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Beste inwoner van Groot-Zonnebeke

Groot-Zonnebeke leefde deze zomer op het ritme van lange zonovergoten dagen. Parkies vergastte 

ons op zalige avonden met familie en vrienden, Bezemrock zorgde voor uitbundige ambiance, 

de grote tent bij de Marulfeesten zat afgeladen vol met wijkbewoners en sympathisanten en 

we sloten de vakantie af met Zonnebeke Feest!, een weekend lang genieten van foodtrucks,  

openluchtvoorstellingen, en lichtshows.  

We ontmoetten elkaar op terrasjes, tijdens activiteiten van verenigingen, bij een ongedwongen BBQ 

thuis of bij vrienden. Na het werk genoten we nog van een avondwandeling in de luwte van onze parken 

en bossen, de kinderen leefden zich uit op de vele speelpleintjes of in de ploeterbadjes in de tuin.

September leidt ons met zachte teugel weer naar de realiteit van de dag. Aan de schoolpoort 

nemen ouders en grootouders met een dikke knuffel afscheid van hun oogappeltjes. De eerstejaars 

bewonderen elkaars nieuwe boekentassen, de grotere kinderen wisselen vakantieverhalen uit, de 

sport- en vrijetijdsclubs hernemen hun activiteiten, de volwassenen schakelen opnieuw naar het ritme 

van de werkweek.

Ook wij vliegen er weer in! Voor het najaar bieden we een brede waaier aan initiatieven aan, 

onze verenigingen hebben boeiende activiteiten voorbereid en je vindt er alles over in deze Zonnebeke 

Info. Ook in het najaar zal niemand zich ook maar één ogenblik vervelen!

Zeker met stip in je agenda te noteren is de feestelijke opening op 24 september van het dorpspunt in 

Zandvoorde. Meer dan ooit immers zetten we in op zorgzame buurten! In deze editie vind je heel veel 

informatie over hoe je zelf hulp kunt bieden en waar en bij wie je hulp kunt krijgen. Zonnebeke zorgt en 

laat je niet los! Wist je trouwens dat het gemeentebestuur een wijkactiviteit ondersteunt met een premie 

van 100 euro?

In deze Zonnebeke info vind je ook alle nuttige informatie om zuinig met energie om te springen, 

inclusief de premies die je hierbij een handje helpen. Ook wij als gemeente doen mee … 

Samen zorgen we voor elkaar en voor onze planeet. Jij doet toch ook mee?

 

 Met vriendelijke groeten,

 De Schepen van communicatie,  De Burgemeester,

 Ingrid Vandepitte  Dirk Sioen
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Veerkracht kun je trainen 

Mensen met een sterke veerkracht laten zich 

niet snel van de wijs brengen: zij kunnen hun 

balans goed bewaren. Maar er is ook goed 

nieuws, veerkracht kun je voor een stuk zelf 

versterken, net zoals je een spier traint. 

Belangrijk hierbij is dat je probeert te achterhalen 

wat voor jou het best werkt – want iedereen is 

uniek – en dat doe je het liefst op momenten dat 

er niet te veel tegelijkertijd op je afkomt. Nood 

aan inspiratie? Geluksdriehoek.be is een online 

platform waarop je een brede waaier aan tools 

vindt.

Anderen zijn belangrijk voor onze eigen 

veerkracht… 

Je veerkracht versterken: dat heb je dus voor 

een deel zelf in handen. Tegelijkertijd spelen 

de mensen rondom je een grote rol. Er gewoon 

mogen zijn en er door anderen gewaardeerd 

worden. Beseffen dat er ook andere mensen zijn 

die met gelijkaardige dingen worstelen of gelijk-

aardige dingen meemaken, of horen van iemand 

dat er een weg terug is en dat herstel mogelijk 

is. We hebben allemaal nood aan verbondenheid 

en erkenning. En zeker op moeilijke momenten 

is verbondenheid met de mensen rondom ons 

extra krachtig.

ZONNEBEKE ZORGT
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Bij iemand terecht kunnen 

waar je op verhaal kunt wanneer 

het minder gaat, kan een groot 

verschil maken. Durf dus hulp 

vragen wanneer het nodig is: 

het is geen uiting van 

kwetsbaarheid, maar een 

uiting van veerkracht!

…net zoals wij zelf belangrijk 

zijn voor de veerkracht van 

anderen

Omgekeerd geldt: sta open voor 

signalen van anderen. Weet dat 

je heel wat voor anderen kan 

betekenen. Door aandachtig te 

luisteren bijvoorbeeld, zonder 

te oordelen. En open te praten 

over je eigen moeilijkheden en 

de manier waarop je ermee 

omgaat. Je oprechte 

betrokkenheid kan wonderen 

doen voor de veerkracht van 

anderen. En je houdt er zelf 

ook nog eens een goed gevoel 

aan over!

Zorg voor je geest 

#samenveerkrachtig  

Tussen 1 en 10 oktober zetten we samen het 

belang van geestelijke gezondheid en veerkracht 

in de kijker. Dit jaar staat de 10-daagse van de 

Geestelijke Gezondheid in het teken van ‘kracht’. 

We hebben allemaal sterktes waar we trots op 

mogen zijn. Alleen… soms zien we ze niet of lijken 

ze vanzelfsprekend. Onder het motto ‘samen veer-

KRACHTig’ nodigen we mensen uit om hun kracht 

te ontdekken, roepen we hen op om samen trots te 

zijn op deze krachten -groot en klein- en om ze ook 

in te zetten om anderen te helpen.

Wat is veerkracht en waarom is het zo 

belangrijk? 

Stress en tegenslag maken deel uit van het leven, 

maar kunnen je soms danig uit evenwicht brengen. 

Ieder van ons gaat er anders mee om. 

Hoe sterk jouw mentaal welbevinden te lijden heeft 

onder de druk, tegenslagen en veranderingen, 

hangt af van hoe veerkrachtig je op dat moment 

bent.  

Je kunt zeggen dat veerkracht het vermogen is om 

terug te veren na tegenslagen en je aan te passen 

aan stress of aan (ingrijpende) negatieve verande-

ringen.	Veerkracht	gaat	over	flexibel	omgaan	met	
moeilijke momenten. 

 

“Je ziet niet alles door een roze bril 

omdat de zon schijnt”
Anoniempje (42) aan het woord over haar werk bij Tele-onthaal

 

Blijf er niet mee zitten, praten helpt. Een tip die maar al te vaak

wordt gegeven. Niet iedereen praat echter even makkelijk. Niet  

iedereen heeft iemand om tegen te praten. En daar probeert 

Tele-onthaal wat aan te doen.

Zij luisteren 24u/24u naar de grote en kleine zorgen van hun 

bellers. Mensen vertellen hun verhaal en zij laten ze vertellen. 

Meestal kunnen ze geen oplossing bieden én dat hoeft zeker ook 

niet, maar ze kunnen wel luisteren én dat lucht heel vaak op. 

Vaak sleep je iemand zo door een moeilijk moment. En daar draait 

het om! 

• Ook als anonieme vrijwilliger aan de slag bij Tele-onthaal?

 Stel je kandidaat-vrijwilliger en volg de basisopleiding op 

 22 oktober in Brugge (Assebroek).

 Meer info en aanmelden kan via www.tele-onthaal.be/

 word-vrijwiliger

• Nood aan een luisterend oor, een babbel? De vrijwilligers van  

 Tele-onthaal staan dag en nacht voor je klaar. Bel of chat 106, 

 tele-onthaal.be

 Meer info? tele-onthaal.be
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Help jij mee als 

vrijwilliger?   

Help psychisch kwetsbare mensen met hun 

financiën en bezittingen als bewindvoerder
Wanneer een volwassene niet (meer) kan 

beslissen over zijn welzijn en/of geldzaken, 

kan de vrederechter een bewindvoerder aan-

duiden die deze persoon helpt. Als bewind-

voerder beheer je het geld en de bezittingen,

je regelt de betalingen en hebt regelmatig 

contact met de kwetsbare persoon. Je luistert 

en helpt waar je kan. Zie jij een langdurig sociaal 

engagement wel zitten én ben je goed met 

cijfers? Neem contact op met Similes voor een 

basisopleiding en coaching.

Meer info? CAW Centraal West-Vlaanderen, 

Eveline Bohez, 0471 01 20 07, 

eveline.bohez@cawcentraalwestvlaanderen.be

Luister naar jongeren die het moeilijk hebben 

Awel, de luisterlijn voor kinderen en jongeren, 

zoekt vrijwillige beantwoorders.

Onzeker of het wel bij je past? 

Awel, 't is een match! 

Of je nu een echte huismus bent, een lange 

slaper, gekke unicorn, klusser of professor. 

Awel, dat is luisteren naar kinderen en jongeren 

van thuis uit, wanneer jij wil. Diploma maakt niks 

uit, luisteren wel.

Meer info? awel.be 

Vang mensen en familie van slachtoffers op 

tijdens rampen of crisissen 

Bij rampen zijn altijd mensen betrokken. Vaak 

vallen er slachtoffers, er heerst chaos, mensen 

zijn in paniek en zoeken informatie. Gewonden 

worden verzorgd in het ziekenhuis maar ook 

mensen die niet gewond zijn, hebben hulp 

nodig. Dit gebeurt door het PSH-netwerk of het 

psychosociaal hulpverleningsnetwerk.

Als PSH-vrijwilliger vang je, wanneer er een 

ramp uitbreekt, niet-gewonde mensen op in het 

onthaalcentrum. Je geeft hen wat te drinken en 

probeert hen te ondersteunen door te luisteren. 

We proberen iedereen te registreren en veilig 

op te vangen, zodat familieleden en verwanten 

gerust zijn en weten dat alles in orde is.

Ook aan de slag als vrijwilliger bij het 

PSH-netwerk van Zonnebeke?

Dienst burgerzaken, 051 48 00 75, 

burgerzaken@zonnebeke.be, zonnebeke.be
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Leer jezelf graag zien door 

lief te zijn voor je lijf 

Jezelf graag zien lukt meteen een pak beter wanneer 

je gezond eet en sport. Het is de juiste balans vinden 

tussen alle aspecten van je leven. Het is werken aan 

een positief lichaamsbeeld.

Vijf tips zetten jou op weg:

1. Je lichaam kies je niet, maar je kan wel kiezen voor 

 gezond gedrag. Focus op wat je doet, minder op 

 hoe je eruit ziet.

2. Draag zorg voor je lichaam: eet evenwichtig,  

 beweeg, wees lief voor je lichaam, wees je emoties 

 de baas en slaap voldoende.

3. Luister naar de signalen van je lichaam. Eet  

 wanneer je honger hebt en stop wanneer je vol zit.

4. Geniet van wat je lichaam je geeft. Gebruik je 

 zintuigen: luister naar mooie muziek, loop met blote 

 voeten door het gras en ruik de geur van vers- 

 gebakken brood.

5. Volg accounts op sociale media die je goed doen 

 voelen over je eigen lichaam. Die laten zien zoals  

 ze zijn. Met een vetrolletje, beharing en rimpels.

 

Lees meer op www.gezondleven.be of www.eetexpert.

be/info/ontwikkeling-eetgedrag/gezonde-leefstijl/. 

Zit je met een vraag?

Praat er dan over met je huisarts, een CGG, CAW of 

Teleonthaal. Als jongere kan je terecht bij het CLB, het 

JAC, Awel of Tejo.

Ben je op zoek naar hulp bij eetproblemen? 

Raadpleeg de verwijslijn via www.eetexpert.be/hulp. 

Psychologische hulp 

tegen een voordelig 

tarief 
Elke donderdagvoormiddag en vrijdag-

namiddag kan je als inwoner van Groot-

Zonnebeke terecht bij de eerstelijnspsycholoog 

in Zonnebeke. Zij helpt je verder als het even 

minder gaat.

Wanneer je bent aangesloten bij een 

ziekenfonds (CM, VNZ, FSMB, HZIV, liberale 

of neutraal ziekenfonds), is het eerste gesprek 

gratis en daarna betaal je 11 euro per sessie 

(of vier euro bij een verhoogde tegemoet-

koming).

Je maakt een afspraak via 0477 24 80 78 

of carmen@planc-psycholoog.be.

Maak kennis 

met psycholoog 

Carmen

Carmen Meeus (32j) 

woont in Beselare. 

In haar vrije tijd geniet 

ze van de natuur en 

vertoeft ze graag onder de 

mensen.

Ze is erkend klinisch psycholoog en  gedrags-

therapeut in opleiding. Sinds juli vind je haar 

terug in de Oude Pastorie te Zonnebeke 

(Ieperstraat 4A), waar ze werkt als eerstelijns-

psycholoog voor volwassenen (+15 jaar) met

psychische klachten (bv. stemmings-, stress- of 

angstklachten, laag zelfbeeld). 

Tevens is ze gespecialiseerd in autisme en 

trauma. Heb je het gevoel in de knoop te 

liggen? Dan helpt ze je graag verder. 

Meer info? elpkwadraat.be

Zonnebeke zoekt 

medewerkers voor 

de poetsdienst  

Heb jij je hart en ziel verloren in orde, 

netheid en stiptheid? Kun je zelfstandig 

werken en is vroeg opstaan een tweede 

natuur?

Dan zou jij wel eens de ideale persoon

kunnen zijn om ons poetsteam te 

vervoegen!

Meer info en solliciteren?  

Personeelsdienst, 051 48 00 65, 

personeel@zonnebeke.be, zonnebeke.be
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Hulp bij de opvoeding van 

je kind(eren) 

Opvoeden is een belangrijke taak in het dagelijkse 

leven van gezinnen. Heel vaak sta je er niet bewust 

bij stil. Soms lukt opvoeden goed, maar soms heb 

je twijfels en vragen. Hoe maak ik het gezellig aan 

tafel? Hoe leer ik mijn kind omgaan met zijn gevoe-

lens? Hoe praat ik met mijn puber? 

Huis van het Kind Ieper organiseert daarom in 

samenwerking met “Ouders Steunen in Opvoeden” 

verschillende spreekuren en vormingen.

Weerbaarheidstrainingen voor kinderen 

van 10 tot 12 jaar

Rots en Water is een psycho-fysieke weerbaar-

heidstraining waarin kinderen leren om op een 

goede manier voor zichzelf op te komen. Spel en 

fysieke oefening worden voortdurend afgewisseld 

met kringgesprekken waarin kinderen hun 

ervaringen kunnen delen. Zo leren de kinderen 

veel over zichzelf en de anderen in de groep. 

Elke woensdag tussen 28 september en 26 oktober, 

van 13.30 tot 15 uur in Ons Tehuis, Ieper.

Oefenen van sociale vaardigheden voor 

jongeren van 12 tot 14 jaar

Tijdens een sociale vaardigheidstraining in groep 

worden een aantal belangrijke vaardigheden 

aangeleerd, versterkt en toegepast. De jongeren 

krijgen tijdens de kringgesprekken de mogelijkheid 

om hun ervaringen te delen. Zo leren de kinderen 

veel over zichzelf en de anderen in de groep. 

Elke woensdag tussen 28 september en 26 oktober, 

van 15.30 tot 17 uur in Ons Tehuis, Ieper.

Laat in oktober 

naar je borsten kijken 

Geen excuses

Een drukke agenda? Dat kent iedereen: werk, 

sport, de kinderen, het huishouden, de papieren en 

ga zo maar verder. Maar dat is geen excuus om 

je gezondheid te verwaarlozen!

Laat naar je borsten kijken, want van uitstel, komt 

afstel en kanker vroeg opsporen is belangrijk. 

Genezen van borstkanker lukt beter in een 

vroeg stadium

Tijdig opsporen is belangrijk. Wanneer de ziekte 

vroeger wordt vastgesteld, kunnen verwikkelingen 

of een zwaardere behandeling worden vermeden 

en is de kans op volledige genezing groter.

Laat daarom tussen je 50ste en 69ste elke twee 

jaar	een	screeningsmammografie	nemen.
Het onderzoek is gratis en snel.

Meer info? Centrum voor Kankeropsporing, 

0800 60160, info@bevolkingsonderzoek.be, 

www.borstkanker.bevolkingsonderzoek

Gratis pedagogische gesprekken

Het spreekuur pedagogisch advies is er voor 

vaders, moeders, grootouders, stiefouders, … 

Kortom, iedereen die behoefte heeft aan een 

gesprekspartner die luistert, ondersteunt, 

informeert en adviseert. Samen gaan we op 

zoek naar een manier van omgaan met je vragen. 

Het spreekuur pedagogisch advies is gratis. 

Alle gesprekken zijn vertrouwelijk. Ook telefonisch 

en via e-mail wordt advies gegeven. 

Meer info? Ouders Steunen in Opvoeden, 

057 22 62 89, osio@votjeugdhulp.be

Boosterprik tegen 

corona in de herfst  

Vanaf begin september kun je een “herfstbooster” 

tegen COVID-19 nemen. Zo wil de regering  een 

eventuele golf van besmettingen in de winter 

tegengaan.

De risicogroepen (65+ en personen met verlaagde 

immuniteit) komen als eerst aan de beurt, gevolgd 

door de zorgsector en de 50- tot 64-jarigen. De 

mensen tussen 18 en 50 jaar oud kunnen zich 

daarna op vrijwillige basis aanbieden. De vaccins 

zullen vooral worden toegediend in de vaccinatie-

centra.

Meer info? laatjevaccineren.be, 

ieper.be/vaccinatiecentrum, 

vaccinatiecentrum@ieper.be, 0800 30 70 4

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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Ontdek hoe je de batterij van je elektrische fiets 
veilig oplaadt op speelnietmetvuur.be

Je e-bike fout opladen 
kan brand veroorzaken

Vrijwilligers verkopen 

Gentse Azalea’s voor 

Kom op Tegen Kanker    

Elk derde weekend van september trekken 

honderden enthousiaste vrijwilligers de baan 

op om kleurrijke plantjes te verkopen aan al wie 

de strijd tegen kanker een warm hart toedraagt.

Je vindt hen in winkels, op markten, aan huis …

Koop je een azalea, dan haal je een echt Vlaams 

streekproduct in huis dat milieuvriendelijk wordt geteeld. 

Met de opbrengst realiseert Kom op tegen Kanker 

waardevolle steun- en zorgprojecten voor mensen 

met kanker en hun naasten.

Meer info? komoptegenkanker.be/plantjesweekend, 

plantjesweekend@komoptegenkanker.be, 

02 227 69 60

Stap of loop mee tegen 

kanker in Ieper op 

zaterdag 24 september    

Op zaterdag 24 september gaat in Ieper voor de eerste 

maal Levensloop door mmv Stichting tegen kanker.

Levensloop is geen competitie maar een solidariteits-

actie die de gemeenschap en het verenigingsleven 

12 uur lang samen brengt rond de strijd tegen kanker.

Tijdens dit weekend wordt niet alleen gelopen of 

gewandeld om geld in te zamelen voor wetenschappelijk 

onderzoek tegen kanker maar worden de aanwezige 

(ex)-kankerpatiënten, ook vechters genoemd, als echte 

VIP’s 12 uur lang in de bloemetjes gezet.

Iedereen is welkom; hetzij als vechter, als vrijwilliger, 

als loper, wandelaar of als supporter. Deelnemers 

worden in teamverband ingeschreven maar kunnen 

ook individueel meedoen. Steun door een gift of via 

sponsoring is eveneens mogelijk.

Meer info? www.levensloop.be/ieper

We vertellen je graag hoe je een batterij veilig 

oplaadt:

1. Laad enkel op in een ruimte met rook-

 melder en blijf in de buurt.

2. Batterij vol? Haal de stekker uit het 

 stopcontact.

3. Batterij beschadigd, defect of niet meer in 

 gebruik? Bewaar ze op een veilige plaats 

 en breng ze zo snel mogelijk binnen.

4. Gebruik alleen de originele oplader en 

 batterij.

5. Beperk het brandbaar materiaal in de buurt 

	 van	de	elektrische	fiets,	zeker	tijdens	het 
 laden.

6. Controleer regelmatig of je batterij niet 

 beschadigd is.

7. Laat deze zeker na een zware val nakijken 

 door een professional en herstel deze 

 nooit zelf!

Meer info? speelnietmetvuur.be

Winter op komst? Haal 

dan snel je griepprik!     

Wist je dat elke winter 1 op de 10 mensen 

griep krijgt? De COVID-19 epidemie 

maakt het ook dit jaar extra belangrijk voor 

risicogroepen om zich te laten vaccineren 

tegen de griep. Behoor je tot één van 

volgende groepen, vraag dan je vaccin in 

de apotheek zodra het beschikbaar is. 

Je hebt daarvoor geen voorschrift meer 

nodig.

Wie laat zich het best vaccineren?

1. Iedereen vanaf 50 jaar

2. Zwangere vrouwen

3. Chronisch zieken

4. Mensen die in een woonzorgcentrum, 

 psychiatrische instelling voor lang verblijf 

 of instelling voor personen met een 

 beperking opgenomen zijn

5. Iedereen die onder hetzelfde dak woont 

 als deze risicogroepen.

6. Iedereen die onder hetzelfde dak woont  

 als kinderen jonger dan 6 maanden.

7. Iedereen werkzaam in de gezondheids-

 sector

Hoeveel kost je griepvaccin?

Voor risicogroepen kost het vaccin minder 

dan 5 euro. Verblijf je in een woonzorg-

centrum, dan is het zelfs gratis. Wil je weten 

of je tot een risicogroep behoort en hoeveel 

je griepvaccin precies kost? Vraag het je 

huisarts of huisapotheek.

Meer info? laatjevaccineren.be

Buitenschoolse kinder-

opvang ’t Bondgenootje: 

kalender september/

oktober    

» Maandag 5 september: 

 locatie Zonnebeke gesloten 

 (kermismaandag)

» Maandag 26 september: locaties Passendale 

 en Zonnebeke hele dag open 

 (geen school voor de Fontein en de Wijzer)

» Maandag 3 oktober: locaties Beselare en 

 Zonnebeke hele dag open 

 (geen school voor de Biesweide en de 

 Zonnebloem)

» Vrijdag 7 oktober: locatie Geluveld hele dag 

 open (geen school voor De Regenboog)

» Maandag 10 oktober: locaties Zonnebeke 

 en Geluveld hele dag open (geen school 

 voor de Regenboog en de Zonnebloem)

» Vrijdag 21 oktober: locatie Beselare 

 hele dag open 

 (geen school voor de Biesweide)

Herfstvakantie: 31 oktober – 4 november

Alle locaties zijn open van 06.45 tot 18.30 uur, 

behalve op dinsdag 1 november (sluitingsdag). 

Inschrijven verplicht via Tjek vanaf maandag-

middag 17 oktober tot ten laatste zondag 

23 oktober.

Meer info? BKO, 051 48 00 73, 

bko@zonnebeke.be
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E-box, je aparte mailbox 

met de overheid     

Heb jij al gehoord van (My) E-box? Dit is een 

aparte mailbox die elke burger kan installeren 

om berichten te ontvangen van de overheid. 

Waar vind ik die E-box?

Je surft naar myebox.be en activeert daar de mail-

box op een veilige manier (met je identiteitskaart en 

een kaartlezer of de app Itsme bijvoorbeeld).

Opgelet, wanneer je deze mailbox hebt geacti-

veerd, ontvang je berichten en documenten niet 

langer op papier. Je kunt de mailbox wel opnieuw 

deactiveren. 

Als ik kies om documenten te ontvangen via 

My E-box, krijg ik die dan op mijn e-mailadres?

Nee, My E-box is een aparte mailbox en is dus 

niet hetzelfde als je Postvak In van Hotmail, Gmail, 

Telenet, Proximus of Apple. E-box is een aparte 

mailbox waar je enkel berichten kan ontvangen van 

de overheid en dus niet van je energieleverancier 

bijvoorbeeld.

Hoe weet ik wanneer ik een bericht heb 

van de overheid in mijn E-box?

Je kunt dit zelf regelmatig controleren via 

myebox.be of je vult in dat je een e-mail wil 

ontvangen op je gewoon e-mailadres.  

Wie zendt mij berichten via E-box?

Enkel de overheid: de FOD Justitie bijvoorbeeld, 

zo ontvang je je aanslagbiljet voor de belastingen 

in deze mailbox. Nog niet alle overheidsdiensten 

gebruiken de E-box, maar het zijn er wel steeds 

meer! Zo heb je al je documenten bij de hand, waar 

en wanneer je maar wil, in een hoog beveiligde 

omgeving.

Meer weten? Myebox.be 

Zonnebeke kiest voor 

zorgzame buurten    

De gemeente wil van Zonnebeke en haar deel-

gemeenten een zorgzame buurt maken. 

Vlaanderen gaf de gemeente een subsidie om 

dit de komende jaren in Zandvoorde en 

Zonnebeke te realiseren. 

Zorgzame buurten?

Zorgzame buurten zijn plaatsen waar het 

aangenaam wonen en leven is. Mensen krijgen 

ruimte om elkaar te ontmoeten, zorgen voor 

elkaar en professionele hulp is nooit veraf.

Hoe doen we dat? 

Zorgzame buurten ontwikkel je natuurlijk niet alleen. 

Zo werkt de gemeente samen met verschillende 

partners. In Zandvoorde start een dorpspunt met 

De Lovie vzw en in Zonnebeke werden de eerste-

lijns zorgprofessionals (thuisverpleging, kinesisten, 

psychologen,…) bevraagd. Zij zijn immers de voel-

sprieten uit de buurt. Ze komen bij de mensen thuis 

en zien zo waar en hoe we kunnen helpen. 

Ook met de woonzorgcentra is er regelmatig over-

leg. 

In augustus startte zelfs ook buurtzorgregisseur 

Arno die met veel goesting en plezier de buurten 

gaat verkennen en verder zorgzaam uitbouwen.

Zijn motto? De kleine dingen zijn vaak de grote 

dingen!

METEEN 

VERWITTIGD 

BIJ EEN 

NOODSIT
UAT

IE

Bericht

vandaag 15:16

Bericht

vandaag 15:18

Op 6 oktober test onze gemeente 
BE-Alert.

Schrijf je in via www.be-alert.be

Op donderdag 6 oktober 

testen wij Be-Alert

Ben jij al ingeschreven? 

     

Opgelet voor oplichters   

Wanneer je iets moet betalen aan de gemeente, 

krijg je hiervoor een factuur of een aanslagbiljet.

Betaal je die niet, dan sturen we je een herin-

nering via de post. Wanneer je ook niet op de 

herinnering reageert, schakelen we een deur-

waarder in. Deze probeert je persoonlijk 

te bereiken via mail of de post. Als je een 

betalingsaanvraag ontvangt van een incasso-

bureau of een deurwaarderskantoor zonder dat 

je een brief kreeg van de gemeente zou dit om 

oplichting kunnen gaan. Wanneer je twijfelt of 

de communicatie wel van de gemeente is, kun 

je	dit	gerust	nagaan	bij	de	dienst	financiën	of	
belastingen.

Meer info?	Dienst	financiën,	051	48	00	70,	
financien@zonnebeke.be
Dienst belastingen, 051 68 03 90, 

belastingen@zonnebeke.be
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Feestelijke opening

Dorpspunt in Zandvoorde
op 24 september

14 - 18 uur

marktplein Zandvoorde

Vlaamse kermis

kinderanimatie

verse wafels • lokaalmarkt

Gemeente Zonnebeke i.s.m. De Lovie vzw

Zandvoorde gaat voor zorgzaam: dorpspunt 

opent op zaterdag 24 september

In Zandvoorde krijgt de zorgzame buurt al iets meer 

vorm. Zo komt er een dorpspunt dat opent op 24 

september. De bewoners konden via een bevraging 

in februari vertellen wat zij misten in het 

dorp en het dorpspunt probeert 

hierop in te spelen. 

In het dorpspunt komt er 

een buurtwinkel met 

korteketenproducten, 

bemand door vaste 

medewerkers uit De Lovie vzw. Zij baten de winkel 

uit, maar gaan ook klusjes voor de bewoners 

uitvoeren, zoals het uitlaten van de hond, 

wegbrengen van glas of zelfs ontvangen van 

pakjes. Ook de gemeente zal bepaalde diensten lo-

kaal aanbieden. Zo willen Zandvoordenaars 

graag in het dorp boeken ontlenen van 

de bib of een vraag stellen aan de 

sociale dienst.

Waar? Het dorpspunt vind je in het OC van 

Zandvoorde, op de markt (Zandvoordeplaats 36)

Wanneer? Het dorpspunt is open van maandag 

t.e.m. donderdag tussen 9 en 16.30 uur en op 

vrijdag van 9 tot 18.30 uur 

Voor wie? Iedereen is welkom in het dorpspunt. 

Je kunt er producten kopen in de winkel of een 

drankje drinken om kennis te maken met bewoners 

uit de buurt. 

Meer info? Dorpspunt in Zandvoorde, 

Facebook en Instagram: Dorpspunt in Zandvoorde

Op 24 september opent het dorpspunt officieel en dat in kermisstijl. Kom langs tussen 14 en 18 uur 

en maak kennis met de medewerkers van De Lovie vzw, het dorpspunt, de buurtbewoners en de 

trekkers van het project zorgzame buurten.

Maak kennis met Delphine, Joris, Heidi, Lieselot en 

Thalisia, de vaste medewerkers van De Lovie vzw die 

vanaf september in het dorpspunt aan de slag gaan.
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Hoe ontvang ik de verwarmingstoelage van 225 euro?

� een kopie van de leveringsfactuur,       

� een bewijs van betaling, 

� uw Rijksregisternummer,

� het ondernemingsnummer (KBO-nummer)

   van uw leverancier, 

� in het geval van mede-eigendom, het 

   KBO-nummer van de mede-eigendom

Let op! Er zijn 2 soorten formulieren:  

   A - individuele woning 

   B - woning in mede-

         eigendom

         Download het van de site   

of vraag het aan uw leverancier 

Aanvraag in te dienen tot en met 10.01.2023, 

voor leveringen gedaan tussen 15.11.2021 

en 31.12.2022

Online Via het papieren formulier

Gelieve te bezorgen:

Formulier 

terug te sturen per 

aangetekende zending 

    0800 120 33 (gratis nummer)

stookoliecheque@economie.fgov.be 

stookoliecheque.economie.fgov.be 

De federale regering kent aan de gezinnen een toelage van 225 euro netto toe bij de aankoop 

van huisbrandolie of propaan in bulk bestemd voor het verwarmen van hun hoofdwoning.

Behaag je tuin  

Doe mee aan de samenaankoop ‘Behaag je tuin’, 

waarbij je (fruit)bomen, hagen, wilgentakken en 

klimplanten kunt bestellen aan een goede prijs. 

Er is voor elk wat wils: pakketten voor kleine of 

grote tuinen, natte of droge tuinen … Je kan zelfs 

een start-to-bos-pakket bestellen. Het Regionaal 

Landschap Westhoek garandeert kwaliteitsvol, 

streekeigen plantgoed. Bekijk de pakketten via 

www.behaagjetuin.be. Bestellen kan online van 

1 september tot 15 oktober. Het bestelde plant-

goed haal je in je eigen gemeente af op zaterdag 

17 december.   

Meer info? behaagjetuin.be

Boom zoekt tuin   

Wil je je tuin aanpakken, maar weet je niet 

goed waar te beginnen? Kun je advies gebruiken 

over hoe je je tuin kan vergroenen, schaduw creë-

ren, regenwater bufferen …? Schrijf je dan 

in voor de gratis infosessie ‘Boom zoekt tuin’ 

op 6 oktober om 19 uur in OC Geluveld.

Je krijgt er ondersteuning op maat van je tuin 

(breng de afmetingen mee). 

Meer info en inschrijven? 

https://rlwesthoek.bookfast.me/

ZONNEBEKE BEWEEGT

Breng asbest verpakt naar 

het recyclagepark of laat het 

thuis ophalen   

De aanwezigheid van asbest in en rond woningen is niet 

goed voor de gezondheid. Sinds 2001 mag asbest niet 

meer gebruikt worden, maar in onze regio zijn er nog veel 

gebouwen waarvan daken en gevels bestaan uit asbest-

golfplaten of -leien. Hoe ouder het asbest, hoe sneller 

de vezels vrijkomen. De vrijgekomen vezels vormen een 

risico voor de gezondheid. Daarom is het belangrijk om 

asbest te verwijderen.

Naar het recyclagepark: 

enkel verpakt in asbestzakken

Hechtgebonden of vast asbestafval mag je verpakt naar 

het recyclagepark brengen. Je koopt de verpakkingen 

(asbestzakken) bij MIROM of op het recylagepark voor 

€ 2,5 (grote zak) of € 1,5 (kleine zak). Ter 

plekke zakken aankopen en dan het materi-

aal ter plaatse verpakken is niet toegestaan.

Laten ophalen 

MIROM komt ook zelf hechtgebonden as-

best ophalen door een container of plaatzak-

ken te bestellen. 

Bij de bestelling krijg je een handleiding en 

persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM: 

stofmaskers, overalls en handschoenen.).

Meer weten? www.mirom.be/asbest

Schrijf je snel in via de QR-code of op 

www.fluvius.be/energiefit
Of schrijf je in via Energiehuis Westhoek:  

energiehuis@dvvwesthoek.be - 051 97 04 20

WESTHOEK
DIENSTVERLENENDE VERENIGING

Bewoners uit de Westhoek kunnen aan elke sessie deelnemen!

Energiefit-sessies

Heb je binnenkort bouw- of verbouw-

plannen en wil je tips en tricks weten om 

grondiger te BENOveren? 

Dat kan met de GRATIS Energiefit-sessies! 

Energiehuis Westhoek organiseert i.s.m. 

Fluvius binnenkort deze sessies. 

Verwarming 19/09/2022
  Online  start om 20u00

Ventilatie 12/10/2022
  Online  start om 20u00

Warm water 26/10/2022
  Online   start om 20u00

Warmtepompen 15/11/2022
  Online start om 20u00

Zonnepanelen 29/11/2022
  Online start om 20u00

Muurisolatie en hoogrendementsglas 8/12/2022
  Online start om 20u00

Dakisolatie 20/12/2022
  Online start om 20u00
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Hoge stookkosten?  

Voelt je woning koud aan?  

Vochtproblemen in huis?

Vraag dan je gratis 

warmtescan aan 

     
Een warmtescan of thermoscan geeft aan 

waar warmte uit de woning verloren gaat en 

waar het zinvol is om extra isolatie aan te brengen. 

Dat is aangenamer, gezonder én beter voor de 

geldbeugel! Slechte isolatie in een woning kan de 

jaarlijkse stookkost aanzienlijk verhogen. 

* Alle inwoners uit de Westhoek kunnen deze scan gratis 
 aanvragen! Het aantal aanvragen wordt wel beperkt, dus 
snel zijn is de boodschap!

Meer info? www.energiehuiswesthoek.be

Plaats een rooster 

op je schouw om 

schouwbrand en 

overlast door kauwen 

te voorkomen  

     
Jaarlijks stijgt het aantal klachten over 

broedende kauwen in schouwen. 

Toch is het niet zo moeilijk om de 

vogels de toegang tot je schoorsteen te 

ontzeggen. Door ten laatste in februari 

een metalen (bij voorkeur inox) 

roostertje te plaatsen op de rookgaten, 

blijft je schouw kauwvrij.

De mazen mogen niet groter zijn dan 

3 centimeter doorsnede, anders wringen 

de vogels zich er toch doorheen. In het 

verleden werd vaak gaasdraad gebruikt 

om de gaten af te schermen, maar die 

bleek niet bestand tegen de krachtige 

snavel van de vindingrijke vogel.

Tips en meer info? 

natuurenbos.vlaanderen.be

Verwarmingspremie van 

100 euro nog niet ontvangen? 

Dit moet je doen     

Sinds 1 augustus 2022 kan je je verwarmingspremie 

van 100 euro aanvragen als je die nog niet ontving van 

je elektriciteitsleverancier. Deze premie wordt toegekend 

aan elk gezin dat beschikte over een elektriciteitscontract 

voor de woonplaats op 31 maart 2022. 

Heb je de premie nog niet ontvangen? Kijk dan je 

facturen na die je tussen 15 april en 31 juli 2022 hebt 

ontvangen. Ofwel kreeg je een korting op je voorschot-

factuur of een creditnota. Wanneer dit niet is gebeurd, 

heb je misschien geen recht op de premie. Je kan dit 

controleren op verwarmingspremie.economie.fgov.be

Wanneer blijkt dat je hier recht op hebt, kun je nog je 

aanvraag indienen tot 15 oktober 2022.

Meer info? Woondienst, 051 48 00 63, 

woondienst@zonnebeke.be, economie.fgov.be

TIP VOOR HANDELAARS: 

vraag gratis je promomateriaal 

aan op dagvandeklant.be! 

Matig je snelheid bij 

modder op de weg     

In het oogstseizoen rijden er meer land-

bouwvoertuigen op de openbare weg dan 

anders. Het vervoeren van oogst, in 

combinatie met de weersomstandigheden, 

zorgt vaak voor modder op de openbare 

weg. Daardoor ontstaat slipgevaar. 

Breng begrip op voor de landbouwers 

die hun oogst moeten binnenhalen 

Hou rekening met het extra verkeer dat 

hierdoor ontstaat en pas je snelheid aan. 

Wees voorbereid op eventueel vuile wegen 

in gebieden met veel landbouwbedrijven 

en/of -velden. Kijk uit voor landbouwers 

die zich op de rijweg kunnen bevinden 

om deze schoon te maken.

TIP Landbouwers kunnen bordjes op het 

gemeentehuis aankopen waarmee ze 

weggebruikers waarschuwen voor modder 

op de weg (40 euro voor twee stuks).

Meer info?

Dienst onthaal, 051 48 00 60, 

onthaal@zonnebeke.be, 

elke werkdag open 

van 9 tot 12 uur en 

van 13 tot 16 uur



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 de

aanvraag in via het formulier op de website 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
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Zonnebeke krijgt 

een tuutjesboom      

Jonge kindjes nemen niet zo graag 

afscheid van hun tuutje. Misschien kan 

de gloednieuwe Tuutjesboom het 

afscheid een beetje verzachten. 

Het hele jaar door kunnen kinderen 

hun tuut komen ophangen in de boom. 

Als beloning voor hun tomeloze moed 

krijgen ze een cadeautje dat hen door 

die eerste tuutloze nachten heen helpt. 

Twee keer per jaar organiseren we ook 

een voorleesmoment. Op zaterdag 

3 september is er de feestelijke opening 

van de Tuutjesboom met om 10 uur een 

verhaaltje in de bib voor alle dappere 

kinderen, om 10u30 huldigen we de 

boom in. Voor het verhaaltje in de bib 

moet je inschrijven via 

zonnebeke.bibliotheek.be.

Meer info? Jeugddienst, 051 48 00 64, 

jeugd@zonnebeke.be,

Bibliotheek De Letterschuur, 

051 77 01 58, 

bibliotheek@zonnebeke.be

Passchendoale 

kerremesse  

Kom op zaterdag 18 en zondag 19 september 

de sfeer opsnuiven in Passendale. Place to be 

is het gezellige marktplein. Daar kan je gratis 

van twee sfeervolle concerten genieten.

Zaterdag 17 september

17 uur: speelstraat

20 uur: Rockaholics

21.30 uur: vuurwerk

22.15 uur: Rock Au Vin

Zondag 18 september

10.30 uur: boekenkijkdag (Davidsfonds)

11 uur: aperitiefconcert in PC De Craeye 

(Fanfare Sint Cecilia)

15 uur: wielerwedstrijd (Gildevrienden)

Meer info? Dienst cultuur, 051 68 03 85, 

cultuur@zonnebeke.be

Zonnebeke feest 

en Passendale viert kermis   

Laatste keer Parkies 

met Gers Pardoel!

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 

gratis genieten van Zonnebeke Feest!

Vrijdag 2 september

19 uur: Parkiesconcert Gers Pardoel

doorlopend: kermis in het dorp

Zaterdag 3 september

10 uur: inhuldiging Tuutjesboom

14 - 17 uur: boekenkaftdag in de bib

15	uur:	Zonnebeeks	kampioenschap	loopfietsen
16 uur: familievoorstelling De Planken

17 - 20 uur: straatanimatie

20 - 23 uur: muzikale optredens

23 uur: lichtshow

doorlopend: randanimatie, wielerwedstrijd, 

foodtruckfestival en kermis in het dorp

Zondag 4 en maandag 5 september

Kermis in het dorp

Wielerwedstrijd

ZONNEBEKE BELEEFT

Podiumvoorstellingen, work-

shops en cursussen opnieuw 

van start

In september start traditioneel het nieuwe werkjaar van 

de	vrijetijdsdienst:	films,	voorstellingen,	cursusreeksen,	
workshops, kortom een gevarieerd en gevuld aanbod.

Alle praktische details vind je achteraan in de UiT in 

Zonnebeke. Je vindt het volledig aanbod ook op Mijn 

Zonnebeke, waar je meteen ook kan inschrijven.

Waar vind ik Mijn Zonnebeke?

Simpel, op onze website  zonnebeke.be of google 

‘Mijn Zonnebeke’. Je kunt ook zelf rechtstreeks surfen 

naar mijn.zonnebeke.net.

Wist je dat je ook UiTPAS-punten kan inwisselen? 

Voor 40 punten krijg je een gratis ticket voor een podium-

activiteit. Voor 100 punten kan je gratis deelnemen aan 

een cursus.

Meer info? Dienst vrije tijd, 051 68 03 85, 

cultuur@zonnebeke.be, brochure Podiumprogrammatie, 

Mijn Zonnebeke of neem een kijkje in de UiTkalender
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Opening van de vleermuisbunker op 

Domein Hooverbosch 

Onder leiding van experten wordt een 

rondleiding aangeboden in het domein 

Hooverbosch en krijg je een inkijk in de 

verborgen wereld van vleermuizen en 

hun rustplaats.

Domein Hooverbosch, Natuurgebied of 

park, Menenstraat 89, Geluveld, tussen 

10 en 11.30 uur

Voordracht en kunsttentoonstelling

Een informatieve, historische lezing in 

de imposante St-Bartholomeuskerk. 

Naast de voordracht worden kunst-

werken tentoongesteld door lokale 

kunstenaars.

10 - 18 uur | St-Bartholomeuskerk

Meer info?

Dienst vrije tijd, 051 68 03 85, 

cultuur@zonnebeke.be

Diverse gidsbeurten op Open 

Monumentendag      

Heb je een grote interesse in cultuur, WOI en 

erfgoed? Deel je passie met de culturele 

ambassadeurs van Zonnebeke. Schrijf in op 

één van de gratis evenementen op zondag 

11 september tijdens het grootste culturele 

eendagsevenement van Vlaanderen.

De opening en tentoonstelling van de Koortskapel

Bezoek	de	kapel	en	de	tentoonsteling	met	een	kopje	koffie	
erbij.

De kapel wordt momenteel gerenoveerd door leerlingen van 

het VTI uit Ieper. Er komt een belevingstuin en de sacristie is 

heropgebouwd. De tentoonstelling brengt het verhaal van de 

kapel, de school en de ommegang. In 2025 is het de 100e 

verjaardag van de heropgebouwde kapel (1925). Lang geleden 

stond er op de Westhoek te Zonnebeke een kapelletje van 

plak en stak langs de Frezenbergstraat. In 1880 verrees er 

een gotische kapel toegewijd aan O.L.V. Nood Zoekt Troost. 

In die tijd stierven er veel kinderen aan kraamkoorts, vandaar 

de naam. De kapel werd na WOI onder impuls van de 

Zonnebeekse pastoor E.H. Gerard Lammens in 1925 

heropgebouwd, er kwam ook een wijkschooltje ernaast. 

Mensen komen van verre en dichtbij op bedevaart te voet, 

in	groep,	fiets...	Vroeger	waren	er	op	zon-	en	feestdagen	
lof- en rozenkransen. Op de laatste zondag van de 

Meimaand was er een ommegang in de straten rond de kapel.

info en organisatie: vzw O.L.V. Van Thuyne en Decanaat 

Ieper | doorlopend tussen 10 en 18 uur | inschrijven niet nodig | 

gratis toegang | koortskapel, Frezenbergstraat 33 | contact via 

0475/40 84 73 of philiep.vandoolaeghe@gmail.com

VERENIGING GEZOCHT?
BEKIJK DE

VERENIGINGENGIDS
OP ZONNEBEKE.BE
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Podiumprogrammatie 

DANSKY: 

Mich Walschaerts & Alano Gruarin

Woensdag 19 oktober om 20 uur

Prijs: €22 VVK - €24 ADD 

OC De Leege Platse Beselare 

i.s.m. De Reutelnoot 

Funk en cabaret… vreemde combinatie zeg je? 

Niet als de vleesgeworden funk-hengst Alano 

Gruarin het podium deelt met Kommil Foo-zanger 

en cabaretier Mich Walschaerts. Vette piano-

grooves, kurkdroge beats en Walschaerts die 

zingt, praat, debiteert en danst. Funky, redelijk 

onweerstaanbare shit? Dansen zeg ik je!

Sta op! Sta op uit die pluchen theaterstoel en dans!

Inschrijven? Dienst vrije tijd, 051 68 03 85, 

cultuur@zonnebeke.be, Mijn Zonnebeke

KLAPZ! Verhalen op het Kerkhof 

Zaterdag 29 oktober om 19 uur 

Gratis

Begraafplaats Geluveld, Polderweg

Naar jaarlijkse gewoonte nodigt KLAPZ! 

rond deze periode van het jaar een 

verteller uit om verhalen over leven 

en dood te brengen. Daarin wordt hij 

begeleid door een muzikant. Dit in het 

intimistische decor van het kerkhof van 

Geluveld.

Opgelet: dit is GEEN Halloweenactiviteit! 

KLAPZ! richt zich tot een volwassen 

publiek maar (iets oudere) kinderen die 

van verhalen houden, zijn welkom.

Om de rust en sereniteit van de plaats 

niet te verstoren, luisteren we recht-

opstaand. Wie wil, mag zelf een zitje 

meebrengen. Bij slecht weer vinden we 

onderdak in de nabijgelegen kerk. 

Meer info en inschrijven? Bibliotheek 

De Letterschuur, 051 77 01 58, biblio-

theek@zonnebeke.be, inschrijven via 

www.zonnebeke.bibliotheek.be.

Activiteiten in de bib  

In de Letterstoel: 

auteur/journalist Chris De Stoop 

Woensdag 28 september, 19.30 uur

Bibliotheek De Letterschuur, gratis

Chris De Stoop, journalist en auteur, werkte 

meer dan 30 jaar voor het weekblad Knack. 

Hij schreef ruim duizend artikelen, vooral over 

sociale problemen in binnen- en buitenland.  

Bij het grote publiek raakte hij bekend met zijn 

bestseller 'Ze zijn zo lief, meneer', over de 

internationale vrouwenhandel. Zijn boeken 

werden bekroond met diverse prijzen en in 2021 

ontving hij in Amsterdam de Oeuvreprijs voor 

onderzoeksjournalistiek. Volgens de jury heeft 

hij met zijn oeuvre van veertien boeken “het 

publiek geschokt, wetten veranderd, parlemen-

taire agenda’s bepaald en een vorst tot tranen 

toe bewogen. En belangrijker: ze hebben de 

mensen die vermalen worden door de powers 

that be hun eigen verhaal, hun eigen waardig-

heid en hun eigen rechten teruggegeven.” 

 

In de lezing in Zonnebeke vertelt Chris De 

Stoop het verhaal achter zijn twee meest 

recente boeken ‘Het Boek Daniel’(2020) en 

‘Hemelrijk (2021)’. Er is op het einde ook ruimte 

voor jouw vragen. In beide boeken brengt hij 

een ingetogen reconstructie van een drama, 

vermengd met eigen familie-ervaringen. 

Geef mie nen dag… Theatermonoloog van 

en door Bernard Kindt in een regie van Luc 

Eggermont 

Vrijdag 7 oktober, 19.30 uur

Bibliotheek De Letterschuur, gratis

Dorpsgenoot Bernard ging in 2021 de strijd 

aan tegen maagkanker. De cursiefjes die hij 

tijdens deze periode op Facebook plaatste, 

bewerkte hij tot een theatermonoloog. Daaruit 

spreekt vooral zijn levenskracht en levenslust. 

“Geef mie nen dag…” omschrijft hij zelf als “het 

humoristisch, muzikaal, niet-wetenschappelijk 

bewijs dat veerkracht zoiets aangenaams kan 

doen met je gezondheid, zelfs al ben je letterlijk 

en	figuurlijk	je	pluimen	verloren”.		

Activiteit ten voordele van Kom op Tegen 

Kanker & Think Pink

Koffieproeverij tijdens week van de 
fair trade op 6 oktober 

Meer info lees je in de UiTkalender achteraan 

op p. 32

International Repair day op 15 oktober 

Laat	je	fiets	nakijken	en	krijg	onderhoudtips	van	
een	fietshersteller.
Meer info lees je in de UiTkalender achteraan 

op p. 32

Meer info en inschrijven? 

Bibliotheek De Letterschuur, 051 77 01 58, 

bibliotheek@zonnebeke.be, inschrijven via 

www.zonnebeke.bibliotheek.be

© Freddy Rigole Photography
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Wandellus in de kijker: 

Zandvoorde wandellus 

De Zandvoorde wandellus brengt het verhaal 

van Zandvoorde tijdens WOI. Het dorp vervulde 

een belangrijke strategische positie door haar 

hogere ligging in het landschap. Het unieke zicht 

in combinatie met de Duitse verdedigingslinie, 

zorgde ervoor dat Zandvoorde pas tijdens het 

Eindoffensief werd bevrijd. Je kan kiezen uit één 

of meerdere lussen die vanuit de dorpskern 

vertrekken. Een korte zuidelijk lus passeert 

enkele uitzonderlijk sites: het Household Cavalry 

Monument, de unieke Duitse commandobunker 

en het kasteel van Zandvoorde. Op de twee  

langere noordelijke lussen vind je adem-

benemende uitzichten over de regio en natuur-

schoon in de Gasthuisbossen.

Weetje: De Gasthuisbossen zijn een erfenis van 

de vele Ieperse Gasthuizen die eigendommen 

geschonken kregen tijdens hun middeleeuwse 

bloeiperiode. Het OCMW gaf deze in 1996 in 

erfpacht aan de provincie.

• Afstand: lus 1: 2,4 km • lus 2: 4,4 km • 

 lus 3: 7,2 km • volledige lus: 12 km

• Start en parking: Marktplaats, 8980 Zandvoorde

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

Engelstalige lezing: 
‘The grass that waves o’er Englishmen in 

Flemish graves’: the Great War and British 

visions of Flemish landscapes op donderdag 

13 oktober

Nog voor de kanonnen aan het Westelijk Front 

verschenen, hadden de Britten een visie op het 

Vlaamse landschap en de inwoners. In de loop-

graven werd deze Britse visie geconfronteerd 

met de verschrikkelijke realiteit van de moderne 

oorlog. Dit proces leidde tot nieuwe interpretaties 

in de kunst en literatuur die voortbouwden op de 

verbeelding van vóór 1914. Ongeacht de staat van 

vernieling realiseerden de Britse troepen zich dat 

er iets bijzonders was aan het Vlaamse landschap 

en vergeleken het vaak met thuis en andere delen 

van het Westelijk Front, in het bijzonder de 

glooiende krijtvlaktes van de Somme-regio. 

Met poëzie, romans, schilderijen, begraafplaatsen 

en gedenktekens verkent Prof. Mark Connely van 

de University of Kent de Britse interpretaties van 

het Vlaamse landschap, de kwaliteiten die ze erin 

zagen, en hoe dat landschap de Britse visie op het 

hele	conflict	mee	vorm	heeft	gegeven.	
Deze lezing sluit aan bij de tijdelijke tentoon-

stelling 'Here Dead We Lie' die tot april 2023 in het 

Passchendaele Museum loopt (museum gesloten 

vanaf 15 december tot en met 31 januari 2023).

Meer info en inschrijven? Passchendaele 

Museum, 051 77 04 41, info@passchendaele.be, 

inschrijven via passchendaele.be/events



Wil je de activiteiten van jouw vereniging in de volgende Zonnebeke Info 

november - december laten verschijnen? Geef je activiteit in via 

uitdatabank.be en gebruik Zonnebeke als locatie. 

Meer info? Communicatiedienst, 051 68 03 89, 

communicatie@zonnebeke.be

september/

oktober

Deadline Zonnebeke Info

november - december 2022: 

28 september

Eéndagsactiviteiten

26 augustus

Parkies: Margriet Hermans & Celien

Concert in het kasteeldomein, ter hoogte van parking 2. 
Gratis toegang. Festivalterrein open vanaf 19 uur, 
optreden start om 20.15 uur.

> Info en organisatie: parkies.be | 19 tot 23.15 uur 

29 augustus

Maak je eigen lappenknuffel 

Van lappen stof naar lappenpop, stel je fantastische 
wezen samen en maak er een zachte knuffel van.
We ontwerpen digitaal en leren vormen overtrekken en 
samenvoegen tot verzonnen dieren. We snijden met de 
lasercutter, plotten en snijden met de cricut plotters, 
geven kleur en vorm met de hittepers. Met naald en 
draad werken we af. Het resultaat? Een grappige 
monster om je gezelschap te houden tijdens avontuur-
lijke zomernachten.

> Info en organisatie: bibliotheek De Letterschuur | van
 10 tot 15 uur | in de bib | gratis | lunchpakket en oud 
 textiel meenemen | voor kinderen van 9 tot 12 jaar | 
 051 77 01 58 | bibliotheek@zonnebeke.be | inschrijven 
 via zonnebeke.bibliotheek.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 28 I ZONNEBEKE BELEEFT  UITKALENDER I 29

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. We bieden dit volledig gratis aan, maar 
vragen wel om op voorhand in te schrijven aangezien het 
voor een beperkte groep is.

> 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 voetmas-
sage 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

Wandelevent van de 

kust tot Zonnebeke: 

The western front trail  

In 2018 werd het plan gesmeed om een wandel-

route te ontwikkelen langsheen de volledige 

Westerse frontlijn. De inspiratie komt uit een brief 

van Alexander Douglas Gillespie, een jonge 

soldaat die jammerlijk sneuvelde in 1915 bij de 

slag om Loos in Frankrijk. Drie maanden voor hij 

stierf, schreef Alexander aan zijn oude schoolhoofd 

over de wandelroute en zijn droom: een Via Sacra 

langs het front om de herinnering aan de Eerste 

Wereldoorlog en haar meer dan 20 miljoen 

slachtoffers levendig te houden.

Wandelevent van de kust tot Zonnebeke 

op zaterdag 17 september  

Wandelsport Vlaanderen, De Drevestappers en 

de verschillende gemeenten die de routes 

installeerden, werken samen om The Western 

Front Trail te organiseren. Een wandelevenement 

op 17 september met 4 afstanden die telkens ein-

digen in Zonnebeke.

Nieuwpoort - Zonnebeke (85 km): 

start ter hoogte van Westfront in Ieper

Ieper - Zonnebeke (65 km): 

start aan de Menenpoort in Ieper

Ieper - Zonnebeke (38 km): 

start aan de Menenpoort in Ieper

Zonnebeke - Zonnebeke (10 km): start aan het 

Passchendaele Museum in Zonnebeke

Meer info en inschrijven? Dienst toerisme, 

051 77 04 41, toerisme@zonnebeke.be, 

toerismezonnebeke.be

Leer je bengel fietsen 
op 24 september 

tijdens Kijk, ik fiets! 

Kijk!	Ik	fiets!	is	een	project	om	jonge	
kinderen op slechts drie uren tijd te 

leren	fietsen	op	twee	wielen.	We	
hanteren hiervoor een unieke 

methodiek. Elk kind neemt zijn eigen 

fiets	zonder	steunwielen	en	een	
volwassen begeleider mee. Wij zorgen 

voor	een	opgeleide	fietsleermeester	die	
alles in goede banen leidt en voor het 

nodige	hulpmateriaal	om	te	leren	fietsen.	
Weg met de hulpwieltjes, leve de 

vrijheid!

Info en inschrijven? Sportdienst 

Zonnebeke, 051 68 03 80, 

sport@zonnebeke.be, inschrijven 

via Mijn Zonnebeke (€ 5 deelnameprijs, 

locatie: OC ’t Zonnerad)
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> 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

7 september

Paddenstoelen zoeken in Godtschalkbos

Begeleide rondleiding van 13.30 tot 16.30 uur, afspraak 
aan de parking langs het domein, Meenseweg 81, 
Zonnebeke.

> Info en organisatie: Mycologia Zuid-West-Vlaanderen, 
 https://www.natuurpunt.be/agenda/paddenstoelen- 
 zoeken-godtschalkbos-54905, contact via 
 christine.hanssens@gmail.com

9 september

Zandvoorde doorheen het verleden

Mario Dujardin geeft een voordracht waarbij geschied-
kundige en legendarische verhalen, diverse bijzonder-
heden en anekdotes aan bod komen. Ook wordt deze 
avond het boek ‘Vier eeuwen Zandvoorse herbergen’ 
van Noël en Lut Ghekiere voorgesteld. Een boeiende 
beschrijving van de 17de eeuw tot nu over het herber-
gleven in de 26 historische herbergen, gedocumenteerd 
met foto’s, historische kaarten, gebeurtenissen en 
anekdotes uit het culturele leven en het uitgaansleven 
in het landelijke Zandvoorde

> 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

31 augustus

Laser shoot + kayak + aquapiste - Oenanthe Transfo 

Zwevegem

Hou je van een spannend laser shoot gevecht, een zalige 
kajaktocht en/of een uitdagende aquapiste dan zal deze 
namiddag je ongetwijfeld een onvergetelijke ervaring 
bezorgen.

> Info en organisatie: sportdienst | voor kinderen 
 geboren van 2008 t.e.m. 2012 | van 12.30 tot 18 uur 
 | afspraak aan sporthal Beselare | € 25 | 051 68 03 80 |  
 sport@zonnebeke.be | inschrijven via Mijn Zonnebeke

2 september

Parkies: Gers Pardoel

Concert in het kasteeldomein, ter hoogte van 
parking 2. Gratis toegang. Festivalterrein open 
vanaf 19 uur, optreden start om 20.15 uur.

> Info en organisatie: parkies.be | 
19 tot 23.15 uur 

Beenhesp (ook afhaal)

>  Info en organisatie: KLJ Passendale | 0470 98 08 99 |  
 kljpassendale@hotmail.com

3 september

Zonnebeke Feest!

> Zie Zonnebeke Info p. 20

Rodenbachfuif

> Info en organisatie: KLJ Passendale | 0470 98 08 99 |
 kljpassendale@hotmail.com

Zonnebeeks kampioenschap loopfietsen 

Speels	loopfietsplezier	in	wedstrijdvorm	voor	de	allerklein-
sten!	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 Zonnebek

Boekenkaftdag 

Kom op zaterdagnamiddag 3 september naar de 
Boekenkaftdag. We kaften je boeken met uniek kaftpapier, 
pimpen dit onder begeleiding van professionele 
illustratoren en snijden je naam of tekst met de snijplotter.

18 september

7de Memorial Dr. Leys MTB Mountainbiketocht

> Info en organisatie: VWT Geluveld vzw | € 3 voor leden,   
 € 5 voor niet-leden | starten aan Café 't Hoekske, 
 Menenstraat 174, Geluveld | contact via vwt-geluveld.be, 
 057 46 75 17, vwtgeluveld@gmail.com

Natuurwandeling Gasthuisbossen

De Wervikse boswachter Eric Malfait gidst ons door de 
Gasthuisbossen. Voorzie je van stevige schoenen en 
vergeet jullie verrekijker niet. Afspraak om 10 uur aan de 
parking in de Kranenburgstraat 4 te Zandvoorde.

Passchendoale kerremesse

Zie Zonnebeke Info p. 20

24 september 

Levensloop tegen kanker

> Zie Zonnebeke Info p. 10

Kijk, ik fiets!

> Zie Zonnebeke Info p. 28

28 september

Auteurslezing met Chris De Stoop

> Zie Zonnebeke Info p. 25

Herdenking Karabiniers - Grenadiers

Op 28 september 1918 breekt het groot geallieerd 
offensief uit dat een einde maakt aan de Eerste Wereldoorlog. 
Die dag vallen de Belgen onder bevel van Koning Albert I,  
samen met de Britten en de Fransen, de Duitsers aan op de 
heuvelrug bij Ieper. Na zware gevechten kunnen de 
Belgische Karabiniers en Grenadiers de puinen van het 
dorp Passendale innemen. Hierna loopt het offensief verder
 in de richting van Moorslede en Roeselare. Op woensdag 
28 september 2022 herdenken we hun inzet in Passendale 
met een korte kransneerleggingsplechtigheid op de markt.

> Info en organisatie: Passchendaele Museum |  markt  
 plaats Passendale, parking in de omliggende straten 

2 oktober

Eetfestijn

Cel WOII Groot – Zonnebeke nodigt iedereen van harte 
uit op het eetfestijn in OC De Leege Platse te Beselare. 

> Inschrijven kan via celwo2@gmail.com.  

  

11 september

Voordracht en kunsttentoonstelling 

(open monumentendag)

> Zie Zonnebeke Info p. 22

Wijdvermaarde bedevaartplaats : "Het reilen en zeilen 

rond de Koortskapel" (open monumentendag)

> Zie Zonnebeke Info p. 22

Opening van de vleermuisbunker op Domein 

Hooverbosch (open monumentendag)

> Zie Zonnebeke Info p. 22

Gezinsfietstocht voor groot en klein

Een	gezellig,	gezapig,	gezond	en	gratis	fietstochtje	
van ongeveer 25 km in en rond Passendale. Onderweg 
houden we even halt en is er een traktaat van de 
Gezinsbond. Tempo geschikt voor jong en oud, dus ieder-
een is welkom.

> Info en organisatie: Gezinsbond Passendale | 13.45 tot 
 17 uur | inschrijven niet nodig | gratis | afspraak  op  
 de markt in Passendale | contact via passendale.gezins- 
 bond.be, 0479 33 61 34 of koen.moutton@skynet.be

17 september

Fotoavond Suriname

Suriname, een avontuurlijke tocht door het oerwoud. In juli 
2019 trokken vijf Natuurpunters naar Suriname. Suriname 
ligt aan de noordoostkust van Zuid-Amerika. Het grootste 
deel van het land is bedekt met tropisch laaglandregen-
woud. De meeste mensen wonen er aan de kust. Twee 
derden van het land behoort tot het 
Guyana plateau. Er zijn bijna geen wegen en het oerwoud 
wordt best ontdekt met bootjes. Een wereld vol kleurrijke 
vogels, vlinders en andere eigenaardige insecten. Maar 
ook kaaimannen, diverse soorten apen, tayra's en zoveel 
meer kruisten hun pad!
De opbrengst van de avond gaat integraal naar de 
aankoop van natuurgebieden in eigen streek.

> Info en organisatie: Natuurpunt – kern Zonnebeke | € 4 
 voor leden, € 6 voor niet-leden | OC 't Gelevelt, 
 Geluveld | 20 tot 22.30 uur | contact via 
 veerle.deconinck2@outlook.com

The Western Front Trail

> Zie Zonnebeke Info p. 28

Passchendoale kerremesse

> Zie Zonnebeke Info p. 20
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4 oktober

Bakken met natuurlijke suikers

Tijdens deze les leren we koekjes, desserts en taarten 
bakken	zonder	geraffineerde	suikers.

> Info en organisatie: dienst vrije tijd | van 19 tot 22 uur 
 | OC ’t Zonnerad, Zonnebeke | € 15 | 051 68 03 85 | 
 inschrijvingen@zonnebeke.be | inschrijven via 
 Mijn Zonnebeke 

6 oktober 

Koffieproeverij, een avond rond koffie en het verhaal 
achter fairtrade koffie

Adeline Vandorpe van CoffeeLab Independent, een 
onafhankelijk	labo	voor	koffiekwaliteit,	trainingen	en	
consultancy,	neemt	je	mee	in	het	fairtrade-koffie	verhaal.	
Hoe	zit	de	koffiemarkt	in	elkaar?	Waar	probeert	fairtrade	
anders	te	zijn?	Wat	betekent	dit	voor	de	koffieboeren?	
Een presentatie met ruimte voor vragen en discussie, 
gevolgd door een proeverij van verschillende types 
koffies.	

> Info en organisatie: bibliotheek De Letterschuur i.s.m.  
 Davidsfonds Beselare | van 19.30 tot 21.30 uur | in de  
 bib | € 12 | 051 77 01 58 | bibliotheek@zonnebeke.be |  
 inschrijven via zonnebeke.bibliotheek.be

7 oktober

"Geef mie nen dag", theatermonoloog van en door 

Bernard Kindt

> Zie Zonnebeke Info p. 25

13 oktober

Engelstalige lezing: ‘The grass that waves o’er 

Englishmen in Flemish graves’: the Great War and 

British visions of Flemish landscapes

> Zie Zonnebeke Info p. 27

14 oktober

Schoolquiz De Regenboog

Eindelijk is onze beruchte schoolquiz terug! Maak een 
complementair team van 4 personen, smeer jullie 
hersenen en verover de titel van 'slimste groep van 
Geluveld'! Succes!

> Info en organisatie: GBS De Regenboog | van 19 tot 
 22 uur | OC ’t Gelevelt, Geluveld inschrijven via 
 https://deregenbooggeluveld.be/

15 oktober

International Repair Day in De Letterschuur

International Repair Day – de derde zaterdag van 
oktober – wil wereldwijd het repareren weer in ere 
herstellen en zo ingaan tegen de wegwerpcultuur.  
Er zijn immers andere mogelijkheden dan kapotte 
spullen weggooien. Bibliotheek De Letterschuur springt 
op	de	kar	en	nodigt	die	dag	een	fietshersteller	uit.	
Tijdens	de	openingsuren	(13	tot	17	uur)	kun	je	je	fiets	
laten nakijken en krijg je onderhoudstips. Als het nodig is, 
kunnen	ook	kleine	fietsherstellingen	uitgevoerd	worden.	
Maak die namiddag ook kennis met de Fietsbib. 

> Info en organisatie: bibliotheek De Letterschuur i.s.m. 
 de Fietsbieb Zonnebeke | 13 tot 17 uur | in de bib | 
 051 77 01 58 | 
 bibliotheek@zonne-
 beke.be 

16 oktober

27 ste Nonnebossentocht Veldtoertocht Classic

Veldtoertocht op een golvend terrein met veel bospaden. 
Het parcours loopt over heel wat landelijke onverharde 
wegen in en rond Groot-Zonnebeke. In het parcours 
ontbreken ook dit jaar niet De Kortekeer, het domein van 
de Palingbeek, Gasthuisbossen, Nonnebossen.
Ook dit jaar wordt doorgang verleend doorheen het 
Kasteeldomein van Zonnebeke, gekend door het 
cyclocross.

> Info en organisatie: WTC Zonnebeke | € 4 voor leden,  
 € 6 voor niet-leden | starten aan OC de Leege Platse, 
 Beselare | contact via info@wtc-zonnebeke.be | 
 051 77 07 08 | info@wtc-zonnebeke.be

19 oktober

DANSKY: Mich Walschaerts & Alano Gruarin

> Zie Zonnebeke Info p. 24  UITKALENDER I 33

22 oktober

Tweedehandsbeurs

Tafelbeurs voor baby-en kinderspullen van 14 tot 16.30 
uur in PC De Craeye. Opgelet, de plaatsen zijn beperkt!

> Info en organisatie: Gezinsbond Passendale | € 7/tafel  
 | 14 tot 16.30 uur in PC De Craeye, Passendale |  
 contact via https://passendale.gezinsbond.be, 
 0474 52 83 23, jessicapersoon@hotmail.com | 
 inschrijven via gezinsbondpassendale@gmail.com | 
 bedrag te storten op: BE89 6718 0243 3985 Gezins- 
 bond Passendale + naam en lidnummer 2022 
 vermelden

25 oktober

Tweedehandsbeurs voor kinderartikelen

Kinder- en babykledij, speelgoed, games, multimedia, 
gezelschapsspelletjes,	fietsen,	strips,	verkleedkledij,	
sportkledij en sportbenodigdheden voor kinderen, knut-
selgerief, babyartikelen, buitenspeelgoed, …

> Info en organisatie: Gezinsbond Beselare | leden:  
 € 6/tafel en € 12/dubbele tafel – niet-leden: € 12/tafel 
 en € 18/dubbele tafel | 10 tot 13 uur in OC De Leege 
 Platse, Beselare | contact via https://beselare.gezins- 
 bond.be/, 0474 848 725, evelien.cappelle@telenet.be

31 oktober

De dag der doden

31 oktober, 1 en 2 november zijn dagen vol mystiek, 
mythe en magie. Niet enkel op de aarde in de tastbare 
natuur. Op de vooravond van Samhain (het Keltische 
nieuwjaarsfeest) wordt de scheiding tussen deze wereld 
en die van de doden het dunst. Sinds mensenheugenis is 
dit een belangrijke periode. Volkeren over de hele wereld 
vieren Samhain of de dag der doden: Allerheiligen en 
Allerzielen in de christelijke wereld, Dia de los Muertos 
in Latijns-Amerika en vrij recent Halloween. Tijdens de 
wandeling luister je naar verhalen over deze feesten en 
hun link naar de natuur. Tussendoor proeven je van Pan 
de Muerto, een offerbroodje voor de doden.

> Info en organisatie: Avansa Oostende-Westhoek |  
 € 7,5 | afspraak op de parking aan het Doelbos (Lange  
 Dreve 1) | contact via 059 50 39 52, 
 info@avansa-ow.be, https://avansa-ow.be/

4 november

Film: Belfast

Regisseur Kenneth Branagh vertelt het verhaal van de 
negenjarige Buddy die aan het eind van de jaren 60 
opgroeit in Belfast, Noord-Ierland. Het is een turbulente 
periode voor het protestantse gezin uit de arbeiders-
klasse: de tijd van ‘the troubles’, de strijd tussen de 
protestanten en katholieken. Waar zijn ouders worstelen 
met het idee om Noord-Ierland te verlaten en elders een 
nieuw leven te beginnen, worstelt Buddy met kalverliefde 
en alle verleidingen die zijn snel veranderende omgeving 
hem te bieden heeft.
"Een	beeldschone	zwart-witfilm	die	zo	levendig	is	dat	hij	
voor zeven Oscars werd genomineerd." - ★★★★ Knack 
Focus

> Info en organisatie: dienst vrije tijd | van 19.30 tot  
 21.30 uur | OC De Leege 
 Platse, Beselare | gratis, 
 maar inschrijven verplicht |
 051 68 03 85 |
 inschrijvingen@zonne-
 beke.be | inschrijven via 
 Mijn Zonnebeke |

Meerdaagse activiteiten

22 & 29 augustus

Qigong in het Kasteelpark

Qigong kan je omschrijven als een mindful bewegings-
vorm waarbij deep breathing en stretch-oefeningen een 
harmonisch geheel vormen. Qigong werkt als instant 
stress-relief en brengt je helemaal in het hier en nu. 
De oefeningen zijn erg toegankelijk en werken o.a 
bloeddrukverlagend en heeft een verzachtende werking 
op de lage rugpijn.

> Info en organisatie: AdemWeer | van 20 tot 21.15 uur |  
 € 8 | 0496 73 62 80 | ademweer@outlook.be
 16-17-18-23-24-25 september

16-17-18-23-24-25 september 

Voorstelling/vertelavond Schone Schijn

Solfer en Salpetervertelavonden met verhalen, muziek en 
aangepaste hapjes en drankjes. Voorverkoop online via 
www.solferensalpeter.be

> Info en organisatie: Solfer en Salpeter | 20 euro | 
 't Hof 32, Zaal of expohal, Markizaatstraat 32, Beselare 
 | contact via solferensalpeter@gmail.com
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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 
Zonnebeke. 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

popelen om jullie binnen de kortste tijd klaar te stomen 
om jullie eigen tapas en sangria’s in het Spaans te gaan 
bestellen, ¡vamos! Nieuw aan deze cursus is dat je naast 
de lessen in een van onze lokalen ook extra materiaal 
voor thuis aangeboden krijgt, zo krijg je het Spaans nog 
sneller onder de knie! Haal die reiskoffers al maar uit de 
kast en schrijf je meteen in, want met deze bruisende 
nieuwe cursus wordt het binnenkort nog spannender om 
naar Spaanstalig gebied af te reizen, ¡OLÉ!

> Info en organisatie: dienst vrije tijd i.s.m. Cervo-Go | 
 van 13.30 tot 16 uur | OC ’t Zonnerad, Zonnebeke |  
 € 90  voor module van 60 lestijden (45 contacturen  
 en 15 afstandsuren) + cursusmateriaal van € 51,10  
 inbegrepen | 051 68 03 85 | inschrijvingen@zonne 
 beke.be | inschrijven via Mijn Zonnebeke | lessenreeks  
 Spaans (deel 2) in voorjaar 2023

15 september – 15 juni

Lessenreeks letters kappen (deel 1)

Wie de basis van letters kappen onder de knie heeft, 
krijgt	de	kans	om	zijn/haar	techniek	verder	te	verfijnen.	
Ook beginners zijn welkom.

> Info en organisatie: dienst vrije tijd, 051 68 03 85,  
 inschrijvingen@zonnebeke.be | maandelijks op  
 donderdag van 13.30 tot 16.30 uur in De Kortekeer |  
 € 80 | inschrijven via Mijn Zonnebeke | 

15 september – 22 december

Lessenreeks tekenen voor beginners

Heb je altijd al willen tekenen, maar weet je niet hoe 
hieraan te beginnen? Dan is deze reeks iets voor jou!  
In ons lessenpakket "tekenen voor beginners" nemen we 
samen de eerste stappen. Proberen, experimenteren, 
corrigeren, fantaseren, ... leren! Tekenen, iedereen kan 
het, en niemand is volmaakt.

> Info en organisatie: dienst vrije tijd, 051 68 03 85, 
 inschrijvingen@zonnebeke.be | maandelijks op 
 donderdag van 19.30 tot 21.30 uur in bibliotheek De  
 Letterschuur | € 120 | inschrijven via Mijn Zonnebeke 

T.e.m. 18 september

Fotowandelzoektocht ‘Het Kasteel anders bekeken’

Ga 3 kilometer wandelen in het Kasteelpark en de na-
bijgelegen omgeving. Plaats ondertussen verschillende 
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 antwoorden 
terug indient, betaalt één euro en maakt kans op een 
leuke prijs!

6 september – 24 januari

Lessenreeks bloemschikken

Je woning verfraaien, etalagestukken maken, een  
origineel cadeau aan je vrienden schenken, dit alles kan je 
leren in onze cursus bloemschikken. Je leert er werken met 
natuurlijke materialen, oog hebben voor de seizoenen en 
creatief omspringen met verschillende thema’s. 
In de cursus bloemschikken komen volgende 2 modules 
uit	het	officiële	leertraject	aan	bod:	thematisch	bloemschik-
ken (40 lestijden) + seizoensgebonden bloemschikken (40 
lestijden). Bijkomend dien je verbruiksgoederen te betalen. 
Dit wordt in de les geregeld.

> Info en organisatie: CVO Cervo Go | OC ’t Zonnerad, 
 Zonnebeke | € 125 | op dinsdag van 13.10 tot 16.40 uur  
 | inschrijven via www.cervogo.be/nl/inschrijvings- 
 formulier/bloemschikken-18825/ | contact via 
 058 41 51 61, info@cervogo.be

12 september – 28 november

Lessenreeks dagelijks computergebruik

In deze lessenreeks leer je heel wat verschillende zaken: 
brieven opmaken, muziek downloaden en foto’s bewerken. 
Na de lessen kun je de volgende taken zelf uitvoeren:
• Een brief met een mooie lay-out creëren 
• Documenten of bestanden terugvinden
•	 Een	adressenlijst	maken,	sorteren	en	filteren	
• Een visitekaartje maken 
•	 Een	affiche	maken	
• Een e-mail opstellen
• Een document beveiligen
• Een infobrochure maken
• Synchronisatie tussen mobiele en vaste toestellen
• Muziek downloaden
• Digitale foto’s overzetten van camera naar pc
• Foto’s delen via sociale media
• Downloaden en installeren van gratis fotobewerkings- 
 software
• Foto’s bewerken met gratis toepassingen
• Online ontwerpen van een fotoboek via een webservice
• Downloaden en installeren van een fotoboekprogramma
•	 Offline	ontwerpen	van	een	fotoboek	met	een	fotoboek- 
 programma
•	 Online	en	offline	ontwerpen	van	een	kalender

> Info en organisatie: dienst vrije tijd, bibliotheek De  
 Letterschuur | van 13.15 tot 16 uur | in de bib | € 67,5 | 
 051 77 01 58 | bibliotheek@zonnebeke.be | inschrijven  
 via Mijn Zonnebeke | breng eigen tablet of smartphone  
 mee (bij voorkeur Windows10)

13 september – 17 januari

Lessenreeks Spaans (deel 1)

¡Hola amigos! Klaar om de zomerkriebels nog even vast 
te houden? Ons leerkrachtenteam staat namelijk alweer te 

> 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

22 september – 22 juni

Lessenreeks letters kappen (deel 2)

Wie de basis van letters kappen onder de knie heeft, 
krijgt	de	kans	om	zijn/haar	techniek	verder	te	verfijnen.	
Ook beginners zijn welkom.

> Info en organisatie: dienst vrije tijd, 051 68 03 85,  
 inschrijvingen@zonnebeke.be | maandelijks op  
 donderdag van 13.30 tot 16.30 uur in De Kortekeer |  
 € 80 | inschrijven via Mijn Zonnebeke | 

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

T.e.m. 4 december

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 begraafplaats 
toont je waar de militair precies begraven ligt. Per foto zie 
je ook een object dat aan de militair behoorde. Het vol-
ledige verhaal van de militair kan je na je museumbezoek 
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 |
 051 77 04 41 | info@passchendaele.be | 
 passchendaele.be
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INFO

Gemeentehuis 
Onthaal: maandag tot en met vrijdag: 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur. 

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

Op afspraak via zonnebeke.be of telefonisch via 051 48 00 60.
• Gesloten op 5 september en 31 oktober
• Zitdagen:
 - Burgerzaken: 3 september, 1 oktober
 - Pensioendienst: 12 september, 3 oktober, tussen 9 en 11 uur (op afspraak via 1765 of via 051 48 00 75).
 - Juridische dienst: 7 september en 5 oktober, tussen 16.30 en 18 uur (op afspraak via 051 48 01 10).

Dienst vrije tijd:  op afspraak, gesloten op 5 september en 31 oktober

Recyclagepark
Ma: gesloten  do: 14u - 19u
Di: 14u - 18u  vrij: 14u - 18u
Woe: 9u - 12u en 14u - 18u  za: 9u - 15u

Bibliotheek
Ma: 9u - 12u | Di: 14u - 18u30 | Woe: 14u - 18u30
Do: 14u - 18u30 | Vrij: 14u - 18u30 | Za: 13u - 17u
Gesloten op 5 september en 31 oktober

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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