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Internationale Dijk
ruimt plaats
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Help (!) de meeuwen

WOORD VOORAF
Burgemeester Graaf Leopold Lippens

Dumortierlaan
krijgt nieuwe
asfaltverharding
Op maandag 18 maart
start een aannemer in de
Dumortierlaan met het
vervangen van de betonstraatstenen door een
asfaltverharding. Hierdoor
wordt de problematiek
van steeds terugkerende
verzakkingen en spoorvorming in het wegdek
grondig aangepakt. Net
zoals de renovatie van
de Lippenslaan zal een
speciale freesmachine de

betonstraatstenen razend
-snel verwijderen en
meteen in de laadbak van
een vrachtwagen kieperen.
In een infovergadering
voor de omwonenden
werd de timing van
de werken uitgebreid
toegelicht. De klus moet
bij gunstige weersomstandigheden in principe
geklaard
worden
in
amper 5 werkdagen. De
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werklui beginnen op
maandag 18 maart vanaf
7 uur en moeten uiterlijk
op vrijdag 22 maart om
22 uur klaar zijn met de
belijning van het asfalt. In
elk geval wordt er tijdens
het weekend niet gewerkt.
Om de voorbereidende
werkzaamheden vlot te
laten verlopen, vraagt
het gemeentebestuur om
het parkeerverbod strikt
na te leven. Tijdens de
werkzaamheden is er een
omleiding voorzien via de
Kustlaan en Lippenslaan.
De parking van het
IJzerpark blijft bereikbaar
via de Nieuwpoortstraat.
Voor
de
plaatselijke
handelaars en omwonenden wordt het met de

VERKIEZINGEN

Steek jij een handje toe tijdens de verkiezingen?
Op zondag 26 mei gaan we opnieuw naar de stembus. Deze keer kiezen we voor de
federale en Vlaamse regering en voor het Europees Parlement. We doen een warme
oproep om je als vrijwilliger op te geven voor een taak op de dag van de verkiezingen.
WAT KRIJG JE ALS
VRIJWILLIGER IN DE PLAATS?
• Je brengt een dag in de
frontlinie door en je hebt een
ideale zondagsactiviteit.
• Je maakt de verkiezingsdrukte van heel dichtbij
mee en je ziet de hele
buurt passeren.
• Je krijgt voldoende eten
en drinken en naast het
wettelijke presentiegeld
voorziet de gemeente een
extra geschenkje.
En wees gerust, er wordt best wel
eens gelachen in een stembureau.

EVEN PRAKTISCH VOOR DE
28 STEMBUREAUS
• De stembureaus zijn
open van 8 tot 16 uur
(we verwachten je iets
vroeger).
• Er wordt elektronisch
gestemd.
• Iedere persoon vanaf 18 jaar
mag zich kandidaat stellen.
• Als voorzitter wordt
jouw bureau voor jou
samengesteld door het
kantonhoofdbureau
met medewerking van
de dienst Burgerzaken.

Joost Zweegers met
Novastar in Knokke-Heist

• Je kiest zelf je secretaris
en mag suggesties doen
voor bijzitters, maar enkel
uit de kieswijk waar je
voorzitter bent.
Voor
verdere
inlichtingen
kun je terecht bij de dienst
Burgerzaken (contactpersoon:
Anne Bailyu – T 050 630 125 of
via e-mail op burgerzaken@
knokke-heist.be).
Het gemeentebestuur dankt je
alvast voor je burgerzin.
GEWOON DOEN!

onvermijdelijke
hinder
eventjes op de tanden
bijten. Eenmaal de werken
beëindigd zijn, zal ook dit
stuk van onze “gouden
handelsdriehoek” weer
schitteren in al zijn glorie.
Tijdens de voorbije kerstvakantie was dit al
letterlijk geval met het
Lichtfestival. Met het oog
op de komende paasvakantie zullen shoppers
hier binnenkort kunnen
flaneren in een verfraaide
winkelboulevard
en
vooral fietsers kunnen
rondtrappen
op
een
wegdek zo vlak als een
biljarttafel!
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MILIEU & NATUUR

Internationale
Dijk ruimt plaats
voor 120 ha
extra slikken
en schorren in
het Zwin!
Op maandagmorgen 4 februari 2019 werd de laatste fase van
de uitbreidingswerken in het Zwin ingezet. Voormalig minister
Joke Schauvliege, gedeputeerde voor Zeeland Carla Schönknecht,
gouverneur Carl Decaluwé en administrateur-generaal van MDK
Nathalie Balcaen groeven met een symbolische laatste spadesteek het
allerlaatste hoopje dam weg dat de zee nog tegenhield.
Vanaf nu stroomt het zeewater het
120 hectare grote uitbreidingsgebied
onbeperkt in en uit, waardoor nieuwe
slikken en schorren worden gevormd.
Bescherming tegen overstromingen
wordt gegarandeerd door een nieuwe
hoge dijk die nog robuuster is dan de
voormalige Internationale Dijk. Tegen
de paasvakantie zal bovenop deze dijk
ook het grensoverschrijdend fiets- en
wandelpad afgewerkt zijn zodat iedereen
volop van dit 333 ha grote natuurgebied
kan genieten.
NIEUWE DIJK VOOR MEER
BESCHERMING
De uitbreiding van het Zwin met 120
hectare waarvan 10 ha op Nederlands
grondgebied bevindt zich in de WillemLeopoldpolder. Tijdens de werken
werd 2,5 miljoen m3 grond uitgegraven.
Het overgrote deel daarvan
werd
met bulldozers en vrachtwagens naar
het poldergebied getransporteerd
om een nieuwe ringdijk van 7 meter
hoog en 55 tot 77 meter breed te
bouwen. Als onderdeel van het
Masterplan Kustveiligheid werd deze
dijk ontworpen volgens de hoogste
veiligheidsnormen. Dit maakt hem
bestand tegen een 4000-jarige storm.
De dam is aan de voet versterkt met
25 000 ton breuksteun en bestaat
uit een zandkern met een 2,2 m dikke
kleibekleding aan zeezijde en een 0,6 m
kleilaag aan landzijde. De helft van

deze zeewering wordt beplant met
gras en struiken.
EXTRA BROEDEILAND
Het zand van de Internationale Dijk
die in 1872 werd aangelegd, werd
gebruikt voor een nieuwe duin tegen
de bestaande dijk en een nieuw
broedeiland. Met nu in totaal 5,5 ha
broedeilanden krijgen de kuikens
van
grondbroeders
zoals
kluut,
zwartkopmeeuw, visdief en dwergstern
weer alle kansen in het Zwin. Tien poelen
en extra struikgewas op de nieuwe dijk
zorgen ervoor dat de boomkikker zich
over de grens heen kan verplaatsen.
Meer dan 40 schapen en een 50-tal
koeien zullen al grazend helpen met het
natuurbeheer. Zo blijft dit unieke stuk
natuur in Europa in topconditie.
MEER ZEE, MEER ZWIN
De opbraak van de Internationale Dijk,
gecombineerd met de uitbreiding van de
Zwinmonding (van 200 naar 400 meter)
en de verbreding van de Zwingeul (van
60 naar 200 m), zorgt ervoor dat er nu
drie keer zoveel zeewater (660 000 m3)
in en uit dit getijdengebied stroomt.
Die hogere dynamiek moet de verzanding tegengaan. Die laatste werken
waren technisch geen eenvoudige klus:
vooral de timing was belangrijk, want
het getij is hier de baas. Het laatste
stukje van de dijk werd weggegraven
net ná laagwater en bij dood tij,
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het moment waarop het verschil
tussen eb en vloed minimaal is.
Met de grond werd in het Zwin
een oude nevengeul gedempt.
MAATREGELEN TEGEN
VERZILTING
Op het grondgebied van Knokke-

Heist beschermen pompen,
samen met grachten aan de voet
van de dijk, de polders tegen de
insijpeling van zout grondwater.
De Oostkustpolder voerde dit
jaar ook waterloopwerken uit in
de omgeving van het Zwin. Om
de grachten rondom de nieuwe

NOG EVEN GEDULD …
EN IEDEREEN ZAL KUNNEN GENIETEN VAN HET ZWIN!
De uitbreidingszone en de nieuwe dijk zijn momenteel
nog steeds werfzone en omwille van de veiligheid dus
nog niet toegankelijk voor het publiek. Tegen de lente
van 2019 zullen natuurliefhebbers via 5,6 km nieuwe
fiets- en wandelpaden op de nieuwe dijk de grens
tussen Vlaanderen en Nederland kunnen oversteken
met zicht op het Zwin én op het polderlandschap. Tegen
de paasvakantie zullen 4 nieuwe uitkijkpunten met
zitbanken en infopanelen afgewerkt zijn. Een houten
vlonderpad van 72 meter lang leidt wandelaars een stuk
door het nieuwe overstromingsgebied van het Zwin.
Aan Nederlandse zijde loopt het wandel- en fietspad
op de nieuwe dijk verder door een nieuw aangelegd
duinlandschap op de bestaande dijk om zo aan te
sluiten op het bestaande wandel- en fietspad ter hoogte
van camping De Zwinhoeve. Niet alleen de natuur in
het Zwin wordt kwalitatiever, ook de beleving voor de
mens wordt dus waardevoller. Bezoekers zullen met al
hun zintuigen kunnen genieten van dit unieke stukje
Europese topnatuur!

dijk van voldoende zoet water
te voorzien. Aan Nederlandse
zijde wordt zout grondwater
via een ondergrondse buis aan
de voet van de dijk naar het
afwateringskanaal geleid. Het
visvriendelijke pompgemaal zal
bij noodsituaties door hevige
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regenval
ook
helpen
om
wateroverlast in de Oostkustpolders te verminderen. De
aanleg van de pompboezem
en waterloopwerken, net ten
noorden van de Retranchementstraat, zijn daarvoor bijna
afgerond.
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WERKZAAMHEDEN

Grote zandsuppletie voor
strand Knokke-Heist
Op 25 februari 2019 startte op
het strand van Knokke-Heist
de eerste fase van een grote
strandsuppletie. In opdracht
van
MDK
afdeling
Kust
wordt zo'n 280 000 m3 zand
opgespoten tussen het Van
Bunnenplein en de Lekkerbek.
De Vlaamse overheid trekt
hiervoor ruim 3 miljoen euro
uit. De werken zullen tegen de
paasvakantie beëindigd zijn.
Het zand zal 3 tot 4 weken lang
via een sleephopperzuiger op
het strand worden gespoten. Dit

schip kan zand van de waterbodem opzuigen door middel
van grote, sterke pompen en
motoren. Bulldozers nivelleren
vervolgens
de
opgespoten
zandhopen en herstellen het
oorspronkelijke profiel van de
strandzone. Deze zandsuppletie
start in het Zoute en schuift
op richting Rubensplein. Na
de opspuitingswerken wordt
de drijvende leiding tussen de
golfbrekers ter hoogte van de
Meerlaan aan land gebracht,
ontmanteld en afgevoerd.

MAATREGELEN VOOR EEN
MINDER KLIFGEVOELIG STRAND
Vanaf eind 2019 wordt gefaseerd
een vooroever- of onderwatersuppletie uitgevoerd. Die zal
dienst doen als "fundering"
van het strand. Daarvoor
wordt een beroep gedaan
op zand afkomstig van de
bouw van de Nieuwe Sluis in
Terneuzen. Dit zand voldoet
aan alle milieu-hygiënische
eisen om te gebruiken voor
het onderwaterstrand. Daarna
volgt nog de aanvoer van een

restvolume zand op het hogere
strand. Door werk met werk te
combineren zal uiteindelijk op
een kostenefficiënte manier
een strand gerealiseerd worden
dat minder klifgevoelig is
en dat voldoet aan het basis
veiligheidsniveau zoals voorzien
in het Masterplan Kustveiligheid,
namelijk bescherming tegen
een 1000-jarige stormvloed.

Voor alle info:
afdelingkust.be

WERKZAAMHEDEN

Heraanleg Burg. Frans
Desmidtplein en Elizabetlaan
tussen Lippenslaan en
Abraham Hansplein
Alle werkzaamheden voor het vernieuwen van
de nutsleidingen op het Frans Desmidtplein
zijn uitgevoerd. Momenteel vernieuwen de
nutsmaatschappijen de nutsleidingen in
de Elizabetlaan tussen de Lippenslaan en
het Abraham Hansplein. Onder normale
weersomstandigheden zullen deze werken
uitgevoerd zijn tegen de paasvakantie.
De heraanleg van het Burg. Frans Desmidtplein
is voorzien vanaf september 2019.

Heraanleg Nicolas Mengélaan
Als voorbereiding voor de herinrichting
van de Elizabetlaan en de bouw van de
toekomstige Heldentorens werden de
nutsleidingen vernieuwd.
Een aannemer is momenteel bezig met
het uitvoeren van de werkzaamheden
voor het vernieuwen van de riolering en de
heraanleg van de trottoirs, parkeerstroken en
de rijweg. Onder normale weersomstandigheden zullen deze werken uitgevoerd zijn
tegen eind juni 2019.

Aanleg Kraaiennestplein
In opdracht van de West-Vlaamse Intercommunale wordt het Kraaiennestplein in
Heulebrug aangelegd. De aannemer is bezig
met de aanleg van de bovenbouw van het plein
en de trottoirs in Bakboord en Loopplank.
Onder normale weersomstandigheden zal
alles afgewerkt zijn tegen de paasvakantie.

Burg. Frans Desmidtplein

Heraanleg Patriottenstraat
tussen Anemonenlaan en
Zeegrasstraat
Alle werkzaamheden voor het vernieuwen
van de nutsleidingen zijn uitgevoerd. Tegen
de zomer van 2019 moeten de trottoirs,
parkeerstroken en de rijweg er liggen.
Tegen dan zullen ook de rioleringen volledig
vernieuwd zijn.

Kraaiennestplein

Aanleg groene long Oostwinkel
De groene long in Oostwinkel wordt volledig
opgewaardeerd. Hierbij pakt de aannemer
de padenstructuur aan in combinatie met de

heraanleg van de groenstructuur, met aandacht
voor spelen en ontspannen. Onder normale
weersomstandigheden zullen de werken
beëindigd zijn tegen de zomer van 2019.

Duinbergenlaan vanaf
Heliospad tot Stübbenpark
Als voorbereiding voor de heraanleg van
dit gedeelte van de Duinbergenlaan zijn
de nutsmaatschappijen bezig met het
uitvoeren van hun werkzaamheden voor
het vernieuwen van de nutsleidingen vanaf
de Elizabetlaan tot de Duinendreef. Onder
normale weersomstandigheden zullen deze
werken uitgevoerd zijn tegen eind mei 2019.
De start voor de heraanleg is voorzien vanaf
september 2019.

Vernieuwen verkeersplateau
Parmentierlaan t.h.v.
Margaretaschool, verkeersplateau Westkapellestraat/
Leenstraat en verkeersplateaus Kragendijk
Deze werken worden uitgevoerd tussen het
krokusverlof en de paasvakantie.

Vernieuwen wegdek
Dumortierlaan
Net als de Lippenslaan krijgt de
Dumortierlaan een nieuwe asfaltlaag. Deze
werken worden uitgevoerd tussen het
krokusverlof en de paasvakantie.
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PREVENTIE

Help(!)
de meeuwen
De meeuw is onlosmakelijk met onze kust verbonden. Door de verstedelijking verdwijnen natuurlijke broedplaatsen
en heeft de meeuw zich aangepast. De meeuw maakt nu zijn nest op onze daken en keert er jaarlijks terug. In plaats
van het voedsel uit de zee te halen, zoekt de meeuw zijn voedsel in de stad. Met krijsende meeuwen, opengepikte
afvalzakken en vervuiling van de straat tot gevolg. We geven je hier heel wat tips om deze situaties te voorkomen.

Meeuwenkalender
MAANDEN

JAN

FEB

MAA

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

Reinig het dak
Verwijder oude nesten
Betreed regelmatig
het dak
Beperkt optreden van
brandweer mogelijk
Broedseizoen
Jongen in het nest,
geen actie mogelijk

Zorg voor ...
JEZELF
• Controleer in februari en maart regelmatig
je dak.
• Hou je dak proper en verwijder oude nesten,
afval en natuurlijke materialen.
• Span een net- of kabelconstructie over
platte delen van je dak.
• Gebruik afschrikmiddelen zoals linten en
bewegende gadgets. Verplaats en vernieuw
deze regelmatig.
• Plaats duivenpinnen.

DE MEEUW
• Meeuwen zijn wilde dieren, laat ze hun
instinct niet verliezen.
• Het voederen is ongezond en te eenzijdig
als voeding voor de meeuw.
• Meeuwen bouwen hun nest rond plaatsen
waar voedsel te vinden is.
• Achtergelaten voedsel trekt ander
ongedierte (ratten, muizen,…) aan.
• Het vervuilt de omgeving en het
oppervlaktewater.

DE OMGEVING
• Zorg dat er geen zwerfvuil rondslingert.
• Verpak visresten of ruikend afval extra
goed voordat je dit weggooit.
• Bewaar vis- of andere ruikende etensresten
tijdelijk in je diepvries in afwachting
van ophaling.
• Sluit afvalzakken goed af.
• Plaats je afvalzakken zo kort mogelijk vóór
de ophaling buiten.

ONZE KUST
• De meeuw, als beschermde diersoort, is
een onderdeel van de kust. De gemeente
ijvert voor het behoud van onze
natuurlijke rijkdommen.
• Overheden zien toe op de naleving van
de regels.
• Het voeren van een beleid rond de
meeuwenoverlast.
• Een efficiënt afvalbeleid komt de netheid
van de gemeente ten goede.

Als iedereen zijn steentje bijdraagt, verminderen we samen de overlast.

Contact
MEEUWENINFO
Meer informatie over meeuwen vind
je op www.meeuwenindestad.be
NESTVORMING
Heb je toch nestvorming door
meeuwen op je dak? Neem dan
contact op met de dienst Natuur
en Milieu. T 050 630 185 of via
meeuwen@knokke-heist.be.
AFVALBELEID
Meer informatie over het afvalbeleid vind je op www.agsoknokkeheist.be.
CONTACT AGSO KNOKKE-HEIST
Neem
contact
op
met
de
afvalbeheerder AGSO Knokke-Heist.
T 050 442 500 of via afvalbeheer@
agso-knokke-heist.be.
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SOCIAAL

Boodschappendienst
geeft ouderen de kans
om langer thuis te blijven
Knokke-Heist wil dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Het is bekend dat de komende jaren
het aantal ouderen overal zal toenemen en daarnaast zijn de plaatsen in rust- en verzorgingstehuizen vaak beperkt.
Langer thuis blijven wonen is de
oplossing en het Sociaal Huis
zet er sterk op in. Je kan bij hen
terecht met al je vragen over
thuiszorgdiensten, premies voor
aanpassingen aan de woning
of andere info die jou of jou
(groot)ouders kan helpen om
langer thuis te blijven.
Heb je bijvoorbeeld moeite om
zelf boodschappen te doen?
Dankzij de boodschappendienst
van het Sociaal Huis wordt
alles bij jou thuis geleverd.
Onderstaande getuigenis van
een 74-jarige alleenstaande
vrouw uit Knokke-Heist onderschrijft het belang van dit
project.
HOE LANG BEN JE
AL KLANT BIJ DE
BOODSCHAPPENDIENST?
Ik heb een fysieke beperking
aan mijn benen. Tot 4 jaar
geleden deed ik nog zelf mijn
boodschappen met de auto en
een winkelkarretje. Ik maakte
nu en dan gebruik van de
boodschappendienst wanneer
ik dit fysiek niet aankon of tijdens de koude wintermaanden.
Sinds 4 jaar ben ik vaste klant
bij de dienst. Wekelijks doen
zij mijn boodschappen in het
warenhuis. Ik merk op dat er heel
veel senioren zijn in KnokkeHeist die moeite hebben om
dat zelf te doen! Ik wil hierbij
de dienst in de kijker zetten en
ouderen overtuigen om gebruik
te maken van thuiszorg.
HOE LEERDE JE DE DIENST
KENNEN?
Er waren werken in de straat en
als mindervalide had ik moeite
om buiten te komen en dus ook
om mijn boodschappen te doen.
Ik kreeg het advies om contact
op te nemen met het Sociaal
Huis. Een maatschappelijk

werker bezorgde me alle
informatie en al snel volgde een
huisbezoek waarbij ik uitleg
kreeg over de thuiszorgdiensten
in de gemeente.
MAAK JE NOG GEBRUIK VAN
ANDERE THUISZORGDIENSTEN?
Ik heb wekelijks drie uren
poetshulp en een keer per
week boodschappenhulp. Daarmee ben ik goed geholpen.
Ik probeer zelf nog zoveel
mogelijk te doen, maar heb er
geen probleem mee om hulp te
vragen! Ik kan ook een beroep
doen op mijn zus voor hulp.
HOE VERLOOPT DE
SAMENWERKING?
Zeer correct en de medewerkers zijn vriendelijk en
behulpzaam. Ik ben dan ook
heel blij met het bestaan van de
boodschappendienst. Het zijn
gemotiveerde
medewerkers
met de nodige ervaring en
opleiding om boodschappen
te doen. Deze dienst verdient
het om eens in de kijker
gezet te worden. Ik zou het
aanraden aan elke senior die
moeilijkheden ondervindt om
zelf boodschappen te doen.
HOE VERLOOPT EEN BEZOEK?
Ik krijg van het Sociaal
Huis een boodschappenlijstje.
Daarop kruis ik aan welke
boodschappen ik nodig heb.

Ik zou de
boodschappendienst
aanraden aan
elke senior
die moeilijkheden ondervindt om zelf
boodschappen
te doen
De medewerker van de boodschappendienst komt met een
dienstwagen naar mij thuis. De
boodschapper overloopt deze
lijst nog eens samen met mij
om er zeker van te zijn dat ik
niets vergeten ben. Ik benoem
duidelijk welke producten ik
wens en hoeveel. Ik geef cash
geld mee om de boodschappen
te betalen en de boodschapper
betaal ik via dienstencheques.
Na het winkelen komt de
boodschapper alles terug thuis
leveren. Zonder twijfel is dit voor
mij de ideale hulp om zelfstandig
te kunnen blijven wonen.
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OXFAM

De Levenskracht van
Water
Donderdag 28 maart 2019
om 20 uur
Onder de paraplu van Wereldwaterdag organiseert De Fair Trade
Trekkersgroep van Knokke-Heist een bijzonder evenement. Een
aantal geëngageerde Knokke-Heistenaars vertellen - met klank en
beeld - hoe hun project in de derde wereld een aangenamere wereld
maakt om in te leven.
ALLES BEGINT MET WATER
Johan Cabooter spreekt over zinvol
omgaan met water in ons eigen KnokkeHeist. Geert Horsten licht het project
van Trias in Burkina Faso toe en toont
aan hoe een winstgevende rijstteelt in
het kurkdroge Burkina Faso mogelijk
is. Marie Devreese vertelt ons over
het project van de familie Vermeille in
Senegal. Dominiek Segaert toont het
mangrovenproject in Piape in Davao
del Sur in de Filippijnen. Voor Join the
Pipe, laat de trekkersgroep Eugène
Koree aan het woord.
Rudy Vanhalewyn informeert over het
project Kajana in Suriname. Kajana
bevindt zich midden in het Amazone-

VRIJE TIJD

Joost Zweegers met
Novastar in Knokke-Heist
Novastar is helemaal terug van
weggeweest. Vier jaar na 'Inside
Outside' laat Joost Zweegers in
2018 een nieuwe worp op de wereld
los. ‘In The Cold Light of Monday’
werd opgenomen in de herfst
en winter in Brighton. Die sfeer
schemert duidelijk door in de songs
die warmte, tederheid en artistieke
vrijheid uitstralen. In een nieuwe
bezetting laat Joost Zweegers
zien en horen dat de lange pauze
verfrissend werkte. Ouder werk
krijgt live een opvallend heldere en

krachtige aanpak mee en de nieuwe
songs worden
ook
meteen
enthousiast onthaald door het
publiek.
Met veel plezier kunnen we zeggen:
zaterdag 13 april staat Joost
Zweegers in Casino Knokke voor
een intiem, zittend concert.

Tickets zijn verkrijgbaar aan de balie
van Cultuurcentrum Scharpoord,
Toerisme Knokke of online.

woud. Door het installeren van een drinkwaterinstallatie kunnen 80 bewoners
elke dag 2 liter drinkwater krijgen.
NGO Protos wordt vertegenwoordigd
door Marleen Vos. Protos zet zich
dagelijks in om méér mensen toegang
te geven tot drinkwater, voor sanitaire
voorzieningen en/of voor landbouw.
Na deze getuigenissen is er voldoende
tijd om vragen te stellen.

Toegangsprijs €5 (eerlijk drankje
inbegrepen).
De opbrengst van deze avond gaat integraal
naar de voorgestelde projecten.
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Wist je dat ...

KH IN BEELD

... Jules en Alice
de populairste
namen zijn in
Knokke-Heist?

In Knokke-Heist waren er in 2018
344 bevallingen (169 meisjes en
175 jongens), waarvan 343 bevallingen voor AZ Zeno en 1 thuisbevalling. Dit is een stijging van
1,8 % tegenover vorig jaar of 6
bevallingen meer. 112 van deze
geboorten waren van inwoners.
Met 54 bevallingen van inwoners buiten de
gemeente (voornamelijk Brugge) komt dit
neer op 166 nieuwe baby'tjes (71 meisjes &
95 jongens) die zich in Knokke-Heist in een
warm huisje genesteld hebben. Dit is een
stijging van 6 % tegenover vorig jaar.
JULES EN ALICE POPULAIRSTE NAMEN
De populairste jongensnaam bij de KnokkeHeistenaars is Luca, op de voet gevolgd door
Alexander, Elias, Liam, Maxim en Omar. Bij
de meisjes scoren Alice, Elise, Emma, Ruth
en Sarah het hoogst. Naast de Belgische
nationaliteit is de meest voorkomende
de Nederlandse (aangezien het aantal
Nederlanders die in ons ziekenhuis
bevallen) gevolgd door de Roemeense en
Poolse nationaliteit. 27 jaar is nog steeds
de meest voorkomende leeftijd om een
kindje ter wereld te brengen. De jongste
moeder was 17 jaar, de oudste 45. De drukste
bevallingsmaand was september. De meeste
kindjes zagen voor het eerst het daglicht op
een woensdag.

© Tjeerd Paul Jacobs

De jaarlijkse fototentoonstelling van Cultuurcentrum KnokkeHeist brengt van 30 maart t.e.m. 2 juni tophuwelijksfotografie
geselecteerd door de Masters of Wedding Photography.
De Masters is een award voor de
beste huwelijksfoto’s uit de BeNeLux.
Knokke-Heist brengt deze foto’s in
première in een meesterlijke omgeving.
Om tot een uniek resultaat te
komen werken we voor deze fototentoonstelling samen met interieurontwerper en bloemenkunstenaar
Frederiek Van Pamel en met het
exclusief eventbureau Eland.

Volgende
gemeenteraden:

Het resultaat is een prachtige
selectie huwelijksfotografie in een
fabelachtige feestomgeving gevuld
met bijzondere objecten, meubelen,
planten en bloemen. Schrijfster en
theatermaker Maud Vanhauwaert
schenkt haar mooiste gedichten om
je in taal te laten wegdromen bij de
foto’s die voor iedereen toch een
speciale betekenis hebben.

Donderdag 28 maart 2019 om 19.30 uur in het Sociaal Huis
Donderdag 25 april 2019 om 19.30 uur in het Sociaal Huis
De agenda en toelichting zijn 7 dagen vóór de gemeenteraad
te bekijken op www.knokke-heist.be/gemeente-en-bestuur/bestuur/
gemeenteraad-en-ocmw-raad
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