezigheid op de openbare weg tijdens 

INTekeNFOrMUlIer 

Actie “ Modder op de weg “
Editie 2013

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

INT
EK
EN
FO
RM
UL
IER
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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.

VOsseN GesIGNAleerD Op ONZe GeMeeNTe
Opnieuw werden er vossen gepot op onze ge-
meente.
Over heel Vlaanderen gaan stemmen op over 

de  stijgende problematiek rond de vos.
Steeds meer klachten komen binnen over 
schade aan pluimvee.
Deze schadegevallen leiden ertoe dat de vos 
op weinig sympathie kan rekenen.
Vossen zijn opportunisten en eten wat het ge-
makkelijkst te vinden of te vangen is.
Misschien sloop de vos ook bij u al eens het 
kippenhok binnen?
Je kippen s’ nachts onderbrengen in een goed 
afgesloten nachthok met vaste bodem en/of 
een net spannen boven je kippenren kan veel 
schade voorkomen.
Meer informatie informatie vind je in de folder 
‘ Slimmer dan de vos’ door de link www.na-
tuurpunt.be/vos aan te klikken.
Om de schade in onze gemeente  op te vol-
gen en om op Vlaams niveau bij te dragen tot 
betere inzichten in de vossenproblematiek, 
organiseert onze gemeente in samenwerking 
met de Hubertus Vereniging Vlaanderen een 
meldpunt waarop u elke schadegeval kan no-
teren.
Dit meldpunt kan u bereiken door link http://
hvv.b/Page/42/Vossenschade.aspx aan te 
klikken

TIPS!!!!!
•Raak geen dode vossen met de blote 

hand aan
•Raak geen uitwerpselen van vossen aan
•Eet geen ongewassen bosvruchten die 

zich op minder dan 70 cm van de grond 
bevinden

kIes VOOr GOeDkOpere 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 groepsaankoop 100% 
groene stroom van de Provincie West-Vlaan-
deren. Ook de gemeente Zuienkerke onder-
steunt dit initiatief.
Vanaf 1 december 2013 tot februari 2014 
kan je vrijblijvend en zonder enige aankoop-
verplichting inschrijven.
 
Jacques Demeyere
Schepen milieu
Gsm. 0475/27.25.91
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 ”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

auto
woning
BiJStanD
hoSpitaliSatie
aanSprakeliJkheiD
penSioen
overliJDen

Bankzaken
Sparen
Beleggen

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

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

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

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

8310 Assebroek
8377 Meetkerke 
info@marver.be

Gaston Roelandtsplein 20 •
Oostendse Steenweg 20 •

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

Discretie geldt zeker

voor uw geld...
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heeMsTeDe
Jeugdclub ‘ DE PIONIERS’ 1968- 1978

Onder impuls van Annemie Beyne en Nadine 
Willaert werd de jeugdclub de Pioniers bo-
ven de doopvont gehouden op 10 november 
1968.
Er werd onmiddellijk een bestuur opgericht en 
daarin zetelden : Dirk Dhondt als voorzitter, 
Werner Marly als secretaris, Annemie Zwae-
nepoel als schatbewaarder, de overige leden 
waren Hervé De Vlieghe, Jenny Goethals, Eti-
enne De Keizer en Agnes Deschoolmeester.
Als lokaal werden de oude schoolklassen 
naast het gemeentehuis gebruikt. De han-
den werden uit de mouwen gestoken om de 
lokalen een modern kleurtje te geven. Het 
zaaltje werd netjes gehouden door Marcella 
Paepe………………

Beste lezer, ben je benieuwd naar het verdere 
verloop van deze jeugdclub,dan bevelen wij u 
het tijdschrift HEEMSTEDE aan.
Heemstede is ontstaan in de schoot van de 
cultuurraad en verschijnt vier per jaar.Dit tijd-
schrift vertelt u meer over Houtave, Meetker-
ke, Nieuwmusnter en Zuienkerke toen en nu.
Kostprijs abonnement : 10 euro (4 nummers)
Te betalen door overschrijving op rekening-
nummer
BE 58 8002 2344 9379

Bedrijven die willen sponsoren, zijn steeds 
welkom 

Je mag steeds contact opnemen met de 
redactie,p/a Freddy Verburgh, Meetkerkes-
traat 13 8377 Zuienkerke, tel . 050/41.83.67

De BlAZUIN 2013:
De BlAZUIN ONTMOeT pIAF

  De BlAZUIN ONTMOeT pIAF
Op 10 oktober 1963, 50 jaar geleden, over-
leed Edith Piaf. In 2013 brengt De Blazuin,  
het intergemeentelijk cultureel samenwer-
kingsverband tussen De Haan, Blankenber-
ge en Zuienkerke een ode aan deze grootse 
Franse chansonnière.

koen crucke zingt piaf
zondag 13 oktober - 11u
Ontmoetingscentrum d’Annexe, Leopoldlaan 
24, De Haan
gratis - reservering gewenst wegens beperkt 
aantal plaatsen (vóór 10/10)

Niemand minder dan Koen Crucke geeft het 
officiële startschot van De Blazuin 2013. We 
genieten van het repertoire van Piaf, maar 
ook van dat van de vele mannen die haar mu-
zikale pad kruisten, zoals Aznavour, Montand, 
enz. De voorstelling wordt gevolgd door een 
receptie.

lezing ‘Meisje mus... hommage aan piaf’
dinsdag 15 oktober - 19u
Bibliotheek Blankenberge, Onderwijsstraat 
17, Blankenberge
gratis - reservering gewenst (vóór 14/10)

Tijdens deze lezing verbeeldt Toon Hillewaere 
het leven van Edith Piaf op een indringende, 
gevoelige manier zonder haar de hemel in te 
prijzen. Chansons worden beluisterd, bespro-
ken en vertaald. 

Dineren met piaf
vrijdag 18 en 25 oktober - 19u
Restaurant De Roeschaert, Kerkhofstraat 12, 
Houtave
€ 55 p/p - reservering noodzakelijk mét beta-
ling ten laatste één week vooraf

De Blazuin nodigt je uit om aan tafel te gaan 
met Edith Piaf. Een Parijs’ menu met Piafs lie-
velingshoofdgerecht (le boeuf ficelle) wordt je 
aangeboden (aperitief, voorgerecht, hoofdge-
recht, dessert, koffie en wijnen inbegrepen). 
Tussen de gerechten door kunnen we genie-
ten van het repertoire van Piaf, gebracht door 
Marina Stockx. 
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Marina stockx zingt piaf!
zaterdag 19 oktober - 20u
De Notelaar, Nieuwe Steenweg 96, Zuienker-
ke
gratis - reservering gewenst wegens beperkt 
aantal plaatsen (vóór 17/10)

Marina Stockx brengt reeds vele jaren het re-
pertoire van Edith Piaf en speelde in 2000 de 
hoofdrol in de muziektheaterproductie “Edith 
& Simone” in het Fakkelteater te Antwerpen. 
We zien Marina in volle glorie als Piaf in een 
innemende voorstelling. Nadien kunnen we, 
zoals Piaf dat zo graag deed, genieten van 
een glaasje. 

film ‘la Vie en rose’
woensdag 23 oktober - 20u
Kusttheater ’t Colisée, Kerkstraat 27, Blan-
kenberge
gratis - reservering gewenst wegens beperkt 
aantal plaatsen (vóór 21/10)
‘La Vie en Rose’ is een Franse biografische 
film uit 2007 over de uitzonderlijke levens-
wandel van Edith Piaf, van haar kindertijd over 
haar gloriejaren. De film won talrijke prijzen. 
We sluiten De Blazuin dan ook graag af met 
deze topper! 

Meer info & reservaties
Cultuurdienst De Haan
Leopoldlaan 24 - 8420 De Haan,
tel 059 24 21 33
cultuur@dehaan.be
Cultuurcentrum Blankenberge
Hoogstraat 2 - 8370 Blankenberge,
tel 050 43 20 43
cultuur@blankenberge.be, cultuur.blanken-
berge.be
Gemeentehuis Zuienkerke
Kerkstraat 17 - 8377 Zuienkerke,
tel 050 43 20 50
annie.allemeesch@zuienkerke.be
extra
Tijdens het project van De Blazuin organi-
seert   Kusttheater ‘t Colisée eveneens een 
optreden van Jo Lemaire rond Edith Piaf op 
12 oktober.
Meer info op www.kusttheater.com

 ACTIVITEITEN 
ZUIENKERKE

cUlTUUrcAFe
Muzikaal optreden

met akoestische gitaar en zang
'THE VANCO BROTHERS'

De Notelaar
Zaterdag 23 november om 19 :30 u. 

Deuren open om 19:00 uur. • Gratis toegang. 

 ACTIVITEITEN 
BLANKENBERGE 

AANBOD WINTerAcADeMIe

kleuter- en jeugdateljee
wanneer kleuterateljee: 2de & 3de kleuter: 
zaterdag van 10u15 tot 12u15 (vanaf 14 
september) 
wanneer jeugdateljee: 
geboren in 2006 en 2007: zaterdag van 
13u30 tot 16u (vanaf 14 september)
geboren in 2004 en 2005: woensdag van 
13u30 tot 16u (vanaf 18 september)
geboren in 2000 - 2003: woensdag van 
16u15 tot 18u45 (vanaf 18 september)
waar: Dienstencentrum De Bollaard, Koning 
Albert I-laan 112 (nieuwe locatie!)
bijdrage: € 55 / € 50 met jeugdpas (voor 
een heel schooljaar). Per trimester wordt een 
bijdrage van € 7 gevraagd voor de aankoop 
van materiaal.

creatief atelier
wanneer: dinsdag van 13u30 tot 16u30
reeks 1: vanaf 8 oktober
reeks 2: vanaf 7 januari
waar: Pekelput, Franchommelaan
bijdrage: € 30 per reeks (10 lessen)
Per werkstuk wordt een materiaalbijdrage van 
ongeveer € 5 gevraagd.

Boetseren en keramiek
wanneer: 
maandag en dinsdag 2 x per maand van 
13u30 tot 17u  (vanaf 23 en 24 september)
elke woensdag van 19u30 tot 22u (vanaf 18 
september)
elke donderdag van 19u tot 21u30 (vanaf 19 
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ENERGIETECHNIEKEN  •  WARMTEPOMPEN  •  ZONNEBOILERS

SANITAIR  •  VERWARMING  •  VENTILATIE

Jan Bosschaert
0477/69.14.39
jan@demabo.be

Nick Demaecker  
0478/97.22.68
nick@demabo.be

september)
waar: Dienstencentrum De Bollaard, Koning 
Albert I-laan 112
bijdrage: € 90 voor de woensdag- en donder-
dagcursus (30 lessen)
€ 60 voor de maandag- en dinsdagcursus (17 
lessen)

Tekenen en schilderen
wanneer: 
dinsdag van 13u30 tot 16u
donderdag van 19u tot 21u30
reeks 1: vanaf 1 oktober of 3 oktober
reeks 2: vanaf 7 januari of 9 januari
waar: Dienstencentrum De Bollaard, Koning 
Albert I-laan 112
bijdrage: € 30 per reeks (11 lessen)

Djembé
wanneer: donderdag van 20u tot 21u30
reeks 1: vanaf 12 september
reeks 2: vanaf 9 januari
waar: Bibliotheek Blankenberge, Onderwijs-
straat 17
bijdrage: € 70 per reeks (14 lessen)

huur djembé: € 2 per les

Doe meer met minder
wanneer: woensdag 16 oktober, van 20u tot 
22 u
waar: Roeschaertzaal CC Casino, Zeedijk 150
bijdrage: € 3 (€ 2 voor leden van de Gezins-
bond)

Door bewust te leven en te kopen kan je 
heel wat geld besparen. Kleine ingrepen of 
gewoontes veranderen in je huishouden kan 
een groot gevolg hebben voor je budget en 
voor het milieu. Maar hoe kan je de juiste 
keuzes maken als je overspoeld wordt door 
reclame en informatie over nieuwe produc-
ten? Je krijgt heel wat tips om – zonder aan 
levenskwaliteit in te boeten –  toch je uitga-
ven en je verbruik te beperken.

energiezuinig wonen
Plaatsen van hoogrendementsglas en ener-
giezuinig schrijnwerk
wanneer: donderdag 24 oktober, van 20u tot 
22u
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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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waar: Stadhuis, Raadzaal, J.F. Kennedyplein 
1, Blankenberge
bijdrage: gratis

Ramen zijn niet alleen verantwoordelijk voor 
heel wat warmteverlies in de woning, ze heb-
ben ook een grote impact op het thermisch 
comfort. Als je enkel of gewoon dubbel glas 
vervangt door hoogrendementsglas of drie-
dubbele beglazing, zal dit dus niet enkel een 
energiebesparing opleveren, maar de woning 
ook veel aangenamer maken. Nieuw schrijn-
werk zal echter pas optimaal renderen als er 
ook voldoende aandacht wordt besteed aan 
het wind-, luchtdicht en koudebrugvrij plaat-
sen van de kaders, zonder daarbij het aspect 
ventilatie van de woning uit het oog te verlie-
zen. Ook het benutten van passieve zonne-
winsten en het voorkomen van oververhitting 
komen in deze sessie aan bod.

luisteren naar jazz 
Een introductie
wanneer: donderdag 7 en 14 november, van 
19u30 tot 22u
waar: Roeschaertzaal CC Casino, Zeedijk 150
bijdrage: € 22

Als startende liefhebber van jazz begin je aan 
een zoektocht in het onbekende. Chris Ver-
vaet, zelf gebeten door de jazzmicrobe, biedt 
je een verrassende leidraad. Je krijgt geen 
beschrijving van de jazzgeschiedenis, maar 
wel een kennismaking met concepten, invloe-
den en ideeën van creatieve jazzvertolkers. 
Je geniet mee van het ongeduldige, onvoor-
spelbare en spontane dat zo eigen is aan 
deze muziek. Ook wie al enige ervaring heeft 
met het genre zal plezier beleven aan de zorg-
vuldig geselecteerde luistervoorbeelden en 
commentaren uit honderd jaar boeiende en 
gevarieerde jazzmuziek.

Deze cursus vormt een perfecte inleiding bij 
de jazz-reeks die Cultuurcentrum Blankenber-
ge in het Kusttheater ’t Colisée organiseert 
op vrijdag 22 november 2013 (Egbert Derix 
Quartet featuring John Helliwell), zaterdag 22 
februari 2014 (Bram Weijters Trio) en vrijdag 
25 april 2014 (Soliño Quintet).

Wereldkeuken – de ronde van Frankrijk
wanneer: donderdag 12 december, van 19u 
tot 22u
waar: Dienstencentrum De Bollaard, Koning 
Albert I-laan 112
bijdrage: € 39

De Franse keuken is een internationaal ge-
waardeerde keuken. Ze wordt gekenmerkt 
door haar eerlijke en kwalitatief hoogstaande 
producten en haar grote diversiteit. Patrick De 
Groote, chef-kok, maakt op zijn manier een 
Ronde van Frankrijk. Hij stelt met recepten 
uit de regionale Franse keuken een menu sa-
men. Dankzij zijn passie voor het koken komt 
de verfijnde keuken nog meer tot haar recht.

Een uitgebreide culinaire maaltijd van ape-
ritief tot dessert met aangepaste wijn is in 
de prijs begrepen. Breng een keukenschort, 
handdoek, mesje en snijplank mee.

Voorlezen aan jonge kinderen - workshop
wanneer: dinsdag 21 januari van 19u30 tot 
21u30
waar: Bibliotheek Blankenberge, Onderwijs-
straat 17
bijdrage: € 5

Kinderen luisteren graag naar verhalen. Lek-
ker dicht bij mama voor het slapengaan, even 
tot rust komen bij opa met een sprookje, 
ademloos luisteren naar de juf... Voor kleine 
kinderen zijn dit fijne momenten. Conny Tiele-
mans, verhalenvertelster en workshopbege-
leidster, toont je hoe je ook als verteller kan 
genieten van het voorlezen. Je krijgt tips om 
je verhaal beeldend en boeiend te brengen, 
zowel thuis als op school. Je leert hoe je de 
goesting om te lezen kan prikkelen en krijgt 
een pak boekentips mee. Ouders, grootou-
ders en al wie graag voorleest aan kinderen 
zijn van harte welkom.

 CULTUURAANBOD 

Xander De rycke
Zijn derde show
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vrijdag 18 oktober – 20u
CC Casino – Consciencezaal
abonnement € 10 – ticket € 12,50 – jong volk 
€ 7,50

Misses Big stuff
Ike & Tina: What’s love got to do with it 
vrijdag 25 oktober – 20u
CC Casino – Saveryszaal
abonnement € 10 – ticket € 12,50 – jong volk 
€ 7,50

Toneelgroep NUNc
Het Geslacht Borgia - Homo Fatale
vrijdag 8 november – 20u
CC Casino - Saveryszaal
abonnement € 10 – ticket € 12,50 – jong volk 
€ 7,50
gratis inleiding om 19u15

Dragonfly Orchestra (china)
Een muzikaal én visueel spektakel
vrijdag 15 november – 20u
CC Casino – Saveryszaal
abonnement € 15 – ticket € 20 – jong volk € 
7,50

egbert Derix Quartet feat. John Anthony 
helliwell (supertramp)
Jazzconcert
vrijdag 22 november – 20u
Kusttheater ‘t Colisée
jazz-abonnement € 9 - abonnement € 7,50 – 
ticket € 12,50 – jong volk € 7,50

Theater Antigone
Lange dagreis naar de nacht
vrijdag 13 december – 20u
CC Casino - Saveryszaal
abonnement € 10 – ticket € 12,50 – jong volk 
€ 7,50

connie Neefs
60 jaar televisie (1953-2013) – Even geduld, 
de filmlas is gebroken
maandag 16 december – 14u30
CC Casino – Saveryszaal
ticket € 15 (drank en hapjes inbegrepen)

Federico Ordoñez en Irena Álvarez 

¡Flamenco!
zaterdag 18 januari  – 20u
CC Casino – Consciencezaal
abonnement € 10 – ticket € 12,50 – jong volk 
€ 7,50

Bart Van loo en eddy & les Vedettes
Chanson, une belle histoire
vrijdag 31 januari – 20u
CC Casino – Saveryszaal
abonnement € 10 – ticket € 15 – jong volk € 
7,50

ONTDek BlANkeNBerGe MeT GIDs - GrA-
TIs DeelNAMe
26/12/2013 – 15u: stadswandeling
02/01/2013 – 15u: stadswandeling
05/01/2013 – 10u: art-nouveauwandeling

Afspraak aan VVV-kantoor, Leopold III-plein 
(tegenover het station) – duur: 2 uur – deel-
name niet in groepsverband

TeNTOONsTellINGeN

cc casino
André De Meulemeester schildert Blanken-
berge 1950 – 1965
27/09/2013 – 03/11/2013

cc De Benne
André De Meulemeester schildert Blanken-
berge 1950 – 1965
27/09/2013 – 03/11/2013
Koop uw catalogus in CC De Benne en beleef 
de tentoonstelling in Blankenberge met een 
wandel-/fietsroute! (€ 15)

De Belle epoque periode
15/11/2013 – 02/02/2014

cc Oud stadhuis
André Lanckriet en Mithèse Bouse   
18 oktober – 20 oktober
vzw Crescendo: schilderkunst en beeldhouw-
werk 22 oktober – 12 november
Blankenbergs Kunstcollectief: schilderkunst  
5 december – 15 december
vzw Crescendo: schilderkunst en beeldhouw-
werk 19 december – 6 januari



22

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.vierwege.be
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NIeUWs VAN leeFschOOl AkkerWINDe

 Snoep

In de leefgroep mogen de kinderen zelf 
beslissen over welk onderwerp ze meer wil-
len weten. Deze keer werd met (een grote 
meerderheid) gekozen voor het thema SNOEP.

Het is een supertof thema waarin we een 
heleboel leuke dingen leren. We leren hoe 
snoep gemaakt wordt, waar snoep werd uit-
gevonden, hoe lang snoep al bestaat, welke 
gezonde snoepen bestaan enzovoort…
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We trokken ook op uitstap naar Brugge. Daar 
bestaat een winkeltje, ‘’Zucchero’’,waar ze 
op artisanale wijze snoep maken. We zagen 
met onze eigen ogen hoe een lolly tot stand 
komt. Hard werk is het zeker! Knap hoor! 
Nadien konden we met z’n allen proeven van 
die lolly! Njammie, wat was dat lekker zeg! 
Het werd een fijne, leerrijke uitstap om nooit 
meer te vergeten.

Leefgroep 3

 De lumiere

Omdat we als nieuw W.O.-thema ‘film’ kozen, 
gingen we natuurlijk op uitstap naar een 
cinema. Op 23 september zijn we naar de 
cinema Lumière geweest.
Daar heeft Bram ons uitgelegd hoe alles 
werkt. Hij heeft ook een paar toffe filmpjes en 
de verschillende soorten projectors getoond.
Nu zijn die projectors digitaal maar vroeger 
en nu nog heel soms, was het met pellicules, 
dat zijn filmrolletjes. We vonden het super 
boeiend om dat eens te zien.

 Het filmmuseum

Op 24 september zijn we naar het filmmu-
seum in Brussel geweest. We zijn met de 
trein gegaan. Toen hebben we gegeten en 
gespeeld in een parkje. In het museum kre-
gen we een hele interessante rondleiding.
We waren in twee groepen verdeeld. De ene 
groep ging mee met de meneer en kon er 
kijken naar filmpjes van vroeger. Zoals de 
‘stomme film’ en oude special effects. De 
andere groep ging mee met de mevrouw en 
kreeg alles uitgelegd over de filmgeschiede-
nis. We maakten ook zelf een oud filmpje. 
Het was heel leuk!

Sam en Jasmine.

 Niels op bezoek.

Niels Sabbe kwam op bezoek in de klas 
om ons vanalles te leren over zijn beroep 
regisseur. Hij heeft ons verteld over filmef-
fecten, over het verschil tussen Belgische en 
Amerikaanse films, over camera posities, …. 
Het was super tof!
Hij heeft ons filmtrailers getoond van films 
waaraan hij heeft meegewerkt.  
  We hebben heel veel  bijgeleerd.
Hij heeft ook verteld over het decor en dat 
alles eigenlijk vals is.
Het was een super toffe dag.
Dank u Niels! 

Enya en Fien V.
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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

Kapsalon Greco
De Decker chantal

Nieuwe Steenweg 88 - 8377 Zuienkerke
T 050 41 84 14

Gesloten op zon-, maan- en dinsdag

BTW nr. 0672.111.515
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om kennis te maken met kunst van allerlei 
aard: muziek, beeldende kunst, dans, thea-
ter, architectuur,…
Omdat het gemeentebestuur ook graag de 
kinderen van Zuienkerke wil laten kennis 
maken met kunst, hebben we voor dit najaar 
een speciaal ‘pakketje’ samengesteld:

In november kan op maandag en dinsdag na 
school deelgenomen worden aan het crea-
atelier. Hier knutsel je onder begeleiding van 
Nadine Verwinnen iets kunstig in mekaar.
Ook hebben we enkele voorstellin-
gen voor jullie geselecteerd. Onder 
begeleiding en in groep gaan 
we samen een film, een thea-
terstuk en muzikaal sprookje 
gaan bekijken. 
De verplaatsing 
wordt gedaan met 
de gemeente-
bus. 

speelpleINWerkING De plOeTers 

cUlTUUr eN JeUGD

Film, muziek beluisteren, schilderen, 
knutselen, naar het theater gaan, 

dansen, creëren, tekenen, ...

Iets voor jou?
Op zondag 17 november vindt opnieuw de 
‘Kunstendag voor kinderen’ plaats.
kunstendag voor kinderen is een initiatief 
van minister Schauvliege dat elk jaar plaats-
vindt op de derde zondag van november. 
Op die dag geven kunstenorganisaties en 
cultuurcentra in Vlaanderen en Brussel aan 
iedereen tot 12 jaar (en ouders, grootouders, 
vrienden, broers en zussen) de gelegenheid 
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 CREA-ATELIER

Ben jij een echte knutselaar, of wil je gewoon 
graag een geschenkje in mekaar knutselen 
maar weet je niet goed hoe je dit moet doen.
Op maandag of dinsdag helpt Nadine jullie 
leuke werkjes te creëren.

Wanneer?
3e kleuter, 1e, 2e leerjaar
maandag 4, 18, 25 november en 2 december
3e, 4e, 5e, 6e leerjaar
dinsdag 5, 12, 19, 26 november
telkens van 16u15 tot 17u45

Waar?
De Notelaar
Laatste lokaal op de bovenverdieping
Nieuwe Steenweg 96, 8377 Zuienkerke

Begeleiding
Nadine Verwinnen

kostprijs
Per les: 1,50 euro
Vier lessen: 5,00 euro

Inschrijven
inschrijven kan bij de jeugddienst: 
- gemeentehuis, Kerkstraat 17
- telefonisch op 050 43 20 50
- e-mail via jeugddienst@zuienkerke.be

 VOORSTELLINGEN

 Waar is Knoester?
Cinéma Lumière, Brugge
inschrijven voor 9 oktober

 Sasja en Natasja
Magdalenazaal, Brugge
inschrijven voor 9 november

 Peter en zijn Wolf
Concertgebouw, Brugge
inschrijven voor 20 december

Waar?
De voorstellingen gaan steeds door op ver-
plaatsing. 
We verzamelen telkens op het kerkplein 
van Zuienkerke, aan de bushalte (Nieuwe 

Steenweg).
De bus vertrekt steeds STIPT op het aange-
geven uur!

kostprijs
Per voorstelling - 3,00 euro
Vooraf te betalen. Op het gemeentehuis of 
via overschrijving op IBAN BE54 0910 0025 
9097 met de vermelding “voorstelling 1, 2 of 
3 + de naam van uw kind”.

Inschrijven
inschrijven kan bij de jeugddienst: 
- gemeentehuis, Kerkstraat 17
- telefonisch op 050 43 20 50
- e-mail via jeugddienst@zuienkerke.be

 Waar is Knoester? 
Film

De pratende tak 
Knoester en zijn vriend 
Junior zitten serieus in 
de rats. Net nu hij vader 
is geworden van een 
prachtige baby, raakt 
Knoester zoek. Waar 
zit die eigenwijze tak 
nu toch? Ook Junior 
heeft het knap lastig 
om nieuwe vrienden te 
maken in de stad. Op 

een dag vindt hij een baby zonder 
mama, zomaar gewoon op straat. Met hulp 
van een overijverige agent worden alle mis-
verstanden opgelost en loopt dit charmante, 
grappige avontuur toch nog goed af. 

De trailer kun je bekijken via
http://lumierecinema.be/nl/film/waar-is-
knoester#sthash.t3mAnorR.dpuf

Woensdag 16 oktober

vertrek om 13u45 STIPT
terug om 16u00 

vanaf het eerste leerjaar

De
voorstellingen!



29 34

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

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

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

 Sasja en Natasja! 
jeugdtheater

Ze komen van ver. Ze 
zijn bijzonder: 1 lijf, 2 
koppen, 2 stemmen, 
8 poten … Siamese 
zusjes reizen door 
Europa, van kermis 
naar kermis, altijd 
bij en met elkaar. 

Twee mensen in één lichaam. Iedereen wil 
hen zien. Maar wat willen zij? 

Zondag 17 november

vertrek om 14u30 STIPT
terug om 17u00 

vanaf 8 jaar

 Peter en zijn wolf. 
muzikaal sprookje

‘Peter en zijn wolf’ op 
muziek van Sergei Prokofiev 
vertelt het verhaal van de 
elfjarige Peter die op school 
gepest wordt en bovendien 
doodsbang is van honden. 
Omdat deze, zoals iedereen 
wel weet, afstammen van 
gevaarlijke wolven...
In dit ontroerende en tege-
lijk ook spannende verhaal 
bezweert de jonge Peter 

uiteindelijk zijn angsten en vangt hij... zijn 
wolf!

Peter is elf jaar oud en woont met zijn vader, 
die vroeger postbode was, in een somber 
appartement in de stad. Zijn moeder is lang 
geleden vertrokken.
Behalve zijn vader heeft Peter geen familie. 
Wel een opa blijkbaar, de vader van zijn vader, 
maar die kent hij niet zo goed. Want als hij 
vraagt om over zijn opa te vertellen, wordt zijn 
vader droevig, dus vraagt hij er niet meer naar.
Peter is de kleinste van de klas. Het enige wat 
groot aan hem is, zijn z’n oren. Dus noemt 
iedereen hem Dombo, naar het filmpje met 
de olifant met de grote oren... Peter haat die 
naam en daarom draagt hij een muts om zijn 

oren te verbergen.
Peter houdt niet van school. Hij houdt wel 
van knippen en plakken. Hij verzamelt plaats-
jes uit reclamefolders, wenskaarten, foto’s, 
... Daarmee knipt en plakt hij albums vol en 
ontwerpt hij een wereld zoals hij die zelf zou 
willen... Hij fantaseert ‘geluk’!

Vrijdag 27 december

vertrek om 14u15 STIPT
terug om 16u15 

vanaf 8 jaar t.e.m. 15 jaar
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hAllOWeeNTOchT MeT GeZINsBOND hOUTAVe

chIrO ZUIeNkerke

Chiro Zuienkerke neemt schitterende start
Op zaterdag 21 september was het einde-
lijk zover: Chiro Zuienkerke ging voor de 4e 
keer van start op het speelplein van wijk 
't Lindenhof. Vanaf 13.30 uur was ieder-
een van 6 tot 16 jaar welkom om kennis 
te maken met de jeugdbeweging. Liefst 68 
kinderen kwamen langs en beleefden een 
namiddag vol leuke spelletjes. Wij vroegen 
aan de leidingsploeg wat er het komende 
werkjaar zo speciaal zal zijn en wat er alle-
maal te beleven valt.

 Nieuwe afdeling
In de Chiro werken ze met verschillende 
afdelingen. Zo kunnen ze goed inspelen op 
de leeftijd van de kinderen en aangepast 
activiteiten aanbieden.  Nieuw dit jaar zijn de 
keti's, een afdeling voor jongeren uit het 3e 
en 4e middelbaar. Daardoor zijn er in totaal 
vijf afdelingen: de ribbels, speelclub, rakwi's, 
de tito's en de keti's.
Kimberly: “De ribbels zijn enthousiaste kind-
jes uit het 1e en 2e leerjaar. Samen met de 

leiding duiken ze onder in een fantasiewe-
reld van ridders en prinsessen of indianen 

Zaterdag 26 oktober 2013 
 

Samenkomst: 18u, De Maere   Aankomst: De drie koningen 
6 euro/kind & leden gezinsbond      7 euro/volwassene  

drankje, hotdog, soep, griezel inbegrepen 
 

Info: Sofie: steven.sofie.nisa.vik@telenet.be tel: 0497/219151 
Martine: martine.gerard@pandora.be tel:0475/823581 

Initiatief: gezinsbond Houtave i.s.m.: jong & KLJ Oostende-Houtave, touwtrekkersclub De stove, chiro Zuienkerke, 
bloemsierkunst Den Kleinen Olifant, herberg De drie koningen 

Inschrijven tot 20 oktober, definitief na overschrijving van het volledige bedrag op reknr.: 850-8437314-58 

Zaterdag 26 oktober 2013 
 

Samenkomst: 18u, De Maere   Aankomst: De drie koningen 
6 euro/kind & leden gezinsbond      7 euro/volwassene  

drankje, hotdog, soep, griezel inbegrepen 
 

Info: Sofie: steven.sofie.nisa.vik@telenet.be tel: 0497/219151 
Martine: martine.gerard@pandora.be tel:0475/823581 

Initiatief: gezinsbond Houtave i.s.m.: jong & KLJ Oostende-Houtave, touwtrekkersclub De stove, chiro Zuienkerke, 
bloemsierkunst Den Kleinen Olifant, herberg De drie koningen 

Inschrijven tot 20 oktober, definitief na overschrijving van het volledige bedrag op reknr.: 850-8437314-58 
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en cowboys. Of ze trekken erop uit voor een 
tocht vol spelletjes, plezante liedjes en gekke 
opdrachten.”
Cassandra: “De speelclub is een afdeling 
voor kinderen uit het 3e en 4e leerjaar en 
ook bij hen staat de fantasie centraal. Als 
leiding doen we er alles aan om aan de hand 
van leuke activiteiten de speelclubbers mee 
te slepen in grootse misdaadonderzoeken en 
sprookjesverhalen.”

Birger: “Kinderen uit het 5e en 6e leerjaar 
kunnen terecht bij de rakwi's. We ravotten 
ons te pletter en lopen de ziel uit ons lijf bij 
een supergroot bosspel. Regen en wind hou-
den ons niet tegen om buiten te ravotten. En 
het liefst springen we dan nog in een grote 
plas om lekker vuil te worden!”
Ilse: “De tito's zijn een knalfelrode bende 
uit het 1e en 2e middelbaar. Wat wij doen? 
Keihard ertegen aangaan in een pleinspel en 
graag winnen, door tactiek of door snelheid. 
Maar stilvallen om te zwijmelen over een 
superster en een beetje te chillen hoort er 
ook bij.”

Sarah: “De keti's zijn de nieuwste afdeling 
met jongeren uit het 3e en 4e middelbaar. Zij 
gaan op avontuur in de natuur, sjorren er op 
los of chillen in het lokaal. Maar ze beulen 

zich even goed af in een zelfverzonnen sport 
of gaan volledig op in een fantasiespel.”

 Jaarthema
Elk jaar krijgen alle Chirogroepen vanuit de 
nationale koepel Chirojeugd Vlaanderen een 
jaarthema voorgesteld. De nationale mede-
werkers zorgen voor een jaarthemalied, een 
verhaal en jaarthemafiguren en ze werken 
ludieke acties uit. Als Chirogroep kan je zo 
meteen aan de slag.
 “Dit jaar is dat jaarthema WijkUit!”, vertelt 
An. “Een jaarthema over de buurt van de 
Chirogroepen. We proberen om dit jaar met 
alle Chirowietjes de buurt te gaan verken-
nen en dus niet enkel op het speelplein 
te spelen. Op het einde van het jaar willen 
we met zekerheid kunnen zeggen dat élke 
Zuienkerkenaar iemand in de Chiro kent. En 
omgekeerd!”
“Aan het jaarthema hangt een wedstrijd 
vast”, gaat Julie verder. “Als Chirogroep moe-
ten we proberen om zoveel mogelijk foto's 
te nemen van Chiro-affiches in onze buurt. 
Zo kunnen we een buurtbarbecue voor 100 
personen winnen. Affiches kan je afhalen op 
zaterdagnamiddag en foto's kunnen opge-
stuurd worden naar Chiro.zuienkerke@gmail.
com.”

 Activiteiten
Naast de gewone zaterdagnamiddagen orga-
niseert Chiro Zuienkerke regelmatig extra 
activiteiten voor hun leden.
“De eerstkomende activiteit is de spaghet-
tidag. Op die dag is iedereen welkom om  's 
middags of 's avonds lekkere spaghetti te 
komen eten. Dit jaar gaat de spaghettidag 
door op zaterdag 2 november in de Notelaar. 
Vanaf oktober zullen er kaarten te verkrijgen 
zijn bij de leiding”, vertelt Hannelore.
Kjell vult aan: “Daarnaast zijn er nog andere 
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activiteiten zoals een uitstap naar het bos 
voor de jongste afdelingen, een jaarthema-
dag, een kerstfeestje per afdeling en het 
Klein Bivak in het 2e semester.  Dat is een 
weekend vol spelletjes en plezier met alle 
afdelingen samen.”
“En dan heb je natuurlijk nog het bivak in de 
zomer.  Dat is samen op dagtocht gaan, water-
spelletjes spelen, gezellig aan het kampvuur 
zitten en héél veel Chiroplezier. Deze zomer 
verblijven we van 21 tot 28 juli in een nieuw 
bivakhuis van Chirojeugd Vlaanderen! Om het 
financieel haalbaar te houden doen we in het 
2é semester een pannenkoekenverkoop”, 
sluit Yaëlle af.

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

Spaghettidag
Chiro Zuienkerke

2 november 2013

Op zaterdag 2 november wordt de Notelaar 
opnieuw omgetoverd tot een heerlijk stukje 
Italië. Allen daarheen dus, want het schijnt 
daar overheerlijke spaghetti te zijn!

klJ OOsTeNDe- hOUTAVe 

Ook KLJ Oostende-Houtave heeft het werk-
jaar weer goed ingezet!

Op vrijdag 13 september werd er in de +16 
het startschot gegeven voor een nieuw jaar 
vol plezier en op zondag 15 september ging 
voor het vierde jaar op rij de Jong KLJ van 
start!

Na de startdagen bundelden we onze kracht 
samen en lieten we ons zien op het jaarlijks 
touwtrektornooi van De Stove. We kunnen 
alleszins trots zijn op onze prestaties! De 
Jong KLJ werd eerste in de jeugdcategorie. 
De +16 deed mee met 3 ploegen en zij heb-
ben de 1e, 2e én 3e plaats ingepalmd bij de 
recreanten. 

Natuurlijk staat er dit jaar weer veel op het 
programma. Zo is er nog bij de Jong KLJ 
een filmavond, we gaan eens gaan bowlen, 
een sinterklaasfeestje, een niet te vergeten 
kamp, en nog zo veel meer! 

Ook de +16 staat dit jaar terug niet stil! 
Enkele schitterende fuiven staan op het pro-
gramma, een voetbaltornooi, wimpelen en tal 
van andere leutige activiteiten. 

Je hoort het… Ook dit jaar zullen we onze 
slogan “Leute zonder ende, KLJ Oostende” 
weer kracht bijzetten!

Dit werkjaar is het jaarthe-
ma “ ‘k Leef “ waarbij KLJ 
Nationaal de K in de kijker 
wil zetten. Dit thema kan 
je op verschillende manie-
ren opvatten, namelijk de 
K leeft in KLJ en ook 
dat de bende KLJ’ers aan 
elkaar “kleeft”, en dat 
gaan we ook dit jaar weer 

tonen op onze startmis. Bij deze nodigen we 
jullie dan ook graag uit op zondag 20 oktober 
om 11u in de kerk van Houtave. Nadien is 
iedereen van harte welkom in ons lokaal voor 
een hapje en een drankje. 
Onze 18-jarigen van KLJ Oostende organise-
ren op zaterdag 9 november hun jaarlijkse 
fuif in De Bommel. 

Op vrijdag 29 november organiseren we terug 
onze jaarlijkse advocaatkaarting. Deze gaat 
door in De Maere beneden vanaf 19u30.
Er staat dus weer heel wat op ons program-
ma. Heb je interesse of wens je meer info 
over onze KLJ dan kan je dit altijd verkrij-
gen via bestuur@kljoostende.be en jongklj@
kljoostende.be. 

Tot dan! 
KLJ Oostende-Houtave
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Sport en vrije tijd
TUrNeN Op DINsDAGAVOND 
Op dinsdag 17 september 2013  is de eerste 
les turnen terug van start gegaan dit onder 
leiding van kinesitherapeut Mevrouw Marleen 
Vanbesien.  Met kennis en ervaring stuurt Mar-
leen bij waar nodig zodat u zeker mag zijn dat 
u de oefeningen op een correcte  manier uitoe-
fent. Uithouding - en spierversterkende oefe-
ningen van het ganse lichaam komen steeds 
aan bod!
Deze cursus vindt plaats elke dinsdag (NIET 
in de schoolvakanties) van 19 tot 20 uur in 
de gemeentelijke sportzaal. Geïnteresseerden 
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 : 17/09, 24/09, 01/10, 08/10, 15/10, 
22/10, 19/11, 26/11, 03/12, 17/12

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 !

VOeTBAlles 
Het nieuwe voetbalseizoen is van start gegaan! 
Meisjes en jongens van de derde kleuterklas 
tot en met het 6de leerjaar kunnen zich weer 
uitleven met dit populair balsport! Steven Van 
Moeffaert, leraar lichamelijke opvoeding en te-
vens een ervaren en enthousiaste voetbaltrai-
ner zal de lessen geven.

Waar?
Gezien de omvangrijke werken op het voetbal-
plein in Meetkerke zullen de lessen dit school-
jaar doorgaan op het voetbalplein van Zuien-
kerke. We proberen de lessen zoveel mogelijk 
te laten doorgaan. Dus ook bij minder weer, 
tenzij meester Steven het niet verantwoord 
vindt. 

Wanneer? 
 Elke woensdagnamiddag (uitgenomen de 
schoolvakanties) tussen 15 uur en 17 uur 
(Elke groep speelt 1 uur).

prijs?
De prijs voor het hele jaar(september 2013 tot 
en met juni 2014) bedraagt 100 euro, dit be-
drag kan ook trimestrieel betaald worden.  Eer-
ste trimester: 45 euro, tweede trimester: 30 
euro, derde trimester: 25 euro. 

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 !

VOlleYBAlclUB MehONI
ZOekT NIeUWe leDeN.

HEB JE ZIN OM EENS TE VOLLEYBALLEN, KOM DAN 
ZEKER EENS NAAR EEN PROEFTRAINING IN DE 
SPORTZAAL VAN DE GEMEENTESCHOOL!!!!!

TRAININGSSCHEMA : 

scholieren meisjes (leeftijd vanaf 14 jaar)
Woensdag en vrijdag van 17 u – 19 u

Miniemen meisjes (leeftijd vanaf 11 jaar)
Woensdag 15u30- 17u
Vrijdag 18u30 -20 u

Miniemen jongens (leeftijd vanaf 11 jaar)
Maandag 17u – 19u
Vrijdag 18u30- 20u

pre-miniemen (leeftijd vanaf 9 jaar)
Woensdag 15u30-17u
Vrijdag 15u30- 17 u 

Nog vragen? Neem contact op met Maureen 
De Vlieghe, gsm 0498/13.84.47
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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

Steenstraat 1 - 9420 Erpe-Mere

VAGeVUUrJOGGers ZeTTeN
heT NIeUWe seIZOeN IN.

Elke maandagavond om 20 uur zijn de Vage-
vuurjoggers op post in de Leeglandstraat aan 
huis nummer 15. Zowel beginnende als erva-
ren lopers zijn hartelijk welkom om aan te slui-
ten voor een aangepaste jogging- en conditie-
training onder begeleiding van ervaren coach 
Johan Vervaeke.
 
Voor meer informatie altijd welkom bij
Johan Vervaeke, Leeglandstraat 15,
gsm 0477 345067.
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MArkTspOrT 2013

Hallo,

Op DINsDAG 29 oktober 2013 gaat de sport-
dienst van Zuienkerke naar Marktsport 2013 
te Brugge.
Voor de prijs van 6 euro kan je die dag gaan 
zwemmen in het Olympiabad, schaatsen in het 
Boudewijnpark en golfen, kubspelen, roeien, 
boksen, schietlapschieten, muurklimmen, ro-
peskippen, hindernissenparcours afleggen, 
frisbeeën, lasershooten, streethockeyen, op 
de airtrack ….. en nog veel meer in de Brugse 
binnenstad.
Het gemeentebestuur van Zuienkerke legt een 
bus in om deel te nemen aan dit sportgebeu-
ren. Ook zorgt het gemeentebestuur voor de 
nodige begeleiders. 

We vertrekken ongeveer rond 8u15 met de bus 
naar Brugge. De terugkomst te Zuienkerke is 
voorzien om 17 uur.

Ben je geïnteresseerd, schrijf je dan als de 
bliksem in via de sportdienst van Zuienkerke.
Je inschrijving + betaling moet zeker binnen 
zijn vóór 21 oktober 2013. Betalen kan via 
overschrijving op IBAN BE54 0910 0025 9097 
met de  vermelding “marktsport 2013 + de 
naam van uw kind”.

Om meer te weten over Marksport, kan je een 
kijkje nemen op de website www.marktsport.
be of bel je even naar het gemeentehuis van 
Zuienkerke 050 43 20 50 of met de schepen 
van sport, Annelies Dewulf, gsm 0472 24 60 
25.
Als je ingeschreven bent, ontvang je de nodige 
praktische info.

We verwachten jouw inschrijving!!

MARKTSPORT 2013

AANBOD:
IN DE “ NOTELAAR” ZUIENKERKE:

WORKSHOPS MINDFULNESS
met kinderen van 6 tot 9 jaar
Op 5 woensdagen: start 6/11/2013

Van 13.15u tot 14.45u
Prijs: 60 euro voor 5 workshops

Woensdag 26/12/’13: Mindful koken
Van 11u tot 14u. Prijs: 20 euro

WORKSHOPS MINDFULNESS
met jongeren van 10 tot 12 jaar

Op 5 woensdagen: start 29/1/2014
Van 13.15 tot 14.45u

Prijs : 60 euro voor 5 workshops
Woensdag 5/3/’14: Mindful koken

Van 11u tot 14u. Prijs: 20 euro

RELAXATIESESSIES
voor volwassenen

Woensdagavonden:
Van 19u tot 20.30u. Start: 8/1/2014

 90 euro voor 7 sessies (of 15 euro/les)

RELAXATIELESSEN
voor kinderen 

3de kleuterklas en 1ste leerjaar.
Dinsdagen van 16u tot 17u

70 euro voor 10 lesjes (of 8 euro/les)

Pascale Trenson
Kleuteronderwijzeres • Gezondheidscoach

0473 33 51 91
www.ontmoet-jezelf.be • pascale@ontmoet-jezelf.be

IN DE GEMEENTESCHOOL ZUIENKERKE :



37

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-

Bibliotheek
AFscheID VAN MArleeN peeTers

Je was een rots in de 
branding
en koerste recht door 
zee
Je trotseerde storm 
en golven 
alleen… je had de 
wind niet mee. 

Marleen peeters, 
assistent dienstleider bibliotheek

Op 6 september 2013 is Marleen Peeters 
van ons heen gegaan.
Zij was  18 jaar lang  de bibliothecaresse van 
onze Zuienkerkse bibliotheek De Boekennok.
Vanaf 1994 verzorgde zij de uitleensessies 
op woensdag en zaterdag in Zuienkerke en 
deed zij de aankoop van de collectie.
Eenmaal in de maand zette zij de deuren van 
onze bib open voor de scholen.
Door een personeelstekort in de bib van 
Blankenberge, kon ze vanaf juli 2012 niet 
langer meer de Zuienkerkse bib openhouden.
In juni 2012 heeft zij dan de 5 vrijwilligers 
opgeleid om in juli 2012 de fakkel over te 
dragen aan Ann, Mark, Monica, Roger en 
Tina.
Wij danken Marleen voor haar jarenlange inzet 
voor Zuienkerke, haar uitstekende service, 
haar tips, haar enthousiasme. Welbedankt 
Marleen, we zullen je missen om je hulp, 
inzet en gewoon om wie je was.
Wij bieden hierbij haar man Ronny en haar 2 
zonen ons diep medeleven aan.

Het schepencollege en het bibliotheekteam 

NIeUWe AANWINsTeN

 JEUGD

TITEL AUTEUR
Monstereffect Cauvin, Raoul

Monstereffect Cauvin, Raoul

De 4,5de dimensie Vehlmann, Fabien

De meester van de messen Vehlmann, Fabien

De rode Cairns Vehlmann, Fabien

De stam van de haai Vehlmann, Fabien

Diep in de put Vehlmann, Fabien

In het oog van de maalstr Vehlmann, Fabien

Spoorloos Vehlmann, Fabien

De eed van de vijf lords Sente, Yves

De klopjacht Cauvin, Raoul

Een schat van een hond! Verron, Laurent

Een schat van een hond! Verron, Laurent

Dino’s Plumeri, Arnaud

Dino’s Plumeri, Arnaud

Blork raider Augustin

Bomba fatale Midam

Bomba fatale Midam

Cold case Midam

No problemo Augustin

O, wat schattig! Midam

Oeps! Midam

Only for your eyes Midam

Sound of silence Midam

Walking blork Midam

De brief Dodier

De gravin Dodier

De marionet Dodier

De schuilplaats Dodier

Een gekooid beest Dodier

Een stukje paradijs Dodier

Einde contract Dodier

Het pact Makyo, Pierre

In de naam van de vader Dodier

Mathias Dodier

Niet thuis Dodier, Alain

Post mortem Dodier

Verkeerd verbonden Dodier

Vluchtmisdrijf Dodier

Vol pension Dodier
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TITEL AUTEUR
De gouden pauwels Linthout, Willy

Het verbeterde testament Urbanus

Het verbeterde testament Urbanus

De fileclown Leemans, Hec

De fileclown Leemans, Hec

De goudzoeker Leemans, Hec

De goudzoeker Leemans, Hec

Voetbalgek! Béka

Wielergek! Garréra, Jean-Luc

De vloek van de amethist Leloup, Roger

 VOLWASSENEN 

TITEL AUTEUR
ROMANS

De wurger Landay, William

Ademloos McMillan, Terry

Dag van bevrijding McNab, Andy

De vuurtoren van Connemar Montefiore, Santa

Een sterfgeval in de fami Agee, James

Genadeloos Deflo, Luc

Kijk naar mij Egan, Jennifer

De vertrouwelinge Gillham, David R.

Jeugdzonde Otten, Almar

De drie Lilia’s Rosero, Evelio

Motief haat Van Den Driessche, Pol

San Van Hoeylandt, Koen

Nederland, wo ai ni Wang, Lulu

Het laatste bevel Aspe, Pieter

Parade’s end Ford, Ford Madox

Salamander Dhooge, Bavo

Cleo, 15 jaar, rood haar, Lauryssens, Stan

De grens Pulkkinen, Riikka

Niets dan de waarheid Baldacci, David

De obsessie Brown, Sandra

De Lincoln-advocaat Connelly, Michael

Dodelijk patroon Nesbø, Jo

Inferno Brown, Dan

De schuldige Ballantyne, Lisa

Het strandhuis Roberts, Nora

De laatkomer Verhulst, Dimitri

De aanslag Baldacci, David

En uit de bergen kwam de Hosseini, Khaled

Verbonden met jou Day, Sylvia

Fiona Bingham, Harry

TITEL AUTEUR
De brulharp Nys, Jef

De brulharp Nys, Jef

De keizer van Tuktut Delzenne, Philippe

De keizer van Tuktut Delzenne, Philippe

De wens van Amma-Moai Van Loock, Gerd

De wens van Amma-Moai Van Loock, Gerd

Dolle Door Leemans, Hec

Dolle Door Leemans, Hec

Hello Poepa Leemans, Hec

Hello Poepa Leemans, Hec

Boing! Boing! Bunk! Midam

De moordende mummie is ni Midam

Paddle ... my name is Kid Midam

Panik room Midam

Rodéo Blork Midam

Slime project Midam

Star waar? Midam

Waterminator Midam

Code E Merho

Code E Merho

Schatjes op zolder Merho

Schatjes op zolder Merho

Piraten Roux, Mickaël

Piraten Roux, Mickaël

Dat lucht op! Tome

De kristallen leeftijd Neel, Julien

Hartsgeheimen Neel, Julien

Het autobuskerkhof Neel, Julien

Idyllen Neel, Julien

Laserninja Neel, Julien

Modderbroek Neel, Julien

Net uit het ei Wilbur

Net uit het ei Wilbur

Santa calamidad Colman, Stéphan

En dat is twee Van Oudheusden, Pieter

En dat is twee Van Oudheusden, Pieter

Plankgas en Plastron Stallaert, Dirk

De wederopstanding Vandersteen, Willy

De zwarte narcis Vandersteen, Willy

De tirannieke tor Vandersteen, Willy

Het ijzeren duel Vandersteen, Willy

En er was feest! Valero, Teresa

Gevaarlijk spel Valero, Teresa

Het ballet van de oude wi Valero, Teresa

De gouden pauwels Linthout, Willy
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TITEL AUTEUR
De vergeten zusjes Blaedel, Sara

Uit de hoogte Boonen, Luc

Zes jaar Coben, Harlan

De zwarte doos Connelly, Michael

Het Droste-effect De Coninck, Christian

De vijand van mijn vader Grandes, Almudena

De tweede zonde Larsson, Asa

7 dagen Meyer, Deon

Headhunters Nesbø, Jo

Politie Nesbø, Jo

Het tweede leven van mene Nesser, Håkan

1983 Peace, David

De kleur van de herinneri Santos, Care

Zeven jaren Stamm, Peter

Het familiegraf Rosenfeldt, Hjorth

Santa Monica Dhooge, Bavo

2017 Soetewey, Rudy

Dood van een egoïst Jacobs, Paul

Leven na leven Atkinson, Kate

De Catalaanse brief Goddard, Robert

Als je me weerziet Jones, Holly Goddard

Trans-Atlantisch McCann, Colum

De vrouw van hierboven Messud, Claire

Daar sta je dan O’Flanagan, Sheila

Vurige obsessie Banks, Maya

Onvoltooid verhaal De Rosnay, Tatiana

Een broze waarheid Le Carré, John

Morgen ben ik weer thuis Van der Vlugt, Simone

Ik krijg je wel Kinsella, Sophie

Verloren Mcgowan, Claire

TITEL AUTEUR
NON-FICTIE

Dus ik hóef me helemaal n Dowling, Colette

The magic Byrne, Rhonda

The world book of love Bormans, Leo

Ten oorlog Hauben, Arnout

Vlamingen in de Kriegsmar Rondas, Jos
 

De BIBlIOTheekWeek VAN 12 OkTOBer 
TOT eN MeT 19 OkTOBer 2013
Kom binnen en zet u !
Op  woensdag 16 oktober werden onze klein-
ste klanten verwend op een voorleesmoment 
met achteraf een lekkere pannenkoek .
Onze  talrijke, trouwe bibklanten  werden ook  

extra in de watten gelegd met een hapje en 
een drankje op onze jaarlijkse Verwendagen ! 
Kom eens langs in onze bib.
Kom binnen en zet u op woensdag van 17 
tot 19 uur en op zaterdag van 10 tot 12 uur.
U bent van harte welkom.
Tot binnenkort in De Boekennok.

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

Adres: Gemeentelijk Complex:
 Uitleenpost De Boekennok
 Nieuwe Steenweg 37
 8377 Zuienkerke
 Telefoon : 050 / 42 45 45
 E-mail : zuienkerke@bibliotheek.be
E-mail: zuienkerke@bibliotheek.be
Openingsuren :
woensdag : 17.00 – 19.00 u
Zaterdag   : 10.00 – 12.00 u

DE BIBLIOTHEEK
ZAL GESLOTEN ZIJN OP 

ZATERDAG 2 NOVEMBER 2013  
WOENSDAG 25 DECEMBER 2013 

EN WOENSDAG 1 JANUARI 2014. 

 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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Uw Record Bank dicht bij de deur
(om te parkeren geen sleur)

Kantoor Demaré
Bank en Verzekeringen

Canadezenstraat 3
8380 Lissewege

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

kantoor.demare@skynet.be

rIJD Je MeT De AUTO ?

Bespaar gemakke-
lijk 200€ per jaar!
Verkeer is al jaren 
een hot topic in 
Vlaanderen, denk 
maar aan typische 
berichten in de pers 
zoals “De benzine- 
of dieselprijs stijgt 
zoveel eurocent door prijsstijgingen als ge-
volg van de stijging van de noteringen van de 
olieproducten op de internationale markten”, 
“eventueel hogere accijnzen op diesel”, … 
maar ook “slimmer en minder verkeer zou 
heel wat ziekte en sterfte vermijden in Vlaan-
deren”,…
Kan je nu echt zelf besparen, terwijl je met-
een ook de luchtkwaliteit mee verbetert én 

dus zorgt voor minder ziekte in Vlaanderen? 
Het antwoord is een volmondig ‘ja’!

 200€ per jaar? Echt? Hoezo?
Bij de aankoop van een auto (nieuw of tweede-
hands) kijken heel wat mensen naar hoeveel 
liter brandstof de auto verbruikt per 100km. 
In reclamefolders, catalogussen, websites,… 
vind je deze informatie zeker terug. In de prak-
tijk komt dit theoretisch verbruik meestal niet 
overeen met wat je echt verbruikt. Hiervoor 
hangt heel veel af van je rijstijl. Door je rijstijl 
aan te passen, kan je vaak gemakkelijk een 
liter brandstof per 100 km minder verbruiken.

Rijd je bijvoorbeeld 15.000km per jaar, dan 
bespaar je zo aan de huidige dieselprijzen 
(ca. 1,450€) al 217,5€ op één jaar. Voor 
benzine (vb. euro95 aan ca. 1,62€) wordt dit 
243€/jaar. Je effectieve winst zal afhankelijk 
zijn van je huidige rijgedrag. Vanzelfsprekend 
is je winst nog veel groter voor kilometers die 
je niet met de auto, maar te voet of met de 
fiets aflegt!
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Gezondheid
en veiligheid
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 Klinkt goed, hoe begin ik er aan?
Hierbij al een aantal tips op een rijtje:
 Rij zo veel mogelijk met een constante 

snelheid en rij daarbij in een zo hoog 
mogelijke versnelling (zorg dat de motor 
soepel draait).

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

 Rem op de motor en laat hierbij de mo-
tor zo lang mogelijk in dezelfde versnel-
ling. Moderne motoren (injectiemotoren, 
meestal al vanaf 1990) sluiten automa-
tisch de brandstoftoevoer af zodra je het 
gaspedaal loslaat.

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

 Schakel je airco niet continu aan, maar 
enkel als het echt nodig is.

 Zet je motor af bij korte stops zoals bij een 
openstaande brug, spoorwegovergang, 
wanneer je iemand afhaalt, … Vanaf dat 
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!

 Meer tips vind je via www.ikbenrob.be.

 Tot slot: de jackpot!
Zoals hierboven al gezegd zijn de goedkoop-
ste kilometers die waarbij je gewoonweg niet 
met de auto rijdt en kan je zo dus de groot-
ste winst behalen: vaak kan je een autoritje 
heel gemakkelijk vervangen door een gezond, 
verfrissend fietsritje. Met een goede fietstas 
kan je al heel wat boodschappen gemakkelijk 
meenemen.
Bekijk eens of je met de fiets naar het werk 
kan: je zal merken dat het in Vlaanderen toch 
niet zo vaak regent, en toch zeker niet altijd 
tijdens de momenten waarop je naar of van 
je werk komt.

heT seIZOeN VAN De pOMpOeN

 Wat zit er in een pompoen?
Pompoenen zijn rijk aan vitaminen en mine-
ralen. Vooral het mineraal ijzer is sterk verte-

genwoordigd. Ook het mineraal calcium ga je 
voor een klein gedeelte terug vinden in pom-
poen.
Wat betreft vitaminen vind je vooral vitamine 
C, vitamine B2 en betacaroteen (de voorloper 
van vitamine A) in de pompoen. De betacaro-
teen is verantwoordelijk voor de mooie oranje 
kleur. Pompoenen zijn ook rijk aan vezels, en 
door hun hoog gehalte aan water ook calorie 
arm. Per 100g levert je dit maar 26 calorieën.
Een pompoen is dus een voedingsmiddel dat 
arm is aan calorieën, rijk aan vezels, vitami-
nen en mineralen en licht verteerbaar.

 Koopinformatie
Pompoenen zijn het hele jaar verkrijgbaar. 
Maar de topaanvoer vindt plaats in de herfst 
en aan het begin van de winter. Ze worden 
voornamelijk aangevoerd uit Frankrijk en uit 
eigen land, daarnaast ook uit Zuid- en Mid-
den-Amerika.

 Bewaren
Hele winterpompoenen zijn wel 1 tot 2 maan-
den houdbaar op een koele en droge plaats. 
Kleine exemplaren worden per stuk verkocht, 
grotere vaak in stukken van ca. 1 kilo. Verwij-
der de pitten en het natte draderige gedeelte 
en verpak de stukken in plastic folie. In de 
koelkast is zo'n stuk nog ca. 2 dagen houd-
baar. Omdat evenwichtige voeding belangrijk 
is voor je gezondheid, wil Logo Brugge-Oos-
tende vzw je deze vitaminerijke tip meegeven.

Charlotte Pascal
Stafmedewerker voeding en beweging bij 
Logo Brugge-Oostende vzw

Bron: www.gezondweb.be

VOchT eN schIMMels
ONGeZONDe hUIsGeNOTeN .

 Kan je daar eigenlijk zelf iets aan 
doen?
Het najaar geeft meteen ook de start van 
het “Vlaamse vochtseizoen”. De lucht buiten 
wordt frisser, er is meer kans op mist en re-
gen, we zijn geneigd onze ramen meer dicht 
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te houden,…. Dit zorgt er samen mee voor 
dat in Vlaanderen vocht en de daaruit volgen-
de schimmels één van de meest voorkomen-
de woningproblemen vormen. Ongeveer een 
vijfde van de Vlaamse woningen zou vochtpro-
blemen hebben. Is dit nu ongezond? En kan 
je zelf iets doen om het te vermijden of aan 
te pakken?

 Ongezonde huisgenoten?
Op zich geeft vochtige lucht niet direct ern-
stige gezondheidsrisico’s. In de praktijk is het 
wel heel vaak zo dat vochtige lucht samen 
gaat met méér schimmel- en andere biologi-
sche deeltjes die wel een effect kunnen heb-
ben op je gezondheid.
Of je gezondheid last krijgt van schimmeldeel-
tjes in je woning hangt af van een aantal za-
ken, zoals bijvoorbeeld:
 de hoeveelheid schimmeldeeltjes in de 

lucht: heb je bijvoorbeeld schimmelplek-
ken groter dan 1m² in één kamer?

 adem je veel schimmeldeeltjes in: schim-
mel in een kelder waar je niet vaak komt, 
is niet hetzelfde als schimmel in je slaap-
kamer waar je gemakkelijk een derde van 
je leven lucht inademt.

 Ben je zelf gevoelig: heb je bijvoorbeeld 
astma of ben je allergisch aan bepaalde 
schimmels? Vraag dit eventueel na bij je 
huisarts.

…

 Kan je zelf schimmelproblemen vermij-
den of aanpakken?
Om geen problemen te krijgen, moet je dus 
evenveel water afvoeren als er bijkomt. Vocht 
in je huis door ademhaling, zweten, koken, af-
wassen, was drogen, waterlekken, opstijgend 
vocht,…. dat niet weg kan, zal vroeg of laat 
schimmelproblemen geven. Vocht afvoeren 
gaat het best wanneer het binnen warmer is 
dan buiten.
 Ventileer goed terwijl het binnen warmer 

is dan buiten.
 Ventileer extra tijdens koken en dweilen.
 Dweil geen vloeren die water opnemen.
 Droog de was buiten als het kan.
 Pak waterlekken of vochtproblemen zo 

snel mogelijk aan.

 Schimmels zelf aanpakken?
Heb je toch last van schimmels in je woning, 
dan moet je altijd op zoek naar de oorzaak 
van het vochtprobleem en moet je dit aan-
pakken. Anders zal de schimmel zo goed als 
zeker (snel) terugkeren!
Je mag schimmels enkel zelf verwijderen als 
je zelf gezond bent. Vraag dit na bij je huis-
arts!
Voor het schoonmaken van beschimmelde 
oppervlakken kan je volgende stappen onder-
nemen:
1. Voor schimmeloppervlaktes groter dan 

3m² schakel je best een professionele 
dienst in. Vraag indien mogelijk een ga-
rantie.

2. Zorg dat de ruimte goed verlucht is (vb. 
open ramen).

3. Maak de aangetaste materialen éérst 
schoon met allesreiniger en spoel daarna 
af met schoon water.  
Indien het schimmelprobleem niet zo 
groot is, kan je hier stoppen. Is het een 
groter probleem, dan ga je best verder 
met de volgende stappen.

4. Ontsmet dáárná met een chlooroplos-
sing (javel in water). Als je niet eerst goed 
hebt schoongemaakt, zal de ontsmetting 
niet werken. Neem voor de ontsmetting 
een verdunning van 1/10 in warm water. 
Zo’n drietal glazen bleekwater op een 
emmer water van 10 liter volstaan voor 
een goede mengeling. Bij het ontsmetten 
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moet je zoveel vloeistof gebruiken dat de 
oppervlakken gedurende de inwerktijd nat 
blijven, waarbij de minimale inwerktijd 5 
minuten is. Laat de oplossing best een 
10 tot 15 minuten inwerken op het aange-
taste oppervlak, vooraleer het te verwijde-
ren.

5. Zorg dat het behandelde oppervlak na-
dien volledig droog is.

6. Chloorwater mag je zéker nooit mengen 
met ammoniakbevattende producten, 
want anders worden giftige gassen ge-
vormd.

Meer info over gezond wonen: www.mmk.be/
schimmel.
Omdat schimmel belangrijk kan zijn voor de 
gezondheid, wil Logo Brugge-Oostende vzw je 
informeren over dit milieu- en gezondheids-
probleem.

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

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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MehONI ZUIeNkerke OrGANIseerT
reUZe ONTBIJTBUFFeT

Op zondag 10 november organiseert Mehoni 
, de volleybalclub van Zuienkerke , in zaal de 
cafetaria (gemeenteschool) een reuze ontbijt-
buffet.
Inschrijvingen via Maureen De Vlieghe, gsm 
0498/13.84.47 – geert.witgeers@telenet.be

Deuren gaan open om  8:30 uur. 
PRIJS ONTBIJTKAART
Volwassene : 18 euro 
Kind (vanaf 5 jaar)  : 10 euro  

Kom en laat je verwennen met pistolets, 
sandwiches, koekebrood, koffiekoeken, crois-
sants,  spek en eieren, kaas, confituur, choco, 
cornflakes….teveel om op te noemen.
Dit alles wordt u geserveerd met de stra-
lende glimlach van onze volleybalmeisjes en 
jongens.

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 2013:

Iedere dinsdag om 14 uur in de Notelaar 
kaarting en rummicup
Met iedere 1ste dinsdag  gratis bolling

Oktober 
Vrijdag  25 oktober 2013 Bezoek 
Thuiszorgwinkel CM

November
Donderdag 14 november 2013 om 14 uur in 
de Notelaar
Voordracht over het brein van Dokter Michael 
Portzky

Senioren-week
Vrijdag 22 november  worstenkaarting van 
14 uur tot 23 uur in de Notelaar ten voordele 
van okra
Zaterdag 23 november feestmaaltijd

December
Maandag 16 december om 14 uur in de 
Notelaar
Bloemschikken Kerststuk
Vrijdag 20 december 2013 om 14 uur in de 
Notelaar
Kerstfeest met voordracht door Povorelo

Breiles
Maandagen: 28 oktober, 18 en 25 november

Bestuur Okra
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Verenigingen

Reserveer een �jds�p 
tussen 8u30 en  12u00. 
Kom je in groep, geef dit 
mee bij de inschrijving ! 
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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
Sluitingsdag: dinsdag

Groenten & fruit
Kaas & charcuterie

Dranken bier & wijnen
Brood, pistolets, boterkoeken

Diepvriesgroenten & frieten & ijs

Ruime keuze
diepvriespizza’s 

Winkelen in een buurtsuper
Is bouwen aan een superbuurt!
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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.

De TeMpelIers,
GeschIeDeNIs eN GeheIMeN

Lezing op woensdag 
27 november om 20 
uur door Dr. Paul 
Vandewalle

Paul Vandewalle is 
doctor in de geschie-
denis, gespecialiseerd 
in landbouwgeschiede-
nis. Hij is voorzitter van 
de Heemkundige Kring 

Ruddervoorde, geeft verschillende lezingen   
en hij publiceerde een aantal historische 
werken, o.a. “Gerard de Ridefort, de tiende 
Grootmeester van de Tempelorde”. Hij is 
dan ook zeer goed geplaatst om het ver-
haal van de Tempelorde waarin historie en 
mysterie dikwijls door elkaar zijn verweven, 
te vertellen. Op de vooravond van 800 jaar 
Nieuwmunster, een welgekomen verhaal. We 
nodigen dan ook iedereen van harte uit voor 
een fascinerende avond.

In voetstappen terugtreden

De Tempelorde werd in 1119 in Jeruzalem 
opgericht om de pelgrims die naar de Heilige 
Stad trokken, te beschermen tegen de mos-
lims. Het waren monniken-ridders met een 
grote militaire en financiële macht. Gerard 
van Ruddervoorde werd de 10 e groot-
meester van deze machtige orde, die in 1312 
bruusk werd afgeschaft. Waar is hun schat? 
Waar is de Graal?
Het mysterie en de esoterische geheimen 
van de Tempeliers blijven fascineren tot op 
vandaag, in de volksverhalen maar ook in 
romans, zoals de Da Vinci Code.

Volksvertellingen

Over spokerij en toverij, de waterduivel, de 
mare, de koeke an ’t herte, de galgejongen, 
de varende vrouwe, de Duitse schapers en 
de rô mannekes, de tempeliers, de benden 
van Bakelandt en Pollet, …

Deze vertellingen heeft Paul Vandewalle zelf 
gehoord, opgetekend en geïnventariseerd in 
1968.
In de lange winteravonden gingen mensen 

‘gaan rooien of avondstonden’ om vuur en 
licht te sparen. De goede vertellers hadden 
een buitengewone geloofwaardigheid want ze 
hadden de gebeurtenissen zelf meegemaakt 
of zelf gehoord.
Hun toehoorders, de Houtlanders uit ‘het 
Veld’, vaak boskanters genoemd, waren een 
stug en zwijgzaam volk van harde werkers. 
Op onze avond maak je ook kennis met deze 
quasi uitgestorven Vlaamse vertelschat.

Eén God, drie godsdiensten’. 

Een historische benadering van jodendom, 
christendom en islam. Gelijkenissen en ver-
schillen. Binnen de lezing bespreekt Paul 
Vandewalle ook de drie monotheïstische 
godsdiensten. Hij bekijkt de gelijkenissen 
en de verschillen tussen deze drie geloof-
sovertuigingen (‘de kinderen van Abraham’) 
die één God (Jahweh, God, Allah) eren als 
Schepper van alles en die zal oordelen.

Praktische informatie

De lezing is gratis en 
staat open voor ieder-
een. We starten stipt 
om 20 uur in het tre-
fpunt ‘de Bommel’ in 
Nieuwmunster. Aan 
een democratisch 
prijsje kun je in de 
pauze genieten van 

een voor de gelegenheid uitgekozen dran-
kenassortiment die verband houden met 
de Tempeliers.                                 De 
partners van ‘800 jaar Nieuwmunster, dorp 
met uitzicht!’ verwelkomen je immers graag 
op deze bijzondere avond.     Er is par-
keergelegenheid op het dorpsplein voor de 
St.-Bartholomeüskerk.
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NIeUWs VAN De kONINklIJke
VrIeNDeNkrING VAN De BlOeDGeVers
Te ZUIeNkerke

In het vorige Polderkrantje brachten we uitge-
breid verslag over de viering, op 4 mei, van 
de Koninklijke Titel ter gelegenheid van het 
50-jarig bestaan van de Vriendenkring van de 
Bloedgevers.
Noteer nu alvast ook onze volgende activiteit, 
namelijk het jaarlijks souper met de verere-
merking van de verdienstelijke donoren dat 
zal plaats vinden op zaterdag 8 maart 2014. 
Dit feest gaat terug door in de feestzaal “De 
Nieuwe Blauwe Toren”.
Op de vorige bloedcollecte van 3 september 
mochten we in totaal 106 donoren verwel-
komen. Er kwam één nieuwe donor en we 
telden 6 donoren die voor de eerste maal 
bloed kwamen geven in Zuienkerke. De 
opkomst was terug wat aan de lage kant, 
maar dat was vermoedelijk wel gedeeltelijk 
te wijten aan het mooie en warme weer. Ten 
opzichte van september vorig jaar waren 34 
donoren minder.
De volgende bloedcollecte gaat door op din-
sdag 10 december in de gemeenteschool te 
Zuienkerke van 16u15 tot 19u45.
We streven ernaar om dan hopelijk een kle-
ine 150 donoren te mogen verwelkomen. 
Daarom vragen we om op 10 december fami-
lie, vrienden en kennissen eveneens mee te 
brengen.

Arnold Van Eeghem - secretaris

ONTBIJTeN MeT De GeZINsBOND 

GEZINSBOND VZW AFDELING 
ZUIENKERKE

Gezond ontbijtbuffet op zondag 10 
november 2013

In het restaurant van het Sint-
Pieterscollege /

Sint-Jozefshandelsschool, 
Weststraat 86 - Blankenberge

Neem deel aan dit gezellig ontbijt en laat je 
verwennen.

Start van het ontbijt vanaf 8u30 tot 10u30. 
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 met 
kinderoppas. 

In de loop van de morgen wordt twee maal 
een bewegingsmoment ingeschakeld. Laat je 
verrassen!

Deelnameprijs: € 2 per persoon, maar maxi-
mum  € 7 per gezin.
(kinderen geboren na 10 november 2010 
gratis). Niet-leden kunnen niet deelnemen. 
Men kan wel lid worden (reeds onmiddellijk 
de lidkaart 2014).

Inschrijven bij:
Hubert Bonte, Meetkerkestraat 14, Zuienkerke 
– tel. 050 41 28 06
Betty Vandevelde, Lettenburgstraat, 2, 
Zuienkerke – 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 
dewasch.eric@scarlet.be

Bezorg het inschrijvingsformulier in een brief-
omslag, samen met het gepast geld, op één 
van bovenstaande adressen. 

schrijf nu in voor dit gezond ontbijtbuffet: 
formulier in bijlage. 
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800 JAAr NIeUWMUNsTer 

 Nieuwmunster, dorp met uitzicht! 

Ons dorp viert feest. 800 jaar terug werd in 
een oorkonde, gedateerd op 18 november 
1214, Nieuwmunster voor het eerst vermeld. 
Weliswaar is Nieuwmunster als entiteit reeds 
ouder, dit historische feit willen we niet 
zomaar laten voorbijgaan. 2014 wil zich dan 

Inschrijvingsformulier Ontbijt op zondag 10 november 2013.
Je kan ook een e-mail sturen naar          dewasch.eric@scarlet.be
 Inschrijving tot volledige bezetting en ten laatste op 6 november 2013
 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 ………………………

GEZINSBOND VZW AFDELING ZUIENKERKE

ook aandien als een feestjaar waarbinnen 
alle verenigingen, organisaties, besturen en 
Nieuwmunsternaars de handen in elkaar 
slaan. 

 Dorp plant symbolisch 800 bloembollen
Op de vooravond van het feestjaar planten 
de partners voor het feestjaar (Gezinsbond, 
parochieraad, kerkfabriek, KVLV, 3x20, Vrije 
leefschool Akkerwinde, Landelijke Gilde, de 
KLJ,  OKRA, het feestcomité, de Bommelaar, 
het gemeentebestuur en de G7 op zaterdag 
12 oktober om 14 uur geelkleurige narcis-
sen.  Het enthousiaste netwerk van verenig-
ingen en organisaties verzekeren hiermee dat 
het een kleurige lente wordt in het dorp! De 
initiatiefnemers nodigen iedereen (vergezeld 
van een spade) van harte uit om 14 uur aan 
het gemeentelijk trefpunt ‘de Bommel’. Het 
idee voor de actie werd door de parochieraad 
geopperd. Het gemeentebestuur reageerde 
enthousiast en bestelde prompt sterke bol-
len die lange tijd Nieuwmunster op haar 
Paasbest zullen tooien. Als de actie aanslaat 
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worden in 2014 ook bloemen in Houtave, 
Meetkerke en Zuienkerke geplant. 

 Samen sterk!
De voorzitters en vertegenwoordigers van de 
participerende verenigingen en organisaties 
hielden op woensdag 25 september in de 
Bommel een open overleg rond de organisa-
tie van 800 jaar Nieuwmunster. Véél animo, 
bereidheid om samen te werken en frisse 
ideeën kleurden de vergadering. Omdat de 
voorstellen van de partners sterk aansluiten 
bij de projectoproep (Buurten op den buiten) 
van de Koning Boudewijnstichting die pro-
jecten wil ondersteunen die de kwaliteit van 
het (samen)leven in een dorp verbeteren 
werd dan ook beslist om een project in te 
dienen. Onder de werktitel “Nieuwmunster, 
dorp met uitzicht”, wensen we via verschil-
lende initiatieven de toekomst van ons dorp 
te verzilveren. ‘Dorp met uitzicht’ wil door 
een socio-culturele aanpak de verbonden-
heid binnen het dorp verder bestendigen en 
uitbreiden naar mensen die zich binnen onze 
dorpsgemeenschap komen vestigen. Sociale 
cohesie is immers een belangrijke drijfveer 
voor de leefbaarheid van het platteland. 
Tijdens het feestjaar willen we ook de identit-
eit van het dorp met haar specifieke erfgoed- 
en landschapswaarden naar de toekomst 
verankeren. 

 Van kleine naar grote kermis
Om je nu reeds te laten uitkijken naar het 
feestjaar lichten we een tipje rond de sluier 
van de activiteiten die je van harte uitnodi-
gen:

Op de tweede editie van het gezellige 
Oudlandvuur wordt je dit jaar overvallen door 
vroegmiddeleeuwse muziek en tempeliers 
die zich als reenactors aandienen.  Noteer 
alvast 11 januari 2014 in je agenda.

Via Vocis van Thomas Lucas Vanlede brengt 
op 27 april een stemmig concert in de uni-
eke St.-Bartholomeüskerk. Het koor gaat 
voor puurheid, directe expressie en een 
goed gevoel … de ingrediënten van het 
Nieuwmunster-zijn. 
Een Kauwennacht, de Bartholomeüsfeesten-
XL, een ludieke dorpskoers en initiatieven 
die het samen-zijn bevorderen zullen ongetwi-
jfeld je volgend kalenderjaar verrassen! Het 
Polderkrantje houdt je graag uitgebreid van 
deze activiteiten op de hoogte!

FeesTcOMITe ZUIeNkerke hUlDIGT 
WAlTer VerleYe eN hUBerT BONTe

Op zondag 01 september 2013 werden 
Walter Verleye en Hubert Bonte gevierd 
en in de bloemen gezet voor hun afscheid 
na 48 jaar voorzitter en secretaris van het 
feestcomité in Zuienkerke.
De volgende tekst werd voorgelezen:

Walter en Hubert,
Het feestcomité van Zuienkerke werd ges-
ticht in 1966 toen de gebroeders Verburgh 
hun debuut maakten in de motorcross.  
Jullie beiden waren er als eerste erbij. Toen 
als prille jonge mensen. Samen met enkele 
dorpsgenoten zijn jullie van start gegaan 
om centen te gaan verzamelen om deze 
mensen hun droom te kunnen waar maken. 
De eerste dansavonden gingen door in café 
Sint Sebastian bij Omer Verscheure.  De 
belangstelling was zo groot dat jullie in 1973 
gestart zijn in een tent.
De dolle nacht van Zuienkerke was geboren 
en vele vedetten mochten naar Zuienkerke 
komen.
 Guy Mayer en Oberbayern orkest
 Henk Van Montfoort
 Jean Monnet
 Eddy Smet en Letty Lanka
 Lou Roman en Rod Sinclair
 Roland Keereman
 Helmut Lotti
 LSP Band
 Def Dames Dope en Frank Valentino
Ooit sloeg het noodweer toe, door het slechte 
weer op een vrijdagavond en de tent lag plat. 
Toch slaagden ze erin met man en macht 
de tent terug recht te zetten voor het feest. 
Straffe mannen hé!
Meer dan 1000 mensen kwamen naar 
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Zuienkerke om de Dolle nacht te vieren. Het 
was het evenement van het jaar. Meerdere 
gemeenten waren jaloers op dit jaarlijks 
gebeuren. Ze waren al van de woensdag 
bezig met de opbouw van de tent. Het eerste 
dat altijd moest gebeuren was de tap install-
eren zodanig dat ze het bier konden proeven. 
Een goede frisse pinte hebben we nodig zei 
Walter.
We zijn er zeker van dat het materiaal enkele 
honderden keren van de zolder van Walter 
naar de tent zijn gesleurd en omgekeerd. (sto
elen,tafels,podium,wasbakken,etc)
En natuurlijk mocht de wc wagen niet ont-
breken. Deze heeft Walter naar meerdere 
feesten verhuisd.
Over gans Vlaanderen.
Hoeveel mensen zouden deze wagen ooit 
hebben bezocht? Enkele duizenden!!
Onze Walter was er als eerste en laatste bij.
Hubert zagen we minder tijdens het klaar-
zetten maar die was dan altijd druk bezig met 
de administratieve molen van het gebeuren. 
 Zorgen voor kleingeld
 De verzekering in orde brengen
 De aanvragen bij de gemeente in goede 
banen leiden.
Rosa wist dat ze best in de week van de 
Dolle nacht niet te veel andere dingen moest 
vragen want het was al het feestcomité die 
de klok sloeg. En natuurlijk gaan overleggen 
met Verleye.. Kben ne keer naar Walter hé zei 
hij dan geregeld.

In 48 jaar feestcomité waren er natuurlijk nog 
veel meer activiteiten zoals:
Verbroedering in Budberg (Duitsland)grote 
halve liters drinken…dat moet daar iets 
geweest zijn!
Fietsrallys, avondmarkten, wielerwedstrijden, 
straatbarbecues, mosselsoupers, verzorgen 
van recepties en nog veel meer.
Jullie hebben natuurlijk het bestuur af en 
toe zien veranderen met nieuwe gezichten, 
maar jullie waren de trekkers van het ganse 
gebeuren. Wanneer er werd gesproken over 
het feestcomité hoorden we telkens de 
namen van Walter en Hubert. Jullie waren 
zeer complementair. Walter die altijd het 
sleurwerk voor zijn rekening nam en Hubert 
die zorgzaam met de centjes omging. We 
hoorden regelmatig Walter vragen hoe het 
was met de kas. En dan zei Hubert voorzich-
tig dat het goed zat. Goed zei Walter…we 
kunnen dan nog een pinte drinken.
Zuienkerke kan trots zijn op deze mensen 
die 48 jaar aan het roer stonden van deze 
vereniging.
Tijdens de activiteiten lieten ze zich ook wel 
eens goed gaan en dan zeiden Antoinette en 
Rosa: Ze zijn weer goe bezig onze vinten.
Het was al enkele tijd dat Walter en Hubert 
de fakkel wilden doorgeven maar het bestuur 
vond dat niet echt nodig. Waarom iets veran-
deren als het goed loopt. Dit onderwerp 
kwam terug op de agenda eind 2012. Een 
nieuwe voorzitter(Geert Claerhout), onder-

 Feestcomité Zuienkerke
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Hardware en Software 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roland Traen 
Kapellestraat 30 
8377 HOUTAVE 
 

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

http://www.hirosoft.be 
 

Indien gewenst service bij u thuis. 

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

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

voor meer info of demo. 

BLIJF DE COMPUTER DE BAAS 

Hirosoft voorziet vanaf nu ook de 
mogelijkheid om cursussen te volgen 

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

thuis of in de firma. 

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. 050 31 44 65
Gsm 0498/74 35 67
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voorzitter (Frederik Van Kerrebrouck) en 
secretaris(Tommy Verburgh) werden gekozen. 
Bij deze verklaren we officieel Walter als 
erevoorzitter en Hubert als eresecretaris. 
We weten met ons allen dat het niet gemak-
kelijk zal zijn om deze 2 mensen te evena-
ren. We hopen jullie natuurlijk nog te mogen 
begroeten in de toekomst.
Het gaat jullie beiden goed en zouden graag 
een toost uitbrengen.

repTIle rescUe ceNTer

Tijdens het weekend van 27, 28 en 29 
september 2013, werd voor het eerst in 
Vlaanderen het Reptile Rescue Center 
geopend te Zuienkerke, Oostendse Steenweg 
90.

De werking van SOS Reptiel is gezegend 
met een bekwame groep mensen, die een 
toegewijde liefde koesteren voor reptielen en 
andere koudbloedigen.
Zij vormen reeds jaren de absolute kern en 
staan met raad en daad klaar voor het red-
den van deze bijzondere groep hulpbehoev-
ende dieren.

Iedereen kan ten alle tijde beroep doen op 
de opvangdiensten van SOS Reptiel, of het 
nu gaat om een te groot geworden huisdier, 
een ongewenste bezoeker, of een geval van 
overmacht.
Ook voor overheidsdiensten staat het opvan-
gcentrum paraat.
Opgevangen dieren, krijgen, na hun registra-
tie en quarantaine periode, een geschikte 
plaats in het Reptile Rescue Center.   De 
dieren blijven onder de verzorging van SOS 
Reptiel tot ze een natuurlijke dood sterven 
of kunnen geplaatst worden in een geschikt 
adoptiegezin.

Het Reptile Rescue Center kan door geïnter-
esseerden bezocht worden: elke woensdag, 
zaterdag en zondag, van 10u tot 17u. 
Tijdens dit bezoek krijgen gegadigden een 
blik achter de schermen. Ook zijn dan volop 
dierenverzorgers in de buurt om een klein 
woordje uitleg te voorzien, en de dieren te 
voederen.

Voor meer info:
tel. nr. 0472/954825
e-mail: Info@sosreptiel.be
website: www. sosreptiel.be.

!
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11 NOVeMBer
VIerING 

Dit jaar gaat de 11 novemberviering door te 
Nieuwmunster in de Sint-Bartholomeuskerk.

Datum : 11 november 2013
Uur : 10u30

Aansluitend is er een receptie , die gratis 
wordt aangeboden door het gemeentebe-
stuur.

Nadien kan men vrijblijvend inschrijven voor 
een maaltijd in estaminet ‘ Leegland’

Inschrijven bij : 
Nicole Van den Bossche , gsm 0499/945463
Walter Demeyere, gsm 0477/594467

DerDe WerelD  

Tropentrip van Leen Ruysschaert hoofmoni-
trice van speelpleinwerking de ploeters
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KEUKENS
BADKAMERS

BUREAUS
SLAAPKAMERS

DRESSINGS
MAATWERK

Diapal nv 
Bekedijkstraat 1     8490 Jabbeke     t. 050 81 91 70     f. 050 81 91 88
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Burgerlijke stand
GeBOOrTeN

De rYNck TIBe geboren te Brugge op 23 juni 
2013, zoontje van De Rynck Kris en Maertens 
Julie, wonende te Zuienkerke.

DeDUYTsche FlOreNce geboren te Brugge 
op 7 september 2013, dochtertje van Deduyt-
sche Gregory en Boey Lieselot, wonende te 
Zuienkerke.

Onze hartelijke gelukwensen aan al 
die nieuwe Zuiekerkenaartjes.

hUWelIJkeN

VANDerOsTYNe Nele, geboren op 
24/09/1985 te Blankenberge en DeMeYere 
BJÖrN, geboren op 31/08/1985 te Knokke-
Heist, gehuwd te Zuienkerke op 6 juli 2013.

DelODDere chArlOTTe, geboren op 
29/09/1986 te Brugge en schrAMMe lIe-
VeN, geboren op 06/07/1986 te Brugge, ge-
huwd te Zuienkerke op 20 juli 2013.

VAN DOOreN VerA, geboren op 25/07/1969 
te Schiedam (Nederland) en DepOOrTer 
lUc, geboren op 19/07/1971 te Oostende, 
gehuwd te Zuienkerke op 8 augustus 2013.

VAN De sYpe MAGAlI, geboren op 
07/05/1987 te Oostende en VANAUDeNAe-
rDe krIsTOF, geboren op 17/04/1986 te 
Blankenberge, gehuwd te Zuienkerke op 31 
augustus 2013.

Proficiat aan de bruidsparen.

OVerlIJDeNs

creMMerY WIllIAM, geboren te Zedelgem 
op 1 november 1938 en overleden te Brugge 
op 8 juli 2013, echtgenoot van Lenoble Arlette.

De MUlDer MArcel, geboren te Overmere op 
26 september 1931 en overleden te Brugge op 
25 juli 2013, echtgenoot van Van Pamel Blanca.

hesTers pAscAl, geboren te Gent op 29 au-
gustus 1972 en overleden te Zuienkerke op 2 
augustus 2013.

GOeThAls DeNIse, geboren te Zuienkerke op 
20 september 1929 en overleden te Jabbeke 
op 7 september 2013, weduwe van Cosman 
Frans.

DeFrAYe JUlIA, geboren te Nieuwmunster op 
10 september 1924 en overleden te Brugge 
op 24 september 2013, weduwe van Deloof  
Leo.
cOelUs GAsTON, geboren te Meetkerke op 1 
oktober 1934 en overleden te Zuienkerke op 
4 oktober 2013, echtgenoot van Esther Meire.

MeIre esTher, geboren te Lissewege op 10 
september 1934 en overleden te Zuienkerke 
op 4 oktober 2013,echtgenote van Coelus 
Gaston.

Wij bieden de familie onze deelneming aan.
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JUBIleA 

60 JAAR GEHUWD
FRANCINE HOSTE EN GENTIL VERMEIRE

Op 15 september 1953 zetten Francine en 
Gentil Vermeire de grote stap.
Dag op dag 60 jaar later werden zij omringd 
door familie en vrienden door het gemeente-
bestuur gehuldigd met hun diamanten jubi-
leim

Francine komt uit Houtave en werd geboren 
als oudste van zes kinderen.
Na haar studies bleef ze thuis om te helpen 
op de boerderij.
Gentil groeide op in een gezin van 2 zonen, 
liep school in Meetkerke tot zijn veertiende, 
om daarna de handen uit de mouwen te ste-

ken op de boerderij thuis : het  Benedictijner 
Colaertshof.
De twee leerden elkaar kennen tijdens de wij-
dingsstoet ter ere van pastoor Muisen en gin-
gen op huwelijksreis naar Lourdes.
Francine en Gentil kregen drie dochters : An-
nemieke, Martine en Patricia.
Intussen zijn er ook al vier kleinkinderen en 
twee achterkleinkinderen.
Wij wensen dit diamanten paar nog vele 
mooie en gelukkige jaren toe!

50 JAAR GEHUWD
JACQUELINE VAN MULLEM EN JOHN ARNOU

Op 14 september 2013 waren Jacqueline en 
John 50 jaar getrouwd.
50 jaar geleden gaven zij elkaar het ja-woord 
in Brugge.
Onze felicitaties aan dit gouden paar.

CECILIA STRUBBE EN JOSEPH COCQUYT
27 september 1963 stapten Cecilia en Jo-
seph in het huwelijksbootje in Varsenare.
Wij wensen hen nog vele gelukkige en gezon-
de jaren toe.

Alain De Vlieghe , burgemeester bevoegd voor  
feestelijkheden

 DIAMANT - Francine Hoste en Gentil Vermeire
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MeNseN VAN BIJ ONs

Ingrid Verleye en Herman Van Kerrebrouck

Op zondag 15 september hadden we er in 
Zuienkerke een gelegenheidscafé bij. Op hun 
laatste werkdag verrasten Ingrid en Herman 
hun klanten met een glaasje cava waardoor 
hun slagerswinkel aan de Nieuwe Steenweg 
omgetoverd werd tot een gezellige bistro.
In de namiddag organiseerden ze een af-
scheidsreceptie ter gelegenheid van de over-
dracht van hun beenhouwerij aan de nieuwe 
uitbaters Annelies en Chris. Tijdens dit gezel-
lig samenzijn met buren, vrienden en familiele-
den sprak ik met hen af om hen te interviewen 
voor het Polderkrantje. Een week later werd ik 
gastvrij ontvangen in hun nieuwe woonplaats 
in de Weimanstraat voor een ‘afscheidsinter-
view’. Terwijl Ingrid ons voorzag van spijs en 
drank, stak Herman meteen van wal.

“We konden onze droom verwezenlijken”

‘”Ingrid was aan de slag als bankbediende en 
ik werkte als slager in loondienst. Als geboren 
en getogen Zuienkerkenaars droomden we er-
van om in onze gemeente met een eigen zaak 
te kunnen starten. In 1987 spraken we onze 
voorganger Gilbert Goethals hierover aan, 
maar hij wou toen liever nog enkele jaren zelf 
verder werken. Daarom aarzelden we niet wan-
neer we de kans kregen om een slagerij over 
te nemen aan de Scheepsdalelaan in Brugge. 
Toen we daar vier jaar bezig waren en de zaak 
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Mensen van bij ons goed aan het lopen was, vroeg Gilbert of we 
nog altijd geïnteresseerd waren. Tevreden dat 
we onze droom konden verwezenlijken, gingen 
we meteen op zijn aanbod in. We hebben het 
ons nooit beklaagd omdat we onmiddellijk het 
verschil ondervonden tussen onze klanten 
hier en in de stad. De mensen zijn hier minder 
afstandelijk, meer tevreden en veel vriendelij-
ker.”

Van Zuienkerke tot Mexico

Toch liep aanvankelijk niet alles van een leien 
dakje. In het begin van de jaren ’90 was de 
Nieuwe Steenweg een hele periode onderbro-
ken wat niet meteen bevorderlijk is om een 
zaak uit te bouwen. Ingrid vervolgt.

“Na de werken ging alles gelukkig in stijgende 
lijn. Zowel inwoners van onze gemeente als 
passanten die vooral kozen voor worst, ge-
hakt, droge worst, bloedworst en andere spe-
cialiteiten van Herman kwamen over de vloer. 
We hadden klanten uit diverse plaatsen in de 
regio en dikwijls ook mensen die boodschap-
pen meebrachten voor vrienden en familiele-
den. Als meest opvallende klanten wil ik een 
koppel vermelden dat droge worst meenam op 
bezoek bij hun dochter in Mexico. Toch kenden 
we de meeste klanten bij naam. Ik heb het 
22 jaar graag gedaan omdat het aangenaam 
was met Herman te kunnen samenwerken en 
omdat ik het altijd leuk gevonden heb om met 
mensen te praten en bij gelegenheid ook een 
luisterend oor te kunnen zijn.”
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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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“We vonden vrij snel goede opvolgers”
Herman vult aan:

“We gingen ook graag op pad met onze bar-
becues voor particulieren en verenigingen en 
dit soms op verschillende locaties op dezelfde 
dag. Hiervoor konden we rekenen op onze job-
studenten Sigrid De Muynck, Katrien en Kris-
tien Danneels en Frederick Duthieuw en ook 
onze zonen Frederik en Jürgen waren steeds 
paraat. Toch was geen van beiden kandidaat 
om ons op te volgen. Nadat ze er allebei voor 
gekozen hadden om fietsenhandelaar te wor-
den, begonnen we dan ook uit te kijken naar 
een overnemer. Door een gelukkig toeval kwa-
men we sneller dan verwacht in contact met 
de familie van Chris Dehulster. Net zoals zijn 
ouders, die groentekwekers zijn, is hij een har-
de werker. Ook zijn vrouwtje Annelies is tijdens 
de voorbije zomervakantie een drietal weken 
komen meehelpen en heeft laten zien dat ze 
dit werk met veel toewijding zal doen. Zelf wil 
ik nog een vijftal jaren meewerken en Chris 
aanmoedigen om de succesrecepten over te 
nemen en daarnaast vernieuwing te brengen 
en eigen accenten te leggen.”

Voor Ingrid is het werk in de slagerij ach-
ter de rug. Maar ze zal zich niet vervelen:  
“Voor mij is het opstaan om half zes in de mor-
gen verleden tijd en daar ben ik niet rouwig 
om. De klanten zal ik wel missen en ook onze 
trouwe medewerkster Sabine, die we heel 
dankbaar zijn omdat ze tien jaar het beste van 
zichzelf gegeven heeft. De komende tijd zal ik 
me goed bezig kunnen houden met de inrich-
ting van ons huis dat indertijd gebouwd werd 
door de ouders van Herman en dat we intus-
sen grondig veranderd hebben. Later ben ik 
van plan om vrijwilligerswerk te doen.”

“Hartelijk bedankt voor het vertrouwen”
Samen besluiten ze:

“We willen onze klanten van harte bedanken 
voor hun vertrouwen in onze zaak gedurende 
22 jaar en we wensen onze opvolgers Chris en 
Annelies heel veel succes!”

Noël Delaere   

 

Den
 kleinen Olifant

decoratie & creatie

Kerkhofstraat 13, 8377 Houtave
Tel. 050 36 29 97

GSM 0475 30 80 48
demolhilde@yahoo.com

facebook.com/denkleinenolifant

Kerkhofstraat 13  8377 Houtave
Tel. 050 36 29 97  GSM 0475 30 80 48

demolhilde@yahoo.com
facebook.com/denkleinenolifant
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TerUGkereNDe AcTIVITeITeN

DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

Ma 19 volleybal Pasar Sportzaal

Ma
(1ste maandag
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 2013

DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

Woe 16 13:45 ‘Waar is Knoester” film Jeugdraad Vertrek kerkplein

Woe 16 14
16

Voorleesnamiddag
(1ste en 2de kleuter)
Voorleesnamiddag
(3de kleuter,1ste en 2de leerjaar 

Bibliotheek Zuienkerke Bibliotheek

Woe 16 17-19 KLJ Oostende – Houtave Kerk + De Maere 

Vrij 18 19 Startactiviteit Jeugdraad Jeugdraad ism Karuur 
vzw Cafetaria

Vrij 18 19 Dineren met Piaf Cultuurraad – De Blazuin De Roeschaert

Za 19 Bezoek aan de kringwinkel Kvlv Zuienkerke De Notelaar 

Za 19 20 Marina Stockx zingt Piaf Cultuurraad – De Blazuin De notelaar 

Zo 20 11 Startmis met receptie KLJ Oostende – Houtave Kerk + De Maere 

Ma 21  19 Kookles 4 Scandinavië op je 
bord Kvlv Zuienkerke De Notelaar 
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Evenementenkalender
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Do 24  19:30 Breiles ‘ hippe huissokjes 
breien’ Kvlv Zuienkerke De Notelaar 

Do 24 20:45 Duikinitiatie  in het jan Guillini 
zwembad Kvlv Houtave Brugge zwembad

Vrij 25 19 Dineren met Piaf Cultuurraad – De Blazuin De Roeschaert

Vrij 25 14 Bezoek Thuiszorgwinkel Cm Okra /

Za 26 18 Houtave hekst Gezinsbond Houtave ism 
KLJ , touwtrekkers, chiro De maere

Di 29 8:15 Marktsport Sportdienst gemeente Vertrek : kerkplein 

NOVeMBer  2013 

DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

Za 2
12
18

Spaghettifeest Chiro Zuienkerke Notelaar 

Ma 4 19 Kookles ‘ Feestmenu’ KVLV Nieuwmunster Bommel 

Zo 10 8- 12 Groot ontbijtbuffet Mehoni Zuienkerke Cafetaria 

Ma 11 11-november viering 

Woe 13 19:30
Haken van een handtasje 
Lesgeefster Kathleen Denyft

Kvvl Houtave De Maere

Do 14 14 Lezing het Brein Okra Notelaar 

Za 16 20 Gezellig samenzijn KVLV Zuienkerke De notelaar 

Zo 17 14:30
Jeugdtheater : Sasja en 
Natasja

Jeugdraad Vertrek: kerkplein 

Vr 22 14-23 Worstenkaarting Okra Notelaar 

Za 23 12 Feestmaaltijd seniorenweek Okra Blauwe Toren 

Za 23 19:30 Cultuurcafé Cultuurraad Notelaar 

Woe 20 19
Sfeerverlichting in gips – les 1
Lesgeefster Maria Christiaen

KVLV Zuienkerke Notelaa 

Vr 29 19:30 ‘ Vrouwen in de oorlog – WO I Pasar Notelaar 

Woe 27 20
Lezing Tempeliers door 
historicus Paul van de Walle

800 jaar Nieuwmunster Bommel 

DeceMBer 2013

DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

Woe 4 19 Sfeerverlichting in gisp- 
lesgeefster Maria Christiaen KVLV Zuienkerke Notelaar 

Di 10 16:15 Bloedgeven Rode kruis sportzaal

Ma 16 14-18 Bloemschikken Okra Notelaar 

Ma 16 13:30 Kerstfeest KVLV Nieuwmunster Bommel

Di 17 19
Kerstfeest , hedendaagse en 
culinaire etiquette
Spreker : Franky Malbrancke

KVLV Houtave De Maere
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Do 19 19
Kerstfeest + voordracht 
Talentvolle vrouwen in Brazilië 
en hier

KVLV Zuienkerke De Notelaar 

Vr 20 14 Kerstfeestje met voordracht 
Poverello Okra Notelaar 

Vr 27 14:15 Muzikaal sprookje’ Peter en zijn 
wolf’ Jeugdraad Start: kerkplein 

JANUArI 2014

DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

Za 4 14-20 Nieuwjaarsfeest Gemeentebestuur Sportzaal 

Za 11 19 Oudlandvuur
Parochieraad 
Nieuwmunster en 
feestcomité

Bommel

OprOep AAN Al De VereNIGINGeN!!!
sTUUr ONs UW JAArkAleNDer. WIJ pUBlIcereN Ze GrATIs

ArTIkels BINNeN VOOr 15 oktober 2014 - lieselore.verstringe@zuienkerke.be

RAADPLEEG OOK DE WEBSITE VOORALEER UW VERENIGING EEN ACTIVITEIT VASTLEGT.
ZIE WWW.ZUIENKERKE.BE - gemeentehuis Zuienkerke - vergaderzalen.

De beschikbaarheid van de zalen is via deze site te consulteren en
ook is het mogelijk om een zaal on-line te reserveren.

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

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

taxigeorges@telenet.be
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reclame in het polderkrantje - Infoblad Zuienkerke

Tarieven & Intekenformulier 2014

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

vóór 15 december 2013 bij Lieselore Verstringe.
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POLDERKRANTJE , 15 oktober 2013 
Driemaandelijks tijdschrift gratis aan de bevol-
king aangeboden door het Gemeentebestuur in 
samenwerking met alle adverteerders.

INhOUDsOpGAVe
Woord vooraf p.3
Gemeenteraad p.4
Informatie p.8
Openbare werken en technische dienst p.9
Landbouw en milieu p.10
Cultuur p.15
Onderwijs p.23
Jeugd p.27
Sport en vrije tijd p.34
Bibliotheek p.37
Gezondheid en veiligheid p.40
Verenigingen p.44
Derde wereld p.54
Burgerlijke stand p.55
Mensen van bij ons p.57
Evenementenkalender p.60
Puzzel p.65

Verantwoordelijke uitgever:
College van Burgemeester en Schepenen.
Redactieraad :
Wim Cools, Noël Delaere, Eva Verburgh,
Ann Michiels, Lieselore Verstringe
Verspreid: 31 januari, 15 april, 15 juli, 15 okto-
ber 2013. Artikels zijn altijd welkom. Gelieve ze 
1 maand voor het verschijnen binnen te brengen:
Lieselore.verstringe@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 050/42.98.42
Brandweer De Haan
 050/41.20.20
Informatie Elektriciteit, aardgas
 078/35.35.34
Kabeldistributie
 015/66.66.66
Informatie water
 078/35.35.99
Defect water (24h op 24)
 078/35.35.88
Defect elektriciteit
 078/35.35.00
mMelden 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 6 november 2013, 
woensdag 4 december 2013, woensdag 8 ja-
nuari 2014 en woensdag 5 februari 2014.

Het gemeentehuis zal gesloten zijn op vrijdag 
1 november, maandag 11 november, woensdag 
25 december, donderdag 26 december , vrijdag 
27 december 2013 , woensdag 1 januari 2014 
en donderdag 2 januari 2014. 

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

OPENINGSUREN BIBLIOTHEEK DE BOEKENNOK
(aan de Nieuwe Steenweg)
Iedere woensdag van 17 tot 19 uur
Iedere zaterdag van 10 tot 12 uur
De Bibliotheek is gesloten op zaterdag 2 
november, woensdag 25 december 2013 
en woensdag 1 januari 2014. 
Tel. 050/42.45.45
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De vorige puzzel werd gewonnen door PAUL VANHOUTTE   Proficiat ! 
Er waren 23 inzendingen, allemaal correct. Het juiste woord was: LABBERLOTTIG 
Betekenis van het woord : lamlendig, slordig 
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 be-
staande 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 30/11/2013.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. welke vereniging neemt schitterende start

2. reis Leen Ruysschaert 

3. wat plant Nieuwmunster symbolisch

4. voornaam diamanten jubilaris (man)

5. wat organiseert mehoni op 10 november in de 

cafetaria

6. pratende tak

7. voor wat kaart KLJ Houtave

8. voornaam  Franse chansonnière 

9. ongezonde huisgenoot 

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-

Polderkrant-puzzel

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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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. 
Prijzen kamer 2p incl. ontbijtbuffet € 90 - € 100 
( Ook 3p-kamers en familiekamer beschikbaar ) 

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

info@hotelbutler.be -  www.hotelbutler.be 
Fam. Degroote – Van Houtte, Blankenbergse Steenweg 13 A  8377 Zuienkerke, Tel 050/42.60.72, Fax: 050/42.61.35 

                                      



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 !

Hoeve Ten Doele 
Nieuwe steenweg 1, 8377 Zuienkerke 

Tel 050 41 31 04 - Fax 050 42 63 11 

Karel en Mieke Govaert, 
Nadine en medewerkers, 

heten jullie van harte welkom 

hoevetendoele@telenet.be 
www.hoevetendoele.be 

Bij mooi weer is het zalig 
vertoeven op ons 

terras en buitentuin. 
Voor de kinderen 

speeltuin 
met trampolines. 

Feestzaal geschikt voor  
alle feesten, vraag 

vrijblijvend naar onze 
brochure met feestmenu’s. 

Wij verzorgen ook 
rouwmaaltijden.  


