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Woord vooraf
Beste inwoners,
Vooreerst wens ik U
samen met de redactieploeg van het Polderkrantje
een gezond, gelukkig en vredevol 2009.

Wij wensen u veel leesgenot toe!
Wim Cools
Voorzitter redactieraad Polderkrantje
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Fotowedstrijd
In alle Polderkrantjes van 2009 zal er een foto verschijnen, een foto genomen op het grondgebied
van Zuienkerke.
Aan jullie om te raden waar deze foto getrokken is.De winnaar zal dan in het volgende Polderkrantje
bekendgemaakt worden en ontvangt een pakket van Bodysol ter waarde van 25 euro.
Hier is onze eerste foto:

Fotowedstrijd - jan 2009
• Waar is deze foto genomen ?
Deelgemeente:
Straat:

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

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

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

………………………………

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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TOESPRAAK VAN DE HEER CUYPERS HENRI,
BURGEMEESTER VAN ZUIENKERKE,
TER GELEGENHEID VAN DE NIEUWJAARSRECEPTIE OP VRIJDAG 9 JANUARI 2009.
Geachte genodigden,
Beste medeburgers,
Om te beginnen wil ik namens het voltallig
schepencollege en de leden van de gemeenteraad u en al wie u nauw aan het hart ligt een
gezond en voorspoedig 2009 wensen.
De feestdagen liggen alweer achter de rug. Ik
hoop dan ook dat iedereen van ons met de
beste voornemens het nieuwe jaar is ingestapt.
Voor mij is het de laatste maal om jullie als
burgemeester op een nieuwjaarsreceptie toe
te spreken. Ik zal mij het laatste jaar van mijn
burgemeesterschap verder ten volle blijven inzetten ten dienste van onze gemeente zodat ik
een positieve bijdrage kan leveren bij het doorgeven van de fakkel.
Een nieuwjaarsreceptie is ook een gelegenheid
om eens terug te blikken op het voorbije jaar
en een blik te werpen op de toekomst.
De laatste maanden van 2008 waren zeker
niet rooskleurig. We werden geconfronteerd
met een wereldwijde bankcrisis met de daaruit
vloeiende economische problemen.
Op nationaal vlak heerste er een politieke crisis met een vernieuwde federale regering als
gevolg.
Op gemeentelijk niveau kunnen wij tevreden
terug kijken op enkele mooie realisaties.
Er werd verder gewerkt aan de uitvoering
van het algemeen beleidsprogramma 20072012.
Zo werd eind vorig jaar in samenwerking met
de stad Brugge, het provinciebestuur en de
Vlaamse regering de fietsersbrug over de expresweg enthousiast ingehuldigd in aanwezigheid van minister-president Kris Peeters. Vooral voor de schoolgaande jeugd betekent deze
oversteek een veel veiliger, kortere en rustiger
fietsweg naar Brugge.
Ook de gevaarlijke zones langs de Oostendse
Steenweg in de doortocht van Meetkerke werden door het Agentschap voor Wegen en Verkeer aangepakt.
Eind september werd gestart met de onderhoudswerken aan diverse landbouwwegen.

Door de gelijktijdige aanleg van nieuwe betonplaten langs de Blankenbergse Steenweg en
de herschikking van de Blankenbergse Steenweg tussen de rotondes ontstonden eindeloze
wegomleggingen. Voor velen onder ons zorgde
dit voor grote ongemakken. Gelukkig is deze
periode achter de rug en zijn we fier op onze
goed onderhouden landbouwwegen.
2008 bracht Zuienkerke ook als een milieuvriendelijke gemeente in de kijker. Zuienkerke
verkreeg samen met de gemeenten Schelle en
Herk-de Stad van Vlaams minister Hilde Crevits de titel van ‘Zonnedorp 2008’ en dit omwille van het aantal gezinnen dat hun stroom
halen uit de zon.
In het kader van het Sociaal Lokaal Beleid werd
verder uitvoering gegeven aan het beleidsplan.
De statuten werden goedgekeurd voor de oprichting van een gemeentelijke ouderenadviesraad. Alle 60 plussers en de seniorenverenigingen werden hier onlangs voor aangeschreven.
En wat brengt ons nu 2009 ?
Op economisch gebied verkeren we in grote
onzekerheid. Laten we vooral hopen dat er niet
te veel banen moeten sneuvelen en de crisis
zich vlug mag herstellen.
Wij zijn er ons van bewust dat wij in de huidige omstandigheden niet roekeloos moeten
omgaan met onze financiën maar hebben op
5

ken aan het kerkelijk patrimonium. Hiervoor
werden subsidiedossiers ingediend.
Wij hopen dat de hogere overheid hieraan een
spoedig gevolg zal geven.
In uitvoering van ons Gemeentelijk Ruimtelijk
Structuurplan zal verder gewerkt worden aan
de opmaak van de voorziene gemeentelijke uitvoeringsplannen voor zonevreemde bedrijven.

lokaal vlak toch een pakket met wensen en
doelstellingen.
Om de administratieve dienstverlening naar de
bevolking toe te optimaliseren zijn plannen in
de maak voor de uitbreiding van het gemeentehuis.
Inmiddels werd gestart met de renovatie van de
gemeentelijke ontmoetingsruimte “De Maere”
te Houtave. Het verdiep is voorbehouden voor
de jeugd en het gelijkvloers wordt volledig ingericht als ontmoetingsruimte en zal ter beschikking gesteld worden van de plaatselijke verenigingen. Er werd hier vooral rekening gehouden
met de toegankelijkheid voor de ouderen en
gehandicapten.
Eind december bekwamen wij ook de stedenbouwkundige vergunning voor de onderhouden verbeteringswerken aan het sportcentrum te
Meetkerke. Er wordt een volledig nieuw sanitair
blok voorzien met kleedkamers en douches.
Ook te Nieuwmunster in trefpunt “de Bommel”
zullen opschikkingswerken gebeuren.

Wij dienen ook rekening te houden met enkele
stijgende kosten die zich opdringen.
Een gevoelige verhoging wordt verwacht voor
de tussenkomst van de brandweer ingevolge
de hervorming van de brandweerzones. Voor
de kleine gemeenten is dit een bijna onhaalbare kaart.
Ik denk ook aan de verhoging van de kosten
voor de huisvuilverwerking.
Door de indexaanpassingen van vorig jaar en
de verhoging van de eindejaarspremies en
maaltijdcheques zijn ook de personeelskosten
gevoelig verhoogd.
Ik hoop dan ook dat het personeel de inspanning die het bestuur leverde waardeert en wij
verder op hun volle inzet mogen rekenen.

Dit jaar is de aanleg voorzien van een vrijliggend
dubbelrichtingsfietspad langs de Oostendse
Steenweg te Meetkerke richting Brugge. Ook
het project voor de aanleg van een vrijliggend
fietspad langs de Nieuwe Steenweg, buiten
de bebouwde kom richting Brugse Steenweg
wordt verder uitgewerkt.

Als burgemeester ben ik dan ook fier te kunnen melden dat wij, rekening houdende met
de investeringen ten bedrage van 4.000.000,euro en de stijgende werkingskosten, geen
belastingen hebben moeten verhogen. Alle
investeringen worden met eigen middelen en
subsidietoelagen gefinancierd, wat kadert in
het lokaal financieel pact dat werd afgesloten
met de Vlaamse regering.

Ons zoneringplan moet stapsgewijs uitgevoerd
worden. Na de rioleringswerken in de wijk Kruiskalsijde en langs de Blankenbergse Steenweg
komt nu ook de wijk Vierwege aan de beurt.
Deze wijk wordt voorzien van een gescheiden
rioleringsstelsel.
Deze werken worden uitgevoerd onder het beheer van de TMVW-AquaRio die in de toekomst
ook de zorg op zich zal nemen voor de aanleg
van individuele waterzuiveringsinstallaties.

Naast de gemeente- en O.C.M.W. -raad telt
Zuienkerke nog tal van andere gemeentelijke
raden.
De cultuur- en jeugdraad kennen een actieve
werking. Denken we maar aan Rocktober, ingericht door de jeugdraad. Op cultureel gebied
wordt ook nauw samengewerkt met de stad
Blankenberge en de gemeente De Haan.
VVV-Zuienkerke richtte deze zomer voor de
eerste maal een prachtige fietszoektocht in.
Als adviesorganen hebben we verder de milieu- en landbouwraad en de gemeentelijke
commissie voor ruimtelijke ordening.
Onze bloeiende gemeentelijke basisschool

Eind januari wordt gestart met de vernieuwing
van de verwarmingsinstallatie in de kerk van
Meetkerke. Eind februari komt de kerk van
Zuienkerke aan de beurt. Ook in de kerk van
Houtave wordt een nieuwe verwarmingsketel
geplaatst.
In ons gemeentelijk budget zijn eveneens kredieten voorzien voor het uitvoeren van restwer6

heeft een eigen schoolraad waarvoor in het
voorjaar nieuwe verkiezingen worden gehouden.
Ik wens dan ook alle leden van deze raden en
alle andere anonieme vrijwilligers te danken
voor hun blijvende inzet voor onze gemeente.
Ik dank u voor uw aanwezigheid en voor uw
aandacht en laten we het glas heffen op een
hartverwarmend nieuw jaar.

OPENINGSUREN POSTKANTOOR:
Maandag , dinsdag, donderdag en vrijdag:
9 – 12.15 uur
Woensdag: 13.30 – 16.30 uur

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

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 4 februari, 4 maart en 1 april 2009 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 13 april 2009.
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Café en Feestzaal

De Nieuwe Blauwe Toren

Zaal voor alle gelegenheden
tot 200 personen:
huwelijken, communiefeesten,
vergaderingen, rouwmaaltijden
Eigen keuken ! - Ruime parking!
Elke eerste maandag van de maand:
seniorendansnamiddag
Blankenbergse Steenweg 2
8377 Zuienkerke
Tel./Fax 050 31 44 65
GSM 0497 42 32 98
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Gemeenteraad
ZITTING VAN 30 OKTOBER 2008
FINANCIËN
De gemeenteraad keurt eenparig de budgetwijziging nr. 2 van het dienstjaar 2008 goed.
GEWONE DIENST
Ontvangsten
Volgens vorige budgetwijziging
4.033.163 EUR
Verhoging der kredieten +
202.001 EUR
Verlaging der kredieten 35.101 EUR
Nieuwe uitkomst na wijziging
4.200.063 EUR
Algemeen resultaat begrotingsrekening vorig jaar
Geraamd algemeen resultaat van de gewone dienst

Uitgaven
5.416.343 EUR
200.047 EUR
14.100 EUR
5.602.290 EUR
1.412.006 EUR

Saldo
- 1.383.180 EUR
1.954 EUR
- 21.001 EUR
- 1.402.227 EUR

BUITENGEWONE DIENST
Ontvangsten
Uitgaven
Volgens vorige budgetwijziging
4.810.505 EUR
4.788.736 EUR
Verhoging der kredieten +
225.825 EUR
225.825 EUR
Verlaging der kredieten EUR
EUR
Nieuwe uitkomst na wijziging
5.036.330 EUR
5.014.561. EUR
Algemeen resultaat begrotingsrekening vorig jaar
Geraamd algemeen resultaat van de buitengewone dienst

Saldo
21.769 EUR
EUR
EUR
21.769 EUR
-21.769 EUR
0

9.779 EUR

* goedkeuring bestek, vaststellen van voorwaarden en wijze van gunnen voor het aangaan van leningen ter ﬁnanciering van buitengewone uitgaven opgenomen in de begroting
2008.
De gemeenteraad keurt eenparig het ontwerp van bestek goed en stelt de voorwaarden en de
gunningwijze vast voor het aangaan van leningen ter financiering van onderstaande investeringenprojecten:
Project
Herstellingswerken diverse
landbouwwegen (Dullemolenstraat,
Groenestraat,..
Opschikkingswerken “De Maere”

Begrotingsartikel
421/732-60

Bedrag
420.000,00 euro

762/724-60

305.000,00 euro

* preﬁnancieren buitengewone uitgaven met eigen middelen.
In afwachting van de gunning van de leningen waarvan het bestek en de voorwaarden en wijze van
gunning in het voorgaande agendapunt werd vastgesteld en gelet op de kastoestand van de gemeente, beslist de gemeenteraad eenparig de facturen voor de buitengewone uitgaven van beide
investeringsprojecten te prefinancieren met eigen middelen.
OPENBARE WERKEN
- Goedkeuring afrekening aandeel gemeente voor het project “ gevaarlijke zones Oostendse Steenweg (N9) in de doortocht van Meetkerke “ in het kader van de afsluiting van een module 16.
De gemeenteraad keurt eenparig de afrekening van voornoemde werken goed ten bedrage van
34.892,94 euro.
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KERKFABRIEKEN
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2009 van de kerkfabrieken:
Gemeentelijke bijdrage in de exploitatiekosten
Sint- Bavo Houtave
Onze-Lieve-Vrouw Meetkerke
Sint-Bartholomeus Nieuwmunster
Sint-Michiel Zuienkerke

 0,00
 4.035,80
 19.177,81
 10.675,28

ONDERWIJS
De gemeenteraad keurt de rekening 2007-2008 van de scholengemeenschap “ De Oostkant” en
de begroting 2008-2009 goed.
INTERCOMMUNALES
FINIWO
De gemeenteraad keurt de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering dd. 22/12/2008
goed en stelt Geert Quintens aan als vertegenwoordiger van de gemeente Zuienkerke.
WVI
• De gemeenteraad gaat akkoord om 353 WVI-aandelen over te nemen van de provincie WestVlaanderen voor een bedrag van 8.825 euro en met de uitkering door WVI van een preferentieel
tussentijds dividend aan de gemeente Zuienkerke ten belope van 8.825 euro ter financiering van
de hiervoor goedgekeurde overname.
• De agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van 17/12/2008 wordt goedgekeurd en
Alain De Vlieghe, schepen wordt aangesteld als vertegenwoordiger van de gemeente.
IVBO
De gemeenteraad keurt de agenda van de Algemene Vergadering dd. 17/12/2008 goed en stelt
Christine Jonckheere, gemeenteraadslid als vertegenwoordiger van de gemeente.
ZITTING VAN 27 NOVEMBER 2008
INTERCOMMUNALES
IMWV
De gemeenteraad keurt de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering dd. 17/12/2008
goed en stelt Wim Cools, schepen, aan als vertegenwoordiger van de gemeente.
IMEWO
De gemeenteraad keurt de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering dd.15/12/2008
goed en stelt Wim Cools als vertegenwoordiger van de gemeente.
WVI
De gemeenteraad keurt de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van 17/12/2008
en stelt Alain De Vlieghe aan als vertegenwoordiger van de gemeente.
OCMW
De gemeenteraad keurt eenparig het meerjarenplan 2009-2011 van het Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn goed en neemt kennis van het budget 2009.
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Gebudgetteerde gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen:
2009
2010
45.000,00 
50.000,00 

2011
50.000,00 

ADVIESRAAD
De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring aan de oprichting van een gemeentelijke ouderenadviesraad en keurt eenparig het ontwerp van de statuten goed. Er wordt een gemeentelijke
ouderenadviesraad opgericht en erkend onder de naam SAR ZUIENKERKE.
De ouderenadviesraad heeft als doel het gemeentebestuur en/of het OCMW te adviseren over alle
plaatselijke aangelegenheden, die rechtstreeks of onrechtstreeks de senioren aanbelangen.
De ouderenadviesraad verleent advies op eigen initiatief of op verzoek van het gemeentebestuur of
het OCMW. De ouderenadviesraad is een adviesorgaan en heeft geen beslissingsrecht.
De ouderenadviesraad vergadert minstens 1 maal per jaar.
ZITTING VAN 29 DECEMBER 2008
FINANCIEN
- belastingen en retributies voor het aanslagjaar 2009.
De gemeenteraad keurt de volgende belastingen en retributies goed:
AARD BELASTINGEN
AANSLAGVOET
Opcentiemen onroerende voorheffing
1800
Opcentiemen personenbelasting
7%
Belasting ophalen huisvuil
- alleenstaande
 20,00
- gezin/handelszaak
 40,00
- 2de verblijf
 40,00
- woning vakantiedorp
 40,00
- kampeerplaats
 10,00
Niet-bebouwde gronden
 15/strekkende meter palende aan de
straat of  125/perceel
Dansgelegenheden
cat. A:  250,00
cat. B:. 620,00
Te huur stellen van kamers
 40,00 /kamer
Tweede verblijven
 650,00/tweede verblijf
Luxepaarden
 25,00 /paard
Kampeerterreinen
 40,00/kampeerplaats
Opcentiemen op de door het Vlaamse Gewest
100 opcentiemen
geheven heffing ter bestrijding van leegstand
op de door het Vlaamse Gewest
en verkrotting van gebouwen en of woningen.
geheven heffing
Retributie huwelijksplechtigheid op
zaterdag, zon- en feestdagen
 75,00
Honden
 20,00/hond
Retributie op ophalen van snoeiafval
 15,00/beurt
Retributie op ophalen van grof huisvuil
 25,00/beurt
Retributie ophalen rolcontainers
 5 per ophaalbeurt voor een container
voor groen- en tuinafval
van 240 liter
 7 per ophaalbeurt voor een container
van 360 liter
Retributie voor afschriften van bestuursdocumenten  0,05/bladzijde vanaf 20 kopies
Retributie voor het verstrekken van schriftelijke vastgoedinformatie.
 25,00/aanvraag
Retributie deelname activiteiten van speelpleinwerking, sportdienst en jeugddienst
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AARD BELASTINGEN
Speelpleinwerking

AANSLAGVOET
Dagactiviteit: 2,50 tot 8,00 euro/dag
Daguitstappen: 2,50 tot 20,00 euro/dag
Meerdaagse activiteit: 5,00  tot 75 
Activiteiten georganiseerd door sportdienst en jeugddienst:
Dagactiviteit: 1,00  tot 30,00 
Meerdaagse activiteit van 2,50  tot 75 

- nieuw tarief restafvalzakken.
De gemeenteraad stelt het tarief voor de restafvalzakken vast:
restafvalzakken 75 liter: 20 euro/rol (20 stuks/rol)
restafvalzakken 40 liter: 12 euro/rol (20 stuks/rol)
- toelagen voor het dienstjaar 2009.
De gemeenteraad keurt de toelagen voor het dienstjaar 2009 goed.
- budget gemeente dienstjaar 2009.
De gemeenteraad stelt het budget 2009 bestaande uit de financiële nota (begroting), beleidsnota
en het meerjarig financieel beleidsplan vast.
GEWONE DIENST
Uitgaven
Ontvangsten
Geraamd resultaat van het dienstjaar
Geraamd algemeen begrotingsresultaat vorig jaar
Geraamd algemeen begrotingsresultaat

3.753.707 
3.753.974 
267 
18.604 
18.871 

BUITENGEWONE DIENST
Uitgaven
Ontvangsten
Geraamd resultaat van het dienstjaar
Geraamd algemeen begrotingsresultaat vorig jaar
Geraamd algemeen begrotingsresultaat

4.090.621 
2.471.621 
- 1.619.000 
18.604 
0

- beleggingsproﬁel gemeente.
De gemeenteraad hecht zijn akkoord aan het door Dexia Bank berekende beleggersprofiel.
De gemeente werd geklasseerd onder de categorie “niet professioneel” en krijgt als beleggersprofiel ‘medium’.
CULTUURRAAD
- wijziging subsidiereglement co-producties en huishoudelijk reglement.
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan de wijzing van het subsidiereglement co-producties en het huishoudelijk reglement van de cultuurraad.
POLITIE
- De gemeenteraad keurt de dotatie aan de politiezone Blankenberge-Zuienkerke voor het dienstjaar 2009 goed.
De dotatie van de gemeente Zuienkerke bedraagt  313.977,00.
- De gemeenteraad is akkoord om het tarief in de politieverordening op sluikstorten op te trekken
tot  125 euro.
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JEUGD
De gemeenteraad keurt de wijziging in het subsidiereglement van het jeugdbeleidsplan goed.
STRAATNAAMGEVING
De gemeenteraad verleent zijn principiële goedkeuring aan de naam ‘KLEIPUTSTRAAT’ voor de
nieuw aan te leggen zijstraat van de Weimanstraat, in de verkaveling van immobiliënmaatschappij
Danneels. De locatie van deze straat is een Middeleeuwse kleiput, vele oude Zuienkerkse boerderijen werden met stenen uit deze kleiput opgebouwd.
PERSONEEL
De gemeenteraad is akkoord met de verhoging van het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage
2008 voor de personeelsleden van niveau E, D en C.
Het sectoraal akkoord 2008-2013 voorziet voor 2008 in een verhoging van het forfaitair deel van
de eindejaarstoelage met 250 euro voor de personeelsleden van niveau C, D en E.
KERK NIEUWMUNSTER
Ingevolge een inspectie van de Sint-Bartholomeuskerk te Nieuwmunster door Monumentenwacht
West-Vlaanderen werd het College van Burgemeester en Schepenen er op gewezen dat er stabiliteitsproblemen waren in voornoemde kerk.
Er werd bij hoogdringendheid een ontwerper aangesteld voor de opmaak van een vooronderzoekdossier stabiliteit. De gemeenteraad verleende zijn goedkeuring aan het ontwerp vooronderzoekdossier van de Sint-Bartholomeuskerk. De kostprijs van het vooronderzoek en stabiliteit werd
geraamd op 79.267,10 euro (BTW inclusief) en wordt voor 80 % gesubsidieerd door de Vlaamse
Overheid. De werken worden gegund bij openbare aanbesteding.
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Alle timmer- en schrijnwerk in hout,
PVC en aluminium
Ramen en deuren - rolluiken - dakvensters
garagepoorten - rolluikautomatisatie
gips-kartonwanden - plafonds
binnendeuren - muggenhorren
zonnewering - dakconstructie - parket

Liebaert P.

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

Vraag vrijblijvend inlichtingen, gratis offerte!

GRAFZERKEN in natuursteen,
rechtstreeks aan de bron.
Arduin - marmer - graniet - witsteen
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verkeersongeval met gekwetsen, werkongeval,
dringende bevallingen, dringende brandweerhulp (brand – overstroming – ramp)
Centrum 101
Alle noodoproepen voor dringende politiehulp
zoals ongeval zonder gekwetsten, belangrijke
verkeersbelemmering, signaleren spookrijder,
criminele feiten waarvan men getuige is, diefstallen en vechtpartijen.
De burgemeester
H. Cuypers

Informatie
GEGEVENS BURGERLIJKE STAND
EN BEVOLKING
Aantal inwoners op 01/01/2009
01/01/2008
01/01/2009
Aantal inwoners per deelgemeente
01/01/2009
Mannen
Vrouwen
Houtave
235
216
Meetkerke
217
202
Nieuwmunster 238
238
Zuienkerke
750
701
Totaal
1.440
1.357
GEGEVENS BURGERLIJKE STAND
EN BEVOLKING IN 2008
geboorten
erkenningen
huwelijksaangiften
huwelijken
echtscheidingen
sterfgevallen
nationaliteitswijzigingen
aankomsten
vertrekkers
ambtshalve schrappingen
interne mutaties
AANTAL BEWOONDE WONINGEN
Houtave
Meetkerke
Nieuwmunster
Zuienkerke
totaal

2.768
2.797
+ 29
op
Totaal
451
419
476
1.451
2.797

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.

35
5
8
7
5
20
0
197
168
7
39

OPROEP AAN DE VERENIGINGEN
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.
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.

159
166
192
586
1.103

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.
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. Niet tussen kerstdag en
nieuwjaar. Voor de data van de zitdagen in juli
en augustus kan u terecht op de website:
www.faofat.fgov.be
of bellen naar 02/506 84 72

GEBRUIK VAN NOODNUMMERS
100 EN 101
De provinciegouverneur richt een belangrijke
oproep om de bevolking op een correcte manier te informeren betreffende het gebruik van
de noodnummers 100 en 101.
TE GEBRUIKEN
Centrum 100
Alle noodoproepen voor dringende medische
hulpverlening zoals ziekte thuis, ongeval thuis,
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Voorkom een hoge energiefactuur en...
Hou de koude buiten
en het geld binnen en...
geniet van de belastingsvermindering
voor werken uitgevoerd in 2008 met...

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

Algemene glasonderneming

E. Blomme & zonen
Ontmijnersstraat 7
8370 Blankenberge
tel. 050 41 40 31
16

een dorpsfeest ter waarde van 10.000 euro
cadeau. Inschrijven voor de derde en laatste
editie kan tot 1 maart 2009. Meer info: www.
dorpmettoekomst.be -info@dorpmettoekomst.
be of 016/28.60.42 (Hannes Hollebecq).

ACW ZUIENKERKE ORGANISEERT
INFO-AVOND OVER DAKISOLATIE.
Op maandag 16 februari organiseert ACW Zuienkerke een infoavond over dakisolatie. Iedereen is welkom om 20 uur in De Notelaar voor
nuttige en praktische informatie over het belang van isolatie, het besparen van energie en
geld, soorten dakisolatie, ventileren, plaatsing
van isolatie en subsidies ervoor,... Op het einde van deze infoavond krijgen geïnteresseerde
deelnemers een kortingsbon ter waarde van
20 % op Isover-dakisolatiemateriaal.
Op zaterdag 4 april organiseert ACW Zuienkerke een zwerfvuilactie in onze gemeente.
Meer info bij Conny Van Belle, Nieuwe Steenweg 122, 8377 Zuienkerke, gsm 0494 57 03
91, e-mail conny.vanbelle@pandora.be.

PWA BLANKENBERGE- ZUIENKERKE
De dienstencheque-afdeling
van vzw PWA Blankenberge-Zuienkerke staat sedert
1 september 2008 op eigen benen en zet als vzw ’t
Schoonschip alle vroegere
activiteiten verder.
En wat meer is: ’t Schoonschip ‘boert’ goed:
ze heeft momenteel een 50-tal werknemers in
dienst binnen het regulier arbeidscircuit (met
extralegale voordelen), organiseert geregeld
opleidingen, ondersteunt allerhande initiatieven binnen sociale economie en investeert
graag in projecten ten bate van de samenleving.
Langs deze weg stellen we u graag ons jongste exploot voor, nl. de Dienst voor Aangepast
Vervoer
MOBIEL Blankenberge

DORP MET TOEKOMST
De Vlaamse prijs “Dorp met toekomst” wil
dorpsbewoners stimuleren om zelf de handen
uit de mouwen te steken om de leefbaarheid
van hun dorp te vergroten. “Dorp met toekomst“ is een organisatie van de Landelijke
Gilden in partnerschap met Cera, de Vlaamse
overheid, Nest, De zondag en de Streekkrant.
Na twee succesvolle edities in 2007 en 2008,
vindt in 2009 de derde en laatste editie
plaats.
“Dorp met toekomst” staat open voor alle verenigingen en bewoners van elk Vlaams dorp.
Tot 2500 euro ondersteuning
De wedstrijd verloopt als volgt. Vrijwillige dorpsbewoners ontwerpen samen een actie die de
leefbaarheid van hun dorp vergroot.
De actie moeten ze zelf kunnen realiseren. De
provinciale jury’s selecteren minstens 30 acties over heel Vlaanderen en kennen deze een
financiële steun toe voor de begrote kosten (tot
maximaal 2500 euro. Met deze ondersteuning
kunnen de plannenmakers de actie effectief
uitvoeren. Enkele voorbeelden uit 2007:
Een fotoboek opmaken van alle dorpsgenoten,
een ontmoetingsplaats/pleintje verfraaien, een
dorpsspel/historische stoet organiseren, samen ontbijten en kamperen op het dorpsplein,
een dorpswebsite ontwikkelen etc.
Na uitvoering verkiest een Vlaamse jury de
beste actie. Dit dorp is de eindwinnaar en krijgt

In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden kunnen ook de inwoners van Groot-Zuienkerke van deze dienst gebruik maken als zij
over het vereiste attest beschikken.
Hierna geven we graag een woordje meer uitleg omtrent Mobiel Blankenberge.
Voor wie? Begeleid vervoer van:
1°
personen met beperkte mobiliteit,
erkend door het Vlaams Fonds*
2°
bejaarden van minimum 65 jaar die een
handicap of verminderde zelfredzaamheid vertonen
3°
60-plussers die prestaties genieten door
een dienst voor gezins- en bejaardenhulp en kadert binnen het systeem van
de dienstencheques.
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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

18

•

dossierkosten = 10.00 EUR/jaar.
Dit wordt gefactureerd bij het 1ste gebruik.
** netto bedrag na belastingvermindering
van 30 % = 5.25 EUR
Wanneer?
• iedere werkdag van omstreeks 8.00
tot 23.30 uur
• tijdens de weekends: enkel op afspraak
Reservatie?
• op gewone werkdagen: ten laatste de
dag voordien
•
voor groepen, uitstappen, weekends en
na 23.30 uur: best 14 dagen vooraf
Modaliteiten?
• de reden van vervoer heeft geen belang
en kan alle levenssferen omvatten zoals
school, werk, vrije tijd, doktersbezoek,
enz…
• Mobiel Blankenberge kan niet ingezet
worden voor niet-dringend ziekenvervoer
• waar mogelijk probeert Mobiel complementair te zijn aan het openbaar vervoer

*

ook een minderjarig, gehandicapt kind
kan ingeschreven zijn.
Vereisten?
Hierna, per categorie, het attest dat moet worden voorgelegd:
1°
attest van het Vlaams Fonds voor Sociale
Integratie van Personen met een Handicap.
Contactadres: Sterrenkundelaan 30,
1210 Sint-Joost-ten-Noode,
tel.: 02/225 84 11, fax: 02/225 84 05,
mail: informatie@vlafo
2°
een brief met de beslissing van de
Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Zwarte Lievevrouwstraat 3c,
1000 Brussel, tel.: 02/507 87 99,
info bij het gemeentebestuur of de
sociale dienst van uw ziekenfonds
3°
het formulier F51: “Berekening van de
bijdrage van de gebruiker na sociale enquête”. Dit formulier wordt jaarlijks
vernieuwd. De bevoegde overheid voor
Vlaanderen is het “Vlaams Agentschap
Zorg en Gezondheid”, Markiesstraat 1,
1000 Brussel, tel.: 02/553 35 00
Prijs?
• 1 dienstencheque (7.50 EUR**) per
uur rijtijd;
• maandelijkse facturatie kilometers;
• speciale regeling voor begeleiders;
• ook beschikbaar voor groepen en uitstappen (individueel of in groep);

Meer info nodig? Bel gerust 050/43.35.15 of
050/43.35.24. We geven u graag meer inlichtingen. Komt u liever zelf langs? Onze kantoren
zijn iedere voormiddag geopend van 8.30 tot
12.00 uur. In de namiddag enkel op afspraak.
Dienstenonderneming ’t Schoonschip is gevestigd in de Werkwinkel, Kerkstraat 236 te
Blankenberge.

REGISTRATIEFORMULIER
Ik ondergetekende wens mij, vrijblijvend, in te schrijven als gebruiker van de Dienst Aangepast
Vervoer “MOBIEL Blankenberge”.
NAAM:
VOORNAAM:
STRAAT:
POSTNUMMER:
GEMEENTE:
TELEFOON:
GSM:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

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

………………………………………………

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

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

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

RIJKSREGISTERNUMMER (voor registratie dienstencheques):
BANKREKENINGNUMMER(voor registratie dienstencheques):

…………………………………………………

…………………………………………………

CATEGORIE GEBRUIKER (aanstippen wat van toepassing is):
❏ mindervalide erkend door de bevoegde overheid
❏ bejaarde met tegemoetkoming van bejaardenhulp
❏ 60-plusser die prestaties geniet van een erkende gezins- en bejaardenhulp
…………………………………………………

Ik voeg eveneens het nodige attest toe.
Datum:
Handtekening:
………………………………………………………………………………………………………
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D
” rie Koningen”
17de eeuwse polderherberg

Boerenbrood met hesp
diverse koude en warme schotels
tea-room
Open vanaf 11h30
gesloten op maandag, dinsdag en woensdag
(in juli en augustus enkel gesloten
op maandag & dinsdag)
Kerkhofstraat 17
8377 Houtave
Tel. 050 31 40 60
Gelegenheid voor familiefeesten en rouwmaaltijden
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Landbouw & milieu

Openbare werken &
technische dienst

AFHAALPUNTEN HUISVUILZAKKEN
Restafval hoort thuis in de bruine huisvuilzak
en pmd in de blauwe zak.
Deze huisvuilzakken en pmdzakken kunnen
aangekocht worden:
• in het gemeentehuis, loket bevolking
• slagerij Herman, Nieuwe Steenweg 60
te Zuienkerke
• Spar, ip ’t Hoekstje, Nieuwe Steenweg 64
te Zuienkerke
• Nieuwe Polder van Blankenberge,
Kapellestraat 36 te Houtave
• Pastorie Nieuwmunster, Doelhofstraat 37
te Nieuwmunster
• Burgemeester Cuypers, Dorpweg 24
te Meetkerke

DE MAERE
De werken aan ‘ De Maere’, het gemeentelijke
trefpunt van Houtave, gelegen Pastoriestraat 4,
zijn gestart. Na de verbouwingen zal jeugdclub
KLJ op de eerste verdieping zijn vast clublokaal
krijgen. Beneden zal De Maere dan openstaan
voor de andere verenigingen en ook particulieren hebben de mogelijkheid om dit zaaltje te
huren voor familiefeesten. Ook voor rolstoelgebruikers zal De Maere toegankelijk zijn.
W. Cools
Schepen Openbare werken

HUISZWALUW IN WONINGNOOD
De terugkeer van de zwaluwen neemt elk jaar
alle twijfel weg: een nieuwe lente is begonnen!
Iedereen kent ‘de zwaluw’.Toch bestaan er
meer dan één soort zwaluw. De huis- en boerenzwaluw zijn het best gekend. Dat komt omdat ze dicht bij de mens wonen.
Metselaar in smoking.
De huiszwaluw broedt van nature aan kliffen
en rotsen. Bij ons metselt de huiszwaluw zijn
halfkomvormige nest aan gevels en andere
menselijke bouwwerken in dorpen en steden.
Niet elke gevel is geschikt voor huiszwaluwen!
De kieskeurige diertjes hebben een voorkeur
voor bleke dakoversteken tegen een wat donkerdere achtergrond. Bovendien moet er voor
de bouw van het nest binnen een straal van
200 meter voldoende modder, klei of leem te
vinden zijn. Daarnaast is de aanwezigheid van
voldoende insecten in de omgeving een absolute must.

Foto: Patrick Keirsebilcke
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Het nest van de huiszwaluw wordt volledig eigenhandig opgemetst. Huiszwaluwen zijn dan
ook zeer bedreven metselaars. Het mannetje
draagt kleine balletjes modder aan waarmee
het vrouwtje laagje voor laagje het nest metselt. De binnenzijde wordt extra comfortabel
afgewerkt met grasjes, pluisjes en veertjes.

der het nest. Zo wordt alle mest opgevangen.
Huiszwaluwen vinden ook steeds minder geschikte broedplaatsen. Veel dakgoten zijn nu
van plastic, waar de modder van hun nesten
bijna niet op kleeft. Verder zijn er door het gebruik van insecticiden steeds minder insecten,
waardoor er minder jongen groot worden.

Samen broeden, des te gezelliger
Huiszwaluwen broeden meestal in groep (‘kolonies’) waardoor je vaak meerdere nesten bij
elkaar aantreft. Het grootste deel van de zwaluwen keert jaarlijks terug naar de zelfde buurt
én zelfs naar hetzelfde nest. Nesten van vorige
jaren worden hierbij dikwijls opnieuw gebruikt.
Een huiszwaluwenpaar brengt per jaar 2 à 3
broedsels groot. Per broedsel worden een viertal glanzend witte eitjes gelegd. Na 2 à 3 weken worden de jongen geboren. Ze worden 3
weken op het nest gevoederd.

De huiszwaluw heeft dus dringend onze hulp
nodig! Dit kan door het tolereren van de huiszwaluwnesten, het plaatsen van mestplankjes,
het uitbreiden van kolonies met kunstnesten,
het hangen van steunlatjes of het aanleggen
van modderplaatsen.
Jouw gastvrijheid draagt zeker bij tot het behoud van zwaluwen in onze streek!
Wat kan jij doen voor de huiszwaluw?
Nesten laten hangen
Bestaande huiszwaluwnesten zo lang mogelijk
aan je gevel laten hangen is de eenvoudigste
én belangrijkste maatregel. De huiszwaluwen
zullen je hiervoor zeer dankbaar zijn door hetzelfde nest jaar na jaar te hergebruiken. Dit
bespaart hen heel wat bouwwerk!

Nuttige veelvraat
Huiszwaluwen zijn insecteneters. Ze jagen al
vliegend met snelle en sierlijke wendingen.
Een koppeltje dat twee broedsels grootbrengt
met telkens twee jongen verorbert 9000 insecten per dag, op een seizoen zijn dat zo’n 5
miljoen insecten! Daar is geen spuitbus tegen
opgewassen.

R E S T A U R A N T

Levensgevaarlijke reis
Huiszwaluwen zijn echte trekvogels. Vanaf begin april tot eind oktober kan je de vogels bij
ons aantreffen. De winter brengen ze echter
door in Afrika, in een brede strook ten zuiden
van de Sahara. Daar overwinteren ze hoog in
de lucht, boven de Afrikaanse oerwouden en
gebergten.
Slecht weer en vogelvangst maken van de trektocht een hachelijke onderneming. Gemiddeld
keert maar één op de vier zwaluwen het daaropvolgende jaar terug naar de nestplaats.

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.

Het gaat niet goed met deze geluksbrengertjes.
Uit onderzoek blijkt dat er in heel Vlaanderen
nog zo’n 8 à 11.000 koppels huiszwaluwen
zijn. Dit is een afname met 75% sinds de jaren
zeventig!
Veel mensen willen geen uitwerpselen op hun
stoep of raam en vernietigen dan maar de nesten. Dat is verboden want de huiszwaluw is een
beschermde soort. Bovendien is het ook heel
gemakkelijk op te lossen met een plankje on-

Smaakvol vlees van eigen kweek

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

Alle dagen open, heel het jaar door.

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

Ter Doeststraat 4 - b-8380 Lissewege-Brugge 5 - tel. & fax 050-54 40 82
website: www.terdoest.be - e-mail: info@terdoest.be
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Kunstnesten, steunlatjes en modderplaatsen
Andere mogelijke maatregelen zijn het plaatsen
van kunstnesten, het voorzien van een steunlatje van waarop de huiszwaluw zijn nest kan
opbouwen of het nat houden van een modderplaats in de buurt van het nest.
Deze maatregelen zijn enkel nuttig in de omgeving van bestaande nesten.
Bij de firma Vivara (www.vivara.be) kunnen
kunstnestjes besteld worden.

Wil u graag een kunstnestje ophangen aan uw
gevel of een mestplankje onder een bestaand
nest, of wil u gewoon hulp of advies, neem dan
contact op met de technische dienst van de
gemeente: 050/41 75 77
Paul Vandenbulcke: 050/31 23 66
Hilde De Nolf: 050/41 07 04
Hilde De Nolf – Paul Vandenbulcke

Mestplanken, weg met de hinder
Ben jij de gelukkige eigenaar van een huiszwaluwenkolonie, maar vind je die uitwerpselen
knap vervelend? Met een mestplank is dit euvel snel verholpen.
De milieuraad Zuienkerke wil z’n steentje
bijdragen tot de bescherming van de huiszwaluw.
Deze gezellige luchtacrobaat broedt namelijk
reeds jaren in de dorpskom van Zuienkerke en
Meetkerke.
Er werd een voorstel gedaan om op verschillende plaatsen in het dorp kunstnesten op te
hangen. De ‘Notelaar’ zou alvast een geschikte
locatie zijn.
23
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Als bedrijf met een maatschappelijke opdracht
bevordert Eandis het zuinig gebruik van energie en organiseert het de energielevering bij
mensen met betaalmoeilijkheden.

VLAAMS ENERGIEAGENTSCAP (VEA)
In 2009 zal het Vlaams Energieagentschap het
Energieprestatiecertificaat (EPC) en het Energierenovatieprogramma 2020 volop onder de
aandacht brengen. Het VEA streeft ernaar dat
tegen 2020 elke woning voorzien is van dakisolatie en condensatieketel en dat alle enkel
glas vervangen is door hoogrendementsbeglazing. Vanaf januari 2009 wordt het trouwens
verplicht om bij elke verhuur van een woning
een energieprestatiecertificaat voor te leggen.
Sinds 1 november 2008 is dat al het geval bij
elke verkoop. Dit certificaat geeft een indicatie
van hoe energiezuinig de woning is.
Wist u dat u een aanzienlijke premie kunt krijgen als u uw dak isoleert, uw oude verwarmingsketel vervangt of ramen met isolerende
beglazing plaatst? Wil u weten welke premies
voor energiebesparing die in uw gemeente gegeven worden? Surf dan naar www.energiesparen.be (klik op de bol ‘subsidies’) of bel naar
het nummer 1700.

Al die taken voert Eandis uit in opdracht van
de gemengde Vlaamse distributienetbeheerders. In (gemeente) is dat (distributienetbeheerder).

Rationeel energiegebruik
Energie gaat vandaag nog te veel verloren langs
ramen, muren en deuren, of via energieverkwistende toestellen. Door energie efficiënt te
gebruiken, kunnen we al heel wat besparen.

WIE SPAARZAAM IS, KRIJGT PREMIES
Eandis
Eandis zorgt voor de aanleg en het onderhoud
van de distributienetten voor elektriciteit, aardgas en openbare verlichting. Eandis plaatst ook
aansluitingen en meetinstallaties of past ze
aan, verhelpt storingen en defecten, en zorgt
voor het opnemen van de meterstanden.

Eandis helpt: energie sparen, daar gaan we
samen voor! U kunt bij ons niet alleen terecht
voor advies over rationeel energiegebruik, u
komt ook in aanmerking voor premies als u investeert in energiezuinige toepassingen.
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Een overzicht van onze huishoudelijke premies voor 2009:
Premie voor

Nieuwbouw

Bestaande woning
(is minstens drie jaar
aangesloten op
het elektriciteitsnet)

Verwarming

Warm water

Isolatie en ventilatie

Condensatieketel
op aardgas
Warmtepomp

125 euro
min. 850 euro,
max. 1680 euro

Zonneboiler voor
sanitair warm water
en ruimteverwarming
Thermostaatkraan
op radiatoren
Zonneboiler uitsluitend
voor sanitair warm water
Keukengeiser (5 liter)
Ventilatiesysteem met
warmterecuperatie
Plaatsen superisolerende
beglazing
Dakisolatie

75 euro/m²
min. 525 euro
max. 1500 euro
5 euro
75 euro/m²
min. 525 euro
100 euro
150 euro

10 euro/m²
4 euro/m²
2 euro/m²
indien zelf geplaatst

Buitenmuurisolatie

4 euro/m²
2 euro/m²
indien zelf geplaatst

Energiebeheer

Buitenzonwering
Domoticasysteem
Halen van E-peil <80
in woning

100 euro
van 400
tot 3800 euro
(van 700 euro
tot 4100 indien
inclusief zonneboiler)
van 200 tot
2000 euro
(van 500 tot 2300
euro indien
inclusief zonneboiler)

Halen van E-peil <80
in appartement

Andere

Passiefhuisstandaard
in woning
Passiefhuisstandaard
in appartement
Aardgaswasdroger

10 euro/m²
150 eur

2000 euro
700 euro
250 euro
26

250 euro

Voor beschermde afnemers wordt het premiebedrag met 20% verhoogd (behalve voor aardgaswasdroger en keukengeiser). Info over wie een beschermde afnemer is, vindt u op www.eandis.be
of kunt u opvragen in een klantenkantoor.
Een overzicht van onze premies voor ondernemingen in 2009:
Premie voor

Nieuwbouw

Bestaande woning
(is minstens drie jaar
aangesloten op
het elektriciteitsnet)

Verlichting

Relighting

min. 100 euro/kW
oorspronkelijk
vermogen

New lighting
Industriële
toepassingen
Isolatie en ventilatie

100 euro/kW
nieuw vermogen
105 tot 30.000 euro
4 euro/kW
1 euro/m³
pulsiedebiet
max. 3750 euro

Snelheidsregelaar
Hoogrendementmotor
Ventilatie met
warmterecuperatie
Dak-en buitenmuurisolatie

Warm water

Superisolerend glas
Zonneboiler

Verwarming

Warmtepomp

75 euro/m²
min. 525 euro
max. 3750 euro
min. 210 euro
(max. 60 kVA)
6 tot 25 euro/kW

Rechtstreekse
aardgasverwarming
Condensatieketel

Energiebeheer

Thermostaatkraan op
radiatoren
Passiefhuisstandaard
(exclusief scholen en
kantoorgebouwen)
Passiefhuisstandaard in
scholen of kantoorgebouwen
REG-steun voortvloeiend
uit een energie-audit
Gestuurde ontdooiing
bij koelinstallaties
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80 tot 30.000 euro
4 euro/kW
1 euro/m³
pulsiedebiet
max. 3750 euro
4 euro/m²
2 euro/m² indien
zelf geplaatst
10 euro/m²
75 euro/m²
min. 525 euro
max. 3750 euro
min. 210 euro
(max. 60 kVA)
6 tot 25 euro/kW

9 euro/kW
min. 125 euro,
max. 5400 euro
5 euro

9 euro/kW
min. 125 euro,
max. 5400 euro

0,05 euro/
bespaarde kWh

0,05 euro/
bespaarde kWh

min. 0,025 euro/
bespaarde kWh
50 euro/kW

0,05 euro/
bespaarde kWh
min. 0,025 euro/
bespaarde kWh
50 euro/kW

Hoe deze premies aanvragen?

De oude vader, Ware, die weldra 90 jaar wordt
is de eigenlijke uitbater van het café, maar in
werkelijkheid is het z’n schoondochter die de
zaak openhoudt. Bert, haar man en pantoffelheld, heeft maar één hobby: boogschieten
samen met z’n vriend.

Dat kan heel eenvoudig via onze website
www.eandis.be
Wie de voorkeur geeft aan papier, kan ook het
gewenste premieformulier downloaden en ingevuld sturen naar:
Eandis REG-afdeling
Postbus 50
9700 Oudenaarde.
Mail:
Telefoon:
Fax:

De angel in het verhaal is de buurmaneigenaar
van het café die zo snel mogelijk de familie
Jacob uit het café wil zetten.
Als de oude Ware overlijdt, ziet hij z’n kans
schoon, maar dit is zonder vaste klant Vasco
gerekend, die een plannetje uitdoktert en zo
eigenaar Verbraecken een pad in de korf zet.

reg@eandis.be
078 35 35 34
09 263 48 56

Hoe het verder afloopt kunnen jullie zien tijdens de voorstellingen van theater Kleiem op:

Als u niet over een internetaansluiting beschikt, kunt u ons bereiken op volgend telefoonnummer: 078 35 35 34 of even langskomen in één van onze klantenkantoren.

Vrijdag 20 februari om 20 uur
Zaterdag 21 februari om 20 uur
Zondag 22 februari om 19:30 uur
Woensdag 25 februari om 20 uur
Vrijdag 27 februari om 20 uur
Zaterdag 28 februari om 20 uur

Hebt u nog vragen of wilt u advies over energiezuinige toepassingen, aarzel dan niet om
de REG-afdeling te contacteren via bovenstaande contactgegevens.

Het is tevens de 25ste voorstelling. We verwachten ons trouw en talrijk publiek op post.
Er zit nog een verrassing in voor jullie!!!

Cultuur

Gelieve jullie kaarten te reserveren op het gekende adres

25 JAAR THEATER KLEIEM STELT VOOR
Cafe In den Aap
De ouderen onder ons herinneren zich zeker
nog café ‘In den Aap’ langs de Blankenbergse
Steenweg. In dit café spelen zich de lotgevallen af van de familie Jacob.

ALAIN EN ANN DE VLIEGHE - MICHIELS
Nieuwe Steenweg 40a
8377 Zuienkerke
Tel. 050/41 55 42
Iedere avond na 18:30 uur.
11 NOVEMBER VIERING – CD TE KOOP
Op 11 november 2008 vond er in de SintMichielskerk van Zuienkerke een elfnovember
evocatie plaats, gebracht door theater Kleiem
in een regie van Philippe De Merrisse.
Deze historische viering is op CD gezet.
Geïnteresseerden kunnen deze CD bestellen in het gemeentehuis bij Ann Michiels, tel.
050/43.20.50 of bij schepen van cultuur Alain
De Vlieghe, gsm 0475/96.55.69.
De prijs van deze CD is 5 euro.
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men aan bod. Zo ontwikkel je je eigen stijl en
vergroot je je persoonlijke uitstraling!

CURSUSSEN VORMINGPLUS ZUIENKERKE
ISM CULTUURRAAD ZUIENKERKE
Kalligraﬁe – unciaal schrift
Hedendaagse kalligrafen grijpen terug naar
historische schriftsoorten. Het unciaal is een
breed en rond schrift dat in de 1ste eeuw ontstond en tot de 10de eeuw gebruikt werd. Linda
Six, kalligrafe, leert je de letters in het unciaal
neerpennen. Bij het inoefenen van dit lettertype concentreer je eerst op de lettervorm, de
spatiëring en de lay-out. Nadien maak je kennis met een aantal verluchtingstechnieken en
werk je naar eigen ontwerp aan een zelfgekozen tekst. Kalligrafie is een echt monnikenwerk
maar leidt tot verrassende resultaten!

De eerste sessie draag je best geen make-up
en een neutraal (liefst wit) bovenstuk.
inschrijfcode 9157 A
maandag 6, dinsdag 7, woensdag 8 april 2009
- 19.00 – 22.00 uur
Iris Arickx - 45 euro
Cafetaria gemeenteschool, Nieuwe Steenweg
37, Zuienkerke
Inschrijven bij Vormingplus Brugge
050 33 01 12
regio.brugge@vormingplus.be
Betalen voor de start van de cursus
rek.nr. 001-4046357-78
met vermelding van naam en inschrijfcode

Deze cursus is geschikt voor wie al een cursus kalligrafie volgde. Breng kopiepapier A3,
een potlood, een lat, een penhouder, kalligrafiepennen van diverse breedtes (Brause of
Speelball), zwarte inkt (geen Chinese inkt) en
een vod mee. Koop enkel nieuw materiaal in
overleg met de begeleidster.

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

inschrijfcode 9054 A
donderdag 19, 26 maart, 2, 23, 30 april, 7
mei 2009 - 19.00 – 22.00 uur
Linda Six - 70 euro
Cafetaria gemeenteschool, Nieuwe Steenweg
37, Zuienkerke
Inschrijven bij Vormingplus Brugge
050 33 01 12
regio.brugge@vormingplus.be
Betalen voor de start van de cursus
rek.nr. 001-4046357-78
met vermelding van naam en inschrijfcode

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

Kleur- en stijladvies - vrouwen
Je hebt geen fortuin en ook geen uitpuilende
kleerkast nodig om er stijlvol uit te zien. Iris
Arickx, stijl- en kleurenconsulente, leert je harmonieuzer omgaan met kledij, accessoires en
kapsel. Je verkent zelfstandig je uiterlijke persoonlijkheid aan de hand van een kleurenanalyse, een analyse van de structuur van je gelaat
en een analyse van je lichaamstype. Op basis
daarvan leer je je positieve trekken benadrukken. Ook praktische tips over het verkrijgen van
optische effecten en verhullingstechnieken ko-

Breng een potlood, basiskleuren acryl of olieverf, borstels en een schort mee. Koop enkel
nieuw materiaal na overleg met de begeleidster. Het papier of een paneel en het overige
verbruiksmateriaal zijn in de prijs begrepen.
inschrijfcode 9158 A
maandag 27 april, 4, 11, 18, 25 mei 2009
19.00 – 22.00 uur
Renée Lodewijckx -70 euro
De Notelaar, Nieuwe Steenweg 96, Zuienkerke
Inschrijven bij Vormingplus Brugge
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050 33 01 12
regio.brugge@vormingplus.be
Betalen voor de start van de cursus
rek.nr. 001-4046357-78
met vermelding van naam en inschrijfcode
ACTIVITEITEN ZUIENKERKE

Bartel Jaspaert winnaar fotowedstrijd Brel
In de maand oktober werd door DE BLAZUIN,
het intercultureel samenwerkingsproject tussen De Haan, Blankenberge en Zuienkerke,
Jacques Brel op alle mogelijke manieren in de
kijker gezet.
In Zuienkerke werd er een fotowedstrijd georganiseerd met als thema ‘Het vlakke land/Le
plat pays”.

Door een vakkundige jury werd Zuienkerkenaar
Bartel Jaspaert uitgeroepen als de terechte
winnaar. Hij mocht een geldprijs van 250 euro
ontvangen.
Hier de winnende foto:
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Cultuurpakket 2008-2009
Raf Coppens – Trop is teveel
Saveryszaal CC Casino
Vrijdag 20 februari 2009 – 20u.
Inkom: € 15

ACTIVITEITEN BLANKENBERGE
Cursussen Winteracademie 2008-2009
Belle Epoque in Blankenberge
Wanneer: woensdag 11/02 - 18/02
van 19u tot 22u
Waar:
Roeschaertzaal - CC Casino
Bijdrage: € 16 voor de volledige reeks

Hannelore Bedert – Janker
Consciencezaal CC Casino
Donderdag 19 maart 2009 – 20u.
Inkom: € 10

Literair tafelen
Wanneer: donderdag 12/02
van 19u tot 22u30
Waar:
Dienstencentrum De Bollaard
Bijdrage:
€ 28 voor de volledige reeks

Willem Vermandere – Concert
Saveryszaal CC Casino
Vrijdag 27 maart 2009 – 20u.
Inkom: € 15

Ontspanning en relaxatie
Wanneer: woensdag 22/04 - 29/04 - 06/05
van 20u tot 21u30
Waar:
Roeschaertzaal - CC Casino
Bijdrage:
€ 30 voor de volledige reeks

Familievoorstelling: Eric Baranyanka & Tatyana Beloy – Koning Tadekundo
Saveryszaal CC Casino
Zondag 29 maart 2009 – 15u.
Inkom: € 7 - € 5 - € 3

Djembé
Wanneer:

’t Arsenaal – De Pruimelaarstraat
Saveryszaal CC Casino
Dinsdag 31 maart 2009 – 20u.
Inkom: € 10

donderdag 05/02 - 12/02 -19/02
- 05/03 - 12/03 - 19/03 - 26/03
- 02/04 - 23/04 - 30/04
Waar:
VLC – J. Vande Puttelaan 1
Bijdrage: € 50 voor de volledige reeks

Bodixel en Jan Vanlangendonck
De ogen van een blauwe hond
Sint-Amanduskerk
Vrijdag 3 april 2009 – 20u.
Inkom: € 10

Gedetailleerde info en een brochure zijn te
verkrijgen bij het cultuurcentrum.
Tentoonstellingen
“Carnaval te Blankenberge”
van 13/02/09 – 29/03/09
open van maandag tot vrijdag 10u tot 12u
woensdag 14u tot 17u
donderdag van 16u tot 19u30
CC De Benne - Hoogstraat 2
toegang gratis.

Elastic – Artisto
Saveryszaal CC Casino
Zaterdag 18 april 2009 – 20u.
Inkom: € 10
Vlaams Muziektheater – Heistse Operette
Kring – Masker in Blauw
Saveryszaal CC Casino
Zaterdag 25 april 2009 – 20u.
Inkom: € 20

“Winteracademie”
van 03/04/09 – 19/04/09
elke werkdag van 10u tot 12u
en van 14u tot 17u
donderdag tot 19u30
CC De Benne – Hoogstraat 2
Toegang gratis

Toneelgroep Ceremonia
Regent en Regentes
Saveryszaal CC Casino
Donderdag 30 april 2009 – 20u.
Inkom: € 10
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Gino Sancti – VIP
Saveryszaal CC Casino
Woensdag 13 mei 2009 – 20u.
Inkom: € 10
Brochure met het volledige programma te verkrijgen in het cultuurcentrum.
Valentijn in Blankenberge
Op zaterdag 14 februari 2009 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
Erfgoeddag – zondag 26 april 2009
Thema: Uit vriendschap!?
Brochure te verkrijgen vanaf eind maart 2009
in de cultuurdienst
Info: 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 17u - 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
GUIDO BELCANTO
Zaterdag 28 februari 2009/20.30 uur/vvk.
€ 14,00 /add. € 15,00
INTERNATIONALE TENTOONSTELLING
Confrontaties VI is een groepstentoonstelling
met werken van Marco Borgianni (Italië), Wolfgang Mussgnug (Duitsland), Véronique Colombo (Frankrijk), Ega (Duitsland), Luc Coomans
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(Vlaanderen) en Ingbert Brunk (Duitsland).
Open elke dag tijdens de paasvakantie, daarna op vrijdag, zaterdag, zondag, maandag en
feestdagen telkens van 11 tot 18 uur.
3 april t/m 18 mei 2009 - Gratis toegang

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.

MARIA DE FATIMA & THE LAU
Zowel de Fàtima als Lau brengen liederen
over het leven. Zij doen dit ieder vanuit hun
eigen muzikale achtergrond, die op het eerste
gezicht totaal verschillend lijkt. Op zoek naar
overeenkomsten in hun muziek bleek dat beiden putten uit dezelfde bron. Fado wordt niet
voor niets vaak de Portugese blues genoemd.
En uiteindelijk zijn het allemaal verschillende
interpretaties van hetzelfde levenslied. Het resultaat is een spannend programma met liederen over het leven, door twee aangrijpende
mensen. Zaterdag 7 maart 2009 - 20.30 uur
- vvk. € 14,00 /add. € 15,00

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
Waar… verzamelen, wanneer … afhalen ?
• Verzamelen: Sportcentrum Meetkerke:
vanaf 7u30
• Afhalen: Zij kunnen te Meetkerke
worden afgehaald tot 18 uur STIPT.
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.
• Eén drankje en een koek zijn in de prijs
inbegrepen.
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.

KAREL DERUWE & MONIKA DUMON
De uitzichtloosheid van het samenleven van de
personages Jamillah en Renato, is het centrale
thema. Ze zijn door liefde verenigd, maar religie,
traditie en evenwichten tussen man en vrouw,
plaatsen hen voor een verscheurende keuze.
De personages lijken vastgeroest in hun lot en
rol: Jamillah en Renato, twee allochtonen tegen
wil en dank, leven al een heel leven samen. Zij is
Marokkaanse, hij Italiaan. Ze zijn tijdloos en jong
en oud. Hij is vuilnisman, zij is hulpkok in een
grootkeuken. Jamillah heeft echter wel één groot
levensdoel: consulente worden van Tupperware…
Zaterdag 21 maart 2009/20.30uur/vvk.
€ 13,00/add. € 14,00

Jeugd
GEMEENTELIJKE SPEELPLEINWERKING
Het vakantiespeelplein “DE PLOETERS” opent
de poorten op maandag 23 februari tot en
met 27 februari 2009 voor een spetterende
krokusvakantie. Iedereen van 3 tot 12 is er
welkom!
Speelplein “DE PLOETERS” opent ook haar
poorten tijdens dePAAS-, ZOMER- en HERFSTVAKANTIE.
Hier krijg je de vakantie die je verdient: één

Wat gebeurt er bij ongevallen ?
Je bent natuurlijk verzekerd tegen ongevallen.
Indien nodig wordt je kind van medische hulp
voorzien. De verzekering geldt niet voor diefstal, verloren of gebroken uurwerken, brillen,
kledij, …
Gelieve kleefbriefjes van je ziekenfonds bij te
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voegen bij de eerste inschrijving.
Waar kan je ons bereiken ???
Martine: 050 31 25 06 of 0475 82 35 81

Jeugdraad Zuienkerke presenteert Standup
Comedy Night op zeterdag 4 april 2009
Guga Baùl
Guga Baùl is een geboren en getogen Oostendenaar die indruk maakt met fijne woordspelingen en typetjes waardoor hij de publieksprijs
won op de comedy cup in Geluwe in 2005.
Hij verstaat de kunst om om het even wie te
imiteren, waaronder
tal van collega’s zoals
Gunter Lamoot, Freddy Vadder en Alex
Agnew. Ook vele anderen (Frank Vander
linden, Raymond van
het Groenewoud,...)
moeten eraan geloven en zijn repertoire breidt
steeds uit!
Klein ego, groot talent. Dé coming man in
stemmetjesland!!!
Guga Baùl maakt deel uit van De ComedyCadetten.

Speelpleinwerking zkt vrijwillige monitoren
Onze speelpleinwerking De Ploeters is steeds
op zoek naar nieuwe vrijwilligers, jongeren die
zin hebben om in de vakantie kinderen van 3
tot 12 jaar te begeleiden Vanaf 15 jaar kan je
bij ons eens enkele weken je talenten als proffessionele speelvogel komen uitproberen.
Als vrijwilliger op het speelplein werk je samen
in een ploeg van jongeren. Je begeleidt de kinderen in hun spel, je speelt mee, je steekt samen met de andere jongeren leuke activiteiten
in elkaar… En daarbij wordt je met raad en
daad bijgestaan door ervaren hoofdmonitoren.
Als vrijwillige medewerker ben je bij ons goed
verzekerd en bieden we je een onkostenvergoeding op forfaitare basis.
Ben je geïnteresseerd om deel uit te maken van
de speelse ploeg van De Ploeters? Neem dan
contact op met Martine De Bree, op 050/31
25 06 of 0475/82 35 81 of mail haar op martine.gerard@pandora.be

Ygor
Winnaar
Humo’s
Comedy Cup 1999
- YGOR
Ygor werd geboren
in 1302 op het eiland Elba. Exact 129 jaar later onthoofdde hij
eigenhandig een jonge Française, omdat ze zo
plat was als de E17 en dus geheel ten onrechte op die barricade stond!
Ygor bewaarde het afgehakte hoofd in z’n ijskelder, om het in de zomer van 1769 kaal te
scheren, op een zes meter
hoge paal te steken en te planten in de bossen
van Kaatsheuvel (Nederland). In 1952 bouwde
hij er tenslotte een pretpark rond, thans gekend onder de naam Efteling.
Ygor staat garant voor amusement en plezier
voor het hele gezin.
Dit alles staat te gebeuren op zaterdag 04/04
in de Notelaar om 20 u inkomprijs € 4 in vvk
en € 6 add. Kaarten te verkrijgen vanaf 23 februari bij Slagerij Herman, Ip ’t Hoekstje en het
Gemeentehuis. Reserveren kan ook via inez.
goderis@publilink.be
Meer info over de comedians kun je vinden op
www.bonebookings.be.

Vacature !

SpeelVacature bij de speelpleinwerking!
k naar:
pleinwerking De Ploeters is op zoe
lling als
medewerkers (m/v) voor tewerkste
kus-,
hoofdmonitor tijdens de herfst- kro
paas- en zomervakantie.
is dit
Werk je graag met kinderen, dan
agogimisschien iets voor jou. Een ped
werken
sche vorming of ervaring in het
g.
met kinderen strekt tot aanbevelin
de moHet gemeentebestuur biedt je ook
sen en
gelijkheid tot het volgen van cursus
monispecifieke vorming voor speelplein
toren.
er inGeïnteresseerden kunnen voor me
geformatie contact opnemen met het
20
3
0/4
meentebestuur Zuienkerke: 05
als@
50 (Franky Goethals) of franky.goeth
publilink.be

bij de speelpleinwerking
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KOMT DAT ZIEN, KOMT DAT ZIEN!
Ben je tussen 15 en 25 (of ongeveer…) en
heb je zin om toneel te spelen maar ben je er
om welke reden dan ook nooit toegekomen?
Wel, nu krijg je de kans. Iedereen is welkom,
met en zonder ervaring.
In samenwerking met code vzw organiseren
de Jeugd- en Cultuurraad een “Bloemspeling”.
Hoe zit dit in elkaar?
Een ervaren regisseur werkt op basis van teksten van een gekende auteur een theaterstuk
uit in samenwerking met plaatselijke geïnteresseerde acteurs en actrices. In drie maanden wordt er gedurende 10 repetities gewerkt
aan tekst en spel. Het resultaat is een toonmoment van een klein uur.

“Het is nooit de bedoeling geweest de beste
school van Vlaanderen te bekronen. We wilden
ook niet de beste directeur of verdienstelijke
leerkrachten in de bloemen zetten. We focusten op de school als team. Een goede school
is een harmonisch geheel. Een samengaan
van leerkrachten, leerlingen, ouders, directie,
bestuur,….
We troffen in Nieuwmunster, een schooltje dat
ons een warm gevoel gaf. Een oud gebouw,
dat op het eerste gezicht leek op een gezellig woning onder de kerktoren. Elke leerkracht
begroette ons hartelijk. Bezoekers zijn duidelijk welkom. We werden rondgeleid door de
schoolburgemeester, een meisje van de hoogste groep. Ze heette ons welkom en leidde ons
rond. Ze toonde alle lokalen en vertelde hoe
alle materialen worden gebruikt. We kregen
een eerlijk beeld van de dagdagelijkse realiteit.
Deze school kreeg elf jaar geleden een nieuwe
adem. Er werd gekozen voor een schoolvisie
waar men wilde voor gaan en die paste bij wat
er was. Communicatie, ervaringsgericht werken, onderwijs op maat, gezellig en huiselijk,
participatie, engagement, zelfstandigheid, creativiteit. Dat zijn de pijlers. En we hebben ze
duidelijk herkend.
We troffen een team waarin iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt. Mensen die elkaar steunen en vertrouwen. Leerkrachten die
warm, betrokken, omgaan met elkaar en met
de kinderen en hun ouders. Mensen die niet
bang zijn voor verandering, maar die zien als
uitdaging. Die energie putten uit hun werk.
Er werden duidelijke keuzen gemaakt. Werken
op eigen niveau, klasdoorbrekende ateliers,
gedeelde verantwoordelijkheid, veel overleg en
uitwisseling, veel organisatie om alles in goede
banen te leiden. Kinderen die anders zijn, krijgen een kans, voor zover het de draagkracht
van de school niet te boven gaat. We troffen
moedige kinderen, een kunstzinnige, creatieve
sfeer, veel uitdaging.”
“Naast de € 500 en de mooie gedenkplaat willen we met deze prijs dit team aanmoedigen
om op deze weg verder te gaan. Met deze prijs
wil het Hoger Instituut voor Opvoedkunde aangeven welk onderwijs ze goed vinden”, aldus
Wilfried Luyten, directeur van het Hoger Instituut voor Opvoedkunde Nieuwland VZW.

Waar en wanneer?
De repetities starten in september. Het resultaat zal te zien zijn op het Cultuurcafé eind november 2009.
Geïnteresseerd?
Geef je naam op bij de Jeugddienst en we contacteren je voor verdere afspraken.
T 050/43 20 50 of inez.goderis@publilink.be
Een unieke kans om het podium te beklimmen
en je beste acteerbeentje voor te zetten! Komt
dat meespelen!

Onderwijs
VRIJE LEEFSCHOOL AKKERWINDE TE
NIEUWMUNSTER ONTVANGT
NIEUWLANDPRIJS VOOR
SCHOOLTEAMS 2008
De Vrije Leefschool Akkerwinde te Nieuwmunster ontving van het Hoger Instituut voor
Opvoedkunde Nieuwland, de ‘Nieuwlandprijs
2008’. De jury richtte zijn aandacht op de samenwerking, op overleg, op het omgaan met
verschillen.
Uit het juryverslag dat op de prijsuitreiking in
Lichtaard door de heer Wilfried Luyten werd
voorgelezen, noteren we:
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LEEFSCHOOL AKKERWINDE TWEE WEKEN
IN DE BAN VAN HUN BOEKENPROJECT.
Een impressie en enkele verhalen:

overgave het triestige verhaal van twee vijandige families: de Montecci’s en de Capuletti’s
die liever mekaar vermoordden dan vriendschap te sluiten. We dansten ook een hoofse
dans uit de middeleeuwen. De papa’s en de
mama’s vonden het een hele mooie voorstelling.
•Naar aanleiding van het project deden we
met de school een zwemwedstrijd. De kinderen konden zich laten sponsoren per lengte.
Hoe meer lengtes, hoe meer centjes we konden bijeensprokkelen. Leefgroep 4 kon zo op
de boekenbeurs voor elke leefgroep een pakketje boeken kopen.
•Met de jongste kleuters beleefden we heel
wat rond het thema: “beren in boeken”.
Sherborn samen met je knuffelbeer. Dat was
heel intens.
•Een donker berenhol in de klas: spannend,
leuk maar vooral supergezellig.
•Met de oudste kleuters leerden we de boeken Van E. Carle wat beter kennen en dan
vooral de manier waarop hij zijn illustraties bij
zijn verhaaltjes maakt. We gingen natuurlijk
zelf ook aan de slag en het werden prachtige
kunstwerkjes.

•Tijdens het project konden we twee namiddagen kiezen voor hele leuke ateliers rond boeken. Sommigen van onze leefgroep kozen voor
het spelen van het allermooiste liefdesboek
ooit geschreven: “Romeo en Julia”. Het werd
geschreven door de grote Engelse schrijver:
William Shakespeare. We mochten de kerk
van Nieuwmunster gebruiken als plaats om
ons toneelstuk te brengen. Een mooier decor
konden we ons niet wensen. We speelden vol
De kleuters brachten ook hun lievelingsboek
mee en in ons knus boekenhoekje werd er
heel veel in de boekjes gekeken.
•De uitstap naar de bibliotheek was boeiend.
We mochten daar elk een boekje uitkiezen
om mee te nemen naar de klas.
Tijdens de projectafsluiting samen met de ouders speelden we het verhaal “we gaan op
berenjacht” en begeleidden het verhaal met
allerlei geluiden en instrumenten.
•We speelden ook een schimmenverhaal.
•Er werd gedanst op griezelige muziek.
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toont de sportievelingen.
Op 8 oktober was er onze wandeltocht en jogging. Heel wat ouders en grootouders stapten mee op.
Het 5de leerjaar bezocht het Vlaams parlement en de leerlingen van het 6de leerjaar
vernamen in het federaal parlement hoe ons

•En op het einde van ons project werd onze
nieuwe speeltuin feestelijke geopend door
onze schoolburgemeester Josefien.
KERSTVIERING
De kinderen van leefschool Akkerwinde luisterden de middernachtmis in Nieuwmunster
op met een prachtige kerstmusical.

land in elkaar steekt en hoe het bestuurd
wordt. Zij mochten een parlementslid interviewen. Nadien maakten ze met behulp van
een computerprogramma een verslag. Daarop werd er tekst en muziek geplaatst.
De laatste week van oktober was er “fitte
week” op school. Gedurende gans de week
waren de leerlingen en de kleuters bezig over
gezond eten en sporten. Heel wat activiteiten
werden ingericht.
Op 5 november was er een sponsortocht ten
voordele van SISP. We verkochten bloemstukjes en wafeltjes – door de leerlingen gemaakt.
De mooie opbrengst konden we dan schenken
aan de vertegenwoordigers van SISP; Met dat
geld zullen ze in India een schooltje voorzien
van schoolmateriaal.

NIEUWS UIT DE GEMEENTESCHOOL
Op vrijdag hadden wij onze veldloop. Heel wat
enthousiaste kinderen namen deel. De foto
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idyllische dorpjes. De afstanden bedragen 6
- 12 - 20 - 28 km.
Startplaats is zaal De Notelaar, Nieuwe Steenweg te Zuienkerke.
INLICHTINGEN
Alain De Vlieghe, tel. 0475 96 55 69
Franky Goethals, tel. 0476 48 31 69
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: 3-10
Maart: 10-17-24-31
Plaats: gemeentelijke sportzaal,
Nieuwe Steenweg 37
Uur: 19-20 uur
De prijs per les is 2 euro,
verzekering inbegrepen.

Zoals de traditie het wil, hadden we ons
grootouderfeest en kwam Sint-Niklaas met
zijn knecht op bezoek.
Om het eerste trimester af te sluiten was er
een leuk kerstfeest voor de kinderen. Er werd
lekker gesmuld, pakjes werden uitgedeeld en
een mooie film was de afsluiter.

Sport en vrije tijd

Deze lessenreeks is geschikt voor zowel mannen als vrouwen, voor jong en oud.

TWEEDAAGSE VOETTOCHT,
ROMMELMARKT EN ZUIENKERKSE
POLDERTOCHT.
2 en 3 mei 2009 worden opnieuw wandelhoogdagen in Blankenberge. In 2009 is deze
tweedaagse voettocht aan zijn 40ste editie toe.
Informeer nu reeds bij
www.2daagse.be - info@2daagse.be

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.

Op zondag 3 mei zullen dan duizenden wandelaars Zuienkerke doorkruisen.
In de dorpskern van Zuienkerke wordt er traditiegetrouw een rommelmarkt georganiseerd.
Prondelaars kunnen dan hun tweedehandswaar aan de man brengen.
Een standplaats kan gratis gereserveerd
op het gemeentehuis bij Ann Michiels, tel.
050/43.20.50 of per mail: ann.michiels@publilink.be.

STIJN VERBURGH IN 2008 KAMPIOEN
INTERS TRIAL
Stijn Verburgh uit de Meetkerkestraat in Zuienkerke is geen onbekende meer in de wereld van de Trial.
In het jaar 2001 heeft hij zijn eerste wedstrijd
gereden in Veurne en van dan volgden de titels zich razendsnel op
In 2002 werd hij West-Vlaams kampioen Nieuwelingen, in 2003 West-Vlaams kampioen Junioren en Belgisch kampioen rondonuers.
In het jaar 2004 en 2005 sleepte hij de titel
van West-Vlaams kampioen nationalen in de
wacht. In 2006 werd hij de 3de in het WestVlaams kampioenschap Inters, 4de in het
Belgisch kampioenschap Nationalen.

Info: sportdienst, Ann Michiels, tel.
050/43.20.50 BEWEGEN IS LEVEN !!!!!

Op zondag 10 mei 2009 organiseert de
Sportraad van Zuienkerke de ‘Zuienkerkse
Poldertocht’.
Een wandeling doorheen de prachtige polders
met zijn mooie vergezichten, kapelletjes en
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Als je Stijn eens wil bezig zien, kom dan eens
langs in Middelkerke op 22 februari, Eernegem op 1 maart, Mesen op 7 en 8 maart,
Rumbeke op 29 maart.
Neem ook eens een kijkje op
www.stijnverburgh.tk

In 2007 behaalde hij een 2de plaats in Limburgs kampioenschap en in het West-Vlaams
kampioenschap Inters.
In 2008 werd hij kampioen Inters
Trial is een sport waarbij de behendigheid op
de motor een grote rol speelt. Met de motor worden vele en grote obstakels genomen.
Deze obstakels worden verwerkt in een proef
ook wel nonstop genoemd met daarin een bepaalde route. In de proef zitten ook moeilijke
bochten.
Een sport voor jong en oud.
In tegenstelling met de meeste andere sporten gaat het in de trialsport nu eens niet
om de meeste punten in de snelst mogelijke tijd. Het parcour bestaat uit 8 of meer
non-stops die in volgorde moeten gereden
worden. Tijdens de wedstrijd worden de nonstops 4 maal vereden tijdens een tijdspanne
van (meestal) 4 uren.
Om zonder strafpunten een non-stop te beeindigen moet de piloot het vooropgestelde
traject berijden zonder met om het even welk
lichaamsdeel steun te zoeken aan een vast
obstakel in de non-stop. Meestal spreken we
van een voet aan de grond zetten, doch met
een hand een boom vastgrijpen wordt ook
aanzien als een fout.
Op het teken van de controleur wordt de nonstop genomen. De controleur volgt het traject
met argusogen, en knipt bij het beëindigen de
strafpunten in de kontrolekaart gaande van 0
tot 5.

23STE VISKAARTING VOLLEYBALCLUB
MEHONI ZUIENKERKE
Wanneer ? Vrijdag, 6 maart 2009 !
Waar ? Cafetaria van de Gemeentelijke Basisschool
Startuur ? 19.30 uur
Inleg: € 2
(Wie 2 kaarten koopt als steun, krijgt één portie vis.)
Kaarten te verkrijgen bij de spelers en de bestuursleden.
U BENT ALLEN HARTELIJK UITGENODIGD OP
EEN OUDERWETSE KAARTING !
Het bestuur zal u dankvol verwelkomen !
Joël Boussemaere, voorzitter
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de volwassenenafdeling 129.
In 2008 kwamen er in ‘De Boekennok’ dus
338 leden over de vloer. Per sessie turfden
we gemiddeld 32 bezoekers.

Bibliotheek
JAARVERSLAG BIBLIOTHEEK

De eigen collectie verrijkte met 352 boeken.
Voor de jeugdafdeling stoomden we 268 nieuwe werken klaar en voor de volwassenenafdeling waren het er 84. In ‘De Boekennok’ is er
nu keuze uit 5.430 jeugdboeken en uit 4.189
titels voor de volwassenen.
De bibliotheek van Blankenberge beschikt
over een spelotheek. Een aantal koffers van
‘De Speelvogel’ vloog vorig jaar ook uit naar
de Zuienkerkse scholen. De kinderen en juffen gingen in de klas enthousiast met het
educatieve speelgoed aan de slag.
Voor het nieuwe werkjaar hopen wij enkele
nieuwe enthousiaste lezers te mogen verwelkomen in de bibliotheek! Onze trouwe leden
wensen we nog veel lees- en luisterplezier
toe in 2009.

Bij het begin van een nieuw jaar blikt de bibliotheek graag terug op het afgelopen werkjaar. ‘De Boekennok’ kan opnieuw uitpakken
met een mooi resultaat. Hier even de cijfers
op een rijtje.
De leden plukten zowat 13.133 titels uit de
rekken.
Zowel in de jeugdafdeling als in de volwassenenafdeling registreerden we net als vorig
jaar meer transacties. We noteerden een stijging van de uitleningen met 502 materialen.
Het leeuwenaandeel van de uitleningen staat
nog steeds op rekening van de Zuienkerkse
kinderen. Ze ontleenden in de jeugdafdeling
9.560 boeken en strips. Ten opzichte van vorig jaar zijn er dat 137 meer.
De stripafdeling blijft razend populair.

Tot binnenkort
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De klanten van de volwassenenafdeling ontleenden samen 3.477 boeken. Zowel de
romans als de informatieve boeken kenden
meer succes. In deze afdeling noteerden we
een groei van 357 titels. De wisselcollecties dragen zeker bij tot die tijdelijke stijging
want ze verruimen het aanbod en vallen in de
smaak van het publiek.
Naast de boeken kozen de leners ook 96 cd’s
en dvd’s uit. Per sessie van 2 uur worden 65
boeken per uur uitgeleend in ‘De Boekennok’.

Luisterbo

eken

Poëzie

Jammer genoeg telden we ietwat minder leden.
In de jeugdafdeling telden we 209 lezers, in
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Tuinboeken
eken

Groteletterbo

EEN GREEP UIT DE AANWINSTEN

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/vubis.
csp?Profile=zuienkerke

VOLWASSENENAFDELING
Romans
Mannen die vrouwen haten / Stieg Larsson
De vrouw die met vuur speelde / Stieg Larsson
Gerechtigheid / Stieg Larsson
Het weerzien / Nicci Gerrard

E-mail: zuienkerke@bibliotheek.be
JEUGDAFDELING
Informatieve boeken
SOS Piet 2 / Piet Huysentruyt

Openingsuren: woensdag: 17.00 – 19.00 u
Zaterdag : 10.00 – 12.00 u

Leesboeken
De griezelbus 7 / Paul Van Loon
Waar is babysmurf / Peyo
Back / Dirk Bracke
Weetboeken
Encyclopedie van de fantasie / Judy Allen
Reis door het heelal / Frank Deboosere
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Derde wereld

het openen
van
een
telefoonabonnement, …).
Om al uw
identiteitsdocumenten beter
te beschermen werd
onlangs
DOC STOP
opgestart.
Via
één
internationaal nummer kan u al uw identiteitspapieren: identiteitskaart, paspoort of (elektronische) verblijfstitel
laten blokkeren. Zodra de kaart bij hen is geregistreerd wordt deze onbruikbaar gemaakt en
gemeld op de beveiligde website van Checkdoc. Een website die door banken en andere
administraties wordt gebruikt om na te gaan of
een identiteitsdocument geldig is.
De werkwijze kan u het best vergelijken met
CARD STOP, het meldnummer van diefstal of
verlies van uw bankkaarten.
Let wel, het is nog steeds nodig om aangifte
te doen van uw verlies of diefstal bij de lokale
politie.
Wat als u alsnog de papieren terug krijgt? Uw
identiteitskaart of verblijfstitel kan u binnen de
7 dagen na blokkering laten deblokkeren. Indien dit niet gebeurd wordt het document onbruikbaar. Enkel uw paspoort wordt direct onbruikbaar.

11.11.11.-ACTIE TE ZUIENKERKE
Naar jaarlijkse gewoonte trokken vrijwillige verkopers de straat op voor de 11.11.11-actie
tussen 8 en 17 november 2008.
Hun inspanningen waren niet gering en de
opbrengst was navenant: de totale opbrengst
(zonder de overschrijvingen, want dat cijfer
kennen we nog niet) bedroeg 2155,75 euro of
90 euro meer dan vorig jaar.
Per deelgemeente betekent dit:
voor Houtave: 405,05 euro,
voor Meetkerke: 442 euro,
voor Nieuwmunster: 507,50 euro
voor Zuienkerke: 800,20 euro
In Zuienkerke werden niet alle bewoners aangesproken door gebrek aan vrijwilligers, in
Meetkerke dan weer niet omdat er iemand volledig uitverkocht was.
De vrijwilligers waren enthousiast over het
vriendelijke onthaal bij de bevolking.
We willen dan ook de kopers heel hartelijk
danken voor hun steun aan de actie en de betoonde sympathie ten overstaan van de vrijwillige verkopers.
Wie zich wil aansluiten als vrijwilliger voor volgend jaar is bijzonder welkom en kan contact
opnemen met de plaatselijke coördinator via
e-mail: jeannine.samijn@skynet.be of telefonisch: 050 41 19 35 of 0474 65 56 85.
Jacques Demeyere,
schepen van ontwikkelingssamenwerking

Hoe kunt u DOC STOP bereiken?

Preventie

DOC STOP: 24u/24u
7 dagen per week en gratis.
00800 2123 2123

DOC STOP, MEER VEILIGHEID
VOOR UW IDENTITEITSDOCUMENTEN!
Uw identiteit is waardevol. Verlies of diefstal van
één van uw identiteitsdocumenten stelt een
dief in staat om in uw naam allerlei misdrijven
te plegen. Deze misdrijven zijn allemaal rechtstreeks aan u gelinkt, waardoor u als dader kan
worden bestempeld. Daarnaast zijn er voor u
vaak financiële gevolgen (aankopen via de post,

(Indien u buiten de Europese Unie bent belt u
best naar: +32 2 518 2123)
Meer info op: www.checkdoc.be
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adviseurs aan de slag kunnen. De koffer werd
overhandigd door Gouverneur Breyne wegens
de uitstekende inzet en het enthousiasme
waarmee de preventiedienst zich inzet voor
de medewerkering aan provinciale initiatieven
rond diefstalpreventie. Voor de ganse provincie werden slechts 7 van deze trolleys ter beschikking gesteld en de preventiedienst van
Blankenberge en Knokke – Heist zijn de enige
preventiediensten aan de kust die hiermee beloond werden.
Het materiaal uit deze Trolley zal bovendien
niet enkel gebruikt worden bij het geven van
persoonlijke adviezen maar ook bij info avonden, de 2 jaarlijkse beurs, opendeurdagen, …
Wenst u zelf eens een bezoek van een van deze
adviseurs? Dan maakt u gewoon een afspraak
met de preventiedienst (050 43 57 32).

DE TECHNOTROLLEY
De preventiedienst is zeer vereerd om uit de
handen van de Gouverneur van West-Vlaanderen, de heer Breyne en de Directeur van
de Directie Integrale Veiligheid, de heer Willekens een technotrolley te mogen ontvangen.
De technotrolley is een speciaal op maat gemaakte koffer met didactisch materiaal die de
preventiemedewerkers helpt bij het geven van
adviezen rond inbraakpreventie.
Inbraak blijft een aandachtpunt voor de preventiedienst daarom zijn er binnen de preventiedienst van het stadsbestuur 3 erkende
adviseurs rond inbraakbeveiliging actief. Deze
geven persoonlijke adviezen hoe u uw woning
beter kan beveiligen tegen inbraak. Een inbraak
is immers snel gebeurd en een goede beveiliging onontbeerlijk. Het stadsbestuur erkent
reeds jaren deze problematiek en ondersteunt
haar burgers door het gratis inzetten van deze
specialisten. Daarnaast stelt het stadbestuur
reeds jaren een premie ter beschikking van
personen die zijn of haar woning beveiligen tegen inbraak.
De Technotrolley kan de medewerkers alleen
maar helpen bij hun taak. In deze koffer zit allerlei nuttig didactisch materiaal waarmee de

Jan Tahon - Preventiemedewerker Blankenberge

Verenigingen
OKRA ZET HET NIEUWE JAAR IN.
OKRA Zuienkerke, het trefpunt voor 55+, is
vol enthousiasme het nieuwe jaar ingestapt.
Het jaarprogramma voor 2009 ziet er veelbelovend uit.
Op donderdag 19 februari komen de fietsers
bijeen om de voorjaars- en zomerfietstochten
vast te leggen, want vanaf 16 april wordt er
iedere donderdag gefietst.
Op donderdag 26 februari is dokter Logghe uitgenodigd in de Notelaar om een voordracht te
geven over ‘Gezond zijn, ziek worden en ziek zijn’.
In maart, meer bepaald vrijdag 20 maart in
zaal de Notelaar wordt er een lentefeest georganiseerd opgeluisterd door de Optimisten.
Op donderdag 9 april is er een paaswake met
André Maeghe.
Vrijdag 10 april trekken de Okra bestuursleden
op pad met paaseieren voor de +80 jarigen en
de bewoners van rust- en ziekenhuizen.
En op woensdag 22 en 29 april worden de verkeersregelementen nog eens opgefrist in de
cursus ‘Senioren in het verkeer’.
Elke dinsdag wordt er gekaart in De Notelaar
van 14 tot 18 uur.
Wie zich geroepen voelt om aan te sluiten bij
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deze vereniging, een telefoontje naar één van
de bestuursleden volstaat.
Agnes Jacxsens, 050/41.59.08
Germaine Kempe, 050/41.30.85
André Wille, 050/41.88.55

GEZINSBOND NIEUWMUNSTER
De gezinsbond van Nieuwmunster organiseert
opnieuw een lessenreeks relaxatie en stretching. Stretching is een eenvoudige weg naar
meer beweeglijkheid, gezondheid en harmonie.
Door goed te rekken, voel je je beter en werk
je aan je conditie. Relaxatie is een manier om
beter om te gaan met spanning en daardoor je
levenskwaliteit te verhogen.

KVLV ZUIENKERKE VIERT 100STE LID.

Telkens op donderdag van 20 tot 21.30 uur
in zaal De Bommel door An Daveloose op volgende data:
05/03 – 12/03- 19/03 – 26/03 – 02/04
Inlichtingen:
Christine Hallaert, 050/41.11.44
Inge Lutters, tel. 050/ 24.02.19
Mevrouw Veerle Herman is het HONDERDSTE
lid bij K.V.L.V. Zuienkerke !
Op het gezellig samenzijn van K.V.L.V. te Zuienkerke werd het 100 st. lid in de bloemetjes
gezet.Mede door de goede samenwerking en
de inzet van het bestuur, is de vereninging aan
een heus verjongingsoffensief begonnen. Er
werd afgesproken om bij de toetreding van het
100st.lid, dit speciaal in de verf te zetten.
Wil jij ook lid worden van onze K.V.L.V. werking,
neem dan contact met ons. Wij verwelkomen
nog steeds nieuwe leden.
Op de foto zien we het 100ste. lid Veerle Herman samen met de voorzitster Marie-Anne Deloddere en de secretaresse Sabine Decloedt.

PASAR ZOEKT HET MOOISTE PLEKJE
Pasar, voorheen Vakantiegenoegens, heeft zich
als doel gesteld om 150 Buur-Natuur plekjes
op de kaart van Vlaanderen te plaatsen. De actie wordt gesteund door de Vlaamse Overheid

TWEEDEHANDSBEURS KINDERARTIKELEN
Op zondag 15 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

Pasar Zuienkerke neemt deel aan deze actie
en zoekt samen met u het mooiste plekje van
uw gemeente.
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Het bestuur heeft reeds een voorkeuze gemaakt en om tot een definitieve keuze te komen hadden we graag medewerking van de
inwoners van Zuienkerke gevraagd.
Gelieve uw keuze kenbaar te maken aan de
hand van onderstaand aankruisformulier, welke kan binnengebracht worden tot 22/2/2009
in een verzamelbox in het gemeentehuis, de
bibliotheek of bij de bestuursleden.
Pasar Zuienkerke dankt u voor de bereidwillige
medewerking.
Plekje 3 De Polder: een schitterend zicht op
het vlakke land tussen Zuienkerke en Uitkerke.
Je ziet het Blankenbergs vaartje waarop vroeger de platbodems vaarden om de boerderijen
te bevoorraden.
Stem hieronder.
Plekje 1
Plekje 2
Plekje 3

❏
❏
❏

Bestuursleden:
Serruys-Valcke Jacques en Marijke
Blankenbergsesteeenweg 448 – 8380 Brugge

Plekje 1: Het Thiendehof: op deze voormalige
boerderijworden Brabantse trekpaarden gekweekt.

Gryp-Caelenberghe Rik en Marleen
Lettenburgstraat 11 – 83770 Zuienkerke
Van Belle- Dekeyzer Romain en Edith
Nieuwesteenweg 106 – 83770 Zuienkerke
Cuypers-Vandille Henri en Marie-Thérèse
Dorpweg 24 – 8377 Meetkerke
Wim Cools
Nieuwesteenweg 135 – 8377 Zuienkerke
BLOEDGEVERS
We willen alle mensen danken die in de loop
van 2008 bloed kwamen geven te Zuienkerke
en geven daarom ook graag een jaaroverzicht.

Plekje 2: Kasteel Cleyem: de oudste vermelding van dit kasteel gaat terug tot het jaar 975.
Werd enkele jaren geleden gerestaureerd en is
opnieuw bewoond.

De data voor 2009: de bloedinzamelingen
gaan telkens door op een dinsdag: 3 maart, 2
juni, 1 september en 1 december.
Het souper gaat door op zaterdag 21 maart.
Iedereen die in de loop van 2008 tenminste
één maal bloed gaf in Zuienkerke krijgt een
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persoonlijke uitnodiging toegestuurd en kan
deelnemen aan een gunsttarief. Ook dit jaar
werken we met de traiteurdienst van restaurant “De Zilveren Zwaan”.
Overzicht van de bloedinzamelingen te Zuienkerke in 2008
Aantal per collecte en totaal
Maart
148
Juni
156
September 174
December 170
Totaal
648
Verdeling (in procenten) volgens woonplaats
(telkens met inbegrip van deelgemeenten)
Zuienkerke
Blankenberge
Brugge
De Haan
Andere (Brecht, Jabbeke,
Vladslo, Zedelgem)
Totaal

61,00
18,00
14,00
4,50
2,50
100,00
Alle gasgeisers en alle verwarmingsketels (kolenkachels, mazoutkachels, gaskachels, petroleumkachels en centrale verwarmingstoestellen) kunnen CO-vergiftiging veroorzaken.
Enkel bij elektrische toestellen kan geen CO
ontstaan.
In België worden elk jaar ongeveer 1200 mensen getroffen door een CO-vergiftiging, ongeveer 30 mensen sterven als gevolg van die
vergiftiging.
Hoe herken je een CO-vergiftiging ?
• Je krijgt hoofdpijn
• Je gaat braken
• Je kan ﬂauwvallen
• Je kan er zelfs van sterven
Langdurige blootstelling aan lage concentraties CO kan ook gezondheidseffecten veroorzaken zoals hardnekkige hoofdpijn, chronische
vermoeidheid, concentratiemoeilijkheden, geheugenproblemen, duizeligheid, braken, misselijkheid
Omdat dit veel voorkomende klachten zijn, herken je ze niet altijd als een CO-vergiftiging.
Risico beperken:
Zorg voor voldoende verluchting (verluchtings-

Aantal bloedgiften (in procenten) per persoon
1
2
3
4
Totaal

28,00
25,50
20,50
26,00
100,00

Jeannine Samijn, voorzitter Vriendenkring

Gezondheid
CO, EEN STILLE MOORDENAAR IN HUIS
Gas, kolen, hout, mazout, petroleum, … hebben veel lucht (zuurstof) nodig om goed te
branden. Als er te weinig zuurstof in de kamer
aanwezig is, kan koolstofmonoxide (CO) gevormd worden. Koolstofmonoxide is het meest
voorkomende giftige gas binnenshuis. Het is
reuk-, kleur- en smaakloos.
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Let op signalen
Klachten bij meerdere personen tegelijk, klachten op bepaalde tijdstippen, afwijkend gedrag
van kinderen of huisdieren kunnen erop wijzen
dat er CO in de lucht is.

roosters, raam op kier, …) in elke kamer waar
een toestel brandt.
• Zorg dat de schoorsteen goed trekt,
laat de schoorsteen elk jaar reinigen!
• Laat gasgeisers en verwarmingstoestellen
plaatsen door een vakman.
• Laat die toestellen regelmatig onderhouden.
• Gebruik toestellen op de juiste manier,
een 5-liter-gasgeiser is enkel geschikt voor
gootsteen of wastafel, niet voor een douche
of bad!
• Petroleum, kerosine of gaskachels zonder
schoorsteen gebruiken zuurstof uit de
kamer en de verbrandingsgassen komen
daarna in dezelfde kamer terecht!
Die toestellen mogen maximaal 1 uur aan
een stuk branden! Zorg voor voldoende
verluchting. Die toestellen zijn ongeschikt
als hoofdverwarming!
• In bepaalde gevallen kan je een premie
krijgen van de Vlaamse overheid voor
maatregelen om CO-gevaar te voorkomen.
Gele vlam, roetafzetting?
Grote kans op CO-vorming!
Vensters of muren die bedekt zijn met
damp (condensatie), wijzen op een onvoldoende afvoer van de verbrande gassen.

Let op de weersomstandigheden
Kijk extra uit bij mistig weer en windstilte. Het
is belangrijk dat er dan extra verlucht wordt.
Wat doen als iemand een CO-vergiftiging
heeft?
Open eerst ramen en deuren, schakel het toestel uit, breng de persoon uit de kamer en bel
de huisarts. Bel 112 als de persoon bewusteloos is.
Meer info ?
In het gemeentehuis kan je de brochure CO
een stille moordenaar in huis afhalen. Met een
aantal praktische tips wordt in de brochure
aangegeven wat je kan doen om een CO-vergiftiging te voorkomen.
www.koolstofmonoxide.be
www.premiezoeker.be (CO-premie)
GEZINSZORG: UW PARTNER IN THUISZORG
Als het even moeilijk gaat ....
Jef 78 jaar, is onlangs weduwnaar geworden.
Zijn kinderen komen wekelijks langs en zorgen
voor de boodschappen. Jef heeft het moeilijk
om de huishoudelijke taken op zich te nemen.
Mieke, zijn overleden vrouw zorgde daar allemaal voor…
De kinderen zien dat het sinds het overlijden
van moeder met Jef wat minder goed gaat. Het
huis ligt er rommelig bij, de was hoopt zich op
en Jef loopt er een beetje eenzaam en onverzorgd bij.
De zorg die de kinderen kunnen opnemen is
beperkt; ze hebben allemaal hun eigen gezin
en een druk beroepsleven. De oudste dochter
van Jef hoort van een nicht dat zij gezinszorg
in huis heeft. Zij contacteert een dienst gezinszorg en bevraagt het aanbod.
Binnen de drie dagen krijgt Jef een vrijblijvend
informatief huisbezoek.
De sectorverantwoordelijke beluistert de wensen van Jef en zijn kinderen. Zij vertelt wat
gezinszorg allemaal kan bieden. Jef is vooral
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bezorgd over wat dit gaat kosten. Zal hij dit
met zijn pensioentje kunnen betalen? De bijdrage voor de gezinszorg is afhankelijk van zijn
inkomen en betaalbaar. Hierbij heeft Jef een
gerustgesteld hart.
Vanaf de volgende week zal een verzorgende
de was doen, het onderhoud op zich nemen en
2 maal per week een verse maaltijd bereiden.
Jef zal in de toekomst begeleid worden bij het
nemen van een bad en het verversen van zijn
kledij. Met de kinderen wordt afgesproken dat
Jef zal bijgestaan worden door de verzorgende
voor het bijhouden van courante administratie.
Daar Jef de laatste maanden weinig buiten
komt wordt voorgesteld dat de verzorgende
hem af en toe zal begeleiden bij een wandeling buiten.
Hierbij is iedereen tevreden gesteld en genieten de kinderen van een verzorgde, opgewekte
vader tijdens hun familiebezoek.

de moeder, de opvang van de kindjes en dagelijkse huishoudelijke taken.
Nel belt onmiddellijk naar een dienst gezinszorg met de vraag of kraamzorg vlug beschikbaar en betaalbaar is. Voor kraamzorg betaal je
een bijdrage die afhankelijk is van het inkomen
en het aantal personen ten laste. Bepaalde
ziekenfondsen en hospitalisatieverzekeringen
voorzien een tussenkomst.
’s Avonds beslist ze samen met Jan om kraamzorg aan te vragen. Binnen de week volgt er
een vrijblijvend huisbezoek en binnen de 7 dagen wordt de hulp opgestart.
In alle rust wacht Nel haar bevalling af. Het is
een geruststelling dat het huishouden op punt
blijft en er voldoende tijd is voor de 2 ondeugende rakkers.
Herkent u zich in één van bovenstaande situaties ? Wenst u meer te weten over de mogelijkheden van gezinszorg in Zuienkerke?
Voor alle vrijblijvende uitgebreide informatie
kunt u terecht bij de volgende diensten voor
Gezinszorg: Familiehulp: Nieuwstraat 4, 8000
Brugge, 050/33 14 55.
vzw Familiezorg West-Vlaanderen: Albertlaan
65, 8300 Knokke, 050/60 99 86
Solidariteit voor het Gezin: Kon. Astridlaan 97,
8000 Brugge, 050/40 66 90
Centrum voor Thuiszorg Bond Moyson: Pres.
Kennedypark 2, 8500 Kortrijk, 056/23 03 81

Ook bij zwangerschap en geboorte…

REVA 2009: 23, 24 en 25 APRIL
Je bent op zoek naar een aangepaste auto,
een hulpmiddel voor de badkamer of keuken,
of aangepaste kledij?
Je ervaart de eerste lichamelijke problemen
omwille van ouderdom en je wenst je zelfstandigheid zo lang mogelijk te bewaren?

Nel en Jan verwachten hun derde kindje. Jan
is veel uit huis voor zijn werk en de twee kleine
spruiten vragen meer dan de nodige aandacht.
Het huishoudelijke werk weegt zwaar door tijdens de laatste maanden van de zwangerschap
van Nel. De huisdokter heeft Nel aangeraden
wat meer te rusten in het belang van de gezondheid van de baby en tot voorbereiding van
een vlotte bevalling .
Tijdens het indienen van haar medisch attest
bij de mutualiteit vallen Nels ogen op de folder
”kraamzorg” van de diensten gezinszorg. Nel
leest hierin dat de kraamverzorgende instaat
voor onder meer de verzorging van de baby en

Kom dan op 23, 24 of 25 april 2009 naar
de 11de editie van REVA, de informatiebeurs
voor mensen met een handicap en ouderen
in Flanders Expo te Gent, iedere dag van
10.00 u tot 18.00 u.
REVA richt zich naar mensen met een handicap en ouderen met beginnende beperkingen.
Op deze beurs met meer dan 170 exposanten, staat zowat alles wat vandaag te koop is
op de markt van hulpmiddelen en aanpassin50

gen: domotica voor de woning, rolstoelen voor
alle doeleinden, computers, meubilair, sanitair,
hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden,
doven en slechthorenden, vrijetijdsartikelen en
therapeutisch materiaal.
Ook de diensten en overheden en de verenigingen zijn sterk aanwezig, zodat REVA een
compleet antwoord kan geven op alle vragen
in verband met een handicap of beperking.
Voor de sportievelingen is zaterdag 25 april
een speciale dag omdat er diverse sportinitiaties plaatsvinden, waarbij je niet alleen kan
zien hoe er wordt gesport met een handicap,
maar dit ook zelf kan proberen.
Een parcours waarbij je de wereld van een
blind-dove persoon ervaart en het mijnenveld
van Handicap International vormen een bijzondere meerwaarde voor de bezoekers aan deze
beurs.
Wie vooraf zijn bezoek wil voorbereiden kan dat
via de website www.reva.be. Via de link ‘een
product of dienst zoeken’ kan u opzoeken welke exposanten de producten of diensten aanbieden die u interesseren. Je kan zelfs doorklikken naar de websites van deze exposanten.
REVA is gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer en met de auto.
*met de trein tot Gent Sint-Pieters Station en
dan Tram n°1 die u rechtstreeks naar Flanders
Expo brengt. Op de tram zijn rolstoelplaatsen
voorzien.
*met de auto. Flanders Expo ligt langs de autobaan E40 en beschikt over een eigen afrit n°14.

MARGAUX GRYMONPON, geboren te Brugge
op 3 november 2008, dochtertje van Joke Demaecker en van Grymonpon Kevin, wonende
te Houtave.
KEYLAN GRYP, geboren te Brugge op 17 november 2008, zoontje van Van Wassenhove Julie
en van Gryp Thomas, wonende te Zuienkerke.
MATHIJS STORME, geboren te Brugge op 25
november 2008, zoontje van Vandekinderen
Christel en van Storme Dominique, wonende
te Houtave.
BRUCE CREMMERY, geboren te Knokke-Heist
op 23 december 2008, zoontje van Campochiaro Sylvia en van Cremmery Joffrey, wonende te Zuienkerke.
Wij wensen Luca, Noud, Isaac, Margaux, Keylan, Mathijs en Bruce een lang, gezond en
gelukkig leven toe!
HUWELIJKEN
DE WISPELAERE ANDREE, geboren te Blankenberge op 6 maart 1966 en DE CONINCK
BART, geboren te Blankenberge op 27 december 1966, gehuwd te Zuienkerke op 3 november 2008, wonende te Zuienkerke.
Proficiat aan de gehuwden.
OVERLIJDENS
VAN OVENBERGHE GERARD, geboren te
Klemskerke op 30 april 1927 en overleden
te Zuienkerke op 23 oktober 2008, echtgenoot van Pape Gerarda, wonende te Nieuwmunster.

Burgelijke stand
GEBOORTEN
LUCA VAN KERKHOVE, geboren te KnokkeHeist op 27 september 2008, zoontje van
Ratiani Violeta en van Van Kerkhove Bart,
wonende te Zuienkerke.

VAN BRACKEVELT MARIA, geboren te Nieuwmunster op 1 november 1935 en overleden
te Zuienkerke op 2 december 2008, echtgenote van Pitteljon Robert, wonende te Nieuwmunster.

NOUD BOLS, geboren te Brugge op 8 oktober
2008, zoontje van Bols Sarah, wonende te
Zuienkerke.

D’HONDT RACHEL, geboren te Zerkegem op
17 februari 1927 en overleden te Zuienkerke op 8 december 2008, echtgenote van Van
Vooren Hubert, wonende te Zuienkerke.
Wij bieden de familie onze deelneming aan.

ISAAC ALLAERT, geboren te Brugge op 31 oktober 2008, zoontje van Vandamme Karolien
en van Allaert David, wonende te Zuienkerke.
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JUBILEA
MARIA GOETHALS & JULIEN NEYRINCK
Op 26 oktober 1948 trad Julien Neyrinck in het huwelijk met Maria Goethals te Meetkerke.
Julien en Maria hadden een beenhouwerij langs de Oostendse Steenweg te Meetkerke en deden
ook de markten. In 1998 vierden zij er hun Gouden Huwelijksjubileum. Omwille van gezondheidsredenen verblijven deze jubilarissen nu in Herdershove te Sint-Pieters, waar ze met de
beste zorgen omringd worden.
Op 27 oktober 2008 werd hun Diamanten Jubileum er gevierd. Het Woon-en Zorgcentrum maakte er een feestelijke dag van voor deze echtelingen.
Het college van burgemeester en schepenen ging ter plaatse om hen in de bloemetjes te zetten,
aangezien Julien en Maria nog steeds in Zuienkerke gedomicilieerd zijn.

FERNAND DESOETE EN ROSA RABAEYS
Fernand Desoete en Rosa Rabaeys huwden op dinsdag 28 oktober 1958 te Brugge. Fernand is
afkomstig uit Sint-Andries en stamt uit een gezin met vijf kinderen. Rosa is afkomstig van Varsenare. In hun gezin waren er twee dochters en twee zonen. Op het moment van hun huwelijk
had Rosa een kruidenierswinkel in Brugge.
Als aannemer bouwde Fernand eerst een huis langs de Damse Vaart, maar reeds in 1967 zocht
hij een nieuwe uitdaging en kocht een te renoveren woning in Houtave, waar onze jubilarissen
nu reeds meer dan 40 jaar wonen.
Fernand en Rosa kregen twee dochters en een zoon en hebben ondertussen ook zeven kleinkinderen, waar Rosa druk voor in de weer is. Fernand hield van paarden en werkte met zijn tweespan dikwijls mee aan Roefel. Ondertussen heeft hij de paarden geruild voor een fiets, waar hij
dagelijks zijn ‘toertje’ mee doet.
Fernand en Rosa vierden hun jubileum in beperkte kring met hun kinderen en kleinkinderen.
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JOËL EN NOËLLA VERBEKE - NEYRINCK
Op 13 december 1958 traden Joël en Noëlla Verbeke - Neyrinck in het huwelijk te Houtave,
alwaar zij tot op heden nog steeds woonachtig zijn. Joël werkte tot aan zijn brugpensioen (nu
dertien jaar geleden) in de bouw als metselaar. Noëlla was en is nog altijd een toegewijde huisvrouw. Samen doen ze vele uitstapjes met de fiets of met de auto, naargelang het weer en de
afstand. Ook genieten ze ervan om, met vrienden, van tijd tot tijd eens een kaartje te leggen.
Samen kregen ze drie kinderen (twee dochters en een zoon) en zijn ze de trotse grootouders
van twee kleinzonen. Joël en Noëlla werden door de gemeentelijke overheid gehuldigd op 13
december 2008, omringd door hun kinderen, schoonkinderen en kleinzonen.
ROGER NAEYAERT EN SUZANNE NAEYAERT

53

Op 7 januari 1959 traden Roger Naeyaert en Suzanne Naeyaert in het huwelijk te Oostkamp.
Deze jubilarissen beten de spits af met de viering van hun Gouden Jubileum op 7 januari 2009
te Nieuwmunster. Roger en Suzanne brachten allebei hun kindertijd en jeugd door op een hoeve
en woonden allebei helemaal “te lande”. Ze kwamen meteen naar Nieuwmunster wonen (al
even landelijk: in de Duinenstraat), waar ze een gemengd landbouwbedrijf runden. Ze verkochten hun producten (onder andere melk, boter, aardappelen en eieren) vooral in Wenduine.
Deze jubilarissen genieten ondertussen met hun beidjes van een welverdiende rust. Ze houden
van gezamenlijke uitstapjes met de wagen en van fietstochtjes op hun eigen tempo. De gemeentelijke overheid ging Roger en Suzanne thuis in de bloemetjes zetten precies de dag waarop ze
50 jaar getrouwd waren. Ze vieren later in januari met hun familieleden !
Hartelijke gelukwensen aan alle echtparen
Jacques Demeyere, schepen van feestelijkheden
Maria Van Brackevelt en Robert Pitteljon huwden op zaterdag 15 november 1958
te Nieuwmunster. Robert werkte in “de bouw”. Maria verzorgde haar huishouden en
legde zich toe op de opvoeding van haar twee zonen en later ving ze haar drie kleinkinderen - Elke, Lars en Chloë op.
Daarnaast nam ze de zorg op zich voor haar ouders die dank zij haar toewijding en
ijver in hun eigen huis konden blijven wonen tot aan hun overlijden.
Robert en Maria vierden hun Gouden Huwelijksjubileum in intieme kring met hun kinderen en
kleinkinderen.
Maar op 29 november sloeg het noodlot toe: Maria overleed plots thuis.
Wij willen Robert, de kinderen en kleinkinderen onze heel oprechte deelneming betuigen bij dit
droeve heengaan.
Jacques Demeyere, schepen
“We maakten kennis
met twee verschillende werelden in één stad”

Mensen van bij ons
CHARLOT DEMEULMEESTER
Op zondagmorgen 24 augustus middenin de
voorbije zomer genoten mijn vrouw Sonja en
ik samen met talrijke inwoners van de vier
Zuienkerkse deelgemeenten van een gezellig
ontbijt in De Notelaar. Het werd georganiseerd
door Charlot Demeulemeester, die zich volop
aan het voorbereiden was om naar Oeganda
te vertrekken. Als studente vroedkunde aan
de Arteveldehogeschool in Gent zou ze er 9
weken stage lopen en met de opbrengst van
dit benefietontbijt, die uiteindelijk 2.000 euro
bedroeg, wou ze medisch materiaal aankopen
voor haar stageplaats. Op 3 september vertrok Charlot naar Oeganda en zij beloofde aan
haar sympathisanten op het thuisfront om in
de nieuwjaarseditie van het Polderkrantje haar
volledige verhaal te doen. Hierdoor kreeg ik de
aangename opdracht om naar de Oostendse
Steenweg in Houtave te rijden om daar Charlot
uit te horen over haar Afrikaanse ervaringen.

“Op 3 september vertrokken mijn medestagiaire
Els en ik dolenthousiast naar Oeganda. Na een
vlucht van meer dan tien uur met een tussen-

landing in het Burundese Bujumbura arriveerden we in de hoofdstad Kampala. We maakten
er kennis met twee verschillende werelden in
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één stad. De ene kant stond volgebouwd met
luxehotels en imposante overheidsgebouwen
en even verderop bevonden we ons meteen
tussen straatarme mensen.“

ons met hun werkwijze en zij met die van ons.
Ik deed er mijn eerste tweelingbevalling en had
mijn eerste ervaring met een baby die in stuit
lag. Els en ik konden het goed vinden met de
plaatselijke vroedvrouwen en er was een heel
leuke werksfeer waarin we veel bijleerden. De
mama’s die we hielpen bevallen, konden we
dankzij onze sponsors ook nog verblijden met
een Belgisch pakje dat een body, een luier en
een zeepje bevatte. Voor het ziekenhuis kochten we met het ingezamelde geld een couveuse, twee infuusstaanders en een trolley. De
verantwoordelijken waaraan we het schonken,
konden dit materiaal heel goed gebruiken en
noemden het een vroeg kerstgeschenk.”

“Met het ingezamelde geld
kochten we een couveuse,
twee infuusstaanders en een trolley”
“Bij onze aankomst in het “Rubaga Hospital”
trokken we onze ogen open. In de “Labour
Ward” lagen er tien vrouwen met hun baby’s
op een kamer. De verloskamer was heel primitief, er stonden enkele bedjes afgescheiden door een gordijntje. Aanvankelijk verliep
alles chaotisch. We kregen nauwelijks uitleg
over wat van ons verwacht werd en wat we geleerd hadden op het gebied van steriliteit en
een zorgvuldige omgang met moeder en kind
konden we best grotendeels achter ons laten.
Maar geleidelijk raakten we goed ingeburgerd
en we konden bij talrijke bevallingen goed samenwerken met onze collega’s. Wij verzoenden

“Afrika dringt door tot in al je poriën”
Na haar stage nam Charlot de gelegenheid te
baat om op safari te trekken en het land beter
te leren kennen. Het bracht haar in een poëtische stemming.
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“Ik kon volop genieten van de prachtige natuur van ‘de Parel van Afrika’. Ik ontmoette andere reizigers, logeerde in hutjes en opende
mijn ogen voor al dit moois. Ik proefde van de
leefwereld van de bevolking en van de typische
plaatselijke gerechten. Afrika dringt door tot in
al je poriën. Het is een gevoel dat te vergelijken is met verliefd zijn. Alles klopt: de lach,
ogen, moedervlekjes en stem. Zelfs zijn rommelige handschrift en rondslingerende sokken
zijn doortrokken van liefde. Zo zijn ook de armoede, roodgekleurde zandwegen en tropische regenbuien onlosmakelijk verbonden met
Afrika.”

Brugsch Handelsblad en het Kortrijks Handelsblad) hebben in elke gemeente een aantal
mensen genomineerd, waaruit de lezers een
“krak” konden kiezen. Als krak komen voor één
keer niet de plaatselijke”toppers” en andere
uitvoerig bekende personen aan bod, maar de
gewone mensen.
De lezers hadden de mogelijkhied om via een
website hun voorkeur kenbaar te maken.
Voor Zuienkerke waren genomineerd:
• Charlot Demeulemeester
• Martine De Bree
• Nicole Deplancke
• Willy Proot
• Gilbert Jonckheere.

“Dankjewel iedereen en Hakuna Matata”

In de gemeente Zuienkerke is
Nicole Deplancke verkozen tot krak.

Maar zoals aan alle mooie liedjes kwam ook
aan deze periode een einde. Na een gezellig
afscheidsfeestje vloog Charlot op 11 november met een dubbel gevoel terug naar België.
Intussen is ze al twee maanden terug thuis bij
haar ouders Brenda en Ronny en haar zus Annabel, maar ze geniet nog na van de energie
van dit fascinerende zwarte continent.
“Op onze reis hebben we veel ervaring opgedaan. Dankzij de steun van de inwoners van
Zuienkerke hebben we veel mensen gelukkig
kunnen maken en hiervoor wil ik graag iedereen bedanken. Ik moet terug wennen aan al
de blanke gezichten, aan het vele eten in de
koelkast, aan de zachte matras om op te slapen, aan de strikte hygiëne op stage en aan
de overvolle agenda die ik overal moet meenemen om geen afspraak te missen en op tijd
te komen. Maar toch nog een beetje “Hakuna
Matata”, een uitdrukking uit het Swahili die
aangeeft: “Maak je geen zorgen, maar wees
gelukkig.”
Noël Delaere

Al jaren zet zij zich in voor het parochiale verenigingsleven in Nieuwmunster. Dit allemaal
naast de dagdagelijkse verzorging van haar
zieke man, die ze al sedert meer dan acht jaar
volledig op zich neemt. Hoe een eenvoudig
mens in kleine dingen toch groot kan zijn.
Proficiat Nicole!

NICOLE DEPLANCKE
“KRAK VAN DE GEMEENTE ZUIENKERKE”
De Krant van West Vlaanderen (De Weekbode, Het Wekelijks Nieuws, De Zeewacht, het
56

• Gerry Margueritte,was 52 jaar bestuurslid
• Van Haecke Caroline, was 18 jaar
bestuurslid
• Michel Van Loocke: gouden penning van de
provincie West-Vlaanderen voor lidmaatschap
bij de Landelijke Gilde van 1958-2008 ;
35 jaar bestuurslid en 20 jaar secretaris
van de Landelijke Gilde Zuienkerke.
• D’Hondt Paul – Veerle De Keyser: titel van
“Vlaamse topmelkers”

VERDIENSTELIJKE INWONERS
Op 5 december 2008 werden de verdienstelijke burgers van onze gemeente gehuldigd.
Verdienstelijken van de Arbeid
• Savels Linda: ereteken van de Arbeid 1e
klasse en Gouden Medaille der Kroonorde
• Wille André: Gouden Medaille der
Kroonorde

•KVLV – Meetkerke:
• Dewitte Cecile: was 35 jaar lid en 25 jaar
voorzitter
• Van Zandweghe Christiane: was 30 jaar lid
en 25 jaar bestuurslid
Sportverdienste
Mehoni: kampioenstitel seizoen 2007-2008
bij de scholierenploeg meisjes.
Speciale verdienste humanitaire operaties
• Van Belle Romain: eretitel veteraan
humanitaire opdrachten en diploma met
herinneringsmedaille voor gewapende
humanitaire operaties met staafje
Afrika 60.

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

Speciale verdienste in hun parochiegemeenschap
• Proot Willy: Zilveren ereteken van SintDonatianus van het Bisdom Brugge voor
25 jaar kerkdienaar en lichtbewaarder.

Artikels binnen vòòr 1 april 2009

ann.Michiels@publilink.be

• Declerck Gerard: Burgerlijk Kruis Eerste
Klasse voor ruim 35 jaar dienst in de kerk
fabriek Onze Lieve Vrouw te Meetkerke.

Maak ook gebruik van de activiteitenkalender

Speciale verdienste in het landbouw- en
verenigingsleven

in de gang van het gemeentehuis.

•KVLV – Nieuwmunster:
• Allemeersch Maria, was 51 jaar bestuurslid
• Coene Simonne, was 40 jaar bestuurslid,
waarvan vele jaren secretariaat
•Deplancke Nicole: was 37 jaar bestuurslid,
waarvan 27 jaar voorzitster

Zo vermijden de verenigingen activiteiten

op hetzelfde moment te organiseren.
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Evenementenkalender
TERUGKERENDE ACTIVITEITEN

DATUM

UUR

OMSCHRIJVING

ORGANISATIE

PLAATS

ma

19

volleybal

Pasar

sportzaal

di

16.15

Balgewenning (tot 17.15)

Gemeentebestuur

sportzaal

di

19

turnles

Gemeentebestuur

sportzaal

di

14

kaartnamiddag

Okra Zuienkerke

Notelaar

di

21

volleybal

30-70 volleybalclub

Sportzaal

woe

14

kaartnamiddag

Gepensioneerdenbond Sportcentrum
Meetkerke

woe

19

(behalve 2de woe/maand)

Sint-Michielskoor

Sint-Michielskerk

vrij

20-23

Kubagramavond

Kubagram spelers
en uitvinders

Herberg
Drie Koningen

don

16-17
17-18
18-19

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

fedes

gemeenteschool

vrij

15.45

Balgewenning (tot 16.45)

Gemeentebestuur

sportzaal

1ste vrij

19

kaarten

De Troefkaarters

Boldershof

2de vrij

19

kaarten

Driekoningenkaarters herberg Drie Koningen

laatste vrij
vd.maand

20

biljart

Biljart 2000

schieting wip

Nieuw Blauwe
Blauwe Torenvrienden Toren

ORGANISATIE

2de & 3de zon 15vd. maand 18.30

repetitie zangkoor

Boldershof

FEBRUARI 2009

DATUM

UUR

OMSCHRIJVING

Za 7

9
11
16.30
20.30

Miniemen Meisjes- Knokke-Heist - Mehoni Volleybal Sportzaal
Miniemen jongens- Smashing Ingelmunst
Scholieren Meisjes- Wevelgem
Dames- Volley Bredene

Don 12

19.30

“Kraak je energiekosten”

KVLV Zuienkerke

Notelaar

Zat 14

18

Valentijnsviering

Federale stuurgroep

Kerk Nieuwmunster
+ Bommel

Zon 15

9-12

Tweedehandsbeurs

Gezinsbond Zuienk.

Notelaar

Ma 16

20

Dakisolatie

ACW

Notelaar

Vrij 20 - za 21 20

Toneel ‘Café in Den Aap’

Theater Kleiem

Sportzaal

Zon 22

19.30

Toneel ‘Café in Den Aap’

Theater Kleiem

Sportzaal

Di 24

18

Pannenkoekenfeest

KVLV Nieuwmunster

Bommel

Woe 25

13.30

Kookles (tot 15.30)

KVLV Houtave

Notelaar

Don 26

14

Voordracht

Okra

Notelaar

Vrij 27

19

Kookles

KVLV Zuienkerke

Notelaar

Vrij 27

20

Toneel ‘Café in Den Aap’

Theater Kleiem

Sportzaal

Zat 28

19

Etentje + animatie

Jongerengroep

Notelaar
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PLAATS

MAART 2009

DATUM
Di 3

UUR
1619.30

OMSCHRIJVING
Bloedgeven

ORGANISATIE
Rode Kruis ism
Vriendenkring

PLAATS
sportzaal

Do 5

20

Relaxatie

Gezinsbond Nieuwm

Bommel

Vrij 6

20

‘Drugs en Alcohol’

KVLV Zuienkerke

Notelaar

Vrij 6

19

Mehoni Viskaarting

Mehoni

Cafetaria

9
11
16.30
20.30

Volleybal
Mehoni
Miniemen meisjes-Slovo Brugge
Miniemen Jongens- Packo Zedelgem
Scholieren meisjes- Davolo Loppem
Dames- Izegems Volley team A

Sportzaal

Di 10

19.30

Bijeenkomst van de
Landelijke gilden

Landelijke Gilden
Groot-Zuienkerke

Notelaar

Do 12

20

Relaxatie

Gezinsbond Nieuwm

Bommel

Za 14

16.30

Scholieren Meisjes Gidas Gits

Mehoni

Sportzaal

Ma 16

19.30

Lezing

KVLV Nieuwmunster

Bommel

Do 19

13.30

Kookles

KVLV Houtave

Notelaar

Do 19

20

Relaxatie

Gezinsbond Nieuwm

Bommel

Za 21

9
20.30

Miniemen Jongens- VC Pervol Ruiselede
Dames- Volley Koksijde

Za 21

19

Souper bloedgevers

Vriendenkring vrijwillige Sportzaal
bloedgevers

Zon 22

11.30

Solidariteitsmaaltijd

Federale stuurgroep

Notelaar

Di 24

20

Ruimtelijke ordening
door Jan Verfaille

CD&V Zuienkerke

Notelaar

Don 26

20

Relaxatie

Gezinsbond Nieuwm

Bommel

Za 28

9
16.30

Miniemen Meisjes- Volley Koksijde
Scholieren Meisjes - Elckerlyc Zwevez.

Za 28

19

Etentje + animatie

Jongerengroep

Notelaar

DATUM

UUR

OMSCHRIJVING

ORGANISATIE

PLAATS

Do 2

19-22

Kookles

KVLV Zuienkerke

Notelaar

Do 2

20

Relaxatie

Gezinsbond Nieuwm. Bommel

Za 4

9
11

Miniemen Meisjes- Hermes Oostende
Miniemen Jongens- Par-Ky Menen A

Volleybal Mehoni
Sportzaal

Za 4

20

Stand-up Comedy

Jeugdraad

Notelaar

Di 7

19.30 - bloemschikken
21.30

KVLV Houtave

Notelaar

Di 14

19

Kookles

KVLV Zuienkerke

Notelaar

Za 18

9
20.30

Miniemen Meisjes-Wivo Wingene B
Dames – Elckerlyc Zwevezele B

Vrij 24

19

CD&V kaarting

Za 7

Volleybal Mehoni
Sportzaal

Volleybal Mehoni
Sportzaal

APRIL 2009

Volleybal Mehoni
Sportzaal

CD&V afd. Zuienkerke Notelaar
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POLDERKRANTJE, 31 JANUARI 2009.
Driemaandelijks tijdschrift gratis aan de bevolking
aangeboden door het Gemeentebestuur in samenwerking met alle adverteerders.
INHOUDSOPGAVE
woord vooraf
gemeenteraad
informatie
openbare werken en technische dienst
landbouw en milieu
cultuur
jeugd
onderwijs
sport en vrije tijd
bibliotheek
derde wereld
preventie
verenigingen
gezondheid
burgerlijke stand
mensen van bij ons
evenementenkalender
puzzel
Verantwoordelijke uitgever:
College van Burgemeester en Schepenen.
Redactieraad: Wim Cools, Noël Delaere,
Eva Verburgh en Ann Michiels

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS
Gemeentebestuur Zuienkerke
050/43 20 50 - (fax 050/43 20 59)
franky.goethals@publilink.be
Politie Zuienkerke
050/41.14.14 - (fax 050/41.96.96)
Alex.blondelle@politieblankenberge.be
Technische Dienst
050/41.75.77 - (fax 050/41.75.77)
OCMW
050/42.79.98 - (fax 050/42 67 37)
sociale.dienst@ocmw-zuienkerke.be
Bibliotheek Zuienkerke
050/42.45.45)
PWA Blankenberge
050/43.35.15
IPZ Blankenberge-Zuienkerke
101 of 050/41.10.05
Brandweer De Haan
050/41.20.20
Informatie Elektriciteit, aardgas
078/35.35.34
Kabeldistributie
015/66.66.66
Informatie water
078/35.35.99
defect water (24 u op 24)
078/35 35 99
defect elektriciteit
078/35.35.00
melden gasreuk
0800/65.0.65
defect Openbare Verlichting
050/43.20.50 - 0800 6 35 35

p. 3
p. 9
p. 15
p. 21
p. 21
p. 28
p. 34
p. 37
p. 40
p. 42
p. 44
p. 44
p. 45
p. 48
p. 51
p. 54
p. 58
p. 61

Verspreid: 31 januari, 15 april, 15 juli, 15 oktober
2009.
Artikels zijn altijd welkom. Gelieve ze 1 maand voor
het verschijnen binnen te brengen:
ann.michiels@publilink.be
De redactie behoudt zich het recht voor artikels
niet te publiceren, in te korten of te wijzigen.
Gemeentelijke website: www.zuienkerke.com

OPENINGSUREN GEMEENTEHUIS
Het gemeentehuis is iedere werkdag open van
9 uur tot 12 uur en de woensdagnamiddag van
13 tot 16.30 uur. Andere namiddagen is het gemeentehuis gesloten.
Elke eerste woensdag van de maand zijn alle
diensten van het gemeentehuis open van 15 uur
tot 19 uur: woensdag 4 februari, 4 maart en 1
april 2009.
Het gemeentehuis zal gesloten zijn
op paasmaandag 13 april 2009.

OPENINGSUREN POST
Iedere werkdag van 9 tot 12.15 uur –
woensdag van 13.30 – 16.30 uur
OPENINGSUREN BIBLIOTHEEK
DE BOEKENNOK (aan de Nieuwe Steenweg)
Iedere woensdag van 17 tot 19 uur
Iedere zaterdag van 10 tot 12 uur
Tel. 050/42.45.45
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Polderkrant-puzzel
Onze puzzel van oktober 2008 werd gewonnen door ere-schepen Remi De Clerck.
Het woord dat we zochten was : meemoeder : meemoeder is de andere helft in een lesbisch paar, die niet
de biologische moeder is.
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 /03/2009 Enkel het verticale woord volstaat dus niet!
4. Onder de juiste inzendingen wordt één winnaar uitgetrokken die een waardebon van 10 
Naam en Voornaam:
Straat:
Gemeente:

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

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

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

6.

7.

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

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

1.

8.

9.
11.

4.
5.

2.
3.

Postnummer:

10.
12.

voornaam winnaar Brelfotowedstrijd
naam nieuwe adviesraad
soort schrift
waarover informeert acw
nieuwe straatnaam
welke naam kreeg Zuienkerke
van Hilde Crevits

7.
8.
9.
10.
11.
12.
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hoeveelste lid is Veerle Hermans
meer veiligheid voor uw identiteitsdocumenten
wie luistert het lentefeest van de okra op
welke dier wil milieuraad beschermen
in welke winkel is ‘tschoonschip gevestigd
familienaam van uitbaters café In den Aap
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VERNIEUWDE ZAAK!
Met loungebar, thiatsumassages
tijdens de wasbeurt, terras en
buitentuin, zonder ammonias!

Zonder afspraak:

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

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

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

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

www.degrotestove.be

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

