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POLDERKRANTJE, 15 april 2003.
Driemaandelijks tijdschrift gratis aan de bevolking aangeboden door het Gemeentebestuur

in samenwerking met alle adverteerders.

INHOUDSOPGAVE

Verantwoordelijke uitgever: Jacques DEMEYERE
Redactieraad : Jacques Demeyere, Jeannine Samijn, Freddt' Decartccl, Atut llicltiels,

Verspreid:3l januari, 15 april , 15 juli,15 oktober 2003 .

Artikels zijn altijd welkom. Gelieve ze één maand voor het verschijnen binnen te bren-een.

De redactie behoudt zich het recht voor artikels niet te publiceren, in te korten of te u'ijzi-een.

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS

Gemeentebestuur Zuienkerke

Politie Zuienkerke

Technische Dienst

OCMW

Bibliotheek Zuienkerke

PWA

PWA Blankenberge

IPZ B lankenberge-Zuienkerke

Brandweer De Haan

Informatie Electriciteit,aardgas

kabeldistributie en water

defect

melden gasreuk

defect Openbare Verlichting

050 I 42.7 0.48 (fax.050/42. 85.45)

0501 41. 1 4. 14 (fax.050/4 1.96.96)

0501 4t.7 5.77 (fax.050l 41.7 5.7 7 )

050/42.79.98 (fax050142 67 37)

mail : sociale dienst@ocmw-zuienkerke.be

050t42.45.45

050/ 42.7 0.48 (woensdagnamiddag)

050t42.99.42

l0l of 050/41.10.05

100 of 050/41.20.20

078/35.35.35

078/35.3s.00

0800/6.s0.65

050t42.70.48

OPENINGSUREN GEMEENTEHUIS
Het gemeentehuis is iedere werkdag open van 9 uur tot 12 uur

en de woensdagnamiddag van l3 tot 16.30 uur.

Andere namiddagen is het gemeentehuis gesloten.

Op de tweede en vierde woensda,e van de maand is het

gemeentehuis open tot l9 uur: woensdag 23 april, woensdag

14 en28 april, woensdag I I en 25 juni en woensdag 9 en23
juli 2003.

Het gemeentehuis zal gesloten zijn op paasmaandag 21

april, donderdag 1 mei, wijdag 2 mei, donderdag 29 mei
en vrijdag 30 mei, pinkstermaandag 9 juni en vrijdag 11

juli 2003.

OPENINGSUREN PWA
Iedere woensdagnamiddag van 13.30 tot l6 uur

OPENINGSUREN POST

Iedere werkdag van I I tot 12 uur

OPENINGSUREN NIEU\ryE BIBLIOTHEEK
DE BOEKENNOK (aan de Nieuwe Steenweg)

Iedere woensdagvan 17 tot 19 uur

Iedere zaterdag van l0 tot 12 uur

Tet.05O142.45.45

informatie

openbare werken, milieu en landbouw

ruimtelijke ordening

cultuur

sport en vrije tijd

bibliotheek

verenlslnsen

vei Ii-cheicl en -sezondheid

bur-serlijke stand

mensen Van bij ons

eVenementenkalender

puzzel



- WOORD VOORAF

Donderdogmorgen 27 maart: Een staalblauwe lucht, een heel zacht brtesje.
De :oreelste dag van het jaar 2003 dat iedereen lentekriebels voelt.
De grond is goed om te bewerken, de Horeca is blij met de eerste fíetsers met blote (witte) kuiten,
de notuur ontwaakt. Activiteit alom!

Als je de media buiten kan houden, waan je je in een wondere wereld.
"Golfoorlog 2, dag 8" het schille contrast . Voorbij de voorjaarsroes...
Soms jammer dat conflicten niet beslecht worden met een duel...

Maar toch: een nieuwe lente en een nieuw geluid!

. Kinderkrant "Het uiltje". Monique Geerts, . We kregen 25 antwoorden op de

moeder van 4 kinderen, stelde voor om zelf een Polderkrantptzzel: 24 correcte, in één stak een

rubriek te veÍzoÍgen voor 3 tot 12 jangen foude.We gaan er ook deze keer mee door!
Monique woont op de grens van Vlissegem en

Nieuwmunster. Zij veÍzoÍgt in Akkerwinde de . Met ingang van 2004 willen we ons infor
middagbewaking en -twee dagen per week- de matieblad onderwerpen aan een grote opfrisbeurt!
avondopvang. Haar twee jongste kinderen lopen Een oproep tot de creatievellingen: Suggesties

er school. Onder de benaming "Creatuurtje" zorgÍ voor lay-out en benaming zljn welkom tot 1 juli
zlj vra decoratieve beschildering op hout voor 2003 bij : "Redactie Polderkrantje" Kerkstraat 17,

reclameborden, decors, opfleuring van 8377 Zuienkerke.
kinderkamers...
Monique beloofde om driemaandelijks voor iets

leuks te zorgen in ons informatieblad voor de Er is dus werk aan de winkel voor jeugd, ptzzelaars
jongsten. De redactie geeft haar hiervoor de en creatieve geesten!

mogelijkheid en het kanaal om haar creativiteit de

vrije loop te laten. Veel plezier!
Of zlj respons krijgt zal moeten blijken uit de

reactie van de 9 tot l}-jaigen! We hopen dat
jullie Monique zullen aansporen om "het Uiltje"
verder te verzorgen.
We wensen haar veel succes toe!

Jacques Demeyere
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Boerenbrood 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)

Kerkhofstroot l7
8377 Houtove

Tel. 050/31 40 ó0

Gelegenheid voor fomiliefeesten en rouwmooltiiden

ZEl.,tr'BEDIENING

ip 6t hoekstje

trIEEIB
Nieuwe steenweEf 64

8377 Zuienkerke
tel 050/41 19 66

Dage[jks open van 7u tot 12u50
en van 13u3O tot 19u

op ZONDAG doorlopend open van 7u tot 15u.

ÉFoenten. fruit. kaas, charcuterie,
kaasplanken. frrriimanden, biermanden,

g?ote keus wijnen en sterke dranken,
dagelijks vanaf 7 ubrood,

boterkoeken en patisserie - kranten,
tijdschriften en wenskaarten

Georges en Clara SNAU§íAERT-MEYNS
Vagevuurstraat 16A,8377 Zuienkerke - Tel. 050/31 49 47 - ta 0i0/31 l0 88

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

Tel.0i0/31 49 47 -Fa0i0/31 10 88

-"*r-tffi1A BVBAVEE-LrK
Vloeibaar veevoeder - Georges & Peter Snauwaert

Vagevuurstraat 16A, 8377 Zuienkerke

Tel.050/31 49 47 -tax 050/31 10 88

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

Zeedijk 13a,8380 Zeebrugge-Bad - Tel. 050154 41 05

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

Verzorgde dranken - Huisbereide snacks en gerechten

Specialiteit : Ribbetju

Diverse vlees- en visgerechten - Zeebrugs vispannetje

Verse pannenkoeken en wafels - Zelfbereid ijs

Oktober t/m april : gesloten op dinsdag

Leeglandstraat 15

8377 Zuienkerke

Looo\qr1?'3ïï'il,i
GEtDoi"ïlii'';àHouD

m-ffi**m
tel: 050/32 39 76

Gsm; 0477-502277
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VOOR HIJ EN ZIJ

uw biokapper

BLANKENBERGSESTEENWEG 40 A

8377 ZUIENI(ERKE

TEL. & FA)( 050/31 85 52

Gesloten op zgndog
en

l-
T«BC
Verzekeri ngen

Michel Beirens-Erna Wi!lems

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

CAFE - PEST-Avcrr4wf
,<ÈvtlKALst)DE
BLANKENBERGSE STEENWEG 66

8377 ZUIENKERKE
05014279 27

gezellig interieur
specioliteit von ribbeties, cöte à l'os

meeneemgerechten mogel ii k
menu's, steengrill en fondue op reservotie

iedere werkdog dogschotel

woensdog gesloten àn 1 ."i tot I oktober
woensdog en donderdog geslotenvon I oktober

tot I mei schoolvokontie olle dogen geopend

ZAKENKANTOOR
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

N
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-GEMEET,{TERAAD
ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2OO3

1. De gemeenteraad keurt de beleidsnota van het
Gemeentelijk mobiliteitsplan goed.

De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeu-
ring voor de aanleg van vijf urnengraven op de
gemeentelijke begraafplaats te Zuienkerke.
De kostprijs wordt geraamd op 2.000 euro.

De gemeenteraad beslist eenparig twee nieuwe auto-
bushokjes met fietsstalling en afvalbak aan te kopen
via "De Lijn" om te plaatsen in Houtave-dorp en
langs de Blankenbergse Steenweg ter hoogte van
Vierwege.
Het aandeel van de gemeente wordt geraamd op
2.000 euro.

De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring voor het
vernieuwen van 5 ramen in de pastorie van
Nieuwmunster.
Het bestek en de raming bedraagt 5.000 euro.

De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring voor het
opmaken van een bestek voor de heraanleg van de
toegangsweg van de Sint-Michielskerk.
De raming bedraagt 7.500 euro.

De gemeenteraad beslist een extern ontwerper aan te
stellen voor het verharden van de parking
Meetkerke-dorp.

De gemeenteraad beslist een ontwerper aan te
stellen voor de heraanleg keien Doelhofstraat.

De gemeenteraad beslist een extern studiebureau
aan te stellen voor de renovatie van de kerkhofka
pellen te Houtave en voorzijde Onze-Lieve-
Vrouwkerk te Meetkerke.

)

;

4.

5.

6.

9. De gemeenteraad herziet de raming van het bedrag
voor de ramen en deuren van de pastorie
Zuienkerke.
De gemeenteraad verleent goedkeuring voor het leve-
ren en plaatsen van pvc ramen en buitendeuren in de

pastorie te Zuienkerke mits de som van 34.149,55 euro.

10.De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te
verlenen aan de herziening van het geraamd bedrag
voor herstellingswerken aan de landbouwwegen
Kerkhofstraat, Mareweg en Oostemieuwweg Zuid.
De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te verlenen
om de werken aan voornoemde landbouwwegen uit te
voeren waarvan de vermoedeliike kostprijs 49.417,10
euro bedraagt.

11.De gemeenteraad beslist een jaarlijkse gemeente-
lijke toelage te verlenen aan het Gregoriaans koor.
De toelage bedraagt voor hetjaar 2003 38 euro.

ll.De gemeenteraad beslist om een tijdelijke politiever-
ordening n.a.v. het bouwen van garages in de
Meetkerkestraat in te voeren.
Het besluit van de burgemeester dd. ll102103 waarbij in
de Meetkerkestraat ter hoogte van huisnummer 1 en 3

vanaf 17102103 tot 3ll03/03 parkeer- en stationeerver-
bod wordt ingevoerd n.a.v. het bouwen van garages,

wordt eenparig bekrachtigd.

GEHEIME ZITTING
1. De gemeenteraad beslist eenparig om de zitpennin-

gen die aan de gemeenteraadsleden worden
toegekend vanafheden te koppelen aan de index der
consumptieprijzen.

2. Ter vervanging van leerkrachten in ouderschaps-
verlof stelt de gemeenteraad een aantal tijdel[ike
leerkrachten aan.

7.

8.

6



4.1.

ZITTING VAN 27 MAART 2OO3

De gemeenteraad brengt gunstig advies uit over de
dienstjaarrekening van 2002 van de Kerkfabriek
Sint-Michiels Zuienkerke.
Het -eemeentelijk aandeel bedraagt 6.966,13 euro.

De gemeenteraad keurt een tijdelijke politieverorde-
ning naar aanleiding van de avondmarkt op 20 juni
2003 goed.

De Kerkstraat wordt vanaf 17 uur tot 23 :uur volledig
at-eesloten ter hoogte van :

- kruispunt Meetkerkestraat - Nieuwe Steenweg
- kruispunt Nieuwe Steenweg .

De gemeenteraad keurt het bestek goed voor de
gevelschilderwerken aan de pastorie te Zuienkerke.
De wijze van gunnen gebeurt via onderhandelings-
procedure zonder voorafgaande bekendmaking.
De kostprijs wordt geraamd op 15.000 euro.

De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring om de
vrije markt te consulteren voor de levering van
elektriciteit voor alle laagspanningsleveringspunten.

De gemeenteraad keurt de aankoop goed voor de

aankoop van een nieuwe PC voor de administratie
van de gemeenteschool.
De kostprijs wordt geraamd op 1.500 euro.

De gemeenteraad sluit een nieuw beleidscontract af
met het centrumbestuur voor leerlingenbegeleiding,
CLB Oostkust.
Het nieuwe beleidscontract wordt afgesloten voor de

periode van I september 2003 tot en met 3l augustus
2006.3.

lIEMEUTEMEESTER
Ronny buba aannemersbedriiÍ
OPEI{BARE El{ PRIVATE IIIíERKEil

Oostendesteenweg 7l TEL.: 050/31 67 13
8377 Zuienherhe - Houtaue FAX: 050/31 02 8j
BTW BE 423 214 661 GSM: 0475/23 5s 72
Email : demeuhmeeyer@cobonet.be www.demeulemeesterronny.be

Bloemenweelde

Ezelstroot I I I
8000 Brugge

Tel. 050/33 35 76
Fox 050/34 19 93
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VAN
TIOLTCKE NV.

Eernegemstraai. 44

8490 Snellegem

Tel. 050/81 12 67 - 0s0181 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

RESTAURANT

Ocr Doegt

**,,t#
f,-i1 S -§LILq

Tpn Dorsrsrrur 4 - 8380 Lrssrwrcr
Tzr. 050154 40 82 - F.rx 0>0154 40 82

ll7+

Frltuur
YIERWEGE

Blonkenbergse Sieenweg 7 4
8377 Zuienkerke

Tel. 050/42.47.47
Sluilingsdog: moondog

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

Alle timmer- en schrijnu'erk in hout en PVC

Ramen en deuren - rolluiken - clakvensters

garagepoorten - rolluikautomatisatie -gips-

kartonwanden - plafonds - binnendeuren
zonnewering - dakconstructie - parket

lnbraakbeveiliging ramen & deuren.

VANVOOBEN
Michel

"KATTEROGHE"

Blonkenbergse steenwe g 17

8377 Zuienkerke
Tel, 050/41 39 63
Fox 050/42 60 24
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-INFORMATIE
ZITD AG INVULLEN BELASTINGS-
AANGIFTEN

Op dinsdag 3 juni 2003 bieden de Directe Belastingen
- Controle Brugge 6 hun diensten aan in het gemeente-

huis tussen 09.30 en 12.00 en tussen 13.30 en 16.00

uur. Iedereen kan er dan terecht voor het invullen van

de aangiften in de personenbelasting aanslagjaar 2003
(inkomsten 2002).

GSM NUMMERS VAN BURGEMEES.
TER EN SCHEPENEN

Teneinde de bereikbaarheid van de leden van het

schepencollege te bevorderen, waren ze bereid hun
gsm-nummers te publiceren.

H. Cuypers 0494t 57 03 32

R. De Clerck 04861 42 53 02
A. De Vlieghe 04751 96 55 69

J. Demeyere 04791 27 25 9l

STEMPELCONTROLE HOUTAVE,
MEETKERKE EN NIEUWMUNSTER

Vanaf I mei 2003 wordt de stempelcontrole (3d' en 26'
van de maand) op de deelgemeenten Houtave.
Meetkerke en Nieuwmunster afgeschaft.

Belanghebbenden kunnen op dezelfde dagen stempe-

len in het gemeentehuis, dit tussen 9 en 9.30 uur.

BUSLIJN 51a BRUGGE -
BLANKENBERGE

Wegens een rommelmarkt in de dorpskom van

Zuienkerke is het niet mogelijk voor de lijnbus om op
zondag 4 mei 2003 tussen 7.00 en 19.00 uur naar

Zuienkerke dorp te rijden.
Daarom is de bushalte Gemeenteschool en

Blankenbergse Dijk op die dag opgeschort in beide
richtingen.

AANGIFTE IN DE GEMEENTE.
BELASTING OP HONDEN

In dit Polderkrantje vindt u een aangifteformulier inza-

ke de gemeentelijke belasting op honden.

Inwoners die in het jaar 2002 hondenbelasting betaal-

den en bij wie de toestand niet is gewijzigd, dienen dit
formulier niet in te vullen.
Personen bij wie de toestand gewijzigd is (hond overle-
den of meer honden) en die in2002 belasting betaalden

vullen Luik A van het aangifteformulier in.
Inwoners die voor 2002 geen hondenbelasting betaal-

den, maar die op I januari 2003 in het bezit waren van

een hond vullen Luik B van het aangifteformulier in .

Gelieve het formulier terug te bezorgen vóór 15 mei
2003 op de rekendienst van het gemeentebestuur.

WEBSITE BELGISCI{E APOTHEKERS

De Algemene Pharmaceutische Bond biedt de

Belgische bevolking een gratis dienst aan : een website

waar men gegevens kan bekomen voor de dichtstbij-
zijnde apotheek van wacht.

In de praktijk volstaat het de postcode van de betrokken
gemeente in te geven en men verkrijgt meteen een lijst
met apotheken die de wachtdienst verzekeren.

Het adres van de website is : www.apotheek.be
We verduidelijken nog dat deze website de telefonische

dienst die een paar jaar geleden werd opgericht
(0900 10 50 ) niet vervangt.

Dit telefoonnunurer laat personen die niet beschikken

over een computer toe de inlichtingen over de wacht-
dienst te verkrijgen.

DE NIEUWE PARKEERSCHIJF

Op 3l maart 2003 is de nieuwe parkeerschijf verplicht,
die de oude volledig vervangt.

De nieuwe schijf is ingedeeld in tijdsperiodes van een

half uur.

Wanneer moet ik de schijf gebruiken?
a) in een blauwe zone

x van maandag tot zaterdag, tussen 9 uur en 18 uur,



indien er geen vermeldingen zijn aangebracht op

het verkeersbord.
* als er een opschrift of een onderbord de dag van

de week vermeldt, dan moet ik die schijf die
dag gebruiken tussen 9 uur en 18 uur.

* Als een opschrift of een onderbord bepaalde uren

vermeldt, dan moet ik de schijf tijdens die uren
gebruiken, van maandag tot zaterdag.

* Als een opschrift ofeen onderbord een dag van de

week en bepaalde uren vermeldt, dan moet ik de

schijf enkel die dag en tijdens die uren gebruiken.

b) Wanneer de parkeermeter of parkeerautomaat buiten
gebruik is.

Hoe moet ik de schijf gebruiken?
* de schijf moet achter de voomrit worden aange

bracht, of als er geen vooffuit is, op het voorste
gedeelte van het voertuig, en mag geen reclame of
andere inscripties op de voorzijde bevatten.

* Ik moet de pijl van de parkeerschijf op het streep-
je plaatsen dat volgt op het tijdstip van aankomst.

x Ik mag maximaal 2 uur parkeren te rekenen vanaf
het uur dat ik heb aangeduid op de parkeerschijf,
behalve indien een opschrift of een onderbord een

kortere maximale parkeertijd oplegt.

Waar kan men een schijf verkrijgen?
. winkels voor autotoebehoren
. benzinestations
. verzekeraars
. krantenwinkels
. grootwarenhuizen

'rijscholen
. verenigingen van handelaars

Meer informatie kan verkregen worden in het gemeen-

tehuis.

PROJECT VERJAARDAGSKAARTJE
VOOR EENJARIGEN.

Een goede vaccinatie van uw kind kan heel wat proble-
men voorkomen!
Maar hoe weet u wanneer en welk vaccin uw kind moet

krijgen? Het gemeentebestuur wil u daarbij helpen

door in 2003 alle éénjarigen een verjaardagskaartje te

sturen waarin een herinnering aan de vaccinaties voor
de twee eerste levensjaren is opgenomen.

Uit onderzoek is gebleken dat het vaccinatieschema

van het eerste levensjaar door de ouders trouw wordt

10

opgevolgd, maar dat de vaccinaties voor het tweede

levensjaar nogal eens worden vergeten.

Om dit probleem te helpen oplossen, hebben de West-

Vlaamse Logo's (Lokaal Gezondheidsoverleg) een

project uitgewerkt waarbij alle kinderen die in de

periode van I januari 2003 tot 3l december 2003 één
jaar worden van hun -gemeentebestuur een verjaardags-

kaartje ontvan-sen. Het kaarrje geeft enerzijds een over-
zicht van de vaccinatiekalender van het eerste levens-
jaar en anderzijds u'ordt u als ouder herinnerd aan de

vaccinaties voor het tu'eede levensjaar.

Ook uw gemeentebestuur neemt deel aan dit project en

zal maandelijks kaartjes versturen naar de éénjarigen
van die maand.

BESCHERM UW KIND. LAAT HET VACCINE-
REN !

EN DAAR IS DE BELBUS

Even bellen ... en daar is de belbus: 078/15 11 15

Vanaf I september 2001 i'erscheen de belbus in het

straatbeeld.

Met de 'belbus Zuienkerke- Blankenberge' zorgt De

Lijn er voor dat iedereen zich met het openbaar vervoer
kan verplaatsen. Woon je niet in de buurt van een

bestaande buslijn, doe dan beroep op de belbus!

Deze speciale service van De Lijn kost daarenboven

niet méér dan een gewone busrit.

HOE WERKT DE BELBUS?
Minstens twee uur op voorhand vorm je het nuffrner
078- 15 I I 15. Je geeft door waar je heen wil en op
welk tijdstip je daar wenst aan te komen. De lijn vertelt
je wanneer je aan de bushalte in jouw buurt moet staan.

De belbus rijdt in het gebied Zuienkerke-Blankenberge
en geeft je aansluiting op de bestaande streeklijnen én

op de centrumbus in het hartje Blankenberge.
De belbus brengt je ook tot aan het A.Z. SinrJan te

Brugge en verder met de stadslijn l3 naar Brugge cen-
trum.

STRAKS 13 APPARTEMENTEN TE
KOOP IN RESIDENTIE DE ROOSE

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een nieuw
wooncomplex in het centrum van Zuienkerke.
Verwacht wordt dat de werken klaar zullen zijn tegen



mei - juni zodat de verkoop van de appartementen kan

starten eindjuni 2003.

De realisatie van dit project gebeurde in nauwe samen-

werking tussen het gemeentebestuur en WVI.
Het geheel omvat 5 appartementen met I slaapkamer en

8 appartementen met 2 slaapkamers.

De appartementen hebben een oppervlakte variërend

van 62m2 tot I l5m2 en zijn voorzien van alle modern

comfort en een terras. Het binnenplein is ingericht met 5
parkeemrimtes en een groene zone.

De gevel van het vroegere pand "Matthys" werd behou-

den om het beschermde dorpsgezicht met de Sinr
Michielskerk en het ommuurde kerkhof te vrijwaren.
De verkoopprijs per appartement (inclusief grondprijs

en BTW) varieert van 90.661,50 EUR tot 152.505,00

EUR.
De parkeemrimtes kunnen afzonderlijk worden aange-

kocht en kosten 6.832,00 EUR.
Aan de rand van het binnenplein is een nutsgebouwde

voorzien, waar de bewoners gezamenlijk hun huisvuil-
zakken kunnen deponeren en alwaar de individuele tel-
lers voor elektriciteit, gas en water zich bevinden.

Op het binnenplein is eveneens een fietsenstalling voor-
zien.
Aan de kopers worden geen specifieke voorwaarden

opgelegd. De appartementen kunnen bijgevol-e aange-

kocht worden voor eigen bewoning of voor verhuring
aan derden.

Gegadigden kunnen zich inschrijven bij de WVI. Baron

Ruzeftelaan 35, 8310 Assebroek tel. 050/36.71.71.
Een uitgebreide informatiebrochure is ter beschikking.

POLDERARRANGEMENT 2W2.2003 .

Het polderarrangement dat de Zuienkerkse cultuurraad
en de VVV in samenwerking met het gemeentebestuur

op de steigers heeft gezet in hetjaar 2002,is een succes

gebleken.

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad eer de

constructie op punt stond, maar het resultaat mag gezien

worden: 143 personen hebben de formule onderschre-

ven, 84 met alleen de toertocht, 59 met een avondmaal
in een van de drie restaurants inbegrepen. Het was zo dat

de deelnemers konden genieten van een koffie, een ape-

ritief, een belegde boterham met gamituur, een pannen-

koek met koffie en een trappist van 't vat. Daarvoor
betaalde je 12,5 euro, en wilde je er nog een extraade bij
in een van de deelnemende restaurants, was de prijs 25

euro.

Een paar kleinigheden niet te na gesproken, waren de

meeste deelnemers heel tevreden over de formule, en als

het weer dan nog een beetje meezat- kon de pret niet
meer op.

Het polderarrangement leverde een totale uitgave op van

2.739,65 euro en totale inkomst van 2.525 etro. Dat
betekent een geringe kost van 214,65 euro voor de

gemeente.

Het spreekt vanzelf dat de VVV op de ingeslagen weg

verder gaat. Een aantal kleine wijzigingen, die het reser-

veren en de annulatieformule wat eenvoudiger maken ,

zullen worden aangebracht. De nieuwe folder is in de

maak, komt in het voorjaar uit, en de prijzen blijven
ongewijzigd. Dus wie voor 12.5 of 25 euro een aange-

naam dagje in Zuienkerke wil doorbrengen moet niet
aarzelen: info ten gemeentehuize op het telefoonnum-
mer 05014270 48, vragen naar Annie Allemeesch .

YIZO BEDRIJFSADVIES VANAF NU
OOK BEREIKBAAR VIA DE
VLAAM SE INFOLIJN!

YIZO Bedrijfsadvies helpt (kandidaar) ondernemers bij
het opstarten van een eigen zaak. De VlZO-bedrijfsad-
viseurs geven de startende ondernemers niet alleen

informatie op maat en gratis vakkundige uitleg over alle
administratieve formaliteiten, ze brengen ook de slaag-

kansen van het ondernemersproject in kaart. Sinds kort
is VIZO Bedrijfsadvies ook bereikbaar via de Vlaamse

infolijn, het Call Center van de Vlaamse Overheid. Deze

mensen helpen je elke werkdag tussen 9 en l9 uur graag

verder met al uw basisvragen omtrent (startend) onder-

nemerschap,

Vragen zoals "Waar vraag ik mijn handelsregister aan ?

Heb ik een speciale vergunning nodig om als bakker
aan de slag te gaan? Wanneer mag ik verkopen met

verlies?. ...." zullen vanaf nu dus ook door de mede-

werkers van de Vlaamse infolijn beantwoord worden.

Indien blijkt dat uw vraag niet onmiddellijk kan beant-

woord worden, zal u automatisch doorverbonden
worden met het VIZO, waar u verder zal geholpen

worden.

De Vlaamse infolijn is iedere werkdag te bereiken

tussen 9 en 19 uur via het 0800/ 3 02 01.
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-OPENBARE 
WERKET{,

NIEUWE TOEGANGSKAARTEN
CONTAINERPARKEN

De inwoners van Groot-Zuienkerke kunnen terecht op de

containerparken van Brugge, De Haan en Blankenberge op
vertoon van een toegangskaart, te verkrijgen op het gemeen-

tehuis.

Vanaf 1 juli 2003 zal de huidige toegangskaart niet meer
geldig zijn.
Een nieuwe toegangskaart is vanaf 1 mei 2003 gratis op het
gemeentehuis te verkrijgen elke werkdag van 9 uur tot 12

uur .

U kan slechts over één kaart beschikken per gezin en u dient
uw keuze te maken tussen een toegangskaart voor het con-
tainerpark van Brugge, Blankenberge of De Haan.

Openingsuren containerparken : zie afvalkalender.

CONTAINER VOOR LANDBOUW-
FOLIES

Gedurende de maand mei zal een container geplaatst worden
op de parking achter de Technische Dienst in de Nieuwe
steenweg nr.39A, waarin de landbouwers hun landbouw-
folies kunnen afleveren, onder toezicht van de technische

dienst en wel onder de volgende voorwaarden :

- afleveren de maandagnamiddag en de woensdagnamid-
dag van 13 uur tot 16.30 uur, na aanmelding in de

technische dienst.
- de folies moeten zuiver zijn van alle vreemde bestand-

delen zijnde putresten, zand ofgrondresten, om te kunnen
verwerkt worden.

- folies die gebruikt worden als voederzakken van
gehakselde mais, afdekfolie van maïsputten, krimpfolie
op inleghooi, inpakfolie voor hooibalen, tuinbouwfolies

- indien niet conform of niet voldoende gereinigd zal de

folie geweigerd worden

GLAS IN DE GLASCONTAINERS

Er wordt nogmaals gevraagd de kroonkurken en deksels te

verwijderen van de glazen flessen of bokalen. Metalen dek-
sels moeten in de PMD-zak meegegeven worden. De flessen
en bokalen dienen gereinigd te worden vooraleer ze te depo-
neren in de daartoe bestemde containers. In naam van de

ophaaldienst vragen we geen glas meer in de huisvuilzak

IANDBOUWE'À\r MILIEU
mee te geven en dat om ku,etsuren te voorkomen. Wij vra-
gen aan alle inuoners een extra inspanning te doen om de

hoeveelheid restaf\'al te venninderen.
Remi De Clerck
schepert rcut nrilieu.

MINDER TUINAFVAL IN ACHT
STAPPEN.

De containeqparken verstikken bijna in het tuinafval dat
wekelij ks wordt aan_sebracht.

Dubbel vervelend is dat : r'oor de containerparken die steeds

meer plaats moeten r rijmaken. maar ook voor de tuin-
eigenaars voor uie het groenaf\al steeds meer een
vervelende klus betekent.

Tuinafval hoeft er nochtans niet te zijn. Er zijn een aantal

eenvoudige trucs \\'aarmee je het tuinafval sterk kan
beperken of zelfs helemaal sesrlerken. Hieronder serveren
we je een menu aan mogehjkheden. Athankelijk van je tuin.
smaak en mogelijkheden zullen sommige tips misschien
moeilijk lijken, maar andere zijn dan u eer zeker haalbaar.

Probeer ze uit! je vrije tijd en je geldbeu_eel zullen er wel bij
varen !

Stap I : Minder bemesten kan geen kwaad.
Hoe sneller je planten groeien. hoe meer 

"r'erk 
je er aan hebt

en hoe meer afval. Een slim altematief \ oor meststoffen zijn
bodemverbeteraars.

Stap 2: Je wint bij minder gazon.
Niets brengt meer afval teweeg in de tuin als een gazon. Het
maaien van een gazon is bovendien een snel terugkerende,

soms vervelende klus.

Stap 3 : Vlug te snel.

Snelgroeiende planten bieden het voordeel dat je tuin snel
"gevuld" is. De keerzijde van de medaille is dat je deze

planten in de jaren daama permanent met veel snoeiwerk in
bedwang zal moeten houden. Een goed evenwicht tussen

traag- en snelgroeiende soorten is van belang. Misschien nog

belangrijker is de keuze van het graszaad. Bij traaggroeien-
de grassen geldt het omgekeerde : minder werk én minder
afval.
Stap 4 : Kies voor composteren.
Bij de beste bodemverbeteraars hoort compost. Compost
kan je bovendien perfect in eigen tuin aanmaken. In een wat
grotere tuin (+ 2 aren) kies je best voor een compostbak, in
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kleinere tuinen voor een vat. Een vat zet je best op een

zonnige plek, een bak in de schaduw

Stap 5 : Mogelijkheden van mulching
Mulchen is een techniek waarbij je de bodem beschermt

door er een laagje materiaal op te leggen. Dat materiaal kan

zowel schors, houtsnippers, compost of grasmaaisel zijn.

Belangrijk voordeel is dat je hiermee vermijdt dat er teveel

onkruid groeit.

Stap 6 : Creatief met hout.
Bomen, struiken en vaste planten leiden onvermijdelijk tot

snoeiwerk en tot takken en houtige stengels. Hiermee kan je

alle kanten uit.
Een deel kan na versnipperen (met schaar of hakselaar)

terecht in de composthoop. Houtsnippers kan je ook
gebruiken als mulching-materiaal. Stevige takken kunnen

gebruikt worden in de moestuin of het "kamp" van de

kinderen.

Stap 7: Kot-kot-kot.
Kippen zijn de alles-opruimers in je tuin. Ze zijn vooral dol

op worrnen, slakken en ander ongedierte, maar ook voor
groen- of keukenresten trekken ze hun neus (of bek) niet op.

Stap 8: Laat het gras maar groeien.

Waar je ziÍ en wandelt in je tuin, hoort zeker een

kortgeschoren gazon dat aangenaam en gemakkelijk te
betreden is. Het is een goed idee om kortgeschoren gazon af
te wisselen met plekken waar je het gras langer laat groeien

(b.v. onder bomen, naast hagen, achterin de tuin, in de

boomgaard).

Meer informatie vindt u :

- In de OVAM-brochures "Waarheen met je grasmaaisel",
"Composteren in vaten en bakken", en "De ecologische

tuin : natuurvriendelijk en afvalarm". De brochures

kunnen aangevraagd worden bij OVAM of bij je milieu-
ambtenaar.

- Op de websites www.vlaco.be of l'u'u'.ecologisclt
groen.be. Op de laatste website staat bovenstaande tekst

voorzien van passende foto's met voorbeelden.

EM-TECHNOLOGIE: VOOR EEN
DUURZAME LANDBOU\ry EN EEN
GEZOND MILIEU .

EM-technologie
. is een vinding van Japanse landbouwprofessor Teruo

Higa (" l94l) en is gebaseerd op een natuurlijke
combinatie van circa 80 soorten Effectieve Micro-
organismen, die vrij voorkomen in de natuur. Deze

micro-organismen bevinden zich in een vloeistof.
. is heilzaam en nuttig voor iedereen, zonder schade-

lijke neveneffecten en daarenboven effectief, goed-

koop en simpel in gebruik.
. wordt reeds in meer dan 100 landen gebruikt
. in land- en tuinbouw,in de veeteelt (minder stankover-

last- frisser stalklimaat), in viskwekerijen
. in het huishouden: in siertuinen, voor verwerking van

GFT-afval, voor gezondheidsproblemen en eigen

lichaamshygiëne, voor de hygiëne van huisdieren en

in aquaria,...
. in het groenbeheeq in zwembaden
. om water-, lucht-, en bodemverontreiniging aan te

pakken

Er is echter ook een onderliggende hlosofische gedachte:

competitie moet plaats maken voor vreedzame
coëxistentie en gedeelde welvaart.

Voor meer informatie omtrent EM-Technologie:
zie activiteitenkalender
www.liquidgreen.be
cecile strubbe, ( 050/ 415313)
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- R U IMTELIKE ORDET{ ITli G
OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN ONTWERP VAN HERZIENING
VAN HET RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN VLAANDEREN

Bij besluit van 28 februari 2003 heeft de Vlaamse regering
een herziening van het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen voorlopig vastgesteld. Het gaat om een
beperkte wijziging van het structuurplan.
Het herzieningsbesluit ligt van 7 mei tot 4 augustus 2003
ter inzage op alle Vlaamse gemeentehuizen.
Te Zuienkerke is dat elke werkdag van 9 tot I I uur.
De volledige tekst is ook op de website van de administra-
tie ruimtelijke ordening te vinden :

www. ruimt e I ij ke o rd e nin g. b e

Opmerkingen en bezu aren in verband met deze herziening
moeten binnen de rermelde termijn van het openbaar
onderzoek. dus uiterlijk op -l au_eustus aangetekend
verstuurd worden naar de Vlaamse Commissie voor
Ruimtelijke Ordenin-s (Vlacoro. Koning Albert lIlaan 20,
bus 12, 1000 Brussell.
De opmerkingen en bezu aren mogen echter ook tegen
ontvangstbewijs at-eegeven uorden bij Vlacoro of op het
gemeentehuis

Café en Feestzaal

De Nieuwe Blauwe Toren

Zaalvoor alle gelegenheden ror 100 personen:

huwelijken, communiefeesten, r'ersaderingen. rous.maaltijden

Eigen keukenl - Ruin.re parkinql

Blankenbergse Steenweg2 - 5377 Zuienkerke
Tel./Fax O5Ol3l 44 65 - GSM 0497142 32 98

kNi rurNEN

Nà FREDDY
VAN RYCKEGEM

AANIXiG EN ONDEBHOIID

Leeglandstraat 20 8377 Zuienkerke
rer' o5o/31 16 so 

"rff.ri;:2àï:il

DRUKKTRU

LOT4IYCK,,
Sluizenstraat 61169 8450 Bredene

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

ombochtelijke geitenkoos
openbore morkten:

woe. zot. Knokke
zondag 5t. Michíels
donderdog Zedelgem
donderdognomiddog folkloremorkt Heist
vrijdog Blonkenberge

verkoop op de hoeve di en vrijd. na 77u.

Meet kerksestroot 16 Zui enkerke
tel. 050 - 417618
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- POLITIE
HERNIEUWING RIJBEWIJS C OF D.

HEBT U EEN RIJBEWIJS C (vrachtwagens) of D (autobus-

sentvAN VOOR 1989?

HERNIEUWING RIJBEWIJS
RIJGESCHIKTHEIDSATTEST GROEP 2

\\'ie een rijbewijs C of D van vóór 1989 heeft, mag tot en met

-10 september 2003 met een vrachtwagen of autobus rijden
zonder rijgeschikt verklaard te zijn, op voorwaarde dat hij
geen personen vervoert.

Indien u zo'n rijbewijs hebt en u wenst de categorie C en/of
D te behouden tot nó september 2003, moet u zorgen voor een
"Rijgeschiktheidsattest voor de kandidaat voor het rijbewijs
van groep 2".

Dit -eeneeskundig attest mag uitsluitend opgemaakt worden
door welbepaalde geneesheren:
. doorgaans van een medisch centrum van Volksgezondheid.

MEDISCH CENTRUM BRUGGE. DIENST
AUTOBESTUURDERS
Zandstraat I 44. 8200 Sint-Andries
tel. : 050/45.68.13 of 050/45.68. faX : 050/45.68.28

via de werkgever kan u ook naar uw erkende
Arbeidskundige Dienst gaan.

er zijn ook enkele bijzondere gevallen, onder meer voor het
leger en de federale politie.

Als u een afspraak met die geneeskundige dienst maakt. moet
u ook vragen wat u voor het oogonderzoek moet doen. waar-
van u ook een attest nodig hebt.

Voor uw verplicht nieuw rijbewijs meldt u zich aan op de

dienst rijbewijzen met :

.-> hetrijgeschiktheidsattest groep2
+ 2 recente pasfoto's
+ fiscale zegels voor een bedrag van I I euro (te koop in

het postkantoor)

Het rijgeschiktheidsattest voor de groep 2 is altijd in duur
beperkt :

. voor wie nog geen 48 jaar is : ten langste 5 jaar geldig

. vanaf 48 jaar : ten langste tot zijn 53 jaar

. vanaf50jaar: ten langste 3jaargeldig

. ofeen door de geneesheer bepaalde kortere duur

V/ACHT U .A.U.B. NIET TOT OP HET LAATSTE
OGENBLIK ZODNI UW RIJBEWIJS OP TIJD
HERNIEUWD KAN WORDEN !

ö meer inlichtingen hierover kunt u aan uw DIENST
RIJBEWIJZEN VRAGENI

20 TIPS TER PRE,VENTIE VAN
CARIACKING

In het zonaal veiligheidsplan 2003 voor de politiezone
BLANKENBERGE-ZUIENKERKE werd als één van de te
behandelen prioriteiten de preventieve aanpak van home- en

carjacking ingeschreven. Hieronder worden 20 tips ter
preventie van carjacking opgesomd. Deze tips werden over-
genomen uit de brochure '20 tips ter preventie van carjacking'
die werd uitgegeven door het Vast Secretariaat voor
Preventiebeleid van de Federale Overheidsdienst
Binnenlandse Zaken.

l. Hou een kopie van uw boord- en identiteitsdocumenten bij
u alsook een foto van het voertuig om een exacte beschrijving
te kunnen geven van uw voertuig in geval van carjacking.
Bewaar dit samen met de factuur van aankoop.

2. Vul de signaleringshche van uw wagen in en bewaar deze
zorgvuldig. Deze fiche kan worden verkregen in het politie-
commissariaat en de bijgebouwen in Blankenberge en
Zuienkerke, via de internetsite van de federale politie en het
VSP en in de stations voor technische controle.

3. Breng het merk van uw anti-diefstalsysteem niet op uw
wagen aan.

4. Bevestig de sleutels aan uw wagen en uw woning nooit aan

dezelfde sleutelhanger. Laat uw reservesleutels niet achter in
de wagen.

5. Als u naar uw wagen gaat, zorg dan dat u sleutels op zak
hebt (niet in de hand want zo toont u eventuele daders dat u
uw wagen gaat openen) en controleer of er geen verdachte
persoon in de buurt van uw voertuig is. Indien een verdachte
persoon of een groep verdachte personen in de buurt van uw
wagen is ga dan niet naar uw wagen, maar keer dan terug naar
het bureau, ga in een winkel binnen of ga naar een
drukbezochte plaats.

Indien de dader(s) nog altijd aanwezigis/zijn als u terugkomt,
bel dan de politiediensten.
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6. Sluit uw deuren nadat u in de wagen bent ingestapt.

Wanneer u eenmaal tegen een redelijke snelheid rijdt, kan u

de deuren terug ontgrendelen. Wanneer u echter terug met een

trage snelheid gaat rijden (bvb. in de stadskern waar u regel-

matig moet stoppen) of wanneer u stilstaat voor een rood

licht, doe ze dan terug vast.

7. Hou indien mogelijk voldoende afstand om te kunnen

manoeuvreren.

8. Breng uw wagen nooit te dicht tot stilstand bij een

voertuig dat de weg blokkeert.

9. Blijf bij een botsing in uw wagen en wacht tot de eigenaar

van de andere wagen tot bij u komt. Doe het raam half open

zodat u kan praten met de andere persoon. Indien de situatie

u verdacht lijkt, verlaat uw wagen dan niet en verwittig de

politiediensten met uw GSM.
Bij gebrek aan een GSM, zet de knipperlichten aan, claxon-
neer en activeer indien mogelijk de sirene van uw alarm-

systeem.

10. Indien iemand een deur van uw voertuig probeert te ope-

nen, claxonneer, zeÍ de knipperlichten aan en activeer indien
mogelijk de sirene van uw alarmsysteem.

I l. Kom niet met volle snelheid op een rood licht ai maar

nader langzaam. Het licht zal misschien groen zijn tegen de

tijd dat u aankomt.

12. Vermijd om steeds via dezelfde weg naar huis te gaan.Zo

geeft u aan eventuele daders geen informatie over uw
gewoonten en vermijdt u dat deze daders een ideaal moment
kunnen plannen om een carjacking te plegen.

13. Wanneer u naar huis gaat, ga na of u niet wordt gevolgd
(door een wagen, motor,...).
Indien dit wel het geval is, ga uw woning niet binnen. maar rij
een blokje om en zie of u nog steeds gevolgd wordt. Indien dit
niet zo is, begeef u naar een politiecommissariaat en zorg

ervoor dat u een zo precies mogelijke beschrijving kan geven

van het voertuig dat u achtervolgde en van de inzittenden
(type wagen - merk - nummerplaat).

14. Zet de motor niet af als de situatie u niet normaal lijkt.

15. Als u een garage hebt. plaats uw wagen in de garage om

niet de aandacht te trekken \an potentiële dieven.

Sluit de garagedeur en de deuren van het voertuig en verwij-
der uw sleutels van het contact.

16. Voorzie een goede verlichting op de oprit van uw woning
of, als u geen oprit hebt. parkeer u\\' \\'agen op een zo goed

mogelijk verlichte plaats.

17. Lok geen mogelijke dader door uw draagbare PC,

diplomatenkoffertje. GSM of andere u aardevolle voorwerpen
(boorddocumentenlll) in de sa,uen te laten liggen. Vermijd
ook deze in uw koffer te le-ugen. carjackers liggen steeds op

de loer!

18. Indien u getui-ee bent van een carjackin-e respecteer dan de

slachtoffers door hen hulp te bieden eens ze beroofd zijn van

hun voertuig. Bren-e ze venolgens naar het dichtstbijzijnde
politiecommissariaat en leg een zo rolledig mogelijke
verklaring af(beschrijrins \an de daders. hun voertuigen...).
Hou er rekening mee dat carjacking niet alleen anderen over-
komst; wees dus vooruitziend en r erstandi-e: u wenst toch dat

anderen voor u hetzeltde zouden doen. mocht u in een

gelijkaardige situatie terechtkomen.

19. Indien u het slachtoffer uordt ran carjacking, biedt dan

geen weerstand en obsen'eer alle details van deze situatie,

maar staar de dader niet aan teneinde een mogelijke escalatie

van zijn gewelddadig gedra-e te rermijden. Begeef u

onmiddellijk naar een politiecommissariaat om de feiten aan

te geven.

20. Verdedig uw voertuig nooit ten koste van uw leven ofpro-
beer nooit de dader(s) schrik aan te ja-een. EEN LEVEN IS

MEER WAARD DAN EEN WAGEN.

De brochure '20 tips ter preventie van carjacking' kan u

aftralen op het politebureel in het gemeentehuis. In deze bro-
chure werd een'identificatiefiche voertuig' opgenomen. Deze

identificatiefiche heeft als doel de aangifte bij een politie-
dienst na een mogelijke diefstal of verdwijning van uw
voertuig eenvoudiger te maken. Zo stijgt de kans dat het

voertuig uiteindelijk wordt teruggevonden.

Deno,-ette Philip
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-CULTUUR
KUNSTTENTOONSTELLING

Reet1s voor de 10d' opeenvolgende maal pakt de Cultuurraad
uit met een tentoonstelling. Dit jaar gaat de tentoonstelling
dtxrr op r rijdag 2 mei, zaterdag 3 mei en zondag 4 mei 20[.3.

\aar jaarlijkse gewoonte is de toegang gratis en doorlopend
ran 10.00 tot 18.00 uur.

Lr-,catie is zaal Spietsela, Nieuwe Steenweg 37,

S-1-7 Zuienkerke.

\trleende kunstenaars presenteren U hun werk :

CUIXUUR OP VERPLAATSING

Zaterdag 3 mei 2003 is er om 20 uur in het Cultureel Centrum
De Dijk een toneelvoorstelling door
"\\èrkgroep 66" KNECHTVAN TWEE MEESTERS.
"Truffaldino is een knecht met honger, grote honger. Wanneer

hem de kans geboden wordt om in dienst te treden bij een

tueede baas, knoÍ zijn maagje direct'Ja".
\laar zijn buik denkt sneller dan hijzelf en zo zit onze
Truffaldino al snel in de penarie. Hij raakt verstrikt in een

kluwen van liefdesperikelen. De poppen gaan letterlijk aan

het dansen in dit onvervalste "Comedia dell arte"-stuk.

Kaarten kosten 6 euro en zijn te koop bij A. Allemeesch in het

gemeentehuis, van maandag tot vrijdag in de voormiddag.
Ook de 1l-juli viering, de kunstroute en Open
Monumentendag staan dit jaar weer op het programma van de

Zuienkerkse Cultuurraad. Meer informatie hierover in het

volgende Polderkrantje

TM,EMSTEDE

Het heemkundig tijdschrift HEEMSTEDE en de Cultuurraad
van Zuienkerke bieden u twee boeken te koop aan.

Roland VeÍé, medewerker aan het tijdschrift Heemstede heeft
een index op de dopen, huwelijken en overlijdens van de Sint-
Bavo parochie van Houtave samengesteld.

De eerste gegevens starten in hetjaar l79l en eindigen in het
jaar 1900.

Het geheel bestaat uit twee boekdelen, nl.

BOEK I : Doopsels

BOEK II : Huwelijken en overlijdens.

Voor wie opzoekingen wil doen om zijn stamboom samen te

stellen zijn het ideale naslagwerken.

Wij bieden u beide delen voor 15 euro aan.

Wie beide delen wil aankopen kan dit op de volgende wijze :

Het verschuldigd bedrag overschrijven op rekeningnummer

800-223M93-J9 van Heemstede p/a Meetkerkestraat 13,

8377 Zuienkerke ofwel contact opnemen met

Joël Boussemaere 050161 .32.98 of 0476/48.54.09.
Freddy Verburgh 050141.83.67 .

Van zodra we het aantal inschrijvingen kennen, worden de

boeken gedrukt en worden ze U thuisbezorgd.

Wie wil kan nog steeds beide boeken van de parochie

Zuienkerke aankopen, ook voor l5 euro voor beide delen.

We lanceren nogmaals onze oproep. Wie documenten,
postkaarten, heemkundig materiaal, oude boeken over de vier
polderdorpen : Zuienkerke, Meetkerke, Houtave en

Nieuwmunster heeft en schrik heeft dat ze niet bewaard

zullen blijven, kunnen die aan Heemstede schenken. We

zoÍgen ervoor dat ze in ons heemkundig huis voor het

nageslacht bewaard worden. De namen van de schenkers en

de inhoud van hun schenking worden in een logboek
ingeschreven. Voor meer uitleg kunt u steeds terecht bij één

van de redactieleden :

Joël Boussemaere 050167.32.98

Wouter Delaere 050141.19.94

Frank Duron 050/41.46.29
Freddy Verburgh 050141.83.67

Wie zich wil abonneren op Heemstede kan dit eveneens bij de

redactieleden.

Het abonnement voor één jaar bedraagt 7,5 euro en dat voor

drie nummers.

Het eerste nummer van deze jaargang is zopas verschenen en

daarin vindt u o.a de volgende onderwerpen :

- de onderwijzersfamilie Beyne te Zuienkerke (1901-1967)

- de geschiedenis van Nieuwmunster
- verdwenen gebouwen in2002: Het Vrijbos te Zuienkerke.

Wij hopen u als lid te mogen begroeten.

Rik Ceelen schilderkunst, acrylverf

schilderkunst, olieverf,

\nnie Strubbe
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MET GENEGEN GROETEN
WEST:WAANDEREN EN BRUGGE
IN OUDE PRENTKAARTEN

Yan 12 april tot l0 mei 2003 kan men in het Tolhuis een

selectie van oude prentkaarten over West-Vlaanderen en

Brugge bekijken. Met deze tentoonstelling wil de Provincie
WestVlaanderen de aandacht vestigen op deze waardevolle
verzameling.

De provinciale Bibliotheek van West-Vlaanderen is sinds

eind 200 I in het historische Tolhuis aan het Jan van Eyckplein
in Brugge gevestigd. Reeds veertig jaar bouwt deze

bibliotheek aan een collectie over West-Vlaanderen en de

West-Vlaamse gemeenten. Intussen is een indrukwekkende
verzameling boeken, kranten en tijdschriften samengebracht

en voor het publiek raadpleegbaar gemaakt. Minder bekend is

het beeldmateriaal (foto's, affiches en prentkaarten ) dat de

bibliotheek bewaart. Het gaat om een unieke collectie foto's,
affiches en prentkaarten die in totaal uit een 40.000 stuks

bestaat.

Momenteel zijn de oude prentkaarten gegeerde verzamelob-
jecten geworden. Op ruilbeurzen en rommelmarkten worden
ze druk verhandeld. Het zijn echter niet enkel de verzamelaars

die interesse tonen voor de oude prentkaanen. Ook het ruime
publiek kijkt graa-e teru-q naar het verleden. Kijkboeken met
oude kaaften -uaan vlot ran de hand.

Voor de tentoonstellin-e u erden een 150-tal kaarten
geselecteerd. On-uer eer de heltt handelt over Brugge. Zij
tonen vooral de mens en zijn om-eeving. Jaak Rau, publicist
en eminent kenner van de Bnrgse iconografie, gaf advies bij
de selectie. De orerige kaarten -seven een beeld van

WestVlaanderen. De geschiedenis van de prentkaart wordt
ook korl toegelicht aan de hand ran voorbeelden uit de

collectie van de Pror inciale Bibliotheek.

De tentoortsÍellirtg loqtt vut l2 «pril tot:.oterdag l0 mei in
de Proy,irtciale Bibliotlteek ert Culruurarcltief, Jan Van

Er ckp l e i n I, 8000 B ru g ge. t e l e.t o or u t t u r un e r 0 5 0/40.7 4.69.

Openingstijden : t'cut nruturdug tot clottclerclcrg van 9 tot l7
ttur; vrijdag ran 9 rot 20 uttr: :.uterclag tcut 9 tot 12.30 uur

TRUDO VERSTRAETE
DOELHOFSTRAAT 52

8377 NIEUWMUNSTER
050 / 41 70 54

Verkoop en herstellingen

Illiele
Er is geen betere

SLAGERIJ

SPECIALITEIT

gehakt, worst,
droge worst,
bloedworst

Nieuwe Steenweg 60,
8311 Zuienkerke
Tel. 050141 13 4l

www. slagerij herman.be

E
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- JEUGD
SPEELPLEINWERKING DE
PLOETERS ZUIENKERKE

Er is opnieuw opvang voorzien voor de kinderen van 3 tot I 2
jaar gedurende het groot verlof van dinsdag I juli tot en met

vrijdag 29 augustus 2003 (uitgezonderd maandag 2l juli
2003 en vrijdag 15 augustus 2003).

Er is opvang voorzien in de gemeenteschool 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 zljn ze terug te Zuienkerke vanaf 17 uur.

Ook te Meetkerke is er opvang voorzien vanaf 7.30 uur tot
17.40 uur.

De dagprijs per kind :

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

voor het 3d" 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

Voor meer inlichtingen kunt u steeds terecht bij de

hoofdmonitrices Martine
Marleen

R. De Clerck
v oo rz.itt e r s pe e lp I e inw e rking

050/31.25.06
050/31.19.21

ROEFEL 2OO3

Zaterdag 28 juni 2003 in de namiddag is een moment dat de

kinderen tussen 6 et 12 jaar alvast weer mogen vrij houden!

Voor 150 kinderen hebben wij echter evenveel helpende

handen nodig.
De stuurgroep is alweer in actie geschoten en de bedrijven

werden aangesproken.

We zullen de begeleiders en de chauffeurs, op wie we elk
jaar beroep kunnen doen- eveneens weer proberen warm te
maken.

Maar toch: ieder jaar zijn er een aantal die -even- moeten

aftraken en nieuwe mensen zijn dus altijd welkom.

Heb jij soms zin om een aangename namiddag door te
maken tussen gelukkige kinderen?
Bel dan naar J.Samijn ( 050/ 41 19 35 of
GSM 04741 65 56 85)

LrrÍAndimoTE IMMOBILIEN BvBA

TANIA ROOSE VERHUUR.I/ER!(OOP

WENDIMO BVBA / Jokstroot 14 / 8420 WENDUINE

TEr.Er00N (0)50 / 42720s/ FAX (0)50 / 42 45 27

WWW.WENDIMO.BE

Drnr VANIORRE
uw speciolist in de streek

voor olle interieurinrichting

(keukens, bodkomers, sloopkomers, etc,...)

Ook olle schriinwerk op moot.

Brugse Steenweg I
8377 Zuienkerke

tel. O495 47 55 37

t9



- OI\\DERWIJS
NIEU\ryS UIT DE GEMEENTE.
SCHOOL

Met alle leerlingen van de lagere afdeling van de gemeente-

school zijn we op donderdag 2O maart naar de school-
voorstelling "DE KLEINE PRINS" geweest en dat in het

Capitole te Gent.

Deze culturele activiteit kaderde in de jeugdboekenweek.

Voor veel kinderen was het een eerste ervaring met een groot

toneelwerk.
Het werd een boeiende ervaring en een culturele verrijking
voor elk kind.

Op 4 april nodigden onze leerlingen u uit op hun
.. TENTOONSTELLING VAN DE KLEINE KUNSTE-
NAARS". Er werden heel wat mooie kunstwer§es tentoon-
gesteld.

d\
DïAIEUïER

kf bvba

IABBEKE. OUDENBARG

BEGMFENISSEN . CREMATIES . GMFZERKEN . FLTNERARIUM

www. begrafenissen-tavernier. be

Gistelsesteenweg 329 - Jabbeke
050 - 81 38 48.050 - 81 20 85

. Fax 050 - 81 4291

Op 27 api,l houden wij ons traditioneel schoolfeest.

De kinderen brengen het toneelstuk : "WIEBE WIL GEEN
AFVAL''.
Er zijn twee voorstellingen : de eerste om 13.30 uur en

de tweede om 15 uur.

Nadien is er het Rad der fortuin, zljn er volksspelen voor

de leerlingen, is er een ballonwedstrijd. Ook een raadspel

wordt gehouden.

Voor de hongerigen zrjn er frites en worsten te verkrijgen.
In de koffiebar kan er lekkere taart worden gegeten.

Voor meer inlichtingen kunt u steeds terecht op school.

Op 27 juni houden wij dan onze BINGO AVOND, met zeer

waardevolle prijzen.
We starten zoals gewoonlijk om 19:30 uur met een

kinderronde.
Een maand vooraf kunnen er bingokaarten worden
aangekocht.

Joel Boussemaere, directeur gemeenteschool.

?olole,releotro

Romoin Lieboert-Willoert
Heerweg 20 - 8377 Meetkerke

Rodio & TV technicus
OFFICIELE PHILIPS DEALER

Eigen hersteldienst: tel. 050132 03 80

Dameskapsalon

GIDICO
de decker chantal

nieuwe steenwes 88 U'g§'
8377 Zuienkerke exclusively
tel. 050/41 8414 Professional

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
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-SPORT EN VRIJE TIJD
PRONDELMARKT EN OUDE
AMBACHTEN MARKT.

Op zondag 4 mei 2003 organiseert het gemeentebestuur van

Zuienkerke naar aanleiding van de doortocht van de twee-

daagse voettocht van Blankenberge een prondelmarkt en een

oude ambachtenmarkt in de dorpskom van Zuienkerke.

Al wie tweedehandswaren, oude rommel of curiosa wil
verkopen, kan dat tussen 7.30 en 17 uur.

De deelname in de kosten is gratis , men dient zich enkel

vooraf in te schrijven op de rekendienst van het gemeente-

huis.

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 WAANDEREN TE
BLANKENBERGE

Op zaterdag 3 mei en zondag 4 mei 2003 vindt te

Blankenberge de Internationale Tweedaagse van Vlaanderen
plaats. Gastland dit jaar is Italië.
Er zijn afstanden naar ieders keuze
'plussers +' wandeling 6 km (startuur vanaf l0 uur)

familiale polderwandeling 14 km
sportieve natuurwandeling 24km (startuur vanaf l0 uur)

langeafstandswandeling 42km (startuur 8 uur)

Stafiplaats
Grote Markt te Blankenberge.

Aankomst tot 18 uur op de Grote Markt.

Inschrijvingsprtjs
. voorinschrijvingen : 6 EUR (2 dagen)l4 EUR (1 dag)
. de dag zelf : 8 EUR (2 dagen) 5 EUR (l dag)

Hoe inschijven
. in het VVV-kantoor te Blankenberge vanaf I april tot en met
2mei2003
. op vrijdag 2 mei tussen 17 en 20 uur in het station van

Blankenberge.
. door overschrijving op bankrekening 280-0493687-91 van

VVV. Blankenberge uiterlijk tot 2l april 2003 met vermel-

ding "2-daagse"

Aandenken
Elke deelnemer die 2 dagen mee stapt ontvangt een mooie
penning.

De ééndaagse wandelaar ontvangt een badge.

26STE MEETKERKSE MOEREN.
TOCHT

Zondag 11 mei 2003

INSCHRIJVING in het sportcentrum, Oude Molenweg te

Meetkerke (aan de kerk) van 8 tot 15 uur

DEELNAME 1,25 euro

AFSTANDEN 7,12,18 en 29 km.

START start vanaf 8 uur in het sportcentrum van

Meetkerke
AANKOMST sportcentrum Meetkerke

TROFEEEN er zijn prachtige groepstrofeeën voor
groepen vanaf 20 deelnemers

ANIMAIIE
INLICHTINGEN Alain De Vlieghe, tel. 050/ 41.55.42

Franky Goethals, tel. 050/41.8 1.87

MEHONI ZOE,KT

. Jongens/meisjes vanaf 9 jaar die hun energie kwijt willen
in een goede jeugdopleiding volleybal.

. Dames/heren vanaf 16 jaar die hun volleybaltalenten
willen demonstreren bij de provinciale dames-/heren-

ploegen.
. Gemotiveerde trainer/trainster-coach die ons ervaren

trainersteam wil ondersteunen.

Interesse? Bel 049163.14.35 of mal^l Heidi-Willem@camp-

ina.com
Wij geven je graag meer inlichtingen.

Nog even in de verf zetten dat volleybalclub MEHONI 20 jaar

bestaat. Daarom worden tijdens het speelseizoen 2003-2004

tal van activiteiten gepland om jullie extra te verwennen...

TOURNEE GENERALE

Met rasse schreden komt Tournée Générale van Radio 2
West-Vlaanderen er aan.

Op vrijdag 25 juli en donderdag 28 augustus 2003 slaan ze

hun tenten op in het Boldershof te Zuienkerke.
Rond 13 uur wordt er gestart met de fietstocht en als er
gewandeld wordt om 14.30 uur.

Na de fietstocht of wandeltocht staat 'Avondpost" van Radio

2 West-Vlaanderen tussen l7u en lSu volledig in het teken

van Toumée Générale. De uitzending gaat dan rechtstreeks

door vanuit het café Boldershof.
Iedereen is welkom.

2t



-BIBLIOTHEEK
JAARVERSLAG 2OO2

2002 was het eerste volledige werkjaar van de bibliotheek
in de nieuwe locatie "De Boekennok".
Heeft de nieuwe inplanting van de bibliotheek nu een gun-
stige invloed kunnen uitoefenen op de werkingsresultaten?
Het aantal leden bleef status quo op 225. In de jeugd-
afdeling steeg het aantal leden met 7 tot 90. De inschrijvin-
gen in de volwassenenafdeling daalden daarentegen met 7

tor 135.

40Va van de leden is jonger dan I 4 jaar. De adolescenten en

de volwassenen staan in voor 6O7o van de gebruikers.

De uitleningen sloten af op een totaal van 12.5'78 boeken.
Dit is een vermindering van 490 uitleningen ten opzichte
van het werkjaar 2001. De kinderen maken nog steeds het

meest gebruik van de bibliotheek. Maar toch blijft de

dalende trend zich voortzetten in de jeugdafdeling. Dit
resulteerde in 553 minder uitleningen en bracht het totaal op

8.622.

Deze minder goede resultaten worden voor een stukje goed

gemaakt in de volwassenenafdeling. Want minder leden
lazen toch meer boeken dan vorig jaar. Een stijging van 63
bracht het totale aantal op 3.956 boeken. Vooral de

informatieve boeken konden op meer belangstelling
rekenen van de lezers.

De nieuwe bibliotheek heeft dus niet over de ganse lijn een

positieve invloed kunnen uitoefenen op de werking van de

Zuienkerkse bibliotheek.
Om deze dalende trend in te dijken starten wij met een

aantal nieuwe initiatieven.

NIEUWE INITIATIEVEN IN DE
BIBLIOTHEEK

Tot nu toe kon je in de Zuienkerkse bibliotheek alleen
terecht omje leeshonger te stillen.
Daar komt nu verandering in! Want naast boeken zullen er
voortaan ook cd's of cd-roms van de bibliotheek van

Blankenberge ontleend kunnen worden. Het aanbod van
cd's en cd-roms zal ook regelmatig vernieuwen.
Yanaf 12jaar mag je nu - naast 5 boeken- ook 5 cd's en 3

cd-roms per uitleenbeurt ontlenen.
Deze materialen mag je, net zoals de boeken, voor 3 weken
lenen.

Maar waar de boeken gratis zijn, moet je voor cd's of
cd-roms wel "leengeld" betalen.
Voor I cd wordt er 0,50 euro en voor I cd-rom 1,25 euro
leengeld gevraagd. Als je cd's of cd-roms wil verlengen dan
wordt er opnieuw leengeld aangerekend.

))

Zorg ervoor dat je deze materialen op tijd terugbrengt, want
er hangen ook fikse boetes aan vast!

Als lezer laten wij je bij deze vernieuwing niet in de kou
staan. De collectie van Zuienkerke zal immers ook driemaal
per jaar vemrimd worden met boeken uit de bibliotheek van

Blankenberge. Door dit wisselende aanbod van boeken zal
je leeshonger ongetwijfeld aangewakkerd worden.

Door het aanbod uit te breiden hopen wij dat je als lid van

de Zuienkerkse bibliotheek beter aan je trekken komt.
Denk eraan dat er in de Boekennok nu ook muziek zit!
En tussen de leuke cd-roms en het gevarieerde boeken-

aanbod ziÍ er zeker iets waarjij ook plezier zult aan beleven.

Tot binnenkort in de bibliotheek.

NIEUWE AANWINSTEN

VOLWASSENEN

ROMANS

TITEL AUTEUR
De claim John Grisham
Een laar als (g)een ander Kristien Hemmerechts
De Kus Danielle Steel

INFORMATIEW BOEKEN

TITEL AUTEUR
Zij kwamen uit het Oosten :

een vertelling Chris De Stoop

Sahara Michael Palin
De kinderen van de koning :

alle erfgenamen van Leopold I Reinout Goddyn



I VEREÀIG/NGEN
BLOEDGEVERSTïEEST

Op zaterdag 15 maart ging de huldiging door van de
vrijwillige bloedgevers van Zuienkerke.
Alle gevierden werden uitgenodigd op een gratis banket. In
totaal werden 30 donoren gevierd.

Wij sommen voor u even de vereremerkte Zuienkerkenaars
op:

Op VRIJDAG 20 juni 2003 organiseert het feestcomité
Zuienkerke als aanloop tot het kermisweekend een
avondmarkt
* om l7 uur : SMUL- EN AVONDMARKT mer animarie.
Werken hieraan mee :

v de plaatselijke verenigingen
v de plaatselijke handelaars,
v de nationale marktkramersbond van Roeselare & West-

Vlaanderen

ZATERDAG 21JUNI2OO3
x om 2l uur : DANSAVOND in de feesttent achter het
gemeentehuis

organisatie : leiding van dejongerengroep Zuienkerke

Het bestuur van de Vriendenkring van Bloedgevers wenst
alle gevierden langs deze weg nog eens te feliciteren en te
danken voor hun inzet voor onbekende, zieke medemensen!
Jeannine Samijn, voorzitter

FEESTCOMITE ZUIENKERKE ORGANISEERT KERMISWEEKEND

De lruldiging van cle verclienstelijke bloedgevers:
Tbt on:.e spijt was de goepsfoto tan ninclere hvaliteit.
Mevrou,vt El:.a Dennecker w'erd gehuldigcl yoor 60
bloedgiften.
Joltart Vart Tltourhout voor 100 bloedgiften. Franklin
Derrierdt uit Dud:,ele yoor 120 crfncunes.

ZONDAG 22 JUNI2OO3
* om 10.30 uur: H. SACRAMENTSPROCESSIE

" om l2 uur: REUZEBARBECUE mer animarie

info : WalterVerleye tel. 050141.28.82
Hubert Bonte tel. 050/41.28.06

Dit is een organisatie van het Feestcomité Zuienkerke met
medewerking en logistieke steun van het Gemeentebestuur.

20 bloedgiften Rita Dhondt
Arne Fauché

Astrid Fauché

Rik Gryp
Solange Maelfeyt
Joris

40 bloedgiften Anneke Dewulf
Christa Strubbe

Guido Vanmassenhove

Yvan Willaert
60 bloedgiften Filip Bouckaert

Freddy Cys
Elza Demaecker
Eric Louwagie

80 iften Dirk Goethals
100 bloedgiften Frans Adams

Johan Van Thourhout

Maria Depre

Bedankingsgetuigschrift
voor 65-jarigen

23
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SI<ZZUIENKERKE

SKZ of Sport en Kultuur Zuienkerke is een vzw, die de

werking beheert van de gemeentelijke cafetaria en de

verenigingen groepeert die er gebruik van maken.

Wie lid is van SKZ heeft bij gebruik van de cafetaria

bepaalde voordelen en het lidmaatschap is volledig gratis.
Wie lid wil worden kan dat laten weten aan de voorzitter en

het lidmaatschap wordt dan op de algemene vergadering

aanvaard. Eenmaal perjaar is er een algemene vergadering

waarop alle vertegenwoordigers van de leden worden

uitgenodigd en waar de werking van het komende jaar

wordt besproken.

Graag vernamen we ook:
. wie geen lid meer wenst te blijven
. welke vereniging een andere vertegenwoordiger bij SKZ

heefi aangeduid.

Contactpersoon : Johan Van Thourhout,voorzitter
Blankenbergse Steenweg 23

8377 Zfienkerke
@ 050 I 41.19.35

FOOTHILL COUNTRY DANCERS

De J.L. Foothill Coutnry Dancers, bieden u de gelegenheid

om alle voÍïnen van het countrydansen aan te leren.

De danslessen worden gegeven door een gebrevetteerde

danslerares en gaan elke dinsdag van20toÍ22utr door in

zaal de Notelaar , Nieuwe Steenweg 96te8377 Zuienkerke.
Er zijn afzonderlijke lessen voor beginners en gevorderden.

U bent geïnteresseerd, kom dan eens een kijkje nemen

tijdens één van de lessen of neem contact op met :

Dubois Daniël
Lindenhof l7
83'77 Ztienkerke
tel. 0486 /20.95.01

Restou ront

"9,9n14*/n4"
Rudy en Nydio Demeulemeester - Moermqn
Driftweg 10,8377 Nieuwmunsier (Wenduine)

Tel.: (050) 41.12.18
o Feestzool - Teoroom met zonneterros o

24
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cfematres

- tnnrina neirinch -
walram romboudstraat 13

8380 lissewege

tel.050154 67 40

gsm 0495130 40 10



- VEILIGHEID EÀT GEZOÏ,{DHETD -
VERVUILING IN ONZE
WONINGEN

Een vaststelling
We praten vaak over luchtvervuiling te wijten aan het
autoverkeer of over de invloed van afval op onze gezond-

heid en op het leefmilieu. We vergeten vaak dat ook
binnenshuis vervuilende stoffen aanwezig kunnen zijn.
Meer dan 82Vo van onze tijd brengen we binnenshuis
door, voornamelijk in woningen, werkplaatsen, scholen

en plaatsen voor vrijetijdsbesteding. Die vaststelling wijst
al op het belang dat we aan de kwaliteit van de binnen-
lucht moeten besteden.

Bronnen van vervuiling
De voornaamste bronnen van binnenhuisvervuiling
hebben te maken met de volgende factoren :

. roken. Roken is niet enkel hinderlijk maar vormt ook
een risico voor de gezondheid van volwassen niet-
rokers en kinderen. Het is bewezen dat passiefroken de

risico's op kanker en hart- en vaatziekten bij medebe-

woners van niet-rokers verhoogt. Bij kinderen gaat de

blootstelling aan tabaksrook gepaard met een verhoogd
risico op bronchitis en neus-, keel- en oorontstekingen.

x energiebesparing. Sinds de oliecrisis van de jaren

zeventig en de verhoging van de brandstofprijzen heb-
ben veel mensen de gewoonte hun woning zo op te
kalefateren dat ze energieverspilling vermijden.
Daardoor hebben ze hun woning veranderd in een

'vervuilingsval".
Denken we maar aan het stijgende aantal gevallen van

koolmonoxidevergiftiging bij slecht afgestelde verwar-
mingsapparaten.

* het toenemende gebruik van chemische producten

binnenshuis. Ze kunnen een blootstellingsbron zijn
voor verschillende solventen, bijvoorbeeld verven,
lakken en vernissen die white spirit bevatten (mineraal

solvent. gewonnen uit olie) of xylenen; lijmen en hech-
tingsmaterialen voor behangpapier die tolueen
bevatten. aceton of trichloroethaan; gipsplaten of
houten spanplaten die formaldehyde bevatten,
enzovoort.

Effecten op de gezondheid
De effecten van vervuilende stoffen op de gezondheid
verschillen sterk en zijn nog niet goed gekend.

Het kan gaan van voorbijgaande hinder tot een min of

meer lichte vergiftiging, en zelfs overlijden op korte

termijn, dat is het geval bij een koolstofmonoxide
vergiftiging.

Enkele tips
Met enkele eenvoudige maatregelen kunnen we de lucht-
kwaliteit in onze woning al verbeteren. Hoe? Door
. het huis elke dag uitgebreid te verluchten (een tiental

minuten);
. overmatig vocht of hitte vermijden;
. bij voorkeur watergedragen vernissen en verven te

gebruiken ;

. verwarmingstoestellen regelmatig na te kijken en te
onderhouden (aanwezigheid van scheurtjes, jaarlijks
reiniging van de schouw enzovoort).

. in huis niet roken.

EURO MELANOMA 365 DAGEN
PER JAAR !

Carnaval op de latten, Pasen in het Zuiden, tien zomer-
dagen aan zee, om nog te zwijgen van verlengde
weekends...Met de toename van de korte vakantie-
periodes ondergaat onze huid de hitte van de zon vanaf
onze jeugd. Zelfs op het werk of op school is het mooie
weer vaak een voorwendsel om te bruinen tijdens de
(middag)pauzes.

Logisch gevolg : het risico op melanoom blijft constant en

spectaculair stijgen. Van de mensen die in 2000 in België
geboren zijn, zal ongeveer één op de zeventig een mela-
noom krijgen.
Aan het eind van dejaren tachtig bedroeg dat risico l/269
bij mannen en l/190 bij vrouwen ....

De situatie is des te prangender, omdat die agressieve

kanker jonge volwassenen treft. Het merendeel van de
patiënten is tussen dertig en vijftig jaar oud.

Wat moeten we doen om zo veilig mogelijk van de zon te
genieten?
Het antwoord is eenvoudig : preventie en opsporing.

e Blootstelling beperken.
Alle beschermingsmaatregelen hebben hetzelfde doel : de

bloostelling aan UV-stralen beperken. Droge kleding,
zonnehoed, bril en zonnecrème met een hoge bescher-
mingsfactor zijn dan ook meer dan welkom.
Sessies in de zon langer doen uitlopen onder het voor-
wendsel van sun block is totaal uit den boze!
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Vermijd de warmste uren van de dag. De straling is dan

bijzonder intens. Geniet liever 's morgens of in de late
namiddag wat langer.

Vergeet ook niet dat uw huid minimum drie dagen van

zeer geleidelijke blootstelling nodig heeft om aan de zon
te wennen!
In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is onder de

zonnebank gaan geen goede manier om de huid te doen

wennen. Hoe meer onder de zonnebank, hoe minder in de

zon,

GEBOORTEN

THIBO FOSSE,
zoontje van Demaecker Eveline en
van Fossé Filip, geboren te Brugge
op 27 jarusari 2003, wonende te

Zuienkerke

FLORENCE COENE,
dochtertje van De Buck Tamara en

van Coene Peter, geboren te
Brugge op 28 januari 2003,
wonende te Houtave

EMMA LIDOU,
dochtertje van Van Wulpen
Chantal en van Lidou Luc, gebo-
ren te Brugge op 2 februari 2003,
wonende te Zuienkerke

ELOISE BULTYNCK.
dochtertje van De Corte Ilse en

van Bultynck Benjamin, geboren
te Brugge op 7 februari 2003,
wonende te Houtave.

BO PITTERY.
dochtertje van Verhelst Nathalie
en van Pittery Stefan, geboren te
Brugge op l7 maart 2003, wonen-
de te Zuienkerke.

Wij wensen Thibo, Florence,
Emma, Eloise en Bo een lang,
gezond en gelukkig leven toe!

. Opsporen om te genezen.
Volwassenen met een schoonheidsvlek die verandert
volgens de ABCD-criteria [Asymmetrie, onregelmatige
Boorden, kleurverschil (Color), Diameter groter dan

6mml hebben alle belang bij de opsporing van een

melanoom.
Op l2 mei kunt u gratis een afspraak vastleggen voor een

opsporingsonderzoek bij heel wat dermatologen. De lijst
van artsen die aan de actie meewerken, kunt u krijgen
door te bellen naar 0800 15 802 of u vindt hem op
www.euromelanoma.org
Vergeet niet dat plaatselijke chirurgie bij een melanoom

dat in een beginstadium ontdekt is, uitstekend te genezen

is.

HU\ryELIJKEN

HANEGREEFS CARMEN gebo-
ren te Brugge op 6 september
1914 en JONCKHEERE FRANK,
geboren te Brugge op 22 febntari
1974, gehuwd te Zuienkerke op 28
februari 2003.

Proficiat aan de jonggehuwden!

STERFGEVALLEN

DEVRIEZE IVONNE, geboren te

Uitkerke op 5 juni l9l I , wonende
te Zuienkerke en overleden te
Zuienkerke op 2 februari 2003.
weduwe van Himpe Louis.

BEUCKELAERE GODELIEVE.
geboren te Bovekerke op 15 juli
193 l, wonende te Zuienkerke en
overleden te Blankenberge op 28
februari 2003, echtgenote van
Lambert Jozef.

Wij bieden de familie onze deelne-
ming aan.
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MINOU ESQUENET

Sedert I januari 2003 heeft het OCMW van Zuienkerke
een nieuwe secretaris: Minou Esquenet. Zij volgt Hubert
Bonte op, die na meer dan 40 jaar dienst met pensioen

gaaÍ.

Zij is 35 jaar, woont in Lissewege, is gehuwd met Steven

Hendrickx en heeft drie kinderen: Lisa, Charlotte en

Floris. Sedert april 2001 zetelt zij als raadslid bij het

OCMW van Brugge, waar zlj actief is in de comité's
eigendommen, budget, financiën en aan- en inkoop. Als
licentiaat vertaler had zij meer dan de vereiste 60 uur
recht gevolgd, wat haar, na een geslaagd examen, en de
goedkeuring van de raad, op de stoel van OCMW
secretaris deed belanden Ervaring in een grote stad als

raadslid is graag meegenomen, maar uiteraard iets anders

dan een job in een kleine landelijke gemeente, en onze

eerste vraag was natuurlijk: ' Wat trok u in Ztienkerke zo

aan ?'

" Ik ben altijd heel actief geweest in het sociale leven, en

nu mijn kinderen wat groter worden, sprak die functie in
Zuienkerke mij heel sterk aan: een halftijdse job met
inhoud, veel inhoud, en dicht bij de deur. Het mandaat in
Brugge heeft mijn interesse gewekt voor het ganse

OCMW gebeuren, en vooral in een landelijke gemeente,

waar de klemtonen wel anders liggen dan in een stad.

Daarenboven kan ik een perfect evenwicht vinden tussen

mijn werk en mijn gezin, wat op zich toch ook heel

belangrijk is.

In het begin was het wel wennen: het komt allemaal zo op
je af, je weet nog niet goed hoe je er moet aan werken,
maar ik heb heel veel hulp gehad van Hubert, die mij in
een aantal dossiers echt stevig op de sporen heeft gezet.

Het gaat iedere dag beter, ik leer de werking in de diepte
kennen, en hoe meer je ingewerkt geraakt, hoe boeiender
het wordt. Je blijft tenslotte bijna dagelijks geconfron-
teerd met mensen die niet meer meekunnen. voor wie het
allemaal te veel wordt, het potentieel aan mensen die
geestelijk en materieel behoeftig zijn groeit onophoude-
lijk. Gelukkig heb ik een ervaren ploeg waarmee het
prettig samenwerken is, en die mij volop steunen ! "
Ook de ingesteldheid van de leden van de raad is positief,
en zij geven haar het nodige krediet, wat eigenlijk nog
maar normaal is. Je kunt in die functie heel wat van jezelf
geven, ten bate van de gemeenschap, en iedereen weet dat
het in Zuienkerke aangenaam werken en leven is.

De redactie van het polderkrantje wenst mevrouw Minou
Esquenet dan ook een boeiende en vruchtbare loopbaan
toe !

FD
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Hier had
uw advertentie
kunnen staan.

CENTRUM HOUTAVE
RISTORANTINO- GALERIE- TEA ROOM

TRAVALIE
7-8e eeuwse hoarcsriíse

Suggestiemenu oon € 25 en € 38

. Grillodes op houtvuur.
. Fiine gerechten en Poling.

. VERRASSENDE WIJNKAART .

. Dogverse roomiis en snocks.

Open: vriidog en zoterdog vonof I8.30 u.

zondog vonof I 1.30 u.

Teo-room tot I8.30 u.

Tel 050 32 00ó3
Reservotie gewenst (30 coverts)

B Verleye
opv rc Huys

GSM (0475l,79 82 96
@ (050) 32 r 5 00

BTW BE 406.174.632

Leveren

teeloorde,

SCHILDER- en
DECORATIEWERKEN

BRAEM
Herman

Weimanstraat t7

8377 Zuienkerke

Tel: 050/3126 28
Fax:050/67 4685

GSM: 0475132 21 54

E.mail: herman.braem@pandora.be
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Grond- Tuin- en ofbrookwerken
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ffi MARC VANTOO
Grond-,tuin- en afsluitingswerken

E Tuinaanleg en onderhoud

E Leveren en openspreiden van teelaarde

tr Machinaal zaaien van Bazons vanaf 100 m'

tr Special isatie kustbeplantingen

E Draineerwerken

NIEUWE STEENWEG 3BA

8377 ZUIENKERKE

marcvanloo@pandora.be

www.marcvanloo.be

BTW BE. 672.094.489

TEL. 050 41 43 11

FAX 050 42 85 99

GSM 0475 61 51 37
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-TERUGKERENDE ACTIVITEITEN

DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

ma
di
di
di
4de di
di
woe
woe

woe (behalve
2de woe van
de maand)
2de woe

2de woe
l ste WOe

l ste vrij
2oe vrii

laatste vrij
vd.maand

APRIL 2003.

DATUM

19
19
14
20-22
14
21

12.15
14

19 uur

19 uur

19 uur
19 uur

19 uur
19 uur

20 uur

8.30-10

9

19
19
19

10
20

20

20

18.15
13.45

19
14
15
19.30

---

volleybal
turnles
kaartnamiddag
countrydansen
bolling op troumadame
volleybal
warme maaltijd
kaartnamiddag

repetitie zangkoor

repetitie koor

hobbyclub
ruilen bidprentjes,munten,
postzegels
kaarten
kaarlen

biljart

vakantiegenoegens
vakantiegenoegens
KBG Zuienkerke
Foothill Country dansers
KBG Zuienkerke
30-70 volleybalclub
parochie
Gepensioneerdenbond
Meetkerke
Sint-Michielskoor

Gregoriaans zangkoor

vakantiegenoegens
Ruiclub Agnus Dei

De Troefkaarters
Driekoningenkaarters

Biljart 2000

sportzaal
sportzaal
BoldershoÍ
Notelaar
BoldershoÍ
sportzaal
Boldershof
spoficentrum

Sint-
Michielskerk

Sint-
Michielskerk
BoldershoÍ
Blauwe Toren

BoldershoÍ
herberg
Drie Koningen
BoldershoÍ

ít

zon 13

di 15 en
woe 16
di 15
do 17
vrij 18

vrij 18
vrij 18

za 19

wo 23

do 24
do 24

vrij 25
zon 27
wo 30

30

t)
UUR OMSCHRIJVING

solidariteitsontbijt

ZweminstuiÍ en Steps

bloemschikken voor Pasen
Witte Donderdagdienst
Goede Vrijdagdienst

paaswake

EM-mestbehandeling - EM-Silage -
EM Technologie (voor boeren)
kleuterdansexpressie en hiphop
Weet wat je eet - gewestelijke
activiteit voor 60+ en alleenstaanden
koekenkaarting
schoolÍeest

EM-technologie (voor iedereen)

ORGANISATIE

Íederatie

sportdienst

KVLV
Federatie
Federatie

jeugdraad
Storme Martin en Co

federatie

Liquid Green

Paso Doble
KVLV

parochieraad Houtave
gemeenteschool

EM-vrienden

PLAATS

Sint-
Michielszaal
zwembad Pier
10 en sportzaal
cafetaria
kerk Houtave
kerk
Nieuwmunster
Polderwind
Hoeve
Ten Doele
kerk
Zuienkerke
BoldershoÍ

spoftzaal
Sint-Michiels
Brugge
De Maere
spoftzaal

Boldershof



MEI2OO3

DATUM UUR OMSCHRIJVING

vrij 2 t.e.m.
zon 4
za3

zaSen zon4
zon 4
do8

vrij 9

zon 11

woe 14
don 15

vrij 16

za 17
zo 18
wo 21

do 22

vrij 23
woe 28

do 29

do 29

10-18

20

8 -15
8 -17
18.15 -
20
15.15 -

16.15
8-15

11 .30
18.15 -

20
15.15 -

16.15
15-18
8 - 13
15
19.30
18.15 -

20
19
20

8

'10

kunsttentoonstelling

cultuur op verplaatsing -
toneelvoorstelling
tweedaagse voettocht
rommelmarkt
kleuterdans en hiphop

kleutergym

Meetkerkse Moerentocht

bezoek bisschop decanaat
kleuterdans en hiphop

kleutergym

vormselvieringen
verkiezingen
demonstratie kookles ivm. EM

kleuterdans en hiphop

kaasbuffet tw. parochiale werken
Vruchten der aarde

feest Rerum Novarrum

eerste communie

ORGANISATIE

cultuurraad

cultuurraad

Blankenberge
gemeentebestuur
Paso Doble

Fedes

Sportraad

federatie
Paso Doble

Fedes

Federatie
overheid
Katrien Haerynck

Paso Doble

parochieraad
KVLV

ACW

Íederatie

PLAATS

spietsela

De Dijk Brugge

Blankenberge
dorpskom
sportzaal

sportzaal

sportcentrum
Meetkerke
kerk Meetkerke
spodzaal

sportzaal

vier kerken
gemeenteschool
Boldershof

sportzaal

BoldershoÍ
Thiendenhof
Blankenbergse
Dijk Noord '17

kerk
Zuienkerke
kerk Meetkerke
kerk
Nieuwmunster
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DATUM

zo1

woe 4
di 10
wo 18

vtij 20

za 21

zon 22

zon 22

ma23

vrij 27
za28

zo 29

JULI2OO3

DATUM

't0

19
16-20
15
19.30
17 uur

21 uur

13.30

't9.30-24
13

't2

UUR

UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE

federatie

KVLV
Rode kruis
Katrien Haerynck

Íeestcomité

jongerengroep

Íederatie

Íeestcomité

KVLV Nieuwmunster

gemeenteschool
J. Samijn en werkgroep

Biljart 2000

ORGANISATIE

Martin Schouteeten
cultuurraad

eerste communie

feestvergadering
bloedgeven
Demonstratie kookles ivm. E.M.

avondmarkt

zomerbal

sacramentsprocessie

barbecue + animatie

"rug en nekklachten" +
feestvergadering
bingo
RoeÍel

barbecue

OMSCHRIJVING

skeelertocht
11 juli viering

PLAATS

kerk
Zuienkerke
caÍetaria
sportzaal
BoldershoÍ

dorpskom
Zuienkerke
feesttent achter
het gemeente
huis
dorpscentrum
Zuienkerke
Íeesttent achter
het gemeente
huis.
Bommel

sportzaal
gemeente
school
Boldershof

PLAATS

sportzaal
sportzaal

14
19

zo6
vrij 11

OPROEP AAN AL DE VERENIGINGEN
STUUR ONS UW JAARKALENDER. WIJ PUBLICEREN ZE GRATIS

ARTIKELS BINNEN VOOR 30 JUNI 2OO3

MAAK OOK GEBRUIK VAN DE ACTIVITEITENKALENDER IN DE GANG
VAN HET GEMEENTEHUIS ZO VERMIJDEN DE VERENIGINGEN

ACTIVITEITEN OP }IETZELFDE MOMENT TE ORGANISEREN.

'_12
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Algemene bouwonderneming

Eddy De Mey

Alle nieuwbouw.
Renovatie en verbouwingswerken

Kerkhofstraat 4

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

Gsm. 0475125 19 l0 Gsm. 0477136 56 90
E-mail : eddy.demey @ cobonet.be
www.eddy-demey.be

l

-&EuKENs

DovY
EEN NOOIT

EERDER GEZIENE

PRIJS.KWAIITEITSVERHOU DI NG !!!
ALTUD OPEN OP ZONDAG

KoM GERusT LANGS TT?flrtï?i_GrATrs EN VRUBLUVENDE

Blonkenbergsesteenweg lO 8377 Zuienkerke

ens.beTel. O5O/31 .l I .34
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POLDER T.PUZZEL
De eerste Polderkrant pluzzel werd gewonnen door Dirk Rosselle van Houtave.

Er waren 24 inzendingen met slechts I foutieve oplossing.
Het winnende woord was HARINGFILET.
Hier volgt onze tweede puzzel.

l. De oplossing voor elk van onderstaande gezochte woorden is terug te vinden in ons informatieblad.
2. Als alles correct is ingevuld krijg je verticaal, in de gearceerde vakken een volledig woord te lezen. I en J staan in

twee verschillende vakjes! Liggende streepjes (bv. OCMW-voorzitter), begrippen bestaande uit meerdere woorden
(Koning Albertplein) sluiten aan zonder spatie

3. Stuur uw volledige oplossing door middel van onderstaand formulier naar Redactie Polderkrantje, Kerkstraat 17 8371

Zuienkerke vóór 51512003. Enkel het verticale woord volstaat dus niet!

4. Onder de juiste inzendingen wordt één winnaar uitgetrokken die een waardebon van €10,00 toegestuurd krijgt

Naam en Voornaam:

Straat :

@1
KRAN

Gemeente: Postnummer:

l. Aantal urnegraven die zullen geplaatst worden op de gemeentelijke begraafplaats van Zuienkerke
2. Wat wordt vanaf ll5l2003 afgeschaft op de deelgemeenten Houtave, Meetkerke en Nieuwmunster?
3. Het gemeentebestuur wil vaccinatie stimuleren door het sturen van een ... aan eenjarigen
4. Naam van het nieuwe wooncomplex met 13 appartementen in het centrum van Zuienkerke
5. Voornaam van de contactpersoon in het gemeentehuis voor het Polderarrangement
6. Naam van de schepen van milieu
7. Volledige naam van de vinder van EM-Technologie
8. Locatie van de kunsttentoonstelling die plaats heeft het eerste weekend van mei
9. Voornaam (in feite roepnaam) van de nieuwe OCMVy'-secretaris
10. Naam van de persoon die advies gaf bij de selectie van oude prentkaarten over West-Vlaanderen en Brugge
I l. Een voorstelling van "Knecht van twee meesters" gaat op 3/5/2003 door in ...
12. Naam van de persoon bij wie je je naam mag opgeven als je mee wil werken aan Roefel
13. Naam van de fiets- en/of wandeltocht van Radio 2 die deze zomer twee maal zijn startplaats heeft in Zuienkerke
14. Naam van de persoon die voorstelde om "Het wijze uiltje" te verzorgen



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

Vriibliivende & kosteloze priisopgove

Geregistreerd & erkend oonnemer

,ffimdqn

Lid von WTCB
NSZ, LBIS & NCB

l0 ioor woorborg op olle,
door ons uitgevoerde werken,
mits er niets door derden
werd oon gewilzigd.

d

Gevel- en dokwerken

Fernond Louogie
Brugseboon 1 . 8420 Klemskerke (De Hoonl

Privé: tel. & fox 059123 38 72 - GSM 0475174 26 59
of Bureel: tel. O59/7O 07 79 - fox O59/7O 15 19

E-moil : fernond. louogie@tiscoli. be

35



R E U R N
Onzo zalon biedon plaats van 1O lol2OO porsonen.

Door do gomodernisoorde acaomodatie staan wlj garanl voor oon vlotto on

professionolo aanpak van uw feost hotzli huwollik. jubiloum. ve{aardag, familio.
communio, producfuoorslolling bodrljfsfoost. of... zomaaÍ gezollig samenzljn.

Do ligging van ons domein bovindt zich àidden do ongoropto poldors. rust on

panorama zljn uw en onzo onbotaatbaro trooven.

Araag zion wlj uw rosorvalio logomoof.
Ons eonlactnummor en fax z O5O/42 65 64

/,ffisare
/ §lefan en Nathatie Pittorg - verhotst

Niouweslsonwog 14O - 8377 Zuionkorko
Tol. e Fax O5O/42 65 64

E-mail: info@degrolostovo.bo - hllpz / / www.dogroloslovo.bo

F E E S T Z A A L TEAIROOM

Restauront -feestzaol - teo-room

I{oeve ten rDoefe
Nieuwesteenweg 1

8377 Zuienkerke
Tel O5O/41 . 31 .04 - fox 050/42 .63 . 1 1

'Culinoir genot in ons specioliteÍtenrestouronï

PFiJne kqort met diverse gerechten volgens seizoen

FBanketzool voor olle gelegenheden o.o communie,

huweliJks- en fomilieT ee{ten ntj
i>Menu's te verkriJgen met operitief, wijn en koffie incl

>6ezellig tenras mei oonpolend speelplein en springpondo

FPrívé porking

ttg

i

Gedrukt op chloorvrii gebleekt popier
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