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Beste inwoner

“Dertig graden half juni”. Ik duik in mijn herinneringen. Vroeger waren het uitzonderingen 

maar krijgen we die warme zomers echt veel vaker? 

De tijden veranderen en we moeten zorg dragen voor onze planeet. In deze Zonnebeke Info krijg je

de kans om daar actief aan mee te werken door de klimaatenquête in te vullen. Maar je vindt er

uiteraard nog veel meer interessante informatie! Weet jij bijvoorbeeld wat je moet doen om jezelf te

beschermen als het zo warm is?

Misschien denk je bij zorg voor het klimaat aan verbouwen, je huis beter isoleren zodat je

verwarmingskosten minder hoog oplopen. We vertellen je op welke premies je allemaal recht hebt.

En we geven je ook tips om spaarzaam met water om te gaan, want dat scheelt ook weer een slok 

op de spreekwoordelijke borrel.

Afval beperken! Wat doe je met de as van je BBQ? Of de wegwerpbekers? Mirom helpt je graag 

een handje.

En natuurlijk leeft Zonnebeke extra uitbundig tijdens de zomermaanden! Vervelen zul je je met onze

tips zeker niet! Heb je onze fiets- en stapborden al gezien in het straatbeeld? Even uitrusten op een
bankje? Kijk maar uit wie er naast je komt zitten, want via de podcast komen er kunstenaars en 

vertellers uit heel België naar onze gemeente.

En uiteraard ontmoeten we elkaar elke week op een tof optreden van Parkies. Heerlijk genieten op

onze festivalweide met vrienden en familie, of gewoon met je lief. Of helemaal uit je bol gaan op

Bezemrock, want de heksen ontbinden hun duivels!

Mijn agenda zit tjokvol en ik kijk ernaar uit om jullie talrijk te ontmoeten en te genieten van iedere dag!

 

 Met vriendelijke groeten,

 De Schepen van communicatie,  De Burgemeester,

 Ingrid Vandepitte  Dirk Sioen
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Zonnebeke krijgt 

een Tuutjesboom!     

Jonge kindjes nemen niet zo graag afscheid 

van hun tuutje. Misschien kan de gloednieuwe 

Tuutjesboom dit afscheid een beetje 

verzachten. Het hele jaar door kunnen 

kinderen hun tuut ophangen in de boom. 

Als beloning voor hun tomeloze moed krijgen 

ze een cadeautje dat hen door die eerste 

tuutloze nachten helpt. Twee keer per jaar 

organiseren we ook een voorleesmoment.

Waar zal je onze Tuutjesboom kunnen 

vinden? 

Rechts naast bibliotheek De Letterschuur, 

Berten Pilstraat 5 in Zonnebeke.

Op zaterdag 3 september is er een feestelijke 

inhuldiging van de Tuutjesboom:

• Om 10 uur: verhaaltje in de bib voor de 

 dappere kinderen

• Om 10.30 uur: inhuldiging van de 

 Tuutjesboom

Inschrijven voor het verhaaltje kan via 

zonnebeke.bibliotheek.be vanaf 1 juli.

Meer info? Jeugddienst en bibliotheek 

De Letterschuur, Berten Pilstraat 5, 

Zonnebeke, 051 48 00 64 of 051 77 01 58, 

jeugd@zonnebeke.be of 

bibliotheek@zonnebeke.be

ZONNEBEKE ZORGT
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Gratis juridisch advies 

in het gemeentehuis 

Inwoners van Zonnebeke krijgen op het 

gemeentehuis gratis juridisch advies. 

Elke eerste woensdag van de maand is er een 

jurist aanwezig die je helpt met simpele 

juridische vragen.

Voorbeelden van zo’n vragen: “Ik kreeg een 

brief die ik niet begrijp. Mijn huurcontract is 

opgezegd, kan dat wel? Ik kreeg een dagvaar-

ding, wat doe ik? Ik kreeg de verwittiging dat ik 

mij burgerlijke partij kan stellen, hoe doe ik dat 

en wat kan ik vragen? Mijn ex-man betaalt geen 

alimentatie, wat kan ik doen?”

Heb je een moeilijkere vraag? Dan zoekt onze 

jurist samen met jou waar je terecht kan: bij een 

advocaat, notaris of vakbond bijvoorbeeld.

In juli en augustus wijkt de zitdag af van de 

normale regeling:

• Dinsdag 5 juli, van 14 tot 15.30 uur

• Dinsdag 2 augustus, van 9 tot 10.30 uur

Meer info of een afspraak maken? 

Sociale dienst, 051 48 01 10, 

socialedienst@zonnebeke.be

Controleer je vaccinatie-

certificaat voor je op reis 
vertrekt 

Sommige landen vragen dat je van elke toe-

gediende prik een vaccinatiecertificaat kan 
voorleggen bij aankomst. Kijk voor vertrek dus 

zeker na of al je certificaten beschikbaar zijn op 
mijngezondheid.be of in de CovidSafeBe-app

Geldigheidsduur van de certificaten
18+:

• Je certificaat blijft 365 dagen beschikbaar in
 je CovidSafeBe-app.

• Certificaat is in de praktijk:
 >  Na basisvaccinatie: 270 dagen geldig.

 >  Na booster: voorlopig onbeperkt geldig.

12-17 jarigen:

• Je certificaat blijft 365 dagen beschikbaar in 

 je CovidSafeBe-app.

• Certificaat is in de praktijk:
 >  Na basisvaccinatie: voorlopig onbeperkt 

     geldig.

Herstelcertificaat: 180 dagen geldig.

Vind je jouw certificaten niet meer terug in de 
CovidSafeBe-app? Neem in dat geval contact 

op met de helpdesk op 078 78 78 50 (elke 

werkdag tussen 9 en 19 uur).

Meer info? Helpdesk, 078 78 78 50, 

vlaanderen.be

Gemeentediensten tijdens 

de zomer gesloten in de 

namiddag  

De gemeentediensten zijn in de zomervakantie 

telefonisch bereikbaar tussen 9 en 12 uur. 

Langskomen kan enkel op afspraak.

Ook is er op zaterdag geen zitdag van de dienst 

burgerzaken. Heb je dringend een afspraak nodig 

bij de dienst burgerzaken maar lukt dit niet tussen 

9 en 12 uur? Bel hen rechtstreeks via 

051 48 00 77.

Meer info? Gemeentehuis, 051 48 00 60, 

info@zonnebeke.be, zonnebeke.be

Nuttige 

telefoonnummers   

Gemeentehuis 051 48 00 60 

Antigifcentrum 070 245 245

Bibliotheek 051 77 01 58 

Tele-Onthaal 106

Ambulance 112 

Zelfmoordlijn 1813

Brandweer 112 

Child Focus 116 000

Politie  101 

Doc Stop 00800 2123 2123

Stormschade/

wateroverlast 1722 

Card Stop 078 170 170
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Inschrijvingen zomer-

vakantie BKO afgesloten    

Zomervakantie

De inschrijvingen voor de zomervakantie in de BKO 

zijn afgesloten. Bij vragen of dringende opvang, kun je 

nog steeds contact opnemen. Het volledige overzicht 

van de zomerwerking vind je in de brochure 'Zomer 

voor kids' of op zonnebeke.be.

Meer info? BKO, 051 48 00 73, bko@zonnebeke.be

Nieuwe inschrijvingen BKO

 
Kwam je kindje nog nooit naar ’t Bondgenootje en 

heb je opvang nodig voor en na school vanaf 

september? Vraag dan op tijd een afspraak via 

bko@zonnebeke.be. Je ontvangt de inschrijf-

formulieren en je kan samen met je kindje een kijkje 

komen nemen in de opvang.

Meer info? BKO, 051 48 00 73, bko@zonnebeke.be

Ontmoet elkaar in 

dorpsrestaurant Zoë  

Twee maal per maand kunnen mensen met een 

beperking, langdurig zieken of thuiswonen-

den ouder dan 65 jaar in dorpsrestaurant Zoë 

terecht voor een lekkere maaltijd in een gezellig 

decor. Ondertussen ontmoet je andere inwoners 

aan tafel.

Waar en wanneer?

Elk eerste en derde donderdag van de maand 

opent het dorpsrestaurant de deuren in OC ’t 

Gelevelt van 11.45 tot 14 uur.

Kostprijs?

Voor een schappelijke prijs van 7 euro krijg je 

soep, hoofdgerecht, dessert, koffie en drank.

Inschrijven?

Wil je ook eens langskomen en zo misschien 

een oude bekende tegen het lijf lopen? 

Schrijf je ten laatste telefonisch in tegen 

maandag (16.30 uur) voorafgaand aan het 

dorpsrestaurant. Aangevraagde maaltijden 

moeten sowieso betaald worden, ook als het 

plots niet meer lukt om te komen.

Nog niet overtuigd? Misschien doet 

de menukaart dat wel!

7 juli

groentesoep

visfilet met spinazie en puree
koek

❧

4 augustus

preisoep

hamburger met erwtjes 

en aardappelblokjes

appel

❧

18 augustus

tomatensoep

lasagne

wafel

De menu voor het volledige jaar vind je op 

zonnebeke.be

Meer info? Sociale dienst, 

051 48 06 11, zoe@zonnebeke.be
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Opendeurdagen 

net voor de start 

van het schooljaar    

Ouders die nog een school zoeken voor hun 

kindje, kunnen eind augustus nog een aantal 

opendeurmomenten meepikken in al de scholen 

uit Groot-Zonnebeke. Je leert de school, klassen 

en leerkrachten kennen en maakt kennis met de 

werking. 

De Zonnebloem, Zonnebeke

Donderdagavond 25 augustus, van 16 tot 19 uur. 

In de vakantie blijft de school telefonisch en per 

mail bereikbaar.

De Wijzer, Zonnebeke

Maandagavond 29 augustus, van 17 tot 19 uur. 

Bel of mail hen voor een afspraak, ze leiden je 

graag rond en beantwoorden al je vragen. 

De Regenboog, Geluveld

Vrijdagavond 26 augustus, van 17 tot 19 uur.

Inschrijven kan ter plaatse of tussen 1-10 juli en 

vanaf 16 augustus telkens tussen 9 en 12 uur of 

op afspraak.

De Biesweide, Beselare

Vrijdagavond 26 augustus. Je kan telefonisch of 

per mail een afspraak maken om je kindje nog in 

te schrijven. 

De Fontein, Passendale

Dinsdagavond 30 augustus, tussen 17 en 19 uur. 

Meer info?

• GBS De Zonnebloem, 051 77 82 44, 

 info@gbsdezonnebloem.be, 

 www.gbsdezonnebloem.be

• VBS De Wijzer, 051 77 90 95, 

 info@dewijzer.be of, www.dewijzer.be 

• GBS De Regenboog, 057 46 62 04, 

 info@regenbooggeluveld.be, 

 www.deregenbooggeluveld.be

• VBS De Biesweide, 057 46 64 56, 

 info@debiesweide.be, www.debiesweide.be

• VBS De Fontein, 051 77 00 49, 

 directie.passendale@moorsledegem.be

 www.vbsdefontein.be
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ZONNEBEKE BEWEEGT

Franciska van Fruitoase 

verlengt haar titel als 

‘Ik koop lokaal’- ambassadeur   

Voor de vierde maal ging ‘Ik koop lokaal’ op zoek 

naar gezichten voor hun campagne. In 57 West-

Vlaamse gemeenten werd een lokale winkelier 

verkozen tot ambassadeur. In Zonnebeke volgt 

Franciska Vandamme (49) van Fruitoase zichzelf op.

In Fruitoase kan je al 25 jaar terecht voor je dagelijkse 

portie groeten en fruit. Of heb je er ooit al eens aan 

gedacht om een groetenmand cadeau te doen in plaats 

van de traditionele fruit-, koekjes- of biermand? 

Een aanrader!

Maar wist je dat Franciska naast al dat 

sappigs ook heel wat andere lekkernijen in 

de aanbieding heeft? 

Zo vind je er bijvoorbeeld huisbereide 

confituur en gelei, maar ook verschillende 
streekproducten zoals de paté van slagerij 

Hans uit Zonnebeke, Léoniebier uit 

Zonnebeke, advocaat van Beirens uit 

Zuienkerke, eieren van Rollie's in Rollegem, 

vruchtensappen van O'bio uit Wielsbeke, 

pasta's van boer Olivier uit Diksmuide, 

Pic'o'mol uit Lo, Waltson chips uit Staden, 

aperitiefnootjes van The nutty farmer uit 

Zwevegem, chutneys van JCG cooking uit 

Waregem,... 

Van lokaal kopen gesproken!

Samen met enkele andere handelaars wil ze 

het lokaal kopen op de Zonnebeekse kaart 

zetten. 

Voor de lokale economie is het immers 

belangrijk om een positieve en dynamische 

identiteit uit te stralen.

Meer info? Dienst lokale economie, 

051 48 00 74, 

lokale.economie@zonnebeke.be



Gratis provinciale 

huurgarantieverzekering 

Ben je een eenoudergezin of ben je een verhuur-

der die wil verhuren aan een eenoudergezin? 

De provincie West-Vlaanderen biedt de 

Provinciale huurgarantieverzekering gratis aan. 

Deze verzekering beschermt tegen huurachterstal 

en huurschade en voorziet in rechtsbijstand voor 

maximaal drie jaar. Neem een kijkje op 

west-vlaanderen.be/huurgarantieverzekering 

voor alle informatie en voorwaarden. 

Meer info of hulp bij je aanvraag? 

Woondienst, 051 48 00 63, 

woondienst@zonnebeke.be, 

west-vlaanderen.be/huurgarantieverzekering
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Samen maken we 

Zonnebeke klaar voor 

de toekomst  

We kunnen er niet omheen, het klimaat verandert. 

Dit zorgt voor heel wat uitdagingen, ook op lokaal 

niveau. Denk maar aan drogere zomers, nattere 

winters en meer hittegolven. Kunnen we daar zelf 

iets aan doen? Ja! Om verdere klimaatverandering 

te beperken, moeten we anders omgaan met ener-

gie. Bovendien zullen we ook oplossingen moeten 

bedenken om met de wijzigingen om te gaan. Lijkt 

dit onhaalbaar? Niet als we samenwerken!

Om mee deze uitdagingen aan te pakken, onder-

tekende Zonnebeke het Burgemeestersconvenant 

voor klimaat en energie. Een eerste stap is de 

opmaak van het Klimaatplan 2030. Hierbij willen 

we zo veel mogelijk mensen betrekken. Enkel met 

de inzet van iedereen - inwoners, handelaars, 

bedrijven, landbouwers, verenigingen, experten en 

overheden - kunnen we de doelstellingen halen.

Jouw mening telt! Vul de klimaatenquête in.

Heb jij een visie of goede ideeën voor het klimaat-

plan? Wat vind jij belangrijk voor Zonnebeke? Wat 

lijkt jou minder zinvol? Wat wil je zelf doen of doe 

je al? Geef via de klimaatenquête je mening 

over lokale klimaatacties en wat we 

samen kunnen doen. De enquête 

kan je invullen tot eind september 

en duurt ongeveer 10 minuten. 

Scan de QR-code hiernaast 

of surf naar 

zonnebeke.be/klimaatenquete.

Wil je meer doen? Welkom op het klimaat-

atelier! 

Wil je na het invullen van deze enquête samen

verder brainstormen en concreter ingaan op 

acties? 

Geef dan op het einde van de enquête aan dat je 

in december 2022 wil deelnemen aan het klimaat-

atelier in onze gemeente. Zo maak jij mee het 

verschil!

"Geef via de klimaat-

enquête je mening over 

wat jij belangrijk vindt 

voor het klimaatplan 

hier in Zonnebeke."

Meer info? Dienst omgeving, 051 48 01 13, 

omgeving@zonnebeke.be

Bespaar tijd en geld

en gebruik een deel-

wagen uit Zonnebeke, 

Passendale of Beselare  

Sinds een half jaar is het in Groot-

Zonnebeke mogelijk om je te verplaatsen 

met een deelauto van Claus Mobility. 

Verschillende inwoners hebben al met veel 

plezier gebruik gemaakt van het voordelig 

en gebruiksvriendelijk systeem.

Waar vind je de deelauto’s?

Er staat een FIAT 500 met vier zitplaatsen 

in het centrum van Zonnebeke, op de 

Passendaleplaats in Passendale en op de 

markplaats in Beselare. Deze laatste werd 

verplaatst van bij OC De Leege Platse en is 

voorlopig tijdelijk beschikbaar tot 

1 oktober.

Bij Claus Mobility in Geluveld vind je een 

100% elektrische Mazda MX-30 met vijf zit-

plaatsen. Je herkent de auto’s aan het logo 

‘claus2you’.

"De deelwagen in Bese-

lare vind je voortaan op 

de markt."

Krijg bonus rijtegoed!

Sinds kort kan je bij Claus2you ook bonus 

rijtegoed krijgen. Hoe meer rijtegoed je 

oplaadt, hoe meer bonus rijtegoed je krijgt. 

Bijvoorbeeld: laad je op voor 50 euro, dan 

krijg je 2,50 euro bonus rijtegoed. Laad je 

op voor 500 euro, dan krijg je 50 euro bonus 

rijtegoed. Zo kan je tot wel 10% besparen op 

je ritten en wordt autodelen nog voordeliger.

Meer info over hoe het systeem werkt? 

Dienst mobiliteit, 051 48 01 13, 

mobiliteit@zonnebeke.be, 

zonnebeke.be/autodelen, claus2you.be



Premies en leningen voor 

je verbouwingen: 

Mijn VerbouwPremie en 

Verbouwlening 

Heb je kleine of grote verbouw- en renovatieplan-

nen? Dak isoleren, ramen vervangen, elektriciteit 

of sanitair aanpassen of een zonneboiler instal-

leren? Vanaf 1 oktober vraag je hiervoor Mijn 

VerbouwPremie aan via één online loket. 

Wie kan de premie aanvragen?

Iedereen die investeert in een bestaande 

woning, appartement(sgebouw) of bedrijfspand 

van minstens 15 jaar oud. Voor de premies voor 

een zonneboiler, warmtepomp en warmtepomp-

boiler moet er een omgevingsvergunning zijn van 

meer dan 5 jaar oud en het gebouw voldoet aan 

de EPB-voorwaarden. 

Voor welke werken kan je een premie 

aanvragen?

Voor dakrenovatie, buitenmuurrenovatie, vloer-

renovatie, renovatie van buitenschrijnwerk, 

binnenrenovatie, investeringen in hernieuwbare 

energie en vernieuwing van elektriciteit en sanitair. 

Hoeveel premie kan ik krijgen?

Het bedrag van de premie hangt voor woningen af 

van het totale gezinsinkomen en de samenstelling 

van het gezin. Voor bedrijfspanden gaat het om 

een vast bedrag per m² of per installatie.

Goed om te weten

Mijn VerbouwPremie vervangt de meeste 

renovatiepremies van Wonen-Vlaanderen en 

energiepremies van Fluvius. Je kan de premie 

aanvragen vanaf 1 oktober 2022. 

Tussen 1 juli en 30 september kan je de premies 

(die onderdeel zijn van Mijn VerbouwPremie) 

tijdelijk niet aanvragen. 

“De simulator op 

verbouwpremie.be 

toont je meteen welke 

premies je kunt 

aanvragen en op welk 

bedrag je recht hebt”.

Geld nodig voor jouw verbouwingen? 

Vanaf 1 juli is er ook de renteloze VerbouwLening 

tot 60.000 euro, voor wie in de laagste of 

middelste inkomensgroep zit van Mijn Verbouw-

premie. Deze lening kun je gebruiken voor 

verbouwingen die de woningkwaliteit of het 

energieverbruik verbeteren. Ook private verhuur-

ders en verhuurders via een sociaal verhuur-

kantoor komen in aanmerking.

Meer info of hulp bij je aanvraag?

Woondienst, 051 48 00 63, 

woondienst@zonnebeke.be, 

mijnverbouwpremie.be
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Al je zomers feestafval 

in één restafvalzak? 

Da’s #nietmeervandezetijd  

Volg Mister MIROM op Instagram en Facebook 

en kom te weten waar je heen kan met die lege 

fles zonnemelk, het uitgedronken vaatje witte 
wijn, of de afgekoelde as van je BBQ.

Want al je zomers (feest)afval proppen in één 

restafvalzak? Dat is #nietmeervandezetijd!

Bespaar geld en zorg voor onze planeet!

#mistermirom

Meer info? MIROM, mirom.be

Mister MIROM 

vertelt je deze 

zomer waar je 

met je feestafval 

naartoe kan. 

Volg hem op 

Facebook 

en Instagram.

Eerste jaar middelbaar 

= 1 maand gratis 

met De Lijn  

Start je kind na de vakantie in het eerste mid-

delbaar? Vraag dan een gratis 

probeerabonnement van De Lijn aan. 

Met een gratis probeerabonnement kan je 

zoon of dochter de hele maand september op 

bus en tram stappen. Overal en altijd. 

Op schooldagen én tijdens het weekend.

Aanvragen is eenvoudig

Registreer je vóór 17 augustus met het 

rijksregisternummer van je kind op delijn.be/ 

probeeractie.

In augustus ontvang je dan het probeer-  

abonnement per post.

Duurzaam op stap met De Lijn

Met het probeerabonnement maakt je kind 

nu al kennis met bus en tram – en zo dus ook 

met duurzaam vervoer. Een goede gewoonte 

die al jong start.  

Meer info? De Lijn, 070 22 02 00 

(0,30 euro/min), delijn.be/probeeractie



“Zalig! Topfuif gehad en 
de opkuis was in een 
uurtje gepiept!”

Lieselot, Chiroleidster

“Fijn om eens geen hele 
avond te moeten staan 

afwassen.”

Dirk, vrijwilliger OKRA

“Super makkelijk om 
het op de weide netjes te 
houden én mooi voor het 

milieu!”

Veerle, festivalorganisator
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Help je mee kerkuilen 

spotten?    

Wist je dat de Vlaamse populatie kerkuilen 

in de jaren 1960-1970 sterk achteruit ging? 

Dankzij de acties van heel wat vrijwilligers 

kwam de soort er gelukkig weer helemaal 

bovenop.

Maar, we weten enkel hoe het met hen gaat 

wanneer we ze ook zien. Daarom vragen 

we jou om mee uit te kijken.

Kerkuilen zijn nachtdieren, dus het is vooral 

’s avonds en ’s nachts dat je goed de ogen 

(en oren) moet open houden. Heb je er 

eentje gezien, laat het zeker weten aan de 

milieudienst.

TIP! Meer info over de kerkuil, bijvoorbeeld 

hoe deze klinkt of er uit ziet, kan je vinden 

op www.natuurpunt.be/pagina/kerkuil.

Meer info? Dienst omgeving, 051 48 00 74, 

milieu@zonnebeke.be

Verschuiving 

ophaling 

restafval en PMD

aug
maandag

15

aug
vrijdag

12
➜
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Nieuwe snufjes: water 

krijgt net zoals gas en 

elektriciteit een digitale 

meter   

Dit jaar krijgen al zo’n 70 000 klanten van De 

Watergroep een digitale watermeter. Er komt 

een technieker over de vloer die de meters 

van het gas, de elektriciteit én het water ver-

vangt door één digitaal exemplaar. Tegen 2030 

moet iedereen zo’n meter krijgen.

De installatie van de meter is gratis, je hoeft 

zelf niks te doen. Wanneer het jouw beurt is, 

komt er iemand bij je langs voor een afspraak. 

Er is ook geen stopcontact of wifi nodig.

> Wist je dat? 

 Met een digitale watermeter hoef je 

 geen waterstanden meer door te geven, 

 ook niet wanneer je verhuist!

Meer info? De Watergroep, dewatergroep.be

Hoe bespaar je water?

• Neem een douche in plaats van een bad. 

 Je verbruikt drie keer minder water, met een 

 zuinige sproeikop zelfs vijf keer minder!

• De grond in je tuin opharken en hakken is  

 even goed als tweemaal sproeien. 

 Doordat je de harde grond breekt, blijft de  

 grond luchtig en vochtig.

• Sproei de tuin alleen als het lang droog blijft. 

 Liever één keer per week een kwartier, dan  

 elke dag vijf minuten: de planten worden 

 minder gevoelig voor de droogte. 

• Begiet je bloemen en planten op de minst 

 warme ogenblikken van de dag, 

 zoals 's ochtends vroeg of 's avonds laat. 

 Het water verdampt dan minder snel. 

• Besproei je gazon niet. Het gras zal zich 

 na een periode van droogte spontaan 

 herstellen. 

• Gebruik zo veel mogelijk regenwater om 

 je planten water te geven of je auto te wassen. 

• Laat 's nachts de kraan dicht. Geef water-

 torens en reservoirs de kans om zich opnieuw  

 te vullen. Zo heb je de volgende ochtend 

 steeds opnieuw heerlijk fris kraanwater.

Wat kost je water?

Om water uit je kraan te laten lopen en dat te 

zuiveren betaal je momenteel 5,58 euro voor 

1000 liter drinkwater. 1000 liter? Dat is 17 keer de 

was doen, 20 keer douchen, 4000 glazen water 

drinken of 100 keer de vaatwas laten draaien.

> Wist je dat? 

 De prijs van het water niet zomaar mag 

 veranderen? Elke zes jaar wordt 

 de prijs opnieuw vastgelegd in een 

 tariefplan. Als klant kun je ook je 

 mening geven hierover. 

 Kijk voor 20 juli op 

 dewatergroep.be/tariefplan

Waterweetjes
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Podium

Interactieve kinder-

boeken tijdens de 

zomervakantie  

Ook tijdens de grote vakantie kan je kind 

ontspannen en spelenderwijs leren met de 

digitale prentenboekjes en leesboeken van 

Fundels. Ideaal om even tot rust te komen na 

een zomerkampje, om je kind educatief bezig 

te houden op weg naar de vakantie-

bestemming of om te lezen onder de parasol 

in de tuin samen met papa of mama. Fundels 

kinderboeken zijn ontspannend, maar ook 

nuttig. Zo maakt je kind in september een 

goede start voor het nieuwe schooljaar. 

De Fundels digitale kinderboeken kan je 

eenvoudig lezen via je Mijn Bibliotheekprofiel.

Meer info? Bibliotheek De Letterschuur, 

051 77 01 58, bibliotheek@zonnebeke.be, 

zonnebeke.bibliotheek.be/fundels

Speelpleinwerking in 

Passendale, Zonnebeke 

en Geluveld  

Speelpleinwerking Klabetter staat deze 

zomer weer paraat voor uren speelplezier! 

Elke weekdag tussen 4 juli en 26 augustus 

zijn kinderen tussen 3 en 12 jaar welkom in 

Passendale en Zonnebeke om te ravotten 

vanaf 9 uur 's morgens. In Geluveld is er 

enkel in de maand juli speelpleinwerking.

Er is opvang voorzien vanaf 8.15 uur.

De werking eindigt om 17 uur met opvang 

tot 18 uur.

Inschrijven op voorhand kan via 

Mijn Zonnebeke, maar dat is geen verplichting. 

Eén dagje spelplezier kost zes euro of dertig 

euro voor een hele week.

Meer info? Dienst jeugd, 051 48 00 64, 

jeugd@zonnebeke.be, zonnebeke.be

Akke akke tuut, de trein 

van nieuwe voorstel-

lingen verlaat vanaf juli 

het station!   

Wil jij ook weer meer beleven? Neem dan snel 

een kijkje in onze nieuwe podiumbrochure die 

je bij deze Zonnebeke Info kan vinden.

Luister naar enkele intrigerende verhalen 

in de tuin van mede-inwoners binnen het 

vertelproject KLAPZ!. Geniet van een heerlijk 

geurende fairtradekoffie terwijl je het verhaal 
erachter ontdekt. Sta op uit die pluchen 

theaterstoel en dans op de vette pianogrooves 

en kurkdroge beats van Mich Walschaerts en 

Alano Gruarin. Lach je een kriek met Mei Lee 

die ‘poef’ in een gigantische rode panda 

verandert in Turning Red. Krijg een tweede 

kans om meegetrokken te worden in een 

massasprint met sportjournalist Christophe 

Vandegoor. Ontdek de film die Andy zag 
waardoor hij een Buzz Lightyear-speeltje wou. 

Reis mee met Frank Vander linden om zijn 

songs en verhalen te beluisteren. En zoveel 

meer!

Reserveer nu al je tickets voor je favoriete 

voorstelling(en) via Mijn Zonnebeke.

Meer info? Dienst cultuur, 051 68 03 85, 

cultuur@zonnebeke.be, Mijn Zonnebeke
©
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Zonnebeke Feest 

begin september  

Elk jaar viert Zonnebeke het eind van de zomer met 

muziek, kermis en gezellig samenzijn. Ook dit jaar kun 

je in en rondom het binnenplein van het kasteeldomein 

genieten van Zonnebeke Feest! Gratis toegang!

Programma

Vrijdag 2 september

19 uur: Parkiesconcert Gers Pardoel

doorlopend: kermis in het dorp

Zaterdag 3 september

10 uur:   opening Tuutjesboom (p. 4)

14 - 17 uur:   boekenkaftdag in de bib 

15 uur:   Zonnebeeks kampioenschap   

   loopfietsen (zie pg. 31)
16 uur:   familievoorstelling De Planken

17 – 20 uur:  straatanimatie

20 – 22.30 uur:  muzikale optredens

22.30 – 23.00 uur:  vuuranimatie

23.00 uur:   vuurwerk/lichtshow

doorlopend: randanimatie, foodtruckfestival en kermis 

in het dorp 

Zondag 4 en maandag 5 september

Kermis in het dorp

Meer info? Dienst cultuur, 051 68 03 85, 

cultuur@zonnebeke.be, zonnebeke.be
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Eindelijk naar het eerste 

leerjaar? Dan kom je toch 

ook naar dé Academie!   

Vanaf 6 jaar kan je in dé Academie terecht voor 

allerlei toffe, knotsgekke, interessante, speelse, 

leerrijke, ontspannende en soms inspannende 

activiteiten. 

Je kan er starten in het BEELDATELIER, waar 

jij je verbeelding en creativiteit kan uitleven en 

vormgeven met tekenen, schilderen, construeren, 

knutselen, werken met klei én nog tal van andere 

boeiende materialen en technieken. 

Of zing je graag de pannen van het dak? 

Wil je eens op een podium staan en maak je elke 

ochtend het hele gezin blij met je acteertalent?

De les PODIUMKRIEBELS is dan de ideale plek 

voor jou. Je wordt er ondergedompeld in een crea-

tief muziek- en woordbad.

Uiteraard hoef je niet te kiezen. Je kan beeld-

atelier én podiumkriebels combineren en beiden 

volgen! 

Vanaf het 3de tot het 6de leerjaar kan je je dan 

inschrijven voor BEELDATELIER, MUZIEK-

ATELIER of WOORDATELIER.

Bekijk de exacte lessenroosters op 

academie-ieper.be.

 

Inschrijven?

Alle inschrijvingen verlopen online via academie-

ieper.be. Mocht dit niet lukken, kan je contact 

opnemen met het secretariaat van dé Academie op 

het nummer 057 23 94 60, of je kan langskomen 

in het hoofdgebouw in de Weverijstraat 33-35 in 

Ieper.

Prijs?

• Beeldatelier, podiumkriebels, muziekatelier, 

 woordatelier: 74 euro

• Verminderd tarief: 49 euro (enkel geldig bij 

 werkloosheid, leefloon, mindervaliditeit/-
 handicap, UitPAS met kansentarief, 

 meerdere inschrijvingen per gezin)

Maakb!b = creatieve 

workshops en maaklabs 

voor kinderen tot 14 jaar     

Laat je onderdompelen in de wereld van het 

maken, techniek en programmeren! 

Onze bib biedt verschillende laagdrempelige 

maak-activiteiten aan voor kinderen tot 14 jaar. 

Elke maand kun je ook leren hoe je op een ‘coole’ 

manier kan programmeren, websites maken en 

games ontwikkelen met CoderDojo. Stap voor 

stap bouwen we dus aan een echte makers-

gemeenschap.

Maak-activiteiten op de planning:

• Zomeractie “Maak je zomer” in juli en 

 augustus: help de textiel afvalberg te verklei- 

 nen: patch-up en hack je oude kleren. 

 Voor alle leeftijden.

• Sport/creakamp van 4 tot en met 8 juli: 

 “Ik ben een superheld”: een halve dag 

 sporten en een halve dag creatief aan de

 slag met verschillende tools. Voor kinderen

 van 6 tot en met 14 jaar.

• Workshop "Maak je eigen lappenknuffel" 

 op 29 augustus: van lappen stof naar lappen- 

 pop. Stel je fantastische wezen samen en 

 maak er een zachte knuffel van. Voor kinderen 

 van 9 tot en met 12 jaar.

• Workshop “Maak je eigen duurzame 

 speelgoed” op 30 augustus: 

 maak-activiteit waarbij we stilstaan rond 

 duurzaamheid en windenergie. 

 Voor kinderen van 8 tot en met 14 jaar.

• Boekenkaftdag op 3 september: naast het 

 kaften van je boeken bieden we ook dit jaar 

 verschillende DIY-workshops aan om je 

 kaften te pimpen. Iedereen welkom!

• CoderDojo, elke 4de zaterdag van 

 september tot en met juni: leer op een coole 

 manier programmeren, websites maken en 

 games ontwikkelen.

Meer info? Bibliotheek De Letterschuur, 

051 77 01 58, bibliotheek@zonnebeke.be,   

zonnebeke.bibliotheek.be/maakbib

Volleyballen in het 

kasteelpark 

   

Speel in juli en augustus een potje volleybal op 

het grasplein in het kasteeldomein (uitgezonderd 

het bouwverlof). Elke weekdag kan je tussen 

10 en 17 uur een volleybal lenen bij de bib 

of de dienst vrije tijd. Als waarborg wordt je 

identiteitskaart gevraagd.

Meer info? Sportdienst, 051 68 03 80,

sport@zonnebeke.be, zonnebeke.be
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Meer bewegen in 

Zonnebeke door de 

borden en stappen-

signalisatie op straat  

   

Als ‘Gezonde Gemeente’ zet Zonnebeke in 

op meer beweging! En, we maken het je graag 

gemakkelijk! Daarom vind je op heel wat pleinen 

en straten stappenborden. Die tonen je hoe lang 

het stappen of fietsen is naar een bepaalde plek. 
Wist je dat het bijvoorbeeld slechts zes minuten 

fietsen is van Beselare naar het Polygoonbos? 
Je bent er dus bijna sneller met de fiets dan met 
de wagen die je nog moet parkeren en uit de 

garage halen. Bovendien is het nog gezond ook! 

Je leest het, de eerste stap begint al aan je voor-

deur. Toon jij mee het goede voorbeeld?

Meer info? Sportdienst, 051 68 03 80, 

sport@zonnebeke.be

Organiseer een 

buurt- of wijkfeest en krijg 

100 euro van je 

gemeentebestuur 

   

Wie een activiteit voor de buurt of wijk organiseert, 

kan 100 euro aanvragen bij de gemeente. Je dient 

je aanvraag makkelijk in via zonnebeke.be. 

De 100 euro ontvang je in Zonnebonnen zodat het 

geld ook terugvloeit naar onze lokale handel.

Meer info? Dienst cultuur, 

051 68 03 85, cultuur@zonnebeke.be

Theater en kunst tot bij 

jou op een bankje     

De podcast ‘Het Bankje’ brengt theater en kunst 

op een laagdrempelige manier tot bij jou: je neemt 

tijdens een wandeling of een fietstocht plaats 
op een bankje in Groot-Zonnebeke, scant een 

QR-code en bent getuige van de meest intieme, 

bizarre, aangrijpende dialogen die zich (misschien) 

hebben afgespeeld op de plek waar je zit.

Kunstenaars uit heel Vlaanderen en Brussel 

werken mee aan ‘Het Bankje’. Behalve theater-

makers, dragen ook schrijvers en beeldende 

kunstenaars hun steentje bij. Het productiehuis 

‘Huis van Eustachius’ brengt alles samen in 

wervelende podcasts waarbij je helemaal in het 

verhaal kruipt.

De podcast ‘Het Bankje’ is te beluisteren van 1 juli 

tot 30 september 2022 in meer dan 100 steden 

en gemeenten verspreid over heel Vlaanderen en 

Brussel.

De locaties in Groot-Zonnebeke vind je terug op 

zonnebeke.be.

Meer info? Dienst cultuur, 051 68 03 85, 

cultuur@zonnebeke.be, zonnebeke.be

Het Bankje is een initiatief van OPENDOEK 

naar een idee van Wim Chielens, in samenwer-

king met Creatief Schrijven en Kunstwerkt.
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Wandellus in de kijker: 

Polygon Wood wandellus 

in Zonnebeke

De Polygon Wood wandellus vertrekt in het 

Kasteeldomein en loopt richting het Polygoon-

bos en het vroegere slagveld nabij Beselare. Het 

Polygoonbos kent een bijzondere plaats in het 

hele oorlogsverhaal. Het bos, waar de Belgische 

cavalerie trainde tot de Eerste Wereldoorlog is dé 

plaats waar de Duitse opmars voor het eerst werd 

gestuit door de verdedigers. Daarna wisselde het 

bos gedurende de ganse oorlog verschillende 

keren van hand en werd er één van de grootste 

luchtgevechten van de oorlog uitgevochten. In het 

bos ligt het CWGC Buttes New British Cemetery 

waar je vanop de doelheuvel een prachtig zicht 

hebt op de begraafplaats en de omgeving.

Wist je dat het Vredesbos met centrale Vredes-

monument alle 519 gekende gesneuvelde 

militairen herdenkt die op één van de twee 

begraafplaatsen hun laatste rustplaats vonden 

met evenveel hoogstammen

• Afstand: 9,5 kilometer

• Start en parking: dienst voor toerisme, 

 Berten Pilstraat 5A, Zonnebeke

Een overzicht van alle wandelingen in onze 

gemeente vind je op 

toerismezonnebeke.be/Doen/Wandelen.

Meer info? Dienst voor toerisme, 051 77 04 41, 

toerisme@zonnebeke.be
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Bezemrock for Kids

14 augustus
Gratis kidsfestival in samenwerking met 

VZW Den Bezem. 

Animatie: springkastelen, schminkstand, 

gekke kapsels, knutselstand…

• Line-up

 » 13.45 – 14.30 uur: Frisco is een pinguïn 

  disco

 » 15 – 16 uur: Clown Pleks Kindershow

 » 16.30 – 17.30 uur: Blitz

• Waar? OC De Leege Platse

• Prijs? Gratis

Meer info? Jeugddienst, 051 48 00 64, 

jeugd@zonnebeke.be
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Geoportaal geeft 

gesneuvelde Canadezen 

een tastbare plaats in 

ons landschap     

Het Passchendaele Museum lanceerde in mei 

het geoportaal ‘Namen in het Landschap’. 

Dit online portaal geeft weer waar meer dan 

1.400 gesneuvelde Canadezen stierven of 

vermoedelijk begraven werden.

Op de Menenpoort in Ieper staan 6.928 vermiste 

Canadezen. Het museum probeert hen een voor 

een via het geoportaal een tastbare plaats te 

geven in het landschap. Je vindt er bijvoorbeeld 

foto’s, persoonlijke en militaire gegevens en 

anekdotes.

Als bezoeker van het portaal kan je ook zelf 

informatie toevoegen en zo meebouwen aan een 

online platform voor nabestaanden, 

geïnteresseerden en andere musea.

Drie wandellussen staan ook in teken van ‘Namen 

in het Landschap’: 

•  de ‘Passendale route’ (6, 7 of 8 kilometer) 

•  de ‘Zillebeke route 1916’ (7,5 kilometer)

•  de ‘St. Juliaan route 1915’ (5 kilometer). 

Deze lussen brengen het verhaal van de 

Canadese mannen, die langs iedere weg, 

op iedere hoek het leven lieten.

Het geoportaal en de bijhorende digi-expo, 

alsook de wandellussen kan je vinden op 

passchendaele.be.
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Het verhaal van 

Thomas Runham 

De Slag bij Passendale

Op een kille 6 novemberochtend 1917 lanceren 

de Canadezen hun ultieme aanval op 

Passendale. De barrage is uitermate hevig. 

Om de Duitse mitrailleurs zo weinig mogelijk 

schietkansen te geven, volgen de Canadezen 

hun artilleriebarrage op de voet. 

Het Canadese 27th (City of Winnipeg) 

Battalion betreedt Passendale als eerste. 

Het 31st (Alberta) Battalion volgt op de voet. 

Van Crest Farm gaan ze via de huidige 

Canadalaan naar de kerk. De Duitsers hebben 

zich in verstevigde kelders teruggetrokken. 

Met granaten in de hand gaat het van kelder 

naar kelder. Weinig verdedigers worden 

gespaard. 

Naarmate de dag vordert eist het Duitse 

granaatvuur meer slachtoffers. Eén van de vele 

slachtoffers is Thomas Runham, een 24-jarige 

landbouwer uit het uiterste westen van Canada. 

Thomas wordt geraakt door granaatscherven, 

maar blijft doorgaan. Wanneer het doel bereikt 

is, vertrekt hij naar een verbandplaats. Zijn 

kameraden zien hem nooit meer terug. Thomas’ 

lichaam wordt door een andere eenheid 

gevonden. Ze begraven hem op wat nu het 

voetbalveld van F.C. Passendale is. Nagenoeg 

8.000 kilometer van zijn geboorteplaats.

Vermist 

Thomas is één van de nagenoeg 7.000 vermiste 

Canadezen op de Menenpoort. Tot op de dag 

van vandaag, heeft hij geen gekend graf. Zijn 

‘begraafplaats’, aan het huidige voetbelveld 

van Passendale, mogen we overigens niet 

letterlijk nemen. Thomas’ graf kan verdwenen 

zijn tijdens het verdere verloop van de oorlog 

of zijn lichaam werd opgegraven, maar kon niet 

geïdentificeerd worden. Zonder gekend graf 
komt zijn naam op de Menenpoort te staan. 

Veel ‘vermiste’ militairen beschikken overigens 

over een graf, zonder dat ze geïdentificeerd 
werden. De Commonwealth War Graves 

Commission schat dat ongeveer de helft van 

alle Commonwealth ‘vermisten’ in België, 

begraven liggen op een CWGC begraafplaats. 

Op hun grafsteen lezen we ‘Known unto God’.

Het onderzoek, waarbij we onder andere de 

locatie van Thomas Runhams veldgraf bepaal-

den, is gebaseerd op gegevens uit de Common-

wealth War Graves Registers en de Circums-

tances of Death Registers. Deze documenten 

bevatten coördinaten van de sterfteplaats of de 

initiële begraafplaats van Canadese militairen. 

De coördinaten zijn veeleer een benadering. 

De officier die de documenten destijds invulde, 
deed dit steeds aan de hand van een inschat-

ting. Het zijn geen exacte metingen. Daarnaast 

kunnen er ook fouten gemaakt zijn bij het neer- 

of overschrijven van de gegevens.

Meer info? Passchendaele Museum, 

051 77 04 41, info@passchendaele.be, 

passchendaele.be
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Wil je de activiteiten van jouw vereniging in de volgende Zonnebeke Info 

september - oktober laten verschijnen? Geef je activiteit in via 

uitdatabank.be en gebruik Zonnebeke als locatie. 

Meer info? Communicatiedienst, 051 68 03 89, 

communicatie@zonnebeke.be

juli /

augustus

Deadline Zonnebeke Info

september - oktober 2022: 

27 juli

Eéndagsactiviteiten

3 juli

Jaarlijkse barbecue 

Een gezellige barbecue om de club te steunen. 

Voor iedereen die de club TTC Free Time Zonnebeke 

een warm hart toedraagt.

> Info en organisatie: TTC Free Time Zonnebeke | 

 om 11.30 uur | OC ’t Zonnerad, Zonnebeke | 

 inschrijven via ttczonnebeke@gmail.com

7 juli

KLAPZ!: Rode rozen en tortilla’s en andere heerlijke 

verhalen

Door verteller Lieve De Meyer (Arto verteltheater), 

muzikaal begeleid door Jan Borré.

Lieve verwent je oren met smakelijke teksten en 

gedichten in een taal waarbij het water je in de mond 

loopt. Ze neemt je mee in de verhalen van schrijvers als 

Joanne Harris, Laura Esquivel en Isabel Allende. 

Een avondje met literaire én culinaire allures met de al 

even heerlijk smakende muziek van Jan Borré.

> Info en organisatie: KLAPZ! | om 20 uur | in de tuin van  

 Ignace en Ann Noyez-Verstraete, Tresoriersstraat 20, 

 Zonnebeke  | € 5 | inschrijven via 

 zonnebeke.bibliotheek.be
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9 juli

Poppies Classic Weekend

Meeting voor oldtimers, classic cars, exclusieve wagens, 

brommers, moto’s… met live muziek van The Gambits, 

Rock a Billy, The Golden Yearband en DJ Laurent.

> Info en organisatie: Rallyteam Deruyter en Poppies 

 DC-Events | vanaf 18.30 uur | OC ’t Gelevelt, Geluveld 

 | gratis toegang; BBQ: € 16 | inschrijven via 

 poppiesdcevents.be

15 juli

Parkies: concert Sandra Kim

Gratis concert in het kasteeldomein van Zonnebeke 

(ter hoogte van parking 2), start om 19 uur.

> Meer info? parkies.be

21 juli

KLAPZ!: Zomerwandeling langs het strand

Door Margot Vermeulen (Nl), muzikaal begeleid door 

Brigit Huiskes (Nl).

Margot Vermeulen van ‘Verhalenderwijs’ neemt je mee 

op wandeling langs het strand. Via de lurven, de 

kladden en de maag gaan Margots verhalen naar het 

hart. En daar begint alles: vreugde, verdriet, woede, 

angst, afschuw, verbazing en liefde. Tijdens een vertel-

opleiding leerde Margot Brigit Huiskens kennen. Hieruit 

kwamen nieuwe impulsen en vertelopdrachten voort. 

Vanavond begeleidt Brigit Margot op gitaar. Voor haar 

een nieuwe spannende ervaring.

> Info en organisatie: KLAPZ! | om 20 uur | in de tuin van 

 Frans en Rita Desmet-Descamps, Everzwijnhoek-

 straat 3, Geluveld  | € 5 | inschrijven via 

 zonnebeke.bibliotheek.be

22 juli

Parkies: concert 30 jaar Parkies Band met special 

guest

Gratis concert in het kasteeldomein van Zonnebeke 

(ter hoogte van parking 2), start om 19 uur.

> Meer info? parkies.be

29 juli

Parkies: concert Olivia Trappeniers

Gratis concert in het kasteeldomein van Zonnebeke 

(ter hoogte van parking 2), start om 19 uur.

> Meer info? parkies.be

5 augustus

4de Marultocht

Zomertocht langs autoluwe en onverharde wegen over 

een lichtgolvend parcours vanuit het gehucht Molenaar-

elst. Drie pittoreske, combineerbare lussen. Keuze uit 5, 

12, 14, 16 of 21 kilometer.

> Info en organisatie: vzw Drevestappers Zonnebeke | 

 Spilstraat 63, Zonnebeke | 0494 81 90 35 | 

 info@drevestappers.be

19 augustus

KLAPZ!: Gadji 

Door vertellers Karin Vandenabeele en Manu Stragier 

met muziek door Karel Waignein en Kerewin Larnout.

‘Gadji’ betekent in het Romani, de taal van de Roma, 

zoveel als ‘vreemdeling’, niet-zigeuner. Dat geldt voor 

onze vertellers en muzikanten van vanavond, ook al 

nemen zij ons mee in de wereld van dit rondtrekkende 

volk. Nomaden brengen vanop hun verre tochten de 

meest kleurrijke vertellingen mee. Manu Stragier en 

Karin Vandenabeele kozen drie verhalen, Karel Waignein 

en Kerewin Larnout maken de sfeer compleet met hun 

gitaarspel uit deze al even rijke muziektraditie.

> Info en organisatie: KLAPZ! | om 20 uur | op de  

 boerderij van Piet en Karina Hooijmans-Verhelle,  

 Spilstraat 50, Beselare  | € 5 | inschrijven via 

 zonnebeke.bibliotheek.be

Parkies: Mama's Jasje

Gratis concert in het kasteeldomein van Zonnebeke 

(ter hoogte van parking 2), start om 19 uur.

> Meer info? parkies.be

© Karel Waignein

© Pasar
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PASAR ZOMERT ‘Brothers in Arms’ wandeling in en 

om het Polygoonbos te Zonnebeke

Het Polygoonbos is een restant van een groot woud. 

Het is na het Zoniënwoud het oudste domeinbos van 

België. In de 19de eeuw wordt het al gebruikt door 

militairen en werd er een schietstand aangelegd en 

kwam er een grote paardenrenbaan. Tijdens het eerste 

oorlogsjaar liep het front hier vast. De Duitsers bouwden 

hier bunkers en schuilplaatsen. Tijdens onze bos-

wandeling wandelen we door begraafplaatsen en komen 

we heel wat relicten tegen van de Eerste Wereldoorlog. 

We starten aan de gedenkplaats 'Brothers in Arms' ter 

ere van ter plaatse gevonden Australische soldaten. 

Gelieve vooraf in te schrijven voor deze Pasar Zomert 

wandeling.

> Info en organisatie: Gps Westhoek | om 19 uur |  

 Brothers in Arms Memorial bij café De Dreve, 

 Lange Dreve 16, Zonnebeke  | inschrijven via 

 0478 56 41 57 of johan_mahieu@outlook.com

8 juli

Parkies: concert Cookies & Cream

Gratis concert in het kasteeldomein van Zonnebeke 

(ter hoogte van parking 2), start om 19 uur.

> Meer info? parkies.be
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Maak je eigen lappenknuffel

> Zie Zonnebeke Info p. 21.

30 augustus

Maak je eigen duurzame speelgoed

Een workshop van de Maakbib waarbij we stilstaan rond 

duurzaamheid en windenergie.

Je leert zelf een speelgoedje ontwerpen dat werkt via het 

principe van windenergie. We gaan dieper in op crea-

tronics, softwareprogramma's en kunnen tools gebruiken 

zoals de lasercutter. Je leert een heleboel bij en gaat met 

iets leuks naar huis!

Deze workshop is bedoeld voor kinderen van 8 tot en met 

14 jaar. Gratis, inschrijven verplicht.

> Info en organisatie: bibliotheek De Letterschuur | 

 van 9 tot 12 uur | in de bib | gratis | 051 77 01 58 | 

 bibliotheek@zonnebeke.be | inschrijven via 

 zonnebeke.bibliotheek.be

Moeras- en blotevoetenpad

Op het blotevoetenpad liggen kiezels, zand, boomschors, 

water en modder om je voeten een natuurlijke voet-

massage te geven. We combineren het blotevoetenpad 

met het moerasparcours dat uniek is in België. Op je pad 

doorheen het moeras kruis je heel wat obstakels zoals 

wiebelende bruggetjes, paaltjes, netten…

> Info en organisatie: sportdienst | voor kinderen geboren 

 van 2008 t.e.m. 2015 | van 13 tot 17 uur | afspraak aan 

 sporthal Beselare | € 15 | 051 68 03 80 | 

 sport@zonnebeke.be | inschrijven via Mijn Zonnebeke

2 september

Parkies: concert Gers Pardoel

Gratis concert in het kasteeldomein van Zonnebeke 

(ter hoogte van parking 2), start om 19 uur.

> Meer info? parkies.be

3 september

Zonnebeke Feest

Zie Zonnebeke Info pg. 18.

20 augustus

Paspop ’22 

Paspop '22 is een nieuw festival in Passendale. Een 

handvol artiesten geven het beste van zichzelf: Rick 

Dowson, Jamina, Ides, Geppetto, Axl Peleman en David 

Piedfort. Een DJ sluit de eerste editie feestelijk af. Het 

wordt een gezellig luister- en ontdekkingsfestival.

> Info en organisatie: vanaf 14 uur | Zuidstraat 22, 

 Passendale | VVK: € 20; ADD: € 25; kinderen tot 

 12 jaar: gratis | Facebook: Paspop Festival

26 augustus

Parkies: Margriet Hermans & Celien

Gratis concert in het kasteeldomein van Zonnebeke 

(ter hoogte van parking 2), start om 19 uur.

> Meer info? parkies.be

28 augustus

1ste Zonnetocht

Geniet van de zomer in het landelijke Zonnebeke. 

Mooi parcours richting Sint Juliaan met pittoreske 

plaatsjes, landelijke wegen en mooie zichten. 

Keuze uit 5, 10, 12, 15, 20 of 26 kilometer.

> Info en organisatie: vzw Drevestappers Zonnebeke |  

 OC ’t Zonnerad, Zonnebeke | 0494 81 90 35 | 

 info@drevestappers.be

29 augustus

Initiatie windsurfen

Dagje windsurfen op De Gavers.

> Info en organisatie: sportdienst | voor kinderen 

 geboren van 2006 t.e.m. 2012 | van 8.45 tot 16 uur | 

 afspraak aan sporthal Beselare | € 25 | 051 68 03 80 |

 sport@zonnebeke.be | inschrijven via Mijn Zonnebeke

9 september

Zandvoorde doorheen het verleden

Mario Dujardin geeft een voordracht waarbij 

geschiedkundige en legendarische verhalen, diverse 

bijzonderheden en anekdotes aan bod komen. Ook wordt 

deze avond het boek ‘Vier eeuwen Zandvoorse 

herbergen’ van Noël en Lut Ghekiere voorgesteld.

> Info en organisatie: Femma Zandvoorde | 

 om 19.30 uur | Sint Bartholomeuskerk, Zandvoorde | 

 € 5

10 september

Sportclubbing

Gratis sportfestival waar je kan proeven van het aanbod 

van de verschillende sportclubs uit Groot-Zonnebeke. 

Ook krijg je een voorsmaakje van de jeugdlessenreeksen 

en sportactiviteiten van de sportdienst.

> Info en organisatie: van 13.30 tot 16.30 uur | sporthal 

 Beselare | gratis | inschrijven is niet nodig

Inhuldiging Tuutjesboom 

Zie Zonnebeke Info p. 4.

Zonnebeeks kampioenschap loopfietsen 

Speels loopfietsplezier in wedstrijdvorm voor de 
allerkleinsten! Met een echt wedstrijdnummer op de fiets 
richting finishlijn. Na de wedstrijd ontvangen jullie 
kapoenen een medaille en loopfietsdiploma. Maak er 
met het hele gezin een onvergetelijke dag van!

> Info en organisatie: sportdienst | voor kinderen 

 geboren van 2016 t.e.m. 2019 | vanaf 15 uur | 

 kasteeldomein Zonnebeke | gratis | 051 68 03 80 |  

 sport@zonnebeke.be | inschrijven via Mijn Zonnebeke

Boekenkaftdag

Kom op zaterdagnamiddag 3 september naar de 

Boekenkaftdag. We kaften je boeken met uniek kaftpa-

pier, pimpen dit onder begeleiding van professionele 

illustratoren en snijden je naam of tekst met de snijplot-

ter.

> Info en organisatie: bibliotheek De Letterschuur | 

 van 14 tot 17 uur | in de bib | gratis | 051 77 01 58 |  

 bibliotheek@zonnebeke.be | inschrijven via 

 zonnebeke.bibliotheek.be

9de Openlucht Muziekquiz

Muziekquiz met wel 100 muziekfragmenten in vier 

reeksen.

> Info en organisatie: van 17 tot 19.30 uur | 

 kasteeldomein Zonnebeke (achter Koklikoo) | gratis | 

 marnick.gunst@hotmail.com
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Meerdaagse activiteiten

T.e.m. 20 juli

Bodymind workout

Deze workout legt de focus op je natuurlijk ritme. Het 

is een blend van Tao Yin Yoga, Qigong en klassieke 

spierversterkende oefeningen. Een mindful workout voor 

lichaam en geest.

> Info en organisatie: AdemWeer | elke woensdag |  

 19 tot 20.15 uur | binnenplein tussen het museum en 

 bibliotheek De Letterschuur | € 130 (12 sessies) | 

 0496 73 62 80 | ademweer@outlook.be

T.e.m. 11 juli

Yoga tussen de ezels

Tijdens ‘Yoga tussen de ezels’ krijg je een unieke kans 

om onze kudde krachtige dieren op een bijzondere 

manier te ontmoeten. Ezels beschikken over heel wat 

eigenschappen die het yogagebeuren alleen maar 

kunnen versterken. Ezels zijn gebalanceerd, eerlijk, 

sociaal, maar vooral, ze zijn stevig geaard. Schrijf je in en 

ervaar wat yoga in de natuur met jouw lichaam en geest 

doet. Ontdek hoe de aanwezigheid van de ezels deze 

ervaring kan versterken. Deze lessen worden 

gegeven door yogadocent Jasmijn Desaever en zijn er 

voor iedereen (zowel beginners al gevorderden) die yoga 

op een andere manier willen leren kennen én nieuws-

gierig zijn naar een kennismaking met onze langoren. 

Voor en na de sessie is er de mogelijkheid tot een knuf-

felmoment met de ezels. Wie dat graag wil kan de sessie 

afsluiten met een gezellig tasje thee rond het kampvuur. 

Het contact met de dieren wordt doorheen de sessies 

opgebouwd zodat dit zowel voor de dieren als voor de 

deelnemers comfortabel en veilig aanvoelt. Dit jaar 

kiezen we ervoor om met losse lessen te werken.

> Info en organisatie: vzw Het Hoefspoor | op 1, 5 en 

 11 juli, telkens van 19.30 tot 21.30 uur, telkens van 

 19.30 tot 21.30 uur | vzw Het Hoefspoor, 

 Goudbergstraat 4, Passendale | € 15 | 0479 62 30 67 |

 hethoefspoor.com

5 t.e.m. 7 augustus

Wijkfeesten ‘De Marul’

Driedaagse feesten in de Spilstraat, op de Marul in 

Zonnebeke, met wandeltocht, seniorennamiddag, 

opening, vinkenzetting, wandel- en fotozoektocht, 

muzikaal optreden, rommelmarkt, aperitiefconcert, 

middagmaal, schietkraam en visspel. 

Op zondagnamiddag is er kindergrime.

> Info en organisatie: Wijkfeesten 

 De Marul | Spilstraat 63, 

 Zonnebeke | € 3 | tickets via 

 0478 94 23 15 of 

 chaerleh@gmail.com (tot 17 juli)

12 t.e.m. 14 augustus 

Bezemrock & Bezemrock for Kids 

Het muziekfestival bestaat traditiegetrouw uit een vrijdag-

avond met dance muziek. Op zaterdag is er een rock- en 

popprogramma. Op zondag organiseren we een gratis 

familiefestival specifiek voor kinderen en afsluitend een 
Vlaamse avond.

> Info en organisatie: VZW den Bezem | OC De Leege 

 Platse, Beselare | Dagticket: €15; Combiticket: € 25; 

 gratis op zondag | 0491 16 35 34 | info@bezemrock.be 

 | bezemrock.be | Facebook: Bezemrock
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Zomervakantiekampen

4 t.e.m. 8 juli 

SK 10: Big Sunshine kamp: Multisport en creakamp | 

  € 75 | GBS De Zonnebloem

SK 11: Big Sunshine kamp: American games 

  (multisport)  | € 75

11 t.e.m. 15 juli

SK 13: Big Sunshine kamp: alles met de bal | € 75

SK 14: Crazy Sunshine kamp: wieler-BMX en 

  mountainbikekamp | € 85 of € 145 

  (met huur mountainbike)

18 t.e.m. 20 juli

SK 15: Little Sunshine kamp: met de jeep door de jungle 

  | € 42

SK 16:  Big Sunshine kamp: sports allround – 

  multisportkamp | € 45

8 t.e.m. 12 augustus

SK 17: Little Sunshine kamp: beestige beestenboel | 

  € 70

SK 18: Big Sunshine kamp: American games – 

  multisportkamp | € 75

SK 19: Crazy Sunshine kamp: avonturensportkamp | 

  € 120

16 t.e.m. 19 augustus

SK 21: Big Sunshine kamp: sports allround – 

  multisportkamp | € 60

SK 22: Crazy Sunshine kamp: surf- en waterkicks 

  sportkamp | € 96

22 t.e.m. 26 augustus

SK 24: Big Sunshine kamp: alles met de bal | € 75

SK 25: Crazy Sunshine kamp: multi- en wintersportkamp 

  | € 120

Alle kampen gaan door van 9 tot 16 uur in de sporthal 

van Beselare (tenzij anders vermeld). Meer info over de 

kampen en inschrijven verloopt via Mijn Zonnebeke.

4 t.e.m. 8 juli 

Beestig leuk leeuwenkamp

Kamp waar kinderen sociale vaardigheden aanleren.

Elke dag van 9 tot 16.30 uur in Ons Tehuis te Ieper. 

Prijs: € 105, inschrijven via votjeugdhulp.be

Langlopende activiteiten

Juli en augustus

De grote dierenoriëntatiewandeling 

Kan jij alle verstopte dieren vinden? En ben jij een kanjer 

in kaartlezen? Dan is deze gezinsvriendelijke oriëntatie-

wandeling echt iets voor jou. De plattegrond met locaties 

vind je op zonnebeke.be of haal je op in de bib. Op de 

juiste plaats zoek je naar de afbeelding van het dier en 

prik je op je controlekaart op het desbetreffende dier. 

Controleer aan de bib of je alle dieren gevonden hebt bij 

de controlekaart.

> Info en organisatie: doorlopend in juli en augustus | 

 start aan de bib | gratis | 051 77 01 58 | 

 bibliotheek@zonnebeke.be

T.e.m. 28 augustus

Autozoektocht

De autozoektocht brengt je dit jaar in Passendale en Zon-

nebeke. Langs een route van ruim 30 kilometer krijg je 30 

pittige vragen voorgeschoteld. Iedereen die een boekje 

koopt bij de dienst voor toerisme of café De Dreve en zijn 

antwoorden terug indient, ontvangt een prijs!

> Info en organisatie: dienst voor toerisme i.s.m. 

 Prime Productions | Passendale en Zonnebeke | 

 10 euro per formulier | 051 77 04 41 | 

 toerisme@zonnebeke.be | toerismezonnebeke.be

Zoek het Bondsmannetje

Ergens in Passendale staat het Bondsmannetje verstopt. 

Trek er met je gezin, je vrienden en je buren op uit en 

zoek hem. Maak een originele foto van jullie zelf bij het 

Bondsmannetje en plaats deze in een opmerking bij onze 

foto op onze Facebookpagina. Elke zondag wordt het 

Bondsmannetje op een andere plaats verstopt. 

Elke week verloten we een leuke prijs.

Hou zeker de Facebookpagina in de gaten. Hier kom je 

te weten wanneer het Bondsmannetje verplaatst werd en 

kun je opnieuw beginnen zoeken. Het Bondsmannetje 

wordt een laatste keer verplaatst op zondag 21 augustus 

en blijft staan tot zondag 28 augustus. Foto’s kunnen 

gestuurd worden tot zondag 28 augustus middernacht.

De winnaars worden via onze Facebookpagina 

bekendgemaakt. Zij krijgen nadien hun prijs persoonlijk in 

ontvangst van een bestuurslid. Veel zoekplezier!

> Info en organisatie: Gezinsbond Passendale | 

 Passendale | gratis | 0479 33 61 34 | 

 koen.moutton@skynet.be | passendale.gezinsbond.be
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T.e.m. 18 september

Fotowandelzoektocht ‘Het Kasteel anders bekeken’

Ga 3 kilometer wandelen in het Kasteelpark en de 

nabijgelegen omgeving. Plaats ondertussen verschil-

lende foto’s in de juiste volgorde. Je kan de zoektocht 

krijgen bij de dienst voor toerisme of aan de blokpalen op 

de marktpleinen van Groot-Zonnebeke. Wie zijn antwoor-

den terug indient, betaalt één euro en maakt kans op een 

leuke prijs!

> Info en organisatie: dienst voor toerisme | Kasteelpark 

 Zonnebeke | gratis; 1 euro om je antwoorden in te 

 dienen | 051 77 04 41 | toerisme@zonnebeke.be | 

 toerismezonnebeke.be

T.e.m. 30 september

Fotofietszoektocht ‘Dwars door Dadizele en 
Zonnebeke’

Ontdek de mooiste plekjes van Zonnebeke en Dadizele 

met de zevende fotofietszoektocht van 47,5 kilometer. 
Instappen kan eender waar op de lus. Je kan het traject 

ook opsplitsen in twee kleinere routes. Plaats onderweg 

foto’s in de juiste volgorde en maak kans op één van de 

prijzen. De schiftingsvraag op de toeristische website zal 

de uiteindelijke winnaars bepalen. De hoofdprijs is een 

bon ter waarde van 125 euro. Verkrijg de zoektocht bij de 

dienst voor toerisme, bij verschillende horecazaken 

of aan de blokpalen op de marktpleinen in 

Groot-Zonnebeke.

> Info en organisatie: dienst voor toerisme | 

 Kasteelpark Zonnebeke | gratis | 051 77 04 41 | 

 toerisme@zonnebeke.be | toerismezonnebeke.be

Het bankje

Zie Zonnebeke Info pg. 22.

T.e.m. 15 november

Tijdelijke tentoonstelling ‘Here Dead We Lie’

Deze expo combineert foto’s van amateurfotograaf en 

slagveldgids Mark Allen met poëzie en objecten. 

Mark nam foto’s op de begraafplaatsen in onze regio. De 

expo linkt elke foto van Mark aan een persoonlijk verhaal 

van een gesneuvelde militair. Het plan van de begraaf-

plaats toont je waar de militair precies begraven ligt. Per 

foto zie je ook een object dat aan de militair behoorde. 

Het volledige verhaal van de militair kan je na je museum-

bezoek nalezen op de online database ‘Passchendaele 

Archives’.

> Info en organisatie: Passchendaele Museum | 

 elke dag open van 10 tot 17.30 uur; laatste toegang 

 om 16 uur | Berten Pilstraat 5A, Zonnebeke | 

 een museumbezoek is gratis voor inwoners van 

 Groot-Zonnebeke 

INFO

Gemeentehuis 
Onthaal: maandag tot en met vrijdag: 9 tot 12 uur. In juli en augustus gesloten in de namiddag.

Publieksdiensten/loketten (Burgerzaken - Sociale dienst - Omgeving - Vrije tijd)

Op afspraak via zonnebeke.be of telefonisch via 051 48 00 60.

• Gesloten in juli en augustus in de namiddag

• Gesloten op 11, 21 en 22 juli en 15 augustus

• Zitdagen:

 - Burgerzaken: geen zitdag in juli en augustus, eerstvolgende zitdag op 3 september

 - Pensioendienst: 4 juli, tussen 9 en 11 uur (op afspraak via 1765 of via 051 48 00 75).

 - Juridische dienst: 5 juli tussen 14 en 15.30 uur, 2 augustus tussen 9 en 10.30 uur 

   (op afspraak via 051 48 01 10).

Dienst vrije tijd:  gesloten op 11, 21 en 22 juli en 15 augustus

Recyclagepark
Ma: gesloten  do: 14u - 19u

Di: 14u - 18u  vrij: 14u - 18u

Woe: 9u - 12u en 14u - 18u  za: 9u - 15u

gesloten op 21, 22 en 23 juli

Bibliotheek
Ma: 9u - 12u | Di: 14u - 18u30 | Woe: 14u - 18u30

Do: 14u - 18u30 | Vrij: 14u - 18u30 | Za: 13u - 17u

gesloten op 11, 21, 22 en 23 juli en 15 augustus

Meldingskaart

Beste inwoner,

Heb je problemen, zijn er technische mankementen of heb je opmerkingen of vragen over het bestuur of de gemeen-

telijke diensten? Laat het ons weten door deze kaart of het meldingsformulier op zonnebeke.be in te vullen.

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

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

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

Naam:  Adres:

Telefoon:  E-mail:

Stuur deze meldingskaart naar de communicatiedienst

Langemarkstraat 8 - 8980 Zonnebeke - communicatie@zonnebeke.be

Raadpleeg zonnebeke.be voor de recentste informatie

over de openingsuren en zitdagen.

Redactieadres:

Communicatiedienst - Langemarkstraat 8

8980 Zonnebeke - 051 48 00 60

communicatie@zonnebeke.be

Zonnebeke Info is een uitgave van het

gemeentebestuur van Zonnebeke
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 34 I UITKALENDER 

2 april t.e.m. 18 september 2022

Afstand: 3 km

FOTOWANDELZOEKTOCHT

ZONNEBEKE 2022

Het Kasteeldomein anders bekeken

NEEM

DEEL

EN WIN!

EN WIN!



Line-up

• 8 juli: Cookies And Cream

• 15 juli: Sandra Kim

• 22 juli: 30 Jaar Parkies Band 

 + Special Guest

• 29 juli: Olivia Trappeniers

• 19 augustus: Mama’s Jasje

• 26 augustus: Margriet Hermans 

 & Celien

• 2 september: Gers Pardoel

Kasteeldomein Zonnebeke, 
ter hoogte van parking 2
Gratis toegang
Start 19u

Een zomer vol muziek met


