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POLDERKRANTJE , 15 juli 2001 .

Driemaandelijks tijdschrift gratis aan de bevolking aangeboden door het Gemeentebestuur
in samenwerking met alle adverteerders.
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NUTTIGE TELEFOONNUMMERS

Gemeentebestuur Zuienkerke

Politie Zuienkerke

Technische Dienst

OCMW

PWA

PWA Blankenberge

Veldwachter

Rijkswacht

Brandweer De Haan

InÍbmatie Electric iteit,aardgas

kabeldristributie en water

defect

melden gasreuk

defect Openbare Verlichting

0501 42.7 0.48 (f ax.050/42.85.45 )

050/41 .14.t1 (fax.050/41 .96.96)

050141.1 5.77 (Íax.050/.1 1.75.77)

050/42.79.98 (fax 050142 67 37)

mail : sociale dienst@ocmlv-zuienkerke.be

050/ 42.7 0.48 ( woensdagnamiddag)

050/42.99.42

050141 .14.14 (fax 050/41 .96.96)

l0l of 050/41.10.05

I 00 of 0,50/41 .20.20

078/35.35.35

078i35.35.00

0800/6.s0.65

0800/6.35.35

OPENINGSUREN GEMEENTEHUIS

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

en de woensdagnamiddag van l3 tot 16.30 uur.

Andere namiddagen is het gemeentehuis gesloten.

Op de tweede en vierde woensdag van de maand is het

gemeentehuis open tot 19 uur:25 juli, 8 en 22 augustus, l2
en 26 september en l0 en 24 oktober 2001.

Het gemeentehuis zal gesloten zijn op woensdag 15

augustus 2001. Op kermismaandag 24 september 2fi)1 is er

een beperkte dienstverzekering. Voor dringende gevallen is

het gemeentehuis dan open van 9 tot 12 uur.

OPENINGSUREN PWA
Iedere woensdagnamiddag van 13.30 tot l6 uur

OPENINGSUREN POST
Iedere werkdag van I I tot 12 uur

OPENINGSUREN BIBLIOTHEEK
Iedere woensdag van 17 tot 19 uur

Iedere zaterdag van l0 tot 12 uur

informatie

openbare werken en

huisvesting

cLlltuLlr

bibliotheek

sport en vrije

verenigingen

veiligheid en gezondheid

burgerlijke stand

ontvangst nieuwe inwoners

activiteitenkalender
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- WOORD VOORAF
Geachte lezer,

Het is niet zo eenvoudi-e om
telkens. om de drie maanden. een

voorwoord klaar te stomen voor
ons informatieblad.

En nu las ik bij toeval een tekst
in een ander ti.idschrift en ik
gebruik er graag een stukje uit.
aangepast aan het aantal
inwoners van Zuienkerke.

" Als we in stcrctt ioucleu :ijrt ont cle

bevolking vcm de aarcle terug te
brengert tot een rlrtryt nteÍ prccies
2800 inwoners dcm 7.ou het, hier bij
ons, lijken op v)at volgt :

. Er :outlen 1596 A:.icrtert :.iirt,
392 Noord- en Zuicl-
Arnerikcurcrt, 224 Afrikcuten en

588 Europeanen...

. Er :.oucleu 1456 tnettsett :.ijtt
r,an het t,rouwelijk geslacht,
tegettover I 344 vln ltet
ntcuutelijke...

2492 lteter"o's, u70or

ltomoseksuelen,

168 t'cut clie mensen
597c yln de Íotole
be:.itten.

1960 niet-bltutken ert 840 blanken,

1960 niet-christenen yersus

840 cltrisrenen,

Stel dat wij hier in onze kleine
gemeenschap met zo'n realiteit
zouden geconfronteerd worden,
dan zou alles ons veel meer raken:
wij zouden de armoede van veel

dichter mee maken, maar wij zou-
den misschien ook wel verdrukt
worden door de verschillende
indrukwekkende meerderheden ...

Het klinkt beangstigend...

Wie zichzelf met enige zelfspot
"wereldberoemd in Zuienkerke" of
"een intellectueel in de gemeente

Zr,rienkerke" noemt, getuigt van

zin voor relativiteit.
Maar we zien ze helaas ook hier in
ons klein gemeentje:

de "m'as-tus-vudes" (zoals iemand
uit mijn kennissenkring ze noemt),
de navelkijkers, de grootpraters, de

snoevers die zichzelf het middel-
punt van de wereld wanen...

Eenvoud is en blijft een schone
deugd!

Jacques Denteyere.

ook 308

:ouclert
rijkclom

2210 rttertsert :outlett ntenson-

vt'ctctrulig wonen

en 1960 rttertsert a.outlert rtieÍ
kurmert le:.ert of scltri.jvert, tegen-

over lc/c (o.f 28 persortert)die eert

lngere opleiclirtg :.ou gevolgd
lrchbert ett het :.outlert tkut v'uur-
sc'lti.jrtli.jk ook prec'ies tlie 2B

personett :iin die irt het be:.it

:oudett :iitt t'tut een contpuÍer

. de heltï :ou li.jtlert aan onder-
voediug..."



-GEMEEÏ,{TERAAD
ZITTING VAN 8 MAART 2001.

l. Akteneming van het overlijden van

dhr Dewulf Paul, herverkozen
raadslid.

2. Onderzoek naar de geloofsbrieven

van Mevr Demeulemeester Diana:
eedaflegging en aanstelling als
gemeenteraadslid.

Mevrouw Demeulemeester Diana
wordt tot gemeenteraadslid-titularis

aangesteld. Zij zal als laatste voor-
komen op de ranglijst van de gemeen-

teraadsleden.

3. Ontslag van Mevr Van Thourhout-
Samijn Jeannine als schepen - akte-
neming.

4. Verkiezing van derde schepen:
onderzoek onverenigbaarheden
- eedaflegging en aanstelling.

De heer Demeyere Jacques wordt als

derde schepen aangesteld.

5. Verslag van de vorige vergadering.

Het verslag van de vergadeing van 22
januari 2(X)l wordt eenparig goedge-

keurd. Raadslid Manin Storme merkt
op dat hij geen problemen heeft met
het officieel verslag, maar dat hij
bezwaar heeft ingediend bij de hogere

overheid omtrent de weergave van de

gemeenteraadzitting dd. 2210llOl
zoals die verschenen is in de laatste

editie van het Polderkrantje.
In de publicatie werd geen melding
gemaakt van punt 15 "tonnagebeper-

king in de wljk Vagevuur en

Blankenbergse Dijk Zuid", dat over-
eenkomstig artikel 97, derde lid van de

nieuwe gemeentewet door hemzelf en

raadslid Lucker-Vandenbussche
Martine aan de agenda werd toege-

voegd. Hij meldt tevens inmiddels een

schrijven van het College van

Burgemeester en Schepenen met de

nodige uitleg te hebben ontvangen.

Raadslid Van Thourhout-Samijn

2

Jeannine, destijds als schepen

verantwoordelijk voor het Polder-kran-
tje, leest de brief die aan raadslid
Storme werd gericht, voor.

In dit schrijven staat vermeld dat in de

volgende editie van het Polderkrantje
een rechtzetting zal verschijnen.
Burgemeester Henri Cuypers stelt voor
slechts een weergave van het verslag in
het Polderkrantje te vermelden, na

goedkeuring van het officieel verslag

door de gemeenteraad. Raadslid
Storme verklaart zich hierbij tevreden

met het antwoord.

6. Politieraad: akteneming afstand
mandaat als lid van de politieraad
en onderzoek naar de onverenig-
baarheden van de opvolger

De heer Demeyere Jacques doet
afstand van zijn mandaat als lid van de

politieraad; Mevrouw Van Thourhout -
Samijn wordt aangesteld als lid van de

politieraad.

7. OCMW : akteneming afstand
mandaal van twee verkozen leden

en onderzoek van de geloofs-
brieven van de respectievelijke
opvolgers.

Mevrouw Lucker-Vandenbussche
Martine en de Heer Storme Martin
nemen afstand van het mandaat als

werkend lid van het OCMW en de

Heer Quintens Geert en Mevrouw
Dumon Annie worden aangesteld als

hun opvolgers.

8. Realisatie van de centrale verwar-
mingsinstallatie in de Sint-
Michielskerk te Zuienkerke: goed-

keuring ontwerpdossier - wijze van

gunnen - aanvraqg subsidies.

De raming van de ontworpen werken
centrale verwarmingsinstallatie groot

2.481.113 frank + 521.160 frank
(BTW 21Vo) = 3.002.873 frank' wordt
goedgekeurd.

De maximum subsidie vanwege de

Hogere Overheid wordt aangevraagd.

Realisatie van de centrale verwar-
rttirtgsinstallatie in de Onze-Lieve-
Vrouwkerk te Meetkerke: goedkeu-

ring ontwerpdossier - wijze van

gt4nnen - aanvraag subsidies.

De raming van de ontworpen werken

centrale verwarmingsinstallatie van de

Onze-Lieve-Vrouwkerk te Meetkerke.
groot 3.099.130 frank + 650.817 frank
(BTW 2l%) = 3.749.941 frank, wordt
goedgekeurd.

De maximum subsidie vanwege de

Hogere Overheid wordt aangevraagd.

9. OCMW : budget 2001 - kennisname.

Bijdrage van de gemeente : 5.992.300

10. Gemeentelijke raden voor
Cultuurbeleid - erkenning.

De gemeentelijke Cultuurraad en de

gemeentelijke jeugdraad worden

opnieuw erkend als adviesorgaan
inzake cultuuraangelegenheden.

I l. Aankoop van meubilair en uit-
rusting voor de bibliotheek.

De gemeenteraad keurt eenparig de

aankopen goed van meubilair en uit-
rusting voor de bibliotheek: ramin-e

695.000 Bef.

12. Aankoop van meubilair en uit-
rusting voor de polvvalente zaal
van het nieuw' complex Nieuvve

Steenweg 37.

De gemeenteraad keurt eenparig de

aankopen goed van meubilair en uit-
rusting voor de nieuwe polyvalente

zaal: raming 390.000 Bef.
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-GEMEET]TERAAD
ZITTING VAN 8 MAART 2OO1

l. Akteneming van het overlijden van

dhr Dewulf Paul, herverkozen
raadslid.

2. Onderzoek naar de geloofsbrieven
van Mevr Demeulemeester Diana:
eedaflegging en aanstelling als
g,emeenteraadslid.

Mevrouw Demeulemeester Diana
wordt tot gemeenteraadslid-titularis
aangesteld. Zij zal als laatste voor-
komen op de ranglijst van de gemeen-

teraadsleden.

3. Ontslag van Mevr Van Thourhout-
Samijn Jeannine als schepen - akte-
neming.

4. Verkiezing van derde schepen:
onderzoek onverenigbaarheden
- eedaflegging en aanstelling.

De heer Demeyere Jacques wordt als

derde schepen aangesteld.

5. Verslag van de vorige vergadering.

Het verslag van de vergadenngvan22
januari 2001 wordt eenparig goedge-

keurd. Raadslid Martin Storme merkt
op dat hij geen problemen heeft met

het officieel verslag, maar dat hij
bezwaar heeft ingediend bij de hogere

overheid omtrent de weergave van de

gemeenteraadzitting dd. 22/01l9l
zoals die verschenen is in de laatste

editie van het Polderkrantje.
In de publicatie werd geen melding
gemaakt van punt 15 "tonnagebeper-

king in de wljk Vagevuur en

Blankenbergse Dijk Zuid", dat over-
eenkomstig artikel 97, derde lid van de

nieuwe gemeentewet door hemzelf en

raadslid Lucker-Vandenbussche
Martine aan de agenda werd toege-

voegd. Hij meldt tevens inmiddels een

schrijven van het College van

Burgemeester en Schepenen met de

nodige uitleg te hebben ontvangen.

Raadslid Van Thourhout-Samijn

2

Jeannine, destijds als schepen

verantwoordelijk voor het Polder-kran-
tje, leest de brief die aan raadslid
Storme werd gericht, voor.

In dit schrijven staat vermeld dat in de

volgende editie van het Polderkrantje
een rechtzetting zal verschijnen.
Burgemeester Henri Cuypers stelt voor
slechts een weergave van het verslag in
het Polderkrantje te vermelden, na

goedkeuring van het officieel verslag

door de gemeenteraad. Raadslid
Storme verklaart zich hierbij tevreden

met het antwoord.

6. Politieraad: aktenenting afstand
mqndaat als lid van de politieraad
en onderzoek naqr de onverenig-
baarheden van de opvolger

De heer Demeyere Jacques doet
afstand van zijn mandaat als lid van de

politieraad; Mevrouw Van Thourhout -
Samijn wordt aangesteld als lid van de

politieraad.

7. OCMW : akteneming afstand
mandaat vatl twee verko:.en leden

en onderzoek van de geloofs-
brieven van de respectievelijke
opvolgers.

Mevrouw Lucker-Vandenbussche
Martine en de Heer Storme Martin
nemen afstand van het mandaat als

werkend lid van het OCMW en de

Heer Quintens Geert en Mevrouw
Dumon Annie worden aangesteld als

hun opvolgers.

8. Realisatie van de centrale verwar-
mingsinstallatie in de Sint-
Michielskerk te Zuienkerke: goed-
keuring ontwerpdossier - wijze van
gunnen - aanvraag subsidies.

De raming van de ontworpen werken
centrale verwarmingsinstallatie groot
2.481.713 frank + 521.160 frank
(BTW 2l7o) = 3.OO2.873 frank, wordt
goedgekeurd.

De maximum subsidie vanwege de

Hogere Overheid wordt aangevraagd.

Reolisatie van de centrale verwar-
rtrirtgsirtstallaÍie in de Onze-Lieve-
Vtoutrkerk te Meetkerke: goedkeu-

rirrg ortfiterltdossier - wijze van

guntrcn - oat»roag subsidies.

De raming van de ontworpen werken

centrale verwarmingsinstallatie van de

Onze-Lieve-Vrouwkerk te Meetkerke.
groot 3.099.130 frank + 650.817 frank
(BTW 2l7c) =3.149.947 frank, wordt
goedgekeurd.

De maximum subsidie vanwege de

Hogere Overheid wordt aangevraagd.

9. OCMW : bttdget 2001 - kennisnante.

Bijdrage van de gemeente : 5.992.300

10. Gerueentelijke raden voor
Cultuurbeleid - erkenning.

De gemeentelijke Cultuunaad en de

gemeentelijke jeugdraad worden

opnieuw erkend als adviesorgaan
inzake cultuuraangelegenheden.

I l. Aonkoop vatt meubilair en uit-
rustittg t,oor de bibliotheek.

De gemeenteraad keurt eenparig de

aankopen goed van meubilair en uit-
rusting voor de bibliotheek: ramin-u

695.000 Bef.

12. Aankoop van meubilcrir en uit-
rusting t'oor de poltvalente zaal
van het nieuw' contpler Nieuvve

Steenweg 37.

De gemeenteraad keurt eenparig de

aankopen goed van meubilair en uit-
rusting voor de nieuwe polyvalente
zaal: raming 390.000 Bef.



13. Opntook mobiliteitsplan: wijz.e van

glulnen stud i e opd rac ht

14. Samenstelling Gemeenteliike
Contruissie voor Ruimteli.ike
O rdening - principebeslissing.

De gemeenteraad gaat princiPieel
akkoord met de oprichting van een

Gemeentelijke Commissie voor
Ruimtelijke Ordening (Gecoro).

1. Aanpassing presentiegelden ge-

meenteraadsleden

De zitpenningen, toegekend aan de

leden van de gemeenteraad, met uit-
zondering van de burgemeester en de

schepenen, voor hun deelneming aan

de zittingen van de gemeenteraad,

wordt vastgesteld op 5.000 frank met

ingang van I januari 2001.

4. Molenwal Zuier*erke: kosteloze
overnqme vu'egenis en infrastruc-
Íttuttu'erken.

5. Advies rekening kerkfabriek dienst'
jaar 2000.

De gemeenteraad verleent eenparig
gunstig advies aan de volgende vastge-

stelde dienstjaarrekeningen van 2000.

Sint-Michiel te Zuienkerke
Aandeel gemeente

161.835 frank

Sint-Bartholomeus te Nieuwmunster.
Aandeel gemeente

534.719 frank

6. Acutkoolt lttrcwrtctti sclte tilhanrc r

De gemeenteraad keurt eenparig de

aankoop van een pneumatische trilha-
mer voorde technische dienst goed.

De raming bedraagt 60.000 frank.

7. Gerueentelijke basisschool : leveren

en plcratsen vatt zonnewering in de

tttee oude klassen.

De gemeenteraad verleent eenparig
haar goedkeuring voor het leveren en

plaatsen van lamellengordijnen in de

twee oude klassen van de gemeente-

lijke basisschool.

De raming bedraagt 60.000 frank.

8. Vervangen van verluchtingskokers
in de sportzaal v0t1 de gemeen-

telijke basisschool.

De gemeenteraad beslist eenparig,
gelet op de slechte toestand van de ver-

luchtingkokers dienende voor de lucht-

2. Aanstellen van de gemeentelijke
vertegenwoordigers in de verschil
lende organen.

extractie in de sportzaal van de

gemeentelijke basisschool, haar goed-

keuring te verlenen voor het leveren en

plaatsen van nieuwe verluchtings-
kokers.

De raming bedraagt 200.000 frank.

9. Finqnciële diensï: herautoma-
Íise ring boekltouding en implenten-
tatie Ettro.

De opmaak van het bestek voor de aan-

koop en installatie van de noodzake-

lijke hard- en software wordt goedge-

keurd .

De raming bedraagt: 800.000 Íiank
(BTW inclusief).

10. Firtcutciële dienst: pre.ftnancieren

buitertg,ev'otte uiÍgaven met eigetl

middelert.

Gelteinte :itting.

ZITTING VAN 12 APRIL 2OO1

l. Verslag vcm de vorige vergadering.

Raadslid Martin Storme merkt op dat

bij het punt omtrent de goedkeuring

van het verslag van de vergadering d.d.

2210112001 vermeld staat dat de

burgemeester voorstelt slechts een

weergave van een gemeenteraadver-

slag in het Polderkrande op te nemen

nadat deze officieel door de gemeente-

raad werd goedgekeurd.

Hij vindt dit echter niet noodzakelijk
indien hii vooraf kan inzien wat in het

Polderkrantje zal weergegeven
worden.
De raad verklaart zich akkoord dat

raadslid Storme voor het verschijnen
van het Polderkrande de weergave van

de gemeenteraadsverslagen bij de

redactie kan komen inzien.
Hierbij wordt het verslag van de

vergadering van 8 maart 2001 eenparig

goedgekeurd.

2. Mededeling goedkeuring verkiezing
leden raad voor maatschappeliik
welzijn.

De gemeenteraad neemt akte van de

geldigverklaring dd. 08/03/01 door de

Bestendige Deputatie van de provincie

West-Vlaanderen van de verkiezing
van22januari 2001 van de werkende

leden en hun opvolgers van de Raad

voor Maatschappelijk Welzij n.

3. B.P.A. "Lindenhof-Zuid" te Zuien-
kerke: kennisname van de uitslag
van het openbaar onderzoek -

definitieve aanvaarding van het
B.P.A.

DIERENSPËC IAALZAAK
ÏOI LETTAG E

GE§(HENKÀRTII(§LEN

KERKSTBA.AT 35
ffi
puppies en vele andere dieren
te verkrijgen. alsook voeding.
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ZITTING VAN 15 MEI 2OO1

l. Mededeling goedkeuring ve rkiezing
leden van de politieracrd door cle

€loltve nt e Lt r v ort We st - V I aan d e rert.

2. Frans Lieboertweg: kosteloze over-
nome w'egetlis-en infrusÍructuur-
werken.

3. Tijdelijke politieverorclening n.u.,t'.

vinkenietïing d.d. 04/06 en

16/07/200t.

4. Tijdelijke politieverorclertirtg rt.u.t'.
avondmarkt d.d. l5 juni 2001.

5. Tijdelijke politieverordening n.a.v.
de sacramentsprocessie d.d.
17/06/2001.

6. Integrotie vqrt de kabelsctiviÍeit irt
telenet ert cle claorctan verbonden
s tat ut e nw ij :.i g in g e n.

7. GettteerÍelijke Bas isschool :
40nkoop conlputers.

De gemeenteraad beslist. indien de

kans geboden wordt, akkoord te gaan

met de aankoop van tweedehands
computers.

De totale aankoop wordt geraamd op
150.000 frank.

8. Aankoop vu1 de gebouwen en gton-
dert vart de Vrije Gesubsiclieerde
Basisscltool, Nieuwe Steenweg, 96.

De gemeenteraad gaat principieel
akkoord met de aankoop van voor-
noemde gronden en gebouwen
Het College van Burgemeester en
Schepenen wordt gelast met de verde-
re uitvoering van dit besluit.

Gelteirrte aiïring.

1. Samenstelling Gemeentelijke Com-
missie voor Ruimtelijke Ordening.

De gemeenteraad keurl de voorop-ee-
stelde samenstelling van de Gecoro
goed. Deze beslissing wordt doorge-

stuurd naar de Vlaamse Regering en

naar de Bestendige Deputatie van de

Provincie West-Vl aanderen.

2. Openstellen betrekking gemeente-
secretaris.

De betlekkin-s van gemeentesecretaris

u'ordt open-eesteld via bevordering
vol_uens de voorwaarden voorzien in
het sectorieel akkoord van het gemeen-

tepersoneel.

Bi.jkorrrcrd qgendlpwtt :

Aan de _eemeenteraad wordt gevraagd

brj hoo-udrin-eendheid volgend punt te
behandelen. De hoogdringendheid
wordt éénpari-e aanvaard.

3. Voordracht van een kandidaat-
commissaris voor het College van
Commissarissen van IMWV.

De gemeenteraad keurt eenparig de

aankoop goed van 80 stoelen dienstig
voor het trefpunt "De Bommel" te
Nieuwr.nunster.

De ran.ring bedraa-et 150.000 Bef

Genteerttel ijke Basi sscltool :
aurtkoop vort nreubiloir.

De -eerneenteraad keurt eenparig de

aankoop goed voor het komend
schooljaar van vol-eend meubilair voor
de gemeentelijke basisschool.
Ramin-s : 280.000 Bef
(BTW inbegrepen)

Gemeenteliike Basisscltool : rast-
stellert Jacultatieve verlofdagert
scltooljaar 200 I -2002.
De gemeenteraad stelt eenparig de

facultatieve verlofdagen voor het
schooljaar 2000-2001 vast:

maandag 29 april2002
maandag 13 mei 2002

ZITTING VAN 28 JUNI 2OO1

l. Verslug r'on de t'orig,e vergucleriug

De gemeenteraad keurt eenparig het
verslag van de vergadering d.d. l5 mei
2001 goed.

2. Advie.s rekertirtg kerkfhbriek
diertstjoor 2000.

De gemeenteraad verleent éénparig
gunstig advies aan de rekeningen van

de volgende kerkfabrieken;

Sint-Bavo te Houtave
Aandeel gemeente 491.037 Bef

O.-L.-Vrouw te Meetkerke
Aandeel gemeente Zuienkerke
236.460 Bef

OCMW : jaarrekening en juar-
verslag 2000 -kennisname

Begrotingsrekening gemeente
dienstjaar 2000.
De gemeenteraad keurl eenparig de

begrotingsrekening van de gemeente

voor het dienstjaar 2000 goed.

5. Begrctingsrly:igÍlg nr I - gerueente.

De gemeenteraad keurt eenparig de

begrotingswijziging nr. I van het
diensdaar 2001 goed.

Geraamd algemeen begrotings-
resultaat van de gewone dienst
459.101 Bef

Geraamd algemeen resultaat van de
buitengewone dienst
0 Bef

ó. Gesubsidieerde Bqsisscltool,
Nieuy'e Steenw,eg 96.

De gemeenteraad verleent eenparig
goedkeuring aan de ontwerpakte, opge-
maakt door het Comité tot Aankoop,
om over te gaan tot de definitieve aan-

koop van voornoemde gronden en

-qebouwen mits de prijs van 8.080.000
Íl'ank.

7. Aar*oop yan stoelen voor het tref-
ptutt "De Bommel".

8.

9.

1

4.
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10. Bijdrage in de kosten inzake
brandbeveiliging voor het dienst-
jaar 1996.

Het gemeentelijk aandeel bedraagt

1.299.709 Bef .

ll. Verkeer : aanvullende verkeers-
t'erctdertirtg betreffende het stil-
st00n en parkeren in een gedeelte

veut de Oude Molenv','eg.

De gemeenteraad keurt eenparig de

aanvullende verkeersverordening goed.

I2. Verkeer : ctcutt,ullende v,erkeers-

verordening betrffinde het aan-
brengen van v'egruarkeringen in de

Dorptveg.

Deze verordening wordt eenparig
goedgekeurd.

I 3. Retributie op prestaties geleverd

doo r cle politiediensten : " nodeloze "
olarnteringen

De gemeenteraad beslist eenparig een

retributie te heffen op de prestaties

geleverd door de politiediensten voor
"nodeloze alarmeringen".
De retributie voor de "nodeloze alar-

meringen" wordt als volgt vastgesteld :

- gratis : voof een eerste optreden van

de politiediensten bij nodeloze alarme-

ringen op eenzelfde adres.

- 2.000 Bef per bijkomend optreden

van de politiediensten bij nodeloze

alarmeringen op éénzelfde adres.

Indien de eigenaar van de beveiligde
goederen echter niet voldoet aan de

bepalingen opgenomen in het K.B. van

2911011998 tot vaststelling van de

voorwaarden voor de installatie.
onderhoud en gebruik van alarmsyste-

men en alarmcentrales door
beveiligingsondernemingen. in bij-
zonderheid art. 8 en 9 is de belasting

eveneens verschuldigd bij een eerste

optreden van de politiediensten btj een

nodeloze alarmering.

De retributie is ten laste van de

eigenaar van de beveiligde goederen.

Dit retributiereglement geldt vanaf
01i08/2001 en voor een termijn
eindigend op 3l I 1212001.

14. Aanleggen toegangsweg etl ot'ng,e-

t,ingsw'erken voor de genteentelijke

loods.

De gemeenteraad keurt eenparig het

ontwerpdossier goed betreffende het

aanleggen van een toegangsweg voor

de gemeentelijke loods en omgevings-
werken.
De raming der werken bedraagt

2.109.662Bef
(BTW 2l 7o inbegrepen).

15. Geografisch informatiesvsteem :

goedkeuring van heÍ raamakkoord

GIS WEST en delegatie aatt het

College vun Burg,emeesÍer en

Schepenert voor het afsluiÍert van

deelakkoorden.

DIAPAL NV - Bekedijkstroot I -8490 Jobbeke - Tel, (050) 8l ,15.73 - Fox (050) 8l ,10.83
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-INFORMATIE
NIEUWE OPENINGSUREN VAN HET WERKLOOSHEIDSBUREAU BRUGGE

Het Werkloosheidsbureau van Brugge, Koning Albertl-laan 99, 8200 Sint-Michiels heeft vanaf 2 aprll200l
nieuwe openingsuren.
Het werkloosheidsbureau zal vanaf deze datum voor het publiek opengesteld zijn van maandag t.e.m.
vrijdag vanaf 9 uur tot I I .30 uur en tevens iedere dinsdag- en donderdagnamiddag vanaf 14 uur tot l6 uur.
Op andere namiddagen is het bureau enkel toegankelijk op afspraak.
Het werkloosheidsbureau is telefonisch bereikbaar van maandag t.e.m. vrijdag van 9 uur tot 12 uur en
van 13 uur tot 17 uur.

SCHADEVERGOEDING UIT EEN DUITS FONDS

Slavenarbeider of dwangarbeider tijdens het nazi-regime?
Ander slachtoffer van het nazi-regime?
Erfgenaam van een slachtoffer?
Mogelijk heeft u recht op een schadevergoeding uit een nieuw Duits fonds.
De aanvraagformulieren dienen uiterlijk I I augustus 2001 ingediend te worden bij het IOM Internationale
organisatie voor Migratie.
In het gemeentehuis ligt een folder klaar met de nodige informatie of u kan zich wenden tot het OCMW.

NOG 6 MAANDEN EN DE EURO IS ER

Het aftellen naar de komst van de Euro is begonnen.
Over één jaar is de Belgische frank uit ons beeld verdwenen, maar voor velen zal de Belgische frank
nog lang in het geheugen blijven.

Welke landen nemen deel aan de eurozone?
België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal en Spanje.
Drie landen van de Europese Unie doen niet mee : Denemarken, Groot-Brittannië en Zweden.

Wat zijn nu de gevolgen?
In alle deelnemende landen geldt nog slecht één munt : de euro.
Euromunten en eurobiljetten zijn het enige wettige betaalmiddel. De nationale munten verdwijnen. Als u
op reis gaat naar één van de deelnemende landen, hoeft u geen geld meer om te wisselen. De biljetten zijn
in alle landen dezelfde. De munten zljn aan de ene zijde overal hetzelfde, maar verschillen op de andere
zijde van land tot land, maar dat wil niet zeggen dat je met een euromunststuk met Koning Albert op de
keerzijde niet kan betalen in Spanje.
Ongeacht de keerzijde, kunt u er in elk deelnemend land mee betalen.

Welke munten en biljetten zijn er ?
de munten
2 euro = 80,68 Bef. l0 eurocent = 4,03 Bef
I euro = 40,34 Bef 5 eurocent = 2,02 Bef
50 eurocent =20,17 Bef 2 eurocent = 0,81 Bef
20 eurocent = 8,07 Bef I eurocent = 0,40 Bef
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de biljetten
5 euro = 201,69 Bef
l0 euro
20 euro

50 euro

= 403,39 Bef

= 806,78 Bef
= 2.016,99 Bef .

VRIJWILLIGERSWERK:
EEN WEZENLIJKE BIJDRAGE IN HET GROTE WERK DAT ZORG HEET.

Ter gelegenheid van het internationaal jaar van het vrijwilligerswerk nodigen vzw Aanvullende Thuiszorg

en Regionaal Dienstencentrum Zonnewende u vriendelijk uit op een gespreksnamiddag over de belang-

rijke waarde en de diepere betekenis van vrijwillig engagement.

Deze namiddag vindt plaats op donderdag 6 september 2001 om 14 uur te Oostende, Wellingtonstraat 70

in het streeksecretariaat van Familiezorg West- Vlaanderen tel.059/70 69 53 en gastspreker is professor

Jacques Claes met als onderwerp: "de belangrijke waarde en de diepere betekenis van vrijwillig engagement".

Vrijwilligers zijn op veel plaatsen en bij zo veel diverse gelegenheden belangloos in de weer voor anderen :

in verenigingen, jeugdbewegingen, in dienstencentra, op parochies, in de buurt of de wijk, in

bibliotheken, ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen, bij vakanties voor zieke en gehandicapte personen,

in de thuiszorg, in zelftrulpgroepen, enz., enz... Vaak ongezien en onopvallend dragen vrijwilligers bij aan de

kwaliteit van leven en van zorg.

Iedereen die zich op een of andere manier vrijwillig inzet en allen die belangstelling hebben voor vrij-
willigerswerk worden hierbij van harte uitgenodigd! Een namiddag om niet te missen.

AAN\MERVINGEN BIJ DE BRANDWEER

Momenteel bestaat het vrijwillig brandweerkorps van De Haan uit een 45-tal brandweerlieden. Dit aantal

willen wij optrekken en daarom wordt overgegaan tot de aanwerving van een groot aantal nieuwe leden.

De nieuwe leden zouden hun dienst beginnen op I september van dit jaar.

Wie kan zich kandidaat stellen?
Elke inwoner van De Haan die ouder is dan l8 jaar en de Belgische nationaliteit heeft kan zich kandidaat

stellen voor de vrije plaatsen.

Aangezien de brandweer van De Haan eveneens het grondgebied van Zuienkerke beschermt, zijn ook de

Belgische inwoners van Zuienkerke ouder dan 18 jaar en die wonen in een straal van l0 km rond de

kazerne toegelaten tot ons korps

Hoe verloopt het eerste jaar bij de brandweer?
De kandidaten die aangesteld worden, beginnen op I september van 2001 een stageperiode van I jaar.

Gedurende de stageperiode moeten de stagiairs een theoretische opleiding volgen in de provinciale

brandweerschool alsook een praktische opleiding in ons eigen korps. Laat U echter niet afschrikken door
de cursus aangezien de statistieken aantonen dat meer dan 907o van de stagiairs slagen in de opleiding.

100 euro
200 euro

500 euro

= 4.033,99 Bef

= 8.067,80 Bef

=20.169,95 Bef

7



Wat doet de brandweer?
Naast het bestrijden van branden wordt nog voor veel andere zaken beroep gedaan op de brandweer:
. optreden bij verkeersongevallen voor het bevrijden van geklemde slachtoffers of voor het opkuisen

van het wegdek;
. helpen van mens en dier die zich in een gevaarlijke situatie bevinden;
. leegpompen van ondergelopen kelders bij grote regenval of bij leidingbreuk;
. optreden bij storm om te verhinderen dat takken afkraken, bomen omwaaien, losse materialen

wegwaaien,...
. verdelgen van wespennesten;
. optreden bij gasreuk of andere gevaarlijke dampen;
. optreden bij milieuverontreinigingen;

Om alle taken te kunnen uitvoeren zijn wij uitgerust met al het noodzakelijke en modern materiaal en
voertuigen. Het korps van De Haan beschikt ook over een eigen duikploeg die speciaal opgeleid is voor het
uitvoeren van hulpverlening onder water. Daarnaast zijn wij enkele jaren geleden gestart met een
jeugdbrandweer, waar kinderen tussen 12 en 18 jaar een basisopleiding als brandwacht kunnen volgen.
In diejaren hebben reeds een 7-tal jeugdbrandweerleden de stap gezetnaar de grote brandweer.

Voel jij er ook iets voor om je medemens te helpen en wil je ook deel uitmaken van een gemotiveerde groep
vrienden, laat ons dan iets weten. Bijkomende informatie kun je krijgen bij :

P. Taelman, brandweercommandant, op het nummer 050141.61.68
secretariaat van de brandweer op het nummer 050141.65.40

EEN REISPAS .... VLUG AANVRAGEN!

Reispassen werden destijds afgeleverd door het gemeentebestuur en dit verliep vlot en zonder problemen.
Deze toestand is verleden tijd en thans levert de groep Securitas uit Brussel de reispassen in opdracht van
het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
Dat daar een enorme chaos heerst, hoort en leest u dagelijks.
Natuurlijk doen de mensen hun beklag, ook bij ons bestuur dat machteloos is maar dat zich ook buiten de
diensturen ten volle inzet en geen moeite ontziet om iedere inwoner te helpen die wil op reis gaan.

Dus, vraag uw reispas zo vroeg mogelijk aan en volg de evolutie hieromtrent.
Een annulatieverzekering komt niet tussen mocht men over geen reispas beschikken.

H. Cuypers
burgemeester

KLANTENBUREAU IN BLANKENBERGE VAN IMEWO - TEVEWEST
.IMWV EN ELECTRABEL

Het Klantenbureau in Blankenberge is wekelijks open op maandag - dinsdag - donderdag en vrijdag
telkens van 8 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.30 uur.
Het klantenbureau is gesloten op woensdag.

Op woensdag - zoals op alle andere dagen - kunt u de diensten wel steeds bereiken via telefoon,
fax, e-mail of schriftelijk.
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Voor alle telefonische contacten- vragen in verband met elektriciteit, aardgas, kabeldistributie en water,

contacteer het Klanten Communicatie Centrum (KCC).
. 64 uur per week staan hier specialisten ter beschikking om antwoord te geven op

alle mogelijke energievragen.
. het KCC is bereikbaar : alle werkdagen van 8 tot 20 uur, op zaterdag van 9 tot l3 uur.

De Energielijn 078135 35 35 (op werkdagen 8-20 uur, zaterdag 9-13 uur)

Bij gasreuk 0800/65 0 65 (24u124u - 7 dagen op 7)

Bij defect 078135 35 00 (24u124u - 7 dagen op 7)

Schriftelijk contact
Briefadres
Fax
Website

Postbus 31, B 8000 Brug-ee I

050t44.09 .34
www.Electrabel.be

Persoonlijk contact op sluitingsdagen
Klantenbureau Oostende, stadhuis 2de verdieping, 8400 Oostende

Klantenbureau Brugge, Scheepsdalelaan 56, 8000 Brugge

a\
Georges en Clara SNAT I§7AERT-MEYNS

Vagevuurstraat 16A,8377 Zuienkerke - Tel. 050/31 49 47 - Fax 0iO/.ll l0 88

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

Tel.0i0/31 49 47 -ta050/31 10 88

-"*"-Wl) BVBAVEE-LrK
Vloeibaar veevoeder - Ceorges & Peter Snauwaert

Vagevuurstraat 1 6A, 8377 Zuienkerke

Tel.050/31 49 47 -tax 050/31 l0 88

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

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

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

Verzorgde dranken - Huisbereide snacks en gerechten

Specialiteit : Ribbetja

Diverse vlees- en visgerechten - Zeebrugs vispannerje

Verse pannenkoeken en wafels - Zelfbereid ijs

\ Oktober t/m april : gesloten op dinsdag 
_/

?ssso ?er ?ssso
SCHOENZAAK VOOR

DAMES, HEREN EN KINDEREN

DEWULF KRISTA

DORPSTRAAT 1 20 - 83OO WESTKAPELLE

MERKEN :

KINDEREN :

BUMPER, HEDGREN, PIEDRO,

WOLLY, BUNN IES, CATERPILLAR,...

DAN I E LE tu 
"'ff,'O 

*,.' *'Otl 
" "',HEDGREN, EXIT, RONNY,...

HEREN :

SCAPA, CATERPILLAR, RONNY...

GESLOTEN OP ZONDAG EN MAANDAG

0PENINGSUREN : DI-ZA 09.30 - 12.00 en 14.00 - 18.30

?ssso 
.Fer 

?ssso
9



- OPETVBARE WERI(EÀTEÀí MILIE(J -
VERGUNNINGSPLICHT VOOR HET WIJZIGEN VAN VEGETATIE EN VAN
KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN.

Een schriftelijke vergunning of meldingsplicht is vereist
voor volgende handelingen :

. het egaliseren, het opvoeren van grond ofanderszins het
wijzigen van het reliëf of de nivellering van het
microreliëf;

. het afbranden, het omzetten of het scheuren van de zode:

. de ontwatering, de drainage, of anderszins het wijzigen
van de waterhuishouding.

. het wijzigen van de duur of de frequentie van over-
stromingen;

. het uitvoeren van beplantingen en bomen;

. het rooien of verwijderen van bomen, houtachtige,
beplantingen, oude heggen, hagen,...

. het wijzigen van waterwegen en waterlopen, sloten ,

stilstaande waters en poelen;

Gras is en blijft verboden in de

huishoudelijke afvalzak. Heel
wat mensen verwijderen nog
steeds hun gras bU de
overbuur,op een braakliggende
terrein of in de grachten van de
gemeente. Dit is sluikstorten.

Het is verboden verfresten,
frituurolie, motorolie, vetten en

ander klein gevaarlijk afval te

WIT- EN BRUINGOED

Vanaf I juli 2001 moet er geen ver-
werkingsprijs meer betaald wor-
den bij het afleveren op de contai-
nerparken of tijdens de ophaling
van grof huisvuil (max. 5 stuks)

10

Aanvraagformulieren en meldingsformulieren zijn te
bekomen op het gemeentehuis.

Voor meer inlichtingen, gelieve zich te wenden:

Technische dienst,
Kerkstraat 11. 8377 Zuienkerke.
elke voormiddag van 9 uur tot I 1.30 uur.

R. De Clerck
schepen.

HEFFING OP DE WATERVERONTREINIGING REGELING VOOR
KLEINVERBRUIKERS 2OO1

Met betrekking tot de vrijstellingsprocedure zljn enkele belangrijke wijzigingen doorgevoerd.
Voor algemene vragen in verband met de heffing op de waterverontreiniging kunnen de gezinnen terecht
op het gratis telefoonnummer0800/91 l13 elke werkdag tussen 8.30 en l7 uur.

ENKELE OPMERKINGEN INZAKE LEEFMILIEU.

verwijderen via de slikputten op
onze gemeente, daarvoor heeft
elk gezin een milieubox ont-
vangen. De ophaaldata vindt u
terug op de afvalkalender.

Er wordt nogmaals gevraagd de

kroonkurken of deksels te verwij-
deren van de glazen flessen en

bokalen. Metalen deksels moeten
met de PMD-zak meegegeven

voor volgende toestellen :

Diepvries en frigo, televisie, com-
putermonitor, radio, CD-speler,
video, platenspeler, printer, com-
puter en telefoon.

worden. De flessen en bokalen
dienen gereinigd te worden voor-
aleer te deponeren in de daarvoor
bestemde glasbollen. In naam van
de ophaaldienst vragen we geen

glas meer in de huishoudelijke
huisvuilzakken mee te geven en

dit om kwetsuren te voorkomen.

De Milieudienst.

R. De Clerck
Schepen Milieu



HERNIEUWING VAN DE MILIEUVERGUNNING

Iedereen die in het bezit is van een milieuvergunning moet de einddatum in het oog te houden, teneinde het

risico te vermijden dat de vergunning niet meer zou kunnen hernieuwd worden.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd uiterlijk tussen de lSde en de l2de maand

voor het verstrijken van de vergunningstermijn.

De Technische dienst.

ZOMERZOEKTOCHTEN VAN DE VERENIGING VOOR BOS IN VLAANDEREN.

De zomerzoektochten van de VBV worden zo stilaan een begrip in Vlaanderen. De vierde uitgave koppelt

wandel- en fietsplezier op een plezierige wijze aan milieu-edukatie.
In West-Vlaanderen speelt de wandelzoektocht zich af op de domeinen Tudor en Beisbroek.

De hele zomer lang kan je aan deze zoektocht deelnemen.

Hoe kunt U aan de zoektochten deelnemen?
U bestelt een zomerboskrant op het secretariaat van de VBV en schrijft 150,- Bef over op rekeningnummer

KB 448-360535 I -56 of ASLK 000- 10278 67 -55 van de VBV Geraardbergsesteenweg 261 , 9090 Melle.
Dat geld wint u zo terug, want in elke boskrant zitten gratis consumptiebonnen van lokale drank-

gelegenheden langsheen of vlakbij het wandel- of fietsparcours.

ZAKENKANTOOR
DE MERBT§§E NV.

OOSTENDSE STEENWEG 20

8377 MEETKERKE

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

UW PARTNER !N:

BELEGGEN
LENEN

VERZEKEREN

RESTAURANT

Doest

'fq 
,,,"&*Lu..r-drI

TEn DoEsrsrRAAT 4 - 8380 LtssEvp,cE

Tzt. 050154 40 82 - Fxx 050154 40 82
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- HUISVESTIT,{G
INWONERS UIT HET LINDENHOF OPGELUCHT.

De Vlaamse regering keurde op 20 oktober 2000 een nieuw
sociaal huurbeleid goed. In artikel l9 van dit besluit is
vermeld dat een sociale bouwmaatschapprj ( zoals Het
Lindenhof) wanneer een huurder kamers in overschot
heeft, een andere woonst KAN aangebieden.
Daar er in Zuienkerke destijds geen sociale woningen wer-
den gebouwd met één of twee kamers, werden een l7-tal
gezinnen uit ons Lindenhof een rangordenummer toege-
kend op de wachtlijst van De Haan en Blankenberge,
zonder dit ooit gevraagd te hebben. Deze fameuze brief
zette de wijk in rep en roer!
De betrokkenen kregen heel vlug een brief getekend door
de Burgemeester en de OCMW-voorzitter waarin hen de

gepaste stappen werden uitgelegd om hierop juridisch juist
te reageren.

Deze nieuwe maatregel had tot gevolg, wanneer een huur-
der tot tweemaal toe weigerde te verhuizen naar andere oor-
den, de bouwmaatschappij Het Lindenhof een maandelijk-
se vergoeding van 2100 Bef. kon opleggen vanaf de twee-
de overtollige kamer.

Dit voorstel, zijnde art.l9, werd destijds door de Raad van
Bestuur van het Lindenhof goedgekeurd, alhoewel deze
maatregel niet verplichtend was.

Door een krachtige actie van het Zuienkerkse
Schepencollege en OCMW. kon deze onrechtvaardige
maatregel tijdelijk uitgesteld worden.
Tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur in juni ll.,
kon de burgemeester na harde besprekingen, bekomen dat
bewust artikel l9 werd ingetrokken en dus geen uitwerking
meer heeft. De inwoners uit het Lindenhof ontvingen reeds

een gunstig schrijven hieromtrent zodat de sociale rust is
teruggekeerd.
Hierbij druk ik ook mijn wens en streven uit dat de sociale
bouwmaatschappij Het Lindenhof te Blankenberge goed
zou samenwerken met zowel gemeente als OCMW
Zuienkerke. Rekening houden met de bijzondere ligging
van onze wijk pal in 't dorp en de gevoeligheden daarom-
trent moet dit zeker kunnen. ook in de toekomst.

H. C ut'pe rs, bu rgeme e sÍe r.

BERICHT VAN DE VLAAMSE HUISVESTINGMAATSCHAPPIJ (VHM).

De Vlaamse huisvestingmaatschappt verstuurde naar alle
gemeenten een interessante brochure met nieuwe gegevens

over tal van punten die ik hier ingekort aanhaal :

- verhuur van sociale woningen : inschrijvingvoorwaarden,
inkomensgrens e.a.

- huurprijsberekening : basishuur - aanpassing- verminde-
ring wegens kinderlast - minimale en maximale huurprijs.

- aankoop van sociale woning : als bijzondere voorwaarde
mag het inkomen niet meer bedragen dan 1.041.000 Bef
voor een alleenstaand. 1.562.000 Bef als tnaximum bedrag
voor 2 personen, en verder te verhogen met 10.400 Bef per
persoon ten laste. Ook middelgrote koopwoningen worden
aangeboden waarvoor ook bijzondere voorwaarden gelden.

- hypothecaire leningen : een lening kan bekomen worden
voor de aankoop van een sociale koopwoning. de renovatie
van een woning, de renovatie of aanpassing van een eigen
woning. het bouwen van een eigen woning. Als bijzonder-
ste leningsvoorwaarde geldt geen andere woning in volle
eigendom of vruchtgebruik te hebben. Het inkomen mag
niet minder zijn dan 260.000 Bef en niet meer bedragen dan
1.041.000 Bef. voor een alleenstaande. hoogstens 1.562.000
Bef bedragen voor een gezin. eveneens te verhogen met
104.000 Bef per persoon ten laste.De rentevoeten schom-
melen heden tussen 2,2 I en 5.521c per jaar. De duur van de

lening is 20 jaar, doch er zijn uitzonderingen mogelijk. De
bedragen van leningen zijn verschillend. Zo kan voor de
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aankoop van een sociale woning lO0 Vo geleend worden,
voor de aankoop van een woning maximum 3,5 miljoen,
voor de renovatie 20ïc op de aankoopprijs met een mini-
mum van 500.000 Bef. Voor de verbetering aan een eigen
woonst kan een lening van 3 miljoen toegestaan worden en

voor het bouwen van een eigen woonst is een lening tot 3,5
miljoen mogelijk.

- Maatschappijen : In de sector verhuring zijn in ons gewest

een 25-tal maatschappijen bekend. In onze omgeving erken ik
. het Lindenhof uit Blankenberge (tel. 050/41.60.19)
. Brugse Maatschappij voor Huisvesting te Brugge

(050/31 .76.58)
. Interbrugse Maatschappij voor de Huisvesting te Brugge

(tel.050/44.61 . l0)
. Haard en Kourer te SinrKruis Brugge (tel. 050/36. 15.84).

Deze maatschappij is tevens de enige in de omgeving van

Zuienkerke voor de sector kredietverlening en verkoop.

Voor het bekomen van deze nieuwe brochure en verdere
inlichtingen kan men terecht op volgend adres :

Vlaamse Huisvestingsmaatschappij,
Koloniënstraat 40. 1000 Brussel

H. Cuypers,

burgemeester



KUNSTROUTE II.T2 EN 18.19 AUGUSTUS

De vierde Zuienkerkse Kunstroute is een verderzetting van

de drie succesvolle edities van 1998. 1999 en 2000. De

gemeentelijke Cultuurraad staat in voor de organisatie.

Ook dit jaar kunt u terecht op een centraal inÍbpunt in het

gemeentehuis van Zuienkerke.

-CULTUUR

Daniël Savels,
Lindenstraat 7
8730 Beernem
tel 050 / 78 91 39

Jacqueline Bleyenberg
Tijl Uilenspiegelstraat 49
8020 Oostkamp
tel 050 / 82 35 42

Saskia Ranson
ïbrhoutse steenweg 299
8200 Sint-Andries
tel 050 / 39 15 58

Op deze locatie wordt een staalkaart van de werken van de

deelnemende kunstenaars tentoongesteld. Zo krijgt u al een

voorsmaakje van wat de Kunstroute te bieden heefi.

Carine Ramon
Watergangstraat 11

8340 Moerkerke
tel 050 / 50 06 81

Monique Deloddere
Abdiibekestraat 70
8200 Brugge
tel 050 / 67 69 28

Maria De Waele
Pannenbekestraat 50
8000 Brugge
tel 050 i 33 55 25

Maud Bekaert
Disbos 19
8310 Sint-Kruis
tel 0475 / 26 95 58

Heike Riemaecker
Schelvisstraat 11

8370 Blankenberge
tel 050 / 41 43 66

Nadine Le Bacq
Spinolarei 2
8000 Brugge
tel 050 / 34 21 Bg

Andrea Devlieger
Groenwalle 6
8490 Varsenare
tel 050 / 39 55 57

Albert Popelier
ïervatestraat 6
8370 Blankenberge
tel 050 / 41 80 32

William MalstaÍ
De Linde 62
8310 Sint-Kruis
tel 050 / 35 62 61

Dan Decleer
't Groeneveld 77
8200 Brugge Sint-Michiels
tel 050 / 38 40 01
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- JEUGD
TERUGBLIK OP ROEFEL 2OO1

l6l kinderen waren ingeschreven voor de Roefel-namid-
dag. Het was dan ook drummen aan de poort die nog
even dicht bleef tot de kerktoren stipt om 13 uur het
startsein gaf.

Het weer zatdit jaar echt mee, zodat wij het waagden om
alles naar buiten te verhuizen: de tafel met de pasjes, ons
klassieke Roefelmannetje met de ijsjes dat later ook de

taak van barman waarnam, de dames die later op de dag
de hotdogs zouden klaarmaken...

De kinderen van de eerste en de tweede graad namen
deel aan drie activiteiten, die van de derde graad aan

twee. Volgende activiteiten stonden dit jaar op het
programma : huisvuilophaling, kinderhuwelijk, mee met
de politie, met de verpleegster van Kind en Gezin of met
de rattenvanger. Kok of kelner voor een uurde. naar de

manege, zalfjes maken bij de apotheker, in de dieren-
kliniek, naar de kinesiste of de brandweer in Wenduine,
aan de benzinepomp staan, leren hengelen, elektrische
apparaten repareren, leren fotograferen, mee met de
jager en jachtwachter, koekjes bakken. leren timmeren,
zelf kunstwerkjes maken, dieren in het dierenasiel leren
verzorgen en ze uit laten.

Deze twee naarstige en lieve jonge dametjes
(C. Bouckaert en M. Ketels)

verzorgden de bedankingsreceptie

De hele namiddag was er een kleuterleidster aanwezig
die potten schmink nodig had om de liefhebbers kunstig
op te smukken. De gebruikte vervoermiddelen waren
ook nu weer een attractie op zich: de vuilniswagen, de

combi van de politie. kinderwagens. gocarts, tractoren,
invalidenwagens, brancards. de schoolbus, monovol-
umes, paarden en kar, minibus. jeeps. kruiwagens, moto-
's en moto's met zijspan...

De stuurgroep had weer hard gewerkt aan een nauwkeu-
rige voorbereiding. Het was weer eens gelukt om men-
sen te vinden die een activiteit wilden aanbieden, die het
vervoer wilden verzorgen, die mee wilden gaan om de

kinderen te begeleiden. Het was ook weer gelukt om 3
ba(a)r(d)mannen te vinden die bijgestaan werden door
stuurgroepleden en zelfs ook door jonge
"Roefelaarsters".

De hotdog-dames vormen ondertussen ook een vast kop-
pel. Ze spijzen de hongerige magen en houden misbrui-
ken in het oog, want ook de laatsten hebben recht op hun
hapje !

De technische dienst zette zich in om alle gevraagde
hulp met enthousiasme te bieden. De poetsdames waren
er na afloop om alles weer netjes te maken en ze stelden
tevreden vast dat mooi weer veel minder opkuis vraagt.
Nog dezelfde avond werden alle geleende of gehuurde
vervoermiddelen terugbezorgd aan de eigenaar. Dit was
wel even doorbijten 'want Roefel is een zware dag voor
de organisatoren.

Moe, maar -meer dan- voldaan werd er tenslotte nog
nagekaart op de speelplaats met de harde kern. Iedereen
"content" : de avond is altijd mooi als de dag goed was...

Vooraleer de Roefelboeken voor een 9-tal maanden te

sluiten, werd er nog een evaluatievergadering gehouden
met receptie om iedereen te bedanken die een hele
namiddag wil uitrekken om kinderen een onvergetelijk
moment te bezorgen!

Jeannine Sanijn
Voo rzitte r StLturgroep.
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KLJ OOSTENDE

Hé jij daarl Klaar voor een uitdaging?
Wil je wat beleven, wil je deel uitmaken van een toffe vrien-
dengroep in je eigen parochie.

Samen met hen 101 belevenissen meemaken. Je zorgen aan

de kant zetten en je uitleven in sport, spel en ontspanning.

Ontdekken wat jij belangrijk vindt in je levenl
lWegen vinden om samen met je leeftijdsgenoten iets te ver-

beteren aan de wantoestanden in je dorp of heel ver weg! De

microbe te pakken krijgen die je telkens weer aantrekt om

naar het KLJ lokaal af te zakken (voor sommige leden zelfs

een tweede thuis geworden).

Dan is KLJ Oostende zeker de uitdaging die bij jou past!

KLJ... Wat is dat eigenlijk? KLJ staat Katholieke Landelijke

Jeugd en telt in Vlaanderen meer dan 30.000 leden.

KLJ Oostende werd opgericht in 1963.Intussen bestaat KLJ
Oostende uit 62 leden, dus is er zeker nog een plaatsje vrij
voor jou en je vrienden.
Om de 2 weken komen wij de vrijdagavond samen in ons

eigen clublokaal " De Maere" te Houtave. Een activiteit
begint meestal rond 20.30 uur en is gedaan rond 23.30 uur

wat niet wil zeggen dat we jullie om 23.30 uur de deur uit-
schoppen. Welke activiteiten mag je verwachten? Vorig jaar

stonden karten, paintball, Sinterklaas- en kerstfeestje,

Swingpaleis, Paasactiviteit, zwemmen, fietsen, barbecue op

onze activiteitenlijst. Ons Polderweekend en kamp zijn ook
elk jaar voltreffers. Dit jaar trokken we op I .2 en 3 oktober
met 32 leden naar Durbuy op survivalkamp.

ENQUÈTE JWB

Een tijdje geleden kreeg de jeugd thuis een enquëte die
de stuurgroep kon helpen bij het opstellen van een

nieuw jeugdwerkbeleidsplan. Hieronder vind je een

samenvatting van wat daaruit bleek. Maar eerst en voor-
al wil ik al diegenen die zo vriendelijk waren om ons te
helpen (dus hun enquëte invulden) van harte bedanken.

Besluit van de 6 tot l2jarigen
We kregen I 14 antwoorden terug en daarin wilden de kinde-
ren vooral
. meer verkeersveiligheid
. verdere inrichting van de speelpleinen
. een jeugdbeweging voor kinderen
. meer mogelijkheden tot sport wat betreft infrastructuur
zowel als aanbod van verenigingen (sporten die dikwijls aan-

gehaald worden : voetbal, basket, dans, turnen, skaten en skee-

leren)

Besluit van de 13 tot 16jarigen
Van hen kregen we 43 antwoorden terug. En hetgeen zij
belangrijk vinden, zie je hieronder :

. lokaal voor jeugdverenigingen

. een jeugdhuis

. een sporthal

. sportterrein voor voetbal, basket en skeeleren

Dit jaar beginnen we met een startactiviteit in het begin van

september op een vrijdagavond.
Benje geïnteresseerd, geefons dan een seintje en we zenden

je nog een briefie of we komen eens langs of we zien je wel

in de Maere te Houtave (naast de kerk).

Onze leiding staat in elke geval te springen om weer een jaar

lang de nodige ontspanning, spel en plezier aan te bieden aan

alle + 16 jarigen van Groot Zuienkerke en omstreken. Zo
willen wij ons steentje bijdragen om van Zuienkerke een

bruisend dorp te maken.

Alvust tot binnenkort, KU Oostende.

Kellt'Wt,bo

. fuitzaal en meer fuiven

. een fietspad langs de Nieuwe Steenweg naar de

Blankenbergse Steenweg
. meer geld voor de jeugdbewegingen
. meer geld voor de deelgemeentes
. een ontmoetingsplaats in de Vagevuurwijk, in Houtave en in

Nieuwmunster.

Besluit van de 17 tot 25 jarigen
Van deze laatste groep kregen we 6l antwoorden terug en dit
is wat zij belangrijk vonden
. een jeugdhuis
. een jeugdlokaal voor de verenigingen en meer

materiële en financiële ondersteuning
. een fuifzaal en meer fuiven
. de speelpleinen meer ingericht naar jongeren toe, (plaats

voor ontmoeting en ontspanning voor jongeren), naar moge-

liikheden tot voetbal, basket en skaten.
. een nieuwe sporthal en meer sportaccommodaties.
. meer samenwerking tussen de verschillende jeugdverenigin-

gen
. de helft van de jongeren vindt ook dat er nood is aan een

repetitieruimte voor jonge muzikanten.

Inez Goderis

Groepsfoto KLJ
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HET JEUGDWERKBELEIDSPLAN VOOR 2OO2-2OOI

In het jeugdwerkbeleidsplan staat wat de gemeente zal
doen voor de jeugd de komende 3 jaar. Bij het opstellen
van het plan probeerden we rekening te houden met wat in
de enquëtes gevraagd werd.

Dit zijn de acties die de gemeente zal ondernemen de
komende 3 jaar. (kort samengevat:)
l. blijvende ondersteuning van de jeugdverenigingen

(financieel en materieel)
2. kampvervoer voor jeugdverenigingen aan gunsttarief.
3. blijvende ondersteuning van de speelpleinwerking

door tewerkstelling van monitrices.
4. een gedeeltelijke terugbetaling van inschrijvingsgelden

voor jongeren die een vormingscursus volgden bij een

erkende jeugdorganisatie

5. nieuwe vormingsinitiatieven, gericht naar o.a. de
jeugdverenigingen zullen georganiseerd worden door
de jeugdraad.

6. De gemeente zal de oude zusterschool aankopen en

daarin kan voor de jeugdverenigingen een lokaal ter
beschikking gesteld worden

7. De chalet wordt op het speelplein geplaatst van zodra
de nodige bouwvergunningen verkregen zijn. De chalet
zou kunnen dienen als vergaderlokaal voor de ZAK en

als ontmoetingsruimte, als sanitaire voorziening op het
speelplein en als opslagruimte voor materiaal voor het
speelplein en voor materiaal van de jeugdverenigingen.

8. Het speelplein achter het Lindenhof zal verder inge-
richt worden met een zandbak, een berm en aanplanting
van struiken en bomen. De aanleg van een skeelerpiste
kan pas na het verkrijgen de bouwvergunning.

9. Wat betreft het openbaar vervoer: vanaf I september
2001 wordt in Zuienkerke de "belbus" ingericht. Deze
bus zal rijden tussen de deelgemeentes en naar Brugge
en Blankenberge. De "belbus" moet je minstens 3 uur
op voorhand bellen en er komen heel wat haltes bij
waar je de bus kan nemen. Dit alles tegen het gewone
tarief van de Lijn.

l0.Informatie voor de jeugd: er zal een infostand komen
in de bibliotheek (nadat deze verhuisd is) waar kinde-
ren en jongeren en jeugdverenigingen allerlei nuttige
informatie kunnen vinden.

I l.Voor de jeugdverenigingen zal alle nuttige informatie
over de gemeente en zijn werking, gebundeld worden
in gewone mensentaal in een brochure.

l2.Het SIF bhjft verder actief, (minstens tot eind 20O2)
met allerlei fantastische activiteiten en fuiven voor jon-
geren tussen l3 en l8 tijdens de vakanties.

13.Ook de ontmoeting voor jongeren, voorlopig nog
steeds in de bus, blijft.

l4.Wat betreft de verkeersveiligheid plant men:
- de aanleg fietspad Kruiskalsijde -Zuienkerke-dorp, het

verbreden van fietspad langs de Blankenbergse
Steenweg en het verbeteren van fietspad langs de

Oostendse Steenweg
- de aanleg van derde rijvak langs de Oostendse

Steenweg ter hoogte van inrijden Houtave - dorp
- Verkeersdrempels in de Weimansstraat en in de Prins

Leopoldstraat
- het aflijnen van een strook voor fietsers langs de

verbindingswegen tussen de gewestwegen en de dorps-
kommen.

l5.Voor een nieuwe fiifzaal heeft onze kleine gemeente
geen geld of ruimte, maar dankzij de jeugdraad die een

fuifreglement zal opstellen zal er in de toekomst nog
veel gefuifd kunnen worden.

Voor alle geïnteresseerden onder jullie: het
jeugdwerk-beleidsplan zal ter inzage liggen in de
bibliotheek van zaterdag líjuni tot woensdag 26
juni tijdens de gewone openingsuren. Inkijken en
reageren kan.

Voor meer info kan je ook terecht op het gemeentehuis.

SIF.ACTIVITEITEN

Ook deze zomer wordt er gesift.
jobstudent Roy Deketelaere
begeleiding en organisatie.
Hij heeft voor de maand juli
de kalender gezet

In de maand juli is het

die instaat voor de

deze activiteiten op

3 en 4 juli : herschilderen van de bus
l0 juli : Axizone Oostende
13 juli : Capoei'ra
l6 juli : Skateplanet Antwerpen
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l7 juli : bowling R49
l9 juli : waterski te Jabbeke
24 juli : Grffititocht Gent
26 juli : paint-ballshooting Adinkerke
3l juli : fuif
Voor al deze activiteiten kan je je inschrijven in het
gemeentehuis bij Roy.

Ook de bus zal deze zomer elke woensdag- en vrijdag-
avond open zijn vanaf l9 uur.



-BIBLIOTHEEK
EEN GREEP UIT DE AANWINSTEN

VOLWASSENEN

. ROMANS
TITEL
Portret in sepia

De rode kamer
Baudolino
Chocola

. INFORMATIEVE BOEKEN
Reality soap ! : Bi-s Brother en de

opkomst van het multimediaconcept Irene Costera Meijer
Een eigen homepa-se maken
van/voor het hele gezin

Dopin-e : het duivelse spel met
leven en gezondheid

Zeeland : te land en te water
Van Eden tot vandaag :

de geschiedenis van de tuin

JEUGD

O LEESBOEKEN
TITEL
De keuze
Een kus voor zus

Bloem in de wind
Wild vlees

. STRIPS

VERLOF EN VERHUIS BIBLIOTHEEK
De bibliotheek zal deze zomer gesloten
zijn van woensdag I aug. tot en met
woensdag l5 augustus. Vanaf zaterdag
l8 augustus kunt u dus weer in de
bibliotheek van Zuienkerke terecht.

Opdat u als fervente lezer voldoende
vakantielectuur in voorraad zou hebben,
mag u vanaf 7 juli een dubbele portie
boeken uitkiezen en u mag de biblio-
theekmaterialen 6 (in plaats van 3)
weken in bruikleen houden.

Denk er dus aan om vóór I augustus uw
boekenvoorraad te komen ophalen. Wij
kunnen de uitleentermijn eventueel nog
verlengen, indien u na 15 augustus nog
op reis bent.

Alhoewel de bibliotheek even sluit, zal er
achter de schermen wel naarstig verder
gewerkt worden. We zullen dan immers
bijna aan de verhuis van de bibliotheek
naar het nieuwe gemeentelijke complex
aan de Nieuwe Steenweg toe zijn. We
hopen immers met de start van het nieuwe
schooljaar de nieuwe bibliotheek, op de

dakverdieping te kunnen in gebruik
nemen. Wellicht hebt u al gehoord overde

verhuisplannen, maar we willen voor u
nog enkele tipjes van de sluier oplichten.
Er werd al een tijdje uitgekeken naar een

nieuwe locatie voor de bibliotheek.
Wie regelmatig over de vloer komt, zal
wellicht al aan den lijve ondervonden
hebben dat we in het Gemeentehuis, te
krap gehuisvest zijn. In dejeugdafdeling
is het plaatsgebrek het meest nijpend:
zowel in de afdeling jeugdromans, als in
de afdeling weetboeken kunnen er nau-
welijks nog nieuwe boeken bijgeplaatst
worden. Ook in de andere afdelingen
staan de bibliotheekrekken zo goed als
propvol. Er is in de huidige locatie ook
nergens een plaatsje waar je eens rustig
een boek kan doorbladeren of waaÍ er
nog een computer kan bijgeplaatst wor-
den. Na wat wikken en wegen koos het
College van Burgemeester en Schepenen
voor de inplanting van de bibliotheek in
de dakverdieping van het nieuw gemeen-
telijk complex. Daar zal de bibliotheek
beschikken over 120 m2:zowat het dub-
bele van de oppervlakte waarover de
bibliotheek momenteel beschikt.
Dit laat ons toe om nieuwe bibliotheek-
rekken en grabbelbakken bij te plaatsen,

zodanig dat we de boeken en strips net-

AUTEUR
Karel Verleyen
Anne Wyckmans
Annelis Tock
Marita De Sterck

ter en overzichtelijker aan het lezerspu-
bliek kunnen presenteren.

In de nieuwe locatie zullen er meer zit-
hoekjes voorhanden zijn en zal er een
afgeschermde computerhoek gecreëerd
worden. In de vleugel waar de volwas-
senenafdeling zal ondergebracht wor-
den, komt er een comfortabele zithoek
waar er studiewerk kan verricht worden.
De bibliotheek op de dakverdieping zal
bereikbaar zljnvia een trap of via de lift
(de bibliotheek zal dus ook bereikbaar
zijn voor minder mobiele bibliotheekbe-
zoekers).

U zult in deze fonkelnieuwe bibliotheek
niet alleen kunnen wegdromen in de

boeken. Ook het adembenemend uit-
zicht op het omliggende polderland-
schap zal u kunnen bekoren.
Ziezo, u kunt zich al een beede een
voorstelling vormen hoe de nieuwe
bibliotheek er zal uitzíen. Nu nog de

openingsdatum afwachten. Van zodra
die bekend is, nodigen wij u alvast met
plezier uit.

We vtensen u een prettige zomer met veel
leesgenot toe!

AUTEUR
Isabel Allende
Nicci French
Umberto Eco
Joanne Harris

Lukas Keijser

Jean Nelissen
Guido Elias

Christine de Groote

Heel wat reeksen werden aangevuld o.a. :
Jojo, Soda, Dokus de leerling, Asterix, Agent 212,

Bollie en Billie
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Op pinkstermaandag 4juni 2001 werd

dit piepklein schooltje geopend.

De kinderen amuseerden zich in de

doe-ateliers en de vele speechen o.a.

van pastoor Joris Weyts, de burge-

meester en mevrouw Greet Bombeke

van de participatieraad spraken van

geloof in dit nieuwe schoolde. Op het

einde van het "offtcieel moment" hees

een indrukwekkende grote kraan ons

nieuw uithangbord't polderschooltje

over het dak van de school

De troeven van het Polderschooltie zijn :

- geborgenheid

- gezinsvriendelijk
- kleine klasgroepen

- stevig klassiek onderwijs
- zeer dynamische en ervaren

leerkrachten

- zorgbrede aandacht

- voor en naschoolse opvang

- vervoer met de belbus

OPENING't POLDERSCHOOLTJE TE MEETKERKE

Wil je dit schooltje beter leren kennen

dan ben je bijzonder hartelijk welkom

op onze instuif-dag op woensdag 29

augustus tussen 17 en 18 uur.

Voor info kan je ook steeds telefone-

ren naar : Karel Orroi,
rel. 050/41 .69.68 of 050/38.44.50
of 't Poldersc'hooltje, Doryw'eg 67 ,

Meetkerke rel. 050/3 1.54.40.

werden daar gastvrij ontvangen : we

bezochten Bergen. deden 's midda-ss

een flinke natuurwandeling en bezoch-

ten ook het Emiel Verhaerenmuseum.

Op dinsdag 29 mei waren zij bij ons te

gast. In de voormiddag bezochten we

de stad Brugge onder leiding van een

gids. In de namiddag bezochten we het

Serpentarium en Seafront. Een boot-

Hierbij danken wij iedereen die intens

heeft meegewerkt in de groei naar dit
vernieuwde "leer- en leefnesde".

KarclOnoi.

tocht door de haven van Zeebrusge r iel

letterlijk in het water omdat de nlrrlrrren

het lieten afweten. Om haltzeren rer-

trokken zij terug naar Hene-uotts en. HeI

werd een geslaagd project. Ondenus.en

hebben wij reeds afspraken gerrraakt

voor volgend schooljaar.

Joël Bou.s.sernaere

EEN ACTIEVE GEMEENTESCHOOL

WAALSE LEERLINGEN KOMEN
NAAR DE GEMEENTESCHOOL
VAN ZUIENKERKE OM NEDER-
LANDS TE LEREN.

Sedert dit schooljaar zijn wij gestart met

een cultureel uitwisselingsproject met

een school uit Henegouwen. Ma de pro-

vincie Henegouwen kregen wij vorig
jaar contact met een gemeentelijke basis-

school te Quiévrain. Onze scholen heb-

ben veel gemeen : beiden zijnze gelegen

in een landelijke gemeente en tellen

ongeveer hetzelfde aantal leerlingen.

In februari werden wij uitgenodigd om

hun school te bezoeken en kennis te

maken met de leerlingen van het vijfde
en zesde leerjaar. Vooraf hadden zij en

wij een film gemaakt waarop alle leer-

lingen die deelnamen aan het project

zich konden voorstellen : zij in het

Nederlands en wij in de Franse taal. We
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FILM OP SCHOOL

TWEEDEKANSONDERWIJS

ln Vlaanderen is er geen gebrek
aan vormingen en opleidingen aller-
hande. Toch is het alleen in het
TWEEDEKANSONDERWIJS dat
een volwassene ook Middelbaar
Onderwijs kan volgen. Steeds meer
jongeren vinden later terug de weg
naar de schoolbanken en beslissen
om toch hun middelbare studies af
te maken.

In het TWEEDEKANSONDERWIJS
kan men als volwassene zowel alge-
meen vormend als technisch en
beroepsonderwijs volgen en dit in
avond- en dagonderwijs.

Belangrijk is ook dat voor het eerst
niet meer met de Examencommissie
wordt gewerkt maar dat de centra nu
zelf de diploma's kunnen uitreiken.

In maart stond het derde leerjaar van

de gemeenteschool op zijn kop, want
er vond een heus filmproject plaats.

De leerlingen leerden over de
geschiedenis van de film, hoe een film
wordt gemaakt en tenslotte mochten
ze zelf acteren en filmen.
Er werd professioneel te werk gegaan :

een scenario , een draaiboek en decors

werden gemaakt. Er werd zowel
binnen als buiten gefilmd. Na het fil-
men werd alles gemonteerd en

Het TWEEDEKANSONDERWIJS
organiseert op donderdag 30
augustus 2001 om 20 uur in de
lokalen van de school, Rijselstraat 5,
8200 Brugge een inÍo-avond.
ledereen is van harte welkom.

lessen overdag

2de graad algemeen secundair
onderwijs
richtinge Economie - Moderne Talen
duur van de opleiding :2 t 3 jaar.

3de graad algemeen secundair
onderwijs
richting Humane Wetenschappen
richting Wetenschappen
richting Kantoor
duur van de opleiding :2 t 3 jaar

kon de film in première gaan.

De bedoeling van dit project was de

leerlingen vertrouwd te maken met
het medium film en hen te laten inzien
dat wat ze op televisie en in de film
zien niet steeds is wat het lijkt.

lessen 's avonds

3de graag technisch secundair
onderwijs
richting secretariaat - talen
duur van de opleiding : 3 jaar.

praktisch

- vrijstelling stempelcontrole is
mogelijk

- erkend door kinderbijslag
- betaald educatieÍ verloÍ mogelijk
- sociaal abonnement voor openbaar

vervoer
- voor kopies van cursussen wordt

een bijdrage gevraagd
- het volgen van de lessen is

GRATIS.

Dameskapsalon

GIDICO
de decker chantal

nieuwe steenweg BB

8377 Zuienkerke
tel. 050/41 84 14

exclusively
professional

K'D
VAN

TUINEN
FREDDY

RYCKEGE,M
AAIVI,EIC EN ONDEBHOI'D

Leeglandstraat2} 8377 Zuienkerke
Tel. 050i31 16 50 Fax 050/31 98 7l

GSM 0476136 l6 50
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-SPORT EI,{ VRIJE TIJD
FIETS. EN FOTOZOEKTOCHT

Op zondag 2 september organiseert de Zuienkerkse sportraad een fiets-

zoektocht. Het parcours gaat langs de vier dorpen en bedraagt ongeveer

een20 kilometer.

vetrek : cafetaria gemeentelijke basisschool tussen l3 uur en 14 uur.

aankomst : cafetaria gemeentelijke voor 17.30 uur Voor meer info :

inschrijving (enkel de dag zelf) z 60 frank per deelnemer. Alain De Vlieglte.

Nieuwe Steenweg 10a.

Iedereen is van harte welkom en er zijn bovendien 8377 Zuiertkerke

mooie prijzen te winnen. tel. 050/41.55.12

Hur-Lu*g'P,'ie J(''.l'.gui
Boerenbrood met hesp

diverse koude en worme schotels
teq'room

Openvonofllh30
gesloten op moondog en dinsdog

(in luli en ougustus enkel gesloten op moondog)

KerkhoÍstroot l7
8377 Houtove

Tel.050/31 40 ó0

Gelegenheid voor fomiliefeesten en rouwmooltiiden

tsvbw

Krtr'i'f,'corrPor'6firt'

'ËxÏi:lli;IiÏ-fliÏ"!Í)

Heerweg, 8377 Meetkerke
TEL-FAX :050 / 31 65 60

email : bvbamatrix@ hotmail.com

Uít tywryaihío

20

trffryL*ru



-SEN/OREN
INTERNET

Steeds meer senioren ontdekken het Internet, daarom wensen wij uw aandacht te vestigen op een unieke
website : de www.Seniorennet.be
Seniorennet is zeer breed opgevat en geeft een duidelijk en gestructureerd overzicht van alle informatie
die nu verspreid is over honderden brochures en foldertjes.

Senioren die informatie nodig hebben over bv. pensioenen, zorgverstrekking, gezond leven, edm. raken
niet meer verstrikt in de jungle van informatie en vinden hier snel telefoonnummers, adressen en uitge-
breide info die ze zoeken.

Senioren worden ook uitgenodigd deel te nemen aan een chatbox, zoekertjes te plaatsen, mee te werken
aan de website om ze nog vollediger te maken,...

Een complete cursus om wegwijs te raken op het internet en e-mail staan op onze website.
Stap voor stap wordt geleerd hoe van dit moderne medium gebruik te maken.

r FErl

8í17 ÀIEETKERÏE

a (050)32t500

ASWEBO

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

AANNEMERSBEDRIJF

lndustriepark - Drongen 26
9810 Gent

Uit Sympathie

2l
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I VEREIIG/ÀíGEAT

Vrijdag 15 juni 20012

Om 17.00 uur: Smul- en Avondmarkt met animatie.

Vóór dat de Smul- en Avondmarkt van start kon gaan was het

reeds iets meer dan spetteren. Het goot water. Toch kon de natuur

de pret niet helemaal (of helemaal niet) bederven. De standen

werden opgebouwd. De koopwaar werd uitgestald, de flessen te

koelen gelegd, de frieten gesneden, ja de door het KVlV-bestuur
uit de frituurpan gehaalde oliebollen werden zelfs reeds te koop

aangeboden. Gans het dorp gonsde van bedrijvigheid. Zou het

samenbrengen van de deelnemers dan toch een van de betere

formules zijn?

Om 20.00 uur: Inspelen van de nieuwe polderbeiaard.

Rond 20.00 uur zette zich, aangevoerd door de onder Jeannine's

paraplu accordeon spelende Andy, een bonte stoet van notabelen,

van leden van het beiaardcomité, sponsors en andere gegadigden

in beweging aan de pastorie, om via Anton VAN WILDERODE
's ode aan het dorp, bij de roepsteen aan de Sint Michielskerk te
belanden.

Daar werd onder een druilerige regen de polderbeiaard met de

nodige speeches en luister ingespeeld en aan de goede zorgen van

de kerkfabriek van St. Michiel toevertrouwd.

Na het succes van de cursus yoga, organiseert de Bond

van Grote en Jonge Gezinnen vanaf 6 september 2001

een tiental lessen aerobic.

Zowel leden als niet-leden zijn welkom.
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KERMISWEEKEND VAN 15116 & 17 JUNI 2001... 3 SPETTERENDE KERMISDAGEN.

BGJG GEZINNEN VAN HOUTAVE GEEFT AEROBIC LESSEN

Om 21.30 uur: wat niet op de ffiche stond.

Niemand wist wat er om 21.30 uur in de tent ging gebeuren. De

tent was dan ook stampvol gelopen. De aanwezigen. sroot Èn

klein, konden life meemaken wat ze anders enkel op TV kunnen

horen en zien in een of ander showprogramma .

Zaterdag 16 juni 2001:

Om 2l .00 uur: Zomernacht met Discobar, georganiseerd door de

leiding van de Jongerengroep Zuienkerke.

Spijts de "blokperiode" kwamen veel jongeren. begeleid dftrr de

tonen van studio 2000, tot in de vroege uurtjes wat stotlnl aflaten.

Zondag}T juni 2001:

Om 10.30 uur: Heilig Sacramentsprutcessie.

9:30 uur: het hielp niet om naar de hemel te bhjten turen. Het

water viel met bakken uit de lucht. De organisatoren \\rrerl i\P
veel voorbereid, maar niet op al die re-een. \tt n..È lieren
dragen naar de arme Klaren zou niets rneer uithalen . Er zit niet.
anders op dan de processie uit te stellen tot rolgend la.rr en Jtt
jaar een kleine omgang te maken binnen de kerk. \ttttlen rt e het

een generale repetitie:)

Ont 12.30 uur: Reuaebarbecue rtrct artirtrorie.

De feesttent was afgeladen vol.

Tijdens de barbecue werd de sfeer erin gehouden dtNr hel :.r.rr-
deon-duo Roger & Simonne.
Na de barbecue

- kon de jeugd terecht bij de stand ran de KLI \Èrr o.r.

bolo-smito.
- zette Theater Kleiem zijn beste beende voor niet enkele

gesmaakte sketches.

- werd de prijsuitdeling gedaan van teken- en kleunred.tnjd
rond de "beiaard".

Al bij al was het een geslaagd kermisweekend, ook r.oor de jtrn-

geren die aan hun trekken konden komen bij de schienent rrf de

draaimolen. De afwezigen hadden weer eens ongelijk.

H. Bonte

De cursus vindt zaal in De Maere en start telkens otr-t

20uur. Elke les duurt ongeveer I uur.

Voor inschrijvingen en info kunt u steeds terecht

Christine Teerlynck- Gossiaux, Kerkhofstraat
Houtave, tel.050/3 1.63.23.

bU
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- VEILIGHEID EÀ\T GEZOT,{DHEID E
KINDEREN IN DE ZON

" Jong geleerd is oud gedaan". Net als bij
heel wat chronische aandoeningen begint
kankerpreventie best al in de kinderjaren.
Dat geldt zeker voor het voorkomen van

huidkanker. Een kinderhuid is bijzonder
gevoelig voor de inwerking van schade-

li jke ultravioletstralen.
Onderzoek heeft overigens aangetoond
dat herhaaldelijk in de kindenijd zonne-
brand oplopen voorbeschikkend werkt
voor het ontstaan van huidkanker (mela-

noom) op volwassen leeftijd. Daarom
moeten we de beschermingsmaatrege-
len tegen ultravioletstralen die voor de

volwassenen gelden. des te zorgvuldiger
toepassen bij kinderen.

Baby's mogen we helemaal niet aan de

zon blootstellen en kinderen mogen in
geen geval onder de zonnebank. Een
degelijk zonneproduct. gecombineerd
met fysische bescherming.

Aan de zon blootgestelde kinderen
moeten altijd een fotostabiel zonnepro-
duct (dat tegen zowel UV-A als UV-B
beschermt) met de hoogste bescher-
mingsfactor (minimum 25 tegen UV-
B) toegediend krijgen. Als het kind in
contact komt met water, moet het zon-
neproduct waterbestendig zijn.
Breng het product een twintigtal minu-
ten voor de blootstelling aan de zon
aan en breng het regelmatig opnieuw
aan (om de twee uur). Zelfs dan dient
de blootstelling beperkt te blijven.
Nauwgezet zo'n zonneproduct aanbren-

gen volstaat evenwel niet: alleen biedt het

niet genoeg beschèrming! Er zijn ook
"fysische maatregelen" nodig.

In de eerste plaats moeten we erop letten

dat we de kinderen op tijd en stond uit de

zon houden en hen in de schaduw laten

spelen, zeker tussen 12 en 16 uur, als de

zon het felst is.(Vergeet ook de speeltijd

op school niet!).

Beperk de totale duur van de blootstel-
ling en laat de huid geleidelijk aan de

zon wennen. Houd er rekening mee dat

UV-straling zelfs bij een bewolkte
hemel doordringt en dat water, zand en

sneeuw de UV-stralen weerkaatsen.
Een hoofddeksel dragen is zeker geen

overbodige luxe. Je tegen de zon
afschermen door aangepaste kleding te

dragen is eveneens aangewezen. Een
dicht geweven, droog kledingstuk biedt
meer bescherming dan dun geweven of
vochtig materiaal; donkere kleuren zijn
ook beter dan lichte. Bescherm kinder-
ogen met een goede zonnebril.

II4ARC VANI.OO
Grond- tuin- en
afsluitingswerken

E Tuinaanleg en onderhoud

fl Leveren en openspreiden van teelaarde

tr Machinaal zaaien van gazons vanaf 100 m'

E Special isatie kuÍbeplantingen

fl Draineerwerken

NIEUWE STEENWEC 3BA

8377 ZUIENKERKE - TEt. 0s0t41 43 11

GSM047sl61s137

Alle timmer- en schrijnwerk in hout en PVC

Ramen en deuren - rolluiken - dakvensters

garagepoorten - rolluikautomatisatie -gips-

kartonwanden - plafonds - binnendeuren

zonnewering - dakconstructie - parket

IrANVOOBEN
Itítichel

" KATTEROGHE "

Blonkenbergse steenweg 17

8377 Zuienkerke
Tel; 050/41 39 ó3
Fox 050/42 60 24
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LAAT NAAR JE BORSTEN KIJKEN !

Bevolkingsonderzoek naar borst- De kans op volledige genezin-e is

kanker gestart op 15 juni! groot. als de ziekte vroeg wordt
ontdekt!

Wie heeft ze niet gezien - de aff,rches

met de foto's van bekende Vlaamse

vrouwen die een tijd het straatbeeld

kleurden? Ze maken deel uit van een

grootschalige preventiecampagne
waarbij Kom op tegen Kanker vrou-

wen tussen 50 en 69 jaar wil aanmoe-

digen om deel te nemen aan het bevol-
kingsonderzoek naar borstkanker van

de Vlaamse overheid.

WANT:
Eén op elf vrouwen wordt er voor hun

75ste mee geconfronteerd! In 1997

werden in Vlaanderen 4017 nieuwe

gevallen van borstkanker geregistreerd !

Bij vrouwen tussen 50 en 69 is borst-
kanker zelfs de belangrijkste doods-

oorzaak!

Voorkomen kan niet,
vroegtijdig opsporen kan wél!

ledereen weet het nu bijna : het is

zowat een traditie geworden dat u de

derde zaterdag van september vrijwil-
ligers aan de deur krijgt die u een

azalea aanbieden voor 20O Bef.

Als u zo'n plantje koopt, waar u

trouwens zelf veel plezier aanhebt,

steunt u de actie "KOM OP TECEN

KANKER'. Als u geen plantje koopt
gaat u stilleles aan tot de uiLonderin-
gen behoren: de vraag wordt alsmaar
groter, de meeste vrrlwilligers zeggen na

afloop: we hadden meer plantjes

moeten hebben... daarom gaan we het
dit jaar riskeren: we kopen er wat meer
(heel vooaichtig, want wat niet ver-

kocht raakt moeten we houden en

betalen).

De plantjes worden
aangeboden tussen 10 en 12 uur

op zaterdag 15 september.

Wacht dus even om te gaan shoppen

tot u uw azalea gekocht hebt of geef

centjes aan uw buur: die koopt er dan
graag eentje voor u!
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Vrijwilligers tezocht!

Natuurlijk hebben we veel vrijwilligers

nodig. leder jaar zijn er die niet kunnen

meewerken; ondedussen zijn er ook
mensen die al wat ouder zijn en om die

reden afhaken. Wie meewerkte zal het
getuigen: het is een aangename
bedoening. Rond 9 uur 30 verdelen

we de taken, de reisroutes en de plan-

tjes. Daarna vertrekt u in groepjes van

minimum twee personen om uw plan-
tjes aan de man te brengen. Na min-
der dan twee uur verkoop zien we u

tevreden terug, met lege dozen en

zakken vol geld voor het goede doel.

Coed weer (meestal) vezekerd. We
drinken een aperitief op de goede ver-

koop en daarmee eindigt uw goede

daad in de KOM OP TECEN KANKER-

actie.

De coörd i nator van Zu i en kerke, I ean n i n e

Samiin (tel. 050/41.19.35), wacht vol
ongeduld op telefoontjes waarbii
n ieuwe vri jwi I I i gers zich aan melden.

Vanaf 15 juni kunnen alle vrouwen van

50 tot 69 om de twee jaar gratis een

mammografie (röntgenfoto van de bor-

sten) laten nemen en op die manier is
het mogelijk borstkanker in een heel

vroeg s[adium op te sporen, lang voor-

dat er zich klachten voor doen.

Hoe neemt u deel aan het onderzoek?
U raadpleegt uw huisarts of gynae-

coloog die u een voorschrift zal

bezorgen.

De tweejaarlijkse mammografie is

gratis voor 50 tot 69 jaren : u hoeft
geen remgeld te betalen. Bij dit onder-

zoek worden de strengste kwaliteits-
criteria nageleefd: men gebruikt de

beste apparatuur, bediend door erken-

de radiologen in een erkend mammo-
grafisch centrum.

Er wordt extra aandacht besteed aan

de kwaliteit van de foto's. die boven-

dien nog door een tweede onathanke-

lijke radioloog worden bekeken.
Indien de twee radiologen het niet

eens zijn, wordt een derde radioloo-e

geraadpleegd : zo wordt het risico op

een foute uitslag tot een tlitrirtttul
beperkt. Binnen de drie weken k'iigt u
en uw afts een bericht toegestlrllrd

over het resultaat van het onderzoek.

SPEEL DUS NIET MET \'UUR:
LAAT UW BORSTEN ZIEN. LÀ\T
ZE GRATIS ONDERZOEKE\ : : :

Met vragen kunt terecltt L,l) ,lt'
Gezondheidslijn vcut cle Yluutrtst' Li!rt
tegen Kcmker : 070/311 111

In het volgende Polderkratltie krrlllen
we op dit onderwerp terut.

Jearuitte Sonrijrt,

coö rdinato r v oo r Zui e t r ke rkc .

15 SEPTEMBER: ZUIENKERKE KOMT OP TEGEN KANKER.

200 frank.
Er zijn d.inggn die
meer Prrn ooen.

l(oop een azalea En sleun 0nze actie



-BURGERLIJKE STAAID
GEBOORTEN

MARIE VAN DE RYSE,
dochtertje van Figoureux Conny
en van Van de Ryse Ramond,
geboren te Brugge op 20 maart
2001 en woonachtig te

Meetkerke

MAUD VIAENE.
dochtertje van Panesi Els en van
Viaene Christiaan, geboren te
Brugge op 16 april 2001 en

woonachtig te Zuienkerke.

JENTL DE BAETS,
zoontje van Braet Isabel en van
De Baets Mario, geboren te
Brugge op 18 april 2001 en

woonachtig te Zuienkerke.

LIEFF MART, dochtertje van
Vaneste Veerle en van Mart Eric,
geboren te Oostende op 23 april
2001 en woonachtig te

Meetkerke.

RUBEN ZWAENEPOEL,
zoonde van Coene Trees en van
Zwaenepoel Kris, geboren te
Brugge op 2l april 2001 en

woonachtig te Zuienkerke.

JULIE DEHAEMERS,
dochtertje van Brouckaert Cathy
en van Dehaemers Koenraad,
geboren te Bru-e-ee op 16 mei
2001 en woonachtig te
Zuienkerke.

REEF VERMOORTELE,
zoontje van Roberts Joanne en

van Vermoortele Sven, geboren

te Knokke-Heist op l9 mei 2001

en wonende te Zuienkerke.

LEONIE SNAUWAERT,
dochtertje van Bertrand Brigitte
en van Snauwaert Peter, geboren

te Brugge op 23 mei 2001 en

wonende te Zuienkerke.

LUCA LAPORTE,
zoonde van Vanhaeren Inge en

van Laporte Nico, geboren te
Brugge op lZjuni 2001 en

wonende te Zuienkerke.

THIBAULT MIRGAUX,
zoonde van Stefanie Janssens en

van Patrick Mirgaux, geboren te
Brugge op24juni 2001 en

wonende te Zuienkerke

Wij wensen Marie,Maud,
Jentl, Lieff, Ruben, Julie,

Reef, Leonie, Luca en Thibault
een lang, gezond en
gelukkig leven toe!

HUWELIJKEN

CARDINAEL MICHELE,
geboren te Brugge op 29 juni
19'72 en DEUSS PAUL geboren

te Brugge op 2l december 1968,

gehuwd te Zuienkerke op
l7 mei 2001.

WILLEM ELS, geboren te
Brugge op l9 september 1979

en DEJONCKHEERE ANDY,
geboren te Brugge op 5 maart
1976, gehuwd te Zuienkerke
op22juni 2001.

Proficiat aan de jonggehuwden!

OVERLIJDENS

BARREMAECKER MARIA,
geboren te Nieuwmunster op 22

september 1909, wonende te

Nieuwmunster en aldaar overle-
den op 10 mei 2001, weduwe van

Bode Mauritius.

TACK IGNACE, geboren te Gent
op Z2juni 1959, wonende te

Zuienkerke en aldaar overleden
op 15 mei 2001, echtgenoot van

Maet Hilde.

DELODDERE RACHEL, gebo-

ren te Meetkerke op 13 februari
1932, wonende te Meetkerke en

aldaar overleden op 2l mei 2001,
echtgenote van Goethals Laurent.

MONTEYNE JULIA, geboren te

Stalhille op l1 november 1920 en

overleden te Brugge 29 mei 2001,
weduwe van Depoorter Leopold.

Wij bieden de nabestaanden onze

deelneming aan.
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JUBILEA

JOZEF LIERMAN EN
LISETTE DEVISCH.

Op 2l april l95l traden Jozef

Lierman uit Meetkerke en Lisette

Devisch van St-Pieters in het huwe-

lijk. Zij wonen in de Dorpweg te
Meetkerke. Op 14 april vierden zij

hun gouden jubileum.

Jozef en Lisette zijn fervente fiet-
sers! Waar men komt langs
Vlaamse wegen, komt men dit
Gouden Paar tegen.

Hartelijke gelukwensen en nog

vele jaren!

ROGER VANHAEREN EN
MARIE.LOUISE GEREELS

Roger Vanhaeren en Marie-
Louise Gereels huwden op 3l
maart 51 te Houtave.
De viering van hun Gouden
Bruiloft ging door op 5 mei, pre-

cies op de dag dat Roger 72 werdt
Het mooiste geschenk dat zij voor
die gelegenheid ontvingen was

wellicht de geboorte van hun
eerste achterkleinkind Linde.
In de Meetkerkestraat waar de

gevierden wonen, kent iedereen

hen omwille van hun werklust en

hulpvaardigheid.
We wensen hen nog vele jaren toe

in goede gezondheid.

Leeglandstraat 15
8377 Zuienkerke

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

IIEMEUTEMEESTER
Bonny buba aannemersbedriiÍ
OPEI{BARE El{ PRIUATE WERKEil

OostendesteenwegTl TEL.: 050/31 67 13

8377 Zuienherhe - Houtaue FAX: 050/31 02 83

BT\r4 BE 423 214 661 GSM: 0475/23 58 72
E-mail : d.emeabmeater@cobon*.be www.blanhenberge.netldemeulemeester
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-MEÀ\rSEÀ\r VAI,{ BIJ OlíS
LAURETTE
VERSYCK

Het is moeilijk in te schatten met
hoeveel de jonge Zuienkerke-
naars zijn, die vanaf het jaar 1964
hun eerste aarzelende stapjes
leerden zetten in de eerste kleu-
terklas van juffrouw Laurette. In
datzelfde jaar studeerde zlj af als

kleuteronderwijzeres in de

Brugse normaalschool Sint-
André, en op I september startte
zij als jonge enthousiaste leer-

kracht haar loopbaan in de vrije
basisschool te Zuienkerke. Op I

september 2001 gaat zij met pen-

sioen, en toen wij haar op die
zonnige donderdagmiddag ont-
moetten voor een gesprek, was zij
even enthousiast aan het dansen

met de leerlingen van het polder-
schooltje te Meetkerke op de

tonen van Heyah Mama, gebracht

door de meidengroep van K3.

"Die blijheid om dagdagelijks
met kleuters te kunnen werken is

mijn ganse leven bijgebleven: ik
vergat gewoon mijn zorgen en

bekommernissen van zodra ik de

klas in stapte.

Je voelt je leeftijd niet als je
voortdurend in beweging bent
met de kinderen, ze houden je
jong, zelfs als je reeds kinderen
van kinderen in de klas krijgt.
Het liefst had ik de momenten
waarop de kleuters ongedwongen
aan het spelen waren, dan waren

ze echtzichzelf, vooral als ze dan

volwassen rollen speelden. Ik
herinner mij nog goed de dag
waarop mijn mama Bertha in klas
kwam, het was koud buiten, zij
was warm gekleed, de kinderen
speelden in de poppenhoek. Toen

moeder wegging had een kleuter
zich goed ingeduffeld met een

hoed boven op haar sjaal wegge-

vleid in het warmste hoekje van

de klas, en toen ik haar vroeg:
'wie ben je' antwoordde zij: 'ik
ben Bertha'.
Ik heb een jongen in de klas
gehad die de ganse groep ludiek
kon bezig houden, met spelledes,
mimiek en dans: hij is dan ook
op volwassen leeftijd beroeps-

danser en acteur geworden.

Ik had er ook nog eende dat,
telkens hij de klas betrad, alle
stoelen in een kring plaatste en

als een volleerde dirigent de maat

begon te slaan, op de manier
zoals mijnheer Gilbert Kindt dat
in de kerk deed."

Juffrouw Laurette was meer dan
l0 jaar de enige leek in de school,
alle andere personeelsleden

waren zusters. In de beginne
'deed' zij het eerste en de helft
van de tweede kleuter, de andere

helft en de derde kleuter waren
voor zuster Marie-Frangoise, ook
al een legendarische figuur in de

Zuienkerkse schoolgeschiedenis.

Gedurende de 26 jaar dat z4 in
Zuienkerke stond en de I I jaar in
Meetkerke, heeft zlj vier school-
hoofden gekend: zuster Maria,
zuster Godelieve, meester
Delaere en meester Orroi.
"Met de zusters was het aange-

naam werken, we waren een

hecht team, en maakten veel
plezier. Ten tijde van de tombo-
la's die werden georganiseerd om
ons aandeel in de schoolbus te
financieren, deden onze nonne-

kens toch zo gÍaag de bar,

kwestie van de zaken eens aan de

andere zijdete beleven. De goede

sfeer in school werd onder de

twee lekendirecteurs nog verder
uitgediept en gestimuleerd."

Een donkere bladzijde in haar

carrière was wel de scheiding tus-
sen gemeenteschool en vrije
school: het is een groot keerpunt
geweest, maar juffrouw Laurette
blijft er filosofisch bij: er was

niets aan te doen, en zlj heeft er
altijd het beste van gemaakt.

Straks komt het pensioen af, en

de klassieke vraag luidt altijd:
wat ga je doen nu je een zee van
vrije tijd hebr: "Ik heb daar nog

niet zo over nagedacht, maar ik
denk dat ik gewoon thuis zal zijn,
contact leggen met mensen, een

praatje slaan, en mij storten in het

verenigingsleven. Misschien
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volg ik wel een cursus bloem-
schikken. Maar ik wil vooral
intens genieten van de vier sei-

zoenen die onafgebroken ons

levensrythme bepalen."

De kinderen worden duideltjk op

iets lekkers getrakteerd want de

geur van barbecue toestanden en

lekkere friedes begint stilaan tot mij
door te dringen: op de speelplaats

is na de inspanning van het dansen

een eetfestijn aan de gang met de

voornoemde ingrediënten, rijkelijk
overgoten met cola en limonades,

en dat in een stralend zonnetje.

Ik neem afscheid van juffrouw
Laurette: "Weet je, zegt ze mij
tot afscheid, dat ik geboren ben in
Zuienkerke op het hof
Schoeringe, en dat ik echt dank-
baar ben, dat ik mijn ganse loop-
baan heb mogen werken in
Zuienkerke. met kinderen van

Zuienkerke."
Op 3 september 2001 gaat het
'Polderschooltje' in Meetkerke
van start in een gans nieuwe for-
mule: Op voorstel van de ouder-
gemeenschap van Zuienkerke
houdt de vrije school te

Zuienkerke op te bestaan en

wordt samengevoegd met het

schoolde te Meetkerke.

Er is een kleuterklas, een leef-
groep van het le,2e en 3e studie-
jaar, en een nieuwe werk-eroep

van studiej aar 4,5 en 6.

Gezinsvriendelijk kleinschali-u en

natuurminnend zijn de krachtlij-
nen van het basisschoolde:

Directie en leerkrachten -eeloven
er in, en gaan er voor.

Ook al zal het zonder juftrouu'
Laurette Versyck zijnl

FD

- OÀ\TTVANGST À\r/EUWE ILIWONERS 
-Op vrijdag I I mei werden de nieuwe inwoners van onze gemeente uitgenodigd op het gemeentehuis. \a

een leerrijke rondleiding door de waarnemende secretaris, werd hun een kleine receptie aan-eeboden r an-

wege het gemeentebestuur.
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. iedere maandagavond is er turnen vanaf 19.30 uur JULI 2001

tot 20.30 uur (uitgezonderd de schoolvakanties) in
de sportzaal van de gemeenteschool , ingericht door
Vakantiegenoegens Zuienkerke zondag 15 juli 2001

. iedere maandag zijn er volksdansen rn ZAAL viering Landelijke Gilde Zuienkerke

Boldershof van 14 uur tot 17 uur, ingericht door boerderij René Claeys

KBG Zuienkerke
. iedere dinsdagnamiddag in "Boldershof" kaart- maandag 16 juli 2001

namiddag KGB Zuienkerke vinkenzetting in Houtave dorp
. iedere 4de dinsdag van maand bolling op de van 16 uur tot l8 uur

troumadam in het Boldershof
. iedere dinsdagavond vanaf 2l u volleybal sport 30-70 dinsdag 3l juli 2001
. iedere woensdagmiddag gans het jaar door is er een sif fuif in de cafetaria gemeenteschool

warme maaltijd te bekomen in de Sint-Michiels kaarten te verkrijgen bij Roy in het

parochiezaal aan de prijs van 150 frank. gemeentehuis.

Iedereen is welkom.
. woensdagnamiddag ( om de 14 dagen) kaartna- AUGUSTUS

middag in het sportcentrum van Meetkerke voor
leden van de Bond der gepensioneerden van zaterdaS 4 augustus en zondag 5 augustus 2001

Meetkerke Coupurefeesten te Brugge
. woensdagavond (om de 14 dagen) repetitie St.- bar wordt uitgebaat door Mehoni Zuienkerke

Michiels zangkoor sacristie Sint-Michielskerk om l9 u.

. elke eerste woensdag van maand, behalve in zaterdag 4 augustus 2001

augustus : Ruilclub "Agnus Dei" in de zaal "De Afvaart van de Lesse en wandeling langs de

Nieuwe Blauwe Toren". Ruilen van bidprendes, Maas en de Lesse

munten, postzegels, prentbriefkaartjes... inschrijven toÍ23/07101
. elke eerste woensdag vanaf de maand vanaf info en organisatie : vakantiegenoegens

september : hobbyclub van vakantiegenoegens Zuienkerke

Zuienkerke in de Sint-Michielszaal.
iedere donderdagavond ping-pong in de gemeente- zaterdag l8 en zondag l9 augustus 2001

lijke sportzaal om 20 uur kunstroute
. elke lste en 3de donderdag van de maand naailes organisatie Cultuurraad

in de Bommel van 20 tot 22.30 uur, BGJG
Nieuwmunster zondag 19 augustus 2001

. elke 2de en 4de donderdag van de maand turnen in I lde rommelmarkt van 8 tot l8 uur

de Bommel van 20 tot 2l uur, BGJG Nieuwmunster en van 8 tot l2 uur Militaria Ruilbeurs

iedere vrijdagavond komt het koor van domein " De Nieuwe Blauwe Toren"

Nieuwmunster bijeen in de Bommel vanaf 19.30 uur info (niet op dinsdag) 050/41 .53.96 -

ÍoÍ 2l uur( uit-eezonderd juli-augustus) 050/31.44.65 - 050/36.06.60
o eerste vrijdag van de maand : kaarten in het reservatie enkel door storting op

Boldershof door "De Troefkaarters". rek.380-010661 8-86
.laatste vrijdag van de maand:biljart in het (T\lfr.lopendemeterop3mdiep)

Boldershof door " Biljart 2000" - voor 15108/2001

geen voeding of dieren.
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zaterdag 25 en zondag 26 augustus 2001

kunstroute
organisatie : Cultuurraad Zuienkerke

zondag 26 augustus 2001

parochieraad Nieuwmunster
receptie in Bommel
vanaf I I uur tot 13 uur

woensdag 29 augustus 2001

instuif Polderschoolde Meetkerke

SEPTEMBER

zondag 2 september 2001

foto fietszoektocht met opdrachten
organisatie : sportraad Zuienkerke
inschrijving : vanaf l3 uur in de cafearia

zondag 9 september 2001

aperitiefconcert met lerse folk te Meetkerke

organisatie : BGJG Meetkerke
kaarten en info :

Chris&Greet Colaert - Bombeke
tel.050/31.33.82

dinsdag l1 september 2001

bloed geven in gemeentelijke sportzaal

vanaf 16 uur

Vrijdag l4 september 2001

Startavond driekoningenkaarters in
de Herberg drie Koningen Houtave

om 19u30.

:crterdag l5 septentber 2001

plandesverkoop Kom op tegen Kanker

OKTOBER

:.ondog 7 oktober 2001

smoefelroute
organisatie : vakantiegenoegens Zuienkerke

inschrijving : cafetaria gemeenteschool ranaf
l4 uur

.oter(lug l3 oktober en Tondag l4 oktober 2001

hutsepot en mosselsouper
De Bommel
organisatie : parochieraad Nieuwmunster

OPROEP AAN AL DE VERENIGI\GE\
STUUR ONS UW JAARKALENDER. \\'IJ

PUBLICEREN ZE GRATIS ARTIKELS
BINNEN VOOR 1 OKTOBER 2OOI

MAAK OOK GEBRUIK VAN DE ACTI\'I-
TEITENKALENDER IN DE G{\G \.{\

HET GEMEENTEHUIS : ZO \-ER\IIJDE\ DE
VERENIGINGEN ACTIVITEITE\ OP HET.

ZELFDE MOMENT TE ORGA\ISERE\.

Bloemenweelde

Ezelstroot I I I
8000 Brugge

Te!. 050/33 35 76

Fox 050/34 l9 93

crematies

- rnA.rina neirinch -
walram romboudstraat 13

8380 lissewege

tel.050154 67 40
gsm 0495130 40 10
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Plootsen von
AIle ponnen- leiendoken, plotte doken,
dokromen en dokgoten
(renovotie en nieuwbouwl
Alle houten kopconstructies
lsoleren von zolders
Bezetten von gevels met leien, Sidings,
Menuiseriteploten, Trespo- & Glosol- &
Gronulithploten

Vriibliivende & kosteloze priisopgove

Geregisheerd & erkend oonnemer 
Lid von WTCB

Io ioor woorborg op olle LBIS & NcB

door ons uitgevoerde werken 
_,

Gevel- en dokwerken

Fernond Louogie
Brugseboon I

8420 KLemskerke (De Hoonl
te!. & fox 059123 38 72 - GSM 0475174 26 59
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verzekenngen

Michel Beirens-Erna Willems

Oostendsesteenweg 92
8377 Houtave-Zu ien kerke

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

Tempelhof 65
8000 St. Pieters Brugge

CDV nr: 30876

ALLE VERZEKERINGEN
BELEGGINGEN

En vooral een vakbekwame service

CAre - PEST'AVMNT
KÈvtsKALít)DE
BLANKENBERGSE STEENWEG 66

8377 ZUIENKERKE
05014279 27

gezellig interieur

specioliteit von ribbeties, cóte à l'os

meeneemgerechten mogel i 
i 
k

menu's, steengrill en fondue op reservotie

iedere werkdog dogschotel

VAN
IIOUCKE, N\Z.

Eemegemstraat 44

8490 Snellegem

Tel. 050/81 12 67 - 050/81 23 28

Fax 050/81 34 56

GESPECIALISEERD IN VERKOOP
VAN GEREEDSCHAPPEN EN MACHINES

Makita o Metabo o Skil o Grasmaaiers
Dienst naverkoop

Exclusief verdeler voor België

MEZ MOTOREN BELGIUM

Sponsor lltTC Polderbutters Blsnkenberge

FUNERARIUM

BEGRAFENISSEN - CREMATIES

GRAFZERKEN

Funerarium:

Gistekteenweg 329 - 8490 Jabbehe - tel. 050181 38 +8

Snellegemstraat6 - 8490 Jabbeke - tel. 050/81 l0 8í

ffi ï

:t



Polole,releotro

Romoin Lieboert-Willoert
Heerweg 20 - 8377 Meetkerke

Rodio & TV technicus
OFFICIELE PHILIPS DEALER

Eigen hersteldienst : tel.05Ol32 03 80

BROOD EN BANKET

KEERSEBILCKM,
Dorpsplein 4 - Dudzele - Tel. 59 91 88

Cevarieerd assortiment

Brood, koeken, gebak
en pralines, alsook ruime keus

fijne charcuterie en kaas

MEN BESTELT AAN HUIS

zrlr.FBrlDruurue ip 6t hOekstje
Nieuwe steenweg 64 - 83'17 Zuienkerke - tel. O50/4I I9 66

Dageluks open van 7u tot t2u5o en van I5u3O tot 19u
op ZONDAG doorlopend open van 7u tot I5u.

Éfoenten, fruit, kaas, charcuterie, kaasplanken, fruitmanden, biermanden,
girote keus wijnen en sterke dranken, dageluks vanaf 7 u brood,
boterkoeken en patisserie - kranten, tljdschriften en wenskaarten

nV

lndustrie Zone Blauwe Toren
Blankenbergsesteenweg 350

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

Fax: 050/31 78 82

GSM: 0495/54 43 51

Bijhuis: Bruggesteenweg 6

9900 Eeklo - Tel. 09/377 24 66

Frituur
ERWEGE

Blonkenbergse Steenweg 74
8377 Zuienkerke
Tel.050/42 47 47

) (f stuitingsdog : moondog
dl"! ,'.h open 11.30 - 14.30 & 17.30 - 23.30

ë '& zoterdostot24u'
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Herman
. Binnen- en buitenschild,erurerken
o BehanÉfwerken
o Plaatsen van alle vloerbekleding
ZEEB \rTIBZOBGD WTIBK

Weimanstraat L7 - 8.577 Zuienkerke
TeI. /Fax: O5O/51 26 28 - GSM: 0475/32 21 54

E. mail: herman.braem2 7@Jrucom.be

R E STA U R TNA

Onze zalen bieden plaats van L0 tot 2fi) personen.
Door de gemoderniseerde accomodatie staan wij garant yoor een vlotte en

professionele aanpak van uw feest hetzij huwelijk, jubileum, verjaardag; famitie,
communie, productvoorstelling bedrijfsfeest, of... zomaar gezellig samenziin"

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

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

crdfe stove
Nieuwesteenweg 140 - 8377 Zuienkerke

Ibl. 050/4122 05 - Tel. & Fax 050142 65 A


