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POLDERKRANTJE , 31 januari 2003.
Driemaandelijks tijdschrift gratis aan de bevolking aangeboden door het Gemeentebestuur

in samenwerking met alle adverteerders.

INHOUDSOPGAVE

Ve rantw o o rde lij ke uit g ev e r : J ac q ue s D E M EY E R E
Redactieraad : Jacques Demeyere, Jeannine Samijn, Freddy Decancq, Arut Micltiels.

Verspreid:31 januari , 15 april , 15 juli ,15 oktober 2003 .

Artikels zijn altijd welkom. Gelieve ze één maand voor het verschijnen binnen te bren-sen.

De redactie behoudt zich het recht voor artikels niet te publiceren, in te korten of te u'ijzi-een.

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS

Gemeentebestuur Zuienkerke

Politie Zuienkerke

Technische Dienst

OCMW

Bibliotheek Zuienkerke

PWA

PWA Blankenberge

IPZ B lankenberge-Zuienkerke

Brandweer De Haan

lnformatie Electriciteit,aardgas

kabeldistributie en water

defect

melden gasreuk

defect Openbare Verlichting

050 I 42.1 0.48 $ax.050 I 42.85.45)

05U 41.14.14 (fax.050/4 1.96.96)

050 I 4t .7 5.7 7 (fax.A5D I 41.7 5.7 7 )

050142.79.98 (fax 050142 67 37)

mail r sociale dienst@ocmw-zuienkerke.be

050t42.45.45

0501 42.7 0.48 (woensdagnamiddag)

05u42.99.42

l0l of 050/41.10.05

100 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 u,erkda-e open ran 9 uur tot 12 uur

en de woensdagnamiddag'tan l3 tot 16.30 uur.

Andere namiddagen is het gemeentehuis gesloten.

Op de tweede en vierde woensdag van de maand is het

gemeentehuis open tot l9 uur: woensdag l2 en 26 fèbruari

2003, woensdag12en26maarl en rvoensdag 9 en 23 april

2003.

Het gemeentehuis zal gesloten zijn op paasmaandag 21

april 2003.

OPENINGSUREN PWA
Iedere woensdagnamiddag van 13.30 tot 16 uur

OPENINGSUREN POST

Iedere werkdag van I I tot 12 uur

OPENINGSUREN NIEUWE BIBLIOTHEEK
DE BOEKENNOK (aan de Nieuwe Steenweg)

Iedere woensdag van 17 tot 19 uur

Iedere zaterdag van l0 tot 12 uur

TeL.05O142.45.45

informatie

landbouw p. 10

cultuur

sport en vrije tijd

bibliotheek

derde wereld

en -sezondheid

verenl_gln_qen

bur-eerlijke stand

mensen Yan bij ons

evenementenkalender



I WOORD VOORAF
Toespraak van de heer Henri Cuypers,
Burgemeester van Zuienkerke, ter gelegenheid

van de nieuwjaarsreceptie op vrijdag 10 januart
2003.

Geachte genodigden, beste medeburgers,

Vooreerst wens ik U en uw familie namens de leden

van het Schepencollege, de gemeenteraad en mezelf
een gelukkig, gezond en voorspoedig nieuw jaar toe.

Het begin van een nieuw jaar is een tijd voor het

maken van goede voornemens maar ook van bezinning
omtrent het voorbije jaar. Laten we ons voomemen in
2003 extra aandacht te schenken aan wat meer
"verdraagzaamheid" en "samenwerking" zowel in
het gezin, op het werk als binnen ieder bestuur of
vereniging.

Het afgelopen jaar werden enkele werken voltooid
maar 2003 kondigt zich vooral aan als het jaar waarvan

de projecten die de voorbije jaren werden voorbereid
in uitvoering zullen gaan.

De restauratiewerken aan de SinrMichielskerk te

Zuienkerke en de Onze Lieve Vrouwkerk te

Meetkerke zijn beëindigd. Deze werken werden voor
80 Vo gesubsidieerd door de hogere overheid. Na

maandenlang wachten op de machtiging tot het uit-
voeren van de opschikkingswerken aan de gevels van

de Sint-Bartholomeuskerk te Nieuwmunster en de

Sint-Bavokerk te Houtave werd ons door de hogere

overheid beloofd dat we hiervoor binnenkort eveneens

het bevel van aanvang zullen kunnen geven.

Wij hopen dit jaar eveneens de vast belofte van toelage

te verkrijgen voor de verwarmingsinstallatie van de

kerken te Zuienkerke en te Meetkerke.

De 13 appartementen in de voormalige panden De

Rese en Matthys, die worden gerealiseerd door de

West-Vlaamse Intercommunale, zullen binnen enkele

maanden woonklaar zijn. Deze woongelegenheden

zijn een meerwaarde voor Zuienkerke-dorp en wij
hopen dan ook dat deze vlug zullen bewoond zijn.
In de sociale verkaveling, gerealiseerd door de

bouwmaatschapp,j het Lindenhof en gelegen in de

Kerkebilk te Houtave, zijn inmiddels alle loten
bebouwd. Vorig jaar werd eveneens een nieuw dossier

ingediend voor de restauratie van de stenen windmolen
te Meetkerke waarvan verwacht wordt dat de eerste

fase van de werken nog ditjaar zullen kunnen aanvan-

gen. Inmiddels werd door de Afdeling Wegen en

Verkeer de laatste hand gelegd aan de verbreding van

het fietspad langs de Blankenbergse Steenweg. Wtj
hopen dat de volgende stap voor de verkeersveiligheid
van de zwakke weggebruiker de doortrekking is van

het fietspad van Brugge naar Wenduine.

Op het programma van de Afdeling Wegen en Verkeer

zijn voor het jaar 2003 twee projecten voorzien op het

grondgebied van de gemeente Zuienkerke nl. de her-

schikking van het kruispunt N9 -N307 "Strooien

Haan" en de dooftocht te Meetkerke.

In 2002 werd ook de Prins Leopoldstraat ver-
keersveili_eer gemaakt door de aanleg van twee
verkeersdrempels.

Het mobiliteitsplan werd opgemaakt en het
beleidsplan wordt vol-sende week op de audit-
commissie besproken. Na goedkeuring hopen wij dan

ook op korte termijn het fietspad langs de Nieuwe
Steenwe-s te kunnen realiseren.

Wij verwachten eveneens de goedkeuring van het

dossier van de rioleringswerken Kruiskalsijde met

aansluiting op de bestaande collector via de

Blankenber-ese Steenweg zodat we deze werken ook
dit jaar kunnen aanbesteden.

Verder worden opnieuw herstellingswerken aan

diverse landbouwwegen uitgevoerd en wordt een

gedeelte van de keien in de Doelhofstraat
te Nieuwmunster opnieuw aangelegd. Ook de parking
naast de Vrije School te Meetkerke wordt volledig
verhard.

Dank zij de aankoop van de Notelaar hebben

inmiddels twee jeugdverenigingen er hun vaste stek

gevonden. De vergunning voor het bouwen van de

chalet en de aanleg van een skeelerbaan op het

speelplein achter het Lindenhof werd bekomen en de



werken kunnen, van zodra het weer dit toelaat, van

start gaan. Met Brugge als culturele hoofdstad van

Europa heeft ook de cultuurraad van Zuienkerke
vorig jaar zijn programma uitgebreid en werden in
dit kader diverse bezoeken georganiseerd, dit naast

het reeds ruim bestaande cultuuraanbod.

VVV Zuienkerke, in samenwerking met de cultuur-
raad, heeft het polderarrangement "Het Vlakke Land"
boven de doopvont gehouden. Het is een toeristische

recreatieve sneukeltoer door onze vier deelgemeenten.

Ook de jeugdraad heeft met de organisatie van

Rocktober getoond dat ze wind in de zeilen hebben.

Vorig jaar werd tussen de Stad Blankenberge , de

gemeente De Haan en Zuienkerke en de Provincie

West-Vlaanderen een protocol ondertekend betreffende

een samenwerking rond landschap en toerisme & recre-

atie. Er werd een meedarenplan opgemaakt voor 3 jaar

en jaarlijks zal een actieprogramma worden vastgelegd.

Al deze verwezenlijkingen hebben wij dit jaar nog

kunnen begroten zonder verhoging van de huidige
belastingen en dit ondanks de enorme tussenkomst die

Zuienkerke moet leveren door de politiehen'orming.

Wij hopen dan ook dat wij met onze buurgemeente

Blankenberge, waaÍmee wij een politiezone vorïnen,

zullen kunnen onderhandelen over een herzienin-s van

onze gemeentelijke dotatie zoniet zal ook Zuienkerke

in de toekomst maatregelen moeten trell-en.

Tot slot een welgemeende dank aan de schepenen,

raadsleden, personeel, leden van de diverse raden en

verenigingen en allen die zich op de één of andere

manier voor de gemeente hebben in-sezet.

Laten we verder hopen dat ons landje in 1003 niet

betrokken geraakt bij om het even r,relke vorïn van

oorlogsvoering en dat we gespaard blryr'en van

mogelijke rampen zoals de waterellende s aardoor

Vlaanderen werd getroffen tijdens de jaani isseling.

Nogmaals mijn beste wensen en laten vie het glas hef-

fen op het nieuwe jaar.

H. Cutpers

Leeglandstraat 15

8377 Zuienkerke
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tel: 050/32 39 76
Gsm; 0477-502277
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Georges en Clara SNAU§7AERT-MEYNS

\hgevuurstraat 16A, 8377 Zuienkerke - Tel. 050/3 I 49 47' Fax 0i0/3 1 l0 88

Georges 6c Filip Snauwaert
Beheer van landbouwgoederen
Vagevuurstraat 1 6A, 837 7 Zuienkerke

Tel.0i0/31 49 47 -tu. 050/31 10 88

-.*-lffilll BVBAVEE-LrK
Vloeibaar veevoeder - Georges & Peter Snauwaert

Vagevuurstraat 16A, 8377 Zuier,kerke

Tel.0i0/31 49 47 -F». 050/31 10 88

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

Zeedijk 13a,8380 Zeebrugge-Bad - Tel. 050154 41 05

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

Verzorgde dranken - Huisbereide snacks en gerechten

Specialiteit : Ribbetju

Diverse vlees- en visgerechten - Zeebrugs vispannetje

Verse pannenkoeken en wafels - Zelfbereid ijs

Oktober t/m april : gesloten op dinsdag
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VOOR HIJ EN ZIJ

uw biokapper

BLANl(ENBERGSESTEENWEG 40 A

8377 ZUIENI(ERI(E

rEL. & FA)( 050/31 85 52

Gesloten op zgndog
en

l-
T«BC
Verzekenngen

Michel Beirens-Erna Willems

Oostendsesteenweg 92
8377 Houtave-Zu ienkerke

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

CAre - ZEíT-AVR.ANT
,<R-vtlKALít)De
BLANKENBERGSE STEENWEG 66

8377 ZUIENKERKE
05014279 27

gezellig interieur
specioliteit von ribbeties, cöte à l'os

meeneemgerechten mogelilk
menu's, steengrill en fondue op reservotie

iedere werkdog dogschotel

woensdog gesloten à, t ^"i tot I oktober
woensdog en donderdog geslotenvon I oktober

lot I mei schoolvokontie alle dogen geopend

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
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IIOUCKE, NV.

Eernegemstraat 44

8490 Snellegem

Tel.050/81 1267 - 050/81 23 28

Fax 050/8 I 34 56

GESPECIALISEERD IN VERKOOP

VAN GEREEDSCHAPPEN EN MACHINES

Makita. Metabo. Skil . Grasmaaiers
Dienst na verkooP

Exclusief verdeler voor België

MEZ MOTOREN BELGIUM

Sponsor W C Polderbutters Blankenberge

Frltuur
YIERWEGE

Blonkenbergse Steenweg 7 4
8377 Zuienkerke

Te!. 050/42.47.47
Sluitingsdog: moondog

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

Alle timmer- en schrijnwerk in hout en PVC

Ramen en deuren - rolluiken - dakvensters

garagepoorten - rolluikautomatisatie -gips-

kartonwanden - plafonds - binnendeuren

zonnewering - dakconstructie - parket

lnbraakbeveiliging ramen & deuren.

vAnT vooBElV
Iï[ichel

"KATTEROGHE"

Blonkenbergse steenwe g 17

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

RESTAURANT

r

rtI

Trn DoEsrsrRAAT 4 - 8380 LIsstu tcg
Tu-. 050154 40 82 - Fa,x 050/54 z+0 8l

ll 7+

ló
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-GEMEET,{TERAAD
ZITTING VAN 26 SEPTEMBER 2002.

l. De gemeenteraad keurt het gemeentelijk reglement
voor de betoelaging van de aanleg en onderhoud van
kleine landschapselementen met de actie
'PIANT&GOED' goed.

Het College van Burgemeester en Schepenen kan een
subsidie verlenen voor de aanleg en het onderhoud van

bepaalde kleine landschapselementen. De befoelaagbare
objecten zijn gelegen in de zones die op het gewestplan aan-
geduid zijn als agrarisch of agrarisch landschappelijk waarde-
vol gebied van de gemeente Zuienkerke.

Als betoelaagbare kleine landschapselementen komen in aan-
merking lijnvormige beplantingen zoals hagen, heggen. hout
kanten, boomrijen en -lanen en hoogstammige fruitbomen,
die als zelfstandig element in het landschap voorkomen en
samengesteld zijn uit inheemse bomen en/of heesters.

1: Toelage voor aanplant of aanleg.

Voor aanplant of aanleg van hagen, heggen, houtkanten,
bomenrijen en -lanen en hoogstam- fruitbomen, wordt het
plantgoed voor 507o gesubsidieerd met een maximum van
250 euro per aanyrager, mits het voorleggen van een officiële
factuur.

- Voor een haag, heg of houÍkcutt:
De aanplanting dient een lengte van minimaal 30 m te hebben.
De plantafstanden zijn: 0.25 tot 0.50 m in hagen, I m in
heggen en houtkanten.Het plantgoed heeft een minimum for-
maat van 60/80 cm.
- Voor een bomenrijen, -lanen:
De plantafstand in rij bedraagt 7 tot 10 meter voor hoogstam-
mige bomen, en 5 tot 7 meter voor knotbomen.
- Vtor hoo gstamfruitbomen :
Minstens 5 bomen die in een graas-of hooiweide staan.

Beplantingen of herbeplantingen die voortvloeien uit de toe-
kenning van een vellings-, bouw- of milieuvergunning komen
niet in aanmerking voor toelage van aanplant.

2: Toelage voor onderhoud.
Voor onderhoud kunnen de volgende vergoedingen worden
toegekend: voor het knotten van een knotbomenrij: 7 euro per
boom; de toelage is om de 5 jaar of meer toekenbaar. De toe-
lage voor onderhoud is niet toekenbaar voor randbeplanting
rond siertuinen.

3: Algemene bepalingen.

De betoelaging wordt toegekend aan de aanvrager. De aanvra-
ger dient gerechtigd te zijn tot het verrichten van de aanleg- of
onderhoudswerken waarvoor de aanvraag wordt ingediend.

De aangevraagde werken dienen in overeenstemming te zijn
en te verlopen met de van toepassing zijnde reglementeringen
en gebruiken.

De aanvragen tot betoelaging worden ingediend bij het
College van Burgemeester en Schepenen, Kerkstraat 17,8317
Zuienkerke. De aanvraag bevat:
- de naam, de hoedanigheid, het adres en het rekeningnummer
van de aanvrager;
- een situeringplan;
- een beschrijving van de aard van de voorgenomen werken:
. aanleg/onderhoud
. haag/treg/houtkaníbomenrij/troogstamfruitboom
. voor beplantingsobjecten: lengte, aantal, plantafstand,

soorten samenstelling, afmeting plantgoed
. voorgenomen periode van uitvoering

- een becijfering van de aangevraagde toelage, volgens de
gegevens in artikel 3,5 en 9.

De aanvraag is in te dienen vóór de uitvoering van de werk-
zaamheden.

Het College van Burgemeester en Schepenen beslist omtrent
de toekenning van de toelage en het bedrag ervan. Aan de
toekenning van de toelage kunnen door het College nadere
condities verbonden worden met betrekking tot de soort-
samenstelling of de uitvoeringswijze.
De toekenning kan geweigerd worden wanneer de uitvoering
van het voorgestelde werk om natuur- of landschapsredenen
of gezien de aard of de staat van het object door het College
ongewenst geacht wordt. De betoelaging die aan een aanvraag
wordt toegekend van zowel de aanleg als het onderhoud
mogen samen de 250 euro niet overschrijden. De aanvrager
wordt van de beslissing van het College schriftelijk in kennis
gesteld.

Na voltooiing van de werken vraagt de begunstigde uitbeta-
ling aan bij het gemeentebestuur. Dit gebeurt aansluitend na
voltooiing van het werk en uiterlijk binnen de 9 maanden na
de kennisgeving van goedkeuring van de aanvraag. De
gemeente kan de uitvoering ter plaatse controleren alvorens
tot uitbetaling over te gaan.

De aanvrager verbindt zich tot de nodige instandhoudingzorg
voor de beplanting waarvoor toelage verkregen wordt. Hl

5



staat onder meer in voor vrijwaring tegen vraat vanwege vee

of wild, en vervanging van afgestorven of sterk misgroeide

exemplaren in het eerstvolgend plantseizoen.

Wanneer de uitvoering onvolledig of gebrekkig uitgevoerd is,

kan de toelage bij beslissing van het College verminderd, uit-
gesteld of geweigerd worden. Er wordt in geen geval een

hogere vergoeding uitgekeerd dan bij de toekenning voorzien.

De toelage kan geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd

over een periode van l0 jaar wanneer belangrijke delen van

de beplanting door kennelijk gebrek aan zorg of vervanging

niet tot uitgroei komen.

Dit reglement treedt in werking met ingang van0lll0l2002.

2. De gemeenteraad verleent ziin goedkeuring tot het

verkavelen van een gedeelte van het perceel van "De

Notelaar" volgens het verkavelingontwerp en steden-

bouwkundige voorschriften opgemaakt door bvba De

Craemer Patrick.

3. De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring

aan het bijvoegsel van het schoolreglement.

Het bijvoegsel werd door de participatieraad goedgekeurd op

28t0812002.

Geheime zitting
1. De zitpenningen van de leden Gecoro
(Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening)
worden Yastgesteld .

ZITTING VAN 24 OKTOBER 2OO2

l. De gemeenteraad verleent eenparig Sunstis advies

omtrent de begrotingswiiziging nr 2 van de kerkfabriek
Sint - M ichiel Zuienke rke.

2. De begroting 2003 van onderstaande kerkfabrieken

wordt eenparig gunstig geadviseerd:

Sint -Mic hie I Zuienke rke
Aandeel gemeente

Sint-Bavo Houtave
Aandeel gemeente

6.221,05

1.431,23

3. De gemeenteraad keurt eenparig de begrotings-

wijziging nr 2 van het dienstiaar 2002 goed.

4. De gemeenteraad neemt kennis van het besluit d.d.

l8/09/2002 van de Gouverneur van de Provincie West-

6

Vlaanderen betreffende vaststelling van de iaarrekening
2001 van het OCMW.

5. De gemeenteraad keurt het bestek, vaststellert van

voorwaarden en gunningwijze voor het aattgotttt van

leningen goed.

a. ondergronds brengen OV LS, en TV-net en aanleg

gasnet Kruiskalsijde 74.400,00 EUR

b. restauratie kerk Sint-Bavo te Houtave (lase 3 )

60.800.00 EUR

c. restauratie kerk Sint-Bartholomeus te Nieuu munster

39.300.00 EUR

voor een totaal bedrag van 174.500.00 EUR:

6. Na bespreking keurt de Semeenteroocl eertparig

het voortgangsrapport 2001 van ltet Sociaal
Impulsfonds goed.

7. De gemeenteraad verleent iiin goedkeurittg voor

het aanleggen van een skeelerbaan op ltet speelplein

achter het Lindenhof en het gieten van eetl fiuderings-
plaat voor de plaatsing van het jeugdlokaal .

Geheime zitting
1. Voor de Gemeentelijke basisschool worden er tij-
delijke kleuteronderwijzeressen aangesteld en wordt
de aanstelling van een tijdelijke leerkracht en een

administratief bediende bevestigd.

ZITTING VAN 21 NOVEMBER 2OO2

l. De genteenteraad verleent éénparig SlutsÍig advies

over de t'olgende begrotingen voor het dienstiaar 2003.

Sint-Bartholomeus Nieuwmunster
Aandeel gemeente 9.460.44

Onze-Lieve-Vrouw Meetkerke
Aandeel gemeente 5.288.64

2. De gemeenteraad gaat akkoord met de uifi'oering van

de nodige werken met betrekking tot de aant'ullende

herstellingswerken aan de Onze-Lieve-Vrouwkerk te

Meetkerke.
De te verwachten meerkosten voor de aanvullende herstel-

lingswerken bedragen 49.542,69 euro. De nodige subsidies

zullen aan het Vlaams Gewest en de Provincie aangevraagd

worden.

3. De gemeenteraad beslist deel te nemen aan het op te
richten overlegorgaan ter studie en voorbereiding van

een intergemeentelijke samenwerking voor crematori-
umbe he e r in We st -Vlaande ren.



4. De gemeenteraad beslist eenparig de aankoop goed te

keuren van tw,ee PC's voor de gemeentelijke basisschool
en dit in het kader van het actieprogramma PC/KD van

het Ministerie van Onderwijs. Voor het schooliaar 2002-
2003 ontvangt de gemeente een toelage van 2.975 euro.

5. De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring

aan de aanvulling van het schoolreglement inzake zorg-
vuldig besÍuur De participatieraad verleende gunstig advies

in de vergadering van 01llll20o2.

6. De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring voor de

aankoop en het plaatsen van een gasketel in "De

NoÍelaar". Het bestek en de raming ten bedrage van 4.950

euro worden goedgekeurd.

7. De gemeenteraad beslist om de nodige aJbraakwerken
uit te voeren, voor het bouwrijp maken van de kavels van

een gedeelte van het perceel van "de Notelaar".
Het bestek en de raming ten bedrage van: 15.000 euro worden
goedgekeurd.

B. De gemeenteraad verleent :ijn goedkeuring om de

romen en buitendeuren van de pastorie gelegen te
Zuienkerke, Nieuwe Steentteg 4l te vernieuwen.
Het bestek en de raming ten bedrage van 24.800 euro worden
goedgekeurd.

ZITTING VAN 27 DE;CEMBER 2OO2

l. De gemeenteraad keurt het jaarplan 2003 van het
j e u gdw e rkbe le idsp lan goe d.

2. De gemeenteraad neemt kennis van het aandeel in de

ko s Íe n i nz.ake b randb ev e ili g in g.

Het gemeentelijk aandeel bedraagt 40.378,I I euro.

3. De gemeenteraad keurt het progrcunn',a 2003 van de

Nieuwe Polder van Blankertberge betreffende de ge-

wone onderhoudswerken aan cle onbevaarbare water-
lopen van de 3de categorie goed.

4. Na toelichting van de voorzitter van het OCMW wordt
het meerjarenplan 2003-2005 goedgekeurd en wordt er
kennis genomen van het budget 2003 van het Openbaar
C e ntrum v oo r M aat s c happe lij k We lzij n

5. De gemeenÍeraad keurt de hiernavolgende belastin-
gen en retributies voor het dienstjaar 2003 goed.

AARD BELASTINGEN AANSLAGVOET

Opcentiemen op de onroerende voorheffing 1.800

Opcentiemen op de personenbelasting lVc

Belasting ophalen huisvuil 20 euro./alleenstaande

40 euro /gezin-handelszaak

40 ewo.l2de verblijf
65 euro./woning in vakantiedorp

I0 euro/kampeerplaats

Belasting te huur stellen kamers 40 euro./kamer

Belasting kampeerterreinen 40 euro./kampeerplaats

Belasting op niet-bebouwde percelen l5 euro./strekkende meter

palende aan de straat

of 125 euro/perceel

Belasting op tweede verblijven 425 euro

Belasting op honden 20 euro./hond

Belasting op dansgelegenheden cat. A: 250 euro.

cat.B : 620 euro

Belasting op luxepaarden 25 euro./paard

Opcentiemen op de door het Vlaams 100 opcentiemen op

Gewest geheven bestrijding van leegstand de door het Vlaams

en verkrotting van gebouwen enlof Gewest geheven

woningen. bestrijding

Retributie huwelijksplechtigheden

op zaterdag,zon- en feestdagen

Retributie op ophalen snoeiafval

Retributie op ophalen grof huisvuil
Retributie voor het verstrekken van

vastgoedinformatie

Retributie voor afschriften van

bestuursdocumenten

75 euro.

15 euro/ per beurt

25 euro /per beurt

25 eurolper aanvraag

0,05 euro/per bladzijde

vanaf 20 kopies

6. De gemeenteraad keurr de belasting op de afgtfte
van administratieve docmnenten voor een termiin van 5
jaar goed.

7. De gemeenteraad keurt het nieuw tarief voor de PMD-
huisvuilzakken goed :
namelijk 5 euro per rol van 20 zakken.

8. De gemeenteraad keurt de overdracht van bevoegd-

heid aan het schepencollege inzake de opdrachten van

het dagelijks beheer goed.

9. De gemeenteraad keurt de toelagen van het iaar 2003
goed en neemÍ kennis van het jaarverslag 2001.

10. De begroting 2003 en het financieel beleidsplan van
de gemeente worden goedgekeurd.

I L De opzegging van het beleidscontract met het cen-

trum voor leerlingenbegeleiding Oostkust voor de

gemeentelij ke basisschool wordt aanvaard.
Het ontwerpdecreet Onderwijs XIV voorziet dat deze voorlo-
pig overeenkomst ophoudt op 3l augustus 2003 en legt de

inrichtende machten de verplichting op om vanaf I september

2003 een nieuw beleidscontract af te sluiten .

12. De aankoop voor meubilair en printers voor de

administratie in het gemeentehuis wordt goedgekeurd.

De raming voor het meubilair bedraagt 2.500 euro en

voor de printers eveneens 2.500 euro.



-Iï,{FORMATIE
WEDSTRIJD RELATIEGESCHENK

In het oktobernummer kreeg iedereen de kans een creatie in
te sturen bij de cultuurraad dienstig als relatiegeschenk voor
Zuienkerke. Het ontwerp moest representatief zijn voor onze

gemeente en goed te reproduceren. De winnaar zou beloond
worden met een prijs ter waarde van 250 euro.

De beoordeling gebeurde anoniem door het college van

burgemeester en schepenen samen met het dagelijks bestuur

van de cultuurraad.
Uit de vijf inzendingen werd de fotomontage van Johan Van

Thourhout weerhouden. Er zijn beelden in verwerkt uit de

vier deelgemeenten. Maar ook kunstvoorwerpen, fauna en

flora komen aan bod in de collage.

Johan, van harte proficiat met de gewonnen prijs en dank aan

de andere deelnemers voor hun inzet bij de wedstrijd!

ZON EN ZORG

Zegthet u iets .... in uw eigen omgeving wat zon en zorg te
brengen? Over de provincie zijn reeds 4 groepjes contact-

vrijwilligers actief, waarbij elke vrijwilliger in zijn eigen

regio, gemiddeld om de 2 weken, een thuiswonende
contactzoekende persoon bezoekt, die door zijnhaar situatie
of gezondheidstoestand een tekort ervaart aan menselijke
ontmoeting en uitwisseling. De vrijwilliger betekent een

steun voor deze medemens, die in een toestand van vereen-

zaming of isolement verkeert of dreigt terecht te komen.

Het vast engagement, werken vanuit de buddy-methodiek,
laat de vrijwilliger toe autonoom het contactbezoek te plan-
nen. Ook een ondersteunend telefoontje behoort tot de

mogelijkheden. Het vrijwilligersgroepje waartoe de vrijwil-
liger behoort komt tweemaandelijks samen in een tafel-
ronde-samenkomst. Zij vormen een hecht en boeiende vrien-
dengroep, wisselen ervaringen uit en zijn steun voor mekaar.

De vrijwilliger kan op begeleiding rekenen vanwege de

coördinator en de contactverantwoordelijke, een aangestelde
vrijwilliger met ervaring in dit soort werk.
Er is voorzien in verzekering en vergoeding van alle kosten
( verplaatsing, telefoon).

Het project geniet o.a. erkenning vanwege het

Provinciebestuur en de Koning Boudewijnstichting.
Zegt het u iets, of wenst u meer informatie?

Neem gerust contact op voor een afspraak :050/33.02.70 -
Francis Masselis, prov. coördinator Project Zon en Zorg,
vzw. Aanvullende Thuiszorg - Familiezorg W.Vl. -
Biskajerplein 3, 8000 Brugge.
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BEVOLKING EN BURGBRLIJKE STAI.ID TE
ZUIENKERKE

AANTAL TNWONERS OP

21.12.2002
3I.t2.200t

2.765
2.119
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AANTAL INWONERS PER DEELGEMEENTE
oP 3t.12.2002

mannen

Houtave 208
Meetkerke 207

Nieuwmunster 257

Zuienkerke 744
TOTAAL 1416

GEGEVENS BURGERLIJKE STAND EN
BEVOLKING 2OO2

geboorten

huwelijksaangiften
huwelijken
echtscheidingen

erkenningen
wijziging voornaam
sterfgevallen
aankomsten

vertrekkers
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KABELDISTRIBUTIE VIA MIXT.ICS

Sedert 9 augustus van 2002 heeft uw gemeentebestuur de

kabeldistributie overgedragen van uw vertrouwde intercom-
munale naar MIXT-ics (ics staat voor informatie- en

Communicatie Signalen).

MIXT-ics is een nieuwe vennootschap van Telenet. Door
deze overdracht zullen op lange termijn aan iedereen nieuwe
toepassingen en diensten via de kabel kunnen aangeboden

worden. Op dit ogenblik verandert er voor de burger niets.

De aangeboden TV en FM- zenders blijven dezelfde en het

personeel van Electrabel zorgl. nog steeds voor de dienstver-



lening. Ook de facturen blijven er hetzelfde uitzien ; enkel de

vermelding kan anders zijn (bv. 'factuur voor rekening van

MIXT-ics')

Meer info over kabeldistributie :

- algemene info : 078/35.35.35
(weekdagen van 8 tot 20 uur - op zaterdag van 9 tot 13 uur)
- voor defecten : 078/35.35.00 (dagelijks 24ru op 24u.)

BENEFIETAVOND VOOR KINDEREN
MET BRANDWONDEN UZ GENT

Op 20 oktober 2002 trad de Vlaamse charmezanger CHRIS-
TOF op in de Schuure te Meetkerke.

Het danscafé gelegen aan de Oostendse Steenweg te

Meetkerke barstte bijna uit de voegen en het publiek ging
letterlijk uit de bol.

Op 2l november overhandigde Pol De Schepper, zaakvoer-

der van De Schuure een bankcheque ter waarde van 2.080
euro aan de vzw kinderen met brandwonden van het UZ
Gent vefte-senwoordigd door mevrouw Marijke Biebuyck
voorzitter en de secretaris Antoine Stadeus.

1,ï" É,Y é,e?7§il, i;? ii,r

DEMEUTEMEESTER
Ronny bvba aannemersbedrijÍ
OPEÍ{BABE EiI PBIUATE WERKEN

OostendzsteenwegTl TEL.:050/3 I 67 13

8377 Zuienherhe - Houtaue FAX: 050/31 02 83
BTW BE 423 214 661 GSM: 0475/23 58 72
Email : demeuLemeester@cobonet.be wua.bLanherfia'ge.netldeneulerueesïer

Bloemenweelde

Ezelstroot I I I
8000 Brugge

Tel. 050/33 35 76
Fox 050/34 19 93
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-OPENBARE 
WERKEI\j,

Möbiuspiil.

Het Groene Punt op een verpakkinS betekent dat het bedrijf dat het pro-

duct op de markt brengt, heel het systeem van selectieve inzameling en

recyclage mee financiert.

Het Groene Punt-lo8o op een verpakking is géén sorteerinstructie.

Het betekent immers niet dat de verpakking waarop het is gedrukt per

definitie gescheiden wordt in6ezameld en dus zat gerecycleerd worden.

Het wil ook niet zegSen dat dit produ« uit gerecycleerd materiaal is

samengesteldl

sta,iese,d@@
Dit betekent dat u de lege verpakking terug naar de wjnkel mag brengen

zodat ze opnieuw kan gebruik worden. Het geld dat u voor de verpakking

hebt betaald toen u ze kocht, krilgt u terug.

Ecotaks

Betekent dat het product aan ecotaks* ondemorpen is. Eventueel staat

het bedrag erbij.

*Ecotaks is een fiscale maatregel op bepaalde we6werpproducten.

Zie ook'vrijstelling van ecotaks' hierna.

Dit teken kan twee dingen betekenen: ofwel kan het product worden

gerecycleerd, ofwel bevat het Serecycleerd materiaal. ln dit laatste ge' ai

moet het woord 'gerecycleerd' erbij staan.

aan uit welk soort plastic het voorw

driehoek verwijst naar het soorr plas

LDpE: 5 = pp; 6 = pS; 7. Andere.

tP

a

een bepaald percentaSe gerecycleerd

Q)FOSTVrrrrrr'r
www.fostplus.be

IAbl DB O(IW E'^\r MILIEU

Logo's en labels op verpakkingen:
kent u de exacte betekenis ?

Als u een verpakking van naderbij bekijkt, merkt u dat er heel wat logo! en labels oPstaan. Deze

symbolen hebben wel de6eliik elk hun eigen betekenis: ze zetten i€ts over de samenstelling van de

verpakking of het product, of ze geven aanwiizingen m.b.t. de bestemming na gebruik. U hebt de

logot en labels hieronder vast al tezien, maar weet u ook exact wat ze betekenen?

H.t Groene Punt

VriistelÍing van ecotaks

Betekent dat het product vrijgesteld is van ecotaks (wat niet noodzakelijk

wil zeggen dat het milieuvriendetijk is). Deze vrijstelling van ecotaks

wordt bekomen omdat de sector zich ertoe verbonden heeft de

producten te recycleren.

Mannetiemetvuitnisbak @
Met dit logo wil men er de consument op wijzen dat afval in een vuil-

nisbak thuishoort en niet in de natuur of op de openbare weg gegooid

mag worden.

P'as'icmm
Deze pictogrammen duiden

gemaakt is. Het ciJfer in de
'I 

=PEï; 2=HDPE: l=PVC; 4=

Percentatepiil

Duidt aan dat dit product

materiaal bevat.

Het Europees ecolabel.

Dit label duidt. in alle landen van de Europese Unie. de producten aan

die het milieu gedurende hun volledige levenscyclus minder schade be-

rokkenen.

Biogarantie

Het BioSarantielabel 6arandeert dat het product bioloSisch geteeld is

zonder pesticiden. zonder chemische meststoffen, ...

10
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GLAS IN DE GLASCONTAINERS

Er wordt nogmaals gevraagd de kroonkurken en deksels te

verwijderen van de glazen flessen of bokalen.
Metalen deksels moeten in de PMD -zak meegegeven wor-
den. De flessen en bokalen dienen gereinigd te worden voor-

aleer 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.

Wij vragen aan alle inwoners een extra inspanning te doen

om de hoeveelheid restafval te verminderen.

VUURTJE STOKEN.

Afval verbranden in open lucht in de tuin is streng verboden.

Het is niet alleen schadelijk voor de gezondheid maar ook
voor het milieu.
Alleen plantaardige afvalstoffen afkomstig van het onder-
houd van tuinen, de ontbossing of ontginning van terreinen

of van eigen bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden
mogen nog verbrand worden, op voorwaarde dat de stook-
plaats zich bevindt op ten minste honderd meter afstand van

huizen, boomgaarden, bossen, hagen enz..

In woonzones is afval verbranden helemaal niet toegelaten.

Er zijn talrijke alternatieven zoals groenophaling (8x per
jaar), thuis composteren, hakselen, gebruik van container-
parken.

CONÏAINER VOOR LANDBOUW-
FOLIES

Gedurende de maand meizal een container geplaatst worden

op de parking achter de Technische Dienst in de Nieuwe
steenweg nr.39A, waarin de landbouwers hun landbouw-
folies kunnen afleveren, onder toezicht van de technische

dienst onder de volgende voorwaarden :

- afleveren de maandagvoormiddag en de woensdagnamid-

dag van 13 uur tot 16.30 uur, na aanmelding in de techni-
sche dienst.

- de folies moeten zuiver zijn van alle vreemde bestanddelen

zijnde putresten, zand of grondresten, om te kunnen ver-
werkt worden.

- folies die gebruikt worden als voederzakken van gehaksel-

de maïs, afdekfolie van maïsputten, krimpfolie op inleg-
kooi, inpakfolie voor hooibalen, tuinbouwfolies

- indien niet conform of niet voldoende gereinigd zal de folie
geweigerd worden

Remi De Clerck
schepen van milieu.

SCHOOLBEZOEKEN OP DE HOEVE.

De kennis van het brede publiek over land- en tuinbouw is
vaak niet zo best. Het verband tussen het voedsel dat op tafel
komt en de landbouw die instaat voor de productie ervan, is

voor verschillende kinderen onduidelijk. Met diverse acties

wil Landbouweducatie WestVlaanderen de hedendaagse

Iand- en tuinbouw beter kenbaar maken, zowel bij kinderen

als volwassenen. Momenteel loopt een project dat zich speci-

fiek richt naar de scholen: de uitbouw van een netwerk land-

bouwbedrijven die schoolkinderen op de hoeve ontvangen.

Kinderen horen te weten wat landbouw is. Naast het educa-

tieve aspect biedt een boerderijbezoek kinderen ook de kans

dingen zelf te beleven, ontdekken en ervaren. Gezien de

actuele vraag vanuit het onderwijs, om ervaringsgericht en

levensecht te leren. hopen wij dat dit initiatief ertoe bijdraagt
dat meer schoolkinderen. via een boerderijbezoek, de land-

bouw beter te leren kennen. Zo kunnen misschien ook uw
kinderen binnenkort honderduit vertellen over wat ze die dag

beleefden op de boerderij.

Bent u als landbouwer geïhteresseerd om een klas op
uw hoeve te ontvangen? Dan krijgt u vanuit het netwerk

steun op verschillende vlakken. Er wordt vorming voorzien
waarop u tips krijgt voor een geslaagde ontvangst van de kin-
deren. Voor advies en didactisch materiaal kan u terecht bij
het netwerk en per bezoek wordt een financiële vergoeding
voorzien. Verder geniet u ook van de gemeenschappelijke

promotie van het netwerk. Ook worden er geregeld bijeen-
komsten georganiseerd waarop u ervaringen en tips kan uit-
wisselen met uw collega's. Aarzel niet om met ons contact
op te nemen voor meer informatie.

Staat u in het onderwijs en bent u geboeid door dit initiatief?
Weldra hoort u meer van ons.

Momenteel zijn wij nog op zoek naar enkele mensen uit
onderwijsmiddens die dit initiatief een waÍrn hart toedragen.

Mensen die samen met ons op zoek willen gaan op welke
manier we het best kunnen inspelen op concrete vragen en

verwachtingen van leerkrachten omtrent dit initiatief.
Bent u geïnteresseerd om met ons mee te denken of wilt u

gewoon meer informatie, geef ons dan een seinde.

Voor rneer infunnatie kan u terecht bij 'htndbouweducatie
WesÍ-Vlaanderen' in het provinciehuis Essenkasteel,

Wmnenv:eg 100, 8600 Diksmuide. rel. 050/51.93.50 (An

Van Damme)
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OVERZICHT RIJBEWIJSREGLE- 1. Op de weg van de hoeve naar het veld

MENTERING VOOR LANDBOUW- en omsekeerd

TRACTOREN .NIEUWE RIJBEWIJS. LEEFTIJD
REGLEMENTERING VOOR LAND.
BOUWTRACTOREN (vanaf 01.09.02) MrM < 15 ton: l8 jaar

MTM > I 5 ton: 2l jaar, of I 8 jaar met getuigschrift

van een rijbewijs van minstens de categorie B.

De vóór I september 1986 geboren bestuurders blijven vrij-
gesteld van het rijbewijs of het genoemde rijgetuigschrift.

Bestuurders van landbouwtractoren en hun aanhangwagens

en eveneens van voertuigen die als landbouwvoertuig, als

van beroepsbekwaamheid

landbouwmotor of als maaimachine ingeschreven zijn, die RIJGETUIGSCHRIFT VOOR
geboren zljnna3l augustus 1986 en die rijden van de hoeve LANDBOUWTRACTOR
naar het veld en omgekeerd, moeten vanaf I september

2002 houder en drager zijn van een getuigschrift van wel- Geboren vóór I september 1986:

slagen in een theoretisch examen voor landbouwtractoren of geen rijgetuigschrift
Geboren na 3l augustus 1986 :

verplicht rijgetuigschrift of rijbewijs B

2. Andere traiecten
Het theoretische examen wordt afgelegd in de examencen-

tra die bevoegd zijn vrxtr de gewone rijbewijsexanrcns. De LEEFTIJD
kandidaten kunnen, net zoals de andere rijbewijskandida-
ten, vrij een examencentrum kiezen. MTM < 7,5 ton: l8 jaar

MTM > 7,5 ton: 2l jaar, of l8 jaar met getuigschrift van
De minimumleeftijd om dit examen af te leggen is l6 jaar. beroepsbekwaamheid

De kandidaat moet zijn identiteitsdocument voorleggen en RIJBEWIJS
twee recente pasfoto's en ook de retributie van 15 EUR
betalen. Geboren vóór I oktober 1982

geen rijbewijs
De examencentra geven na het slagen voor het theoretische Geboren na 3l september 1982:
examen het rijgetuigschrift voor landbouwtractor af. De verplicht rijbewijs B. B+E, Cl, C. Cl+E of
afgifte van het getuigschrift is inbegrepen in de retributie, C+E, naargelang MTM
die voor het examen betaald moet worden.

Het rijgetuigschrift laat enkel het besturen van landbouw-
tractoren op Belgisch grondgebied toe.

kNl rurNEN

N-2 FREDDv
VAN RYCKEGEM

AAIVI,IiG EN ONI}EBHOIID

Leeglandstraat20 8377 Zuienkerke
rer o5o/3r 16 so 

GSiïïtH:ï:ià

ombochtel ijke geitenkoos
oPenba?e morkten:

woe. zot. Knokke
zondog 5t. Michiels
donderdog Zedelgem
donderdognomiddog folkloremorkt HeÍst
vrijdog Blankenberge

verkoop op de hoeve di en vrijd. no 77u.

Meetkerks estroot 76 Zui enkerke
tel. 050 - 417618

t2



-CULTUUR
VOORDRACHT CULTUURPRIJS
KOEN SCHERPEREEL

De cultuurprijs Koen Scherpereel kan jaarlijks toegekend
worden aan een persoon of vereniging die zich verdienstelijk
heeft gemaakt en/of vernieuwend werk heeft geleverd ten
bate van het culturele leven te Zuienkerke. Kandidaten moe-

ten ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de
gemeente Zuienkerke. Kandidaatverenigingen moeten een

lokaal verankerde werking hebben.

Elke inwoner van Zuienkerke kan schriftelijk kandidaturen
met motivatie voordragen voor 28 februari, te bezorgen in het
gemeentehuis tav. de Cultuurraad, Kerkstraat 17, 8377
Zuienkerke. De eerstvolgende Algemene Vergadering beslist
over de uitreiking of niet uitreiking van de " Koen
Scherpereelprijs."

De Cultuurprijs Koen Scherpereel bedraagt 250 euro. Deze
prijs wordt overhandigd tijdens de openingsreceptie van de
j aarlijkse kunsttentoonstelling.

JAARPROGRAMMA CULTUURRAAD

Ook in het nieuwe jaar wil de cultuurraad u een gevarieerd en

interessant cultureel aanbod voorschotelen. Een overzicht:

NIEUW NIEUW NIELIW NIEUW NIEUW !!!!!!!!

Cultuur op verplaatsing

In navolging van de succesvolle uitstappen naar een aantal
activiteiten van Brugge 2002 (be1oek aan Van Eyck ten-
toonstelling en het Concertgebouw, dansvoorstelling
BEET!, concert Filharmonisch orkest) heeft de
Cultuurraad een viertal voorstellingen uitgekozen, die
zeker de moeite waard zijn: rwee theaterstukken, een dans-
voorstelling en een concert. Door de groepsreservatie zijn
de tickets aantrekkelijk geprij sd.

Weg en weer
Ensemble Leporello en Het Paleis

In deze komedie vertelt de Hongaarse auteur Ödön von
Horvàth het verhaal van Havlicek, een uitgeweken drogist die
wordt teruggestuurd naar zijn geboorteland. Hij mag daar
echter niet binnen omdat hij niet over de juiste papieren

beschikt. Hij wordt van de ene douanepost naar de andere
gestuurd met allerlei absurde toestanden tot gevolg. Deze dol-
drieste klucht geeft schrijnende situaties op een luchtige
manier weer. Het is een vertelling over absurde wetten,
hulpeloze liefde en de kleine dagelijkse problemen.

hterdag l5 februari
- 20 uur in de Saveryszaal van het Casino in Blankenberge.

Inkom: € 9,-

x
Retina Dance Company

X is een wervelende dansvoorstelling die geinspireerd is op
de fascinatie voor spelprogramma's. De dansers zijn gevat in
een overlevingsspel: om X te bemachtigen moeten ze bepaal-
de fysieke en geestelijke proeven uitvoeren. Zij weten niet
hoe het afloopt maar zoeken en vechten steeds verder.
Naarmate de voorstelling vordert wordt alles hectischer en

wordt de toeschouwer op de proef gesteld.

X is het resultaat van een doorgedreven samenwerking tussen

componisten, kostuum-. licht en decorontwerpers en choreo-
grafen, een prachtig. opwindend, hedendaags dansstuk.

Retina Dance Company is een intemationale groep dansers

o.l.v. de Belg Filip Van Huffel en de Britse Sacha Lee.

hterdag 22 februari
- 20 uur in de Save,n'saaal van het Casino in Blankenberge.

Inkom: € 9,-

Mozart
Anima Etema o.l.v. Jos van Immerseel

Dit is het eerste concert in 2003 door het huisorkest van het

Concertgebouw. Het orkest brengt grotere en kleinere stukken
voor één of meerdere solisten die Mozart's begaafdheid en

inzicht in het geraffïneerde spel tussen solist en orkest tonen.
We horen viool, altviool, fluit, pianoforte en zang, dit laatste

door de virtuoze sopraan Sandrine Piau.

Woensdag 12 maart
- 20u Concertiaal - Concertgebouw, Brugge.
Inkom: €10,-.

Knecht van twee meesters
Werkgroep 66

Truffaldino is een knecht van honger, grote honger. Wanneer
hem de kans geboden wordt om in dienst te treden bij een

tweede baas, knort zijn maagje direct "ja". Maar zijn buik
denkt sneller dan hijzelf en zo zit onze Truffaldino al rap in de
patatten. Hij raakt verstrikt in een kluwen van liefdesperike-
len. De poppen gaan letterlijk aan het dansen in dit onverval-
ste commedia dell'arte stuk.

Zaterdag 3 mei

- 20 uur De Dijk, Sint-Pieters, Brugge.

Inkom: € 6,-.
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Het aantal tickets per voorstelling is beperkt. Reserveren

vooraf is verplicht. De reservatie is pas definitief bii betaling.

Tickets worden niet omgeruild noch terugbetaald. Reserveren

kan in het gemeentehuis elke voormiddag van maandag tot

vrijdag tussen 8 uur en I2 uttr

Kunsttentoonstelling
Tijdens de doortocht van de Tweedaagse Voettocht van

Blankenberge organiseert de Cultuurraad een tentoonstelling

met werken uit verschillende disciplines in de dorpskern van

Zuienkerke. In deze tentoonstelling proberen wij lokaal talent

aan bod te laten komen. Wij zoeken nog steeds deelnemers

die voldoende en kwalitatief werk kunnen brengen. Meer

informatie in het gemeentehuis.

1l-juli viering.
Naar goede jaarlijkse traditie wordt een gepast feestprogram-

ma opgezet. In het verleden passeerden volksfeesten, komie-

ken en academische zittingen de revue. Ook dit jaar zullen wij
niet nalaten de Vlaamse nationale feestdag op een geschikte

manier te herdenken. Meer informatie volgt.

Kunstroute
De zesde Kunstroute gaat door tijdens het tweede en derde

weekend van augustus. De formule blijft ongewijzigd: in de

vier dorpskernen van Zuienkerke wordt zowel binnen als bui-

ten een gevarieerde keuze aan kunstwerken tentoongesteld. Er
wordt extra werk gemaakt van een goede bewegwijzering.

Kandidaten zijn steeds welkom. Meer informatie in het

gemeentehuis.

Open Monumentendag
Zuienkerke neemt opnieuw deel aan de nationale Open

Monumentendag. Het thema dit jaar is Steen. De werkgroep

zal zich inspannen om dit thema op een toegankelijke en ori-
ginele manier voor te stellen. Ook zullen we proberen om een

aantal interessante plaatsen i.v.m. dit thema op te zoeken en

open te stellen. Open Monumentendag gaat door op de twee-

de zondag van september.

Cultuurcafé
Na het succes van het optreden vorig jaar voorzien wij in het

najaar opnieuw een cultuurcafé.

THEATER KLEIEM PRESENTEERT
EEN HUIS MET GOUDEN BALKEN

Voor de l9de maal in ons beroepsleven van toneelspeler staan

we tijdens de krokusvakantie weer op het podium van de

gemeentelijke sportzaal met een nieuwe, mooie en onuitge-

voerde klucht, namelijk " EEN HUIS MET GOUDEN
BALKEN" van Diana Monshouwer.

In die titel zit veel verscholen! Wie woont er in dit huis? Hoe

ziet het eruit? Wat gebeurt er binnenin? Maar ook... wat
gebeurt er buitenshuis? In de hof bv.?

l4

Reden genoeg om kaarten te reserveren en om u weerom

krom te lachten met de onvervangbare clowns WALTER
FRANCO GEERT CLAERHOUT CN BARTEL JASPAERT.

Ze zljn al volop bezig met hun best beende voor te zetten om

u allen volop te laten genieten.

Voor zover wij op de hoogte zijn werd "Het huis met gouden

balken" nog nooit ten tonele gebracht in "onze contreien" en

we zijn dan ook fier en blij dat we dat aan U op een presen-

teerblaadje kunnen aanbieden.

Opvoeringen : 28 februari 2003

| -2- 3 - 5 -7 - 8 maart 2003-

telkens om 20 uur behalve 2 en 5 maart 2003 om 19.30 uur

Kaarten zijn te verkrijgen bij Alain en Ann De Vlieghe,

Nieuwe Steenweg 40a. 8377 Zuienkerke

tel. 050141.55.42

Theater Kleienr.

TONEELKRING DE BOMMELAAR
PRESENTEERT SCHAT IK BEN'R
HOOR !

Toneelkring De Bommelaar speelt dit jaar opnieuw in De

Bommel te Nieuwnumster

De opvoeringen vinden plaats op vol,eende data :

vrijdag '7 en 14 maar 1003 om l0 uur
zaÍerdag 8 en 15 maart 100-l om 20 uur

woensdag 12 maart 200,3 om f0 uur

zondag 9 maart 2003 om 18 uur

Kaarten zijn enkel in voorterkoop aan 5 euro

te verkrijgen bij :

Bemard Lucker-Vandenbussche

Doelhofstraat 3-1. Nieumunster
tel. 050/ 41.90.51



I JEUGD
SPEELPLEIN\MERKING De dagprijs per kind :

,,DE pLOETERS» a) kinderen van inwoners Zuienkerke = 3 euro per dag. Voor
het derde kind en meer uit hetzelfde gezin = 2 euro per kind

Er is opnieuw opvang voorzien voor de kinderen van 3 tot l2 b) opvang na l7'30 uur wordt l '50 euro per kwartier'

jaar gedurende het krokusverlof van maandag 3 maart 2003

ror en mer vrijdag 1 maart. ook gedurend" #;,,,*;; il"#,ffi!à)iiiï:fftill[ï'&ïi"r'i:,ïii.'
van maandag 7 april tot en met vrijdag 18 april 2003 is er
speelpleinwerking' 

Remi De clerck
Vo o r zitt e r s p e e lp I e inw e rkin g.

EURO. CHILDREN: WAAROM
NIET IN U\ry GEZIN.

Eventueel geinteresseerde families kunnen bij hun aanvraag

Sinds 1956 organiseert Euro-Children vakanties voor kinde- steeds de keuze uitdrukken betreffende land van herkomst,
ren die in andere sociale omstandigheden opgroeien. De leeftijd,periode waarin zegastgezinwensentezijnof zeeen
bedoeling van Euro-Children is een band te scheppen tussen jongen of een meisje wensen uit te nodigen.

de gastgezinnen enerzijds en de kinderen uit andere landen

anderzijds. Volgende zomervakantie worden de kinderen uitgenodigd in
de volgende periodes :

Voor deze kinderen maar ook voor de gastgezinnen is het

steeds een verrijkende ervaring en het feit dat 60Vo van de van 1 juli tot 25 juli of van 24 juli tot 18 augustus.
kinderen opnieuw door hun gastgezin worden uitgenodigd
bewijst dat er wel degelijk vriendschapsbanden ontstaan. Geihteresseerde gezinnen kunnen steeds bijkomende inlich-

tingen en/of aanvraagformulieren bekomen bU Rik Dewaele,
De kinderen zijn afkomstig uit Kroatië, Slovakije, Tsjechië. Roterijstraat 23, 8860 Lendelede.
De nieuw uitgenodigde kinderen worden geselecteerd door tel en fax 050/31.66.90
organisaties in hun eigenland en hun leeftijd is tussen 9 en 13 of bij Euro-Children, Karel MirystraaÍ 2,2020 Antwerpen
jaar. Voor dit jaar zoeken we nog 100 gezinnen die gastgezin rcl 03/24'7 .88.50
wensen te worden voor nieuwe kinderen. of raadpleeg onze website www.eurochildren.be

Drnr VANïOR.RE
uw speciolist in de streek

voor olle interieurinrichting

(keukens, bodkomers, sloopkomers, etc,...)

Ook olle schriinwerk op moot.

Brugse Steenweg I
8377 Zuienkerke

tel. O495 47 55 37

ndimo
IMMOBILIEN BVBA

TANIA ROOSE VERHUUR-VER!(OOP

WENDIM0 BVBA / Jok$rool 14 / 8420 WENDUINE

TELTFooN (0)50 / 42720s / FAX (0)50 / 42 4s 27

WWW.WENDIMO.BE
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ISEN/OREN
TOT EN MET zOW GRATIS TRAM EN
BUS VOOR 65+ MET DE OMNIPAS 65+
VAN DE LIJN.

Sinds 2000 kunnen Vlaamse 65-plussers gratis reizen met de

bussen en trams van De Lijn. De 1,1 miljoen gratis 65+kaar-
ten die sindsdien werden verspreid , zijn geldig tot en met 3l
december 2002.ln de tweede helft van december 2002 kdj-
gen alle Vlaamse 65-plussers automatisch een nieuwe 65+
kaart van De Lijn. Het is niet nodig om een aanvraag in te die-
nen voor de nieuwe kaart. de verzending gebeurt tijdig en op

basis van adressenbestanden die De Lijn krijgt van alle

Vlaamse gemeenten.

Omnipas 65+ : nieuwe kaart met langere geldigheid.
De 65+ kaart kreeg een nieuw ontwerp (zie illustratie) en een

nieuwe naam. Voortaan heet de gratis kaart Omnipas65+.
Daamaast heeft De Lijn gekozen voor een kaart van betere

kwaliteit. Zeblijft immers vijf jaar geldig.

Wanneer krijg ik mijn kaart?
De Omnipas 65+ is geldig van I januari 2003 (niet vroeger) tot
en met 3l december 2007. Wie nog 65 moet worden krijgt zijn
of haar kaart in de maand voor zijn of haar 65ste vedaardag.

Samen met de kaart kdjgt elke 65-plusser een folder met alle

informatie over de Omnipas65+ en enkele praktische tips.

Kaart niet gekregen op 31/1212002.2
Wie de omnipas 65+ niet heeft gekregen op 3l december,

moet dit zo snel mogelijk melden aan onze dienst

abonnementen in zijn of haar provincie. Indien de persoons-

gegevens van de 65-plussers genoteerd staan in het klanten-

bestand van de dienst Abonnementen van De Lijn. bezorgen

wij zo snel mogelijk de Omnipas65+.

Vóór 3l maaft 2003 of binnen drie maanden na de 65ste ver-
jaardag maken we de Omnipas 65+ gratis aan. Voor elke aan-

vraag nadien rekenen we prijs aan van een duplicaat : 8,25

euro voor het eerste duplicaat binnen hetjaar. I 6.50 euro voor

het tweede en 24,15 euro voor het derde en elk volgende

duplicaat.

Waar geldig?
Met de Omnipas 65+ van de Lijn kan de 65-plusser ook
gratis rijden met de bussen en trams van de TEC in Wallonië

en de bussen. trams en metro van de MIVB in Brussel. Bij de

MIVB mag dit enkel vanaf 9 uur op weekdagen.

Tijdens het weekend en op feestdagen is er geen beperking bij
de MIVB.

Zowel bij De Lijn als de MIVB moet bij elke opstap de kaart

in het ontwaardingstoestel gestoken worden.

Bij de TEC volstaat het om de kaart te tonen aan de chauffeur.

b§;
Omnllr*&u.

r:c { ''-
Srh.d-&Èd../ry
bGÉ Fdll6 t4S§qe
i6F à!F.xtre&.

lndustrie Zone BIauwe 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

#\
DïAqSïrEtr
JABBEKE - OUDENBURG

BEGRAFENISSEN . CREMATIES . GRAFZERKEN - FLINERARIUM

www. begrafenissen-tavernier. be

Gistelsesteenwe g 329 - Jabbeke
050 - 81 38 48.050 - 81 20 85

Fax 050 - 81 429r

t6



- SPORT EÀT VRIJE TITD
JEUGDSPORTCONTRACT 200'2

KLEUTERGYM
Vanaf januari is de sportdienst in samenwerking met Fedes

gestart met kleutergym voor kleutertjes van het tweede en

derde klasje.

Evy Jonckheere geeft deze lessen in de gemeentelijke sport-
zaal, elke vrijdag van 15.15 tot 16.15 uur. Voor meer inlich-
tingen kan je steeds contact opnemen met de sportdienst.

DANSEXPRESSIE VOOR KLEUTERS
Vanaf donderdag 6 februari start de dansclub Paso Doble uit
Blankenberge in samenwerking met de gemeente Zuienkerke
met een cursus dansexpressie voor kleuters.

De lessen vinden plaats in de gemeentelijke sportzaal, elke
donderdagavond van 18.15 uur tot 19 uur.

Inschrijven kan via de gemeentelijke sportdienst.

HIP HOP VOOR 7 TOT 12 JARIGEN
Aansluitend op de dansexpressie voor kleuters wordt er van

19 tot2O uur een lessenreeks hiphop georganiseerd.

Muriel Defevere van dansgroep Paso Doble is de lesgeefster.

Inschrijven kan nog altijd via de gemeentelijke sportdienst.

ZWEMINSTUIF EN STEP -KICKBIKE-PUSHSTEP
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de gemeentelijke
sportdienst in samenwerking met de speelpleinwerking, de

scholen en Bloso een zweminstuif in Pier 10 in De Haan.

Dolhjnen, zeemonsters en pirateneilanden bevolken op dins-

dag 15 april en woensdag 16 april2003 het zwembad.

In de namiddag brengt Fedes dan dolle pret met iets wat meer

is dan cool speegoed : steps.

Folders worden nog verspreid, maar 6 tot 12 jarigen, hou

vooral deze data vrij.

SPORTRAAD ZUIENKERKE
De sportraad van Zuienkerke is op zoek naar nieuwe leden.

Deze vereniging organiseert jaarlijks de Meetkerkse
Moerentocht, de sportquiz en fotofietszoektocht.
Ben je jong of oud, man of vrouw, bij de sportraad zit je goed.

Interesse, neem dan contact op met de voorzitter Alain De
Vlieghe tel. 050141.55.42

Dameskapsalon

GIDICO
de decker chantal ffi*,

,.ffff'iÉïï
nieuwe steenweg BB 'ffiÀW'
8377 Zuienkerke exclusively
tel. 050/41 84 14 Professional

Pololere lcotro

Romoin Lieboert-Willoert
Heerweg 20 - 8377 Meetkerke

Rodio & TV technicus
OFFICIELE PHILIPS DEALER

Eigen hersteldienst : tel. 050/32 03 80
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-BIBLIOTHEEK
EEN GREEP UIT DE AANWINSTEN VAN
BOEKENNOK.

VOLWASSENENAFDELING

ROMANS

DE

TITEL
Dossier K.
Langs de Kongo
Een kem van leugens

Geheel de uwe

AUTEUR
Jef Geeraerts

Jeffrey Tayler
Iris Johansen

Connie Palmen

JEUGDAFDELING

LEESBOEKEN

TITEL
De halloweenheksen

Roots :

het verhaal van Vlaanderen

Spottie

AUTEUR
Patrick Lagrou

Karel Verleyen

en Frank Lea

Anne-Mie De Leener

AUTEUR
Jan Leyers

Julien Van Remoortere

Ginette Geenens en Anne Wislez

Andreas Janitzki

Katrien Verstraete

Informatieve boelen
TITEL
De schaduw van het kruis : het verslag van een reis naar Jeruzalem

in het spoor van Godfried van Bouillon.

Actief genieten in groen Vlaanderen :

twintig kant-en klare weekends voor de hele familie

Niemand mocht het weten : het leven van een laaggeletterde vrouw

Vissen met de werphengel : materiaal, techniek, vissoorten.

Het erf van mijn moeder :drie generaties vrouwen in land- en tuinbouw.

Carfé en Feestzaal

De Nieuwe Blauwe Toren

Zaal voor alle gelegenheden tot 200 personen:

huwelijken, communieFeesten, vergaderingen, rouwmaaltijden

Eigen keuken! - Ruime parking!

Blankenbergse Steenweg2 - 8377 Zuienkerke
Tel./Fax O5O|3L 44 65 - GSM 0497142 32 98

18
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- mArina neirinch -
walram romboudstraat 13

8380 lissewege

tel.050154 67 40
gsm0495130 40 10



-DERDEWERELD
OPBRENGST 11 11 11

De totale opbrengst bedroeg 1.776 etro
Wij bedanken alle medewerkers.

- VEILIGHEID EÀ\T GEZOT,{DHEID I
PROVINCIALE CAMPAGNE :

.. VROEGTIJDIGE OPSPORING BAARMOEDERHALSKANKER.''

In de regio "Brugge" meer bepaald in de gemeenten Gelieve u voor dit onderzoek te wenden tot uw huisans of
Beernem, Blankenberge, Brugge, Damme, Jabbeke, gynaecoloog. Kanker aan de baarmoederhals is volledig te
Knokke-Heist, Oostkamp, Torhout, Zedelgem en genezen als men er op tijd bij is. Baarmoederhalskanker kan

Zuienkerke loopt vanaf I 8 november tot en met 15 februari heel langzaam ontstaan zonder dat u het opmerkt. Het nemen

2003 de provinciale campagne " Opsporing van baarmoeder- van een uitstrijkje is een eenvoudig en pijnloos onderzoek.

halskanker". De vrouwen vanaf 25 tot en met 64 jaar in de Indien uw baarmoeder werd verwijderd, vraag dan aan uw

regio Brugge zullen door het Provinciebestuur van West- arts of een uitstrijkje voor u nodig is.

Vlaanderen bij brief worden aangespoord om een uitstrijkje
van de baarmoederhals te laten afnemen. Deze oproep is heel Meer informatie over het project is te vinden op de provin-

belangrijk voor wie nog nooit een uitstrijkje liet nemen of ciale website www.westvlaanderen.be

wanneer dit meer dan drie jaar geleden is.

Hr*L0,5'P,'ie JÀ^i^5on

Boerenbrood met hesp
diverse koude en worme schotels

teo-room

Openvonofllh30
gesloten op moondog en dinsdog

(in iuli en ougustus enkel gesloten op moondog)

Kerkhofstroot l7
8377 Houtove

Tel.050/31 40 ó0

Gelegenheid voor fomilieÍeesten en rouwmooltiiden

Zuienkerke : 1.090 euro

Houtave :329 eluro

Nieuwmunster 23J etro
overschrijvingen : 120 euro

ZEI.FBEDIENING

ip 6t hoekstje

EIEEIB
Nieuwe steenweS! 64

8677 Zuienkerke
teI. 050/4I I9 66

Dage$ks open van 7u tot I2u3O
en van 15u5O tot 19u

op ZONDAG doorlopend open van 7u tot 15u.

Élroenten, fruit, kaas, charcuterie,
kaasplanken, fruitmanden, biermanden,

gï'ote keus w[jnen en sterke dranken,
da€elijks vanaf 7 u brood,

boterkoeken en patisserie - kranten,
tijdschriften en wenskaarten

t9



- VE REÀ\r/G/ÀíG SLEVE Il
BILJART 2OOO

Op zaterdag I I januari 2003 werd
tijdens het jaarlijkse souper de

kampioen van het afgelopen speel-
jaar gevierd.

TURNEN VAN
VAKANTIEGENOEGENS

Op dinsdag 2l januari 2003 is een tweede sessie van l0
tumlessen van stafi gegaan .

DAVIDSFONDS AFDELING
ZUIENKERKE

Davidsfbnds Zuienkerke staat nog in zijn kinderschoenen.

De plaatselijke aÍdeling werd nog geen 5 jaar geleden opge-

richt. Toch kennen we een groeiend aantal leden en zijn we

er ieder jaar terug met een gevarieerd en boeiend jaar-

programma.

Lid worden is eenvoudig en niet duur. De bestuursleden
(Joris Weyts, Georges Suvée, Jacques Demeyere. Luc
Deschoolmeester, Bartel Jaspaert. Willy Proot, en Jeannine

Samijn) geven u hierover graag inlichtingen.
Iedereen is welkom (ook nret-leden) op onze activiteiten.
Dit voorjaar bieden we u allen het volgende aan:

GRANDIOOS SINTERKLAASFEEST
VOOR DE ZUTENKERKSE KINDEREN

Voor de eerste maal in de geschiedenis van Groote-
Zuienkerke, werd het sinterklaasfeest opengesteld voor alle

Zuienkerkse kinderen tussen 2 en l0jaar.

Dit was mogelijk door de samenwerking van 8 plaatselijke
verenigingen, namelijk : ACW KBG, KVLV-Houtave, de

vier gezinsbonden en vakantiegenoegens. We mogen ook

20

Elk dinsdagavond van 19 tot 20
Nadine Van Renterghem tumles
gemeentelijke sportzaal.

Iedereen is van harte welkom I

Inschrijven kan nog steeds de

Dekeyzeq tel. 050141 .35.62

uur geett leerkracht LO
voor jong en oud in de

avond zelf of b1j Edith

Donderdag l3/2 om 20.00 uur
Spietsela - Muziek beluisteren

De vier jaargetijden van Mvaldi
Toelichting: Stefan Dewitte

Maandag 1713 om 20.00 uur
Spietsela -Vertelavond
Knechten en meiden in de Polders

Verteller: Johan Ballegeer

Zaterdag2614
Dagtrip Bezoek aan Lier
Gids:
Georges Suvée

Jeannine Samijn

het gemeentebestuur niet vergeten voor het aanbieden ran

de nodige accommodatie.

Het poppentheater Jan Sando was van de panij en dit ri i.
meteen een schot in de roos.De ervaren poppenspreler ui:t
de kinderen enthousiast mee te slepen. het sas een uc-tiei

samenspel tussen kinderen en poppenspeler. \\-e hotrrden de

80 kinderen soms roepen tot in de cafetaria.. Daar u i:-. een

ploeg van medewerkers, alles aan het klaar maken rot'rr de

patze.



De vrolijke bende kinderen en hun ouders werden

dan naar boven gelokt door de geur van vers

gebakken pannenkoeken. Het was een ware

stormloop en we kwamen bijna handen tekort om
iedereen in die korte periode te bedienen. Na de

pauze werd het programma van het poppentheater

wat rustiger verder gezet.

De kinderen werden wat onrustiger want ze veÍ-
wachten een andere hoge gast. Uiteindelijk wer-

den ze beloond, de brave Sint en 2 pieten deden

hun intrede. Alle kinderen mochten bij de sint
komen, en ieder ingeschreven kind kreeg een zak

snoep. Niets anders dan blije, soms wat betraande

gezichdes. Verschillende ouders en medewerkers

bleven nog wat nakaarten in de cafetaria, en alle
pannenkoeken waren op. We kunnen beslist
geslaagde namiddag spreken.

Ondertussen vond er ook nog een evaluatievergadering

plaats.Daar werd beslist dat dit initiatief kan worden verder
gezet. De Sint komt dit jaar terug op 23 november 2003.

van een

TRUDO VERSTRAETE
DOELHOFSTRAAT 52

8377 NIEUWMUNSTER
050 / 41 70 54

Verkoop en herstellingen

Illiele
Er is geen betere

S L A G E R IJ

EÍi1'1fi
SPECIALITEIT

gehakt, worst,
droge worst,
bloedworst

Nieuwe Steenweg 60,

8377 Zuienkerke
Tel. 050141 13 4l

www. slagerij herman.be
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TBURGERLIJKE SUAÀÍD
GEBOORTEN

MIRA HOUTTEKIER,
dochterde van Decrock Emilie en

van Houttekier Tommy, geboren

te Deinze op 29 oktober
2002,wonende te Houtave.

STORM PAPE,

zoontje van Chalmet Vicky en

van Pape Christoph, geboren te

Oostende op 20 november 2002,
wonende te Nieuwmunster.

FEMKE INGHELBRECHÏ
dochtertje van Vandamme
Tamara en van Inghelbrecht
Rudy, geboren te Oostende op 28

november 2002, wonende te

Houtave

ROBBE INGHELBRECHT,
zoonde van Vandamme Tamara

en van Inghelbrecht Rudy, gebo-

ren te Oostende op 28 november
2002, wonende te Houtave.

BART DEUSS,
zoontje van Cardinael Michèle en

van Deuss Paul, geboren te

Brugge op 4 december 2002,
wonende te Meetkerke.

LUKA CLAESSENS,
zoontje van Desomer Heidi en

van Claessens Raphaël, geboren

te Oostende op 15 december
2002, wonende te Nieuwmunster.

Wij wensen Mira, Storm, Femke,

Robbe, Bart en Luka een lang,
gezond en gelukkig leven toe!

HUWELIJKEN

BALLEGEER KATTY geboren

te Blankenberge op 16 juni 196l
en LEEMAN FRANCIS, gebo-

ren te Wetteren op 14 augustus

1963, gehuwd te Zuienkerke op

l9 oktober 2002

VAN DEN EYNDE SOFIE, gbo-
ren te Duffel op 24 maart 1980 en

DUFOUR STEVEN, geboren te
Blankenberge op 17 augustus
1976, gehuwd te Zuienkerke op

23 december 2002.

Proficiat aan de jonggehuu:dert!

STERFGEVALLEN

SUVEE ANDRE.
geboren te Houtave op I juni
1924 en overleden te Houtare op

l3 oktober 2002. echt-eenoot van

Plaiy Judith, wonende te Houtar.e

BLANCKAERT ADRO\IE.
geboren te Houtave op I maart

l9l3 en overleden te

Blankenberge op T oktober
2002, weduwe van De Pré Jules.

wonende te Nieuwmunster.

WALRAET FRANK\.
geboren te Brugge op l6 \eptem-

ber 1958 en overleden te
Nieuwmunster op I I nor entber
2002,partner van Snteken: Strnja

wonende te Nieuu'mun:ter.

PEPELS MATHIJS.
geboren te Geleen t\ederland I

op 18 november 19-3*5 91 1'rrerle-

den te Nieuwmunster t-rp l9
november 2002, echtgenr)L)t van

Vodderie Frida. s onende Ie

Nieuwmunster.

DEWULF GEORGES.
geboren te Dudzele op l6 ntain
1928 en overleden te Brugge .rp
l9 januari 2003. echtgenrrrrt \iln
Zwaenepoel \lariÈ-Ltrui:e .

wonende te Zuienkerke

Wij bieden de .farnilie t,ritt t/trr-
neming aan.
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JUBILEA

Op I oktober 1952 traden André Suvée en Judith Plaiy
(Houtave) in het huwelijk te Oedelem. Aan zijn ziekbed

werd deze dag herdacht in intieme kring. Op l3l10 overleed

André thuis. André was gekend en gelieÍd. Hij was bloedge-

ver tot hij de leeftijdsgrens bereikte met 120 giften op zijn
repertoire. Hij was ondervoorzitter van de Vriendenkring
van Bloedgevers. Als fervent fietser koppelde hij het aange-

name aan het nuttige en was ronddrager van het

Polderkrantje te Houtave. \\'e bieden zijn echtgenote en zijn
familie onze blijken van deelneming aan.

Voor Jozef Lambert en Godelieve Beuckelaere
(Zuienkerke) kon er ook geen viering doorgaan omwille van

de gezondheidstoestand van Jozef. Op l 0 oktober was het 50
jaar geleden dat zij tror.rwden te Blankenberge.

Marcel Willaert en Lia Devisch konden op 8 oktober

terug blikken op 50 jaar huwelijk.

Voor Gaston Cools en Germaine Dekempe was dit op

25 oktober. Deze beide echtparen wonen te Zuienkerke en

vierden bij hen thuis in aanwezigheid van het College van

burgemeester en schepenen.

Op 28/10/1952 trouwde Hubert Van Vooren met Rachel
D'hondt (ZLrienkerke). Zij vierden feest naar aanleiding van

hun Gouden Jubileum op l0 november, omringd door fami-
lieleden, vrienden en de gemeentelijke overheid.

Er was nog een jubilerend paar dat erop gesteld was in alle

intimiteit te vieren en dat liever niet vermeld werd in ons

infb-blad. Het gemeentebestuur respecteert uiteraard die

keuze.

En hekkensh"riters voor 2002 waren de diamanten jubilaris-

sen woonachtig te Zuienkerke: Camiel Pyra en

Madeleine Vandepitte. Wat ze tien jaar geleden nooit
hadden durven hopen werd nu werkelijkheid: op 28 novem-

ber was het precies zestig jaar geleden dat zij trouwden

Familie. vrienden en de gemeentelijke overheid deelden in
de feestvreugde.

2003 kondigt zich aan met l0 Gouden Jubilea. Wij hopen

oprecht dat deze tien echtparen in goede gezondheid hun

huwelijksdag mogen herdenken.

Dit jaar : geen diamant of briljant op de lijst van jubilea!

,l
i ..&

ibï.
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-MENSEAT VAÏ{ BIJ ONS
VIERING VERDIENSTELIJKE BURGERS

Op 6 december 2002 werden de
verdienstelijke burgers van onze
gemeente gevierd.

Sieber Marly en Tommy Verburgh
mochten de spits afbijten .Z1j werden
gelauwerd omwille van het maken van

vier filmpjes voor Open Monumendag
en voor de organisatie van Rocktober,
het eerste rockfestival in de geschiede-

nis van Zuienkerke.

Gilbert Lefevere ontving het ereteken

van de Arbeid lste klasse. Na zijn
tewerkstelling bij Siemens en Outboard
Marine Belgium werkt hij sinds l97l
bij het keuringsbureau voor voertuigen.

Mevrouw Rita Vercaigne ontr inr de

"Burgerlijke Medaille lste kla:re
wegens haar inzet en trou\\e dienrten
gedurende 25 jaar als ge-eradueerde r er-

pleegkundige in het AZ Sint-Jan.

Het echtpaar Filiep \ andoorne en

Laura Debaeke oetènen sinds l9-l
het beroep van laborant uit in het .{Z
SintJan. Zij ontvin_uen het Burgerlijke
Kruis lste klasse.

Alain Vermeersch en Daniël
Devrieze ontvingen een Bronzen leg-

penning van de provincie West-
Vlaanderen voor hun jarenlange inzet
voor de landbouw binnen het

Algemeen Boerensyndicaat.

Vervolgens mocht Burgemeester Henri
Cuypers de eretekens van de arbeid

overhandigen.

24

Maurits Priem werkt sedert 1968

onafgebroken bij Atelier Dumon te

Brugge. Hij ontving het ereteken van de

arbeid I ste klasse en de gouden medail-
le der kroonorde.



Het Bartholomeuskoor van Nieuwmunster, dat25 jaar bestaat, werd gevierd

omwille van zijn rneerwaarde voor de gemeente en zijn bijdrage tot de culturele uit-
straling. Op sporrief vlak werden er twee jongelingen gevierd.

Tënslotte werd Willy Proot in het zon-
netje gezet. Twintig jaar voorzitter van

het ACV jarenlang voorzitter van de

Christeliike Mutualiteit afdeling
Zuienkerke, bestuurslid Ziekenzorg en

vakantiegenoegens, onmisbare werk-
kracht bij theater Kleiem, helper bij de

organisatie van de evenementen van het

feestcomiteit en vooral steun en toever-

laat van de pastoor.

Stijn Verburgh heeft in 2002 alle

medailles gewonnen in de trial in zijn
leeftijdscategorie. Trial is een motor-
sport waarbij men een hindernissenpar-

cours moet afleggen en zo weinig
mogelijk van de motor mag afstappen.

Diego Vanderschaeghe behaalde de

gouden medaille op het Belgische kam-
pioenschap Jiu-Jutsi. Jiu-Jutsi is een

verdedigingsport en is het best te

omschrijven als een combinatie van
judo. karate en klimtechnieken.

25
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ONTVANGST NIEUWE
INWONERS

Een uurtje voor de viering van de ver-

dienstelijke burgers werden de nieuwe
Zuienkerkenaars op het genrecntehuis

ontvan-qen.

Zij werden allemaal vooraf persoonlijk

uitgenodigd en kregen een rondleiding
in het gemeentehuis.

Dit is een ideale gelegenheid om al

onze diensten beter te leren kennen.

Resto u ro nt

Rudy en Nydio Demeulemeester - Moermon
Driftweg 10,8377 Nieuwmunsier (Wenduine)

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

DRUKKTRU

L()\4TYCK,.
Sluizenstraat 61 169 8450 Bredene

Tel. 059/33 33 99 Fax 059/33 19 69

26
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Hier had
uw advertentie
kunnen staan.

BVBA Verleye
Opvolger Marc Huys

Grond- Tuin- en ofbrookwerken

GSM (042517e 82 96

@ (050) 32 l5 00

BïW BE 406.174.632

CENTRUM HOUTAVE
RISTORANTINO- GALERIE- TEA ROOM

TRAVALIE
7 8 e eerwv s e ho ev estníís e

Suggestiemenu oon € 25 en € 38

. Grillodes op houtvuur.
. Filne gerechten en Poling.

. VERRASSENDE WIJNKAART .

. Dogverse roomiis en snocks.

Open: vriidog en zoterdog vonoÍ 18.30 u.

zondog vonof I 
,l.30 

u.

Teo-room tot 
,l8.30 

u.

Tel 050 32 00ó3
Reservotie gewenst (30 coverts)

SCHILDER- en
DECORATIEV/ERKEN

BRAEM
Herman

Weimanstraat 17

8377 Zuienkerke

Tèl: 050/3126 28

Fax:050/67 4685

GSM: 0475132 21 54

E.mail: herman.braem@pandora.be
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MARC VANI.OO
Grond-,tuin- en afsluitingswerken

fl Tuinaanleg en onderhoud

E Leveren en openspreiden van teelaarde

tr Machinaal zaaien van gazons vanaf 100 m'

tr Special isatie kustbeplantingen

E Draineerwerken

NIEUWE STEENWEC 3BA

8377 ZUIENKERKE

marcvanloo@pandora.be

www.marcvanloo.be

BTW BE. 672.091.189

TE[. 050 41 .13 11

FAX 050 42 85 99

GSM 0475 61 51 37
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- EVET,{ EMENTET{ KALEN DE R 

-TERUGKERENDE ACTIVITEITEN

DATUM UUR OMSCHRIJVING

FEBRUARI2OO3.

DATUM UUR OMSCHRIJVING

volleybal
turnles
kaartnamiddag

bolling op troumadame
volleybal
warme maaltijd
kaartnamiddag

repetitie zangkoor

repetitie koor

hobbyclub
ruilen bidprentjes,munten,
postzegels
kaarten
kaarten

biljart

Opvoeden is kwaliteiten ontdekken
kleuterdans en hiphop
kleutergym
kaartavond
Mehoniparty
De tijd van toen
kleuterdans en hiphop
kleutergym
komedie Weg en weer

quiz
receptie huwelijksjubilarissen
kleuterdans en hiphop
kleutergym
X Retina Dance Company

Samen aan taÍel
toneel :Huis met gouden balken

ORGANISATIE

vakantiegenoegens
vakantiegenoegens
KBG Zuienkerke

KBG Zuienkerke
30-70 volleybalclub
parochie
Gepensioneerdenbond
Meetkerke
Sint-Michielskoor

Gregoriaans zangkoor

vakantiegenoegens
Ruiclub Agnus Dei

De TroeÍkaarters
Driekoningenkaarters

Biljart 2000

ORGANISATIE

KVLV Nieuwmunster
Paso Doble
Fedes
Tom Stubbe
Mehoni
parochieraad
Paso Doble
Fedes
cultuurraad

vakantiegenoegens
parochieraad Houtave
Paso Doble
Fedes
cultuurraad

KVLV Zuienkerke
theater Kleiem

PLAATS

sportzaal
sportzaal
BoldershoÍ

Boldershof
sportzaal
BoldershoÍ
sportcentrum

Sint-
Michielskerk

Sint-
Michielskerk
BoldershoÍ
Blauwe Toren

BoldershoÍ
herberg
Drie Koningen
BoldershoÍ

PLAATS

ma
di
di

4de di
di
woe
woe

woe (behalve
2de woe van
de maand)
2de woe

2de woe
l ste woe

l ste vrij
2de vrij

laatste vrij
vd.maand

19
'19

14

14
21

12.15
14

19 uur

19 uur

19 uur
19 uur

19 uur
19 uur

20 uur

'19.30

18.15
15.15
19
21

14
18.15
15.15
20

20
11

18.15
15.15
20

19.30
20

ma3
do6
vrij 7
vrij 7
zaB
woe 12
do 13
vrij 14
zal 15

zal 15
zo 16
do 20
vrij 21

za22

woe 26
vrij 28

Bommel
sportzaal
sportzaal
cafetaria
sportzaal
Bommel
sportzaal
sportzaal
casino
Blankenberge
sportcentrum
De Maere
sportzaal
sportzaal
casino
Blankenberge
cafetaria
sportzaal
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Algemene bouwonderneming

Eddy De Mey

Alle nieuwbouw.
Renovatie en verbouwingswerken

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

Gsm. 0475125 19 l0 Gsm. 0417136 56 90
E-mail : eddy.demey @ cobonet.be
www.eddy-demey.be

Ar.Irlr

-gfr
=lKEuKENsDovY

EEN NOOIT

EERDER GEZIENE

PR IJS.KWAIITEITSVER HOUDI NG !!!
ALTUD OPEN OP ZONDAG

KOM GERUST LANGS VOOR EEN GRATIS EN VRUBLIJVENDE

PRUSOFFERTE

roBlo n ken bergsesleenweg

Tel. O5O/3I .l I .34

8377 Zuienkerke

www.dovykeukens.be
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MAART 2OO3

DATUM UUR OMSCHRIJVING

zat 1

zon 2
woe 5
vt\7 enzaB
vrij 7 en za 8
zon I
di 11

woe 12
woe 12
do 13
do 13
vrij 14
vrij 14
vrij 14 en za 1

za 15
ma 17
do 20
vrij 21

ma24
woe 26
do 27
do 27
vrij 28

sportzaal
sportzaal
sportzaal
sportzaal
Bommel
Bommel
sportzaal
Bommel
Concertgebouw
spietsela
sportaal
cafetaria
sportzaal
Bommel
sportzaal
spietsela
sportzaal
sportzaal
Bommel
cafetaria
sportzaal
Bommel
sportzaal

20
19.30
19.30
20
20
18
16
20
20
20
18.15
19
15.15
20
19
20
18.15
15.15
19.30
13.30
18.15
14
15.15

UUR

toneel :Huis met gouden balken
toneel : Huis met gouden balken
toneel : Huis met gouden balken
toneel : Huis met gouden balken
toneel : Schat kom'r bij
toneel : Schat kom'r bij
bloedgeven
toneel : Schat kom'r bij
Mozart door Anima Eterna
muziek beluisteren
kleuterdans en hiphop
kaartavond
kleutergym
toneel : Schat kom'r bij
souper
veftelavond
kleuterdans en hiphop
kleutergym
Pijn en Pijnbestrijding
Kookles voor kinderen
kleuterdans en hiphop
Ziekenzorgdag
kleutergym

OMSCHRIJVING

kleuterdans en hiphop
kleutergym
Bloemschikken voor Pasen
Zweminstuif en Steps

jeugdsportdag

theater Kleiem
theater Kleiem
theater Kleiem
theater Kleiem
Bommelaar
Bommelaar
Rode Kruis
Bommelaar
Cultuurraad
Davidsfonds
Paso Doble
Andy Van Eeghem
Fedes
Bommelaar
bloedgevers
Davidsfonds
Paso Doble
Fedes
KVLV Nieuwmunster
KVLV Zuienkerke
Paso Doble
Ziekenzorg
Fedes

ORGANISATIE

ORGANISATIE

Paso Doble
Fedes
KVLV Zuienkerke
sportdienst

jeugdraad

PLAATS

PLAATS

sportzaal
sportzaal
cafetaria
zembad Pier
10 en sportzaal
polderwind

APRIL 2OO3

DATUM

do3
vrij 4
di 15
di 15 &woe 16

vrij 18

18.15
15.15
19
9

10

OPROEP AAN AL DE VERENIGINGEN
STUUR ONS UW JAARKALENDER. WIJ PUBLICEREN ZE GRATIS

ARTIKELS BINNEN VOOR 30 MAART 2OO3

MAAK OOK GEBRUIK VAN DE ACTIVITEITENKALENDER IN DE GANG
VAN HET GEMEENTEHUIS ZO VERMIJDEN DE VERENIGINGEN

ACTIVITEITEN OP HETZELFDE MOMENT TE ORGANISEREN.
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POLDERKRANT.PIJZZEL
l. De oplossing voor elk van onderstaande gezochte woorden is terug te vinden in ons informatieblad.
2. Als alles correct is ingevuld krijg je verticaal, in de gearceerde vakken een volledig woord te lezen. I en J staan in tu'ee

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 Polderkrande, KerkstraaÍ l7 8377

Zuienkerke vóór 151212003. Enkel het verticale woord volstaat dus niet!

Naam en Voornaam:

Straat:

Gemeente: . Postnummer:

1. Wie plantaardig afval verbrandt, moet dit doen op minstens ...meter van omliggende huizen.
boomgaarden ,enz.

2. Het gemeentehuis zal niet open zijn op...
3. ...is verantwoordelijke uitgever van het Polderkrantje
4. De kabeldistributie werd overgedragen naar...
5. Waar twee jeugdverenigingen hun vaste stek gevonden hebben
6. Naam van de verteller van "Knechten en Meiden"
7. Gebeurtenis in "De Schuure" met "Christof'
8. 65+ kaart kreeg een nieuw voorvoegsel
9. Naam van de straat waar in 2002 twee verkeersdrempels werden aangelegd
10. Naam van het provinciehuis in Diksmuide
11. Naam van de actie die aanplant, aanleg en onderhoud betoelaagt van bepaalde

kleine landschapselementen

4. Onder de juiste inzendingen wordt één winnaar uitgetrokken die een waardebon van € 10.00 toegestuurd krij-ut
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,ffimdqn
Plootsen von
Alle ponnen- leiendoken, plotte doken,
dokromen en dokgoten
(renovotie en nieuwbouwl
AIle houten kopconstruclies
lsoleren von zolders
Bezetten von gevels met leien, kleidokponnen,
Menuiseriteploten, Glosol- & Grqnulithploten

Vriibliivende & kosteloze priisopgove

Geregistneerd & erkend oonnemer

lO loor woorborg op qlle,

door ons uitgevoerde werken,
mits er niets door derden
werd oon gewiizigd.

Lid von WTCB

NSZ, LBIS & NCB

Gevel- en dokwerken

ru
Fernond Louogie

Brugseboon 1 . 8420 Klemskerke (De Hoonl
Privé: tel. & fox 059123 38 72 - GSM 0475174 26 59

of Bureel: tel. 059170 07 79 - fox O59l7O t5 19

E-moil : fernond. louogie@tiscoli.be

33



LAAZTSEEF

Restaurant -feesïzasl - teo-room lI
l{oeve ten cDoefe

Nieuwesteenweg 7

8377 Zuienkerke
Tel Q5O/41.31.04 - fax O5O/42.63.11

iCulinain genot in ons specioliteitenrestouront

iPijna koqrt met diverse gerechten volgens seizoen

iBonketzool voor olle gelegenheden o.o communie,
huweliJks- en fomiliefeesten

.Menu's te verkrijgen met operitief, wijn en koffie incl

.àezellig tarras met oonpolend speelplein en springpondo

,?rivé porking

Í'- = lr
r.--+-

' 3r t

F'.1

Gedrukt op chloorvrii gebleekt popier

RESTAURANT
Onze zalen bieden plaats van 10 tot 2ffi personen.

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

communie, productvoorstelting bedrijfsfeest, of... zomaar, gezellig samenzijir.

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

Graag zien wij uw reservatie tegemoeL
Ons contactnummer en fax :050142 65 64

Nieuwesteen\ryeg 140 - 8377 Zuienkerke
Tet. 050/4122 05 - TeI. & Fax 05AA2 65 64
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