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NUTTIGE TELEFOONNUMMERS

Gemeentebestuur Zuienkerke

Politie Zuienkerke

Technische Dienst

OCMW

PWA

PWA Blankenberge

Veldwachter

Rijkswacht

Brandweer De Haan

Informatie Electriciteit,aardgas

kabeldistributie en water

detèct

melden gasreuk

defèct Openbare Verlichting

0501 42.1 0.48 (Íax.050/42.85.45 )

0501 4t.t 4.1 4 (fax.050/4 1 .96.96)

O50l 4 I .7 5.7 7 (fax.050l 4 1.7 5.7 7 \

050/42.79.98 (fax 050142 67 37)

mail : sociale dienst@ocmw-zuienkerke.be

050/ 42.7 0.48 (woensdagnarniddag)

050t42.99.42

050141.1 4. I 4 (fax 050/4 I .96.96)

l0l of 050/41.10.05

I 00 of 050/41 .20.20

078/35.35.35

078/35.35.00

0800/6.50.65

050t42.70.48

OPENINGSUREN GEMEENTEHUIS
Het gemeentehuis is iedere werkdag open van 9 uur tot l2 uur

en de woensdagnamiddag van 13 tot 16.30 uur.

Andere namiddagen is het gemeentehuis gesloten.

Op de tweede en vierde woensdag van de maand is het

gemeentehuis open tot I 9 uur: 13 en 27 februari , 13 en 27

maart, 10 en 24 api,l 2002.

Het gemeentehuis zal gesloten zijn op paasmaandag
I april 2002.

OPENINGSUREN PWA
Iedere woensdagnamiddag van 13.30 tot l6 uur

OPENINGSUREN POST

Iedere werkdag van I I tot 12 uur

OPENINGSUREN NIEUWE BIBLIOTHEEK
DE BOEKENNOK (aan de Nieuwe Stwg)

Iedere woensdagvan 17 tot l9 uur

Iedere zaterdag van l0 tot 12 uur

gemeenteraad

openbare werken en

sport en vnje tijd

verenigingen

vei I i_eheid en -qezondheid

burgerlijke stand

mensen van bij ons

activiteitenkalender
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- WOORD VOORAF

Toespraak van de heer Henri Cuypers,
Burgemeester van Zuienkerke, ter gelegenheid van

de nieuwjaarsreceptie op vrijdag I I januari 2002.

Geachte genodigden, beste medeburgers,

Het eerste jaar van de nieuwe eeuw is inmiddels
voorbij. Ondanks de tragische gebeurtenissen van I I
september, het faillissement van Sabena en de diverse
bedrijfssluitingen moeten wij de toekomst met ver-
trouwen tegemoet zien. Namens de leden van het
Schepencollege en de gemeenteraad wens ik U en uw
dierbaren dan ook een gelukkig, gezond en voor-
spoedig nieuw jaar toe.

Op gemeentelijk vlak is de nieuwe bestuursploeg, na
slechts één jaar in het zadel, reeds grondig gewijzigd.
Na het overlijden van raadslid Paul Dewulf kwam
mevrouw Diana Demeulemeester als eerste opvolger in
de gemeenteraad en naar aanleiding van het ontslag
van mevrouw Jeannine Samijn als schepen werd het
schepenambt overgenomen door de heer Jacques
Demeyere.

Na een periode van dienst als waarnemend
secretaris werd Franky Goethals met ingang
van I januari 2002 aangesteld als gemeente-
secretaris. Ik hoop dat hij met evenveel enthousiasme
en toewijding als in het verleden zijn taak zal
uitvoeren, en dat hij in een goede verstandhouding
verder zal kunnen samenwerken met het bestuur en het
personeel.

Begin april werden de raad voor maatschappelijk
welzijn en de politieraad geïnstalleerd. De politie-
hervorming is het grootste zorgenkind voor
de komende jaren. De meerkost ten gevolge de her-
vorming is voor onze gemeente een financiële ramp.
Zuienkerke is één van de schrijnende gevallen in het
Vlaamse land. Wij verwachten dan ook dat de Federale
overheid, die stelde dat de politiehervorming budget-
tair neutraal zou zijn voor de gemeenten, een bij-
komende toelage ter compensatie van deze meerkost
zal voorzien.

Sinds september rijdt de belbus over onze landelijke
wegen, wij juichen dit initiatief ten zeerste toe en hopen

dat velen van U er daadwerkelijk gebruik van maken.

Begin vorig jaar werd gestart met de restauratie van de

Sint-Michielskerk te Zuienkerke. Deze werken zijn nu

bijna voltooid en binnenkort zal gestart worden met de

restauratie van de Onze-Lieve-Vrouw kerk te

Meetkerke alsook met de restauratie van de ramen en

opschikkingswerken aan de gevels van de Sint-
Bartholomeuskerk te Nieuwmunster en de Sint-
Bavokerk te Houtave. Deze werken waren enkel moge-
lijk dank zij de grote overheidssubsidies, niettegen-
staande deze uitgaven eveneens een zware financiële
inspanning betekenen voor de gemeente.

In september is de West-Vlaamse Intercommunale
gestart met de bouwwerken aan de voormalige panden

De Rese en Matthys. Er worden l3 woonappartementen
rond een binnentuin opgetrokken. Er wordt verwacht dat
ze tegen het einde van dit jaar woonklaar zullen zijn. Wij
zijn er van overtuigd dat, gezien de centrale ligging, de

appartementen vlug bewoond zullen worden.

Wegens plaatsgebrek voor het stallen van alle gemeen-

telijke voertuigen en materiaal voor de technische
dienst werd inmiddels een nieuwe loods opgetrokken
achter het gemeentehuis en werd de bestaande parkeer-
ruimte uitgebreid.

Op zondag 23 september werd het nieuw gemeentelijk
complex officieel geopend. Naast de vier klaslokalen
en een leraarslokaal op de eerste verdieping, is daar
sinds september op de dakverdieping ook de openbare
bibliotheek gehuisvest. Op het gelijkvloers bevindt
zich nog een polyvalente ruimte "zaal Spietsela"
genaamd die eveneens ter beschikking staat van de

verenigingen en dit ter ontlasting van de cafetaria.

Het gemeentebestuur kocht vorig jaar de gebouwen
van de vrije basisschool te Zuienkerke aan. Een gedeel-

te van de locatie zalter beschikking gesteld worden aan

plaatselijke verenigingen. Ook het BPA Lindenhof
Zuid werd goedgekeurd zodat op het speelplein de

houten chalet zal kunnen geplaatst worden.



Inmiddels werd een eerste gemeentebegroting in Euro
goedgekeurd. Ondanks de verhoogde kosten voor het
personeel zoals de toekenning van maaltijdcheques,
gratis hospitalisatie-verzekering en de stijging van de

tussenkomsten voor de kerkfabrieken en het OCMW
werden de belastingen niet verhoogd. Een pak gemeen-

ten hebben wel forse verhogingen doorgevoerd. Wij
hopen op de federale tussenkomst voor de politiedota-
tie zoniet zullen ook wij maatregelen moeten treffen.
De kostprijs voor het verbranden van het huishoudelijk
afval wordt dit jaar niet verhoogd maar in
de toekomst mogen we ons aan een forse prijsstijging
verwachten.

In deze huidige tijd, waarbij de hogere overheid veel

lasten naar de gemeenten doorschuift, is er in
Zuienkerke geen plaats voor luchtkastelen. Zo kiest
onze ploeg om geen risico's te nemen en verder zuinig
te besturen. Wij zullen dan ook maar de nodige
belastingsverhogingen toepassen indien wij daartoe
genoodzaakt zijn.

Naast de renovatie van onze kerken hopen wij dat in2002
de aanbestedingzal kunnen doorgaan voor de restauratie
van de stenen windmolen te Meetkerke. De raming voor

het werk bedraagt 480.000 €. De gemeentelijke
tussenkomst wordt geraamd op 80.000 €.

Eind januari zal gestart worden met de aanleg
van de gasleiding en het ondergronds brengen van de

openbare verlichtingskabel, het laagspanningsnet en

het TV-net in de Nieuwe Steenweg vanaf huisnr.26 tot
en met de Dullemolenstraat nr. 3. Het gedeelte tussen
de Dullemolenstraat en de Blankenbergse Steenweg
zal uitgevoerd worden in coördinatie met de riolerings-
werken aan de Kruiskalsijde en de aansluiting op de

bestaande collector via de Blankenbergse Steenweg.

In de Prins Leopoldstraat zullen verkeersdrempels aan-

gelegd worden en diverse landbouwwegen zullen van

een slemlaag worden voorzien.

De startnota van het gemeentelijk ruimtelijk structuur-
plan werd eind vorig jaar besproken. Dit jaar zal er met

bijzondere aandacht voor de zonevreemde toestanden
verder aan gewerkt worden. Tevens wordt gestart met
de opmaak van een mobiliteitsplan voor de gemeente.

Ook de geplande industriële zandwinning zal van nabij
gevolgd worden en het bestuur zal alles in het werk
stellen om zich daar tegen te verzetten.

Tot slot wens ik dan ook de Schepenen, de raadsleden,

het personeel en alle mensen te danken die zich op de
één of de andere manier inzetten voor het welzijn van

onze gemeente.

Ik hoop dat wij in 2002 gespaard mo-sen blijven van

economische rampen. dat ieder van ons in deze wat
onzekere tijd zijn boterham verder kan blijven verdie-
nen en ons landje -sevriju'aard ma-e blijven van alle ter-
reur of andere te-uenslagen.

Ma-e ik dan ook mijn persoonlijke u'ensen voor ieder
van U als volgt verwoorden :

Alleen mooie dingen
maken herinneringen

Moeilijke dagen
gaan steeds vervagen

Sprokkel in't nieuwe jaar
een pak herinneringen bij elkaar.

uw' burgenteester
Hertri Culpers

Dameskapsalon

CIDIICO
de decker chantal

nieuwe steenweg BB

8377 Zuienkerke
tel. 050/41 84 14

exclusively
professional

?olole,re,leotro

Romoin Lieboert-Willoert
Heerweg 20 - 8377 Meetkerke

Rodio & TV technicus
OFFICIELE PHILIPS DEALER

Eigen hersteldienst : tel, 050132 03 80
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-GEMEET,{TERAAD
ZITTING VAN 27
SEPTEMBER 2OOL

Vooraleer de zitting wordt aangevat,

wordt één minuut stilte gehouden ter
nagedachtenis van de slachtoffers van de

terreuraanslag te New York op lll09l0l
en de slachtoffers van de aanslag te Zug
op 27/09lol in Zwitserland.

l. De gemeenteraad keurt eenparig
het voortgangsrapport 2000 van

het Sociaal Impulsfonds goed.

De vooropgestelde doelstellingen wer-
den behaald.

2. De gemeenteraad bekrachtigt een

tijdelijke politieverordening n.a.r.
afbraakwerken en renovatie in de

Kerkstraat en de Nieuwe Steenweg.

Geheime zitting.

I. Mevrouw Kim Desmedt wordt aan-
gesteld in de gemeenteschool als
kinde rv e rzorg ste r voo r 8/3 2.

2. Mevrouw Elke Schollaert wordt aan-
gesteld in de Gemeentelijke basis-

school als tijdelijke bijzondere leer-
mee ste r niet-confe s sione le zedenl e e r

3. Aanpassing reisvergoeding
gemeentepersoneel.

4. Mevrouw Eva Verburgh wordt aan-
gesteld als tijdelijke halftijdse
administratief medewerker voor de

Jeugddienst.

ZITTING VAN
2s oKTOBER 2001

l. Het ontslag van nlevrouvl
Denrculemeester Diana als ffictief
lid van het OCMW wordt aanvoard
en de heer Daruteels Willv wordt
aangesteld als opvol ger.

2. De gemeenteraad neenlt eenparig
kennis van de budgetw'ijzigirtg
nr I voor het dienstjaar 200 I
van het OCMW.
Het gemeentelijk aandeel blijft onge-

wijzigd

3. De gerueenteraad keurt eenparig de

begrotingstvijziging nr. 2 van het
dienstjaar 2001 goed.

4. De gemeetfieraad verleent eenpcrrig
gtutstig advies omtrent de begro-
tirrgswij:igirtg nr. I van de kerkfa-
b ri e k Sint - M i chi e I Zuienke rke.
Het bedra_s in ontvangsten en uitgaven
van 1.309.880 BEF bhjft ongewijzigd
evenals het gemeentelijk aandeel ten

bedrage van 264.21-l BEF.

5. De gemeerilerqqd verleertt eenparig
gtutstig crdvies «cut cle begtotirtgen
voor het diertstjoar 2002 ratt vol-
gende kerkfcrbrieken:

Sint-Michiel Zuien kerke
Aandeel gemeente 6.895.50 €
(278.r63 BEF)

Sint-Bsvo Houtove
Aandeel gemeente 1.192.11 €
(475.706 BEF)

S int - Bart holome us N i e uw m unst e r
Aandeel gemeente 9. I13.15 €
(361.624BEF)

On ze -Lieve -V rouw M e et ke rke
Aandeel gemeente Zuienkerke

4.026,50 € (162.429 BEF)
Aandeel Stad Brugge

s03,26 €(20.301 BEF)

6. De gemeenteraad verleent zijn
goedkeuring voor de inschrijving
op de kapitaalverhoging bij de

I.M.W.V. ten bedrage van 44.539 €.

7. De gemeenteraad keurt eenparig de

aankoop goed van een nieuwe vaqt-

wasmachine voor het gemeentehuis.
De raming bedraagt 40.000 BEF.

Geheime zitting

l. Mevrouw Hanseeuw Sophie wordt
in de Gemeentelijke basisschool
aangesteld als tijdelijke onder-
wijzeres voor l3/24 verbonden aan
de ankerschool.

2. Mevrotnv Willaert Tamara wordt in
de Genteentelijke basisschool aan-
gesteld als tijdelijke kleuteronder-
wijzeres voor 24/24 verbonden aan
de ankerschool.

3. Genteentepersoneel : toetreding tot
de collectieve verzekering "verzor-
gingskosten bij hospitalisatie of
erustige ziekte" van de Gemeen-

schappelijke Sociale Dienst van de

RSZPPO.

4. Herziening reglement op de toe-
keruting van de maaltijdcheques.

ZITTING VAN
22 NOVEMBER 2OO1

l. De gemeenteraad gaat akkoord ruet

de aanvullende herstellingswerken
nr I a(m de Sint-Michielskerk.
De meerkost bedraagt 1.050.538 bef
(inclusief BTW).

2. De genteenteraad geeft zijn goed-
keuring aan het bestek, het vast-

stellen van de voorwaardert en de

wijze van gunnen voor heÍ aangaan
van lening,en.
. Aankoop gebouw
(Vrije Gesubsidieerde Basisschool)

8.080.000 BEF (200.297,97 €)
. Restauratie St.-Michielskerk

3.180.000 BEF (78.830,r4 €)

3. De gemeenteraad verleent zijn
goedkeuring aan de aankoop van

een internet-PC en printer en een

computerÍafel met stoel voor het
contactpunt in het gemeentehuis
van de Lokale Werkwinkel
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Deze PC geeft toegang tot de VDAB
website en aanverwante sites met
betrekking tot tewerkstelling.
De raming is 125.000 bef en voor de

financiering wordt de bijdrage van

150.000 bef. aangewend die door de

Vlaamse regering ter beschikking
wordt gesteld.

4. De gemeenteraad keurt eenparig de

aankoop goed van 2 nieuwe PC's
voor de dienst bevolking en voor de

technische dienst.

De raming voor de 2 PC's + de herin-
stallatie van de diverse pakketten op

het netwerk bedraagt 165.000 bef
BTW inclusief.

5. De gemeenteraad keurt eenparig
het werkingsverslag 2000 in het
kader van het jeugdwerkbeleids-
plan goed.

Het werkingsverslag werd gunstig
geadviseerd in de algemene vergade-

ring van dejeugdraad op l8/08/2001.

6. Het bestek van de onderhoudswer-
ken 2002 aln de onbevaarbare
waÍerlopen van 3de categorie opge-
maakt door de Nieuwe Polder van

B lankenb e rge w o rdt goe d ge ke u rd.

Een krediet van 63.730,10 € of
2.570.866 bef. wordt vastgelegd voor
de betaling van het aandeel van de

gemeente in de kostprijs van de werken.

7. De g,emeenteruad keurt het sub-
sidiereglement voor het plaatsen
van een zonneboiler goed.

Voor de aankoop en installatie van een

zonneboiler voor de regelmatig ver-
gunde woningen of woongebouwen en

die volledig op het grondgebied van de

gemeente Zuienkerke zijn gelegen,
verleent de gemeenteraad een subsidie

van 250 €.

8. De gemeenteraad keufi her subsidie-
reglement voor hemelwaterputten en

infi lt rat iev oo rzie nin gen goe d.

De premie bedraagt 0,025 € per liter
voor een vemieuwbouw en 0,050 €
per liter voor een bestaande woning,

4

met een maximum van 507o van de

bewezen kosten of een maximum

van 250 €.

9. De gemeenteraad past een aantal
gemeenteraadsbeslissingen aan
n.a.v. de invoering van de euro per
01/01/2002.

- toelage tussenkomst begrafenis-
kosten oudstrijders

- borgsom bij aflevering verkaveling-
ol stedenbouwkundige vergunning
Bij het afleveren van een verkave-
ling- of bouwvergunning dient met

ingang van 0lloll2002 vooraf een

borgsom gestort van625 € per per-
ceel bij een verkavelingvergunning
en per bouwvergunning.

- thuiszorgpremie
De maandelijkse thuiszorgpremie
wordt met ingang van 0l januari

2002 als volgt vastgesteld:
.07-l I punten 25 €
. 12-15 punten 38 €

- speciale toelage verenigingen n.a.r'.

x-aantal jaren bestaan

Geheime zitting

l. Tania Tintntermart v'orclt bertoentcl

in vast yerbond als ortdenvij:eres
voor 24/24 in ltet lager ortden;ijs
van de genteenlescltool ert Sophie
Houtteman wordÍ benoend tot bij-
zonder leernteester niet-cottfe ssio-
nele zedenleer voor 2/24. Voor de
periode van 26/l l/2001 tot ert nrct
3 0/06/2002 w* o rdt M ey rotor N crcl in e

Van Renterghem aangesteld crls tij-
delijke leerkracht lichanrelijke
opvoeding voor de bijkontende
lestijd zwerumen.

2. Aanpassirlg gemeenteraadsbeslis-
singen n.q.v. de invoering vcut de

euro per 01/01/2002.

- telefoonvergoeding werkleider
- geschenk bij huwelijk personeelslid
- geschenk bij oppensioenstelling

personeelslid
- zitpenningen leden gemeenteraad

ZITTING VAN
27 DECEMBER 2OO1

l. Franlcy Goethals legt als nieuwe
gemeentesecretaris de eed af

2. De gemeenteraad keurt het ontwerp

van de werken "verkeersveiliger mnken

van de Prins Leopoldstraat goed.

3. De elektriciteits-, gas- TV- en

openbare verlichtingswerken in de

Nieuwe Steenweg vanaf huisnr 26
tot en met de Dullemolenstraat nr 3
en de wijze van financiering der
werken wordt goedgekeurd.

De raming der werken bedraagt

709.254 Bef. of 17.581.95 €
(BTW 2l 7o inbegrepen).

4 De gemeenteraad keurt een aanvul-
lende t,erkeersterordertirtg goed
aangaande het aanbrettgen van

een oversteekploats irt de Dorpweg
tegenorer de toegang van de gara-
ge ren ltet Polderschooltje.

5. De genteertteraad keurt eenparig
Itet budget voor ltet diettstjaar 2002
van ltet OCMW goed.

De gemeentelijke bijdrage bedraagt

180.224€.

6. Dotatie aatl de politiezone
B I an ken b e rge - Zu i e n ke rke

De gemeenteraad keurt een dotatie ten

laste van de,eemeente Zuienkerke voor
de politiezone Blankenberge-Zuien-

kerke goed van 8l .5-17 €.
De gemeenteraad gaat akkoord om de

meerkost van223.491 € aan de poli-
tiezone Blankenberge-Zuienkerke uit
te betalen op voorwaarde dat de

Federale Overheid de meerkost ten

zijne laste neemt.

7. De gemeenteraad stelt eenparig
de toelagen vast voor het dienst-
jaar 2002.



8. De gemeenteraad stelt eenparig de

volgende belastingen en retributies
voor het dienstjaar 2002 vast:

9. De gemeenteraad stelt de tarieven het jaarverslag 2000.

voor de huist,uilzakken vanaf l2.De gemeenterctad keurt eenparig
I januari 2002 als volgt vqst: de begroting 2002 en het financieel
- huisvuilzakken 40 liter : 7,5 € beleidsplan goed.

- huisvuilzakken 75 liter : 12,5 €
- PMD-zakken: 2,5 € Geheime zitting

lT.De gemeenteraad beslist eenparig l' Toepassing' sectoraal akkoord

voor het dienstiaar 2002 hai gemeentepersoneel'

bevoegdheid over te dragen aan het - meerekenbaarheid privé-dienstjaren
Schepencollege voor opdrachten voor moeilijk rekruteerbare functie
van dagelijks beheer binnen de - toekenning maaltijdcheques voor
perken van de op de gewone begro- 2O02en volgendejaren.

ting ingeschreven kredieÍen tot - vaststellen weddenschalen n.a.v.

7.450 € (exclusieÍ BTW). invoeren euro

t t.De gemeenteraad neemt kennis van - HiJi#ïi$'ïï::tieverzekering.

Opcentiemen op de onroerende voorheffing r.800

Opcentiemen op de personenbelasting 77o

Belasting ophalen huisvuil 20 € I alleenstaande

40€ I gezin

40 € l2de verblijf

65 € I woning in vakantiedorp

l0 € / kampeerplaats

Belasting te hr.rur stellen kamers 40 € lkamer

Belasting kampeefterreinen 40 € lkampeerplaats

Belasting op nierbebouwde percelen l5 € i strekkende meter palende

aan de straat of 125 € I perceel

Belasting op tweede verblijven 425 €
Belast ng op honden 20 € / hond

Belasting op dansgelegenheden cat.A:250€
cat.B : 620 €

Belasting op luxepaarden 25 € I paard

Opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geheven bestrijding 100 opcentiemen op de door het Vlaams

van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen. Gewest geheven bestrijding

Retributie huwelijksplechtigheden op zaterdag,zon- en feestdagen 75 €
Retributie op ophalen snoeiaÍval 15 € per beurt

Retributie op ophalen grof huisvuil 25 € per beurr

Retributie voor het verstrekken van vastgoedinformatie 25 €oer aanvraaq

Retributie voor afschriften van bestuursdocumenten 0,05 € per bladziide vanaf 2O kopies

Retributie op prestaties geleverd door de politiediensten : 50 € vanaf 2de optreden van de politiediensten

"nodeloze alarmeringen". binnen een kalendedaar bij nodeloze alarmeringen

op éénzelfde adres

Aanpassing belasting afgifte administratieve stukken afgifte identiteitskaart

2,'75 € gemeentetaks + kostprijs IK
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SLAGERIJ

EB1,Ifi
SPECIALITEIT

gehakt, worst,
droge worst,
bloedworst

Nieuwe Steenweg 60,

83ll Zurenkerke
Tel. 050141 13 4l

CENTRUM HOUTAVE
RISTORANTINO- GALERTE- TEA ROOM

TRAVALIE

IINIEKE ACCOMMODATIE VOOR ZAKENLTINCHEN

wísselmde ntgestíemenuvan de chef

Fïne yerechten en r altn6

crillales oy houtvuur

VERRASSENDE I,YIJNKAART

Daflerse toomíjs ar snacls

KEuKEN DooRLopEND opEN . tel : 050 f sz oo os

Ho'Lur'5'P'ic J(''.i.".5ri

Boerenbrood met hesp
diverse koude en worme schotels

teo-room

Open vonof 1 1h30

gesloten op moondog en dinsdog

(in iuli en ougustus enkel gesloten op moondog)

KerkhoÍstrqot l7
8377 Houtove

Tel. 050/31 40 ó0

Gelegenheid voor fomiliefeesten en rouwmooltiiden

ZEI.FBEDIENING

ip 6t hoekstje

ETEEIB
Nieuwe steenweEf 64

8377 Zuienkerke
teI. O5O/41 I9 66

Dageluks open van 7u tot 12u5O
en van I5u50 tot 19u

op ZONDAG doorlopend open van 7u tot 15u.

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

glote keus wfinen en sterke dranken,
dageluks vanaf 7 u brood,

boterkoeken en patisserie - kranten,
t[jdschriften en wenskaarten

BRIGITTE GRADE

*I#
",LTrtl

!;EIË!T!ï!

§t#
,!
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-ITVFORMATIE
JEUGDKATERN IN HET POLDERKRANTJE

HeÍ zal de lezer niet ontgaan dat er midden in het

Polderkrantje een katem is toegevoegd in een andere

kleur. Inderdaad sinds er een Jeugdraad opgericht
werd verschijnt er ook een J-Magazine. Dat zal de
jeugd en ook wie jong volk in huis heeft zeker weten.

Om het verspreiden te vergemakkelijken en de kosten te

BEVOLKING ZUIENKERKE

AANTAL INWONERS OP

31.12.00 2.798
31.12.01 2.719

AANTAL INWONERS PER DEELGEMEENTE
oP 3t/12t2001

mannen vrouwen totaal

AANTALWONINGEN
Nieuwmunster
Meetkerke
Houtave
Zuienkerke

210
165

165

s60
TOTAAL l r00

THOMAS DUFAIT: NIEU\ryE ONTVANGER

Met ingang van I januari 2002 werd de

2l-jange Thomas Dufait uit Brugge

door de provinciegouverneur aan-

gesteld als gewestelijke ontvanger voor
de gemeente en OCMW Zuienkerke.

Katrien Debaecke die sedert 1995 de

ontvanger was te Zuienkerke, vertrekt
naar het OCMW van Kortemark.

drukken werd geopteerd om J-Magazine te integreren

in het gemeentelijk informatieblad . De verantwoorde-
lijke uitgever blijft de jeugdraad! Een ander voordeel is

dat J-Magazine nu in alle huizen kan gelezen worden.

Veel leesgenot!

GEGEVENS BURGERLIJKE STAND
EN BEVOLKING 2OOI

Thomas Dufait is afgestudeerd als licentiaat in de rechten

aan de universiteit van Gent.

Na zijn studies heeft hij twee jaar gewerkt als mede-

werker van de stadssecretaris van Poperinge en twee
jaar was hij hoofd van de dienst openbare werken van

de stad Oostende.

In zijn vrije tijd is hij een fervente visser en fietser.
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Houtave
Meetkerke
Nieuwmunster
Zuienkerke

212
212

249
750

186

195

254
721

398

407

503

1.171

TOTAAL 1.423 L356 2.779

geboorten I 29

aangifte van huwelijk I 16

huwelijken I 14

echtscheidingen | 5

sterfgevallen I 19

adoptie I I

aankomsten I rcl
vertrekkers | 179

ambtshalve schrappingen I S

interne mutaties I ZZ



ZIE GINDS KOMT DE EURO

Vanaf I januari 2002 is de euro terug te vinden in WAT U MOET ALS U GAAT WINKELEN TIJDENS
onze pofiemonnee.

WAT U DIENT TE WETEN OM UW BELGISCHE
FRANKEN RUSTIG EN IN VERTROUWEN OM - Betaal uw aankopen zo gepast mogelijk
TE RUILEN TEGEN EURO'S

OPGELET !!
Niemand - zelfs niet in uniform - is gemachtigd

om zich bij u thuis aan te bieden om contant
geld om te wisselen

- U kunt van I januari tot en met 28 februari 2002 uw
Belgische franken gratis omruilen tegen euro's bij de

loketten van uw bank of de Post.

- Van I januari tot 3l december 2002 kan u eveneens

gratis en zonder beperking uw Belgische franken
stoÍen op uw bankrekening

- En na 2002? De omwisselingzal mogelijk blijven bij de

Nationale Bank van België.

..WIE LEERT REKENEN, TELT MEE!

Dit schoolaar focussen de 5 Centra voor Basiseducatie in
West-Vlaanderen in samenwerking met het Provincie-
bestuur van West-Vlaanderen op de rekencursussen : de

overgang van Belgische frank nztar euro staat immers voor
de deur. Maar rekenen is zoveel méér dan enkel geldreke-

nen en we worden er overal mee geconfronteerd : thuis als

we recepten onzetten, de klok lezen, cijfers in de kranten

interpreteren, facturen controleren of de juiste maten nemen

bij klusjes in huis, naaiwerk.. . Op het werk vullen we uur-
schema's tabellen en grafieken in, houden we de stock bij,
maken een bouwplan.. . Of we voelen ons onzeker om een

beroepsopleiding te volgen (bU de VDAB) of om een

ingangsexamen af te leggen (br1 de post of de LUn).. .

DE PERIODE VAN DE DUBBELE GELDOMLOOP
(0 t t o t t 2002 - 28 I 02 I 2002)

- Vermijd gemengde betalingen (Belgische frank/euro);
dus betaal enkel in Belgische frank ofenkel in euro.

- Gebruik zoveel mogelijk uw bankkaart voor het betalen
van uw aankopen.

Wanneer u, ondanks alle voorzorgen, toch het slachtoffer
wordt van een diefstal door middel van list of van een

poging tot diefstal door middel van list :

Wend u zo snel mogelijk tot het dichtstbijzijnde
politiebureau om aangifte te doen.

Politie Zuienkerke : rel. 050/41 .14.140

Heel u'at volu assenen ervaren rekenproblemen maar zet-

ten de stap niet om eraan te w'erken. In de centra voor
basiseducatie kunnen volwassen die _seen diploma
middelbaar onderwijs hebben, komen bijleren.

Voor meer informatie neem je best contact op met het
centrum voor basiseducatie in jouw re-eio.

Centrum voor Basiseducatie - Wij:er
Collae rt Mansionstraat 24

8000 Brugge
tel.050/34 .15 .15

fax. 050/34.40.89
e-mail : info@ vt,ijzerbe

KE
VAN

TUINEN
FRE,DDY

RYCKEGEM
AANI.EG EN ONDEBHOIID

Leeglandstraat 20 8377 Zuienkerke
Tel.050/31 16 50 Fax 050/31 98 7l

GSM 0476136 l6 s0

Bloemenweelde

«»

:K
Ezelstroot I I I
8000 Brugge

Tel. 050/33 35 7ó
Fox 050/34 19 93
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Algemene bouwonderneming

Eddy De Mey

Alle nieuwbouw.
Renovatie en verbouwingswerken.

Reinigen gevels met micronevelstraaltechniek.
Plaatsen hydrofoberende impregneringen op gevels

tegen indringend vocht (regen).

Injecteren muren tegen opstijgend vocht.
Verdichten kelders.

Kerkhofstraat 4
8377 Houtave-Zuienkerke
Tel. 050/32 32 79 Fax. 050132 l0 25

Gsm. 0475125 19 l0 Gsm. 0477 /36 56 90
E-mail : eddy.demey @ cobonet.be

lr^IIAI'*r-frt-.r

-KEUKENSDovY
EEN NOOIT

EERDER GEZIENE

PRIJS.KWATITEITSVERHOUDING !!!
ALÏUD OPEN OP ZONDAG

KoM GERusT LANGS rr?flà?ïiicrAïs EN VRUBLUVENDE

Blonkenbergsesteenweg lO 8377 Zuienkerke

Tel. O5O/31 .l I .34 www.dovykeukens.be



GE,ZOC}IT : GASTGEZINNEN VOOR TSJERNOBYLKINDEREN

Reeds voor de tiende maal organiseert de vereniging
"Vlamin gen helpen Tsj ernobylkinderen V.Z.W." gezond-

heidsvakanties voor Wit-Russische kinderen.

Deze kinderen wonen in de gebieden die, na de ontplof-
fing van de kerncentrale van Tsjernobyl in april 1986,

radioactief besmet werden.

Vorig jaar waren er 75 kinderen tussen 7 en I 7 jaar te gast

bij Westvlaamse gastgezinnen gedurende de maanden
juli en/of augustus.

Uit de ervaringen met voorgaande verblijven blijkt dat de

taal geen onoverkomelijke hindernis is en vooral in gast
gezinnen met kinderen van dezelfde leeftijd overwint de

kindertaal alle grenzen.

Gezinnen die interesse hebben om in 20O2 een

Tsjernobyl kind op te vangen dienen voor l5 maarr"2002

contact op te nemen met één van de provinciale verant-

woordelijken :

RIK DEKETELAERE, Breestraat 9,

8820 Torhout - teVfax 050121.54.05

LUDO VAN DEN MEERSCHAUT,
Engelstraat 16, 821 I Aartrijke
tel. 050/20. 8 2.1 l, fax.050 124.00.06

RIK VERCRUYSSE - PAULETTE OLIVIER,
Warandestra at 20. 8640 Vleteren
tel./fax 057142.36.15

'Vu Zuienkerke

Nooit van gehoord ?

VVV is een drieletterwoord en staat voor: Vereniging
voor Vreemdelingenverkeer. VVV werd opgericht op 30

augustus 1996 en heeft tot doel het toerisme in
Zuienkerke in te richten, aan te moedigen en te bevorde-

ren. Aan de wieg stonden, naast ondergetekende (voor-

zitter en toenmalig schepen van toerisme), Freddy
Decancq, Gilbert Jonckheere, Romain Van Belle en

Johan Van Thourhout. Toen Jacques Demeyere de sche-

penbevoegdheden overnam werd hij ambtshalve lid van

het VVV maar het voorzitterschap bleef hetzelfde.

Een succesvol initiatief was de "Vierkerkenroute": een

bewegwijzerde fiets- of/en wandelroute (28 km) doorheen

de vier deelgemeenten. Naast de bewegwijzering werd

8

Personen of bedrijven die de vereniging financieel willen
steunen kunnen ook bij deze mensen terecht of op

rekeningnummer 390-01551 l3-65 van "Vlamingen
helpen Tsjemobylkinderen".

Vanaf heden kunt U voor onze vereniging ook "steun-

ouder" worden. Wat is de bedoeling hiervan : een

persoon, een firma, een vereniging, een school of ....
kan de reis van één of meerdere Tsjernobylkinderen
sponsoren.

Via een bestendige opdracht van 20 € (807 bef.) per
maand te storten op rekening 390-0155113-65 van

Giftenrekening Vlamingen Helpen Tsjernobylkinderen

zou de steunouder een bedrag van240 € (9.682 bef; over
maken op een jaar. Dit bedrag dekt alle kosten om een

kind naar België te laten komen en te verzekeren gedu-

rende zijn verblijf alhier.

We verwachten zeker niet van deze mensen dat ze zelf
een kind in hun gezin opnemen. Ieder jaar zullen we voor
zover we erkend blijven een fiscaal attest opsturen aan

deze steunouders voor de door hun gestorte bedragen in
het voorbije jaar.Zo zal iedere steunouder ongeveer 100

€ (4034 bef.) minder belastingen betalen.

Voor nadere inlichtingen kunt U zich wenden tot de

penningmeester (tel.09/2309959) of tot één van de

provinciaal verantwoordelijken.

ook een kaart aangemaakt waar de horeca-bedrijven op

vermeld staan die hun financiële steun verleenden, maar

daarenboven biedt de kaart ook mogelijkheid om het

parcours wat uit te breiden via diverse lussen rond de

deelgemeenten. De kaart is te koop in het gemeentehuis

en bij de verschillende horeca-bedrijven voor de prijs van

50 Bef (1,24 €). Ook buiten de gemeente wordt de kaart

te koop aangeboden in verschillende toeristische diensten.

De tweede druk verscheen in vier talen.

Van meetaf aan werd overwogen om een arrangement uit
te werken die verschillende horeca-zaken zou aandoen,

maar de praktische uitvoering leek ons toen niet haalbaar.

Op aanvraag wordt de tocht wel begeleid door een gids,

die dan ook het nodige EHBO-materiaal bij heeft.

Deze service is kosteloos.



uvrn Zuienkerk e 2002 |

De afgelopen periode hebben we niet stil gezeten. We

geven u graag een overzicht van wat binnenkort zalver-
schijnen:

L Een toeristische vierluik in vierkleurendruk om

Zuienkerke te promoten als landelijke gemeenten die

de recreant veel te bieden heeft.

2.Een zwart-wit folder met het Zuienkerkse aanbod qua

horeca en logies. Deze folder zal volgens behoefte

geactualiseerd worden
3. Onze poldergemeente wordt doorkruist door heel wat

waterlopen. Voomamelijk langs het parcours van de

ITNEIUO ELECTRABEL

TRUDO VERSTRAETE
DOELHOFSTRAAT 52

8377 NIEUWMUNSTER
}so / 41 70 54

Verkoop en herstellingen

Iï!iele
Er is geen betere

Vierkerkenroute zullen borden geplaatst worden met

de naam van die waterlopen ( 11 in totaal). De ge-

meente Zuienkerke en de Nieuwe Polder van

Blankenberge financieren dit project.

Zowel de vierkleurenfolder als de Horeca- en logiesfol-

der zal verspreid worden in alle brievenbussen van

Zuienkerke, teneinde ze u ter kennis te brengen, maar

VVV zal uiteraard zorgen voor bredere bekendmaking.

Namens VW Zuienkerke

Jeannine Samijn

trJ ndim(]
IMMOBILIEN BVBA

TANIA ROOSE VERHUUR.VERI(OOP

WENDIMO BI/BA / Jokírool 14 / 8420 WENDUINE

TELEFooN (0)50 / 42720s/ FA)( (0)50 / 42 4s2t

WWW.WTNDIMO.BE

9

,ll\
c0ittlln,
VOOR HIJ EN ZIJ

BLANl(TNBERGSISTTENWTG 40 A

8377 ZUITNl(ERl(T

rEL. & FAX 050/31 85 52

Gesloten op zondog
en moondog

BTW ó72279878

puppies en vele andere dieren
te verkrijgen alsook voeding

PAIRI(l( EN JENNY DENDUYVER

ïC)ILETïAGË
G§SCHËNKARTIKEIEN

I(ERI(§TB'AAT 35G-íra*.ïlEEffit



- OPENBARE WERKEÀ{ EÀT MILIEU -
VERWARMING KERK MEETKERKE EN

In de gemeenteraad van 8 oktober 2001 werd het dossier
voor de installatie van de centrale verwarming en het
schilderen van de kerk goedgekeurd. Op 23 november
vond het nazicht plaats van de Dienst Monumentenzorg
die de toelagen moet goedkeuren.

UITBREIDING PARKING ACHTER HET GEMEENTEHUIS.

De aanleg van de parking achter het gemeentehuis is
afgewerkt. Het uitlijnen van de parkeerplaatsen moet nog

uitgevoerd worden. Ongeveer 35 parkeerplaatsen kunnen

VERKEERSDREMPELS IN DE PRINS

De aanleg van 2 verkeersdrempels in de Prins Leopoldstraat
in Nieuwmunster werd goedgekeurd in de gemeenteraad

van2J december 2001 voor de prijsramingvanT09.254bef
of 17.581.95 € BTW incl.

AANLEG GASLEIDING EN ONDERGRONDS BRENGEN VAN DE
ELEKTRICITEITSLEIDINGEN, TV EN OPENBARE VERLICHTING.

In de Nieuwe Steenweg vanaf huisnummer 26 tot en met
de Dullemolenstraat nr. 3 zal gestart worden met de

aanleg van een gasleiding en het ondergronds brengen van
de elektriciteit, TV en openbare verlichting.
Deze werken werden goedgekeurd in de gemeenteraad

van 27 december 2001 voor de prijs van 1.197.828 bef

De aanvraag bij de dienst Monumentenzorg om toelagen te
bekomen op de bijkomende werken aan de daken
van de kerk werd door het Vlaams Gewest en de provincie
goedgekeurd voor een bedrag van respectievelijk 607o toe-
lage van het Vlaamse Gewest en 20 7o toelage van de

Provincie op het bijkomend werk van 1.05 I .538 bef.

Dit bijkomend werk kon niet voorzien worden, gezien de
zolders van de zijbeuken niet toegankelijk waren.

MILIEUVERGUNNING

Iedereen die in het bezit is van een milieuvergunning moet
de einddatum in het oog houden, teneinde het risico te ver-
mijden dat de vergunning niet meer kan hemieuwd worden.
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AANVULLENDE HERSTELLINGSWERKEN AAN DE SINT.MICHIELSKERK
TE ZUIENKERKE EN START KERK MEETKERKE.

ZUIENKERKE.

Op aanwijzing van deze dienst moeten de beide dossiers
heraangepast worden en opnieuw goedgekeurd worden.
Monumentenzorg wil niet dat de verwarmingsbuizen in de

muren ingewerkt worden. Spijtig genoeg zullen deze dos-
siers nu een vertraging oplopen. Monumentenzorg heeft
beloofd deze werken op het programma 2003 te voorzien.

ingenomen worden zodat de bezoekers van het gemeente-

huis hun wagen achteraan kunnen parkeren. Ook een

bijkomende verlichtingspaal werd geplaatst.

LEOPOLDSTRAAT

De aanbesteding is voorzien half februari en de uitvoering
der werken na Pasen, gezien het weer gunstig moet zijn
voor de aanleg van een asfaltbekleding.

(22.693.38 €) en zullen in uin,oering ,uaan vanaf
eind januari . afhankelijk van de weersomstandigheden.
De aanleg van een fietspad naar de Kruiskalsijde
moet nog wachten op de goedkeuring van het
mobiliteitsplan, net zoals de aanleg van de riolen in de
wijk Kruiskalsijde.

Momenteel zijn de werken reeds ver gevorderd. De
laatste glasramen worden binnenkort geplaatst.

De schaliën op de noordelijke zijbeuk en op de berging
zullen binnenkort afgewerkt zijn. En dan rest nog enkel
de aanleg van de voetpaden rond de kerk.
De aannemer Woudenberg is op l5 januari 2002 gestart
de restauratie van de kerk van Meetkerke en dit met een

vertraging van 9 maanden .

Een hemieuwing van de vergunning moet worden aange-

vraagd uiterlijk tussen de lSde en de l2de maand voor het
verstrijken van de vergunningstermijn.



GLAS IN DE CONTAINER

Er wordt nogmaals gevraagd de kroonkurken of deksels te

verwijderen van de glazen flessen of bokalen. Metalen dek-

sels moeten in de PMD-zak meegegeven worden. De fles-

sen en bokalen dienen gereinigd te worden vooraleer te

deponeren in de daartoe bestemde containers.

In naam van de ophaaldienst vragen we geen glas meer

in de huisvuilzak mee te geven en dat om kwetsuren te

voorkomen.

Schepen Openbore Werken en Milieu
R. De Clerck

- POLITIE
EERSTE POLITIEWAGEN MET NIEUW

Onlangs werd een nieuwe politiewagen in dienst genomen.

De volkswagen BORA werd aangeschaft onder het renting-

systeem. Na een periode van 5 jaar verhuist het voenui-e terug

naar de leverancier. Deze politiewagen is het eerste voenuig

met het nieuwe logo van de lokale politie.

LOGO.

De andere voertuigen blijven voorzien van het oude logo uit
besparingsoverweging. Immers het verwijderen van de

vroegere strepen en het aanbrengen van het nieuwe logo kost

minstens 992 € (40.000 befl. per voertuig.

Burgemeester
g. e11ltpers

Politiecollege naast nieLnte politievagert

BROOD EN BANKET

KEERSEBILCKM.
Dorpsplein 4 - Dudzele - 7bl. 050 / 59 91 88

Gevarieerd assortiment
Brood, koeken, gebak

en pralines, alsook ruime keus

fijne charcuterie en kaas

MEN BESTELT AAN HUIS

'-s],^''(<

Leeglandstraat 15
8377 Zuienkerke

".T*xnx*Ë,i,xÉ§rffi 
rs:"'-.lW**

tel:050/32 39 76
Gsm:0477-502277
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-CULTUUR
HEEMSTEDE

IN SAMENWERKING MET DE CULTUURRAAD BIEDT HEEMSTEDE U TWEE BOEKEN TE KOOP AAN.

Eindelijk kunnen we u het volgende aanbieden. Roland Verté stelde een index op de dopen, huwelijken en overlijdens te
Zuienkerke ( Sint-Michielsparochie) op. En dat van 1797 tot en met 1900. Het geheel bestaat uit twee boekdelen,
nl Boek I : doopsels - boek 2 : huwelijken en overlijdens. Wij bieden u die twee delen aan tegen een gunstige prijs.
Voor wie zijn stamboom wil opmaken, zijn het ideale gegevens. We vragen u om via deze intekenstrook te willen
kenbaar maken of u die boeken wenst. We zouden die uitgave u begin 2002 kunnen aanbieden.

Ondergetekende

wenst .......exemplaren (bestaande uit twee delen) tegen .......x 600 bef of l5 € aan te kopen.

o ik schrijf ....€ over op rekening 800-2234493-79 van Heemstede

o ik betaal aan de redactieleden het verschuldigd bedrag van l5 €.

Handtekening : ....

OPROEP AAN ALLE INWONERS VAN DE VIER POLDERDORPEN

Wij zijn van plan een heemkundig huis op te richten. Daar willen wij alle documenten, postkaarten, heemkundig
materiaal, oude boeken over de vier polderdorpen voor het nageslacht bewaren en wie weet kunnen we er een klein
museum van maken. Wie in het bezit is van dergelijk materiaal en vreest dat dit alles verloren zou kunnen gaan, mag
dit schenken aan ons heemkundig huis. Wij zullen ervoor zor-qen dat alles goed bewaard wordt en van alle schenkers
zal zorgvuldig de naam en wat zij schenken genoteerd worden. Bij elke schenking verschijnt in Heemstede de naam
van de schenker en de inhoud van hun schenking.
Voor meer uitleg of voor een schenking, kunt u steeds terecht br.; één van de redactieleden of stuur deze invulstrook
terug naar de redactie p/a Heemstede, Meetkerkestraat 13.8377 Zuienkerke

Ondergetekende

Adres

wenst een schenking te doen aan Heemstede en vraagt aan Heemstede om met hen/haar contact op te nemen.

reclactie Heemstede

PROGRAMMA CULTUURRAAD

Ook in 2002 staat de Cultuurraad van Zuienkerke garant

voor een rits boeiende activiteiten. Een overzicht:

kntoonstelling
Voor de achtste keer wordt tijdens het weekend van de
Tweedaagse Voettocht van Blankenberge (4 en 5 mei) een
gevarieerde groepstentoonstelling georganiseerd. Net als bij
de vorige edities wordt er getracht om lokaal talent aan bod
te laten komen. Creatieve en kunstzinnige Zuienkerkenaars
zijn steeds welkom.

t2

Guldensporenviering

Aangezien het dit jaar om een heel bijzondere herdenking
gaat (700-jarig bestaan), willen wij een extra inspanning
leveren om een waar Vlaams feest op te zetten. De Gulden-
sporenviering is gepland op vrijdag 5 juli.

Kunstroute

De Kunstroute is van een jubileumactiviteit tot een vaste

waarde in het Zuienkerkse leven uitgegroeid. Tijdens het



tweede en derde weekend van augustus schotelen wij
u opnieuw een veelzijdige tentoonstelling van kunst-
werken uit verscheidene disciplines voor, op verschillende
locaties in de vier deelgemeenten.

Open Monumenten Dag

Na een sabbatsjaar nemen we de draad weer op. Dit jaar is

het thema 'Sy'mbolen'. u'at wij op een creatieve en ver-

nieuwende manier zullen inl'ullen. De Open Monumenten
Dagen vallen in het derde weekend van september.

Brugge 2002

Als Cultuunaad kunnen wij niet voorbijgaan aan Brugge
2002, Culturele Hootdstad van Europa. Het programma
bevat te veel activiteiten om op te sommen. Daarom beper-

ken wij ons tot een brokje nuttige informatie en contacten

die geinteresseerden verder op weg kunnen helpen.

Algemene rhlo; Brugge 2002lijn tel 070 22 33 02
website : www.brugge2}O2.be

Het idee om met de familie de zomervakantie nu eens

niet in Blankenberge maar op de Balearen door te

brengen kan soms een grotere uitdaging vormen dan

verwacht. Vooral als blijkt dat zoonlief zijn vader

heeft kunnen overhalen om hetzelfde hotelletje te boeken
als zijn vriendinnede. Het blijkt echter duidelijk niet
te klikken tussen de twee families waardoor alle
gezinsleden betrokken geraken in de meest waanzinnige
toestanden.

Tickets en reservering:
KBC Huis ter Beurse, Vlamingstraat 35 - 8000 Brugge

In Zuienkerke is Frank Duron, lid van het dagelijks bestuur

van de Cultuuurraad, contactpersoon voor alles wat Brugge
2OO2 aanbelangt. Voor vragen kunt u steeds bij hem terecht.

Tënslotte kunt u het programmaboek gratis afhalen in het

gemeentehuis.

Adviezen

Naast deze activiteiten zullen wij onze rol als adviesraad niet
uit het oog verliezen. V/ij willen steeds een forum voor de

verenigingen zijn om, indien nodig, noden en vragen te
bundelen en op de gemeentelijke agenda te zetten.

Een warme oproep

Niet enkel verenigingen maar ook geïnteresseerde indivi-
duen zijn steeds welkom. Wie wil meewerken aan één van

de hierboven vermelde activiteiten of zich door cultuur aan-

gesproken voelt, kan bij Annie Allemeesch op het gemeen-

tehuis terecht (tel 050/ 42.1 0.48).

Voorstelling

in de zaal " De Bommel" te Nieuwmunster op :

vrijdag I maart 2002 om 20 uur
zaterdag2 maarÍ2002 om 20 uur
zondag 3 maart 2002 om 18 uur
woensdag 6 maart 2002 om 20 uur
vrijdag 8 maart 2002 om 20 uur
zaterdag 9 maart 2002 om 20 uur

TONEELKRING DE BOMMELAAR UIT NIEUWMUNSTER VIERT HAAR
2O.JARIG BESTAAN MET OPVOERING: EVIVA ESPANA

Kaarten in voorverkoop te bekomen bij Bernard en Martine Lucker - Vandenbussche,

Doelhofstraat 34 te Nieuwmunster tel. 050141.90.51 of bij de spelers. - prijs : 5 €.

DEMEUTEMEESTER
Ronny buba aannemersbedriiÍ
OPEilBARE E]{ PRIVATE WERKEI{

Oostendrsteenweg 7l TEL.: 050/31 67 13

8377 Zuienherhe - Houtaue FAX: 050/jl 02 8i
BTV| BE 423 214 661 GSM: 0475/2i 58 72
Email : demeulemeester@cobonet.be wwublanhenberge.netldemeulemeester
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DïAHpïrER
JABBEKE - OUDENBURG

BEGRATENISSEN . CREMATIES - GRAFZERKEN . FUNERARIUM

www. be grafenissen-tavernier. be

Gistelsesteenweg 329 - Jabbeke
050 - 8l 38 48.050 - 81 20 85

. Fax 050 - 81 42 9l

Café en Feestzaal
De Nieuwe Blauwe Toren

Zaalvoor alle gelegenheden tot 150 pr'rsor...

huwelijken, kommuniefeesten, verqaderinqr'n r(ru\'\-jj.- :.-

Eigen keukenl - Ruime parking'

Blankenbergse Steenweg I - 8377 Zuíenkerke
Tel./Fax 050/31 44 6s - qSM 0497/1e 5e 98

ombochtelijke geitenkoos
oPenbore morkten:

woe. zot. Knokke
zondag 5t. Michiels

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

Meetkerksestroot 16 Zui enkerke
tel. 050 - 417618

Restouront

Rudy en Nydio Demeulemeester . Moermon
Driftrreg 10,8377 Nieuwmunster (Wenduine)

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

Frltuur
YIERWEGE

Blonkenbergse Steenweg 74
8377 Zuienkerke

Tel. 050/42.47.47
Sluitingsdog: moondog

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

BVBA Verleye
Opvolger Marc Huys

Grond- Tuín- en ofbrokwerken

Leveren von zond, steenslog,

teeloorde, enz...

Dorpweg 19

8377 MEEIKERKE (Zuienkerke)

GSM (0425l,79 82 96
,e (050) 32 r5 00

BTW BE 406.174.632



-JEUGD
SPEELPLEIN\ryERKING DE PLOETERS ZUIENKERKE

Er is opnieuw opvang voorzien voor de kinderen gedurende a) Kinderen van inwoners Zuienerke = 3 € per kind per dag.
het krokusverlof van maandag I I tèbruari tot en met vrijdag Voor het 3de kind en meer uit hetzelfde gezin = 2 € per kind
15 februari 2002. Ook -sedurende het paasverlof van dinsdag 2 b) Opvang na 17u30 wordt 1 ,50 € per kwanier.
april tot en met 12 april l00l is er speelpleinwerking. De dag- r ,- - , .

prijs tarieven zijn nu in euro en u,erden,r,,"E;;;,s;;;: il"fi,ffi!;iÏïi1:ffiilÏ,:Jïl;ï,'",Hïu '

R. De Clerck, voorzitter speelpleinwerking

-DERDEWERELD
ACTIE 11-11-11 : DE CIJFERS VAN 2001

In november 2001 gin-een weer heel wat vrijwilligers huis
aan huis voor de I l-l l-l I actie, in de vier deelgemeenten en

de bijhorende uijken. De verantwoordelijke voor onze
gemeente, Martine Van Loocke, bracht ons op de hoogte van

de opbrengst. Wij u'illen langs deze weg zowel de verkopers

als de kopers danken die bijdroegen tot het welslagen van

onzejaarlijkse actie:

RESTAURANT

0er Boegt

I,

TEn DoesrsrRAAr 4 - 8380 LrssrvEcE
Tzt-. 050154 40 82 - Fx 050154 40 82

ll7,+

Houtave :

Meetkerke :

Nieuwmunster:
Zuienkerke :

Overschriivingen :

9 400 Bef
16 625 Bef
9 800 Bef

40 675 Bef
3 000 Bef

Totaal : 79 500 Bef

ZAKENKANTOOR
DE MERRI§§E NV.

OOSTENDSE STEENWEG 20

8377 MEETKERKE

TEL.050/31 24 85 -FAX 050/32 09 17

UW PARTNER IN:

BELEGGEN
LENEN

VERZEKEREN

t4



CAre - PE§T-AVR.INT
KÈv$KAL|\)DE
BLANKENBERGSE STEENWEG 66

8377 ZUIENKERKE
05014279 27

gezellig interieur

specioliteit von ribbeties, cöte à l'os

meeneemgerechten mogeli ik
menu's, steengrill en fondue op reservotie

iedere werkdog dogschotel

il
M i?Ëlliffi+RKE\

BRAEM
Herman

Weimanstraat 17

8377 Zuienkerke

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

GSM: 0475132 21 54

E.mail: herman.braem@pandora.be

a

DANSCAFE
IIIII

,,DE 
SCHUURE"

Voor een gezellige avond in een sfeervol kader

Alle dagen open vanaf 19u30

behalve maandag vanaf 14 uur
- dinsdag gesloten

Oostendse Steenweg49 ,8377 Meetkerke . Tel. 050/31.16,06

15



-SPORT EAI VRIJE TIJD
SCHOOLSPORTDAG POLDERSCHOOLTJE

In het kader van het jeugdsport-

contract heeft het Polderschoolde

van Meetkerke een sportda-e 
-ue-

organiseerd in samenu erking met

de manege Vagevuur en de ping-

pongclub The Charlies uit
Wenduine.

De kinderen schreven hierover een

opstel. Dit is het verhaal van één

van de leerlingen :

JEUGDSPORTCONTRACT 2OOT

Wat staat er no-q op de Zuienkerkse sportkalender

1. twee initiatielessen trampoline,
minitrampoline en airtrack.

Op zaterdag 2 februari en zaterdag 23 februari 2002
trekt de jeugd van Zuienkerke naar het sportcentrum Hof
Ter Straeten te Varsenare. Alle kinderen van de lagere

scholen van Zuienkerke kregen reeds een inschrijvings-
folder.
Vervoer wordt voorzien en de deelname is volledig gra-

tis. Het vertrek is telkens gepland om 13.15 uur aan de

pastorie van Zuienkerke en de aankomst om 16.45 uur.

Meer info bij Ann Michiels, sportdienst van de

gemeente , tel. O50142.70.48.

2. Zweminstuif en circursschool

Twee dagen van de paasvakantie staan volledig in het

teken van de apotheose van hetjeugdsportcontract 2001.

Op dinsdag 9 april 2002 en woensdag l0 april 2002 is

het zwembad Pier 10 helemaal klaar voor de zwemin-

stuif van de jeugd van Zuienkerke.
Het vertrek is voorzien om 9 uur en de terugkomst rond

12 uur .In de cafetaria wordt dan geluncht en om l3 uur
leert circus Hoetchacha de jongeren goochelen, jongle-

ren en acrobatische kunsten vertonen. Ook de speel-

pleinwerking werkt hieraan mee.

Hou vooral deze dagen vrij !l
Midden maart kdjgen alle kinderen tussen 6 en 12 jaar

een inschrijvingsfolder !

A. De Vlieghe, schepen van sport.

rir an. !. $drffil'^yïffffi, ffiww
fu w^W lÀ,ilr,\ ,r/fl

Alle timmer- en schrijnwerk in hout en PVC

Ramen en deuren - rolluiken - dakvensters

garagepoorten - rolluikautomatisatie -gips-

kartonwanden - plafonds - binnendeuren

zonnewering - dakconstructie - parket

VAI\Ï VOOBEN
Michel

" KATTEROGHE "

Blonkenbergse steenweg 17

8377 Zuienkerke
Tel, 050/41 39 ó3
Fox 050/42 60 24

t6
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DE VRIENDENKRING VAN DE BLOEDGEVERS BERICHT.

l. De bloedinzamelingen voor 2002 gaan door op
volgende data

dinsdagen 12 maarÍ, I I juni, l0 september, l0 decem-
ber telkens van 16 tot 20 uur in de gemeentelijke sport-
zaal, Nieuwe steenweg 37 te Zdenkerke.Wie in
december bloed geeft krijgt een eindejaarsattentie !

2. Je kan bloed geven als je tussen l8 en 65 jaar bent.

Maar uitzonderlijk kan de geneesheer, met wie u voor-
af een gesprek hebt, oordelen dat het voor uzelf of
voor wie uw bloed zal krilgen, beter is dat u geen

bloed geeft.

In Zuienkerke valt op dat zoveel jonge mensen donor
worden en dat is juist zo goed!

Bloed geven is niet pijnlijk. Vooruit de jeugd die we

nog niet zagen: waarom zouje het niet eens wagen?

3. Onze vereniging werd opgericht in april 1962 en

bestaat dus 40 jaar

- VEREÀ//G/NGEAI

4. Op 9 maart 2002 gaat ltet jaarlijksd sr)llr r uj, . -.'.;.'

naar aanleidittg t,att lrct jubileunt.iaar et l; t,' .-' ,;..j. r

feestelijk tintje zal krijgert.

Elke bloedgever die in de loop r an l00l min.ter:. -r-
maal bloed gegeven heeft wordt persoonliik uirs::i.'
digd. Wie gevierd wordt voor 20. -10. 6(l.Stt .rl lrrt
bloedgiften en personen die de leeÍti-jd:gren: '.ur b5

jaar hebben bereikt en dus geen bloed r)1È€r rrlrlSin
geven mogen gratis deelnemen aan het souper.

5. Onze vereniging beschikt over een 200-tul c /rtir,r.',..1-

neglaz.en die wij verhuren aan 1.5 € per ilt.iit'..

Wie pech heeft betaalt 0,75 € per gebroken gii..
U krijgt de glazen gewassen en zo venvachten u it ze

ook terug.

6. Alle verdere inliclttingen
zijn te verkrijgen bij Johan en Jeannine Van Thourht'rut

- Samijn. voorzitter en schatbewaarder.

Tel.: 050 / 41 19 35

l-
I«BC
Verzekenngen

Michel Beirens-Erna Willems

Oostendsesteenweg 92
8377 Houtave-Zuien kerke

Tel. 050/31 97 39 - Fax 050/31 11 51

Tempelhof 65
8000 St. Pieters Brugge

CDV nr: 30876

ALLE VERZEKERINGEN
BELEGGINGEN

En vooral een vakbekwame service

\/AN
TIOUCKE N\/.

Eernegemstraat 44

8490 Snellegem

Tel. 050/81 12 67 - 05018123 28

Fax 050/81 34 56

GESPECIALISEERD IN VERKOOP
VAN GEREEDSCHAPPEN EN MACHINES

Makita. Metabo. Skil. Grasmaaiers
Dienst na verkoop

Exclusief verdeler voor België

MEZ MOTOREN BELGIUM

Sponsor WTC Polderbutters Blankenberge
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I VEILIGHEID EÀí GEZONDHEID -
GROENTEN EN FRUIT OOK IN DE WINTER..?

Culinair roept de winter vooral nostalgische herinneringen op

aan stoofschotels die zachtjes op het vuur staan te sudderen,

zoals stoofvlees, hutsepot. zuurkool of u'aterzooi. In de winter
keren we als het ware terus naar recepten uit grootmoeders
tijd. In tegenstellin-u tot \\'at nlen vaak denkt. zijn die recepten

niet altijd synoniern met een overdaad aan vet en een gebrek
aan evenwicht. Wel rnoeten \\'e ze een beetje aanpassen aan

onze levensstijl. De traditionele recepten zijn immers in die
zin achterhaald. dat de nleeste van ons niet meer de zware
fysieke arbeid leveren. \\'aarvoor de hoge energieaanvoer

ervan geschikt was.

Afgezien daarvan is het niet lan-ser nodig 's winters een vette

en copieuze maaltijd te nemen om reserves aan te leggen:

onze hedendaagse levensuijze rrijwaart ons van de kwellin-
gen van het weer. Het t1'pische aanbod van de winter is wel
onveranderd gebleren : groenten als kool(witte, rode, groene,

spruitjes), maar ook snijbieten. witloof, selderij en veldsla;
tiuit als citroenen. mandarijntjes. sinaasappelen en appelen.
Het grote voordeel van die uinterklassiekers in de voeding is

hun vitamineaanvoer. Kool bijroorbeeld bevat behoorlijk wat
vitamine C. Die is belangrijk vanwege zijn antioxiderende
eigenschappen: ze rrerken neutraliserend tegen vrije radica-
len, die kankerveruekkend kunnen zijn. Kool biedt verder

íu, /rn, rh /7/" r1r.w.t ói1t'a

Zrv7rrt,c7 í',f.

,Í:177. 1/oo/,{rr.{o

,Z/. a,:ía;, .t/2/ /6

vermoedelijk bescherming tegen dikkedarmkanker, dankzij
ondermeer het vezel - en indoolgehalte. Indool bevordert de

aanmaak van enzymen. Die kunnen bepaalde kankerverwek-
kende stoffen vemietigen, die zich in de darm kunnen bevin-
den. Van de bereidingen is het stoven (gedurende lange tijd op
een zacht vuur gaar laten worden) de meest winterse. Alle
vitaminen, en met name die in groenten, zijn bijzonder warm-
tegevoelig. Stoven houdt het vitamineverlies in zekere zin
beperkt, omdat het kookvocht samen met de voeding verbruikt
wordt. Dat neemt niet weg dat het hoge vitamine C-gehalte
van bepaalde voedingswaren (met name kool) bij langdurige
bereiding terugloopt. U beperkt dus best de kooktijd en dient
de groenten best nog knapperig op (al dente) U kunt ook een

minder ingrijpende techniek gebruiken (bv. de microgolf-
oven). Natuurlijk kan ook een winterslaatje een prima alterna-
tief zijn.

Opletten.' ook de lucht en een hoge omgevingstemperatuur
kunnen nefast zijn voor de vitaminen. Het is dus aange-wezen
groenten en fruit in de koelkast te bewaren.
Een laatste tip : als u rauwkost opdient of uw voedingswaren
slechts weinig kookt, let dan op een goede hygiëne bij de

bereiding : was uw handen en houd het werkoppervlak rein.

Centre Cosrnetique
BI.ANKTNBERGSESIEENWEG I38 . I(}I 8377 ZUITNKERKT

Nogelsfudio Kunstnoge s in ocryl, UV ocryl of gel; Monicure

(met poroÍfinebehondeling); Viilen en lokken von nogeh

Schoonheidsbehondelingen Zonnebonk, gelootsverzorging GUIN0T voor

domes, heren en leugdverzorgingen, Pedicure, Epilotie von wenkbrouwen,

bovenlip, (onder benen, bikiniliin, Permonente moke-up (eyeliner boven/

onder, wenkbrouvren, lipcontour)

lvloondelilkse moke'up ovond "Hoe u uzelf het besle moquilleert!" ledere eeste dinsdog

de moond. Vroog onze brochure oon! Boek nu uw ofspruok-> 050/3?.05.1 5

Groofiondel & Opleidingstenlrum Tel 050/30.03.51 -Fox 050/30.03.52

Wekeliiks stortende opleidingen nogehtyliste en permonente moke-up.

onze compleïe info-brorhure oon!

a\
Georges en Clara SNALI§7AIRT-MEYNS

Vagevuurstraat 16A, 8377 Zuienkerke - Tel. 050/11 49 47 - Fax 050/3 I l0 88

Georges & Filip Snauwaert
Beheer van landbouwgoederen
Vagevuurstraat | 6A, 837 7 Zuienkerke

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

-.*-WA BVBAVEE-LIK
Vloeibaar veevoeder - Georges & Peter Snauwaert

Vagevuurstraat 16A, 8377 Zuienkerke

Tel. 050/31 49 47 -F:o. 050/31 10 88

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

Zeedijk 13a,8380 Zeebrugge-Bad - Tel. 0501 54 41 05

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

Verzorgde dranken - Huisbereide snacks en gerechten

Specialiteit : Ribbetja

Diverse vlees- en visgerechten - Zeebrugs vispannetje

Verse pannenkoeken en wafels - Zelfbereid ijs

\ Oktober t/m april : gesloten op dinsdag 
-/
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-BURGERLIJKE STAÀTD
GEBOORTEN

MAzuE CANNEYT,
dochtertje van Vandevelde Nele en

van Canneyt Benedict, geboren te

Brugge op 9 oktober 2001en wonen-
de te Zuienkerke.

THIBO HESPEL,
zoontje van Puype Heidi en Hespel

Geert, geboren te Knokke-Heist op 28

oktober 2001 en wonende te

Zuienkerke.

KAREN LUST,
dochtertje van Ann Rabaey en van

Lust Geert, geboren te Brugge op 30

oktober 2001 en wonende te
Nieuwmunster

LAURENS DELODDER,
zoontje van De Leyn Sabine en

Delodder Koen, geboren te Brugge op

6 november 2001 en wonende te
Zuienkerke.

LUNE GOETHALS,
dochtertje van Tyvaert Carine en van

Goethals Filip, geboren te Oostende
op I I november 2001 en wonende te
Houtave.

QUINTEN DE KLERCK,
zoontje van Boiy Petra en van De
Klerck Bruno, geboren te Brugge op
29 december 20001 en wonende te
Meetkerke.

Wij wensen Marie, Thibo,
Karen, Laurens, Lune
en Quinten een lang,

gezond en gelukkig leven toe!

HU\ryELIJKEN

PANDURU RODICA,
geboren te Boekarest op 27 september

1976 en DESMET PASCAL, geboren

te Assebroek op 4 november 1970,

gehuwd te Zuienkerke op 27 oktober
2001.

DE LAENDER PATRICIA,
geboren te Brugge op 5 april 1963 en

VERMOUT ROBERT, geboren te
Brugge op 16 juni 1949, gehuwd te
Zuienkerke op 7 december 2001.

WILLEM HEIDI,
geboren te Brugge op 12 juli 1976 en

STROO SERGE, geboren te Brugge
27 oktober 1975, gehuwd te

Zuienkerke op 7 december 2001.

TERRAS NADINA,
geboren te Waregem op 24 september
1965 en GHYSELINCKS PETER,
geboren te Blankenberge op 13 mei
1967, gehuwd te Zuienkerke op 7
december 2001.

Proficiat aan de jonggehuwden!

DRUKKT

L()\ryYCK,,
Sluizenstraat 67169 8450 Bredene

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

STERFGEVALLEN

SCHEEMAEKER .\\DRE \S.
geboren te Nieuu munster r1p I .lrl
1924 en overleden te Houtar e cp iv
september 200 l. echtgen.-,..t \.:fl
Dhondt Marie.
VANDENBRANDE ZUL\Í-\.
geboren te Bovekerke op 19 auqu:rus

l9l2 en overleden te BlanlienberEe Èp

9 november 200 1. uedurie \rn
Vermeire Camiel.

LOMBARY CHRISTI\A.
geboren te Blankenber-ee op 5 ruli
l9l4 en overleden 19 Jn§tË\g 0p 1t,)

november 2001, weduue ran De

Zaeyer Medardus.

VAN DE SYPE FILIP.
geboren te Brugge op 3 september

1969 en overleden te Chr-rnburi

/Thailand op 2l november 1001. echt-

genoot van Sabbe Cynthia.

JACOBS IRMA,
geboren te Blankenberge op 6 tèhrua-

ri 1913 en overleden te Bru-ege op 22

december 2001, weduu'e van De

Cuyper Albet.

Wij bieden de nabestaanden
onze deelneming aan.
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JUBILEA

Op 25 juli 1951 huwden André Delaere en Marguerite
Gerry te Oostkerke. Op 6 oktober 2001 vierden de

"Meester" en "Madame" hun gouden bruiloft te

Nieuwmunster. Meester Delaere was schoolhoofd van

de jongensschool te Nieuu'munster. Ztjn echtgenote

was steeds de stille kracht achter hem. Ze zong 20 jaar

lang, als soliste. de zonda-esmis te Nieuwmunster.

De jubilarissen zingen nu beiden nog in het kerkkoor en

runnen met enthousiasme de Bond 3 x 20. We wensen hen

langs deze weg no-s vele gelukuge en actieve jaren toe!

FAMILIENIEUWS:

VIERGESLACHT in vrouwelijke lijn

Germaine Van Renterghem (diamanten huwelijksjubilaris in dit
Linskens, eveneens u oonachtig in Zuienkerke-dorp, kleindochter

De 27ste september van l94l traden René Linskens en

Germaine Van Renterghem in het huwelijk te Houtave.

Hun diamanten bruiloft werd gevierd op 13 oktober van

vorig jaar. Deze jubilarissen wonen reeds 52 jaar in
Zuienkerke-dorp. Ze hebben een leven achter de rug van

veel en hard werken. René is oudstrijder, lid van de oud-

strijdersbond en zelfs vaandeldrager. Ze zijn beiden lid
van de bejaarden bond van Zuienkerke én van Meetkerke.

We wensen ook deze jubilarissen

nog vele gezondejaartjes toe.

nummer) prijkt hier op de foto
Heidi Wybo en achterkleindochter

met dochter Annie
Kimberley Stroo.

20
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-MEÀ\rSEN VAN BIJ OÀfS
VIERING VAN VEREREMERKTE EN VERDIENSTELIJKE INWONERS
VERWELKOMING VAN NIEUWE INWONERS.

Op 30 november 2001 had in het
gemeentehuis een dubbele receptie
plaats: enerzijds werden de mensen in de

bloemedes gezet die zich op een ofander
vlak verdienstelijk hadden gemaakt,
anderzijds werd een ontmoetingsmo-
ment georganiseerd voor alle mensen die
in de loop van de voorbije zes maanden
te Zuienkerkenaar waren komen wonen.

Bart Vansteenkiste van restaurant "De
Roeschaert" kon, gezien zijn werk-
zaamheden, niet aanwezig zrjn. Deze
meermaals gelauwerde kok van
Houtave won in november de nationale
horecawedstrijd van het VLAM
(Vlaamse Dienst voor AgroMarketing).
Zijn "gebraden pladijsmoot" was goed
voor de "vis van hetjaar trofee".
Langs deze weg nogmaals proficiat .

De schepen van spoft kon de verdien-
stelijke sportmannen wel feliciteren.
Geert Devisclr behaalde in 2001 de

eerste plaats in het Belgische
kampioenschap sportvissen bij senioren

en Maurits Priem werd te Oostkamp
kampioen der Beide Vlaanderen
Gaaibollen bij de heren individueel

Diverse burgers ontvingen een ereteken
van de Arbeid.

Aan Jean-Pierre Batoille werd het ere-
teken van de arbeid eerste klasse uitge-
reikt voor 30 jaar arbeid bij Bombardier
Transportation.

Yvan Breemerscft ontving de "Bur-uer-

lijke Medaille I ste klasse" voor zijn inzet
als verpleegkundige inhet AZ St.-Jan.

Martine Deceuninck, tewewerkgesteld
bij de Engelbewaarder te Aartrijke.
verkreeg het Ereteken van het Vlaams
fonds voor Sociale Inte-eratie van
personen met een handicap.

Willy Fransoo mocht het "Ereteken van

de Arbeid I ste klasse voor 30 jaar dienst
bij Mechanische Corstructie Watteeuw
NV. te Oostkamp in ontvangst nemen.

Ria Verhoeghe kreeg \\ eren. h

we dienst als r erpleeekundige ir

SrJan de Burgerllike \ledur
klasse.

André Wille u'erd rereremerkt
ereteken van de arbeid l:te kli
30 jaar dienst bij Siemens.

Door schepen Jacques Denrer ere ',i erJ
Baudewyn Meersseman gehuic:-:J
voor de opmaak van de rreL'.ire '.-r.n

Zuienkerke en voor zijn inzet itl. ntrnJ-
ger bij Philips Bru_uge rrntrrn! hi.i

bovendien nog de " Gouden Palnten Jer
Kroonorde".

Tenslotte werd Katrien Danneels tn ö,e

bloemedes gezet voor haar jarenlance.

vrijwillige inzet als hoofdleidster L,rr ds'

Jongerengroep.

Zij ontvingen allemaal van het qenteen-

tebestuur een badlaken "Genteenre

Zuienkerke" als geschenk.

Nier"rwe

inwoners

Verdienstelijke
burgers
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FRANKY GOETHALS

Tijdens de laatste zitting ran de,eemeen-
teraad van Zuienkerke. op 27 december
1001 hadden de leden. naast het _soed-
keuren van allerlei belastingen en bud-
getten voor 2002. een nog belan_urijker
taak te vervullen: het benoernen van een
nieuwe gemeentesecretaris. De keuze
viel op Franky Goethals. die. als enige in
aanmerking komende kandidaat. ge-
slaagd was in het toch uel moeilijk exa-
men dat de theoretische en de praktische
kennis van de kandidaat moest toetsen
aan het ingewikkeld klusen ran admi-
nistratieve wetten en besluiten.

Het is de bekoning van een loopbaan, die
in het gemeentebestr.rur van Zuienkerke
begon op 9 januad l98J: toen werd
Franky als opsteller aangesteld. na een

vruchtbaar jaar in het leger. en een korte
loopbaan in privé dienst. Hij uerd aange-
trokken om de boek-houding te helpen
beheren, en het moet zr.ln dat hij dit met de
nodige kennis van zaken deed. want al op
I september 1985 u erd hrj benoemd in
vast verband, in opr olging van de betreur-
de Gerard Laukens. Na studies aan de

school voor Bestuursrecht te Brugge, die
hij met succes afrondde in 1989. bleef hij
veranwoordelijke in de rekendienst. Op I
maart 1999 werd hij bevorderd tot admi-
nistratief hoofdmedeuerker. uat hem de

mogelijkàeid bood om te kandideren als
gemeentesecretaris.

Alhoewel in 1959 -ueboren in Blanken-
berge heeft Fran§ Goethals zijn roots in
Meetkerke en Zuienkerke. Langs vaders
zijde stamt hij af van Basje Goethals.
destijds een gekend slachter en herber_eier

in Meetkerke: grootvader Richard trouw-
de in de jaren 1930 en week uit naar
Zuienkerke, om er een eigen beenhouwe-
rij te starten. Vader Sylvain was een uit-
zondering, want hij kwam als zelfstandig
houtbewerker aan de kost. Langs
moederszijde, is de naam Verscheure

sedert vele generaties verbonden aan het

beroep van veesnijder, een beroep dat
destijds nog door niet-veeartsen mocht uit-
geoefend worden.

'Dat mijn wortels in Zuienkerke liggen
heeft ontegensprekelijk meegespeeld bij
het inrichten van mijn leven: ik neem

actief deel aan het bloeiende vereni-
gingsleven in de gemeente, en dat maakt
de aanspreekdrempel voor mensen met
problemen natuurlijk veel lager, dan ten
opzichte van iemand die ietwat buiten de

dagdagelijkse leefwereld van de ge-
meente staat. Naasl. gemeenlesecrelaris.
wat uiteraard mijn beroep is, ben ik nog
secretaris van de Sportraad, van de VZW
Sport en Cultuur, en bestuurslid van het
Rode Kruis Blankenberge - Zuienkerke.'
En om de veertien dagen bij de thuismat-
chen van Club Brugge kun je hem zien
supporteren voor zijn geliefde ploeg, die
in een dalletje zit: stelje voor 2 - 4 thuis
verliezen tegen Lokeren !

'lk ben al tweeënhalf jaar waarnemend,
en het moet gezegd dat het beroep van
gemeentesecretaris te Zuienkerke een
boeiend beroep is, maar o zo veeleisend:

de taken die de hogere overheid afschuift
naar de gemeenten, komen in sneltrein-
snelheid op ons af, en die evolutie baart
mij wat zorgen: niet dat wij bang zijn
voor nieuwe uitdagingen, integendeel,
maar het pakket impliceert zoveel facet-
ten, dat ik mij afvraag of het financieel
nog allemaal haalbaar '- lijft: ik denk aan
de politiehervorming, het streven naar
meer dienstverlening via communicatie
en informatie. onder meer via internet.
Verder heb je nog verschillende vorïnen
van intercommunale samenwerking, de
structuurplanning, de problematiek van
de zone vreemde sites. enz.

En wij zijn een kleine landelijke gemeen-

te, met beperkte, maar nog gezonde finan-
ciële middelen. Dat overleg en die verga-

deringen zijn vaak avondwerk, maar het
blijft boeiend, alhoewel er weinig vrije tijd
overblijft voor jezelf. Maar de sfeer met

mijn bestuur en het personeel is uitste-
kend. En daarbij, ik ben nog jonggezel,

zodat dit allemaal wel meevalt. Tussen
I 984 en 2002 ligt er een lange periode: je
zou het haast niet meer kunnen voorstel-
len: In 1984 waren er drie administratieve
kachten, vandaag de dag zeven.

'Toen ik begon was mijn eerste taak het
uittypen van de gemeentelijke begroting,
een reuze werk, en je had je concentratie
nodig om al die cijfertjes te doen klop-
pen: vandaag is de boekhouding veel
ingewikkelder geworden, maar het boek-
houdkundig gegeven wordt nu verwerkt
via de computer. Waar is de tijd van de

eerste polderkandesl Toen werd alles
nog uitgetikt op stencils, en met de hand
gedraaid op een oud Gestetner vehikel
dat vaak meer inkt op de kleren rond-
spatte, dan op het papier.'

Franky heeft veel goede momenten
beleefd tijdens het eerste deel van zijn
loopbaan te Zuienkerke: de personeelsle-

den met wie hij vroeger collega was,

dragen hem op handen, alhoewel zij er
niet voor terugschrikken om hem nu en

dan eens een poets te bakken: Lang gele-
den, toen hii dertig werd, en in de 'ossen-

bilk' belandde, hebben de vrouwelijke
personeelsleden hem met een smoesje
vastgeklonken aan een paaltje, om hem
duidelijk te maken dat hij dringend uit die
ossenbilk moest geraken. Daar zijn toen
foto's van gemaakt, maar niemand heeft
die ooit gezien: hoe dan ook, Franky
moet er nu nog hartelijk om lachen.

FD

NV

lndustrie Zone Blauwe Toren
Blankenbergsesteenweg 350

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

Fax: 050/31 78 82

GSM: 0495/54 43 51

Bijhuis: Bruggesteenweg 6

9900 Eeklo - Tel. 09/377 24 66
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- AKTIVITEITE /I(A LEI,{ DER
iedere maandagavond is er turnen vanaf 19.30 uur tot
20.30 uur (uitgezonderd de schoolvakanties) in de sport-
zaal van de gemeenteschool, ingericht door Vakantie-
genoegens Zuienkerke
iedere dinsdagnamiddag in "Boldershof"
kaartnamiddag KGB Zuienkerke
iedere 4de dinsdag van maand bolling op de

troumadam in het Boldershof
iedere dinsdagavond vanaf2l u volleybal sport 30-70
iedere woensdagmiddag gans het jaar door is er een

warme maaltijd te bekomen in de Sint-Michiels paro-

chiezaal aan de prijs van 150 frank. Iedereen is welkom.
woensdagnamiddag (om de l4 dagen) kaart-namiddag
in het sportcentrum van Meetkerke voor leden van de

Bond der gepensioneerden van Meetkerke
woensdagavond ( behalve 2de woensdag van de
maand) repetitie St.-Michiels zangkoor sacristie Sint-
Michielskerk om 19 u.

elke eerste woensdag van maand, behalve in augustus :

Ruilclub "Agnus Dei" in de zaal "De Nieuwe Blauwe
Toren". Ruilen van bidprentjes, munten, postzegels,
prentbriefkaartj es. . .

elke eerste woensdag vanaf september : hobbyclub van

vakantiegenoegens Zuienkerke in de Sint-Michielszaal.
iedere donderdagavond ping-pong in de gemeentelijke

sportzaal om 20 uur
elke lste en 3de donderdag van de maand naailes in de

Bommel van 20 tot 22.30 uur, BGJG Nieuwmunster
elke 2de en 4de donderdag van de maand turnen in de

Bommel van 20 tot 2l uur, BGJG Nieuwmunster
eerste vrijdag van de maand :

kaarten in het Boldershof door "De Troefkaarters".
tweede vrijdag van de maand : kaarten

in de Driekoningen door "De Driekoningenkaarters"

laatste vrijdag van de maand :

biljart in het Boldershof door "Biljart 2000"

FEBRUARI2OO2

zaterdag 2 februari 2002
KVLV Zuienkerke om 15 uur
cafetaria : Pannekoekenfestijn voor Lichtmis

zaterdag 2 februari 2002
initiatieles trampoline en airtrack
te Varsenare - organisatie : sportdienst

start : 13.15 uur aan de pastorie

a

a

maandag 4 februari 2002

KVLV Zuienkerke om 19 uur

cafetaria: kookles : gevulde groenten en lrui:

vrijdag 8 februari 2002

zaalvoetbal Zeebrugge om 21 uur

Meulemeesterboys- ZVC DE Panne

vrijdag 8 februari
& zaterdag 9 februari 2002 om 20 uur

evenals op zondag l0 februari 2002 om 19.:-tt.

op woensdag l3 februari 2002 om 20 uur en

op vrijdag l5 februari & zaterdag l6 .feLtntriri ), ,

om 20 uur in de sportzaal.

Het nut van koffieprut door theater Kleient

prijs : 5 €
tel. 050141.55.42

dinsdag l9 februari 2002

Agra KVLV Zuienkerke om 13.45 uur

Rechten en plichten bij controle bij

Dirk Vermander, te Rams-kapelle.

zaterdag l6 februari 2002

volley in de sportzaal om 15 uur

seniors heren Mehoni - Evoco Comines l

donderdag 2l februari 2002

KVLV Zuienkerke om 14 uur

Osteopathie door dr. Hans Catrysse

donderdag 2l februari 2002

KBG Zuienkerke - carnavalviering in

zaal Boldershof

vrijdag 22 februari 2002

zaalvoetbal Spuikom om 20 uur

R. Alexander - Meulemeesterboys

vrijdag 22 februari 2002

KBG Zuienkerke - uitstap naar de

vakantiebeurs Boudewij npark.

zaterdag 23 februari 2002

volley in de sportzaal om 15 uur

seniors Heren Mehoni
- Olva Brugge
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:aterdag 23 februari 2002
initiatieles trampoline en airtrack

te Varsenare - organisatie : sport-

dienst, start: 13.15 uur aan de

pastorie

.oterdag 23 februari 2002

kaarting Mehoni in de cafetaria
start : 19.30 uur.

MAART 2OO2

vrijdag I maart 2002

zaalvoetbal Zeebrug-ee om ) I uur
Meulemeesterboys - FC Vosseslag

vrijdag I maart
& zaterdag 2 ntoart 2002

Eviva Espaia door toneelkring De
Bommelaar om 20 uur in de

Bommel. prijs : -5 €
tel 050/41.90.51

:aterdag 2 ruaart 2002

volley in de sponzaal ont 15 uur
seniors heren Mehoni-Doskom

Moorselede 2

:ondag 3 maart 2002

Eviva Espafla door toneelkring De
Bommelaar om 18 uur

dinsdag 5 rulrrt 2002

KVLV Zuienkerke om 19.30 uur
cafetaria : Bloentschikken : dien-
blad met kippengaas en bloemen

woensdag 6 rnaart 2002

Eviva Espaia door toneelkring De
Bommelaar om f0 uur

vrijdag I maart 2002
zaalvoetbal Veldegem om 2l uur
ZVK Teddy - Meulemeesterboys

vrijdag 8 rtroart
& :aterdog 9 nrqqrt 2002

Eviva Espafla door toneelkring De
Bommelaar om 20 uur

:.atetdctg 9 ntaart 2002
souper bloedgevers

-ee 
meentelij ke sportzaal

-ltetdog 9 ruaart 2002
volley in de sportzaal om I I uur
Kadetten jongens Mehoni

- Olva Brugge.

dinsdag l2 nruart 2002
bloedgeven in de gemeentelijke
sportzaal, 16 uur - 20 uur

woensdctg l3 maart 2002
KBG Zuienkerke - voorbereiding
fietsroutes + uitleg over verzorging
bU fietsongevallen door afge-
vaardigde Wit Gele kruis

vrijdag l5 maqrt 2002
zaalvoetbal Zeebrugge om 2l uur
Meulemeesterboys - Rita Wenduine

vrijdag l5 maart 2002
kaarting in de cafetaria t.v.v. jonge

renner Andy Van Eeghem

aanvang : 19 uur

dinsdag l9 nruart 2002
zaalvoetbal te Zeebrugge om 2l uur,
ZYCDe Schulle - Meulemeesterboys

zaterdlg 23 ruaort 200).

volley in de sportzaal om 15 uur
seniors Heren Mehoni
- Hermes Oostende 2

ntaandag 25 maort 2002
KVLV Zuienkerke om 19.30 uur
cafetaria : kookles : de kleurrijke
wereld van slaatjes en koude sausen.

donderdag 28 rnaort 2002
KBG Zuienkerke - bezinning
Witte Donderdag.

vrijclag 29 maart 2002
zaalvoetbal te Zeebrugge om 2l uur
Meulemeesterboys - Verz. Carrewyn

APRIL 2OO2

zlterdlg 6 april 2002
volley in de sportzaal door Mehoni

I I u kadetten jongens - Tievoley Tielt
l5u seniors heren - Packo Zedelgem 3

18.30u seniors dames - Kanaries Sijsele 2

dinsdag 9 april
& woensdag l0 april 2002

apotheose jeugdsportcontract 200 I

voormiddag : zweminstuif
namiddag : circusschool
info : sportdi ensÍ 0501 42.7 0.48

vrijdag l2 april 2002
jeugdsportdag Polderwind
boogschieten - bmx fietsen - kajak
zeilen - beachvolley - aerobic -
paardri.jden, start l0 uur
info : sportdienst 050/ 42.70.48

.aÍerdog l3 april 2002
fuifjeugdraad
gemeentelijke sportzaal

zctterdag l3 april 2002
volley in de sportzaal om 10.30 uur
Miniemen meisjes Mehoni -
VT issy's Knokke-Heist l.

OPROEP AAN AL DE VERENIGINGEN,
STUUR ONS UW JAARKALENDER.
WIJ PUBLICEREN ZE GRATIS. ARTIKELS
BINNEN VOOR 15 MAART 2002.

MAAK OOK GEBRUIK VAN DE ACTIVI.
TEITENKALENDER IN DE GANG VAN
HET GEMEENTEHUIS ZO VERMIJDEN DE
VERENIGINGEN ACTIVITEITEN OP HET-
ZELFDEMOMENT TE ORGANISEREN.

BVBA GECA
GEERT DEVISCH

Vloeren en Foience
Toonzqql op ofsprook

Plootsing ofiià doà, mii zelf

Tel : 050 / 41 97 09 Fox : 050 / 4t 4ó 47

Doelhofstroot 14 8377 Nieuwmunster
BE 4ó8 507 42ó H.R. Br. 91.413

ETEKTRO DE MUYNCK
De Muynrk André

fech.lngenieur

VERKOOP EN HERSTEI.I.ING

VAN AttE TUIERKEN

Tel.: 050 / 42.94.55 - Fox: 050 / 41.30.21
Nieuwe Steenweg 28o Zuienkerke GSM: 0475 / 75.97.52
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BÀCK[RS UGOit
ELECTRICITEIT * SANITAIR *

CENTRALE VERWARMING *

Oosternieuwweg Noord 28 - 8377 Zuienkerke
Tel. 050/31 96 76 - Fax 050/31 51 78

|!ll[|||

- 
G EREG I STREERD AANN EM ER

- NIEUWBOUW EN VERBOUWING
- ERKEND BRAN DERTECHN ICU S
- HERSTELLI NG HU I SHOU DAPPARATEN

GRILLRE STAT]RANT D'HOFSTE E
OOSTENIDESTEEI{WEG 55

8377 MEETKERKE
ïbl. (050) 31.25.14.

WEBSITE : www.dhofstee.be
E-MAIL : dhofstee@dhofstee.be

Rustiek landelijk kader
Specialiteit van alle grillades

bereid op open haardvuur en Paling
Het restaurant is open van 12.00 - 14.00 uur & 18.00 - 22.OO uur

Gesloten op woensdag en donderdag
Reservatie aanbevolen

Zomerterras geopend vaaf juli tot augustus
Alle dagen open in juli en augustus

Rustieke zalen beschikbaar voor groepen

Ook overnachtingsfaciliteiten

10



,ffimdqn
Plootsen von
Alle ponnen- leiendoken, plotte doken,
dokromen en dokgoten
(renovolie en nieuwbouwl
Alle houten kopconstruclies
lsoleren von zolders
Bezetten von gevels met leien, Sidings,
Menuiseriteploten, Trespo- Glosol- &
Gronulithploten

Vriiblifvende & kosteloze prifsopgove

Geregisheerd & erkend oonnemer 
Lid von WTCB

I0 ioor woorborg op olle,
door ons uitgevoerde, werken

LBIS & NCB

à
d

Gevel- en dokwerken

Fernond Louogie
Brugseboon I

8420 KLemskerke (De Hoon)
Privé: tel. & fox 059/23 38 72 - GSM 0475174 26 59

of Bureel: tel. 05917O 07 79 - fox O59/7O 15 19



Restouront -feestzaol - teo-room

I{oeve Íen Ooefe I

Nieuwesteenweg I ffiW .:
8377 Zuienkerke Ër*

Tel 050/41 .31 .O{ - fax 050/42.63.11 

-*Ï""

\r
>Culinoin genot in ons specialiteitenrestouront ËEn ,

PFiJna kqofi meï diverse gerechten volgens seizoen

)Banketzool voor olle gelegenheden o.o communie, -**huweliJks- en fomilie-f"es1en o,...i} . 
'

FAÀenu's te verkrijgen met operitief, wijn en koffie incl

P6ezellig ternqs met oonpolend speelplein en springpondo

FPnivé porking

Gedrukt op chloorvrii gebleekt popier

RESTAU RANT
Onze zalen bieden plaats van 10 tot200 personen.

Door de gemoderniseerde accomodatie staan wij garant voor een vlotte en
professionele aanpak van uw feest hetzij huwelijk, jubileum, verjaardag, familie,

communie, productvoorstelling bedrijfsfeest, of... zomaar gezellig samenzijn

De ligging van ons domein bevindt zich midden de ongerepte polders, nrst en
panorama zijn uw en onze onbetaalbare troeven.

Graag zien wij uw reservatie tegemoet.
Ons contactnummer en fax z 050142 65 64

Grdfe stove
Nieuwesteenweg 140 - 8377 Zuienkerke

ïbl. 050/4122 05 - Tel. & Fax 050142 65 64


