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Gemeentebestuur Zuienkerke

Politie Zuienkerke

Tixhnische Dienst

OCMW

Bibliotheek "De Boekennok"

PWA

PWA Blankenberge

Politie Zuienkerke

IPZ Blankenberge-Zuienkerke

Brandweer De Haan

Informatie Electriciteit,aardgas

kabeldistributie en water

defect

melden gasreuk

defect Openbare Verlichting

05Ol 42.7 0.48 (fax.050i42. 85.45 )

050/ 41.14.14 (fax.050/4 I .96.96)

050/ 41 .7 5.7 7 (f ax.050l 4 1.7 5.7 7 )

050142.79.98 (fax 050142 67 37)

mail : sociale dienst@ocmw-zuienkerke.be

050/42.45.45

050 I 42.7 0.48 (woensdagnamid.lag)

050/42-99.42

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

101 of 050/41.10.05

100 of 050/41 .20.20

078/35.35.35

078/35.35.00

0800/6.s0.6s

050t42.70.48

OPENINGSUREN

GEMEENTEHUIS
Het gemeentehuis is iedere rverkdag open van 9 uur tot

l2 uur en de woensda_enamidda-e van l3 tot 16.30 uur.

Andere namiddagen is het gemeentehuis gesloten.

Op de tweede en vierde rvoensda_e van de maand is het

gemeentehuis open tot l9 uur: woensdag 23 juli 2003,

woensdag 14 augustus en 28 augustus, woensdag 10 sep-

tember en 24 september en rvoensdag 8 oktober en 22

oktober 2003.

Het gemeentehuis zal gesloten zijn op maandag 21 juli en

vrijdag 15 augustus 2fi)3.

PWA
Iedere woensdagnamiddag van 13.30 tot l6 uur

POST

Iedere werkdag van I I tot 12 uur

DE BOEKENNOK
(aan de Nieuwe Steenweg)

Iedere woensdagvan 17 tot I9 uur

Iedere zaterdag van 10 tot 12 uur

De bibliotheek zal gesloten ziin van woensdag 6 augustus
tot en met zaterdag 16 augustus 2003.

informatie

openbare werken, milieu en landbouw p. l2

cultuur

sport en vrije

verenigin_sen

burgerlijke stand

evenementenkalender



I WOORD VOORAF
Het was tot voor kort heel evident: Electrabel
leverde onze energie. De tarieven waren wat ze
waren, we konden proberen te besparen op het ver-
bruik, 's nachts toestellen laten werken en profiteren
van nachttarief en daarbij hield het op. Nu is het
anders: we kunnen onze leverancier kiezen. Maar
hoe? Iftijgen we straks weer zo'n ingewikkelde
tarieven voorgeschoteld als bij de verschillende tele-
foonnetwerken, die vergelijking in feite onmogelijk
maken? We wachten af... en ondertussen laten we
de tellers maar draaien!

Je weet soms niet waardoor je gewekt wordt. Is het
door de muziek van de radiowekker, of is het door
de geur van de verse koffie? Tërwijl iedereen nog in
bed ligt doet de koffiezet zijn werk, dank zij het feit
dat we hem gisteren reeds programmeerden vóór
bedtijd.
Het zomert, dus de automatische klokken die er het
overgrote deel van hetjaar voor zorgen dat het aan-
genaam warm is als we in de badkamer en de

keuken komen, zijn nu uitgeschakeld.

We stappen de nieuwe morgen in.
We zien meteen welk weer het is. want de rolluiken
gingen reeds elektrisch en geprogrammeerd
omhoog

Activiteit alom: fruitsap persen (elektrisch). boter-
hammen afsnijden (elektrisch), sommigen wensen
hun brood licht geroosterd (elektrisch), de boter (die
we vergaten uit de koelkast te halen) wordt smeer-
baar gemaakt door hem enkele seconden in de

microgolfoven te zeÍten, Een eide , juist "van pas"
bereid door de elektrische eierkoker maakt het ont-
bijt tot een waar festijn
De vaatwas zitnog vol met gewassen vaat (doen we
's nachts, is dan goedkoper), de linnendroger geeft
signaal dat het programma is afgewerkt. Net op tijd:
ook de wasmachine wacht om geledigd te worden.

In de badkamer genieten van een vlugge, waÍme
douche. Haar drogen, scheren, tanden poetsen. Alles
elektrisch.

Vóór we de deur uit gaan (met een duw op de knop
van de elektrisch gestuurde garagepoort) mogen we
niet vergeten onze GSM uit de lader te nemen en op
zakÍe steken, de telefoonbeantwoorder aan te zetten,

eten voor vanavond uit de diepvriezer te halen en de

oven te programmeren zodat de kip ongeveer gaar is
als we thuis komen.

Over de middag even winkelen: het is er fris, dank
zij de airco. Toch plezant hé: ook 's winters blijven
de deuren open, dan komt de warmte op je af!

Vanavond kunnen we weer buiten eten. Het terras
li,et er keurig bij, na de grondige beurt met de

ho-eedrukreiniger. Hopelijk wordt de rust niet ver-
stoord door de elektrische gras- of kantmaaier en

dito heggenschaar van de buren. We hebben geluk:
alles is rustig. Na het eten nog wat strijken buiten bij
een zacht muziekje. Als de buitenverlichting
automatisch aanslaat schrikken we ervan dat het al
zo laat is. Eigenlijk voelden we de kilte vallen want
dat missen we nog: verwarming op het terras!

Alhoewel: binnen moet er toch ook nog één en ander
gebeuren: even stofzuigen, want met een
kruimeldief kan je niet alles redden. Is er post
toegekomen? Even onze e-mail inkijken.

Met dat zomeruur en het lange buiten zitten vinden
we nog nauwelijks tijd om de programma's te bek-
ijken die we opnamen op video.

Toch nog even de Teevee opzetten. Het journaal.
Wat vertellen ze nu ?

Protest tegen de windmolens en kernenergie !? !? ...

Jacques Demeyere
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Hr,-Ln,-5'P.ro J(''.i'.5o)
Boerenbrood met hesp

diverse koude en worme schotels
teq-room

Open vonof 1 th30
gesloten op moondog en dinsdog

(in luli en ougustus enkel gesloten op moondog)

Kerkhofstrqot l7
8377 Houtqve

Tel. 050/31 40 ó0

Gelegenheid voor fomiliefeesten en rouwmooltiiden

ZEI,FBEDIENING

ip 6t hoekstje

EIEEIB
Nieuwe steenwe5l 64

8. 77 Zuienkerke
teI. O5O/41 19 66

Da€eIUks open van 7u tot I8u5O
en van 15u3O tot 19u

op ZONDAG doorlopend open van 7u tot 15u.

g?oenten, fruit, kaas, charcuterie,
kaasplanken, fruitmanden, biermanden,

g?ote keus wijnen en sterke dranken,
dagelijks vanaf 7 u brood,

boterkoeken en patisserie - kranten,
tfdschriften en wenskaarten

Georges en Clara SNALI§flAERLMEYNS
Vagevuurstraat 16A,8377 Zuienkerke - Tel. 0i0/31 49 47 - Fat 0i0ill l0 88

Georges & Filip Snauwaert
Beheer van landbouwgoederen
Vagevuurstraat 1 6A, 8377 Zuienkerke

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

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

Vagevuurstraat I 6A, 8377 Zuienkerke

Tet. 0i0/31 49 47 - Fa 050/31 10 88

't Zandlopertje
DE TEA.ROOM VAN DE ZEEDUKTE ZEEBRUGGE.BAD

Zeedijkl3a,8380 Zeebrugge-Bad - Tel. 050154 4105

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

Verzorgde dranken - Huisbereide snacks en gerechten

Specialiteit : Ribbetju

Diverse vlees- en visgerechten - Zeebrugs vispannetje

Verse pannenkoeken en wafels - Zelfbereid ijs

Oktober t/m april : gesloten op dinsdag

Leeglandstraat 15

8377 Zuienkerke

Lo'er$9]:.,?tffi
GiÉLP*eJ*Ë-niöË*HouD

§:dffi*::ï!il'iËHiï'
van rnazout

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

F
,I

I
*I
fI

I

tffi lísil

4



c0ilrl|nr
VOOR HIJ EN ZIJ

uw biokapper

BLANl(ENBERGSESTEENWEG 40 A

8377 ZUIENKERI(E

TEL. & FAX 050/31 85 52

Gesloten op zgndog
en

l-
r«BC
Verzekeri ngen

Michel Beirens-Erna Willems

Oostendsesteenweg 92
8377 Houtave-Zuienkerke

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

CAFE - PETT-AVR.ANT
,<ÈvtsKALít)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

woensdog gesloten àn t ,"i tot I oktober
woensdog en donderdag geslotenvon I oktober

tot I mei schoolvokontie olle dogen geopend

ZAKENKANTOOR
DE MERRI§§E NV.

OOSTENDSE STEENWEG 20

8377 MEETKERKE

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

UW PARTNER IN:

BELEGGEN
LENEN

VERZEKEREN

N

5



-GEMEET]TERAAD
ZITTING VAN 24 APRIL 2OO3

1. De gemeenteraad verleent éénparig gunstig advies
aan de rekeningen 2002 van

Sint-Bartholomeus te Nieuwmunster
Aandeel gemeente | 9.888.26 EUR

Sint-Bavo te Houtave
Aandeel gemeenre I t t.SOz.0S eUn

2. De gemeenteraad keurt éénparig het huishoudelijk
reglement van de Gecoro goed.

3. Door de gemeenteraad wordt goedkeuring verleend
voor het twee maal reinigen per jaar van de slikput-
ten en onderzoeksschouwen op ons grondgebied.

Het bestek hiervan en de raming ten bedrage van 12.000

euro wordt goedgekeurd

4. De gemeenteraad stelt de tarieven vast voor
- Concessie urnegraf met kelder
- Uitstrooiing op de strooiweide voor niet-inwoner

van de gemeente

Urnegraf voor 2 personen

30 jaar 50 jaar
concessie 240 EUR 400 EUR
element 380 EUR 380 EUR

De bovenplaat is nu in sierbeton grijs en mag door de

aanvrager gewijzigd worden in een marmeren plaat,
kleur te bepalen door de aanvrager, met afmetingen
50 cm x 50 cm x 5 cm dikte, dit ten koste van de aan-
vrager. Het graveren van de tekst is eveneens ten laste
van de aanvrager.

De vergunningen van de concessie kunnen voor een zelf-
de periode worden verlengd, tegen de tarieven en voor-
waarden die van kracht zijn op dat ogenblik.
Deze tarieven worden verhoogd met 1007o voor perso-

nen niet verblijvende of niet ingeschreven in de gemeen-

te.

Bij verplichte wijziging van domicilie wegens zorgbe-
hoevendheid, verhuis naar rustoord of verzorgingstehuis,
blijven deze personen echter beschouwd als inwoners.

6

Uitstrooiing op de strooiweide voor niet-inwoner van
de gemeente
Met ingang van heden wordt voor een uitstrooiing op de

strooiweide voor personen niet verblijvende of niet inge-
schreven in de gemeente. een tarief aangerekend van 65

euro.
Bij verylichte wijzigin_e van domicilie wegens zorgbe-
hoevendheid. verhuis naar rustoord of verzorgingstehuis,
blijven deze personen echter beschouu'd als inwoners.

5. Verkeersreglementering Statiesteenweg.
De gemeenteraad voert in de Statiesteenweg een

snelheidsbeperking van 70 km/uur in en een

toegangsverbod voor voertuisen. diensti-e voor het
vervoer van zaken waarvan de massa in beladen toe-
stand hoger is dan 3.5 ton. uit-sezonderd plaatselijke
bediening en landbouwvoertuisen.
De snelheidsbeperking en het toegangsverbod
zullen aangeduid worden door de plaatsing van

borden.

De gemeenteraad wordt gevraogd bij ltoogdrirtgendheid
volgend agendapunt aan de dagorde toe te loegen.
De hoogdringendheid wordÍ aar*'aar d.

6. De gemeenteraad beslist over te gaan tot de
gezamenlijke aankoop door de gemeente, O.C.M.W.
en kerkfabrieken van elektrische energie voor hun
installaties en gebouwen en de openbare verlichting.
De gemeenteraad verleent haar goedkeuring om
eveneens de onderhandelingsprocedure toe te passen

voor de gunning van de openbare verlichting en

eveneens een selectie te doen voor de laagspannings-
leveringspunten voor OCMW en de kerkfabrieken
indien zij daartoe de gemeente machtigen.
De gunning zal geschieden op basis van tarifaire
aanbiedingen, diensten en services omtrent het
energiebeheer, energiebesparingen en dergelijke.
Het contract zal worden aangegaan met ingang van

01107/2003 tot 3111212003 dat stilzwijgend verlengd
zal kunnen worden met een jaar mits akkoord van

beide partijen.



GEHEIME ZITTING

1. De gemeenteraad kent aan een leerkracht van de

gemeentelijke Basisschool een verlof voor vermin-
derde prestaties om familiale redenen toe voor de

periode 0110912003 tot en met 3110812004.

2. De gemeenteraad stelt mevrouw Sabrina Doom aan
als plaatsvervangend lid van de Gemeentelijke
Commissie voor Ruimtelijke Ordening ter vervan-
ging van mevrouw Marilyn Vanbelleghem.

ZITTING VAN 20 MEI 2OO3

1. De gemeenteraad keurt het ontwerp statuten-
wijziging en agenda van de Algemene en 6.

Buitengewone Algemene Vergadering d.d.
1610612003 van Imewo goed.

De Gemeenteraad keurt de agenda van de jaar-
vergadering d.d.1610612003 van Finiwo goed.

De gemeenteraad keurt de agenda van de jaar-
vergadering d.d. 23 1061 2003.van Tëvewest goed.

De gemeenteraad keurt de agenda van de Algemene

Vergadering d.d.2510612003 van IVBO goed.

De gemeenteraad verklaart zich principieel akkoord
met de aanleg van een verbindings-wandelpad
tussen de verkaveling Kerkebilk en de
Kerkhofstraat.
Een studiebureau zal aangesteld worden voor het

opmaken van het ontwerpdossier.

De gemeenteraad beslist éénparig de aankoop
goed te keuren van drie zitbanken dienende als

straatmeubilair.
De raming bedraagt 1.750 EUR (exclusief BTW)

3.

5.

TRUDO VERSTRAETE
DOELHOFSTRAAT 52

8377 NIEUWMUNSTER
0s0 / 41 70 s4

Verkoop en herstellingen

Illiele
Er is geen betere

S L A G E R IJ

Eiil,lfi
SPECIALITEIT

gehakt, worst,
droge worst,
bloedworst

Nieuwe Steenweg 60,

8311 Zuienkerke
Tel. 050141 13 4l

www. slagerij herman.be

7
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-IT{FORMATIE
GEZOC}{T PLANTJESVERKOPERS

DURF ru DOOR I{ET VUUR TE GAAN ??

Ook jij kan lid worden van de brandweer.
Je moet lenig zijn, snel, een goed evenwicht en voldoende

kracht hebben. Je moet verder ook over een stevig uithou-
dingsvermogen en een gezonde dosis lef beschikken.
Samenwerken in team zal ook één van je troeven zijn, en je
bent vooral erg gemotiveerd.

Interesse
De vrijwillige brandweer van De Haan werft 2l
stagiair - brandwachten aan.

Sollicitaties dienen uiterlijk 1 augustus 2003 gericht
aan de heer Burgemeester van en te 8420 De Haan.

Aanvullende inlichtingen over voorwaarden, proeven

bewijsstukken worden verstrekt door
. de gemeente - secretarie,

Leopold 24 te 8420 De Haan

tel.0509124.21.24
. de brandweer

Markt 20, 8420 Wenduine
tel. 050/41.65.40

Meer informatie kan je ook steeds vinden op
website van De Haan: www.dehaan.be/brandweer

MERKEN VAN FIETSEN

De inwoners van Zuienkerke kunnen elke laatste
zaterdag van de maand hun fiets laten merken te
Blankenberge in "'t Paviljoende" en dit doorlopend tussen

l0 en 16 uur.
't Paviljoende is gelegen in het park achter het stadhuis van

Blankenberge.

WACHTDIENST APOTHEKER

De Algemene Pharmaceutische Bond (beroepsvereniging

van de officina -apothekers) maakt bij deze bekend dat er
een nieuwe GRATIS dienst ter beschikking staat voor de

Belgische bevolking: de personen die op een eenvoudige

manier wensen te weten welke apotheker in de buurt van

dienst is.

kunnen vanaf nu een Internet-site raadplegen :

www.apotheek.be
Het volstaat om het postnummer in te voeren van de betref-
fende gemeente om dadelijk en op eenvoudige wijze een lijst
met de gegevens te bekomen van de apothekers die de

wachtdienst op dat moment verzekeren.

Men wenst tevens op te merken dat deze Internet-site niet het
gratis telefoonnummer (0900 l0 500), dat reeds sinds enke-

le jaren bestaat, vervangt. Dit nummer blijft steeds ter
beschikking voor de personen die het Net niet kunnen raad-
plegen.

de
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GEZOCHT!
Bloemenverkopers (M/V)

al of niet in bezit van wagen, voor de verkoop van plan-

des ten voordele van "Kom op tegen Kanker"
Profiel: vriendelijk, maar niet opdringerig

Ingesteldheid: willen opkomen voor het leven!
Bezoldiging: een glimlach, een dank-je-wel,

een aperitief en de voldoening een goede daad
gesteld te hebben.

In diensttreding: zaterdag 20 september 2003
om l0 uur

Duur contract: 2 uur
Sollicitaties: altijd welkom bij Jeannine Samijn

Tel.050/41.19.35 . GSM 0474 65 56 85

TE KOOP:
Azaleaplantjes aan € 5/ stuk

Op zaterdag 20 september worden ze te koop
aangeboden aan huis bij iedere bewoner van Zuienkerke

tussen 10 en 12 uur.

Let wel: De verkopers dragen een badge en hebben een

document bij zich daÍ ze zich officieel werken voor de

actie "Kom op tegen Kanker"! Laat u dus

niet in de luren leggen door malafide individuen!

Wie meer dan 5 plantjes wenst:
graag vooraf bestellen bij Jeannine Samijn



OFFICIELE OPENING RESIDENTIE
DE ROOSE

Op 20 juni werden de l3 appartenrenten 'n'oorgestelcl aan de

pers bij een ontbijt.
Daarop volgde dc oftlciële opening en werd het lint plechtig
doorgeknipt door burserneester Henri Cuypers.

CHILD FOCUS

WIJ ZOEKEN VRIJWILLIGERS
voor de verspreidin-u van aÍïlches van verntiste
kinderen. . . .

.... als u over vrije tijd beschikt en u bereid bent ons te hel-
pelr onr ze te verspreiden...

Aarzel niel ()lll ons te e()ntilcteren viu ons gtatis
noodnummer I 10. om nreer inlichtingen te verkrijgen.

De opdracht van Child Focus is, zowel op nationaal als op

internationaal vlak, enerzijds het onderzoek met betrekking
tot de verdwijning, ontvoering of seksuele uitbuiting van

kinderen actief te ondersteunen en anderzijds deze fenome-
nen te voorkomen en te bestrijden.

Child focus handelt volledig onaflrankelijk, enkel in het

belang van de kinderen.

PLEEGZORG, ZORG VOOR EEN
WERELD VAN VERSCHIL !

Word pleeggezin en zorg voor een wereld van verschil

Sommige kinderen hebben het minder goed dan
andere
Soms kunnen kinderen voor kortere of zelfs voor langere tdd
niet thuis bliiven wonen

Gelukkig zijn er voor hen organisaties als de onze,
organisaties die een andere thuis zoeken voor deze

kinderen.
En daarvoor hebben we u nodigl

Pleegouder worden
Pleegouder worden houdt (veel) meer in dan het delen van

een dak. Het staat voor bieden ran aandacht. tijd. zorg en

liefde. Het gaat om samenwerken met de kinderen. maar ook
met de ouders van die kinderen én met de dienst voor pleeg-

zorg.

Het is, met andere woorden. een ingrijpende beslissing voor
jezelf, je omgeving én voor het pleegkind!
Maar.... als gemotiveerd pleeggezinzorgÍ u voor ....

.... een wereld van verschil!
Plaatsing in een liefdevol gezin betekent voor het kind een

belangrijke zorg minder. Een enorme druk valt weg,
waardoor ze zich opnieuw op de toekomst kunnen richten.
Uw beslissing maakt dus echt een wereld van verschil.
Een wereld waarin pleegkinderen een betere toekomst
krijgen.

Vraag onze brochure
Als u overweegt om van uw gezin een pleeggezin te maken,
vraag dan meteen onze brochure aan op het gratis nummer :

0800-30181. U kan ook steeds terecht op onze website :

www.opvang.be
of in onze afdeling West-Vlaanderen
Werfstraat 72, 8000 Brugge, te! 050134.25.28

e-mail :brugge@opvang.be

Opvang vzw, Vrijzinnige Dienst voor Pleegzorg.

l0



DE VLAAMSE KANKERTELEFOON

De Vlaamse Kankertelefoon is er voor iedereen die
vragen heeft over kanker : in de eerste plaats voor de patiën-

ten, maar ook voor hun familieleden en vrienden.

078 I 150 151

U kan er terecht voor een luisterend oor , een deskundig
advies of een bemoedigend gesprek.

U kan anoniem bellen. Een ervaren team van sociaal
verpleegkundigen en kankerspecialisten staat u te woord.
U kunt de Vlaamse Kankertelefoon bellen voor
informatie over :

. voÍïnen van kanker

. opsporingsmogelijkheden

. behandelingen

. alternatieve behandelingsmethodes

. problemen tijdens het herstel

. pijnbestrijding

. begeleiding en opvang van patiënten

. sociale voorzieningen voor patiënten

. contact met andere patiënten

. zelftiulpgroepen

. teams voor palliatieve zorg.

De Vlaamse Kankertelefoon is elke werkdag bereikbaar van

9 tot l7 uur.

Café en Feestzaal

De Nieuwe Blauwe Toren

Zaal voor alle gelegenheden tot 200 personen:

huwelijken, communieleesten, vergaderingen, rouwmaaltijden

Eigen keuken! - Ruime parking!

Blankenbergse Steenweg2 - 8377 Zuienkerke
Tel./Fax O5Ol3t 44 65 - GSM 0497142 32 98

lowy_Qk
Sluizenstraat 67 169',' 8450 Bredene

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

ombochtelijke geitenkoqs
openbore morkten:

woe. zot. Knokke
zondag 5t. Michiels
donderdog Zedelgem
donderdognomiddog folkloremorkt Heist
vrijdog Blankenberge

verkoop op de hoeve di en vrijd. no 17u.

Meet kerksest root 16 Zui enkerke
tel. 050 - 417618

,KrE
VAN

TUINEN
FREDDY

RYCKEGEM
AANI.IIG EN ONI'EBHOIID

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

GSM 0476136 16 50
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-OPENBARE 
WERKEN,

VERKOOPPUNTEN HUISVUI.
ZAKKEN EN PMD ZAKKEN

Voor de aankoop van huisvuil en PMD-zakken kan je naast

het gemeentehuis ook terecht in een aantal extra verkoop-
punten :

. slagerij Herman, Nieuwe Steenweg 60, Zuienkerke

. ip't Hoeksde, Nieuwe Steenweg 64, Zuienkerke

. voedingswinkel Maria Vande Walle, Kerkstraat 3,

Zuienkerke
. Nieuwe Polder van Blankenberge, Kapellestraat 36,

Houtave
. brj de Burgemeester, Dorpweg 24,Meetkerke
. pastorie Nieuwmunster, Kathy Lamoral,

Doelhofstraat 37, Nieuwmunster
. aan de huisvuilwagen
kostp rij s hui svuilzakken
grote bruine huisvuilzakken van 75 liter: 12,5 euro per rol
kleine bruine huisvuilzakken van 40 liter: 7,5 euro per rol
pmd zakken : 5 euro per rol.

KERKEN

De restauratie van de ramen en opschikkingswerken aan de
gevels van de SinrBartholomeuskerk te Nieuwmunster en

de Sint-Bavokerk te Houtave kan eindelijk aangevat
worden.Het dossier werd reeds tien jaar eerder opgestart.
De aanbesteding had plaats op 28 augustus 2001 en is

nu goedgekeurd. Op I I juni 2003 had een coördinatie-
vergadering plaats en is er bepaald dat de aannemer op
I september 2003 allereerst zou starten met het herstel van
de kerk te Nieuwmunster vermits deze kerk erg dringend aan

restauratie toe is. De stelling zou reeds in de 2de helft van
augustus geplaatst worden.
De werken zijn toevertrouwd aan de firma
BVBA J. Seynhaeve uit Hooglede, die ook de kerk van
Zuienkerke heeft hersteld.
De uitvoeringstermijn voor de beide kerken is 100

werkdagen.

De aanbestedingsprijs is 312.846,4 euro (BTW. incl.).

TOEGANGSWEG NAAR DE KERK
ZUIENKERKE

Na het herstel van de kerk werd ook de toegangsweg
hersteld.

Dit werk was niet in het dossier opgenomen, maar de weg
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IANDBOUWEN MILIEU
diende dringend herlegd te worden wegens de vele
verzakkingen. De bestaande mozai'eken werden herlegd
en afgeboord met herbruik kasseien, wat een mooi uitzicht
geeft.

De werken werden uitgevoerd door de firma Kimpe uit
Gistel.

LANDBOU\ryWEGEN

De herstellingswerken aan de landbouwwegen
Kerkhofstraat, Mareweg en Oosternieuwweg Zuid zullen
starten vanaf I september 2003.
De nodige signalisatie zal door de aannemer aangebracht
worden.

De aanbestedingsprijs is 42.504.6.1 euro (BTW. incl.).
De uitvoeringstermijn is 20 werkdagen.

KERKHOF ZUIENKERKE

Op het kerkhof van Zuienkerke werden 5 urnegraven
geplaatst als altematief voor het columbarium.
Een umegraf bestaat uit een urnekelder. die in de grond
geplaatst is en die 2 urnen kan bevatten. Daar bovenop komt
een schuine sokkel met herdenkingsplaat. waarin de namen
gegrift zijn. Er is ook nog plaats om enkele bloemen aan te
planten.

R. De Clerck
schepen van openbare werken

NAAMBORDEN AAN DE TOE.
GANGSWEGEN VAN DE HOEVEN

De "werkgroep" van Zuienkerke heeft jaren geleden een

actie ondemomen om aan de toegangswegen van de
landbouwbedrijven de naam van de hoeve aan te brengen.
De naam werd in een mooi lettertype ingewerkt in een stuk
boomschors.

Op vele plaatsen prijken de borden nog, andere zijn
verdwenen of in minder goede staat.

VVV wil onderzoeken in hoeverre het nuttig zolzijn te wer-
ken aan vernieuwing en in hoeverre de landbouwers dat ook
zouden willen.

Vandaar deze oproep via ons gemeentelijk informatieblad.
Gelieve onderstaande vragenlijst in te vullen en terug te
bezorgen op het gemeentehuis
(ter attentie van Jeannine Samijn) ten laatste op I september
2003.
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Deze vragenlijst is niet bindend. Aan de hand van de

inzendingen bekijkt VVV dan de mogelijkheden en brengt
geïnteresseerden op de hoogte van de stand van zaken

ZOMERBOSKRANT 2003.

De Vereniging voor Bos in Vlaanderen (VBV) orga-
niseert 5 zomertochten in de Vlaamse provincies.

De Vereniging voor Bos in Vlaanderen vzw (VBV) pakt ook
dit jaar opnieuw uit met de Zomerboskrant voor wandelaars

en fietsers. In de Zomerboskrant staan 4 wandelingen en I
fietstocht in en rond Vlaamse Bossen. De 5 tochten zijn
verspreid over de Vlaamse provincies. Deelnemers kunnen
heel wat opsteken over ecologische, socio-culturele en

geografische kenmerken van de verschillende locaties.

Reeds voor de vijfde maal treedt de Vereniging voor Bos in
Vlaanderen in de vakantieperiode naar buiten met de

Zomerboskrant. In alle provincies vind je een wandel- of
fletstocht in een bekend of minder bekend bosgebied van

Vlaanderen. Trek alvast uw korte broek en t-shirt aan, duim
met ons voor een zonovergoten zomer en ga op stap met
onze Zometboskrant.

West- Vlaanderen : Ooit was het Vrijbos van Houthulst
meer dan 4000 hectaren groot en het belangrijkste bos van

de 'Vlaanders'. Wij stippelden in de omgeving van het

Vrijbos een prachtige fietstocht uit doorheen het landschap

met bosrelicten en dreven, die getuigen van het uitgestrekte
woud van veeleer. Je komt oog in oog te staan met de over-
blijfselen van het woelige oorlogsverleden dat de streek

kenmerkt. Deze fietstocht (ca.25 km) door een bosrijk
stukje West-Vlaanderen zal u beslist verrassen!

De zomerboskrant 2003 kost 5 euro en is vanaf I juli 2003

te verkrijgen!
Betalen kan op rekening 448-360531-56 met vermelding
"zomerboskrant 2003" van Vereniging voor Bos in
Vlaanderen vzw. Geraardbergsesteenweg 267, 9090
Gontrode.
Na ontvangst van de betaling wordt de Zomerboskrant
opgestuurd!

tel : 091264 90 50 fax : 09/264 90 92

email : info@vbv.be

DE BOSGROEP HOUTLAND:
EERSTE HULP VOOR BOS.
EIGENAARS

Met de bosgroep Houtland bouwen we aan aantrekkelijke
en natuurvriendelijke privé-bossen waaryan de eigenaar zelf
een actieve, deskundige en gemotiveerde beheerder wrodt.

Voor meer info over deze vrijwillige samenwerking tussen

boseigenaars kan u zich wenden tot Jan Goris, Kasteel

Tillegem, Tillegemstraat 81, 8200 Sint-Michiels tel.
050 I 40.7 0.23 - e-mail : j an. gori s @ west-vlaanderen.be

of tot de milieuambtenaar van uw gemeente.

Ondergetekende,

Straat en nummer :

Van hoeve:

Is geïnteresseerd in een nieuw bord met de benaming van

het bedrijf en wenst hieromtrent vrijblijvend op de hoogte

gehouden te worden
Handtekening,

VLAAMS GEWEST : UITERSTE
DATUM EERSTE CONTROLE
BOVENGRONDSE MAZOUTTANKS
1 AUGUSTUS 2003.

Na de ondergrondse tanks in 2002 moeten nu ook de boven-
grondse tanks aan een eenvoudige visuele controle worden
onderworpen. Voor I augustus 2003 moeten alle boven-
grondse tanks een attest toegekend krijgen door een erkend

technicus. Dit wordt ondersteund op de vernieuwde
website van Informazout www.informazout.be
waar zowel professionelen als consumenten terecht kunnen

met hun vragen rond uitwerking en wetgeving.

Verlengde overgangstermijn eindigt op I augustus 2003.

In 2000 sloot de mazoutsector een Milieubeleids-
overeenkomst met Minister van Leefmilieu Dua waarin de

overgangstermijn werd verlengd voor de eerste periodieke
controle op bestaande tanks (bestemd voor de verwarming
van gebouwen en met een inhoud kleiner dan 20 000 liter).
De verlengde termijn voor ondergrondse tanks verstreek

reeds op I augustus 2002.

Dit jaar, op I augustus 2003, verstrijkt ook de verlengde

termijn voor de bovengrondse tanks.

Belangrijk om te weten is dat een bovengrondse tank voor
particulier gebruik met een inhoud kleiner dan 5000 liter en

geplaatst voor l/8/1995 door een erkend technicus moet
nagezien worden of de tank lekvrij en voldoende beveiligd
is. Het gaat hier om een eenvoudige visuele controle,
zonder dichtheidsproef. Deze bestaande (geplaatst voor
l/811995) bovengrondse tanks moeten ook niet dubbel-
wandig zijn noch ingekuipt worden. De controle zal door
een attest met een groene dop of kenplaatje worden
bevestigd. Het attest moet het erkenningsnummer van de

technicus, de datum van controle en de geldigheidsduur
meedelen. Door dit attest zijn zowel de eigenaar als de

leverancier van de tank wettelijk in orde en kunnen zij,
indien nodig, beroep doen op een verzekering of op een

fonds dat nog in voorbereiding is.

De eerstvolgende herhalingscontrole is pas na 5 jaar.
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-CULTUUR
OPEN MONUMENTENDAG
14 SEPTEMBER 2003.

Op Zondag 14 september 2003 gaat Open Monumentdag
Vlaanderen voor de 15 de maal door op talrijke Vlaamse
Gemeenten. Ook onze gemeente is van de partij met een

programma, u aangeboden door de werkgroep Open
Monumentenzorg. Het is zeker de moeite waard om deze

dag vrij te houden, familie en kennissen uit te nodigen en

ons een bezoek te brengen.

Zoals u misschien weet, werkt Open Monumentendag
Vlaanderen met thema's. Dit jaar is STEEN het
centrale uitgangspunt. Bedenk maar even wat voor een

waardevolle grondstof steen is. Je bouwt er je huis mee.

Met natuursteen, baksteen, met pannen voor het dak. En al

die verschillende soortenl Denk maar even terug in de tijd,
onze boerderijen, her en der verspreid over het polderland-
schap, schutting biedend voor mens en dier en voedsel.
Onze kerken, opgetrokken in natuursteen en baksteen.
Van waar kwamen die stenen, hoe werden ze hier gebracht.
Want goede wegen waren er geenszins om die zware ardui-
nen zuilen te vervoeren - dus maar over water met een

boot. Waar waren die kanalen? Hoe zagen die boten er uit,
waar hebben ze aangemeerd?
En die bakstenen, van welk materiaal werden ze gemaakt,
en hoe en met welke brandstof werden ze gebakken. En
waren ze allemaal gelijk?
Vele vragen waar wij met een tentoonstelling rond steen in
de zaal Spietsela u een antwoord verschaffen over de vind-
plaatsen van klei en de nodige turf (brandstofl, de produc-
tiemethodes, en levend verhaal van personen die nog in de

steenovens gewerkt hebben. En wist je dat er een kerkelij-
ke baksteen bestaat.

Verschillend interessante baksteenconstructies staan die
dag van nabij te bekijken en in de namiddag een geleid
bezoek, met een bus aan de verschillende locaties.

FrankDuronCOM

KUNSTROUTE 2003.

De zesde Zuienkerkse kunstroute gaat door op 9 & l0 en
15,16 &17 augustus en biedt net zoals de vorige uitgaven
een gevarieerde waaier van kunstwerken uit verschillende
disciplines. De locaties in de vier deelgemeenten zijn ver-
bonden door een aangename, bewegwijzerde route van een

kleine 30 kilometer door het zomerse polderlandschap. Een
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goed idee dus voor een uitstapje met de fiets.
De gemeentelijke Cultuurraad staat in voor de organisatie
en antwoord graag op al uw vragen.

CENTRAAL INFOPUNT: ZUIENKERKE "Spietsela"
Hier wordt een staalkaart van de werken van de deel-
nemende kunstenaars tentoonge steld.

DE KUNSTENAARS:

ZUIENKERKE: De Notelaar

Linda Mac-Kinnon werd in Prince Edward Island
(Canada) geboren en leerde zichzelf aquarelleren. Sinds
1997 is zij lesgeefster in het Vrij Atelier te Brugge. Ze nam
deel aan talrijke tentoonstellingen. Schilderen is voor Linda
een feest van ziel en zinnen, een levensnoodzakelijke
activiteit. Schilderen is leven en het leven wordt door de

artieste geschilderd. Aquarel is een moeilijke techniek en

vereist een hoge concentratie. Linda heeft deze artistieke
expressieve vorm op vele jaren tijd tot de hare gemaakt,

Met een goed gevoel voor proportie bedwingt zij de

talrijke hindernissen die een kunstenares op haar weg
ontmoet. Linda's eigen kritische ingesteldheid staat borg
voor een globale selectie.

Jean Allemeersch
Eigenzinnig. Rauw. Dramatisch.
Kleuren. Hevig. Schreeuwen.
Eros. Thanatos.
Man. Vrouw.
Tonen. Verbergen.

Koper. Lood. Ijzer.
Triomf. Vanbinnen!

MEETKERKE : 't Polderschooltje

Annick De Wispelaere kreeg via het Centrum voor
Culturele Vorming de smaak te pakken om te beginnen
boetseren. Dit werd ondertussen aangevuld met
diverse workshops. Tenslotte volgde zij de opleiding beeld-
houwen aan de Academie van Brugge en Eeklo.
In de Academie van Eeklo werd niet louter in klei gewerkt,
maar ook in pleister, beton, polyester, witsteen en

recentelijk in brons. De beelden drukken vooral eenvoud uit
en zijn bijna uitsluitend figuratief: meerdere kleine, sobere,

schetsmatige modellen; enkele licht gestileerde grote
figuren, portret en een aanzet tot abstract werk.
Het is de eerste keer dat Annick met haar werk naar buiten
komt.



Aimée Mary volgde vier jaar academie te Brugge. Ze
behaalde er de regeringsmedaille voor levend model en de
prijs Dokter De Meyer. Later volgde ook de prijs van de
provincie West-Vlaanderen. Ze exposeerde vier keer in de

Korrekelder en nam deel aan Íalloze tentoonstellingen in
binnen- en buitenland. Elf jaar geleden begon Aimée met
een rijke productie keramiek en zeefdruk in Eeklo. Daar en

in andere ateliers werkt ze nog steeds. Ze streeft naar

eenvoud en haar werk kan men speels en origineel noemen,
in de creatie van ongekende lijnen, vormen en kleuren.

Sien Mestdagh houdt van schilderen, kleuren, verf en pen-

selen. Fragmenten en details van concrete voorwerpen en

ruimtes, elementen uit de natuur vormen vaak de basis voor
uitwerking in haar schilderijen. Ze worden breder en dieper
geabstraheerd en bereiken een eenheid van vlakken en

kleuren die de toeschouwer zelf kan invullen. Diepe
gevoeligheid en luchtige speelsheid wisselen elkaar
geregeld af. We krijgen tedere opluchtingen, sfeervolle
kleuren met diepgrijpende, krachtige en soms onstuimige
impressies te zien. Kleur, sfeer en betiteling reiken elkaar
de hand in haar schilderijen.

Micheline Proot
Vertrekkend vanuit een zekere materie, voor mij de klei,
om stilaan schepper te worden van "iets".
dat sommige mensen "kunst" noemen.

Voor mij is het alleen "mijn werk",
met klei gemaakt en waarvan het vertrekpunt
soms gevonden voorwerpen zijn,
zoals ijzer en hout.
De bomen en de aarde

blijven mijn belangrijkste inspiratiebron.
De aarde, waar mijn zoon terugkeerde.
is voor mij nu nog belangrijker.

HOUTAVE: Herberg Drie Koningen

Zoëv is in 1955 geboren. Zij is autodidacte en brengt
schilderijen (gouache) op doek en tekeningen in
Oost-Indische inkt. Recent legt zij zich toe op het beschil-
deren van glaswerk. Zoëv stelt al sinds 1976 tentoon.

HOUTAVE: De Maere

Rita Kyndt is in 1949 geboren en woont sinds 1972 in
Brugge. Zij wilde iets met haar handen doen, creatief bezig
zijn en volgde daarom teken- en aquarellessen. In 1995

kreeg ze de liefde voor de klei te pakken via een cursus
pottenbakken. Maar zij wilde meer, echte beelden maken,
leven creëren uit dode grijze materie. Zi1 ontwikkelde
stilaan een eigen stijl, eigen vormen en ideeën. Kilo's klei
werden zachte beelden. Als die dan uit de roodgloeiende
oven komen, ervaart Rita het als een zoveelste geboorte.
Haar keramiek is meer dan een kunstobject. Het houdt je

gezelschap, het zoekt een plaats in je leefwereld. Haar
beelden spreken je aan.

Janneke Neele werd in 1946 in Groede (NL)
geboren en woont al meer dan32jaar in Brugge. In 1989

begon zij op zijde te schilderen. Na een aantal jaar startte
zij met aquarel, omdat die techniek meer mogelijkheden
bood. Janneke volgde verschillende cursussen in België en

Nederland. Om haar kennis van het tekenen te verbeteren
volgde zij vijf jaar teken-academie in Maldegem. Janneke

schildert heel graag op locatie: het Vlaamse landschap en

zeegezichten dragen haar voorkeur weg, maar ook bloemen
komen aan bod. Zij wil nog steeds bijleren: cursussen en

het aanleren van nieuwe technieken blijven haar boeien.

NIEUWMUNSTER: De Bommel

Levenslust en vreugde typeren Kristien Berings ten volle.
Zij zingt, musiceert, danst, tekent en schildert. De wereld is
haar tuin, die zij koestert en waar niets aan haar aandacht
ontsnapt.
In haar meest recente werk toont ze een plaats die haar dier-
baar is: het kasteel Rooigem dat ze vanuit een emotionele
hoek heeft gezien en geschilderd.
Met haar werk houdt Kristien ons een spiegel voor van

eenvoud en nederigheid, ontzag, respect voor de harmonie
van het volle leven.

Het werk van Kristien Berings verdient onze aandacht en
warme belangstelling.

Jean-Pierre Desmidt volgde een opleiding tot binnenhuis-
decorateur-tekenaar aan de Academie voor Schone Kunsten
in Sint-Joost-ten-Node. Hij verdiepte zich in de keramiek
bij Johan Nyssens.
"Sinds ik met klei bezig ben, heb ik het gevoel dat ik altijd
naar klei terug kan komen. Ik vind het heerlijk om te
kneden en te vormen. Elke kleur, elk motief en elke vorm is
als het ware de spiegel van mijn diepste gedachten en
gevoelens. Soms zijn de creaties speels en grappig, soms

rebels en soms getuigen ze van een diepe ernst. Maar voor-
al wil ik dat mensen van het kijken genieten"

Chris Vandekeere is een bescheiden maar veelzijdige
kunstenares. Zij beheerst verschillende technieken: aquarel
op zijde en papier, olieverf en pasteltekeningen. Chris zoekt
meestal haar inspiratie in de natuur. Het is niet uitzonderlijk
dat ze 's morgens vroeg de natuur intrekt en de schoonheid
ervan vastlegt op doek.

ktlder
Vanaf half juli vindt u een plooifolder met de uitgestippelde
route in het gemeentehuis en bij de lokale middenstand en

horeca.
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DE KUNST VAN HET SAMENLEVEN

Het Provinciaal Integratiecentrum West-Vlaanderen vzw
onderneemt acties om het harmonieus samen-leven tussen

alle inwoners van West-Vlaanderen te bevorderen.
Onze focus is de relatie tussen autochtone en allochtone
inwoners en het wegwerken van discriminatie, achterstand
en achterstelling van etnisch-culturele minderheden in de

provincie.
Over samenleven en integratie is het laatste jaar heel wat te
doen geweest. In dat kader willen we, als provinciaal
integratiecentrum, erkend door het Vlaams Ministerie van

Welzijn, Gezondheid, Gelijke Kansen en Ontwikkelings-
samenwerking, in samenwerking met het provinciebestuur
van West-Vlaanderen , uitgeverij Roularta en Mercator een

concept lanceren, dat voedsel moet geven aan die maat-
schappelijke discussie. We willen in elke geval een zo breed
mogelijk publiek bereiken.
Het concept is drieledig.

Op 16 november 2003, de internationale dag van de ver-
draagzaamheid, willen we een reader op de markt brengen.

die de realiteit van het integratiewerk in West-Vlaanderen

WV WINNAAR CULTUURPRIJS

Dit jaar werd de cultuurprijs "Koen Scherpereel" gewonnen
door VVV. Zuienkerke.
Het bestuur van VVV bestaat uit Freddy Decancq, Jacques
Demeyere, Gilbert Jonckheere, Romain Van Belle en Johan
Van Thourhout en Jeannine Samijn.
Zij ontvingen deze prijs tijdens de vooropening van de
kunsttentoonstelling omwille van hun inzet om Zuienkerke
toeristisch aantrekkelijker te maken.

toelicht. De medewerkers van het Provinciaal
Integratiecentrum West-Vlaanderen vzw. en verschillende
contacten zijn vandaag volop bezig hun ervaringen en hun
visie over deelaspecten van het integratiewerk op papier te

zeÍten.

Samen met de voorstelling van het boek, willen we een

tentoonstelling openen, met werken, die het centrale thema
uitbeelden. Daartoe organiseren we de wedstrijd "De kunst
van het samenleven" en nodigen wij iedereen graag uit hun
kijk op deze samen-leving vorm te geven.

Het is de bedoeling de winnende inzending op te nemen als

centraal element op de cover van de reader. De winnaar van

de wedstrijd ontvangt de som van 2.500 euro.

Voor de praktische informatie. zoals het wedstrijd-
reglement en het inschrijvingsdossier. kijk op de website

www.pic-wvl.be
De uiterste datum voor het bezorgen van de volledig
ingevulde inschrijvingsdossiers is op I augustus 2003.

De vierkenkerkenroute, het polderarrangement. de toeristi-
sche folder en de naambordjes bij de waterlopen zijn een

idee en realisatie van VVV. Op pagina 2l van dit nummer,
onder de rubriek "Toerisme" stelt VVV zijn nieuwe
initiatief voor, en op pagina l2 'Naamborden aan de toe-
gangswegen van de hoeven" kunt u lezen wat VVV alweer
"in petto" heeft.

Jeurrrritte Surrri.jn, t'oor:.iÍter VVV.
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I JEUGD
ROEFEL 2OO3

De laatste zaterdagvan juni was sowieso Roefeldag in de tijd
dat de Koning Boudewijnstichting de actie ondersteunde.
Wie nog 'roefelt'doet dit tegenwoordig wanneer hij wil. De
stuurgroep van Zuienkerke houdt zich in principe aan de

laatste zaterdag,tenzij er bepaalde redenen zijn om de datum
te wijzigen, maar dan moeten we dit tijdig weten. Toen er
reeds heel veel contacten gelegd waren dit jaar kwamen we
aan de weet dat het schoolfeest van Akkerwinde ook op 28
juni viel. Wij konden -echt tot onze spijr de roefeldag niet
meer verplaatsen naar een andere datum.

Gezien het een gemeentelijke activiteit betreft moesten alle

kinderen toch uitgenodigd worden. Tegelijk met de uitnodi-
gingen hebben we brie{e gestuurd naar de directie van

Akkerwinde om onze spijt uit te drukken over het samenval-

len van de twee activiteiten. We hebben ook geen activiteiten
laten doorgaan in Nieuwmunster-dorp om de kinderen die op
het schoolfeest moesten zijn niet te treiteren.
We vonden het heel jammer dat zij er niet bij konden zijn en

zullen er in de toekomst dubbele aandacht aan besteden om
dergelijke ongelukkige voorvallen te vermijden.

En nu een kone terugblik op de achtste "zonnige" Roefel
van Zuienkerke
We moesten het met minder deelnemers stellen, vanwege het

uitblijven van de kinderen uit Nieuwmunster. In kleine
groepjes trokken de kinderen van de eerste en tweede graad

naar drie evenementen, de derde graad kreeg twee (maar

langere) activiteiten. Er waren ook activiteiten buiten de

gemeente namelijk in Brugge, Bredene en De Haan . Als
vervoermiddel waren de moto's weer erg in trek. Frank De
Veirman en Werner Verleye wisten de nodige motorrijders
ook dit jaar weer waÍïn te maken voor de goede zaak. Weer

Drnr VANTORRE
uw speciolist in de streek

voor olle interieurinrichting

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

Ook olle schriinwerk op moot.

Brugse Steenweg I
8377 Zuienkerke

tel. O495 47 55 37

een nieuwigheid: de kinderen die op bezoek gingen bij
Urbain (rattenvanger bij de Polder) moesten dit jaar niet
"trappen" op de "billenkarren" maar kregen een lift van een

oldtimer van 70 jaar oud.

De kinderen kregen bij aankomst een ijsje, als tussendoortje

een brik fruitsap en als afsluiter een hotdog en frisdrank.
Naast de vaste ploeg van de stuurgroep, die ik bij deze van

harte wil danken voor de prettige samenwerking en de

mateloze inzet, staken de vele vrijwillige medewerkers,

chauffeurs en begeleiders ook ditjaar weer de handen uit de

mouwen om het de kinderen naar de zin te maken. De
zesdeklassers verzorgden de bedankingsreceptie.

Nieuwe afspraak: 26 juni 20041

Jeannine Stunij n, voo r:itte r sluurgroep Roefe I

rrrffindirnoqW 
IMMOBILIEN BVBA

ÏANIA ROOSE VERHUUR.VERI(OOP

WENDIM0 BVBA / Joksrool 14 / 8420 WENDUINE

TETEF00N (0)50 / 427205 / FA)( (0)50 / 42 4s 27

WWW.WEND!MO.BE
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-OT{DERWIJS
POLDERSCHOOLTJE MEETKERKE

Bezoek aan kinderboerderij: zelf broodjes bakken. Schoolreis naar Paradisio. Wat een mooie natuur!

Computer in klas. Leuk, maar vooral leerrijk. Kunst in de kleuterklas.

l8

Speelplaats vernieuwd.
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-SPORT Eï,{ VRIJE TIJD
MEHONI ZOEKT

. Jongens/meisjes vanaf 9 jaar die hun energie kwijt willen
in een goede jeugdopleiding volleybal.

. Dames/heren vanaf 16 jau die hun volleybaltalenten wil-
len demonstreren bij de provinciale dames-/herenploegen.

. Gemotiveerde trainer/trainster-coach die ons ervaren

trainersteam wil ondersteunen.

interesse? bel 0496163.1 4.35

of mail Heidi.Willem @campina.com

Wij geven je graag meer inlichtingen.
Mehoni doet ook dit jaar opnieuw de bar op de

Coupurefeesten te Brugge op zaterdag 2 augustus en zondag

3 augustus. Wie onze ploeg wil steunen, is van harte welkom.

Je krijgt een mix van muziek, drank, zon, barbecue en een

uitstekende bediening.

WIE WIL MET ONS MEE BUITEN
SFORTEN ????

Joggen, lopen, fietsen of een flinke wandeling

Samenkomst aan de sportzaal

Elke dinsdagavond te Zuienkerke, om l9 uur
inlichtingen Edith Dekeyzer - Van Belle 050/41.35.62

vakantiegenoegens

U KUNT HET SPORTPLEZIER IN
VLAANDEREN VERHOGEN.

100.000 Vlamingen doen regelmatig aan sport! Omdat
sporten plezierig en gezond is. Door veilig, verantwoord en

gezond te sporten, kan het spoÍplezier nog verhogen.

Om hierbij te helpen heeft de Vlaamse overheid een nieuwe
website in het leven seroeDen : www.sezondsoorten.be
Via deze site willen we sporters van elk niveau begeleiden.

Spofiansen en andere experts geven er tips om een gezond

trainingsschema op te stellen, om blessures te voorkomen en

te verzorgen. Bovendien geven ze informatie over de Vlaamse
regelgeving terzake en advies over een gezonde en evenwich-
tige voeding.
Kortom, wwwgezondsporten.be bevat alle informatie die
nodig is om op een verantwoorde en prettige manier te bfiven
sporten.

Laten we er samen voor zorgen dat het sportplezier gewaar-

borgd blijft, met zo weinig mogelijk gezondheidsrisico's.

FOTOFIETSZOEKTOCHT

Op zondag 24 augustus organiseefi de Zuienkerkse sportraad

een fietszoektocht. Het parcours gaat langs de vier dolpen en

bedraagt ongeveer 20 kilometer.

vertrek : cafetaria gemeentelijke basisschool tussen en l0 en

l4 uur
aankomst : cafetaria gemeentelijke basisschool voor 17.30

uur.

inschrijving (enkel de dag zelf) 1,50 euro per deelnemer.

Iedereen is van harle welkom en er zijn bovendien mooie

prijzen te winnen .

Voor meer info : Alain De Vlieghe

Nieuwe Steenweg 40a. 837 7 Zuienkerke. tel. 0501 4 | .5 5.42

INTERREGIONALE SPORT.
MANIFESTATIE.

IRES 2OO3
InterREgionale Sportmanifestatie

Een treffen op sportief vlak met culinaire specialitei-
ten, muzikale accenten en interculturele contacten

Geïnteresseerd om met je team het op te nemen
tegen provincie Oost-Vlaanderen, stad Brugge,

gemeente Vlissingen, gemeente Middelburg, provin-
cie Zeeland, Ville de Dunkerqu€, ...

Er is : volleybal - minivoetbal - petanque - tennis -
volkssporten - Afrikaanse dans - aerobic - tai-bo -

zelfverdediging - schermen - ludieke zeskamp.

Waar: Bloso sportcentrum Speelpleinlaan I Brugge

Wanneer: zaterdag 20 september 2003

Aanvang: 10.00 uur

INFO: www.ires.be

Aansluitend op IRES kan je de zondag deelnemen aan

'Kroenkelen' : een wandel- en fietstocht doorheen Brugge.

Schrijf jezelf en je team nu in via de website en laat
de anderen versteld staan!

t9



-BIBLIOTHEEK
DE BIBLIOTHEEK GAAT MET
VAKANTIE

De jaarlijkse sluiting tijdens de vakantie begint op woens-
dag 6 augustus en loopt tot en met zaterdag l6 augustus.
Zoals elk jaar krijgt u de mogelijkheid om meer boeken
voor een langere uitleentermijn mee te nemen. Vanaf
woensdag 9 juli mag u l0 boeken uitkiezen voor een

periode van 6 weken. Neemt u nog langer vakantie dan
passen wij graag uw vervaldatum aan.

Wij wensen u alvast een prettige vakantie met veel
leesplezier toe.

Murleetr

EEN GREEP UIT DE AANWINSTEN

VOLWASSENENAFDELING

ROMANS

TITEL AUTEUR
Het rijk van de gouden draak IsabelAllende
De nachtwandelaar Marianne Fredriksson
Vossenhuid Minette Walters
Midzomermoord Henning Mankell
Hoe wil je rne hebben Ruby Wax

INFORMATIEVE BOEKEN

TITEL AUTEUR
Alles in de wok : snelle en

gemakkeliike wokrecepten. Piet Huysentruyt
Stupid white men :

Amerika onder George W. Bush Michael Moore
Alles over fruit en fruit-
gerechten : een uitgebreid
overzicht van vrijwel alle
fruitsoorten en meer dan
100 verleidelijke recepteen Maggie Mayhew

Kate Whiteman

JEUGDAFDELING

LEESBOEKEN

TITEL AUTEUR
Het zonnewiel Katrien Vervaele
Het engelenhuis Dirk Bracke

STRIPS

NIEUWE REEKSEN

Robbedoes en Kwabbernoot
Melisande
The Simpsons
Wateland.

EEN SCHAT AAN STRIPS IN DE
JEUGDBIB.

In elke huiskamer zijn ze te vinden en kinderen zijn er gek
op. Strips, ja daarover hebben we het, danken hun succes
vooral aan de wisselwerking tussen woord en beeld die
hen zo typeert. Zonder twijfel is het jonge volkje er dol op
omwille van de combinatie van eenvoudige actie en

humor.

Net als in verhalen in boekvorm, zijn er ook in beeld-
verhalen grote kwaliteitsverschillen. Er zijn foeilelijke
strips en er zijn juweeldes van woord en beeld. Net als bij
andere boeken komt het erop aan kinderen in contact te

brengen met variatie, met diverse verhaal- en tekenstijlen.
met verschillende genres, met originele boeken en die zijn
net zo goed onder de strips te vinden.

Onze bib biedt de betere strips aan. Je vindt er een

degelijke en gevarieerde stripcollectie waarin alle genres
vertegenwoordigd zijn. Ook dit jaar werd ons aanbod
voor de zomer aangevuld met de recentst verschenen

albums. Goed nieuws voor onze stripliefhebbers.
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-TOERISME
ANSICHTKAARTEN

Ansichtkaarten van Zuienkerke : een nieuw initiatief van

VVV Zuienkerke dat Zuienkerke positief in de

kijker brengt!

Eerstdaags komt een assortiment van l6 verschillende
prentkaarten met allemaal foto's van Zuienkerke in circu-
latie.
VVV realiseerde dit als volgt: alle zaken werden aange-

schreven met de vraag of zij geïnteresseerd waren in een

postkaart van hun eigen zaak met een oplage van 125

exemplaren (een haalbare oplage die werd aangeboden

aan een haalbare prijs). I I zaken tekenden in. De overige
vijf prentkaarten tonen algemene beelden van de vier
deelgemeenten.

Fotograaf van dienst Johan Van Thourhout trok enthousi-

ast op stap. Ikzelf zorgde voor de montage van de

verschillende beelden tot wat de ansichtkaarten uiteinde-
lijk werden.
De kaarten vindt u eerstdaags in de winkel.

De deelnemende zaken zijn (hun kaarten zijn uitsluitend
te verkrijgen in hun eigen zaak):

l. Algemene voeding'Ip't Hoeksde'
2. Café - Bistro 'Het Mortierken'
3. Café - Restaurant - Feestzaal 'Breughelhof'
4. Herberg 'Drie Koningen'
5, Manege'Vagevuur'
6. Restaurant - Feestzaal - Tearoom 'De Grote Stove'

1. Restaurant - Hotel ' D' Hofstee'
8. Restaurant 'De Lekkerbek'
9. Restaurant 'Hoeve Ten Doele'
10. Tearoom - Terras op de hoeve ,De Moerbeiboom
I l. Vakantieverblijf 'De Noorddijk'

V/ie de volledige verzameling wil aankopen weet meteen

waar terecht!

Jeannine Samijn. Voorzitter VW

Industrie 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

IIEMEUTEMEESTER
Ronny bvba aannemeÍsbedrijÍ
OPEI{BARE El{ PRIVAIE WERKEI{

Oostendesteenweg 7l TEL.: 050/31 67 13

8377 Zuienkerke - Houtaue FAX: 050/31 02 83

BTW BE 423 214 661 GSM: 0475/23 58 72
Email : demeulemeester@cobonet.be www.demeulemeestenonny.be

Bloemenweelde

Ezelstrqot I I I
8000 Brugge

Tel. 050/33 35 76
Fox 050/34 19 93

&
DTAVEro,{TER

k# bvba

JABBEKE. OUDENBURG

BEGRATENISSEN - CREMATIES. GRAFZERKEN - FI.JNERARIUM

www. begrafenissen-tavernier. be

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

Fax 050 - 81 4291
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-SEN/ORE'r
VIERDE SENIORE,NDAG

Op maandag 27 oktober 2003 gaaÍ de vierde senioren-
namiddag door.
Nu Roefel achter de rug is zal de stuurgroep
'Seniorennamiddag' ' die grotendeels uit dezelfde
mensen bestaat als de Roefelstuurgroep, weer aan het

werk gaan om alle Zuienkerkse zestigplussers een fijne
namiddag en avond aan te bieden.
Noteer deze datum alvast op uw kalender. Iedereen zal
nog persoonlijk uitgenodigd worden !

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD
(van minder dan 60 jaar)

om op 27 oktober een handje toe te steken

op de seniorennamiddag en- avond.
Contactpersoon: Jeannine Samijn

( 050 4l 19 35 ofGSM 0474 65 56 85

Jeannine Samijn, voorzitter stuurgroep

\ZAN
IIOUCKE N\/.

Eernegemstraat 44

8490 Snellegem

Tel. 050/81 t2 67 - 050181 23 28

Fax 050/81 34 56

GESPECIALISEERD IN VERKOOP
VAN GEREEDSCHAPPEN EN MACHINES

Makita. Metabo. Skil . Grasmaaiers
Dienst na verkoop

Exclusief verdeler voor België
MEZ MOTOREN BELGIUM

RESTAURANT

Doest

TER DorsrsrRAAT 4 - 8380 LrssEvrrcr
Teu 050154 40 82 - Fxx 050154 40 82

1174
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- VEREÀIG/ÀíGEN
VAKANTIEGENOEGENS

Zaterdag 30 augustus 2003 vertrekt Vakantiegenoegens
met een luxe autobus naar de Ardennen voor het afdalen
van de Lesse. Afspraak om zeven uur aan de kerk van

Zuienkerke.
Voor de mensen die het niet zo zien zitten om in een

boode rond te dobberen, is er een wandeling gepland in
Dinant.
Terugkomst in Zuienkerke is voorzien tegen ten laatste

22 tur.

Dit alles aan zeer democratische prijzen (per persoon)

Op zondag 28 september 2003 organiseert Vakantie-
genoegens voor de zesde maal een SMOEFELROUTE.
We fietsen of wandelen langs gemakkelijk toegankelijke
wegen door ons prachtig polderlandschap.

De afstand bij de wandeling is ongeveer l0 km en bij het

fietsen 30 km.
Men kan vrij starten tussen 14 en l-5 uur aan de

gemeenteschool van Zuienkerke.

De deelnanteprijs voor volvvassen

7 euro (leden) - 8,50 euro (niet-leden)

kinderen
5,50 euro(leden) - 7 euro (niet-leden).

info bij de bestuursleden.

eenpersoonskajak
tweepersoonskajak
wandelaars

leden
3I EUR
28 EUR
I6 EUR

niet-leden
34 EUR
3I EUR
I9 EUR

Inschrijven ten laatste tegen l5 augustus 2003 bU

Romain Van Belle, Nieuwe Steenweg 106, 050141.35.62

Filip Bouckaert, Nieuwe Steenweg 122,0494157 .03.91

Rik Gryp, Lettenburgstraat I I , 050/31 .19.21 .

Restouront

"9n9n4,4*/n/"
Rudy en Nydio Demeulemeester - Moermqn
Driftrreg 10,8377 Nieuwmunsler (Wenduine)

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

- mArina neirinch -
walram romboudstr aat I 3

8380 lissewege

tel.050154 67 40

gsm0495130 40 10



EBURGERLIJKE STAÀil)
GEBOORTEN

TIMON D'HONDT, zoontje van
De Keyser Veerle en D'hondt
Paul, geboren te Brugge op 28
maart 2003, wonende te
Zuienkerke.

CATO VIAENE, dochtertje van
Panesi Els en Viaene Christiaan,
geboren te Brugge op 29 maart
2003, wonende te Zuienkerke.

BRITT HARINCK, dochtertje van
Gunst Annick en van Harinck
Nico, geboren te Brugge op 30
maart 2003. wonende te
Zuienkerke.

MICHELE ABSON, dochtertje
van Lootens Kathleen en van
Abson Timothy, geboren te
Brugge op l7 april 2003, wonende
te Zuienkerke.

NONA DEBRUYCKER. dochter-
tje van Andries Katrien en van
Debruycker Christophe, geboren
te Brugge op l8 april 2003,
wonende te Houtave.

RALPH DANNEELS, zoontje van
Duininck Ellen en van Danneels
Wim, geboren te Brugge op 28
april 2003, wonende te Houtave.

BO VERSCHEURE, dochtertje
van Lauryssen Windy en van
Verscheure Theophiel. geboren te
Brugge op 29 april 2003, wonende
te Houtave.

JULIE GOETHALS, dochtertje
van Meuleman Els en van
Goethals Carl, geboren te Brugge
op 27 mei 2003, wonende te
Meetkerke.

FIEN LUCKER, dochtertje van
Lambert Katia en van Lucker
Koen, geboren te Brugge op 2 juni
2003, wonende te Nieuwmunster.

Wij wensen Timon, Cato, Britt,
Michele, Nona, Ralph, Bo, Julie en
Fien een lcmg, ge:oncl en gelukkig
levert toe!
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HUWELIJKEN

HANEGREEFS CARMEN gebo-
ren te Brugge op 6 september
l9l4 en JONCKHEERE FRANK,
geboren te Brugge op 22 februari
1974, gehuwd te Zuienkerke op 28

februari 2003.

ANN ROTSAERT, geboren te

Oostende op 15 juli 1976 en

DEVRIENDT NIKI geboren te

Torhout op 27 december 1976,
gehuwd te Zuienkerke op 26 april
2003.

DEWAELE GOEDROEN, gebo-
ren te Oostende op 28 september
1912 en PETILLION JORIS,
geboren Sint-Niklaas op l3
november l9l4, gehuwd te

Zuienkerke op l7 mei 2003.

VANBECKEVOORT VEVA.
geboren te Roeselare op 26 mei
1960 en GEORGES ERIC . gebo-
ren te Leuven op I I juli 1956,
gehuwd te Zuienkerke op 6 juni
2003.

NOTEBOOM KATRIEN, geboren
te Brugge op 12 september 1966

en DENDIEVEL KITTY, geboren
te Blankenberge op 13 oktober
1972, gehuwd te Zuienkerke op l6
juni 2003.

LESCRAUWAET MARINA,
geboren te Brugge op 27 augustus
1953 en DEYAERT MIREILLE.
geboren te Antwerpen op 5

november 1970, gehuwd te
Zuienkerke op l8 juni 2003.

STERFGEVALLEN

VANDAMME CESARINA. gebo-
ren Íe Zedelgem op 28 juni 1913,
wonende te Nieuwmunster. en
overleden te Blankenberge op 25
april 2003, weduwe van
Verplancke Juliaan.

FOCQUAERT MAGDALENA,
geboren te Maldegem op 26
november 1916 en overleden te
Damme op l0 april 2003, echtge-
note van De Sutter Renatus.

DE SUTTER RENATUS, geboren
te Adegem op 28 juni 1914 en

overleden te Blankenberge op 3

mei 2003. weduwnaar van
Focquaert Magdalena.

DE VEIRMAN ALBERT. geboren
te Zuienkerke op 6 juli 1929 en
overleden te Brugge op I-l mei
2003, echtgenoot van Sanders
Ivonne.

VAN RENTERGHEM GERMA-
NA, geboren te Houtave op 6 sep-
tember l92l en overleden te
Brugge op 23 mei 2003. echtgeno-
te van Linskens René.

LESCRAUWAET CARL. gebo-
ren te Brugge op 25 mei 1933 en
overleden te Zuienkerke op 2 juni
2003. echtgenoot van Wiemeersch
Erna.

Wij bieden de fantilie on:e tleel-
ttemirtg aart.

Proficiat aan de jonggeltuwden!



JUBILEUM

Op 12 mei 1953 huwden Oscar
Verhelst en Georgette Malstaf te

Zuienkerke.
Het echtpaar kreeg 5 kinderen en 8

kleinkinderen. Op l0 mei 2003

zeÍÍe de hele familie het Gouden
Koppel in de bloemen. We wensen

Oscar en Georgette nog veel
gezonde en gelukkige jaren toe in
hun vertrouwde en geliefde
Zuienkerke-dorp, waar ze gekend

staan als enthousiaste, sociale bur-
gers I

Frliuur
YIERWEGE

Blonkenbergse Steenweg 74
8377 Zuienkerke

Tel. 050/42.47.47
Sluilingsdog: moondog

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

Alle timmer- en schrijnwerk in hout en PVC

Ramen en deuren - rolluiken - dakvensters

garagepoorten - rolluikautomatisatie -gips-

kartonwanden - plafonds - binnendeuren

zonnewering - dakconstructie - parket

lnbraakbeveiliging ramen & deuren.

VAI\T VOOBEN
[ltichel

" KATTEROGHE "

Blonkenbergse steenwe g 17

8377 Zuienkerke
Tel, 050/41 39 ó3
Fox 050/42 60 24
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-MEÀ\rSEÀf VAI,{ BIJ OÀfS
IN BADPAK NAAR DE
VERKIEZINGEN

Drie Zuienkerkenaars zijn ingegaan op het voorstel van

de vliegmaatschappij Virgin Express om, in ruil voor een

vliegticket naar de zon, in badpak te gaan stemmen.

Geert Claerhout, Mieke Vanthournout en Danny Geldof
hebben dit weddenschap aanvaard en op zondag l8 mei
hebben zij zich in "zwemoutfit" in stembureau 298
aangemeld.
Resultaat: een ticket naar Bordeaux of Palma de

Mallorca.

De redactie wenst hen een deugddoende vakantie.

JOHAN VAN THOURHOUT

l3 april. Ik fiets richting Zuienkerke om bij Johan Van

Thourhout naar Parijs-Roubaix te kijken. Het is een

traditie: enkele klassiekers volgen wij samen bij hem
thuis. Ik geniet dan van de extra commentaar van een

wielerfanaat.
Terwijl ik aan het "butten" ben, vallen mij een paar feiten
te binnen die het de moeite waard maken "Van
Thourhoutje" even onder de schijnwerper van 'Mensen

van bij ons" te plaatsen:

100 bloedgiften, winnaar van het ontwerp van een relatie-
geschenk voor de gemeente, medewinnaar van de
cultuurprijs als lid van VVV Zuienkerke.
Eigenlijk is een interview niet echt nodig. Ik ken de
meeste verhalen, maar toch -na de koers- brengen we
alles even in herinnering.

"lk ben aJkomstig van Beveren-Roeselore, stucleercle acur

het instituut voor verpleegkunde te OosÍencle, w'aar ik
Jeannine leerde kennen. Ik was een levensgenieter zij een

nauwgezette studente. Toen de eindexaruens in zicht kwa-
nten begort ik te panikeren. Ik hacl haor ol een tijclje in de
gaÍen, vooral sederr wij samen srag,e liepen. Net vóór de
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"blok" begoruten wij onze relatie. Ik beperkte rnij tor ltet
leren van ltaar samenttotÍingen en belrualde nrijrr cliplorrrtr.

Vandaar dat het verhaal cle tortcle doet dqt ik ltaar natn
'voor haor korte inhoud' ".

Zuienkerke?
"Toeval. Toen we trouv'plcuutert lrudclert :ocliert ïe tutat'
w,oottst tussen Brederte en Brugge. Ik verk turta.f' de

eerste dag op de radiologie (in het begin tros itt ltet
Minnewoter ert het Oud Sirtt-Jcutslrcspitoul). Jeuttttitre

CONGRATULATIONS !

YOU GET TO FLY FOR FREE
YÍITH VIRGIN EXPRESS

Dear Madam,
Dear Sir.

Thank you very much for participating in our bikini contest! We are happy to tell
you that you have won 3 Virgin Express round tÍip tickets to eitheÍ Bordeaux or
P.lma ds M.llorqa. And that is not alll We wouldn't want to fore you to travel all
alone so you can thereÍore take your paítner with you for only halÍ the pricel

You cn book youÍ ílight until 15 oecember 2003 (travelling is also to be done
beÍore 15 Deember 2003). Your booking is subjecl to availability and only
available in promotional classes. School and public holidays may be excluded.
Tickets aÍe not transferable, not refundable and €nnol be sold.

All you have lo do to reserye your
is call us at: 070/35 36 37.

Enjoy your free flight and thanks again for participating in our bikini contest!

Virgin Express

Besl ShoÍl Haul Afline ofthe year 2002
ÍM Travel Awards ,rrgr, "rpr"tt1@

,{ffih-
,r ffi&^



deed huisbezoeken. We hadden al iets op het oog gehad in
De Haan en zoals het toen hoorde: ik bracht een slaap-

kamer mee en had die reeds gekocht maar de kleerkast

was te hoog voor dat huisje.Op een dag belt Jeannine dat

ze" iets" gezien had. Ze beschreef me waar het lag. Over
de middag reed ik er even naartoe. Ik zat echter op een

verkeerd adres: een prachtige fermette met tennis. Ik
dacht: oei, oei ziet zij dat zo groot? Maar toen was het in
werkelijkheid dit huis hier dat ze gevonden had. Ook hier
was het plafond te laag ,maar deze keer lieten we prompl
een sïukvan onze kast afzagen. Het stond ons danig aan.

Ik zei direct dat ik hier had willen oud worden. Toen we

hier zes maanden woonden, verkocht de eigenaar ziin
pand. Paniek: waar zouden we het geld halen, maar 't
lukte en zo werden we definitief Zuienkerkenaars."

De bloedgevers?
"We naar Zuienkerke kwam wonen kreeg de veldwachter,

Romuald Willem, over de vloer Hii was stichter en

voorzitter van de Vriendenkring van Bloedgevers.
Ambtshalve was zijn bezoek eigenlijk 'pro forma', maar
hij maakte wel héél nadrukkelijk propaganda voor de

bloedinzameling. De eersuolgende keer, december 1974,

trok ik naar de collecte (toen nog in het gemeentehuis).

Mijn vrouw durfde niet mee te gaan. Maart 75 waagde zij
het ook. Wij werden nvee fervente donoren, lot'amen laler
in het bestuur en werden uiteindelijk t'ooraitÍer en

penningmeester. Nu en dan gaven we eens geen bloed ont

één of andere reden (ik soms nxet het vooruitzicht van een

'zware' fietsrit, zij om ntedische redenen) en als bij
wonder heeft zij die ene bloedgift van september 74 nooit
kunnen inhalen. Zij stoat dus één gift achter en als

dusdanig werd ik gevierd voor 100 giften te Zuienkerke op

l5 maart en in het concertgebouw van Brugge op 5 april.
Zij moet 2004 afivacltten vooraleer in de prijzen te vallen.

Na 100 bloedgifteru heb ik er toch even bij stil gestaan

dat ik 100 maol een kleine bijdrage geleverd heb in het
genezingsproces van een -voor mij onbekende- zieke of
gewonde"

Je werk?
"Hoofdverpleegkundige op de dienst Radiologie-
Medische Beeldvorming in het AZ St-Jan te Brugge.

Direct nadat ik de school verlaÍen had ben ik op radiolo-
gie gaan werken, na een tijdje ben ik hoofdverpleger
geworden. Ik doe mijn werk nog steeds graag en probeer
altijd vriendelijk en geduldig te zijn met de patiënten.

Vooral voor hoogbejaarden moet het toch wel beangsti-
gend zijn in :.o'n groot ziekenhuis, laat staan als ze dan

nog -niet omringd door de zorg van familie- op onder-

z.oek moeten in een technische dienst als de onze. Ik heb

al altijd oog gehad voor de noden van die heel oude
mensen, maar tru ik bij mijn eigen schoonmoeder die 94

is, zie hoe weinig zelfredzaam «t'n nrensen nog zijn, heb

ik echt wel extra aandacht voor hen.

Radiologie is echt wel een drukke dienst en mijn werk is

stresserend, maar ik recupereer nog rap: ik heb hiervoor
een uitstekend middel gevonden:

De fiets!
Ik heb nu eenmaal geen 'zittend gat'. Op dienst neem ik

zo weinig mogelijk de lift.
Toen wij trouwden hadden wii elk een auÍo. Mijn werk lag

toen nog in Brugge stad.
's Avonds haalde ik dan nog eens mijh fiets uit voor een

toertje, om te ontspannen.
In 79 besloten we dat we het verder met één auto zouden

stellen en dat ik met de fiets zou Saan werken. Ik fiets
graag, het is een serieuze besparing en het is gezond.

Weet je, tegen dat ik 's morgens op miin werk kom, ben ik
echt wel wakker, zelfs als ik de vorige avond ferm
doorgezakt heb. 's Avonds is de stress eruit gewaaid tegen

dat ik thuis kom. Het is tevens een goede training voor de

zondag, want danfiets ik mee met de 'Polderbuters'. Bii
slecht weer word ik naar miin werk gebracht met de auto.

Kan ik meerdere dagen niet fieÍsen door het slechte weer,

dan oefen ik op de rollen in miin garage."

De behaalde prijzen...
"Ja, er werd een wedstrijd uitgeschreven via het
Polderkrantje voor een ontvverp voor een relatiegeschenk.

Moest je mij vragen iets te tekenen, te schilderen of te
schrijven dan zou ik het moeten laten aÍweten. Fotografie
interesseert mij en ik doe het graag.

Een paar dagen geleden, werd mij de priis overhandigd
tijdens de algemene vergadering van de cultuurraad, dus

in heel beperkte kring en met weinig tromgeroffel. De
prijs was er niet minder om: miin rekening groeide aan

met 250 Euro!
In diezelfde algemene vergadering werd gestemd voor de

winnaar van de cultuurprijs: WV werd verkozen, waar iii
ook in zetelt, Freddy, en wii weten dus best waar het om

gaat.
Appreciatie doet wel eens deugd en niemand is daar
ongevoelig aan."

Jij ziet er altijd vrolijk uit, tevreden. Jouw devies ?

l. Een wijsheid van mijn schoonmoeder: "wie anderen
gelukkig maakt is zelf ook gelukkig."

2. Een gezegde van mijn schoonbroer:'mensen, mensen,

wat hebben wij het goed!'
En verder mijn eigen deviezen:
3. Hou je behoeften iéts lager dan ie mogelijkheden.

4. Probeer je aan niemand te spiegelen, maar als ie het

toch doet: vergelijk je dan met iemand die minder
heeft dan jij en je zal je altijd 'rijk'voelen..."

F.D,
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ONTVANGST NIEUWE INWONERS

De nieuwe inwoners werden op vrijdag l3 juni in het
gemeentehuis ontvangen.
Vooraf werden zij allemaal persoonlijk uitgenodigd.
Dit is een ideale manier om het bestuur onze diensten en

mekaar beter te leren kennen.

Pololere leotro

Romoin Lieboert-Willoert
Heerweg 20 - 8377 Meetkerke

Rodio & TV technicus
OFFICIELE PHILIPS DEALER

Eigen hersteldienst : tel. O5Ol32 03 B0

Dameskapsalon

ctDfi([o
de decker chantal

nieu,are steenweg BB

8377 Zuienkerke exclusively
tel. 050/41 84 14 Professional
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MARC VANLOO
Grond-,tuin- en aÍsluitingswerken

f, Tuinaanleg en onderhoud

E Leveren en openspreiden van teelaarde

tr Machinaal zaaien van gazons vanaf 100 m'

I Special isatie kustbeplantingen

E Draineerwerken

NIEUWE STEENWEG 3BA

8377 ZUIENKERKE

marcvanloo@pandora.be

www.marcvanloo.be

BTW BE. 672.094.489

TEL.050 41 43 11

tAx 050 4285 99

csM 0475 61 51 37
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-TERUGKERENDE ACTIVITEITEN

DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

ma 19 uur vollevbal vakantieqenoeqens rlzaal
di 19 uur buitensporten vakantieqenoeqens rlzaal
di 14 uur kaartnamiddaq KBG Zuienkerke Boldershof
di 20-22 uur countrydansen Foothill Country dansers Notelaar
4de di 14 uur bollino oo troumadame KBG Zuienkerke Boldershof
di 21 uur volleybal 30-70 volleybalclub rlzaal
woe 12.15 uur warme maaltiid oarochie Boldershof
woe 14 uur kaartnamiddag Gepensioneerdenbond

Meetkerke
sportcentrum

woe (behalve
2de woe van
de maand)

19 uur repetitie zangkoor Sint-Michielskoor Sint-
Michielskerk

2de woe 19 uur repetitie koor Gregoriaans zangkoor Sint-
Michielskerk

2de woe 18-22 uur hobbyclub vakantieqenoeqens Boldershof
'1 ste WOe '19 uur ruilen bidprentjes,munten,

oostzeoels
Ruiclub Agnus Dei Blauwe Toren

1 ste 19 uur kaarten De Troefkaarters BoldershoÍ
2oe vrij 19 uur kaarten Driekoningenkaarters herberg

Drie Koni
laatste vrij
vd.maand

20 uur biljart Biljart 2000 BoldershoÍ

JULI2OO3.

DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

zo 13 8-18 uur 13de rommelmarkt en militaria
ruilbeurs

Blauwe Toren
tel.0475174.27 .53

Blauwe Toren

25 17-18 uur tournée qénérale Radio 2 BoldershoÍ

DATUM UUR I OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

za2enzon3 14 uur Coupurefeesten baruitbating Mehoni Coupure

9 zon 10 10-18 uur kunstroute cultuurraad Zuienkerke
ij 15, za 16,
»n 17

'10-18 uur kunstroute cultuurraad Zuienkerke

zon 24
do 28
za 30

10-14 uur
17-18 uur
7 uur

fotof ietszoektocht
tournée générale
aÍvaart van de Lesse

sportraad
Radio 2
vakantiegenoegens

Zuienkerke
Boldershof
vertrek kerk
Zuienkerke

zal
vrij
zon
zon
doí
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DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

di 9 '16- 20 uur bloedqeven Rode Kruis
zon 14 10 -18 uur Open Monumentendag cultuurraad Zuienkerke

zon 14 10.30 uur
18 uur

Miniemen meisjes - Oudenburg
2e prov.dames -Middelkerke

Mehoni sportzaal

za20 9.30 uur
'1 'luur

13.30 uur
20.30 uur

miniemen Jongens -Gistel
kadetten meisjes - Knokke-Heist
miniemen meisjes - Sijsele 2
3e prov.Dames - Koekelare 2

Mehoni sportzaal

za 20 10 uur plantjesverkoop Kom op tegen Kanker gemeentelijke
werkplaats

Za20 leoer stadswandelinq DavidsÍonds Zu ienkerke
za-zo 27-28 Burchten en Forten Davidsfonds nationaal
za 27 17 uur 3e prov.heren - Zedelqem Mehoni I

zo 28 '14 uur 6de SrnoeÍelroute vakantiegenoegens start ge-
meenteschool

SEPTEMBER 2OO3

OKTOBER 2OO3

OPROEP AAN AL DE VERENIGINGEN
STUUR ONS UW JAARKALENDER. WIJ PUBLICEREN ZE GRATIS
ARTIKELS BINNEN VOOR 30 SEPTEMBER 2OO3

MAAK OOK GEBRUIKVAN DE ACTIVITEITENKALENDER IN DE GANG VAN HET GEMEENTEHUIS ZO VERMIJ-

DEN DE VERENIGINGEN ACTIVITEITEN OP HETZELFDE MOMENT TE ORGANISEREN,

DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

za4 9.30 uur

11 uur
13.30 uur
20.30 uur

miniemen jongens - Smashing
Brugge
Kadetten meisjes - Oudenburg
miniemen meisjes - Bredene 1

3e prov.dames - Loppem

Mehoni sportzaal

za 11 16 uur rocktober ieuqdraad
zon 12 18 uur 2e prov.dames - Slovo Brugge Mehoni

31
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Hier had
uw advertentie
kunnen staan.

BVBA Verleye
Opvolger Marc Huys

Grond- Tuin- en ofbrookwerken

Leveren von zand, steenslog,

teeloorde, enz...

Dorpweg 19

8377 MEETKERKE (Zuienkerke)

GSM (0475) 79 82 96
.o (050) 32 r 5 00

BTW BE 406.174.632

CENTRUM HOUTAVE
RISTORANTINO - GALERIE - TEA ROOM

TRAVALIE
1 8 e eeuw s e hoarcstnílse

Suggestiemenu oon € 25 en € 38

. Grillodes op houtvuur.
. Filne gerechten en Poling.

. VERRASSENDE WIJNKAART .

. Dogverse roomiis en snqcks.

Open: vriidog en zoterdog vonof I8.30 u.

zondog vonof I L30 u.

Teo-room tot 'l8.30 
u.

Tel 050 32 00ó3
Reservotie gewenst (30 coverts)

xhilfuriln

SCHILDER- en
DECORATIEWERKEN

BRAEM
HermAn

Weimanstraat 17

8377 Zuienkerke

Tel: 050/3L 26 28

Fax:050/67 4685

GSM: 0475132 21 54

E.mail: herman.braem@pandora.be
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Algemene bouwonderneming

Eddy De Mey

Alle nieuwbouw.
Renovatie en verbouwingswerken

Kerkhofstraat 4

8377 Houtave-Zuienkerke
Tel. 050132 3219 Fax. 050132 l0 25

Gsm. 0475125 19 l0 Gsm. 0477136 56 90

E-mail : eddy.demey @ cobonet.be

www.eddy-demey.be

^r^Irlr'ffi'fr
=lKEuKENSDovY

EEN NOOIT

EERDER GEZIENE

PR IJS.KWATITEITSVER HOU DI NG !!!
ALTUD OPEN OP ZONDAG

KoM GERUST LANGS tffà??iictATrs EN VRUBLUVENDE

Blqnkenbergsesteenweg IO 8377 Zuienkerke

Tel. O5O/31 .I I .34 wrnrrv. d ovyke u ke n s. be
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POLDERKRANT-PTJZZEL

De tweede Polderkrant puzzel werd gewonnen doorAndy Coelus uit Zuienkerke.
Er waren 2J cortecr.e inzendingen
Het winnende woord was VERDACHTMAKING.
Hier volgt onze derde puzzel.

l. De oplossing voor elk van onderstaande gezochte woorden is terug te vinden in ons informatieblad.
2. Als alles correct is ingevuld krijg je verticaal, in de gearceerde vakken een volledig woord te lezen. I en J staan in

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 l7
8377 Zuienkerke vóór 31/7/2003. Enkel het verticale woord volstaat dus niet!

4. Onder de juiste inzendingen wordt één winnaar uitgetrokken die een waardebon van € 10,00 toegestuurd krijgt

Naam en Voornaam :

Straat :

Gemeente : Postnummer:

l. Familienaam van gouden jubilaris
2. Voornaam van nieuw lid van de redactieraad van het Polderkrande
3. VVV informeert naar de interesse bij de landbouwers in verband met...
4. Vakantiegenoegens vraagt wie met hen mee buiten wil ...
5. De fotofietszoektocht van 24l8wordt georganiseerd door de ...
6. Activiteit gepland op 27 oktober
1. Worden gezocht voor "Kom op tegen Kanker"
8. Site waarop je kan informeren naar de wachtdienst van de apotheker
9. De gemeenteraad verklaarde zich principieel akkoord om de verkaveling Kerkebilk en de Kerkhofstraat te

verbinden met een,..
10. Op het nummer 078 / 150 l5l kan iedereen terecht die vragen heeft over ...
I l. Houdt zich bezig met het opsporen van vermiste kinderen en zoekt vrijwilligers
12. De schrijver van het voorwoord wijst ons op het enorme verbruik van...
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Plootsen von
Alle ponnen- leiendoken, plotte doken,
dokromen en dokgoten
(renovcrtie en nieuwbouw!
Alle houten kopconstnlcties
lsoleren von zolders
Bezetten von gevels met leien, kleidokPonnen,
Menuiseriteplqten, Gloso!- & Gro nulithplcrten

Vriibliivende & kosteloze priisopgove

Geregistneerd & erkend oonnemer

IO ioor woorborg op olle,
door ons uitgevoerde werken,
mits er niets door derden
werd oon gewiizigd.

Lid von WTCB

NSZ, LBIS & NCB

ffià,
Gevel- en dokwerken

Fernond Louogie
Brugseboon 1 . 8420 Klemskerke (De Hoon)

Privé: tel. & fox 059123 38 72 - GSM 0475174 26 59
of Bureel: tel. 059170 07 79 - fox O59l7O 15 19

E-moil: fernond.louogie@tiscoli. be
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Onze zalon biodon plaats van 1O lot 2OO porsonen.

Door de gemodernisoordo aooomodatio staan wlj garant voor een vlolte on
profossionolo aanpak van uw feost hotzli huwolljk.jubileum. vefaardag, familie.

eommunio. productvoorstolling bedrljfsfoosl. of... zomaaÍ gezeltig samonzljn.

Do ligging van ons domoin bevindt zieh middon do ongoropto poldors. rusi on
panorama zljn uw en onzo onbolaalbare troeven.

Graag zion wlj uw roservalie tegomoot.
Ons contaotnummor on fax : O5O/42 65 64

,

ffisare
/ §tofan en Nathatie Pittorg - Vsrhstst

Nisuwssleo nwag l4O - 8377 Zuionkorko
Tol. e FaxO5O/42 65 64

E-mail : info@dogroloslovo.bo - htlpt / / www.dogroloslovo.bo

F E E S T Z A A L TEAIROOM

Restaurant -feestzool - tea-room

I{oeve ten cDoeh
Nieuwesteenweg I
8377 Zuienkerke

Tel 050141.31.04 - fax 050/4?.63.t| 

- 

*r
}CulinaingenotinonsspecioliteitenrestourontT;:
>FiJne koort met diverse gerechten volgens seizoen

iBonketzool voor alle gelegenheden o.o communie,FOg,n eTz(I(Il Yggr g,lz gglsgzrlÍlstJvJt u,q {,eÍIlrlluÍlrrt
rru*iiitr=- .n fomilieïeeíen n,j}-g

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

>éezellig terros met oonpolend speelplein en springpondo

>Privé porking

(
j

Gedrukt op chloorvrii gebleekt popier
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