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POLDERKRANTJE, l5 april 2001 .

Driemaandelijks tijdschrift gratis aan de bevolking aangeboden door het Gemeentebestullr
in samenwerking met alle adverteerders.

INHOUDSOPGAVE

Ve ra ntu' oo r"cl e I ij ke u i Í g,ev e r : J nc c1 u e.s D E M EY E R E
Reclactiercrad: Jctc'c1ue.s Derrrcvere, Jeurutine Sunti.jrt, Fretlth'Det'urtt't1, Arttoine Penteel, Arut Micltiel.s.

Verspreid:31januari , l5 april . l5 juli .15 oktober 2001 .

Artikels zijn alti.id welkom.
Gelieve ze I maand voor het verschijnen binnen te bren-9en.

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS

Gerneentebestuur Zuienkerke

Politie Zuienkerke

Technische Dienst

OCMW

PWA

PWA Blankenberge

Veldwachter

Rijkswacht

Brandweer De Haan

Inlbrmatie Electriciteit,aardgas

kabeldristributie en water

detèct

rnelden gasreuk

detèct Openhure Verlichting

050/ 42.1 0.48 (fax.050/42.85.4-5 )

05ol4l .l 4.1 4 (fax.050/4 1.96.96)

050/ 4 I .7 5.1 7 (f ax.050l I I .1 5.7 1 )

050142.79.98 (fax 050142 67 3l)

ntail : ocntrv-zuienkerke @pi.be

050/ 42.7 0.48 { u,oensdagnar.rriddag)

050/42.99.42

050/41.1 4.14 (tax 050/.1 I .96.96)

l0l of 050/41.10.05

100 of 0-50/,11 .20.20

078/3s.35.3-5

078/3,5.3-5.00

0800/6.,50.65

0800/6.35.-35

OPENINGSUREN GEMEENTEHUIS

Het gemeentehuis is iedere werkdag open van 9 uur tot l2 uur

en de woensdagnamiddag van l3 tot 16.30 uur.

Andere namiddagen is het gemeentehuis gesloten.

Op de tweede en vierde woensdag van de rnaand is het ge-

meentehuis open tot 19 uur:

25 april 2001,9 en 23 mei, 13 en27 juni en I I en 25 juli 2001.

Het gemeentehuis zal gesloten zijn op dinsdag I mei. donder-

dag 24 me| pinkstermaandag 4 juni en woensdag I I juli 200 I .

Op de volgende dagen is er een beperkte dienstverzekering :

maandag 30 april, vrijdag 25 mei en kermismaandag l8 juni

2001. Voor dringende gevallen is het gemeentehuis dan open

van 9 tot 12 uur.

OPENINGSUREN PWA
Iedere woensdagnamiddag van 13.30 tot l6 uur

OPENINGSUREN POST
Iedere werkdag van I I tot 12 uur

OPENINGSUREN BIBLIOTHEEK
Iedere woensdag van 17 tot 19 uur

Iedere zaterdag van 10 tot 12 uur

-qemeenteraad

infbrmatie

openbare werken en
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landbouw

cultuLlr
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I WOORD VOORAF

Geachte lezer,

Met dit nummer van het
Polderkrantje zrjn we reeds aan

de tweede uitgave toe van 2001.

Sedert het verschijnen van het
vorige nummer is de heer Paul

Dewulf overleden. Hij was herko-
zen als gemeenteraadslid op de

lijst L.B. Verder in dit informatie-
blad kunt u een "In Memoriam"
lezen geschreven door de heer

Leo Vanbesien. Wij hopen dat
zijn familieleden steun vinden in
hun onderlinge genegenheid en

liefde om dit pijnhjke verlies te
verwerken.

In het vorige nummer is per ver-
gissing een onvolledige weergave

van de gemeenteraad van 22
januari 2001 verschenen. De
fractie Zuienkerke Plus heeft
hierop terecht gereageerd. De
redactie biedt hiervoor zijn ver-
ontschuldigingen aan en doet een

rechtzetting in dit nummer.

Door de wet op de overheidsop-
drachten was het gemeentebe-

stuur genoodzaakt prijs te vragen
aan meerdere drukkerijen voor
het publiceren van het
Polderkrantje. Daaruit bleek dat
drukkerij Lowyck uit Bredene het
goedkoopst was, waardoor het
werk dan ook aan dit grafisch
bedrijf werd toegewezen door het

College van burgemeester en

schepenen.

In verschillende raden kwamen er
veranderingen:

In de gemeenteraad legde me-
vrouw Dianna Demeulemeester
de eed af als opvolger, na het

overlijden van de heer Dewulf.
Ikzelf, Jacques Demeyere, werd
verkozen tot derde schepen nadat

er acte was genomen van het

ontslag van mevrouw Van

Thourhout-Samijn Jeannine als

schepen.

Ik deed ook afstand van mijn
mandaat als lid van de politieraad
dat zou ingaan op 1 april 2001 en

mijn opvolger is van rechtswege
Jeannine Samijn.
Mevrouw Martine Lucker-
Vandenbussche en de heer Martin
Storme deden afstand van hun
mandaat als werkend lid van het

OCMW dat eveneens zou ingaan

op I april en zij worden opge-
volgd door de heer Geert

Quintens en mevrouw Annie
Dumon.

Uit de recente overdracht van het
schepenambt volgt dat Jeannine
Samijn niet langer verantwoorde-
lijke uitgever blijft van het
gemeentelijk informatieblad,
maar dat ik die taak van haar
overneem.
Ik wil haar in persoonlijke naam
echt danken voor het vele werk
dat zij de afgelopen zes jaar op
elk gebied heeft geleverd voor
Zuienkerke in het algemeen en

ook voor het Polderkrande. Ik
noem haar trouwens "een monu-
ment" in de Zuienkerkse politiek,
niet alleen omdat zij de eerste

vrouwelijke schepen was, maar

ook voor het grote aantal realisa-
ties dat zlj op haar palmares mag

schrijven en omdat zij de weg
maakte naar openheid.
Haar opvolgen is dus een moei-
lijke taak. Gelukkig is ze bereid
verder mee te werken aan de ver-
schillende initiatieven die zij
opstartte. Ik apprecieer dat zij
hiervoor de moed heeft na de

ontgoocheling over haar ver-
kiezingsuitslag.
Verder in dit blad kunt u een

samenvattinglezen van haar pers-

bericht waarin zij haar beslissing
tot ontslag toelicht.

Ik wens u alvast veel leesgenot
toe in een luie tuinzetel, uit de

wind, genietend van een deugd-
doend lentezonnetje.. .

Jacques Demeyere.

I
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-GEMEENTERAAD
AFSCHEID VAN GEMEENTERAADSLID PAUL DE WULF

Afscheidstoespraak van gemeenteraadslid Leo Vanbesien

In naam van zaken goed voorbereid.
het ganse Spijts zijn zware ziekte onlangs,
gemeentebe- had hij nog de moed om zijn taak
stuur en met als gemeentemandataris ten volle
e e r b i e d voor te bereiden, zelfs met zijn
komen we gepaste humor was hij zeeÍ
v a n d a a g geliefdengekend.

waardig afscheid nemen van ons We hadden nog zoveel toekomst-
mederaadslid Paul. plannen, ideeën en projecten.
Iedereen kent hem, maar wij
vrienden en collega's speciaal in Zijn vrouw en kinderen stonden
goede en minder goede dagen. voorop in zijn vaandel. met als

Uw aanwezigheid in de vergade- hoofdbekommernis zijn modern
ringen was stipt ; vol kommer bedrijf. Landbouw met alle
voor iedereen, belangrijke beslis- takken ernaast waren zijn levens-
singen waren met kennis van werk en dan nog de vrije r.rren

RECHTZETTING VERSLAG ZITTING 22 JANUARI 2001.

In de editie van het Polderkrantje
van eind januari werd door een

administratieve misslag geen

melding gemaakt van het punt dat
bij de aanvullende dagorde was

aangevraagd door de heer Martin
Storme en Mevrouw Martine
Lucker-Vandenenbussche.

art. 15

Tonnagebeperking in de wijk
Vagevuur en Blankenbergse
Dijk Zuid.

De gemeenteraad beslist toe-qang

te verbieden voor bestuurders van

voertuigen waarvan de massa in
beladen toestand hoger is dan 3.5

ton met uitzondering voor re-eel-

matige dienstverleningen en

plaatselijk landbouwverkeer, dit
op het kruispunt Blankenbergse
Steenweg - Vagevuurstraat, Blan-
kenbergse Steenweg - Blauwe
Torenstraat, Blankenbergse Dijk -

Nieuwe Steenweg en Blauwe
Torenstraat - Meetkerkestraat.

besteed aan zovele sociale
bewegingen.
Dienstbetoon was nooit teveel ...
Paul kon nooit "NEEN" zeggen.

Het doet pijn Paul om afscheid te

nemen in uw geliefde parochie-
kerk. Dankbaar dat we u van zo

dichtbij hebben mogen kennen,

met al de beste herinneringen.
Moed is proberen om iedere
tegenslag om te buigen tot een

str,rkje méér verworven wijsheid.

Leo Vartbesien

Dit verbod zal aangeduid worden
door het rerkeersteken C2l (3,5

ton) met onderbord uitgezonderd
dienstvellenin-sen en landbouw-
voertLligen.

eerste vrouw in het College wilde
ik een nieuwe dimensie geven.
een andere tint aan het bestuur.
een nieuw elan... Dat was een
hele klus: de mannelijke collega-
's waren noch met een vrouwe-

TOELICHTING BIJ HET ONTSLAG VAN JEANNINE SAMIJN ALS SCHEPEN

In 1994 ben ik in de politiek
gestapt. Ik deed dit vanuit de

overtuiging dat er verjonging
nodig was in de gemeenteraad en

vernieuwing in de aanpak.

)

Ik had geluk: ik kon aan de slag
als schepen. Het was voor mij een

uitdaging en ik werkte met niets
dan goede bedoelingen: ik wilde
nieuwe initiatieven starten en de

zachÍe sector uitbouwen. Als
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lijke schepen, noch met deze
materie vertrouwd of erin geÏnte-
resseerd. Wij zaten zeker niet
altijd op dezelfde golflengte,
maar ik was verkozen en ze lieten
mij begaan zonder enige com-
mentaar ...
Om de kosten van deze initiatie-
ven te beperken richtte ik
stuurgroepen op. Ik richtte die op
in openheid: wie wilde kon de
schouders onder een initiatief
steken, los van elke politieke of
filosofische strekking.

In de gemeenteraadszittingen
opteerde ik ervoor om ook naar
de oppositie te luisteren en liever
een punt uit te stellen en verder te
onderzoeken ,dan uit koppigheid
- meerderheid tegen minderheid-
een beslissing te nemen. Er groei-
de een openheid, er werd van
gedachten gewisseld en er waren
veel minder spanningen in de
gemeenteraad. De verstand-
houding was beter dan ooit sinds
de fusie. Ik heb hard aan de fusie
van Gemeentebelangen en Veilig
Vernieuwen gewerkt :ik was
ervan overtuigd dat dit een goede
zaak was voor onze gemeente en
voor onze burgers. De fusie van
de twee grote lijsten heeft gere-
sulteerd in een prachtige verkie-
zingsuitslag voor L.B.
Ik had mij misschien wel het

meest delicaat en kwetsbaar
opgesteld en werd weinig ge-
vonden door de kiezer. Ik weet nu
dat een beleidsgerichte aanpak,
zonder favoritisme , een politie-
ker geen stemmen oplevert. Het
levert meer op geen stelling in te
nemen dan kleur te bekennen.
Niets doen levert meer op dan
hard werken en ik mag met fier-
heid zeggen dat ik 6 jaar hard
gewerkt heb, dat ik meer dan
mijn weddetje waard was: ik
startte initiatieven, stond niet aan

de kant te kijken, maar werkte
mee aan alles, meer zelfs: ik heb
veel taken uit handen van de
administratie genomen. Ik woon-
de daarnaast zoveel mogelijk ver-
gaderingen bij,ook die niet direct
mrjn bevoegdheden betroffen,
kwam uit voor mrjn mening,
bereidde de Colleges grondig
voor...
Mijn eigen verkiezingsuitslag
was dan ook een zeeÍ grote
teleurstelling voor mij.
Door de burgemeester, maar ook
door de mensen die mij omringen
en die mij gesteund hadden werd
mij gevraagd verder schepen te
blijven . Ik voelde dit aan als een

eerherstel en ik heb het geprobeerd.

Na de periode die ik nodig had
om mijn ontgoocheling in o.a. de
verkiezingsuitslag te verwerken
ben ik er opnieuw ingevlogen

met goede moed... Velen zouden
er nu zeker de moed inhouden
gezien de huidige verloning ( je
weet wel: geld "verzoet de

arbeid").

De gevoeligheden binnen het
College blijven.... ik ben anders

dan de mannelijke schepenen. Ik
doe geen uitspraak over gelijk of
ongelijk, wel over gelijkenissen
en verschillen.

Was het vroeger al eens moeilijk
dan had ik de zekerheid gesteund
te zijn in de verkiezing door de

burgers. Dat argument valt weg,
integendeel: ik moet dankbaar
z\jn dat ze me nog willen. Dat
wordt zelfs gezegd. Politiek is
hard en onverbiddelijk De kiezer
heeft mij uitgerangeerd en ik kan
me dus niet meer beroepen op
mijn aantal stemmen. Dat is de
reden van mijn ontslag. Het is dus

echt om persoonlijke redenen.
Mijn opvolger zal zich wellicht
wel kunnen handhaven binnen
hetzelfde College...
Ik ben zeker niet gelukkig met
mijn beslissing, maar ik voel me
wel bevrijd

Jeannine Samijn.

KEERSEBILCK M.
BROOD EN BANKET

Dorpsplein 4 - Dudzele - Ti:l.

Gevarieerd assortiment
Brood, koeken, gebak

en pralines, alsook ruime keus

fijne charcuterie en kaas

MEN BESTELT AAN HUIS

\+. {tt _t I
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Romoin Lieboert-Willoert
Heerweg 20 - 8377 Meetkerke

Rodio & TV technicus
OFFICIELE PHILIPS DEALER

Eigen hersteldiensï : tel. O5Ol32 03 80
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-IIr{FORMATIE
INTERNATIONALE REISPASSEN

Vanaf 15 maart 2001 is er een nieuwe regeling van toepassing voor de afgifte van de internationale
paspoorten (reispas).

Vanaf deze datum dient U zich bij de aanvraag tot het bekomen van een paspoort persoonlijk aan te

bieden in het gemeentehuis, in het bezit van 2 pasfoto's,

Aangezien op het ogenblik van de aanvraag een ontvangstbewijs wordt afgegeven, waarop onmiddellijk de

consulaire- en gemeentetaksen worden aangebracht, dienen de kosten voor het paspoort op het ogenblik
van de aanvraag te worden betaald.
De paspoorten, afgegeven vanaf I 5 maart 2001 worden af-eeleverd voor de duur van één jaar of vijf jaar.

De paspoorten, die vanaf bovenvermelde datum worden af-ee-eeven voor één jaar zijn niet meer verlengbaar.

De kostprijs voor de internationale paspoorten bedraagt

vanaf 12 jaar
gewone procedure (3 weken) spoedprocedure (3 dagen)

1 jaar 750 frank 1 .200 Írank

5 jaar 1.950 Írank 2.400 Írank

minder dan 12 jaar

gewone procedure (3 weken) spoedprocedure (3 dagen)

1 ol 2 jaar 250 frank 700 Írank

CM..... STEEDS BEREIKBAAR

Sinds begin 2001 installeerde de Christelijke Mutualiteit aan de CM-Kantoren en in alle deelgemeenten
een groene CM-expres-brievenbus. Via deze 45 brievenbussen kunt u 24 uw op 24 een beroep doen op
de dienstverlening van CM Brugge.

Ter info openingsuren CM-kantoor Blankenberge, Weststraat 88, tel. 0501 41 39 82 - fax 050 142 41 56
maandag 08.45 tot I 1.45 uur
dinsdag 08.30 tot I 1.45 uur
woensdag 13.30 tot l8 uur
donderdag 08.30 uur tot I 1.45 uur.

AANGIFTE HONDEN

In dit polderkrantje vindt u een aangifteformulier voor uw hond of honden.
Alle personen die op I januari 2001 een hond hebben, vullen dit formulier in en bezorgen dit in het
gemeentehuis vóór l5 MEI 2001.

OPGELET !!
Alle hondeneigenaars die reeds in 2000 hun hond of honden hebben aangegeven en waar de toestand
ongewijzigd is gebleven, moeten dit aangifteformulier NIET invullen.
Indien je meer inlichtingen wenst , kan je steeds contact opnemen met de belastingdienst , tel. 050142.70.48.
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POLYVALENT VERZORGENDE

U bent op zoek .....u wilt ....
een baan...........en een mooie toekomst. .en mensen helpen...
Volg dan de korte, boeiende opleiding tot
POLYVALENT VERZORGENDE

van het Opleidingscentrum Familiezorg West-Vlaanderen vzw
- de opleiding duurt slechts l0 maanden (stage inbegrepen)

- in samenwerking met VDAB en ESF

- vanaf l0 september 2001 te Brugge
- officieel bekwaamheidsattest (polyvalent verzorgende) toegekend door het Ministerie van de Vlaamse

Gemeenschap
- werkterrein : thuiszorg - kraamzotg - instellingen

Is het dit wat u zoekt?

kom dan naar onze contactavond op woensdag 18 april 2001 om 19 uur

te Brugge, Diksmuide, Ieper, Knokke, Kortrijk, Oostende, Roeselare, Tielt of Torhout.

Voor het adres van uw streeksecretariaat of meer informatie :

Opleidingscentrum Familiezorg West-Vlaanderen vzw
Biskajerplein 3, 8000 Brugge - tel. 050/33.02.70

DE EURO

Eerst en vooral nog even herhalen

1 euro = 40,3399 frank
Vanaf I januari 2002 vervangt de euro volledig de frank.

En wat gebeurt er nu intussen tijd?

Intussen tijd zullen initiatieven lopen om u vertrouwd te maken met het gebruik van de euro.

Vanaf I juli 2001 zullen de pompen van de tankstations, de meters in de taxi's en de weegschaal bij uw

beenhouwer omgeschakeld worden naar de euro.

De banken starten vanaf I juli 2001 met het omzetten van uw bankrekening, uw protonkaart, uw bank-

contracten .... De bedragen op uw rekeningafschriften blijven zowel in euro als in Belgische frank vermeld

tot minstens 28 februarr 2002.

Vanaf I juli 2001 starten de grote factureerders (gas-, water-, elektriciteits-, telefoon en verzekerings-

maatschappijen) met het versturen van hun facturen in euro. Het detail van de factuur wordt enkel in euro

gegeven. Het totaal zowel in euro als in Belgische frank. Bij uw factuur vindt u dan het nieuwe oranje

overschrijvingsformulier in euro.

Ook de overheid wacht niet tot I januari 2002 om de euro te gebruiken. Zo zullen alle overheidsdiensten

(ook de gemeente) enkel nog overschrijvingsformulieren in euro versturen indien de uiterste betalings-

datum na 1 januari 2002 valt. De gemeente zal al vanaf I juli 2001 overschrijvingsformulieren in euro ver-

sturen. Zodoende zalhet aantal betalingen in Belgische frank worden beperkt.
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- OPET{BARE WERKEÀTEÀT MILIE(J -
HERSTEL SINT:MICHIELSKERK TE ZUIENKERKE

De herstellingswerken aan de

Sint-Michielskerk Zuienkerke
zijn gestart. Vooreerst wordt de

zijgevel Zurd (kant Nieuwe
Steenweg) hersteld.

OPENBAAR GROEN

Op aanvraag van enkele inwoners
uit de Weimanstraat en Letten-
burgstraat werd gevraagd de

bomen (meidoorns) langs de open-
bare weg te verwijderen, gezien er

een ziekte (perevuur) vastgesteld

werd.

Bij het verwijderen van de bomen
en de herstelling van de inplan-
tingsplaats is er een schriftelijke

STRAATLAMPENTELEFOON

Wanneer defecten gemeld wor-
den aan de openbare verlichting
van gewestwegen dan worden
deze systematisch doorgegeven
naar de permanente wachtdienst
voor Oost- en West-Vlaanderen

Dit omvat:
- het uitbreken en vernieuwen van

het verweerd metselwerk
- het uitbreken en vemieuwen van de

slechte delen van de dakbedekking

- vernieuwen van het zinkwerk in
koperwerk

- uitnemen van de glasramen en

vervangen van gebroken glas en

loodpanelen. Vernieuwen van de

metalen bruggen en deklatten in
koper bronslegering.

aanvraag gedaan of er nieuwe
bomen moesten heraangeplant
worden.
In de Weimanstraat waren er 24

Ja- stemmen voor het heraanplan-
ten en 5-Neen op de 55 woningen
zijnde 43%o.

In de Lettenburgstraat waren er 6
Ja- stemmen voor het heraan-
planten op de l8 woningen
zljnde 33Vo.

van de Ministeries van de
Vlaamse Gemeenschap.
Deze wachtdienst wordt be-
reikt via het telefoonnummer
W-223%84of via fax @-2259391.
Uiteraard geldt hier niet de garan-

BU nazicht van het torenkruis
is vastgesteld dat deze tn zeer

slechte staat was. Het kruis is

afgenomen voor een volledige
herstelling , herschilderen en het
plaatsen van een nieuwe haan, wat
een bijkomende uitgave zal zijn.
Hopelijk valt het weer deze zomer
mee zodat de herstelling van de

kerk op trjd zal uitgevoerd zijn.

Het Schepencollege heeft beslist
om voorlopig geen nieuwe bomen
te plaatsen gezien de geringe
belangstelling en dat er reeds veel
groen van de bewoners zelf
geplaatst is.

tie die Imewo geeft op het zo snel
mogelijk en binnen de 15 werk-
dagen herstellen van het defect.

R. De Clerck
Schepen Openbare werken.

6



-RUIMTELIJKE ORDEAr/NG
DE GECORO

Volgens het nieuwe decreet op de

ruimtelijke ordening moet iedere
gemeente op I mei 2001 een

GECORO hebben :

een gemeentelijke commissie
voor ruimtelijke ordening.
Deze commissie moet advies
uitbrengen over het gemeentelijk
beleid inzake ruimtelijke orde-
ning.
Ze zal dus in eerste instantie een

belangrijke rol spelen bij de

totstandkoming van de gemeente-

lijke ruimtelijke structuur- en uit-
voeringsplannen.
De gemeente kan autonoom haar

GECORO samenstelllen en de

werking ervan regelen.

Wat ziin nu de ondrachten van
de GECORO?
De Gecoro brengt advies uit aan

de gemeenteraad inzake de

opmaak van het gemeentelijk
ruimtel ij k structuurplan.
De commissie bundelt en coörd-
ineert alle adviezen, bezwaren en

opmerkingen van het openbaar
onderzoek over het ontwerp.
Op basis van alle verzamelde
gegevens brengt de gecoro ge-

motiveerd advies uit bU de

gemeenteraad binnen de 60
dagen na het einde van het open-
baar onderzoek.

Bij de opmaak van een gemeente-

lijke ruimtelijk uitvoeringsplan
wordt er ook verwacht dat de

commissie advies uitbrengt.
De commissie geeft ook advies
aan de gemeenteraad over de

ontwerpen van stedebouwkundige
verordeningen en verkaveling-
verordeningen, ook inzake het
gemeentelijk jaarprogramma
voor ruimtelijke ordening.
De Vlaamse regering kan bepalen
welke aanvragen voor een steden-
bouwkundige vergunning of een

verkavelingvergunning verplicht
voor advies aan de GECORO
moeten worden voorgelegd.
Daarnaast kan het College of de

gemeentelijke stedenbouwkundi-
ge ambtenaar de commissie
steeds verzoeken een advies uit te
brengen over de aanvraag voor
een stedenbouwkundige vergun-
ning of een verkavelingvergun-
ning
Het advies van de commissie
wordt gevoegd bij het verslag van

de gemeentelijke stedenbouw-
kundige ambtenaar.

Op verzoek van het college van

burgemeester en schepenen of de

gemeenteraad kan de GECORO
advies geven, opmerkingen
maken of voorstellen doen over
alle aangelegenheden met be-

trekking tot de gemeentelijke
ruimtelijk ordening.
Een advies van de GECORO is

niet bindend. Dit houdt in dat de

eindbeslissing en de verant-
woordelijkheid altijd bij de

gemeenteraad of het college van

burgemeester en

liggen.
schepenen

Het aantal leden van de

GECORO is afhankelijk van het
inwonersaantal van de gemeente.

Voor Zuienkerke betekent dat
minimum 7 en maximum 9leden.

Onze gemeente is druk bezig met
de samenstelling van deze

commissie. Uit diverse geledin-
gen van onze gemeente zullen
mensen van Zuienkerke in deze

commissie zetelen.
In de komende gemeenteraad zal

de Zuienkerkse Gecoro worden
voorgesteld.

lndustrie Zone Blauwe Toren

B I anke nb e rgseste e nwe g 350
8000 Brugge

Tel.:050/31 33 51 - 050/31 78 81

Fax:050/31 78 82
GSM: 0495/54 43 51

Bijhuis: Bruggesteenweg 6
9900 Eeklo - Tel. 09/377 24 66 c''',rh

Frituur
VIERWEGE

Blonkenbergse Steenweg 74
8377 Zuienkerke
Tel. O5Ol42 47 47

Sluitingsdog: moondog
open 11.30 - 14.30 & 17.30 - 23.30

Zoterdog tot 24u.
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-ï AÀ\TDBOUW
VERPLICHTE IDENTIFICATIE EN REGISTRATIE VAN SCHAPEN,
GEITEN EN HERTACHTIGEN.

In het kader van de uitbraak van
mond- en klauwzeer in het
Verenigd Koninkrijk wordt nog-
maals gewezen op de verplichtin-
gen die men moet vervullen bij
het houden van schapen, geiten

en hertachtigen.
Het Sanitel- systeem heeft tot
doel alle dieren, verplaatsingen
van dieren, houders van dieren,

te identificeren en te laten
registreren. Op deze manier kan
men bij ziekte-uitbraak snel de

besmette dieren lokaliseren, de

contacten met andere dieren
nagaan en de passende maat-
regelen treffen.

Steeds vaker komen wij binnen
het 5b project 'Intensieve
Bedrijfsbegeleiding' Westhoek-
Middenkust in contact met
land- en tuinbouwers die - al dan
niet vrijwillig - hun bedrijf
stopzetten.

We vonden het dan ook hoog tijd
om een stopzettingsbrochure
samen te stellen. In deze brochu-
re worden zoveel mogelijk
aspecten van bedrijfsbeëindiging
belicht. Deze worden uitvoerig

8

REGISTRATIE
- Elke persoon die verantwoorde-
lijk is voor één of meerdere scha-

pen, geiten of hertachtigen is

verplicht aangifte te doen van

zijÍi beslag d.i. de plaats waar de

dieren gehouden worden.
- Elke verantwoordelijke dient
per diersoort een resister
"inkomende en uit-eaande be-
wegingen" bij te houden.
- Tenslotte dient de verantwoor-
delijke jaarlijks vóór l5 januari
"een register l5 decentber" aan

DGZ-Ylaanderen over te maken
met vermelding van het aantal

uitgewerkt en met eenvoudige
voorbeelden en praktische tips
geïllustreerd.

Ook als je nog maar overweegt
om het bedrijf eventueel vroeg-
tijdig stop te zeÍÍen, kan het
interessant zijn deze brochure
eens door te nemen. Het zal jou
een klaardere kijk op bedrijfs-
beëindiging bezorgen.

IDENTIFICATIE
- Elk schaap, geit of hertachtig
dier moet door de verantwoorde-
lijke -eeïdentificeerd worden met
één erkend oormerk vooraleer het
vertrekt uit het beslag van ge-

boort. of ten laatste op de leeftijd
r,an 6 maand. De erkende oor-
merken worden verdeeld door
DGZ-Vlaanderen.

VOOR DE REGISTRATIE
EN IDENTIFICATIE NEEM
CONTACT OP MET DGZ.
VLAANDEREN voor West-
Vlaanderen

Industrielaan 15

8820 Torhout
tel. 050/23.05.30
fax. 050/23.05.69

Ben je geïnteresseerd in deze bro-
chure? Telefoneer ons op het
nummer 051/51.93.55.

prijs : 175 frank te storten op het
rekeni n gnummer 7 36-403237 8-55
van de vzw Crisis en Armoede,
met vermelding van ' aanvraag
stopzetti ngsbrochure'.

landbouwcentrum
Bedrijven in Nood

schapen, geiten en/of
hertachtigen, het aantal -qeoor-
merkte vrouwelijke dieren per
diersoort die ouder zijn dan 6
maand, het aantal andere
geoormerkte dieren per diersoort
en het aantal oormerken in stock
per diersoort.

STOPZETTINGSBROCHURE VOOR LAND. EN TUINBOUWERS



-CULTUUR
NIEUW DAGELIJKS BESTUUR CURUURRAAD

Tijdens de Algemene Ver-
gadering van 6 maart 2001 is het
Dagelijks Bestuur van de

Cultuurraad opnieuw verkozen.
Dit geeft het volgend resultaat :

Voorzitter is Ludwig Vanderbeke,
Freddy Verburgh Ondervoorzitter
en Frank Duron Penningmeester.
Rita Dhondt, Pierre Provoost en

Phillippe De Merrisse ziln

CULTUURPRIJS

Tijdens de Algemene Vergade-
ring van de Cultuurraad op 6

maart 2001 is de Cultuurprijs
"Koen Scherpereel" ter waarde
van 10.000 bef. toegekend aan

het heemkundig tijdschrift

bestuursleden (geen specifiek
aangeduide functie).
Alain De Vlieghe maakt deel uit
van het Dagelijks Bestuur als

Schepen van Cultuur.
Annie Allemeesch blijft
Secretaris.

op de foto:
nieuw e voorzitter cultuurraad

"Heemstede".

De eigenlijke uitreiking van de

Cultuurprijs heeft plaats tijdens
de vooropening van de tentoon-
stelling in het gemeentehuis te
Zuienkerke op 4 mei 2001.

TENTOONSTELLING OP 5 EN 6 MEI 2OO1

Het is intussen al traditie, dat er tijdens het eerste weekend van mei tentoonstelling is in het gemeente-
huis te Zuienkerke.

De deelnemende kunstenaars zijn de volgende :

kunstenaar woonplaats discipline

Susan Agael (Suzanne Mercier) Brugge collages

Paulette De Puysseleyr Damme voornamelijk keramiek,

ook tekenen en schilderen

van levend model

Hélène Renders Blankenberge aquarel

Frans Van Leirsberghe Sint-Andries keramiek

Nanine Maes Blankenberge aquarel

Vancoillie Rosane Blankenberge auquarel

De tentoonstelling is vrij en doorlopend toegankelijk van l0 tot l8 uur. Van harte welkom!!!!!

h

9



INHULDIGING POLDERBEIAARD

De inhuldiging vindt plaats op met daarna een receptie voor alle cratische prrjs van 250 frank
zaierdag 2l april200l. Zuienkerkenaars in de Gemeente- vindt plaats in de Sint-
De plechtigheid begint met een school van 19 tot 20 uur. Michielszaal en Bart Jaspaert
mis om 18 uur in de parochiekerk De feestmaaltijd aan de demo- zorgt voor de nodige animatie.

APERITIEFCONCERT MET IERSE EN KELTISCHE VOLKSMUZTEK.

Op zondag 9 september 2001 Met een vernieuwd doch even Informatie omtrent het uur, de
organiseert de Bond van Grote en gevarieerd programma treedt locatie of de prijs en dergelijke
Jonge Gezinnen van Meetkerke opnieuw het Brugs-Iers ensemble wordt later meegedeeld.
voor de tweede keer een laatzo- "Uisce Beatha" op. Wie enigszins Inlichtingen en reservaties :

mers aperitiefconcert binnen het vertrouwd is met Ierse en Chris & Greet Colaert
prachtige decor van een lokale Keltische volksmuziek, weet dat Bombeke, Dorpweg 44,
hoeve. De vorige editie was zo'n dit optreden garant staat voor een 8377 Meetkerke (050/3 | 33 82)
succes dat de organisatoren moe- zeer warme en sfeervolle midda_s.

ten gedacht hebben " Never chan- Aangezien het een aperitiefcon-
ge a winning team!". cert is, mag je erop rekenen dat
Zozal dan ook geschieden... een nade en een droogje in de

toegangsprijs zullen begrepen
zijn.

Ho,Ln'5'P,-in J('nin5oi

Kerkhofstroot 17 - 8377 Houtove - Tel.050/31 40 ó0

Boerenbrood met heso - ribbeties -

omeletten - oeitenkoos... '

Ponnenkoeke"n - toort - iis
Noor oonleidinq von ons ééniorig besioon bieden wii

onze bezoeËers groog ..n gËtir dronkie oon.
Dit op zoterdog 2 iuni en zondog 3 iuni

Annie en Michel
Christine en Guido

Openvonofllh30
gesloten op moondog en dinsdog

in iuli en ougustus enkel gesloten op moondog

tsvlyw

frïrtr'i'f, cor'Por alw

'ïsïi:lli: IËïffxÏ#ïl'"

Heerweg, 8377 Meetkerke
TEL-FAX : 050 / 31 65 60

email : bvbamatrix@ hotmail.com

Uíf tyvnpafhiz
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- JEUGD
JOBSTUDENT

Wat zijn je rechten en plichten als jobstudent?

Brochure gratis te verkrijgen op de jeugddienst bij Inez Goderis of in de bibliotheek.

JOKA. EEN WEEKJE ANDERE VAKANTIE.

Met Joka kunnen jongeren vanaf Na de middag organiseren ze een mee winkelen of een pintje gaan

17 jaar in de paasvakantie en in animatieactiviteit voor de bewo- pakken, samen met de patiënten
de zomer hun tenten opslaan in nersof nemen zehenmeeopuit- een fuifke, een playbackshow of
een thuis voor bejaarden of een sÍap. Zo verkleden de jongeren een barbecue organiseren of naar

psychiatrische instelling. Ze zich bijvoorbeeld als clown en een festival gaan.

leven een week samen met de gaan alle kamers langs, steken ze

bewoners, organiseren animatie- een playbackshow in elkaar, Informatie en inschrijvingen
activiteiten voor hen en brengen maken ze samen met de bewoners Joka West-Vlaanderen

de zomer zo helemaal tot bij de fruit of groenten-brochetten voor Greta Vervisch
bewoners. Het is een week- de barbecue, leren ze samen rol- Oostnieuwkerksesteenweg 51

je andere vakantie waarin de stoeldansen, gaan ze naar de zoo 8800 Roeselare
jongeren zich vrijwillig inzetten of naar de zee en zoveel meer. 051126.56.26
voor bejaarden of psychiatrische 's Avonds steken ze de koppen bij joka.wvl@skynet.be
patiënten. elkaar om de activiteiten voor te

bereiden. En wanneer het werk Joka vzw

In de voormiddag gaan de jonge- erop zit, zijn de jongeren vrij om Nathalie Van den Meersschaut
ren bij de bewoners op bezoek en te doen waat ze zin in hebben. Karen Vanden Auweele
slaan ze een babbeltje met hen. Liefdadigheidstraat 43

Als vrijwilliger zijn ze niet Op kamp in een psychiatrische l2l0Brussel
gebonden aan een strak tijds- instelling 021229.35.83
schema, maar hebben ze de tijd Joka organiseert enkele kampen jokavzw@pi.be
om met de bewoners te kletsen, te op afdelingen voor chronisch
luisteren naar hun verhalen, psychiatrische patiënten. De
samen foto's te bekijken, of een jongeren kunnen er kaartspellet-
wandeling te maken. jes met de patiënten spelen, eens

DEMEUTEMEESTER
Ronny bvba aannemersbedrijÍ
OPEiIBARE E]I PRIUATE WERKEII

OostendesteenwegTl TEL.:050/31 67 13

8377 Zuienkerhe - Houtaue FAX: 050/31 02 83
BTW BE 423 214 661 GSM: 0475/23 58 72
E-mail : drmealrmeeyer@cobonet.be www.blanhenberge.netldemeuLemeester

Leeglandstraat 15
8377 Zuienkerke

_*I"*$ï)"ïb-Íanders 
'''- 

offi;
tet:050/32 ss 76 {V

o*Ï";5i",lno"''

Gsm:0477-502277
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GEMEENTEBESTUUR WERFT AAN

INTERIM JEUGDDIENST
TIJDELIJKE HALFTIJDSE JEUGDCONSULENT(E)

GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELE
man of vrouw

Het gemeentebestuur is dringend op zoek naar een vervanging voor Inez Goderis, de gemeentelijke
jeugdconsulente, die eind juni in bevallingsverlof gaat.

taakomschrijving :
- activiteiten voor jongeren organiseren en begeleiden in het kader van het Sociaal Impulsfonds
- administratie jeugdwerkbeleid, jeugdraad en sif

voorwaarden om naar deze job te solliciteren :

- je bent 6 maanden uitkeringsgerechtigd werkloos gedurende de laatste l2 maanden of 6 maanden

ingeschreven bij de VDAB als niet werkende werkloze of je trekt een bestaansminimum. (Indien je
niet zeker bent om als gesubsidieerde contractuele in aanmerkin-e te komen. contacteer dan vooraf
de VDAB).

- bij voorkeur beschikken over een rijbewijs B.
- houder zijn van een sociaal en/of pedago-eisch diploma.

Hoe solliciteren?
Schriftelijk kandidatuur indienen vóór l5 mei 2001

College Burgemeester en Schepenen , Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke.

MONITOR SPEELPLEINV/ERKING
GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELE

Man of Yrouw
voor

de ZOMERVAKANTIE

De speelpleinwerking de Ploeters is voor deze zomervakantie op zoek naar een monitor of monitrice om
kinderen tussen 3 jaar en l2jaar te begeleiden op het speelplein te Meetkerke.

voorwaarden
- je bent 6 maanden uitkeringsgerechtigd werkloos gedurende de laatste l2 maanden of 6 maanden inge-
schreven bij de VDAB als niet werkende werkloze of je trekt een bestaansminimum. (lndien je niet zeker

bent om als gesubsidieerde contractuele in aanmerking te komen, contacteer dan vooraf de VDAB).
- bij voorkeur beschikken over een rijbewijs B.

Hoe solliciteren?
Schriftelijk kandidatuur indienen vóór l5 mei 2001.

College Burgemeester en Schepenen, Kerkstraat. ll, 8317 Zuienkerke.

t2



JOBSTUDENTEN
Man of vrouw

taakomschrijving
- medewerking bij het organiseren en begeleiden van activiteiten voor jongeren van 72 tot l8 jaar in het

kader van het Sociaal Impulsfonds
administratie jeugdwerkbeleid en sifbeleid

Wat verwachten we van jullie?
- minimum l ste jaarstudent hoger onderwijs
- een grote motivatie
- creativiteit en goede teamgeest

Hoe solliciteren?
Schriftelijk kandidatuur indienen vóór 15 mei 2001.
College Burgemeester en Schepenen, KerkstraaÍ ll, 8377 Zuienkerke.

VOEL JE JE DOOR EEN VAN VOORGAANDE OPROEPEN AANGETROKKEN EN ZIT JE
NOG MET VRAGEN, NEEM DAN CONTACT OP MET HET GEMEENTEBESTUUR.

SECRETARIS WND. FRANKY GOETHALS TEL. 050142.70.48.

SPEELPLEINWERKING DE PLOETERS ZUIENKERKE.

Er is opnieuw opvang voorzien 's Avonds zijn ze terug te Voor meer inlichtingen kunt u
voor de kinderen van 3 tot 12 jaar Zuienkerke vanaf 17 uur. steeds terecht bij de hoofd-
gedurende het groot verlof van Ook te Meetkerke is er opvang monitrices :

maandag 2 juli tot en met vrijdag voorzien vanaf 7u30 tot 17u30. Martine tel. 050/31.25.06
3l augustus 2001 ( uitgezonderd Marleen tel. 050/31-19.21
woensdag 15 augustus). De prijs per kind van de gemeen-
Er is opvang voorzien in de te Zuienkerke is nu 120 bef per Een l3-tal jongeren van 16 jaar

Gemeenteschool van Zuienkerke dag. Voor het 3de kind en volgen- uit onze gemeente volgen in het
tussen 7u30 en 8u20 stipt. De de uit hetzelfde gezin wordt het paasverlof een monitor opleiding
kinderen worden dan met de bus 80bef /perkind. Daaris I drank- om als hulpmonitor te helpen op
vervoerd naar het sportcentrum te je en een koek inbegrepen. Elke het speelplein.
Meetkerke. dag is er gelegenheid om te knut-

selen, vrij te spelen en om aan Hopelijk nog goed weer en de

verschillende activiteiten deel te zomervakantie is geslaagd.
nemen.

R. De Clerck
Vo o rzitte r S p e e lp le inw e rkin g.
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OP ZATERDAG 23 JUNI ROEFELT ZUIENKERKE OPNIEUW!!!

l. Alle 6 tot l}-ja1,gen zijn welkom, maar krijgen nog een persoonlijke uitnodiging.
2. We trekken eerstdaags aan de bel

. van de stuurgroepleden,

. van de begeleiders,

. van de chauffeurs
o en van de medewerkers.

Wie bereid is (opnieuw) mee te werken is heel welkom en vragen wij alvast die dag vrij te houden. Wie
nu reeds zijn (of haar) medewerking wil toezeggen , kan Jeannine opbellen
( Tel.: 050 4l 19 35). Zli zal heel blij zijn met uw bevestiging! J. Demeyere, Schepen Jeugd

J. Samij n, Vo orzitte r stuurgro e p.

l-
r«BC
verzekenngen

Michel Beirens-Erna Willems

Oostendsesteenweg 92
8377 Houtave-Zuienkerke

Tel. 050/31 97 39 - Fax 050/31 1 1 51

Tempelhof 65
8000 St. Pieters Brugge

CDV nr:30876

ALLE VERZEKERINGEN
BELEGGINGEN

En vooral een vakbekwame service

VAN
IIOUCKE N\/.

Eemegemstraat 44

8490 Snellegem

Tel. 050/81 12 67 - 050181 23 28

Fax 050/81 34 56

GESPECIALISEERD IN VERKOOP
VAN GEREEDSCHAPPEN EN MACHINES

Makita o Metabo r Skil o Grasmaaiers
Dienst naverkoop

Exclusief verdeler voor Belgi
MEZ MOTOREN BELGIUM

Sponsor WTC Polderbutters Blankenberge

FUNERARIUM

BEGMIENISSEN . CREMATIES

CMFZERKIN

Snellegemstraat 6 - 8490 Jabbeke - tel. 050/81 20 85

Fanerariam:

Gisuhteenweg j29 - 8490 Jabbehe - ul 050/81 38 48

ure - c-ErIAvMNr
KÈv ttKALí)De
BLANKENBERGSE STEENWEG 66

8377 ZUIENKEHKE
05042 79 27

gezellig inierieur

specioliteit von ribbeties. cóte à l'os
meeneemgerechten mogeli jk

menu's, steengrill en fondue op reservoiie

iedere -erkdog dogschotel
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-BIBLIOTHEEK
EEN GREEP UIT DE AAN\ryINSTEN

VOLV/ASSENEN

ROMANS
TITEL
De erfpachters
Siegfried : een zwarte idylle
Pitface : een parabel

Engelse passanten

AUTEUR
John Grisham
Harry Mulish
Herman Brusselmans
Matthew Kneale

JEUGD

LEESBOEKEN
TITEL
Gracey
De rode handschoen

Mijn zus draagt een

heuvel op haar rug.

WEETBOEKEN

TITEL
Wat een kunst : twaalf toppers
uit de moderne kunst.
Guinness record boek 2001

Reis om de wereld in l0 cijfers :

het verhaal over het ontstaan
van cijfèrs

AUTEUR
James Moloney
Anke De Vries

Ed FRank

AUTEUR

Klaas De Jong

Vivian Frenck

Voor dit jaar staat alweer een

groot project op de agenda. De
bibliotheek zal in de loop van het
jaar verhuizennaar de dakverdie-
ping van het nieuwe complex
waar ook 4 klassen van de

Gemeenteschool zijn in onderge-
bracht, evenals een polyvalente
zaal. Hierdoor zullen we over
meer ruimte beschikken. De
collectie zal overzichtelijker
kunnen gepresenteerd worden en

dat zal het uitkiezen van de
boeken zeker ten goede komen.

En nu maar hopen dat de in-
planting van de bibliotheek in de

nieuw locatie zich zal vertalen in
goede werkingsresultaten voor
2001.

JAARVERSLAG BIBLIOTHEEK 2OOO

In januari 2000 startten we
probleemloos als geautomatiseer-

de bibliotheek. Sindsdien worden
alle transacties aan de balie met
behulp van de computer uitge-
voerd en bijgehouden.

Hetzelfde geldt voor de statisti-
sche gegevens. Waar dit voorheen
manueel gebeurde met veel tel-
werk, levert de computer ons nu
als deze gegevens.

Hier volgen de cijfers op een

rrjtje.

In 2000 kwamen er 178

Zuienkerkenaars regelmatig over
de vloer.79 kinderen enjongeren
tot 14 en 99 volwassenen lieten
zich inschrijven als lid.

Samen ontleenden ze 13.182
boeken. De jongeren namen
9.699 boeken mee naar huis. De
volwassenen ontleenden 3.483
titels. De jeugd van Zuienkerke
maakt dus nog steeds het meest
gebruik van de bib.

Per uitleenbeurt gingen er
gemiddeld 125 boeken de deur
uit.
Er werden 765 nieuwe boeken
aangekocht. Voor de jeugd-
afdeling werden 428 boeken
uitleenbaar gemaakt en voor de

volwassenenafdeling 331. De
collectie telt ondertussen al 7.086
boeken.
Op de internetpc werd er 132
keer gesurft.
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- OIr{DERWIJS
DE SPORTACTIVITEITEN VAN DE GEMEENTESCHOOL ZUIENKERKE.

1. Netbaltornooi op woensdag
3ljanuari voor het Sde en 6de
leerjaar.

Zowel de jongens als de meisjes

speelden een mooie wedstrijd.
De jongens eindigden op een

4de plaats op I I deelnemende
ploegen; de meisjes bereikten een

eervolle 3de plaats.

Bravo aan alle deelnemers ! ! ! !

2. Pre-initiatie ping pong op
woensdag 7 februari.

Met 13 leerlingen uit het 5de en

6de leerjaar reden we naaÍ
Wenduine voor een 2-tal uren
pre-initiatie in de tafeltennisclub
" The Charlies".
Iedereen kreeg zes proeven voor-
geschoteld, gaande van een héél

eenvoudige behendigheids-
oefening tot een heuse afvallings-
proef, met als eindwinnaar
Sébastien Maertens.
Op l3 juni krijgen ook het 3de en

4de leerjaar de kans tot zo'n
leuke, sportieve namiddag.

3. Swimmathon op woensdag
21 februari.

Op 2l februari stond onze
jaarlijkse 'Swimmathon' in Sint-
Michiels op het programma. Met
12 leerlingen I uur zwemmen in
aflossing. Dit jaar waren dat
leerlingen uit het 4de, 5de en 6de
leerjaar.
Ons doel : meer zwemmen dan
vorige schooljaar (3475 meter) en

t6

pogen ons eigenste schoolrecord,
dat dateert van 1990 (3650 meter)
te breken.
Verslag van de wedstrijd :

875 meter na l5 minuten
1775 meter na 30 minuten
2625 meter na 45 minuten
en na I uur zwemmen hadden we

3625 meter.
De afstand van vorig jaar werd
met 150 meter verbeterd ... het
record van '90 bleef overeind!
Jammer, want iedereen gaf het

beste van zichzelf en zwom tot hij
of zij erbij trilde (nietwaar
Julie?).
Hoe dan ook eindigt onze school
op een welverdiende en eervolle
3de plaats!

Proficiat Julie, Melissa, Stijn,
Cédric, Arjen, Margot, Gwen,
Jeffrey, Sanne, Lieselot, Carmen
en Preema!!

4. Zwemmeeting Sint -Michiels
op 28 maart 2001.

a. De zwemmeeting bestond uit
twee delen :

Telkens twee meisjes en twee
jongens, vanaf het 4de leerjaar
zwommen 25 meter crawl of 25

meter schoolslag.
In deze disciplines behaalden we
niet minder dan 3 gouden medail-
les en I bronzen medaille..
Schoolslag 25 meter : Kevin
Vanderbruggen (4de leerjaar ) en

Melissa Walraet (6de leerjaar)
beiden goed voor GOUD.
Crawl 25 meter : Cédric Dupont

(4de leerjaar) GOUD en Sanne

Paelinck (4de leerjaar) BRO\S.
Ook de andere leerlin-sen :

Stephanie Scheemaeker (-lde

leerjaar), Gwen Aerts. Jimml'
Willem, Florine Vanbesien. Stijn
Costenoble (5de leerjaar).
Sébastien Maertens, Julie Dupont
en Arjen Backers (6de leerjaar)
zwommen een prachti-ee rn ed-

strijd.

b. een swinunathon

(aflossing van25 meter met de 12

leerlingen) over 45 minuten.
Op de 8 deelnemende scholen
(Olva, SFX, Sint-Andries. Sint-
Katarina Assebroek. Knokke.
Sint-Michiels A, Sint-Michiels B
en Zuienkerke) behaalden u'e een

verdiende 4de plaats en lieten
enkel Sint-Michiels A. Oh a en

SFX voor.

Samen zwommen we niet rlinder
dan 2750 meter!!!
Proficiat aan alle deelneniers.

Juf Nadine

op de foto : het zwemteam van

de gemeenteschool



5. Snortactiviteiten voor de rest
van dit schooUaar

. vrijdag 4 mei : sportdag voor
alle klassen I ste graad :

Pirateneiland - Domein de

Ceder in Astene - 2de en 3de

graad : activiteiten in
Polderwind.

GREEN DAY

. dinsdag 8 mei : park- en bos-

spelen voor de 2de graad te
Sint-Andries.

. zondag 13 mei : wandeltocht
van de Meetkerkse Moeren.

. woensdag l3 juni : pre-initiatie
tafeltennis voor het 3de en 4de

leerjaar in Wenduine
. donderdag 2l juni : Rollebolle

voor de kleuters in Oostkamp

. maandag 25 juni : een veÍras-
sing voor het 6de leerjaar

. dinsdag 26 juni : doe- aan -
sport beurs in Kortrijk voor het

6de leerjaar
. woensdag 27 juni: spelenmarkt

voor het lste en 2de leerjaar te

Zuienkerke

De leerlingen van het vijfde leerjaar van de

gemeenteschool wasten auto's om de "Help
India"- campagne te steunen. Op l9 maart kre-
gen zij daarom bezoek van acteur Kurt
Defrancq (alias "Modest") als "Green Day
ambassadeur" van de "Help lndia"-actie.

Dameskapsalon

GIDTCO
cle clecker chantal

nieurve steenweg BB

8377 Zuienkerke exclusively
tel. 050/41 84 14 professional

K,E
TUINEN
FREDDY

VAN RYCKEGEM
AAIVI,IIG EN ONDERHOI'D

Leeglandstraat 20 8377 Zuienkerke
Tel. 050/3 I I 6 50 Fax 050/3 I 98 7 I

GSM 0476136 r6 50
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- SPORT EI,{ VRIJE TIJD
24 ste MEETKERKSE MOERENTOCHT

ZONDAG 13 MEI2OOl

INSCHRIJVING

DEELNAME
AFSTANDEN
START

AANKOMST
TROFEEEN

ANIMATIE

De inrichting is in handen van de Sportraad vzw.
(VWJ. nr. 215) mmv. het Gemeentebestuur en

Bloso

DE SPORTRAAD ZOEKT VERDER

De sportraad is op zoek naar "jonge" enthousiaste Ben je geïnteresseerd . neem dan contact op rnet de

leden. De Zuienkerkse sportraad organiseert jaar- voorzitter Alain De Vlieghe. tel. 050/41.-5-5.11.

lijks een wandeltocht, een foto fietszoektocht en een

sportkwis. Zowel mannen als vrouwenzijn welkom.

32 ste INTERNATIONALE TWEEDAAGSE VOETTOCHT VAN VLAANDEREN
TE BLANKENBERGE 5 EN 6 MEI 2001.

in het sportcentrum, Oude
Molenweg te Meetkerke
(aan de kerk) van 8 tot 15 uur
40 bef.
J,l2,l8 en 28 km.
start vanaf 8 uur in het

sportcentrum te Meetkerke

Sportcentrum Meetkerke
Er zljn prachtige groeps-

trofeeën voor groepen vanaf
20 deelnemers.
Bremers straatmuzikanten
van 13 uur tot 16 uur.

INLICHTINGEN

Alain De Vlieghe
Nieuwe Steenweg 404
8377 Zuienkerke
tel..41 .55.42

Franky Goethals
Meetkerkestraat 6
8377 Zuienkerke
tel. 41.81.87

Voor de 32ste editie van de ongeveer 24 km en de lange
Internationale Tweedaagse van afstandswandeling van42km.
Blankenberge mikken Luc Henau Hoe inschrijven ?
en zijn ploeg medewerkers op
10.000 deelnemers Wie vooraf inschrijft, betaalt 250

Gastland is deze keer oostenriik. frank(2 dagen) en 150 frank voor
" ldag, de dag zelf300 of200 frank.

Keuz.e uit verschillende afstanden Inschrijven kan van I tot 4 mei
Deelnemers aan de Internatio- 2001in het VVV- Blankenberge
nale Tweedaagse hebben, aftran- (tel. 050/41 .22.21) of door over-
kelijk van hun mogelijkheden, de schrijving voor 2l april op bank-
keuze tussen de familiale polder- rekening 280-0493687-91 van
wandeling van 6 of 14 km, de VVV-Blankenberge met vermel-
sportieve natuur-wandeling van ding " 2-daagse". Men kan ook
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een gekruiste Eurocheque of een

internationale postwissel in een

gesloten envelop opsturen naar
VVV-Blankenberge. Koning
Leopold III -plein. 8370
Blankenberge.

Informatie

VZW Tweedaagse van

Blankenberge, Rerum
Novarumstraat 4,8370
Blankenberge, fax. 050/4 1.81.68



PRONDELMARKT EN OUDE AMBACHTENMARKT TE ZUIENKERKE

Op zondag 6 mei zullen de

Kerkstraat en de Nieuwe
Steenweg weer het toneel vor-
men voor wandelaars en markt-
kramers.
Prondelaars kunnen dan hun
tweedehandswaar aan de man

brengen.

Een standplaats van 6m2 kan
gehuurd worden aan de demo-
cratische prijs van 300 frank.

Reserveren op het gemeentehuis,

rekendienst, iedere werkdag tus-

sen 9 en l2 uur. Ambachtslui zul-
len voor het gemeentehuis de

sfeer van vroegere tijden doen

herleven.
Een smid, een wolkammer, een

schaapsscheerder en kantklosters
zullen u op de tonen van Bremers
stadsmuzikanten hun ambachts-
kunst tonen.

Te Nieuwmunster zal Duo Magit
de wandelaars verwelkomen.
Enkel nog de zon en het belooft
een aangename dag te worden.

- SEÀ\r/OREÀ/

TWEEDE ZUIENKERKSE SENIORENNAMIDDAG.

BRAIIOVJEEH

BRUGGE

Op woensdag 7 maart ging de geplande seniorennamiddag door. Ongeveer 130 60-plussers waren van de

partij en ze werden -verdeeld in 7 groepen- verwelkomd voor een bezoek op volgende plaatsen:

Brandweer Brugge, Kloosterzusters van Sint-Jan, Centrale Herdersbrug van Electrabel, Philips Brugge,
Bogaert Cigars Jabbeke, achter de schermen van het Olympiabad en van Club Brugge...

Namens cle werkgroep,
J eanni ne Wn Thou rhout - Samij n

t9

ffi



- VEREÀ\r/G/ÀíGE'À/

ZUIENKERKSE LANDELIJKE GILDE
De Landelijke Gilde Zuienkerke
viert op l5 juli 2001 haar
100-jarig bestaan. Deze viering
vangt aan om l0 uur met
een Plechtige Eucharistieviering

Op 17 maart ging het jaarlijkse
bloedgeversfeest door. 150 men-
sen zaten aan tafel voor het ban-
ket. Omdat zowel de donor als de
patiënt anoniem zijn neemt de

Vriendenkring de taak op zich de

bloedgever te danken, want inzet
-zonder dat er enige vorm van

dank of erkenning op volgt- blijft
niet duren: op de duur haakt men

af...
We mochten in 2000 een stijging
vaststellen van 6Vo, dit in tegen-
stelling tot de meeste plaatsen
waar er een daling van +l- 67o

waar te nemen is.

Volgende donoren werden verer-
emerkt:
. Voor 20 bloedgiften: Annie
Allemeesch, Koen Beirens, Elsie
D'Hondt,Jurgen De Deckere,
Kurt De Fauw, Rudy Dewulf,
Rudy Inghelbrecht, Cecile
Jacques, Dirk Marnhef, Tanja
Michielsen, Rita Pauwels,
Antoon Provoost, Monique
Reckelbus, Jo Schotanus en
Huguette Versyck.

De organisatoren van de kerst-
markt van Meetkerke overhan-
digden aan het Kindvriendelijke
AZ Sint-Jan een cheque ter
waarde van 75.000 frank. Dit
bedrag wordt aangewend voor
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in onze Parochiekerk.
Daarna gaat in een feesttent op de

boerderij van René Claeys de

receptie met gelegenheidstoe-
spraak door, met vervolgens een

barbecue. Uitnodigin-een nlet
inschrijving zullen U aangeboden
worden door de bestuursleden
van de Landelijke Gilde.

BLOEDGEVERS AAN DE FEESTDIS, BLOEDGEVERS VEREREMERKT

NIEUW KERSTMARKTCOMITE MEETKERKE

. Voor 40 bloedgiften; Roland
De Deckere, Conny Van Belle,
Maria Van Thourhout, Ingrid
Vandenberghe.
. Voor 60 bloedgiften: Carine De
Decker, Michel De Saeyer,
Michel Dufour, Rudy Knockaert,
Lucie Swaenepoel, Dominique
Van Brackevelt, Marcel Van Den
Bussche, Leo Vanbesien.
. Voor 80 bloedgiften: Freddy
Decancq.

de opmaak van een ludieke
kindvriendelijke brochure om
kinderen wegwijs te maken bij
opname in het ziekenhuis, bU

een operatie .

Dit project is uniek in België.

op de foto :
de gevierde bloedgeve rs

. Voor 100 bloedgiftert: Waher
Verkruysse
. Voor 120 bloedgfren: Willl'
Lonneville
. Kregen een bedankirtg onttlat
ze de leeftijdsgrens vatt 65 .jaar
be reikten: Leo Vanbesien.
Gilbert Kindt, Henri Cu1'pers.

J e ann i n e Samijrt, Voo r:.i t t e r.



I VEILIGHEID EN GEZOT,{DHEID -
BELGISCHE FEDERATIE TEGEN KANKER.

Dit jaar organiseert de Belgische
Federatie tegen Kanker voor de

zesde maal haar jaarlijkse actie
"Samen tegen Kanker - De
Zonnebloem als teken van hoop."
Het betreft een openbare
verkoopactie van "Zonnebloem-

producten" zoals stoffen zonne-

bloemen, pedes, knuffels,

Een firma uit Brussel stelde onze
gemeente de vraag of de burgers

van Zuienkerke hun gevoel van

veiligheid zouden willen verho-
gen door de aankoop van een

"walk Easy"- sleutelhanger-
alarm.
Het kleine maar krachtige Walk
Easy- alarm voor persoonlijke
bescherming zendt een schel

GSM, ZENDMASTEN EN

Nu de netwerken voor mobiele
telefonie een enorme groei ken-
nen, maakt de publieke opinie
zich zorgen om de mogelijke
gezondheidsrisico's die de

elektromagnetische velden van
gsm's zouden kunnen hebben.

De ongerustheid spitst zich toe op

de elektromagnetische velden die
de toestellen zelf vrijgeven, en

die van de zendmasten of basis-

stations.

GSM

De frequentie voor mobiele tele-
fonie ligt tussen 900 en 1800

MHZ.In die frequentieschaal uit-

BENT U GEINTERESSEERD IN VEILIGHEID BINNEN

T-shirt, balpennen, vaatdoeken
enz. Met de opbrengst worden
diverse projecten ten voordele
van kinderkankerpatiëntjes
ondersteund.
De periode van de openbare
nationale verkoop van de
"Zonnebloemartikelen" zal door-
gaan van 12 mei tot en meÍ 20

geluid van 130 decibel uit dat

hoorbaar is tot op 400 meter.

Vooraleer de gemeente zal over-
gaan tot de aankoop van deze

sleutelhangers, willen wij eerst

bU de inwoners polsen of er
interesse bestaat in dit gadget.

Bij grote vraag zou de gemeente

dan overgaan tot de aankoop van

GEZONDHEID

gezonden stralen zijn niet-ionise-
rende stralen. Hun energie is dus

te gering om zelfs maar de zwak-
ste chemische verbindingen te
verbreken. Geruststellend dus.

Toch kunnen de stralen een tem-
peratuursverhoging van loC ver-
oorzaken in een deel van onze
hersenen, wanneer we een gsm

langdurig (twintig minuten) op
volle kracht gebruiken. Hoewel
ze de gevolgen van een dergelijke
opwarming niet kennen, menen

sommige artsen dat het fenomeen
niet onschadelijk kan zijn.
Tot op heden heeft geen enkele
wetenschappelijke studie een

oorzakelijk verband kunnen vast-

mei 2001. Dan zullen honderden

vrijwilligers op pad gaan om er

op openbare plaatsen zoals mark-
ten, pleinen, enz. "Zonnebloem-
producten" te verkopen.

HANDBEREIK?

deze toestelletjes om ze dan aan

een democratische prijs te ver-
kopen aan de burgers.

Als je geïnteresseerd bent, aarzel
dan niet en neem contact op met
het gemeentehuis,

Ann Michiels, tel. 050142.10.48.

Uiterste datum : 15 mei 2001.

stellen met mogelijke risico's op

kanker (meer bepaald hersenkan-

ker).

ZENDMASTEN

Er komen steeds meer gsm's op

de markt.
Vandaar een wildgroei van zend-
masten voor mobiele telefonie. In
stedelijke gebieden staan de

masten soms op daken van

gebouwen. Dat veroorzaakt nieu-
we ongerustheid, want die zend-
masten zenden permanent
krachtigere stralen uit.
In tegenstelling tot wat je zou

kunnen denken, staan niet de

2l



mensen onder de masten het
meest aan de stralen blootgesteld,
maar wel zij die zich ertegenover

en op dezelfde hoogte bevinden.
Elke zendmast (900 MHz en

gemiddeld 230 Watt zendvermo-
gen) zou minstens honderd meter
buiten bebouwde zones moeten

staan. Mensen die zich in de

voornaamste stralingsas van de

zendmast bevinden, zouden dan

slechts aan een zwak vermogen

worden blootgesteld (minder dan

één microwatt per vierkante
centimeter). Wordt die regel in
agglomeraties altijd gerespec-
teerd?

CONCLUSIE

In het stadium waarin de techni-
sche evolutie van de mobiele tele-
fonie zich momenteel bevindt, is

een stap terug moeilijk. Toch

mag dat een aantal eenror.rdige

preventieve maatre,eelen niet in

de weg staan.

Denken we maar aan :

. een externe oortelefoon
gebruiken;

. de gespreksduur beperken:

. de inplantingsvoorwaarden
voor de zendmasten respecteren.

Dr{4a

DIAPAL NV - Bekedijkstroot I -8490 Jobbeke - Tel, (050) 8l ,15,73 - Fox (050) 8l ,10,83

Bloemenu/eelde

Ezelstroot I I I
8000 Brugge

Te!. 050/33 35 76
Fox 050/34 19 93
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- BURGERLIJKE STAÀíI)
GEBOORTEN

ELLEN WILLAERT, dochtertje
van Onderdonck Kristien en

Willaert Johan, geboren te
Brugge op22januari 2001 en

woonachtig te Nieuwmunster

NOA GROENEMANS, zoonde
van Dermaut Els en van

Groenemans Johannes, geboren

te Brugge op 29 januari 2001 en

woonachtig te Nieuwmunster.

REMY BULTYNCK, zoontje
van De Corte Ilse en van

Bultynck Benjamin, geboren te
Brugge op l l februari 2001 en

woonachtig te Houtave.

MIEL CATTOOR, zoonde van

Cattoor Tamara, geboren te
Brugge op23 februari 2001 en

woonachtig te Meetkerke.

Wij wensen Ellen, Noa, Rémy en

Miel een lang, gezond en geluk-
kig leven toe !

HUWELIJKEN

RUSU CAMELIA, geboren te
Boekarest (Roemenië) op I
augustus 1978 en ROTTY
YVES, geboren te Brugge op I
februari 1969, gehuwd te
Zuienkerke op23 februari 2001.

VERHELST NATHALIE, gebo-
ren te Wilrijk op I I juni l9l5 en

PITTERY STEFAN geboren te
Blankenberge op I I februari
1972, gehuwd te Zuienkerke op
3 maart 2001.

Proficiat aan de jonggehuwden!

OVERLIJDENS

DEWULF PAUL, geboren te

Brugge op22 maart 1950, wonen-
de te Houtave en aldaar overleden
op 18 februari 2001, echtgenoot
van Vermeire Gaby.

VAN DURME LUCIA, geboren

te Eksaarde op 24 december
1909, wonende te Zuienkerke en

oveleden te Brugge op 7 februari
2001, weduwe van Van

Hoestenberghe Charles.

VAN DEN BROUCKE
NORBERT, geboren te Uitkerke
op 2l september 1940 wonende te

Zuienkerke en overleden te

Brugge op20 februari 2001, echt-
genoot van Demaecker Suzanne.

SANDERS ZOE, geboren te

Snellegem op24 februari 1920,
wonende te Houtave en overleden
te Brugge op 25 maart 2001,
weduwe van De Saeyer

Marcellus.

GOETHALS ROSA, geboren te

Oedelem op l6 maart l9l7 en

overleden te Brugge op 31 maart
2001, echtgenote van Willems
Albert.

SCHOUTEETEN URBANIE,
geboren te Nieuwmunster op 26

aprrl1923, wonende te

Nieuwmunster en overleden te

Nieuwmunster op 6 april 2001,
echtgenote van Brondel Karel

WILLE AIME, geboren te

Blankenberge op 14 september
1925, wonende te Zuienkerke en

overleden te Zuienkerke op 6
april 2001, echtgenoot van
Christiaen Maria

Wij bieden de nabestaanden onze

deelneming aan.

JUBILEA

CHARLES BRONDEL EN
URBANIE SCHOUTEETEN.

Op ll maart vierden Karel
Brondel en Urbanie Schouteeten

hun Diamanten Bruiloft met hun

familie en in aanwezigheid van

het gemeentebestuur. Zij huwden
op 18 maart 1941. Karel en

Urbanie zijn beiden geboren en

getogen te Nieuwmunster en zijn
er altijd blijven wonen in de

Doelhofstraat. Spijtig genoeg is

Urbanie juist voor het verschijnen
van ons Polderkrantje op 6 april
2001 thuis overleden. Wij bieden
hierbij haar man en haar familie
onze welgemeende deelneming
aan.

II4ARC VANLOO
Grond- tuin- en
aÍsluitingswerken

J Tuinaanleg en onderhoud

f, Leveren en openspreiden van teelaarde

f Machinaal zaaien van gazons vanaf 100 m'

J Specialisatie kustbeplantingen

J Draineerwerken

NIEUWE STEENWEC 3BA

8377 ZUTENKERKE - Ttt.0s0/4t 43 l1

csM 0475/61 51 37
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-MENSEÀ\r VAï,{ BIJ OÀfS
BAUDEWYN
MEERSSEMAN

Baudewyn Meersseman, zijn
echtgenote en hun twee kinderen
zijn in 1994 in Zuienkerke komen
wonen langs de Blankenbergse
Dijk. Als rasechte Bruggelingen
die jarenlang in Blankenberge
verbleven, waren zij na een toe-

vallige rondrit door Zuienkerke
gecharmeerd door het lieflijke
dorpje, de rust, de natuur, de

weidsheid van velden en weiden:
het was liefde op het eerste
gezicht, er stond bouwgrond te
koop, de rest volgde.
" Als stadsmensen waren wij on-
middellijk ingepalmd door het-
geen een polderdorp nog te bie-
den heeft aan de mensen: hier
leef je nog met elkaar en niet
naast elkaar, en ik vond dat
zoveel schoonheid niet mocht
onthouden worden aan de buiten-
wereld. Zobenikop lapril 1998

gestart met de web site " Digitale
gemeente ZUIENKERKE ".

Ik was in die tijd lid van de werk-
groep Brugge 21, die onder
impuls van senator Weyts de

streek rond Brugge op de web
site wou plaatsen. "

24

Wie www.zuienkerke.com aan-

klikt komt in de wondere wereld
van Zuienkerke digitaal terecht.
Na de home page en een Mebo
Soft boodschap, kun je kennis
maken met de familie
Meersseman.

Op Zuienkerke info krijg je de

meest complete informatie over
de gemeente, gaande van

Zuienkerke vroeger en nu, over
de gemeentelijke diensten, de

beslissingen van de gemeente-

raad, tot gegevens over de

gemeenteschool. Dat alles wordt
gelardeerd met een hoofdstuk
stati sti sche informatie.

" Minstens om de week bewerk
ik de site met de meest actuele
gegevens. Wat mij vooral ver-

baasd heeft is het feit dat weini-
gen buiten de eigen streek
Zuienkerke kennen. En dat vond
ik jammer, want we wonen in een

prachtige gemeente. Ik krijg veel

bezoekers uit het buitenland.
meestal gezinnen die in
Zuienkerke, Meetkerke, Houtave
of Nieuwmunster hun wortels
hadden. Onlangs was de familie
Deschepper, afkomstig van

Meetkerke, wonende in Canada
op onze web site.

Uit informatie blijkt dat wij een

van drukst bezochte gemeente-

lijke sites zijn in België ."

Op I april 2001 had de web site
reeds 43.767 bezoekers ontvan-
gen, je leest het goed, drieënveer-

tigduizend zevenhonderd zeven-
enzestig ! Meestal Belgen , maar

ook mensen uit de Verenigde
Staten, Nederland Turkije,

Canada, Australië, Duitsland.
Zweden, Singapore. De drukste
dag was 13 november 2000 met

583 bezoekers.

Vermits de heer Meersseman
voor den brode Quality
Manager ' is bij Philips Brug-ue.

staat er natuurlijk uitgebreide
informatie over zijn firma.
" Voor een buitenstaander ma-e

het een half wonder heten. dat r.l'ij

nog actief zijn in Brugge: reel
multinationals, waaronder ook
Philips internationaal wijken uit
naar de zogenaamde la-ee loon
landen. Wij hebben echter een

totaal product gelanceerd op dg

markt, die een commercieel suc-

ces blijkt Íe zijn: niet alleen pro-

duceren wij T.V.'s. maar \\ ij
maken ook de ganse productie-
lijn, wat wereldwijd een unicun.t

is. de export van deze productie-
lijnen maakt dat onze klanten
overal ter wereld zelf kunnen
starten met de bouw r an deze

toestellen. "

Vele gemeenten hebben reeds een

web site, maar die u'ordt dan

altijd gefinancierd door de

gemeente zelf: Zuienkerke is

daar een uitzonderin-e op: de heer

Meersseman:

" Ik voel me goed in
Zuienkerke, ik vind het een

pracht van een gemeente. nret

een aangenaam bestuur en uit.te-
kende dienstverlenin-e. en dat u il
ik ondersteunen en uitdra-sen

over de ganse wereld. Als ik een

blauwe reiger klapwiekend zie

scheren over weiden en plassen



op zoek naar voedsel, dan kan

bij manier van spreken mijn dag

niet meer stuk.

De site is volledig gratis, en ik
probeer inzake berichtgeving zo

objectief mogelijk te blijven. Ik
haal mijn inlichtingen voor een

gedeelte uit het polderkrande, en

uit de nieuwsgaring over de

gemeente. Goeie informatie is

natuurlijk altijd welkom. Je kan

mij bereiken op mijn e-mail

@t,t
adres mebo @ pandora.be.

Zo heb ik dringend een luchtfoto
van Zuienkerke nodig: wie mij
dat, en andere leuke zaken kan

bezorgen is welkom,

Leuke dingen staan er nog op de

site van Zuienkerke: een reeks

ondeugende cartoons, alleen
voor volwassenen.
Terwijl ik de laatste notities

neem komt er uit de keuken een

aangename geur mijn neusgaten

strelen: de vrouw des huizes is
wafels aan het bakken: kwestie
van de paasvakantie op een aan-

gename manier te starten: sma-

kelijk !

FD,

Alle timmer- en schrijnwerk in hout en PVC

Ramen en deuren - rolluiken - dakvensters

garagepoorten - rolluikautomatisatie -gips-

kartonwanden - plafonds - binnendeuren

zonnewering - dakconstructie - parket

\rAtrT VOOBEN
Michel

" KATTEROGHE "

Blonkenbergse steenwe g 17

8377 Zuienkerke
Tel; 050/41 39 ó3
Fox 050/42 60 24

Dageluks open van 7u tot t8u5O en van l5u5O tot 19u
op ZONDAG dooriopend open van ?u tot 15u.

€l?oenten, frrrit, kaas, charcuterie, kaasplanken, fruitmanden, biermanden,
gï,ote keus wljnen en sterke dranken, dagelijks vanaf 7 u brood,
boterkoeken en patisserie - kranten, tijdschriften en wenskaarten

ZETFBEDTENTNc ip 6t hOekstje
Nieuwe steenweg 64 - 837? Zuienkerke - tei. O5O/4I i9 66
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?ssso ?er ?ssso
SCHOENZAAK VOOR

DAMES, HEREN EN KINDEREN

DEWULF KRISTA

DORPSTRAAT 120 - 83OO WESTKAPELLE

MERKEN :

KINDEREN :

BUMPER, HEDGREN, PIEDRO,

WOLLY BUNN IES, CATERPI LLAR,...

DAMES :

DANIELE TUCCI, FRIDA, EMMANUELLE,

HEDGREN, EXIT, RONNY...

HEREN :

SCAPA, CATERPI LLAR, RONNY...

GESLOTEN OP ZONDAG EN MAANDAG

en 14.00 - 18.30

tffi
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iedere maandagavond is er turnen vanaf 19.30 uur
tot 20.30 uur (uitgezonderd de schoolvakanties) in
de sportzaal van de gemeenteschool , ingericht
door Vakantiegenoegens Zuienkerke
iedere maandag zijn er volksdansen TnZAAL
Boldershof van l4 uur tot 17 uur, ingericht door
KBG Zuienkerke
iedere dinsdagnamiddag in "Boldershof" kaart-
namiddag KGB Zuienkerke
iedere 4de dinsdag van maand bolling op de trou-
madam in het Boldershof
iedere dinsdagavond vanaf 2l u volleybal sport 30-10
woensdagnamiddag ( om de 14 dagen) kaartna-

middag in het sportcentrum van Meetkerke voor
leden van de Bond der gepensioneerden van

Meetkerke
woensdagavond ( om de l4 dagen)repetitie St.-

Michiels zangkoor sacristie SinrMichielskerk om
l9 uur.
elke eerste woensdag van maand, behalve in
augustus : Ruilclub "Agnus Dei" in de zaal "De

Nieuwe Blauwe Toren". Ruilen van bidprendes,
munten, postzegels, prentbriefkaardes ...
iedere donderdagavond ping-pong in de gemeen-

telijke sportzaal om 20 uur
elke lste en 3de donderdag van de maand naailes

in de Bommel van 20 tot 22.30 uur, BGJG
Nieuwmunster
elke 2de en 4de donderdag van de maand turnen
in de Bommel van 20 tot 2l uur. BGJG Nieuw-
munster
iedere vrijdagavond komt het koor van Nieuw-
munster bijeen in de Bommel vanaf 19.30 uur tot
2 I uur( uitgezonderd juli-augustus)
eerste vrijdag van de maand : kaarten in het
Boldershof door "De Troefkaarters".
laatste vrijdag van de maand : biljart in het

Boldershof door " Biljart 2000"

iedere woensdagmiddag gans het jaar door is er
een warme maaltijd te bekomen in de Sint-

Michiels parochiezaal aan de prijs van 150 frank
Iedereen is welkom

APRIL 2001.

zaterdag 2l april200l
inhuldiging Polderbeiaard
eucharistieviering om l8 uur
receptie gemeenteschool van l9 tot 20 uur.

feestmaaltijd in de SinrMichielszaal om 20 uur
prijs maaltijd : 250 frank

donderdag 26 april 2001
reis KVLV Zuienkerke naar het Keukenhof

vrijdag 27 april200l
kaarting in de Maere
organisatie : parochieraad Houtave

zondag 29 april 2001
schoolfeest gemeenteschool

start: 14 uur

MEI 2OO1

woensdag 2 mei 2001
KVLV Houtave in de Maere
van 13.30 tot 15.30 uur

zaterdag 5 mei en zondag 6 mei 2001

kunsttentoonstelling
gemeentehuis Zuienkerke
organisatie : cultuurraad Zuienkerke

zondag 6 mei 2001

oude ambachtenmarkt en prondelmarkt
in de dorpskom van Zuienkerke
reservatie standplaats rommelmarkt :

tel. gemeentehuis 050/ 42.7 0.48
prijs : 300 bef.

donderdag 24 mei 2001
Rerum Novarum viering
parochiekerk Sint Michiels
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JUNI 2OO1

z.ondag l0 juni 2001

ontbijt van de Bond van Grote en Jonge

Gezinnen Zuienkerke
vanTtotlluur

maandaglljuni200l
KVLV Zuienkerke
cafetari a gemeenteschool

van 19 tot 2l uur

dinsdag l2 juni 2001

bloedgeven in de sportzaal

van de gemeenteschool

aanvang : l6 uur

vrijdag l5 juni 2001

smul- en avondmarkt in de

dorpskom van Zuienkerke
start: 17 uur
organisatie : feestcomiteit Zuienkerke
20 uur : inspelen nieuwe Polderbeiaard

:.aterdag ló jtuti 2001

zomernacht in de feesttent

start: 2l uur
organisatie : leiding jongerengroep

Georges en Clara SNAU§íAERT-MEYNS
\riseruursrr,r,rr l(r\.ii.i--luitnktrki- lil. lli0i.ll +() c--lN0i0/.11 I0iis

Georges & Filip Snauwaert
Beheer virn landbouwgoederen

\lgeruurstraar l6À. 8.I' Zuienkerke

Tel. 0í0/.1 I +9 1l - Fax 0i0/.1 I I 0 88

-*-lffill BVBA vEE-LrK
Y]oribur reevocdcr - (,corqes .t Pctcr Snrurvrert

\lgevuursrrrrr I (rA. 8.1-- Zuicnkcrkc

l;1. 0i0/.ll .+9,i-,Frr 0i0/.ll l0 88

't ZandlopeÍtie
DE TEÀ-ROO\I \:\\ DE ZEEDIJK TE ZEEBRUCCE.BÀt)

Zeedijk l3a, 8380 Zeebrugge-Bad - Tel. 050/i4 41 05

Zonnig terras - Enig zichr op zee en op de harrn - gezellige sfeer

Verzorgde dranken - Huisbereide snacks en gerechren

Specialiteit : Ribbetju

Diverse vlees- en risgerechten - Zeebrugs vispannetie

\irse prnnenkoeken en u,afels - Zelflereid iis

\ Okrober r/m april : qesloren op dinsdag ./

ltndag l7 juni 2001

reuzebarbecue met animatie
in de feesttent

organisatie : feestcomiteit Zuienkerke

zaterdag 23 juni 2001

Roefeldag voor alle 6 tot l2-jarigen

vrijdag 29 juni 2001

Bingo avond in de gemeenteschool

JULI 2OO1

:.ondag 8 juli 2001
Reuze - barbecue
Biljart 2000
in Sint-Michielszaal
iedereen is welkom!
inschrijven bij de bestuursleden.

:onclag l5 juli 2001

viering Landelijke Gilde Zuienkerke
boerderij René Claeys

OPROEP AAN AL DE VERENIGINGEN
STUUR ONS UW JAARKALENDER
WIJ PUBLICEREN ZE GRATIS
ARTIKELS BINNEN VOOR 1 JULI 2OO1
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RESTAURANT

Tsn DoEs'r's'r'uxr 4 - 8380 Lrsstwu.cg

Tzr. 050154 40 82 - Frx 050154 40 82

ZAKENKANTOOB
DE MERRI§§E NV.

OOSTENDSE STEENWEG 20

8377 MEETKERKE

TEL. 050/31 24 85 - FAX 050/32 09 17

UW PARTNER IN:

BELEGGEN
LENEN

VERZEKEREN

ASWEBO

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

AANNEMERSBEDRIJF

lndustriepark - Drongen 26
9810 Gent

Uit Sympathie

DORPWEG

$n
B (050)32r500



Plootsen von
Alle ponnen- leiendoken, plotte doken,
dokromen en dokgoten
(renovotie en nieuwbouw)
Alle houten kopconstructies
lsoleren von zolders
Bezetten von gevels met leien, Sidings,
Menuiseriteploten, Trespo- & Glosol- &
Gronulithploten

Vriiblilvende & kosteloze prilsopgove

Geregisheerd & erkend oonnemer

I0 loor woorborg op olle
door ons uitgevoerde werken

dqn

Lid von WTCB
LBIS & NCB

{
d

Gevel- en dokwerken

Fernond Louogie
Brugseboon I

8420 KLemskerke (De Hoonl
tel. & fox 059123 38 72 - GSM 0475174 26 59

rumf



SCHILDEBÏ'UEBKEN

ffi BBAEilfl
Herman
. Binnen- en buitenschilderurerken
oBehan€werken
r Plaatsen van alle vloerbekledin§
ZEEB VEBZOBGD I'IERK

Weimanstraat LY - 8377 Zuienkerke
TeI. /Fax: 050/5I 26 28 - GSM: 0475/32 2L ö4

E. mail: herman.braemZ 7 @yrucom.be

TNARER S TA U

FEE
Gedrukt op chloorvrii gebleekt popier

Onze zalen bieden plaats van 10 tot 2fi) personen.
Door de gemoderniseerde accomodatie staan wij garant voor een vlotte en

professionele aanpak van uw feest hetzij huwelijk, jubileum, verjaardag, familie,
communie, productvoorstelling bedrijfsfeest, of... zomaar gezellig samenzijn.

De ligging van ons domein bevindt zich midden de ongerepte polders, rust en
panorama zijn uw en onze onbetaalbare troeven.

Graag zien wij uw reservatie tegemoet.
Ons contactnummer en fax :050142 65 64

Grdfe stove
Nieuwesteenweg 140 - 8377 Zuienkerke

Tel. 050/4122 05 - Tel. & Fax 050142 65 il


