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Beste inwoner,

Tradities: ze vormen de rode draad doorheen ons leven. Op oudejaarsavond wuiven we, 

elk op onze manier, 2022 uit. De goede herinneringen nemen we mee, de mindere dagen en

de tegenslagen geven we een plekje in ons hart. Nieuwjaarsdag opent zich als een gloednieuw 

schrift:	365	blanco	bladzijden	die	wachten	om	beschreven	te	worden.

Het is mijn oprechte wens dat 2023 voor elk van jullie een uniek en prachtig jaar wordt. 

Voorspoed, geluk en een goede gezondheid, het zijn oude wensen die recht uit het hart komen, 

wensen die samenvatten wat we allemaal zo graag willen.

2023	is	ook	voor	mij	een	bijzonder	jaar.	Op	6	december	mocht	ik	bij	de	gouverneur	de	eed	afleggen	
als burgemeester van Zonnebeke. In de afgelopen 16 jaar heb ik me grondig en met veel goesting 

op deze nieuwe opdracht voorbereid.

Het is mijn wens om burgemeester te zijn voor alle inwoners van onze gemeente. Ik wil, zoals ik 

altijd heb gedaan, een luisterend oor bieden en mij samen met de schepenen, de raadsleden en 

het	gemeentepersoneel	inzetten	voor	een	warme	en	financieel	gezonde	gemeente.	Verder	in	deze	
Zonnebeke Info blik ik samen met Dirk Sioen terug op de voorbije jaren en we kijken ook vooruit.  

Ook volgend jaar zetten we in op warme buurten. Zo ben je altijd welkom in het Dorpspunt in 

Zandvoorde. Met onze tips hou je je energiefactuur beheersbaar en we bieden weer een brede 

waaier aan activiteiten voor binnen en buiten. 

In de eerste plaats verheug ik me er op om jullie talrijk persoonlijk te mogen ontmoeten op de 

gemeentelijke nieuwjaarsreceptie op zondag 8 januari 2023 vanaf 10 uur in OC de Leege Platse 

in Beselare. Laten we samen klinken op een fantastisch 2023!

Ingrid Vandepitte

Burgemeester
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De burgemeesterswissel: 

een terug- en vooruitblik   

Een nieuw jaar, nieuwe vooruitblikken, 

verwachtingen, uitdagingen, herinneringen… 

Een van die veranderingen dit jaar is de 

burgemeesterswissel. Op 1 januari 2023 

neemt huidige eerste schepen Ingrid 

Vandepitte de fakkel over van Dirk Sioen 

als burgemeester.

Ingrid Vandepitte wordt hiermee de eerste 

vrouwelijke burgemeester van Zonnebeke 

sinds de fusie in 1977. (Herinneren we eraan 

dat juffrouw Léonie Keingiaert de Gheluvelt in 

1921 de eerste vrouwelijke burgemeester 

van België werd in wat nu deelgemeente 

Geluveld is.)

Bevoegdheden

Naast de bevoegdheden die eigen zijn aan 

de functie – politie, brandweer, noodplanning, 

de gemeentelijke administratieve sancties, 

algemeen beleid en coördinatie en externe 

relaties – behoudt Ingrid Vandepitte 

communicatie, patrimonium, lokale economie, 

woonbeleid en ruimtelijke ordening in haar 

portefeuille.

Dirk Sioen wordt eerste schepen. Hij behoudt 

openbare werken, riolering en nutsvoor-

zieningen en senioren en neemt er 

burgerzaken bij.

Cultuur gaat naar Jan Vandoolaeghe.

Dirk Sioen kijkt terug

“Ik blijf mij engageren voor Zonnebeke,” zegt 

Dirk Sioen met overtuiging. “Als eerste schepen 

zal ik me verder inzetten voor de bevolking.”

Dirk Sioen is 66 jaar en zijn politieke carrière 

begon	als	gemeenteraadslid	in	1995.	In	2004	
werd hij schepen onder burgemeester Cardoen 

en	in	2015	volgde	hij	hem	op	als	burgemeester	
van Zonnebeke.

>> Hoe kijkt Dirk Sioen terug op zijn 

  burgemeesterschap?

“Als burgmeester ben je lid van het schepen-

college en je neemt beslissingen samen. 

Ik kijk met veel voldoening terug op de voorbije 

acht	jaar.	Zonnebeke	is	een	financieel	gezonde	
gemeente, en dat is, zeker in deze tijden, 

belangrijk. Samen hebben we een aantal 

belangrijke projecten afgerond, zoals de 

doortocht van Zandvoorde, met een gescheiden 

rioleringsstelsel en ledverlichting, woon-

uitbreidingsprojecten in verschillende 

deelgemeenten of het nieuwe Bondgenootje 

in Passendale. Het project van de oude 

gemeenteschool in Beselare zal weldra 

afgerond zijn. Persoonlijk vond ik het een hele 

eer om de Britse koning Charles, toen nog prins 

Charles, en onze Koning en Koningin te mogen 

ontvangen voor de herdenking van de Eerste 

Wereldoorlog.”

>> Heeft de burgemeester ook tips 

  voor zijn opvolger?

“Elke burgemeester legt zijn eigen accenten. 

Ik ken Ingrid al heel lang, ik heb op een 

aangename en positieve manier met haar 

samengewerkt in de voorbije tien jaar. Ze heeft 

alles in zich om een goede burgemeester te zijn. 

Ik kijk ernaar uit om onze goede samenwerking 

verder te zetten.”

Ingrid Vandepitte kijkt vooruit

“Ik had nooit gedacht dat ik op een dag 

burgemeester zou worden,” zegt Ingrid 

Vandepitte. “In de politiek gaan was eigenlijk 

het logisch gevolg van mijn betrokkenheid bij 

de organisaties waar ik lid van was en mijn 

enige doel was en is om mij dienstbaar op te 

stellen. Dat is ook wat ik als burgemeester 

verder wil doen.”

Ingrid Vandepitte is dit jaar 60 geworden. 

Ze begon haar carrière als gemeenteraadslid 

in 2007. In 2013 werd ze schepen en in 2019 

eerste schepen. Op 6 december 2022 legde ze 

de eed af bij provinciegouverneur De Caluwé.

>> Hoe kijkt Ingrid Vandepitte naar 

  haar nieuwe functie?

“Ik heb er goesting in,” zegt ze met grote 

overtuiging. “Ik heb ook de tijd gehad om me 

op het burgemeesterschap voor te bereiden. 

Als schepen en later als eerste schepen, heb ik 

me altijd respectvol, opbouwend en oplossings-

gericht opgesteld. Mensen spreken mensen, het 

is voor mij geen holle slogan. Ik geloof in het 

in gesprek gaan met elkaar, over de politieke 

grenzen heen. Ten slotte zetten we ons allemaal 

in voor het welzijn en het welbevinden van onze 

gemeente.

Ik ken mijn collega’s intussen al vele jaren, 

we werken goed samen. Als burgemeester zal 

ik natuurlijk eigen accenten leggen, misschien 

dingen anders aanpakken dan mijn voorganger. 

We hebben nu eenmaal allemaal onze eigen 

persoonlijkheid.

In de voorbije jaren heb ik mijn politieke functie 

gecombineerd met ons landbouwbedrijf. Dat zal 

ik loslaten. Ik wil me volledig inzetten voor het 

burgemeesterschap.”

>> Wat wil de nieuwe burgemeester in 

  de volgende jaren realiseren?

“Ik sta honderd procent achter de doelstellingen 

van het bestuur. Ik zal mij volledig inzetten om 

de projecten die in uitvoering zijn, te voltooien 

en ik hoop om nog een aantal belangrijke 

projecten op te starten. 

Ik kijk er al naar uit om de site van de oude 

jongensschool in Beselare in volle activiteit 

te zien. Een bloeiend verenigingsleven is de 

ruggengraat van de samenleving. We moeten 

er alles aan doen om jonge gezinnen de kans 

te bieden in eigen gemeente een betaalbare 

woning te kopen. Uiteraard zal ik me verder in-

zetten voor onze lokale economie. Zeker in deze 

moeilijke tijden verdienen onze handelaars 

en ondernemers onze steun. Zo komt er weldra 

een ludieke actie ‘Let’s stick together’, waarover 

snel meer!”

Wissels in het bijzonder comité

Ook in het bijzonder comité voor de sociale 

dienst gebeuren er twee ledenwissels. Dit 

comité is, naast het vast bureau, het tweede 

uitvoerend orgaan van het openbaar centrum 

voor maatschappelijk welzijn. De leden beslis-

sen over de individuele dossiers van personen 

die een hulpvraag stellen aan de sociale dienst.

We verwelkomen alvast Kevin Carrein en 

Lies Desmet. Beide Passendalenaren 

vervangen  Zandvoordenaren Johan Tally en 

Patricia Vandamme, die respectievelijk 4 en 2 

jaar zetelden in het comité. We bedanken hen 

voor hun inzet.

Zitdagen

Nieuw is dat de burgemeester en de 

schepenen voortaan op het gemeentehuis 

bereikbaar zijn voor een ‘zitdag’. Er wordt een 

kantoor vrijgemaakt op de benedenverdieping 

dat voor iedereen gemakkelijk toegankelijk is. 

Nieuwe burgemeester Ingrid Vandepitte is elke 

voormiddag van dinsdag tot en met vrijdag 

beschikbaar op afspraak. Een afspraak kan je 

maken	via	051	48	00	60.	
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“De eerste jaren in het leven van een kindje zijn 

heel belangrijk. Een goede ontwikkeling is van 

belang voor hun verdere levensloop. Daarom is 

de job als onthaalouder niet te onderschatten.” 

zegt Jolien Barbier.

Jolien (32) werkt sinds 2014 als zelfstandig 

onthaalouder “Bij Tante Jolien”, in samenwerking 

met Felies. Ook Kathy Decroix (42) werkt als 

onthaalouder in een gezinsopvang onder Felies, 

dit	sinds	2015.	Beide	zijn	al	van	jongs	af	
gepassioneerd door de job en willen deze passie 

graag even met je delen.

Kathy, wat maakt met kinderen werken nu net 

zo fijn?

Kathy: “De liefde die je krijgt van hen. En het 

respect en vertrouwen dat je krijgt van de ouders. 

Het doet altijd deugd om spontaan een berichtje te 

krijgen “dat je super goed bezig bent”. Ook is het 

fijn	als	je	kindjes	van	vroeger	terug	ziet	en	ze	je	
direct een knuffel geven. Een duidelijk teken dat ze 

je niet vergeten zijn.”

Jolien: “Dat klopt volledig. Ik heb al van 

verschillende gezinnen hun eerste, tweede en 

soms zelfs derde kindje mogen opvangen. 

Die mooie samenwerking en dat vertrouwen met 

die ouders sluit ik voor altijd in m’n hart. Zo heb ik 

ondertussen ook al veel bijnaampjes gekregen van 

hen en de kinderen, zoals ‘tattie’, ‘tantien’ en ‘tante 

Lien’.”

Is er een herinnering die er met kop en 

schouders bovenuit steekt?

Jolien: “Voor mij is dat het jaarlijks bezoek van 

Sint-Maarten en zijn Pieten. Elk kindje mag dan bij 

de Sint op de schoot. Daarnaast vind ik het 

geweldig als ik een verschil heb kunnen maken 

in het dagelijks leven van een kind, dat hij of zij 

bijvoorbeeld plots vlotter eet door een trucje van 

tante Jolien.”

Kathy: “Telkens als het Heksenstoet is, is dat een 

leuke periode. Er staan dan diverse heksen 

verspreid in het dorp. We gaan dan samen op 

wandel om die te bekijken en de kindjes ermee 

vertrouwd te maken. Ze trekken ook altijd grote 

ogen als ik mezelf verkleed als heks.”

Welke activiteit zou je aan de ouders aanraden 

tijdens de vakantie?

Kathy en Jolien: “Dansen! Altijd lachen en 

plezier verzekerd.”

Op deze positieve (muziek)noot ronden we af en 

wensen we jullie nog veel succes en plezier in 

jullie job!

Op zoek naar opvang voor je baby of 

peuter? 

Gebruik de kinderopvangwijzer

Opvang vinden voor je kind is niet altijd een 

makkelijke klus. De kinderopvangwijzer kan 

een hulpmiddel zijn bij je zoektocht. 

Je vindt ‘m op zonnebeke.be.

Waarom is deze zo handig?

• Je krijgt een overzicht op kaart of via een

 lijst van alle actieve onthaalhouders in

 Groot-Zonnebeke.

• Per onthaalouder krijg je heel wat extra 

 informatie: vrije plaatsen, tarieven, 

 openingsuren, verlofdagen, leuke foto’s 

 van de werking…

• Door meerdere vakjes aan te vinken, 

 kan je verschillende onthaalouders in één

 beweging mailen met je vraag naar opvang.

Meer info? Lokaal loket kinderopvang, 

0474 91 10 88, ria.vermeersch@zonnebeke.be
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Heb je iets te vieren 

in 2023?

Valt jullie huwelijksjubileum in 2023? 

Of word je 100 jaar of ouder? 

Alvast	een	dikke	proficiat	gewenst!	
Wil je graag ontvangen worden op het 

gemeentehuis of zou je graag de 

burgemeester en de schepenen 

uitnodigen op je receptie? 

Vul het formulier in op zonnebeke.be 

of geef een belletje aan onze dienst 

burgerzaken.

Meer info? Dienst burgerzaken, 

051	48	00	75,	bevolking@zonnebeke.be

Hé Zonnebeke, daten we binnenkort?
Langskomen bij onze diensten? Maak een
afspraakje!

Surf naar zonnebeke.be of bel naar
051 48 00 60.

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

INTERVIEW 
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BKO ’t Bondgenootje: 

kalender 

• Kerstvakantie: heb je nog een vraag over 

 de inschrijving van je kind of ben je nog heel

 dringend op zoek naar opvang? Neem dan

 gerust contact op met de coördinatrice of 

 de locatieverantwoordelijke en we bekijken

 samen wat we kunnen doen.

• Januari/februari:

	 -	Woensdag	25	januari:	
  geen school voor GBS De Regenboog, 

  ’t Bondgenootje Geluveld is de hele dag

  open.

 - Vrijdag 27 januari: geen school voor VBS

   De Biesweide, ’t Bondgenootje Beselare 

  is de hele dag open.

 - Maandag 30 januari: geen school voor 

  VBS De Fontein, ’t Bondgenootje Passendale

  is de hele dag open.

 - Woensdag 1 februari: geen school voor 

  VBS De Biesweide en VBS De Wijzer, 

  Bondgenootjes Beselare en Zonnebeke 

  zijn de hele dag open.

• Krokusvakantie:

 - Alle locaties zijn open van 20 tot en met 

	 	 24	februari,	telkens	van	6.45	tot	18.30	uur.
 - Je kan inschrijven van maandagmiddag 

  6 tot en met zondag 12 februari via Tjek.

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

Onze jurist helpt je 

gratis op weg  

Elke eerste woensdag van de maand 

is er een jurist aanwezig op het 

gemeentehuis die inwoners van 

Zonnebeke gratis helpt met simpele 

juridische vragen. Bijvoorbeeld: 

“Mijn huurcontract is opgezegd, kan 

dat wel? Ik kreeg een dagvaarding, 

wat doe ik? Mijn ex-man betaalt geen 

alimentatie, wat kan ik doen?”

Heb je een moeilijkere vraag? Dan 

zoekt onze jurist samen met jou waar je 

terecht kan: bij een advocaat, notaris of 

vakbond bijvoorbeeld.

Deze maanden komt de jurist langs op 

4 januari en 1 februari, telkens van 

16.30 tot 18 uur. Maak je afspraak via 

051	48	01	10.

Meer info? Sociale dienst, 

051	48	01	10,	
socialedienst@zonnebeke.be



Beperkt inkomen? 

Verwarm je via het 

Verwarmingsfonds    

De verwarmingstoelage is een bedrag 

dat je terugkrijgt voor de aankoop van 

brandstof	(maximum	456	euro).

• Welke brandstof? 

 Stookolie, mazout, lamppetroleum 

 (type c) of bulk propaangas in een tank.

• Voor wie? 

 Je hebt recht op de verhoogde

 tegemoetkoming, je hebt een begrensd

 inkomen of je hebt schulden.

‘Koffie met formulieren’    

Wil je weten of jij recht hebt op de 

verwarmingstoelage? Kom naar de 

gratis zitdagen. We geven kort wat 

uitleg en erna heb je de mogelijkheid 

om de toelage aan te vragen. 

We bekijken ook direct of je recht hebt 

op de stookoliecheque van de federale 

overheid. Ondertussen kan je genieten 

van	een	kopje	koffie	en	een	versnapering.

• Op 19 januari, om 13.15 uur, 

 in het dorpsrestaurant in Geluveld 

 (OC ’t Gelevelt).

• Op 31 januari, om 14 uur, 

 in het dorpspunt in Zandvoorde.

Breng zeker je leveringsfactuur mee, 

je bewijs van betaling van de factuur, 

je identiteitskaart met pincode en je 

rekeningnummer.

Meer info? Sociale dienst, 

051	48	06	10,	
socialedienst@zonnebeke.be
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        in Zonnebeke 

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 leefomgeving. 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 

je steentje bijdragen? Neem dan zeker 

contact op met onze buurtzorgregisseur 

Arno.

Een pintje en een goeie babbel op 

Café Dialoog 

In november ging Café Dialoog voor de eerste 

keer door in Zonnebeke en Zandvoorde. 

Een moment om met de buurtbewoners rond 

de tafel te zitten. Alvast twee geslaagde edities. 

Jong en oud gingen in gesprek over het aanbod 

in de (deel)gemeente en het dorpspunt, leerden 

wat een ‘zorgzame buur’ kan betekenen… 

We zijn enthousiast om verder te bouwen 

aan deze brug over verschillende generaties 

heen. Bedankt aan alle aanwezigen voor jullie 

inbreng. Wij gaan met jullie voorstellen aan de 

slag! Binnenkort nieuwe edities in de andere 

deelgemeenten. Hou zonnebeke.be in de 

gaten. Tot spreeks!

Meer info? Buurtzorgregisseur Arno, 

0473 13 02 16, 

zorgzamebuurten@zonnebeke.be

Activiteiten 

dorpspunt   

In het dorpspunt kan je kleine 

boodschappen doen, brood 

bestellen, boeken ontlenen of 

gewoon even binnenspringen 

voor een praatje, drankje of een 

leuke activiteit. Ze zijn doorlopend 

open!

► Wist je dat de medewerkers ook 

 wekelijks het glas ophalen op 

 woensdagvoormiddag binnen de 

 bebouwde kom? Interesse? 

 Geef hen een belletje!

Op de planning in januari en februari:

•  13 januari, om 14 uur: 

 bierproefnamiddag met lokale biertjes

• 23 januari, om 14 uur: 

 verwennamiddag met gezichtsverzorging

• 14 februari, om 14 uur: 

 bloemschikken

• 22 februari, om 14 uur: 

 kinderfilm	@	dorpspunt

Meer info of inschrijven? 

Dorpspunt	in	Zandvoorde,	057	20	52	77,	
dorpspuntinzandvoorde@delovie.be
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Nieuwe zonnebeke.be 

en toerismezonnebeke.be 

online!   

Sinds 1 december beleef je een nieuwe 

surfervaring op de gemeentelijke en toeristische 

websites van Zonnebeke. De nieuwe huisstijl 

werd verder uitgerold en we zetten digitale 

stappen vooruit.

Waarmee kunnen we jou helpen?

De openingszin van de zoekbalk zet meteen 

de trend. We willen je zo snel en goed mogelijk 

helpen. Via enkele kliks moet je op je 

eindbestemming geraken. Werk je liever niet 

met de zoekbalk? Dan kan je ook gebruik maken 

van de opvallende iconen om de populairste 

pagina’s te vinden. Bovenaan pasten we ook 

het menu aan. Slechts twee opdelingen nog: 

zakelijke en vrijetijdsinformatie.

Digitale dienstverlening op zonnebeke.be

Heb je een attest of akte nodig? Vanaf nu kan 

je op zonnebeke.be bij verschillende akten 

en attesten onmiddellijk je online aanvraag 

indienen. Hoef je niet meer naar het 

gemeentehuis te komen. Een gemak voor jou

en het bestuur. Ook andere zaken werden 

gedigitaliseerd. Zo kan je bijvoorbeeld online 

een conformiteitsattest of de erkenning van je 

vereniging aanvragen.

Vul je toeristisch mandje

Op de toeristische website kan je je trip op 

voorhand	uitstippelen.	Kies	via	de	filters	de	voor	
jou leukste activiteiten en bezienswaardigheden, 

plaats ze bij je favorieten en bouw zo je eigen 

dagprogramma op.

Voor iedereen

Moeilijkheden met je zicht? Geen probleem meer 

op onze websites. Gebruik de voorleesfunctie, 

plaats de tekst groter of in hoog contrast of 

gebruik de digitale liniaal. Ook wie via tablet of 

smartphone surft, kan via het responsive design 

genieten van een optimale surfervaring.

Heb je nog een foutje opgemerkt? Een knop 

of link die niet werkt? Laat het ons weten via 

communicatie@zonnebeke.be. Zo zorgen we 

ervoor dat de website goed blijft werken voor 

jou.

Meer info? Communicatiedienst, 

051	68	03	81,	communicatie@zonnebeke.be

Lees de correcte antwoorden op zonnebeke.be.
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Heeft januari koude en droge 

dagen, dan zal in februari de 

sneeuw je plagen   

Of dat wordt toch gezegd tenminste. Sowieso is het goed om je 

voor te bereiden op mogelijke sneeuw en ijzel.

De gemeente zet haar strooidienst in

In normale omstandigheden strooit de gemeente ’s nachts of 

’s morgens zout op de belangrijkste hoofd- en zijwegen. Waar 

onvoldoende verkeer voorbijkomt, wordt niet gestrooid, want dan 

zal het zout niet werken. Door te weinig verkeer wordt het zout 

niet genoeg ingereden, wat net nodig is om sneeuw of ijs te laten 

smelten.

De gewestwegen (Menenstraat, Briekestraat, Westrozebekestraat, 

Molenstraat, Passendalestraat, Beselarestraat, Wervikstraat, 

Roeselarestraat en Ieperstraat) krijgen hun zoutlaag via de diensten 

van het Vlaams Gewest. Wanneer er een tekort dreigt aan strooi-

zout, mag de gemeente enkel de belangrijkste hoofdwegen strooien.

In uitzonderlijke weersomstandigheden of bij aanhoudende sneeuw-

val kan de gemeente ook sneeuw ruimen.

Wat vragen we aan jou?

• Hou het voetpad voor je huis vrij van sneeuw en ijs. Wanneer 

 iemand uitglijdt voor je huis, kan jij aansprakelijk gesteld worden.  

 Hoop de sneeuw op aan de rand van het voetpad, niet op de  

 weg. Maak ook de goten vrij, zodat het dooiwater steeds weg 

 kan.

Vuurwerk met 

oudejaar  

We zetten nog even de spelregels op 

een rijtje als je vuurwerk wil afsteken 

met oudejaar:

• Enkel geluidsarm vuurwerk is    

 toegestaan,

• tussen 31 december 

 (vanaf 23.30 uur) 

 en 1 januari (tot 1 uur),

• buiten de bebouwde kom,

• zonder vergunning,

• maar op eigen verantwoo-

 delijkheid.

Meer info? 

Dienst	evenementen,	051	48	00	61,	
evenementen@zonnebeke.be

ZONNEBEKE BEWEEGT

 Denk ook even aan je oude buurvrouw of 

 zieke buurman en doe dit in hun plaats. 

 Strooizout kan je kopen in elke doe-het- 

 zelfzaak of supermarkt.

• Ook in het verkeer moet je als weggebruiker 

 je verantwoordelijkheid nemen en 

 voorzichtig de weg op gaan. Dit geldt  

 zowel voor bestuurders van motor-

	 voertuigen	als	voor	fietsers	en	voetgangers.
• De afvalophaling kan vroeger of later 

 gebeuren. Plaats daarom de avond voor de 

 ophaling je afvalzakken buiten op een goed

 zichtbare plaats. Controleer of ze niet 

 werden ondergesneeuwd.  

 Werden ze niet opgehaald? Neem ze 

 opnieuw binnen en plaats ze buiten bij 

 de volgende ophaling.

• Hou een oogje in het zeil voor de vogeltjes.  

 Ze kunnen wel wat extra voedsel gebruiken 

 bij een dikke sneeuwlaag. 😉

Wintertips

Tenslotte hou je ook binnen best rekening met 

winterweer. Een bevroren waterleiding 

en/of – meter is niet alleen vervelend, 

het kan je ook heel wat geld kosten. 

Wat kan je doen:

• Zorg ervoor dat de temperatuur in die 

 ruimtes altijd boven het vriespunt blijft.

• Denk aan buitenkraantjes en leidingen in 

 of tegen koude buitenmuren.

• Sluit het water af als de woning onbewoond

 is tijdens de winter.

• Controleer regelmatig de stand van je 

 watermeter om lekken op te sporen.

Je kan alle tips in detail nalezen op 

dewatergroep.be. Zo ook wat je best doet 

als je leidingen toch bevroren zijn.

Meer info? Dienst infrastructuur, 

051	68	03	87,	infrastructuur@zonnebeke.be

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!

 

TIS Energiefit-sessies! 

Warm water 1/02/2023
  Online  start om 20u00

Verwarming 14/02/2023

  Online  start om 20u00

Warmtepompen 2/03/2023

  Online  start om 20u00

Ventilatie 14/03/2023

  Online start om 20u00

Zonnepanelen 6/04/2023

  Online  start om 20u00

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. 
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Premies voor 

goeie isolatie

De huur-en isolatiepremie is een extra 

hoge premie voor dakisolatie, 

hoogrendementsglas en spouwmuur-

isolatie in huurwoningen. 

Een projectpromotor begeleidt je als 

huurder en verhuurder bij de 

voorbereiding en de uitvoering 

van de werken.

De premies bedragen:

• Dakisolatie: 24 euro per m² 

•	 HR-glas:	85	euro	per	m²	
• Spouwmuurisolatie: 12 euro per m² 

Geïnteresseerde huurders en 

verhuurders kunnen contact opnemen 

met een projectpromotor in de buurt.

Deze	premies	zijn	voor	specifieke	
doelgroepen.

Meer info? 

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

vlaanderen.be/huur-en-isolatiepremie

Gewijzigde 

openingsuren 

recyclagepark

Op dinsdag 10 januari zal het 

recyclagepark uitzonderlijk openen 

om	15.30	uur	in	plaats	van	14	uur.

Meer info? 

Milieudienst,	051	48	00	74,	
milieu@zonnebeke.be

Houd  
de lucht 
in je huis  
gezond

Zet je  

raam open

Schakel je  

ventilatiesysteem in

Open je 

ventilatieroosters 

ZORG ELKE DAG VOOR VERSE LUCHT IN HUIS

VOORKOM SCHIMMELS  

EN SCHADELIJKE LUCHT 

Bespaar met de groeps-

aankoop groene stroom 

en gas 

Nog tot en met 7 februari kan je opnieuw 

gratis en vrijblijvend inschrijven voor de 

groepsaankoop groene stroom en gas van 

de provincie West-Vlaanderen. Hoe meer 

deelnemers, hoe groter de besparing kan zijn!

Stapte je al eerder over naar een voordelig 

(groepsaankoop)contract? Hou er dan rekening 

mee dat je energieleverancier je contract kan 

verlengen aan dure prijzen. Denk eraan: je kan 

op elk moment kosteloos van energieleverancier 

en van energiecontract veranderen.

Meer info of hulp bij je inschrijving? 

Woondienst,	051	48	00	63	of	0800	18	711,	
woondienst@zonnebeke.be, 

west-vlaanderen.be/besparen

Tips voor wie een 

huis of appartement 

huurt  

Huur je een huis of appartement in de 

Westhoek?	Enkele	filmpjes	maken	je	
wegwijs over de vereisten rond 

woningkwaliteit, de regelgeving rond 

huren,	financiële	tussenkomsten	en	
energietips.

Bekijk	de	filmpjes	via	dvvvesthoek.be/nl/
huren of scan de QR-code. 

Meer info? 

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

jobstudenten voor 

het reyclagepark   

We zijn op zoek naar enthousiaste 

studenten die op zaterdag een handje 

willen toesteken, een centje willen 

bijverdienen en een toffe ervaring wensen 

op te doen.

Wat moet je doen?

Samen met een vaste medewerker onthaal 

je de bezoekers van en hou je toezicht 

op het recyclagepark (controleren van de 

afvalsoorten, inschatten van hoeveelheden, 

helpen bij de betaalzuil…). Je zorgt ervoor 

dat het park netjes blijft.

Wie zoeken we?

• Je bent minstens 18 jaar.

• Je kan je regelmatig vrijmaken op 

	 zaterdag	(van	9	tot	15	uur).	Ook	in	
 vakantieperiodes kan je eventueel 

 bijspringen.

• Je bent communicatief, oplossings-

 gericht en staat te springen om iets

 nieuws te leren.

Hoe solliciteren?

Vul het sollicitatieformulier in op 

zonnebeke.be, tot en met 18 januari.

Meer info? Personeelsdienst, 

051	48	00	65,	personeel@zonnebeke.be

Doe jij ook aan 

autodelen?  

Sinds een jaar kan je in Groot-Zonnebeke 

aan autodelen doen. Bespaar kosten en tijd 

en geef zo ook het milieu een duwtje in de 

rug. Het voorbije jaar hebben er zich al 50 

unieke gebruikers geregistreerd, werden 

de vier auto's samen al 235 keer gereserveerd 

en komen we aan een totaal van 9.247 

kilometer. Een geslaagde opstart!

Twee extra auto’s

Om deze positieve trend verder te zetten, 

besliste het bestuur eind vorig jaar om de 

eigen vloot in te perken en tegelijk het aanbod 

deelauto’s te vergroten. Dat betekent dat er 

vanaf 2023 twee extra auto’s worden ingezet: 

een ruime personenwagen op de markt van 

Zonnebeke en een kleine bestelwagen bij 

OC ’t Zonnerad. Beide auto’s worden geleverd 

door Claus2You en kan je reserveren met de 

gekende app. Het bestuur wil zo de noden van 

de eigen diensten op een duurzame manier 

invullen alsook de inwoners aanzetten om na te 

denken over hun eigen manier van verplaatsen.

Een duurzame actie

Wist je dat autodelen voor 30% minder auto’s 

op de wegen zorgt én 20% minder kilometers. 

Dat	is	minder	uitstoot	van	CO2,	fijn	stof,	stikstof	
én vraagt minder grondstoffen en energie van 

onze planeet. Autodelen is dus een belangrijke 

actie in onze strijd tegen de klimaatverandering.

Meer info? 

Dienst mobiliteit en duurzaamheid, 

051	48	01	13,	
mobiliteit@zonnebeke.be, 

zonnebeke.be/autodelen
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NIEUW: 

Reserveer je materiaal 

nu ook via 

Mijn Zonnebeke

Erkende verenigingen mogen de 

gemeentelijke zalen en materialen gratis 

ontlenen voor hun activiteiten. 

Reservaties gebeuren via 

Mijn Zonnebeke.

Op 14 februari, om 9 uur, staan de 

zaalreservaties open voor 2024. 

Nieuw dit jaar is dat je nu ook je 

materialen via Mijn Zonnebeke kan 

ontlenen en niet meer hoeft te mailen 

naar de dienst. Doe je aanvraag zo snel 

mogelijk via Mijn Zonnebeke.

Mijn wat? Mijn Zonnebeke!

Via Mijn Zonnebeke kan je rechtstreeks 

een afspraak maken, zwerfvuil of schade/

defect melden, zalen en materiaal 

ontlenen, inschrijven voor onze activiteiten 

en voorstellingen en het ouderportaal van 

onze kinderopvang raadplegen.

Klik rechtsboven op zonnebeke.be door 

naar Mijn Zonnebeke.

Meer info? 

Dienst evenementen, 

051	48	00	61,	
evenementen@zonnebeke.be

ZONNEBEKE BELEEFT

Muziek, theater en zoveel 

meer, in de bib  

Bibliotheek De Letterschuur schotelt ons 

opnieuw enkele leuke activiteiten voor. 

Deze zijn allemaal gratis. Wel vragen we om 

vooraf in te schrijven via 

zonnebeke.bibliotheek.be.

Muzikale vertellingen voor grootouders 

en kleinkinderen

Op 20 februari, van 14 tot 16 uur, in de bib.

Tijdens de krokusvakantie brengt Tina Tyrant 

samen met haar compagnon de accordeon 

muzikale verhalen voor kinderen en hun 

grootouders. We genieten in een knus decor van 

sfeervolle verhalen, aangepast aan de leeftijd en 

interesses van de kinderen. Erna gaan we samen 

creatief aan de slag rond een van de boeken waaruit 

Tina vertelt!

Theaterworkshop

Op 21 februari, van 9.30 tot 11.30 uur, in de bib. 

Voor kinderen van het 3de tot en met 

6de leerjaar.

Auteur Bieke Vanlaeken daagt kinderen en 

jongeren uit om hun grenzen stap per stap te 

verleggen in deze theaterworkshop. Wie kan het 

zotste personage creëren? Wie durft het aan 

om voor de groep te staan? Spelenderwijs leren 

de deelnemers de knepen van het vak. Kriebelt 

het alvast bij jou? Schrijf je dan gauw in want de 

plekjes zijn beperkt.

DIY-workshop: maak je eigen dromenvanger

Op 4 maart, van 9 tot 12 uur, in de bib.

Voor kinderen van 8 tot 12 jaar.

Het thema van de Jeugdboekenmaand is dit jaar 

‘geluk’. Een dankbaar thema om met de Maakbib 

aan de slag te gaan! We maken lichtgevende 

dromenvangers met behulp van het wiskundige 

Curve Stitching. Ook gaan we aan de slag met 

de technische basis van kleine stroomkringen, 

led-lampjes en batterijen. Met andere woorden: je 

leert een heleboel bij en gaat gelukzalig met iets 

heel moois naar huis!

Meer info? Bibliotheek De Letterschuur, 

051	77	01	58,	bibliotheek@zonnebeke.be,	
zonnebeke.bibliotheek.be
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Film- en podiumprogrammatie

De films en voorstellingen gaan telkens door in 
OC De Leege Platse in Beselare. Tickets kan je 

verkrijgen via Mijn Zonnebeke of ruil UiTPAS-punten 

in! De films zijn gratis, maar graag ook vooraf 
inschrijven via Mijn Zonnebeke.

Radio Koers, met sportjournalist 

Christophe Vandegoor 

“Een ode aan de radio en de verbeelding!”

Op 19 januari, om 20 uur. 

VVK: 12 euro; ADD: 14 euro. 

I.s.m. Vrije Wielertoeristen Geluveld 

en W.T.C. Zonnebeke.

In Radio Koers vertrekt sportjournalist Christophe 

Vandegoor vanuit zijn tienerjaren en een kortstondig 

bestaan als een bescheiden jeugdwielrenner. 

Met de blijvende herinnering aan die ene overwinning. 

Helaas verzeilt het talent in een tweede waaier…

Met een microfoon in de hand lukt het iets beter om 

live vanop een Alpentop in de Tour of vanuit de 

legendarische wielerbaan van Roubaix de luisteraar 

mee te zuigen in de actie.  

In deze voorstelling vol wielerverhalen en muziek 

sleurt Vandegoor je live mee in een massasprint, 

op zoek naar momenten van ontroering, zowel in de 

sport als in de muziek: van de Amsterdamse humor van 

Gerrie Knetemann, de aura boven het hoofd van 

Frank Vandenbroucke, het instinct van de sprinters 

tot het rock-‘n-rollgehalte van Bradley Wiggins. 

MORRIS

Familievoorstelling (8+). 

Op 22 januari, om 11 uur. 12 euro; jonger dan 

18	jaar	en	studenten	tot	26	jaar:	5	euro.	
I.s.m. Davidsfonds Beselare. Meer info 

op klassiekbeleven.be, oxalys.be en 

bartmoeyaert.com.

Verteller: Martine Tanghe | Viool: Shirly Laub | 

Altviool: Elisabeth Smalt | Contrabas: Koenraad 

Hofman | Fluit: Toon Fret | Fagot: Pieter 

Nuytten | Harp: Annie Lavoisier.

Een vrieskoud avontuur, waarvan je gaat gloeien. 

Over sneeuw die blijft liggen, een hond die gaat 

lopen, en het belang van een naam.

Zo goed als elke dag moet Morris de berg op om 

de hond van zijn oma te zoeken. Het dier is een 

meester in ontsnappen. Ze heet niet toevallig 

Houdini.

Net als Morris met de hond in zijn armen aan 

de tocht naar huis begint, valt de sneeuw met 

bakken uit de lucht. Van het ene op het andere 

moment staat de jongen er enkeldiep in. Boven 

op de berg snijdt de noorderwind. Het dal lijkt erg 

ver weg. Tot overmaat van ramp doet Houdini 

nog eens wat ze het liefste doet: ervandoor gaan.

Morris weet zich even geen raad. 

Maar dan verschijnt in al dat wit ineens een 

lotgenoot — met een grote mond en een 

reusachtige ram.

Kapitein Zeppos: het Mercatorspook (2022)  

Familiefilm/avontuur.	

Op 22 januari, om 19.30 uur. 

Speelduur: 97 minuten. 

Op zijn 18de verjaardag erft digital native 

Benjamin Kurrel het nalatenschap van zijn 

vermiste vader Ben Kurrel: een doos heel oude 

voorwerpen, waaronder een zeer zeldzaam 

oud boek. Wanneer hij het antieke boek aan 

Slien schenkt, het meisje waar hij een oogje 

op heeft, zet hij onbedoeld een kettingreactie in 

beweging. Een oude man die zich voorstelt als 

Zeppos heeft grote interesse in het boek, dat 

ooit aan cartograaf Mercator heeft toebehoord. 

Met behulp van de geheime boodschappen in 

het boek van Mercator ontsluiert het drietal 

steeds meer van het mysterie, maar een 

ongenadige tegenstander probeert hen te 

stoppen. Hun gevaarlijke zoektocht brengt hen 

niet alleen dichter bij het geheim van Mercator, 

maar confronteert Benjamin ook met zijn 

afkomst.
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Akke Akke Tuut 

“Onweerstaanbaar muzikaal cabaret voor kleuters.”

Familievoorstelling (3+). 

Op	5	februari,	om	15	uur.	
VVK: 8 euro; ADD: 10 euro; 

jonger dan 12 jaar: 6 euro. 

I.s.m. de ouderraad van VBS De Biesweide.

Regie	en	scenografie:	Raf	Walschaerts,	Mich	
Walschaerts en Stef De Paepe | Spel: Lander 

Severins en Thomas Van Caeneghem | Muziek: 

Thomas Van Caeneghem | Kostuums: Dorine 

Demuynck

De opa van Lander heeft nog nooit 

de zee gezien.

Nog nooit? 

Nog nooit. 

Ook niet in zijn dromen?

In zijn dromen wel. 

Elke nacht. 

Elke nacht met zijn voeten in het water. 

Met zijn handen in het zand. 

Met zijn ogen in de zon. 

De opa van Lander heeft nog nooit de zee 

gezien. 

Zo’n slordige 30 jaar geleden begonnen twee jonge 

honden een splinternieuw cabaret-duo genaamd 

Kommil Foo. Akke Akke Tuut was één van hun 

eerste voorstellingen. Mich en Raf Walschaerts 

maakten, samen met Stef De Paepe, een 

splinternieuwe versie van deze theaterklassieker.
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Dealer (2021) 

Drama. 

Op 6 februari, om 19.30 uur. 

Speelduur: 104 minuten.

Nadat hij het scenario schreef voor Robin 

Pronts D’Ardennen, twee hiphopplaten maakte 

en internationaal veel lof oogstte met de 

coming-of-age	kortfilm	August,	nam	de	acteur	
Jeroen Perceval (bekend van memorabele rollen 

in onder andere Rundskop, De dag, Tabula Rasa) 

plaats achter de camera. Zijn langspeeldebuut 

Dealer draait rond de veertienjarige drugsdealer 

Johnny (Sverre Rous), die in een tehuis voor 

jongeren met een moeilijke thuissituatie verblijft. 

Wanneer hij de internationaal geroemde en 

succesvolle acteur Anthony (Ben Segers) als 

vaste klant over de vloer krijgt, ontstaat er een 

hechte band tussen de twee. Ze besluiten om 

hun leven een andere wending te geven.

Lightyear (2022) 

Avontuur/kinderen. 

Op 26 februari, om 19.30 uur. 

Speelduur: 100 minuten. 

In	deze	animatiefilm	volgen	we	Buzz	Lightyear,	
de legendarische Space Ranger op een 

intergalactisch avontuur. Regisseur Angus 

MacLane was altijd al nieuwsgierig naar het 

achtergrondverhaal in Toy Story: wat was de 

film	die	Andy	zag	waardoor	hij	een	Buzz	
Lightyear-speeltje wou? In Toy Story wordt dit 

maar terloops vermeld, maar MacLane wou die 

film	zien…	en	kreeg	het	geluk	hem	te	mogen	
maken.

Meer info? Dienst cultuur, 

051	68	03	85,	cultuur@zonnebeke.be

Nomineer de beste 

sporters van 2022

De Zonnebeekse sportraad gaat opnieuw op zoek 

naar de beste sportman, beste sportvrouw, beste 

sportploeg en beste sportbelofte van 2022. Niet alleen 

clubs, maar iedereen kan zijn of haar favoriet 

nomineren. De personen die een trofee van 

de sportraad kunnen krijgen, zijn verdienstelijke 

bestuursleden die zich minstens twintig jaar 

belangeloos hebben ingezet voor hun sport of 

personen die het afgelopen seizoen een uitzonderlijk 

sportseizoen achter de rug hebben.

* De uitreiking vindt plaats op zaterdag 11 maart 2023.

* Nomineren kan nog tot en met 19 februari 2023 op   

 zonnebeke.be/sporttrofee22

Meer info?	Sportdienst,	051	68	03	80,	
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Sporten, je goede 

voornemen voor het 

nieuwe jaar?

Dan zit je goed in Zonnebeke! Onze sportdienst 

heeft opnieuw heel wat op de planning staan, 

voor alle leeftijden.

Sportreeksen voor volwassenen

De vertrouwde lessen zoals Zumba, piloxing, BBB, 

tai chi qigong en yoga zien we terugkeren vanaf 

16	januari,	met	een	gratis	proefles	de	week	ervoor.	
De bootcamp doet opnieuw z’n intrede: in groep 

en onder professionele begeleiding de spieren 

versterken. Het doel is om kracht en uithouding 

te verbeteren. De lessen zijn geschikt voor zowel 

beginners als gevorderden. 

Schrijf je nu al in via Mijn Zonnebeke!

NIEUW: Crazy Wednesdays 2.0

Iedereen kent ondertussen de Crazy 

Wednesdays, waarbij onze sportdienst de jeugd 

uitdaagt om zotte sporten en activiteiten te 

proberen. Sinds kort zijn er de Crazy Wednesdays 

2.0! Hiervoor wordt telkens samengewerkt met 

een lokale sportclub om kinderen en jongeren te 

laten kennismaken met de sportwerking in eigen 

gemeente. Deze activiteiten zijn gratis. 22 januari 

en 8 februari staan er alvast een cyclocross- en

karate-initiatie op de agenda. Niet te missen! 

Meer info op Mijn Zonnebeke of achteraan in de 

UiTkalender!

NIEUW: Sport2gether in de Sportacademie 

Ook de Sportacademie is al even gekend, met de 

kidsskills (geboortejaren 2016, 2017 en 2018) en 

multisport	(geboortejaren	2014	en	2015).	Vanaf	nu	
kan je ook samen met je kleine kapoen aan de slag 

in de sport2gether. De lesgever brengt verschillende 

beweeguitdagingen aan bod die je samen met je 

uk	probeert	te	overwinnen.	Deze	reeks	is	specifiek	
voor peuters en kleuters van het 1ste en 2de kleuter 

(geboortejaren 2018, 2019 en 2020).

Alle drie de reeksen gaan van start op 14 januari in 

de sporthal. Sport2gether van 9 tot 10 uur, kidsskills 

van 10 tot 11 uur en multisport van 11 tot 12 uur. 

9	lessen	voor	22,50	euro.	Inschrijven	via	
Mijn Zonnebeke.

Sportkampen in de schoolvakanties: 

inschrijven vanaf 4 januari

Ten slotte staan er in de schoolvakanties opnieuw 

verschillende leuke kampen op de planning. Bekijk 

het volledige aanbod en de praktische details op 

Mijn Zonnebeke. Inschrijven kan vanaf 4 januari.

Meer info?	Sportdienst,	051	68	03	80,	
sport@zonnebeke.be
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Immersieve ruimte in 

het Passchendaele 

Museum    

Een voorsmaakje van de immersieve 

ruimte die in 2024 open gaat in het 

Passchendaele Museum?

In 2023 zal je de werken ook live 

kunnen volgen door een kijkwand.

Meer info?

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

passchendaele.be

Hardblok in Geluveld     

Nog tot en met 29 januari kunnen stu-

denten terug studeren in de kerk van 

Geluveld. De kerk is dagelijks open van 

8 tot 22 uur. Ook in de weekends. Graag 

inschrijven via Mijn Zonnebeke. Veel suc-

ces!

Meer info? 

Jeugddienst,	051	48	00	64,	
jeugd@zonnebeke.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 gemeentediensten. 

In de namiddag is het gemeentehuis 

gesloten. Maak je afspraak via 

zonnebeke.be.

Het gemeentehuis is gesloten op 

maandag 26 december en 2 januari.

Meer info?	Onthaal,	051	48	00	60,	
info@zonnebeke.be

8 januari: nieuwjaars-

receptie voor alle 

inwoners    

Stip 8 januari alvast aan in je agenda, want van 

10 tot 13 uur kan je een glaasje komen drinken 

op het nieuwe jaar in OC De Leege Platse in 

Beselare. Kom langs voor een gezellige babbel, 

hapjes, drankjes en een coverband!

Laat via Facebook alvast weten dat je aanwezig 

bent! 

Wil jij gidsen in onze 

gemeente? 

Word Regiogids Westhoek    

Een sterke gids doet veel meer dan enkel droge feiten 

geven, maar vertelt een verhaal, zorgt voor beleving, 

geeft dat extraatje waardoor de gidsbeurt onvergetelijk 

wordt.

En dat is net waar de opleiding Regiogids Westhoek naar 

streeft! De Westhoek heeft meer te bieden dan enkel het 

herdenkingstoerisme. Volg deze opleiding en word een 

ware ambassadeur van één van de meest tot de 

verbeelding sprekende toeristische regio’s van 

Vlaanderen. 

Succesvol voltooien van deze opleiding leidt tot een 

getuigschrift erkend door de Vlaamse Gemeenschap en 

een gidsenkaart.

Interesse?

Schrijf je in voor de opleiding die start op 19 januari. 

De lessen vinden plaats bij Syntra West Ieper, 

Grachtstraat 13/1° verdieping en zijn telkens op 

maandag- en donderdagavond (van 18.30 tot 22 uur).

Meer info? Syntra	West,	078	35	36	53,	
ieper@syntrawest.be, syntrawest.be

 26 I ZONNEBEKE BELEEFT
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GEZOCHT: 

kunstenaars en livings

Expo in de bib

Ben je op een professionele of amateuristische 

basis bezig met een bepaalde kunstdiscipline 

en sta je te popelen om je werk aan het publiek 

te tonen? Dan hebben we met de bibliotheek 

een ideale locatie voor het tentoonstellen van 

je werk. Interesse? Neem dan contact op met 

onze cultuurdienst. Geef zeker je naam door 

en wat praktische info rond de werken die je wil 

tentoonstellen.

Atelier in beeld

Op 6 en 7 mei organiseert Kunstwerkt vzw de 

tweede live editie van Atelier in beeld, het grote 

open atelierweekend in Vlaanderen en Brussel. 

Twee dagen lang kan je binnenkijken in tal van 

kunstenaarsateliers, van garages over leeg-

staande	panden	tot	loodsen.	Van	grafiek	over	
beeldhouwen tot schilderkunst. Wil je hieraan 

deelnemen? Schrijf je dan tussen 9 januari en 

6 februari in via atelierinbeeld.be. Deelname is 

helemaal gratis.

Intieme huiskamerconcerten

Vanaf het najaar van 2023 wil de dienst 

cultuur opnieuw een reeks huiskamerconcerten 

lanceren: kleinschalige optredens in een intieme 

en huiselijke setting en dit op vrijdagavond. 

Hiervoor zijn we nog op zoek naar geschikte 

locaties. Heb je een gezellige woonkamer waar 

plaats	is	voor	ongeveer	40	tot	50	personen	en	
wil je deze graag eens openstellen voor 

publiek? Geef dan een seintje aan onze 

dienst cultuur. We beloven je een 

onvergetelijke avond!

Meer info of registreren? Dienst cultuur, 

051	68	03	85,	cultuur@zonnebeke.be

Wandeling in de kijker: 

Geluveld wandellus    

• Afstand: 4,4 kilometer

• Start en parking: Geluveldplaats

Geluveld is een begrip. Op 31 oktober 1914 

worden de Duitsers op een stoutmoedige en 

heldhaftige manier tegengehouden door de 

Worcestershire Regiment en de South Wales 

Borderers. De molen, kerk en het prachtige 

(privé-)kasteel zijn betekenisvolle sites om de 

Eerste slag bij Ieper te begrijpen. Tot 1917 is 

het van groot belang voor de Duitsers. 

Ze bouwen er tal van stellingen waarbij de 

Menenstraat dienst doet als belangrijke trans-

portas. In 1917 stoten de Britten door tot aan de 

rand van het dorp, dat door beschietingen van 

de kaart is verdwenen. De Menenstraat loopt 

Ieper binnen via de wereldbekende Menenpoort 

die	55.000	gesneuvelden	zonder	gekend	graf	
herdenkt.

>> Wist je dat? Toen de Duitsers op 31 oktober 

 1914 door de Britse linies gedrongen waren, 

 ze de Noord-Franse havens in Calais en  

 Duinkerke ingenomen hadden en hun doel  

 bereikt was. 

Een overzicht van alle wandelingen in onze 

gemeente vind je op toerismezonnebeke.be

Meer info?	Dienst	toerisme,	051	77	04	41,	
toerisme@zonnebeke.be
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Wil je de activiteiten van jouw vereniging in de volgende Zonnebeke Info 

maart - april laten verschijnen? Geef je activiteit in via 

uitdatabank.be en gebruik Zonnebeke als locatie. 

De activiteiten verschijnen in Zonnebeke Info en op zonnebeke.be.

Meer info?	Communicatiedienst,	051	68	03	89,	
communicatie@zonnebeke.be

januari / 

februari

Deadline Zonnebeke Info

maart - april 2023: 

27 januari

 30 I UITKALENDER

> Info en organisatie: bibliotheek De Letterschuur | 

	 van	16	tot	17	uur	|	bibliotheek	|	gratis	|	051	77	01	58	| 
 bibliotheek@zonnebeke.be | inschrijven via 

 zonnebeke.bibliotheek.be

Bierproefnamiddag @ Dorpspunt Zandvoorde

Bierproefnamiddag met lokale biertjes. 

Inschrijven per mail.

> Info en organisatie: Dorpspunt Zandvoorde | 

	 om	14	uur	|	057	20	52	77	|	
 dorpspuntinzandvoorde@delovie.be

16 januari

Bloedcollecte in Passendale

Een afspraak maken om bloed te geven? Dat kan heel 

eenvoudig: online of telefonisch.

> Info en organisatie: Rode Kruis Vlaanderen | 

 van 17.30 tot 20 uur | PC de Craeye, Passendale | 

	 015	44	33	22	|	info@rodekruis.be	|	rodekruis.be

18 januari

‘Mercy Ships’ aan het woord

Voorstelling door Catherine Vandewaeter (anesthesist 

bij AZ Delta) en een medewerker van Mercy Ships. 

Catherine ging al meermaals mee met Mercy Ships, 

onder andere om opleiding te geven aan artsen en 

verpleegkundigen. Er wordt uitgelegd hoe de organisatie 

juist te werk gaat. De opbrengst van de avond gaat naar 

Mercy Ships.

> Info en organisatie: Markant Zonnebeke | om 19.30 

	 uur	|	OC	't	Zonnerad,	Zonnebeke	|	€	15	(incl.	drankje)

19 januari

Radio Koers, met sportjournalist Chistophe 

Vandegoor

Zie Zonnebeke Info p. 22.

Dorpsrestaurant Zoë @ WZC Passendale 

Menu: kervelsoep, lasagne en 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

21 januari

Exact cross Zonnebeke "kasteelcross" 2023

De Kasteelcross is een van de meest gewaardeerde 

cyclocrossen uit de streek. Met talrijke nationale en 

internationale vedetten.

Programma: 

10 uur: 1e jaars Nieuwelingen; 

11 uur: 2e jaars Nieuwelingen; 

12 uur: Junioren; 

13.45	uur:	Elite	vrouwen;	
15	uur:	Elite	mannen	+	Beloften.

> Info en organisatie: vzw Koninklijke Veloclub 

 Eendracht Maakt Macht Zonnebeke | vanaf 10 uur |

	 Kasteelpark	Zonnebeke	|	VVK:	€	12;	ADD:	€	15;	
 BWB: € 14; -12 jaar: gratis | kasteelcross.be

22 januari

Familievoorstelling MORRIS (8+) 

Zie Zonnebeke Info p. 22.

Film: Kapitein Zeppos: het Mercatorspook (2022) 

Zie Zonnebeke Info p. 23.
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Eéndagsactiviteiten

30 december

Concert: In Harmonie

Door de muzikale gezelschappen van Beselare waait 

een nieuwe frisse wind. De coronaperiode plaatste de 

koorleden van De Reutelnoot en de muzikanten van de 

Harmonie 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 Reutel-

 noot | van 19.30 tot 22 uur | kerk van Beselare | 

	 €	12	|	0495	35	18	32	|	info@harmoniebeselare.be	| 
 reutelnoot@gmail.com

5 januari

Dorpsrestaurant Zoë @ OC 't Gelevelt

Menu: tomatensoep, varkensgebraad met erwtjes, 

wortelen en aardappelen en gebak.

>	 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

8 januari

Nieuwjaarsreceptie inwoners

Zie Zonnebeke Info p. 26.

11 januari

Crazy Wednesday: Ski en snowboard Ice Mountain  

Heb je nog nooit op de latten gestaan of zou je graag je 

techniek nog wat bijschaven voor je op wintersportreis 

vertrekt? Dan kan je bij ons terecht voor een namiddag 

winterpret in Ice Mountain. 

> Info en organisatie: sportdienst | voor kinderen  

 geboren van 2008 t.e.m. 2016 | van 13.30 tot 16.30 uur  

	 |	afspraak	aan	de	sporthal	|	€	20	|	051	68	03	80	|	
 sport@zonnebeke.be | inschrijven via Mijn Zonnebeke

12 januari

Dorpsrestaurant Zoë @ WZC Passendale 

Menu: wortelsoep met gember, kip in rodewijnsaus, appel 

met veenbessen en gebakken patatjes en dessert met 

bosvruchten.

>	 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

13 januari

Kleine verhalen voor grote oren! 

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.

Ouders mogen, maar moeten er niet bij blijven. Kinderen 

die iets jonger of ouder zijn, zijn ook welkom. De inhoud 

van de verhalen is vooral gericht op leeftijd 2de-3de 

kleuter.



26 januari

Dorpsrestaurant Zoë @ WZC Zonnebeke

Menu: wortelsoep, hutsepot met worst en clementine.

>	 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

29 januari

5e War Memories

Proef van het winterse landschap, getekend door de 

Groote Oorlog. 

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

> Info en organisatie: vzw Drevestappers Zonnebeke |  

	 start	tussen	7.30	en	15	uur	|	start	aan	OC	De	Leege 

	 Platse,	Beselare	|	lid:	€	1,5;	niet-lid:	€	3;	-12	jaar:	gratis 

	 |	0494	81	90	35

2 februari

Dorpsrestaurant Zoë @ WZC Zonnebeke

Menu: boschampignonsoep, braadworst met appelmoes 

en puree en rijstpap.

>	 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

5 februari

Familievoorstelling Akke Akke Tuut (3+)

Zie Zonnebeke Info p. 23.

6 februari

Film: Dealer (2021) 

Zie Zonnebeke Info p. 24.

© Michiel Devijver

11 februari

Tweedehandsbeurs

Tweedehandsbeurs voor baby-, kinder- en zwanger-

schapskleding, speelgoed, babyuitzet, kinderboeken 

en	-fietsen,	audio	en	video	op	kindermaat.

> Info en organisatie: Gezinsbond Zonnebeke | van 

 13.30 tot 16.30 uur | OC ’t Zonnerad, Zonnebeke |  

 gratis toegang; standplaats: lid: € 6; niet-lid: € 12; 

 over te maken op rekeningnummer 

	 BE58	0631	4813	3179	met	vermelding	van	naam,	 
	 telefoonnummer	en	lidnummer	|	0495	84	80	91	|	
 lies@dcase.be

14 februari

Bloemschikken @ Dorpspunt Zandvoorde 

Bloemschikken in kader van Valentijn. 

Inschrijven per mail.

> Info en organisatie: Dorpspunt Zandvoorde | 

	 om	14	uur	|	057	20	52	77	|	
 dorpspuntinzandvoorde@delovie.be

16 februari

Vlaanderen en de hertogen van Bourgondië 

In 1382 komen de Vlaamse steden in opstand tegen 

de graaf van Vlaanderen. Op het slagveld van 

Westrozebeke verslaan de legers van de Franse koning 

en de hertog van Bourgondië de rebellen. Die hertog 

en zijn opvolgers regeren van 1384 tot 1482 over het 

graafschap Vlaanderen. Tijdens de “Eeuw van 

Bourgondië” proberen ze tevergeefs een eigen staat 

uit te bouwen. Ze slagen er wel in de Nederlanden te 

verenigen en worden daarom ook de aartsvaders van 

België genoemd. Hendrik Callewier legt uit wat dat 

voor	de	fiere	steden	van	Vlaanderen	en	hun	inwoners	
betekende. Het is de periode waarin de klassieke laken-

industrie zware klappen krijgt en waarin (burger)oorlog, 

opstand, honger en pest, het land geregeld teisteren. 

Maar het is ook een periode van culturele hoogconjunc-

tuur, met de opkomst van de Vlaamse Polyfonie en de 

Vlaamse Primitieven.

> Info en organisatie: Avansa Oostende-Westhoek i.s.m. 

 CO7 |  van 19.30 tot 21.30 uur | bibliotheek 

	 De	Letterschuur	|	€	7,5	|	059	50	39	52	|	
 info@avansa-ow.be | inschrijven via avansa-ow.be

Crazy Wednesday 2.0: Cyclocrossinitiatie 

door VWT Geluveld

Niet vies van een spatje modder? Met een mountainbike 

of	crossfiets	leef	je	je	helemaal	uit	op	de	paden	van	het	
Kasteelcrossparcours. Na deze workshop kent off-road 

cycling geen geheimen meer voor jou en ben je klaar om 

de onverharde paadjes helemaal plat te rijden.

> Info en organisatie: sportdienst i.s.m. VWT Geluveld |  

	 voor	kinderen	geboren	van	2008	t.e.m.	2015	|	
 van 10 tot 11.30 uur | afspraak aan de ingang van  

 bibliotheek De Letterschuur, Zonnebeke | gratis | 

	 051	68	03	80	|	sport@zonnebeke.be	|	inschrijven	
 via Mijn Zonnebeke

23 januari

Verwennamiddag @ Dorpspunt Zandvoorde 

Verwennamiddag met gezichtsverzorging. 

Inschrijven per mail.

> Info en organisatie: Dorpspunt Zandvoorde | 

	 om	14	uur	|	057	20	52	77	|	
 dorpspuntinzandvoorde@delovie.be

Bloedcollecte in Beselare

Een afspraak maken om bloed te geven? Dat kan heel 

eenvoudig: online of telefonisch.

> Info en organisatie: Rode Kruis Vlaanderen | van 17 

 tot 20.30 uur | OC De Leege Platse, Beselare | 

	 015	44	33	22	|	info@rodekruis.be	|	rodekruis.be

8 februari

Crazy Wednesday: Bellewaerde Aquapark 

Da’s waterpret voor iedereen! Echte avonturiers voelen 

zich thuis in de glijbanen. De levensgenieters ontspan-

nen in de wellness. Groot en klein leeft zich uit in de 

speelzones. En iedereen geniet samen in Aquaventure!

> Info en organisatie: sportdienst | voor kinderen 

 geboren van 2008 t.e.m. 2016 | van 14 tot 17 uur | 

 afspraak aan de ingang van Bellewaerde Aquapark | 

	 €	12	|	051	68	03	80	|	sport@zonnebeke.be	|	
 inschrijven via Mijn Zonnebeke

Crazy Wednesday 2.0: Karate-initiatie door Kasajima 

Ryu Beselare

Karate is een Japanse verdedigingssport die geen 

gebruik maakt van wapens. De traditionele manier van 

beoefenen focust echter niet alleen op zelfverdediging, 

maar ook op de invloed die het heeft op de persoonlijk-

heid en het karakter van de beoefenaar. Wil je starten 

met karate? Dan is deze initiatie zeker iets voor jou!

> Info en organisatie: sportdienst i.s.m. Kasajima Ryu 

 Beselare | voor kinderen geboren van 2008 t.e.m.  

 2016 | van 14 tot 16 uur | afspraak aan OC De Leege 

	 Platse	|	gratis	|	051	68	03	80	|	sport@zonnebeke.be	| 
  inschrijven via Mijn Zonnebeke

9 februari

Dorpsrestaurant Zoë @ WZC Zonnebeke

Menu: knolseldersoep, kalkoenpâvé, rusticawortelen en 

peterselie-aardappelen en crème Liègeoise.

>	 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
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Vanaf 20 februari

Sportkampen in de krokusvakantie  

Bekijk het aanbod op zonnebeke.be of Mijn Zonnebeke.

>	 Info	en	organisatie:	sportdienst	|	051	68	03	80	|	 
 sport@zonnebeke.be | inschrijven via Mijn Zonnebeke  

 vanaf 4 januari

Langlopende activiteiten

T.e.m. 8 januari

Kerstzoektocht Rudy Rendier 

Rudy is de beste vriend van de Kerstman. Hij organiseert 

het kerstfeest voor hen 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!

Haal tijdens de openingsuren van bibliotheek 

De Letterschuur een gratis startpakket met 

kerstboomkaart, stickers en diploma op. Het tijdstip 

van de wandeling kan je volledig zelf kiezen. 

Breng gerust je zaklampje mee als je de zoektocht 

in de (voor)avond plant!

De zoektocht start en eindigt aan de bib en neemt je 

mee doorheen het Kasteelpark. De zoektocht is 

ongeveer 2 kilometer lang.

> Info en organisatie: bibliotheek De Letterschuur |  

	 starten	kan	eender	wanneer	|	start	en	finish	aan	de	 
	 bib	|	gratis	|	051	77	01	58	|	bibliotheek@zonnebeke.be	 
 | zonnebeke.bibliotheek.be

Dorpsrestaurant Zoë @ WZC Zonnebeke

Menu: preisoep, blinde vink met suikerboontjes en aard-

appelen en yoghurt.

>	 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

19 februari

5e Toveressetocht

Wandeling in en om de heksengemeente Beselare, 

langs rustige wegen richting Kruiseke. 

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

> Info en organisatie: vzw Drevestappers Zonnebeke 

	 |	start	tussen	7.30	en	15	uur	|	start	aan	OC	De	Leege 

	 Platse,	Beselare	|	lid:	€	1,5;	niet-lid:	€	3;	
	 -12	jaar:	gratis	|	0494	81	90	35

20 februari

Muzikale vertellingen voor grootouders en 

kleinkinderen 

Zie Zonnebeke Info p. 20.

21 februari

Theaterworkshop 

Zie Zonnebeke Info p. 21.

22 februari

Kinderfilm @ Dorpspunt Zandvoorde 

Leuke	kinderfilm.	Inschrijven	per	mail.

> Info en organisatie: Dorpspunt Zandvoorde | 

	 om	14	uur	|	057	20	52	77	|	
 dorpspuntinzandvoorde@delovie.be

23 februari

Dorpsrestaurant Zoë @ WZC Zonnebeke

Menu: tomatensoep, hespenrolletjes met witloof en puree 

en vanillepudding.

>	 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

26 februari

Film: Lightyear (2022) 

Zie Zonnebeke Info p. 24.

2 maart

Dorpsrestaurant Zoë @ WZC Zonnebeke

Menu: zie zonnebeke.be.

>	 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

4 maart

DIY-workshop: maak je eigen dromenvanger

Zie Zonnebeke Info p. 21.

Meerdaagse activiteiten

26 t.e.m. 30 december

De Beker van de Burgemeester

Kom supporteren voor de teams die strijden om de Beker 

van de Burgemeester op dit minivoetbaltornooi 

in kerstsfeer.

> Info en organisatie: sportdienst | start telkens 

	 om	18.30	uur	|	sporthal	Beselare	|	051	68	03	80	|
 sport@zonnebeke.be

Vanaf 14 januari

Sportacademie: sport2gether, kidsskills en multisport 

Zie	Zonnebeke	Info.	p.	25.

>	 Info	en	organisatie:	sportdienst	|	sporthal	|	€	22,50	|	 
	 051	68	03	80	|	sport@zonnebeke.be	|	inschrijven	via 

 Mijn Zonnebeke

25 en 30 januari

Bloedcollecte in Zonnebeke

Een afspraak maken om bloed te geven? Dat kan heel 

eenvoudig: online of telefonisch.

> Info en organisatie: Rode Kruis Vlaanderen | 

 van 17.30 tot 20 uur | OC ’t Zonnerad, Zonnebeke |

	 015	44	33	22	|	info@rodekruis.be	|	rodekruis.be

 UITKALENDER I 35 34 I UITKALENDER

Vanaf 9 januari

Start nieuwe sportreeksen 

Zie	Zonnebeke	Info	p.	25	en	Mijn	Zonnebeke.

16 januari t.e.m. 17 april

Cursus tablet/smartphone Android – deel 1 

Ga aan de slag met je tablet of smartphone met 

besturingssysteem Android. Leer alle verborgen 

mogelijkheden.

> Info en organisatie: dienst vrije tijd | elke 

 maandag op 16, 23 en 30 januari, 6, 13 en 27 februari, 

 6, 13, 20 en 27 maart en 17 april | telkens van 

	 13.15	tot	16.30	uur	|	Bibliotheek	De	Letterschuur,	
	 Zonnebeke	|	€	67,50	|	051	68	03	85	|	
 cultuur@zonnebeke.be | inschrijven via 

 Mijn Zonnebeke

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 

toebehoorde. 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, vanaf 1 februari, 

	 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

© Kathleen Amant



INFO

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

Tijdens de kerstvakantie zijn de gemeentediensten gesloten in de namiddag.

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

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

• Gesloten op 26 december en 2 januari

• Zitdagen:

- Burgerzaken: 7 januari en 4 februari

-	Pensioendienst:	6	februari,	tussen	9	en	11	uur	(op	afspraak	via	1765	of	via	051	48	00	75).
-	Juridische	dienst:	4	januari	en	1	februari,	tussen	16.30	en	18	uur	(op	afspraak	via	051	48	01	10).

Dienst vrije tijd: gesloten op 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 31 december. Latere opening op 10 januari: 

het	park	gaat	open	om	15.30	uur	in	plaats	van	14	uur.

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

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

gesloten op 26 en 31 december en 2 januari

Memorial Museum Passchendaele 1917
Jaarlijkse sluiting tot en met 31 januari.

Meldingskaart

Beste inwoner,

Heb je problemen, zijn er technische mankementen of heb je opmerkingen of vragen over het bestuur en

de gemeentelijke 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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