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Woord vooraf
Beste dorpsgenoten,
Bij het in de bus vallen van dit Polderkrantje zijn we reeds volop lente en zou de
zon zijn kracht moeten hebben herwonnen!
De natuur, de dieren en zelfs de mensen zijn druk in de weer
om de winter achter zich te laten en de zon te verwelkomen.
Ook in onze gemeente is dit een actieve periode.
De mensen van de technische dienst zullen er voor zorgen dat onze gemeente,
onze 4 dorpjes, er weer piekfijn bijliggen.
Om onze leefomgeving proper te kunnen houden, doen we een beroep op al
onze inwoners… Zwerfvuil is ook bij ons géén uitzondering!

Mogen we vragen aan jullie om, indien je huisvuil opmerkt langs onze
wegen, dit te melden aan de technische dienst (050/41.75.77.) !?
We danken alvast de vele inwoners die dit reeds meldden en die dit vuil vaak
zelf al opruimden. Een dikke pluim!
De lente brengt ook de natuur weer tot leven
en ook onze landbouwers dragen daar hun steentje in bij!
Geniet van deze mooie periode met jullie gezin, familie en vrienden…
Fietsen, wandelen, tuinieren, je gras maaien, je huisje wat opfleuren,
een terrasje doen en je Polderkrantje in je tuinzetel lezen…
Allemaal dingen waar je in deze mooie periode echt van kunt genieten!!!
Ik wens jullie dan ook een fantastische aanloop naar de zomer toe.
Dat het veel leuke, warme en gezellige dagen vol lachende gezichten
mogen zijn… en bovenal vol leesplezier…
Wim Cools
OPENINGSUREN GEMEENTEDIENSTEN
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, 3 juni en 7 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 vrijdag 1 mei, donderdag 21 mei, vrijdag 22 mei, pinkstermaandag 1 juni,
maandag 20 juli en dinsdag 21 juli 2009.
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Fotowedstrijd
De foto van het Polderkrantje van januari 2009 toonde huis nr.10 in de Pastoriestraat in Houtave.
En de winnaar is geworden: Diana Desmet uit Houtave omdat haar antwoord op de schiftingsvraag
(Diane had gegokt op 10) ‘hoeveel juiste inzendingen zal de redactie ontvangen ‘ het juiste aantal
namelijk 5 het dichtst benaderde.
Beste Diane, u ontvangt een Bodysolpakket ter waarde van 25 euro.
Proficiat aan de winnaar vanwege het voltallige redactieteam.
Hier is onze nieuwe foto:

Fotowedstrijd - april 2009
• Naam van deze hoeve ?
Straat:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Schiftingsvraag:
• Hoeveel juiste inzendingen zal de redactie ontvangen ?
Naam:

………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres:
Strookje in te dienen in het gemeentehuis bij Ann Michiels voor 15 juni 2009. SUCCES !!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Gemeenteraad

afgekort “BZD Wonen” – die integraal deel uitmaakt van deze beslissing – eenparig goedgekeurd.
5. Subsidieaanvraagdossier
“Intergemeentelijke samenwerking
wonen Blankenberge-ZuienkerkeDe Haan”
De gemeenteraad hecht eenparig zijn goedkeuring aan het projectdossier met bijbehorende
begroting, en beslist samen met het stadsbestuur van Blankenberge en het gemeentebestuur van De Haan in te staan voor de financiering van minimum 25% van de projectkost.
6. Overeenkomst met Westtoer
“Meetkerkse Moeren Wandelroute
in Zuienkerke”
De overeenkomst tussen de gemeente Zuienkerke en Westtoer om de samenwerking in de
realisatie van de Meetkerke Moeren Wandelroute te bestendigen, wordt goedgekeurd.
7. Ontwerpdossier voor het aanleggen van
een vrijliggend ﬁetspad langs de
Oostendse Steenweg vanaf de SintPietersmolenstraat in Brugge tot aan
de Strooienhaan te Zuienkerke
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring
aan het bestek, de vaststelling van de aanbestedingsvoorwaarden en de uitvoering van de
bovenvermelde werken.
In het kader van de afsluiting van een module
13 worden de werken 100 % betoelaagd door
het Vlaamse Gewest. De werken worden gegund bij openbare aanbesteding.
8. Het Lindenhof.
De gemeenteraad beslist de kandidatuur van
mevrouw Van den Bossche Nicole als bestuurder van de bouwmaatschappij het Lindenhof te
herbevestigen.

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2009
1. Straatnaamgeving
- De toekenning van volgende straatnaam
wordt eenparig definitief goedgekeurd:
Zuienkerke: zijstraat in de Weimanstraat van
de verkaveling Immobiliënmaatschappij Danneels: KLEIPUTSTRAAT.
2. Landinrichtingsproject
‘Veldgebied Brugge’
Het adviesvoorstel van het College van Burgemeester en Schepenen over de inhoud van de
maatregelen en het engagement van de gemeente om bij te dragen aan de uitvoering van
het inrichtingsplan Groene Fietsgordel Brugge,
wordt eenparig bevestigd door de gemeenteraad.
3. Gemeentelijke basisschool
*De gemeenteraad keurt eenparig het convenant voor korte vervangingen leerkrachten van
de scholengemeenschap ‘de Oostkant’ voor
het schooljaar 2008-2009 goed.
* De gemeenteraad neemt akte van de samenstelling van de vertegenwoordiging van ouders
en personeel in de schoolraad.
4. Samenwerkingsovereenkomst met
statutaire draagkracht betreffende de
oprichting van de interlokale
vereniging “Blankenberge-Zuienkerke De Haan Wonen” afgekort “BZD Wonen”.
De gemeenteraad keurt het voorstel van het
schepencollege dd. 26/01/2009 om samen te
werken met het stadsbestuur en het O.C.M.W.bestuur van Blankenberge en met het gemeentebestuur en O.C.M.W.-bestuur van De Haan,
om een project tot intergemeentelijke samenwerking wonen uit te tekenen dat gericht is op
de verbetering van de lokale dienstverlening
inzake wonen en dat een antwoord kan bieden
op de uitdagingen waarvoor de lokale besturen
staan op het vlak van woonbeleid en dat kan
genieten van subsidiëring van de Vlaamse Overheid en het provinciebestuur West-Vlaanderen,
wordt de voorgelegde samenwerkingsovereenkomst met statutaire draagkracht betreffende
de oprichting van de interlokale vereniging
“Blankenberge-Zuienkerke-De Haan Wonen”,

Polderkrantje:
ann.michiels@publilink.be
Telefoon: 050 / 43 20 50
Ook te lezen op www.zuienkerke.be
OPENINGSUREN POSTKANTOOR:
Maandag , dinsdag, donderdag en vrijdag:
9 – 12.15 uur
Woensdag: 13.30 – 16.30 uur
TEL. POSTKANTOOR BLANKENBERGE
050/43.50.80
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Café en Feestzaal

De Nieuwe Blauwe Toren

Zaal voor alle gelegenheden
tot 200 personen:
huwelijken, communiefeesten,
vergaderingen, rouwmaaltijden
Eigen keuken ! - Ruime parking!
Elke eerste maandag van de maand:
seniorendansnamiddag
Blankenbergse Steenweg 2
8377 Zuienkerke
Tel./Fax 050 31 44 65
GSM 0497 42 32 98
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len zoals u dat wenst en eventueel ook hoe u
de te betalen successierechten op een legale
manier kunt verminderen en/of vermijden.

Informatie
BANKCONTACT IN HET GEMEENTEHUIS
In de tweede helft van de maand april zal er in
de gang van het gemeentehuis een bankcontact geïnstalleerd worden.
Tijdens de openingsuren van het gemeentehuis kan iedereen deze bankautomaat gebruiken om geld af te halen, overschrijvingen te
doen, zijn rekening te controleren, afschriften
uitprinten etc.
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 2008 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 2008 belasting betaalden vullen Luik A van het aangifteformulier in.
Inwoners die voor 2008 geen hondenbelasting
betaalden, maar die op 1 januari 2009 in het
bezit zijn van een hond vullen Luik B van het
aangifteformulier in.
Gelieve het formulier terug te bezorgen vóór
15 mei 2009 bij Ann Michiels op de financiele dienst van het gemeentebestuur (ann.michiels@publilink.be)

Vorig jaar in september organiseerden het gemeentebestuur en het OCMW van Zuienkerke,
in samenwerking met de “Stuurgroep Senioren”, een gelijkaardige voordracht. Wegens dit
grote succes willen het gemeentebestuur en
het OCMW dit voor alle inwoners van groot Zuienkerke organiseren.
Woensdag, 27 mei 2009 om 20 uur
in de Notelaar te Zuienkerke
Deze voordracht is gratis!
Spreker: notaris Wouter Bossuyt uit Brugge.
Ieder krijgt een informatiebrochure en na de
lezing is er gelegenheid om vragen te stellen
aan de notaris.

VOORDRACHT SUCCESSIEPLANNING
Bijna iedereen krijgt ooit te maken met een
erfenis en de daaruit voortspruitende successierechten.
Het is van groot belang te weten wat uw rechten en plichten zijn als erfgenaam en dat is
zeker niet eenvoudig.
Maar het is even belangrijk te weten wat u zelf
kunt doen om uw eigen nalatenschap te verde-

Inschrijving: inschrijven kan tot 15 mei 2009.
Maximum 150 inschrijvingen.
In het gemeentehuis bij mevr. Carine Verbeke
050/ 43 20 50 of bij het OCMW bij mevr.
Mieke Matton 050/42 79 98.
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de studenten die om studieredenen in de
onmogelijkheid verkeren om zich naar het
stembureau te begeven. Dit blijkt uit een
attest van de studie-instelling.

VERKIEZINGEN 7 JUNI 2009
Naar aanleiding van de gelijktijdige verkiezingen van het Europees parlement en het Vlaams
parlement is het gemeentehuis open op zaterdagvoormiddag 6 juni 2009 van 10 tot 12
uur.en op zondagvoormiddag 7 juni 2009 van
8.30 uur tot 13 uur.

Het volmachtformulier voor bovenvermelde
redenen kan tot op de dag van de verkiezingen worden afgehaald in het gemeentehuis tussen 8.30 en 12 uur.
de kiezer die, om andere dan de hierboven
vermelde redenen, op de dag van de stemming afwezig is van zijn woonplaats omwille
van een tijdelijk verblijf in het buitenland
en zich bijgevolg in de onmogelijkheid bevindt om zich in het stembureau te melden,
voor zover die onmogelijkheid door de burgemeester van zijn woonplaats vastgesteld
geweest is, na voorleggen van de nodige
bewijsstukken (factuur reisbureau, vliegtuigticket …). In dit laatste geval moet de
aanvraag uiterlijk de dag vóór die van de
verkiezing worden ingediend. Wanneer de
burgemeester de aanvraag aanvaardt, levert hij een daartoe bestemd attest af.

VOLMACHTEN
De volgende kiezers zijn gerechtigd om een
volmacht te geven:
de kiezers die wegens ziekte of gebrekkigheid niet in staat zijn om zich naar het
stembureau te begeven of er naartoe
gevoerd te worden. Deze onbekwaamheid
blijkt uit een medisch attest
de kiezer die om beroeps- of dienstredenen:
a) in het buitenland is opgehouden, alsook
de kiezers, leden van zijn gezin of zijn
gevolg, die met hem daar verblijven;
b) die zich op de dag van de verkiezing in het
binnenland bevindt, maar die in de onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau aan
te bieden. Dit blijkt uit een attest van de
werkgever.
de kiezer die het beroep van schipper,
marktkramer of kermisreiziger uitoefent en
de leden van zijn gezin die met hem
samenwonen. De uitoefening van het
beroep blijkt uit een attest, afgeleverd door
de burgemeester van de gemeente waar
de betrokkene in het bevolkingsregister is
ingeschreven
de kiezer die de dag van de stemming ten
gevolge van een rechterlijke maatregel in
een toestand van vrijheidsbeneming verkeert. Dit blijkt uit een attest van de directie
van de instelling waar de betrokkene verblijft
de kiezer die omwille van zijn geloofsovertuiging in de onmogelijkheid verkeert zich
in het stembureau aan te melden. Dit blijkt
uit een attest van de religieuze overheid

De aanvraag tot het bekomen van een volmacht voor reizen in het buitenland, wordt
ingediend ten laatste op zaterdag 6 JUNI
2009
Als gemachtigde kan elke andere kiezer
worden aangewezen.
Iedere gemachtigde mag slechts één volmacht hebben.
Op de dag van de stemming dient de volmachtdrager in het bezit te zijn van het
volmachtformulier met het bijhorende
attest, zijn eigen oproepingsbrief en
identiteitskaart om de volmacht te kunnen
uitoefenen in het stembureau.
Wie in het buitenland verblijft de dag van de
verkiezingen en geen volmacht wenst te geven
kan zijn aanwezigheid in het buitenland staven
door onderstaand attest te laten invullen en dit
zo vlug mogelijk na de verkiezingen te bezorgen aan de dienst burgerzaken.
Attest laten invullen door politie of hoteldirectie of dienst vreemdelingenverkeer, toerismedienst of eventueel elke andere instantie die
uw aanwezigheid in het buitenland kan bevestigen.
8
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desysteem Hallo Ouders, via een uniek telefoonnummer en het rijksregisternummer.
Als een kind verloren loopt, een ongeval heeft
of in moeilijkheden verkeert, kan iedereen de
ouders, familie of kennissen van het kind verwittigen via Hallo Ouders als het kind een kidsID heeft en het systeem is geactiveerd.

KIDS-ID
Op reis naar het buitenland met uw kinderen?
Vergeet niet de nodige reisdocumenten op tijd
aan te vragen.
Vanaf 7 september 2009 start de gemeente
met de aflevering van de kids-ID en worden er
geen witte identiteitskaarten meer afgeleverd.
Hou daar rekening mee als u op reis gaat naar
het buitenland.
De kids-ID, een nieuw reis- en identiteitsdocument voor kinderen onder de twaalf jaar,
wordt verplicht voor alle kinderen die buiten de
landsgrenzen reizen.
Het identiteitsdocument dat 3 jaar geldig is,
is momenteel niet verplicht voor binnenlands
gebruik en wordt enkel uitgereikt op vraag van
de ouders.
Het identiteitsdocument kost 3 euro. Bij aanvraag wordt een recente pasfoto met een witte
achtergrond ingediend. Na de aanvraag van
een kids-ID zal het ongeveer 3 weken duren
eer de elektronische identiteitskaart klaar is.

De witte identiteitskaarten met foto die momenteel nog worden afgeleverd blijven geldig
tot de vervaldatum.

De kids-ID bevat naast de gebruikelijke identiteitsgegevens ook een toegang tot het casca-
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RECUPEL INFORMEERT
EN SENSIBILISEERT
Waarom deze campagne?
Afgedankte elektrische en
elektronische apparaten
zijn geen afval. Vaak kunnen heel wat toestellen
nog een tweede leven
krijgen: ze kunnen weggeschonken worden aan
een kennis, een school
of een vereniging of naar
het hergebruikcentrum worden gebracht. Met
je afgedankte elektrische en elektronische apparaten kan je ook terecht in het containerpark of bij de elektrohandel bij aankoop van
een nieuw, gelijksoortig toestel. Ze horen zeker
niet thuis in de vuilniszak en horen ook niet te
verkommeren op zolder of in de kelder. De ingezamelde elektr(on)ische apparaten worden
daarna via Recupel op een professionele en
milieuvriendelijke manier verwerkt. De gerecupereerde materialen worden opnieuw gebruikt
en dienen als grondstof bij de fabricage van
nieuwe producten. Afgedankte toestellen zijn
dus zeker geen afval.

mogelijk publiek bereiken: iedereen koopt apparaten, dus iedereen krijgt te maken met af
te danken apparaten.
Omdat er oneindig veel verschillende soorten
apparaten bestaan, zocht Recupel naar een
symbool dat alle elektr(on)ische toestellen
overkoepelt. Een rode draad zeg maar. En die
rode draad is uiteindelijk een witte draad geworden. Een witte draad met een stekker die
haar eigen leven leidt en die op een zeer eenvoudige manier, aan het grote publiek duidelijk
maakt wat er moet en niet moet gebeuren met
afgedankte elektrische en elektronische apparaten.

Doelstellingen van de campagne

Om consumenten te blijven herinneren aan
oplossingen voor hun afgedankte elektrische
en elektronische apparaten, lanceert Recupel
momenteel een grootschalige sensibiliseringscampagne.
Met deze campagne wil Recupel aan de consumenten duidelijk maken dat zij zich op een
eenvoudige en gratis manier kunnen ontdoen
van hun afgedankte elektrische en elektronische apparaten, namelijk via de hergebruikcentra, het containerpark of de elektrohandel.
Niemand heeft er baat bij dat deze toestellen
staan te verkommeren op een zolder of in een
kelder of terechtkomen in een vuilniszak. Zeker het milieu niet!
De “witte” draad van de campagne
Met haar campagne wil Recupel een zo breed
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Alle timmer- en schrijnwerk in hout,
PVC en aluminium
Ramen en deuren - rolluiken - dakvensters
garagepoorten - rolluikautomatisatie
gips-kartonwanden - plafonds
binnendeuren - muggenhorren
zonnewering - dakconstructie - parket

Liebaert P.

Elektriciteit, sanitair, verwarming,
gyprocwanden en -plafonds, isolatie...
Kerkebilk 12, 8377 Houtave
050 322 611 of 0478 27 30 93
Geregistreerd aannemer

Vraag vrijblijvend inlichtingen, gratis offerte!

GRAFZERKEN in natuursteen,
rechtstreeks aan de bron.
Arduin - marmer - graniet - witsteen
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MARKTWAGEN OVER DUURZAAM WONEN.
KOMT OP 3 MEI NAAR JE TOE!
In de marktwagen over duurzaam wonen vind
je een mobiele tentoonstelling waarmee je
op een laagdrempelige manier kennismaakt
met bruikbare tips en methodes om energie
te besparen en duurzaam te wonen. Het gaat
telkens om haalbare methodes en technieken
om thuis zuiniger met energie om te springen.
Energiezuinige verlichting, isoleren, een energiezuinige verwarmingsketel, isolerende beglazing… je kan het allemaal zien en voelen. Ook
kleine tips krijgen de aandacht. De marktwagen ‘Duurzaam wonen’ trekt Vlaanderen rond.
Op zondag 3 mei komt de wagen naar Zuienkerke, tijdens de rommelmarkt en oude ambachtenmarkt. Kom zeker een kijkje nemen!

De meeste kinderen komen elk jaar terug naar
hetzelfde gastgezin, maar er zijn telkens ook
nieuwe kandidaten. Dit jaar verwachten we 65
jongens en meisjes tussen 9 en 12 jaar, die
voor de eerste maal naar Vlaanderen zullen
komen. Voor hen zoekt Euro- Children nieuwe
gastgezinnen die op hun beurt vriendschapsbanden willen onderhouden met deze kinderen en hun ouders.

65 NIEUWE KINDEREN ZOUDEN GRAAG
HUN VAKANTIE IN VLAANDEREN DOOR
BRENGEN
Zoals elk jaar komen er door de zorgen van
euro-children kinderen uit probleemgebieden
in Europa op vakantie in Vlaamse gastgezinnen. We verwelkomen dit jaar ongeveer 200
kinderen, waarvan 65 die voor de eerste maal
komen. Ze wonen in Slovakije, Kroatië, Bosnië
en Hercegovina.

LOKALE ORGANISATIEPARTNER VOOR
VLAANDEREN FEEST! 2009 WORDEN MET
EEN BUURTFEEST, EEN ACTIVITEIT VAN
EEN PLAATSELIJKE VERENIGING OF EEN
ANDERE INSTANTIE

Kandidaat gastgezinnen kunnen contact opnemen op tel. 03/247.88.5o of e-mailen naar
info@eurochilren.be.
Bijkomende informatie vindt u op onze website
www.eurochildren.be
Vergeet de kinderen uit het nieuwe Europa
niet!

Er komen een tiental Roma-kinderen uit OostSlovakije, in het kader van een plaatselijk project om de Roma-mensen uit hun isolement te
halen. Iets wat nodig is, wil men deze mensen
een eerlijke plaats geven binnen Europa. De
kinderen volgen nu een cursus Engels, en worden voor hun inspanningen beloond met een
vakantie in Vlaanderen.

De 11-daagse Vlaanderen Feest! komt in
2009 tot stand als aanloop naar de Vlaamse
feestdag met 11 juli zelf als orgelpunt en met
een zondagse uitloper de dag nadien.
Lokale organisatiepartner worden kan met
buurtfeesten en verenigingsactiviteiten, met
11 julivieringen, met dorpsfeesten en stadsevenementen tussen 2 en 12 juli. Vlaanderen
Feest! honoreert de samenwerking met een
tussenkomst in een aantal realisatiekosten.
Dat gebeurt via feestcheques die voor 2009
een waarde meekrijgen van 200,9 euro
Voorwaarden
Alle noodzakelijke toelichting om succesvol lokale organisatiepartner voor Vlaanderen Feest!
te worden met een buurtfeest, een initiatief
van een vereniging of een activiteit van een andere plaatselijke instantie, is samengebracht in
een folder. Het is noodzakelijk en in uw eigen
voordeel om eerst de informatiefolder door te

Voor Kroatië en Bosnië-Herzegovina gaat het
om kinderen uit gezinnen die de oorlog hebben
meegemaakt. Het zijn meestal ontheemde families, die niet terug naar hun geboortestreek
kunnen omdat daar alles verwoest is. Moeizaam bouwen ze een nieuw bestaan op.
Euro-children werkt bewust mee aan de gedachte dat men de mensen ter plaatse moet
helpen, om zo de migratiestroom te kunnen
stoppen.
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Voorkom een hoge energiefactuur en...
Hou de koude buiten
en het geld binnen en...
geniet van de belastingsvermindering
voor werken uitgevoerd met...

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

Algemene glasonderneming

E. Blomme & zonen
Ontmijnersstraat 7
8370 Blankenberge
tel. 050 41 40 31
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nemen vooraleer de aanvraag in te vullen om
te kandideren met een lokaal initiatief.
Een aanvraag om te kandideren moet zo vlug
mogelijk en uiterlijk voor 11 mei toegestuurd
worden aan het secretariaat van Vlaanderen
Feest! De eerste 1100 initiatiefnemers met
een geldige kandidatuur ontvangen een optie
op een feestcheque tot 200,9 euro.
Meer info op de website van www.vlaanderenfeest.be.

WERKEN IN DE VAGEVUURWIJK
Vernieuwen collector

Openbare werken &
technische dienst
DE MAERE
De verbouwingen in het gemeentelijke zaaltje
De Maere te Houtave verlopen volgens schema.
In de zomer zal dit trefpunt terug gebruiksklaar
zijn.

Wim Cools - Schepen openbare werken
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.

Alle dagen open, heel het jaar door.

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

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

- overvloedig voederen van vogels en wild
vermijden tijdens de winterperiode
- bied zo weinig mogelijk drinkwater aan:
vermijd lekkende kranen en leidingen
- gebruik voor het voederen van vogels
een vogelpaal op minstens 80 cm hoogte
- composteer bij voorkeur in een compostvat

BRUINE RATTEN:
PREVENTIE EN BESTRIJDING
De bruine rat is een zoogdier die behoort tot de
orde van de knaagdieren.
Omdat bruine ratten schadelijk zijn, gaan we
ze bestrijden.

••

• Hygiëne: ratten bevuilen met hun uitwerpselen, urine en haren goederen in landbouwbedrijven, opslagplaatsen en particuliere huizen. De bruine rat is drager van tal van ziekten,
die kunnen overgedragen worden op mensen,
vee en huisdieren.

-

• Schade:
- knaagschade aan isolatiemateriaal,
bedrading van elektriciteit, verpakking
- vraatschade aan voedselvoorraden en
gewassen
- graafschade: ondergraven van dijken,
oevers en wegen, met dijkbreuken en
wegverzakkingen als mogelijke gevolgen.

-

Bestrijding van bruine ratten
De rattenbestrijding voor private grachten en
alle andere private eigendommen is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de particulieren.

De bruine rat tref je vooral aan in gebouwen,
rioolstelsels, afvalstortplaatsen, waterlopen,
grachten, rietvelden….
De bruine rat vermenigvuldigt zich razendsnel:
2 à 7 worpen per jaar met telkens 1 tot 15
jongen.

Hoe gaan we bruine ratten bestrijden ?
mechanisch of chemisch?
Mechanische bestrijding
Met vallen of vangkooitje
•• Enkele tips:
- gebruik aantrekkelijk lokaas zoals
chocolade, maïs , tarwe
- plaats het vangmateriaal op plaatsen
waar de aanwezigheid van ratten zichtbaar is (uitwerpselen, andere sporen)
- plaats klemmen op een vluchtpad zoals
leidingen, buizen en scheidingsmuurtjes..
- kijk het vangmateriaal dagelijks na
- verplaats het vangmateriaal, of neem het
een periode weg als je merkt dat de
ratten de tactiek door hebben.

Wat kunnen we doen om de bruine rat te
bestrijden?
De bruine rat heeft drie grote basisbehoeften:
Voedsel, onderkomen en water:
••
-

Waar moet men op letten met betrekking
tot onderdak en nestgelegenheid
verluchtingskokers en raampjes, afvoerbuizen en rioolputjes worden best afgeschermd met een gaas of een rooster
ramen en deuren van plaatsen waar
voedsel aanwezig is worden best telkens
dichtgedaan
ruim regelmatig op in en rond gebouwen.
Zo voorkomt men schuil- en nestplaatsen
vermijd zoveel mogelijk dichte begroeiing
rond gebouwen.

Waar moet men op letten met betrekking
tot voedsel en water:
geen etensresten laten rondslingeren
dierenvoeders en afval goed afgesloten
bewaren in containers of vaten
voeder dieren bij voorkeur ’s morgens en
spaarzaam, zodat het voedsel ’s avonds
op is
strooi het voedsel niet op de grond,
maar voeder in voederbakken
resterende gewassen of vruchten op de
landerijen verwijderen of tijdig inwerken

Chemische bestijding
Alle rattengif is op basis van bloedverdunners.
De actieve stof in het gif verhindert de bloedstolling en de knaagdieren sterven aan in- en
uitwendige bloedingen
17

D
” rie Koningen”
17de eeuwse polderherberg

Boerenbrood met hesp
diverse koude en warme schotels
tea-room
Open vanaf 11h30
gesloten op maandag, dinsdag en woensdag
(in juli en augustus enkel gesloten
op maandag & dinsdag)
Kerkhofstraat 17
8377 Houtave
Tel. 050 31 40 60
Gelegenheid voor familiefeesten en rouwmaaltijden
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Hou rekening met volgende tips als je chemisch gaat bestrijden:
- gebruik een aangepast lokaas: graanlokaas is goed in droge omstandigheden,
voor buiten gebruik je waterbestendige
gifblokken
- leg het gif altijd afgeschermd uit: in een

• geen touwen of andere bindmiddelen
Folies die niet aan deze voorwaarden voldoen,
worden geweigerd.
Voor verdere inlichtingen, kunt u steeds terecht
bij de milieudienst, tel. 050/41.75.77
HOOGSTAMBOOMGAARDEN
DE MOEITE WAARD!
Wellicht bent u één van die gelukkige personen die een hoogstamboomgaard met streekeigen fruitrassen bezit. Als dat zo is, dan kan
u bovenop het genot van de bloesems en de
vruchten, een beroep doen op een financiële
ondersteuning vanwege de Vlaamse overheid.
Met het oog op het behoud en herstel van de
landschappen en het behoud van de biodiversiteit subsidieert de Vlaamse overheid namelijk onder bepaalde voorwaarden de aanleg
van nieuwe en het onderhoud van bestaande
hoogstamboomgaarden.

gifbuis of speciaal ontworpen gifdoos
- op openbaar domein moet het gif steeds
identificeerbaar zijn, zodat men bij accidentele opname steeds kan achterhalen
wat de actieve stof is die het lokaas bevat
- werk met kennis van zaken en hou
rekening met de risico’s

De wetgeving werd onlangs nog versoepeld zodat nu iedereen die een hoogstamboomgaard
van minstens 10 bomen met rassen uit de
toegestane lijst in eigendom heeft of beheert ,
een beroep kan doen op deze subsidie.
Hoe kom ik aan de subsidie?
Wens je gebruik te maken van deze mogelijkheid, neem dan tijdens de kantooruren contact
op met de Nationale Boomgaardenstichting
die, omwille van haar kennis terzake, aangeduid is als loket voor deze steunmaatregel en
je ongetwijfeld kan vertellen of je in aanmerking komt voor deze subsidie en wat je moet
doen om ze te ontvangen.

LANDBOUWFOLIE
Ook dit jaar biedt de gemeente Zuienkerke
landbouwers de mogelijkheid de plastiekfolies
binnen te brengen.
Dit kan op woensdagnamiddag op het terrein
van de Technische Dienst, Nieuwe Steenweg
39a van 12.30 uur tot 16 uur op de hiernavolgende data:
Woensdag 6 mei - Woensdag 13 mei
Woensdag 20 mei - Woensdag 28 mei
Vooraleer de folies af te leveren, dient u zich
eerst aan te melden bij de verantwoordelijke
van de Technische Dienst Patrick Van den Fonteyne, die u dan een afgifteformulier bezorgt.
De folies dienen aangeboden te worden onder
volgende voorwaarden:
• de folies dienen zuiver te zijn
(vrij van alle bestanddelen)
• er mogen geen putresten of andere
vervuilingen aanwezig zijn = veeg- of
bezemschoon

Info:nationale Boomgaardenstichting v.z.w. Leopold III straat 8, 3724 Vliermaal –kortessem
Telefoon: 012/39.11.88
e-mail: info@boomgaardenstichting.be
website: www.boomgaardenstichting.be
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, …
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economische verliezen veroorzaken.
Het is juist daarom dat in België, en eveneens
in de rest van de Europese Unie, preventiemaatregelen opgelegd worden aan de professionele pluimveebedrijven en aan particulieren
die pluimvee houden.
Zoals elk jaar zullen bovendien, in toepassing
van art. 1 van het ministerieel besluit van 3
april 2006 houdende tijdelijke maatregelen
ter bestrijding van de aviaire influenza, vanaf
23 maart 2009 de preventieve maatregelen in
verband met de vogelgriep verlengd worden en
dit met het oog op de voorjaarsmigratie.

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
Indien u geïnteresseerd bent, vragen wij U ons
te contacteren op het algemene 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:
23/04 - 07/05 - 20/05 - 04/06 - 18/06 - 02/07
- 16/07 - 30/07 - 13/08 - 27/08 - 10/09
24/09 - 08/10 - 22/10 - 05/11

Dit betekent concreet dat de actuele maatregelen van toepassing blijven:
wat betreft de afschermregeling
- er geen afschermregeling verplicht wordt bij
particuliere pluimveehouders,
- enkel de afschermregeling voor pluimvee van
professionele houders in de gevoelige natuurgebieden behouden blijft.
- de verplichting blijft bestaan om de dieren binnen, hetzij onder netten afgeschermd te voederen en te drenken (zodat via deze weg geen
contact met wilde vogels mogelijk is) voor
* alle vogel- en pluimveehouders in de gevoelige natuurgebieden,
*alle professionele houders van pluimvee en
andere vogels in de rest van het land.

Per ophaling betaalt u 5 euro voor een container van 240 liter en 7 euro voor één van 360
liter. Meer inlichtingen nodig, aarzel niet met
ons contact op te nemen.
De milieudienst
Tel. 050/41.75.77
DE VOGELGRIEP
Zoals U misschien al vernomen heeft, werden
verschillende buurlanden de laatste maanden
geconfronteerd met verschillende laagpathogene stammen van het vogelgriepvirus, net
zoals België eind vorig jaar. Dit toont aan dat
we waakzaam moeten blijven, zelfs indien de
problematiek niet in de media aanwezig is.

-particuliere verkopers eigen vogels en pluimvee mogen aanbieden op openbare markten
voor zover het occasionele verkoop betreft,
dus dieren die van eigen productie afkomstig
zijn. Ook mogen zij nog steeds deelnemen aan
andere evenementen zoals wedstrijden en tentoonstellingen, waar al dan niet verkoop of ruilen van dieren gebeurt.
- in het ganse land en in het bijzonder in de
gevoelige natuurgebieden wordt van alle particuliere pluimveehouders geëist, dat zij in staat
moeten zijn om hun pluimvee binnen de 24
uren af te schermen, indien het FAVV daartoe
opdracht zou geven. Elke particuliere pluimveehouder in de gevoelige natuurgebieden zal
dan ook dienen na te gaan of hij hieraan kan
voldoen. Indien dit niet het geval zou zijn, zal hij
de nodige aanpassingen moeten doen, hetzij –
wanneer de opdracht tot afschermen effectief

Verschillende laagpathogene stammen van
het vogelgriepvirus circuleren immers onder de
wilde fauna, zonder daar echt een probleem te
veroorzaken. Toch kunnen deze stammen, als
ze per toeval in een professioneel pluimveebedrijf binnendringen, daar sterfte en belangrijke
20

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 42 70 48

gegeven wordt – de dieren moeten opsluiten of
op een legale wijze wegdoen.
In principe is de einddatum van de voorjaarstrek vastgelegd op 30 april 2009.
Indien de epidemiologische situatie bij ons en
in de buurlanden gehandhaafd blijft, zullen de
preventieve maatregelen eveneens ongewijzigd blijven.

CULTUURPAKKET BLANKENBERGE
Elastic – Artisto
Saveryszaal CC Casino
Zaterdag 18 april 2009 – 20u.
Inkom: € 10

Cultuur
INTERGEMEENTELIJKE CULTURELE
SAMENWERKING DE BLAZUIN
TOON UW VERZAMELING !

VMT – Heistse Operette Kring - Masker in
Blauw
Saveryszaal CC Casino
Zaterdag 25 april 2009 – 20u.
Inkom: € 20
Toneelgroep Ceremonia
Regent en Regentes (inleiding om 19u15)
Saveryszaal CC Casino
Donderdag 30 april 2009 – 20u.
Inkom: € 10

De Blazuin, het culturele samenwerkingsverband tussen De Haan, Blankenberge en Zuienkerke, organiseert van 7 t.e.m. 15 november een grote tentoonstelling. Mensen uit de 3
gemeenten die een verzameling hebben, krijgen de kans die tentoon te stellen op enkele
plaatsen in de gemeenten. De tentoonstellingen zullen ook omkaderd worden met randactiviteiten.

Gino Sancti – VIP
Saveryszaal CC Casino
Woensdag 13 mei 2009 – 20u
Inkom: € 10
Brochure met het volledige programma te verkrijgen in het cultuurcentrum.

Om alles tijdig te kunnen voorbereiden, vragen wij dat verzamelaars die willen meewerken
aan de tentoonstelling, zich nu al melden bij
de cultuurdienst. Wie zijn verzameling niet in
een tentoonstellingsruimte wil opstellen, maar
bereid is bezoekers thuis te ontvangen, kan
dat ook melden.

Vanaf de eerste helft van juni kan een brochure met het nieuwe cultuurprogramma
2009-2010 afgehaald worden in het cultuurcentrum, Hoogstraat 2, 8370 Blankenberge.

De Blazuin-commissie, die bestaat uit afgevaardigden van de drie gemeenten, zal een selectie maken wanneer er te veel deelnemers of
verzamelingen rond hetzelfde onderwerp zijn.
Dus beschikt u over een opmerkelijke collectie
die tot stand gekomen is na jaren verzamelen,
en wil u die collectie graag eens tonen aan het
grote publiek, neem dan vóór 1 juni contact op
met het cultuurcentrum.
Interesse voor deelname aan deze tentoonstelling? Neem contact op met uw plaatselijke

Cursussen Winteracademie 2008-2009
Ontspanning en relaxatie
Wanneer: woensdag 22/04 – 29/04 – 06/05
van 20u tot 21u30
Waar:
Roeschaertzaal - CC Casino
Bijdrage: € 30 voor de volledige reeks
Kalligraﬁe
Wanneer: woensdag 22/04 – 29/04 – 06/05
– 13/05 – 20/05 – 27/05
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Waar: Loge II – CC Casino
Bijdrage: € 45 voor de volledige reeks

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

Gedetailleerde info en een brochure zijn te
verkrijgen bij het cultuurcentrum.
Tentoonstellingen
Tentoonstelling “Tweedaagse voettocht”
van 24/04/2009 – 10/05/2009
Open van maandag tot vrijdag
10u tot 12u - 14u tot 17u
donderdag tot 19u30
weekends en feestdagen van 14 tot 18 uur
CC De Benne - Hoogstraat 2 - toegang gratis

CULTUURPAKKET DE HAAN
Een jaar rondborstig
Het gemeentebestuur wil één jaar lang werken
rond borstkanker- en baarmoederhalskankerpreventie. Daarmee willen we onze inwoonsters
aanzetten om deel te nemen aan een gratis
onderzoek (mammografie). Uit de statistieken
bleek dat de deelname vanuit onze gemeente
onder het gemiddelde van de provincie WestVlaanderen blijft hangen. Meer mensen zouden ook uitstrijkjes moeten laten nemen.
Het gemeentebestuur wil de taboesfeer rond
deze aandoeningen doorbreken.
Naast ernstige zijn er ook ontspannende activiteiten:
· Op 23 april heeft er een informatieavond
plaats over borstkanker en baarmoederhalskanker, en de preventie ervan. Dokter Martens
zal er aan de hand van een diavoorstelling meer
vertellen over de oorzaken, de ontwikkeling, de
behandeling, preventie en nazorg.
· Op 15 mei worden twee toneelvoorstellingen
gebracht in het Wielingencentrum, ’s namiddags 15u en ’s avonds 20u. De bekende Thuisactrice
Janine
Bischops brengt
haar monoloog
‘De Borstenclub’.
Vorig jaar startte
ze met de voorstelling die gebaseerd is op het
bekende
boek
‘Borstkanker en
boezemblues’
van Kristien Van
den Bon. Het is
geen zwaarmoe-

Tentoonstelling ‘Masereel en de zee’
van 01/07/2009 – 4/10/2009
elke dag open van 10u tot 18u
CC Casino - Inkom 3 euro
Deze tentoonstelling wordt opgenomen in het
programma van ‘Beaufort 03’. ‘Masereel en
de zee’ zal één van de grote binnententoonstellingen worden op deze internationale triënnale voor hedendaagse kunst aan zee.
Tentoonstelling “Collectie De Vent – deel II”
Van 05/06/2009 – 13/09/2009
Open: maandag tot vrijdag:
10u tot 12u - 14u tot 17u
donderdag tot 19u30
weekends en feestdagen van 14 tot 18 uur
CC De Benne - Hoogstraat 2
toegang gratis
Erfgoeddag ‘Uit vriendschap’ op zondag
26 april 2009
Gedetailleerde info en een brochure zijn te
verkrijgen bij het cultuurcentrum.
Reeds te onthouden activiteiten
voor de zomermaanden!!!
Elke woensdagavond om 20u30 tijdens de
maanden juli en augustus: een concert in Park
de Craene (Uitkerke)
Elke vrijdag tijdens de maanden juli en augustus: Klankenberge op vrijdag
Van 1 juli tot 4 oktober: tentoonstelling ‘Masereel en de zee’
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Wanneer? Vrijdag 1 en zaterdag 2 mei van 11
tot 18u, zondag 3 mei van 10 tot 18u.
Op zondagvoormiddag staat er om 11u een
poëtisch aperitief met voordracht en muziek
op het programma. De toegang is gratis.

dig stuk, maar een voorstelling over levenslust
waarbij ook gelachen wordt.
In juni wordt tijdens marktdagen in Vosseslag,
De Haan-Centrum en Wenduine, een standje
neergezet. Daar zijn dan infofolders en ander
materiaal te verkrijgen, evenals een leuke gadget.
Info: borstkankerpreventie@dehaan.be of
059 24 21 24

OPROEP Laat eens wat vogels schrikken

LAUREAAT
KONINGIN ELISABETH WEDSTRIJD
Liebrecht Van Beckevoort werd reeds meermaals bekroond met pianoprijzen zowel in binnen- als buitenland. Hij werd zesde laureaat
in de Koningin Elisabeth Wedstrijd 2007 voor
Piano en is een erg graag geziene en veel gevraagde kamermusicus. Met dit hommageconcert zal hij u ongetwijfeld een hoogstaande
klassieke avond bezorgen.

We moeten het toegeven: Oudenburg was ons
voor als organisator van een vogelverschrikkerwedstrijd. Maar we kunnen en zullen ons niet
laten kennen!
Daarom deze warme en dringende oproep:
maak met je klas, vereniging, buur (M/V),
schoondochter of postbode of gewoon op je
eentje zo’n goede ouderwetse – of juist heel
moderne- vogelverschrikker. Geef hem of haar
een originele naam en lever uw creatie eind
juni af op het gemeentehuis. Zorg er wel voor
dat uw vogelverschrikker groter dan is 1,5 m
en -zoals het hoort- bestand is tegen weer en
wind. Elke deelnemer krijgt een leuke attentie.
De vogelverschrikkers worden van 15 juli tot
15 augustus langs Zuienkerkse velden opgesteld. Een professionele jury maakt een rangschikking. De 5 meest bekoorlijke inzendingen
worden beloond met een mooie prijs.

Vrijdag 24 april 2009/20.30 uur/vvk.
€ 15,00/add € 16,00
Informatie en reservatie: Dienst cultuur
059/24.21.33 – cultuurdienst@dehaan.be
CULTUURPAKKET ZUIENKERKE
Tentoonstelling
ETSEN en LETTERS IN STEEN
Vele wandelaars slaken een zucht van verlichting als ze de gastvrije pleisterplaats Zuienkerke aandoen tijdens de tweedaagse voettocht
van Blankenberge. Eten, drank, wat beschutting tegen de nooit aflatende polderwind, mogelijkheid tot een beschaafde sanitaire stop….
En niet te vergeten: het jaarlijks terugkerende
snuifje kunst. We gaan verder op het elan van
vorig jaar: we willen tonen hoe kunstwerken de
eindschakel vormen van een intensief creatief
proces, Enkele leden van het etsercollectief
ETSCO en letterkappers transformeren en bedwingen ter plekke platen, inkt, papier en steen.
Ze gaan aan de slag met naalden en borstels,
beitels en pennen. Het demonstreren vindt
plaats tussen de tentoongestelde werken zodat men alle stadia kan zien, van blank papier
en ruwe grondstof tot netjes ingekaderde ets
of mooi gepolijste steen.
Een bezoek meer dan waard!
Waar? De Notelaar, Nieuwe Steenweg, 8377
Zuienkerke

Daarnaast wordt er ook een publieksprijs
toegekend. Iedereen kan punten toekennen
via een speciaal formulier dat in de lokale horeca en middenstand en op het gemeentehuis
te verkrijgen is. Uit de ingediende formulieren
worden 3 gelukkigen geloot die een mooie herinnering aan de wedstrijd zullen ontvangen.
Meer weten? Het volledige reglement kunt
u opvragen op het gemeentehuis bij Annie
Allemeesch T 050 43.20.50 of annie.allemeesch@publilink.be
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Jeugd

11-juli viering
25ste 11-juli viering
op zaterdag 11 juli 2009 vanaf 19u in de gemeentelijke sportzaal
Programma
. Cas Goossens over Vlamingen in de wereld
. optreden van Theater Kleiem
. feestelijke receptie

WEDSTRIJD VOOR HET ONTWERP
VAN EEN LOGO VOOR DE JEUGDRAAD.
! wedstrijd wedstrijd wedstrijd !
Beste jongeren van Zuienkerke,
Misschien heb je het gerucht al gehoord (dat
doet al enkele jaren de ronde) dat er een website voor jeugd komt gelinkt aan de website
van de Gemeente Zuienkerke? Dat gerucht
klopt dus wel degelijk. Binnen afzienbare tijd
zal www.jeugdzuienkerke.be een feit zijn!
Naast allerlei info van de jeugddienst zal
de website vooral ook alles van en voor de
Jeugdraad van Zuienkerke bevatten.
Omdat wij, van de jeugdraad, (met de website)
graag opvallen zijn wij op zoek naar een origineel, fantastisch, opvallend logo.
Bovendien zijn wij er van overtuigd dat onder
de jeugd van Zuienkerke zich heel wat grafisch
talent verbergt!!!
En daarom schrijven wij een wedstrijd uit voor
het ontwerp van een logo voor de Jeugdraad
van Zuienkerke.

Meer info volgt!
Cursus vormingplus Brugge
ism cultuurraad gemeente Zuienkerke
Schilderen en gemengde technieken
Renée Lodewijckx, kunstenares, laat jou de
keuze of je realistisch of abstract werkt, vrij
of met opdrachten. Je hoeft helemaal niet te
kunnen tekenen. Je experimenteert met acryl
en andere verven, maar ook met niet-vanzelfsprekende materialen. Je werkt op papier,
hout, doek en je probeert verschillende technieken uit zoals drukken, patineren, lijmen,…
Je gaat op zoek naar structuren en effecten
in vorm en kleur. In elk schilderij komen weer
andere texturen uit de verve. Wie al een cursus
‘gemengde technieken’ volgde, krijgt nieuwe
technieken aangereikt.

Hoe gaat dat in zijn werk?
Een logo moet volgens de jeugdraad aan enkele eisen voldoen:
- verwijzen naar jeugd en Zuienkerke
- liefst jong en hip….

Deze cursus is geschikt voor beginners en voor
wie al een cursus ‘schilderen’ volgde.

Een wedstrijdreglement is er ook en dat luidt
als volgt:
Je moet inwoner zijn van Zuienkerke en jong
(van geest) Alles is toegelaten: tekening met
potlood, pen, verf, …foto, collage, digitaal ontwerp…
Het ontwerp moet binnengebracht worden onder gesloten omslag zonder identificatiegegevens. In deze omslag zit dan een afzonderlijk
gesloten omslag met jullie naam adres, telefoonnummer en e-mailadres.
Het ontwerp moet binnengebracht worden bij
de jeugddienst: Inez Goderis, Kerkstraat 17 en
dit vóór 20 juni.
Alle ingestuurde ontwerpen blijven eigendom
van de gemeente.
We zien je al denken, ja, ja en wat hangt daar
aan vast?

Breng een potlood, basiskleuren acryl of olieverf, borstels en een schort mee. Koop enkel
nieuw materiaal na overleg met de begeleidster. Het papier of een paneel en het overige
verbruiksmateriaal zijn in de prijs begrepen.
inschrijfcode 9158 A
maandag 27 april, 4, 11, 18, 25 mei 2009
19.00 – 22.00 uur
Renée Lodewijckx - 70 euro
De Notelaar, Nieuwe Steenweg 96, Zuienkerke
Inschrijven bij Vormingplus Brugge
050 33 01 12 - regio.brugge@vormingplus.be
Betalen voor de start van de cursus
rek.nr. 001-4046357-78
met vermelding van naam en inschrijfcode
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Jawel geen wedstrijd zonder prijs!
De prijs voor het beste ontwerp:
Een geldsom van 100  en eeuwige roem in
Zuienkerke... en last but not least… een officiele prijsuitreiking in aanwezigheid van het College van Burgemeester en Schepenen! Aha!.
Wie beoordeelt?
De officiële jury zal bestaan uit jeugdraadsleden, de jeugddienst en de schepen van jeugd.
Voor meer informatie: Inez Goderis, Jeugddienst, Kerkstraat 17, 050/43 20 50, inez.
goderis@publilink.be.
In 2008 konden de kinderen kiezen tussen
een 24-tal bedrijven of activiteiten, ook buiten
de gemeente.

ROEFEL 2009
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 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 13de 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 2008 waren 185 kinderen van de
partij.
Roefel vindt steeds plaats de laatste of voorlaatste zaterdag van het schooljaar. In 2009 is
dit op 20 juni. Tussen 13 u en 17u kunnen de
kinderen aan verschillende activiteiten deelnemen.

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 8 tal activiteiten die ongeveer een anderhalf uur duren. Van die 8 kunnen ze 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, rolstoelen, gocarts, kinderwagens
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enz. De hele namiddag zijn zo’n zestigtal vrijwilligers in de weer om de kinderen onder begeleiding overal naartoe te brengen.

sten van een gekende auteur een theaterstuk
uit in samenwerking met plaatselijke geïnteresseerde acteurs en actrices.
In drie maanden wordt er gedurende 10 repetities gewerkt aan tekst en spel. Het resultaat
is een toonmoment van een klein uur.

Meer sfeerbeelden zijn te ook te vinden op
www.zuienkerke.com / gemeentelijk nieuws /
Jeugd en onderwijs/ roefeldag.
Voor meer info:
Inez Goderis, Jeugddienst Zuienkerke,
050/43 20 50
inez.goderis@publilink.be

Waar en wanneer?
De repetities starten in september. Het resultaat zal te zien zijn op het Cultuurcafé eind november 2009.
Geïnteresseerd?
Geef zo snel mogelijk je naam op bij de Jeugddienst en we contacteren je voor verdere afspraken.
T 050/43 20 50 of inez.goderis@publilink.be

KOMT DAT ZIEN, KOMT DAT ZIEN !
Ben je tussen 15 en 25 (of ongeveer…) en
heb je zin om toneel te spelen maar ben je er
om welke reden dan ook nooit toegekomen?
Wel, nu krijg je de kans. Iedereen is welkom,
met en zonder ervaring.
In samenwerking met ‘code vzw’ organiseren
de Jeugd- en Cultuurraad van Zuienkerke een
“Bloemspeling”.

Een unieke kans om het podium te beklimmen
en je beste acteerbeentje voor te zetten!
Komt dat meespelen!

Hoe zit dit in elkaar?
Een ervaren regisseur werkt op basis van tek-
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Preventie

Onderwijs

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.

DE GEMEENTESCHOOL IN BEELD
Nieuws uit de gemeenteschool !
Kronkeldidoe
Onze leerlingen konden zich opnieuw uitleven te Varsenare en de kleuters konden naar
Blankenberge om deel te nemen aan Rollebolle.

Ook de politie houdt een oogje in het zeil.
Op regelmatige tijdstippen zal de politie je
woning controleren op onregelmatigheden.
Je moet enkel bij de plaatselijke politie langs
gaan en volgende inlichtingen meedelen:
* naam en woonplaats
* vakantieverblijf
* contactpersoon bij noodgevallen
* aard woning, alarmgegevens.
Wij wensen je een zorgeloze vakantie en behouden thuiskomst toe.

EHBO
De leerlingen van het 5de en 6de leerjaar
konden een cursus EHBO volgen. Op een later moment kwamen ook de andere klassen
aan bod.

Preventiedienst: 050/43 57 32
Preventiedienst@blankenberge.be

Het derde kleuter kregen een volle namiddag
over tanghygiëne. En poetsen maar.
29
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Carnavalstoet !!!!
Zuienkerke kon er niet naast kijken. De gemeenteschool vierde carnaval. Het werd weer

stond er ijsschaatsen op het menu in het
Boudewijnpark.

De leerlingen van de eerste graad kreeg op
school een tennisinitiatie.
Noteer alvast dat de gemeenteschool een
musical brengt op zondag 26 april en dat we
zoals elk jaar onze BINGO-AVOND inrichten op
vrijdag 26 juni.

een bonte verzameling van gekke figuurtjes.
Zowel klein als groot kon zich uitleven en …
mooi weer was weer eens van de partij !
Wat word ik later ?
De leerlingen van het 5de en 6de leerjaar kregen een lespakket over allerlei beroepen en
hoe kan ik zelfstandige worden. Om dit alles

af te sluiten konden ze naar het Beroepenhuis
te Gent en volgden ze een vakmansroute.
Sportief zijn we !
De leerlingen van de derde graad haalden de
top bij netbalwedstrijden te Oostende.
Omdat we de derde week van februari niet
over de turnzaal konden beschikken trokken
de kleutertjes naar Kindcity te Blankenberge
en voor de leerlingen van de lagere afdeling
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Sport en vrije tijd

Deze waarborg wordt u op zondag 3 mei in de
voormiddag contant terugbetaald.
Ambachtslui zullen voor het gemeentehuis de
sfeer van vroegere tijden doen herleven.
Nieuw dit jaar is dat er op het kerkplein,
naast de tent van de verenigingen, een podium wordt opgesteld, waar de groep Rewind
doorlopend voor swingende muziek zorgt.
Voor de kleintjes is er een springkasteel en
een schminkstand voorzien.

39STE NEW BALANCE TWEEDAAGSE
VAN VLAANDEREN
2 en 3 mei 2009 worden opnieuw wandelhoogdagen rond en in Blankenberge.
Naar jaarlijkse gewoonte is de Grote Markt
van Blankenberge de startplaats. Men kan
starten tot 15 uur.
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

ZUIENKERKSE POLDERTOCHT
Op zondag 10 mei 2009 organiseert de sportraad van Zuienkerke de Zuienkerkse Poldertocht.
Men kan wandelen langs rustige verkeersluwe wegen doorheen de prachtige Polders met
zijn mooie vergezichten, kapelletjes,…
Afstanden 6 –12 – 20 - 28 km
Inschrijvingen en vrije start vanaf 8 uur te
Zuienkerke in de Notelaar
inschrijvingsprijs: 1,50 EUR
ledenkorting: 0,40 EUR
INLICHTINGEN
Alain De Vlieghe, tel. 0475/96.55.69
Franky Goethals, tel. 0476/48.31.69

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

HOUTAVE KERMIS
Op zaterdag 4 juli viert Houtave kermis.
Dit jaar wordt er opnieuw een rommelmarkt
georganiseerd. Alle info op 0486/11.35.98
of (050/675356 na 18u00).
OXFAM TRAILWALKER.BE
In augustus 2008 organiseerde Oxfam-Solidariteit voor het eerst de sportieve uitdaging
Oxfam Trailwalker.
Op 20 en 30 augustus 2009 wordt de tweede
editie georganiseerd volgens hetzelfde principe.
Teams van 4 personen wandelen in de Hoge
Venen 100 kilometer en krijgen daarvoor
maximum 30 uur de tijd. Voor de start van het
evenement zamelen ze minimum 1.500 euro
in voor de acties van Oxfam Solidariteit.
De teams zetten hun beste beentje voor bij
het wandelen, maar ook bij de acties om geld
in te zamelen.
Wil u graag meewerken aan dit evenement of
wil u meer informatie ?

PRONDELMARKT EN OUDE AMBACHTENMARKT TE ZUIENKERKE
Op zondag 3 mei zullen de Kerkstraat en de
Nieuwe Steenweg weer bevolkt worden door
wandelaars en marktkramers.
Prondelaars kunnen dan hun tweedehandswaar 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.
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STRIPS VOOR VOLWASSENEN EN
ADOLESCENTEN NU OOK IN JOUW BIB!

België heeft een traditie op het vlak van
strips. Denk maar aan Kuifje, Nero en Suske
en Wiske.
Voor kinderen is strips lezen vanzelfsprekend. Zowel in de bib, als in de boekhandel
gaan strips voor kinderen als zoete broodjes
de deur uit.
Als volwassen lezer grijp je minder snel naar
een strip. Het aanbod aan goede strips voor
volwassenen is je misschien onbekend. Daar
wil de bib je nu een handje bij helpen. In de
collectie zullen we strips inlassen die je zullen ontroeren, meeslepen, verrassen of ook
doen lachen.
Een strip kan je op velerlei manieren bekijken. Deze diverse invalshoeken zullen aan de
hand van enkele voorbeelden duidelijk worden.

Luisterbo

eken

Poëzie

Tuinboeken
eken

Groteletterbo

Van de beelden kan je soms ook heel wat opsteken. Vooral bij historische strips kunnen
de tekeningen een meerwaarde vormen. Door
de juiste voorstelling van zaken zie je hoe het
er echt aan toe ging in lang vervlogen tijden.
Van het oude Rome krijg je een prachtig beeld
in de reeks ‘Murena’.
Zoals je ziet: een strip is meer dan je denkt.
Een album kan zeer divers zijn naar inhoud
en tekenstijl en dus meer dan het ontdekken
waard.
Wij helpen je graag doorheen het striplandschap bij je volgende bezoek aan ‘De Boekennok’.
Tot binnenkort.

Het aanbod is zeer divers, net zoals dit bij
romans het geval is. Je kan kiezen uit detectives, liefdesverhalen, historische strips, fantasy…
De tekenaars hanteren zeer verschillende
stijlen. Werkt de tekenaar het verhaal nu
schetsmatig, zeer gedetailleerd, levensecht
of fantasierijk uit, de beelden kunnen zeer
krachtig zijn. Ze kunnen een welbepaalde
sfeer of spanning oproepen en bijdragen tot
meer lees- en kijkplezier. Tijdens het lezen
van de diverse albums kom je vast en zeker
heel wat tekentalent op het spoor. De reeks
‘Op zoek naar de tijdvogel’ kan zeker als voorbeeld gelden.
Strips lezen is dus meer dan plaatjes kijken.

EEN GREEP UIT DE AANWINSTEN
VOLWASSENENAFDELING
Romans
Lust / Luc Deflo
Kleine zielen / Kristien Hemmerechts
Informatieve boeken
Econoshock: hoe zes economische schokken
uw leven fundamenteel zullen veranderen /
Geert Noels
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JONGERENAFDELING
Leesboeken
Mijn lieve vijand / Dirk Bracke
De vertelsels van Baker de Bard /
J.K. Rowling

te vestigen op het feit dat er de dag van de
processie-uitgang gratis vervoer voorzien is
naar Zuienkerke-dorp, mits aanvraag aan de
contactpersoon van elke parochie, in Kerk en
Leven vermeld.
Uw Pastoors Freddy Rotsaert
en Freddy Staelens en het processiecomité

Weetboeken
Alles over auto’s / Richard Hammond
Ontdek onze aarde / Lynn Dicks
Grote knutselboek : 365 dingen om te maken
en te doen / Fiona Watt

CD&V ZUIENKERKE ORGANISEERT GROTE
WORSTENKAARTING.
Op vrijdag 24 april 2009 organiseert CD&V
Zuienkerke een grote worstenkaarting in zaal
de Notelaar aan de Nieuwe Steenweg 96 te
Zuienkerke.
Iedereen is welkom vanaf 19.30 uur in de
Cafetaria.
Inleg : 1,75 euro.

Verenigingen
SACRAMENTSPROCESSIE 2009 WORDT
UNIEK GEBEUREN
Onlangs hadden in het Brugse seminarie
twee bijeenkomsten plaats van acht processiecomités uit West-Vlaanderen, dit onder leiding van vicaris-generaal Vandecasteele en in
aanwezigheid van onder andere Gouverneur
Paul Breyne, uit de werkgroep van de HeiligBloedprocessie van Voormezele.
Deze acht werkgroepen zijn, naast laatst genoemde, onze Sacramentsprocessie van Zuienkerke, de Brugse Belofte, de O.-L.- Vrouweprocessie van Leffinge, de H.-Bloedprocessie
van Brugge, de O.-L.-Vrouweprocessie van
Poperinge, de H.-Boetprocessie van Veurne
en de Sint-Godelieveprocessie van Gistel. De
acht werkgroepen besloten om een gezamenlijke en gecoördineerde inspanning te doen
om deze acht processies te promoten en
tevens nieuwe impulsen te geven. Daartoe
wordt er ondermeer een bijzondere folder samengesteld op 20.000 exemplaren waarin de
processies worden voorgesteld. Verder werd
er besproken: de efficiënte verspreiding van
de folder, de medewerking van Westtoer en de
inschakeling van andere media. Daarenboven
besloten de onderscheiden processiecomités
om hun wederzijdse belangstelling en bemoediging uit te drukken door een delegatie te
zenden naar de zeven andere processies op
de dag dat deze uitgaan. Verder kwamen nog
heel wat punten ter sprake, dit alles teneinde
de zinvolle traditie van deze processies een
nieuw elan te geven.
Mogen wij hierbij zo vrij zijn ook Uw aandacht

OKRA
OPEN - KRISTELIJK - RESPECTVOL - ACTIEF
Zie hier een greep uit onze activiteiten voor
april, mei en juni 2009.
Onze vaste activiteiten
Iedere donderdag vanaf 16 april 2009 wordt
er gefietst Elke dinsdag kaartnamiddag in de
Notelaar van 14 tot 18 uur.
Onze andere activiteiten
- donderdag 9 april: paaswake met André
Maeghe in de Notelaar om 14 uur
vrijdag 10 april: paaseitjes worden rondgedeeld aan de +80-jarigen en bewoners van
rusthuizen
- woensdagen 15 en 22 april: verkeersreglementen worden opgefrist in de cursus ‘Senioren in het verkeer’.
- Maandag 11 mei: de belevenissen van een
redder en een strandjutter wordt uit de doeken gedaan
- Vrijdag 15 mei: jaarlijkse Mariabedevaart
naar de Schoeringhe kapel
- Donderdag 25 juni: uitstap met het Pajero
treintje
Voor wie zich geroepen voelt om aan te sluiten bij onze beweging volstaat een telefoontje
naar één van de bestuursleden
Agnes Jacxsens: 050/41.59.08
Germaine Dekempe: 050/41.30.85
André Wille: 050/41.88.55
Agnes Bode: 050/31.61.26
Het bestuur
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BLOEDGEVERSFEEST
Op zaterdag 21 maart ging het jaarlijkse
bloedgeverfeest door in de gemeentelijke
sportzaal van Zuienkerke.
De avond startte met een huldeplechtigheid.
Daarna volgde een souper dat gewoontegetrouw verzorgd werd door restaurant “De Zilveren Zwaan”. Het feest werd daarna verder
gezet op de dansvloer en dit tot in de vroege
uurtjes.
In 2008 werden 648 bloedgiften geregistreerd
in Zuienkerke.
Werden gehuldigd voor 20 bloedgiften:
Alex Blondelle, Ignace Callant, Martin Coelus,
Wim Decleir, Yves Demaecker, Lena D’hondt,
Jonas Knockaert en Gilbert Talloen.
Voor 40 bloedgiften: Dirk Martens, Ann Rabaey en Adelheid Van Eeghem.
Voor 60 bloedgiften: Franky Goethals
Voor 80 bloedgiften: Dominique Van Brackevelt en Patrick Van Den Fonteyne
Voor 120 bloedgiften: Gilbert Jonckheere,
Jeannine Samijn en Johan Van Thourhout

Jeanine Dekeyzer en Maria Van Thourhout
ontvingen een bedankingsgetuigschrift voor
de ’65-jarigen’.
Op de foto van links naar rechts: Freddy Decancq (bestuurslid vriendenkring), Jeannine
Samijn (voorzitter + 120 bloedgiften), Johan
Van Thourhout (penningmeester + 120 giften),
Lena D’hondt (20 donaties), Victor Demaecker (bestuurslid), Patrick Van Den Fonteyne
(80 giften), Yves Demaecker (20 giften), Gilbert Jonckheere (120 giften), Martin Coelus
(20 giften), Jeannine Dekeyzer (bedankingsgetuigschrift ’65-jarige’) en Franky Goethals
(60 giften).
Jeannine Samijn
VRUCHTEN DER AARDE
Woensdag 20 mei 2009 om 20h00
Wij nodigen u allen uit op de federale viering
van de Vruchten der Aarde
Deze mis gaat door in hoeve ‘De Moerbei-
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Zondag 19 april 2009.
Pasar en Ziekenzorg slaan de handen in elkaar en zetten een grote wandelactie op in het
kader van de nationale ACW-actie: de sociale
zekerheid is er ook voor u. De wandelactie
gaat door op 19 april 2009 in minimum 100
Pasarafdelingen. Elke betalende deelnemer
ontvangt een stappenteller, met de opbrengst
van de wandeling geven we ‘kleinschalige’
projecten binnen ‘toerisme voor allen’ een financieel duwtje in de rug.
Daarom durven wij een oproep te doen aan
alle sympathisanten van Pasar Zuienkerke
om met uw stappen ook hen te steunen die
op reis willen.

boom’ aan de Langedorpweg 1 in Houtave,
bij de familie Van Den Berghe Ivan .
Nadien wordt iedereen uitgenodigd 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 !
GEZINSBOND ZUIENKERKE
Op dinsdag 21 april gaat de eerste les aerobics van start in de gemeentelijke sportzaal.
Het gaat om een cursus van 10 weken, telkens op dinsdag van 20 uur tot 21 uur.
Meer info,
Betty Vandevelde, 050/31.11.66 of gsm
0485/28.20.47

Het gekende ‘t Puderondje staat op het programma samen met een bezoekje aan 2 van
de 3 mooiste plekjes van ons dorp.
Het is een rustig parkoer van 8,2 km, met
80% verkeersarme wegen en waarvan er 22%
volledig verkeersvrij zijn. Het loopt langs unieke weiden met vee, akkers en natuurgebieden. Maar ook het landelijke dorpsleven komt
in al zijn facetten aan bod.

GEZOCHT: 20 MILJOEN STAPPEN
IN DE GOEDE RICHTING

Op het Thiendehof krijgen we een deskundige uitleg over het kweken van Brabantse
trekpaarden.

Datum: zondag 19 april 2009
Vertrekuur: 14u
Vertrekplaats: kerkplein Gemeenteschool,
Nieuwe steenweg 37, Zuienkerke
(Daar is ruime parkeermogelijkheid)
Traject: een 8 tal km op niet altijd verharde
wegen
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Prijs: € 4 (inclusief de stappenteller, die je
dan mag meenemen naar huis)
De koffiestop wordt gratis aangeboden door
Pasar Zuienkerke.

Van Belle Romain 050/41.35.62
Nieuwe steenweg 106
Cuypers Henri 050/32.00.72
Dorpweg 24 - Meetkerke
Cools Wim, 0496/83.22.75
Nieuwe Steenweg 135
Valcke.Marijke@telenet.be
Of via www.pasar.be/Zuienkerke
En door storting voor 10/6/2009:
Pasar Zuienkerke: 779-5946520-66
vermelding: 14 juni 2009 + aantal leden of
niet leden, Volwassenen of kinderen

Inschrijven kan tot 17 april bij:
Serruys Jacques - 0486/71.44.84
Caelenberghe Marleen - 0478/54.04.35
Van Belle Romain - 050/41.35.62
Cuypers Henri - 050/32.00.72
Cools Wim - 0496/83.22.75
Of via mail bij Valcke.Marijke@telenet.

Volgende activiteit: deelname aan de fietslus
Regio Brugge - zondag 23/8/2009.
Torhout-Loppem
PASAR Zuienkerke heeft sedert maart een eigen website.
Daar staat alle info over de vereniging en de
inschrijfmogelijkheden tot de activiteiten.
www.pasar.be/Zuienkerke.

FIETSEN EN SNEUKELEN MET PASAR
14 juni 2009

Gezondheid
FIT IN JE HOOFD
Nieuwe online-test peilt naar geestelijke
gezondheid
Op de website van de overheidscampagne ‘fit
in je hoofd, goed in je vel’ staat een nieuwe
online-tool om uw geestelijke gezondheid te
testen. Via de test komt u te weten hoe fit uwhoofd is en krijgt u advies op maat. De onlinetest is een vorm van e-health, een vrij nieuw
fenomeen in Vlaanderen.

33 km fietsen via het knooppuntennetwerk
Brugge-kust
Vrije start tussen 13.15-14.15 uur.
Aan de Notelaar, (Nieuwe steenweg 96),
Zuienkerke
Bijdrage
Leden Volwassenen
Niet-leden
€ 8,00
€ 9,00
Kinderen tot 12 jaar
€ 6,00
€ 7,00

De test
De test bestaat uit verschillende onderdelen.
Een eerste vragenlijst peilt naar de mentale
veerkracht van de gebruiker. Een volgende
reeks vragen behandelt depressiviteit, angst,
stress en andere klachten. De test gaat ook na
hoe u omgaat met problemen of moeilijkheden.
Bij elk onderdeel van de test krijgt de gebruiker
een persoonlijk profiel met meer uitleg over de
specifieke klacht én een passend advies. Dat
advies is gebaseerd op een van de tien stappen van de ‘Fit in je hoofd’-campagne.

Inschrijving kan bij:
Serruys Jacques, 0486/71.44.84
Blankenbergsesteenweg 448
Caelenberghe Marleen, 0478/54.04.35
Lettenburgstraat 11
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Tien stappen
De online-test is het nieuwste onderdeel van
de gelijknamige campagne die in 2006 werd
gelanceerd.
De campagne reikt tien stappen aan om geestelijke problemen te voorkomen of er beter
mee om te gaan. Vind jezelf oké, praat erover,
gun jezelf rust … het zijn eenvoudige adviezen
waarbij telkens concrete opdrachten en acties
horen.
Dankzij de nieuwe test kunnen meer mensen
kennismaken met de tien stappen en de concrete uitwerking ervan. De test leidt de surfer
namelijk naar de stappen die het meest effect
hebben in zijn eigen situatie.
Meer info op www.fitinjehoofd.be of bij Kim
Schutters van het VIGeZ (02 422 49 20 of
kim.schutters@vigez.be)
VLAAMS ACTIEPLAN SUÏCIDEPREVENTIE
Hoe blijf jij fit in je hoofd?

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

Artikels binnen vòòr 1 juli 2009

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.

38

Hoe een GMD openen?
Een GMD openen is kinderspel… U vraagt het
gewoon persoonlijk aan uw huisarts tijdens een
raadpleging in zijn kabinet of tijdens een huisbezoek. Uw huisarts kan het u ook zelf voorstellen. En het is gratis! Voor het bijhouden en
coördineren van uw dossier voorziet het RIZIV
een vergoeding. Uw arts zal u hiervoor 27.50
€ aanrekenen. Dit gebeurt éénmaal per kalenderjaar, ter gelegenheid van een consultatie of
huisbezoek en wordt volledig terugbetaald door
uw ziekenfonds. U kunt ook steeds de toepassing van het derdebetalersysteem vragen zodat u dit bedrag niet hoeft voor te schieten.
Uw arts maakt dan een apart getuigschrift op
(niet dat van de raadpleging of het bezoek) en
stuurt het zelf voor terugbetaling naar uw ziekenfonds. Uw arts kan u dit niet weigeren.

ONZE GEMEENTE SNOEIT MEE
TEGEN KANKER
De containerparken van Blankenberge en
Brugge waar ook de inwoners van Zuienkerke
naartoe kunnen werkt mee aan de actie ‘Vergroot de hoop’.
Iedereen kan zijn taxussnoeisel naar het containerpark brengen. De taxusplant bevat immers baccatine, een actief bestanddeel dat
wordt verwerkt in heel wat kankermedicijnen.
Voor 1 kg baccatine is meer dan 12 ton snoeisel nodig.
De actie loopt van 15 juni tot en met 15 september 2009.
PRAKTISCH:
• Het taxussnoeisel moet droog, jong,
zuiver en vers zijn, dus niet snoeien als
het regent.
• Het gaat om éénjarige scheutjes van max.
20-30 cm van een haag, die ieder jaar
gesnoeid wordt.
• Gelieve het snoeisel op te vangen op een
doek en niet vermengen met ander snoeisel
of bladeren.
• Na de snoei onmiddellijk naar het
containerpark gaan (binnen de 24 uur)
Meer info:
www.vergrootdehoop.be
Alvast bedankt voor uw enthousiaste medewerking!
HET GLOBAAL MEDISCH DOSSIER
Een eenvoudige maatregel om uw gezondheid
te beschermen.
Ongeveer de helft van de Vlamingen heeft een
globaal medisch dossier, GMD genaamd, bij
zijn huisarts. Dat is toch wel opmerkelijk als je
weet dat meer dan 8 op 10 mensen zegt een
vaste huisarts te hebben. Hierdoor krijgen heel
wat mensen niet altijd de zorgkwaliteit die ze
verdienen.

Welke “medische voordelen” biedt mijn
GMD?
1. Meer kans op complete zorg
Uw medische gegevens (operaties, antecedenten, lopende behandelingen, vaccinatiestatus,…) worden gecentraliseerd op 1 plaats.
Zo krijgt uw huisarts een globaal overzicht van
uw gezondheidstoestand. En doordat hij meer
inzicht heeft in uw ziektegeschiedenis kan hij u
ook beter verzorgen en verwijzen naar de juiste
specialist of het juiste ziekenhuis.
Zeker bij mensen met een chronische ziekte
zoals bv diabetes,long- of hartziekten is dit van
het grootste belang. Maar ook al bezoekt u
maar occasioneel uw huisarts, dan nog is een
GMD de beste garantie op kwaliteitszorg wanneer u die zou nodig hebben.

Een GMD, wat is dat ?
Al bijna 10 jaar kunnen patiënten een jaarlijkse overeenkomst voor een Globaal Medisch
Dossier afsluiten bij hun huisarts. Deze overeenkomst bindt de huisarts om het dossier van
zijn patiënt zorgvuldig bij te houden. Het zet
de huisarts aan om er over te waken dat zijn
patiënt de beste zorgen krijgt.
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Burgelijke stand

2. tijdwinst en minder uitgaven
Alle diagnoses en onderzoeksresultaten van
andere artsen worden naar uw huisarts verstuurd en in uw GMD opgenomen. Zo worden
nutteloze onderzoeken en overbodige behandelingen vermeden.

GEBOORTEN
D’HOORE LUCAS, geboren te Oostende op 27
februari 2009 , zoontje van Desmedt Veronique en D’hoore Dirk, wonende te Houtave.

3. Meer kans op betere preventie
Uit rapporten van de mutualiteiten blijkt overduidelijk dat patiënten met een GMD ook voor
preventieve zorg beter af zijn. Zo krijgen de
mensen uit bepaalde doelgroepen meer griepvaccinatie en borstkankeropsporing aangeboden dan deze die geen GMD hebben. Omdat
de huisarts weet wie zijn patiënten zijn kan hij
beter nazien wie voor welk preventief onderzoek in aanmerking komt. Als u graag uw gezondheid wil beschermen, is het afsluiten van
een GMD een goede maatregel.

POUILLE ANAIS, geboren te Brugge op 15
maart 2009, dochtertje van Duron Sofie en
van Pouille François, wonende te Zuienkerke.
OVERLIJDENS
PUPE JACQUELINE, geboren te Clamart (Frankrijk) op 31 mei 1927 en overleden te Brugge
op 14 januari 2009, weduwe van Kyndt Juliaan, wonende te Zuienkerke.
DESANTE VALEER, geboren te Zedelgem op
28 januari 1916 en overleden te Brugge op
18 januari 2009, wonende te Houtave.

Welke “ﬁnanciële voordelen biedt mijn
GMD?
Naast het puur medisch aspect zijn ook heel
wat financiële voordelen verbonden aan uw
GMD.
1. raadplegingen bij uw huisarts
U ontvangt een vermindering van het remgeld
van 30% voor consultaties bij de huisarts die
uw GMD beheert of bij de huisarts of de plaatsvervangende huisarts.
Wie ouder is dan 75 jaar betaalt ook 30% minder remgeld bij een huisbezoek.

DE DECKER FERNAND, geboren te Brugge op
8 december 1935 en overleden te Brugge op
6 februari 2009, echtgenoot van Demaecker
Elza, wonende te Zuienkerke
VAN DEN BERGHE XAVIER, geboren te Meetkerke op 8 oktober 1930 en overleden te Zuienkerke op 16 februari 2009, echtgenoot van
Van Den Broucke Denise, wonende te Meetkerke.
VANDEPITTE MAGDALENA, geboren te Zuienkerke op 14 januari 1921 en overleden te
Zuienkerke op 27 februari 2009, echtgenote
van Pyra Camiel, wonende te Zuienkerke.

2. permanentietoeslag
De permanentietoeslag van 2  voor avondraadplegingen tussen 18 en 21 uur wordt volledig terugbetaald indien u bij de arts die u
raadpleegt een GMD heeft.
Een globaal medisch dossier bij je huisarts,
een garantie op complete zorg en preventie.
Hoewel het logisch lijkt dat een vaste vertrouwensrelatie met uw huisarts door een GMD u
meer kans biedt op betere zorg en preventie,
hebben nog steeds veel Vlamingen geen GMD
afgesloten. Het feit dat veel mensen het Globaal Medisch dossier niet kennen en de ingewikkelde regelgeving spelen daar zeker een rol
in. Maar als u toch de beste zorgen wil voor de
beste prijs, vraag er dan naar bij uw volgende
huisartsbezoek!

DESCHOOLMEESTER FRANK, geboren te
Brugge op 7 april 1950 en overleden te Brugge op 27 februari 2009.
SNAUWAERT ANNIE, geboren te Oostende op
27 april 1943 en overleden te Zuienkerke op
14 maart 2009, weduwe van Deschoolmeester Hans en levensgezellin van Dehille Jean,
wonende te Zuienkerke.
DEVLIEGHERE HONORINE, geboren te Meetkerke op 12 mei 1919 en overleden te Zuienkerke op 17 maart 2009, weduwe van Huys
Lucien, wonende te Meetkerke.
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JUBILEA
MARCEL BODE EN RACHEL BACKERS
Op 21 februari 1949 huwden Marcel Bode en Rachel Backers voor de wet te Uitkerke.
Op zondag 22 februari 2009 vierden ze hun diamanten jubileum.
Het was precies 60 jaar geleden dat ze samen voor het altaar stonden om hun jawoord te geven.
Ze zetten die feestelijke dag in met een dankmis in de kerk van Nieuwmunster.
Marcel is erg verbonden met die kerk omdat hij er vele jaren ’s morgens de deur opende en ’s
avonds ook de kerk weer afsloot.
Daarnaast was hij gedurende 50 jaar lid van de kerkfabriek van Nieuwmunster, waarvan 25 jaar
als voorzitter en momenteel is hij erevoorzitter.
Met haar kroostrijk gezin had Rachel haar handen vol: ze kregen negen kinderen in veertien jaar
tijd. Ondertussen zijn ze de grootouders van veertien kleinkinderen en de overgrootouders van
twee achterkleinzonen.
Met de ondersteuning van hun kinderen en thuisverpleging zijn ze heel tevreden dat ze in hun
eigen, vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.
Ze vierden hun jubileum in “De Bommel”.
Marcel neemt reeds 23 jaar de taak van huisbewaarder van deze zaal op zich.
Hartelijke gelukwensen!
Jacques Demeyere, schepen van feestelijkheden
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MARIA VAN BRACKEVELT EN ROBERT PITTELJON
In ons vorig Polderkrantje werd de foto van de jubilarissen Maria Van Brackevelt en Robert Pitteljon niet gepubliceerd. Dit koppel was op 15 november 2008 50 jaar getrouwd. Jammer genoeg
overleed Maria 14 dagen later op 29 november 2008. Haar echtgenoot stond er echter op alsnog deze foto te laten verschijnen in het Polderkrantje.

UW PARTNER IN BANK, VERZEKERINGEN & IMMO

Leopold I Laan 52 - 8000 Brugge - Tel 050 31 00 35
Fax 050 32 10 44 - info@a-rs.be
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Mensen van bij ons

“Op 1 februari 1995 kocht ik de herberg “In
De Mortier” en na ingrijpende verbouwingswerken konden we de deuren van “Het Mortierken” openen op 15 mei van hetzelfde jaar. Bij
de uitvoering van deze werken konden we een
beroep doen op verschillende vakbekwame
mensen van ons dorp en onze gemeente. We
begonnen met een café en vanaf juli serveerden we de klanten ook graag een hapje. Aanvankelijk beperkten we ons tot een boterham
met hesp, daarna kwamen er ook ‘croques’ bij,
nog wat later mosselen en geleidelijk breidden
we ons assortiment verder uit met steaks en
diverse andere gerechten. Nadat ik mijn man
Paul Deuss, een échte Cercle fan, had leren
kennen en een beroep kon doen op zijn horeca- en restaurantervaring, breidden we onze
menukaart nog verder uit en werden we vooral
een restaurant. Doordat we allebei kok zijn, is
de keuken doorlopend open van 12 tot 21.30
uur. Maar omdat het hier al sinds 1748 een
café is en we deze jarenlange traditie verder
willen zetten, blijven klanten die gewoon gezellig een glas willen drinken hartelijk welkom.”

MICHÈLE CARDINAEL
In een vorige editie van het Polderkrantje boden we de lezers de kans om kandidaten door
te geven voor de rubriek “Mensen van bij ons”.
Dat leverde ons de suggestie op om Michèle
Cardinael te interviewen met als motivering dat
ze straks haar vijftiende zomerseizoen inzet als
uitbaatster van “Het Mortierken”. Omdat uit
navraag bleek dat zij er inderdaad al meer dan
veertien jaar aan de slag is, ging ik op pad naar
het hartje van Meetkerke. Daar bracht Michèle
me vlot op de hoogte van haar belangrijkste
ervaringen en had ik meteen ook mijn vijftiende interviewopdracht voor ons gemeentelijk informatieblad volbracht.
“In ons restaurant blijven klanten welkom
om gezellig een glas te drinken”
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“In Meetkerke is er een goede sfeer. Zonder elkaars deur plat te lopen, kunnen we steeds bij
al onze buren terecht. Helaas moeten we wel
Patrick Monteyne missen. Hij was een goede
vriend en dankzij hem leerden we veel mensen
kennen en raakten we vlot ingeburgerd. Ook
met de andere horeca-uitbaters van onze gemeente komen we goed overeen. Wanneer we
vragen krijgen om te reserveren voor groepen,
gaan we daar niet op in omdat we graag ruimte vrijhouden voor onze vaste klanten. Maar we
verwijzen deze mensen graag door naar onze
collega’s die hierin wel gespecialiseerd zijn.
We zijn blij dat we binnen dit mooie geheel
onze vaste stek gevonden hebben. Met verschillende leveranciers werken we al vanaf het
begin en we konden ook steeds rekenen op de
inzet van bekwaam en gemotiveerd personeel,
waaronder Annick die hier intussen al zes jaar
werkt en onze nieuwkomer Sofie. We kunnen
alleen maar hopen dat we hier nog lang verder
kunnen wonen en werken.”

“Onlangs wonnen we
de fietsvriendelijke bistrolabel van Westtoer”
Michèle bouwde geleidelijk haar restaurant uit,
maar ze opteerde om dit te blijven combineren
met een café en een tearoom.
“Door de opkomst van talrijke fietsroutes komen er meer passanten over de vloer. We proberen hen zo goed mogelijk te soigneren zodat
ze achteraf dikwijls als klant terugkomen. Voor
onze inzet voor een optimale opvang van fietsers, kende Westtoer ons recent de fietsvriendelijke bistrolabel toe.”
“Met pijn in het hart zullen we de deur
van ‘Het Polderschooltje’ sluiten”
Intussen breidde het gezin van Michèle en Paul
uit met twee flinke zonen. Met “Het Polderschooltje” aan de overkant van de straat was
hun schoolkeuze snel gemaakt. Beide jongens
konden hun hart ophalen in dit kleinschalige,
gezellige schooltje en Michèle ontpopte zich
tot een hevige fan wat ze vorig jaar nog onderstreepte met de organisatie van een geslaagd
ontbijt.

Noël Delaere

“Bart is 6 jaar en heeft zijn volledige kleuterschool in ‘Het Polderschooltje’ kunnen doorlopen. Achiel is nu 4,5 jaar en behoort tot de
laatste acht kleuters die er tot het einde van
dit schooljaar de kleuterklas bevolken. Het zal
met pijn in het hart zijn dat we eind juni de
deur van het schooltje zullen sluiten.”
“Hopelijk kunnen we hier
nog lang verder wonen en werken”
Michèle is goed ingeburgerd in Meetkerke en
ze heeft ook een goede band met de collega’s
van de andere horecazaken in Zuienkerke. Na
meer dan veertien jaar behoort ze zelfs stilaan
tot de horeca-uitbaters met de langste staat
van dienst.
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Beelden
uit de
gemeente

45

Evenementenkalender
TERUGKERENDE ACTIVITEITEN

DATUM

UUR

OMSCHRIJVING

ORGANISATIE

PLAATS

ma

19

volleybal

Vakantiegenoegens

sportzaal

di
di
di
woe

19
14
21
14

turnles
kaartnamiddag
volleybal
kaartnamiddag

sportzaal
Notelaar
Sportzaal
Sportcentrum

woe

19

(behalve 2de woe/maand)

Gemeentebestuur
Okra Zuienkerke
30-70 volleybalclub
Gepensioneerdenbond
Meetkerke
Sint-Michielskoor
fedes

gemeenteschool

Sint-Michielskerk

repetitie zangkoor
don
1ste vrij
2de vrij

16-17
17-18
18-19
19
19.30

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

laatste vrij
vd.maand
1ste vrij
vd. maand

20
14 18

biljart
Dansnamiddag
iedereen welkom

De Troefkaarters
Cafetaria
Driekoningenkaarters herberg
Drie Koningen
Biljart 2000

Boldershof
Nieuw Blauwe
Blauwe Torenvrienden Toren

OPROEP AAN AL DE VERENIGINGEN
STUUR ONS UW JAARKALENDER. WIJ PUBLICEREN ZE GRATIS
ARTIKELS BINNEN VOOR 1 JULI 2009 – ann.michiels@publilink.be

APRIL 2009

DATUM

UUR

OMSCHRIJVING

ORGANISATIE

Zat 18

19

Barbecue

KLJ Oostende-Houtave Bommel

Zat 18

9-11
18-23

Volleybal

Mehoni

Sportzaal

KLJ Oostende/Houtave
CD&V
Gemeentelijke
basisschool
Vormingplus

Sportzaal
Notelaar
Sportzaal

Zo 19
Vrij 24
Zo 26

19
13

Zuipertjesbal
Worstenkaarting
Schoolfeest

Ma 27

19-22

Cursus Schilderen
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PLAATS

Notelaar

MEI 2009

DATUM
Za 2 - zo 3

UUR
OMSCHRIJVING
10 - 18 Kunsttentoonstelling

ORGANISATIE
Cultuurraad

PLAATS
Notelaar

Zon 3

11

Poëtisch aperitief

Cultuurraad

Notelaar

Zon 3

10-17

Rommelmarkt, oude
Gemeentebestuur
ambachtenmarkt, doorlopend
optreden van Rewind, springkasteel nav doortocht
tweedaagse voettocht

Dorpskom van
Zuienkerke

Zon 3

10-17

Doortocht tweedagse voettocht te Nieuwmunster

KVLV Nieuwmunster

Kerkplein

Don 7

19

Bloemschikken

KVLV Houtave

Notelaar

Zat 9

14-17

Kookles voor kinderen

KVLV Zuienkerke

Notelaar

Zon 10

8-15

Zuienkerkse Poldertocht

Sportraad

Notelaar

Ma 11

19-22

Schilderen

Vormingsplus

Notelaar

Woe 13

19.30

Kookles

KVLV Houtave

Notelaar

Za 16

19

Mehoni ledenfeest

Mehoni

Sportzaal

Zo 17

10.30

Processie

Federartie

Dorpskom
Zuienkerke

Woe 20

20

Viering Vruchten der aarde

Landelijke gilden ism
KVLV en federatie

Hoeve, Langedorp
weg 1 te Houtave

Do 21

8-11

Feest van Rerum Novarum

ACV

Ma 24

20

Schilderen

Vormingplus

St.-Michielskerk
en Notelaar
Notelaar

Woe 27

8-11

Lezing Sucessieplanning

Za 30

14-17

Voordracht EM Technologie

OCMW Zuienkerke
gemeentebestuur
Strubbe Cecile

Notelaar

DATUM

UUR

OMSCHRIJVING

ORGANISATIE

PLAATS

Di 2

1619.30

Bloedgeven

Rode Kruis

Sportzaal

Notelaar

JUNI 2009

Vr 5

Nacht van de Brugse Zot

Zo 7

8-15

Verkiezingen

Hogere overheid

Gemeenteschool

Di 9

19.30

Feestvergadering

KVLV Zuienkerke

Notelaar

Zon 14

13

Sneukeltocht

Pasar

Notelaar

Do 18

13.30
- 17

Feestvergadering

KVLV Nieuwmunster

Bommel

Vrij 26

19

Bingo avond

Gemeenteschool

Sportzaal

DATUM

UUR

OMSCHRIJVING

ORGANISATIE

PLAATS

Za 25

19.30

barbecue

Blauwe Toren

Blauwe Toren

Vrij 10

19

Straatbarbecue

Weimanneke

Weimanstraat

Zat 11

19.30

11-juliviering met lezing en
optreden theater Keiem

Cultuurraad

Sportzaal

JULI 2009
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POLDERKRANTJE, 15 april 2009.
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 en 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
078/35.35.99
defect water (24 u op 24)
078/35 35 99
defect elektriciteit
078/35.35.00
melden gasreuk
0800/65.0.65
defect Openbare Verlichting
050/43.20.50 - 0800 6 35 35
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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, 3 juni en 7 juli
2009
Het gemeentehuis zal gesloten zijn op vrijdag 1
mei, donderdag 21 mei, vrijdag 22 mei, maandag 1 juni, maandag 20 juli en dinsdag 21 juli
2009.

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
De bibliotheek zal gesloten zijn op zaterdag
2 mei 2009.
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Polderkrant-puzzel
Onze puzzel van januari 2009 werd gewonnen door Kristof Vanheerentals.Van harte proficiat.
Het woord dat we zochten was bankendomino: één van de 10 genomineerde woorden van 2008
betekenis van het woord: reeks faillisementen van onderlinge verweven financiële instellingen
die stuk voor stuk insolvabel zijn.
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 01/05/2009 Enkel het verticale woord volstaat dus niet!
4. Onder de juiste inzendingen wordt één winnaar uitgetrokken die een waardebon van
€ 10.00 toegestuurd krijgt
Naam en Voornaam:
Straat:
Gemeente:

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

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

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

Postnummer:

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

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.

8.

wat kan men op woensdagnamiddag in mei
afleveren
welke snoeisel bestrijdt kanker
met welke organisatie heeft Zuienkerke een
overeenkomst ivm Meetkerkse wandeltocht
muziekgroep tijdens rommelmarkt
wat gaat er op 17 mei door de straten van
Zuienkerke

6.

familienaam van de auteur van het boek
“Alles over auto’s”
7. welk dorp viert op 4 juli kermis
8. welke sportinitiatie kregen de leerlingen van de
eerste graad van de gemeenteschool
9. welk soort paarden kweekt men op het
Thiendehof
10 naast water en voedsel, wat is nog een basisbehoefte van de bruine rat
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VERNIEUWDE ZAAK!
Met loungebar, thiatsumassages
tijdens de wasbeurt, terras en
buitentuin, zonder ammonias!

Zonder afspraak:

Dinsdag tem. vrijdag van 8u30 tot 18u30
Zaterdag van 8u tot 18u

WAAR?
Blankenbergse Steenweg 40a
baan Brugge - Blankenberge
over de rotonde richting kust

www.mdcoiffure.be
Blankenbergse Steenweg 40a | 8377 Zuienkerke | Tel & Fax 050 31 85 52
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!
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

enkel in het Breughelhof

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

