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POLDERKRANTJE, l5 april 2002.
Driemaandelijks tijdschrift gratis aan de bevolking aangeboden door het Gemeentebestuur

in samenwerking met alle adverteerders.

INHOUDSOPGAVE

Ve rantw oo rd e I ij ke u it gev e r : Jac q u e s D E M EY E R E
Redactiercrad : Jacques Demeyere, Jecuutine Scunijrt, Freddy Decancq, Antoine Perneel, Arut Michiels.

Verspreid:3ljanuari , 15 april , 15 juli ,15 oktober 2002.
Artikels zijn altijd welkom. Gelieve ze I maand voor het verschijnen binnen te brengen.

De redactie behoudt zich het recht voor artikels niet te publiceren, in te korten of te wijzigen.

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS

Gemeentebestuur Zuienkerke

Politie Zuienkerke

Tëchnische Dienst

OCMW

PWA

PWA Blankenberge

IPZ Blankenberge-Zuienkerke

Brandweer De Haan

Informatie Electriciteit,aardgas

kabeldistributie en water

defect

melden gasreuk

defect Openbare Verlichting

0501 42.7 0.48 (fax.050/42.85.45)

050141 .14.14 (fax.050/41 .96.96)

0501 4 I .7 5.7 7 (fax.050l 4 1.7 5.7 7 )

050142.79.98 (fax 050142 67 37)

mail : sociale dienst@ocmrv-zuienkerke.be

050 I 42.7 0.18 ( woensdagnamiddag)

050/42.99.42

l0l of050/41.10.05

100 of 050/41 .20.20

078/35.35.3s

078i35.35.00

0800/6.50.65

050/42.70.48

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

en de woensdagnamiddag van 13 tot 16.30 uur.

Andere namiddagen is het gemeentehuis gesloten.

Op de tweede en vierde woensdag van de maand is het

gemeentehuis open tot 19 uur: 10 en24 april .8 en22 mei, 12

en 26 juni en l 0 en 24 jtli 2002.

Het gemeentehuis zal gesloten zijn op woensdag 1 mei,
donderdag 9 mei, maandag 20 mei en donderdag 11juli.

Op vrijdag 10 mei en maandag 3 juni is er een beperkte
dienstverzekering. Het gemeentehuis is dan open voor
dringende gevallen.

OPENINGSUREN PWA
Iedere woensdagnamiddag van 13.30 tot 16 uur

OPENINGSUREN POST

Iedere werkdag van I I tot 12 uur

OPENINGSUREN NIEUWE BIBLIOTHEEK
DE BOEKENNOK (aan de Nieuwe Steenweg)

Iedere woensdag van 17 tot 19 uur

Iedere zaterdag van l0 tot 12 uur

Tel.050142 45 45

inÍbrrnatie

openbare werken en

cultuur

sport en vrije

bibliotheek

verenigingen

veiligheid en gezondheid

burgerlijke stand

mensen van bij ons

activiteitenkalender



- WOORD VOORAF

Er heerste een gewijde stilte toen ik via de open achter-

deur de keuken binnen stapte. Ik had het al door het

raam gezien : ze zaten allebei geconcentreerd aan de

tafel. Ze waren aan het scrabbelen. Moeder (92) en

dochter (50 jaar).

"ZeÍ je" zeiden ze. Ik nam een stoel die ik tussen hen

twee in schoof, kwestie van aan beide kanten een blik te

kunnen werpen. Hoewel ik van scrabbelen weinig ken,

kon ik het niet nalaten te reageren en zei :" Waarop

wacht je? Je kan toch alle letters leggen !" Op het latje
van de dochter lag MA I L E N D E en nog wel in deze

volgorde. " Nee", zei de dochteÍ," zo'n woorden leggen

wij niet als Ma er is. Kwestie van de kansen wat gelijk
te houden"...

Daarop werd het spel gestopt en kwam de conversatie op
gang. " Ja jongen", zei de hoogbejaarde dame, " je kan
niet geloven als ik naar het nieuws kjk of luister. hoe-
veel er is dat ik niet meer begrijp, met al dat Engels dat
ze er tegenwoordig tussen lappen." De dochter reageer-
de :"Het is niet alleen dat Engels, Mama, dat wij niet
verstaan" (wijselijk zei ze 'wij' om haar ma niet te

kwetsen), "het is ook het begrip dat er achter zit. Als ze

daar 'Vlaamse' woorden zouden voor gebruiken zouden
wij ook niet meer weten wat het betekent.". "Ja" mij-
merde de moeder, "en ik ben niet meer van de jongsten!"

En ze ging verder : " Mijn moeder was oud als ze stierf
(82) en ik ben nu al l0 jaar ouder dan zij geworden is!
Ik weet nog hoe verwonderd zij was als ze voor het eerst

televisie keek. Op de duur was ze het wel gewoon, maar
toch, elke avond - als het nieuws zou beginnen - trok ze

een kam door haar haar en streek haar lange kleed glad.

Toen de nieuwslezer begon met 'Goede avond, Dames
en Heren' zei ze steevast : 'Ook Goeiavend, Menèere' en

toen Prins Filip geboren werd, ging ze heel dicht bij het
scherm staan om hem goed te zien en zei aan prinses

Paola :'Proficiat, Madame, 't is weleen goe kienede,
hé t."

Ja, de tijd van de zwart-wit beelden... We ruilden onze
keukenstoel voor een comfortabele zetel. Er werd een

videocassette van een optreden - uit de jaren 60 - van
Jacques Brel bovengehaald, gepresenteerd door Denise
Maes : vreemd hoe lichaamsbewegingen en taalgebruik

veranderd zijn, hoe zwak de kwaliteit van de beelden

toen was, hoe gek ook : die mode en die kapsels.

En tussendoor vertelde de moeder verder :

" Mrjn achterkleinkinderen spelen op de computer van

hun ouders. Ik zou dat niet betrouwen : zo'n dure

stukken ." En triomfantelijk kwam het er plots uit :

" Ik kan wel niet rekenen met zo'n machiende, maar kan
het nog goed uit mijn hoofd en ... geef mij maar potlood
en papier: ik kan vermenigvuldigen, de negenproef
maken en delingen ook!

En, als ik een brief krijg met DT:fouten haal ik ze eruit!
Ik kan me verhelpen in het Frans, ook om te schrijven,
want na mijn plechtige communie moest ik veranderen

van school. De lerares op die nieuwe school was een

non. Ze kon geen Vlaams en zo heb ik dat dan geleerd :

een heel jaar alles in het Frans. Ik was graag langer naar

school geweest, want wij waren arïne mensen en de dag

dat ik niet meer naar school moest, ben ik moeten thuis
blijven. In de zomer hier werken aan de kust en heel de

winter naar Brussel gaan werken zonder ene keer naar

huis te komen. Ik heb toen mijn mama gemist! Ik was

nog maar 14 jaarl

Wat zeggen ze : de goeie ouwe tijd? Geef mij maar de

dag van vandaag. Maar 'k ben blij, 'k heb veel meege-

maakt en 'k heb nu toch een goeie oude dag. En 'k heb
het nog nooit zo breed gehad als nu," zei ze knipogend,
terwijl ze ondeugend met haar rechter duim en wijsvin-
ger over elkaar wreef...

Ik had na deze babbel stof tot nadenken. Ik kreeg
bevestiging voor wat ik in vorige voorwoorden wou
meegeven : dat wij hier en nu bij de beteren zijn. Ik stond
er ook even bij stil hoe vlug alles inderdaad evolueert.
En toen naar aanleiding van haar opmerking over al "dat
Engels" schoot mij te binnen : " IN VLAANDEREN
VLAAMS". Probeer je dat nog maar eens letterlijk voor
te stellen vandaag!

Jacques Demeyere.
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-GEMEET,WERAAD
ZITTING VAN

7 FEBRUART 2OO2

l. De gemeeníeraad keurÍ eenparig
het Jeugdwerkbeleidsplan 2002-
2004 goed.

2. De gemeenteraad verklaart zich pin-
cipieel aklaord met de kosteloze over-

dracht van Mevr Coppieters de ter
hele aan de gemeente Zuienkerke

van het kapelletje gelegen op het

einde van de Vaartwegel te Meetkerke.

3. De gemeenteraad keurt de samen-

w e rkin g s ov e re enkoms t IV B O/F O ST
PLUS 2002-2006 inzake selectieve
inTameling huishoudelijk verpak-
kingsafval goed.

De gemeenteraad gaat akkoord de

selectieve inzameling en verwerking
van papier en karton, glas en de PMD
fractie te organiseren in intercommu-
naal verband conform het FOST Plus

scenario.

4. De gemeenteraad verleent eenparig
goedkeuring voor heÍ vernieuwen
van de vier vouwdeuren die de

afscheiding vorrnen met de opberg-
ruimte in de sportzaal van de
gemeentelijke basisschool, gezien

de vergevorderde staat van slijtage.

5. Het huishoudelijk reglement van de

Gemeentelijke Begeleidingscom-
missie wordt goedgekeurd.
Deze begeleidingscommissie (G.B.C.)

zal in samenwerking met de WVI
(West-Vlaamse Intercom-munale voor
Economische Expansie, Huisvestings-

beleid en Technische bijstand) het

mobiliteitconvenant voorbereiden. De
G.B.C. vergadert minstens I maal per
jaar over het bijsturen en optimaliseren
van het mobiliteitsconvenant.

Geheime zitting

Eva Verburgh wordt aangesteld als

tijdelijk contractueel administratief
medewerker voor de opmaak van het

plannen- en vergunningenregister
met ingang van 2l februari 20[.2 tot
en met 30 juni 2002.

ZITTING VAN
14 MAART 2OO2

l. De gemeenteraad verleent gunstig
advies aan de rekening dienstjaar
2001 van
- kerKabriek Sint-Michiel Zuienkerke
aandeelgemeente 264.214bef.

- kerKabriek Sint-Bartholomeus
Nieuwmunster
aandeel gemeente 675.845 bef.

- Sint Bavo Houtave

aandeel gemeente 466.484bef .

2. De gemeenteraad keurt de tijdelijke
p o litiev e ro rde nin g nav. av ondmarkt
op 3l mei 2002 goed.

De Kerkstraat wordt vanaf l7 uur tot 23

uur volledig afgesloten ter hoogte van
* het kruispunt Meetkerkestraat/
Nieuwe Steenweg
* kruispunt met de Nieuwe Steenweg

3. De gemeenteraad beslist éénparig
goedkeuring te verlenen voor de

uitbreiding van het waterdistri-

butienet in de Assestraat ten

behoeve van nr 6.

4. De verkoop van een strook grond
van 39,3 m' van het openbaar
domein palende aan de eigendom
van de koper Stijn Delaere wordt
goedgekeurd.

5. De aankoop van een wagen voor de

muskusrattenbestrijding wordt
goedgekeurd.

6. Het retributiereglement betreffende
de prestaties door de politiedien-
sten voor nodeloze alarmeringen
goedgekeurd in de gemeenteraad

van 27 december 2002 wordt inge-
trokken.
Dit reglement is door de politieraad

vastgesteld voor de IPZ zone
Blankenberge - Zuienkerke.

7. Het ontwerp van de stalutaire
wijzigingen van IMWV vlordt goed-
gekeurd.

Geheime zitting.

l. Wegens ziekte van twee leraars

wordt de tijdelijke aanstelling van 2
kleuteronderwijzeressen voor de

gemeenteschool goedgekeurd.

2. De deeltijdse loopbaanonderbre-

king voor l/5 van de technisch
assistent wordt goedgekeurd.

3. Wim Cools wordt aangesteld als

vertegenwoordiger voor de buiten-
gewone algemene vergadering van

24meí2002van het IMWV.

Dameskapsalon

GIDICO
de decker chantal

nieuwe steenwes BB ffiW
8377 Zuienkerke exclusively
tel. 050/41 84 14 professional
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Romoin Lieboert-Willoert
Heerweg 20 - 8377 Meetkerke

Rodio & TV technicus
OFFICIELE PHILIPS DEALER

Eigen hersteldienst : te|.050132 03 80



-IT)/FORMATIE
AANGIFTE IN DE GEMEENTEBELASTING OP HONDEN

In het Polderkrande vindt u een aangifteformulier inzake de

gemeentelijke belasting op honden. Inwoners die in het jaar

2001 hondenbelasting betaalden en waar de toestand niet is
gewijzigd, dienen dit formulier niet in te vullen. Personen

waar de toestand gewijzigd is (hond overleden of meer

honden) en die in 2001 belasting betaalden vullen Luik A

TOERISME

Wv Zuienkerke richtte een werkgroep "Polderarrange-

ment" op, waarin (naast de vvv-leden) ook twee mensen uit
de cultuurraad zetelen. We willen, in samenwerking met

geïnteresseerde horecabedrijven, een route uitstippelen die

over gans Zuienkerke loopt en die aan mensen de mogelijk-
heid geeft om af en toe halt te houden voor een natje en een

droogle, op vooraf gereserveerde plaatsen. Niemand zal dus

ergens voor een gesloten deur staan. Integendeel: waar je
komt zul je aangekondigd zijn en verwacht worden.

Het wordt een tocht met een gids of toch zeker met docu-
mentatie over wat Zuienkerke te bieden heeft aan moois op
gebied van gebouwen en van natuur. Het arran-eement zal

zowel geschikt zijn voor fietsers als voor mensen die zich

SOCIALE KORTING OP KABEL TV BLIJFT

De gemengde intercommunales in Vlaanderen handhaven het

sociaal abonnement op de kabeldistributie. Het wegvallen van

het kijk- en luistergeld heeft geen enkele invloed op het

sociaal abonnement. Alleen worden de formaliteiten aangepast.

Vrijgestelden
Wie vroeger van het kijk- en luistergeld was vrijgesteld kreeg

ook een korting op het abonnement van de kabeldistributie. De
vrijgestelden worden opgesomd in de wet van l3 juli 1987. Het

betreft voornamelijk personen die voor 807o zijn gehandicapt.

De dienst voor kijk- en luistergeld gaf daarvoor een attest dat

werd ingediend bij de intercommunales. Nu het kijk- en luister-
geld is afgeschaft, dienen de formaliteiten te worden aangepast.

Hoe te werk gaan?
Wie vorig jaar nog een attest van de dienst voor kijk- en

luistergeld bij de gemengde intercommunales heeft inge-
diend, dient voorlopig niets te doen voor de periode van de

geldigheid van dit attest (doorgaans 3 jaar). Voor de nieuwe
begunstigden is volgden regeling afgesproken met het
ministerievanSocialeZaken.Deattestendieaantonendat
iemand voldoet aan één van de categorieën die opgesomd
worden in de wet van I 3 juli 1987, en uitgereikt worden door
de instellingen die daarvoor bevoegd zijn (bv.het fonds voor

van het aangifteformulier in. Inwoners die voor 2001 geen

hondenbelasting betaalden, maar die op I januari 2002 in
het bezit waren van een hond vullen Luik B van het aangif-
teformulier in.

Gelieve het formulier terug te bezorgen vóór 15 mei 2002
op de rekendienst van het gemeentebestuur.

met de auto verplaatsen. Reserveren en vooraf betalen zal

een must zijn in het gemeentehuis. In ruil daarvoor zullen de

deelnemers een pakket krijgen met plan, bonnen, toeristi-
sche folder. horeca- en logiesfoldeq plan van de "vierker-
kenroute",... Dat alles aan een gunsttarief!

Bedoeling is de uitstraling van Zuienkerke te vergroten. De
gemeente Zuienkerke heeft hiervoor de nodige fondsen

voorzien op de begroting2002. Dit wordt een ideale uitstap
voor families en verenigin-een!

Jeannine Samijn, voorzitter v Zuienkerke

arbeidsongevallen. rechtbanken die de invaliditeitsgraad heb-

ben vastgesteld, dienst voor uitkeringen aan gehandicapten

enz.) worden overgemaakt aan het ministerie van Sociale
Zaken. Deze laatste maakt een attest op dat dient voor de kor-
ting op het kabelabonnement. Dit attest wordt door de begun-

stigde opgestuurd naar Electrabel, Informatie- en

Communicatiesignalen, postbus 2222 te 2800 Mechelen.

De korting. die alleen wordt toegekend op aanvraag, is steeds

beperkt in duur en moet regelmatig worden hemieuwd. De nieu-
we gerechtigden kunnen zich voor de formaliteiten best laten

bijstaan door de Sociale dienst van hun gemeente. Deze regeling
geldt voor de begunstigde abonnees van de gemengde inter-
communales Iveka, Telekempo, Interteve, Intergem, Tevelo,

Gaselwest, Imea, Iverlek, TeveOost en TeveWest.

Nuttige adressen:
Ministerie van Sociale Zaken
Dienst bestuur van de maatschappelijke integratie
Dienst tegemoetkoming aan gehandicapten

Zw arle Lievevrouwstraat 3 C
1000 Brussel

http ://socialsecurity.fgov.be/gids/d3ho6.htm
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KINDEREN ONTDEKKEN : OPVOEDINGSONDERSTEUNING
AAN GEZINNEN MET JONGE KINDEREN.

Sinds I januari 2001 heeft de regio Brugge zijn dienst-
verlening aan gezinnen met jonge kinderen bijgestuurd en

gewijzigd. In de huisbezoeken en consulten is er aandacht

voor de integrale ontwikkeling van de baby en positief
ouderschap.

Specifiek voor de peuterleeftijd zijn er de twee peuter-

consulten. Allerhande thema's zoals zindelijkheid, eet-
problemen, taalontwikkeling, grenzen stellen, consequent

opvoeden, ... kunnen aan de orde komen. In de onthaal-
ruimte zijn leeslijsten en extra informatie aanwezig. Een

assistente verzorgt ook ontwikkelingsgerichte activiteiten
met de peuters.

ACTIE: SAMEN TEGEN KANKER

In de meimaand organiseert de Belgische Federatie tegen
Kanker voor de zevende maal haar jaarlijkse actie

" Samen tegen Kanker - De zonnebloem als teken van
hoop ". Vrijwilligers bieden dan een aantal zonnebloem-
producten te koop aan op openbare plaatsen en bij allerlei
manifestaties : stoffen zonnebloemen, petjes. knuffels. bal-

Omdat steeds meer kankelpatiënten vragen om individuele
steun en opvang, wil de Vlaamse Liga tegen Kanker haar
provinciale vrijwilligersteams uitbreiden met enthousiaste

nieuwe krachten. Ook jij kunt als vrijwilliger het leven van

kankerpatiënten heel wat aangenamer maken.

Wat bieden \rye jou?

. Een basisopleiding
Als kandidaat-vrijwilliger krijg j. een speciale opleiding
van zes halve dagen om voldoende voorbereid te zijn op je
begeleidingstaak. Voorkennis of ervaring zijn niet vereist.

. Permanente vorming
Tien keer per jaar komen de VlK-vrijwilligers samen om
ervaringen uit te wisselen en zich bij te scholen.

FIETSEN GEVONDEN

De politie Zuienkerke meldt dat er heel wat fietsen gevon-

den zijn op het grondgebied Zuienkerke. Inwoners die hun

Daamaast kunnen ouders, grootouders en dienstverleners

ook persoonlijk of telefonisch terecht bij onze opvoedings-
infolijn of in ons regiohuis, Steenkaai 36 te Brugge.
Dit voor informatie en advies omtrent thema's die in
verband staan met de onwikkeling en opvoeding van jonge

kinderen tot 3 jaar. Tel. 050/32.15.41.

Sinds april organiseert het regioteam ook (op diverse

locaties in de regio) spreekuren door een pedagogische

medewerker. Dit is een regioverpleegkundige met pedago-

gische bijscholing. Zo is het voor ouders met jonge
kinderen mogelijk een koftdurende (maximaal 5 gesprek-

ken) te krijgen bij opvoedingsproblemen.

pennen, vaat- en handdoeken enzovoort. De opbrengst gaat

dit jaar naar de sociale dienstverlening van de Federatie,

die rechtstreeks ten goede komt aan de patiënten en hun
omgeving. en naar financiële steun aan organisaties
die dat doel eveneens nastreven.

. Contirurc professionele begeleiding ert onderstewtirtg.

. Een vergoeding voorje verplaatsingen en eetl verzekering.

Wat krijg je ervoor terug?

- veel dankbaarheid
- intense momenten van voldoening
- veel sociale contacten
- persoonlijke verrijking

Spreekt dit je aan?

Bel ons dan op 010-225525.
Of stuur je inschrijvingskaart voor kandidaarvrijwilligers
( te verkrijgen in het gemeentehuis) naar de Vlaamse Liga
tegen Kanker, Sint-Maartensbilk 12, 8000 Brugge.

fiets verloren zijn, kunnen steeds contact opnemen met het
politiekantoor op het nummer 050/41.14.14.

VLAAMSE LIGA TEGEN KANKER: BEN JIJ ONZE NIEUWE VRIJWILLIGER?
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-OPENBARE WERKEÀíEAI MILIE(J -
VERKEERSDREMPELS IN DE PRINS LEOPOLDSTRAAT IN NIEUWMUNSTER.

De aanbesteding voor het leggen van 2 verkeers-

drempels in de Prins Leopoldstraat heeft plaatsgehad

op 18 februari2002. De raming was 17.581,95 euro
(BTW inbegrepen).

De laagste aanbieding was 19.253,44 euro (7'76.682

bef.)en is toegewezen aan het aannemersbedrijf
Ronny Demeulemeester. De werken zijn gestart op 8
aprll 2002. De weg zal gedurende 35 werkdagen

afgesloten zijn voor het doorgaand verkeer.

R. De Clerck
Schepen Openbare Werken.

INZAMELING VAN OUDE EN VERVALLEN GENEESMIDDELEN.

Momenteel worden er nog steeds oude en vervallen
geneesmiddelen meegegeven via de gemeentelijke KGA
ophaling of worden ze aangeboden aan de container-
parken. Echter alleen de apotheker is het enig inzamel-
kanaal voor oude en vervallen geneesmiddelen en dit om
de volgende redenen :

Jaarlijks bieden ruimfirma's zowat 40.000 vrachten septisch

materiaal aan voor verwerking in de rioolwaterzuiverings-
installaties van Aquafin. Dat materiaal is afkomstig van huis-
houdens en bedrijven van wie het sanitair afvalwater is aan-

gesloten op een septische tank. De Vlaamse milieuregle-
mentering Vlarem verplicht de behandeling van het septisch

materiaal in een openbare waterzuiveringsinstallatie.
Aquafin heeft een overeenkomst met een groot aantal ruim-
firma's afgesloten waarin ondermeer de hoeveelheden sep-

tisch materiaal en de aanvoerinstallatie worden vastgelegd.

Voor een goed zuiveringsresultaat is het belangrijk dat enkel

septisch materiaal van sanitaire oorsprong wordt afgeleverd

in een rioolzuiveringsinstallatie. Daarom maakten Aquafin
en de ruimfirma's bijkomende afspraken om de herkomst
van het septisch materiaal te garanderen. Zo zal een

ruimingsattest worden aangeboden door de ruimfirma aan

RUIMINGSATTEST GARANDEERT HERKOMST EN ECOLOGISCH
VERANTWOORDE BEHANDELING VAN SEPTISCH MATERIAAL.

. er kan advies gegeven worden inzake de bruikbaarheid
van de aangeboden ,eeneesmiddelen

. de privacy van de aanbieder wordt gegarandeerd

. de apotheken beschikken over de nodige vergunningen
in het kader van de federale wetgeving op distributie
en opsla-e van geneesmiddelen

elke gebruiker of eigenaar van een septische put. Dit attest

geeft de gebruiker of eigenaar van de put de garantie dat zijn
septisch materiaal zal afgevoerd en behandeld worden zoals

voorzien in de milieuwetgeving. Door de ondertekening van

dit attest verklaaft de gebruiker of eigenaar dat het geruim-

de materiaal uitsluitend afkomstig is van een septische put

voor huishoudelijk afvalwater, toiletten en andere sanitaire

voorzieningen.

In de zuiveringsinstallaties wordt het septisch materiaal
biologisch gezuiverd. De micro-organismen die de ver-

vuiling afbreken zijn gevoelig voor bepaalde schadelijke
stoffen in het afvalwater. Daarom is het belangrijk dat enkel

septisch materiaal wordt afgeleverd en geen ruimingsslib
van garages of servicestations, van vet- of zandvangers, van

rioolkolken of zuiveringsinstallaties, evenmin als onbe-

handeld afvalwater van industriële of agrarische oorsprong.
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- POLITIE
HOE SNEL WORDT ER OP ONZE WEGEN GEREDEN.

Door de politiezone Blankenberge - Zuienkerke werden
volgende gegevens verstrekt voor hetjaar 2001.

Zuienkerke dorp

Gecontroleerde voertuigen
boven de reglementaire
snelheid

boven de ingestelde

snelheid

weerhouden PV's

Aantal controles :

Houtave (N9)
Meetkerke (N9)
Zuienkerke-dorp
Totaal

l0 beurten of 13 uur 40
17 beurten of22utr25
l9 beurten of24 uur 50

46 beurten of 60 uur 55

14.834

4.704

l.857

194

327

29r 522

190

135

Uit deze gegevens blijkt dat circa 3l ,7 7o van de weggebruikers te snel hebben gereden.

De eerste vaststellingen voor het jaar 2002 geven nagenoe-s dezelfde verhouding.

H. Cuypers
Burgemeesler

Algemene bouwonderneming

Eddy De Mey

Alle nieuwbouw.
Renovatie en verbouwingswerken.

Reinigen gevels met micronevelstraaltechniek.
Plaatsen hydrofoberende impregneringen op gevels

tegen indringend vocht (regen).

Injecteren muren tegen opstijgend vocht.
Verdichten kelders.

Kerkhofstraat 4

8377 Houtave-Zuienkerke
Tel. O5Ol32 32 79 Fax. 050132 l0 25

Gsm. 0475125 19 l0 Gsm.0411136 56 90
E-mail: eddy.demey @cobonet.be

Meetkerke

6
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SLAGERIJ

EB1,Ifi
SPECIALITEIT

gehakt, worst,
droge worst,
bloedworst

Nieuwe Steenweg 60,

8371 Zurenkerke
Tel. 050141 13 4l

CENTRUM HOUTAVE
RISTORANTINO- GALERIE- TEA ROOM

TRAVALIE

TINIEKE ACCO MMOD ATIE VOOR ZAKENLWCHEN

wrsselende stggestíemeuu vau de chef

Ftlne 
Berechteil en rahng

crillades oy houtvuur

VERR-ASSENDE ITrJNKAART

Daylerse lroomíi eu snncts

Doorlopend open vonof I I h30 - Tel : 050 / 32 O0 63
Keuken von I 2 tot 14 uur en vqn I B tot 2l uur.

Hn'Ln'5'P,-ie J(''.i'.5ri
Boerenbrcod met hesp

diverse koude en worme schotels
teo-room

Open vonof 1 th30
gesloten op moondog en dinsdog

(in iuli en ougustus enkel gesloten op moondog)

KerkhoÍstroot l7
8377 Houtove

Tel. 050/31 40 ó0

Gelegenheid voor Íomiliefeesten en rouwmooltilden

ZEl,tr'BEDIENING

ip 6t hoekstje

Nieuwe steenwegl 64
8.5?7 Zuienkerke

tel OSO/4I 19 66

DageUjks open van 7u tot 18u5O
en van I5u5O tot I9u

op ZONDAG doorlopend open van 7u tot, 15u.

gloenten, fruit, kaas, charcuterie,
kaasplanken, fruitmanden, biermanden,

gfote keus wijnen en sterke dranken,
dagelijks vanaf 7 u brood,

boterkoeken en patisserie - kranten,
tijdschriften en wenskaarten

o
EIEEIB

7

F- Etyo I
' xhiWrtln

BRIGITTE GMDE

Eb
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-CULTUUR
KUNSTTENTOONSTELLING

Op zaterdag 4 mei en zondag 5 mei2002 gaat de jaarlijkse tentoonstelling door in organisatie van de Zuienkerkse Cultuurraad.
In tegenstelling tot voorgaande jaren gaat de tentoonstelling niet door in het gemeentehuis, maar in 'DE NOTELAAR'
Nieuwe Steenweg 96, 8371 Zuienkerke.

De deelnemende kunstenaars zijn de volgende :

Cécile Van Hoestenberghe Zuienkerke miniaturen, batik figuratief (grote werken)

Jeannine De Ville Zuienkerke abstract, stelt voor de l''" maal haar werken tentoon

Mia Ketels Blankenberge aquarel

Rudy Dewaele Brugge
(Sint-Michiels)

keramiek, hoofdzakelijk beelden

Cies Verkest Brugge surreale -seometrie met olieverf e.a.

Luc Vandekerckhove Brugge beeldende kunst. meestal abstract

Sien Mestda-sh Brugge
(SinrKruis)

acryl op doek

Stefaan Huyghe Brugge keramiek

Ook kunstwerken van Japan en Korea, gastlanden van de t'*'eedaa-vse voettocht. worden tentoongesteld.
De tentoonstelling is gratis en kan doorlopend bezocht worden ran 10.00 tot 18.00 uur.

rir
T"EUKENSDovY

EEN NOOIT

EERDER GEZIENE

PR IJS.KWATITEITSVER HOU DI NG !!!
ALTUD OPEN OP ZONDAG

KoM GERUST LANGS rr?flà?ïi_GïATrs EN vRUBLUVENDE

Blonkenbergsesteenweg lO 8377 Zuienkerke

www.dovykeukens.beTel. O5O/31 .l I .34

8
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- JEUGD
SPEELPLEINWERKING DE PLOETERS ZUIENKERKE

Er is opnieuw opvang voorzien voor de kinderen van 3 tot 12

jaar gedurende het groot verlof van maandag I juli tot en

met vrijdag 30 augustus 2002 (uitgezonderd donderdag
15 augustus 2002). Er is opvang voorzien in de gemeente-

school van Zuienkerke tussen 7.30 uur en 8.20 uur stipt.

De kinderen worden dan met de bus vervoerd naar het

sportcentrum te Meetkerke. 's Avonds zijn ze terug te
Zuienkerke vanaf 17 uur. Ook te Meetkerke is er opvang
voorzien vanaf 7.30 uur tot 17.40 uur.

ROEFEL 2OO2

De leden van de stuurgroep staken reeds de koppen bij elkaar
om ook dit jaar alle zes- tot twaalfiarigen die woonachtig zijn
in Zuienkerke of er school lopen een prettige Roefelnamiddag

te bezorgen! Noteer alvast de datum: het wordt zaterdag
22 juni omdat we dan op veel vrijwilligers kunnen rekenen.

We contacteren eerstdaags de mensen op wie we andere jaren

reeds mochten rekenen.

De dagprijs per kind :

a) kinderen van inwoners van Zuienkerke = 3 euro per kind per

dag; voor het 3de kind en meer uit hetzelfde gezin = 2 euro per

kind. Daar is I drankje en een koek inbegrepen.

b) opvang na 17.30 uur wordt 1,5 euro per kwartier

Enkelejongeren van l6jaar uit onze gemeente volgen in het
paasverlof een monitor opleiding om als hulpmonitor te

helpen op het speelplein in het groot verlof.Voor meer in-
lichtingen kunt u steeds terecht bij de hoofdmonitrices:

Martine 050131.25.06

Marleen 050131.19.21

R. De Clerck
voorzitter speelpleinwerking

Toch kunnen we nog altijd hulp gebruiken: wie zich geroepen

voelt om een groep te begeleiden, wie wil rijden met
zijn minibus, jeep, paard en kar, motor, tractor.., wie denkt
een groepje te kunnen opvangen om iets creatiefs te doen
mag altijd contact opnemen met Jeannine Samijn,
voorzitter van de stuurgroep op tel.: 050/ 4l 19 35 of
GSM: 0474/ 65 56 85.

kNl rurNEN

N,2 FREDDY
VAN RYCKEGEM

AAIVI,IIG EN ONDEBHOI'D
Leeglandstraat 20 8317 Zdenkerke
Tel. 050/31 16 50 Fax 050/31 98 71

GSM 0476136 l6 50

Bloemenweelde

«»\K
Ezelstrqqt I I I
8000 Brugge

Tel. 050/33 35 76
Fox 050/34 19 93

9



-SEÀIr/OREÀí
AAN ALLE 6O-PLUSSER

Op woensdag 29 mei 2002 gaat de seniorennamiddag door waarop alle inwoners van Zuienkerke vanaf 60 jaar
worden uitgenodigd. U krijgt een persoonlijke uitnodiging thuis, waarbij tevens een inschrijvingsformulier zal gevoegd
zijn. De namiddag zal verlopen zoals de vorige keren: we starten met een kop koffie, daarna vertrekken de verschillende
groepen op bezoek naar diverse plaatsen. Terug in de gemeentelijke Sportzaal wordt een aperitief geserveerd,
gevolgd door een warïne maaltijd. Ter afwisselingzal Tommy Verburgh dit jaar instaan voor de ,nurikul. omli.lsting.

Er wordt wel een kleine financiële bijdrage gevraagd aan de deelnemers , het gemeentebestuur doet zijn duit in het zakje
en de kosten zijn beperkt dank zij de inzet van vele vrijwilligers. De stuurgroepleden zijn reeds gestart met de
voorbereidingen !

Hou alvast die dag vrij. Wr1 zullen blij zijn dar je erbij benr!

Namens de stuurgroep,
Jeannine Samijn, voorzitter

Centre Cosrnetique - Metiko Macouri
BI.ANKENBERGSESTTENWEG I38 . IOI 8377 ZUITNKERKT

Nogelstudio Kunstnogels in ooyl, UV ocrylof gel; Monicure

(met poroffinebehondeling); Viilen en lokken von nogels

Sthoonheidsbehondelingen Zonnebonk, geloorsverzorging GUtN0T voor

domes, heren en leugdverzorgingen, Pedicure, Epilotie von wenkbrouwen,

bovenlip, (ondu)benen, bikiniliin, Permonente moke-up (eyeliner boven/
onder, wenkbrouwen, Iipconrour)

l4oondeliikse moke-up ovond "Hoe u uzelf het beste moquilleert!" ledere eerste dinsdog

de moond. Vroog onze brochure oon! Boek nu uw ofsprook .> 050/Jg.05.t 5

Groolhondel & Opleidingscentrum Tel 050/30.03.51 -tox 050/30.03.52
Wekeliiks sturrende opleidingen nogehtyliste en permonente moke-up.

Vroog onze compleïe info-brochure oon!

KEERSEBILCKM.
Dorpsplein 4 - Dudzele - Tel. 050 / 59 9t SS

Gevarieerd assortiment
Brood, koeken, gebak
en pralines, alsook ruime keus
fijne charcuterie en kaas

MEN BESTELT AAN HUIS

Leeglandstraat 15
8377 Zuienkerke

tel: 050/32 39 76
Gsm: 0477-502277

'ffi***guffi'-
lr\ï*§'*s*tt-ï'3i'1i"u

BROOD EN BANKET
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- OI,{DERWIJS
SPORTIEVE EN ACTIEVE GEMEENTESCHOOL

NETBALTORNOOIEN

L Sijsele l6 januari 2002.
De meisjesploeg werd tornooiwinnaar en kwalihceerde zich
zo voor de provinciale halve finales.
De jongensploeg bereikte een 6de plaats.

2. Oostende 30 januari 2002.

De meisjesploeg eindigde op de 2de plaats. De jongensploeg

won alle wedstrijden (5) en werd dus tornooiwinnaar. Ze
kwalificeerden zich daarmee eveneens voor de provinciale

halve finales.

3. provinciale halve finales op woensdag I3 nnart Oudenburg.

De meisjesploeg eindigde op een mooie derde plaats. Proficiat
aan Lien, Preema, Sielke, Gwen, Tessa, Stéphanie en Liesbeth.

De jongensploeg eindigde in hun poule op de 2de plaats.

3 ploegen mochten door naar de finale : de 2 poulewinnaars en

de winnaar van de pouletweedes. Dus speelden de jongens nog

een extra wedstrijd en verloren nipt met l2-15.
Eindstand : 4de plaats op 10 deelnemende ploegen.

Alle jongens speelden prachtige wedstrijden : proficiat aan

Stijn, Gerty, Jimmy, Pieterjan, Cédric, Dieter, Sven en

Lorentz.

ZWEMMARATHON SINT- MICHIELS OP
27 FEBRUARI2OO2

I uur aflossing zwemmen meÍ 12leerlingen
na l5 minuten:925 meter
na 30 minuten : 1875 meter
na 45 minuten : 2750 meter
na I uur : 3700 meter

We eindigden daarmee op een 4de plaats na : Sint-Michiels
met 4100 meter, Koksijde met 4000 meter en Sint-Michiels B
met 3800 meter.

RECORDVERBE?ERING
Enkel onze school verbeterde het record (van de school) van

de laatste l0 jaar met 75 meter. Gevolg : prachtige bekerll
Ook het record (van onze school) vanaf de start van de

zwemmarathon werd verbeterd :

in 1990: 3650 meter;in2002: 3700 meter

Proficiat aan alle deelnemers

6de leedaar : Stijn, Jimmy, Florine, Fanny, Eline, Gwen,
Tessa en Pieterjan

5de leerjaar : Cédric, Sanne en Jeroen

4de leerjaar: Sofie.

SPORTKALENDER

woensdag 17 apnl2002:
veldlopen te Bredene, alle klassen lagere school

donderdag 2 mei 2002 :

park- en bosspelen Wenduine, 2de graad

vrijdag 3l mei2002:
sportdag alle klassen

donderdag 6 juni2002:
ridderstrijd Floreffe, 3de graad

dinsdag 25 juni2002:
doe-aan-sport-beurs Kortrijk, 6de leerjaar

woensdag 26 juni2002:
spelenmarkt Zuienkerke, lste graad.

AANDACHT AANDACHT AANDACHT AANDACHT
De leerlingen van de gemeenteschool brengen op zondag 28

april2002 een MUSICAL: " DE KLOKKENWINKEL."

Er zijn twee optredens, namelijk om 14.30 en 16 uur. Ingangs-

kaarten kunnen bekomen worden op school. De toegangsprijs

is 5 euro. Er zijn 600 zitplaatsen. Voor de kinderen zijn er

volksspelen. Iedereen is welkom.

Íà8&&:

iffi,r.ffi

ITNEIUO ELECTRABET

ndimo
IMMOBILIEN BVBA

TANIA ROOSE VERHUUR .VERI(OOP

WENDIM0 BI/BA / JokÍroot 14 / 8420 WENDUINE

rrlrFooN (0)50 / 42720s/ FA)( (0)50 / 42 4s27

WWW.WENDIMO.BE
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HET POLDERSCHOOLTJE TE MEETKERKE HULDIGT SCHOOLTUIN IN.

Op zaterdag 23 maarl werd het startschot

gegeven aan een nieuw project : "Onze

schooltuin". Door de medewerking van de

Landelijke Gilde behoort ons Polder-
schooltje nu tot een kleine groep scholen die
werkt rond de schooltuin. Onder ruime
belangstelling vanwege leerlingen, ouders

en pers werd een tuinpakket overhandigd.
Straks kunnen de kinderen aan het werk met

bloembollen, zaadjes en plantjes. Ook voor
het nodige tuinmateriaal werd gezorgd. Een

schooltuin is de perlecte omgeving om als

leerlingen en leraars samen te werken. De
verbondenheid met de natuur wordt nog

hechter. En het aanleggen van een moestuin-
tje groeit weer in aantal. Gelukki_e zijn er in
Meetkerke veel ouders die ons aardi_e kun-
nen helpen. Schooltuinieren is een vrij ge-se-

ven dat door iedereen anders zal ingevuld
worden. Zoals bij elk nieuw project is een basiskennis noodza-

kelijk. We stellen ons echter niet tot doel glote resultaten na te
streven. Niet het oogsten is het belangrijkste. wel de weg om dit
oogstmoment te bereiken is van tel. We weten vooraf dat tijdens
het wieden alles wat niet extra duidelijk aan-ueduid wordt als
plant- of zaaigoed onherroepelijk op de composthoop belandt.
We willen alles door de kinderen laten uitvoeren. Wat door hun

handen gaat, beklijft langer.

Wanneer je een schooltuin uit de -erond stampt. dan zoek je
samen met de leerlin_een nret w'elk doel je dat wil doen. Elke
schooltuin is een unicum. We willen er dan ook iets unieks van

maken. Alle leraars kunnen deze tuin als hr.rlpmiddel trjdens

bepaalde lessen aanwenden. Voor de één is het een uitvalsbasis
voor lessen Wereldoriëntatie en voor de ander dan weer om
sociale vaardigheden in te oeÍènen of gewoon zijn kinderen te

observeren tijdens een opgelegde taak. Wat er ook van zij, het

doel van de schooltuin hoeft niet vastomlijnd te blijven. Door de
jaren zal je bepaaalde zaken betrer.rren en u'e_ulaten. Andere
aspecten zullen ons wellicht blij maken. Een schooltuin is een

levend begrip. Het overbru_st de vakantieperiodes. Wie zal er
u'ater seven'l \À'ie konrt er uieden . Laten we de tuin verwil-
deren I Allemaal zaken die vooraf besproken zullen worden.
Een gericht uerken in groepjes lost veel op. Een degelijke
plannin_s zal ons echter helpen bij een r,'oorspoedig tuinjaar. We
nillen er een -uezellige bedoening van nraken met vooral kind-
r dendelijke zaken.

TRUDO VERSTRAETE
DOELHOFSTRAAT 52

8377 NIEUWMUNSTER
050 / 41 70 54

Verkoop en herstellingen

IlIiel'e
Er is geen betere

,tl\
c0ittllRr
VOOR HIJ EN ZIJ

BLANl(ENBERGSESTIENWEG 40 A

8377 ZUIENl(ERl(E

Tfl_. & FAX 050/31 85 52

Gesloten op zondog
en moanclag

t2

UW MIELE DEALER



-SPORT EN VRIJE TIJD
PRONDELMARKT EN OUDE AMBACHTEN MARK'I,

Op zaterdag 4 mei 2C0.2 organiseert het gemeentebestuur van

Zuienkerke naar aanleiding van de doortocht van de tweedaag-

se voettocht van Blankenberge een prondelmarkt en een oude

ambachtenmarkt in de dorpskom van Zuienkerke. Dit jaar is het

de eerste maal dat de voettocht op zaterdag door Zuienkerke
trekt. Al wie tweedehandswaren. oude rommel of curiosa wil
verkopen, kan dat tussen 7.30 en 17 uur. Men dient zich voor-
af in te schrijven op de rekendienst van het gemeentehuis. De
deelname in de kosten bedraagt 7 euro per standplaats van 6m:.

De verkoop van nieuwe goederen, voedingswaren en dranken

is verboden. Op het kerkplein zal een tent opgesteld worden
waar plaatselijke verenigingen drank en oliebollen verkopen.

INTERNATIONALE TWEEDAAGSE VAN

Op zaterdag 4 mei en zondag 5 mei 2002 vindt te

Blankenberge de Internationale Tweedaagse van Vlaanderen
plaats. De gastlanden zijn dit jaar Japan en Korea.

Er zijn afstanden naar ieders keuze
familiale polderwandeling 6 km (startuur vanaf l0 uur)

14 km
sportieve natuurwandeling24 km (staftuur vanaf l0 uur)
langeafstandswandeling 42 kÍtr(startuur 8 uur)

Startplaats
Grote Markt te Blankenberge.

Aankomst tot l8 uur op de Grote Markt.

Inschrijvingsprijs
x voorinschrijvingen : 6 EUR (2 dagen)l4 EUR (l dag)
* de dag zelf :8 EUR (2 dagen) 5 EUR (l dag)

25STE MEETKERKSE MOERENTOCHT

Zondagt2 mei2002

INSCHRIJVING in het sportcentrum,
Oude Molenweg te Meetkerke (aan de kerk) van 8 tot 15 uur

OPROEP OUDE LANDBOUWMATERIALEN.

Wij doen hierbij ook een oproep aan alle mensen die in het

bezit zljn van oude landbouwmaterialen en landbouwvoertui-
gen. Deze materialen zullen op zaÍerdag 4 mei 2002 tentoon-
gesteld worden voor het gemeentehuis en een rustiek kader vor-
men voor de oude ambachtenmarkt.

Indien je nog een oude boerenkar of ploeg in de schuur

hebt staan. geef een seintje naar het gemeentehuis en wij
zorgen voor het verr/oer en achteraf de thuislevering van

de materialen . Tel. 050/42.7 0.48.

VLAANDEREN TE BLANKENBERGE

Hoe inschrijven
* in het VVV-kantoor te Blankenberge vanaf I april tot en

met 3 mei 2020
x op vrijdag 3 mei tussen 17 en 20 uur in het station

van Blankenberge.
x door overschrijving op bankrekening 280-0493681-91 van

VVV. Blankenberge uiterlijk tot 2l april 2002 met ver-

melding "tweedaagse"

Aandenken
Elke deelnemer die 2 dagen meestapt ontvangt een mooie
penning. De ééndaagse wandelaar ontvangt een badge.

DEELNAME
AFSTANDEN
START

AANKOMST
TROFEËEN

ANIMATIE

INLICHTINGEN

1,25 euro

l, 12, 18 en 29 km.

start vanaf 8 uur in het sportcen-

trum van Meetkerke
sportcentrum Meetkerke

er zijn prachtige groepstrofeeën

voor groepen vanaf20 deelnemers

Alain De Vlieghe, tel. 050/ 41.55.42

Franky Goethals, tel. 050/4 1.8 1.87

puppies en vele andere dieren
te verkrrygen alsook voeding.

PATRI(I( EN JENNY DENDUYI/ER

13
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GEZOC}IT SPORTIEVELINGEN

Vakantiegenoegens Zuienkerke zoekt sportievelingen (M/V) Info :

om vanaf september 2002 met ons mee te sporten Edith Dekeyzer 050141.35.62
Iedere dinsdag tumen onder leiding van Juf. Nieuwe Steenweg 106

Nadine Van Renterghem van 19 uur tot 20 uur. 8377 Zuienkerke

8r- b, Zn Q& /ovz"l /ti /rt,

%ovz*eV tE,
EJ77 '1'/ee/,íer,&

.72: tí.) 3z:z zc

RESTAURA

l)ot

NT

W,tt Doegt

,p,ftir;r,. ., ï*r**" r,*-il

Tr,n DogsrsrR{,{r 4 - B3B0 LrssEwnce
Tzr. 050154 40 82 - Frx 050154 40 82

117+

ZAKENKANTOOR
DE MERRI§§E NV.

OOSTENDSE STEENWEG 20

8377 MEETKERKE

TEL,050/31 24 85 -FAX 050132 09 17

UW PARTNER IN:

BELEGGEN
LENEN

VERZEKEREN
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-BIBLIOTHEEK
JAARVERSLAG 2OO1

De verhuis van de bibliotheek was in 2001 ongetwijfeld de

belangrijkste gebeurtenis van hetjaar. Na het inspectie-bezoek,

de bespreking van de inrichting van de bibliotheek en de aan-

koop van nieuw meubilair konden we dan in september daad-

werkelijk verhuizen naar de mooie nieuwe lokatie. De verhuis

verliep vlekkeloos zodat de bibliotheek klaar was voor de ope-

ning van het Gemeentelijk Complex op 23 september. Vele

Zuienkerkenaars brachten een bezoek aan de bibliotheek. Het

zadeldak waaronder de bibliotheek gehuisvest is doet ons aan

een opengeslagen boek denken en dit inspireerde ons tot de

naam van de nieuwe bibliotheek "De Boekennok".

De werkingsresultaten hebben nog grotendeels betrekking op
de uitleningen in het gemeentehuis. Het ledenaantal steeg met
47 naar een totaal van 225 ingeschrevenen. In de categorie tot
14 jaar noteerden we 83 inschrijvingen en bij de volwassenen

telden we er 142. Samen ontleenden ze 13.068 boeken. Dit is
een terugval met I 14 uitleningen. In de jeugdafdeling daalde

het aantal ontleende boeken met 524. Deze daling wordt

NIEUWE AANWINSTEN

VOLWASSENEN

ROMANS

TITEL AUTEUR

De golvendanser I Adam Armstrong
Het dossier I John Grsiahm
Dochter van de nomaden I Waris Dirie
Stille waters I Barbara Hofmann

INFORMATIEVE BOEKEN

TITEL AUTEUR

Windows XP: een snelle starl I Peter Kassenaar

Decoreren met lood voor binnen I OIga Dol en Truike Bron
Stylinghoekjes in de tuin I Olga Dol
Weeg uit Congo : het drama van I Peter Verlinden
de kolonialen

enigszins gecompenseerd door een stijging in de volwasse-

nenafdeling met 410 uitleningen.

Voor de jeugdafdeling kochten we 328 nieuwe boeken aan.

De collectie van de volwassenenafdeling groeide met 262

boeken aan. De totale collectie bedraagt ru 7.624 boeken,

waaryan er 49Vo in de jeugdafdeling staan en 5l7o in de vol-
wassenenafdeling. In de bibliotheek van Zuienkerke blijft het

surfen op internet een activiteit vanjongeren. De internet-pc
was 135 keer bezet.

Om conclusies te trekken uit de invloed van de nieuwe inplan-

ting op de uitleningen is het nog wat te vroeg. De leeftijdsgrens

om lidgeld te betalen is vanaf ditjaar opgetrokken tot 18 jaar

waar het voorheen 14 jaar was. Dit is een maatregel die voort-

vloeit uit het nieuwe bibliotheekdecreet. Heb je een boek nodig
voor school, kom gerust even kijken of wij het ook niet in huis

hebben. En is het niet aanwezig in Zuienkerke, dan vragen wij
het voorjou op in een andere bibliotheek.

JEUGD

LEESBOEKEN

TITEL AUTEUR

Het huis in het midden I Peter Slabbynck en

van de straat I Klaas Verplancke

DeZllverendolk: verhalen uit I Karel Verleyen

Mesopotamië
Tunnelkids I Werner J. Egli

WEETBOEKEN

TITEL AUTEUR

Is het nog ver? | Marrial Feys

Spelletjes voor onderweg.

Ze vinden me druk : over drukke I Martine F. Delfos
kinderen en ADHD
Het koeienboek I Bibi Dumon Tiak

Kaas en de evolutietheorie I Bas Haring
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- VERENIGIÀ\rGEÀ\r
FEESTCOMITEIT ZUIENKERKE ORGANISEERT KERMISWEEKEND

Het kermisweekend van 3l mei, I juni en 2 juni 2002
belooft weerom een kaskraker te worden :

VRIJDAG 31 MEI2OO2

. om 17 uur : SMUL- EN AVONDMARKT met animatie.

Werken hieraan mee :

/ de plaatselijke verenigingen

/ de plaatselijke handelaars,

/ de nationale marktkramersbond van Roeselare & Wesr
Vlaanderen

. om22 uur: KARAOKE SHOW in de Feesttent

/ gebracht door de imitator van MICHAEL JACKSON
/ inkom gratis

MEETKERKE STEUNT DE HOSPITAALCLOWNS

Velen onder ons kennen het groepje vrijwilligers dat

optreedt als clown in verschillende ziekenhuizen en bij-
zonderlijk in het Brugse.Zijbrengen hoop en een zonnede
in het hart van de langdurig gehospitaliseerde kinderen. Niet
alleen de zieke kinderen kijken uit naar het optreden van het
groepje clowns, ook de ouders , verplegers en dokters zijn
blij met hun optreden. De financiële toestand de vzw
Hospitaalclowns wordt echter stilaan dramatisch. Zij
hebben veel onkosten en worden niet betoelaagd. Een jaar
geleden kreeg de groep steun vanwege de kerstmarkt te
Meetkerke. Mevrouw Els Smet uit Meetkerke kwam op het

idee om een campagne te voeren, en een voorlopig comité
zaghet levenslicht.

Volgende vrijwilligers doen een duit in het zakje: Els Smet,
Marie-Paule Logier, Marie Thérèse Van Dille, Rita Dhondt,
Henri Cuypers en Wim Cools. Als eerste sponsors zijn reeds

gekend: Zakenkantoor De Merrisse, bar-dancing De Schuure,

bistro 't Mortierken en bakkerij Sint-Paulus. Medewerkers,

sponsors en alle hulp wordt met dankbaarheid aanvaard.

JABBEKE. OUDENBURG

BEGRAFENISSEN . CREMATIES - GRATZERKEN . FTINEMRIUM

www. begrafenissen-tavernier. be

Gistelsesteenwe g 329 - Jabbeke
050 - 81 38 48.050 - 81 20 85

Fax 050 - 81 42 9l

ZATERDAG 1 JUNI2OO2
. OM 2l UUR:ZOMERNACHT met discobar
/ organisatie : leiding van de jongeren-eroep Zuienkerke

ZONDAG 2 JUNI2OO2
. om 10.30 uur: H. SACRAMENTSPROCESSIE
. om l2 uur: REUZEBARBECUE met animatie

info: Walter Verley tel. 0501 41.28.82

Hubert Bonte tel. 050/41.28.06

Dit is een organisatie van het Feestcomité Zuienkerke met

medewerking en logistieke steun van het Gemeentebestuur.

Op27 maart 2002 u,erd een persconferentie gehouden in 't

Mortierken.

Het comité hoopt op wat uitstraling in de pers zodat dit
initiatief navolgin-e mag krijgen in de omgevin-e. en de

toekomst van de vzw Hospitaalclowns er rooskleuri_u

mag uitzien.

Te Zuienkerke zijn volgende activiteiten gepland :

. 13 april worstenkaarting in het sportcentrum te Meetkerke

. 7 juli spaghettimiddag met taart en koffre in het

sportcentrum te Meetkerke
. rond 1 oktober bingo avond in het sportcentrum te Meetkerke
. in december kerstactiviteit, vermoedelijk in Zuienkerke

(nog verder uit te werken).

Acties voor het goede doel slagen altijd in Groot-
Zuienkerke. Nu moet het ook kunnen!

Henri Cuypers
Burgemeester.

Café en Feestzaal
De Nieuwe Blauwe Toren

Zaalvoor alle gelegenheden tot 950 personen:

huwelijken, kommuniefeesten, vergaderingen, rouwmaaltijden

Eigen keukenl - Ruime parking!

Blankenbergse Steenweg 2 - 8377 Zuienkerke
Tel./Fax 050/31 44 65 - qSM 0497/49 32 98
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JAARLIJKS BLOEDGEVERSFEEST

Op zaterdag 9 maart -uing het jaarlijkse feest van de bloed-
gevers door. Zoals ,eewoonlijk werd er een lekker banket

aangeboden bereid door restaurant "De Zilveren
Zwaan"(dit jaar werd er zelf.s één extra gang aan het menu

toegevoegd!). Het bestuur deed een bijzondere inspanning
omdat de Vriendenkring zijn 40ste verjaardag vierde: wie
minstens één maal bloed gaf in 2001 kon deelnemen aan het

Í'eest voor de prijs van € ll. al wie gevierd werd voor 20,
40, 60. 80. 100 of 120 bloedgiften of wie de leettijdsgrens
bereikt had kreeg de -uelegenheid om gratis aan het feest

deel te nemen. De zondagse zon begon al stilledes te rijzen
toen we de der.rren sloten.

De Zuienkerkse -sevierden waren dit jaar:

Voor 20 bloedgiften:
Allemeersch Arlene. Bultinck Lesly, De Gryse Gaby, Fauché

Gilbert. Lambrecht Femand. Monbaliu Carine. Notrdame

Ema, Thnt Benny. Theys Odiel , Vanden Abeele Bertrand.

Verburgh Conny. Verburgh Michel, Willems Ema.

Voor 40 bloedgiften:
Demaecker Victor. Goethals Franky, Quintens Geert. Van

Wulpen Chantal

Voor 60 bloedgiften:
Dekempe Frans

Voor 80 bloedgiften:
Walter Demeyere

Verkruysse Walter werd 65 jaar en kreeg een speciaal aan-

denken voor zijn 104 bloedgiften

Proficiat aan al deze mensen en bedankt voorjullie bloed!

Jeannine Samijn, voorzitter Vriendenkring Bloedgevers.

Frltuur
YIERWEGE

Blonkenbergse Steenweg 7 4
8377 Zuienkerke

Tel. 050/42.47.47
Sluitingsdog: moondog

Open: 11.30-14.30 & 17.30-23.30 u . zoierdog tot 24 u

BVBA Verleye
Opvolger Marc Huys

Grond- Tuín- en ofbrokwerken

Leveren Yon zondt steenslog,

teeloorde, enz...

Dorpweg 19

8377 MEETKERKE (Zuienkerke)

GSM (0425) 79 82 96
,o (050) 32 r 5 00

Brw BE 406.174.632
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CAre - PE'TAVR.ANT
t(Lv|íKALS|)DE
BLANKENBERGSE STEENWEG 66

8377 ZUIENKERKE
05014279 27

gezellig interieur

specioliteit von ribbeties, cöte à l'os

meeneemgerechten mogeliik

menu's, steengrill en fondue op reservotie

iedere werkdog dogschotel

il
íffi i?Ët'ili;"+ERKEN

BRAEM
Herman

Weimanstraat 17

8377 Zuienkerke

Tel: 050/3126 28

Fax:050/67 4685

GSM: 0475132 21 54

E.mail: herman.braem@pandora.be

a

DANSCAFE
IIIII

,,DE 
SCHUURE"

Voor een gezellige avond in een sfeervol kader

Alle dagen open vanaf 19u30

behalve maandag vanaf 14 uur
- dinsdag gesloten

Oostendse Steenweg49 ,8377 Meetkerke o Tel. 050/31.1606
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I VEILIGHEID EÀT GEZOT{DHEID I
LICHAAMSBEWEGING IN OPENLUCHÏ

De lente is in het land. Dat moment is zeer geschikt

om onze goede voornemens in de praktijk te brengen..

Eigenlijk zouden we het hele jaar door regelmatig

fysiek actief moeten zijn, maar de lente en de zomer

zijn de seizoenen waarin zich meer mogelijkheden
voordoen om aangenaam buitenshuis actief te zijn.

Olympische prestaties neerzetten is niet nodig.
Verschillende deskundigen hebben gesteld dat
regelmatig wandelen (liefst dagelijks twintig minuten

of minstens drie keer per week) heel wat voordelen

oplevert voor onze lichamelijke en geestelijke
gezondheid. Het kan tal van ziekten helpen voor-
komen, zoals hart- en vaataandoeningen en bepaalde

vormen van kanker.

Wandelen heeft bovendien het voordeel dat het
geen speciale uitrusting vergt en dat het overal toepas-

baar is. De wandelsport kun je op elke leeftijd
beoefenen, van ukje tot in de vierde leeftijd. Ook het

sociale aspect is niet te verwaarlozen. Wilt u

meer inspannende sporten aanvatten, is uw conditie
niet goed of lijdt u aan een of andere aandoening,
raadpleeg dan eerst uw arts en ga heel geleidelijk te

werk.

Doe de fittest!

De httest is een handig hulpmiddel om te weten
te komen hoe fit of on-fit u bent. Op de kaart kunt u
aflezen hoeveel steps u moet doen op twee treden,

afhankelijk van uw geslacht, uw leeftijd en uw
gewicht. Na drie minuten bepaalt u dan uw hartslag
en met een schuiflatje kunt u aflezen of uw conditie
uitstekend, goed of slecht is. U kunt uw vorderingen
volgen, naarmate u meer fysiek actief bent.

De fittest kunt u aanvragen via de Wandelfoon
(091375 03 88). U kunt hem ook gratis bekomen op

de infostands van de VWLJ (Vlaamse Wandel en

Jogging Loga).

Preventiepakket

Vergeet u natuurlijk niet te beschermen tegen de

ultravioletstraling van de zon, als u gaat wandelen

of een andere sport buitenshuis gaat beoefenen.
Let ook op een goede, evenwichtige voeding en op

voldoende vochtinname.

Verpest zeker de extra zuurstof die u hebt opgenomen
niet door te roken of passief te roken. Preventie is

een globaal pakket, waarin alle factoren belangrijk
zijn. De ene voorzorgsmaatregel sluit de andere
geenszins uit, maar vult ze integendeel aan.

Veel beweegplezier t

Alle timmer- en schrijnwerk in hout en PVC

Ramen en deuren - rolluiken - dakvensters

garagepoorten - rolluikautomatisatie -gips-

kartonwanden - plafonds - binnendeuren

zonnewering - dakconstructie - parket

lnbraakbeveiliging ramen & deuren.

VANVOOBEN
tríIichel

" KATTEROGH E "

Blonkenbergse sfeenweg 17

8377 Zuienkerke
Tel.050/41 39 ó3
Fox 050/42 60 24
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Georges en Clara SNAI-I§7AERT-MEYNS
Vagevuurstraat 16A,8377 Zuienkerke -Tel. 050/31 49 47 -Fu.050/31 10 88

Georges 6r Filip Snauwaert
Beheer van landbouwgoederen
Vagevuurstraat 16A, 8377 Zuienkerke

Tel.010/31 49 47 -Fu0i0/3i 10 88

BVBA VEE-LIK
Vloeibaar veevoeder - Georges & Peter Snauwaert

Vagevuurstraat 16A, 8377 Zuienkerkc

Tel.0i0/31 49 47 -tax050/31 l0 88

't Zandlopertje
DE TEA.ROOM VAN DE ZEEDUK TE ZEEBRUGGE.BAD

Zeedijk 13a,8380 Zeebrugge-Bad - Tel. 0501 54 41 05

Zonnig terras - Enig zicht op zee en op de haven - gezellige sfeer

Verzorgde dranken - Huisbereide snacks en gerechten

Specialiteit : Ribbetjes

Diverse vlees- en visgerechten - Zeebrugs vispannetje

Verse pannenkoeken en wafels - Zelfbereid ijs

\ Oktober t/m april : gesloten op dinsdag ,/

l-
I«BC
Verzekeringen

Michel Beirens-Erna Willems

Oostendsesteenweg 92
8377 Houtave-Zuien kerke

Tel. 050/31 97 39 - Fax 050/31 11 51

Tempelhof 65
8000 St. Pieters Brugge

CDV nr: 30876

ALLE VERZEKERINGEN
BELEGGINGEN

En vooral een vakbekwame service

VAN
IIOUCKE NV.

Eernegemstraat 44

8490 Snellegem

Tel. 050/81 t2 67 - 050181 23 28

Fax 050/81 34 56

GESPECIALISEERD IN VERKOOP
VAN GEREEDSCHAPPEN EN MACHINES

Makita. Metabo. Skil. Grasmaaiers
Dienst na verkoop

Exclusief verdeler voor België

MEZ MOTOREN BELGIUM

Sponsor WTC Polderbutters Blankenberge
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-BURGERLIJKE STAÀTD

GEBOORTEN

JULIAN LOUIS.
zoontje van Haentjens Eva en van

Louis Benoit, geboren te Brugge op

I I januari 2002 en wonende te

Houtave (Bru-ese Stwg. l9)

CHIARA DI TURI,
dochtertje van Behiels Jedi en van
Di Turi Michele. geboren te

Zuienkerke op 19 maart2002.

Wij wensen Julian en Chiara een
lang, gezond en gelukkig leven toe!

HUWELIJKEN

CRABEELS MIMI, geboren te
Blankenberge op 8 oktober 1957 en

JASPAERT BARTEL, geboren te

Waregem op 19 oktober 1946,
gehuwd te Zuienkerke op 2 februari
2002.

ProÍiciat aan de jonggehuwden!

DRUKKT

LOWYCK,,
Sluizenstraat 61169 8450 Bredene

Tel. 059/33 33 99 Fax 059/33 29 69

STERFGEVALLEN

VAN DEN BERGHE GERMANA,
geboren te Houtave op 20 juli 1905 en

overleden te Brugge op 23 maarÍ
2002, weduwe van Brusselle André.

Wij bieden de nabestaanden
onze deelneming aan.

BANDE
NV

lndustrie Zone Blauwe Toren
Blankenbergsesteenweg 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

2t
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w BÀCKTRS iIUGO
ELECTRICITEIT * SANITAIR *

CENTRALE VERWARMING *

Oosternieuwweg Noord 28 - 8377 Zuienkerke
Tel. 050/31 96 76 - Fax 050/31 51 78

- GEREG ISTREERD AANNEMER
" NIEUWBOUW EN VERBOUWING
- ERKEND BRANDERTECHN ICUS
* H ERSTELLI NG H U I SHOU DAPPARATEN

!!!l[lll

GRII.,,I..,RE STAT]RANT D'HOFSTE E
OOSTENDESTEENWEG 55

8377 MEETKERKE
rbl. (050) 31.25.14.

WEBSITE : www.dhofstee.be
E-MAIL : dhofstee@dhofstee.be

Rustiek landelijk kader
Specialiteit van alle grillades

bereid op open haardvuur en Paling
Het restaurant is open van 12.00 - 14.00 uur & 18.00 - 22.OO uur

Gesloten op woensdag en donderdag
Reservatie aanbevolen

Zomerterras geopend vanaf juli tot augustus
Alle dagen open in juli en augustus

Rustieke zalen beschikbaar voor groepen
Ook overnachtingsfaciliteiten
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-MEAISEÀT VAT,{ BIJ OÀTS

VRIENDENKRING DER BLOEDGEVERS ZUIENKERKE

De vriendenkring van de Zuienkerkse

bloedgevers bestaat in 2002
veertig jaar: een aanleiding om te
grasduinen in het rijke verleden.

Het geven van bloed is in Zuienkerke

ontstaan in 1956 rond Louis Himpe:
zijnzoontje Eric lag zwaar ziek in het

Sint-Janshospitaal, en had bloed
nodig. Louis -eing met enkele
vrienden, waaronder Marcel Van

Houcke en Romuald Willem regel-

matig bloed geven.

Van het een kwam het ander en op 23

apt',l 1962 staken enkele mensen bij
de smid Achille Verburgh de koppen

bijeen, en gingen over tot de stichting
van de vriendenkring der bloedge-
vers. Voorzitter was Alfons
Dekempe, toenmalig burgemeesteq

ondervoorzitter Louis Himpe,
secretaris Romuald Willem, schat-

bewaarder Louis Dekempe, le
commissaris: Jeröme Depré, 2e

commissaris Raymond Van
Landschoot, en bestuursleden Firmin
Goethals, Esther Declerck, Marie
Louise Delaere, Julien De Vlieghe en

Marcel Van Houcke.

Wie Zuienkerke zegt, zegt feest-

vieren, en na het eerste werkingsjaar
was reeds 6.755 bef in kas, en wat
gebeurde erïnee ? Juist geraden, er
werd een souper gegeven, waar de

bloedgevers aan verminderde prijs
mochten komen eten: de eerste maal-

tijd was brj Cyriel Vande Ryse in
1963, en op het menu: " Tomaten-
soep met balledes. rostbeaf met

aardappelen en boondes. taart en

koffie ", en al dat lekkers voor de som

van I l0 bef.

Die traditie is tot op heden in ere

gehouden, en de eerste vijfentwintig
jaar was er weinig variatie in het

menu: er kwam als eens een bootje
met kip bij, of kroketten en groenten-

krans, maar essentieel was dat er veel

te eten viel: de maaltijd was pas

geslaagd als er vele 'repassen'

geweest waren!

De soupers waren achtereenvolgens

bij Cyriel Vande Ryse, Omer
Verscheure, in de werkplaats van

Jozef Deschool-meester, en sedert

1983 in de gemeentelijke sportzaal:

Romuald vroeg mij of ik de bar wilde
doen, want de opbrengst was

integraal voor de vriendenkring: dat

was eens iets anders dan aan de

eretafel te moeten ziÍÍen,en sedert dit
jaar is mijn carrière als barman

begonnen.

Driemaal, in 1964, 1966 en 1967,

was het bal van de bloedgevers: veel

werk voor relatief weinig opbrengst,

zodat die activiteit opgedoekt werd.

We zeiden al dat Alfons Dekempe de

eerste voorzitter was: brj zijn overlij-
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den werd hij op 3 februai 1977

opgevolgd door Louis Himpe,
die ons ieder jaar vergastte met een

appel of een sinaasappel.

Op die vergadering werd Jerome

Depré ondervoorzitter, en er

kwam een nieuw lid bij: Walter
Demeyere die op vandaag nog steeds

deel uitmaakt van het bestuur.

Toen Louis vond dat hij te oud werd,

gaf hij in 1986 de fakkel door
aan Romuald Willem, al jaren de

drijvende kracht achter de

Zuienkerkse bloedgevers. En op 7
april 1992 was het de beurt aan

onze huidige voorzitter Jeannine

Samijn, met André Suvée als onder-

voorzitter.

In 1962 waren er drie collecten,
goed voor 171 bloedgiften; dat
getal steeg jaar na jaar. met een

piek in 1997 toen we 789 giften
totaliseerden. In onze rangen tellen

we heel wat bloedgevers die meer

dan 100 giften realiseerden, maar

de absolute top was toch: 1994
Gilbert Goethals, 1995 André Suvée

en 2002 Roger Lonneville met
120 giften. Bij de dames was in
I 993 zuster Constantia Vanderweghe
goed voor 100 bloedgiften, en in
2000 Viviane Swaenepoel.

Dat is hetgeen voorbij is..

De toekomst oogt mooi voor de

vriendenkring: regelmatig melden

zich jonge, nieuwe bloedgevers, die

onvervaard de linker- of rechter arm

strekken om een prikje te krijgen .

Sommigen wat bleek rond de neus,

maar geen probleem: na het eerste

gevoel van de stap in het onbekende,

blijven ze komen.

7nu je al denken dat vele werkne-

mers bloed geven voor de halve of
hele dag verlof, dan heb je het wel

verkeerd voor: in Zuienkerke hebben

wij een grote schare zelfstandige

mensen die regelmatig komen: zelfs

verschillende koppels.

De veertigers, René en Brigitte De

Geeter-Van den Berghe zijn in dit
geval, de dertigers Koen en Heidi

Beirens-Mikisz eveneens.

Toen we hen vroegen naar hun

motivatie luidde die vrijwel gelijk-

lopend: Als je gezond bent, en je

kunt door die kleine inspanning om

de drie maanden mensenlevens

helpen redden, waarom zou je het

niet doen ?

Het is immers beter te helpen dan te

moeten geholpen worden. en daarbij.

naar Zuienkerke dorp komen is altijd
plezant; je geeft bloed. je ziet er

talrijke vrienden. en je krijgt nog een

drankje bovenop. dus .... ..

De laatste collecte -eing door om
dinsdag 12maan2002: er uaren 186

donors !

De veertigjarige vriendenkring
blaakt van levenskrachtl

Wat er brj de Zuienkerkse bloed-
gevers vooral opvalt, is dat er regel-

matig jonge nieuwe bloedgevers

bijkomen.

Frcddy Decancq

ombochtelijke geitenkoos
oPenbare morkten:

woe. zot. Knokke
zondog 5t. Michiels

verkoop op de hoeve di en vrijd. na t7u.

Meetkerksestroot L6 Zui enkerke
tel. 050 - 4t7618

Restouront

'9r9*í,í*/r,í"
Rudy en Nydio Demeulemeester. Moermon
Driftrreg 10,8377 Nieuwmunster (Wenduine)

Tel.: (050) 41.12.18
o Feestzool - Teoroom met zonneterros o
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Kristof De Craemet alias de "Witter",
nieuwe uitbater van

Café "De Nieuwe Blauwe Toren"

"De Nieuwe Blauwe Toren" is

gelegen op het uiterste puntje van

Zuienkerke en is in de loop der
jaren van langsom meer afgeslo-
ten geraakt van de rest van de

gemeente, voorheen door het
drukke kruispunt en nu door de

ronde punten en de brug tussen de

Vagevuurwijk en de Blauwe
Toren. Je kan het dus moeilijk een

dorpscafé noemen, alhoewel de

sfeer er wel degelijk zo is.

"De Nieuwe Blauwe Toren" is hét

café met het langste familiaal
verleden van heel Groot-
Zuienkerke: op vandaag bestaat

de zaak 1,20 jaar en staat de 5de

generatie aan de tapkraan!

Leopoldus De Craemer startte de

zaak op in 1882. En van toen af
ging het steeds verder van vader

op zoon: In 1920 trouwde zoon
Cyrille en nam de café over. In
1972 nam Robert het vaandel
over.

Tot dan lagen de gebouwen nog

langs de Blankenbergse steenweg,
juist voorbij de huidige toegangs-

weg tot "De Nieuwe Blauwe
Toren", maar in l9J2 werden ze

onteigend. In 14 volgde de

afbraak (tot op heden ligt de

grond nog braak).

In oktober van datzelfde jaar werd
de nieuwe zaak heropend op de

plaats waar die zich nu bevindt.
Velen denken ten onrechte dat

naar aanleiding van de nieuw-
bouw- ook "nieuwe" aan de naam
van het café werd toegevoegd,
maar de naam was van meet af
aan "De Nieuwe Blauwe Toren".
Niemand weet waarom dit zo is of
van waar die vandaan komt.

In 1978 was het de beurt aan

Roger en Andrea om het roer in
handen te nemen.

Op 1 januari 2002 werd de
"Witten" cafébaas (in stilte). De
officiële opening gaat door op 20
april. Je merkt de verandering niet
meteen als je er binnenstapt:
Kristof was er vroeger ook al en

Andrea is er nu nog . De stijl is
gebleven: moeder en zoon die een

hechte band hebben, maar het
bekvechten niet kunnen laten. De
hartelijke en gastvrije sfeer. De
goede bediening, zonder pre-
tentie, zonder franjes. ..

"De Nieuwe Blauwe Toren" is
méér dan alleen café: er is ook
een feestzaal. Die wordt verder
gerund door Roger en Andrea.
Een moderne en mooie zaal, die
zich leent voor allerhande gele-
genheden: huwelijken, commu-
niefeesten, vergaderingen en

rouwmaaltijden (tot 250 perso-

nen). Meteen bij het binnen

komen valt de keurig gedekte

tafel op. Kwaliteit en kwantiteit

gaan er hand in hand. Achter het

fornuis: Roger en dochter
Carine.

Zij kennen de weg naar het dorp,

ze verkopen droge worsten van

"Herman", ze vangen de kinderen

op voor Roefel. Ze hebben een

gouden hart : verschillende jaren

konden Tsjernobil-kinderen hun

hartje ophalen op hun speelplein

en kregen daarna een heerlijke

maaltijd.

Vaste evenementen zijn: barbe-

cue, prondelmarkt, militariabeurs,

schieting op de liggende wip,
oudejaarsavondviering . . .

Bijkomende troeven voor "De
Nieuwe Blauwe Toren" zijn
ongetwijfeld de ruime parking

en de speeltuin voor de kinderen.

Als we vertellen dat Roger

bovenop dit alles ook nog
loonwerk doet, hoeft het geen

verder betoog dat de familie
De Craemer van aanpakken
weet!

Café en Feestzaal De Nieuwe Blauwe Toren. Blankenbergse Steenweg
8377 Zuienkerke Tel. en Fax: 050/31.44.65 - GSM 04971 42.32.98
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- AKT IV ITE IT EÀ\TI(A LE T{ D E R
iedere maandagavond is er volleybal vanaf 19.30 uur tot

20.30 uur (uitgezonderd de schoolvakanties) in de sport-

zaal van de gemeenteschool, ingericht door Vakantie-

genoegens Zuienkerke

dinsdagavond vanaf september turnles in de sportzaal

van de gemeenteschool van l9 uur tot 20 uur, ingericht

door Vakantiegenoegens Zuienkerke.

iedere dinsdagnamiddag in "Boldershof"

kaartnamiddag KGB Zuienkerke

iedere 4de dinsdag van maand bolling op de

troumadam in het Boldershof

iedere dinsdagavond vanaf 2l u volleybal sport 30-70

in de gemeentelijke sportzaal

iedere woensdagmiddag gans het jaar door is er een

warme maaltijd te bekomen in de Sint-Michiels paro-

chiezaal aan de prijs van 5 euro.

woensdagnamiddag (om de l4 dagen) kaarrnamiddag

in het sportcentrum van Meetkerke voor leden van de

Bond der gepensioneerden van Meetkerke

woensdagavond ( behalve 2de woensdag van de maand)

repetitie St.-Michiels zangkoor sacristie SinrMichielskerk

om 19 u.

elke tweede woensdag vanaf september : hobbyclub van

vakantiegenoegens Zuienkerke in de Sint-Michielszaal.

iedere donderdagavond ping-pong in de gemeentelijke

sportzaal om 20 uur

elke lste en 3de donderdag van de maand naailes in de

Bommel van 20 roÍ 22.30 uur, BGJG Nieuwmunster

elke 2de en 4de donderdag van de maand turnen in de

Bommel van20 tot 2l uur, BGJG Nieuwmunster

eerste vrijdag van de maand :

kaarten in het Boldershof door "De Troefkaarters".

tweede vrijdag van de maand : kaarten

in Driekoningen door "De Driekoningenkaarters"

laatste vrijdag van de maand :

biljart in het Boldershof door "Biljart 2000"

APRIL 2OO2

zondag l4 april 2002
viering Moederkensdag door KBG
Zuienkerke

maandag 15 april 2002

bedevaart naar Schoeringe kapel

organisatie : KBG Zuienkerke

vrijdag 19 april 2002

zaalvoetbal om 2l uur te Eernegem

ZVC Eernegem - Meulemeesterboys

zaterdag 20 april 2002

eindfeest Mehoni Zuienkerke
gemeentelijke sportzaal vanaf l0 uur

zondag 2l april 2002

ochtenwandeling Vakantiegenoegens in de

Uitkerkse Polders met gids vertrek: 6.20 uur

aan Groenwaecke (of 6.10 uur aan kerk
Zuienkerke) daarna stevig ontbijt
prijs : 3.50 euro leden

4 euro niet-leden

donderdag 25 april 2002

ziekenzorgnamiddag in Nieuwmunster van

14.30 tot l7 uur, diamontage door Robert

Moreeuw; organisatie : parochieraad

vrijdag 26 april2002
koekenkaarting in De Maere

parochieraad Houtave

vrijdag 26 april 2002
zaalvoetbal om 2l uur te Zeebrugge

Meulemeesterboys - ZY Zw ankendamme

zondag 28 april 2002

musical gemeentelijke basisschool

DE KLOKKENWINKEL
aanvang : 14.30 uur en l6 uur; kaarten alleen

in voorverkoop, prijs : 5 euro

maandag 29 april 2002

reis KVLV Keukenhof te Lisse
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dinsdag 30 april 2002
in de Sint-Michielszaal
Aan'Meer'Avond : verdieping voor
jongeren vanaf 16 jaar.

organisatie : parochieraad

MEI 2OO2

w-oensdag I mei 2002
om 19 uur opening van de Meimaand aan het

krampenkapelletje; organisatie : parochieraad

zaterdag 4 mei en zondag 5 mei 2002
internationale tweedaagse voettocht van

Blankenberge
kunsttentoonstelling in De Notelaer van

l0 uur tot l8 uur

zaÍerdag 4 mei 2002
prondelmarkt en oude ambachtenmarkt
in de dorpskom van Zuienkerke

woensdag 8 mei 2002
om 20 uur Mis voor de Vruchten de Aarde
organisatie : Landelijke gilde en KVLV

donderdag 9 mei 2002

rerum Novarumviering
organisatie :ACW
eucharisitieviering om 8 uur

dan koekenbrood

vrijdag l0 mei 2002

in de Sint-Michielszaal : kaasbuffet

tvv. de parochiale werken

zondag 12 mei 2002

lste communie

zondag 12 mei 2002

Meetkerkse Moerentocht
organisatie : sportraad Zuienkerke

zaterdag 18 mei 2002

H. Vormsel door vicaris Vangansbeke om 16 uur.

dinsdag 28 mei 2002

feestvergadering KVLV Zuienkerke om l9 uur

in de cafetaria; verkiezing nieuw bestuur

BVBA GECA
GEERT DEVISCH

Vloeren en Foience
Toonzool op ofsprook

Ploofsing olfiid door mii zelf

Tel : 050 / lt qZ Og Fox : 050 / 41 4ó 47

Doelhofstroot l4 8377 Nieuwmunsfer
BE 4ó8 507 42ó H.R. Br. 9l .413

ELEKTRO DE MUYNCK
De Muyntk André

lech.lngenieur

VERKOOP EN HERSTELLING

VAN ATTE MERKEN

Tel.: 050 / 42.94.55 - Fox: 050 / 41.30.21
Nieuwe Steenweg 28o Zuienkerke GSM: 0475 / 75.97.52

IIEMEUTEMEESTER
Ronny bvba aannemeÍsbedrijÍ
OPEI{BARE El{ PRIUAÏE WERKEI{

Oostend.esteenweg 71 TEL.: 050/31 67 13

8377 Zuienherhe - Houtaue FÀX: 050/31 02 83
BTW BE 423 214 661 GSM: 0475/23 58 72
Email : demeulemeester@cobona.be www.bknhenberge.netlfumeuhmeester
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woensdag 29 mei 2002

seniorennamiddag in de gemeentelijke

sportzaal

vrijdag 31 mei 2002

om 17 uur : smul- en avondmarkt

om 22 uur : Karaoke show in feesttent

JUNI 2OO2

zaterdag I juni 2002

zomernacht met discobar

organisatie : leiding Jongerengroep Zuienkerke

zondag 2 juni 2002

10.30 uur : Sacramentsprocessie

12 uur : reuzebarbecue met animatie

info : Walter Verleye 050141.28.82

Hubert Bont : 050/41.28.06

donderdag 6 juni 2002

vier afdelingen KVLV
Meetkerke sportcentrum om 19.30 uur

" beton rabarberblad"

dinsdag ll juni2002

bloedgeven in de gemeentelijke

sportzaal vanaf l6 uur

donderdag 13 juni 2002

Toeren in de Moeren

organisatie : KBG Zuienkerke

zaterdag 22 juni 2002

Roefeldag

zondag 23 juni 2002

fietstocht

organisatie : Vakantiegenoegens Zuienkerke

maandag 24 juni 2002

Bommel om 13.30 uur, KVLV Nieuwmunster

feestvergadering met bowling 'altijd prijs'.
" Omgaan met depressie " door mevr. Hilde
Keunen. Daarna gezellig samenzijn.
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zondag 30 juni 2002

barbecue in zaal Boldershof
organisatie : Biljart 2000

kaarten te verkrijgen bij het bestuur

zondag

JULI 2OO2

7 juli 2002

skeelerwedstrijd

organisatie : Martin Schouteeten

7 juli 2002

spaghettimiddag met taart en koffie in het

sportcentrum te Meetkerke

organisatie: Comité Hospitaalclowns

l4 juli 2002

rommelmarkt
Café "De Nieuwe Blauwe Toren"

zondag

zondag

:aÍerdog 20 juli 2002

barbecue

Café-Feestzaal "De Nieuwe Blauwe Toren"

vooraf reserveren

OPROEP AAN AL DE VERENIGINGEN

STUUR ONS UW JAARKALENDER.
WIJ PUBLICEREN ZE GRATIS
ARTIKELS BINNEN VOOR 15 JULI2OO2.

MAAK OOK GEBRUIK VAN DE ACTIVI-
TEITENKALENDER IN DE GANG VAN HET
GEMEENTEHUIS. ZO VERMIJDEN DE
VEREN IGINGEN ACTIVITEITEN OP
HETZELFDE MOMENT TE ORGANISEREÀ/.
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Plootsen von
Alle ponnen- leiendoken, plotte doken,
dokromen en dokgoten
(renovotie en nieuwbouwl
Alle houten kopconstructies
lsoleren von zolders
Bezetten von gevels met leien, Sidings,
Menuiseriteploten, Trespo- Glosol- &
Gronulithploten

Vriibliivende & kosteloze prilsopgove

Geregistreerd & erkend oonnemer 
Lid von WTCB

l0 ioor woorborg op olle,
door ons uitgevoerde, werken

LBIS & NCB

à
d

Gevel- en dokwerken

Fernond Louogie
Brugseboon I

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

of Bureel: te!. 059170 07 79 - fox O59/7O 15 t9

à



l{oeve ten rDoefe
Nieuwesteenweg 1 ffi
83TT Zuienkerke ry

}CulinoirgcnotinonsspecialiteÍtenrestourontIE,.'
iFiJrrokoortmetdiversegerechtenvol9ensseizoenF

iBonketzaol voor alle gelegenheden o.o communie, '""ï
huweliJks- en fomiliefeesten sur r.*..:*.-..

FÀÀenu's te verkrijgen met operitief. wijn en koffie incl

F6czellig ternos met oonpolend speelplein en springpanda

lFnivé porking

Restquront -feestzool - teo-room

Tel 050/41.31.04 - fax 050/42.63.11

ï
Fï7
tr

Gedrukt op chloorvrii gebleekt popier

RESTAURANT
Onze zalen bieden plaats van L0 tot200 personen.

Door de gemoderniseerde accomodatie staan wij garant voor een vlotte en
profeisionele aanpak van u\il feest hetzij huwelijk, jubileum, verjaardag, familie,

communie, productvoorstelling bedrijfsfeest, of... zomaar gezellig samenzijn.

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

Graagzien wij uw reservatie tegemoet.
Ons contactnummer en fax z 050142 65 64

Grdfe stove
Nieuwesteenweg 140 - 8377 Zuienkerke

Tel. 050/4122 05 - Tel. & Fax 050142 65 64

HÉ


