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Woord vooraf
Beste dorpsgenoten
Volgens mijn kalender
is de lente opnieuw aangebroken,
al lijkt het mij nog steeds een mengeling
van de voorbije twee seizoenen.
Paaseitjes rapen in de sneeuw,
gezellig op een terrasje met een jasje.
De regen en de zon die elkaar
ongelijkmatig afwisselen.
Maar misschien zijn dat dan
wel enkele redenen waarom
we spreken over aprilse grillen.
Niettegenstaande krijgen we al
enkele kleine hints van de natuur
om ons duidelijk te maken
dat het nieuwe seizoen er echt is.
De vogeltjes fluiten hun liedjes.
De bomen krijgen hun knoppen.
De dagen worden langer en
wij, wij krijgen meer energie.
Laten we deze energie gebruiken
om de aanloop naar de zomer
aangenaam, knus en mooi te maken.
Wim Cools
Schepen van informatie
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Ode
NAAR AANLEIDING VAN HET OVERLIJDEN VAN HUGO CLAUS

De redactieraad wil even stilstaan bij het overlijden van Hugo Claus
en doet dat symbolisch met een gedicht van hem:

West-Vlaanderen
Dun lied donkere draad
land als een laken
dat zinkt.
Lenteland van hoeven en melk
en kinderen van wilgehout.
Koorts en zomerland wanneer de zon
haar jongen in het koren maakt.
Blonde omheining
met de doofstomme boeren bij de dode haarden
die bidden ‘Dat God ons vergeve voor
wat hij ons heeft aangedaan’.
Met de vissers die op hun boten branden
met de gevlekte dieren de schuimbekkende vrouwen
die zinken.
Land, gij breekt mij aan. Mijn ogen zijn scherven.
Ik in Ithaka met gaten in mijn vel,
ik leen uw lucht in mijn woorden.
Uw struiken uw linden schuilen in mijn taal.
Mijn letters zijn: West-Vlaanderen duin en polder.
Ik verdrink in u,
land. gij wordt een gong in mijn schedel en soms
later in de havend
een kinkhoorn: mei en kever. duistere lichte
aarde.
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OPENINGSUREN GEMEENTEDIENSTEN

NIEUWE OPENINGSUREN POSTKANTOOR:

Ieder werkdag van 9 uur tot 12 uur en de
woensdagnamiddag van 13 uur tot 16.30 uur,
behalve elke eerste woensdag van de maand
is het gemeentehuis open in de namiddag van
15 uur tot 19 uur.
Op woensdag 7 mei, 4 juni en 2 juli is er zowel
op de dienst burgerzaken, financiële dienst, de
technische dienst (dienst stedenbouw) en de
politie dienstverzekering tot 19 uur.
Het gemeentehuis is gesloten op donderdag 1
mei, vrijdag 2 mei, maandag 12 mei en vrijdag
11 juli 2008.

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
9 – 12.15 uur
Woensdag: 13.30 – 16.30 uur
TEL.
POSTKANTOOR
BLANKENBERGE:
050/43.50.80

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

Gemeenteraad
ZITTING VAN 31 JANUARI 2008.
OCMW
De gemeenteraad neemt akte van het ontslag van Bernard De Jonghe als lid van het OCMW en
keurt de geloofsbrieven van de opvolger Kerckhove Véronique goed.
KERKFABRIEK SINT-MICHIEL ZUIENKERKE
De gemeenteraad verleent gunstig advies inzake de eindrekening van de kerkfabriek Sint-Michiel
Zuienkerke, opgemaakt door de uittredende penningmeester en verleent gunstig advies inzake de
beslissing van de kerkraad Sint-Michiel te Zuienkerke aangaande het ontslag van beheer aan de
gewezen penningmeester.
GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL
De gemeenteraad is akkoord met het leveren en plaatsen van buitenzonwering voor de klassen op
het eerste verdiep van het nieuwe complex van de gemeentelijke basisschool.
De raming bedraagt 12.500 euro.
ZITTING VAN 28 FEBRUARI 2008.
OCMW
De gemeenteraad neemt kennis van het besluit d.d. 13 februari 2008 van de Gouverneur betreffende de definitieve vaststelling van de jaarrekening 2006 van het OCMW.
CULTUUR
De gemeenteraad keurt het protocol van het intergemeentelijk samenwerkingsverband “De
Blazuin”goed.
Dit protocol regelt de organisatie van een overleg binnen en een samenwerking tussen de culturele
actoren van volgende gemeente/stadsbesturen:
Stad Blankenberge - Gemeente De Haan - Gemeente Zuienkerke
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SUBSDIEREGLEMENT VOOR PLAATSING ZONNEPANELEN
De gemeenteraad keurt eenparig het onderstaand gemeentelijk subsidiereglement voor de plaatsing van fotovoltaïsche zonnepanelen goed.
Artikel 1 – Omschrijving
Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting voorziene en goedgekeurde kredieten kan het
college van burgemeester en schepenen subsidies verlenen voor de installatie van fotovoltaïsche
zonnepanelen als alternatieve energiebron voor woningen en woongebouwen op het grondgebied
Zuienkerke.
Onder woongebouw wordt verstaan het gebouw dat één of meerdere woningen omvat of kan
omvatten.
Onder woning wordt verstaan een huis of appartement hoofdzakelijk bestemd voor de huisvesting
van één gezin.
Artikel 2 – Voorwaarden
Een gemeentelijke subsidie wordt verleend onder de volgende voorwaarden:
- de plaatsing moet in overeenstemming zijn met de regels van goed vakmanschap.
- de installatie moet geplaatst zijn in een regelmatig vergund gebouw volledig gelegen op het
grondgebied van de gemeente Zuienkerke.
- bij woongebouwen dient de subsidie aangevraagd te worden door de verenigde medeeigenaars of de syndicus.
Artikel 3 – Subsidiebedrag
Het subsidiebedrag wordt bepaald als volgt:
5 % op de kostprijs (inclusief plaatsing en BTW) van een fotovoltaïsch systeem, met een maximum
van € 500,00 per woongebouw.
Per woongebouw kan maximaal één subsidie vallend onder een fotovoltaïsch systeem worden toegekend, met telkens een maximum van € 500,00 per systeem per woongebouw.
De subsidie kan slechts één maal per adres worden toegekend.
Artikel 4 – Bijkomende subsidies
De subsidie komt bovenop de bouw- en/of renovatiepremie verleend door de gemeente indien
dergelijke premie wordt toegestaan.
De subsidie komt bovenop andere subsidies verleend door de hogere overheid of de distributienetbeheerder.
Artikel 5 – Procedure voor subsidie
De betoelaging wordt toegekend:
- na het indienen van het aanvraagformulier voor het bekomen van de subsidie (ter beschikking
bij het gemeentebestuur), samen met het plan en de betrokken factuur (de facturen mogen
op aanvraagdatum niet ouder zijn dan 1 jaar);
- na voorlegging van de noodzakelijke vereiste vergunningen in het kader van andere wets – of
reglementaire bepalingen;
- na controle ter plaatste door het gemeentebestuur.
Artikel 6 – Instandhouding
De eigenaar die de installatie aanbrengt verbindt er zich toe de fotovoltaïsche zonnepanelen minimum 10 jaar te gebruiken en derhalve de woningfunctie binnen het woongebouw niet op te geven
binnen de 10 jaar na toekenning van de premie op straffe van teruggave van de
verleende subsidie.
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Artikel 7 – Eenmalig karakter van de subsidie
De subsidie wordt per woongebouw gelegen op het grondgebied van de gemeente Zuienkerke
slechts éénmalig toegekend, aan de eigenaar of huurder - mits toestemming van de eigenaar.
Artikel 8 – Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 01/01/2008.
Dit reglement geldt tot herroeping.
DE NOTELAAR
De gemeenteraad keurt eenparig de werken in meer en de eindafrekening goed voor de aanpassing- en onderhoudswerken aan het gemeentelijk gebouw de Notelaar.
De raming van de ontworpen werken werden in de gemeenteraad goedgekeurd ten bedrage van
250.267,91 euro (BTW inclusief) erelonen en algemene kosten niet inbegrepen.
Eindtotaal
Ontvangen trekkingsrechten uit het investeringsfonds
Totaal gemeentelijk aandeel

357.159,74 euro (BTW inclusief)
187.380,59 euro
187.023,44 euro

GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan het bestek om een extern ontwerper aan te stellen
voor de uitbreiding van de bureau van de directie en een bergruimte.
Er wordt een budget voorzien van 7.500,- euro.

Informatie
AUB POSTBODE
Sinds lang kunt u via uw postbode een aantal
postverrichtingen aan huis laten uitvoeren.
Het volstaat om een affiche “AUB POSTBODE”
voor het raam te plaatsen, en de postbode belt
bij u aan tijdens zijn ronde.
De Post heeft nu een nieuwe affiche ontwikkeld en van de gelegenheid gebruik gemaakt
om te verduidelijken welke postale diensten
ermee kunnen worden aangevraagd.
Het gaat om:
• aankoop van postzegels in kleine hoeveelheden (max. 10 stuks)
• afgifte van gewone binnenlandse en internationale genormaliseerde zendingen
• afgifte van binnenlandse aangetekende
zendingen
• afgifte van stortingsformulieren voor een
maximumbedrag van 300 Euro per storting,
waarbij er een gestructureerde mededeling
wordt gebruikt.
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Als u in een appartement woont, kunt u in
plaats van de affiche een verwijderbare sticker
“ AUB POSTBODE “ gebruiken. U kleeft dan
deze sticker op uw brievenbus om aan te geven dat de postbode moet aanbellen.
Als u gebruik wenst te maken van deze dienstverlening, kunt u hierover contact met het gemeentebestuur. Wij geven u dan gratis de affiche of zelfklevers.
HUISNUMMER
Op vraag van de politie en de hulpdiensten
doen wij een dringende oproep aan alle inwoners van Zuienkerke om hun huisnummer duidelijk zichtbaar aan de woning te plaatsen.
Voor uw eigen veiligheid raden wij dit iedereen
ten zeerste aan.
AANGIFTE IN DE GEMEENTEBELASTING
OP HONDEN
In dit Polderkrantje vindt u een aangifteformulier inzake de gemeentelijke belasting op honden.
Inwoners die in het jaar 2007 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 2007 belasting betaalden vullen Luik A van het aangifteformulier in.
Inwoners die voor 2007 geen hondenbelasting
betaalden, maar die op 1 januari 2008 in het
bezit zijn van een hond vullen Luik B van het
aangifteformulier in .
Gelieve het formulier terug te bezorgen vóór
15 mei 2008 bij Ann Michiels op de financiele dienst van het gemeentebestuur (ann.michiels@publilink.be)
ZITDAG PWA ZUIENKERKE
De Raad van Bestuur van het PWA Blankenberge-Zuienkerke heeft, in zitting op 17 maart
jl., beslist om de zitdag op woensdagnamiddag in het Gemeentehuis van Zuienkerke af te
schaffen. Dit is te wijten aan een aantal recente personeelsverschuivingen binnen het PWA
van Blankenberge-Zuienkerke.
Voortaan kunnen gebruikers en werknemers,
van zowel het PWA als van de dienstenchequeonderneming
’t Schoonschip, iedere dag terecht in de Werk8

winkel, Kerkstraat 236 te 8370 Blankenberge
en dit iedere voormiddag van 8.30 tot 12.00
uur. ’s Namiddags enkel op afspraak.
Nog enkele nuttige gegevens:
Telefoon PWA: 050/43.35.14
Telefoon ’t Schoonschip: 050/43.35.15
Fax: 050/43.35.20 & 050/43.35.21
Mail PWA: pwa2@ocmw-blankenberge.be
Mail ’t Schoonschip:
pwa@ocmw-blankenberge.be

Wat is verzekerd?
De provinciale polis biedt dekking voor burgerlijke aansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen
en rechtbijstand.
Hoe aanvragen?
Op www.west-vlaanderen.be/vrijwilligerswerk
vind je alle info: promotiefolder aanvraagformulier, samenvatting polis. Je kan de folder
ook opvragen bij het Provinciaal Steunpunt
Vrijwilligerswerk West-Vlaanderen, K. Leopold
III laan 41, 8200 Sint-Andries (050/ 40.35.65
– vrijwilligersverzekering@west-vlaanderen.be

PROVINCIALE VERZEKERING
VRIJWILLIGERS
Een verzekerd vrijwilliger is er twee waard!!
Gratis Provinciale Verzekering Vrijwilligerswerk. Reeds meer dan 1.200 tevreden organisaties.

SNELLE HERSTELLING BESCHADIGDE
DISTRIBUTIENETTEN
Bij het uitvoeren van grondwerken kunnen wel
eens elektriciteitskabels en gasbuizen worden
beschadigd. Vaak is het onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de beschadiging, zeker als
meerdere aannemers betrokken zijn bijde uitvoering van werken. Dikwijls worden beschadigingen, die geen stroomonderbreking of gaslek
tot gevolg hebben, niet gemeld. Toch kunnen
dergelijke beschadigingen op termijn leiden tot
stroomonderbrekingen of gaslekken. Daarom
dringen Eandis en de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders er op aan zulke incidenten op het net steeds te melden en wordt een
sensibiliseringscampagne op touw gezet.

Vrijwilligerswerk is belangrijk. Daar is iedereen
het over eens. Indien we vrijwilligerswerk belangrijk vinden, dan moeten we de vrijwilligers
ook beschermen!
Met die bedoeling startte de provincie WestVlaanderen in 2005 als eerste een gratis verzekering vrijwilligerswerk op.
Sindsdien maakten reeds meer dan 1.200
West-Vlaamse organisaties dankbaar gebruik
van dit aanbod om hun vrijwilligers te verzekeren tijdens het wijkfeest, het voetbaltornooi,
de inzamelactie, de fietstocht, de nieuwjaarsdrink,….
En we mogen trots zijn want het West-Vlaamse
systeem heeft navolging gekregen. Met middelen van de Nationale Loterij wordt sinds 2007
de verzekering vrijwilligerswerk in gans België
aangeboden.

Informatiecampagne
In 2004 is voor de activiteit elektriciteit gestart
met een sensibiliseringscampagne bij de aannemers om hen aan te zetten spontaan kabelbeschadigingen te melden op het centrale
telefoonnummer 078 35 35 00.
Tijdens de werken tijdig gemelde beschadigingen zonder stroomonderbreking worden door
Eandis in opdracht van de gemengde distributienetbeheerders in Vlaanderen gratis hersteld.

Wie kan gebruik maken van deze verzekering?
Elke vrijwilligersorganisatie uit om het even
welke sector (uitgezonderd openbare besturen)
Voor welke activiteiten ?
Voor alle vrijwilligersactiviteiten.
Hoeveel vrijwilligersdagen ?
100 + 200 = 300
Elek organisatie kan maximaal 100 vrijwilligersdagen krijgen van de provincie. Wie erkend
is, kan nog 200 vrijwilligerdagen bijkopen aan
voordelig tarief.

Aannemers worden eveneens gestimuleerd
om elke beschadiging van een aardgasbuis
te melden via het gratis telefoonnummer
0800 65 0 65.
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DOORTOCHT MEETKERKE
Indien het weer het toelaat, zal eind april de
doortocht Meetkerke afgewerkt zijn.

Openbare werken &
technische dienst
FIETSERSBRUG
De werken aan de fietsersbrug zijn van start
gegaan. Als alles vlot verloopt, zal de brug
eind oktober klaar zijn.

BLANKENBERGSE STEENWEG
De betonwerken aan de Blankenbergse
Steenweg gebeuren in fasen. De slechte betonstukken worden verwijderd en vervangen.
Dit werk zorgt voor de nodige verkeershinder.
Wij rekenen op uw begrip.

Wim Cools, Schepen Openbare Werken
HERSTEL BOOG BEGIJNHOF
NIEUWMUNSTER
Na een lange vertraging en aandringen door
het College bij de aangestelde aannemer
werd eindelijk volgende schriftelijke afsprakennota opgesteld voor de uitvoering van
de werken aan de boog van het Begijnhof te
Nieuwmunster.
Schema:
april - mei: reinigen en afdekken van de muur
mei - juni: herstel paramentwerk en voegwerk
juni – juli: aanbrengen van lagen lanko
juli – augustus: opschilderen van het geheel
Het gemeentebestuur zal de werken stipt opvolgen.
De Burgemeester
Henri Cuypers.
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R E S T A U R A N T

Hof Ter Doest
1174

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.

OPROEP AAN AL DE VERENIGINGEN
Stuur ons uw jaarkalender. Wij publiceren ze gratis
Artikels binnen vòòr 1 juli 2008
ann.Michiels@publilink.be
Maak ook gebruik van de activiteitenkalender
in de gang van het gemeentehuis.

Alle dagen open, heel het jaar door.

Intieme etentjes, familiediners, zakelijke lunches, bedrijfsfeesten, seminaries,
huwelijksfeesten, recepties, evenementen…

Zo vermijden de verenigingen activiteiten

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

op hetzelfde moment te organiseren.

Zelfstandig onthaalouder

Charlotte
Blankenbergse steenweg 58/1 - 8377 Zuienkerke
Tel. 0476 96 78 76
e-mail: cattoorgovaert@telenet.be
site: http://users.telenet.be/onthaalmoedercharlotte/

Open ma. tot za. van 7.30 tot 18 u.
Opvang buiten openingsuren op aanvraag.
Opvang van baby tot kleuter. Nachtopvang mogelijk,
geen voor- en naschoolse opvang.
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Landbouw & milieu

3.
4.
5.
6.

Stel uw thermosstatische kranen goed af
Ontlucht uw radiatoren
Leg nooit iets op uw radiatoren
Schakel uw verwarmingsketel uit bij lange
afwezigheid of in de zomer
7. Profiteer van de zon. Profiteer bij mooi
maar koud weer van glazen elementen aan
de zonkant(vensters, schuiframen, koepels,
enz.) om de woning op een natuurlijke manier te verwarmen. Open de gordijnen of
luiken van ’s morgens vroeg.
8. Stof de verwarmingselementen goed af,
want stof houdt warmte vast.

TIPS OM ENERGIE TE BESPAREN
De redactieraad heeft de idee opgevat om in
elk Polderkrantje haar lezers een aantal nuttig
tips mee te geven om minder energie te verbruiken .
De dag van vandaag worden de traditionele
energievormen steeds duurder, vervuilen het
milieu en worden zeldzaam.
In dit artikel geven wij kleine dingetjes die we
dagelijks kunnen doen om op een rationele
manier energie te gebruiken. Zo bescherm je
je portemonnee en de kwaliteit van de lucht en
het leven in onze gemeente.

Thermische isolatie
Verwarmen is één zaak, geen warmte verliezen
is een ander paar mouwen. Uw woning isoleren
is een absolute voorwaarde voor een optimaal
rendement van uw verwarmingsinstallatie.Voor
een correcte isolatie van de woning moet u enkele investeringen doen. Maar zelfs met een
paar eenvoudige tips en zonder ingrijpende renovatiewerkzaamheden is het al mogelijk minder warmte-energie te verspillen.

Waarom op energie besparen?
• omdat energie duur is!
• Omdat de traditionele energiebronnen
slinken
• Omdat fossiele energie vervuilt
• Omdat we het kyotoprotocol moeten
naleven
• Omdat we te zeer afhankelijk worden van
de producerende landen

9. Sluit de deuren
10. Sluit’s nachts gordijnen, blinden en luiken.
11. Vermijd tocht. Komt er lucht door uw oude
vensters of onder uw deuren? Bevestig dan
isolerende materialen: rubberen of synthetische dichtingen, tochtbanden, tochtdieren enz..
12. Bevestig reflecterende panelen. Bevestig panelen van piepschuim (isolerend)
en aluminium(reflecterend) tussen uw muren
en uw radiatoren. De warmte van de radiator wordt beter benut om de ruimte te verwarmen en u beperkt het verlies via de
muur met 70% vooral als het gaat om een
niet-geïsoleerde buitenmuur.
13. Isoleer uw leidingen.

Het vervoer buiten beschouwing gelaten, geeft
een Vlaams gezin jaarlijks gemiddeld 1460
euro uit aan energie. 60% van dat budget dient
voor verwarming, 6% voor verlichting, 6% voor
koelen en vriezen, 5% naar wassen en drogen,
15% voor warmwaterproductie, 5% voor het
bereiden van voedsel en 3% gaat naar overige
zaken.
Verwarming
Verwarming is dus de eerste post waar we in
kunnen snoeien.
Verwarming is ook de voornaamste bron van
CO2 –uitstoot vanuit woningen.
Minder of beter verwarmen is dus een logische
eerste stap naar een rationeel energiegebruik.
1. Verwarm tot maximum 19 à 20 °C
De temperatuur in uw woning of werkomgeving met één graad verlagen, doet uw
energiefactuur met 6 tot 7% dalen. Als u
van 22 naar 19° C gaat , is dat zelfs 20%.
2. Verlaag de temperatuur ’s nachts en als u
niet thuis bent.

Niet alleen isoleren, maar ook ventileren!
Zowel in de zomer als in de winter is het erg
belangrijk dat de lucht in uw woning regelmatig
wordt ververst. Door te koken, te verwarmen
en gewoon al te ademen, vervuilen we de lucht
in huis en produceren we waterdamp. Een te
vochtige ruimte bevordert de ontwikkeling van
bacteriën en schimmels die allergieën aan de
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luchtwegen kunnen veroorzaken en uw huis
aantasten.
Zet daarom elke dag in elke kamer het raam
lang genoeg wijd open om de lucht te verversen (zelfs in de winter, maar schakel dan wel
zolang de verwarming uit.)

D
” rie Koningen”

Volgende Polderkrantje: elektrische apparaten.
(bron: 100 tips om energie te besparen: uitgegeven door dienst leefmilieu Brussel – gemeentebestuur Knokke-Heist)

18de eeuwse polderherberg

Boerenbrood met hesp
diverse koude en warme schotels
tea-room

ZAKLAMPEN
TERUGNAMEPLICHT VOOR ZAKLAMPEN

Open vanaf 11h30
gesloten op maandag en dinsdag
(in juli en augustus enkel gesloten op maandag)

Gebruikte zaklampen worden selectief ingezameld. Deze inzameling gebeurt door Bebat.
Zaklampen horen dus niet bij het gewone huisvuil, maar worden apart ingezameld, zodat de
bestanddelen ervan kunnen worden gerecycleerd.

Kerkhofstraat 17
8377 Houtave
Tel. 050 31 40 60
Gelegenheid voor familiefeesten en rouwmaaltijden

Wat is een zaklamp en mag dus in de Bebatinzamelton?

EANDIS REG-ACTIEPLAN 2008
ZES MILJOEN EURO PREMIES VOOR RATIONEEL ENERGIEGEBRUIK BIJ HUISHOUDELIJKE
KLANTEN.

Eenvoudig: een draagbaar verlichtingsapparaat dat werkt op vaste of vervangbare batterijen, en dat dus niet op het stroomnet moet
aangesloten zijn om te werken (tenzij om de
batterijen te herladen).

De gemengde Vlaamse distributienetbeheerders en Eandis lanceren hun REG-actieplan 2008. Alleen al voor de huishoudelijke afnemers trekken zij zes miljoen euro
uit (waarvan 1,6 miljoen voor beschermde
klanten: steungerechtigden) aan premies
voor investeringen in toestellen en materialen die rationeel energiegebruik ten goede
komen. Er wordt advies verstrekt en er zijn
sensibiliseringsacties om de gebruikers
aan te sporen spaarzaam om te springen
met energie. Doelstelling: het energieverbruik van de huishoudelijke eindafnemers
verminderen met 2 %. Dat betekent zo’n
162 miljoen niet verbruikte kilowatturen
aan primaire energie.

Alleen zaklampen die aan deze definitie beantwoorden, mogen in de Bebat-ton.
Zijn geen zaklampen en mogen dus niet in de
Bebat-ton: de apparaten voor tuinverlichting,de
apparaten die ander hoofddoel hebben dan
verlichten of waarvan de lichtstraal een andere kleur dan wit of geel, al dan niet met een
blauwe schijn. Sleutelhangers met zaklampen
of zaklampjes worden wel als zaklamp beschouwd.
Zaklampen van klein formaat kunnen in de
BEBat-doos in winkels, in de Bebat-ton in bedrijven of in het containerpark.

Een analyse van het aantal premies dat in
voorgaande jaren werd uitbetaald, leert dat
de acties condensatieketel op aardgas, dak-

Grotere zaklampen of lantaarns kunnen alleen
in de Bebat-stand in het containerpark.
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isolatie en vervanging van enkel glas door superisolerende beglazing de meest populaire
acties waren. Het spreekt vanzelf dat die ook
de ruggengraat vormen van het REG-actieplan
2008.

nisch of elektronisch verzoek opgestuurd. De
brochures en folders liggen ook ter beschikking
in de klantenkantoren en kunnen vanzelfsprekend worden gedownload op de website www.
eandis.be.

Er zijn ook premies voor warmtepompen, zonneboilers, bouwen of verbouwen van een woning met een energieprestatiepeil beter dan
E70, ventilatiesystemen met warmterecuperatie, keukengeisers… Maar ook bescheiden
investeringen kunnen bijdragen aan rationeel
energiegebruik, en geven bijgevolg recht op
een premie: buisisolatie, radiatorfolie, thermostaatkranen, spaarlampen…

In 2008 zal advies over energiezuinige toepassingen uitgebreid aan bod komen in het
Eandismagazine. Bovendien zal een overzicht
van de premies voor huishoudelijke klanten
systematisch worden meegestuurd bij alle
briefwisseling van Eandis.
Premies kunnen op eenvoudige wijze worden
aangevraagd. Formulieren zijn te verkrijgen
via de website (downloaden), op telefonische
aanvraag (078-35 35 34), in de klantenkantoren en op beurzen waar Eandis aanwezig is.
Een aanvraag kan via de website zelfs volledig
elektronisch verlopen.

Voor ondernemingen worden verschillende
kanalen aangewend om te sensibiliseren rond
REG en de beschikbare premies bekend te maken. Belangrijke informatiekanalen zijn fabrikanten en installateurs. Zo zullen er concrete
afspraken worden gemaakt met deze partijen
om de premies bekend te maken bij de eindklant.

ROLCONTAINERS
De gemeente Zuienkerke biedt haar inwoners
de mogelijkheid een rolcontainer aan te kopen
voor het sorteren van grasmaaisel, klein snoeihout, haagscheersel, plantenresten, bladeren,
verwelkte bloemen, …
U hebt de keuze tussen een rolcontainer met
een inhoud ervan 240 l of een container van
360 l.
De kostprijs:
Een container van 240 liter kost 51 euro
van 360 liter kost 76,50 euro

Voor beschermde afnemers wordt een extra
inspanning geleverd. Voor hen wordt het bedrag van alle premies voorzien voor huishoudelijke klanten opgetrokken met 20 %.
Detailinformatie over de voorziene premies
voor huishoudelijke klanten vindt u in het overzicht in bijlage. Er zijn ook premies voor openbare besturen.

Indien u geïnteresseerd bent, vragen wij U ons
te contacteren op het algemeen telefoonnummer 050/43.20.50, zodat wij voor u de gewenste container bij IVBO kunnen bestellen.
De ophaling geschiedt uitsluitend op afroep
dwz. U verwittigt het gemeentebestuur wanneer u de container wenst te laten ledigen.
De ophaling is voorzien op vastgestelde data

Informatie en sensibilisering
Maar premies alleen volstaan uiteraard niet
om het energieverbruik significant te verlagen.
Daartoe zijn ook deskundige informatie en efficiënt REG-advies nodig.
REG-adviseurs zijn aanwezig op de grote
bouwbeurzen. U kunt tevens terecht in onze
25 klantenkantoren in verband met de REGmogelijkheden in huishoudelijke toepassingen.

24/04 - 08/05 - 22/05 - 12/06 - 26/06 - 10/07
- 24/07 - 07/08 - 21/08 - 04/09 - 18/09 02/10 - 16/10 - 30/10 - 13/11 - 27/11

Eandis stelt een selectie brochures en folders
van het Vlaamse energieagentschap ter
beschikking, aangevuld met eigen publicaties.
Alle documentatie wordt op eenvoudig telefo-

Per ophaling betaalt u 5 euro voor een container van 240 liter en 7 euro voor één van 360
15
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op deel te nemen aan de wedstrijd plattelandskunstenaar. Uit alle deelnemers wordt de ‘Plattelandskunstenaar 2008’ verkozen, die tijdens
de ‘De Maand van het Platteland’ zijn kunstwerk zal tentoonstellen.

liter. Meer inlichtingen nodig, aarzel niet met
ons contact op te nemen.
De milieudienst.
EERSTE EDITIE MAAND VAN HET
PLATTELAND IN SEPTEMBER 2008
Minister van Plattelandsbeleid Kris Peeters
lanceert website www.maandvanhetplatteland.
be en roept op tot indienen plattelandsactiviteiten.

Daarnaast zal er ook een wedstrijd ‘Plattelandsondernemer’ worden uitgeschreven. Eind
september zal de winnaar van deze wedstrijd
worden bekendgemaakt.
Om tot een breed aanbod van activiteiten te
komen, roept minister Peeters iedereen die
een dergelijke activiteit organiseert, op deze
activiteit in te dienen via de website www.
maandvanhetplatteland.be. De termijn voor
het indienen van de activiteiten loopt tot half
april.
Op de website worden de voorwaarden vermeld waaraan een activiteit moet voldoen, onder meer moet deze voor iedereen toegankelijk
zijn en moet ze één of meerdere aspecten van
het platteland centraal stellen.
Deze activiteiten worden vervolgens gebundeld
en opgenomen in een catalogus die verspreid
wordt in tal van openbare gebouwen van Vlaanderen (bv. bibliotheken, postkantoren, infozuilen,
…) alsook worden de activiteiten vermeld op
de website.
In de loop van juli zal de catalogus ter beschikking gesteld worden van het grote publiek.

Vlaams minister van Plattelandsbeleid Kris
Peeters, heeft in februari de campagne ‘Maand
van het Platteland’ voorgesteld.
De bedoeling van de Maand van het Platteland
is aan de hand van een breed aanbod aan activiteiten te tonen dat het Vlaamse platteland
leeft en bruist.
Minister Peeters lanceert daarom vandaag
een oproep aan iedereen die in de loop van
september zijn activiteit die kadert binnen de
Maand van het Platteland, wil openstellen voor
het grote publiek. Al deze activiteiten worden
gebundeld in een brochure die in de loop van
juli zal ter beschikking liggen in tal van openbare gebouwen.
Op die manier zal gans Vlaanderen kunnen kennismaken met de dynamiek van het Vlaamse
platteland.

PROVINCIALE WEDSTRIJD
BEDRIJFSBEPLANTING VAN LANDEN TUINBOUWBEDRIJVEN 2008
Elk jaar organiseert het Provinciaal Comité voor
Landbouw, in samenwerking met het Provinciaal Tuinbouwcomité een wedstrijd voor de integratie van land- en tuinbouwbedrijven. Deze
wordt georganiseerd om land- en tuinbouwers
die inspanningen leveren om op en rond hun
bedrijf beplanting aan te brengen, te belonen.
Deze inspanningen bevorderen de beeldkwaliteit van ons platteland en zullen ook de beeldvorming over land- en tuinbouw op een positieve manier beïnvloeden.
Alle actieve boeren en tuinders, wiens bedrijf
in West-Vlaanderen is gelegen, kunnen aan

Minister Peeters roept ook jonge kunstenaars
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De bekroonden ontvangen een diploma en
een prijs.

de wedstrijd deelnemen. Enkel aanvragen van
bekroonden die in het verleden reeds een diploma en een prijs ontvingen, komen niet in
aanmerking.
De jury belast met het beoordelen van de
prestaties van de deelnemers houdt vooral rekening met het algemeen uitzicht, het onderhoud, het uitzicht van op de openbare weg,
het afschermen van minder mooie uitzichten,
de eenvoud van de beplanting, de keus van
het plantensortiment, persoonlijke initiatieven
en het algemeen onderhoud van het exterieur
van de woning en bedrijfsgebouwen. Het accent wordt gelegd op algemene orde en netheid en de beplanting rond de bedrijfsingang
en de bedrijfsgebouwen.

Meer inlichtingen
Kathleen Storme
Tel. 051/27 33 87 of fax. 051/24 00 20
Kathleen.Storme@west-vlaanderen.be
www.bedrijfsintegratie.be

Cultuur
BUREN BIJ KUNSTENAARS
De Provincie West-Vlaanderen organiseert in
2008 voor de vijfde maal ‘Buren bij Kunstenaars’.
In 2007 participeerden 820 kunstenaars, verspreid over heel West-Vlaanderen.
Dit project loopt opnieuw gelijktijdig in de Provincie West-Vlaanderen, het departement Nord
en het departement Pas-de-Calais in Noord
Frankrijk.
Buren bij kunstenaars 2008 wordt georganiseerd op vrijdag 17, zaterdag 18 en zondag 19
oktober 2008.
In heel de provincie West-Vlaanderen stellen
kunstenaars hun atelierdeuren open. Amateurs
of professionelen, vanuit om het even welke
discipline (grafiek en tekenkunst,schilderkunst,
beeldhouwkunst/ installatie, fotografie, video,
kunstambachten, mixed media, …) kunnen
zich inschrijven. Deelname is gratis. Activiteiten met zuiver commerciële doeleinden worden uitgesloten van deelname; de deelnemende ateliers moeten in West-Vlaanderen
gesitueerd zijn.
Om geldig in te schrijven zijn er twee mogelijkheden:
ten laatste op 27 april 2008 online inschrijven
op de website www.west-vlaanderen.be/burenbijkunstenaars
ten laatste op 27 april 2008 (datum poststempel) deelnemingsformulier terugsturen
met de post naar: Provincie West-Vlaanderen,
Dienst cultuur, Project ‘Buren bij kunstenaars’,
Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold IIIlaan 41, 8200 Sint-Andries. Het deelnemings-

De bedrijven waarvan de jury oordeelt dat ze
goed geïntegreerd zijn in het landschap ontvangen een ‘Gouden Diploma’ bedrijven die reeds
een goede aanzet gegeven hebben, bekomen
een ‘Zilveren Diploma’. Wanneer de jury oordeelt dat er nog heel wat bijkomende beplanting noodzakelijk is, wordt geen diploma uitgereikt. Deze bedrijven kunnen in de toekomst,
na het aanplanten van bijkomend groen, terug
inschrijven voor de wedstrijd.
De inschrijvingen tot deelneming dienen schriftelijk ingediend voor 30 juni 2008 op het Provinciaal Onderzoeks- en Voorlichtingscentrum
voor Land- en Tuinbouw (POVLT), Ieperseweg
87, 8800 Rumbeke- Beitem. De inschrijvingen mogen ook door tussenkomst van een
plaatselijke of gewestelijke land- en tuinbouwvereniging gebeuren.
De deelname aan de wedstrijd is kosteloos.
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formulierkan op hetzelfde adres aangevraagd
worden t.e.m. 20 april 2008.
Er word gevraagd, zo mogelijk, online in te
schrijven.

INTERGEMEENTELIJKE CULTURELE
SAMENWERKING DE BLAZUIN

BROCHURE 2008 Buren bij kunstenaars.
In een overzichtelijke wegwijsbrochure staan
alle adressen en openingsuren per atelier,
gerangschikt per arrondissement en per gemeente. Een handige index op naam en op
gemeente vereenvoudigt het uitstippelen van
een bezoek of atelierwandeling.
Deze brochures zijn vanaf begin september
2008 gratis te verkrijgen bij de gemeentes, de
toeristische diensten, openbare bibliotheken,
academies, culturele centra en bij de kunstenaars zelf.
Je kan de brochure vanaf begin september
2008 ook gratis aanvragen bij:
Provinciaal informatiecentrum Tolhuis
Jan Van Eyckplein 2
8000 Brugge

Amateurfotografen gezocht!
In oktober 2008 is het dertig jaar geleden dat
Jacques Brel overleed. Het intergemeentelijk
samenwerkingsproject ‘De Blazuin’ (De Haan,
Blankenberge en Zuienkerke) wil deze graag
geziene gast aan onze kust op alle mogelijke
manieren in de kijker zetten.
Voor één luik van het project, de fototentoonstelling ‘Het vlakke land – Le plat pays’ doet
De Blazuin een oproep aan jullie, amateurfotografen.
Het alombekende lied biedt verschillende invalshoeken voor het nemen van foto’s op het
grondgebied van De Haan, Blankenberge en
Zuienkerke. Er kunnen maximum vijf foto’s ingediend worden. Er zijn geen vormelijke eisen
qua kleur of grootte; wel moeten de foto’s klaar
zijn om op te hangen.
Er wordt een publieksprijs toegekend aan de
drie beste werken (1e prijs: € 250; 2e prijs:
€ 200; 3e prijs: € 150).
Interesse voor deelname aan deze tentoonstelling?
Neem contact op met uw plaatselijke cultuurdienst:
De Haan:
cultuur@dehaan.be
tel 059 24 21 33
Blankenberge:
cultuur@blankenberge.be
tel 050 43 20 43
Zuienkerke:
annie.allemeesch@publilink.be
tel 050 43 20 50
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OPROEP AAN AL DE VERENIGINGEN
Stuur ons uw jaarkalender. Wij publiceren ze gratis

Artikels binnen vòòr 15 juni 2008

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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• Ensemble Leporello vzw – Koffie/Temesta
Saveryszaal CC Casino
Donderdag 24 april 2008 – 20u.
19.30: gratis introductie
Inkom: € 10

CULTUURPAKKET BLANKENBERGE
Cursussen Winteracademie 2007-2008
• Traditionele Thaise massage
Wanneer: dinsdag 15/04 - 22/04 - 29/04
06/05 - 13/05 van 19u30 tot 22u30
Waar: Roeschaertzaal - CC Casino
Bijdrage: € 72 voor de volledige reeks

• Alex Agnew – Morimos Solamente
Saveryszaal CC Casino
Donderdag 8 mei 2008 – 20u.
Inkom: € 12

Gedetailleerde info en een brochure zijn te
verkrijgen bij het cultuurcentrum.

• Rock4 – Queen: A night at the opera
Saveryszaal CC Casino
Vrijdag 16 mei 2008 – 20u.
Inkom: € 13

Tentoonstellingen
• Tentoonstelling “De winteracademie”
van 19/04/2008 – 27/04/2008
Open van maandag tot vrijdag 10u tot 12u
14u tot 17u
donderdag tot 19u30
weekends en feestdagen van 14 tot 18 uur

Brochure met het volledige programma te verkrijgen in het cultuurcentrum.
Vanaf 30 juni kan een brochure met het
nieuwe cultuurprogramma 2008-2009 afgehaald worden in het cultuurcentrum,
Hoogstraat 2, 8370 Blankenberge.

CC De Benne - Hoogstraat 2
toegang gratis
• Tentoonstelling Louis Maieu en zoon
Frank Maieu
van 10/05/2008 – 01/06/2008
Open van maandag tot vrijdag 10u tot 12u
14u tot 17u
donderdag tot 19u30
weekends en feestdagen van 14 tot 18 uur

REEDS TE ONTHOUDEN ACTIVITEITEN
VOOR DE ZOMERMAANDEN!!!
Elke woensdagavond om 20u30 tijdens de
maanden juli en augustus: een concert in het
Koning Albert I Park (achterkant stadhuis)
Elke vrijdag tijdens de maanden juli en augustus: Klankenberge op vrijdag

CC De Benne - Hoogstraat 2
toegang gratis
• Tentoonstelling Rust Roest
van 06/06/2008 – 31/08/2008
Open van maandag tot vrijdag 10u tot 12u
14u tot 17u
donderdag tot 19u30
weekends en feestdagen van 14 tot 18 uur

Gedetailleerde informatie over deze activiteiten zal beschikbaar zijn vanaf begin mei.
Voor alle informatie:
Cultuurcentrum
Hoogstraat 2
8370 Blankenberge
tel. 050/43.20.43
e-mail: cultuur@blankenberge.be
website: http://cultuur.blankenberge.be
openingsuren balie cultuurcentrum:
elke werkdag van 10u tot 12u
en van 14u tot 17u
donderdag tot 19u30

CC De Benne - Hoogstraat 2
toegang gratis
Cultuurpakket 2007-2008
• Saltamontes – Bord du Nord
Saveryszaal CC Casino
Vrijdag 18 april 2008 – 20u.
Inkom: € 13
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CULTUURPAKKET DE HAAN

en zondag 27 april kunnen lustige wandelaars
en dito bezoekers een brokje kunst proeven in
de opgefriste Notelaar.
De tentoonstelling biedt plaats aan zowel lokaal als geïmporteerd talent. De Zuienkerkse
kalligrafiecursisten die zich sinds jaar en dag
toeleggen op humanistische en andere cursieven, hebben zich in het zweet gewerkt en tonen binnen hun zwierigste letters en teksten,
het resultaat van menig uur worstelen met
ganzenveer, spitse pen en inktpot. Hun werken
worden geflankeerd door kleine beeldhouwwerken en keramiek.
Buiten, op de vroegere speelplaats, wacht de
bezoeker een heus schouwspel: kersverse, levensgrote beelden in steen, ter plekke gekapt.
De Cultuurraad heeft het unieke aanbod van
een beeldhouwercollectief met beide handen
aanvaard. Frans Van Leirsberghe, René Morlion, Micheline Proot, Anne Vandenberghe en
Magda Ghyselen zochten een plek in open
lucht waar ze voor 2 weken naar hartenlust
ruwe blokken steen konden klieven en bewerken tot gepolijste beelden, die dan gepresenteerd worden aan het publiek.
En niet enkel het resultaat van het harde werk
is te bezichtigen: wie wil weten hoe een beeld
tot stand komt, van ruwe blok tot gepolijst vlak,
kan in de twee weken voor de tentoonstelling
een kijkje komen nemen in de Notelaar. De
beeldhouwers geven graag een woordje uitleg.
Op zondag 27 april is er om 11u 30 een officieel voorstellingsmoment met een aperitief
voorzien waarop alle Zuienkerkenaars welkom
zijn.

INTERNATIONALE TENTOONSTELLING
IN HET O.C. D’ANNEXE
‘Confrontaties 5’ is een groepstentoonstelling
met werken van Nell Heins (Nederland), MaRf
(Vlaanderen), Jörg Engelman (Duitsland), Bea
Danckaert (Vlaanderen), Tuan Duong (Vietnam) en Gérard Taillandier (Frankrijk).
Op deze internationale hoogstaande tentoonstelling kan men naast schilderijen, ook kunstwerken uit keramiek, steen en brons bewonderen.
Periode: 22 maart t/m 12 mei 2008.
Open tijdens de paasvakantie, alsook op vrijdag, zaterdag, zondag, maandag en feestdagen, telkens van 11u tot 18 u.
De toegang is gratis.
Locatie: Ontmoetingscentrum d’Annexe Leopoldlaan 24, 8420 De Haan-Centrum
HANS DE BOOIJ
Dit seizoen staat Hans De Booij 25 jaar op
de planken en dat wordt gevierd. Hij rolde in
1981 de muziekwereld binnen en twee jaar later had hij al enkele hits met “Een vrouw zoals
jij” en “Annabel”. Hij toerde volop en scoorde
opnieuw met “Thuis ben” en “Ik hou van alle
vrouwen”. Nu bereidde Hans in alle rust een
terugkeer na de podia voor. Samen met een
nieuwe band werkte hij aan een nieuw repertoire en stelt op zaterdag 26 april om 20.30
uur in het Wielingencentrum ‘Emocratie’ voor.
Een gerijpte De Booij is terug van (nooit) weggeweest.
Kaarten: vvk € 13,00/add € 14,00

Kunsttentoonstelling: zaterdag 26 en zondag
27 april 2008, telkens van 10 tot 18u.
Gratis toegang.

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

ERFGOEDTOCHT
In samenwerking met Vormingplus wordt op
zondag 25 mei een erfgoedtocht georganiseerd.
Na een inleidende schets worden onder de
deskundige leiding van Joël Boussemaere
de meest waardevolle erfgoedsites van de 4
deelgemeenten aangedaan. Zowel gebouwen
– hoeves, kerken, molens – als landschappelijk erfgoed zoals de Blankenbergse Dijk komen

CULTUURPAKKET ZUIENKERKE
KUNSTTENTOONSTELLING IN DE NOTELAAR
Na een sabbatjaar pikt de Cultuurraad de draad
van kunsttentoonstellingen-naar-aanleidingvan-de-Tweedaagse weer op. Op zaterdag 26
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Jeugd

aan bod. Alle plaatsen zijn te bereiken met de
fiets of de auto. Na de tocht kan er nog nagepraat worden bij een natje en een droogje in
de Notelaar.

UW KIND Z’N SPEELGOED MOE?
BRENG HET NAAR DE ONTHAALOUDER TOE .
Waarom vraagt u zich af?
Er wordt toch zo veel kapot gemaakt in de
opvang omdat daar de kindjes nog moeten
leren omgaan met speelgoed.
In deze leerfase worden er veel brokken gemaakt: kindjes gooien met het speelgoed,
gaan erop staan, slaan ermee etc .
Ook hebben de onthaalouders veel speelgoed
nodig om de kindjes voldoende afwisseling te
geven.

Startpunt:
Het Polderschooltje Meetkerke, Dorpweg 67,
Meetkerke.
14 tot 18 u.
Vooraf inschrijven bij Vormingplus.
Kostprijs: 8 euro.
HOUTAVE KUNSTDORP
Op zondag 6 juli wordt er een vervolg gebreid
aan de uiterst geslaagde eerste editie van
Houtave Kunstdorp in 2006. Het recept blijft
hetzelfde: Houtave wordt voor één dag omgetoverd tot een groot openluchtatelier met
een zwerm kunstenaars uit allerlei disciplines
die ter plekke hun ding doen. Uiteraard zullen
straattheaterartiesten de boel onveilig maken,
kan de bezoeker een paar mooie tentoonstellingen meepikken en zal er vooral heel veel
sfeer op te snuiven zijn in het schattige dorpje.
Ook aan de kids werd er gedacht: zij kunnen
zich uitleven in een heus circusatelier. Niet te
missen dus!

Dus beste mensen, zijn uw kinderen hun
speelgoed beu en bent u van plan het in de
vuilnisbak te gooien, niet doen, onthaalouders kunnen dit speelgoed goed gebruiken.
Het speelgoed moet natuurlijk nog in goede
staat zijn.
Nu even praktisch: elke eerste weekend
van de maand, dus zowel zaterdag als zondag voormiddag tussen 9 en 11.30 uur kan

Houtave Kunstdorp zondag 6 juli van 10u30
tot 18u.
Gratis toegang.
11-JULI VIERING
Op de dag van het Guldensporenfeest staat er
een uiterst vermakelijke monoloog geprogrammeerd. Norbert De Coster brengt Poezemuis,
een stuk geschreven door de Italiaanse Nobelprijswinnaar Dario Fo. Hierin vertelt hij hoe een
naïeve schaapherder om de tuin geleid wordt
door zijn echtgenote en door een geslepen lid
van de clerus. Lachen verzekerd! Nadien volgt
een feestelijke receptie.
11-juli viering op vrijdag 11 juli in de Notelaar.
Meer info volgt.
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men speelgoed afgeven bij de onthaalouder
Charlotte Govaert, wonende Blankenbergse
Steenweg 58.
Zij houdt een inventaris bij van wat en door
wie aan speelgoed is afgeleverd en verdeelt
het speelgoed dan tussen de diverse onthaalouders op onze gemeente.
BROCHURE “JONGEREN EN DRUGGEBRUIKEEN LEIDRAAD VOOR OUDERS”
De brochure “Jongeren en druggebruik- een
leidraad voor ouders” is gratis te verkrijgen
in de gemeentelijke bibliotheek en in het gemeentehuis.
Deze brochure is in de eerste plaats gemaakt
voor ouders die iets meer te weten willen komen over de verschillende producten.
De inhoud betstaat uit 2 grote delen: het opvoedkundig aspect en praktische informatie.
De hoofdstukken 1 tot 5 scheppen een kader
over wat u als ouder kunt doen als u wordt
geconfronteerd met middelengebruik. Het
zijn korte licht verteerbare leesstukjes over
realistische situaties gegrepen uit de relatie
tussen ouder en jongere. Het staat vol nuttige wenken die evengoed geldig zijn wanneer
uw kind wel of niet gebruikt.
Het informatieve gedeelte bevat in hoofdstuk
6 een abc-gids van de voornaamste middelen
met een geïllustreerde fiche van product. Het
volgende hoofdstuk behandelt de wetgeving
en de strafrechtelijke kant van de problematiek. De brochure bevat ook een adressenlijst van alle mogelijke diensten die u kunnen
helpen.
ROEFEL ZUIENKERKE
Een korte voorstelling…
Roefeldag is een initiatief van de gemeente
Zuienkerke. De concrete organisatie is in
handen van een stuurgroep van vrijwilligers
samen met de jeugddienst.
Het idee achter Roefel is: kinderen een blik gunnen in de volwassen beroepswereld. Kinderen
zijn dikwijls heel nieuwsgierig naar wat die volwassen allemaal doen als ze werken. Op roefeldag geven wij hen de kans om dat eens zelf
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mee te maken, en vooral
om veel zelf te doen.
Zo mogen ze bij de brandweer eens zelf spuiten,
zelf iets in elkaar timmeren bij de schrijnwerker,
met de vuilniswagen van
de technische dienst het
huisvuil gaan ophalen, bij
de tandarts elkaars gebit onderzoeken enz….

In Zuienkerke organiseren we roefel nu voor de 12de keer en we zijn
steeds op zoek naar nieuwe bedrijven of activiteiten.
Alle kinderen tussen 6 en 12 jaar die op onze
gemeente wonen of school lopen worden uitgenodigd. In 2007 waren 175 kinderen van de
partij.
Roefel vindt steeds plaats de laatste of voorlaatste zaterdag van het schooljaar. In 2008 is
dit op 21 juni. Tussen 13 u en 17u kunnen de
kinderen aan verschillende activiteiten deelnemen.
In 2007 konden de kinderen kiezen tussen een
22-tal bedrijven of activiteiten, ook buiten de
gemeente.
De kinderen worden verdeeld in 2 leeftijdsgroepen: van 6 tot 10 jaar en de11- en 12 jarigen.
De kinderen van 6 tot 10 jaar kunnen kiezen uit
een 16-tal activiteiten die een klein uur duren.
Op de dag zelf kunnen ze dan aan 3 activiteiten
van hun keuze deelnemen.
De groep 11- en 12 jarigen kunnen kiezen tussen een 6 tal activiteiten die ongeveer een anderhalf uur duren. Van die 6 kunnen ze er de
dag zelf aan 2 activiteiten deelnemen.
Alles verloopt volgens een doorschuifsysteem.
En om het geheel nog aantrekkelijker te maken
zorgen wij dat het vervoer van en naar elke activiteit zo leuk mogelijk is. Zo zijn er groepen die
met paard en kar ter plaatse worden gebracht
of op de kar achter een tractor, met kruiwagens,
25
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rolstoelen, gocarts, kinderwagens enz. De hele
namiddag zijn zo’n zestigtal vrijwilligers in de
weer om de kinderen onder begeleiding overal
naartoe te brengen.

wilt u uw kader niet beschadigen dan kan u
steeds op onze acties terecht om een fraudebestendig label te verkrijgen waarop wij uw
rijksregisternummer plaatsen.
- Indien u uw gemarkeerde fiets verkoopt,
maak dan een document op waarin u melding maakt dat de fiets gemerkt is.

VOOR ROEFEL 2008 ZOEKEN WIJ NOG ALTIJD
MEDEWERKERS. INTERESSE ?
Voor meer info:
Inez Goderis, Jeugddienst Zuienkerke,
050/43 20 50
inez.goderis@publilink.be

LAAT UW FIETS MARKEREN !
Op woensdagnamiddag 04 juni 2008 organiseert de preventiedienst van Blankenberge
een fietsmarkeeractie in Zuienkerke. Deze
actie vindt plaats in de loods van de Technische Dienst in Zuienkerke en dit van van
14u00 tot 16u30.

Preventie
FIETSTIPS
Enkele tips om de veiligheid van uw fiets te
garanderen
- Sluit uw fiets steeds af, ook al bent u maar
even weg. De gelegenheid maakt de dief.
- Maak gebruik van een goed slot. Indien uw
fiets is uitgerust met een beugelslot kijkt
u best even na of dit stevig genoeg is. Veel
fietssloten zijn tegenwoordig al gekeurd, u
vindt dit logo op het slot met een vermelding van de beveiligingsklasse.
- Naast het gewone beugelslot is het goed
om een extra slot te voorzien waarmee u uw
fiets kan verankeren aan een vast voorwerp.
- In een fietsenstalling hecht u, indien mogelijk, beter uw achterband vast aan de stalling.
Dieven hebben veel meer werk om het achterwiel los te maken van het fietskader.
- Indien uw fiets is uitgerust met vleugelmoeren
vervangt u deze beter door vaste moeren.
U maakt het de dieven het best zo moeilijk
mogelijk.
- Hou het aankoopbewijs van uw fiets bij.
- Zorg er ook voor dat een dief niets anders
kan meenemen. Verwijder daarom eventuele
fietspompen, afneembare fietsverlichting,
laat niets achter in uw fietszakken, …
- Noteer zo veel mogelijk gegevens over uw
fiets zodat u indien nodig een gedetailleerde
aangifte kan doen. Als u uw fiets laat graveren
krijgt u bovendien een superhandige fiets
pas mee waarop al deze gegevens bewaard
kunnen worden.
- Laat uw fiets graveren op één van onze acties, kan uw fiets niet gegraveerd worden of

Zorg ervoor dat u naast uw fiets ook uw rijksregisternummer meebrengt, dit uniek nummer hebben wij immers nodig om uw fiets te
markeren. Deze dienst is gratis en u krijgt
bovendien een fietspas overhandigd. Deze
fietspas is een hulpmiddel bij aangifte van
een eventuele diefstal.
Het markeren van fietsen biedt geen zekerheid tegen diefstal maar kan als een afschrikkingmiddel dienen. Een gemerkte fiets, die
gevonden wordt, kan veel sneller terugbezorgd worden aan de eigenaar. Het blijft dus
belangrijk om uw fiets van een stevig slot te
voorzien en deze goed te gebruiken. Indien
uw fiets toch gestolen wordt, dient u steeds
aangifte te doen bij de politie.
Meer informatie over veilig fietsen of fietsgraveringen?
Preventiedienst: 050/43 57 32
Preventiedienst@blankenberge.be
MARKEER UW GOEDEREN !
U dient niet enkel uw fiets te markeren. Voorzie ook uw waardevolle goederen van een
uniek nummer! Maar, doe dit niet zomaar.
Een label met uw naam en adres aan uw
sleutelbos is geen goed idee. U kan gebruik
maken van de ‘Veilige Sleutelhangers’ van
de preventiedienst van Blankenberge. Op
deze sleutelhangers wordt uw rijksregister27

nummer geplaatst, dit nummer is uniek en
beschermd. Dit zorgt ervoor dat enkel een officiële instantie, zoals de politie, kan weten
wie de eigenaar is van de gevonden sleutelbos en dat ze u snel kunnen op de hoogte
brengen van de vondst. Bovendien doet een
speciaal bericht een oproep naar de vinders
om de sleutels binnen te brengen in het lokaal politiebureau.

gen in uw belastingen. Het geïndexeerd maximumbedrag voor de belastingsaangifte 2009
- inkomsten 2008 - bedraagt € 170.
Hoe gebeurt de belastingaangifte?
Investeringen die u laat uitvoeren in 2008 en
die u betaalt in 2007, zijn aftrekbaar in aanslagjaar 2009. Investeringen die worden uitgevoerd in 2008, maar pas betaald worden in
2009, zijn aftrekbaar in aanslagjaar

Daarnaast kan u bij de preventiedienst terecht voor het verkrijgen van fraudebestendige labels. Deze labels kan u op waardevolle
voorwerpen bevestigen en zijn moeilijk verwijderbaar. Wanneer uw goederen na diefstal
terug worden gevonden kan men u direct op
de hoogte stellen van de vondst. Daarnaast
maakt u best een inventaris op van uw goederen zodat u bij een aangifte een gedetailleerde beschrijving kan geven.

Welke investeringen komen in aanmerking?
inbraak
- Specifiek inbraakwerend glas;
Beveiligingssystemen voor deuren, ramen,
luiken, garagepoorten, lichtkoepels,
dakvensters, keldergaten en hekken.
- Gepantserde deuren.
- Alarmsystemen en de componenten ervan.
- Camerasysteem uitgerust met een
registratiesysteem.
brand
- Waterblussers en poederblussers
- automatisch blustoestel voor verwarmingslokalen op stookolie.
- Deuren met brandweerstand van “een half
uur”.

Zowel de ‘Veilige Sleutelhangers’ als de fraudebestendige labels zijn gratis verkrijgbaar tijdens de fietsmarkeeractie. Deze vindt plaats
aan de loods van de technische dienst van
Zuienkerke op woensdag 04 juni 2008 van
14u00 tot 16u30.
>>>Breng uw rijksregisternummer mee!<<<

Wat zijn de verplichtingen van de geregistreerde aannemer?
- Op de factuur vermelden van de woning
waar de werken worden uitgevoerd.
- Bewijs leveren van de kwaliteit van de installatie en de conformiteit volgens de
wettelijke voorschriften.

Meer informatie? Preventiedienst Blankenberge 050 43 57 32.
BEVEILIG UW WONING EN BESPAAR 170  !
U bent belastingplichtige? U doet een investering voor het beveiligen van uw woning (eigen woning of gehuurd) tegen
inbraak of brand? Dan kan u vanaf nu belastingsvermindering krijgen als de werken worden uitgevoerd door een vakman.

Wat zijn de verplichtingen van de belastingplichtige?
De belastingplichtige moet het volgende ter
beschikking van de FOD Financiën houden:
- de facturen betreffende de aankopen en de
prestaties die aan de basis liggen van de
uitgaven.
- het bewijs van de betaling van de bedragen die
op deze facturen worden vermeld.
- verklaring over de kwaliteit van de installatie
(verklaring op de factuur of op een bijlage bij de
factuur)

Wie komt in aanmerking voor deze belastingsvermindering?
De belastingplichtige eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker of
huurder.
Hoeveel bedraagt deze maatregel?
Het is een fiscale maatregel. U kan 50 % van
de uitgaven met een maximumbedrag inbren28

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 een en
behouden thuiskomst toe.

Cumuleerbaarheid met andere maatregelen?
Deze maatregel is niet cumuleerbaar met de
belastingverminderingen of de fiscale aftrek voor:
- uitgaven die in aanmerking worden genomen als werkelijke beroepskosten.
- uitgaven die gedaan zijn in het kader van
elke investering, onder andere, de materiële
vaste activa die dienen voor een beveiliging
van de beroepslokalen.
- energiebesparende investeringen.
- de renovatie van een woning gelegen in een
positieve actiezone van grote steden.
- uitgaven gedaan voor vernieuwing van tegen
een redelijke huurprijs in huur gegeven
woningen (sociale huisvesting).
Uw burgemeester
H. Cuypers

Onderwijs
DE GEMEENTESCHOOL IN BEELD
• De donderdag- en vrijdagvoormiddag konden de leerlingen van de lagere afdeling hun
hartje ophalen met schaatsen in het
Boudewijnpark. Een vervangactiviteit omdat
onze turnzaal gebruikt wordt door het
toneelgezelschap ‘Kleiem’.
Iedereen kwam terug naar school, gelukkig
genamer te maken, hield de Vriendenkring
van de gemeenteschool een spaghettiavond. Bijna 300 personen kwamen
smullen van de spaghetti klaargemaakt
door slagerij Herman. Om 21 uur was er
een vrij podium.
Anderhalf uur lang brachten leerlingen
dansjes, werden er moppen verteld, twee
goochelaars traden op, enz…
• De 3de graad nam deel aan het netbal te
Oostende. De jongensploegen eindigden
net buiten de podiumplaatsen. De meisjes
wonnen de finale en mochten verder spelen.
Jammer genoeg hadden we net op dezelfde
woensdagnamiddag een swimmathon voor
dezelfde lln. We moesten een keuze maken
en er werd gekozen voor het zwemmen.
Door de vele zieken konden we maar aantreden met 10 leerlingen in plaats van 12

zonder gebroken armen of benen.
• De namiddag voor het krokusverlof houden
wij traditioneel onze carnavalstoet door de
straten van Zuienkerke. Het werd opnieuw
een bont gezelschap. De foto’s spreken
voor zichzelf.
• Om de extra werkdag (29 februari) wat aan29
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om de aflossingskoers te houden. We
konden net ons record niet verbeteren.
• Dinsdag 11 maart was er voor de kleuters
“Hopsakee” op school. Zij konden zich uitleven op en met allerlei sportmateriaal.

veel prachtige prijzen te winnen. We starten
om 19.30 uur met een kinderronde.
Daarna volgen nog vier rondes voor de volwassenen. Wie een leuke avond wil hebben,
moet beslist eens afkomen.
De tweede graad trok naar Varsenare om
deel te nemen aan ‘Alles met de bal’.
• De derde graad bracht een bezoekje aan de
boerderij van Joran.
• De familie Haerinck ontving de leerlingen
van de 1ste graad om naar de lammetjes
te kijken.

Joël Boussemaere
POLDERSCHOOLTJE MEETKERKE
Solidariteit in Meetkerke is grote steun!
Op zondag 2 maart jl. was het voor ons, de
kinderen en de ouders van het Polderschooltje
in Meetkerke eindelijk zover: onder het motto
“Leer je buurt kennen” organiseerden wij een
heerlijk ontbijt. De bedoeling was een gezellig samenzijn te organiseren voor de kinderen
van het kleine dorpsschooltje en alle buren,
familieleden, vrienden, kennissen, zeg maar
alle sympathisanten van het Polderschooltje.
Een overweldigend succes! Er schreven zich
maar liefst meer dan 170 deelnemers in,
waardoor de maximale capaciteit ruim bereikt
was.
Wij willen uitdrukkelijk iedereen die ons is blijven steunen, heel hartelijk bedanken! Het is
voor alle sympathisanten immers een moeilijke periode, want onlangs werd beslist dat
het schooltje niet meer kan blijven bestaan
na volgend schooljaar …. De huidige generatie ouders heeft net als haar voorgangers
jarenlang gestreden voor een behoud van het
schooltje, maar … tevergeefs…
Alle betrokkenen betreuren het enorm dat
ook dit kleine, uiterst sympathieke en hen
zo dierbare Polderschooltje niet meer verder
gaat – de cohesie van dergelijke kleine gemeenschap is nergens anders terug te vin-

• De leerlingen van het 3de, 4de, 5de en 6de
leerjaar leerden omgaan met energie. De
parking van de school werd voor 1 dag
omgetoverd tot een heuse “elektriciteitsklas”!
• Op zondag 20 april is er ons schoolfeest.
De musical kreeg als titel mee ‘Walt
Disney’. Met twee vertoningen hopen we
dat iedereen de kinderen kan zien optreden.
Nadien is er ons klassiek schoolfeest.
• Vrijdag 20 juni richten we voor de 24ste
keer onze fameuze BINGOAVOND in. Er zijn
31

LEEFSCHOOL AKKERWINDE
De tweede trimester was dit jaar wel heel
kort. Niettemin stonden voor leefschool Akkerwinde heel wat activiteiten op stelten.
Het eerste hoogtepunt was de ‘gedichtendag’ op 31 januari 2008. Dit was een project
voor alle leefgroepen. Jong en oud kwamen
aan hun trekken.
Er was een gedichtenboom. Ouders ontvingen een poëziestukje aan de poort. Gedichten werden voorgelezen en beluisterd. De kinderen schreven ook creatieve versjes.
In de namiddag volgde er dan een heuse poëzievoorstelling in de Bommel met een pizzaGedicht, het gedichtenbeest,een maskerdans,
het viva-gedichtenlied, een rap-gedicht,…
Kortom verrassende poëzie!

den. Ook Meetkerke betaalt mee de rekening
van de maatregelen van de overheid: steeds
meer kleine schooltjes zijn gedoemd om te

De wero-projecten waren weer heel boeiend. Leefgroep 1 werkte o. m. rond ‘mollen’.
Leefgroep 2 leerde over vogels en vierde de
geboorte van 2 zebravinkjes. In leefgroep 3
stond ‘Egypte’ in de kijker. Ze maakten een
prachtige maquette van de piramides en tempels.
Ook het masker van Toetanchamon werd geknutseld. Leefgroep 4 werkte rond ‘Beroemdheden’. Zij trokken dan ook naar het middeleeuwse Brugge voor een monumententocht.

verdwijnen omdat de kosten te hoog oplopen
t.o.v. de ontvangen subsidies.
Naast een nieuwe school zoeken voor onze
kinderen, zijn wij ook begaan met de toekomst van onze erg geëngageerde leerkrachten: er wordt beloofd dat zij naar een andere
locatie zullen worden overgeplaatst, maar …,
er heerst nog grote onzekerheid over welke
locatie/welke school binnen de scholengemeenschap.
Met de organisatie van dit overheerlijke en
uitgebreide ontbijt – pistolets, stokbroden, gewoon brood, sandwiches, yoghurt, fruit, spek
met eieren, ham, kaas, smeerkaas, paté,
choco, honing, koffie, thee, fruitsap, melk en
chocomelk, zelfs voor een aperitief tegen de
middag werd gezorgd – willen wij écht iedereen bedanken, maar met spijt in het hart weten wij ook dat dit een afscheid is van wat
nooit nog zal terugkomen.
Dank aan iedereen voor de fantastische, onverhoopte opkomst, dit is een grote steun in
deze moeilijke dagen!
We leerden onze buurt kennen!
De ouders van het ons zo dierbare Polderschooltje
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Ze bezochten de standbeelden van koning Albert, Guido Gezelle, Jan Van Eyck, Jan Breydel
en Pieter De Coninck, Simon Stevin e.a.
De crea-namiddagen waren echt muzische
toppers. In februari stonden de activiteiten in
het teken van de Tropische Avond met knutselen van tropische vogels, een regenmaker,
en een tropisch decor. In maart werd gekookt
en geweven met kippendraad. Anderen knutselden eieren en verklede hazen of konijnen.
Op sportvlak zat het ook goed. Op woensdag
19 maart was er voor leefgroep 4 de jaarlijkse
sportdag in Bloso in samenwerking met het
secundair. Op het programma stonden o.m.
hockey, honkbal, sprint, touwtrekken, basketbal, badminton, netbal, voetbal, …
In de namiddag trokken een 40-tal vrijwilligers
naar de Estafettenamiddag in Blankenberge.
De kleuters konden met ‘Rollebolle’ hun
hartje ophalen.
De afsluiter van de trimester was het vastenproject voor de ‘stortkinderen’ van Cambodja.
Tijdens de Goede Week werkten we rond Bijbelverhalen. Er waren ook inleefmomenten
en een passende viering. Op Witte Donder-

dag was er een solidariteitsmaal voor ouders
en kinderen. En op vrijdag was er de solidariteitsrommelmarkt. Je kon het project ook
steunen door de aankoop van viooltjes of via
pronostieken voor de honkbalwedstrijd tussen de leerkrachten en de leerlingen uit leefgroep 4.
P. Rogiers
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Gastronomie aan huis
Kookdemo’s en –workshops
Culinair advies
Foodstyling

U wenst een toffe gezellige avond te organiseren met vrienden, familie,… bij u thuis, maar u heeft geen
zin om zelf te koken of om op restaurant te gaan.
Dan kunt u mij inhuren voor een gastronomisch geslaagde avond volledig naar uw wensen.
The Art of Cooking verzorgt eigentijdse kookworkshops en – demo’s op een spontane en relaxte manier
in een gezellige sfeer.
Kookworkshops te Houtave (maximum 6 personen voor de workshop,
nadien kunnen de partners, vrienden,… mee aanschuiven aan tafel)
Kookdemo’s en –workshops op aanvraag bij u thuis of bij mij te Houtave
U kunt altijd The Art of Cooking inhuren voor het stylen & bereiden van food voor culinaire fotograﬁe,
voor reclame doeleinden, kookboeken en ter promotie van uw product.
Voor meer info:
mail stijnvandermeersch@telenet.be - tel. 0473/ 970539
www.the-art-of-cooking.be
Stijn Vandermeersch - Oostendse Steenweg 81 - 8377 Houtave
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Sport en vrije tijd

waar aan de man brengen.
Een standplaats
kan gratis gereserveerd
op het gemeentehuis bij Ann Michiels, tel.
050/43.20.50 of per mail: ann.michiels@publilink.be.
Vooraleer de reservatie definitief is, moet er
een waarborg van 10 euro gestort worden op
de gemeenterekening 001-2870266-15.
Deze waarborg wordt u op zaterdag 26 april in
de voormiddag contant terugbetaald.

39STE NEW BALANCE TWEEDAAGSE
VAN VLAANDEREN
26 en 27 april 2008 worden opnieuw wandelhoogdagen rond en in Blankenberge.
Naar gewoonte is de Grote Markt van Blankenberge de startplaats.
Men kan starten tot 15 uur.

Ambachtslui zullen voor het gemeentehuis de
sfeer van vroegere tijden doen herleven.
Een wolkammer, een schaapsscheerder, kantklosters, een houtbewerker, een kaarsengieter
een wolspintser en een klompenmaker zullen
u op de tonen van Bremers stadsmuzikanten
hun ambachtskunst tonen.
Old timer tractoren zullen het beeld van Zuienkerke landelijke gemeente terug oproepen.
Te Nieuwmunster zal een muzikaal duo de
wandelaars verwelkomen.
Enkel nog de zon en het belooft een aangename dag te worden.

Er zijn diverse afstanden naar keuze:
Animatieparkoers: 6 km vanaf 10 uur
Familiale polderwandeling: 12 km vanaf 10 uur
Sportieve natuurwandeling: 22 km vanaf 10 uur
Langeafstandswandeling: 42 km vanaf 8 uur
Inschrijvingsprijs:
Voorinschrijvingen: 7 euro voor 2 dagen en 4,50
euro voor 1 dag
De dag zelf: 9 euro voor 2dagen en 5,50 euro
voor 1 dag
Voor leden van de Belgische wandelfederaties is
er een gunstprijs.
Informeer nu reeds bij:
www.2daagse.be - info@2daagse.be
of VVV Blankenberge
+32-50-41.22.27
toerisme@blankenberge.be

MATTHIAS DUFOUR EN CHRISTOPHE VITSE
MET VOETBALCLUB NAAR AC MILAAN.
Op 21 maart vertrok Matthias Dufour uit de
Blankenbergse Dijk Zuid te Zuienkerke en
Christophe Vitse uit de Doelhofstraat te Zuien-

31STE WANDELTOCHT DOOR
DE MEETKERKSE MOEREN
DONDERDAG 1 MEI 2008
organisatie: sportraad
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
parkoers: door het natuurgebied de Meetkerkse Moeren
INLICHTINGEN Alain De Vlieghe,
tel. 0475/96.55.69
Franky Goethals, tel. 0476/48.31.69
PRONDELMARKT EN OUDE AMBACHTENMARKT TE ZUIENKERKE
Op zaterdag 26 april zullen de Kerkstraat en de
Nieuwe Steenweg weer bevolkt worden door
wandelaars en marktkramers.
Prondelaars kunnen dan hun tweedehands35
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kerke samen met de voetbalclub KSCB Blankenberge naar AC Milaan.De trainer van de
miniemen, Steven Moffaert was op het idee
gekomen om zijn jeugdploeg eens het veld van
een wereldploeg te laten zien.
Vooraf werden er een aantal activiteiten georganiseerd om de prijs voor deze uitstap te
drukken. Zo werd er een pannenkoekenverkoop georganiseerd, een ontbijt en een spaghettiavond.
Uiteraard werd er ook gevoetbald en het was
Matthias die na twee verloren wedstrijden, in
de derde wedstrijd het eerste doelpunt scoorde en daarna volgde nog een tweede.
Wij wensen jullie veel voetbalsucces toe!

Aankoopsuggestie u kunt steeds een aankoopsuggestie doen en uw voorstel wordt
ernstig behandeld.
Cultuurboeker
de bib heeft een elektronische nieuwsbrief die u via e-mail kunt ontvangen.
interbibliothecair leenverkeer. Als de
IBL
bib het door u gewenste materiaal niet zelf
heeft, kan het in een andere bib aangevraagd
worden.
Reserveren
materialen die uitgeleend zijn,
kunt u reserveren (ook van thuis uit!).
uw uitleentermijn kunt u verlenVerlengen
gen (ook van thuis uit!).

Bibliotheek

online catalogus waar u kunt
WebOPAC
zien welke materialen de bib heeft en of ze beschikbaar zijn. Surf naar http://winob.cevi.be/
webopac/vubis.csp?Profile=blankenberge.
Via de knop “gebruikersactiviteiten” kunt u
verlengen en reserveren van thuis uit.

DE ZUIENKERKSE BIBLIOTHEEK
DOET HET GOED!
SPECIALE BIBAANBIEDINGEN

HET MOOISTE KINDERBOEK ALLER TIJDEN
‘Mooi’, daar draaide alles om tijdens de
Jeugdboekenweek 2008. Dit thema was een
uitgelezen aanleiding voor Stichting Lezen en
het Vlaams Centrum voor Openbare Bibliotheken om via internet de verkiezing van ‘Het
mooiste kinderboek aller- tijden’ te organiseren. In de eerste stemronde kon iedereen kiezen uit een lijst van 99 boeken. De tien boeken die de meeste stemmen haalden, gingen
door naar de tweede stemronde. Meer dan
36.000 lezers brachten hun stem uit op hun
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ZATERDAG 26 APRIL 2008
OUDE AMBACHTENMARKT
ROMMELMARKT
IN HET DORP
VAN ZUIENKERKE
Inlichtingen: Ann Michiels
Tel. 050/43.20.50

Restaurant De Pepermolen

ann.michiels @publilink.be

Voorkom een hoge energiefactuur en...
Hou de koude buiten
en het geld binnen en...
geniet van de belastingsvermindering
voor werken uitgevoerd in 2008 met...

Om uw enkele ruiten
door dubbele beglazing te vervangen.
Gemakkelijk en zonder verandering…
geschikt voor alle houten ramen!

Algemene glasonderneming

E. Blomme & zonen
Ontmijnersstraat 7
8370 Blankenberge
tel. 050 41 40 31
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Kevin & Joke Grymonpon - Demaecker
Walram Romboudtstraat 2 - 8380 Lissewege
050 55 05 03
www.restaurantdepepermolen.be
Gesloten op dinsdag & woensdag
Feestzaal tot ± 45 personen
Gezellig tuinterras

favoriete boek. Het resultaat is een top-3
waarin zowel klassiekers als een nieuwkomer
hun plaats vinden.

de illustratrice Greet Bosschaert) uit de bibliotheek mee naar huis om in te kleuren.
Luka Dequidt en Luka Louwagie zijn de gelukkige winnaars van een echte Snipperknuffel!
EEN GREEP UIT DE AANWINSTEN
VOLWASSENENAFDELING
Romans
Ann / Kristien Hemmerechts
Informatieve boeken
Londen / Roger Williams
Groot wandelboek Ardennen:
het standaardwerk met 100 lusvormige
wandelingen / Julien Van Remoortere
JEUGDAFDELING
Leesboeken
Dolfje Sneeuwwolfje / Paul Van Loon
Weetboeken
Inline skaten / Jed Morgan
Skateboarden / Jed Morgan
Mountainbiken / Jed Morgan

1. Fantasia / Geronimo Stilton
2. Pluk van de Petteflet / Annie M.G. Schmidt
en Fiep Westendorp
3. Matilda / Roald Dahl

Adres: Gemeentelijk Complex:
Uitleenpost De Boekennok
Nieuwe Steenweg 37 - 8377 Zuienkerke
Telefoon: 050 / 42 45 45

De overige boeken die ook in de running waren zijn:
• Kruistocht in spijkerbroek
Thea Beckman
• Heksenfee
Brigitte Minne en Carll Cneut
• De GVR / Roald Dahl
• De oma van Jules / Annemie Berebrouckx
• Harry Potter en de Steen der Wijzen
J.K. Rowling
• Eefje Donkerblauw
Geert De Kockere en Lieve Baeten
• Pippi Langkous / Astrid Lindgren

Adres catalogus bibliotheek Zuienkerke
http://winob.cevi.be/webopac/vubis.
csp?Profile=zuienkerke
E-mail: zuienkerke@bibliotheek.be
Openingsuren: woensdag: 17.00 – 19.00 u.
zaterdag : 10.00 – 12.00 u

In ‘De Boekennok’ zijn deze mooie kinderboeken beschikbaar voor nieuwsgierige lezers.
Zuienkerkse kleuters vallen in de prijzen van
provinciale snipperwedstrijd.
Naar aanleiding van de Voorleesweek 2007
organiseerde het Steunpunt Streekgericht Bibliotheek van de provincie West-Vlaanderen
een kleurwedstrijd voor kleutertjes.
Een aantal lezertjes nam de kleurplaat met
de voorleeskat “Snipper” (een ontwerp van
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Verenigingen

050 41 22 03 Denise Versyck
050 41 91 30 Marie-Anne Linskens
050 41 48 78 Gilbert Kindt
Of schrijf je naam op een briefje en steek het
in de brievenbus bij de pastoor.
Wij danken iedereen reeds bij voorbaat en hopen op een hoge respons.
Het processiecomité

PROCESSIE COMITE
ZOEKT MEDEWERKERS
De lente is reeds in het land en de meimaand
nadert met rasse schreden. Zondag 25 mei
zal de processie terug door de straten van
Zuienkerke trekken.
Het is een traditie dat op kermiszondag de processie na de hoogmis uitgaat. Spijtig genoeg
is dit door allerlei omstandigheden al enkele
jaren niet meer kunnen gebeuren.
Maar dit jaar gaan we er terug voor!
Daarom deze oproep aan iedereen die wil
meehelpen.
Wij zoeken mensen om:
- mee op te stappen in de processie
- helpers om de wagens in orde te zetten
- helpers voor het klaarleggen en het
strijken van de kledij
Is dit iets voor jou ???
Neem dan contact op voor 22 april
Via de telefoon:

BLOEDGEVERS ZUIENKERKE
De Vriendenkring van Bloedgevers van Zuienkerke meldt dat …
• we in 2007 niet minder dan 30 nieuwe
donoren mochten verwelkomen (het hoogste
cijfer dat we ooit haalden)
• we desondanks –door de alsmaar strengere
normen- toch een lichte daling hadden vergeleken met 2006.
• we toch een gemiddelde van 160 bloedgevers per collecte halen.
• u welkom bent als u tussen 18 en 65 jaar
bent op dinsdagen 3 juni, 2 september en 2
december 2008 om UW GOEDE DAAD te
stellen in de gemeentelijke sportzaal telkens
van 16.30 tot 20.00 uur.
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• elke donor een kleine attentie ontvangt op
de inzameling van december.
• wij champagneglazen verhuren voor uw
feestjes of barbecues.
• er op het jaarlijks feest 120 personen aanwezig waren, waaronder 28 van de 40
gevierde donors !
• u inlichtingen kunt inwinnen bij Johan en
Jeannine Van Thourhout – Samijn
050 41 19 35 of 0474 65 56 85

SCRABBELAARS GEZOCHT
Hou je van scrabbel en wens je 1 maal in de
maand samen te spelen met gedreven scrabbelaars?
Neem dan contact op met
VICKY OST Lindenhof 33, Zuienkerke
tel. 050/41.26.31.
VRUCHTEN DER AARDE
Woensdag 30 april 2008 om 20 u.
Wij nodigen u allen uit op de federale viering
van de Vruchten der Aarde.
Deze mis gaat door in de parochiekerk SintMichiel te Zuienkerke.
Nadien worden jullie allen uitgenodigd in “De
Notelaar” voor een gezellig samenzijn
met een natje en droogje.
Wij hopen u zeer talrijk te mogen begroeten.
Namens de meewerkende Gilden en KVLV’s
Landelijke gilden Houtave-Nieuwmunster
en Zuienkerke, KVLV’s Meetkerke, Houtave,
Nieuwmunster en Zuienkerke
Op de bres voor het platte land !
Vrouwen met vaart !

Hierbij de lijst van bloedgevers die gehuldigd
werden, samen met enkele foto’s van de viering:
20 bloedgiften
Andy Coelus, Eddy Deklerck, Bjorn Fauché,
Stefaan Linskens, Dany Moerman, Urbain
Neyrinck, Johan Schouteeten, Ingrid Sys, Agnes Timmerman, Frederik Van Kerrebrouck
40 bloedgiften
Arlette Allemeersch, Koen Beirens, Caroline
Croes, Kurt De Fauw, Jacques Demeyere, Cristl’
Devos, Marleen Louwagie, Tanja Michielsen,
Antoon Provoost, Linda Savels, Jo Schotanus
60 bloedgiften
Emmanuel Decoster, Anneke Dewulf, Marleen Keirse, Viviane Lefevre, Conny Van Belle,
Michel Van Vooren, Krista Vercruyce
80 bloedgiften
Filip Bouckaert, Dirk Bruselle, Patrick Knockaert, Rudy Knockaert, Dirk Loeys, Marcel Van
Den Bussche, Luc Vercruyce
100 bloedgiften
Linda Verhelst
140 bloedgiften
Franklin De Vriendt, Roger Lonneville
Aandenken ’65-jarigen’
Fernand Lambrecht, Leo Vermote

GEZINSBOND ZUIENKERKE
De Kreuners staan 30 jaar op de planken en
dit vieren ze met één groot concert in de lotto
Arena te Antwerpen.
De Gezinsbond Zuienkerke gaat op vrijdag 17
oktober naar de KREUNERS.
We hebben de beste zitplaatsen gereserveerd,
direct tegen het podium.
De bus vertrekt stipt om 17 uur aan de SintMichielskerk te Zuienkerke
Prijs
Leden van Zuienkerke betalen: 35 euro
Leden gezinsbond:
45 euro
Niet-leden betalen:
50 euro
Op rekening: 068-2020722-45
van gezinsbond Zuienkerke met vermelding
van Naam, adres en lidnummer.
Inschrijven kan tot de bus vol is.
De inrichters behouden zich te recht om het inschrijvingsgeld terug te storten bij overmacht.
Meer info,
Betty Vandevelde, 050/31.11.66 of gsm
0485/28.20.47

Jeannine Samijn, voorzitter
CD&V ZUIENKERKE ORGANISEERT
GROTE WORSTENKAARTING
Op vrijdag 25 april 2008 organiseert CD&V
Zuienkerke een grote worstenkaarting in de
CAFETARIA VAN DE GEMEENTESCHOOL.
Door omstandigheden kan de kaarting niet
doorgaan in zaal De Notelaar, zoals eerst
was aangekondigd. Iedereen is welkom vanaf
19.30 uur in de Cafetaria.
Inleg : 1,75 euro
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Serruys Jacques, Blankenbergsesteenweg 448
0486/71.44.84
Caelensberghe Marleen, Lettenburgstraat 11
0478/54.04.35
Bouckaert Filip, Nieuwe steenweg 122
0494/57.03.91
Van Belle Romain, Nieuwe steenweg 106
050/41.35.62
Cuypers Henri, Dorpweg 24 - Meetkerke
050/32.00.72
Of door storting: VG Zuienkerke:
779-5946520-66 met vermelding: sneukeltocht 1 juni 2008 + aantal.

OP STAP MET VAKANTIEGENOEGENS
Fluxys l.N.G terminal donderdag 8 mei 2008
De grote zeeschepen die
aanleggen aan de Zeebrugse muur, die hun
vloeibare gas uit alle wereldhoeken aanvoeren en
die lossen in de pijpleidingen. Hoe gevaarlijk is dit?
Wie weet daar iets van?
Daarom vonden wij dit een ideaal bezoek
waard. Een bezoek die rond de 2.30 uur zal
duren in deze gassite.
Wij vertrekken met de fiets om 13u aan de
school te Zuienkerke (Nieuwe steenweg 37)
Diegene die liever direct starten aan de LNG
terminal (Henri Victor Wolvenstraat 3) worden
daar om 13.50u verwacht, wel vooraf Serruys
Jacques hiervan inlichten aub.
Omwille van de veiligheid wordt op voorhand
Uw naam, voornaam en identiteitskaartnummer gevraagd. Gelieve dit door te geven bij inschrijving voor 20 april aub.
Zodat wij tijdig de nodige informatie kunnen
doorgeven.
En wordt ook gevraagd om op de dag van het
bezoek lange mouwen en een lange broek te
dragen.
Prijs : leden 2 € Niet leden 3 €
Inschrijven bij:
Serruys Jacques: 0486 56 41 34
Bouckaert Filip: 0494 57 03 91
Caelenberghe Marleen: 0478 54 04 35

Heren & Dames avond Donderdag 19 juni
2008.
Het is de bedoeling dat de mannen hun culinaire kunsten boven halen onder leiding van
een kok. Zij zullen zomerse hapjes en een
cocktail bereiden en daarmee de dames en
henzelf verwennen.
Terwijl zullen de dames hun creatieve bloemschik troeven boven halen. Ook onder leiding
van een lesgeefster. De dames hoeven enkel hun groene vingers,een snoeischaartje &
scherp mesje mee te brengen, wij zorgen voor
de rest. Nadien mogen zij hun kunstwerkje uiteraard mee naar huis nemen.
Plaats: De Notelaar (Nieuwe Steenweg 96 Zuienkerke)
Start om 19.30u
Prijs moet nog bepaald worden maar je dient
je wel vooraf in te schrijven tegen 13/6 bij, en
dan krijg je verdere info meegedeeld.

Valcke.Marijke@telenet.be

Serruys Jacques, Blankenbergsesteenweg 448
0486/71.44.84
Caelenberghe Marleen, Lettenburgstraat 11
0478/54.04.35
Bouckaert Filip,Nieuwe steenweg 122
0494/57.03.91
Valcke.Marijke@telenet.be

“SNEUKEL-FIETSTOCHT” ZONDAG 1 JUNI 2008
33 km fietsen via het knooppuntennetwerk
Brugge Ommeland Noord
Vrije start tussen 13.15-14.15 uur.
Aan de Notelaar (Nieuwe steenweg 96)
Zuienkerke
Bijdrage
Volwassenen
Kinderen tot 12 jaar

FEESTCOMITE ZUIENKERKE
Voorlopig feestprogramma grote kermis weekend van 23, 24 en 25 mei 2008
Vrijdag 23 mei
Grote kermiskaarting in ‘ Het Boldershof’
Inrichters: de troefkaarters

Leden Niet-leden
€ 8,00
€ 9,00
€ 6,00
€ 7,00

Inschrijving is pas geldig na betaling voor 25
mei 2008 bij:
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Zaterdag 24 mei
Ribbetjesfestijn in ‘de polyvalente zaal van de
gemeenteschool‘ verzorgd door ‘Feestcomité
Zuienkerke’
Aperitief verzorgd door de ‘Vriendenkring van
de gemeentelijke basisschool’
Dessert & koffie verzorgd door ‘KVLV Zuienkerke’
Optreden van de plaatselijke groep ‘ The Zwervers’
Zondag 25 mei
Sacramentsprocessie na de Hoogmis van
10.00 uur
Vlaamse volksspelen Voor Jong en Oud verzorgd door de verenigingen van het Boldershof
Biljarttornooi verzorgd door ‘Biljart 2000
Mogelijkheid tot spijs en drank.
komen op het gemeentehuis en op t’ hoekstje).
Deze verkenningstocht kan men gedurende de
twee zomermaanden uitproberen en nadien
zijn er nog talrijke mooie prijzen te winnen,
waarbij we in het bijzonder de gemeente en de
Zuienkerkse horeca danken.

VVV ZUIENKERKE
‘t Puderondje
De bewegwijzerde wandelroute ‘t Puderondje
is opnieuw nagezien en de wandelingen door
deze prachtige natuurstreek kunnen dit jaar
nogmaals gemaakt worden.
De folder daarvoor is gratis te bekomen op het
gemeentehuis.

Voor al onze projecten heeft de VVV de medewerking en de steun van gemeente, gemeentesecretariaat en technische dienst.

Polderarrangement
De Zuienkerse VVV richt dit jaar opnieuw het
Polderarrangement in.
Voor de prijs van 13 € kan er een fietstocht
met 5 sneukelhaltes met koffie om 10u15,
aperitief om 11u30, een belegde boterham
om 12u45, koffie met stuk taart om 14u30
en een trappist om 16u30 gemaakt worden.
Dit wordt aangeboden op verschillende locaties over de vier deelgemeenten.
Men moet evenwel op voorhand inschrijven
op het Zuienkerkse gemeentehuis (tel 050
432050) en alles wordt voor U klaargelegd.

Gezondheid
EUROPESE VACCINATIEWEEK 2008
IN VLAANDEREN
‘De Mazelen. Laat ze niet bij jou optreden’
Van 21 tot en met 27 april 2008 wordt de
Europese Vaccinatieweek georganiseerd.
De Europese Vaccinatieweek is een initiatief
van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO),
Europese regio, om in zo veel mogelijk landen in
dezelfde week het belang van vaccinatie onder
de aandacht te brengen. De gemeenschappelijke slogan luidt: ‘Voorkom Bescherm Vaccineer’. Ook de Vlaamse Overheid neemt actief
deel aan dat jaarlijks terugkerende initiatief.

Vierkerkenzoektocht
Dit jaar wordt door de VVV een fietszoektocht
op het parkoers van de Vierkerkenroute ingericht die loopt van 1 juli tot 31 augustus over
28 km en waarbij de deelnemer al zoekend de
schoonheid van de gemeente en de dorpskernen kan ontdekken.
Voor een deelnameprijs van slechts 2,5 € voor
plan en formulier (binnen enkele weken te be43

vaccineren als dat nodig is. Als ze zelf hun vaccinatiegegevens niet terugvinden, kunnen ze
die opvragen bij hun CLB of huisarts.
Jongeren kunnen het best tweemaal gevaccineerd worden tegen mazelen voor ze achttien
jaar zijn. Het vaccin wordt toegediend in een
combinatievaccin tegen mazelen, bof en rubella. In Vlaanderen wordt die vaccinatie systematisch aangeboden op de leeftijd van twaalf
maanden en in het vijfde leerjaar.
De jongerencampagne wordt gevoerd met een
sprekende affichestijl, een muzikaal tintje en
een dragende slogan ‘De Mazelen. Laat ze niet
bij jou optreden’, met in de hoofdrol de muziekgroep ‘De Mazelen’.
Meer info vind je op www.demazelen.be

De Wereldgezondheidsorganisatie wil tegen
2010 mazelen elimineren in Europa. Mazelen is immers geen onschuldige kinderziekte.
De ziekte kan ernstig verlopen en er kunnen
zich zware verwikkelingen voordoen (encefalitis of hersenontsteking). Ook minister Vanackere heeft de realisatie van die doelstelling
opgenomen in zijn beleidsbrief. Daarom ligt in
Vlaanderen dit jaar tijdens de vaccinatieweek
de nadruk op de vaccinatie tegen mazelen.
Vooral jongeren worden aangesproken. Wat de
vaccinatie betreft, die men in het vijfde leerjaar
dient te krijgen, is er een vaccinatiegraad in
West-Vlaanderen van 84,8%.
De kritische vaccinatiegraad, het streefdoel, is
echter 92-95%.

WERELDDAG ZONDER TABAK
31 MEI 2008
Steun een rookvrije horeca en onderteken
de petitie!
Op 31 mei 2008 lanceert de Wereldgezondheidsorganisatie naar jaarlijkse gewoonte de
‘Werelddag zonder tabak’. Op deze dag wordt
wereldwijd aandacht besteed aan het thema
niet-roken. In België plaatst de Nationale Coalitie tegen Tabak een volledig rookvrije horeca
op de agenda! Opnieuw een oproep voor een
éénduidige wetgeving rond roken in de horecasector. Passief roken is niet alleen hinderlijk,
maar vormt ook een gezondheidsrisico. In België sterven jaarlijks meer dan 2.000 personen
ten gevolge van passief roken.

Het is de bedoeling dat we jongeren tussen
veertien en achttien jaar bewust maken van
het belang van vaccinaties, niet alleen voor
kleine kinderen maar ook voor hen. Ze worden
ertoe worden aangezet om hun vaccinatiegegevens te kennen en bij te houden. Zo kunnen
ze hun vaccinaties mee volgen en zich laten

Naar aanleiding van de ‘Werelddag zonder tabak’ roepen we de bevolking op om de steun
voor een rookvrije horeca kenbaar te maken en
de petitie op www.stopit.be te ondertekenen.
Op deze manier blijven we ijveren voor een volledig rookvrije horeca. De petitie is een oproep
aan het beleid om te kiezen voor gezondheid
en te pleiten voor een algemeen rookverbod in
de horecasector.
Dertien Europese landen hebben een wettelijke
regeling om de horecasector rookvrij te maken.
In alle landen waar de maatregel wettelijk werd
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blijkt dat het draagvlak voor een rookvrije horeca ook bij het horecapersoneel sterk toeneemt. Eens de wetgeving is ingevoerd, groeit

ingevoerd, is de rookvrije horeca een succes.
De bevolking is er opgetogen over, de wetgeving wordt nageleefd, de luchtkwaliteit verbetert en er is geen negatief effect op de omzet
van de horeca vastgesteld. In België is de werkplek rookvrij sinds 2006, de restaurants vanaf
2007. Voor cafés en drankgelegenheden geldt
een uitzondering, nochtans is de blootstelling
aan passief roken daar het grootst.
In 11 Europese landen is de horeca rookvrij.
Ierland zette de trend in 2004, heel wat landen volgden: Noorwegen, Italië, Malta, Zweden, Schotland, Litouwen, Estland, IJsland,
Engeland. Ook bij onze buurlanden is een evolutie merkbaar. Sinds 1 januari 2008 is de horeca in Frankrijk volledig rookvrij, en vanaf 1
juli 2008 is ook Nederland aan de beurt. In
12 Duitse deelstaten geldt al een rookverbod,
de overige volgen later dit jaar. Voorlopig blijft
België nog steeds achter in vergelijking met
de rest van Europa. Wanneer volgt België dit
goede voorbeeld?

het draagvlak voor een rookvrije horeca. Dit
werd eerder al vastgesteld bij de bevolking, en
nu ook bij het horecapersoneel.
Wil je ook in jouw gemeente deze werelddag
zonder tabak in the picture zetten? Vraag dan
de affiche 31 mei aan bij het LOGO en roep de
inwoners op om de petitie te ondertekenen. Je
kan ook een aantal leuke acties voeren in je
gemeente: organiseer op zaterdag 31 mei een
rookvrije café avond, …

Uit onderzoek van de Stichting tegen Kanker
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VOORDRACHT OSTEOPATHIE
VRIJDAG 9 MEI 2008
Mijn buurman gaat naar een osteopaat. De
dochter van mijn collega studeert osteopathie.
Maar wat is dat nu juist, wat doen zij en waarom zou ik een osteopaat consulteren. Op al
deze vragen en over zoveel meer wordt er een
kleine uiteenzetting gegeven op vrijdag 9 mei
in zaal Spietsela.
Osteopathie is een geneeswijze die in het begin
van de 20ste eeuw zijn intrede vond in België.
Het onderscheidt zich van de andere therapieen omdat het de mens in zijn/haar totaliteit bekijkt. Pijn in het been komt niet steeds uit het
been zelf maar kan perfect uit de rug afkomstig
zijn. Juist omdat de mens één geheel is zoeken
we naar de oorsprong van de klachten. Deze
kunnen afkomstig zijn uit het bewegingsapparaat maar kunnen evengoed verscholen liggen
in de ingewanden of ergens in de verbinding
tussen schedel en staartbeentje. Ons werkterrein is dan ook veelzijdig. Rugklachten, sportletsels, overbelasting, een scheefstand van
het hoofdje bij een baby, maagzuur, hoofdpijn,
migraine,… en nog zoveel meer.
Ik neem jullie mee door de wereld van de osteopathie en tracht jullie te belonen met een
klare kijk en een duidelijk antwoord omtrent
osteopathie.
Graag zie ik jullie op vrijdag 9 mei om 19.30
in zaal Spietsela aan de Nieuwe Steenweg te
Zuienkerke.
Bart Bruneel

MAITHE COLLA, geboren te Brugge op 6 maart
2008, dochtertje van Haems Joni en van Colla Maarten, wonende te Zuienkerke
Wij wensen Inigo, Rilke, Lena en Maithe een
lang, gezond en gelukkig leven toe.
OVERLIJDENS
KIMPE JORIS, geboren te Brugge op 10 juli
1952 en overleden te Meetkerke op 22 januari 2008, wonende te Zuienkerke.
WERKBROUCK DIMITRI, geboren te Oostende
op 12 april 1972 en overleden te Zuienkerke
op 19 februari 2008 langs de Oostendse
Steenweg, wonende te Antwerpen, echtgenoot van Ibishi Mimoza.
BELLENS JEAN, geboren te Anderlecht op 26
juli 1921 en overleden te Nieuwmunster op
26 februari 2008, wonende te Nieuwmunster,
echtgenoot van Van de Poel Josephina.
DESMIT FERNAND, geboren te Brugge op 17
april 1933 en overleden te Zuienkerke op 1
maart 2008,wonende te Zuienkerke, echtgenoot van De Decker Diana.
VANOVERSCHELDE RAYMOND, geboren te
Assebroek op 14 april 1930 en overleden te
Blankenberge op 4 februari 2008, wonende
te Zuiekerke.
STRUBBE MARIE-LOUISE, geboren te Uitkerke
op 12 februari 1926 en overleden te Brugge
op 26 februari 2008, weduwe van Van Vooren
Maurcie, wonende te Zuienkerke.

Burgelijke stand
GEBOORTEN
LARIDON INIGO, geboren te Brugge op 29 januari 2008, zoontje van Van Wijmeersch Martine en Laridon Marnix, wonende te Zuienkerke.

Mensen van bij ons
POL DE SCHEPPER
Om alle deelgemeenten regelmatig aan bod
te laten komen, wilden we in deze editie van
het Polderkrantje graag het woord geven aan
een inwoner van Meetkerke. De leden van de
redactieraad kozen dit keer voor Pol De Schepper. Zelf heb ik hem leren kennen als broer
van mijn vroegere sympathieke buurman Willy,
maar deze geboren en getogen Meetkerkenaar

RILKE DE BRABANDER, geboren te Brugge
op 15 februari 2008, dochtertje van Huyghe
Joke en van De Brabander Koen, wonende te
Zuienkerke.
LENA LAURENT, geboren te Knokke-Heist op
5 maart 2008, dochtertje van Bullinck Els en
van Laurent Ludovic, wonende te Houtave.
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is vooral bekend als uitbater van het danscafé
“De Schuure”. Op weg naar deze locatie kon
ik met plezier vaststellen dat de aanpassingswerken aan de Oostendse Steenweg vorderen.
Binnenkort is het fileprobleem in de doortocht
van Meetkerke gelukkig opgelost. Dit mooie
dorp zal terug een schitterende passage vormen voor vele kusttoeristen en een fantastische plaats om te vertoeven voor de eigen inwoners. Aan het einde van de oprit stond Pol
me al op te wachten. Nadat hij eerst deskundig een lekker pintje getapt had, vertelde hij
honderduit zijn levensverhaal.

leidelijk een gevarieerd cliënteel op. We krijgen
nu mensen van diverse leeftijden en uit verschillende regio’s over de vloer. Zowel koppels,
alleenstaanden als vriendengroepen mogen we
als vaste klanten begroeten. Op zaterdagavond
komt er een wat jonger publiek en tijdens de
weekdagen krijgen we veel mensen op bezoek
voor een rustige babbel met achtergrondmuziek uit de jaren zestig, zeventig of tachtig. Om
onze klanten te verwennen, organiseren we
af en toe een thema-avond. Zo waren er de
karaoke-avonden en de ‘Schuure Ascot Night’.
En wanneer mensen problemen hebben of in
de put zitten, doen we ons best om hen op te
beuren en een luisterend oor te bieden.”

“Mijn ex-collega’s
wonnen de grote lottopot”

“Diverse bekende Vlaamse artiesten
kwamen optreden”

“Hier op de boerderij werd ik na mijn zussen
Monique, Simonne en Cecile en mijn broer
Willy geboren als jongste spruit van Leon De
Schepper en Angèle Vandenberghe. Mijn echtgenote Ghislaine De Kimpe was ons buurmeisje. Toen we 32 jaar geleden huwden, werkte
ik nog bij het meubelbedrijf Cocquyt uit SintKruis. Als meubelmaker beleefde ik er twaalf
mooie jaren in een familiale sfeer. Aanvankelijk
durfde ik haast niet vertellen dat ik de firma
zou verlaten om een eigen zaak op te starten.
Gelukkig had mijn baas alle begrip voor mijn
keuze en kon ik er op een heel aangename
manier afscheid nemen. Misschien ben ik toch
iets te vroeg weggegaan, want we speelden
er elke week op de lotto en mijn ex-collega’s
wonnen een tijdje na mijn afscheid met zijn allen samen de grote pot.”
“We bouwden geleidelijk
een gevarieerd cliënteel op”
Pol doet graag inspanningen voor mensen die
het moeilijk hebben en organiseert daarom regelmatig benefietavonden in de feesttent.
“Will Tura, Dana Winner, Garry Hagger, Mama’s
Jasje, Touch of Joy en diverse andere bekende
Vlaamse artiesten kwamen optreden. Hierdoor
konden we het Kinderkankerfonds, het Brandwondencentrum van Greet Rouffaer en het
Zeepreventorium in De Haan financieel steunen.”

Begin de jaren ’80 werd de boerderij omgebouwd tot een danscafé en Pol, die voorheen
al ervaring opdeed in de toenmalige Meetkerkse dancing “Karekiet”, ontpopte zich tot de geknipte uitbater.
“26 jaar geleden begonnen we heel bescheiden en in de loop van de jaren bouwden we ge47

“Zolang mogelijk kunnen voortdoen
zoals ik bezig ben”

hij zijn middelbaar aan het college van Avelgem, om daarna de opleiding te volgen tot Salesiaan van Don Bosco.
Aan de katholieke universiteit van Leuven behaalde hij zijn licentiaatsdiploma in de moderne geschiedenis, letteren en wijsbegeerte en
theologie.
Na zijn priesterwijding op 5 maart 1977 stond

“De Schuure” is met uitzondering van de sluitingsdag op dinsdag elke dag geopend van 19
uur tot in de vroege uurtjes en op maandag
gaan de deuren al vanaf 14 uur open. Daarnaast zijn er ook talrijke bestellingen te plaatsen, moeten er allerhande boodschappen
gedaan worden en komt er ook een pak administratie bij kijken. Hierdoor blijft er weinig vrije
tijd over.
“Tijdens onze twee sluitingsperiodes van telkens
een week kan ik genieten van een reisje naar
de Canarische Eilanden of naar Zuid-Frankrijk.
Als afwisseling houd ik er ook van om met het
onderhoud van de tuin bezig te zijn. Maar wanneer we eens een feestdag niet open zijn, mis
ik algauw de sfeer en de klanten. Ik doe dit
echt héél graag. Gelukkig kunnen we rekenen
op een fantastische ploeg medewerkers. Mijn
schoonzus Christa werkt hier al 26 jaar en ook
Jean-Pierre is al 23 jaar in dienst. Naast onze
trouwe personeelsequipe kunnen we regelmatig beroep doen op een aantal gelegenheidsmedewerkers en ook onze dochter Benedicte
springt wel eens in wanneer dit nodig is. Met
iedereen die hier ooit gewerkt heeft, hebben
we trouwens nog steeds een goed contact.
Toen we vorig jaar ter gelegenheid van ons
vijfentwintigjarig bestaan ons personeel en al
onze ex-personeelsleden samen uitnodigden,
beleefden we een onvergetelijke dag. Eigenlijk
heb ik maar één wens en dat is zolang mogelijk kunnen voortdoen zoals ik bezig ben.”
Noël Delaere

hij 26 jaar in het onderwijs. Intussentijd was hij
ook chiroproost en werkte hij 11 jaar mee aan
bouwkampen in Roemenië.
Daarna verbleef hij met een bijzondere opdracht drie jaar in Congo.
Intussentijd hij is terug in West-Vlaanderen en
is hij blij om opnieuw West-Vlaams te spreken.
Beste pastoor Freddy, wij heten u welkom op
onze gemeente.

ONZE NIEUWE PASTOOR FREDDY STAELENS
Op zondag 17 februari 2008 werd Freddy Staelens ‘Salesiaan van Don Bosco’ aangesteld tot
pastoor van de Federatie Zuienkerke.
In de overvolle kerk van Meetkerke werd hij
door de deken E.H. Herman Delvoy bijgestaan
door zijn twee getuigen de Salesiaan Dees Van
Caeyzele en Carine Missault geînstalleerd.
Pastoor Freddy is een West-Vlaming, geboren
in Gullegem op 11 juni 1949 en nummer 7 uit
een gezin van 9 kinderen.
Na het lager onderwijs te Gullegem voltooide

WINNAAR CHOCOLADEN EVY GRUYAERT
WOONT IN NIEUWMUNSTER
Mevrouw Ria Perpermans uit de Wenduinestraat te Nieuwmunster heeft op paasmaandag de Chocoladen Evy gewonnen van
radio Donna.
Duizenden luisteraars waagden een gokje om
het juiste gewicht te raden.
Maar het was Ria Pepermans die het bij het
juiste eind had: exact 70,900 kg.
Proficat en smakelijk !
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Vakantie bij “DE PLOETERS”
Het vakantiespeelplein “DE PLOETERS”
opent de poorten op
Dinsdag 1 juli tot en met 29 augustus 2008
voor een spetterende vakantie.
Iedereen van 3 tot 12 is er welkom!
Hier krijg je de vakantie die je verdient:
één om te spelen.
Je hebt er een vakantie lang ruimte
voor avontuur, koffers vol speelmateriaal,
bouwmaterialen, fietsen, knutselen, skeeleren,
al je vriendjes om je heen, en vooral
veel ideeën van onze leidsters en leiders.
Ons speelplein is gelegen te Meetkerke.
Sportcentrum Meetkerke
Oude Molenweg 15
8377 ZUIENKERKE
Wat moet dit alles kosten ?
Prijs per dag
• Kinderen inwoners van Zuienkerke:
3.50 EURO per kind.
Voor het 3e kind en meer uit hetzelfde gezin:
2.50 EURO per kind.
• Kinderen niet-inwoners van Zuienkerke:
5.00 EURO per kind.
Voor het 3e kind en meer uit hetzelfde gezin:
4.00 EURO per kind.
Gebruik bus door niet-inwoners van Zuienkerke:
0.65 EURO per kind.
• Eén drankje en een koek
zijn in de prijs inbegrepen.
Waar kan je ons bereiken ???
Martine:
050 31 25 06 of 0475 82 35 81
Ilse:
050 42 58 43 of 0497 21 91 37

JIJ KOMT TOCH OOK!!!
49

Evenementenkalender
TERUGKERENDE ACTIVITEITEN

DATUM

UUR

OMSCHRIJVING

ORGANISATIE

PLAATS

ma

19

volleybal

vakantiegenoegens

sportzaal

di

19

turnles

gemeentebestuur

sportzaal

di

14

kaartnamiddag

OKRA Zuienkerke

Notelaar

di

21

volleybal

30-70 volleybalclub

sportzaal

woe

14

kaartnamiddag

Gepensioneerdenbond
Meetkerke

sportcentrum

woe

19

repetitie zangkoor
Sint-Michielskoor
(behalve 2de woe van de maand)

Sint-Michielskerk

don

16-17
17-18
18-19

kleuterdansen (4-5 jaar)
Kinderdans (6-8 jaar)
Kinderdans (8-10 jaar)

fedes

gemeenteschool

1ste vrij

19

kaarten

De Troefkaarters

Boldershof

2de vrij

19

kaarten

Driekoningenkaarters

herberg Drie Koningen

laatste vrijd
v.d.maand

20

biljart

Biljart 2000

Boldershof

2de & 3de zo
v.d. maand

15 18.30

schieting

Blauwe Torenvrienden
Meetkerke

Nieuw Blauwe
Toren

DATUM

UUR

OMSCHRIJVING

ORGANISATIE

PLAATS

Vrij 18

14

Onvrijwillig urine verlies door
OKRA
verpleegk. Marie-Anne De Keyser

Notelaar

Za 19

20.30

Volleybal Dames –
Venus Oostkamp

Mehoni

Sportzaal
Dudzele

Zon 20

13

Schoolfeest

Gemeenteschool

Sportzaal

Do 24

14

Ziekenzorgnamiddag

Ziekenzorg

Bommel

Vrij 25

20.30

Kaarting

CD&V afdeling

Cafetaria

Za 26

Ganse
dag

Rommelmarkt & oude ambachten Gemeentebestuur
nav. 2-daagse voettocht

Dorpskom
Zuienkerke

Za 26
Zo 27

10 18

Kunsttentoonstelling

Cultuurraad

Notelaar

Woe 30

19

Vruchten der Aarde

Landelijke gilden

Sint-Michielskerk
en Notelaar

APRIL 2008
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MEI 2008

DATUM

UUR

OMSCHRIJVING

ORGANISATIE

PLAATS

Don 1

8

Rerum Novarum viering

ACV

St.-Michielskerk en
Notelaar

Don 1

8

Wandeltocht Meetkerkse Moeren Sportraad

Sportcentr. Meetkerke

Don 8

13

Bezoek aan Terminal Zeebrugge Vakantiegenoegens

Vertrek kerkplein

Vrij 9

19.30

Lezing Ostheopathie

Bart Bruneel

Spietsesla

Woe 14

14

Bedevaart Schoeringekapel

Okra

Notelaar

Vrij 23

19

Kermiskaarting

Troefkaarters

Boldershof

Zat 24

19

Kermismaaltijd + optreden
The Zwervers

Feestcomiteit
Vriendenkring K.V.L.V.

Sportzaal

Zon 25

11

Sacramentsprocessie

Processiecomité

Dorpskom Z.

Zon 25

13

Erfgoedwandeling

Cultuurraad

Start Meetkerke Dorp

Zon 25

14

Volksamusement en tornooi
Biljarttornooi

Spaarkas Boldershof
Biljart 2000

Boldershof

DATUM

UUR

OMSCHRIJVING

ORGANISATIE

PLAATS

Zon 1

13

Sneukeltocht

Vakantiegenoegens

Notelaar

Di 3

16.30

Bloedgeven

Rode Kruis

Sportzaal

Don 19

19

Bloemschikken voor dames
Koken voor heren

Vakantiegenoegens

Notelaar

Vrij 20

19

Bingo avond

Gemeenteschool

Sportzaal

Zat 21

13 - 17 Roefel

Gemeentebestuur ism
stuurgroep

Sportzaal

Za 28

13

Schoolfeest Akkerwinde

Leefschool

Tent achter de school

DATUM

UUR

OMSCHRIJVING

ORGANISATIE

PLAATS

Zon 6

10 - 18 Houtave Kunstdorp

Cultuurraad

Centrum Houtave

Vrij 11

19

Straatbarbecue

Weimanneke

Weimanstraat

Vrij 11

19

11 juliviering met ‘Poezemuizen’ Cultuurraad
Dario Fo met aansluitend receptie

JUNI 2008

JULI 2008

OPROEP AAN AL DE VERENIGINGEN

Sportzaal

STUUR ONS UW JAARKALENDER. WIJ PUBLICEREN ZE GRATIS ARTIKELS BINNEN VÒÒR 1 Juli 2008 – 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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POLDERKRANTJE, 15 APRIL 2008.
Driemaandelijks tijdschrift gratis aan de bevolking
aangeboden door het Gemeentebestuur in samenwerking met alle adverteerders.
INHOUDSOPGAVE
woord vooraf
gemeenteraad
informatie
openbare werken en technische dienst
landbouw en milieu
cultuur
jeugd
preventie
onderwijs
sport & vrije tijd
bibliotheek
verenigingen
gezondheid
burgerlijke stand
mensen van bij ons
evenementenkalender
puzzel

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)
Alex.blondelle@politieblankenberge.be
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 Blankenberge
050/ 43.35.15
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
078/35.35.88
defect elektriciteit
078/35.35.00
melden gasreuk
0800/65.0.65
defect Openbare Verlichting
050/43.20.50 - 0800 6 35 35

p. 3
p. 5
p. 7
p. 11
p. 13
p. 18
p. 23
p. 27
p. 29
p. 35
p. 37
p. 40
p. 43
p. 46
p. 46
p. 50
p. 53

Verantwoordelijke uitgever: College van Burgemeester en Schepenen.
Redactieraad: Wim Cools, Noël Delaere,
Eva Verburgh en Ann Michiels
Verspreid: 31 januari, 15 april, 15 juli, 15 oktober
2008.
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.
Gemeentelijke website: www.zuienkerke.com

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 7 mei, 4 juni, 2 juli en 6
augustus 2008.
Het gemeentehuis zal gesloten zijn op donderdag 1 en vrijdag 2 mei, pinkstermaandag
12 mei en vrijdag 11 juli 2008.

OPENINGSUREN POST
Iedere werkdag van 9 tot 12.15 uur – woensdag van 13.30 – 16.30 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
52

Polderkrant-puzzel
Onze puzzel van januari 2008 werd gewonnen door Annie Demon. Van harte proficiat. Het woord dat we
zochten was energiesnoeier : betekenis van het woord: een energiesnoeier helpt om te ontdekken waar je
in je woning kunt besparen op energieverbruik.
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
3. Stuur uw volledige oplossing door middel van onderstaand formulier naar Redactie Polderkrantje,
Kerkstraat 17 8377 Zuienkerke vóór 15/05/2008 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:

................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Postnummer:

maand van het platteland
trekt op 25 mei door de straten
familienaam opvolger Bernard De Jonghe
door wie gebeurt inzameling zaklampen
naam voorleeskat
waar organiseert cd&v een kaarting

.........................................................

7.
8.
9.
10.
11.
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wat je zeker aan je woning moet plaatsen
voornaam salesiaan van Don Bosco
voornaam gids erfgoedtocht
wat mag je bij jou niet laten optreden
hulpmiddel bij aangifte diefstal tweewieler
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Voor hij en zij
uw biokapper

rant
u
a
t
s
e
r
d
Vernieuw

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

www.degrotestove.be

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

