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Beste inwoner

 

Het is weer die tijd van het jaar… De dagen worden korter en kouder. Met hoog beladen 

aanhangwagens voeren de landbouwers hun kostbare opbrengst naar de hoeve of naar de 

diepvriesfabriek, de meeuwen zwermen om de tractoren die de akkers omploegen in de lage 

herfstzon, kinderen kijken met grote ogen naar de immense maaidorsers.

 

De kou neemt stilaan weer onze huizen in, maar niemand kan nog onbeperkt radiotoren opendraaien 

en ook houtkachels en open haarden moeten het met minder doen. We kunnen er niet omheen: 

de energieprijzen doen ons teruggrijpen naar meer laagjes, naar een warm onderhemdje en 

’s avonds kiezen we vaker voor een knuffeldeken om gezellig tv te kijken of te lezen. 

Ook de gemeente doet er alles aan om energiezuinig te zijn en let op de kleintjes.

En toch! En toch toont onze gemeente zich in deze dagen van haar warmste kant. Zag je de voorbije 

weken die blij makende spreuken op de ramen van woningen en winkels? Geef toe, ook jij moest 

even glimlachen toen je ze las.

In onze kleinste deelgemeente openden we het Dorpspunt en het is meteen een schot in de roos: 

een gezellig ontmoetingshuis waar iedereen welkom is voor een babbel, al dan niet met een koffietje 
of een stukje taart, een toffe activiteit of kleine inkopen.

 

In deze Zonnebeke Info vind je tips om zelf energiezuinig te zijn maar ook leuke weetjes om je tuin 

winterklaar te maken. En uiteraard zorgen we ervoor dat je je niet verveelt!

November is de maand waarin we onze dierbare overledenen herdenken met een bezoek aan hun 

laatste rustplaats, maar ook de maand waar Groot-Zonnebeke zijn respect betoont voor de 

gesneuvelden met onder meer de aangrijpende fakkeltocht in Passendale op 11 november.

 

Weldra doet ook weer Sint-Maarten zijn intrede, gevolgd door Sinterklaas en voor we het goed en 

wel beseffen zitten we alweer met z’n allen rond de kerstboom. Noteer alvast dat onze jongste 

wandelaars vanaf 16 december in de bib terecht kunnen voor een startpakket ‘Op zoek naar Rudolf’ 

in het kasteelpark.

 

Herfst, tijd voor mooi uitgesneden pompoenen voor de (klein)kinderen, Halloween en heerlijke 

pompoensoep maar ook voor een gezonde boswandeling en genieten van de kleurenpracht en het 

ritselend tapijt van bladeren onder je voeten. Doen!

 

 Met vriendelijke groeten,

 De Schepen van communicatie,  De Burgemeester,

 Ingrid Vandepitte  Dirk Sioen
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Dorpsrestaurant Zoë breidt uit 

Al 10 jaar brengt dorpsrestaurant Zoë in Geluveld mensen 

twee maal per maand samen voor een lekkere, gezonde en 

betaalbare maaltijd in een gezellig decor. Mensen komen 

niet alleen voor het eten, maar ook om te genieten van 

elkaars gezelschap en voor een praatje met de vrijwilligers.

Om nog meer mensen te bereiken en om de huidige fans 

van het dorpsrestaurant nog beter van dienst te zijn, breiden 

we uit! We organiseren het dorpsrestaurant naast in 

OC 't Gelevelt, vanaf dit najaar ook in het woonzorgcentrum 

van Zonnebeke én in het woonzorgcentrum van Passendale. 

Zo kunnen we elke week op donderdagmiddag een maaltijd 

aanbieden en dit koppelen aan een leuke activiteit. Op de 

affiches op de drie locaties en op zonnebeke.be zie je waar 
het volgende dorpsrestaurant doorgaat en wat de pot schaft.

De sociale dienst neemt 25% van de kostprijs voor haar 

rekening waardoor wie zich inschrijft slechts 9 euro hoeft te 

betalen. Voor die prijs krijgen bezoekers een volledige 

maaltijd met soep, hoofdgerecht, dessert en koffie. 
Ook is de deelname aan de aansluitende activiteit helemaal 

inbegrepen.

Zin gekregen om te komen proeven van het eten en de 

sfeer? Misschien kom je wel een oude bekende tegen? 

Of leer je nieuwe mensen kennen? Schrijf je snel in, 

telefonisch of via e-mail, ten laatste tegen de donderdag 

(16.30 uur) voorafgaand aan het dorpsrestaurant. Dan 

houden wij met veel plezier een plaatsje voor je vrij.

Tot binnenkort aan tafel,

Gemeente Zonnebeke – vzw Zorgcentrum 

Sint-Jozef Zonnebeke – vzw Zorg en Welzijn Passendale

Meer info of inschrijven? Zorgnetwerk Zoë, 

051 48 06 11, zoe@zonnebeke.be
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Spreuken fleurden 
het straatbeeld van 

Zonnebeke op in oktober 

‘Je bent mooi, precies zoals je bent’, ‘Geluk is 

het enige dat zich verdubbelt als je het deelt’, 

‘De wereld is zoveel mooier met jou’. Het is een 

greep uit de vele krachtige boodschappen die 

van 1 tot 10 oktober in het straatbeeld op 

vensters en etalages in Zonnebeke te zien waren. 

35 locaties werden onder handen genomen 

door 10 vrijwilligers. De actie kaderde binnen de 

10-daagse van de Geestelijke Gezondheid. 

De boodschappen moesten mensen laten 

nadenken over hun kracht. Een op vier mensen 

geeft namelijk aan zijn of haar kracht soms even 

kwijt te raken. Met de spreuken wil het bestuur bij 

het brede publiek bewustzijn creëren rond 

geestelijke gezondheid en psychische 

kwetsbaarheid bespreekbaar maken. Door 

positieve geestelijke gezondheid aandacht te 

geven, wordt er tegelijkertijd meer begrip 

gecreëerd voor mensen die psychisch 

kwetsbaar zijn.

Zit je met vragen of heb je nood aan een gesprek? 

De maatschappelijk werkers bieden je graag een 

luisterend oor en helpen je verder op weg.

Meer info? Sociale dienst,  051 48 01 10, 

socialedienst@zonnebeke.be

Zonnebeke kiest 

voor Zorgzame 

Buurten   

Een zorgzame buurt is een plaats 

waar mensen zich thuis voelen en 

kwaliteitsvol wonen, waar 

ontmoeting, oog voor elkaar en 

nabije hulp- en dienstverlening 

zorgen voor een warme leef-

omgeving. In een zorgzame buurt 

zorgt iedereen voor iedereen. 

Dat klinkt goed, toch?

Bouwen aan een zorgzame buurt, 

dat doen we natuurlijk samen.

Wil jij op jouw manier en vanuit jouw 

talenten je steentje bijdragen aan de 

zorgzame buurt van morgen? Neem 

dan zeker contact met ons op, we 

kunnen niet wachten om je te leren 

kennen! 

Meer info of interesse? 

Buurtzorgregisseur Arno, 

0473 13 02 16, 

zorgzamebuurten@zonnebeke.be

Merci chauffeur!  

Via zorgnetwerk Zoë kunnen mensen die 

wat minder mobiel zijn een beroep doen op 

onze vervoersdienst. Onze chauffeurs brengen 

je met de glimlach naar de dokter, familie of 

naar de winkel. Om aan de vraag te 

kunnen voldoen, zijn we altijd op zoek naar 

warme mensen om ons team te versterken. 

Heb je een rijbewijs en een hart voor mensen? 

Dan ben jij misschien wel dé persoon die we 

zoeken. Neem contact op met ons en dan 

brengen we samen zoveel mogelijk mensen 

veilig op hun bestemming.

Meer info of interesse? Zorgnetwerk Zoë, 

051 48 06 11, zoe@zonnebeke.be
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Terugblik op een geslaagde 

opening van het Dorspunt 

in Zandvoorde

“Bedankt aan alle bezoekers van Zandvoorde en 

daarbuiten om van de opening van het Dorpspunt 

een écht feest te maken! Het dorpspunt is elke 

werkdag open van 9 tot 16.30 uur en op vrijdag 

zelfs tot 18.30 uur.”

Café Dialoog   

We organiseren binnenkort voor de eerste keer 

‘Café Dialoog’. Tijdens ‘Café Dialoog’ zitten we 

met zoveel mogelijk inwoners rond de tafel. 

We leren van elkaar, luisteren naar elkaars 

ideeën en proberen van daaruit tot acties te 

komen waar de hele buurt beter van wordt. 

We zijn erg benieuwd om te horen wat er bij 

jullie leeft. Iedereen, jong en oud, is van harte 

welkom! Inschrijven is niet nodig. 

Data Café Dialoog 

Zonnebeke

Dinsdagavond 15 november om 19.30 uur 

in Jeugdhuis De Moane (Langemarkstraat 34)

Zandvoorde

Maandagavond 21 november om 19.30 uur in 

Dorpspunt in Zandvoorde (Zandvoordeplaats)

Meer info? 

Arno Wallays, 0473 13 02 16, 

zorgzamebuurten@zonnebeke.be

Activiteiten 

dorpspunt   

In het dorpspunt kun je kleine 

boodschappen doen, brood 

bestellen, boeken ontlenen 

of gewoon even binnenspringen 

voor een praatje of een leuke 

activiteit.

Wie walnoten binnenbrengt, krijgt 

een staal notenolie terug.

Wie graag brood aan huis laat bren-

gen of zijn glas laat ophalen, kan ook 

contact opnemen met het dorpspunt.

Programma november/december

•  Woensdag 9 november

 Kindernamiddag – 14 tot 16 uur – 5 euro

 Knutselnamiddag met ontvangst van Sint  

 en zijn helper om 15.30 uur. Maximum 

 8 kindjes. Inschrijven (5 euro) via  

 dorpspuntinzandvoorde@delovie.be. 

 Ontvangst van de Sint is wel gratis en 

 voor iedereen, maar graag ook vooraf 

 inschrijven.

• Vrijdag 18 november 

 Rummikub en gebak

 14.30 tot 16 uur – 5 euro

 Spelnamiddag met stukje taart en twee 

 kopjes koffie. Inschrijven niet verplicht.

• Verwacht in december: 

 voorleesuurtje en kerstmuzieknamiddag
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Premie van 250 euro 

voor onthaalouders

De gemeenteraad besliste in september 

om de toelage voor onthaalouders te 

verhogen. Elke onthaalouder binnen 

gezins- en groepsopvang kan een 

toelage van 250 euro krijgen. Jaarlijks 

moet je die aanvragen bij de dienst 

kinderopvang via 

ria.vermeersch@zonnebeke.be 

vóór 1 december. 

Vermeld of je gezins- of groepsopvang 

aanbiedt, samen met je aantal gewerkte 

maanden. Na goedkeuring, krijg je de 

toelage in december.

Meer info? BKO, 051 48 00 73, 

bko@zonnebeke.be

Onze kinderverzorgers 

Nancy en Anja, sterren 

op de speelvloer

Zonnebeke viert elk jaar in oktober de week van 

de kinderopvang. Tijdens die week wil de gemeente 

alle kinderbegeleiders en onthaalouders doen 

schitteren als sterren op de (dans)speelvloer want 

kinderverzorgers maken het verschil in het leven 

van zoveel gezinnen.

Dagelijks vertrouwen ouders hun kindjes, hun 

dierbaarste bezit, toe aan deze medewerkers. 

Vanuit de kinderopvang bouwen zij mee aan de 

toekomst van deze kinderen. De kleine stapjes die 

daar gezet worden, kunnen doorgroeien tot buiten-

gewone sprongen in hun leven. Dag na dag, jaar 

na jaar, staan ze opnieuw klaar voor onze kleinste 

inwoners. Hoe en waarom ze dat doen vroegen we 

aan Nancy en Anja.

Nancy werkt al meer dan 25 jaar als kinder-

begeleider, Anja is nog maar een half jaar aan 

de slag. 

Hoogtijd voor een duel tussen de ancien en de 

starter 😊.

Nancy, jij werkt meer al meer dan 25 jaar voor 

de kinderopvang. Een indrukwekkend parcours. 

Wat is jou in al die jaren het meeste bij 

gebleven?

Nancy: Er zijn heel wat momenten waar ik met 

plezier aan terugdenk. In 26 jaar maak je al wel 

eens wat mee 😉. Maar ik vind het vooral fijn dat 
we met de kinderopvang kinderen zien opgroeien, 

van kleuters tot stoere tieners. We zien hen echt 

evolueren vanop de eerste rij.

Anja: Ik kan dat enkel beamen, het is fantastisch 

de ontwikkeling van kinderen mee te maken en hen 

dingen te mogen aanleren. Ik ben hier inderdaad 

nog maar een half jaar een de slag, maar Ik deel nu 

al die visie.

Is met kinderen bezig zijn echt een passie die je 

moet bezitten?

Anja: Ik denk dat vooral de interactie met een kind 

veel voldoening geeft. De liefde en het graag 

gezien worden door de kinderen (een knuffel, 

tekening, gesprekje,…) zijn onbetaalbaar. 

Nancy: Inderdaad, al die blije gezichtjes geven je 

zoveel voldoening. Daar doe je het echt wel voor. 

Ik moest vroeger vaak zorgen voor mijn eigen 

broers en zussen en dat beviel me toen al, vandaar 

dat dit een logische stap was.

Anja: Heel herkenbaar! Ik mis de kindertijd van mijn 

eigen zoon en momenteel zijn er nog geen kleinkin-

deren. Dus ook voor mij was het een logische stap 

om kinderbegeleidster te worden.

Zijn er zo nog dingen die kinderbegeleiders 

gemeen hebben denk je?

Anja en Nancy: Blijkbaar zijn we allebei graag  

creatief bezig. Knutselactiviteiten bedenken en 

kinderen iets aanleren, dat is een favoriet van 

ons beiden. Je kunt je fantasie de vrije loop laten, 

heerlijk!

Hoe zou je mensen overtuigen voor de job?

Nancy: Heel simpel, hoe oud je ook bent, de 

kinderen zorgen dat je jou jong blijft voelen!

Bedankt dames, nog veel succes en veel genot in 

jullie job!

Ook goesting gekregen om aan de slag te gaan 

bij Nancy en Anja?

BKO ’t Bondgenootje, 051 48 00 73, 

bko@zonnebeke.be

Buitenschoolse 

kinderopvang 

’t Bondgenootje: 

kalender 

november/december  

• Vrijdag 11 november: alle locaties zijn gesloten.

• Woensdag 16 november: geen school voor  

 VBS De Wijzer, ’t Bondgenootje Zonnebeke 

 is de hele dag open.

• Kerstvakantie:

 - Van maandagmiddag 12 december tot en 

  met zondag 18 december kan je inschrijven 

  via Tjek.

 - Maandag 26 december: alle locaties zijn 

  gesloten.

 -  Dinsdag 27 tot en met vrijdag 30 december:  

  enkel ’t Bondgenootje Beselare is open.

 -  Maandag 2 januari: alle locaties zijn gesloten.

 -  Dinsdag 3 tot en met vrijdag 6 januari: 

  alle locaties zijn open.

Meer info? BKO, 051 48 00 73, 

bko@zonnebeke.be
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Allerheiligen, herdenken 

van onze geliefden 

Een vleugje troost

Op Allerheiligen herdenken we traditioneel 

onze overleden geliefden op het kerkhof. 

Met een vleugje muziek zorgt Reveil op 

1 november voor wat troost. 

• 14u00 – 14u30: begraafplaats Zonnebeke 

• 14u15 – 14u45: begraafplaats Passendale 

• 15u00 – 15u30: begraafplaats Geluveld 

• 15u30 – 16u00: begraafplaats Beselare  

• 16u00 – 16u30 : begraafplaats Zandvoorde 

Verboden te werken en poetsen op 

begraafplaatsen

Om de sereniteit tijdens deze periode te 

bewaken, vragen we ook om niet te poetsen 

of werken aan graven en zerken van zondag 

30 oktober tot en met vrijdag 4 november.

Nadien is het belangrijk je site terug netjes 

te onderhouden. Neem verwelkte bloemen 

weg en gooi je afval in de juiste containers. 

Het gebruik van pesticiden hierbij is wel ver-

boden. Bloemen die vóór 1 december niet zijn 

verwijderd, worden opgeruimd door de 

gemeentediensten.

Meer info? Dienst burgerzaken, 

051 48 00 75, burgerzaken@zonnebeke.be

Verleng op tijd je 

grafconcessie    

Merk je een bordje op bij een graf of 

nis? Dan verloopt de termijn in 2023. 

In de kasten aan de ingang van de 

begraafplaatsen en op zonnebeke.be, 

kan je de lijsten vinden van de bordjes 

die werden geplaatst.

Als nabestaande kan je een verlenging 

van de concessie aanvragen. Contac-

teer hiervoor de dienst burgerzaken 

vóór 1 november 2023.

Meer info? Dienst burgerzaken, 

051 48 00 75, 

burgerzaken@zonnebeke.be

11.11.11 voor een rechtvaardig 

klimaatbeleid    

11.11.11 zet zich dit jaar opnieuw in tegen de klimaatcrisis. 

Want de grootste gevolgen van deze crisis treffen vooral 

mensen in landen die het minst verantwoordelijk zijn. 

Bijvoorbeeld in Bangladesh, waar vissersdorpen langzaam 

verdwijnen in de stijgende zee. Maar zover hoeven we zelfs 

niet te gaan. Ook bij overstromingen in België delen de 

meest kwetsbaren het hardst in de klappen.

Het klimaatprobleem is bijgevolg ook een socio-economisch 

probleem. Veel slachtoffers kunnen zichzelf niet bescher-

men, omdat de middelen daarvoor ongelijk verdeeld zijn.

11.11.11 zet dus alles op alles om een krachtdadig beleid 

te eisen. Ook jij kan hierbij helpen. Zo kan je een bijdrage 

storten via acties.11.be. Daarnaast wordt in Zonnebeke 

opnieuw de Noord Zuid D(e)light Quiz georganiseerd. 

Afspraak op 16 december om 19.50 uur in OC De Leege 

Platse in Beselare. De quiz richt zich vooral op gelegen-

heidsquizzers (lichte D-quiz), maar ook meer ervaren 

quizzers zijn welkom. Per reeks worden een tweetal spreek-

woordelijke kuitenbijters voorzien ‘om het verschil te maken’. 

Inschrijven kan voor 20 euro per team van maximaal vier 

personen via zonnebeke.bibliotheek.be. Er zijn tal van prij-

zen te winnen. De opbrengst van de quiz gaat integraal naar 

11.11.11.

Meer info? Noord-Zuid, 051 77 01 58, 

noordzuid@zonnebeke.be, 11.be

Gemeentehuis sluit 

in de namiddag tijdens 

de kerstvakantie

Tijdens de kerstvakantie kan je enkel tussen 9 en 

12 uur een afspraak maken met de gemeentelijke 

diensten. In de namiddag is het gemeentehuis 

gesloten. Maak je afspraak via zonnebeke.be.

Het gemeentehuis is gesloten 

op maandag 26 december en maandag 2 januari.

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

Doe een 
financiële 
bijdrage
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Bijna 1200 Zonnebeke-

naren ontvingen een 

BE-Alert SMS      

Op donderdag 6 oktober testte Zonnebeke 

BE-Alert, het systeem waarmee de overheid 

inwoners kan verwittigen bij een noodsituatie. 

Al bijna 1200 inwoners schreven zich in en 

ontvingen dus een testbericht of SMS. Wil jij 

voortaan ook een bericht, telefoontje of mail 

ontvangen wanneer er gevaar dreigt? 

Schrijf je dan in op be-alert.be.

Meer info? Dienst communicatie, 

051 68 03 89, 

communicatie@zonnebeke.be  

Vervang je stukje biefstuk gerust eens door een 

goedkopere vleesvervanger. Denk maar aan tofu, 

tempé en peulvruchten zoals kikkererwten, linzen, 

rode bonen… 

Kijk voor inspiratie op zekergezond.be. 

Beweeg gratis

Fit en gezond door het leven huppelen zonder dat 

dit je een cent kost? Het kan! Wandel, jog of fiets zo 
vaak je kan. Neem de trap, stap een halte eerder 

van de bus en wandel een extra eindje. Zit je op 

het werk vaak neer? Doe aan ‘wisselwerk’ en sta 

regelmatig even recht om te bewegen. 

Beweeg op Verwijzing

Toch liever persoonlijke ondersteuning en motivatie 

op maat? Doe dan beroep op een Bewegen op 

Verwijzing-coach. Samen gaan jullie op zoek naar 

wat je interessant vindt en hoe je meer kan 

bewegen. Surf naar bewegenopverwijzing.be. 

Ban de sigaret

… en reken je winst uit, voor je gezondheid én je 

banksaldo. Lukt het niet in je eentje? Doe beroep 

op een tabakoloog of bel de gratis Tabakstoplijn 

(0800 111 00).

Meer info? gezondleven.be 

Kom winkelen in de 

tweedehandswinkel 

van ’t Zunnetje

’t Zunnetje, de welzijnsschakel die mensen 

in armoede binnen de gemeente Zonnebeke 

ondersteunt, verkoopt tweedehandskledij voor een 

klein prijsje. Opbrengsten gebruiken ze voor hun 

werking. Er is een vrije toegang en geen 

aankoopverlichting. Iedereen is welkom!

Openingsuren winkel 

(locatie: Berten Pilstraat 6)

- Eerste en derde zaterdag van de maand tussen 

 14 en 17 uur

- Tweede en vierde woensdag van de maand 

 tussen 14 tot 17 uur

- Elke derde donderdag van de maand 

 van 16 tot 18 uur

Meer info? Welzijnsschakel ’t Zunnetje, 

Berten Pilstraat 6, 0472 02 82 46, 

welzijnsschakeltzunnetje@gmail.com, 

tzunnetje.be of via Facebook

Hou het gezond én 

goedkoop     

Minder uitgeven en toch nog gezond en 

goedkoop eten? Deze tips proberen je te 

helpen tijdens deze dure periode.

Kook met seizoensgroenten

Laat kant-en-klare maaltijden in het schap liggen, 

schrap dure junkfood en kook zélf. Liefst met 

lokale seizoensgroenten en -fruit, want die zijn 

voordeliger dan boontjes uit Kenia of aardbeien uit 

Spanje. Neem je eigen lunch mee naar het werk en 

ga creatief aan de slag met restjes of vries ze in. 

Winkel slim

Ga nooit met een lege maag winkelen. Maak 

vooraf een boodschappenlijstje. Dat voorkomt 

dat je impulsaankopen doet. Ook huismerken zijn 

een goed idee, want die zijn meestal een stuk 

voordeliger. 

Drink kraantjeswater

Kraantjeswater is veel goedkoper dan flessen-
water. En nog een stuk beter voor het lichaam 

dan frisdrank. Heb je liever een smaakje? Voeg 

gember, munt of fruit toe aan je water. Schrap of 

minder met alcohol, niet alleen goed voor je 

gezondheid, ook voor je portemonnee. 

Las meer vleesloze dagen in

Vlees is duur. En te veel vlees eten is ook al 

geen topidee voor je gezondheid en het milieu. 



Gebouwen in centrum Beselare te koop 
 
De gemeente wil het dorpscentrum van Beselare een nieuw gezicht geven door haar gebouwen 
(oud gemeentehuis, oude pastorie, Beselareplaats 1-2) te verkopen. Kandidaat-kopers kunnen 
deze eigendommen kopen om er woningen en appartementen te bouwen voor de vrije markt. In 
het achterliggende gebied is immers ruimte beschikbaar voor collectieve tuinen, garages, 
parkeerplaatsen, fietsenstallingen en soortgelijke voorzieningen. 
Wel moeten ze ervoor zorgen dat het dorpsplein er authentiek blijft uitzien, verschillende 
gebouwen hebben een erfgoedstatus. 
 
Alle info over de selectiecriteria, voorwaarden, gunningscriteria en het deelnemingsformulier vind 
je op de portaalsite voor overheidsopdrachten: https://enot.publicprocurement.be/enot-
war/preViewNotice.do?noticeId=459476 
 
Meer info? Dienst omgeving, patrick.blancke@zonnebeke.be, 051 48 00 62 
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Zonnebeke, 

gemeente met een ❤

Elk jaar overlijden ongeveer in België alleen al 

ongeveer 12.000 mensen aan een hartstilstand, 

dat zijn bijna alle inwoners van Groot-Zonnebeke. 

De meeste van hen konden gered worden met een 

(automatische) externe defibrillator of AED. Daarom 
voorziet Zonnebeke aan elk publiek gebouw zo’n 

toestel:

Zonnebeke

• het Passchendaele Museum, Berten Pilstraat 5A

•  de gebouwen van voetbalclub SC Zonnebeke,  

 IJzerweg

•  het gemeentehuis, Langemarkstraat 8

•  OC 't Zonnerad, Tresoriersstraat 5

Passendale

• de gebouwen van voetbalclub FC Passendale,  

 Sterrestraat

• PC De Craeye, Kraaiveldstraat 7

Beselare

• de sporthal, Geluwestraat 36

Geluveld

• OC 't Gelevelt, Geluveldplaats 15

• de gebouwen van voetbalclub BS Geluveld,  

 Kasteelstraat 8A

• de gebouwen van het recyclagepark, 

 Kortekeerstraat 1

Zandvoorde

• OC Santforde, Zandvoordeplaats 35

Wat is dat nu juist, een AED?

Een AED is een draagbaar toestel dat een 

elektrische schok geeft aan iemand met levens-

bedreigende hartritmestoornissen. De AED meet 

het hartritme en bepaalt daarna automatisch of het 

hart een stroomstoot nodig heeft. Via gesproken 

instructies vertelt de AED letterlijk wat je moet 

doen om iemand te reanimeren tot de ziekenwagen 

arriveert.

“Iedereen kan een AED 

bedienen, het toestel 

bepaalt zelf of er een 

elektrische schok nodig 

is of niet.”

Meer informatie?  www.rodekruis.be

Gemeente lanceert 

nieuwe websites, 

burgerzaken 24/24 uur tot 

je dienst en toeristische 

troeven uitgelicht 

In november krijgt zonnebeke.be een nieuw 

jasje. Je navigeert makkelijk door het 

overzichtelijke menu of gebruikt de handige 

zoekfunctie die je zo snel mogelijk naar de 

pagina van bestemming brengt. Met de nieuwe 

website gaat de gemeente zelfs een stapje 

verder. Voortaan kan je bij je thuis officiële 
bevolkingsattesten aanvragen en quasi 

onmiddellijk in je mailbox ontvangen. 

Ook toerismezonnebeke.be kreeg een metamor-

fose. De nieuwe toeristische website toont je een 

handig overzicht van alle toeristische troeven 

uit onze gemeente via een praktische zoek- en 

filterfunctie. 

Beide websites hanteren de vernieuwde frisse 

huisstijl. Volledig nieuw is de voorleesfunctie, 

die de inhoud van de website voor iedereen 

makkelijk raadpleegbaar moet maken.

Meer info? Communicatiedienst, 

communicatie@zonnebeke.be, 

051 68 03 89

Gebouwen in centrum 

Beselare te koop 

De gemeente wil het dorpscentrum van Beselare 

een nieuw gezicht geven door haar gebouwen 

(oud gemeentehuis, oude pastorie, Beselareplaats 

1-2-3 en Wervikstraat 2) te verkopen. 

Kandidaat-kopers kunnen deze eigendommen 

kopen om er woningen en appartementen te 

bouwen voor de vrije markt. In het achterliggende 

gebied is immers ruimte beschikbaar voor 

collectieve tuinen, garages, parkeerplaatsen, 

fietsenstallingen en soortgelijke voorzieningen.

Wel moeten ze ervoor zorgen dat het dorpsplein 

er authentiek blijft uitzien, verschillende gebouwen 

hebben een erfgoedstatus.

Alle info over de selectiecriteria, voorwaarden, 

gunningscriteria en het deelnemingsformulier 

vind je op zonnebeke.be

Meer info? Dienst omgeving, 

patrick.blancke@zonnebeke.be, 051 48 00 62
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Terug die tijd van het jaar: 

maak je tuin en omgeving 

winterklaar   

Subsidie voor onderhoudswerken aan kleine 

landschapselementen

De gemeente wil er graag groen blijven uitzien, 

daarom kun je als bewoner een subsidie krijgen 

voor het onderhoud van kleine landschaps-

elementen zoals hagen, houtkanten, knotbomen 

en poelen. Doe je aanvraag online 

via zonnebeke.be.

Gezocht: knotters

Ben je op zoek naar brandhout en wil je aan 

de slag gaan als knotter? Het Regionaal 

Landschap Westhoek brengt eigenaars van 

knotbomen in contact met knotters. In ruil voor 

het geleverde werk, kan je vrij beschikken over het 

brandhout. Ondertussen is er al een fijne groep 
van een 30-tal knotters. Ze komen eenmaal in het 

jaar samen om de knotlocaties van de volgende 

winter onder elkaar te verdelen. Deze bijeenkomst 

vindt plaats in november, want dan gaat het tradi-

tionele knotseizoen van start. Knotten hoef je niet 

per se alleen te doen, wie weet ontmoet je iemand 

uit je buurt met wie je kan samenwerken! 

Interesse? RL Westhoek, 057 23 08 56, 

xavier.vlaemynck@rlwesthoek.be, rlwesthoek.be

Plant & Goed-actie

De gemeente geeft via de actie ‘Plant & Goed’ 

een duwtje in de rug bij de aankoop van plant-

materiaal (streekeigen bomen en struiken). 

Je kan kiezen uit verschillende pakketten: 

haagpakketten, hoogstamfruitbomen, hoog-

stamloofbomen en knotbomen. Plaats je

bestelling van 15 november tot en met

januari via het online formulier op zonnebeke.be.

NIEUW: Boombon-actie

Via de ‘boombon’ schenkt de gemeente één gratis 

boom aan kersverse ouders, vijftigjaren en nieuwe 

inwoners. Je kan kiezen uit hoogstamfruitbomen, 

hoogstamloofbomen, een miniboom of patioboom. 

Nieuwe inwoners krijgen hun bon mee wanneer 

ze zich inschrijven. Vijftigjaren en kersverse 

ouders kunnen een aanvraag indienen via het 

online formulier op zonnebeke.be 

Meer info? Dienst milieu, 051 48 00 74, 

milieu@zonnebeke.be

ZONNEBEKE BEWEEGT

Doe jij mee aan het klimaat-

atelier? Samen maken we 

Zonnebeke klaar voor de 

toekomst   

We kunnen er niet omheen, het klimaat verandert. 

Ook hier merken we het, denk maar aan de steeds 

drogere en hetere zomers met felle buien of nattere 

winters. In dit verhaal zijn er twee uitdagingen: erger 

voorkomen en oplossingen bedenken voor wat er nu 

al gaande is. Klinkt dit ver van je bed en enkel iets voor 

wereldleiders? Think again! 

Wat we lokaal kunnen doen, legt de gemeente vast 

in het Klimaatplan 2030. Acties die niet enkel “goed 

zijn voor het klimaat”, maar die ons leven soms ook 

gezonder, aangenamer en waarom ook niet goedkoper 

kunnen maken. En voor dat klimaatplan rekenen we 

op jouw medewerking! Want enkel met de inzet van 

iedereen - inwoners, handelaars, bedrijven, landbouwers, 

verenigingen, experten en overheden - kunnen we deze 

uitdagingen aan!

Met een klimaatenquête verzamelen we ideeën

In de klimaatenquête polsten we naar wat jullie wel of 

niet belangrijk vinden voor het klimaatplan. Zo kregen 

we een eerste zicht op waar kansen liggen voor 

mobiliteit, wonen, water, groen, energie en lokale 

economie.

Tijdens het klimaatatelier gaan we 

nog een stapje verder

Op dinsdag 13 december werken we verder 

met de resultaten van de enquête. We horen 

graag je mening: welke acties zijn er volgens 

jou mogelijk en hoe kunnen we die acties 

samen realiseren?

We combineren een kort informatief 

gedeelte met vooral veel aandacht voor 

jullie ideeën, suggesties, wensen en vragen. 

We verwachten niet dat je een expert bent 

in de materie, wel dat je met frisse energie 

samen out-of-the-box wil nadenken over hoe 

je wil wonen, leven en werken in Zonnebeke. 

Overtuigd? Schrijf je dan nu in! Dan maken 

we samen het verschil.

Praktisch

• Klimaatatelier Zonnebeke

• Dinsdag 13 december, van 19 tot 21 uur

• Iweinszaal in OC ’t Zonnerad, 

 Tresoriersstraat 5, Zonnebeke

• Inschrijven vóór 6 december 2022

• Inschrijven via 

 philippe.mingels@zonnebeke.be

Meer info? Dienst mobiliteit en 

duurzaamheid, 051 48 01 13, 

omgeving@zonnebeke.be,

philippe.mingels@zonnebeke.be
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Op de website van de FOD Economie kun je zelf 

nagaan of je in aanmerking komt voor het sociaal 

tarief.

Heb je hierover vragen? Dan kan je ook terecht 

bij de sociale dienst. 

Kortingsbon energiezuinig toestel

Wie geniet van het sociaal tarief voor energie 

kan ook een kortingsbon van 250 euro krijgen 

voor de aankoop van een energiezuinige koel-

kast, wasmachine, diepvriezer of droogkast. 

Van elk toestel mag je om de 2 jaar een bon 

aanvragen. Vraag de bon online of per post aan, 

vóór je het toestel aankoopt via 

fluvius.be/premies of neem contact op met 
de woondienst voor meer informatie.

 

Energiescan

Een energiescanner komt langs bij je thuis 

en bekijkt hoe je zuiniger met energie kunt 

omspringen. Je krijgt kamer per kamer handige 

tips die je meteen kan toepassen. Waar nuttig 

plaatst de energiescanner gratis energie-

besparend materiaal.

Via www.energiehuiswesthoek.be kan je nagaan 

of je recht hebt op een gratis energiescan en de 

energiescan aanvragen.  

Meer info kan je ook verkrijgen via de 

woondienst.

Zitdag energie 

De energiesnoeier geeft je eerst algemene tips 

om je energieverbruik onder controle te houden. 

Daarna is er tijd voor een persoonlijk gesprek 

met de energiesnoeier. Stel je vragen over je 

energieverbruik en je energiefactuur. Breng 

zeker je laatste jaarafrekening van elektriciteit 

en gas mee. 

Datum: donderdag 17 en 24 november van 14 tot 

18 uur in de flexruimte van de bibliotheek 

Afspraak maken kan via Mijn Zonnebeke 

of telefonisch via 051 48 00 63

of via 051 48 00 63. Vergeet je jaarlijkse afrekening 

niet mee te brengen.

Groepsaankoop zonnepanelen 2023

Zonnepanelen halen je energiefactuur naar beneden. 

Je moet immers zelf minder elektriciteit aankopen. 

Via de Provincie West-Vlaanderen krijg je de kans om 

deel te nemen aan een groepsaankoop zonnepanelen 

en/of thuisbatterij. 

Wegens groot succes is de editie van 2022 volzet. 

Wel kun je jou al inschrijven voor de groepsaankoop 

van 2023. 

Meer info 

Voor meer informatie over dit initiatief, surf naar of 

www.ichoosr.be/opslagwvl , bel naar het gratis nummer 

0800 26 151 (werkdagen van 9 tot 17 uur), of e-mail 

naar info@ichoosr.be

Kun je jouw energiefactuur niet betalen?

Maak een afspraak bij de sociale dienst.

Meer info?

Woondienst, 051 48 00 63, woondienst@zonnebeke.be  

Sociale dienst: 051 48 01 10, 

socialedienst@zonnebeke.be

Tips om de energie-

factuur te verlagen      

De energieprijzen swingen de pan uit. Je betaalt 

drie keer zoveel meer voor gas en elektriciteit 

dan één jaar geleden. De overheid probeert via 

een aantal maatregelen een stukje tegemoet te 

komen aan de hoge prijzen.

Stookoliecheque van 300 euro

Elk gezin dat met stookolie/propaangas  

verwarmt, komt in aanmerking voor de toelage 

van 300 euro. Wie stookolie of propaangas 

liet/laat leveren tussen 15 november 2021 en 

31 maart 2023 kan een toelage per post of via  

chequemazout.economie.fgov.be aanvragen, ten 

laatste voor 10 maart 2023.

Meer info via 0800 120 33 (gratis nummer, 

elke werkdag van 9 tot 16 uur) of 

stookoliecheque@economie.fgov.be 

Verwarmingstoelage sociaal verwarmings-

fonds

Gezinnen die recht hebben op een verhoogde 

tegemoetkoming, een laag inkomen hebben of 

in schuldbemiddeling zitten, hebben recht op de 

verwarmingstoelage wanneer ze verwarmen  

met stookolie (mazout), petroleum (type C) of 

propaangas in bulk. Neem binnen 60 dagen na 

de levering contact op met de sociale dienst. 

Breng je factuur en identiteitskaart mee.

Sociaal tarief voor energie

Ongeveer een miljoen Belgische gezinnen 

genieten van een sociaal tarief. Dat wordt 

verlengd tot 31 maart 2023. Het sociaal tarief is 

een gunstig tarief voor elektriciteit en aardgas 

voor gezinnen met bepaalde uitkeringen of 

tegemoetkomingen.

Van februari 2021 tot eind maart 2023 hebben 

personen met een verhoogde tegemoetkoming 

voor gezondheidszorgen ook recht op het sociaal 

tarief. Wie denkt recht te hebben op een verhoog-

de tegemoetkoming maar nog geen aanvraag 

deed, neemt best contact op met de mutualiteit.

Groepsaankoop elektriciteit en aardgas 

De provincie West-Vlaanderen organiseert op-

nieuw een groepsaankoop groene stroom en gas. 

Door de aanvragen van vele gezinnen te bun-

delen, kunnen verschillende energieleveranciers 

prijs geven voor een grote hoeveelheid. Die prij-

zen voor een grote groep zijn sowieso goedkoper 

dan wanneer je alleen naar de energiemarkt trekt.

Schrijf je dus vrijblijvend in tot en met 7 februari 

2023 via west-vlaanderen.be/besparen. Op 24 

februari 2023 krijg je een persoonlijk voorstel. Je 

ziet meteen hoeveel je kan besparen. Overstap-

pen naar het nieuwe energiecontract kan vanaf 

1 mei 2023. Alles wordt voor jou geregeld, zelf 

hoef je niets te doen.

Vergeet niet, je kan op elk moment kosteloos 

van energieleverancier en van energiecontract 

veranderen. 

Meer info of inschrijven? Kom langs bij de 

woondienst. Maak je afspraak via zonnebeke.be 



(Ver)bouwplannen?  

Voor vijftig euro krijg je onafhankelijk 

advies

Via het kenniscentrum Acasus van de  

provincie en de POM West-Vlaanderen krijg 

je voor amper 50 euro onafhankelijk advies 

bij het (ver)bouwen van je woning. 

De adviseur komt langs bij je thuis en 

screent je woning of plannen anderhalf uur. 

Nadien maakt hij een uitgebreid verslag op 

met een stappenplan en antwoorden op al 

je vragen. Door zijn advies gebruik je 

duurzame materialen en boek je winst in 

zowel budget als comfort. 

Meer info? Een advies boeken? 

www.acusus.be – info@acasus.be 

Op Mijn VerbouwPremie vind je alle 

Vlaamse premies die je kan krijgen voor 

verbouwingen 

Ga je muren, vloer of dak renoveren en iso-

leren? Zijn je ramen aan vervanging toe? Of 

plaats je nieuwe leidingen voor elektriciteit 

of sanitair? Via Mijn VerbouwPremie vind je 

alle Vlaamse premies die je kan aanvragen. 

Het nieuwe online loket van de Vlaamse 

overheid moet de aanvraag van premies 

voor renovatie en energiebesparende 

investeringen makkelijker maken.

Er zijn premies in volgende categorieën: 

dakrenovatie, buitenmuurrenovatie, vloer-

renovatie, renovatie van buitenschrijnwerk, 

binnenrenovatie, investeringen in hernieuwbare 

energie, en vernieuwing van elektriciteit en 

sanitair. 

Het bedrag hangt af van het totale gezinsinkomen 

en de samenstelling van het gezin. Voor 

bedrijfspanden gaat het om een vast bedrag 

per m2 of per installatie. 

Meer info? Gebruik de simulator op 

Mijn VerbouwPremie

Tot 60 000 euro renteloos lenen voor renova-

ties via de Vlaamse Mijn VerbouwLening 

Mensen uit de laagste en middelste inkomens-

klasse en verhuurders kunnen via Mijn Verbouw-

Lening tot 60 000 euro renteloos lenen om 

verbouwingen te bekostigen. Je kan de lening  

gebruiken voor zowel investeringen in woningkwa-

liteit als energie-efficiëntie. Zo kan je jou op lange 
termijn wapenen tegen een hoge energiefactuur.

De maximale looptijd van de Mijn VerbouwLening 

bedraagt 25 jaar. Je kan een lening aanvragen 

voor dakrenovatie, buitenmuurrenovatie, renovatie 

van buitenschrijnwerk en renovatie van vloeren en 

funderingen, binnenrenovatie, sanitair en elektrici-

teit, warmtepomp, warmtepompboiler en zonne-

boiler, zonnepanelen of een hybride warmtepomp.

Interesse? Je kan MijnVerbouwLening aanvragen 

via de woondienst. Maak hiervoor een afspraak 

via woondienst@zonnebeke.be of 051 48 00 63.
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Verschuiving 

ophaling 

restafval

nov
vrijdag

11

nov
donderdag

10
➜

Een woning verhuren 

in Zonnebeke kan 

enkel met 

conformiteitsattest   

Bij het verhuren van een woning of appar-

tement dat gebouwd werd voor 1970, is het 

verplicht om een conformiteitsattest toe te 

voegen aan het huurcontract. Dit attest toont 

dat de woning voldoende veilig en 

kwalitatief is, volgens kwaliteitsnormen die 

door Vlaanderen bepaald zijn. In Zonnebeke 

was het conformiteitsattest al verplicht voor 

het verhuren van woningen gebouwd voor 

1950. Vanaf 2023 wordt het principe dus ook 

toegepast op woningen gebouwd voor 1970.

Krijg je in 2023 dus een nieuwe huurder? 

Dan moet je een conformiteitsattest 

aanvragen. Bij lopende huurcontracten 

hoef je niets te doen. Huurders kunnen wel 

steeds een conformiteitsonderzoek 

aanvragen, los van het bouwjaar.

Krijg je geen conformiteitsattest? Dan mag 

je jouw woning niet verhuren voordat de 

nodige aanpassingen gebeurd zijn. Een 

conformiteitsattest aanvragen kost 

62,50 euro. De burgemeester heeft na je 

aanvraag 60 dagen de tijd om het attest te 

weigeren of toe te kennen. Meer info en 

aanvraagformulier, zie www.zonnebeke.be 

Meer info? woondienst@zonnebeke.be,

051 48 00 63

Energiezuige betaalbare 

woningen te koop in 

centrum Zonnebeke via

De Mandel 

Er zijn nog twee sociale woningen te koop in de 

Roeselarestraat te Zonnebeke via Bouwmaat-

schappij De Mandel. De woningen hebben veel 

lichtinval, werden ingericht met duurzaam 

materiaal en hebben een losstaande garagebox. 

De keuken kun je nog inrichten naar eigen smaak. 

De prijs start vanaf 232 679 euro. 

Kom je in aanmerking om een sociale woning 

te kopen? Bekijk de voorwaarden op 

www.demandel.be
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Het rioolputje, 

toch geen vuilnisbak? 

Sigarettenpeuken, plastic, kauwgom, olie, frituur-

vet, verf, cement … Je kunt het zo gek niet 

bedenken of de medewerkers van rioolbeheerder 

Riopact vinden het terug in de rioolputjes. Maar 

wist je dat veel van dat vuil in onze waterlopen 

terechtkomt? Daarom een warme oproep: gebruik 

de rioolputjes niet als vuilnis- of afvoerbak.

Van de riool naar de beek

In Vlaanderen rollen de rioolbeheerders het 

gescheiden rioolstelsel uit, met een buizenstelsel 

voor huishoudelijk afvalwater en een apart afvoer-

systeem voor het schone regenwater. 

De voordelen van zo’n gescheiden afvoer:

• minder wateroverlast in de buizen

• veel efficiëntere zuivering van afvalwater
• meer water voor onze waterlopen en bodem.

Het afvalwater stroomt naar de waterzuiverings-

installatie, het regenwater komt dikwijls (via het 

rioolputje) terecht in de waterlopen in jouw buurt. 

Geurhinder, ongedierte en wateroverlast

Wat je in of op een rioolputje gooit, gooi je dus 

eigenlijk in de beek. Waar vissen zwemmen, de 

jeugdbeweging een bootjesrace houdt en jouw 

viervoeter verkoeling zoekt. Da’s dus echt niet oké. 

Het vuil in de rioolputjes veroorzaakt nog meer 

problemen: 

• Etensresten trekken ratten en ander ongedierte 

 aan.

• Als er veel afval in de putjes voor jouw deur zit, 

 gaan die behoorlijk stinken. 

• Door vervelende verstoppingen kunnen de 

 rioolputjes het regenwater niet meer slikken,

 met overstromingen tot gevolg.

“Wat je in of op een rioolputje gooit, 

gooi je eigenlijk in de beek.”

Grote kuis

Onze gemeente telt heel wat rioolputjes. Die 

maken we 2 keer per jaar schoon met een ‘zuig-

wagen’. We halen er bladeren en zand uit. Maar 

jammer genoeg ook kilo’s bouw- en zwerfafval. 

Ook jij kunt helpen: gooi geen afval in de riool-

putjes op straat. Zo houd je onze waterlopen, 

beken en grachten mee schoon.

Waar hoort afval dan wel thuis?

• Sigarettenpeuken, hondenpoepzakjes en ander 

 klein afval horen thuis in de vuilnisbak.

• Verfresten, olie en frituurvet zijn voor het 

 recyclagepark.

• Overschotten van medicijnen breng je binnen 

 in jouw apotheek.

Putje verstopt? Even Riopact contacteren!

Is er een probleem met een rioolkolk in jouw 

straat? Neem contact op met Riopact, onze 

rioolbeheerder: www.riopact.be/contact. 

Meer info? www.riopact.be

Als 45-plusser 

starten met je eigen 

zaak? Gratis webinars 

begin december   

Heel wat mensen dromen van een eigen 

zaak, ook 45-plussers. Toch hebben starters 

op latere leeftijd zo hun eigen vragen en 

twijfels bij de opstart van hun zaak. 

Daarom organiseert de vzw Integraal begin 

december een 3-delige online informatie-

reeks ‘START 45+’. Daarin willen ze zoveel 

mogelijk 45-plussers de kans geven om 

goed voorbereid zelfstandig ondernemer te 

worden.

Zo krijg je info over de startmodaliteiten en 

-formaliteiten, de opmaak van een 

business- en financieel plan, het sociaal 
statuut van zelfstandigen, de aanvullende 

sociale bescherming, mogelijke 

ondersteunings- en subsidiemogelijkheden, 

startersleningen, 45+ ondernemersvaardig-

heden, enzovoort.  

Je kan gratis deelnemen, maar inschrijven is 

verplicht. 

Info en inschrijven? 

www.ondernemen50plus.com 

(aanbod “Start 45+”)

Nog geen cadeau 

voor het eindejaar?

Geef een Zonnebon 
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Voorleesweek in de bib    

Om te ontspannen, te ontsnappen, te verdwalen, 

te verbeelden, te lachen, te huilen, te leren, te 

oefenen, te begrijpen, te weten, te dromen, 

te groeien, te genieten ...

Redenen genoeg om (voor) te lezen!

Van 19-27 november zet de Voorleesweek het 

belang én het plezier van voorlezen extra in de 

kijker. Ontdek hier de activiteiten in de bib:!

Voorleesuurtje voor kleuters 

Een voorleesmoment met verhalen uit boekjes 

van de Leesjury. Laat je kleine spruit al op 

jonge leeftijd kennismaken met het plezier van 

(voor)lezen. Samen geniet je van een verhaal 

en achteraf ga je creatief aan de slag. 

> wanneer: vrijdagavond 18 november 

 16 tot 17 uur

>  voor wie: kinderen rond de leeftijd 

 van 3-6 jaar

> wanneer: zaterdag 19 november 

 om 13.30 uur

> voor wie: deelnemende kinderen en hun 

 ouders, iedereen die geïnteresseerd is 

 in het pilootproject

Kunstig voorleesontbijt

Op zondagochtend 20 november organiseert 

de bib weer een gezellig voorleesontbijt! 

Geniet samen - klein en groot - van een mooi 

verhaal en een lekker ontbijtje. Omdat het 

die dag ook Kinderkunstendag is, kan je ook 

kennismaken met de lasercutter waarmee je 

cut-outs kan maken in de stijl van kunstenaar 

Matisse. 

> wanneer: zondag 20 november 

 om 8.30 uur

> voor wie: kinderen en hun ouders

De leesclub

De leden van de leesclub van De Letterschuur 

komen tijdens de Voorleesweek bijeen en 

lezen aan elkaar een stukje voor uit een boek 

dat zij goed vonden of dat hen aangreep en 

dat ze graag wilden delen. Dit gebeurt in de 

gebruikelijke gezellige, ongedwongen sfeer 

waarbij er ook ruimte blijft om van gedach-

ten te wisselen.  Interesse in onze leesclub? 

Stuur een berichtje naar sonja.hauspie@

zonnebeke.be.

> wanneer: donderdag 24 november om   

 19.30 uur

> voor wie: volwassenen

Voorstelling voorleesproject

Biblio7, de bibliotheken uit de regio, het 

Wonderling verteltheater, de Woordenzee en 

VBS De Wijzer werken samen een 

pilootproject rond leesbevordering uit. 

Dit project laat kinderen proeven van het 

‘belevend lezen’. Aan de hand van co-creatie 

en via het medium van het luisterverhaal 

leren kinderen dat verhalen op tal van 

manieren te beleven zijn.  

ZONNEBEKE BELEEFT
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Filmprogrammatie 

4 november - Belfast (2021)

drama/komedie/wereldfilm
19.30 uur – speelduur: 1u37

OC De Leege Platse – gratis –

verplicht inschrijven

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 arbeidersklasse: 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

Griezelverhalen in het park

Kinderen tussen 10 en 16 jaar kunnen mee op 

een duistere verhalentocht. Trek je stapschoe-

nen aan en geef je over aan de spannende 

verhalen in het kasteelpark. 

Durf jij mee?

> wanneer: vrijdag 25 november van 

 20 tot 21 uur (vertrek aan de bib)

> voor wie: jongeren tussen 10 en 16 jaar

5 december - Un Triomphe (2020) 

drama/komedie 

19.30 uur - speelduur: 1u45

OC De Leege Platse – gratis – verplicht inschrijven

Tegemoetkomend aan de vraag van onze trouwe 

kijkers naar iets (k)luchtigers kozen we met ‘Un 

triomphe’ voor een komedie in de goeie Frans 

traditie. Om de eindjes aan elkaar te knopen, zet de 

werkloze acteur Étienne een theaterworkshop op in 

de gevangenis. Hij beslist om samen met hen 

Samuel Becketts beroemde toneelstuk 'Wachten op 

Godot' op te voeren. De mannen maken zich het 

stuk al snel eigen en tussen hen en Étienne groeit 

een unieke relatie. Wanneer de groep toestemming 

krijgt om buiten de gevangenismuren op te treden, 

krijgt Étienne eindelijk de kans zijn talenten te laten 

zien. Zo begint een triomfantelijke tournee buiten de 

gevangenis, die elke terugkeer achter de tralies 

pijnlijker maakt dan de vorige. De Franse regisseur 

Emmanuel Courcol gooide met zijn feelgoodverhaal 

meteen hoge ogen: een European Film Award voor 

beste komedie en een selectie voor het afgelaste 

Cannes 2020. Gebaseerd op een waargebeurd 

verhaal.

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

inschrijvingen@zonnebeke.be, cultuur@zonnebeke.be 

inschrijven via Mijn Zonnebeke

> dit breng je mee: warme (regen)kledij 

 en een zaklamp 

Alle activiteiten van de bib zijn gratis. Schrijf je 

wel steeds vooraf in via de 

website van de bib. 

Meer info? Bibliotheek De Letterschuur, 

051 77 01 58, bibliotheek@zonnebeke.be, 

zonnebeke.bibliotheek.be



Dag van de wetenschap 

Bibliotheek De Letterschuur zet Wetenschap 

in de kijker tijdens de laatste week van 

november. Benieuwd wat er te ontdekken 

valt? Hou de website in de gaten!

Meer info? Bibliotheek De Letterschuur, 

051 77 01 58, bibliotheek@zonnebeke.be, 

zonnebeke.bibliotheek.be/taalpunt
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10 & 11 november in 

Passendale en Zonnebeke 

Passchendaele Ceremony

De Canadese inname van de puinen van 

Passendale op 10 november 1917 betekent het 

einde van de Slag bij Passendale. Op 10 novem-

ber 2022 herdenkt de ‘Passchendaele Ceremony’ 

het einde van de slag en alle slachtoffers, onge-

acht hun nationaliteit. De ceremonie start om 18 

uur met een ingetogen reflectie bij het Crest Farm 

Canadian Memorial, gevolgd door een fakkeltocht 

langs de Canadalaan. De optocht volgt het traject 

van de bloedige laatste honderden meters van de 

aanval en eindigt aan de kerk van Passendale. 

10 november, van 18 tot 19.30 uur aan Crest Farm 

Canadian Memorial (Passendale), inschrijven niet 

nodig, parkeren kan in de omliggende straten

Wapenstilstand 

Wapenstilstand herdenken we in Zonnebeke met 

verschillende plechtigheden. Ook is er een gratis 

boekenbeurs met literatuur over de Eerste Wereld-

oorlog. Van 10 tot en met 13 november zorgen de 

vrijwilligers van het GPS1917 vzw voor gratis koffie 
op de parking van CWGC Tyne Cot Cemetery.

• 9 – 17 uur: boekenbeurs van de Westhoek, 

 PC De Craeye, Kraaiveldstraat 7, 

 Passendale – gratis toegang

• 11 uur: lament CWGC Tyne Cot Cemetery, 

 Passendale

• 14 uur: plechtigheid aan Black Watch Corner,  

 Oude Kortrijkstraat, Zonnebeke

• 16 uur: plechtigheid CWGC Tyne Cot Cemetery, 

 Passendale

Meer info? Passchendaele Museum, 

051 77 04 41, info@passchendaele.be, 

passchendaele.be

Passchendaele 

Museum sluit vanaf 

5 december door 

museumwerken

Het Passchendaele Museum sluit van 5 

december tot 1 februari. Tijdens de sluitings-

periode wordt de cinemazaal omgebouwd tot 

een immersieve ruimte. Wil je dus graag nog 

een laatste keer de 1917-film meepikken? Dan 
heb je nog tijd tot en met 4 december. Inwoners 

bezoeken het museum gratis.

Verder zal de herinneringsgalerij vernieuwd 

worden tot tijdelijke tentoonstelling over de 

militairen die tijdens de Eerste Wereldoorlog 

gesneuveld zijn in het kasteelpark. 

Deze tentoonstelling wordt gekoppeld aan een 

landart installatie in het park. 

Meer info? Passchendaele Museum, 

051 77 04 41, info@passchendaele.be, 

passchendaele.be

Mobiele expo op de 

markt van Zonnebeke 

over persoonlijke 

bezittingen van voor-

malige gevangenen van 

concentratiekampen  

Van 26 november tot 14 december start 

een mobiele buitententoonstelling op de 

markt van Zonnebeke in samenwerking met 

de Duitse Arolsen Archives. De reizende 

tentoonstelling #StolenMemory vertelt het 

verhaal achter persoonlijke bezittingen van 

voormalige gevangenen van concentratie-

kampen en belicht de zoektocht naar de 

familie en nabestaanden van de gedepor-

teerde slachtoffers. De tentoonstelling wordt 

door de Cel WOII uitgebreid met een extra 

luik rond de politiek gevangenen van Groot-

Zonnebeke: 14 inwoners die in de concen-

tratiekampen zijn omgekomen en 4 inwoners 

die zijn teruggekeerd. 

Gratis te bezichtigen vanaf 26 november op 

de markt van Zonnebeke

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

cultuur@zonnebeke.be

Inschrijven voor activiteiten 

via Mijn Zonnebeke 

Betaal voortaan ook via je bankapp!
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Help Rudy en laat zijn 

kerstboom schitteren: 

kerstzoektocht in 

Zonnebeke vanaf 

16 december

Rudy is de beste vriend van de Kerstman. 

Hij organiseert het kerstfeest voor hun twee 

maar heeft nog veel werk. Help jij mee om zijn 

kerstboom te versieren? Word de ‘buddy van 

Rudy’ en ga op zoek naar de kerstversiering in 

het Kasteelpark! 

De zoektocht werd uitgewerkt door Kathleen 

Amant. Katheel is de schrijfster van de

Anna- en Heksje Mimiboeken waarvan de bib 

er maar liefst 124 in de rekken heeft staan! 

Hoe kan je deelnemen?

In de bib kan je vanaf 16 december tijdens 

de openingsuren een gratis startpakket met 

kerstboomkaart, stickers en diploma afhalen. 

Het tijdstip van de wandeling kan je volledig zelf 

kiezen. Breng gerust je zaklampje mee als je de 

zoektocht in de (voor)avond plant! 

Waar vindt de zoektocht plaats?

De zoektocht start en eindigt aan bibliotheek 

De Letterschuur en neemt je mee doorheen het 

kasteelpark. De zoektocht is ongeveer 2 km 

lang. 

Wanneer?

De zoektocht loopt van 

16 december tot 8 januari

Voor wie?

Het is een ideale activiteit om samen met je 

(klein)kinderen tijdens de kerstvakantie te 

beleven.

Meer info? https://zonnebeke.bibliotheek.be

Beker van de 

burgemeester   

Na de editie van vorig jaar organiseren de 

sportdienst Zonnebeke en KEVC Beselare 

opnieuw de De beker van de burgemeester. 

Dit minivoetbaltornooi gaat traditioneel door in de 

kerstvakantie, van 26 tot en met 30 december. 

Inschrijven kan via sport@zonnebeke.be.  

Meer info? Sportdienst, sport@zonnebeke.be

Canadian Road to 

Passchendaele   

• Afstand: 6,5 km

• Start en parking: CWGC Tyne Cot Cemetery, 

 Vijfwegestraat, 8980 Passendale

Met de Canadian Road to Passchendaele treed 

je in de voetsporen van de Canadese troepen, 

die in 1917 de moeilijke taak kregen om de ruïnes 

van Passendale in te nemen. Onderweg leer je 

meer over deze bedroevende campagne. Na een 

aanvankelijk snelle opmars van Australische en 

Nieuw-Zeelandse troepen loopt het offensief vast. 

Waar de aanval op 26 oktober 1917 werd 

ingezet, slaagden ze er pas in om op 6 

november de puinen van Passendale in te 

nemen. Het resultaat van de ganse campagne 

van de Slag bij Passendale is bedroevend. 

Na 100 dagen is men vanaf Ieper slechts 8 km 

verder geraakt en waren er minstens 600.000 

verliezen (doden, gewonden en vermisten).

Weetje: De verharde Stroroute was initieel een 

treinverbinding tussen Ieper en Roeselare en 

was de enige ietwat bruikbare bedding in het 

maanlandschap.

Een overzicht van alle wandelingen in onze 

gemeente vind je op toerismezonnebeke.beN
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15 november

Café Dialoog

Zie Zonnebeke Info p. 6.

16 november

Crazy Wednesday: Plopsaqua De Panne

Klaar voor een spectaculaire dag vol waterpret, glijbanen 
en onvergetelijke avonturen? Laat je betoveren door de 
wondere waterwereld van Plopsaqua De Panne. 
Zwembrevet van 25 meter is verplicht.

> Info en organisatie: sportdienst | voor kinderen geboren 
 van 2009 t.e.m. 2016 | van 13 tot 17.30 uur | afspraak 
 aan sporthal Beselare | € 15 | 051 68 03 80 | 
 sport@zonnebeke.be | inschrijven via Mijn Zonnebeke

17 november

Dorpsrestaurant Zoë @ OC ’t Gelevelt

Menu: preisoep, vol-au-vent met koude wortelen en natuur-
aardappelen en pudding.

> Info en organisatie: Zorgnetwerk Zoë | van 11.45 tot  
 14 uur | OC ’t Gelevelt, Geluveld | € 9 | 051 48 06 11 
 | zoe@zonnebeke.be | inschrijven tegen de donderdag 
 (16.30 uur) voorafgaand aan het dorpsrestaurant

18 november

Voorleesweek: voorleesuurtje voor kleuters

Zie Zonnebeke Info p. 24.

Spelletjesnamiddag met gebak @ dorpspunt in 

Zandvoorde

Zie Zonnebeke Info p. 7

9 november

Kindernamiddag: knutselen en bezoek van de 

Sint @ dorpspunt in Zandvoorde

Zie Zonnebeke Info p. 7

10 november

Passchendaele Ceremony

Zie Zonnebeke Info p. 26.

Dorpsrestaurant Zoë @ WZC Passendale

Menu: courgettesoep, chicons in espe en patatjes, panna 
cotta met rood fruit.

> Info en organisatie: Zorgnetwerk Zoë | van 11.45 tot 
 14 uur | WZC Passendale | € 9 | 051 48 06 11 | 
 zoe@zonnebeke.be | inschrijven tegen de donderdag 
 (16.30 uur) voorafgaand aan het dorpsrestaurant

11 november

Wapenstilstand

Zie Zonnebeke Info p. 26.

Boekenbeurs van de Westhoek

Boekenaanbod rond Wereldoorlogen I en II, heemkunde 
en nieuwe boeken rond het thema geschiedenis.

> Info en organisatie: Heemkring De Zonnebeekse 
 Heemvrienden i.s.m. het Passchendaele Museum | 
 van 9 tot 17 uur | PC De Craeye, Passendale | gratis 
 toegang | 0472 29 54 53 | luc.delancker@gmail.com | 
 heemkring-zonnebeke.be

13 november

6de Poppies’Run

Het loopevenement bij uitstek doorheen het prachtig 
kasteelpark, richting Polygoonbos, de vlaktes ter hoogte 
van het Nonnebos, om dan via het kasteeldomein van 
Leonie Keignaert en het vijverbos terug te keren naar 
Zonnebeke. Kidsrun en drie afstanden telkens in een lus: 
5,5km, 12,9km en 21,2km. Prachtige goodiebag en tal van 
tombolaprijzen. Eerste prijs is een waardebon van 500 
euro bij Sportline.

> Info en organisatie: vzw ZoLo | start aan OC 
 ’t Zonnerad, Zonnebeke
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Wil je de activiteiten van jouw vereniging in de volgende Zonnebeke Info 

januari – februari 2023 laten verschijnen? Geef je activiteit in via 

uitdatabank.be en gebruik Zonnebeke als locatie. 

Meer info? Communicatiedienst, 051 68 03 89, 

communicatie@zonnebeke.be

november/

december

Deadline Zonnebeke Info

januari - februari 2023: 

30 november

Eéndagsactiviteiten

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 proef je van Pan de 
Muerto, een offerbroodje voor de doden. Met begeleider 
Kristof Pector.

> Info en organisatie: Avansa Oostende-Westhoek |  
 van 14 tot 16 uur | afspraak aan nieuwe parking 
 Doelbos, Lange Dreve 1, Zonnebeke | € 7,5 | 
 059 50 39 52 | info@avansa-ow.be | avansa-ow.be

1 november

Reveil, dag van de vergeten verhalen

Zie Zonnebeke Info p. 10.

3 november

Dorpsrestaurant Zoë @ OC ’t Gelevelt

Menu: kervelsoep, blinde vink met uiensaus en bonen in 
tomatensaus en sinaasappel.

> Info en organisatie: Zorgnetwerk Zoë | van 11.45 tot 
 14 uur | OC ’t Gelevelt, Geluveld | € 9 | 051 48 06 11 
 | zoe@zonnebeke.be | inschrijven tegen de donderdag 
 (16.30 uur) voorafgaand aan het dorpsrestaurant

Bloedcollecte in Passendale

> Info en organisatie: Rode Kruis Vlaanderen | van 17.30 
 tot 20 uur | PC De Craeye, Passendale | 015 44 33 22 
 | info@rodekruis.be | maak je afspraak via rodekruis.be

4 november

Film: Belfast (2021)

Zie Zonnebeke Info p. 25.

6 november

Kippenfestijn

Kippenfestijn ten voordele van ’t Zat vzw, Zonnebeke. 
Afhalen is ook mogelijk.

> Info en organisatie: ’t Zat vzw | vanaf 11.30 uur | 
 OC ’t Zonnerad, Zonnebeke | € 17/volwassene; 
 € 9/kind <12 jaar | kaarten te koop via ’t Zat vzw 
 (en medewerkers), d’Oude Timmerie en Kwaliteits-
 slagerij Hans en Ann | kaarten@tzat.be

© Pexels



9 december

Voorleesuurtje voor kleuters! 

Een voorleesmoment waarbij we voorlezen uit één of 
twee boekjes van de Leesjury. Laat je kleine spruit al op 
jonge leeftijd kennismaken met het plezier van (voor)
lezen. We genieten samen van een verhaal en gaan 
nadien creatief aan de slag.

> Info en organisatie: bibliotheek De Letterschuur |  
 voor kinderen van 3 tot 6 jaar | van 16 tot 17 uur | 
 Bibliotheek De Letterschuur, Zonnebeke | gratis |  
 051 77 01 58 | bibliotheek@zonnebeke.be | 
 inschrijven via zonnebeke.bibliotheek.be

10 december

Night of the Music 2022

Voor de zevende keer in haar geschiedenis organiseert 
de Koninklijke fanfare Sint-Cecilia Zonnebeke ‘Night of 
the Music’. Het belooft opnieuw een onvergetelijke avond 
te worden met een uitstekende cocktail van klassieke 
muziek en popmuziek. 
De fanfare wordt voor de gelegenheid versterkt door een 
band. Ook treden die avond een aantal artiesten op. 
Op de affiche prijken onder andere namen als Nick  
Beernaert (The Voice), Nico Vantomme en Franky Pluym. 
Bovendien staat er voor het eerst een koor op het po-
dium. Een niet te missen concert.

> Info en organisatie: Koninklijke fanfare Sint-Cecilia 
 Zonnebeke | om 20 uur | OC ’t Zonnerad, Zonnebeke | 
 € 20 | 0478 53 40 19 | info@night-of-the-music.be |  
 night-of-the-music.be

Kerstmagie 

Op 10 december wordt OC De Leege Platse in Beselare 
opnieuw omgetoverd tot een sfeervolle kerstmarkt. Denk 
aan cadeautjes, lekkernijen, kinderanimo, een hapje 
en een drankje... in een uitermate gezellig kader. We 
wensen ook dit jaar een mooi bedrag aan het goede doel 
Mucogent vzw te overhandigen. Voor de meest recente 
informatie kan je steeds terecht op onze Facebookpa-
gina: Kerstmagie Beselare. Tot dan! Het wordt opnieuw 
de mooiste tijd van het jaar.

> Info en organisatie: Kerstmagie Beselare | vanaf  
 15 uur | OC De Leege Platse, Beselare | Facebook- 
 pagina: Kerstmagie Beselare

13 december

Klimaatatelier

Zie Zonnebeke Info p. 16.

16 december

Noord Zuid D(e)light Quiz

Zie Zonnebeke Info p. 11.

17 december

Infoavond: De wolf terug in Vlaanderen 

Meerdere zwervende wolven doorkruisten de voorbije 
jaren het oosten van ons land. In de provincie Limburg 
vestigde zich de enige roedel van Vlaanderen. Voor het 
derde jaar op rij werd er een nest jongen grootgebracht. 
Sensatie en desinformatie tierden welig, sociale media 
draaiden dol. Jan Gouwy, streekgenoot én deskundige 
van het Vlaamse Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 
(INBO) volgt het wel en wee van de wolf in Vlaanderen 
(en daarbuiten) nauwgezet op. Ondersteund door uniek 
beeldmateriaal vertelt Jan over de terugkeer van een 
mythisch roofdier in Vlaanderen en Europa.

> Info en organisatie: Natuurpunt Westland kern  
 Zonnebeke i.s.m. Natuurpunt De Bron | van 20 tot 
 22.30 uur | OC ’t Gelevelt, Geluveld | € 5; leden: € 3 | 
 veerle.deconinck2@outlook.com
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1 december

Dorpsrestaurant Zoë @ OC ’t Gelevelt

Menu: groentesoep, kippenbil met erwtjes, wortelen en 
natuuraardappelen en appel.

> Info en organisatie: Zorgnetwerk Zoë | van 11.45 tot  
 14 uur | OC ’t Gelevelt, Geluveld | € 9 | 051 48 06 11 | 
 zoe@zonnebeke.be | inschrijven tegen de donderdag 
 (16.30 uur) voorafgaand aan het dorpsrestaurant

3 december

De Sint in Beselare 

De Sint en zijn Zwarte Pieten brengen opnieuw heel wat 
lekkers naar Beselare!

> Info en organisatie: Sinterklaascomité Beselare | 
 van 14 tot 18 uur | OC De Leege Platse, Beselare | € 2,5 |  
 sinterklaascomitebeselare@gmail.com | FB: Sinter- 
 klaascomité Beselare | inschrijven tegen 25 november

5 december

Film: Un Triomphe (2020)

Zie Zonnebeke Info p. 25.

19 november

Voorleesweek: voorstelling voorleesproject

Zie Zonnebeke Info p. 24.

20 november

Voorleesweek: kunstig voorleesontbijt

Zie Zonnebeke Info p. 24.

24 november

Voorleesweek: de leesclub

Zie Zonnebeke Info p. 24.

Dorpsrestaurant Zoë @ WZC Zonnebeke

Menu: seldersoep, lasagne en mandarijn.

> Info en organisatie: Zorgnetwerk Zoë | van 11.45 tot  
 14 uur | WZC Zonnebeke | € 9 | 051 48 06 11 |  
 zoe@zonnebeke.be | inschrijven tegen de donderdag 
 (16.30 uur) voorafgaand aan het dorpsrestaurant

25 november

Voorleesweek: griezelverhalen in het park

Zie Zonnebeke Info p. 24.

30 november

Crazy Wednesday 2.0: initiatie badminton 

Badminton is een sport voor jong en oud, voor recreant 
en competitiespeler. Deze gratis badmintoninitiatie wordt 
gegeven door de jeugdwerking van de Beselaarse Badmin-
tonclub. Kom jij kennis maken met deze racketsport waar 
je de shuttle lanceert over het net richting de open ruimte 
van je tegenstander. Word jij de nieuwe Julien Carraggi of 
Lianne Tan?

> Info en organisatie: 
 sportdienst | voor kin-
 deren geboren van 
 2007 t.e.m. 2014 | van 
 14 tot 16 uur | afspraak aan 
 sporthal Beselare | 
 gratis | 051 68 03 80 | 
 sport@zonnebeke.be |
 inschrijven via Mijn 
 Zonnebeke

© Sinterklaascomité Beselare



Meerdaagse activiteiten

16 en 21 november

Bloedcollecte in Zonnebeke

> Info en organisatie: Rode Kruis Vlaanderen | 
 van 17.30 tot 20 uur | OC ’t Zonnerad, Zonnebeke | 
 015 44 33 22 | info@rodekruis.be | maak je afspraak  
 via rodekruis.be

18 t.e.m. 26 november

Toneel: Verloren dromen

Maria is en oud vrouwtje dat in haar krotje aan de rand 
van de maatschappij leeft. De bouwpromotoren maken 
jacht op haar huisje, maar Maria (vuile Marja) wil van 
geen wijken weten en maakt het de bouwpromotoren niet 
gemakkelijk. Maria drijft op verschillende manieren de 
spot met het establishment en leert intussen ook twee 
leuke kinderen kennen die het zonnetje in haar leven 
worden. Verder moet ze ook optornen tegen de vele 
vooroordelen die er rond haar persoontje bestaan. Een 
verhaal uit het leven gegrepen met veel lachwekkende 
en emotionele momenten.
Tragikomedie van Peter Opstaele, in regie van Rik Alliet.

> Info  en organisatie: Koninklijke Toneelvereniging  
 vzw Vreugde na Arbeid Beselare | 18, 19, 20 
 (om 17.30 uur), 23, 25 en 26 november, telkens om 
 20 uur | OC De Leege Platse, Beselare | € 9 | 
 vreugdenaarbeid.be

26 november t.e.m. 13 december

Mobiele expositie ‘Stolen Memory’

Buitententoonstelling over de politieke gevangenen van 
Groot-Zonnebeke van 1940-1945.

> Info en organisatie: Cel WOII Groot-Zonnebeke  
 i.s.m. Arolsen Archives | Marktplein Zonnebeke, 
 Langemarkstraat 8 | gratis

16 december t.e.m. 8 januari

Kerstzoektocht met Rudy Rendier

Zie Zonnebeke Info p. 29.

17 en 18 december

Natuurloop Zonnebeke

Natuurloop Zonnebeke is een recreatieve loop in de vrije 
natuur. Vrije starturen, zowel op zaterdag als zondag. Je 
komt op de mooiste plekjes die de streek te bieden heeft. 
Kidstrail van ongeveer 3km, andere trails van 12km, 17km, 
25km, 32km en 42km.

> Info en organisatie: Natuurloop Zonnebeke | start aan 
 VBS De Wijzer, Zonnebeke | prijzen van 3 tot 22 euro 
 afhankelijk van de afstand | natuurloopzonnebeke.be

26 t.e.m. 3 december

Dag van de Wetenschap 

Zie Zonnebeke Info p. 27.

26 t.e.m. 30 december

De Beker van de Burgemeester

Zie Zonnebeke Info p. 29.

Langlopende activiteiten

Tot april 2023

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 volledige 
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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21 december

Crazy Wednesday: Jumpsquare Gullegem 

Ben je dol op springen en ben je je trampoline in de 
tuin beu? Kom dan zeker mee naar Jumpsquare in 
Gullegem-Kortrijk. Ga samen los op de trampolines, 
daag elkaar uit met vette tricks en versla je vrienden in 
de Dodge Ball Area.

> Info en organisatie: sportdienst | voor kinderen  
 geboren van 2009 t.e.m. 2016 | van 13 tot 16 uur |  
 afspraak aan sporthal Beselare | € 15 | 051 68 03 80 | 
 sport@zonnebeke.be | inschrijven via Mijn Zonnebeke

23 december

Film: De Slag om de Schelde

Najaar 1944. De Slag om de Schelde is gaande. 
Een grote zeeslag vindt plaats in Zeeland en West-
Brabant. De slag is beslissend voor het verloop van de 
Tweede Wereldoorlog. In de bloedige strijd kruisen de 
wegen van verschillende personen elkaar. We volgen 
onder andere Marinus, een jonge Nederlandse man 
die aan de kant van de Duitsers vecht. Ook volgen we 
William, een verdwaalde Britse zweefvliegtuigpiloot en 
Teuntje, die deel uitmaakt van een verzetsbeweging.

> Info en organisatie: Cel WOII Groot-Zonnebeke |  
 om 19.30 uur | OC De Leege Platse, Beselare | gratis

30 december

Concert: In Harmonie

Door de muzikale gezelschappen van Beselare waait een 
nieuwe frisse wind. De coronaperiode plaatste de koor-
leden van De Reutelnoot en de muzikanten van de Har-
monie Sint-Cecilia maandenlang op inactief. Maar nu zijn 
ze terug….en hoe!? Dat kan je zelf van dichtbij beleven 
tijdens een uniek gezamenlijk concert. Beide dirigenten, 
Peter Bruneel en Jamina Devos, geven het beste van 
zichzelf. Het wordt een heerlijk weerzien van jullie allen, 
tijdens een feestelijk moment in ons dorp. Laat jullie alvast 
meenemen op een muzikale wereldreis.

> Info en organisatie: Harmonie Beselare en Reutelnoot  
 | van 19.30 tot 22 uur | kerk van Beselare | € 12 |  
 0495 35 18 32 | info@harmoniebeselare.be |  
 reutelnoot@gmail.com

8 januari 

Nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners

Van 10 tot 13 uur in OC De Leege Platse. Alle inwoners 
welkom voor een gezellige babbel. De gemeente voorziet 
hapjes, drankjes en een coverband.



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 31 oktober , 1, 2 en 11 november, 26 december en 2 januari
• Zitdagen:
 - Burgerzaken: 5 november, 3 december 
 - Pensioendienst: 7 november, 5 december, tussen 9 en 11 uur (op afspraak via 1765 of via 051 48 00 75).
 - Juridische dienst: 9 november, 7 december, tussen 16.30 en 18 uur (op afspraak via 051 48 01 10).

Dienst vrije tijd:  op afspraak, gesloten op 31 oktober, 1, 2 en 11 november, 26 december en 2 januari

Recyclagepark
Ma: gesloten  do: 14u - 19u
Di: 14u - 18u  vrij: 14u - 18u
Woe: 9u - 12u en 14u - 18u  za: 9u - 15u
Gesloten op 1, 2, 11 en 12 november, 24 en 31 december

Bibliotheek
Ma: 9u - 12u | Di: 14u - 18u30 | Woe: 14u - 18u30
Do: 14u - 18u30 | Vrij: 14u - 18u30 | Za: 13u - 17u
gesloten op 31 oktober, 1, 2 en 11 november, 26 december en 2 januari

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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