
Informatieblad over Groot Zuienkerke
verschijnt vier maal per jaar in alle bussen

van Houtave, Zuienkerke, Meetkerke en Nieuwmunster

 GROOT ZUIENKERKE

België - Belgique
P.B.

8370 Blankenberge
BC 6648

A
fg

ift
ek

an
to

o
r: 

 8
37

0 
Bl

an
ke

n
b

er
g

e
Ve

ra
n

tw
o

o
rd

el
ijk

e 
u

it
g

ev
er

:
C

o
lle

g
e 

va
n

 B
u

rg
em

ee
st

er
 e

n
 S

ch
ep

en
en

Ke
rk

st
ra

at
 1

7,
 8

37
7 

Z
u

ie
n

ke
rk

e

editie april-mei-juni 2007

Driemaandelijks informatieblad
 P409105 - nr 86

OCMW-katern
‘t @pest@@rtje



�����������
����������������������������������

�����������������

����������������
�� ��������������
�� �������������������������������������
�� ����������������������������������������
�� ��������������������
�� ����������������������������������

�������������������
���������������

������������������
�����������������

������������������
�������������������

�����������������
��������������������

���������

� � � � � � � � � � � � � � �

��������

��������������������������
�������������������
���������������������������
����������
��������������
������������������

������������
����������������

���������������������� ��������������������



Beste inwoner,

Wat vind je van ons nieuw Polderkrantje ? In ons 
infoboekje vind je weer alle informatie over onze 
gemeente, maar was je niet verrast toen je het in 
je brievenbus kreeg ?
We vinden het vanzelfsprekend dat de natuur 
zichzelf herstelt als de lente haar intrede doet 
en heel wat mooier oogt dan tijdens de koude 
wintermaanden. Met ons krantje ging dit niet zo 
vanzelf. Gelukkig kregen we de hulp van 8 crea-
tieve inwoners die mee zochten naar een nieuwe 
look voor onze voorpagina. De inzendingen voor 
onze wedstrijd (je herinnert je vast de oproep in 
ons vorig  Polderkrantje) waren stuk voor stuk 
unieke creaties. Onze redactieraad deed er lang 

over om uit de (anonieme) inzendingen het meest 
geschikte ontwerp te kiezen. De uiteindelijke win-
naar werd Joris DE VOS, student publiciteit, woon-
achtig te Houtave.
Van harte profi ciat Joris, binnenkort ontvang je 
van ons honderd euro. De overige 7 inzendingen 
mogen ook gezien worden en zijn hieronder te be-
wonderen. Allen hartelijk dank voor jullie inzet ! 

Veel leesgenot en natuurlijk wens ik jullie allen 
veel zon de komende maanden.

Wim Cools
Schepen van informatie                               

Polderkrantje : ann.michiels@publilink.be
Telefoon : 050 / 43 20 50
Ook te lezen op www.zuienkerke.be
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Woord vooraf

Aandacht !!!! aandacht !!!! 
OPMAAK GEMEENTEGIDS 
In de loop van het jaar 2007 start de redactieraad met de opmaak van een nieuwe gemeentegids: 
de wegwijzer.
Wij doen een oproep aan alle verenigingen van onze gemeente om het gemeentebestuur in kennis te 
brengen van de samenstelling van hun bestuur met opgave van het adres, telefoonnummer en e-mail 
adres van de bestuursleden. 
Inlichtingen bij Ann Michiels, ann.michiels@publilink.be – tel. 050/43.20.50

Maaike Danneels

Annelies Saron Iris Monbaliu

Gilbert Jonckheere

Stijn Dewulf

Alexander SaronJoeri Schillewaert



Ieder werkdag van 9 uur tot 12 uur en de woens-
dagnamiddag van 13 uur tot 16.30 uur, behalve 
elke eerste woensdag van de maand is het ge-
meentehuis open in de namiddag van 15 uur tot 
19 uur.
Op  2 mei, 6 juni en  4 juli is er zowel op de 
dienst burgerzaken, fi nanciële dienst, de tech-
nische dienst (dienst stedenbouw) en de politie 
dienstverzekering tot 19 uur.
OPENINGSUREN POSTKANTOOR  : 
ELKE WERKDAG VAN 11-12 UUR 
TEL. POSTKANTOOR BLANKENBERGE : 
050/43.50.80

Gemeenteraad

Openingsuren 
gemeentediensten

ZITTING VAN 25 JANUARI 2007.
Kerkfabriek Sint-Michiel 
De gemeenteraad verleent eenparig gunstig ad-
vies over de dienstjaarrekening 2006 van de 
kerkfabriek Sint-Michiel.

Ontvangsten € 37.681,14
Uitgaven € 29.328,60
Batig saldo € 8.352,54
Aandeel gemeente € 6.888,06

Financiën
De gemeenteraad neemt eenparig kennis van het 
besluit dd. 19 december 2006 van de Gouver-
neur houdende de defi nitieve vaststelling van de 
jaarrekening 2005 van de gemeente.

OCMW
De gemeenteraad keurt het meerjarenplan 2007- 
2009 goed en neemt kennis van het budget 
2007. De voorzitter van de raad voor maatschap-
pelijk welzijn  geeft toelichting bij  het meerjaren-
plan en het budget. 

Gemeentelijke jeugdraad 
De Zuienkerkse Jeugdraad die opgericht werd op 
29 april 2000, wordt opnieuw erkend als advies-
orgaan inzake jeugdaangelegenheden.

Verdeling bevoegdheden schepencollege.
Alvorens de openbare zitting te sluiten gaat de 
voorzitter van de gemeenteraad over tot de me-
dedeling van de bevoegdheden van de leden van 
het College van Burgemeester en Schepenen :

Henri Cuypers, Burgemeester
Algemeen beleid, Politie en Veiligheid, Brandweer, 
Burgerlijke Stand en Bevolking, Begraafplaatsen, 
Administratief personeel.
Kerkfabriek Houtave.

Jacques Demeyere, 1ste schepen
Landbouw en Leefmilieu, Sociaal beleid, Welzijns-
beleid, Bejaarden, Gezin, Jeugd, Toerisme, Fees-
ten en ontvangsten, Ontwikkelingssamenwerking, 
Europese aangelegenheden, Emancipatiebeleid.
Kerkfabriek Meetkerke.

Wim Cools, 2de  schepen
Openbare Werken, Mobiliteit, Technische dienst, 
Technisch personeel, Onderwijs, Public relations 
en informatie, Verantwoordelijke Polderkrantje. 
Kerkfabriek Zuienkerke.

Alain De Vlieghe, 3de schepen
Financiën, Sport, Cultuur, Bibliotheek, Ruimtelijke 
Ordening, Tewerkstelling, Economie, Huisvesting.
Kerkfabriek Nieuwmunster.

Annelies Dewulf, 4de schepen
Maatschappelijk werk, O.C.M.W.

Oudlandpolder Blankenberge.
Jacques Demeyere  wordt aangesteld als effec-
tief vertegenwoordiger in de stuurgroep van het 
Waterschap Oudlandpolder Blankenberge en 
Alain De Vlieghe, als plaatsvervanger. 

PWA
Leo Vanbesien en Geert Quintens worden aange-
duid als vertegenwoordigers in de algemene ver-
gadering van het Plaatselijk Werkgelegenheids-
agentschap Blankenberge-Zuienkerke vzw.

Bibliotheek 
Alain De Vlieghe wordt aangesteld als vertegen-
woordiger van de gemeente om te zetelen in de 
Bibliotheekraad Blankenberge.
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ZITTING VAN 22 FEBRUARI 2007.
Kerkfabriek Sint-Bavo 
De gemeenteraad verleent eenparig gunstig ad-
vies aan de dienstjaarrekening van 2006 van de 
kerkfabriek Sint-Bavo te Houtave.
Ontvangsten € 35.820,89
Uitgaven € 23.864,87
Batig saldo € 11.956,02
Aandeel gemeente € 11.559,55

Financien
* De gemeenteraad stelt volgende belastingen 
voor het dienstjaar 2007 vast:

Opcentiemen op de onroerende voorheffi ng:   
  1.800 
Opcentiemen op de personenbelasting: 7%
Belasting op de afgifte van administratieve 
stukken:  volgens afgifte
Belasting ophalen huisvuil 
  20 euro/alleenstaande
  40 euro /gezin-handelszaak
  40 euro/2de verblijf
  65 euro/woning in vakantiedorp
  10 euro/kampeerplaats
Belasting te huur stellen kamers:
  40 euro/kamer
Belasting kampeerterreinen:
  40 euro/kampeerplaats
Belasting op niet-bebouwde percelen: 
  15 euro/strekkende meter palende  
  aan de straat of 125 euro/perceel
Belasting op tweede verblijven:  425 euro
Belasting op honden:  20 euro/hond
Belasting op dansgelegenheden:
  Cat. A: 250 euro.
  Cat. B: 620 euro
Belasting op luxepaarden: 25 euro/paard

Opcentiemen op de door het Vlaams Gewest gehe-
ven heffi ng ter bestrijding van leegstand en verkrot-
ting van gebouwen en/of woningen.
100 opcentiemen op de door het Vlaams Ge-
west geheven heffi ng 

* De gemeenteraad stelt de toelagen voor het 
dienstjaar 2007 vast. 

* De gemeenteraad stelt eenparig het budget 
2007 vast, bestaande uit de begroting, beleids-
nota en het meerjarig fi nancieel beleidsplan.

Gewone dienst 
Uitgaven € 3.546.744
Ontvangsten € 3.499.305 
Geraamd resultaat 
van het dienstjaar € - 47.439  
Geraamd algemeen 
begrotingsresultaat vorig jaar € 65.735 
Geraamd algemeen begrotingsresultaat € 18.296

Buitengewone dienst 
Uitgaven € 3.388.421 
Ontvangsten € 2.892.421
Geraamd resultaat 
van het dienstjaar - € 496.000 
Geraamd algemeen 
begrotingsresultaat vorig jaar €  496.000 
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 0

Gemeentelijke Cultuurraad 
De gemeentelijke cultuurraad wordt opnieuw 
erkend als adviesorgaan in uitvoering van het 
decreet van 24 juli 1991.
De gemeenteraad en het College van Burge-
meester en Schepenen zullen de hogervermelde 
raad betrekken bij de voorbereiding en de uit-
voering van het gemeentelijk cultuurbeleid.

Imewo 
De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring om een 
beperkt mandaat te verlenen aan Imewo voor 
vervanging van armaturen en palen door slijtage 
of herstelling schadegevallen met onbekende 
dader.

Blankenbergse Steenweg 74
8377 Zuienkerke
Tel. 050/42 47 47

Sluitingsdag: maandag
Open: 11.30-14.30 
& 17.30-23.30 u
zaterdag tot 24 u
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Verdeling mandaten 
Finiwo
De gemeenteraad  keurt  de agenda van de Buiten-
gewone Algemene Vergadering van 19/03/2007 
goed en stelt Brigitte Bonte aan als vertegenwoor-
diger en Wim Cools als plaatsvervanger. Christine 
Jonckheere wordt voorgedragen als kandidaat lid 
van het regionaal adviescomité West van Finiwo 
voor benoeming op de Algemene Vergadering van 
19 maart 2007.
Imewo.
De gemeenteraad keurt de agenda voor de al-
gemene vergadering in buitengewone zitting op 
19 maart 2007 goed en stelt  Wim Cools aan  
als volmachtdrager van de gemeente en Brigitte 
Bonte  als plaatsvervanger.
Leo Vanbesien wordt voorgedragen  als lid van 
het Regionaal Adviescomité (WEST) van de op-
drachthoudende vereniging IMEWO.
Tevewest 
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de 
agenda van TEVEWEST voor de algemene verga-
dering in buitengewone zitting op 5 maart 2007  
en duidt  Annelies Dewulf aan  als volmachtdra-

ger van de gemeente en Nicole Van den Bossche 
als plaatsvervanger.
Christine Jonckheere wordt voorgedragen als 
kandidaat-bestuurder van de opdrachthoudende 
vereniging Tevewest.
IMWV.
Leo Vanbesien wordt voorgedragen als kandi-
daat-bestuurder voor het mandaat voorbehouden 
aan de gemeente in de raad van bestuur van de 
IMWV.

Wim Cools wordt aangeduid als volmachtdrager 
van de gemeente om deel te nemen aan de bui-
tengewone algemene vergadering van de IMWV 
op 30 maart 2007 en Henri Cuypers, burgemees-
ter, wordt aangeduid als plaatsvervanger.
Geert Quintens en Christine Jonckheere worden  
voorgedragen om de gemeente te vertegenwoor-
digen in het regionaal adviescomité van de IMWV 
IVBO 
De gemeenteraad keurt de  agendapunten van de 
buitengewone algemene vergadering van IVBO op 
28 maart 2007  goed  en stelt  Christine Jonck-
heere aan  als vertegenwoordiger en Geert Quin-
tens als plaatsvervanger. 
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Brigitte Bonte wordt voorgedragen als kandidaat-
bestuurder.
WVI 
De gemeenteraad keurt de agenda van de Bui-
tengewone Algemene vergadering van 29/03/07 
goed en stelt Alain De Vlieghe aan als vertegen-
woordiger en Jacques Demeyere als plaatsver-
vanger.
Leo Vanbesien wordt  voorgedragen als kandidaat-
lid van het Regionaal Comité Oostende-Brugge.
TMVW 
Geert Quintens wordt aangesteld als vertegen-
woordiger voor de gewone en algemene vergade-
ringen van TMVW en Wim Cools als plaatsvervan-
ger.
Christine Jonckheere wordt voorgedragen om de 
gemeente te vertegenwoordigen in het Regionaal 
Directiecomité voor zuiveringsaangelegenheden 
van de TMVW.
VVSG 
Leo Vanbesien wordt  aangesteld als vertegen-
woordiger voor de algemene vergadering van de 
VVSG en  Martin Storme wordt aangesteld als 
plaatsvervanger.

OVSG 
Martin Storme wordt aangesteld als vertegen-
woordiger voor de algemene vergaderingen van 
de OVSG Gemeentelijke Holding nv
Henri Cuypers, burgemeester,  wordt aangesteld 
als vertegenwoordiger voor de algemene verga-
deringen van de Gemeentelijke Holding nv, en 
Martin Storme  als plaatsvervanger
Ethias 
Henri Cuypers, burgemeester,  wordt aangesteld 
als vertegenwoordiger voor de algemene verga-
deringen van Ethias. 
Interbrugse Maatschappij voor de Huisvesting.
Geert Quintens wordt voor benoeming voorgedra-
gen als kandidaat-bestuurder van de Interbrugse 
Maatschappij voor de Huisvesting en Christine 
Jonckheere als plaatsvervanger. 
Het Lindenhof 
Nicole Van den Bossche  wordt voorgedragen als 
kandidaat-bestuurder van de bouwmaatschappij 
Het Lindenhof.
Geert Quintens wordt aangeduid als vertegen-
woordiger voor de algemene vergaderingen bij de 
SM Het Lindenhof en Christine Jonckheere als 
plaatsvervanger.

Nieuwe Steenweg 60,
8377 Zuienkerke
Tel. 050/41 13 41

www.slagerijherman.be

SPECIALITEIT

gehakt, worst, 
droge worst,
bloedworst ambachtelijke geitenkaas

Openbare markten: 
woe., zat.: Knokke - zon.: St. Michiels
donderdag: Wenduine
donderdagnamiddag: folkloremarkt Heist in zomer
vrijdag: Blankenberge-Gent

Verkoop in kaaswinkeltje: 
woensdag: 14 - 18 u.
donderdag: 14 -18 u.
vrijdag: 14 - 18 u.
zaterdag: 14 - 18 u.

Meetkerksestraat 16 - Zuienkerke - tel. 050/41 76 18

TANIA ROOSE       VERHUUR - VERKOOP

De Smet De Naeyerlaan 8
8420 Wenduine

Tania@wendimo.be
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Informatie
FIETSENVERKOOP
Op woensdag 2 mei verkoopt het gemeentebe-
stuur de gevonden fi etsen op haar grondgebied.
Geïnteresseerden kunnen vanaf 15 uur de 13 
fi etsen bekijken in de loods achter het gemeen-
tehuis.
Men moet zich wel vooraf aanbieden op de reken-
dienst of aan het loket vooraan in het gemeen-
tehuis. Om 18 uur start dan de verkoop in de 
loods. De verkoop gebeurt via opbod.

PARLEMENTSVERKIEZINGEN OP 10 JUNI 2007 !!!
Oproep bijzitters 
Telkens opnieuw moeten er bij verkiezingen bijzit-
ters worden aangewezen om de 3 stembureaus 
in Zuienkerke te bemannen, zo ook weer voor de 
komende Parlementsverkiezingen van 10 juni 
2007. 
Waar er voorheen vrij selectief te werk werd ge-
gaan, heeft de Wet van 13 februari 2007 nu de 
mogelijkheid voorzien om een beroep te doen op 
kiezers van alle leeftijdscategorieën.

Anderzijds zijn er ook tal van reacties van men-
sen die best wel eens een ochtendje deel willen 
uitmaken van een stembureau en daar eigenlijk 
de gelegenheid niet toe krijgen. 
Voor anderen, die wel aangewezen worden, komt 
deze opdracht soms heel ongelegen. 

Vandaar dat het gemeentebestuur voor de komen-
de verkiezingen op zoek wil gaan naar vrijwilligers.

Waaruit bestaat de taak van een bijzitter? 
De bijzitters staan de voorzitter en de secreta-
ris van een stembureau bij in het vervullen van 
alle taken die de werking van het bureau uitma-
ken. Heel specifi ek behelst dat het aanstippen 
van de personen die hun stem komen uitbren-
gen op de kiezerslijsten, het controleren van de 
identiteit van de kiezer, het noteren van kiezers 
die bij volmacht stemmen, ervoor zorgen dat de 
stemverrichtingen vlot en in goede orde verlopen, 
de voorzitter bijstaan bij het afsluiten van de ver-
richtingen.



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

Verzekeringen
Verzekeringen
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ZELFBEDIENING

ip ‘t hoekstje

Nieuwe steenweg 64
8377 Zuienkerke
tel. 050/41 19 66

Dagelijks open van 7u tot 12u30 
en van 13u30 tot 19u

op ZONDAG doorlopend open van 7u tot 15u.

groenten, fruit, kaas, charcuterie, 
kaasplanken, fruitmanden, biermanden, 
grote keus wijnen en sterke dranken, 

dagelijks vanaf 7 u brood,
boterkoeken en patisserie - kranten, 

tijdschriften en wenskaarten

ZEECENTRUM
DE BRANDING

Rust- en verzorgingstehuis
Kortverblijf
Dagopvang

Serviceflats

Koninklijke baan 90
8420 Wenduine
050 43 30 00

www.de-branding.be

Wat verwachten wij ?
• u bent kiezer in Zuienkerke en minstens 
 18 jaar op de dag van de verkiezingen
• u bent beschikbaar van 07.30 uur tot 14.00  
 uur voor het fungeren van bijzitter in een 
 stembureau
• u bent voldoende communicatief.

Wat bieden wij ?
• in de loop van de voormiddag een 
 hongerstiller en frisdranken
• een kleine vergoeding
• na de sluiting van de stemverrichtingen een  
 gezamenlijk etentje met alle medewerkers van
 de verkiezingen.

Geïnteresseerd? 
Neem dan vóór 25 april 2007 contact op met 
mevrouw Carine Verbeke van de dienst Burger-
zaken, tel. 050/42.70.48 of via e-mail: carine.
verbeke@publilink.be

Henri Cuypers,
Burgemeester



Naar aanleiding van de parlementsverkiezingen is 
het gemeentehuis open op zaterdagvoormiddag 9 
juni 2007 van 10 tot 12 uur en zondagvoormid-
dag 10 juni 2007 van 8.30 uur tot 13 uur.
Verder inlichtingen kunnen bekomen worden in 
de dienst burgerzaken, tel. 050/42 20 50.

VOLMACHTEN
De volgende kiezers kunnen een andere kiezer 
machtigen om in hun naam te stemmen, mits 
voorlegging van de nodige attesten:

1. de kiezer die wegens ziekte of gebrekkigheid 
niet in staat is zich naar het stembureau te bege-
ven (doktersattest)

2. de kiezer die om beroeps- of dienstredenen 
(attest werkgever) in het buitenland is opgehou-
den de dag van de stemming zich de dag van 
de stemming in het rijk bevindt maar in de on-
mogelijkheid verkeert zich in het stembureau te 
melden.

3. de kiezer die het beroep van schipper, markt-
kramer of kermisreizigers uitoefent en de leden 
van zijn gezin (attest van de burgemeester)

4. de kiezer die de dag van de stemming ten ge-
volge van een rechterlijke maatregel in een toe-
stand van vrijheidsbeneming verkeert (attest van 
de instelling)

5. de kiezer die om redenen in verband met zijn 
geloofsovertuiging in de onmogelijkheid verkeert 
zich op het stembureau te melden (attest religi-
euze overheid)

6. de student die zich, om studieredenen, in de 
onmogelijkheid bevindt zich in het stembureau te 
melden (attest van de directie van de onderwijs-
instelling)

Het volmachtformulier voor bovenvermelde rede-
nen kan tot op de dag van de verkiezingen wor-
den afgehaald in het gemeentehuis tussen 8 en 
12 uur.

7. de kiezer die, om andere dan de hiervoor ge-
noemde redenen, de dag van de stemming afwe-
zig is wegens een tijdelijk verblijf in het buiten-

land (reis in het buitenland). De onmogelijkheid 
aanwezig te zijn in het stembureau wordt door de 
burgemeester vastgesteld na voorleggen van de 
nodige bewijsstukken (attest reisbureau, voorleg-
gen van vliegtuigtickets enz...)
De aanvraag tot het bekomen van een volmacht 
voor reizen in het buitenland, wordt ingediend ten 
laatste op zaterdag 9 juni 2007 
• Als gemachtigde kan elke andere kiezer
 worden aangewezen.
• Iedere gemachtigde mag slechts één volmacht  
 hebben.
• De gemachtigde moet de volmacht uitoefenen
 in het stembureau van de volmachtgever.
• De gemachtigde moet naast de ingevulde
 volmacht met het bijhorend attest, ook zijn 
 eigen identiteitskaart en zijn eigen oproepings–
 brief bijhebben.

Wie in het buitenland verblijft de dag van de ver-
kiezingen en geen volmacht wenst te geven kan 
zijn aanwezigheid in het buitenland staven door 
onderstaand attest te laten invullen en dit zo vlug 
mogelijk na de verkiezingen te bezorgen aan de 
dienst burgerzaken.

Alle timmer- en schrijnwerk in hout en PVC
Ramen en deuren - rolluiken - dakvensters

garagepoorten - rolluikautomatisatie -
gips-kartonwanden - plafonds -
binnendeuren - muggenhorren

zonnewering - dakconstructie - parket

VAN VOOREN
Michel

”KATTEROGHE”
Blankenbergse steenweg 17

8377 Zuienkerke
Tel. 050/41 39 63

E-mail: michel.vanvooren@skynet.be

Inbraakbeveiliging ramen & deuren
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Attest laten invullen door politie of hoteldirectie of dienst vreemdelingenverkeer, toerismedienst of
eventueel elke andere instantie die uw aanwezigheid in het buitenland kan bevestigen.
Attest moet ingevuld worden de dag van de verkiezing en een stempel dragen van de instantie die
het invult.

Verkiezingen in België op
Elections en Belgique du
Elections in Belgium on
Wahl in Belgien am
Eleciones en Belgica del dia
Elezioni in Belgio del giorno

attest aanwezigheid in buitenland

Wij verklaren dat dhr/mevr.
Nous déclarons que M.
We certify that M.
Wir bestätigen das M.
Se acredita que el Sr/la Sra-srta
Si dichiara che il sinor/ia signa

Geboren te de
Né(e) à le
Born at on
Geboren in den
Nacido en fecha
Nato a dat

Ingeschreven te (België)
Inscrit(e) à (Belgique)
Registered at (Belgium)
Wohnhaft in (Belgien)
Con domicilio en (Belgica)
Domiciliato a (Belgio)

Nr. identiteitskaart
N° carte d’identité
Nr. of cerificate of identity
Nr. Personalausweis
Y con nr. de carnet de indentitad
E con nr. di carta d’identita

Verblijft te de
se trouve en le
staying in on the
sich im befand am
se encontraba en el dia
si trovava in il giorno

stempel
sceau
seal
sello
timbro

10 juni 2007

8377 Zuienkerke

11



10 RITTEN KAART
Met de bus voor 1 euro naar Brugge
Voor de prijs van slechts 1 euro kon je met de 
bus naar Brugge. 
Tussen De Lijn en Stad Brugge werd een overeen-
komst afgesloten waarbij reizigers die wonen in 
een aanpalende randgemeente van Brugge met 
een rechtstreekse verbinding naar Brugge kun-
nen reizen aan 1 EUR per rit. Reizigers uit Meet-
kerke , Houtave en Zuienkerke kochten op de bus 
een 2 euro kaart .
De Lijn heeft half maart beslist deze tweeritten 
kaart te stoppen, maar ze erkende wel het be-
lang van het 1 euro-tarief. Daarom zal de tien-
ritten-kaart met het 1-euro tarief wél behouden 
blijven. 

NOODNUMMERS VOOR DRINGENDE HULP
Hulpcentra

100
Tot dit centrum richt men alle noodoproepen voor 
dringende medische hulpverlening zoals ziekte 
toestand thuis, ongeval thuis, verkeersongeval 
met gekwetsten, werkongeval, dringende beval-
lingen,....);
Alsook alle noodoproepen voor dringende brand-
weerhulp (brand, overstroming, ramp,....)

101

Tot dit centrum richt men alle noodoproepen voor 
dringende politionele hulp (vb. ongeval zonder 
gekwetsten, belangrijke verkeersbelemmering, 
signaleren spookrijder, criminele feiten waarvan 
men getuige is, diefstallen, vechtpartijen,....)

De oproepen naar de diensten 100 en 101 

kunnen van op elk telefoontoestel (vast of mo-
biel) en ze zijn gratis.

Voor andere tussenkomsten waarbij politiehulp 
noodzakelijk is kan men 24 op 24 uur terecht 
bij de politiezone Blankenberge-Zuienkerke, tel. 
050/42.98.42. 

WAPENINZAMELING
De regering heeft de amnestieperiode voor de re-
gularisatie van de wapens verlengd tot 30 JUNI 
2007.
De bevolking wordt aangespoord, voor zover het 
nog niet is gebeurd, wapens af te geven  of te 
laten regulariseren voor voornoemde datum.
Verder informatie is te bekomen bij de wijkdienst 
van de politie te Zuienkerke tel. 050/41.14.14 
of bij de Politie Blankenberge, tel 050/42.98.42 
(vragen naar commissaris Henk SOULLIAERT)

Uw burgemeester
H. Cuypers.

AANGIFTE IN DE GEMEENTEBELASTING OP HONDEN

In dit Polderkrantje vindt u een aangifteformulier 
inzake de gemeentelijke belasting op honden.
Inwoners die in het  jaar 2006 hondenbelasting 
betaalden en waar de toestand niet is gewijzigd, 
dienen dit formulier niet in te vullen.
Personen waar de toestand gewijzigd is (hond 
overleden of meer honden) en die in 2006 belas-
ting betaalden vullen Luik A van het aangiftefor-
mulier in.
Inwoners die voor 2006 geen hondenbelasting 
betaalden, maar die op 1 januari 2007 in het be-
zit zijn van een hond vullen Luik B van het aangif-
teformulier in.
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BEGRAFENISSEN - CREMATIES - GRAFZERKEN - FUNERARIUM
www.begrafenissen-tavernier.be

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

bvba

nv

Industrie 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
E-mail: herman@unicall.be
Bijhuis: Bruggesteenweg 6

9900 Eeklo - Tel. 09/377 24 66



Gelieve het formulier terug te bezorgen vóór 15 
mei 2007 bij Ann Michiels op de rekendienst van 
het gemeentebestuur (ann.michiels@publilink.be)

BELASTINGVERMINDERING BEVEILIGING PRIVE-
WONING

 Het Koninklijk besluit van 25 februari 2007 maakt 
het nu ook voor particulieren mogelijk om fi scaal 
voordeel te halen uit investeringen in brand- en in-
braakpreventie.Zij kunnen belastingvermindering 
krijgen op basis van de uitgaven voor beveiliging 
van een privéwoning tegen inbraak en brand .
Door het ministerie van Binnenandse Zaken werd 
een folder opgesteld
“ Beveilig uw woning en bespaar 170 euro” .
Deze folder is te verkrijgen in het gemeentehuis. 

DE MAERE 

Er is een studie gestart voor verbouwingswerken 
aan ontmoetingscentrum’ De Maere’ te Houtave. 
Het dak en de ramen zijn aan vervanging toe 
maar samen met de bevolking wordt ook gezocht 
naar een ontwerp waar men vooral let op de toe-
gankelijkheid voor elke inwoner.
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Café en Feestzaal

De Nieuwe Blauwe Toren

Zaal voor alle gelegenheden tot 200 personen:
huwelijken, communiefeesten, vergaderingen, 

rouwmaaltijden
Eigen keuken! - Ruime parking!

Blankenbergse Steenweg 2 - 8377 Zuienkerke
Tel./Fax 050/31 44 65 - GSM 0497/42 32 98

Bloemenweelde
Ezelstraat 111
8000 Brugge

Tel. 050/33 35 76
Fax 050/34 19 93Openbare werken & 

technische dienst



DE NOTELAAR 
Ook hier een werk met heel wat hindernissen, 
maar binnenkort is de Notelaar klaar voor ge-
bruik ! 

AANLEG FIETSPAD EN RIOLERINGSWERKEN 
WIJK KRUISKALSIJDE

Na een hele lange periode komt het einde van de 
werken in zicht. 
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GASAANLEG HOUTAVE
De werken zijn volop bezig. De inwoners zullen 
zeker kunnen aansluiten tegen het volgend stook-
seizoen.

DOORTOCHT MEETKERKE
De werken zijn gestart 
De werkzaamheden kunnen wel enige hinder voor 
de omwonenden en het verkeer meebrengen.
Wij rekenen op uw begrip . 
(foto)
Wim Cools
Schepen openbare werken en technische dienst 
    
        
Technische dienst : 050 / 41 75 77
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Landbouw en milieu
ROLCONTAINERS: EEN NIEUWE TOEPASSING 
VOOR UW GROEN- EN TUINAFVAL!
Een tuin biedt u ontspannend werk en veel ple-
zier en brengt fl eur in uw leven.
En toch krabben velen zich wel eens in de haren 
als  ze de bergen afval moeten wegwerken: ver-
welkte bloemen, haagscheersel, plantenresten, 
gevallen bladeren, grasmaaisel, snoeihout of 
zelfs boomwortels ...

EN TOCH ZIJN ER MEERDERE OPLOSSINGEN:
1. Aangepast tuinbeheer: als je het gras regelma-
tig maait kan je het laten liggen en wordt bemes-
ten overbodig. Gevallen bladeren kunnen tussen 
de struiken gelegd worden als bodembedekking. 
Zij verhinderen niet alleen de groei van onkruid, 
maar leveren tevens voedingsstoffen aan de bodem.

2. Thuiscomposteren: Met een compostvat of 
een composthoop kunt u thuis naast uw tuinaf-
val ook uw keukenafval composteren. Onze com-
postmeesters zullen u graag bijstaan met raad en 
daad! Inlichtingen: Milieudienst van de gemeente 
Zuienkerke  tel. 050 41 75 77

3. U kan terecht op een containerpark naar uw 
keuze (Blankenberge, Brugge of De Haan). Een 
toegangskaart tot één van deze containerparken 
kan gratis worden afgehaald in het gemeente-
huis

4. Uw snoeihout wordt afgehaald op afroep (mits 
betaling) op data die u terug kunt vinden op de 
afvalkalender.

5. De technische dienst van de gemeente verhak-
selt uw snoeihout op afroep en mits betaling van 
10,00 € / 15’.

6. Een nieuwigheid: Groencontainers: dit is de 
oplossing voor wie wil sorteren, maar houdt van 
comfort en er extra wil voor betalen !

De gemeente Zuienkerke biedt u rolcontainers 
aan met een inhoud van 240 l of  360 l.

• Wat kan er in?
Grasmaaisel, klein snoeihout, haagscheersel, 
plantenresten, bladeren, verwelkte bloemen, ...

• Wat mag er niet in?
Boomwortels, keukenafval, aarde en zand, plas-
tiek, mest, ...

• Welke zijn de voordelen?
U moet zich niet verplaatsen naar een container-
park, niet beschikken over een aanhangwagen of 
uw wagen niet bevuilen en/of beschadigen.

• Het prijskaartje:
 1. De kostprijs: een container van 240 l kost
  42,14 € (excl.BTW) en 63,12 € (excl.BTW)  
  voor één van 360 l.
  De gemeente overweegt een tussenkomst  
  in de aankoop.
 2. Abonnement: Van maart t.e.m. november 
  zal een tweewekelijkse lediging gebeuren.
  De prijs voor een jaarabonnement
  bedraagt 70.65 € voor een container van
  240 l en 92.96 € voor 360 l. De gemeente
  betaalt de verwerking en de kosten die niet
  gedekt zijn in de abonnementsprijs

Vanaf 15 april 2007 zal een voorbeeld van elk mo-
del tentoongesteld worden in het gemeentehuis 
zodat u kunt bekijken of zo’n container (en welke) 
een oplossing biedt voor uw probleem.
Wij vragen geïnteresseerden vóór 1 mei contact 
op te nemen met de technische dienst van de ge-
meente, of met de milieudienst.
 

Jacques Demeyere, schepen van leefmilieu.
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Terreinwerken Natuurinrichtingsproject Meet-
kerkse Moeren
 
Eind februari zijn de terreinwerken van het na-
tuurinrichtingsproject Meetkerkse Moeren in 
Meetkerke, Houtave, Varsenare en Sint-Andries 
van start gegaan. De Vlaamse overheid wil er 
via natuurinrichting opnieuw vochtige weiden en 
hooilanden creëren.

Investeren in natuurherstel in de Meetkerkse 
Moeren is enkel zinvol als het gebied weer nat-
ter wordt. De Planten én dieren die de laatste 
decennia in de Moeren in de verdrukking zijn ge-
komen , zijn immers gebonden aan vochtige leef-
omstandigheden. Op een aantal waterlopen wor-
den daarom stuwen gezet om zo het waterpeil in 
de sloten vanaf het najaar van 2007 met 25 cm 
te verhogen. Een aantal percelen zullen daardoor 
natter komen te staan, vooral in de winter en het 
voorjaar.

Op 27 percelen van het Agentschap voor Natuur 
en Bos zijn grondwerken gepland: verdroogde of 

genivelleerde laantjes (greppeltjes) worden uitge-
diept en zes poelen worden heraangelegd. Dieper 
en dus vochtigere laantjes zullen meer vogels en 
planten aantrekken. De heraangelegde poelen 
zullen een geschikte leefomgeving vormen voor 
kikkers en moerasplanten.

Nabij de Katte worden de oevers van het Mare-
leed afgeschuind en met riet beplant.

Drie recent aangeplante populieren bosjes wor-
den gekapt om het open karakter in de omgeving 
van de Eendekooi te herstellen.  Zo kunnen er 
zich hooilandjes ontwikkelen. Die zullen op hun 
beurt weidevogels aantrekken.
In de Moerstraat worden een aantal bomen in 
slechte staat gekapt en vervangen door een nieu-
we aanplant met streekeigen marilandicapopulie-
ren.

Naast herstel- en inrichtingswerken voor de na-
tuur staat er ook werken op stapel die de be-
woners, de passanten en de recreanten in de 
Meetkerkse Moeren ten goede komen. Over het 
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Sint-Andrieszwin wordt een bruggetje aangelegd 
zodat een wandellus rond het natuurgebied ont-
staat. Een deel van de centrale Eendenkooi ( een 
vijver waar vroeger eenden werden gevangen) zal 
in de oorspronkelijke staat hersteld worden. In 
de toekomst zullen hier geleide bezoeken moge-
lijk zijn. 

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) is bouw-
heer. De aannemers Heylen en Demaecker- Van 
Haecke zijn de uitvoeders. Het Agentschap voor 
Natuur en Bos fi nanciert.
De werken kunnen onderbroken worden bij slech-
te weeromstandigheden en in het broedseizoen. 
Het einde is voorzien voor het najaar 2008. Land-
bouwers die percelen van het Agentschap voor 
Natuur en Bos gebruiken, zullen door de VLM tij-
dig gecontacteerd worden om de planning te be-
spreken.

Voor meer informatie 
Werftoezichters Peter Blanckaert (0494/56 48 
16) en Chris Vynckier (0494/56 48 17)
Joy Laquière, projectleider, Vlaamse Landmaat-
schappij, Velodroomstraat 28,8200 Brugge, tel. 
050/45.81.00. 

HOOGSTAMBOOMGAARDEN de moeite waard!
Wellicht bent u één van die gelukkige personen 
die een hoogstamboomgaard met streekeigen 
fruitrassen bezit. Alsdat zo is, dan kan u sinds 
enige tijd niet enkel genieten van de bloemsens 
en de vruchten, maar kan u ook een beroep doen 
op een fi nanciële ondersteuning vanwege de 
Vlaamse overheid.

Met het oog op het behoud en herstel van land-

schappen en het behoud van de biodiversiteit 
subsidieert de Vlaamse overheid namelijk  onder 
bepaalde voorwaarden de aanleg van nieuwe en 
het onderhoud van bestaande hoogstamboom-
gaarden.

Hoe kom ik aan de subsidie?
Wens je gebruik te maken van deze mogelijkheid, 
neem dan tijdens de kantooruren contact op met 
de Boomgaardenstichting die, omwille van haar 
kennis terzake, aangeduid is als loket voor deze 
steunmaatregel en je ongetwijfeld kan vertellen 
of je in aanmerking komt voor deze subsidie en 
wat je moet doen.
Info :
Nationel Boomgaardenstichting v.z.w.
Leopold III-straat 8, 3724 Vliermaal –Kortessem
Telefoon : 012/39.11.88
e-mail : inof@boomgaardenstichting.be
website : www.boomgaardenstichting.be

WATERZUIVERING : UW ZAAK
Werk mee aan het zoneringsplan voor uw gemeente!
Als  U dacht dat waterzuivering enkel een zaak is 
van de overheid, dan heeft uw het mis. Vandaag 
liggen de ‘zoneringsplannen’ op tafel.
Daarin wordt bepaald hoe het afvalwater van elk 
huis in uw gemeente zal gezuiverd worden. Ook 
het afvalwater afkomstig van uw huis...
Vandaag kunt u in het gemeentehuis terecht voor 
het inkijken van het ‘ontwerp van zoneringsplannen’.
Met deze plannen zullen we ervoor zorgen dat al 
het afvalwater wordt gezuiverd. Zodat in de toe-
komst terug zuiver water zal stromen door onze 
beken en rivieren

Dit onderzoek start op 27.03.2007 tot
26.05.2007. Het dossier ligt ter inzage van het pu-
bliek in het gemeentehuis, gedurende een termijn 
van zestig dagen, elke werkdag tijdens de dienst-
uren, van 9 uur tot 11 uur.

De personen die opmerkingen te maken heb-
ben, kunnen gedurende voormelde termijn, tot 
bij de sluiting van het onderzoek, hun schrifte-
lijke bezwaren toezenden aan het College van 
Burgemeester en Schepenen, Kerkstraat 17, 
8377 Zuienkerke.



18

Algemene vragen
Wilt u meer weten over de zoneringsplannen ?
Surf dan naar de VMMwebsite: op www.vmm.be 
leest u mmer over hoe ze tot stand kwamen en 
waar ze naar streven. Of mail het infoloket op 
info@vmm.be of bel 053/72.64.45

Specifi eke vragen
Heeft u vragen over of bedenkingen bij uw eigen 
situatie? Over de manier waarop uw wijk is inge-
kleurd 
Aarzel niet en raadpleeg de dienst stedenbouw 
op het gemeentehuis.

EFFECTIEVE MICRO-ORGANISMEN = EM
Voor de redding van Moeder Aarde en haar be-
woners

EM  is een combinatie van ca 80 soorten nuttige 
en gezondmakende micro-organismen, die vrij in 
de natuur voorkomen en niet gemanuipuleerd 
zijn. Er bestaan verschillende producten : vloei-
stof, keramiek, poeder zemelen, vijverballen....

EM biedt zeer effi ciënte en praktische mogelijkhe-
den voor iedereen om dagelijks toe te passen.

WAT KUNNEN WE DOEN?

GFT- afval fermenteren = Bokashi maken
Zie het vorige polderkrantje

DE VLOEISTOF EM-A gebruiken in het huishouden 
Om te reinigen en te kuisen (vloeren, tegels,kasten, 
glazen, ruiten, servies, auto’s, fi etsen ...)
De werkwijze is hetzelfe als bij het schoonmaken 
met traditionele of biologische detergenten.

Voordelen van het gebruik van EM-A
1. voorwerpen gereinigd met EM-A glanzen meer  
 en blijven langer schoon (wetenschappelijk te  
 verklaren)
2. geen schuimvorming ; daardoor minder
 spoelen en dus minder water nodig
3. geen last van vuile poetslappen, noch van
 gevaarlijke stoffen in detergenten en
 kuisproducten.
4. geen handschoenen nodig : EM-A irriteert niet 
5. het neutraliseert alle onaangename geuren.

6. EM-A zet zijn zuiverende werking verder waar
 het ook komt : in afvoerbuizen, riolen, 
 grachten...
7. De lucht binnenshuis waar met EM-A gewerkt  
 wordt verbetert van kwaliteit, want EM-A
 bestrijdt schadelijke bacteriën en insecten
 met goed gevolg

BESLUIT 
Dit alles is zeer heilzaam voor het milieu, de ge-
zondheid van plant , mens en dier en is boven-
dien energie- en kostenbesparend.

Voor inlichtingen, demonstraties en voordrachten 
ivm EM , contacteer Cecile Strubbe.
050/41.21.13  -  0478/67.36.29
Zie ook : www.em-natuurlijk-actief.com
www.agriton.be
www.emna.be



19

CULTUUR
VLAANDEREN FEEST  

Met een buurtfeest of  een verenigingsinitiatief 
deelnemen aan Vlaanderen Feest!
Een feestcheque tot 200,7 euro is mogelijk

Zoals elk jaar vindt ook in 2007 de 11-daagse 
Vlaanderen Feest! Plaats ter gelegenheid van de 
Vlaamse Feestdag. De campagne nodigt lokale 
organisatoren uit om overal in Vlaanderen een 11-
daags feest van de Vlaamse Gemeenschap mee 
op gang te brengen met initiatieven tussen 1 en 
11 juli. Voor de editie 2007 maken feestcheques 
tot 200,7 euro een aantrekkelijke tussenkomst 
mogelijk in een aantal realisatiekosten!

1100 feestcheques voor 1100 activiteiten bin-
nen de 11-daagse van 1 tot 11 juli.

Vlaanderen Feest! brengt elk jaar een 11-daagse 
vol activiteiten tot stand als aanloop  naar de 
Vlaamse feestdag, met 11 juli zelf als orgelpunt. 
Organisator van de campagne is de vzw Vlaan-
deren-Europa die voor de editie 2007 opnieuw 
zoveel mogelijk iniatiefnemers uitnodigt om loka-
le organisatiepartner te worden voor Vlaanderen 
Feest!
Dat kan door  van 1 tot 11 juli verenigingsactivi-
teiten of straat – en buurtfeesten te ontwikkelen 
voor het Feest van de Vlaamse Gemeenschap.

Kandideren voor 11 mei
De initiatiefnemers van de eerste 1100 activitei-
ten die geldig kandideren en binnen de campag-
ne  opgenomen worden als lokale organisatie-
partners, kunnen een optie op een feestcheque 
verwerven.
Elke  organisatiepartner voor Vlaanderen Feest 
kan die optie op een feestcheque na afl oop van 
het initiatief verzilveren met een bewijsdossier 
over gemaakte uitgaven en gerealiseerde promo-
tie voor de activitiet als onderdeel van Vlaande-
ren Feest!

Op de campagnewebstek 
www.11daagsevlaanderen.net is alle informa-
tie over de deelnemingsmodaliteiten en de te 
vervullen voorwaarden te vinden. Daar is ook 

het formulier beschikbaar om met een initiatief 
tussen 1 en 11 juli te kandideren als lokale 
organisatiepartner voor Vlaanderen Feest!

INTERGEMEENTELIJKE 
CULTURELE SAMENWERKING DE BLAZUIN 

CULTUURPAKKET BLANKENBERGE
• Urban Trad – Elem
 Saveryszaal CC Casino
 Zaterdag 14 april 2007 – 20u
 Inkom: € 15

• Familievoorstelling: Sputnik
 Het moeras van π
 Saveryszaal CC Casino
 Zondag 22 april 2007 – 15u
 Inkom: € 3 voor kinderen met jeugdpas
 € 5 voor kinderen zonder jeugdpas
 € 7 voor volwassenen

• Vlaams Muziektheater
 Heistse Operette Kring – Der Zarewitsch
 Saveryszaal CC Casino
 Zaterdag 28 april 2007 – 20u
 Inkom: € 20

• Kommil Foo – Spaak
 Saveryszaal CC Casino
 Donderdag 3 mei 2007 – 20u
 Inkom: € 20

Info en tickets:
Cultuurcentrum
Hoogstraat 2
8370 Blankenberge
050/43.20.43
cultuur@blankenberge.be
website: http://cultuur.blankenberge.be



Ook Blankenberge laat jullie graag kennis maken 
met haar erfgoed. In verschillende activiteiten 
voor de hele familie ontdekt u Blankenberge op 
een andere manier, en dit volledig gratis.

Een gedetailleerde brochure kan u verkrijgen bij 
het Cultuurcentrum, Hoogstraat 2, Blankenberge.
Meer info vindt u ook op www.erfgoeddag.be en 
op http://cultuur.blankenberge.be

WAK: Week van de Amateurkunsten
Van 27 april t.e.m. 6 mei gaat in Vlaanderen en 
Brussel de Week van de Amateurkunsten door. 
Gedurende 10 dagen krijgen kunstenaars, groe-
pen en verenigingen de kans om hun artistieke 
productie, workshop of evenement aan het grote 
publiek voor te stellen. 
Het is een unieke gelegenheid waarbij kunste-
naars naar buiten kunnen komen met hun cre-
atief talent, gelijkgezinde kunstliefhebbers ont-
moeten, naambekendheid verwerven etc.
Maar ook voor het publiek is het een unieke kans: 
je ziet waar je buren, vrienden, amateur-kunste-
naars in hun vrije tijd mee bezig zijn en leert hen 
zo op een andere manier kennen! 
Ook in Blankenberge werden verenigingen en 
kunstenaars aangeschreven om deel te nemen 
aan WAK. 
Noteer dus alvast de data in uw agenda en kom 
kijken wat er artistiek leeft in Blankenberge! 

Meer info en een gratis brochure: te verkrijgen 
bij het Cultuurcentrum, Hoogstraat 2, 8370 Blan-
kenberge.
Tel: 050 43 20 43, e-mail: cultuur@blankenberge.
be, http://cultuur.blankenberge.be Of surf naar 
www.wak.be
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Tentoonstellingen

“Het strand als werk- sport- en recreatieplaats.” 
09/02/2007 – 24/04/2007

CC De Benne
Hoogstraat 2
8370 Blankenberge

open van maandag tot vrijdag 10u –12u 
woensdag van 14u – 17u
donderdag van 16u tot 19u30
weekend: 14u –18u
toegang gratis

“Collectie Devent – deel 1”
11/02/2007 – 02/09/2007

CC De Benne
Hoogstraat 2
8370 Blankenberge

open van maandag tot vrijdag 10u –12u en 14u 
tot 17u; donderdag tot 19u30
weekend van 14u tot 18u
toegang gratis

Tentoonstelling Winteracademie: 5 t.e.m. 20 mei
Van 5 t.e.m. 20 mei gaat in de Consciencezaal 
in het CC Casino een prachtige tentoonstelling 
door met werk van alle cursisten uit de Winter-
academie. 
De kinderen van het kleuter- en jeugdateljee en 
de cursisten van de lessen tekenen en schilde-
ren, boetseren en kalligrafi e laten er het resultaat 
zien van een jaar lang intensief werken. 

Consciencezaal – CC Casino
Iedere dag te bezichtigen van 14u tot 18u.
Toegang gratis 

Erfgoeddag: 22 april 2007
Op zondag 22 april is het weer zover: dan wordt 
in Vlaanderen en Brussel ons erfgoed in de kijker 
gezet. Thema dit jaar is “Niet te schatten”. 
Het is moeilijk om in te schatten wanneer iets 
erfgoed is of kan worden. Op Erfgoeddag leer je 
heel wat bij over de ‘waarde’ van erfgoed, in álle 
betekenissen van het woord!

Centrum Houtave
Ontdek deze uitzonderlijke gezellige

RESTO - BISTRO - TEA ROOM

TRAVALIE
050/32 00 63

Woensdag en donderdag gesloten
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Voor alle informatie:
Cultuurcentrum
Hoogstraat 2
8370 Blankenberge
tel. 050/43.20.43
e-mail: cultuur@blankenberge.be
website: http://cultuur.blankenberge.be
openingsuren: 
open van maandag tot vrijdag 
10u –12u en 14u -17u, 
donderdag van 16u tot 19u30

Winteracademie 
De kracht van voelen: positief omgaan met 
gevoelens
CC Casino – Roeschaertzaal
9, 16 en 30 mei 2007 – 19u30
Bijdrage: € 35

INFO: Inschrijven kan bij CC Blankenberge, 
Hoogstraat 2. Tel 050/ 43 20 43 of mail 
cultuur@blankenberge.be.

Zomerprogrammatie
Reeds te onthouden activiteiten voor de zomer-
maanden!!!

• Elke woensdagavond om 20u30 tijdens de 
maanden juli en augustus: een concert in het Ko-
ning Albert I Park (achterkant stadhuis) 
• Elke vrijdag tijdens de maanden juli en augus-
tus:  Klankenberge op vrijdag

Gedetailleerde informatie over deze activiteiten 
zal beschikbaar zijn vanaf begin mei. Een gratis 
Klankenberge-programmabrochure kan u verkrij-
gen vanaf begin juni. 
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CULTUURPAKKET DE HAAN 
Internationale tentoonstelling in het O.C. 
d’Annexe 
Confrontaties IV is een groepstentoonstelling 
met werken van Bruno Pedrosa (Italië), Alfonso 
Fortuna (Italië), Wolfgang Mussgnug (Duitsland), 
Marcel Hocq (België) en Bruce Clicq (Frankrijk). 
Op deze internationale hoogstaande tentoonstel-
ling kan men naast schilderijen, ook kunstwerken 
uit brons, steen, glas en juwelen bewonderen.

Periode:  31 maart  t/m 21 mei 2007.
Open tijdens de paasvakantie, alsook op vrijdag, 
zaterdag, zondag, maandag en feestdagen, tel-
kens van 11u tot 18 u.
De toegang is gratis.
Locatie: Ontmoetingscentrum d’Annexe Leopold-
laan 24, 8420 De Haan-Centrum

Humor met Dirk Denoyelle 
De meest veelzijdige cabaretier van Vlaanderen 
is op 28 april om 20.30 uur te gast in het Wielin-
gencentrum.
Dirk Denoyelle is in de eerste plaats een podi-
umbeest dat je live aan het werk moet zien. Een 
cabaretier pur sang die al meer dan 15 jaar een 
vaste waarde is in de Vlaamse culturele centra. 
Zijn shows, al meer dan tien jaar samen met toet-
senman Kris De Jean, zijn steevast een cocktail 
van politieke satire, muzikale parodieën en hilari-
sche sketches.
Kaarten: vvk € 11,00 add € 12,00
Informatie en reservatie: 
O.C. d’Annexe, Leopoldlaan 24, 8420 De Haan 
(Klemskerke) 059/24.21.33
Wielingencentrum, Graaf Jansdijk 18, 8420 De 
Haan (Klemskerke) 050/41.46.43
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Jeugd
VAKANTIESPEELPLEIN DE PLOETERS  
Het bestuur van “De Ploeters”heeft in haar ver-
gadering van 8 februari 2007 beslist om per 31 
mei 2007 de feitelijke vereniging “Speelpleinwer-
king De Ploeters’ te ontbinden en dit na 26 jaar 
bloeiende werking.
Er werd ook beslist om alle resterende gelden en 
alle materialen en aangekochte speeltoestellen 
in  Meetkerke, eigendom van de vereniging, over 
te dragen aan het gemeentebestuur van Zuien-
kerke.
De gemeente heeft beloofd om onder haar lei-
ding de goede werking verder te zetten.
De huidige bekwame monitrices : Marleen, Mar-
tine en Ilse zullen het toezicht verderzetten.
Wij danken het gemeentebestuur voor de jaren-
lange goede samenwerking en wensen de speel-
pleinwerking veel sukses in haar verdere wer-
king.

De voorzitter
Remi De Clerck.

Preventie
GRATIS FIETSGRAVERING  

Preventiedienst@blankenberge.be 
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Onderwijs
DE GEMEENTESCHOOL IN BEELD 
Het tweede trimester bracht opnieuw heel wat 
activiteiten voor de leerlingen van de gemeente-
school.
Vooreerst behaalden zowel de meisjes- als de 
jongensploeg de halve fi nale in de competitie 
netbal. Bij het zwemmen werd het persoonlijk re-
cord van de school verpulverd en behaalden we 
de tweede plaats in de eindrangschikking.
De balgewenning loopt op zijn einde, ongeveer 
een 35 leerlingen volgden elke week 1 of 2 lessen.
Toen de turnzaal bezet was door het toneelge-
zelschap trokken de leerlingen 2 voormiddagen 
naar het Boudewijnpark om er te schaatsen.
Naast heel wat activiteiten die georganiseerd 
werden, willen we er enkele belichten.

De carnavalstoet!
Zoals de traditie het wil, trokken we met onze 
school opnieuw de straat op om carnaval te vie-
ren. Het werd zoals elk jaar een leuke bedoening.  
Bij hun terugkeer werden de kinderen verwelkomd 
door de leden van de vriendenkring en getrak-
teerd op heerlijke chocolademelk.

Vlaams en federaal parlement!
In ons leerprogramma bezoeken de leerlingen 
van het vijfde leerjaar elk jaar het Vlaams parle-
ment en de leerlingen van het zesde leerjaar het 
federaal parlement.
Voor de leerlingen van het 6de leerjaar was het 
een heel leerzame dag.  Ze kregen een uur om 
per vier een scenario uit te werken, bestaande uit 
een inleidende tekst, vragen die moesten aan een 
parlementslid gesteld worden, het leren fi lmen 

met een camera, het geluid leren opnemen.
Eénmaal ze dit onder de knie hadden trokken ze 
naar het parlement om te fi lmen en interviews 
af te nemen.  Tegen één uur in de namiddag wa-
ren alle journalistenploegen klaar met hun werk.  
Vanaf twee uur mochten zij dan per twee hun 
opnames monteren tot een verslag.  Om dit te 
verwezenlijken konden zij gebruik maken van een 
computer.  Ze kregen de opdracht om de opge-
nomen fi lm te verknippen, de juiste delen bij el-
kaar te plaatsen, teksten te schrijven, titels te 
plaatsen, muziek bij fi lmfragmenten te zetten.  
Na een kleine twee uur was hun werk af. Onder-
tussen kregen we alle gemaakte fi lmpjes op een 
CD doorgestuurd.  Als dit geen ICT-initiatie was !  
Hier volgen enkele sfeerbeelden.

De Kleine Kunstenaar  !
Op vrijdag 30 maart was er op school een grote 
tentoonstelling van “De Kleine Kunstenaar”.
Om de twee jaar wordt dit evenement georgani-
seerd. Alle kleuters en leerlingen stelden hun 
kunstwerkjes tentoon in de turnzaal. Op de foto’s 
kunt u vaststellen dat kinderen heel creatief kun-
nen zijn. In de bar kon nog even worden nage-
praat. Dit alles was een initiatief van de vrienden-
kring van de gemeenteschool in samenwerking 
met de leerkrachten.
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Schoolfeest 
Op zondag 22 april is er ons schoolfeest waarbij 
alle leerlingen in een musical optreden.
Zoals gebruikelijk is er na de optredens heel wat 
animatie voor klein en groot.
U wordt vriendelijk uitgenodigd.

Sparen voor Adama Traore.
Sedert 1991 spaart onze school maandelijks 
een bedrag om pleegouder bij Plan International 
België te zijn.
Vanaf 2002 sparen wij nu voor Adama Traore 
uit Mali. Vroeger spaarden we voor zijn broer 
Moustapha maar die is nu bijna volwassen.
Adama woont in het dorpje Solokore.
Hij heeft twee broers en twee zussen. Elke ge-
huwde moeder leeft met de kleine kinderen in 
haar eigen hut. De grote kinderen van het dorp 
wonen samen in één grote hut, één voor de jon-
gens en één voor de 
meisjes. Zijn geloof 
is het mohammeda-
nisme.

Met dit geld kan er 
gezorgd worden voor 
zijn opvoeding en 
de schoolkosten be-
taald worden. Twee-
maal per jaar krijgen 
we een brief van 
hem en van de orga-
nisatie, zo weten we hoe het met Adama gaat en 
wat hij op school leert.
Joêl Boussemaere

POLDERSCHOOLTJE MEETKERKE
Kokkerellen
Een spreekbeurt houden is vaak een hele ge-
beurtenis. Deze keer was de opdracht zelf een 
receptje klaarmaken en daarbij de nodige infor-
matie geven.
In groepjes van 2 of 3 werden hele mooie gerecht-
jes klaargemaakt zoals Luikse wafeltjes, granaat-
appel-avocado, toastjes, milkshake,...
In plaats van ‘SOS Piet’ werd dit bijvoorbeeld 
‘SOS Matti’.
De kinderen vonden het heel leuk. Vooral het 
proeven was heel geliefd.

Poldercarnaval
Het wordt stillaan een leuke traditie... een crea-
namiddag juist voor de vakantie.
Daags voor de krokusvakantie gingen alle kinde-
ren weer muzisch aan de slag in klasoverschrij-
dende groepjes. 
Bij juf Krista mochten ze grimeren. Klein en groot 
schminkten elkaar naar hartelust. Bij juf Liliane 
werden muziekinstrumenten geknutseld en bij 
meester Paul werden grappige hoedjes vervaar-
digd. Matthias en Magali bakten heerlijke wafel-
tjes. Als afsluiter was er nog een heuse verkie-
zing van ‘de knapste reus’ van klas 4-5-6.
Het werd een knotsgekke namiddag!

Oostendesteenweg 71
8377 Houtave - Zuienkerke

Tel. 050 31 67 13 - Fax: 050 31 02 83

Email: info@demeulemeesteronny.be
www.demeulemeesterronny.be

AANNEMERSBEDRIJF  bvba 
Ronny DEMEULEMEESTER

STEENGOED IN STRAATWERK
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Landschapschilderen
Tijdens de lessen Muzische vorming trokken de 
leerlingen van de 4-5-6de klas, de polders in om 
zoals vele kunstenaars het wijde landschap te te-
kenen en te schilderen. Gewapeld met een stoel-
tje, een zelfgemaakte schildersezel, tekengerief 
en schilderspalet gingen ze aan de slag.
Met kijkraampjes werden de grenzen afgebakend. 
De leerlingen hadden vooral oog voor de afwisse-
ling van vlakken en lijnen, alsook de horizon.
Ze hadden heel wat bijval van doortrekkende fi et-
sers en wandelaars die een kijkje kwamen ne-
men. De mooie kunstwerkjes werden afgewerkt 
in de klas.

Ontbijt in de kleuterklas
Op dinsdag 30 januari hielden we naar jaarlijkse 
gewoonte ontbijt in de kleuterklas.
Elke kleuter bracht iets mee voor de ontbijttafel 
die dan met iedereen gedeeld werd.  
Ook dit jaar werd het een uitgebreid buffet : melk, 
fruitsap, brood, cornfl akes, eieren, kaas, yoghurt, 
choco, confi tuur, honing, ... De kleuters konden 

zelf kiezen wat ze wilden eten. De gebakken eie-
ren waren zoals elk jaar een groot succes.
We sloten het ontbijt af met een gezonde fruit-
mengeling. Alle kleuters genoten van het lekkere 
ontbijt en de gezellige sfeer.
Na de maaltijd waren de kleuters van de derde 
kleuterklas ook enthousiast om te helpen 
met de vaat.

Het karveel
Tijdens de W.O.-lessen over ontdekkingsreizen 
leerden we over Columbus, Vasco Da Gama,
Magelhaes en andere bekende zeereizers uit de 
Vorstentijd.
We leerden over de karvelen (de zeilschepen uit 
deze tijd). De leerlingen vonden het boeiend
Om er zelf één te ontwerpen en te knutselen en 
kwamen tot mooie resultaten.



Gevel- & Dakwerken

Fernand Louagie
Brugsebaan 1

8420 Klemskerke (De Haan)
Privé: tel. & fax 059 23 38 72

GSM 0475 74 26 59
of bureel tel. 059 70 07 79 - fax 059 70 15 19

Met reeds meer dan15 jaar ervaringin de sectorPlaatsen van
Alle pannen- en leiendaken, 
platte daken,
dakramen en dakgoten
(renovatie en  nieuwbouw)
Alle houten kapconstructies
Isoleren van zolders
Bezetten van gevels met leien, kleidakpannen,
menuiseriteplaten en 
Glasal- & Granulithplaten

Vrijblijvende & kosteloze prijsopgave

Geregistreerd & erkend aannemer

10 jaar waarborg op alle, 

door ons uitgevoerde werken, 

mits er niets door derden 

werd aan gewijzigd.

Lid van WTCB
NSZ, LBIS & NCB
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Hof Ter Doest

R E S T A U R A N T

1174

Alle dagen open, heel het jaar door.
Intieme etentjes, familiediners, zakelijke lunches, bedrijfsfeesten, seminaries, 

huwelijksfeesten, recepties, evenementen…

Al het goede uit de zee
De keuken van Hof Ter Doest biedt 
u een uitgebreid menu van maritieme 
specialiteiten: paling, zeetong, oesters, 
kreeft, Zeebrugse garnalen... 
De forellen beschikken over zoet water 
en onze vivier voor de oesters en
de kreeften is altijd voorzien van
vers zeewater.

Smaakvol vlees van eigen kweek
Onze vleesgerechten, vaak van 

onze eigen dieren, 
vallen zeker in de smaak. 

Hof Ter Doest beschikt immers 
over een eigen boerderij met 80 ha 

weiland en zo’n 300 dieren, waarvan 
alleen het allerbeste wordt gebruikt.

Ter Doeststraat 4 - b-8380 Lissewege-Brugge 5 - tel. & fax 050-54 40 82 
website: www.terdoest.be - e-mail: info@terdoest.be

GROND - EN AFBRAAKWERKEN

ZUIENKERKE • 0475 / 79 82 96

MARC 
HUYS
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Sport en vrije tijd
38STE NEW BALANCE TWEEDAAGSE 
VAN VLAANDEREN
5 en 6 mei 2007 worden opnieuw wandelhoogda-
gen rond en in Blankenberge. Zowel zaterdag als 
zondag zijn het ‘Aktivia Sterrentochten’. De zes 
kilometer is een springkastelenroute, speciaal 
ontworpen voor onze jongste deelnemers.
Op de andere afstanden (de familiale polderwan-
deling van 14 km, de sportieve natuurwandeling 
van 24 en de langeafstandswandeling van 42 
km) wordt gezorgd voor een grote brok cultuur, 
natuur en animatie. Beide dagen wandelt u door 
Blankenberge (6 km en 14 km) en de langs zee, 
strand, duinen en polders naar een etappehoofd-
plaats (24 km en 42 km). 
Na de feestelijke activiteiten wordt u opnieuw in 
Blankenberge verwacht voor de niet te missen 
ambiance in de feesttent (2 km voor de fi nish). 
En dan naar de Grote markt om uit te blazen en 
na te genieten op één van de vele gezellige ter-
rasjes. Als beloning voor uw inspanning kreeg u 
nog een badge (1 dag) of een medaille (2 dagen). 

Dit jaar wordt het ‘De Voettochter’ van kunstsmid 
Georges Riemaker. 
Onze speciale gasten zijn Marche de l’Armée, de 
stad Diekirch en het Groothertogdom Luxemburg. 
Ze brengen animatie en laten ons genieten van 
hun streeklekkernijen.
En nog veel meer! Maar dat zal je beleven wan-
neer je met ons mee wandelt op 5 en 6 mei 2007 
in en rond Blankenberge. Informeer nu reeds bij
www.2daagse.be - info@2daagse.be
of VVV Blankenberge  +32-50-41.22.27
toerisme@blankenberge.be
  

 
OPROEP AAN AL DE VERENIGINGEN
Stuur ons uw jaarkalender. Wij publiceren ze gratis

Artikels binnen vòòr 30 juni 2007 

ann.Michiels@publilink.Be

Maak ook gebruik van de activiteitenkalender 

in de gang van het gemeentehuis.

 Zo vermijden de verenigingen activiteiten 

op hetzelfde moment te organiseren.
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6de EDITIE BELGIAN SPORT EN FUN FAMILYDAY 

Op zondag 6 mei  wordt er een Belgian sport en 
fun familyday in en rond de grote site van het 
Koning Boudewijnstadion te Brussel  georgani-
seerd. Op deze site van 80.000 m2 werd er  vorig 
jaar een bezoekersaantal van 22.000 mensen  
verwelkomd. 
Het is een gratis, tweetalig event dat een enorme 
groei kent. 
Meer dan 50 verschillende attracties zorgen voor 
de nodige sfeer voor groot en klein.
Op het artiestenpodium verschijnen binnen- en 
buitenlandse groepen.
Indien je meer info wenst omtrent dit evement, 
kan je steeds terecht bij 
Dommy Janssens
 
T. 052/31.01.56
F. 052/33.77.15

’t Zandlopertje
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: Ribbetjes
 Zeebrugs vispannetje

Verse pannenkoeken en wafels
Zelfbereid ijs

Oktober t/m april: gesloten op dinsdag

’t Zandlopertje, Zeedijk 13a, 
8380 Zeebrugge-Bad

Tel. 050/54 41 05

…tot ziens !!!
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Bibliotheek
DE ZUIENKERKSE BIBLIOTHEEK DOET HET GOED!
Het bilan van 2006 voor De Boekennok is ronduit 
positief.
Enerzijds spreken de werkingsresultaten boek-
delen en anderzijds werd de bibliotheek in sep-
tember uitgerust met nieuwe computers en een 
nieuw bibliotheekprogramma. Hierover verder 
meer, eerst volgt een toelichting bij de cijferge-
gevens.

In 2006 kwamen weer meer bezoekers over de 
vloer van De Boekennok. Het lenersaantal steeg 
van 368 naar 391 ingeschrevenen. Deze stijging 
met 6,3% zet de positieve trend van 2005 voort.

Meer leners, maar we noteerden ook meer uitle-
ningen in 2006. Uit de bibliotheekrekken kozen 
de actieve gebruikers 11.812 materialen. Dit is 
een toename van het totale aantal uitleningen 
met 592. Per uitleenzitting zijn dit gemiddeld zo-
wat 116 transacties aan de balie.
Het leeuwenaandeel van de uitleningen, 8.702, 
wordt nog steeds in de jeugdafdeling geregi-
streerd. Vooral de strips blijven populair. Het jon-
ge volkje verslond er zowat 2.844.
De volwassenen kwamen in hoofdzaak naar de 
bibliotheek met een verlanglijstje vol romans. Ze 
plukten 2.297 boeken mee uit de fi ctionafdeling. 
Ook 668 informatieve boeken konden op de be-
langstelling van de leners rekenen. 
Vooral de jongeren ontleenden 145 cd’s en cd-
roms.
Alle uitleningen op een rij komt dit neer op een 
stijging met 5,3% ten opzichte van 2005.

Het afgelopen jaar presenteerden we aan onze 
leners 289 nieuwe boeken. In de jeugdafdeling 
vonden er 152 lees- en weetboeken en 58 strips 
een plaatsje. Voor de volwassenenafdeling maak-
ten we 79 boeken uitleenklaar. De collectie van 
De Boekennok telt nu in totaal 9.435 titels.

Om samen met de bibliotheek van Blankenberge 
in te stappen in het PBS (Provinciaal Bibliotheek 
Systeem) was een vernieuwing van de computers 
noodzakelijk. Voor de werking van de bibliotheek 
is dit een grote sprong voorwaarts gebleken. De 

grootste troef is de gebruiksvriendelijkheid voor 
de leners. De catalogus raadplegen, verlengen of 
reserveren van thuis uit, zijn mogelijkheden waar 
de Zuienkerkse leners gretig op inspelen. 

Hopelijk kan deze ingeslagen weg voortgezet wor-
den in 2007. Tot binnenkort in De Boekennok.

Politie
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 zorgen? 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 plaatselijke politie langs 
gaan en volgende inlichtingen meedelen:
 * naam en woonplaats
 * vakantieverblijf
 * contactpersoon bij noodgevallen
 * aard woning, alarmgegevens.

Wij wensen je een zorgeloze vakantie 
en behouden thuiskomst toe.
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Verenigingen
VERENIGING IN DE KIJKER
SPORTRAAD ZUIENKERKE
Dit jaar is het reeds de 29ste maal dat de sport-
raad  Zuienkerke de wandeltocht door het natuur-
gebied  van de Meetkerkse Moeren organiseert 
Dit betekent eveneens dat de sportraad van Zui-
enkerke 29 jaar bestaat.
29 jaar terug kwam Wilfried Goethals op het idee 
een wandeltocht te organiseren en tevens een 
vereniging op te richten die de naam “ Sport-
raad” kreeg.
Op 2 april 1978 vond de eerste wandeltocht door 
de Meetkerkse Moeren plaats en er waren 421 
wandelaars, een succes.
1980 was het topjaar met 1098 deelnemers.
Anno 2007 organiseert de sportraad opnieuw 
deze prachtige wandeling. 
Wij wensen hen veel succes toe. 

DONDERDAG 17 MEI 2007 
WANDELTOCHT MEETKERKSE MOEREN.

Afstanden 6 –12 – 20 - 28  km
Inschrijvingen en vrije start vanaf 8 uur te 
Meetkerke in het sportcentrum
inschrijvingsprijs : 1,50 EUR
ledenkorting : 0,40 EUR

INLICHTINGEN
Alain De Vlieghe,voorzitter, 
  tel. 0475/96.55.69
Franky Goethals,secretaris
  tel. 0476/48.31.69
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VAKANTIEGENOEGENS  ZUIENKERKE

“SNEUKELTOCHT.”
ZONDAG 3 JUNI 2007.
Organisatie: VG. Zuienkerke.

Ten voordele van HACHIKO.
(Honden Africhtings Centrum Hulp Invaliden Klei-
ne Opdrachten)
www.hachiko.org
• 33 km via het knooppuntennetwerk
 regio Brugge. 
•  5 of 9 km langs gemakkelijke toegankelijke   
 wegen  
 (ook met rol- of kinderwagen). 
                           
Gezamelijke start voor de wandelaars  om : 14 u
Vrije start voor de fi etsers : tussen 13.30-14.30 u
aan de Gemeenteschool van Zuienkerke (Nieuwe 
steenweg 37)

Bijdrage in de kosten:
Volwassenen: leden  € 8,00
 niet leden € 9,00
Kinderen tot 12j: leden  € 6,00
 niet leden € 7,00

Inschrijving is pas geldig na betaling voor  25 mei 
2007 bij : 

Van Belle Romain, Nieuwe steenweg 106,
  Zuienkerke - 050/41.35.62
Bouckaert Filip, Nieuwe steenweg 122
  Zuienkerke - 0494/57.03.91
Serruys Jacques, Blankenbergsesteenweg 448   
           0486/71.44.84
Valcke Marijke, Blankenbergsesteenweg 448   
           0486/56.41.34

Of door storting : 
VG Zuienkerke : 833-3472112-61 
met vermelding “smoefeltocht 3 juni 2007”.

Er worden demonstraties voorzien met werkhon-
den en rolsstoelgebruiker :
van 16.15 tot 16.30 u  en  van 17.45 tot 18 u.

Er worden doorlopend informatiefi lmpjes getoond.
Dus kom massaal af want zij hebben U hulp nodig.
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BLOEDGEVERS 
 
Op 17 maart werden de bloedgevers in de bloe-
metjes gezet in de gemeentelijke sportzaal van 
Zuienkerke.

Er heerste een bijzondere feestelijke sfeer met 
een speciaal menu:
 1. De vriendenkring van bloedgevers vierde   
  zijn 45ste verjaardag
 2. Het aantal bloedgiften zit in de lift
 3. Onder de 26 gevierden telden we drie 
  mensen uit ons eigen bestuur:
  • Carine De Decker (80 bloedgiften),
  • Walter Demeyere (100 bloedgiften) 
  • Freddy Decancq (bereikte de leeftijdsgrens  
   en gaf 93 keer bloed).

Naast de bestuursleden werden volgende perso-
nen vereremerkt:
• Voor 20 bloedgiften: Isabel Caerels, Magda 
Knockaert, Mike Louwagie, Regine Lutters, Redgy 
Quintens, Kristof Tijssens, Geert Van Den Berghe 
en Silveer Vermeire
• Voor 40 bloedgiften: Willy Daenekint, Elsje 
D’Hondt, Rudy Inghelbrecht, Didier Lonneville, 
Jan Moerman, Monique Reckelbus en Luc Van-
denberghe.

• Voor 60 bloedgiften: Roland De Deckere, In-
grid Demondt en Marleen Vanhee
• Voor 80 bloedgiften: Frans Dekempe, Michel 
Dufour en Monique Swaenepoel
• Voor 50 plasmagiften : Omer Decloedt
• Werd bedankt met een speciaal aandenken 
voor de ’65-jarigen’: Nicole Deplancke.

Bloed geven: Een kleine moeite voor u, 
levensbepalend voor hen !!!

Vanaf de dag nadat je 18 werd en tot de dag voor 
je 65ste verjaardag (*) ben je welkom op volgende 
dinsdagen om bloed te geven in Zuienkerke: 12 
juni, 11 september en 11 december.
(*) : de bloedafname wordt voorafgegaan door 
een gesprek met een dokter die bepaalt of je aan 
de voorwaarden voldoet om bloed te geven. De 
gestelde voorwaarden moeten leiden tot maxima-
le beveiliging van de gezondheid van de donor én 
van de ontvanger.

Jeannine Samijn, voorzitter Vriendenkring

Op de foto: de gehuldigden samen met het be-
stuur
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ACW ZET DE FIETSER IN DE KIJKER 

Voor ACW Zuienkerke is 
aprilmaand fi etsmaand.  Ze 
neemt twee initiatieven.  
1. Een cursus zelf je fi ets   
 herstellen op de 
 zaterdagvoormiddagen 12 en 19 mei.  
2. Houd je fi ets goed in het oog.
 Je weet nooit dat er een label aan bevestigd   
 wordt door ACW-bestuursleden.
 Dit geeft recht op een ... 
Info over de fi etsactie bij Conny Van Belle, Nieu-
we Steenweg 122, 8377 Zuienkerke, gsm 0494 
57 03 91,
e-mail conny.vanbelle@pandora.be.

Senioren
OKRA  ZUIENKERKE  ACTIEVE VERENIGING

KARNAVAL

Donderdag 22 maart heeft Okra in zaal Boldeshof 
karnaval gevierd.

Er waren 41 deelnemers, waarvan de gemiddelde 
leeftijd 65 jaar was.
Onder leiding van Jean Vandevoorde werd er ge-
danst en met confettie gesmeten op de tonen 
van nummertjes uit de tijd van toen.
Na afl oop werd de innerlijke mens versterkt met 
een boterham met hesp.

OKRA GROTJE
Op de hoeve van Okra voorzitster Agnes Bode, 
’hoeve ’t Leekhof’ staat er onder een lindenboom 
een grotje met het beeld van Onze-Lieve-Vrouw.
Dit grotje werd na WOI gebouwd door een knecht 
van de hoeve, een zekere Jan. Die maakte het 
met brokstukken van een bunker. Omdat de die-
ren die in de weide liepen het vernielden, heeft 
de kleinzoon van Agnes, Geert Van Den Berghe, 
de grot afgebroken en stuk voor stuk herbouwd 
onder een lindenboom.
Door de proost Freddy Rotsaert werd dit ‘kapelle-
tje’ in het bijzijn van de Okra leden ingezegend.
Iedereen is vrij om eens een bezoekje te brengen 
aan dit grotje.

Fons
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Burgelijke stand
GEBOORTEN 
FEMKE VANSNICK, geboren te Gent op 17 januari 
2007, 2de kindje  van Verstichelen Anja en Vans-
nick Rudi, wonende te Houtave.

IBE VAN DROOGENBROECK, geboren te Brugge 
op 5 februari 2007, 1ste kindje van Cleemput 
Gerlinde en Van Droogenbroeck Jan, wonende te 
Zuienkerke.

ELIANA  KIMPE, geboren te Brugge op 20 februari 
2007, 1ste kindje van Wittevrongel Vanessa en 
Kimpe Frederic, wonende te Zuienkerke

AMELIE LIEBAERT, geboren te Brugge op 21 fe-
bruari 2007, 2de kindje van Goes Dorine en van 
Liebaert Peter, wonende te Houtave.

LANA HOUTTEKIER, geboren te Deinze op 1 maart 
2007, 2de kindje van Emilie Decrock en van Hout-
tekier Tommy, wonende te Houtave

JULIE VANDERMEERSCH, geboren te Brugge op 
9 maart 2007, 1ste kindje van Syvia Vanhooren-
weder en van Vandermeersch Stijn, wonende te 
Houtave

MAURO BOONE, geboren te Knokke- Heist op 21 
maart 2007, 1ste kindje van Wybo Kelly en Boo-
ne Glenn, wonende te Zuienkerke.

HUWELIJKEN

TAVEIRNE ELLEN, geboren te Knokke-Heist op 
3 maart 1983 en TRAEN FREDERIK, geboren te 
Brugge op 17 mei 1978, gehuwd te Zuienkerke 
op 26 januari 2007.

JUBILEUM  
Op 27 februari 1957 huwden Frans Van der Auwera en Aline Verbeke te Zuienkerke.De offi ciële naam 
van Frans is François, vandaar dat hij als kind de roepnaam ‘Coiske’ kreeg, een naam die nu heel be-
kend is uit “Thuis”. Frans is  afkomstig uit Hemiksem bij Antwerpen, hij komt uit een gezin van acht kin-
deren, maar kwam reeds op achtjarige leeftijd in Ruddervoorde wonen. Via zijn werk kwam hij in contact 
met Aline , die toen op ‘Schoeringe’ werkte. Op de kermis van Zuienkerke kwam het tot ‘nadere kennis’ 
en toen is begonnen wat op 22 februari gevierd werd: hun gouden jubileum. Via verschillende woonplaat-
sen vonden ze hun defi nitieve vaste stek in Meetkerke en dat is nu reeds 38 jaar geleden.
We hopen van harte dat de jubilarissen nog lang  -in goede gezondheid- mogen genieten van de landelij-
ke omgeving waar ze van houden en dat Frans nog vele wandelingen kan maken langs de Klinkestraat.
Profi ciat !
Jacques Demeyere, schepen van feestelijkheden
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Mensen van bij ons
PIERRE PESCH EN FILIP LOGIER

Op weg van en naar mijn werk in Brugge wandel ik 
bijna elke dag enkele keren langs de Dijver.  Deze 
mooie omgeving zorgt steevast voor een aange-
name wandeling.  De opnames voor de fi lm “In 
Bruges” brengen af en toe nog wat extra leven 
in de brouwerij.  Toch keek ik zoals elk jaar weer 
verlangend uit naar het moment waarop de boot-
jes terug in het stadsbeeld zouden verschijnen. 
Dit mooie tafereel op de Brugse Reien bezorgt 
me telkens een kort, maar aangenaam vakantie-
gevoel.  Af en toe ontmoet ik hierdoor ook twee 
mensen uit Meetkerke.  Pierre Pesch en Filip Lo-
gier zijn namelijk allebei toeristische begeleiders, 
zoals de offi ciële term luidt, maar ze worden zelf 
liever ‘bootjesmannen’ genoemd.  Het uitvaren 
van de eerste boten in het nieuwe seizoen was 
meteen een goede aanleiding voor een dubbe-
linterview met de twee varende Meetkerkenaars.  
Doordat deze mannen zelden gelijktijdig met hun 
bootje aangemeerd liggen, zijn het uiteindelijke 
twee aparte interviews geworden. De eerste die 
me met plezier te woord stond, was Pierre Pesch.  
Hij kwam in Meetkerke wonen in 1996 en vaarde 
toen al sinds 1976 op de Reien.

“Over Brugge vertellen is praten over de liefde”
“Tegenwoordig varen we in polyester boten van 8 
meter lang en 2 meter breed, maar vroeger vaar-
den we in kleine stalen bootjes met een ijzeren 
romp en het roer achteraan.  Ze waren heel wat 
minder stabiel en bij momenten was het voor de 
inzittenden een kleine evenwichtsoefening om 
erin te blijven. Ik herinner me nog levendig hoe 

een opvarende uit Ieper tegen de kant leunde 
en pardoes in het water viel.  Er zijn momenteel 
vijf aanlegsteigers met elk vier boten zodat er in 
totaal twintig in Brugge rondvaren.  Ze volgen al-
lemaal dezelfde route langs de voornaamste be-
zienswaardigheden en kunnen gemakkelijk een 
dertigtal passagiers vervoeren.  We ontmoeten 
mensen van alle mogelijke nationaliteiten.  De 
laatste jaren zijn er veel personen uit het voorma-
lige Oostblok bijgekomen.  Om een voorbeeld van 
een combinatie te geven, vertel ik je graag dat ik 
vorige week in één vaarbeurt een koppel Russen, 
twee koppels uit het Duitse Beieren, een man 
uit Australië, iemand uit Bangladesh, een kop-
pel uit Ierland, een Cambodjaan, enkele Fransen, 
een groepje Amerikanen en een koppel uit Malta 
mocht verwelkomen.  Hierbij is het altijd zoeken 
in welke talen je iedereen een verstaanbare uit-
leg kunt bieden.  Ik probeer ook steeds mijn uit-
eenzetting een persoonlijke toets te geven.  Zo 
leg ik de toeristen graag uit dat de historische 
gebouwen niet met een computer ontworpen zijn, 
maar dankzij het technische vernuft en het enge-
lengeduld van de mensen van toen.  Ik wil hen 
graag bijbrengen dat je de opbouw van Brugge 
niet kunt verklaren zonder de toewijding en de 
liefde van deze mensen.“

“Mijn echtgenote Regina vaarde als enige vrouw 
tien jaar met de bootjes”
Via zijn werk op de bootjes leerde Pierre zijn echt-
genote Regina Neels kennen.  In 1989 kochten 
ze een oude hoeve in de Heerweg waar ze in 
1996 gingen wonen.
“Regina gidste aanvankelijk toeristen door Brug-
ge met de paardenkoets.  Zij kon heel goed met 
paarden overweg en had zelf een Portugees 
paard waarmee ze aan dressuur deed.  Ze was 
ook valkenier en kon goed omgaan met diverse 
diersoorten.  Vrij snel koos Regina er voor om 
met mij samen te werken.  Ze heeft tien jaar heel 
graag gevaren en was de enige vrouw die dit zo 
lang volhield.  Ook technisch was ze vaardig ge-
noeg om in het atelier mee te werken aan het on-
derhoud van de bootjes.  Vier jaar geleden is ze 
op vierenveertigjarige leeftijd helaas veel te vroeg 
gestorven.  Enkele jaren voordien waren ook haar 
ouders kort na elkaar overleden.  Ze was in 1998 
gestopt met werken om haar zieke moeder thuis 
te verzorgen.  Filip Logier werd haar vervanger.”
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Filip Logier en zijn echtgenote Marie Paule Van 
Hille kwamen in 1988 in Meetkerke wonen.  Filip 
werkte toen als douanedeclarant in Zeebrugge en 
Marie Paule is lerares Latijn en Grieks.  In 1990 
zag hun dochter Charlotte het levenslicht en in 
1995 werd hun zoon Thibault geboren.  Hun lan-
delijke woning in de Biezenstraat is een paradijs 
voor hun schapen, geiten en kippen.  Ze kunnen 
er ook de paarden stallen van paardenliefhebster 
Charlotte en hebben voldoende ruimte voor een 
voetbalpleintje voor Thibault die in zijn vrije tijd 
centrale verdediger is van KFC Varsenare.

“Ik verlangde naar een gezellig weekendje in 
Meetkerke”

“Na mijn loopbaan in Zeebrugge reed ik twee jaar 
in Brugge met de paardenkoets.  Toen Regina 
thuis bleef om voor haar zieke moeder te zorgen, 
stelden zij en Pierre mij voor om  haar plaats in 
te nemen op de bootjes.  Na de stress van het 
werk in Zeebrugge en de vele uren in de paarden-
koetsen is dit werk een verademing   Het is een 
gemoedelijke job en we vormen als bootmannen 
een goed en hecht team.  We zijn de hele dag in 
open lucht en ontmoeten mensen van verschil-
lende werelddelen.  Hierdoor heb ik weinig be-
hoefte om zelf op reis te gaan.  Gelukkig zijn de 
andere leden van ons gezin ook echte huisdui-
ven.  Zo was een tijdje geleden alles geregeld en 
hadden we al ingepakt om te vertrekken voor een 
weekend in de Ardennen.  Terwijl ik mijn werk in 
Brugge aan het afronden was, kreeg ik telefoon 
van mijn vrouw.  Ze vertelde me dat ik me niet 
moest haasten.  Samen met de kinderen had zij 
terug uitgepakt omdat ze vonden dat we eigenlijk 
nergens beter zijn dan thuis. Meteen verlangde ik 
alweer naar een gezellig weekendje in Meetkerke.”

Noël Delaere

AMSTERDAM – DAKAR CHALLENGE

Twee Nederlandse vriendinnen van Kurt Wintein 
uit Meetkerke namen deel aan de Amsterdam 
–Dakar Challenge.
Zaterdag 24 februari 2007 vertrokken ze vanuit 
Amsterdam richting Frankrijk.
Ze deden dit met een Nissan Patrol, genaamd 
Brutus, die ze gekocht hadden voor 500 euro

Dit is namelijk een voorwaarde om deel te nemen 
aan deze race: je wagen mag niet meer kosten 
dan 500 euro .
Na 20 dagen  moet je dan aankomen in Gambia, 
waar je auto dan zal verkocht worden voor een 
goed doel : het bouwen van een daycare center 
en een healthcenter in Gambia.

Zaterdagavond kreeg 
Kurt al een telefoon-
tje dat ze in panne 
stonden : bleek dat 
de motor geen com-
pressie meer had. 
Dokter Kurt heeft 

dan de wagen naar Meetkerke gesleept.
Zondagochtend werd er dan druk rondgebeld en 
na 3 uur werd er een vervangmotor gevonden in 
Veldhoven, zo’n 200 kilometer vanuit Meetker-
ke.
Kurt Sampers werd ingeschakeld om de motor te 
gaan halen en Pascal Lootens en Miek Van Ker-
rebroeck hielpen  Kurt om de oude motor eruit te 
sleutelen.
Zondag 8pm kwam de’ nieuwe motor’ aan in 
Meetkeke en na enkele uren sleutelen kreeg Kurt 
en zijn team de Nissan genaamd Brutus weer tot 
leven. Maandag 2 Am zijn de dames dan vertrok-
ken vanuit Meetkerke om in één ruk naar Soto-
grande te rijden zo’n 2245 km verderop om daar 
dinsdagochtend de overzet te nemen naar Ma-
rokko.
Intussen tijd hebben de nederlandse dames de 
race van 6560 uitgereden en werd Brutus ver-
kocht.

Profi ciat Kurt en zijn team voor interventie.
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Evenementenkalender
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Polderkrant-puzzel
De oplossing van onze vorige puzzel: BEATJUGGELEN.
Wie naar het Groot Dictee der Nederlandse taal had gekeken was al een beetje vertrouwd met dit nieu-
we woord  = ‘Het scratchen op de maat van de muziek.’ En Amerikaanse hiphoppers schijnen er sinds 
kort ‘het schudden van de borsten’ mee aan te duiden. 
De winnaar is Nadine Willaert uit Meetkerke. Van harte profi ciat. Er waren 24 juiste inzendingen.
Hier volgt de nieuwe puzzel : 
1. De oplossing voor elk van onderstaande gezochte woorden is terug te vinden in ons    
 informatieblad(+annex)
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, accenten vallen weg.
3. Stuur uw volledige oplossing door middel van onderstaand formulier naar Redactie Polderkrantje,  
 Kerkstraat 17  8377 Zuienkerke vóór 15/05/2007.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:..............................................................................................................................................................................................................................................................

 Gemeente:..................................................................................................................  Postnummer:.........................................................

1. geboorteplaats gouden jubilaris 

2. oplossing voor groen- en tuinafval 

3. hoevenaam grotje Okra 

4. voornaam winnaar ontwerp kaft polderkrantje 

5. lijnvriendelijk lentesnoepje 

6. wat is aprilmaand voor ACW 

7. zeilschip 

8. Adama Traore woont in ..

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.
12.

13.
14.

15.
16.

9. naam gemeentegids

10. naam badge new-balance tocht 

11. ontmoetingscentrum dat zal verbouwd worden 

12. voornaam vrouw die met bootjes vaarde 

13. naam jeep Nissan Patrol

14. vijver waar eenden worden gevangen 

15. naam kerkfabriek houtave

16. plan waterzuivering 
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POLDERKRANTJE , 15 APRIL 2007
Driemaandelijks tijdschrift gratis aan de bevol-
king aangeboden door het Gemeentebestuur in 
samenwerking met alle adverteerders.
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Verantwoordelijke uitgever: 
College van Burgemeester en Schepenen.
Redactieraad: Wim Cools, Els Fockedey, 
Noël Delaere, Eva Verburgh en Ann Michiels.
Verspreid: 31 januari, 15 april, 15 juli, 15 oktober 
2007.
Artikels zijn altijd welkom. Gelieve ze 1 maand  
voor het verschijnen binnen te brengen:
ann.michiels@publilink.be
De redactie behoudt zich het recht voor artikels 
niet te publiceren, in te korten of te wijzigen.

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS

Gemeentebestuur Zuienkerke     
 050/43.20.50 - (fax.050/43.20.59)
 franky.goethals@publilink.be
Politie Zuienkerke    
 050/41.14.14 - (fax.050/41.96.96)
Technische Dienst    
 050/41.75.77 - (fax.050/41.75.77)
OCMW    
 050/42.79.98 - (fax 050/42 67 37)
 sociale.dienst@ocmw-zuienkerke.be
Bibliotheek Zuienkerke    
 050/42.45.45
PWA 050/43.20.50 (woensdagnamiddag)
PWA Blankenberge     
 050/42.99.42
IPZ Blankenberge-Zuienkerke
 101 
 of 050/41.10.05
Brandweer De Haan    
 050/41.20.20
Informatie Elektriciteit, aardgas     
 078/35.35.34
Kabeldistributie    
 015/66.66.66
Informatie water    
 078/35.35.99
defect elektriciteit    
 078/35.35.00
melden  gasreuk    
 0800/65.0.65
defect Openbare Verlichting    
 050/43.20.50
 0800 6 35 35 

OPENINGSUREN GEMEENTEHUIS
Het gemeentehuis is iedere werkdag open van 
9 uur tot 12 uur en de woensdagnamiddag van 
13 tot 16.30 uur. Andere namiddagen is het 
gemeentehuis gesloten.
Elke eerste woensdag van de maand zijn alle 
diensten van het gemeentehuis open van 15 
uur tot 19 uur:
woensdag 2 MEI – 6 JUNI – 4 JULI 2007 
Het gemeentehuis zal gesloten zijn op  maan-
dag 30 april en dinsdag 1 mei, donderdag 17 
mei, vrijdag 18 mei, maandag 28 mei, woens-
dag 11 juli.

OPENINGSUREN PWA
Iedere woensdagnamiddag van 13.30 tot 16 
uur
OPENINGSUREN POST
Iedere werkdag van 11 tot 12  uur
OPENINGSUREN BIBLIOTHEEK DE BOEKENNOK 
(aan de Nieuwe Steenweg)
Iedere woensdag van 17 tot 19 uur
Iedere zaterdag van 10 tot 12 uur
Tel. 050/42.45.45



MD COIFFURE
Blankenbergsesteenweg 40 a

8377 Zuienkerke - Tel 050/31.85.52
Gemakkelijk bereikbaar tussen Brugge en Blankenberge via expresweg

Richting Blankenberge net voorbij rond punt, ruime parking voor de deur

Openingsuren
alle dagen van 08u.30 tot 18u.30

zaterdag van 08u.00 tot 18u.00
zondag en maandag gesloten

enkel afspraak maken voor feestdagen

Coupes zijn onze hobby
Kleuren is onze passie

Opsteken onze specialiteit



Nieuwesteenweg 140 • 8377 Zuienkerke
T 050 42 65 64 • E info@degrotestove.be

www.degrotestove.be

Specialiteit: Forel

Stefan en Nathalie Pittery-Verhelst
Nieuwe Steenweg 140, 8377 Zuienkerke

Tel./Fax: 050 42 65 64  •  info@degrotestove.be

Gesloten: dinsdag en woensdag

feestzaal tot 180 personen

De familie Govaert en medewerkers verwelkomen U.
* Feest- en banketzaal, ideaal geschikt voor familie- en communiefeesten
* Groot zomerterras, en speeltuin met springkasteel

Karel en Mieke Govaert - Nieuwesteenweg 1, 8377 Zuienkerke
Tel. 050/41 31 04  -  fax. 050/42 63 11

hoevetendoele@skynet.be  -  www.hoevetendoele.be 

Karel Govaert, 
Peter en Mieke Goemaere-Govaert

Oostendsesteenweg 9, 8377 Meetkerke
Tel. 050/ 31 54 24


