
k_j

-

Driemaandeliiks
P409i05
april - mei - iuni 2006
Nr.82

f\dtEUWf"{UNSIER

Afgiftekantoor:
8370 Blankenberge

Verantwoordelijke uiq.:
College van Burgemeesrer
en Schepenen,
Kerkscraat 17, 8377 Zuienkerke

}1OUTAY€

}4EETIGRKE



lrlieuwe steonweu 3* A
*37? Zuienkerke

Teleloon {osc) 41 43 11

Tele,ax (050) 42 85 99

G$M (04751 61 51 *7
E-mail : marcvaniao@P*ndora,b*

H,ft, Erugge 56.75S
B,T.W."BE 671,094.48!)

Heg. nr, 05108/1 1

Erk. klas$6 1 cat. GS
nr. ?0 370

TUINONDEFINEMING
MI AHG VANLO

GRCIND-, TUIN. EN AFSLUITINGS\A/ERKEN
www.marevanloo.b*

Ailhffi #ft#Nffi ffiN SL##FWffiKffiN
TI-"I ffitrPSHKYH ffiUIA'\TffS.

SLH#HT$ ffiHN Mtrffiru64N6 NOhH#

vAN ffi #il#"
VtrtrR ,\{ffiHH XNFS

fiffiLi fiSYHI*I "St.Sr

Ahhffi TUffihlWffiruKffiNt

DRAINA6EWERKEN
# SNtrffiffiffiN VAN ffiffir\{ffiffi + VffieHAKSffLHt'-l AFVAil

AAF{hffi# VAN pAmffih,l, Tmft&Assffitq- vxffuHRsf *s{c

ffip KUHS Rffi h-lh 6ffi ffi ffi u\luffi r.J

tffiVffiruffiru ffiIU Uffi'ruWffiRKffiN VShI TffiELAARbH

Ad{l ##tr./



WoordVooraf

Beste inwoner,

Toen ik mijn voorwoordje voor deze voorjaarseditie
wou schrijven, dacht ik hoe eigenaardig het allemaal
wel is...

Eind oktober konden we nog barbecuen in onze tuin.
Toen het maart werd en we de zon efl haar warmte
zo hard nodig hadden, kwam de lente maar niet. De
eerste bloemetjes lieten op zich wachten, het leel<

wel of de bomen dit jaar kaal zouden blijven. Gelukkig
zien we nu dat de natuur zich toch herstelt. Nog
eventjes en onze kippen mogen weer buiten (dat
hopen we toch), dan is het pas echt lente!

ln de gemeente zijn heel wat werken aan de gang:

aan leg rotonde, gasaanleg, aanleg fietspad, ... Ondanks
alle bijkomende ongemakken zal het voor ons allen

een grote verbetering zijn!

Velen onder ons zijn ook thuis druk bezig! Sommigen
doen de grote schoonmaak,anderen stel<en hun huis

in een nieuw kleurtje, ook de zaai- en plantperiode
is weer aangebrol<en.

Drukke tijden dus! Hopelijk vinden jullie nog wat tijd
om ons interessant infoblad nog even te lezen.We
wensen jullie alvast veel leesgenot en tot in de zomer!

Veel leesgenot !

Wim Cools



AANDACHT !!! AANDACHT !!!!
- OPENINGSUREN GEMEENTEDIENSTEN

leder werkdag van 9 uur tot l2 uur en de woensdagnamiddag van l3 uur tot 16.30 uur,
behalve elke eerste woensdag van de maand is het gemeentehuis open in de namiddag van
I5 uur tot l9 uur.
Op 3 mei - 7 juni - 2 augustus 2006 is er zowel op de dienst burgerzaken, financiEle dienst,
de technische dienst (dienst stedenbouw), politie dienstverzekering tot l9 uur.

- OPENINGSUREN POSTKANTOOR 050/43.50.80: ELKE WERKDAG VAN I l- l 2 UUR

Gemeenteraad

ZittingYan 26 januari 2006

FINANCIEN
*De dienstjaarrekening van de kerkfabriek
Sint-M ichiel wordt gunstig geadviseerd.

Ontvangsten € 50.366,46

Uitgaven € 37.986,28

Batig saldo € I2.380,t8

Aandeel gemeente € s.t87,35

* De borgsom bij de afgifte van een verkaveling - of
bouwvergunning wordt aangepast

De beslissing van de gemeenteraad van 22ll I12002
wordt als volgt gewijzigd:

Bij het afleveren van een verkaveling- of
bouwvergunning dient met ingang van 0110212006

vooraf een borgsom te worden gestort:
- voor nieuwbouw of grote verbouwingen:625 euro
- voor meergezinswoningen of appartementen:200

euro/woongelegenheid met een minimum van 625

euro

Geen borgsom is verschuldigd:
- voor bouwwerken met een geringe dossier-

samenstelling
- voor bouwwerl<en niet gelegen langs de openbare

weg en met een private toegangsweg van minstens

50 m lang.

De teruggave van deze waarborg kan slechts
gebeuren na het bedindigen van de ruwbouw en

na vaststelling door de verantwoordelijke van de

technische dienst dat tijdens de uitvoering van de

werken geen schade aan het openbaar domein
werd toegebracht. Wanneer bij schade de borgsom
ontoereikend is, moet de bouwheer of de houder
van het bouwrecht het saldo van de herstellings-
l<osten betalen.

OPENBARE \MERKEN
Voor het herstellen van het wegdek van diverse
land bouwwegen o.a. Du I I emo lenstraat, G roenestraat,
Blauwe Torenstraat en Brouwerijstraat gaat de
gemeenteraad al<l<oord dat een extern studiebureau
wordt aangesteld.

PERSONEEL
Volgens het sectoraal akkoord 2005-2007 voor het
personeel van lol<ale besturen worden de
maaltijdcheques en de eindejaarstoelage van het
gemeentepersoneel verhoogd.
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Zittingvan 23 februari 2006

FINANCIEN
De gewijzigde dotatie van de gemeente Zuienl<erl<e

aan de politiezone Blanl<enberge-Zuienl<erke ten
bedrage van € 241 .092,00 wordt goedgel<eurd.

OPENBARE WERKEN
De gemeenteraad verleent zijn al<l<oord om voor de

uitvoering van de verbeterints- en onderhouds-
werl<en aan "De Maere" de studieopdracht aan een

extern ontwerper toe te vertrouwen bij middel van

de onderhandel ingsproced u re zonder voorafgaande
bel<endmal<ing.
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TRUDO VERSTRAETE
Doelhofstroot 52 - 8377 Nieuwmunster

O 50 / 41 .7 0. 54 - trudo.verstroete@pondoro. be

HERSTELLINGEN BINNEN 24 UUR

ffir*H."

ffi

ZEECENTRUM
DE BRANDING

Rust- en verzorqings tehuis

Kortverblijf
Dogopvong

Servicef lats

Koninklijke boon 90
B42O WENDUINE
050/43 30 00

www.de-brondinq.be

grond- wegenis- en rioleringswerken
aanleg parkings - opritten - terrassen

plaatsen regenputten - septics
waterzu iveri n gsi nstal laties

teelaarde - aanvulzand - dolomiet -

steenslag - betonprodukten - grasdallen -

kasseien - platines - mozaik

Oostendsesteenweg 71

8377 Houtave-Zuienkerke
TEL.: 050/31 67 13

FAX: 050/310283

E-mail : info @ demeulemeesterronny.be
www.demeu lemeesterro n ny. be

AANNEMERSBEDRIJF bvbA

Ronny DEMEULEMEESTER

STEENGOED IN STRAATWERK
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lnformatie

Mobiliteit en verkeer

De lijn maakt het u gemakkeliik.

Vanaf I maart 2006 l<unt u de kaarten voor bus en

tram kopen in uw l<rantenwinl<el en supermarl<t'

U kunt er terecht voor bilietten en Lijnkaarten ,maar

niet voor abonnementen (Buzzy Pazz en Omnipas)'

Adressen voorverkoop kunt u vinden op de site:

www.deliin.be/vvk
ln Zuienkerke kunt u terecht bij lp't Hoekstie'

De Lijn hanteert voortaan slechts twee tarieven voor

de kaartreiziger
. een tarief voor korte afstanden ( l& 2 zones)

. een tarief voor lange afstanden (3+ zones)

Zowel de kaart voor 66n rit (biljet) als die voor

meerdere ritten (Lijnkaart) is goedl<oper in voor-

verkoop dan op bus of tram.

Reizen met een Liinl<aart in voorverkoop is het

goedkoopst. U betaalt slechts 0,80 euro per rit (korte

afstand) i.p.v. 1,50 euro met een biliet bii de chauf-

feur.Voor een rit (lange afstand) is dat 1,50 euro i'p'v'

2,50 euro.

Dat is bijna de helft minder.

Als u een kaart op voorhand koopt, dan :

. verloopt het instappen vlotter

. rijden de bussen en trams stiPter

. brengen de bussen en trams u gemakkeliiker tiidig

op uw bestemming

Voor de prijs van slechts I euro kan je met de bus

naar Brugge.

Tussen De Liin en Stad Brugge werd een overeen-

komst afgesloten waarbii reizigers die wonen in een

aanpalende randgemeente van Brugge met een

rechtstreel<se verbinding naar Brugge kunnen reizen

aan I EUR per rit.

Door deze overeenkomst kunnen de mensen van

Zuienkerl<e, Meetkerl<e en Houtave profiteren van

dit voordeeltarief. Busreizigers uit Nieuwmunster

vallen jammer genoeg wel uit de boot of beter " 'bus'

Deze 2 rittenkaart kan ie NIET kopen in voor-

verkoop.

ffi#x--r*rltti!i!

ffiffi#w

NEMENTENVAN DE LI'N.

Met ingang van I ianuari 2006 komt het Semeente-

bestuur van Zuienkerke voor 25% tussen in de

kostpriis van het abonnement van DE LUN '

De betrol<l<en inwoner betaalt bij de aanl<oop van

zijn abonnement het saldo.: dwz. het bedrag van het

abonnement_ 75% Het is voldoende dat de betrok-

l<en persoon ziin identiteitskaarctoont De gemeente

als derde betaler ontYangt een maande-lijl<se

afrel<ening van De Liin.

Deze tussenkomst geldt voor :

Buzzypazz'.het abonnement voor jongeren tot 25

iaar
Omnipas: het abonnement voor de leeftiids-

categorie + 25 iaar.
Omnipas 60+: het abonnement voor de leeftijds-

categorie 60 tot 64 iarigen.

Personen die voor I ianuari 2006 een Lijn abonne-

ment gekocht hebben en dat na I januari 2006 nog

geldig is zullen door de vervoersmaatschappij De Lijn

persoonliik via een brief op de hoogte gebracht

worden van het bedrag dat ze zullen terugkriigen'

Wie meent recht te hebben oP een korting en niet

wordt aangeschreven kan steeds contact' oPnemen

met de dienst abonnementen van De Liin, Nieuw-

poortsesteenweg I l0 te Oostende met mevrouw

Chantal Glibert op het nummer 059 565 232'
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NOODNUMMERS VOOR DRINGENDE De oproepen naar de diensten 100 en l0l kunnen
HULE van op elk telefoontoestel (vast of mobiel) en ze zijn

gratis.

Voor andere tussenkomsten waarbij politiehulp
noodzal<elijk is kan men 24 op 24 uur terecht bij de
politiezone BIanl<enberge-Zuienkerke, tel. 050/
42.98.42.

Tot dit centrum richt men alle noodoproepen voor
dringende medische hulpverlening zoals ziekte
toestand thuis, ongeval thuis, verl<eersongeval met
ge l<wetsten, werkongeval, d ri ngen de beval I i ngen,. . ..) ;

Alsook alle noodoproepen voor dringende brand-
weerhulp (brand, overstroming, ramp,. . ..)

Tot dit centrum richt men alle noodoproepen voor
dringende politionele hulp (vb. ongeval zonder
gekwetsten, belangrij ke verkeersbel em me ri ng,

signaleren spookrijder, criminele feiten waarvan men
getu ige is, d iefstal len, vechtpartijen,. . ..)

BASISVORM ING OVER DEMENTI E

lnfoavonden voor familieleden en mantelzorgers.
Tijdens drie avonden staan we uitgebreid stil bij de

volgende onderwerpen:
. Avond I:Verdwaald licht....Wat is dementiel
. Avond 2: Onvoorspelbaar licht.... Hoe gaan we

om met dementerende personen?
. Avond 3:Weerspanning licht .... Hoe gaan we om

met stemmings- en gedragsproblemenl

Tell<ens is er ruimte om eigen vragen voor te leggen.
Het is mogelijk om ell<e avond afzonderlijl< bij te
wonen.

ALGEMENE BOUWONDERNEMING

EDDY DE MEY
ALLE NIEUWBOUW
RENOVATIE EN VERBOUWINGSWERKEN

Kerkhofstroot 4
8377 Houtove-Zuienkerke
Tel, 050/32 32 79 - Fox O5Ol32 l0 25

Gsm 0475 125 19 l0 - Gsm 0477 136 56 90

E-moil : eddy, demey@cobonet, be
www.eddy-demey.be

HULPCENTRA
I00
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Deze avonden worden begeleid door Mw. Claire

Meire, familieconsulente van Foton, erl<end

Expertisecentrum Dementie. Met gedrevenheid biedt

zij dagelijksezorgen ondersteuning aan families van

dementerende personen. Mantelzorgers die willen

deelnemen aan de bijeenkomsten maar bezorgd zijn

om de opvang van hun familielid thuis' kunnen een

beroep doen op de dienst Aanvullende Thuiszorg

( TZ) van Familiezorg West-Vlaanderen vzw. Een

vrijwi I liger kan th uis zorgend aanwezig zij n. I nformatie:

tel. 050 33 65 00

Praktische informatie
Data: 3 I mei, 7 iuni en l4 iuni 2006

Tijdstip: van 20 tot 72 u - onthaal vanaf 19.30

uur
Plaats: regio h u is Fam i I i ezo rgWest-Vlaan d e ren vzw,

Sint- Jansplein 8, 8000 Brugge

Bijdrage :4 euro per avond

lnformatie en inschrijvingen: Familiezorg West-

Vlaanderen vzw - tel 050 33 65 00 -
www.familiezorg - wvl.be

CHRONISCH BEPERKT ZUN: TUSSEN
STRUD EN OVERGAVE

I nfoavond voor fam i I ieleden, mantelzorgers'

Een chronische ziel<te of handicap zorgt voor een

grondige verstoring van het leven. Zowel de getrof-

fen e als de omgevi ng (partn er, l<i nderen, fami I i e, vri en-

den, ...) zoeken naar een herstel van dit verstoorde

evenwicht. I ed ereen wo rdt overspoeld d oo r versch i I -

lende emoties: van ontken n i ng, angst, onmacht, woede,

schuldgevoel, verdriet tot soms een vorm van aan-

vaarding. Het chronische l<aral<ter maakt de verlies-

verwerking tot een Proces van vallen en weer oP-

staan. Een hele uitdaging.

De spreker reikt inzicht en (h)erkenning aan in alge-

meen voorkomende gevoelens en problemen. Mis-

schien een avond als een eiland van troostl Deze

avond wordt begeleid door Dhr' Bart Deltour, staf-

med ewerker van Fam i I iezo rg West-Vlaan deren vzw.

Praktische informatie
Datum:25 april 2005
Tijdstip: van 20 utot22 u - onthaal vanaf 19.30 uur

Plaats : regio h u i s Fam i I i ezo rgWest-Vl aan d ere n vzw

Tel .050/ 33 65 00 - www Familiezorg - wvl.be

Tuinen

lrcddyUan [ycfieghem

. Ontwerp en realisatie

. Opfrissen van bestaande tuinen

. Volledig onderhoud van de tuin

' Scheren van hagen
. Aanleg van vijvers
. Terrassen (hout en tegels)

Leeglandslraal 20 - 8377 Zuienkerke
Tel. 050/31 16 50 - GSM: 047613616 50
E-mail : f reddy.vanryckeghem @ skynet.be

Leeglondstroot 20
8377 Zuienkerke
Gsm: 0472/57.24.50
Fox: 050 /31 .98.71

E-moi I : stevevo n ryckeghem@msn.com

t
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DE OPVOEDINGSTELEFOON VLAAN.
DEREN: 078/ l5 00 I0
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De opvoedingstelefoon is een laagdrempelig, vrijblij-
vend en anoniem initiatief waar iedereen die recht-
streel<s betrokken is bij het opvoedingsgebeuren :

ouders, grootouders, stiefouders.. " terecht kan met
vrasen.

Ouders worden te woord gestaan vanuit hun be-

hoefte aan informatie en worden niet benaderd als

'probleem ouder'. Ook opvoeders die enkel behoefte
hebben aan een luisterend oor kunnen bij ons te-
recht. Op de eerste plaats werken wij ondersteu-
nend door de pedagogische draagkracht van opvoe-
ders te versterken.

Opvoedingsondersteuning is een begrip van de laat-
ste jaren. Het wijst op een groeiende erkenning van

het maatschappelijl< belang van ouders. Opvoeden is
ingewikkelder geworden en ouders hebben er nood
aan om bij de opvoeding van hun kinderen hun l<ring

te verruimen, andere indrukken op te doen, informa-
tie te l<rijgen en andere perspectieven te l<unnen in-
nemen. Opvoedingsondersteuning gaat niet uit van

de veronderstelling dat ouders 'het niet meer zelf
kunnen' maar moet worden gezien als een verrijl<ing
waar ouders naar op zoek zijn.

Mensen willen regelmatig vrijblijvend en anoniem
vragen stellen over het opvoeden van hun kinderen.
Ze willen een klanl<bord zonder dat ze eerst naar de

hulpverlening moeten stappen of een dossier moe-
ten laten opmal<en.Vanuit die behoefte ontstond in

1997'vzw Keerl<ring'.

'vzw Keerl<ring' is een partner van Kind en Gezin.
De vzw organiseert de 'Opvoedingstelefoon Vlaan-
deren'waar mensen terecht kunnen met allerlei vra-
gen over het opvoeden en begeleiden van kinderen.
De opvoedingstelefoon werl<t op dit ogenblik met
20 goed opgeleide vrijwilligers EN IS OP ZOEK
NAAR MEER VRU\^/TLLTGE MEDEWER-
KERS.

De openingsuren zijn :

Maandag , dinsdag, donderdag en vrijdag : l0 tot
l3 uuren 14tot lTuur
Donderdag ook van l9 tot 2l uur.

Website : www.opvoedingstelefoon.be

AANGIFTE IN DE GEMEENTEBELASTING
OP HONDEN

ln dit Polderkrantje vindt u een aangifteformulier
inzal<e de gemeentelijl<e belasting op honden.

lnwoners die in het jaar 2005 hondenbelasting be-

taalden en waar de toestand niet is gewijzigd, dienen
dit formulier niet in te vullen.
Personen waar de toe-
stand gewijzigd is (hond
overleden of meer hon-
den) en die in 2005 be-
lasting betaalden vullen
Luil< A van het aangifte-
formulier in.

lnwoners die voor 2005 geen hondenbelasting be-

taalden, maar die op I januari 2006 in het bezit zijn
van een hond vullen Luil< B van het aangifteformulier
in.

Gelieve het formulier terug te bezorgen v66r l5
mei 2006 bij Ann Michiels op de rekendienst van

het gemeentebestuur (ann.michiels@publilink.be)

MELDEN VAN DEFECTE STRAAT.
LAMPEN...

Wi.i ,IMEWO, rel<enen op uw medewerl<ing !

Een goede straatverlichting draagt bij tot de veiligheid
van de bewoners, de voorbijgangers en het verl<eer.

Buurtbewoners zien meestal het eerst wanneer een

lamp stul< is.We rekenen dan ook op U om een de-
fect snel te melden.

l.,1e*+i$ftll, $I|*#**- au***ffi nA $?r:+e+ Jfl Y":-::f.H",il,- 
i"i,,t,. -gy335g :ry 
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Defecte lampen worden bij voorl<eur gemeld via de

speciale webpagi na www.straatlamPen.be

Meldingen gebeuren via invulvelden waarvan

sommige verplicht zijn om de klacht correct en

vol ledig te registreren, waardoor herstel I i ngen snel ler

worden uitgevoerd. Bovendien wordt de melder via

een e-mailverwittigd wanneer het defect is hersteld.

Geen internetl Dan l<an een defect worden gemeld

via het gratis telefoonnummer

ffiffiffiffi$ ffi .,ffi "ffi ,ffi ffi

U kunt ook bellen naar het gemeentehuis op het

nummer: 050142.70.48.

Een defecte straatlamP,waarvan de gegevens oP een

correct en volledige manier zijn doorgegeven,worden

binnen de l4 dagen hersteld? Het gaat hier enkel

om een defect aan 66n lamP.

Wanneer de politie een defect meldt met een

veiligheidsrisico, dan wordt de herstelling binnen de

kortst mogeliike tijd uitgevoerd, ook tijdens het weel<-

end.

Bij defecten waarbij de verlichting van een volledige

straat of meerder straten uitvalt, ligt de oorzaak

wellicht aan het elektrisch voedingsnet' Technici

komen binnen de 48 uur ter plaatse om het defect

op te sporen en te herstellen, hoewel de herstelling

van dergelijl<e defecten soms langere tijd kan duren.

Ook bij een aanriiding of beschadiging van een paal

of armatuur van de openbare verlichting, l<an door

de bestelling van nieuw materiaal de herstelling langer

op zich laten wachten. Het is onze zorg dat de

dienstverlening aan en de veiligheid van de bewoners

in alle omstandigheden optimaal ziin.Wij danl<en dan

ook iedereen die snel melding maal<t van de defecten

aan de openbare verlichting.

POLpERWIND KRUGT BEWON ERS.

ToerismeVlaanderen, eigenaar van het domein Polder-

wind, heeft de firma Lancelot onder de arm geno-

men. Deze firma beheert leegstaande panden en laat

ze tijdelill< bewonen om zo vandalisme 
' 
l<raal< en ver-

paupering tegen te gaan.

ln Poldewind worden er momenteel drie woon-

gelegenheden opgeknaPt.

Deze bewoning is maar tijdelijk . Deze bewoners

betalen geen huishuur, enkel een laag vast bedrag aan

servicekosten,een bedrag dat beduidend lager is dan

de marl<tconforme huu rPrijs'

ln ruil daarvoor wordt er van de bewoners ver-

wacht datze zich als'een goed huisvader'gedragen,

dat wil zeggen zich verantwoordelijk voelen voor de

ruimtes die zii in gebruik hebben, deze neties oprui-

men en schoon houden en geen overlast veroorza-

l<en voor medebewoners en omwonenden.

$gffir[ilF
VOOR HIJ EN ZIJ

uw biokoPPer

BLANKENBERGSE STEENWEG 40 A

8377 ZUIENKERKE

TEL. & FAX 050/31 8s 52
www.mdcoiffute.be

Geslofen zondag en maandag

r
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Yroeger & Nu

Kerkstraat vroeger: veel
kwam.

lndustrie Zone Blauwe Toren

Blankenbergsesteenweg 350

8000 Brugge
Tel.: 050/31 33 51 - 050/31 78 81

Fax: 050/31 7882- GSM:0495/54 4351
E-mail : herman@unicall.be
Bijhuis: Bruggesteenweg 6

9900 Eeklo - Te\.091377 24 66

voll< op straat als de fotograaf langs- Kerkstraat anno 2006 met pand De Roose

BLRNHEN B€RGS€ST€€NtlJ€G 58
8377 ZUI€NH€RH€

Tel; 0477170.19.76 - FllX: 050167.3O.24
€-Mlll L: bertvondevelde@pondoro. bo

crematies

o marina neirinch o

walram romboudstr afi13
8380lissewege

tel. O5ol54 67 40
gsmO495l3O 40 lO

URN DC UCTDC BCRT
I{OCTINO RIRCO UCNTITRTIC
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,,,,,,,,Openbare werken & Technische dienSt

Stand van zaken: aanleg aardgas Speelplein Lindenhof

l. Meetkerke
De aansluiting in het dorp is voorzien tijdens de eerste

weel< van april. Hierna wordt de leiding vanaf de 3d"

weel< van april verder gelegd in de Oude Molenweg,

Dorpweg, Oostendse Steenweg en Heerweg'

Voo de winter van dit iaar zal Meetl<erl<e volledig

aangesloten zijn.

Hoe aanvragen ?

De ge'interesseerden dienen momenteel niets te

doen. Op het ogenblik dat er gas oP de buizen is

aangebracht m.a.w.als de huizen aansluitbaar ziin,zal

de gasmaatschappij in iedere woning een bericht

bezorgen om te vernemen wie wenst aan te sluiten'

2. Nieuwmunster
De aanleg van het gas in de wijl< 't Smisje" wordt

voorzien voor augustus 2006 zodat de aansluiting

voorzien is tegen de eerste stool<periode.

3. Houtave
De juiste datum van de gasaanleg is nog niet bekend'

De maatschappii hoopt eind 2006 te kunnen starten,

maar verzel<ert ons dat de aansluitingen een feit zullen

zijn nog voor de winter van 2007.

4. Zuienkerke (gedeelte Blankenbergse Steenweg

en Nieuwe Steenweg)

De aanleg van het gas en het ondergronds brengen

van de elektriciteit is voorzien gelijktiidig met de

aanleg van de riolen en het fietspad, dus ook in 2006'

Door de technische dienst werd de toegangsweg tot
het speelplein in de wiik Het Lindenhof in grasdallen

heraangelegd. Nieuwe speeltoestellen werden

aangekocht en er werden nieuwe boompjes geplant'

Fietspad langs de nieuwe steenweg

ln de Nieuwe Steenweg start men weldra met de

aanleg van een fietsPad.

Dit fietspad loopt tot aan de Kruiskalsijde. Door
deze werken zullen de weggebruikers enige hinder

ondervinden.

Schepen openbare werken
& technische dienst

W. Cools

H. Cuypers, Bu rgemeester
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BOUWONDERNEMING

Vanderostyne Dimitri

Lisseweegse Steenweg
8371 Zutenkerke
Tel.: 0486iIl 54 24
Fax: 050/41 29 88
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Alle timmer- en schnjnwerl< in hout en PVC
Ramen en deuren - rolluil<en - dakvensters -

garagepoorten - rolluil<automatisatie -
gips-l<artonwanden - plafonds -

binnendeuren - muggenhorren -
zonnewering - dakconstructie - parl<et

Inbraakbeveliging ramen & deuren

rraltrvoonE1u
illtichel
"KATTE ROG H E"

Blankenbergse steenweg r7
Slll Zuienkerke
Tel. oso/+1 39 63

E-ma i I : m ichel.vanvooren@skynet.be
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BVBA

'.-s.ffit

BEGRAFENISSEN - CREMATIES - GRAFZERKEI'i - FIr NERARILTX,{

r.vlvrv. begrat'eni s sen-tavem ier.be

Gistelsesteenrveg 329 - Jabbeke
Tel.050/81 38 48 - Fax 050/67 56 65

w#ffiffi%
Diopol nv
Bekedijkstroot I

B49O Jobbeke
Tel,050/81 l5 73
Fox 050/81 l0 83
e-moil: info@diopol, be
website : www, diopol, be
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Landbouw & Milieu

Containerparken
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CONTAINERPARKEN TE BRUGGE WOR.
DEN DIFTAR.PARKENVANAF I MEI 2005.

Wat is DIFTAR ?

Vanaf I mei 2006 worden de Brugse containerparl<en

d iftar-contai nerparl<en.

DIFTAR is de afkorting van geDlFferentieerde
TARiferingVia een weeS- en registratiesysteem l<omt

er een automatische toegangscontrole aan de ingang

van de parl<en. Op elk park komt ook een weegbrug

zodat het gewicht van bepaalde afvalsoorten l<an

bepaald en aangerel<end worden aan de aanvoerder.

De meeste afvalstoffen kun ie echter verder
gratis blijven aanvoeren op de containerparken.

Dit is het geval voor herbruikbare goederen, papier,

karton, PM.D., flessen en bokalen, schroot, textiel en

lederwaren, piepschuim en groenafual (fijn tuinafval,

snoei hout, boomwortels,...).

Klein gevaarlijk afval, rubberbanden en AEEA

(afgedan kte elektri sche en elektro n i sch e apparaten)

kun je in beperkte hoeveelheid eveneens gratis
kwijt op het containerPark.

Enkel voor een beperkt aantal afualstoffen zal moeten

betaald worden.

Er worden daarbii 3 tarieven toegePast :

. tariefgroep I ( 150 euro/ton): grof vuil,
landbouwplastiek, stortproducten klasse ll (zoals

roofing en isolatiewol) en l<alkrijl< bouwafual
. tariefgro ep 2 (75 euro/ton): recyclagehout' vla(glas

en stortproducten ldasse lll (zoals vezelcement-

platen en gedmailleerde producten)

. tariefgroep 3 (25 euro/ton):gemengd bouwafval

(zoals steenpuin, aarde en beton)

Vergeet niet dat er ool< andere verwijderings-
mogelijkheden bestaan voor herbruikbare goederen,

flessen en bol<alen, P.M.D., papier en karton,tuinafval

en snoeihout, klein gevaarlijl< afval (ook motor- en

frituurol ie,TL-lampen en autobatteriien), brandbaar

grof huisvuil, schroot en AEEA (afgedanl<te elektrische

en elel<tronische apparaten). We denl<en hierbij

bijvoorbeeld aan papier- en glascontainers in de wijk,

ophaling aan huis van brandbaar grof huisvuil, enz.

Meer info hierover vind je op je afvall<alender.

De containerparl<en zi.in toegankelijk met een niet-

verval I en elelctron i sche identiteitskaart, waaru it moet

blijl<en dat je ingeschreven bent in de bevolkings-reg-

isters te Zuienkerke. Beschik je nog niet over een

nieuwe elektronische identiteitskaart, dan kan je als

inwoner van Zuienl<erke of als eigenaar van een

tweede verblijf in Zuienkerke ook toegang l<riigen

tot het containerpark met een elel<tronische

toegangsbadge.

Een toegangsbadge aanvragen kan door het
aanvraagformulier volledig en duidelijk in te vullen

en af te geven in het gemeentehuis, dienst Burger-

zaken, Kerl<straat 17 te 8377 Zuienkerke.

De toegangsbadge zal binnen l4 kalenderdagen ni
het indienen van de aanvraag ter beschikking liggen

in het gemeentehuis.

Personen die in het bezit ziin van e€n toegangs-

kaart voor de containerparken te Blankenbergb

of De Haan kunnen verder gebruik maken van

deze containerparken

t2



Aanvraagformulier - Toegangsbadge Containerpark Brugge

Dit aanvraagformulier is enkel te gebruiken
- door personen die momenteel in het bezit zijn van een toegangskaart voor het containerpark te

Brugge en nog niet over een elektronische identiteitskaart beschikken
- door personen met een 2" verblijf te Zuienkerl<e die wensen gebruil< te maken van het containerpark

te Brugge (adresgegevens van 2" verblijf te Zuienkerl<e invullen)
- door personen die nog geen enkele toegangsl<aart hebben, nog niet over een elektronische

identiteitsl<aart beschil<ken en gebruik wensen te mal<en van het containerpark te Brugge.

Hierbij wens il< een elektronische toegangsbadge te bel<omen voor volgend gezin:
referentiepersoon van het gezin:

naam:

voornaam:

straat:

POStnr.:

bus :

gemeente:

lk noteer dat de toegangsbadge

gemeentehuis van Zuienkerke.

Datum:

I4 dagen na afgifte van dit formulier ter beschil<king zal liggen in het

Handtel<ening

Afualkalende r 2006 Sector Zui- Plastiekfolies
enkerke

Op de afvalkalender 2006 sector Zuienkerke( NIET
DE AFVALKALENDER VAN HOUTAVE MEET.
KERKE NIEUWMUNSTER) zijn de data voor de
ophalingen voor de maanden mei, juni,julien augustus
verkeerd.

U als inwoner van de deelgemeente Zuienl<erke vindt
in dit Polderl<rantje een kleefband met de juiste
gegevens. Deze kleefband past perfect op de foute
strook. ln uw voordeel raden wij u aan deze plak-
strook op uw aivalkalender aan te brengen.
Bedankt voor de medewerking.

Ook dit jaar biedt de gemeente u de mogelijl<heid
uw plastiel<folies binnen te brengen.
Dit kan alleen de woensdagen van de maand mei in
de gemeentelijl<e werkplaats te Zuienl<erl<e van
12u.30 tot I 6u. De folies moeteR proper afgegeven
worden.

ln mei 2005 werd voor l2,66Ton aan landbouwfolies
ingezameld. De technische dienst maal<t evenwel de
opmerking om het aanbrengen van de folie te
spreiden over de volledige maand en niet allemaal de
laatste dag.

Schepen van landbouw & milieu

J. Demeyere

r3

De Milieudienst.
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Cultuur
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Zu ien kerkse l<u nsttentoonste l-
ling 2006

Zuienkerkse Kunsttentoonstel ling 2005
AI meer dan I0 jaar breit de Zuienl<erkse Cultuurraad
naar aanleiding van de doortocht van deTweedaagse
Voettocht van Blankenberge een artistiel< luikje aan

de festiviteiten in het dorp..Tientallen Zuienkerkse
en minder lokale kunstenaars passeerden reeds de

revue.

Dit jaar willen we de kinderen van Zuienkerke de

kans geven om te tonen dat ook zij wat in hun mars
hebben. Het concept is als volgt:alle kinderen uit het
vijfde en zesde leerjaar van LeefschoolAkkerwinde
en de Gemeentelijl<e Basisschool bezorgen een
zelfgemaakt werk aan de cultuurraad. Uit de inzen-
dingen kiest een jury van professionele l<unstenaars

de beste werl<en,waarvan dan een tentoonstelling in

Spietsela opgezet wordt. Geen top tien of gouden,
zilveren en bronzen medailles maar een zaal met de

werl<en die de jury het meest aanspreken.2 jaar
geleden was er al een editie JongTalent.Toen toonden
3 jonge, veelbelovende kunststudenten wat zij op
artistiek vlal< in huis hadden. De jeugd was toen al de

toel<omst en jong geleerd is nog steeds oud gedaan.

De Cultuurraad wil met deze tentoonstelling bena-
drukken dat creativiteit en kunst op 66nder well<e

leeftijd aan bod moeten komen of toch tenminste
een plaats(e) verdienen. Met dit weliswaar bescheiden
duwtje in de rug wordt het belang van kunst en

cultuur nog eens onderstreept. Ool< in Zuienkerl<e
kun je er niet vroeg genoeg mee beginnen...

Tentoonstell i ng i n Spietsela, N ieuwe Steenweg
37,8377 Zuienkerke.Zaterdag 6 en zondagT
mei 2005, telkens van l0 tot l8u.
Gratis toegang.
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ZETI'BEDIENING

ip ,t hoekstje

Nieuwe steeaweg 64 - 8677 Zulenkerke
teI. 050/41 19 66

Dageluks open van 7u tot 12u50
en van 15u3O tot lgu

op ZONDAG doorlopend open
van 7u tot I5 u.

€tsoenten, fruit, kaas, charcuterie,
kaasplanken, fruitmanden, biermanden,

Spote keus wjjnen en sterke dranken,
dagelUks vanaf 7u brood,
boterkoeken en patisserie,

kranten, tijdschriften en wenskaarten
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MHoutave Kunstdorp 9 juli

Het weekend van 8 en 9 juli wordt Houtave binnenste
buiten gel<eerd. Zaterdag komt Houtave met zijn
jaarlijkse l<ermis naar buiten en zondag l<omen een

veertigtal kunstenaars Houtave binnen.
Die zondag wordt het authentiel<e polderdorp
Houtave herschapen in een fantastisch l<unstdorp De
straten worden verkeersvrij en er worden l<raampjes

neergezet. De kunstenaars zullen er aan het werl<
zijn en ook eigen werk laten zien. Beeldhouwers,
schilders , letterl<appers, l<alligrafen en l<eramisten
hebben reeds toegezegd deel te nemen aan deze
bijzondere happenning.Je ziet de kunst als het ware
voor je ogen ontstaan en l<an daar allerlei vragen bij

stellen. Kunst aanl<open rechtstreel<s van de l<uns-

tenaar l<an natuurlijl< ool<.

Bovendien wordt er op velerlei manieren voor rand-
animatie gezorgd! Zo l<rijgen we op regelmatige tijden
folkmuziel<, choreografie en dans, en een worl<shop
met optreden van een circusschool de kunst in de

ban van het dorp..De l<inderen van Houtave zullen
zich van hun meest artistiel<e kant laten zien.

Een hele dag van 's morgens 10h.30 tot s'avonds 20h
vol ambiance en sfeer. De plaatselijl<e horeca zal ex-
tra haar best doen om u deze dag te verwennen.
Het hele dorp in de ban van de kunst, l<unst in de

ban van het dorp.

Natuurlijl< mag jij niet ontbrel<en op deze creatieve
dag. Komt dat zien, komt dat zien. . .

Jenny en Wim Verplancke.

Vrijdag 8 juli 2005 is er opnieuw I l-juli-viering in de

gemeentelijl<e sportzaal te Zuienkerke.
Op het programma staat het optreden van het
muzil<antenduo Wezel en Vos.Aansluitend is er een

uitgebreide receptie.Van harte welkom! lnfo volgt.

ozart Project in het kader van

{ssiEil-l;;;
WolgangAmadeus Mozart werd 250 geleden geboren
en dat hebben we geweten.
Deze 250"" verjaardag wordt aangegrepen om hem
uitgebreid te vieren.
ln het kader van de Blazuin , de intergemeentelijke
culturele samenwerl<ing tussen De Haan, Blanken-
berge en Zuienkerl<e, werd volgend Mozart-project
samengesteld:

Woensdag l9 april,26 april en 3 mei om 20 uur.

Lezingenreeks 'Een muzikale reis doorheen het
oeuvre van W.A. Mozart' Bi b I iotheel< Blanl<en be rge'-
gratis

Zondag 30 april om I5 uur: Familievoorstelling
'Verhalen van Jannel<e Maan' door Arco Baleno,
gemeentelijke sporthal, Zuienkerke - gratis

Vrijdag 5 mei om 20 uur: 'Mozart en Tijdgenoten'
doo r Col I egium Musicu m Blan kenberge, St-Anton i us-

kerk Blankenberge - wk. I euro add.3 euro

Vrijdag l9 mei om 20 uur: 'Sonates van Mozart'
d oo r Ti m Breckpot en Yasuko Takahashi, St-Mich i el s-

kerk, Zuienkerke - wk. I euro add. 3 euro

Zaterdag3 juni om 20 uur:'Mozart 250'doorArco
Baleno, St-Blasiuskerl<, De Haan (Vlissegem)
w. I euro add.3 euro.

lnfo en tickets:
Diensten Cultuur
De Haan, Leopoldlaan 24, 059 12421 33

BIan ken berge, H oogst raat 2, 050 I 432043
Zuien l<erke, Kerl<straat I 7, 050 I 427 048

WINTEIN MOTORS
OOSTETIDESTEEilWEG 60

8377 I'TEETKERKE (Z0lEilKERKEl. BEtGl0t'l
GSM: 0485 fi16t26

WEB: WWW.WIIITEIN,BE
KO IIT.W NTE I N@Pf, ]I DORfi . B E
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Jeugd

Vakantiespeelplein De Ploeters

De Speelpleinwerl<ing zorgt dat je kinderen zich

tijdens de zomerval<antie niet hoeven te vervelen.

Alle l<inderen tussen 3 en l2iaar kunnen deelnemen

aan de activiteiten van de Ploeters, in het Sport-cen-

trum van Meetkerke vanaf de eerste dag van de grote

vakantie.

De prijs per dag bedraagt voor
- l<inderen van de gemeente:3,50 euro per l<ind en

voor het 3d" kind en meer uit hetzelfde gezin:2,50

euro per kind
- l<inderen buiten de gemeente:4,75 euro per l<ind

en voor het 3d" l<ind uit hetzelfde gezin: 3,75 euro
per l<ind.

Een dranl<je en een l<oek zijn in de prijs inbegrepen.

De brochure met de activiteiten en alle nuttige
inlichtingen is te verkrijgen vanaf l5 juni in het ge-

meentehuis of je l<an contact opnemen met de hoofd-

monitrices:

Martine: 050/31. 25.06
Marleen: 047 81 54.04.35

'tZandlopertje
DE TEA-ROOM VAN DE ZEEDIJK

TE ZEEBRUGGE BAD

Zonnig terras

Enig zicht op zee en op de haven

Gezellige sfeer

Verzorgde dranken
Huisbereide snacks en gerechten

Diverse vlees- en visgerechten

Onze specialiteit: Ribb e tj e s

Zeebrugs vispannetje
Verse pannenkoeken en wafels

Zelfbereid ijs

Oktober tim april: gesloten op dinsdag

' tZandlopertje, Zeedijk 13a,

8380 Zeebrugge-Bad
Tel.050/54 41 05

wi'qar$*'

l{oeve
o+ f4adelieile

F

dieren weid e \,$

-open: 13u.30-19u30
l3u. 30 - 2l u. 00 (iuli - oug.)

- gesloten: woe. + don.
woe. (iuli - oug.)

Oostendsesteenweg 53

B3// Meetkerke

050/3I .54,53 - 0494l e8,95 34
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Preventie

Fietsdiefstal

Ell<.iaar terug lopen burgers het risico om slachtoffer
van fietsdiefstal te worden. Zo registreerde de lokale
politie Blanl<enberge - Zuienl<erl<e in 2005 220
aangiftes van een gestolen fiets. Het nemen van enl<ele
preventieve maatregelen is bijgevolg geen overbodige
luxe.

- Sluit steeds uw fiets af, ook al stalt u deze voor
een korte periode. Ruim 25% van de gestolen
fietsen in 2005 was niet gesloten.

- Koop een stevig fietsslot. lndien u fiets is uitgerust
met een beugelslot l<ijl<t u best even na of dit stevig
genoeg is. Veel fietssloten zijn tegenwoordig al

gel<eurd, u vindt dit logo op het slot met een
vermelding van de beveiligingsl<lasse.

- Naast het gewone beugelslot is het goed om een
extra slot te voorzien waarmee u uw fiets l<an

veranl<eren aan een vast voorwerp.

Gratis
FietsgraYerirrg
in Zu*enk*rke

ln een fietsenstalling zet u, indien mogelijl<, beter
uw achterband in de stalling. Dieven hebben veel
meer werl< om het achterwiel los te mal<en van
het fietsl<ader.

lndien uw fiets is uitgerust met vleugelmoeren
vervangt u deze beter door vaste moeren. U
maal<t het de dieven het best zo moeilijk mogelijk.

Hou het aankoopbewijs van uw fiets bij.

Zorg er ool< voor dat een dief niets anders kan
meenemen. Verwijder daarom eventuele
fietspom pen, afn eem bare fi etsverl ichti ng, laat n i ets
achter in uw fietszakl<en, . ..

De preventiedienst en de lol<ale politie engageren
zich om niet - gebruikte fietsen uit de
fietsstallingen in Blankenberge re verwijderen,
zodat u meer plaats heeft om uw fiets op een
goede en veilige wijze te stallen.

Laat uw fiets graveren, indien de fiets na diefstal
terug wordt gevonden kan deze veel makkelijker
terug bezorgd worden. U l<an uw fiets gratis laten
graveren in het kaarterspaviljoen in het Albert I

park te Blankenberge ell<e 2e woensdag van de
maand: I 3.30- I 7.00 uur,3e maandag van de maand:
I 6.00-20.00 uur en de laatste zaterdag van de
maand: 10.00- I 6.00 uur (van september tor en
met juni, in de zomer zijn er extra acties voorzien).
ln 2005 werden er 128 fietsen gevonden, slechts
2l waren gegraveerd.

\Yat ats uw nets tocn g
Doe steeds aangifte bij de lol<ale politie Blanl<enberge

- Zu ien l<erke (Scarphoutd reef l, 83 70 Blan ken berge) !

Fraude met bankkaarten

Mensen betalen steeds vaker met bankkaarten. Een
zeer veilige methode waarbij je het risico op
slachtofferschap van gauwdiefstal doet dalen. Helaas
zijn de meeste dieven zeer ingenieus en hebben ze
de laatste jaren ook enl<ele technieken ontwikkeld
om fraude te plegen met betaall<aarten. Aandachtig
zijn tijdens het betalen blijft dan ook de boodschap!

|{eer info kan u steeds verkrijgen bij de Preventie-
dienst van Blankenberge (050 43 57 32\
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Een nieuwe vorm van oplichting is het skimming of

kopi6ren van de Segevens die op de magneetstrool<

van de betaalkaart staan. Een handlanger l<opieert

de gegevens van uw bankkaart via een uiterst l<lein

apparaat van ongeveer dezelfde afmetingen als een

pakje sigaretten. Doordat dit apparaat zo l<lein is

kan men deze ook al op een bankautomaat installeren.

Via een verstoPte minicamera (bijvoorbeeld in een

folderhouder) filmt men dan ook uw PIN code.

Bij het Shoulder Surfing zullen daders proberen uw

aandacht af te leiden nadat ze uw gegevens hebben

afgekel<en. Dit zullen ze doen door u bijvoorbeeld

te overstelpen met allerlei vragen' Ondertussen

mal<en ze gebruil< van uw verstrooidheid om uw

bankkaart en eventueel het uitgeworpen geld te

ontvreemden. Directe blol<kering van uw kaart is

belangrijk want direct na de diefstal gebruil<t men de

kaart aan een automaat in de omgeving'

Een andere techniek is de zogenoemde Libanese loop,

ook wel de Marsillaanse strik genoemd,waarbii een

ijzerdraad wordt ingebracht in de gleuf van het

bankautomaat. Hierdoor blijft de bankkaart steken'

Met de lus halen de dieven de kaart uit wanneer het

slachtoffer weg is. Door over de schouder mee te

kijken of met behulp van een minicamera achterhalen

ze ook de PIN code.

Waar moet u op letten?

Leer uw pincode uit uw hoofd en verkies

betaalmiddelen die hier gebruil< van maken.

Scherm met uw vriie hand st,eeds het
toetsenl<lavier af wanneer u de code intypt.

Verlies uw kaart niet uit het oog, ool< niet wanneer

u afrekent in bijvoorbeeld een restaurant. Vergezel

steeds de persoon die uw l<aart heeft ontvangen.

Geef uw PIN code nooit door aan bijvoorbeeld

iemand die zegt dat hij een bankbediende is.

Laat u niet afleiden als u bezig bent aan het

bankautomaat.
Laat onbel<enden niet te dicht bij u staan wanneer

u uw transactie doet. Vraag hen om afstand te

houden.
Vermijd het gebruik van betaling met een bankl<aart

via internet. Kies voor een betaling met
overschrijving.
Onderteken steeds uw bankl<aart bij ontvangst.

Ga niet in op het aanbod van vreemden die u willen

helpen bij het gebruil< van het autornaat en u

bijvoorbeeld aanraden om nog eens de PIN code

in te typen.
. Laat bij verlies uw l<aart onmiddellijl< blokkeren

via CARD STOP (24u op 24u) op het nummer

(32)070 344 344. Nog tijdens het gesprek wordt
de kaart geblol<l<eerd.

Preventi ed i enst@bl an ken berge. be
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Onderwiis

Nieuws uit de gemeenteschool
van Zuienkerke

Ons l<inderen konden hun hartje ophalen aan de

carnavalstoet 2006.

Zoals ell< jaar trokken we met een bont gezelschap

door de straten van Zuienl<erke, begeleid door heel

wat ouders en grootouders die eveneens hun best

hadden gedaan om zich kleurrijk te verl<leden.

E6nmaal terug op school l<regen de leerlingen heer-

Iijl<e warme chocomell< en daarvoor zorgden de leden

van onze Vriendenl<ring. Er werd een dansfeestje

georganiseerd om de namiddag af te sluiten'

Een weekje voor de paasval<antie organiseerde de

Vriendenl<ringvan onze school een spaghettiavond.

Bijna 200 personen mochten zij er verwelkomen. Na

de maaltijd was er voor de leerlingen een vrii po-

dium waar zii naar hartelust hun talenten konden

botvieren.

Alle kleuters krijgen vanaf de paasvakantie een tuintje

om wat groentjes en bloempies te planten, te zaaien

en dat in samenwerking met MOS'

Ondertussen sorteren we oP school alle papier'

l<arton, brik en ander afval. Ook ziin we Sestart -
met de steun van een grootouder - met het

composteren van afval.

Professoren van de universiteit van Leuven zijn bii

ons bezoek geweest. Ze wilden via toetsen en het

bevragen van leerkrachten nagaan welke wisl<unde-

methode wij hanteren. Jaarliiks doen wij met de

leerlingen van het zesde leerjaar mee aan de OVSG-

toetsen en daar scoren onze leerlingen - o.a. voor

wisl<unde - ell< iaar een heel stuk boven het gemid-

delde vanVlaanderen. Ze wilden nagaan hoe dat l<omt!

Op zondag 23 april hebben we ons schoolfeest. De

leerlingen treden tweemaal oP met:" Deprehistorie
" om 13.30 en l5 uur. Na het optreden starten de

voll<sspelen, het raadspel en is er drank en eten

voorzien. De ballonnen Saan de vrijdag voor het

schoolfeest de lucht in.
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Op vrijdag 30 juni hebben we dan onze
BINGOAVOND waar opnieuw heel wat prijzen te
verdienen zijn. De avond start om 19.30 uur.

Sportweetjes van de gemeen-
telijke basisschool

Netbal Oostende op 8 februari 2006

De meisjesploeg (uit het 5d" en 6d" leerjaar) eindigden

op een verdienstelijke 3d" plaats. de jongensploeg (5d"

leerjaar) won alle wedstrijden en werd daardoor
rechtstreel<s geplaatst voor de Provinciale halve fi-

nales in Oudenburg.

Swimmathon oo l5 februari 2006

Met l2 leerlingen uit 5 en 6, I uur aflossing zwemmen:

dat was de opdracht.
Vorig jaar werd er 3525 gezwommen. Na l5 min

hadden we 900m, na een half uur 1825m, na 45 minu-

ten 2800m en na I uur sneuvelde het record (van

2003: 3775) met 25m. Met 3800m eindigden we op

een mooie 4d" plaats. Proficiat !

Netbal - Provinciale halve finales jongens - Ouden-
burg l6 maart 2006

Met 6 leerlingen uit het 6d" leerjaar (Olivier, Gilles,

Jonas, Jeffrey, Jeroen en S6bastien) trol<ken we ten

aanval.

We hadden 3 poulewedstrijden te spelen.

I verloren we nipt met l4- I 2

2 was een spetterende overwinning : 5-21

3 was een zenuwslopende spannende match en

wonnen we met I l- l4

Om een selectie af te dwingen voor de finale hadden

we not I match te spelen tegen de 2d" van de andere

poule. Deze verloren we spijtig genoeg met 24- I l.
Voor alle deelnemers was dit de laatste wedstrijd
netbal met onze school.
Bedankt voor de spannende momenten.

Rollebolle met de kleuters
Op vrijdag 24 maart 2006 hadden de kleuters van de

2d" en 3d" l<leuterl<las een spetterende maar vooral
sportieve voormidd ag. Ze hadden hun beste
sportl<leren en -schoenen aangetrol<l<en en

vertrol<l<en vol enthousiasme naar Rollebolle. Drie
uur later ploften zezich uitgeteld maar tevreden neer

op de bus.

Sportieve groetjes,

Juf Nadine en juf Tamara

Polderschooltje Meetkerke

Het tweede trimester is weer voorbijgevlogen en ...
natuurlijk viel ook weer heel wat te beleven.

De ldeuters gingen "rollebolle" Dit is gymen,springen,

rollen, klauteren, glijden,... via unieke parcours,
uitgestippeld door de SVS-sport op school.
Het thema carnaval werd zowel bij l<leuters als lager

op een expressieve wijze uitgewerkt via

maken van masl<ers, verkleden, schminken, stoet,...
De lagere l<lassen hielden twee l<unstige namiddagen

met actpainting, ontwerpen en knutselen van heuse

plaasteren beelden en assembleren van Afrikaanse
en moderne masl<ers.

Tijdens de tweede week u"n .r"ra kregen we hoog
bezoek.Twee heren van de inspectie l<wamen langs

voor de alombekende 7-jaarlijkse doorlichting.

zt



De jaarlijkse l<offiel<aarting werd een onverwacht
succes. Het sportzaakie zat nokvol.Tot vroeg in de

morgen werd gel<aart en gespeeld (gezelschaps-
spelen). Ook de oliebollen waren om van te snoepen.
Danl< aan alle ouders , leerl<rachten, en leerlingen
voor de steun.

Na de paasvakantie, op dinsdagnamiddag 25 april
2006, is er onze jaarlijkse'Open deur'. Op deze iets
ongewone l<lasdag kunnen de ouders zich inleven in
de leer- en leefwereld van de l<inderen.

Ons tweejaarlijl<s schoolfeest gaat door op zaterdag
6 mei 2005 onder het moto 'Polderschooltje in

beweging'.Van l4 u. tot 17 u. trel<ken boerenl<arren,
treintjes,billenl<arren en andere leuke rijtuigen door
het dorp. Met deze ongewone vervoersmiddelen
verplaatsen l<i nderen, ouders, grootouders en sympa-
thisanten zich in groepjes langs de landelijl<e dorps-
wegen. Deze unieke rondrit zit verpal<t in een
'smoefeldorpsspel' met een afwisseling van volks-
spelen, zoekopdrachten en smoefels op diverse
boerderijen. Langs deze weg danl<en wij de ouders
en grootouders die voor de gelegenheid hun
accommodatie ter beschikl<i ng stel len, tot welslagen
van onze schoolfeesttocht.

Wil sluiten de feest-
elijke dag af met een

recePtie en een bar-
becue. I nsch rijven l<an

via de Kinderen en de

leerl<rachten van de

school info 050/ 3l
54 40.

Schrijnwerkerij Wybo Kurt
Blankenbergsesteenweg 13 - 8377 Zuienkerke

Tel. 0501 41.19.88 - F ax 0501 12.89.59
GSM 0176140.94.15

E - mail : Wy b o. kurt@ b e lg ac o m. n e t
Website : www. wybo-kurt.be

l{ieuwbouw - Renovatie

HOUT . PVC

Blankenbergse stwg +il1 - 83tl Zuienkerke

O5O/+2 +3 +4- Fax oso/+1s7 25

#

E-ma il: acta-press. bvba@pa ndora. be :

. Handels & gelegenheidsdrul<werl< 
=

geboortel<aartjes - huwelijl<sl<aarten 

=
. Tijdschriften. Fotol<aarten 

=Mits afgifte van deze advertentie 

=
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New Balance Tweedaagse van
Vlaanderen te Blankenberge
6 en 7 mei 2006

De plaatselijke verenigingen zorgen te Nieuwmunster

en Zuienkerl<e voor de innerlijke mens.
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28ste Wandeltocht door de
Meetkerkse Moeren

DONDERDAG 25 MEI 2OO5

organisatie: sportraad

Afstanden 6 -12 - 20 - 28 km

lnschriivingen en vrije start vanaf 8 uur te Meetkerke

in het sportcentrum

inschrijvingsprijs: 1,50 EUR

ledenl<orting: 0,40 EUR

Traditioneel vindt tijdens het eerste weekend van

mei de tweedaagse van Blankenberge plaats.

Dit jaar is dat zaterdag 6 mei en zondag 7 mei 2006.

parkoersen:
* animatieparl<oers :6 l<m.
* animatieparkoers: l4 km
* sportieve natuurwandeling: 24 km
* lange afstandwandeling: 42!<m

start Grote Markt Blankenberge

tussen8uuren l5uur
laatste aankomst: l8 uur

inschrijvingsprijs:
voor I dag: 4,50 EUR (bij voorinschriiving)

5,50 EUR (dag zelf)
2 dagen:7 EUR {bij voorinschrijving)
9 EUR" (dag zelf)

Zarcerdag6 mei gaat het parkoers richti ng Zu ien kerke

Op die dag maakt Zuienl<erke zich op om de duizen-

den wandelaars te verwelkomen. ln de Kerl<straat

en de Nieuwe Steenweg bieden prondelaars hun

tweedehandswaar te koop aan.

Gelnteresseerden ku nnen een standplaats reserveren

bijAnn Michiels, rekendienst tel.050/ 42.70.48 of via

mail ann.michiels@publilink'be

De deelname is gratis, maar inschrijven voor 28 april

is wel nodig. Voor het gemeentehuis rond l2 uur

tonen ambachtslui hun kunde.Aan het monumentje

vindt er een straat-tentoonstelling plaats van oude

landbouwtractors. De streetband'Het Dreamteam'

onder leiding van Freddy Meysman zorgt in
Zuienkerke voor de nodige muzikale animatie en Duo

Magit brengt sfeermuziek in Nieuwmunster.

INLICI.ITINGEN
Alain De Vlieghe, tel. 0475/96.55.69
Franky Goethals, tel. 047 61 48.3 1 .69
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Bibliotheek

Een greep uit de aanwinsten

YOLWASSENENAFDELING

Romans
Gestrand / door Karin Fossum

\&rloren I door Nicci French
Het oog van de luipaard / door Henning Mankell
De helaasheid der dingen / door DimitriVerhulst

ls je vakantie al geboel<t maar ben je nog op zoek
naar mooie, leuke of interessante bezienswaardig-
heden tijdens je verblijf? Dan vind je in die reisgidsen
heel wat tips of adressen. Zo'n gids is bijvoorbeeld
'La France gourmande: een culinaire rondreis langs

Franse markten en festivals'.

Nog meer achtergrondinformatie lees je in de boeken
met reisbeschrijvingen of in werken die de historische
achtergrond van een stad of streel< belichten. Ook
die hebben we in huis.

Bijvoorbeeld:
'Het stenen boudoir: reizen door de verscholen
dorpen van Sicili6'
'De stenen van Balazuc: de geschiedenis van een Frans

dorp'

En dan is er ook nog een grote keuze aan romans die
de eetcultuur, het zoete of harde leven in een
pittoresk dorpje behandelen.

Naast al die reislectuur kan je ook nog kennismaken
met wereldmuziek. Cd's met vrolijke of exotische
klanken uit alle continenten zorgen er gegarandeerd
voor dat je al in de goede sfeer raakt.

Binnenkort verwachten we ook nog een wissel-
collectie'Tuinen en tuinieren'.

Een trip naar'De Boekennok' is meer dan de moeite
waard.

Tot binnenl<ort.

TEUGDAFDELING

I-eesboeken
Stad / door Pieter Gaudesaboos
en Koen De Poorter

Timboektoe rules ! I door Carry Slee

Vos en Haas en de dief van lek /
door SylviaVanden Heede

Boze drieling i door Paul\kn Loon

"De Boekennok": Ook voor jou!

Nu de lange koude winter eindelijk voorbij is beginnen
de vakantieplannen waarschijnlijl< al min of meer vaste

vormen te krijgen of niet soms? ln beide gevallen
kan een bezoel< aan 'De Boekennol<' je verder op
weg helpen. Momenteel beschikken we immers over
een wisselcollectie reislectuur en reishandboel<en uit
de bibliotheel< van Brugge om u tegen te zeggen.

Zoek je nog een reisbestemming? Kom dan eens
grasduinen in het wereldwijde aanbod van reisgidsen.
De kans is groot dat je dit jaar op een plel< verzeild
geraakt waar je thuis nog niet van gedroomd had. ln
het boel<enrek vertrel< je in A(ustrali6) en dan kom
je o.a. Chili, Honduras, lndit-', Mallorca en NewYorl<
City tegen om te eindigen in Z(uid-Afrika).
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De Politie zorgt voor je woning
tijdens je vakantie

Je gaat met vakantie.
Wij hopen met.jou op een zonnige vakantie en een

vakantie zonder zorgen. Zonder zor:gen? Ja, maar niet
zonder voorzorgen. Geef dieven zo weinig mogelijk
kansen.

Ook de politie houdt een oogje in het zeil. Op
regelmatige tijdstippen zal de politie je woning
controleren op onregelmatigheden.Je moet enkel bij
de plaatselijl<e politie langs taan en volgende
inlichtingen meedelen:

* naam en woonplaats
* vakantieverblijf
* contactpersoon bij noodgevallen
* aard woning, alarmgegevens.

Wij wensen je een zorgeloze vakantie
behouden thuiskomst toe.

,#\.

S h'l

CAFE. RESTAURAAff

I(RU'SKALSIJDE
BLAN KEN BERGSE STEENWEG 66

8377 ZUIENKERKE

05014279 27

gezellig interieur
specialiteit van ribbetjes, cdte d l'os

meeneemgerechten mogelijk
menu's, steengrill en fondue op reservatie

woensdag en donderdag gesloten
schoolvakanties alle dagen geopend.
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Verenigingen

Vereniging in de kijker
Vakantiegenoegens Zu ien ke rke

Even Vakantiegenoegens voorstellen.

Met onze plaatselijke afdeling zijn we gestart in 1985.

Het kostte wel wat moeite om hetACW bestuur te
overtuigen met een aparte werkgroep te starten.
Op 6 maart van dat jaar hadden we dan onze eerste
bestuursvergadering en werd er een jaarprogramma

uitgewerl<t.

Bij de start waren er I I families lid van Vakantie-

genoegens en het lidgeld bedroeg toen 560 fr.ljaar.

T&**$S ffitrffi$fl 1dHffiffitJtjffi Hflffiffi##p

De Smet De Noeyerlqqn 8

8420 Wenduine

Tonio@wendimo,be

Daarvoor ontving men om de l4 dagen lnfo-Vakantie-

genoegens, de voorloper van Kreo.

Op l2 april hadden we dan onze eerste activiteit
waarop we een 45-tal deelnemers mochten
begroeten. Hetwas een dia-avond overTirol en de

Dolomieten, gebracht door een bestuurslid, Dominiek
Bogaert. Ondertussen waren er ook een negental

leden bij gekomen.

Verder waren er dat jaar ook nog twee wandelingen,

een fietstocht en een busreis.

Op 27 december werd voor de eerste maal een

bietenkop wandeling ingericht. Dit werd een echt
succes. Na een hevige storm, die enkele dagen

aanhield,viel die vrijdagavond de wind en konden we

Caf6 en Feestzaal

De lYieuwe Blauwe Tbren

Zaal voor alle gelegenheden tot 200 personen:

huwelijken, communiefeesten, vergaderingen,
rour,vmaaltijden

Eigen leuken! - Ruime parking!

Blankenbergse Steenweg2 - 8377 Zuienkerke
Tel./Fax 050/31 44 65 - GSM 0497142 32 98
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met 8l deelnemers op stap. Na de wandeling
mochten zijzicht te goed doen aan erwtensoep met
brood en voor de kinderen chocolademelk.

Na deze moeizame start konden we jaar na jaar op
een trouw publiek rekenen. De ene activiteit lokte
al wat meer volk dan de andere.

Alle activiteiten opnoemen zou ons te ver leiden,
maar enkel toppers mogen toch niet ontbreken:
Een filmavond over de Filippijnen, doorWalterVerleye,
met 97 deelnemers.

Ool< de bietenkop wandeling gevolgd door een
hutsepot souper was ieder jaar een publiekstrekker
met een uitschieter tot I 60 deelnemers. Vele mensen
zullen zich de zomerwandelingen, met de barbecue,
herinneren waarop we ook steeds een talrijk publiek
mochten verwelkomen.

Naast wandelen en eten hadden we ook aandacht
voor informatie en culturele ontspanning. Op de
avond over de moorden van Beernem, het levenswerk
van A. Ryserhove, was de bomvolle sportzaal zo in
de ban van de sprel<er dat je een speld kon horen
vallen. Pas op het einde van de avond l<wamen we te
weten dat ook baron Henri d'Udekem d'Acoz
aanwezig was. Ool< voor Maurice DeWilde liep de
sportzaalvol. Hij vertelde over'Achter de schermen
van Collaboratie en Repressie'tot in de kleine uurtjes.
Wie erbij was in de Gallo-Romeinse wijnkelder zal
die avond ook niet vlug vergeten.

Maar dat Vakantiegenoegens niet enkel aan plezier
denkt werd in l99l bewezen met een kaas en
wijnavond ten voordele van Roemenid. Naast een
massa hulpgoederen, konden we ook 40000 fr.
overhandigen aan Medios YZW, die een kinder-

Filip LAGROU
H ERSTELLINGEN en I NSTALLATIES

#
l(ffiC.
verzekeringen

Michel Beirens-Erna Willems
Oostendsesteenweg 92

8377 Houtave - Zuienkerke
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
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Blonkenbergse Steenweg I 4
837/ Zuienkerke

Tel. O5O/42 47 47
' Sluitingsdog: moondog

Open: il.3O-I4.3O & t7.3O-23.3O u
zoterdog tot 24 u

a

ELEKTRICITEIT

CENTRALE VERWARMING . SANITAIR

Nieuwesteenweg 49 . ZUIENKERKE
Tel. 050/41 5425 . Fox. 050/41 83 54

O476125 57 14 . E-moil: filip.logrou@pi.be
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ziekenhuis in Ploiesti ging bevoorraden. Andere
opmerl<elijke activiteiten waren buikspreker Gert
Boullart, een vertelavond met Robert Boterberghe,
een bierproefavond.

Door de jaren heen hebben bestuursleden afgehaakt

en werden vervangen.

De zwaarste klap kregen we op het einde van 2000

met het overlijden van SonjaVan Nevel, een zeer actief
bestuurslid. De door haar ontworpen affiches waren
echte l<unstwerken.

Momenteel bestaat het bestuur uit: Romain en Edith

Van Belle-Del<eyzer, Filip en Conny Bouckaert-Van
Belle, Rik en Marleen Gryp-Caelenberghe, Henri en

Marie-Th6rdse Cuypers-Vand il le, Jacques en Marij l<e

Serruys-Valcl<e,Wim Cools en Katarina Krimer.

Jaar na jaar proberen we een gevarieerd activiteiten
programma op te stellen. Voor 2006 kozen we voor:

Quiz- en spelavond (4 februari), Hoevewandeling (9

april), bezoek aan de haven van Zeebrugge (4 juli),

bezoek aan het riolenmuseum en de Marollen (21

oktober).

maar de topper reserveren we voor I I juni. Dan

gaat voor de 8" l<eer de Zuienkerkse sneul<elroute

door. Speciaal dit jaar is dat we de volledige opbrengst
schenl<en aan "Palliatieve Thuiszorg Noord West-
Vlaanderen" waar inwoners van Zuienkerke ook een

beroep op l<unnen doen. Dus massaal inschrijven is

de boodschap.

Wie wil, kan dit initiatief ook steunen door storting
op rekening 833-34721 I 2-6 t vanVakantiegenoegens

Zuienkerke met de melding "steun Palliatieve
Thuiszorg"

Tot dan

Het Bestuur

Sneu kel route Praktisch

Vrije start tussen 13.30 en 14.30 uur aan de

G emeenteschoo I van Zu ien l<erl<e (N i euwe Steenweg

37)

Bijdrage in de kosten:

Daarvoor krijgen we naast een namiddag wandel- of
fietsplezier enkele versnaperingen op onze tocht.
lnlichtingen en inschrijvingen (voor 5 juni) bij:

RomainVan Belle, Nieuwe Steenweg I 06,050i4 1.35.52

Fi I i p Bouckaert, N ieuwe Steenweg I 22,049 4 I 57 .03.9 I

Feestcom it6 Zu ien kerke

Voor het kermisweekend op I 6, I 7 en l8 juni 2005

heeft het feestcomit6 Zuienkerke weer een
spetterend feestprogram ma klaargestoomd.

Vrijdag l5 juni 2006
Om l7u: SMUL- & AVONDMARKT
Om 22u: ZOMER BINGO-AVOND
- ln de feesttent achter het Gemeentehuis
- Prijzenpot voor een waarde van

1.000 euro
- Afgewisseld met zang

(TommyVERBURGH) en dans

Zaterdag !7 juni 2006
THE VINYL PARTY
ln de feesttent achter het Gemeentehuis
om 2luur: Fuif met muziek uit de jaren 70-
80-90

Zondag l8 juni 2A06
Om I2u: BARBECUE in de feesttent
Feestmaal en buikspreker Mister BOUL-
LARI werkt op een humoristische manier
op onze lachspieren.

Leden Niet-lede*

\folwassenen
Kinderen

€ 8,00
€ 6,00

€ 9,00

€ 7,00
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Parochieraad Houtave

Op vrijdag 2l april 2005 om I 9 uur organiseert de

parochieraad van Houtave een chocol<aarting in de

Maere ten voordele van de parochiale werl<en Sint-

Bavo.

De choco is van eigen mal<elii en met verse
hoeveproducten.
Steun en inleg:2 euro.
Meer info bij Martine De Bree.

Vriendenkring van bloedgevers
huldigen hun donoren te Zuien'
kerke

Op zaterdag I I maart 2006 ging de jaarlijl<se

huldeplechtigheid door van de vriiwillige bloedgevers

te Zuienkerl<e. ln het totaal werden 2l donoren
gehuldigd voor 20,40,60,80,100 of 120 bloedgiften.

We vermelden hier de Zuienl<erl<enaars die gehuldigd

werden:

Voor 20 bloedgiften: Marleen Caeienberghe, Rony

Compernolle, Heidi Debeerst, Herv6Van Canneyt,

Koen Vandewalie, Diri<Versyci< en KeliyWybo
Voo r 40,b,Io+dgifoe,+u.,t*{errnan'Vom'Kemehrouck en

GeertWillems
Voor 60 btoedgiften1$la,r,je.AonE Dei oddere
Voor 80 bloedgiften: I

Geeter en HubertVan
Voor I 00 bioedgiften: Jos
Eric Rotsaert ontving een

'de 6$-jarigen'

ffiei$,6:r, F.ene De

Aandenken voor

s feestmaal
de$oop van

bloed gaf esen-

het souperi geringe

bestuur

rdi

een

bijzondere inspanning doen om die avond een extra
feestelijk tintie te geven.

Jeannine Samijn, voorzitterVriendenkring

De aanqezige gevi

aangebqflen. lede
2005 te$minste *6rf
heid deriil te nernep
bijdragelflvan,,€.il I

I

I . Morie-Anne Deloddere 3. Heidi Debeerst 5. Hermon Von Kerrebrouck
6. Ren6 De Geeter
7. Dtrk De Decker

2. Morleen Coelenberghe 4. Rony Compernolle

Op de foto's :de gehuldigden samen met het bestuur en de aanwezige gevierde Zuienkerl<enaars ell< afzonderliik
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Sen ioren CENTRU,IA HOUTAVE

KBG Zuien kerke Actieve Vere-
niging

Ontdek deze u itzonder li 1ke gezellige

RESTO - BI5TRO - TEA ROOM

bdere aonaeraag fec fiet

De lente is in het land en de KBG haalt het stalen

ros van stal.

ledere donderdag wordt er gefietst. ledereen is

welkom, ook niet-leden van de KBG.

lnteresse om mee te fietsen, neem contact oP met
d e fietsverantwoordel i j ken.

Romain enAgnes Dewulf - Jacxsens
tel. 050141.59.08 of gsm 0476145.80.53

TRAVALIE

Wisse I end e suggest iemenu

Huisgemoakt roomijs,
Torte Tatin en pannekoeken

U nieke occomodotie voor:
F amili ef eestj es, zakendiner s,

rouwmooltijden
mox. 30 pe?sonen

Reservotie gewenst:050/32 00 63
Woensdag en donderdag gesloten

SLAGERIJ

ERMfr
SPECIALITEIT

gehakt, worst,
droge worst,
bloedworst

Nieuwe Steenweg 60,

8317 Zuienkerke
Tel. 050141 t3 4l

wrvw. slagerijherman.be
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Burgerlijke Stand

Geboorten

REINOUT DANNEELS,
geboren te Knold<e-Heist op 3 februari 2006,zoontje

van Lagast Emmy en Danneels Franl<y, wonende te

Zuienkerke

BERT DANNEELS,
geboren te Knokke-Heist op 3 februari 2006,zoontie
van Lagast Emmy en Danneels Franky, wonende te

Zuienl<erke

JORBEN MAES,
geboren te Brugge op 3 februari 2006,zoontje van

Sophie Teetaert en van Maes Bram, wonende te
Houtave

JOLTEN LEBACQ,
geboren te Brugge op 8 februari 2006, dochtertje
van Lebacq Yves, wonende te Nieuw-munster

DOUGLAS DE GRAEVE, geboren te Knokl<e-

Heist op I maart, 2006,zoontie van Claeys Marleen

en van De Graeve Gino, wonende te Zuienl<erke.

Huwelijken

DUBOIS NIK!,geboren te Brugge op l2 februari
2006 en VANDERBORGHT BARL geboren te

Aalst op l8 maart 1985, gehuwd te Zuienkerke op

I I februari 2006.

^ .;;df;,x

C=-'
,'\'1 ir'

6p zoek haq,
sen ionge en

":#El:,:"='ff,::".
lnge lde helpt
je daar graag
mee vooruit !

Voor info:
Nieuwesteenweg 25 Of:

8377 Zuienkerl,e Kinderopvong KAV

Gsn: 0497 /59.89.\3 Tel.: 050/41 .5,l .95

ombachtel ijke geitenkaos
Ooenbare morkten:
woe., zat.i Knokke - zon.: 5t. Michiels
donderdogr Wenduine
donderdognomiddog: folkloremorkt Heist
vrijdog: Blankenberge

Verkoop in het kaoswinkeltie:
woensdog: 14 - 18u.

donderdog: 9 - l?u. en vqn 14 - 18u.

vrijdag: 9 - 12u. en von 14 - 18u.

zorerdog:14 - 18u.

Meelkerksestroot 16 - Zuienkerke' T el. 050 I 41 7 6 tB
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Sterfgevallen

HUYGHEBAERT DENISE, geboren te Brugge op
l4 november I 933 en overleden te Blanl<enberge

op I februari2006,weduwe van Floryn Remi en van
Trotteyn Omer, wonende te Zuienl<erl<e.

LUCKER NICO, geboren te Brugge op26juli 1970

en overleden te Kortrijk op l3 februari 2006,
echtgenoot van Decuyper Patricia , wonende te
Houtave

PROVOOST AN D REAS, geboren te Zuienkerl<e
op l3 iuli 1924 en overleden te Blanl<enberge op 8
maart 2006, weduwnaar van Deslyper Maria en
levengsgezel van Storme Clodit, wonende te
Zuienkerke.

DE DECKERE JURGEN, geboren te Blankenberge
op 22 april I 975 en overleden te Brugge op I 4 maart
}}}5,ongehuwd en wonende te Houtave.

Jubileum

YVONNE DEMEYERE ENALBERT NEYRINK
Op 17 januari 1956 huwden Albert Neyrinck en
Yvonne Demeyere te Moere. Hoewel hun huwelijk
zich voltrok in Moere is dit jubilerend echtpaar een
echt Zuienkerks l<oppel, maar de bruid woonde een
paar jaar in Moere, tot ze door haar huwelijl< weer
Zuienkerkenaar werd.

Onze jubilarissen kregen twee zonen en twee
kleinl<inderen. Zoon Urbain kent zowat iedere
Zuienl<erkenaar: hij is rattenvanger bij de Nieuwe
Polder van Blanl<enberge. Albert en Yvonne blijven
hun goed humeur bewaren ondanl<s de vele aanslagen

op hun gezondheid. Hartelijl<e gelul<wensen aan deze
moedige en welgezinde jubilarissen !

GABRIELLE VANHOORENWEDER EN
LOUIS COBBAERT
Op woensdag 8 februari 1956 huwde Gabridlle
Vanhoorenweder uit de Meetl<erl<se Moere met Louis

Cobbaert uit Bekegem. Sindsdien woont dit echtpaar
in het ouderlijke huis van Gabri6lle .Ze l<regen twee
zoons en een dochter. Ze hebben ook zeven klein-
kinderen. Toen Gabridlle -bijna twee jaar geleden-
plots ziel< werd, volgde een langdurende ziekenhuis-
opname en herstelde ze onvoldoende om nog rerug
naar huis te kunnen komen.
Noodgedwongen heeft zij nu haar nieuwe thuis in
'Herdershove'. Op zaterdag I I februari ging de
gemeentelijke overheid dan ook naar ginder om onze
jubilarissen in de bloemetjes te zetren.Van harte pro-
ficiat !

PAULE CHRTSTTAENS EN DANtLt KNEJE-
VITCH
Op I maart 1956 trad Danilo Knejevitch in het huwe-
lijl< met Paule Christiaens te Blanl<enberge.

Zij runden verschillende Horecazaken in Blanken-
berge en te Zuienl<erke.
Dit echtpaar koos om te genieten van welverdiende
rust te Zuienl<erke en zij wensten hun Gouden

Jubileum in zeer intieme kring te vieren.Wij wensen
hen nog vele jaren samen toe !

Jacques Demeyere, schepen van feestelijkheden
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l*lensen van bij ons

Sabine Decloedt Secretaresse
KVLV Zuienkerke

Enl<ele jaren geleden werd de derde donderdag van

april uitgeroepen tot secretaressedag. Hierdoor is
donderdag 20 april dit jaar de dag om alle secre-

taresses in de bloemetjes te zetten. Deze datum

valt nagenoeg samen met de publicatie van het Polder-

l<rantje en daarom vond de redactieraad het een uit-
gelezen moment voor een gesprek met een secreta-

resse die in onze gemeente woont. Omdat ze al ia-
ren professionele en vrijwillige secretariaatstal<en

combineert, kozen we voor Sabine Decloedt. Toen

il< haar thuis ging opzoeken in de "Katteroghe" langs

de Blankenbergse Steenweg ondervond ik meteen

dat een gastvrij onthaal een belangrijke kwaliteit is

van een goede secretaresse.

"Je wordt een vertrouwenspersoon waarbij
mensen hun verhaal kwijt kunnen"

"Na mijn tweede middelbaar in de richting Latiin-
Griel<s veranderde ik van studierichting binnen het
Sint-Andreasinstituut, in Brugge. Omdat il< er dan al

van droomde om later kantoorwerl< te doen, koos

ik voor de richting Secretariaat-Talen. Nadien volgde

ik deze richting opAl-niveau in de hogeschool die

nu de naam KHBO draagt. Toen il< afstudeerde kon

il< vanuit de school onmiddellijk aan de slag bij Fortis,
waar il< een jaar loketervaring opdeed.

Daarna volgden drie maanden tijdelijke tewerl<stelling

bij een advocatenkantoor. Dit was een functie die

me minder lag omdat ik er teveel mijn werl< tussen

vier muren diende uit te voeren en weinig contact
had met andere mensen. Mijn derde werl<gever was
" Mannesmann An lagebau", een i nternationaal bed rijf
dat in Zeebrugge alle praktische voorbereidingen trof
zodat de firma"Statoil" daarna via de pijplijn gas van

Noorwegen naar Belgi6 kon transporteren.

Gedurende achttien maanden oefende ik er de meest

diverse administratieve taken uit. Sedert juli I 993

werl< il< bij mijn huidige werl<gever, de Christelijke
Mutualiteit. Aan het loket op een aantal plaatsen aan

de kust l<an il< mensen helpen. Vooral in de l<leinere

F
S

l<antoren is het contact zeer persoonlijk. De men-
sen noemen je meestal bij de voornaam. Wanneer
ze ziek zijn, komen ze dil<wijls rechtstreel<s van de

dol<ter en omdat je ook in de gezondheidssector
werl<t, vertrouwen ze je soms heel persoonlijlce za-

ken toe. Je wordt hun vertrouwenspersoon waarbij
ze hun verhaal l<wijt kunnen."

Doorheen de jaren aan het lol<et maal<te Sabine sa-

men met haar vele cliiinten uiteenlopende verande-
ringen mee. Sommigen werden ernstig ziel<, overle-
den of verloren hun partner,anderen genazen,trouw-
den of werden de ouders van een kindje. Er waren
uiteraard ook ontwil<l<elingen in haar eigen leven.

Zehad MichelVanVooren leren kennen en werd naast

zijn echtgenote ook een beetje zijn priv6-secreta-
resse. Als zelfstandig timmerman en schrijnwerker
kon hij steeds op haar rekenen om offertes of factu-
ren te typen. Na de geboorte van hun zoontje
Lorenzo had ze daarvoor echter steeds minder tijd.
De computerwereld is intussen ge6volueerd en

Michel ging met zijn tijd mee waardoor hij met een

aangepast softwarepakl<et de meeste ad m i n istratieve
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tal<en zelf kan uitvoeren. Maar de telefoon opnemen
wanneer haar man op locatie werkt, doet Sabine nog

heel regelmatig.

"E6n jaar gratis bii KVLY"

"Op l9 septembe r l992ben ik met Michel gehuwd
en kwam ik in Zuienl<erke wonen. Zoals alle nieuwe
vrouwelijl<e inwoners l<reeg ik de l<ans om 66n jaar

gratis lid te zijn van KVLV. Nadien bleef ik graag lid

van de vereniging die tegenwoordig bekend staat als

"KVLV:vrouwen met vaart." Tien jaar geleden werd
il< gevraagd om plaatselijl< secretaresse te worden
van deze vrouwen beweging.

Sindsdien vervul ik met plezier diverse vrijwillige ta-
ken, zoals lesgevers contacteren, uitnodigingen en

verslagen opmaken en zalen vastleggen. We hebben

een bestuursploeg die positief samenwerkt en waarin

er een goed evenwicht is tussen jonge en minder
jonge bestuursleden. Zo l<unnen we een goed uitge-

balanceerd jaarprogramma samenstellen met aange-

paste activiteiten voor vrouwen van diverse leeftii-
den en met de nodige afwisseling tussen namiddag-

en avondactiviteiten."

Sabine legt verder nog uit dat de Zuienkerkse KVLV-

afdeling ell< jaar zes vormende activiteiten organi-

seert en hierbij steeds zoveel mogelijk aansluit bij

het nationale jaarthema. ln haar enthousiasme zorgt
zij er ool< voor dat il< alvast in mijn agenda noteer
dat KVLV Zuienl<erke op zaterdag I juli het 75-jarig

bestaan van de plaatselijl<e afdeling viert. Ze zet ook
hun taakverdeling uiteen waarbij negen wijl<-
verantwoordelijl<en de uitnodigingen in de bussen van

alle leden deponeren. Hierbij speelt echtgenoot Mi-
chel regelmatig de rol van'hulpsecretaris' wanneer

hij in opdracht van Sabine een voorraad nieuwe uit-
nodigingen gaat afgeven bij deze wijkverantwoorde-
lijl<en. Ell< jaar organiseertze 6 activiteiten.

"De voorzitster bezorgt me elk jaar een bloempje
op secretaressedag"

"Ook secretaressedag wordt in onze vereniging niet
vergeten. De voorzitster,waarmee ik heelgoed kan

samenwerl<en,l<omt dan ell< jaar een bloempje afge-

ven. Vorig jaar ziin we er met het bestuur zelfs een

dag op uit getrokken.

We brachten eerst een geleid bezoek aan het hoofd-
bureau van KVLV in Wijgmaal en reden daarna naar

Leuven waar we voldoende tijd maakten om gezellig

samen een terrasje te doen."

Nodl Delaere

DAM ESKAPSALON

GBECO
de decker chontol

nieuwe steenweg 88
8377 Zuienkerke
tel, 050/41 84 14

TIPS voor

"mensen von bii ons"

ziin steeds welkom

bil iemond

von de redoktie

B-nAtUf € geluk haal je uit jezetf

Een open persoonliike benodering
voor mensen die diepgong in hun leven willen.

Motivotietroining om ie eigenwoorde te vergroten, meer

zelfvertrouwen uit te strolen, ie creotiviteit noor boven te holen...

Persoonliike cooching vonof 12 ioor
Cooching voor bedriiven

B-NATURE - Veronique Beouprez
Oude Molenweg22 - 9377 Meetkerke
047 5 / 9 1.65.30 - Veronique. beouprez@telenet.be
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ld,erkrant-puzzel

De oplossing van onze vorige puzzel:ScHARREBUTER. Een scharrebijter of schallebijter is een grote loopkever.

De 2 winnaars zijn Sylvie De Koker en Marie-Anne Deloddere. Er waren 26 juiste inzendingen.

Hier volgt de nieuwe 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

sraan in twee verschillende val<jes! Liggende streepjes (bv. OCMW-voorzitter), begrippen bestaande uit

meerdere woorden (KoningAlbertplein) sluiten aan zonder spatie

3. Stuur uw volledige oplossing door middel van onderstaand formulier naar Redactie Polderkrantie, Kerl<-

straat 17 8377 Zuienkerke v66r l5/05/2006. Enkel het verticale woord volstaat dus niet!

4. Onder de juiste inzendingen wordt 66n winnaar uitgetrol<ken die een waardebon van

€ 10.00 toegestuurd krijgt

F-
Naam

,,

5.

9.

I . wie fietst op donderdag
2. vzw d ie o pvoed i ngstel efoon VIaan de ren o rgan i seert
3.well<e kvlv viert op I juli 7!-jarig bestaan.

4Vervolledig deze titelsong:wit en zwart.keihard o16

5. naam kunstdorp
6. wat organiseert vakantiegenoegens voor de 8"u maal

7. sportieve voormiddag kleuters
8. naam streetband
9. is 250 jaar geleden geboren
I 0 containerpark Brugge

I l. firma op polderwind
I 2. fam il ienaam tweeli ngbroertjes
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I,oodgietersbedrijf
Geldof Danny
lnstallatie en onderhoud van
Centrale verwarming
Sanitair {
Koper- en zinkwerk

Brandertechnieker
mazoullgas tank- keuringen
en zwembaden

Leeglandstraat 15

8377 Zuienkerke

tel. & fax 050/32 39 76

?'ILTIENKANTOOB

E NIT.

OOSTENDSE STEENWEG 20

8377 MEETKERKE

TEL, 050/312485

FAX 050/32 09 17

UW PARTNER

BELEGGEN

LENEN
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OPROEP AAN AL DE VERENIGINGEN

STUUR ONS UW JAVARKALENDER,
WIJ PUBLICEREN ZE G'R/ATIS

ARTIKELS BINNEN VOOR 30 JUN' 2006
onn.michiels@publilink.be

MAAK OOK GEBRUIK VAN DE ACTIVITEITENKALENDER
I\ DE GANG VAN HET GEMEENTEHUIS

ZO VERMIJDEN DE VERENIGINGEN
ACTIVITEITEN OP HETZELE.DE MOMENT TE ORGANISEREN.



Evenementenkalender

Teru gkerende evenementen

ma

di

ot

4d" di

di

woe

t9

t9

t4

l4

21

t4

l9 repetitie zangkoor

volleybal

turnles

kaartnamiddag

bolling op troumadame

volleybal

l<aartnamiddag

repetitie koor

kleuterdansen (4-5 jaar)

kaarten

kaarten

biljart

Vakantiegenoegens

Vakantiegenoegens

KBG Zuienkerke

KBG Zuienkerl<e

30-70 volleybalclub

Gepensioneerdenbond

Meetkerl<e

Sint-Michielskoor

Sportzaal

5Portzaal

Boldershof

Boldershof

5Portzaal

Sportcentrum

Sint-Michielskerk

Gemeenteschool

Boldershof

Drie Koningen

Boldershof

Sint-Michielskerkwoe (behalve

2d" woe v/d ma.i

2d" woe

don

I"" vrii

2d" vrii

Laatste vnl

v/d maand

2d" zon

v/d maand

2d" en 3d"

zon v/d maand

l9

l6-17

I9

t9

2A

Gregoriaans zangkoor

Fedes

De Troefkaarters

Driekoningenkaarters

Biljart 2000

8-il militaria ruilbeurs

r5- r8.30 schieting wip

Blauwe Toren Nieuw BlauweToren

Blauwe Torenvrienden Nieuw BlauweToren
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April 2006

Di t8 t9.30

Di 18 t9.30

'Zorg voor jezelf!'

door MiekeVerheyen

4d" kool<les'

Een boon voor koffie'

Schoolfeest'De Pr6-H istorie'

Gewestvergadering voor 60+

KVLV Nieuwmunster Bommel

Open deurdag

Akkerwindse spelen

KVLV Zuienl<erl<e

Gemeenteschool

KVLV

Polderschooltje

School Akkerwinde

cafetaria

sportzaal

Reyvaertheem

Lissewege

Polderschooltje

Bloso

Blankenberge

sportzaal

Zon 23

lna24

Di 25

Zon 30

t3

t3.45

t3.30

t0

Zon 30 r5

Mei 2006

Verhalen van Janneke Maan De Blazuin

Zac6ZonT

Zat6

I0- t8

Ganse dag

Cultuurraad

Gemeentebestuur

spietsela

Dorpskom
Zuienkerke
Nieuwmunster

Polderschooltje

Assebroek

Sint-Michielsl<erk

Cafetaria

Sint-Michielskerl<

Sint-Michielskerk

7at6

Vrij 12

Vrij 19

Woe 24

Don 25

Don 25

Zat27

Zan 26

20

20

8-r5

8u.30

,4

Kunsttentoonstelling

Doortocht tweedaagse
voettocht
Prondelmarkt en oude
ambachtenmarkt te Zuienl<erke

Schoolfeest'Polderschooltje
in beweging'

Meibedevaart

Sonates van Mozart

Mis :'Vruchten der Aarde'

Meetkerkse Moerentocht

Rerum Novarumviering
Koffietafel Dirk Defauw

Vormsel en plechtige communie

1"" communie

Polderschooltje

KVLV

De Blazuin

Landelijke gilde - KVLV

Sportraad

ACW

Parochie

Parochie

t6

t0
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DATUM UUR ORGANISATIE PLAATS

DATUM UUR ORGANISATIE PLAATS



Juni 2006

Di 6

Woe 7

Zon ll

Vrij. l6
Zat.17
Zon. l8

14a26

Juli 2005

Vrij 30 19

Feestcomit6

KVLV Nieuwmunster

Gemeenteschool

Zuienkerke Dorp

De Bommel

sportzaal

t6-20

I4- t8

13u.30

r3.30

Bloedinzameling

Fietsgravering

Sneukelroute

Kermisweekend

'stevig op beide benen!'
door Mevr. Rosa Bol

Feestvergadering

Bingo - avond

Rode KruisVlaanderen sportzaal

Preventiedienst Loods Techn. Dienst

Vakantiegenoegens Start in de

cafetaria

Zat I

Yrii 7

Jubelviering 75 iaar
KVLV Zuienkerke

I l-juli viering

KVLV Zuienkerke

Cultuurraad Cultuurraad

DAVIDSFONDS ZUIENKERKE STELT VOOR:
EEN NIET TE MISSEN DAG OP ZATERDAG 13 MEI 2006

We vertrekken met een bus oon het Breughelhof in Meetkerke om 02.30u.

Smokeliike ofsluiter oongeboden door het Dovidsfonds Zuienkerke

Priis: 48 euro per persoon, olles inbegrepen

30 euro voor kinderen *

Reserveren voor 30 opril rqffiw,*ju*"*$roir*ffim,ffiffi

Bil Bortel Jospoert 0479165.67 .06

Luc De Schoolmeeste r 050 I 41 .8 4.64 - 047 B I 4A.3B,BB

Georges Suv6e 050/3 1 .9 4.93

Jocques Demeyere 0501 41 .3978 -0479127 .25.91
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POLDERKRANTTE, l5 april 2005

Driemaandelijks tijdschrift gratis aan de bevoll<ing aangeboden door het Gemeentebestuur in samenwerking met alle adverteerders.

INHOUDSOPGAVE

woord vooraf

gemeenteraad

informatie

vroeger & nu

openbare werl<en &

technische dienst

landbouw & milieu

cultuur

jeugd

preventie

p. I

P. 2-3

P.4-8

9

p. l0-l I

p. 12-13

p. 14-15

P. 16

p. l7-18

p.20-22

P. 23

P.24

P. 25

p.26-29

P. 30

p.3l-32

p. 33-34

P35

p. 37-39

onderwijs

sport & vrije tijd

bibliotheek

politie

verenigingen

senioren

burgerlijl<e stand

mensen van bij ons

polderkrant-puzzel

evenemen[enkalender

Verantwoordelij l<e u itgever : Col lege van Bu rge meester en Schepenen.
Redactieraad: Wim Cools, Noel Delaere, Els Fockedey, EvaVerburgh en Ann Michiels.

Verspreid: 3l januari, I5 april, l51uli, l5 ol<tober 2006.
Artikelszijnaltijdwell<om.Gelieveze lmaand voorhecverschijnenbinnentebrengen.-ann.michiels@publilink.be
De redactie behoudt zich het recht voor artil<els niet te publiceren, in te korten of te wijzigen.

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS

Gemeentebestuur Zuienlcerke

Politie Zuienkerl<e
Technische Dienst
OCMW

Bibliotheek Zuienkerke
PWA
PWA Blankenberge
IPZ Blankenberge-Zuienkerke
Brandweer De Haan
lnformatie Elektriciteit, aardgas
kabeldistributie
defect electriciteit
informatie water
melden gasreuk
defect Openbare Verlichcing

OPENINGSUREN GEMEENTEHUIS

AsU 42.7 O.48 (fax.050/42.85.4 5)
franky.goethals@publi link.be
05014 I . I 4. I 4 (fax.05014 1.96.96)
ASAI4 t .7 5.77 (fax.050/4 I .75.77\
05Ah2.79.98 (fax 050/42 67 3n
sociale.dienst@ocmw-zuienkerke.be
050t42.45.45
A5U 42.7 4.48 (woensdagnamiddag)
asu42.99.42
t0l of 050141 . 10.05

050/4 t.20.20
078135.35.34
015t66.66.66
078t35.35.00
078i35.35.99
0800/65.0.65
osat42.7a.48

Het gemeentehuis is iedere werl<dag open van 9 uur tot l2 uur en de woensdagnamiddag van l3 tot 16.30 uur,
Andere namiddagen is het gemeentehuis gesloten.
Elkeeerstewoensdagvandemaandziinalledienstenvanhetgemeentehuisopenvan l5uurtot lguur:
woensdag 3 mei,7 juni,5 juli 2006
Het gemeentehuis zal gesloten zijn op paasmaandag l7 april 2006, maandag I mei, donderdag 25 mei,
vrijdag 26 mei, maandag 5 juni, dinsdag I I juli en vrijdag 2l juli 2005
OPENINGSUREN PWA: ledere woensdagnamiddag van 13.30 tor l6 uur
gtllllgtylEl POST: ledere werkdag van I I tot l2 uur
OPENINGSUREN BIBLIOTHEEK DE BOEKENNOK (aan de Nieuwe Steenweg)
ledere woensdag van l7 tot l9 uur.
ledere zaterdag van l0 tot l2 uur.Te1r.050147.45.45
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Restouront - Feestzool

De Grote Stove

Specioliteit: Forellen & COte o l'os

Stefon en Notholie Pittery- Verhelst
Nieuwesteenweg 140

8377 Zuienkerke
Tel/Fox :050.42.65.64

Gesloten: dinsdog en woensdog
Feestzool tot lB0 personen

Emoil : info@deqrotestove.be

Resteur"ffirqt Fe

fuffi ffiffiffi8*
* Fgesf- en bonketzool, ideool geschikt voor familie- en communiefeesten
* Groot zomerterros, en speeltuin met springkosteel

Karel en Mieke Govaert - Nieuwesleenweg l, 8377 Zuienkerke

Tel. 050/41 3t 04 - fox OSO/42 63 1t

hoevetendoele@ skyn et.be - www. hoeveten doel e. be

B sltsthsr
Korel Govoert,
Peter en Mieke Goemoere-Govoeri

Oostendsesteenwe g 9, 8377 Meetkerke
Tel. 050/ 31 54 24

Websiie: www.degroiesiove.be


