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Zuienkerke, januari 2008

Beste dorpsgenoten,
Het nieuwe jaar lijkt al niet meer zo nieuw,
alle gewone taken zijn reeds hervat.
Cadeautjes al lang uitgepakt,
kerstbomen terug ingepakt.

2007 was een turbulent jaar,
dit zowel op maatschappelijk als op politiek vlak.
Van klimaatsveranderingen tot natuurrampen,
van verkiezingen tot het niet kunnen vormen
van een regering.

2008 moet beter kunnen.
Een jaar vol goede voornemens…
Misschien de brandstofprijzen wat lager,
misschien wat meer verdraagzaamheid…

Hoe dan ook, ik wens u en uw familie
het allerbeste toe. Dat alle wensen en dromen
dit jaar mogen uitkomen !

Wim Cools (namens het hele Polderkrantteam)
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Toespraak
van de heer Cuypers Henri, Burgemeester van
Zuienkerke, ter gelegenheid van de nieuwjaarsreceptie op vrijdag 11 januari 2008.
Geachte genodigden,
Beste medeburgers,
Mede namens de voltallige gemeenteraad en
het schepencollege heet ik U allen van harte
welkom op de nieuwjaarsreceptie. Ik hoop dat
U in de voorbije kerst- en Nieuwjaarsperiode
reeds hebt kunnen genieten van de mooie
momenten en de sfeer die deze periode ons
brengt. Mag ik U en uw familie dan ook op mijn
beurt een vreugdevol, gezond en voorspoedig
2008 toewensen.

Door de jeugddienst werd in samenwerking
met een werkgroep opnieuw gestart met het
inrichten van een Roefeldag. Ook de jeugdraad
stond opnieuw in voor talrijke activiteiten.
In de maand september van vorig jaar startten de werken voor de aanpassing van de gevaarlijke zone op de Oostendse Steenweg in
de doortocht van Meetkerke.

Hoewel het nieuwe jaar zich niet rooskleurig
aanbiedt qua levensduurte - denken we maar
aan de stijgende voedingsprijzen, de bijna onbetaalbare brandstof en de daaruit voortvloeiende kans op armoede - hoop ik toch dat wij
een jaar tegemoet gaan met veel optimisme
en veel vriendschap onder elkaar.

Doch buiten onze wil hebben enkele dossiers
en werken vertraging opgelopen, mede door
het uitblijven van de toekenning van de subsidies door de hogere overheid, waardoor vooropgestelde doelstellingen van 2007 nog moeten uitgevoerd worden.
Het gaat om de laatste fase van de restauratiewerken aan onze vier kerken, de verwarmingsinstallatie en schilderwerken in de kerk
van Meetkerke en Zuienkerke, de boog in het
Begijnhof te Nieuwmunster en de volgende
fase van de restauratie van de molen in Meetkerke.

Het eerste jaar van de nieuwe legislatuur is inmiddels voorbij gevlogen. De nieuwe bestuursploeg heeft een goede start genomen, dit in
contrast met de regeringsformatie op nationaal vlak.
In het voorbije jaar had tijdens het kermisweekend van Zuienkerke de officiële opening plaats
van de gemeentelijke zaal “ De Notelaar “.
In 2007 werden ook de rioleringswerken in de
wijk Kruiskalsijde via de Blankenbergse Steenweg en de werken voor de aanleg van een vrijliggend fietspad van de Blankenbergse Steenweg naar Zuienkerke-dorp beëindigd.
Houtave dorp werd voorzien van een aardgasnet en in het gemeentehuis werd door De Post
een nieuw kantoor ingericht om de burger een
volwaardige dienstverlening te kunnen bieden.
De speelpleinwerking “ De Ploeters “, die meer
dan 25 jaar onder het voorzitterschap van de
heer Remi De Clerk als feitelijke vereniging zijn
bloei kende, werd overgenomen door het gemeentebestuur.

Inmiddels werd een gewestbijdrage toegekend
aan de TMVW voor de aanleg van riolen in de
wijk Vierwege. Sinds 2006 is onze gemeente
immers toegetreden tot de TMVW – AquaRio
als zuiveringsvennoot waarbij de uitvoering van
de lokale opdrachten inzake afvalwater en hemelwater op intergemeentelijk niveau wordt
aangepakt.
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een fietsersbrug over de expressweg ter hoogte
van de Spreeuwenstraat die begin maart van
start gaat.

We hopen dat deze werken zo vlug mogelijk
worden aanbesteed.
Het riolering- en zuiveringsbeleid waarbij het
water tegen 2015 een goede kwaliteit moet
bereiken is een van de grote uitdagingen.
De gemeente verleent ondertussen een subsidie voor de installatie van individuele waterzuiveringsinstallaties.

In 2008 zal een projectnota worden opgesteld
voor de realisatie van een vrijliggend fietspad
langs de Nieuwe Steenweg richting Brugse
Steenweg.
Met de aanleg van al deze nieuwe fietspaden
wordt Zuienkerke een fietsvriendelijke gemeente bij uitstek.

Voor de opschikkingswerken van de zaal “De
Maere” in Houtave werd een bouwdossier ingediend en eind vorig jaar werden de ontwerpers aangesteld voor de renovatiewerken in
het sportcentrum te Meetkerke en de uitbreidingswerken in het gemeentehuis. Ook in het
trefpunt “De Bommel” te Nieuwmunster zullen
onderhoudswerken uitgevoerd worden.

Het gemeentebestuur heeft onlangs een overeenkomst afgesloten met Westtoer die mee zal
instaan voor het promoten van de toeristische
en recreatieve mogelijkheden in Zuienkerke.
Op recreatief vlak denk ik dan in de eerste
plaats aan het domein Polderwind dat er al ettelijke jaren verloederd bij ligt. Eindelijk is het
gerechtelijk kluwen tussen Toerisme Vlaanderen en de Gezinsbond van de baan en is er
binnenkort een vergadering gepland waarbij
de toekomstperspectieven van Polderwind besproken zullen worden.

Tevens worden dit jaar onderhoud – en herstellingswerken uitgevoerd aan diverse landbouwwegen waaronder de Dullemolenstraat, Groenestraat, Blauwe Torenstraat, Brouwerijstraat
en de Schoeringestraat.
Ook aan de Blankenbergse Steenweg wordt
binnenkort door het Agentschap Wegen en
Verkeer gestart met grote onderhoudswerken
aan het wegdek.
De samenwerking met de buurgemeenten verloopt opperbest, wat mij gelukkig stemt. Mijn
dank gaat dan ook uit naar de stad Blankenberge en de gemeente De Haan waarmee
samenwerkingsovereenkomsten werden afgesloten op toeristisch en cultureel vlak via “De
Oudlandpolder” en “De Blazuin”. Ook kunnen
onze inwoners er terecht op het containerpark.
Met Blankenberge werden ook overeenkomsten afgesloten wat betreft politie, stedenbouwkundige ambtenaar en bibliotheek.
Ons grondgebied wordt beschermd door de
brandweer De Haan –Wenduine en er zal met
de gemeente De Haan tevens samen gewerkt
worden voor de heraanleg van de Driftweg te
Nieuwmunster.

Het mobiliteitsplan zal worden herzien en hierbij zal aandacht besteed worden aan de toegangsweg naar Houtave-dorp.
Om de veiligheid van de zwakke weggebruikers
te verzekeren wordt gestart met het voorzien
van bijkomende openbare verlichting in het
eerste deel van de Kapellestraat.
Op het vlak van stedenbouw en ruimtelijke
ordening werd na goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan gestart met
de opmaak van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen. Momenteel werd een eerste
ruimtelijk uitvoeringsplan door de gemeenteraad voorlopig vastgesteld. Overige uitvoeringsplannen volgen in de loop van 2008.
Sinds vorig jaar heeft de gemeente, dank zij
een samenwerkingsovereenkomst met de stad
Blankenberge, een stedenbouwkundige ambtenaar deeltijds in dienst. Wij wachten momenteel nog op de goedkeuring door de hogere
overheid van ons vergunningen- en plannenregister waarna het verzoek tot ontvoogding kan
ingediend worden en waardoor de gemeente
rechtstreeks vergunningen zal kunnen afleveren.

Ook dank aan de stad Brugge voor de samenwerking inzake het containerpark en de brandweer voor wat de deelgemeente Zuienkerke
betreft, de aanleg van een vrijliggend fietspad
langs de Oostendse Steenweg en het bouwen
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Ondanks al deze realisaties heeft de gemeente
nog voldoende reserves en ben ik als burgemeester fier te kunnen zeggen dat we de belastingen voor 2008 niet hebben moeten verhogen.
Ik hoop dat we op de ingeslagen weg verder
kunnen gaan en verder mag rekenen op de
medewerking van de diverse raden, verenigingen, personeel, en eenieder die zijn steentje
bijdraagt voor het welzijn van onze gemeente.

In het kader van het lokaal sociaal beleid,
waarbij de trekkersrol wordt opgenomen door
het OCMW, wordt in een stuurgroep gewerkt
aan de vormgeving van het “Sociaal Huis”. Een
recent voorbeeld hiervan is de opmaak van een
eigen website over de werking en de dienstverlening van het OCMW die geïntrigeerd werd in
de gemeentelijke website. Wij danken in het
bijzonder de heer Baudewyn Meersseman, die
10 jaar geleden gestart is met de opmaak van
de gemeentelijke website en die nog steeds,
op vrijwillige basis, deze site
up to date houdt.

Ik wens U nog een aangename avond en een
schitterend 2008.
Ik dank U.

OPENINGSUREN GEMEENTEDIENSTEN
Ieder werkdag van 9 uur tot 12 uur en de woensdagnamiddag van 13 uur tot 16.30 uur, behalve
elke eerste woensdag van de maand is het gemeentehuis open in de namiddag van 15 uur tot
19 uur.
Op 6 februari, 5 maart en 2 april 2008 is er zowel op de dienst burgerzaken, financiële dienst,
de technische dienst (dienst stedenbouw) en de politiedienst dienstverzekering tot 19 uur.
Gemeentehuis is gesloten op: Paasmaandag 24 maart 2007
OPENINGSUREN POSTKANTOOR:
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Gemeenteraad
ZITTING VAN 25 OKTOBER 2007
FINANCIEN
De gemeenteraad keurt eenparig de begrotingswijziging nr. 1 van het dienstjaar 2007 goed.
GEWONE DIENST

Ontvangsten

Uitgaven

Saldo

Volgens oorspronkelijke begroting
3.499.305 EUR
3.546.744 EUR
- 47.439 EUR
Verhoging der kredieten +
85.278 EUR
1.284.794 EUR - 1.199.516 EUR
Verlaging der kredieten 7.469 EUR
82.035 EUR
74.566 EUR
Nieuwe uitkomst na wijziging
3.577.114 EUR
4.749.503 EUR - 1.172.389 EUR
Geraamd algemeen resultaat begrotingsrekening vorig jaar
1.188.095 EUR
Geraamd algemeen resultaat van de buitengewone dienst
15.706 EUR
BUITENGEWONE DIENST

Ontvangsten

Uitgaven

Saldo

Volgens oorspronkelijke begroting
2.892.421 EUR
3.388.421 EUR
Verhoging der kredieten +
553.288 EUR
248.100 EUR
Verlaging der kredieten /// EUR
7.500 EUR
Nieuwe uitkomst na wijziging
3.445.709 EUR
3.629.021 EUR
Geraamd algemeen resultaat begrotingsrekening vorig jaar
Geraamd algemeen resultaat van de buitengewone dienst

- 496.000 EUR
305.188 EUR
7.500 EUR
- 183.312 EUR
183.312 EUR
0

KERKFABRIEKEN
De gemeenteraad neemt kennis van de budgetten 2008 van de kerkfabrieken.
Gemeentelijke bijdrage
in de exploitatiekosten
Sint-Bavo Houtave
€ 0,00
Onze-Lieve-Vrouw Meetkerke
€ 2.745,49
Sint-Bartholomeus Nieuwmunster € 12.073,56
Sint-Michiel Zuienkerke
€ 9.079,76
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- De gemeenteraad verleent eenparig gunstig advies aan de begrotingswijziging nr. 1 voor het
dienstjaar 2007 van de Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Meetkerke.
Basis volgens
oorspronkelijke begroting
Ontvangsten
Uitgaven
Saldo
Aandeel gemeente Zuienkerke
Aandeel Stad Brugge

27.386,65 EUR
27.386,65 EUR
0 EUR
6.701,43 EUR
837,59 EUR

Wijziging
kredieten

Na begrotingswijziging nr.1

+ 52.300,00 EUR
+ 52.300,00 EUR
0 EUR
0 EUR
0 EUR

79.686,65 EUR
79.686,65 EUR
0 EUR
6.701,43 EUR
837,59 EUR

- De gemeenteraad verleent eenparig gunstig advies aan de begrotingswijziging nr. 1 voor het
dienstjaar 2007 van de Kerkfabriek Sint-Michiel Zuienkerke.
Basis volgens
oorspronkelijke begroting
Ontvangsten
Uitgaven
Saldo
Aandeel gemeente Zuienkerke

38.035,37 EUR
38.035,37 EUR
0 EUR
8.509,83 EUR

Wijziging
kredieten
0
0
0
0

EUR
EUR
EUR
EUR

Na begrotingswijziging nr.1
38.035,37 EUR
38.035,37 EUR
0 EUR
8.509,83 EUR

Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening.

TECHNISCHE DIENST
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan
de eindafrekening voor het leveren en plaatsen van een metalen platform in de loods
achter het gemeentehuis voor een bedrag van
12.744,93 euro (inclusief BTW).

ZONERINGSPLAN
De gemeenteraad verleent éénparig zijn goedkeuring aan het aangepaste ontwerp van zoneringsplan.
Bij de opmaak van het zoneringsplan werd als
randvoorwaarde een verbetering van de huidige waterkwaliteit vooropgesteld. Deze verbetering kan gerealiseerd worden door de bouw
van een individuele behandelingsinstallatie of
door de aanleg van riolering, die wordt aangesloten op een bestaande of nog te bouwen
collectieve zuiveringsinstallatie. De keuze voor
collectieve of individuele zuivering is gebaseerd
op een economische afweging van beide keuzes rekening houdend met de lokale specifieke
omstandigheden. Bij de aanleg van het zuiveringssysteem zal bovendien gekozen worden
voor een maximale scheiding van het afvalwater en het hemelwater.

INTERCOMMUNALES
IMEWO:
De gemeenteraad keurt het aangepast gemeentelijk retributiereglement op werken van
nuts-voorzieningen op gemeentelijk openbaar
domein goed. Het retributiereglement gaat in
vanaf 1 januari 2008 voor een termijn eindigend op 31 december 2010.
Finiwo:
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan
de agenda van de buitengewone algemene
vergadering d.d. 17/12/2007 en stelt raadslid
Brigitte Bonte aan als vertegenwoordiger voor
de gemeente.
TMVW
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring
aan de voorgestelde statutenwijziging van de
8

ONDERWIJS
• De gemeenteraad keurt de rekening 20062007 en de begroting 2007-2008 van de
scholengemeenschap “ De Oostkant “ goed.
• In de gemeentelijke basisschool wordt Mevr.
Fockedey Els als administratieve bediende
voor 21/36 en Mevr. Boussemaere Joke als
zorgcoördinator voor 10/36 met ingang van
01/01/2008 in vast verband aangeworven.

voor de aanleg van de riool- en wegeniswerken
in de verkaveling “Weimanstraat” goed en legt
de rooilijnen vast.
CULTUUR
De gemeenteraad keurt het subsidiereglement
voor coproducties, voorgesteld door de gemeentelijke cultuurraad, goed.
ONDERWIJS
De gemeenteraad keurt het aangepast convenant voor korte vervangingen van leerkrachten
van de scholengemeenschap “De Oostkant”
voor het schooljaar 2007-2008 goed.

ZITTING VAN 29 NOVEMBER 2007
INTERCOMMUNALES
IMWV:
De gemeenteraad keurt de agenda van de
Buitengewone algemene vergadering dd.
19/12/2007 goed en Wim Cools wordt aangeduid als vertegenwoordiger van de gemeente.

De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring
aan de reaffectatie van mevrouw Els Soulliaert
voor 7/24 als kleuteronderwijzeres naar de gemeentelijke basisschool van Zuienkerke.

IMEWO
De gemeenteraad keurt de agenda van de Algemene Vergadering in buitengewone zitting
dd. 17/12/2007 goed en hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van wijzigingen aan de
bepalingen van de statuten. Schepen Wim
Cools wordt aangeduid als vertegenwoordiger
van de gemeente.

ONTEIGENING GRONDEN.
De gemeenteraad stelt de vergoedingen vast
voor de onteigeningen van gronden langsheen
de Oostendse Steenweg (deel 3) voor de aanleg van het vrijliggend dubbelrichtingsfietspad.

WVI
De gemeenteraad keurt de agenda van de
Buitengewone Algemene Vergadering dd.
19/12/2007 goed en duidt Schepen Alain
De Vlieghe aan als vertegenwoordiger van de
gemeente.
IVBO:
De gemeenteraad keurt de agenda van de Algemene Vergadering dd. 19/12/2007 goed en
raadslid Christine Jonckheere wordt aangeduid
als vertegenwoordiger van de gemeente.
RUIMTELIJKE ORDENING:
• Het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Jabbeke wordt gunstig geadviseerd.
• De gemeenteraad stelt het ontwerp van het
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “zonevreemde horecazaken niet gelegen in een
woonkorrel en niet gelegen langs de N376
(Blankenbergse Steenweg) of de N9 (Oostendse Steenweg) voorlopig vast.
• De gemeenteraad keurt het ontwerpdossier
9

AANKOOP
De gemeenteraad verklaart zich principieel akkoord met de aankoop van de autostandplaats
tegen de vastgestelde prijs van 6.900,- euro
zodat het Comité van Aankoop kan overgaan
tot de opmaak van de akte van verkoop.
GECORO
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring
aan de nieuwe samenstelling van de Gecoro.
Secretaris: Marc Maenhout
Voorzitter-deskundige: De Keyzer Wilfried
Deskundigen:
• Deschoolmeester Luc (effectief)
Goethals Eddy (plaatsvervanger)
• Saron Annelies (effectief)
Coelus Andy (plaatsvervanger)
ACV (ver. van werknemers):
• Van Belle Conny (effectief)
Linskens Roger (plaatsvervanger)
ABVV (ver. van werknemers)
• De Smet Diane (effectief)
Vandepoele Robert (plaatsvervanger)
ABS (ver. van landbouwers)
• Vermeersch Alain (effectief)
Demeyere Geert (plaatsvervanger)
Landelijke Gilde/KVLV
• Laukens Geert (effectief)
Demeyere Björn (plaatsvervanger)
Zelfstandigen
• Marly Werner (effectief)
Demeulemeester Ronny (plaatsvervanger)
• Muylaert Dirk (effectief)
Van Kerrebrouck Herman (plaatsvervanger)
ZITTING VAN 27 DECEMBER 2007
OCMW.
De gemeenteraad keurt het meerjarenplan
2008-2010 van het OCMW goed en neemt
kennis van het budget 2008.

BELEIDSPROGRAMMA
De gemeenteraad neemt kennis van het algemeen beleidsplan 2007 – 2012 .
Dit beleidsprogramma is een weerspiegeling
van wat het bestuur in de loop van deze bestuursperiode wenst te verwezenlijken.

Gebudgetteerde gemeentelijke bijdrage in
de werking en aflossingen
2008
65.000,00

2009
70.000,00

JEUGDBELEIDSPLAN 2008-2010.
De gemeenteraad keurt het jeugdbeleidsplan
2008-2010 éénparig goed.
In zitting van 17/11/2007 was het plan reeds
gunstig geadviseerd door de jeugdraad.

2010
71.330,00
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FINANCIËN.
De volgende belastingen en retributies voor
het dienstjaar 2008 worden vastgesteld:

Retributie ophalen rolcontainers
voor groen en tuinafval
5 euro/ophaalbeurt
voor een container van 240 liter
7euro/ophaalbeurt
voor een container van 360 liter
Retributie deelname activiteiten
van speelpleinwerking, sportdienst
en jeugddienst
§1: Speelpleinwerking:
• Dagactiviteit: 2,50 tot 8,00 € per dag
• Daguitstappen: 2,50 tot 20,00 € per dag.
• Meerdaagse activiteit: 5,00 € tot 75 €

Aard der belastingen
Bedrag
Opcentiemen op de
onroerende voorheffing
1.800
Opcentiemen op de
personenbelasting
7%
Belasting ophalen huisvuil
20 euro / alleenstaande
40 euro / gezin-handelszaak
40 euro / 2de verblijf
65 euro. / woning in vakantiedorp
10 euro / kampeerplaats
Belasting te huur stellen
kamers
40 euro/kamer
Belasting kampeerterreinen
40 euro/kampeerplaats
Belasting op niet-bebouwde
percelen
15 euro/strekkende meter
palende aan de straat
of 125 euro/perceel
Belasting op tweede verblijven
425 euro
Belasting op honden
20 euro/hond
Belasting op
cat. A: 250 euro
dansgelegenheden
cat. B: 620 euro
Belasting op luxepaarden
25 euro./
paard
Opcentiemen op de door
het Vlaams Gewest geheven
heffing ter bestrijding van
leegstand en verkrotting
van gebouwen en/of woningen.
100 opcentiemen
op de door het
Vlaams Gewest geheven heffing
Retributie huwelijksplechtigheden
op zaterdag, zon- en feestdagen 75 euro.
Retributie op ophalen snoeiafval 15 euro/
per beurt
Retributie op ophalen grof huisvuil 25 euro/
per beurt
Retributie voor het verstrekken
van vastgoedinformatie
25 euro/
per aanvraag
Retributie voor afschriften
van bestuursdocumenten
0,05 euro/
per bladzijde
vanaf 20 kopies

§2: Activiteiten georganiseerd
door sportdienst en jeugddienst:
• Dagactiviteit: 1,00 € tot 30,00 €
• Meerdaagse activiteit van € 2,50 tot € 75
- De gemeenteraad stelt de belasting op
afgifte van administratieve documenten voor
een periode van 5 jaar vast.
De belasting wordt vastgesteld als volgt:
a) Op afgifte van elektronische identiteitskaarten die aan personen van 12 jaar of
ouder worden uitgereikt:
• 12 euro voor iedere elektronische
identiteitskaart, zijnde 10 euro
aangerekend door het FOD Binnenlandse
Zaken en 2 euro voor de door de gemeente
geleverde prestatie
• 90 euro voor dringende procedure, zijnde
87,12 euro aangerekend door het FOD
Binnenlandse Zaken en 2,88 euro voor de
door de gemeente geleverde prestatie
• 142 euro voor de zeer dringende procedure,
zijnde 139,15 euro aangerekend door het
FOD Binnenlandse Zaken en 2,85 eur
voor de door de gemeente geleverde
prestatie
b) verblijfsvergunningen afgeleverd aan
vreemdelingen, de vernieuwing, de
verlenging of vervanging ervan: 2 euro
c) Op afgifte van Identiteitsbewijs voor –12
jarigen: 1,25 euro (met inbegrip van een
plastiek zakje)
d) Op afgifte van Reispassen voor + 18
jarigen: 5 euro
e) trouwboekjes: 10 euro
11

van donderdag 14 februari
t.e.m. zondag 17 februari
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PERSONEEL
• De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring
om met ingang van 01/01/2008 opnieuw toe
te treden tot de collectieve verzekering “verzorgingskosten bij hospitalisatie of ernstige ziekte” die de RSZPPO via de Gemeenschappelijke
Sociale Dienst voorstelt en als bestuur voor zijn
statutaire en contractuele personeelsleden de
premie volledig ten laste te nemen in de uitgebreide formule.

- De gemeenteraad keurt de dotatie voor het
dienstjaar 2008 van de gemeente Zuienkerke
aan de politiezone Blankenberge-Zuienkerke
ten bedrage van € 278.124,00 goed.
- De gemeentelijke toelagen voor het dienstjaar 2008 worden door de gemeenteraad vastgesteld.
- Het budget 2008 van de gemeente, bestaande uit de financiële nota (begroting), beleidsnota en het meerjarig financieel beleidsplan
wordt vastgesteld:
GEWONE DIENST
Uitgaven
Ontvangsten
Geraamd resultaat
van het dienstjaar
Geraamd algemeen
begrotingsresultaat vorig jaar
Geraamd algemeen
begrotingsresultaat
BUITENGEWONE DIENST
Uitgaven
Ontvangsten
Geraamd resultaat
van het dienstjaar
Geraamd algemeen
begrotingsresultaat vorig jaar
Geraamd algemeen
begrotingsresultaat

Aanpassing gemeenteraadsbeslissing dd.
27/08/1987 ingevolge de stijging van de levensduurte:
• bijdrage geschenk bij huwelijk personeelslid
€ 200,00 i.p.v. € 125,00
• geschenk bij oppensioenstelling personeelslid: € 35/jaar dienst met een maximum
van € 875 i.p.v. € 25/jaar dienst met een
maximum van € 625.
Dit geschenk wordt verleend onder de vorm
van aankoopbons, enkel geldig op de gemeente
Zuienkerke.

4.084.242 €
4.007.044 €
- 77.198 €
90.706 €
13.508 €
3.850.648 €
3.062.373 €

Informatie

- 788.275 €

GEGEVENS BURGERLIJKE STAND
EN BEVOLKING
01/01/2007
01/01/2008

788.275 €
0

AANKOPEN
• Wandkasten in de Notelaar
De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring voor het leveren en plaatsen van wandkasten in de zaal “De Notelaar”.
De raming bedraagt 10.000,- euro.
• Vernieuwen verwarmingsketel in de SintBavokerk te Houtave.
Gezien de slechte toestand van de verwarmingsketel verleent de gemeenteraad zijn
goedkeuring voor het vernieuwen van de verwarmingsketel en over te schakelen op aardgas. De raming bedraagt 35.000,- euro.

2.743
2.760
+ 17

AANTAL INWONERS PER DEELGEMEENTE
OP 01/01/2008
mannen vrouwen
totaal
Houtave
217
202
419
Meetkerke
190
181
371
Nieuwmunster
244
246
490
Zuienkerke
761
727
1.480
TOTAAL
1.412
1.356
2.760
GEGEVENS BURGERLIJKE STAND
EN BEVOLKING IN 2007
geboorten
erkenningen
huwelijksaangiften
huwelijken
13

28
7
16
17

echtscheidingen
sterfgevallen
nationaliteitswijzigingen
aankomsten
vertrekkers
ambtshalve schrappingen
interne mutaties
AANTAL BEWOONDE WONINGEN
Houtave
Meetkerke
Nieuwmunster
Zuienkerke
totaal

8
12
1
149
143
8
29

Kom eerst eens een kijkje nemen en leg dan
pas de datum van uw activiteit vast. We hebben al regelmatig vastgesteld dat vele activiteiten elkaar overlappen.
ZITDAGEN ARBEIDSONGEVALLEN
Voor alle informatie over de regeling van een
arbeidsongeval kan u terecht op de zitdag, die
het Fonds voor arbeidsongevallen in de regio
houdt.

153
149
195
588
1085

OPROEP VRIJWILLIGERS
De gemeente zoekt nog vrijwilligers om mee
te werken aan tal van activiteiten:
• Roefelnamiddag
• Kom Op Tegen Kanker bloemenverkoop
• 11.11.11 actie
• Seniorendag.
Je kan je naam opgeven in het gemeentehuis. Het gemeentebestuur dankt u reeds bij
voorbaat.

Brugge : Het Oude Gemeentehuis,
Sint-Andries Brugge, Gistelsesteenweg 54
tel. 050/ 72.70.58
Elke dinsdag van 9.00 tot 12.00 uur
Tijdens de maanden juli en augustus:
één maal per maand.

OPROEP AAN DE VERENIGINGEN

ACW MAAKT DE BRUG NAAR HET BELEID
Via een enquête wil ACW Zuienkerke onderzoeken welke de problemen, de bekommernissen of de wensen zijn van de inwoners van
Houtave. Samen met hen willen we zoeken
naar oplossingen voor eventuele problemen en
deze naar de bevoegde instanties toe formuleren.
In maart ontvangen alle inwoners van Houtave
een enquêteformulier in de bus en op woensdagavond 9 april om 20 uur zijn ze allen welkom in “De Maere” om de resultaten van de
enquête te bespreken in aanwezigheid van het
college van burgemeester en schepenen.

Bij de start van dit nieuwe jaar doen wij een
warme oproep aan alle verenigingen om gebruik te maken van de activiteitenkalender in
de gang van het gemeentehuis.
Zo kunnen de verenigingen vermijden dat er
meerdere activiteiten op dezelfde dag worden
georganiseerd.

Meer info bij Conny Van Belle, Nieuwe Steenweg 122, 8377 Zuienkerke, gsm 0494 57 03
91, e-mail conny.vanbelle@pandora.be.
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de naam van de bewoners op de
brievenbus. Dan weet de postbode zeker
dat hij aan het juiste adres is.

GEEF UW POST DE BRIEVENBUS DIE ZE
VERDIENT.
Is je brievenbus thuis wel minstens 23 cm
breed en minstens 3cm hoog? Staat ze wel
aan de rand van de openbare weg? Is ze gemakkelijk te bereiken? Is je huisnummer (of je
busnummer) goed zichtbaar?
Heb je neen geantwoord op één van deze vragen, dan maak je het je postbode bijzonder
moeilijk! Wist je dat elke burger verplicht is een
brievenbus te kiezen die beantwoordt aan de
normen en dat hij die moet plaatsen binnen de
beperkingen voorzien in de wet?

Volg deze richtlijnen: u ontvangt uw post op
tijd en in de beste omstandigeheden.
AFSTAND VAN ORGANEN
Door een groot tekort aan donororganen sterven in ons land jaarlijks meer dan honderd
mensen die op de wachtlijst staan omdat voor
hen niet tijdig een geschikt orgaan werd gevonden. Ieder van ons kan met deze situatie
worden geconfronteerd.
Iedereen komt bij wet in aanmerking voor het
afstaan van organen en de wet voorziet dat
men hiervoor ook zijn uitdrukkelijke toestemming kan geven of verzet kan aantekenen.
Dus je kan niet enkel verzet aantekenen maar
ook je uitdrukkelijke toestemming geven.

Openbare werken &
technische dienst

7 eenvoudige tips om uw post in de beste
omstandigheden te ontvangen:
1. Plaats uw brievenbus aan de rand van de
openbare weg
2. Let erop dat de opening van de gleuf
minstens 23 cm breed en 3 cm hoog is.
De brievenbus moet een minimale diepte
van 35 cm hebben.
3. De opening bevindt zich het best op een
hoogte tussen 70 en 170 cm.
4. De toegang tot de brievenbus moet altijd
vrij en zonder gevaar zijn.
5. Wij raden aan dat het huisnummer en het
eventuele busnummer goed zichtbaar zijn,
bij voorkeur op de brievenbus zelf. Ze
moeten zichtbaar en leesbaar zijn vanaf
de openbare weg. Wat ook voor brandweer en ambulance van nut kan zijn.
6. In appartementsgebouwen moeten de
brievenbussen genummerd worden in
doorlopende volgorde. De brievenbussen
moeten gemakkelijk toegankelijk zijn en
zich op het gelijkvloers bevinden.
7. Niet verplicht maar aangeraden: plaats

WERKEN OOSTENDSE STEENWEG
MEETKERKE
De aannemer van de werken zit op schema.
Uiteraard zorgt deze ingreep voor de nodige
verkeershinder.
Wij rekenen op uw begrip.
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Landbouw & milieu

WERKEN BLANKENBERGSE STEENWEG
ZUIENKERKE
Vanaf februari starten de werken aan de
Blankenbergse Steenweg.
Slechte betonstukken zullen verwijderd worden en vervangen door nieuwe.
De werken zullen in fasen gebeuren.

VOSSEN IN GROOT-ZUIENKERKE
Vossen, vroeger een zeldzaamheid, verschijnen nu regelmatig op ons Zuienkerks platteland. Eind oktober werd een vos aangereden
op de Blankenbergse Steenweg aan de Kruiskalsijde.

Door de technische dienst werd dit dier, hier
op de foto, naar de gemeentelijke loods overgebracht.
Leerlingen van de gemeenteschool kwamen
het dier bekijken.

START FIETSERSBRUG
Op 3 maart zal gestart worden met de aanleg
van een fietserbrug over de Expressweg.
De maximale deelname in de kosten voor het
gemeentebestuur van Zuienkerke bedraagt
50. 000 euro.
Het einde der werken is voorzien in de maand
september.

CONTAINERPARK VAN BLANKENBERGE
Vanaf 1 januari 2008 is de toegang tot het
containerpark van Blankenberge geautomatiseerd.
Het containerpark van Blankenberge is toegankelijk voor de inwoners van de gemeente
Zuienkerke op voorwaarde dat ze in het bezit
zijn van een toegankelijke toegangsbadge, uitgereikt door het gemeentebestuur van Zuienkerke.
Enkel personen die in het bezit zijn van een
badge hebben toegang tot het containerpark van Blankenberge. Deze badge kan je
aanvragen aan het loket van de bevolking
in het gemeentehuis van Zuienkerke. De
vroegere kaartjes zijn ongeldig.

Wim Cools - Schepen Openbare Werken

Landbouw & Milieu

De toegang blijft gratis, behalve voor bepaalde
grotere fracties.
Het soort afval dat u mag aanbrengen, de hoeveelheden en de gehanteerde tarieven voor die
bepaalde fracties (tussen 0.5 en 1 m³) blijven
ongewijzigd net zoals de openingsuren.
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•
•
•
•

Groenafval: gazonmaaisel en klein tuinafval
Eterniet
Gyproc
PMD: plastiek ﬂessen ﬂacons, metalen
verpakkingen
(ook spuitbussen van
voedingswaren en cosmetica, aluminium
schaaltjes en bakjes, metalen deksels en
doppen) en drankkartons
• Textiel
• Houtafval
• Piepschuim
• Frituurolie en frituurvet
• AEEA:
afgedankte
elektrische
en
elektronische apparatuur, met een
maximum van vijf stukken per bezoek.
De afvalstoffen moeten afkomstig zijn van een
eigendom gelegen te Zuienkerke.

De openingsuren van het containerpark zijn :
Maandag
gesloten
Dinsdag
8.30-11.30 14.30 – 17.00
Woensdag
8.30-11.30 14.30 – 17.00
Donderdag 8.30- 11.30 14.30 – 17.00
Vrijdag
8.30- 11.30 14.30 – 17.00
Zaterdag
8.30- 11.30 13.00 – 16.00
Zondag
gesloten

Wat moet u weten voor uw volgend bezoek aan
het geautomatiseerde containerpark:
• U brengt steeds uw badge mee voor de
registratie bij het binnenkomen.
• De parkwachter begeleidt u en via zijn
handterminal noteert hij het aangebrachte
afval.
• Nadat u uw badge ingeeft in de gleuf van
de uitgangszuil, opent de slagboom
automatisch bij een gratis bezoek
(hoeveelheden kleiner dan 0,5 m³)
• Is het bezoek betalend (hoeveelheden
groter dan 0,5m³) dan hebt u de keuze om
te betalen met een bankkaart of met
muntstukken (50 cent, 1 euro en 2 euro).
Nadat u betaald hebt, opent de slagboom
automatisch en kunt u het containerpark
verlaten.
• Elk gezin heeft recht op 12 beurten per
volwassene en 4 extra beurten per kind per
jaar. Bij voorbeeld: een twee-oudergezin
met 3 kinderen heeft recht op 36 beurten.

Materialen of producten die NIET mogen aangevoerd worden op het containerpark:
• KGA
• Medisch
afval
en
micobiologische
besmette afvalstoffen
• Slib
• Gasflessen
• Specifiek bedrijfsafval zoals vlakglas-,
spiegelglas afkomstig van glashandel,
bouwafval afkomstig van bouwonderneming,
motorolie afkomstig van een garage
• Groot Gevaarlijk Afval
• Radioactief afval
• Giftig afval
• Explosieven
• Afvalstoffen die los asbest bevatten
• Kadavers of slachtafval.

Volgende afvalstoffen, met uitsluiting van alle
andere, mogen worden afgevoerd:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voor deze producten moet er betaald worden:

glas
papier en karton
oude metalen
bouw- en sloopafval
autobanden
grof vuil
motorolie
snoeihout
TL-lampen
Batterijen en accu’s

•• snoeihout
•• grof vuil
•• bouw – en sloopafval
•• gyproc
•• houtafval
•• eterniet
•• vlak glas
•• groenafval
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eigenaardig beginnen te gedragen, kan dit wijzen op CO-vergiftiging.

KIJK UIT VOOR EEN STILLE MOORDENAAR!
Er vallen nog steeds elk jaar tientallen dodelijke slachtoffers door CO-vergiftiging. Daarom
is het belangrijk om alert te zijn en zo nieuwe
slachtoffers te voorkomen.

Hoe ontstaat CO?

Koolstofmonoxide (CO) is een gas dat je niet
ruikt, niet proeft, niet ziet en niet voelt en juist
daarom is het zo gevaarlijk. CO komt als een
stille moordenaar in je woning en voordat je
het merkt is het meestal al te laat. CO kan
ontstaan in elke ruimte waar verwarmingstoestellen, geisers en boilers op mazout, gas, kolen, petroleum of hout gebruikt worden. Enkel
elektrische verwarmingstoestellen en radiatoren van de centrale verwarming kunnen geen
CO afgeven.

Als er brandstof in een verwarmingstoestel verbrand wordt, is er voortdurend zuurstof (verse
lucht) nodig. Wanneer er te weinig verse lucht
in de kamer kan, verloopt de verbranding niet
goed en komt er CO vrij. CO kan ook ontstaan
als toestellen niet goed afgesteld zijn of als de
schoorsteen niet goed trekt. Dit kan verergerd
worden door bepaalde weersomstandigheden,
zoals mistig en windstil weer. De meeste COvergiftigingen ontstaan in de badkamer door
onvoldoende verluchting en vaak het gebruik
van een kleine 5 liter gasgeiser die niet geschikt is voor het gebruik van een douche of
bad.

Wat is CO-vergiftiging?

Wat als iemand CO-vergiftiging heeft?

Als er CO in een kamer aanwezig is, adem je
dit ongemerkt in. Hierdoor voel je je meestal
eerst loom of duizelig en krijg je hoofdpijn. Hoe
langer je in een ruimte met CO verblijft, hoe
erger de symptomen worden. Later word je
misselijk en te krachteloos om je uit de ruimte
te verwijderen. Bij hoge concentraties raak je
buiten bewustzijn en kan je sterven.
Ook regelmatige blootstelling aan heel lage
concentraties CO kan op langere termijn nadelige effecten hebben: geheugenproblemen,
moeilijkheden op school of op het werk, concentratiestoornissen en gemoedswijzigingen.
Wanneer meerdere personen in huis tegelijk
dergelijke klachten hebben, of huisdieren zich

Het beste wat je kan doen, is onmiddellijk ramen en deuren openzetten, het slachtoffer uit
de ruimte brengen, het verwarmingstoestel uitschakelen, en de dokter bellen. Als het slachtoffer bewusteloos is, bel je de 100.

Het profiel van een vluchtige dader.

Voorkomen is beter dan genezen.
Tips om veilig te verwarmen:
• Zorg voor voldoende verluchting in elke ruimte
waar een verbrandingstoestel of waterverwarmingstoestel staat.
• Zorg voor een goed trekkende schoorsteen. Laat je
schoorsteen jaarlijks vegen en
zorg ervoor dat hij hoog boven
de dakrand uitsteekt en geen
barsten of andere gebreken
vertoont.
• Zorg voor de juiste toestellen.
Kleine 5-liter-geisers zonder afvoer naar een
schoorsteen zijn zeer gevaarlijk en mogen
nooit gebruikt worden voor douche of bad.
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• Laat verwarmingstoestellen plaatsen door
een vakman en zorg voor een goed
onderhoud.
• Pas op met bijverwarmingtoestellen zonder
afvoer
zoals
een
petroleumkachel
(bijv. ZibroKamin). Laat deze nooit langer
dan een uur aanstaan en zeker niet als je
slaapt. Als bijverwarming voor langer
gebruik, neem je beter elektrische toestellen.
• Let op de gevaarsignalen: gele vlammen
bij gastoestellen, roetafzetting, hoge
vochtigheid en condensatie wijzen op een
slechte verbranding.
• Bij geisers in badkamer en keuken moeten
er steeds ventilatieroosters in de deur of de
muur aanwezig zijn.
• Laat kachels niet op de laagste stand branden,
dan trekt de schouw niet goed en komt er
het meest CO vrij. Zet de kachel liever af
als het te warm wordt, of zorg voor een kleiner
model dat aangepast is aan de grootte van
de ruimte.
• Let op bij mistig en windstil weer!
• In “allesbranders” mag je enkel onbehandeld
hout of kolen stoken, nooit afval!

MILIEUVERGUNNINGEN
Hernieuwingsaanvragen, maak er nu werk
van!
Op 01 september 2011 verstrijken heel wat
lopende milieuvergunningen en andere vergunningen (o.a. ARAB-vergunningen en aktenames dieren), die werden afgeleverd voordat
de Vlarem-regelgeving in werking trad.
Toen Vlarem (Vlaams Reglement inzake Milieuvergunningen) in 1991 van kracht werd, werd
de geldigheidsduur van alle vergunningen die
voor 1 september 1991 waren verleend, ingekort tot hoogstens 20 jaar vanaf dat tijdstip.
Ze lopen dus ten laatste af op 1 september 2011.
De Vlaamse Overheid heeft beslist dat de bedrijven waarvan de vergunning ten laatste afloopt op 1 september 2011 al vanaf 48 maanden voor de vervaldag een hernieuwing van de
vergunning kunnen aanvragen.
Dat kan dus vanaf 1 september 2007.
Bedrijven met activiteiten die zijn ingedeeld in
klasse 2 moeten een milieuvergunning klasse
2 aanvragen bij het College van Burgemeester
en Schepenen van de gemeente.
Bedrijven met activiteiten die zijn ingedeeld in
klasse 1, dienen een aanvraag te richten bij de
Bestendige Deputatie van de Provincie WestVlaanderen.

Ruimtelijke ordening
NIEUWE KWALITEITSNORMEN
VOOR WONINGEN VANAF 1 FEBRUARI 2008
Alle woningen in Vlaanderen moeten voldoen
aan minimale kwaliteitsnormen: ze moeten
veilig en gezond zijn en voldoende basiscomfort bieden. Anders kunnen ze geïnventariseerd
worden als ongeschikt of onbewoonbaar.
Vanaf 1 februari 2008 worden, zowel voor zelfstandige woningen als voor kamers, de kwaliteitsnormen aangepast. De bestaande minimale kwaliteitseisen worden strenger en de
overtreding van die normen geldt als een licht
of een zwaar gebrek. Lichte gebreken wegen
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lopende vrouwen is een humoristisch stuk en
zeker de moeite waard.

op zich minder dan de zware, maar samengeteld kunnen ze wel dezelfde drastische gevolgen hebben.
Vanaf eind september ligt de folder over deze
nieuwe normen in uw gemeentehuis of bibliotheek. Hier vindt u een uitgebreide tekst over
de nieuwe normen.

ACTIVITEITEN ZUIENKERKE
OPSPORINGSBERICHT: VERZAMELAARS

Voor meer informatie kunt u terecht bij de
lokale diensten van het Agentschap WonenVlaanderen, Werkhuisstraat 9, 8000 Brugge,
tel.: 051/ 44 29 07 – fax: 050/ 44 28 13

De Blazuin richt de spots in 2008 op verzamelaars. Mensen die soms heel toevallig bepaalde dingen beginnen te ‘sparen’ en er plezier in
scheppen om hun collectie te zien groeien.
Dat hoeven daarom geen dure of uitzonderlijke
stukken te zijn. Van bierviltjes tot koffiemolens,
van luciferdoosjes tot oldtimers je kunt het zo
gek niet bedenken of iemand verzamelt het wel.
Je hebt soorten verzamelaars: mensen die alles netjes catalogeren en bijhouden en andere
die op geen 20 stuks weten hoeveel ze er nu
juist hebben. Verzamelaars die obsessief op
zoek zijn naar dat laatste ontbrekende exemplaar en personen die op goed geluk hun stukken bijeenscharrelen.

Cultuur
PRODUCTIE 2008 VAN TONEELVERENIGING
DE BOMMELAAR
Stuk: LOSLOPENDE VROUWEN
Auteur: Haye van der Heyden
Regie: Bernard Lucker
Genre: komedie
Bezetting: 3 dames – 1 heer
Actrices en acteur: Christine Hallaert, Ann
Florizoone, Sandy Boonefaes, Bernard Lucker

Verzamelaars hebben het niet altijd gemakkelijk. Ze hebben af te rekenen met poetslustige
echtgenotes, grommende echtelieden en onbegrijpende blikken van kinderen. Ondergetekende kan het weten: hij hield er in zijn jonge
jaren – tot grote ontsteltenis van zijn ouders
– een collectie lege wijnflessen op na. …
Verzamelaars: dit soort mensen wil de Blazuin
uit de anonimiteit halen. Wat bezielt hen? Hoe
doen ze het ? Welke schatten verbergen zij in
oude bananendozen?

Speeldata: 07-08-09-12-14-15 maart 2008
Aanvang: telkens om 20.00 u. behalve op
zondag 09 maart om 18.00 u.
Waar: zaal de Bommel te Nieuwmunster
Kaarten: enkel in vvk à € 06,00 bij Martine en Bernard Lucker-Vandenbussche tel
050/419051 of bij de spelers.

Help ons verzamelaars te vinden! De cultuurraad kan geen premies uitloven noch uitdelen
maar de tipgever is alvast verzekerd van onze
eeuwige dankbaarheid.

Korte inhoud: Dit stuk handelt over 3 generaties alleenstaande vrouwen. Zij kunnen of
willen zich niet binden aan een man. Zij nemen elkaar van alles kwalijk en de buurman
probeert door zijn aanwezigheid hun aandacht
af te leiden en die voor zich te winnen. De
vrouwen reageren ieder op hun manier op zijn
aanwezigheid. Dat de man een vreemde ziekte
onder zijn leden heeft maakt het alleen maar
wat gecompliceerder. Centraal staat de moeder-dochterverhouding en hoe elke generatie
het op zijn eigen manier probeert te doen. Los-

Kunt u inlichtingen verschaffen, bel dan onmiddellijk naar Annie Allemeesch, die onze centrale recherchediensten bevrouwt. T 050/427048
of mail naar annie.allemeesch@publilink.be
Ludwig Vanderbeke
Voorzitter cultuurraad.
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Cultuurpakket 2007-2008
• De Nieuwe Snaar – Helden
Saveryszaal CC Casino
Vrijdag 1 februari 2008 – 20u.
Inkom: € 18

ACTIVITEITEN BLANKENBERGE
Cursussen Winteracademie 2007-2008
• Muzikale liefdesbrieven
Wanneer: maandag 11/02 - 18/02 - 25/02
van 19u tot 22u
Waar:
Roeschaertzaal - CC Casino
Bijdrage: € 36 voor de volledige reeks

• Familievoorstelling
Zamzamproducties – Wow, wat een wolf!
Saveryszaal CC Casino
Zondag 10 februari 2008 – 15u.
Inkom: € 3 - € 5 - € 7

• Je bent wat je denkt
Wanneer: dinsdag 19/02 – 26/02 – 04/03 –
11/03 – 18/03
van 20u tot 22u15
Waar:
Roeschaertzaal - CC Casino
Bijdrage: € 49 voor de volledige reeks

• Twijfel vzw/ Bob De Moor – De Jongens
Saveryszaal CC Casino
Woensdag 13 februari 2008 – 20u.
Inkom: € 10

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

• Thomas Blondelle en Kim Van den Brempt
O Sole/ Solo Mio. 3 tenoren in 1
Consciencezaal CC Casino
Vrijdag 15 februari 2008 – 20u.
Inkom: € 13

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

• Liesbeth List & Riet Muylaert
Gevleugelde stemmen
Saveryszaal CC Casino
Zaterdag 23 februari 2008 – 20u.
Inkom: € 15

Tentoonstellingen
• “ Toneelkring Onder Ons”
van 15/02/2008 – 13/04/2008
open van maandag tot vrijdag 10u tot 12u
woensdag 14u tot 17u
donderdag van 16u tot 19u30
vanaf de paasvakantie:
maandag tot vrijdag
10u tot 12u - 14u tot 17u
donderdag tot 19u30
weekends en feestdagen
van 14 tot 18 uur
CC De Benne - Hoogstraat 2
toegang gratis.

• Hautekiet & De Leeuw –
Het leven is nog nooit zo mooi geweest
Saveryszaal CC Casino
Vrijdag 21 maart 2008 – 20u
Inkom: € 15
• Vlaams Muziektheater – Heistse
Operette Kring – De Zigeunerbaron
Saveryszaal CC Casino
Vrijdag 11 april 2008 – 20u.
Inkom: € 20

• Tentoonstelling “De winteracademie”
van 18/04/2008 – 27/04/2008
Open van maandag tot vrijdag:
10u tot 12u - 14u tot 17u
donderdag tot 19u30
weekends en feestdagen:
van 14 tot 18 uur
CC De Benne - Hoogstraat 2
toegang gratis

• Saltamontes en Esmé Bos
Bord du Nord
Saveryszaal CC Casino
Vrijdag 18 april 2008 – 20u.
Inkom: € 13
• Ensemble Leporello vzw
Kofﬁe/Temesta
Saveryszaal CC Casino
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voorstelling “het leven is nog nooit zo mooi
geweest” vermengen ze verhalen, gedichten en
veel muziek tot een hartverwarmende avond.
Kaarten: vvk € 13,00/add € 14,00

Donderdag 24 april 2008 – 20u.
Inkom: € 10
Brochure met het volledige programma te verkrijgen in het cultuurcentrum.

• Dames voor na vieren
Twee jaar geleden werd de kleinkunstwereld
opgeschrikt door dit fris nieuw damesduo.
Dames voor na vieren die op zaterdag 23
februari om 20.30 uur te gast zijn in het
Wielingencentrum wonnen de Holland
Casino Podium Prijs en zowel de publieksprijs als de juryprijs van het Amsterdams
Kleinkunst Festival. In “Hijgende Hakken”
wordt een eigenzinnige visie op het “snelle
leven” in een flits weergegeven op absurde,
hilarische, wrede, ontroerende, mimische
en muzikale manier.
Kaarten: vvk € 13,00/add € 14,00

Valentijn in Blankenberge
Op zaterdag 16 februari 2008 zal het centrum
van Blankenberge helemaal ondergedompeld
worden in een hartverwarmende Valentijn –sfeer!
Opnieuw slaan de dienst Toerisme, het cultuurcentrum, en de Stedelijke Academie voor
Muziek en Woord de handen in elkaar om u te
trakteren op een hartverwarmende dag!
Meer info:
Dienst Toerisme, tel 050 41 22 27, toerisme@blankenberge.be
Cultuurcentrum, tel 050 43 20 43, cultuur@
blankenberge.be

• Kris De Bruyne
Met “40 jaar op tournee” bezoekt Kris De
Bruyne het Wielingencentrum op zaterdag 8
maart om 20.30 uur. Uit zijn vele songs
maakt hij een publieksvriendelijke liedjes-

Erfgoeddag – zondag 13 april 2008
Thema: Wordt verwacht:
Brochure te verkrijgen vanaf eind maart 2008
in de cultuurdienst
Voor alle informatie:
Cultuurcentrum
Hoogstraat 2
8370 Blankenberge
tel. 050/43.20.43
e-mail: cultuur@blankenberge.be
website: http://cultuur.blankenberge.be
openingsuren balie cultuurcentrum:
tussen begin paasvakantie en 30 september
elke werkdag van 10u tot 12u en van 14u tot
donderdag tot 19u30
tussen 1 oktober en begin paasvakantie:
elke werkdag van 10u tot 12u
woensdag van 14u tot 17u en
donderdag van 16u tot 19u30
ACTIVITEITEN DE HAAN
• Hautekiet en de Leeuw
Jan Hautekiet en Rick de Leeuw: twee
mannen, jongens, onvervalste vrienden
naast en op het podium zijn op zaterdag 9
februari om 20.30 uur te gast in het
Ontmoetingscentrum d’Annexe. In de
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keuze en speelt die met een verrassende
verzameling muzikanten, speciaal samengesteld om zo getrouw mogelijk de bekende
platenversies uit te voeren.
Kaarten: vvk € 14,00/add € 15,00
• Jo Lemaire
Droom op zaterdag 29 maart om 20.30 uur
in het Wielingencentrum mee van “La
Douce France”. Feest en dans mee op een
“bal-populaire”, snuif mee de musette op
en haal met Jo herinneringen op aan
verloren vakantieliefdes… Dit briljante
vuurwerk van emoties, dat jong en oud zal
bekoren, staat garant voor een avond vol
warme en koude rillingen.
Kaarten: vvk € 15,00/add € 16,00
• Alex Agnew
Alex Agnew won in 2003 als eerste
Vlaming in de geschiedenis het prestigieuze
Leids Cabaret Festival. In ‘Morimos
Solamente’ zijn tweede soloprogramma dat
op zaterdag 5 april om 20.30 uur te gast
is in het Wielingencentrum kom hij nog
harder, nog scherper en nog pikanter uit
de hoek. Gevoelige toeschouwers zijn
gewaarschuwd: geen huisje – heilig of nietblijft overeind, geen thema onbenut.
‘Morimos Solamente’ bevat geen theatrale
structuur, maar kan je best omschrijven
als anderhalf uur fantastisch verbaal geweld.
Kaarten: vvk € 12,00/add € 13,00
• Hans De Booij
Dit seizoen staat Hans De Booij 25 jaar op
de planken en dat wordt gevierd. Hij rolde in
1981 de muziekwereld binnen en twee jaar
later had hij al enkele hits met “Een vrouw
zoals jij” en “Annabel”. Hij toerde volop
en scoorde opnieuw met “Thuis ben” en “Ik
hou van alle vrouwen”. Nu bereidde Hans
in alle rust een terugkeer na de podia voor.
Samen met een nieuwe band werkte hij aan
een nieuw repertoire en stelt op zaterdag
26 april om 20.30 uur in het Wielingencentrum ‘Emocratie’ voor.
Een gerijpte De Booij is terug van (nooit)
weggeweest.
Kaarten: vvk € 13,00/add € 14,00
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Jeugd

• Internationale tentoonstelling
in het O.C. d’Annexe
Confrontaties V is een groepstentoonstelling
met werken van Nell Heins (Nederland),
MaRf
(Vlaanderen),
Jörg
Engelman
(Duitsland), Bea Danckaert (Vlaanderen),
Tuan Duong (Vietnam) en Gérard Taillandier
(Frankrijk).
Op deze internationale hoogstaande
tentoonstelling kan men naast schilderijen,
ook kunstwerken uit keramiek, steen en
brons bewonderen.
Periode: 22 maart t/m 12 mei 2008.
Open tijdens de paasvakantie, alsook op
vrijdag, zaterdag, zondag, maandag en
feestdagen, telkens van 11u tot 18 u.
De toegang is gratis.
Locatie: Ontmoetingscentrum d’Annexe
Leopoldlaan 24, 8420 De Haan-Centrum

GEMEENTELIJKE SPEELPLEINWERKING
Het vakantiespeelplein “DE PLOETERS” opent
de poorten op maandag 4 februari tot en met
8 februari 2008 voor een spetterende krokusvakantie. Iedereen van 3 tot 12 is er welkom!
Speelplein “DE PLOETERS” opent ook haar
poorten tijdens de
PAAS-, ZOMER- en HERFSTVAKANTIE.
Hier krijg je de vakantie die je verdient: één om
te spelen.
Je hebt er een vakantie lang ruimte voor avontuur, koffers vol speelmateriaal, bouwmaterialen, fietsen, knutselen, skeeleren, al je vriendjes om je heen, en vooral veel ideeën van onze
leidsters en leiders.

OPROEP OM EEN KUNSTWERK TE MAKEN.
Ben je 16 jaar of ouder? Woon je in
Vlaanderen of Brussel? Schilder of teken
je? dan word je uitgenodigd een kunstwerk
te maken die je mag komen afhalen (na
reservatie gsm: 0476/509373)
Want er zijn slechts 25 plaatsen
beschikbaar!!!

Ons speelplein is gelegen te Meetkerke.
Sportcentrum Meetkerke
Oude Molenweg 15
8377 ZUIENKERKE

Tijdens het eerste weekend van de week van
de amateurkunsten (25 april), stelt gemeente
Ruiselede Hostens molen open om uw werken
te exposeren.
Gemeente Ruiselede doet dit in samenwerking
met Talens Palet die zorgt voor de prijzen, Hannes Gysselbrecht schepen van Cultuur en Lucrèce Hoste.
Om deel te nemen aan de wedstrijd vraagt
Talens € 8, maar hiervoor krijg je een doek
van 50X50. Tijdens de voorronde in Ruiselede
worden er drie laureaten gekozen (die een geschenkbon van Talens van € 75, 50 en 25
kunnen winnen - dit samen met nog andere
prijzen- iedereen zal winnen!) om dan te kunnen deelnemen aan de finale die plaatsvindt in
Sint-Niklaas. (zie bijlage).
Zorg dat je er snel bij bent en laat eventueel
een berichtje na of schrijf je in op l_hoste@
hotmail.com.
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De verzekering geldt niet voor diefstal, verloren
of gebroken uurwerken, brillen, kledij,…
Gelieve kleefbriefjes van je ziekenfonds bij te
voegen bij de eerste inschrijving.

WAT JE OVER “DE PLOETERS”
MOET WETEN !!!
Wie, wat, waar, wanneer, hoe ?
Wie: alle kinderen van 3 tot 12.
Wat … breng je best mee :
• voor elk kind zijn eigen lunchpakket
en een drankje
• extra broekje voor de kleinsten
• bij mooi weer: handdoek en zwembroek.

Waar kan je ons bereiken ???
Martine:
050 / 31 25 06
of 0475/82 35 81
Ilse:
050 / 42 58 43
of 0497/21 91 37

Waar… verzamelen, wanneer … afhalen ?
• Verzamelen: Sportcentrum Meetkerke:
vanaf 7u30
• Afhalen: Zij kunnen te Meetkerke
worden afgehaald tot 18 uur STIPT.

Vrijwilligers gezocht!
Vakantiespeelpleinwerking “De Ploeters”
opent ook in 2008 weer zijn deuren in de
carnaval-, de paas-, de zomer- en herfstvakantie. Omdat wij een kwaliteitsvolle speelpleinwerking willen blijven aanbieden hebben wij heel wat helpende handen nodig.
Daarom zijn wij steeds op zoek naar nieuwe vrijwilligers die te vinden zijn voor een
speelse, creatieve en leerrijke ervaring tijdens hun vakantie. Vanaf 15 jaar kan je
vrijwillige begeleider worden op ons speelplein in het Sportcentrum te Meetkerke. Je
kan er een week werken of 2 weken of 1
maand, al naargelang dat voor jou het beste
past. Ben je geïnteresseerd dan kan je voor
alle informatie terecht bij Martine De Bree:
050/31 25 06 of 0475/82 35 81 of martine.
gerard@pandora.be

Hoe… kom je het best naar het speelplein ?
De Ploeters is een avontuurlijk speelplein:
kinderen beleven er wilde en spannende
dingen. Soms zijn we dan ook eens vuil of
kletsnat !
Wil je daarom de kinderen ‘speelkledij’
aantrekken en de kleren naamtekenen ?
Wat moet dit alles kosten ?
Prijs per dag
• Kinderen inwoners van Zuienkerke:
3.50 EURO per kind.
Voor het 3e kind en meer uit hetzelfde
gezin: 2.50 EURO per kind.
• Kinderen niet-inwoners van Zuienkerke:
5.00 EURO per kind.
Voor het 3e kind en meer uit hetzelfde
gezin: 4.00 EURO per kind.
Gebruik bus door niet-inwoners van
Zuienkerke: 0.65 EURO per kind.
• Eén drankje en een koek zijn in de
prijs inbegrepen.

JEUGDRAAD ZUIENKERKE PRESENTEERT
STANDUP COMEDY NIGHT
OP ZATERDAG 22/03
Mogen we zeggen dat we met de jeugdraad
een nieuwe traditie hebben ingevoerd? Net
als de jaarlijkse kermis is er nu ook weer de
jaarlijkse Standup comedy Night. Welgeteld de
7de keer is het dat we de Zuienkerkse jongeren (van geest) een portie bedenkelijke cultuur
willen voorschotelen. En dit jaar wilden we niet
onderdoen voor vorig jaar dus hebben we gezorgd voor een programma om U tegen te zeggen: Joost Van Hyfte en Ter Bescherming van
de Jeugd…
Wij kijken er alleszins al naar uit! Hieronder
lees je waarom:

De kinderen MOETEN afgehaald worden
vóór 18 uur. De ouders dienen de openingsuren te respecteren teneinde laatblijvers te
vermijden. Anders moeten er maatregelen
worden getroffen.
Wat gebeurt er bij ongevallen ?
Je bent natuurlijk verzekerd tegen ongevallen.
Indien nodig wordt je kind van medische hulp
voorzien.
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Joost Van Hyfte: “Joost mag het weten”(en
u waarschijnlijk ook)
Joost is al wereldberoemd in Zelzate en is nu
klaar voor de rest van de wereld met zijn eerste
avondvullende show “JOOST MAG HET WETEN”.
Onder de Vlaamse comedians is Joost al langer
een kleine grootheid en… hij weet het. Maar
dat geeft niet want hij mag het weten. Nu de
rest van Vlaanderen nog!
Joost heeft een “sprekende” kop een tempel
van een lichaam en hij heeft maar één missie:
U DOEN LACHEN (of wist u dat al?)
Joost Van Hyfte is één van Vlaanderens nieuwe
grootheden in wording. Hoewel hij nog weinig
bekend is bij het grote publiek, won hij al snel
de 123 Comedy Award (2006) en geraakte
nadien ook tot in de finale van de Lunatic Comedy Award. Daarnaast zag u hem ook al bezig
in De Bovenste Plank. www.joostvanhyfte.be

inkomprijs € 3 in vvk en € 5. Kaarten te verkrijgen vanaf 22 februari bij
’t Nieuw Boldershof, Slagerij Herman, Ip ’t
Hoekstje en het Gemeentehuis.
Reserveren kan ook via
inez.goderis@publilink.be
En nu even ernstig….
Comedians zoeken chauffeurs!
Alleen naar een optreden rijden is niet leuk.
Zelf terugrijden na een afmattende show is dat
nog minder. Vele artiesten zijn blij wanneer ze
af en toe beroep kunnen doen op een chauffeur. Daarom deze oproep: wie wil er af en toe
een comedian taxiservice verlenen? De kilometers worden uiteraard vergoed en de toegang tot het optreden is gratis.
Geef toe ‘tis eens iets anders…
Geïnteresseerd, neem dan contact op met
Bob Van Muylder
Bone Bookings Comm.V
Rode Kruisstraat 10 - 2870 Puurs
03/298.03.08 - 0485 46.47.65
info@bonebookings.be

Ter bescherming van de Jeugd
“De grote Anderen”
Ter Bescherming van de Jeugd (Tim Goditiabois en Dries Heyneman), twee psychologen
met een absurd gevoel voor humor stellen u
voor: ‘De grote Anderen’
Met het excuus ‘psycholoog ben je 24 uur per
dag’ misbruiken ze ook op het podium hun kennis van hoe de mens echt in elkaar zit. In hun
voorstelling experimenteren ze schaamteloos
met psychologische terreurhumor. Neuroten,
psychoten en perverten, wees gewaarschuwd,
wij komen u overtuigen van onze absolute
waarheid. Powercabaret met kloten en hier en
daar een krakende noot muziek!
Op 6 mei 2007 sleepte TBJ de hoofdprijs van
het gerenomeerde Cabareteske festival in
Eindhoven in de wacht.
Uit het juryrapport:”De jury beschrijft de heren
als vakmannen. Ze zijn goed op elkaar ingespeeld. Sterk samenspel waar de verhoudingen duidelijk zijn en de kansen voor conflict telkens goed worden benut. Ze laten daarin zien
goede acteurs te zijn. Hun teksten zijn geestig
en sterk en kennen een hoge grapdichtheid..
De jury liet de term ‘taalvirtuozen’ vallen.
www.terbeschermingvandejeugd.be
Dit alles staat te gebeuren op zaterdag 22/03
in Feestzaal ’t Nieuw Boldershof om 20 u
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Onderwijs

werden raketten en andere vreemde ruimteschepen geknutseld. Het thema werd afgesloten met een bezoekje aan de sterrenwacht van
Beisbroek. De mensen van de sterrenwacht
namen de klas mee op een onvergetelijke reis
door de ruimte.
Tijdens de maand oktober was leefgroep 2 in
de ban van ‘paddenstoelen in de herfst’. Het
begon allemaal met een grote plastieken zak
gevuld met aarde en vreemdsoortige witte draden. Na lezen van de handleiding werd duidelijk dat met deze zak een heuse paddenstoelen-kweek kon starten. De champignons lieten
ondanks de goede verzorging even
op zich wachten, maar na het herfstverlof zat
de zak barstensvol met paddenstoelen. Deze
werden niet alleen bewonderd maar ook geproefd in zelfgemaakte champignonhapjes.
Ook tijdens de herfstwandeling naar het bos
werden heel wat paddenstoelen ontdekt.

NIEUWS UIT LEEFSCHOOL AKKERWINDE
Wat is die eerste trimester weer voorbij gevlogen.
Toch hebben wij geenszins stilgezeten. Een
gamma aan activiteiten passeerden de revue.
Tijdens de maand oktober stonden de werolessen van leefgroep 4 in het teken van ‘halloween’. Dit project van Keltische oorsprong
werd op verschillende domeinen verkend en
besproken. Naast de historische, religieuze en
culturele benadering kwam ook het muzische
aspect naar voor. De leerlingen maakten griezelgedichtjes en halloweenlantaarntjes. Maar
het hoogtepunt was zeker het uithollen van
bieten en pompoenen. Deze leuke aloude traditie vonden wij de max. Met mesjes, lepels en
appelboortjes werden de griezeligste gezichten
uitgesneden.
In leefgroep 3 werkten ze rond de ‘ruimte’. De
hele klas werd omgetoverd in een groot zonnestelsel. In projectgroepjes leerden ze elk een
onderdeel van de ruimte, het heelal, de ruimtereiziger,… beter kennen. Met vindmateriaal

De allerkleinsten uit leefgroep 1 werkten rond
voertuigen : vrachtwagens, auto’s, kranen, heftrucks,… De prachtigste exemplaren werden
geknutseld. Dit thema werd passend afgesloten met een bezoek aan het verkeerspark.
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tie en organisatie was in handen van leefgroep
4. Heel wat ouders kwamen het spektakel
aanschouwen. Langs deze weg ook dank aan
de vele vrijwilligers die meehielpen met klaarmaken en uitdelen van koeken en chocomelk.

Dit jaar werd in leefschool Akkerwinde ook gestart met een maandelijkse muzeweek. In
kleine gemengde groepjes (alle leeftijden
dooreen) is men creatief bezig. Ze werd er getimmerd (vogelhuisje), geboetseerd, verftechnieken uitgeprobeerd, verteld, gezongen, zelf
verhalen gemaakt met kranten, mobielen gemaakt, vaandels geschilderd,…
Daarnaast is er ook de ‘kunstroute’ in het leven
geroepen. Maandelijks verhuizen zelfgemaakte
kunstwerkjes naar andere scholen uit de Scholengemeenschap en die worden
daar dan tentoongesteld. Met dit initiatief willen wij de kinderen nog meer bewust creatief
aan het werk zetten en leren oog hebben voor
het werk van leeftijdsgenootjes.

Een vijftiental sportievelingen van leefschool
Akkerwinde nam deel aan de interscholenzwemcompetitie in de Haan. We wonnen één
bronzen, één zilveren en twee gouden medailles alsook heel wat verdienstelijke plaatsen.
Proficiat aan het hele team.
Ook de jaarlijkse atletiekmeeting in het Blosopark en de schaatsnamiddag waren sportieve
toppers.

Ook 6 december was voor de leefschool een
heugelijke dag. Ondanks het gure herfstweer
was de sint ons niet vergeten. Na een zoektocht
op de zolder van ‘De Bommel’ werd de heilige
man gevonden. De allerkleinsten verwelkomden hem met liedjes, versjes en dansjes.
Hij was heel gul en bracht een grote spelenkoffer mee. Zwarte Piet zorgde natuurlijke voor
wat lekkers. ’s Namiddags werd het feest verdergezet met een groot ‘vrij podium’ met liedjes, sketches, toneeltjes en dans. De presenta31

Leefgroep 4 sloot de trimester af met een
technologisch project. Onder leiding van enkele leerkrachten uit het secundair werd een ‘flikkerende’ led-kerstboom geknutseld. Hiervoor
moesten de leerlingen zagen, boren, frezen,
solderen, plooien,… De leerlingen vonden het
heel tof. En het resultaat mag gezien worden.
Onze welgemeende dank aan de begeleiders
van het Sint-Pieterscollege.

één enkele tekortkoming. Een proficiat voor
het hele team en de vele ouders die zich inzetten voor een goede schoolwerking!
Vlaamse Veldloopdag.
Op 28 september nam onze school opnieuw
deel aan de Vlaams Veldloopdag en dit in samenwerking met het gemeentebestuur van
Zuienkerke. Voor de leerlingen betekende het
opnieuw een sportieve hoogdag. Proficiat aan
alle deelnemers !

Wij wensen alle kinderen, ouders en sympathisanten een gelukkig en gezond 2008 !

Meester op de fiets.
Voor de leerlingen van de 1ste en 2de graad
was er een activiteit waarbij ze hun behendigheid met de fiets konden aantonen.

NIEUWS UIT DE GEMEENTESCHOOL
Hier volgen enkele activiteiten waarvan onze
kleuters en lagere schoolkinderen konden genieten.

Workshop “Brik –o-leer”.
Een vriendelijke dame kwam aan al de klassen
vertellen hoe men papier kon maken. Het werd
een leuke doedag.

Ondertussen werd onze school eind november
doorgelicht. Twee inspecteurs waren een volle
week op school om na te kijken of wij “ons
werk” goed doen. Begin januari kregen we het
verslag in handen. We kregen een gunstig advies voor de ganse schoolwerking en zonder

Zweminstuif
Zoals de traditie het wil konden onze leerlingen
zich ophalen aan een uurtje intens zwemmen.
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R E S T A U R A N T

Bezoek aan het Vlaams Parlement
Het 5de leerjaar bezocht het Vlaams parlement
en de leerlingen van het 6de leerjaar leerden
over de bestuurlijke indeling van ons land en
mochten opnieuw een parlementslid interviewen en leren omgaan met audiovisueel materiaal.

Hof Ter Doest
1174

Al het goede uit de zee

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

De fitte week.
Een volle week van gezonde voeding en sport.
Broodjes smeren, leren over gezonde voeding,
fruit en groenten eten, een markt opzetten en
zoveel meer. De foto’s vertellen veel meer over
deze projectweek.

Smaakvol vlees van eigen kweek

Onze vleesgerechten, vaak van
onze eigen dieren,
vallen zeker in de smaak.
Hof Ter Doest beschikt immers
over een eigen boerderij met 80 ha
weiland en zo’n 300 dieren, waarvan
alleen het allerbeste wordt gebruikt.

Artsen zonder vakantie en Pakistan.
Een dokter kwam vertellen over zijn werk als
”arts zonder vakantie”. Een dame die werkzaam is in Pakistan vertelde over haar werk.
Onmiddellijk waren de kinderen bereid om een
financiële bijdrage te leveren door een sponsoringwandeling te doen en mee te lopen in een
sponsorloop. Het verkopen van pleisters stond
ook op het menu. We konden beide personen
een aardig bedrag geven.

Alle dagen open, heel het jaar door.

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

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

Onze jeugdploegen die aan de slag zijn doen
hun uiterste best. De B-jeugdmeisjes staan
aan de kop van hun competitie. De miniemen
meisjes en jongens zijn dit jaar voor het eerst
gestart in hun competitie en moeten nog wat
leergeld betalen.

TURNLES VOOR VOLWASSENEN
In de gemeenteschool van Zuienkerke wordt
er tot aan de paasvakantie opnieuw turnles
gegeven voor volwassenen.
De volgende data zijn voorzien :
Februari: 12 -19 – 26
Maart:
4-18
Plaats:
gemeentelijke sportzaal,
Nieuwe Steenweg 37
Uur :
19-20 uur
De prijs per les is 2 euro, verzekering inbegrepen.
Deze lessenreeks is geschikt voor zowel mannen als vrouwen, voor jong en oud.

Onze club bestaat eind dit jaar 25 jaar. 5 jaar
terug hebben we een groot feest georganiseerd
toen we ons twintigjarig bestaan vierden. Ook
werd een boek uitgegeven over de geschiedenis van twintig jaar volleybal op de gemeente
Zuienkerke.
In november 2007 hadden wij reeds een eerste
aanloop tot de viering met onze ‘Retrofuif’ die
een groot succes werd. Wat de komende activiteiten zullen worden, hoort u nog van ons.

Doe mee, want een beetje beweging is zoo
belangrijk. Een uurtje weg van de TV, van de
computer… Voor de prijs moet je het zeker
niet laten !
Kom gerust eens langs voor een gratis proefles.

Eén activiteit willen we zeker al aankondigen :
ONZE VISKAARTING !!!
U wordt dus allen uitgenodigd om te komen
kaarten in de cafetaria van de gemeenteschool
en dit op vrijdag 21 maart 2008. De deuren
gaan open om 19.30 uur.

Info: sportdienst, Ann Michiels,
tel. 050/43.20.50
BEWEGEN IS LEVEN !!!!!
VOLLEYBALNIEUWS
Het volleybalseizoen 2007-2008 is reeds
voor de helft voorbij.
Onze provinciale heren doen het heel goedniettegenstaande de kleine bezetting van spelers.
Voor het ogenblik staan ze halfweg in de competitie.
Onze provinciale dames die dit seizoen promoveerden naar tweede, hebben het niet zo gemakkelijk. Hopelijk blijven ze volgend seizoen
in tweede aantreden.
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359 leners maakten het afgelopen jaar gebruik
van de diverse bibliotheekservices.

Kaarten zullen te bekomen zijn bij de spelers
en bestuursleden.
Wie zin heeft om eens een volleybalwedstrijd
te volgen is steeds welkom op één van onze
wedstrijden. U kreeg allen een kalenderboekje
in uw bus waarop alle wedstrijden te vinden zijn
of u contacteert één van de bestuursleden.

Zowel de individuele leden als de kinderen die
in klasverband de bib bezoeken maken deel
uit van het ledenbestand. Meer specifiek naar
leeftijd, telden we 226 kinderen en 133 volwassenen. Per uitleenbeurt komen er gemiddeld 35 bezoekers over de vloer.

Joël Boussemaere
Voorzitter Mehoni

JAARVERSLAG 2007 BIBLIOTHEEK

Het totale aantal uitleningen blijft in de lift
zitten. We noteerden een toename van 819
transacties en sloten dus het jaar mooi af met
12.631 uitgeleende materialen. Per uitleenbeurt gingen er gemiddeld 130 titels de deur
uit.

De bibliotheek wenst alle inwoners een jaar
boordevol lees- en luisterplezier toe.
Dit alvast voor de toekomst. Maar nu eerst
nog even terugblikken op het afgelopen jaar.
Voor 2007 kan de bib weerom uitpakken met
mooie werkingsresultaten en dat verheugt
ons.

Uit de rekken van de jeugdafdeling plukten de
kinderen 9.423 lees- en/of weetboeken. De
stripafdeling blijft populair. Ook daar weer meer
uitleningen. De jongeren, maar ook enkele volwassenen, leenden 3.407 strips uit.
In de volwassenenafdeling vielen 953 nonfiction en 2.167 romans in de smaak van de

Bibliotheek
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ZATERDAG 26 APRIL 2008
OUDE AMBACHTENMARKT
ROMMELMARKT
IN HET DORP
VAN ZUIENKERKE
Inlichtingen: Ann Michiels
Tel. 050/43.20.50

Restaurant De Pepermolen

ann.michiels @publilink.be

Voorkom een hoge energiefactuur en...
Hou de koude buiten
en het geld binnen en...
geniet van de belastingsvermindering
voor werken uitgevoerd in 2007 met...

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

Algemene glasonderneming

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

gebruikers. De groei in deze afdeling is toe te
schrijven aan de grotere belangstelling voor de
informatieve boeken.

EEN GREEP UIT DE AANWINSTEN
VOLWASSENENAFDELING
Romans
De weg naar Mekka
Jan Leyers

Dit jaar kwamen er 390 nieuwe boeken bij. De
wisselcollecties uit de bib van Blankenberge
en van de provincie dragen ook bij aan de verrijking van het eigen aanbod.

Informatieve boeken
Voor een echt succesvol leven
Bas Haring
SOS Piet
Piet Huysentruyt

Hopelijk starten er in 2008 nog wat Zuienkerkenaars hun zoektocht naar lees- of luistervoer
in ‘De Boekennok’.
Tot binnenkort

JEUGDAFDELING
Leesboeken
De adem van de godin
Katrien Vervaele
Weetboeken
Een boek bol gaten
Claire Didier
Experimenteren met chemie
Robert Winston
Guinness World records 2008

Toelichting bij foto’s
Op 13 oktober startte de Bibliotheekweek met
een verwendag. Voor elke bezoeker stond er
een hapje en een drankje klaar. De kindjes van
het eerste leerjaar kregen nog een extraatje.
Ze mochten een ‘eerste leesboekje’ in de bib
komen afhalen. Op de foto enkele fiere lezertjes met hun cadeauboekje.

Adres: Gemeentelijk Complex:
Uitleenpost De Boekennok
Nieuwe Steenweg 37
8377 Zuienkerke
Telefoon : 050 / 42 45 45
Adres catalogus bibliotheek Zuienkerke
http://winob.cevi.be/webopac/
vubiscsp?Profile=zuienkerke
E-mail: zuienkerke@bibliotheek.be
Openingsuren:
woensdag : 17.00 – 19.00 u
Zaterdag : 10.00 – 12.00 u
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Gastronomie aan huis
Kookdemo’s en –workshops
Culinair advies
Foodstyling

U wenst een toffe gezellige avond te organiseren met vrienden, familie,… bij u thuis, maar u heeft geen
zin om zelf te koken of om op restaurant te gaan.
Dan kunt u mij inhuren voor een gastronomisch geslaagde avond volledig naar uw wensen.
The Art of Cooking verzorgt eigentijdse kookworkshops en – demo’s op een spontane en relaxte manier
in een gezellige sfeer.
Kookworkshops te Houtave (maximum 6 personen voor de workshop,
nadien kunnen de partners, vrienden,… mee aanschuiven aan tafel)
Kookdemo’s en –workshops op aanvraag bij u thuis of bij mij te Houtave
U kunt altijd The Art of Cooking inhuren voor het stylen & bereiden van food voor culinaire fotograﬁe,
voor reclame doeleinden, kookboeken en ter promotie van uw product.
Voor meer info:
mail stijnvandermeersch@telenet.be - tel. 0473/ 970539
www.the-art-of-cooking.be
Stijn Vandermeersch - Oostendse Steenweg 81 - 8377 Houtave
38

Derde wereld

Preventie

11.11.11
In de periode rond 11 november hebben we
ook dit jaar tal van vrijwilligers bereid gevonden om de 11.11.11-actie te ondersteunen
door deur-aan-deur producten te gaan verkopen. Houtave, Meetkerke en Nieuwmunster
werden telkens in drie sectoren ingedeeld
voor Zuienkerke waren het er zes. De verkoop
ging niet door op één welbepaald moment,
maar iedere verkoper kon (binnen een bepaalde periode) op stap gaan wanneer het
voor hem/haar het beste uit kwam.
Na een ‘sabbatjaar’ was Jeannine Samijn er
terug, om –mede- de actie te organiseren en
te ondersteunen !
Het afhalen van de producten, reisroute en
wisselgeld gebeurde tijdens een kleine (opwarmings)vergadering.
De actie werd eveneens afgerond met een
(bedanking)vergadering. Dat is tevens het moment waarin ervaringen uitgewisseld worden en
ideeën tot stand komen voor de toekomst.
De opbrengst voor onze gemeente bedroeg
2066 euro (= 83 342 bef).
Hierbij ook een overzicht van de opbrengst per
deelgemeente:

FISCALE AFTREK VOOR BEVEILIGINGSWERKEN
De verhoogde fiscale aftrekbaarheid voor ondernemers bestaat al enkele jaren. Zelfstandige ondernemers die werken uitvoeren om
hun goederen te beveiligen tegen diefstal of
inbraak kunnen hiervoor een extra fiscale aftrekbaarheid bekomen van 20,5 %.

Houtave: 419.50 euro
Meetkerke: 277.00 euro
Nieuwmunster: 457.00 euro
Zuienkerke: 912.50 euro

Om u een beter beeld te geven hoe u uw beroepslokaal nog beter kan beveiligen kan u
steeds contact opnemen met de adviseur inbraakbeveiliging van de preventiedienst. Deze
geeft u een gratis en vrijblijvend advies. Maar
ook voor uw woning kan u nog steeds genieten
van een advies en fiscale aftrek.

Er werd echter vastgesteld dat de procedure te
omslachtig was voor de ondernemers. Daarom
heeft men nu de procedure aangepast.
De zelfstandige ondernemer dient de werken
te laten uitvoeren door een aannemer die na
de werken een attest dient af te leveren over
de kwaliteit van de geplaatste maatregelen.
Als zelfstandig ondernemer dient u gewoon de
gedane kosten te vermelden op uw eerstvolgende belastingsaangifte.

Maar daarnaast zijn er ieder jaar mensen die
hun financiële steun overschrijven en dat bedrag is niet in bovenvermelde cijfers inbegrepen.
Bij overschrijving van méér dan 30 euro krijgt
de schenker een fiscaal attest.

Enkele voorbeelden van mogelijke maatregelen: anti ramkraaksystemen, toegangscontrolesystemen, specifiek inbraakwerend glas,
camerasystemen, beveiligingssystemen voor
gevelopeningen, …

Alvast heel hartelijk dank aan de vele vrijwilligers en aan de milde gevers die onze verkopers vriendelijk ontvingen !!!

Meer informatie over deze maatregel vindt u
terug in de brochure “Er bestaan andere manieren om uw beroepslokaal te beschermen”
deze kan u verkrijgen bij de preventiedienst
(050 43 57 32) of via de website: www.besafe.be

Tot november 2008 !
Jacques Demeyere, schepen van ontwikkelingssamenwerking
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Verenigingen

Burgelijke stand

VAKANTIEGENOEGENS
Spel-en Quizavond
Zaterdag 1 maart 2008 - ZUIENKERKE
Graag nodigen wij jullie uit.
Wil je zien hoe het gesteld is met je algemene
kennis, je sportieve aanpak stel dan een team
van maximaal 5 personen samen. En maak
kans op een geldprijs die je in deze quiz kan
winnen. (Ook mogelijkheid tot vormen van een
team de avond zelf)
Plaats:
De Notelaar
Nieuwe Steenweg 96 Zuienkerke
Inschrijvingsgeld: € 7,5 / ploeg.

GEBOORTEN
DAPHNE MAES, geboren te Knokke- Heist op
1 oktober 2007, dochtertje van Amandels Tamara en Maes Jurgen, wonende te Houtave.

Inlichtingen: Filip Bouckaert - 0494/57.03.91
Nieuwe steenweg 122
of
Serruys Jacques - 0486/71.44.84
Valcke.Marijke@telenet.be

LOUISE POUILLE, geboren te Brugge op 19
oktober 2007, dochtertje van Duron Sofie en
van Pouille François, wonende te Zuienkerke.

QUINTEN DEMEYERE, geboren te Knokke–
Heist op 16 oktober 2007, zoontje van Desutter Christel en Demeyere Filip, wonende
te Zuienkerke.
SEPPE FROYEN, geboren te Brugge op 16 oktober 2007, zoontje van Truyens Staci en van
Froyen Jan, wonende te Zuienkerke.

LIES VERHELST, geboren te Brugge op 25 oktober 2007, dochtertje van Hudders Leen en
van Verhelst Dieter, wonende te Meetkerke.

Graag een seintje van U deelname tegen 28
februari aub.

LANDER JANSSENS, geboren te Oostende op 17
november 2007, zoontje van Pillen Annelies
en van Janssens Bart, wonende te Zuienkerke.

TWEEDEHANDSBEURS KINDERARTIKELEN
Op zondag 24 februari organiseert de gezinsbond van Zuienkerke van 9 uur tot 12 uur een
tweedehandsbeurs in zaal De Notelaar, gelegen
aan de Nieuwe Steenweg 96 te Zuienkerke.
Wat wordt er te koop aangeboden?
• babykleding
• kinderkleding
• kinderuitzet
• kinderﬁetsen
• speelgoed
DE TOEGANG IS GRATIS !! Iedereen welkom !!
Indien u kinderartikelen te koop hebt, neem
dan contact op met voorzitter van de Gezinsbond
Betty Vandevelde - Lettenburgstraat 2
8377 Zuienkerke - Tel. 050/31.11.66
Gsm 0485/28.20.47
betttyvandevelde@euphonynet.be
PRIJS voor een standplaats:
• leden van de gezinsbond : 10 euro
• Niet-leden : 15 euro
U kan dit bedrag storten op bankrekeningnummer 068-2020722-45
met vermelding van uw naam en lidnummer.

LORE DE LAERE, geboren te Brugge op 15 november 2007, dochtertje van Leen Vandewalle
en van De Laere Stijn, wonende te Zuienkerke.
KHENA DEFURNE, geboren te Brugge op 30
november 2007, zoontje van Huybrigs Hannelore en van Defurne Folke, wonende te
Houtave.
REMCO RUYSSCHAERT, geboren te Brugge op
9 december 2007, zoontje van Ruysschaert
Nathalie en van Stael Mirella, wonende te
Houtave.
LOVELY BULTINCK, geboren te Brugge op 12
december 2007, dochtertje van Van Coillie
Nancy en van Bultinck Marnick, wonende te
Zuienkerke.
KAELEY TRAENS, geboren te Brugge op 1 januari 2008, dochtertje van Mampaey Cindy
en Traens Lesly, wonende te Houtave.
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OVERLIJDENS
MARTIN VANHEERENTALS, geboren te Brugge
op 21 maart 1942 en overleden te Zuienkerke op 18 oktober 2007, echtgenoot van
Parton Monique.

Wij wensen Daphne, Quinten, Seppe, Louise,
Lies, Lander, Lore, Khena, Remco, Lovely en
Kaeley een lang, gezond en gelukkig leven toe!
HUWELIJKEN
DEHOLLANDER NEL, geboren te Ieper op 21
april 1980 en BODE PETER, geboren te Blankenberge op 10 augustus 1976, wonende te
Nieuwmunster, gehuwd te Zuienkerke op 29
september 2007.

MARC VERCAEMST, geboren te Waregem op
4 september 1931 en overleden te De Haan
op 30 november 2007, echtgenoot van Van
Mullem Margareta.

DEMEULENAERE JULIE, geboren te Roeselare
op 8 juli 1984 en DEMEYERE STEFAAN, geboren te Blankenberge op 3 juni 1981, wonende te Meetkerke, gehuwd te Zuienkerke
op 13 oktober 2007.

JOANNE DUMON, geboren te Klemskerke op
15 januari 1931 en overleden te Blankenberge op 18 december 2007, echtgenote van
Provoost Gilbert.
GONTRAN PONT, geboren te Brugge op 7 december 1953 en overleden te Zuienkerke op
16 december 2007, echtgenoot van Farazyn
Marleen, wonende te Meetkerke.

DEWULF ANNELIES, geboren te Brugge op
16 mei 1982 en COELUS ANDY, geboren te
Brugge op 11 juli 1982, wonende te Houtave,
gehuwd te Zuienkerke op 20 oktober 2007.

Wij bieden de familie onze deelneming aan.
Proficiat aan de jonggehuwden.
JUBILEA
Yolanda Monteyne en Camiel Vanbesien
Op 22 oktober 1957 ’s avonds om 17 uur verschenen Yolanda Monteyne en Camiel Vanbesien voor
de burgervader van Meetkerke om hun huwelijk af te sluiten. Hun trouw werd de volgende morgen
ook kerkelijk ingezegend.
Zij vierden de 50ste verjaardag van hun huwelijkstrouw op 3 november 2007. Ze werden bij hen thuis
afgehaald met een oldtimer-tractor om naar Houtave te rijden waar een dankmis werd opgedragen.
Daarna volgde het feest in Zuienkerke waar de gemeentelijke overheid Landa en Camiel in de bloemetjes zette. Camiel en Landa wisten een bloeiend loonwerkbedrijf uit te bouwen in Houtave -waar
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ze woonden- tot in 1988 zoon Luc het bedrijf overnam.
Landa had een heel druk leven: de zorg voor Luc, Marleen en Sofie en daarnaast haar inzet en werk
voor de firma. En tot op vandaag blijven onze jubilarissen actief. Camiel heeft echt iets met machines en maakt zich nog dagelijks nuttig bij Luc.Landa blijft bezig in en om haar huis op de camping in
Nieuwmunster en heeft een heel intense band met haar kinderen, schoonkinderen en vier kleinkinderen.
Een andere band is die met Frankrijk.Vooreerst de band met de familie die daar woont. En voor het
bedrijf van Luc: 75% van zijn activiteiten (wat bonen en erwten betreft) spelen zich af in de streek
van Compiègne.
We wensen Camiel, Landa en hun hele familie nog vele gelukkige jaren samen toe !
Gerard en Gerarda Van Ovenberghe-Paepe
Op 22 november waren Gerard en Gerarda Van Ovenberghe-Paepe 60 jaar getrouwd. Dat betekent
Diamant. De namen van dit koppel zijn niet alleen in harmonie, ook hun leven!
Zij leidden een druk bestaan met hun bloeiende drankenhandel: zij wisten bier, water en sterke drank
aan de man te brengen. Zij wonen in Nieuwmunster, op de grens met Wenduine en verkozen hun
jubileum in alle intimiteit te vieren. Van harte gefeliciteerd !
Camiel Pyra en Madeleine Vandepitte
Camiel Pyra en Madeleine Vandepitte zijn bijna “abonnees op jubilees”!
Op 28 november 2007 vierden zij hun briljanten jubileum. Dit wil zeggen dat zij 65 jaar geleden,
ook op 28 november in het huwelijk traden. Voor zover wij weten zijn zij het tweede echtpaar in de
geschiedenis van Zuienkerke die het geluk hebben dit te beleven. Daarenboven wonen Camiel en
Madeleine nog in hun eigen vertrouwde huis, met de nodige ondersteuning van familie en van hulpverlenende instanties.
Camiel is en blijft –als voorzitter- het boegbeeld van de Oud-strijders van Zuienkerke.
Ieder jaar opnieuw is 11 november voor Camiel enerzijds een feestdag, anderzijds een dag waarop
hij terugblikt op de oorlogsjaren en de vele ellende, die toen geleden werd.
Geen wonder dus dat Camiel drager is van vele eretekens en medailles en het ook bijzonder apprecieert als hij die krijgt.
De medaille van het koningshuis dat zij mochten ontvangen naar aanleiding van hun jubileum was
dan ook een heel mooie attentie voor Camiel en Madeleine.
Zij begonnen hun feest met een dankmis en daarna werden ze door de gemeentelijke overheid ge-
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huldigd tijdens een receptie die de jubilarissen aanboden aan familie en vrienden.
Een heel grote proficiat voor dit uitzonderlijke jubileum !
Ghyselincks Roger en De Ruyck Andréa
Op 18 december 1957 werden Ghyselincks Roger en De Ruyck Andréa in de echt verbonden in het
gemeentehuis van Ouwegem (deelgemeente van Zingem).
Omwille van het werk van Roger bouwde dit koppel in de zestiger jaren in Zuienkerke waar ze nog
steeds wonen en waar ook hun zoon ondertussen zijn vaste stek heeft gevonden.
Hun familie en kennissenkring woont nog steeds in het Oudenaardse, waar onze jubilarissen hun
“roots” hebben. Zij vierden hun gouden Jubileum dan ook in die streek, omringd door hun dierbaren.
Ook deze jubilarissen feliciteren wij van harte en wensen hen nog vele gezonde jaren samen toe!
Bij de terugblik op de jubilarissen van 2007 zien we dat we ondertussen hebben moeten afscheid
nemen van Firmin Vande Pitte die op 1 mei 60 jaar huwelijk vierde met Laura De Vlieghe. Het
leven kan op korte tijd inderdaad een hele andere wending nemen of eindigen…
Voor het jaar 2008 ontvingen we de lijst van jubilea te Zuienkerke. We lezen twee diamanten huwelijksparen, negen gouden en elf zilveren.
Ik wens al die mensen dat ze dit mogen vieren op de manier die zij wensen en vooral in goede gezondheid!
Jacques Demeyere, schepen van feestelijkheden

Mensen van bij ons

“Mijn ouders Leopold Vandewalle en Renilde
Verté huwden en kwamen in 1930 in de Kerkstraat 5 wonen. Vader was schoenmaker en
moeder opende er een dorpswinkel. Het gezin
breidde uit. Eerst werd Michel geboren, daarna kwam ik ter wereld en later zagen ook nog
André en Agnes het levenslicht. Toen het huis
waarin wij woonden en het huis ernaast samen
openbaar verkocht werden, kochten mijn ouders beide woningen. Vanaf dan werd de winkel
uitgebaat in de Kerkstraat 3. Hoewel het kleermakersberoep me sterk interesseerde, deed
ik wat van mij verwacht werd en bleef vanaf
14 jaar thuis van school om moeder te helpen
in de winkel. Tot aan haar overlijden in 1991
hebben wij de winkel samen uitgebaat.”

MARIA VAN DE WALLE
De eerste maand van 2008 is achter de rug en
het nieuwe jaar bracht zoals gewoonlijk enkele
veranderingen mee. In onze gemeente waren
er geen spectaculaire omwentelingen, maar
voor veel inwoners van Zuienkerke is het toch
serieus wennen dat sinds 1 januari de winkel
van Maria Vandewalle gesloten is. De redactieraad vond het interessant om haar tekst
en uitleg te laten geven over de beslissing om
haar activiteiten stop te zetten. Het was ook
het gedroomde moment om samen met Maria terug te blikken op een gevulde loopbaan
als winkelierster in het hart van Zuienkerke. Zo
mocht ik op pad voor een gezellig onderonsje
in haar huis in de Kerkstraat.

“Doordat ik altijd in de winkel bezig was,
heb ik nooit gekookt”

“Tot in 1991 baatten mijn moeder en ik
samen de winkel uit
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menwerkte met mijn moeder, aten we elk om
beurt. Wanneer ik alleen de winkel uitbaatte,
moest ik regelmatig de maaltijden onderbreken. Ook andere activiteiten kon ik zelden of
nooit in één keer uitvoeren omdat er klanten
binnenkwamen. Mijn broer Michel, mijn nichtje en mijn neven raadden me dikwijls aan om
vroeger mijn activiteiten stop te zetten. Maar ik
deed het heel graag omdat ik veel vriendschap
kreeg van mijn klanten. Gelukkig liet ook mijn
gezondheid toe om lang te blijven werken. Ik
werd nooit ziek en hoewel ik me niet liet inenten, heb ik geen enkele keer griep gehad.
Wel volgde ik nauwgezet het advies van dokter Buytaert om tussen het bedienen van de
verschillende klanten door systematisch mijn
handen goed te wassen.”
De moeder van Maria ‘Nilde van ’t winkeltje’
achter haar toog.

“Na mijn tweede operatie
besliste ik onmiddellijk om te stoppen”

De vader van Maria was al in 1977 gestorven
en haar oudste broer Michel, die samen met
zijn zus als vrijgezel thuis bleef wonen, overleed in 1994. Sindsdien woont Maria alleen
in het ouderlijke huis. Doordat broer André en
zus Agnes zich na hun huwelijk allebei met hun
gezin in de Kerkstraat vestigden, bleef ze goed
omringd door haar familie.

In haar lange loopbaan maakte Maria vele veranderingen mee. Ze zag de administratieve papiermolen toenemen en maakte het mee dat
onder andere haar leverancier van kousen en
het bedrijf waarvan ze kettingen en oorringen
afnam, hun handelsactiviteiten staakten. Zelf
overwoog ze voor het eerst om er een punt
achter te zetten in januari 2002.

“Met mijn broers en mijn zus, hun echtgenoten Jeanine en Gilbert en de kinderen Veerle,
Christel, Erwin en Marnick heb ik altijd een heel
goed contact gehad. Voor praktische klussen
en boodschappen kon ik vroeger bij Michel en
nu nog steeds bij André terecht. Agnes kookt,
wast en strijkt voor mij. Van op jonge leeftijd
was mijn zus een goede kokkin en doordat ik
altijd in de winkel bezig was, heb ik nooit gekookt.”

“Het vergde steeds meer inspanningen om alle
paperassen in orde te brengen en toen de euro
ingevoerd werd, was ik bang dat het me niet
meer zou lukken om ermee te werken. Maar
ook dat viel uiteindelijk best mee. Het waren
echter twee opeenvolgende chirurgische behandelingen voor slagadervernauwing met de
plaatsing van drie stents die me eind vorig
jaar deden besluiten om het voor bekeken te
houden. Na mijn tweede operatie besliste ik
onmiddellijk om te stoppen en in overleg met
mijn boekhoudster sloten we de boeken op 1
januari 2008.”

“Ik deed het heel graag omdat ik
veel vriendschap kreeg van mijn klanten”

“Ik wil graag alle klanten bedanken
voor de jarenlange steun en vriendschap”

“Het werk in de winkel bracht ook mee dat ik
zelden op mijn gemak was. Toen ik nog sa44

Niet alleen voor de mensen van Zuienkerke,
maar ook voor Maria zelf zal de sluiting een
hele verandering betekenen. Ze heeft al enkele voorzichtige plannen.

OPROEP
AAN AL DE
VERENIGINGEN !

“De winkel zal ik laten verbouwen en gezellig inrichten, met een nieuwe vloer en andere meubels. Mijn neven zijn bereid om me in contact
brengen met een vakbekwame binnenhuisarchitect, maar ik verkies om eerst een en ander
rustig te overdenken. Een echte reizigster ben
ik niet, maar er af en toe eens voor enkele
dagen tussenuit knijpen naar de Ardennen of
naar een buurland zie ik wel zitten. Tot slot wil
ik graag van dit interview gebruik maken om
alle klanten te bedanken voor de jarenlange
steun en vriendschap.”

Stuur ons uw jaarkalender.
Wij publiceren ze gratis.
Artikels binnen vòòr 1 april 2008
ann.michiels@publilink.be
Maak ook gebruik
van de activiteitenkalender
in de gang van het gemeentehuis.
Zo vermijden de verenigingen activiteiten
op hetzelfde moment te organiseren.

Noël Delaere
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Evenementenkalender
TERUGKERENDE ACTIVITEITEN

DATUM

UUR

OMSCHRIJVING

ORGANISATIE

PLAATS

ma

19

volleybal

vakantiegenoegens

sportzaal

di

19

turnles

gemeentebestuur

sportzaal

di

14

kaartnamiddag

OKRA Zuienkerke

Notelaar

di

21

volleybal

30-70 volleybalclub

sportzaal

woe

14

kaartnamiddag

Gepensioneerdenbond
Meetkerke

sportcentrum

woe

19

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

Sint-Michielskerk

don

16-17
17-18
18-19

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

fedes

gemeenteschool

1ste vrij

19

kaarten

De Troefkaarters

Boldershof

2de vrij

19

kaarten

Driekoningenkaarters

herberg Drie Koningen

laatste vrijd
vd.mnd

20

biljart

Biljart 2000

Boldershof

FEBRUARI 2008

DATUM

UUR

OMSCHRIJVING

ORGANISATIE

PLAATS

Vrij 1, zat 2
zond 3

20
19.30

Toneel: Baby in het klooster

Theater Kleiem

Sportzaal

Vrij 8, zat 9

20

Toneel: Baby in het klooster

Theater Kleiem

Sportzaal

Woe 20

14

De Tijd van toen

Parochieraad

Bommel

Vrij 22

14

Carnaval met Christ Verhaeghe

Okra

Notelaar

Za 23

20.30

Volleybal Dames Hermes Oostende

Mehoni

Sportzaal

Za 23

14

Schoolfeest

Akkerwinde

Bommel

Zo 24

8.30 13

Tweedehandsbeurs

Gezinsbond

Notelaar

Vrij 29

19

Kaarting

Tom Stubbe

Notelaar

Woe 29

19

Spaghettiavond

Vriendenkring
Gemeenteschool

Sportzaal
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MAART 2008

DATUM

UUR

OMSCHRIJVING

ORGANISATIE

PLAATS

Zat 1

17
20.30

Volleybal Heren - Menen
Volleybal dames - Tievolly Tielt 2

Mehoni

Sportzaal

Zat 1

20

Gezins-quizavond

Vakantiegenoegens

Notelaar

Di 4

16

Bloedgeven

Rode Kruis

Sportzaal

Zat 8

19

Souper

Bloedgevers

Sportzaal

Vrij 7, zat 8
Zon 9

10
18

Toneel: Loslopende vrouwen

Bommelaar

De Bommel

Zon 9

17

Volleybal Heren - Diksmuide

Mehoni

Sportzaal

Wo 12

20

Toneel: Loslopende vrouwen

Bommelaar

De Bommel

Vr 14, Zat 15

20

Toneel: Loslopende vrouwen

Bommelaar

De Bommel

Za 15

20.30

Volleybal Dames - Iris Diksmuide

Mehoni

Sportzaal

Vr 21

19

Viskaarting

Mehoni

Cafetaria

Zat 22

15.30

Worstenkaarting

KGB Zuienkerke

Notelaar

Zat 22

20

Stand-up Comedy Night

Jeugdraad

Boldershof

Zat 29

20

Etentje

Jongerengroep

Notelaar

DATUM

UUR

OMSCHRIJVING

ORGANISATIE

PLAATS

Vr 4

21

Fuif

ZAK

Sportzaal

Zat 5

17
20.30

Volleybal Heren - Rembert Torhout Mehoni
Volleybal Dames - Slovo Brugge

APRIL 2008

Zat 5

Sportzaal

Bezoek aan chocolademuseum Vakantiegenoegens
+ wandeling in teken v. chocolade

Wo 9

20

Bespreking enquête

ACW

Zat 12

17
20.30

Volleybal Heren - Packo Zedelgem Mehoni
Volleybal Dames - Ruiselede

Sportzaal

Vrij 18

14

Onvrijwillig urineverlies door
verpleegkundige Marie-Anne
De Keyser

Notelaar

Zat 19

20.30

Volleybal Dames - Venus Oostkamp Mehoni

Sportzaal

Zo 20

13

Schoolfeest

Gemeenteschool

Sportzaal

Vr 25

19

Kaarting

CD&V afd. Zuienkerke

Notelaar

Okra

OPROEP AAN AL DE VERENIGINGEN

De Maere

STUUR ONS UW JAARKALENDER. WIJ PUBLICEREN ZE GRATIS ARTIKELS BINNEN VÒÒR 1 APRIL 2008 – ann.michiels@publilink.be
MAAK OOK GEBRUIK VAN DE ACTIVITEITENKALENDER IN DE GANG VAN HET GEMEENTEHUIS.
ZO VERMIJDEN DE VERENIGINGEN ACTIVITEITEN OP HETZELFDE MOMENT TE ORGANISEREN.
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POLDERKRANTJE, 31 januari 2008.
Driemaandelijks tijdschrift gratis aan de bevolking
aangeboden door het Gemeentebestuur in samenwerking met alle adverteerders.
INHOUDSOPGAVE
woord vooraf
gemeenteraad
informatie
openbare werken en technische dienst
landbouw en milieu
cultuur
jeugd
onderwijs
sport & vrije tijd
bibliotheek
derde wereld
preventie
verenigingen
burgerlijke stand
mensen van bij ons
evenementenkalender
puzzel

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS
Gemeentebestuur Zuienkerke
050/43 20 50 - (fax 050/43 20 59)
franky.goethals@publilink.be
Politie Zuienkerke
050/41.14.14 - (fax 050/41.96.96)
Alex.blondelle@politieblankenberge.be
Technische Dienst
050/41.75.77 - (fax 050/41.75.77)
OCMW
050/42.79.98 - (fax 050/42 67 37)
sociale.dienst@ocmw-zuienkerke.be
Bibliotheek Zuienkerke
050/42.45.45
PWA 050/43.20.50 (woensdagnamiddag)
PWA Blankenberge
050/ 43.35.15
IPZ Blankenberge-Zuienkerke
101 of 050/41.10.05
Brandweer De Haan
050/41.20.20
Informatie Elektriciteit, aardgas
078/35.35.34
Kabeldistributie
015/66.66.66
Informatie water
078/35.35.99
defect elektriciteit
078/35.35.00
melden gasreuk
0800/65.0.65
defect Openbare Verlichting
050/43.20.50 - 0800 6 35 35

p. 3
p. 7
p. 13
p. 15
p. 16
p. 21
p. 25
p. 30
p. 34
p. 35
p. 39
p. 39
p. 40
p. 40
p. 43
p. 46
p. 49

Verantwoordelijke uitgever: College van Burgemeester en Schepenen.
Redactieraad : Wim Cools, Noël Delaere,
Els Fockedey, Eva Verburgh en Ann Michiels
Verspreid: 31 januari, 15 april, 15 juli, 15 oktober
2008.
Artikels zijn altijd welkom. Gelieve ze 1 maand voor
het verschijnen binnen te brengen:
ann.michiels@publilink.be
De redactie behoudt zich het recht voor artikels
niet te publiceren, in te korten of te wijzigen.
Gemeentelijke website: www.zuienkerke.com

OPENINGSUREN PWA
Iedere woensdagnamiddag van 13.30 tot 16 uur
OPENINGSUREN POST
Iedere werkdag van 9 tot 12.15 uur en woensdagnamiddag van 13.30 tot 16.30 uur.
OPENINGSUREN BIBLIOTHEEK DE BOEKENNOK
(aan de Nieuwe Steenweg)
Iedere woensdag van 17 tot 19 uur
Iedere zaterdag van 10 tot 12 uur
Tel. 050/42.45.45

OPENINGSUREN GEMEENTEHUIS
Het gemeentehuis is iedere werkdag open van
9 uur tot 12 uur en de woensdagnamiddag van
13 tot 16.30 uur. Andere namiddagen is het gemeentehuis gesloten.
Elke eerste woensdag van de maand zijn alle
diensten van het gemeentehuis open van 15 uur
tot 19 uur: woensdag 6 februari, 5 maart en 2
april 2008. Het gemeentehuis zal gesloten
zijn op paasmaandag 24 maart 2008.
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Polderkrant-puzzel
Onze puzzel van oktober 2007 werd gewonnen door Kristof de Craemer. Van harte proficiat. Het woord dat
we zochten was: kwispedoor : een spuugbakje.
Hier volgt de nieuwe puzzel:
1. De oplossing voor elk van onderstaande gezochte woorden is terug te vinden in ons informatieblad +
annex.
2. Als alles correct is ingevuld krijg je verticaal, in de gearceerde vakken een volledig woord te lezen.
I en J staan in twee verschillende vakjes! Liggende streepjes (bv. OCMW-voorzitter), begrippen
bestaande uit meerdere woorden (Koning Albertplein) sluiten aan zonder spatie
3. Stuur uw volledige oplossing door middel van onderstaand formulier naar Redactie Polderkrantje,
Kerkstraat 17 - 8377 Zuienkerke vóór 01/03/2008. Enkel het verticale woord volstaat dus niet!
4. Onder de juiste inzendingen wordt één winnaar uitgetrokken die een waardebon van
€ 10.00 toegestuurd krijgt
Naam en Voornaam:
Straat:
Gemeente:

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

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

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

Postnummer:

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13

14
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

wat organiseert Zuienkerkse Gezinsbond in
Notelaar
feestdag waarop gemeentehuis gesloten is
familienaam regisseur Bommelaar
wat moet minstens 23 cm breed zijn
welke raad werd opnieuw samengesteld
wat vond Akkerwinde op zolder
waarop zijn Camiel en Madeleine
geabonneerd

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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wat verkochten de leerlingen van de gemeenteschool voor artsen zonder vakantie
wat wordt er aangekocht voor Notelaar
waar vindt theater Kleiem een baby
afkorting van Vlaams Reglement inzake
Milieuvergunningen
voor wat kaart Mehoni
waar is Joost wereldberoemd
voornaam winkelierster op rust
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Voor hij en zij
uw biokapper

rant
u
a
t
s
e
r
d
Vernieuw

!
Specialiteit: Forel

Stefan en Nathalie Pittery-Verhelst
Nieuwe Steenweg 140, 8377 Zuienkerke
Tel./Fax: 050 42 65 64 • info@degrotestove.be
Gesloten: dinsdag en woensdag
feestzaal tot
180
personen
Nieuwesteenweg
140
• 8377
Zuienkerke
T 050 42 65 64 • E info@degrotestove.be

www.degrotestove.be

De familie Govaert en medewerkers verwelkomen U.
* Feest- en banketzaal, ideaal geschikt voor familie- en communiefeesten
* Groot zomerterras, en speeltuin met springkasteel
Karel en Mieke Govaert - Nieuwesteenweg 1, 8377 Zuienkerke
Tel. 050/41 31 04 - fax. 050/42 63 11
hoevetendoele@skynet.be - www.hoevetendoele.be

Karel Govaert,
Peter en Mieke Goemaere-Govaert
Oostendsesteenweg 9, 8377 Meetkerke
Tel. 050/ 31 54 24

