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Nieuwe sleenweg 38 A
8377 Zuienkerke
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MARC VANLOO

GROND-, TUIN- EN AFSLUITINGSWERKEN
www. marcvanloo.be
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ALLE TUINWERKEN:

DRAÏN AGEWERKEN

SNOEÏEN VAN BOME§ + VERHAKSELEN AFVAL
AANLEG VAN PADEN, ÏERRASSEN, VTJVERS

OPKUIS ROND GEBOUWEN
LEVEREN EN VERWERKEN VAN ÏEELAARDE

NU OOK!

ALLE 6ROND EN SLOOPWERKEN
IN BEPERKTE RUIMTE5.
5LECHT5 EEN DOOR6AN6 NODI6
vAN 70 cil.
YOOR iTEER INFO
BELt U75/61.51 .37



WoordVooraf
Vakantietijd! ...Misschien niet voor iedereen maar

dat kan een Zuienkerkenaar niet deren.Volgens een

krantenartikel dat verscheen in de Standaard van I 3

april 2004 zijn de Zuienkerkenaars de meest
tervreden West-Vlam i ngen.

Op basis van de gegevens van de volkstelling van 2001

werd gepeild naar de tevredenheid van de Vlaming

over zijn leef- en woonomstandigheden. Zowel over
de kwaliteit van de lucht, het uitzicht van de gebou-
wen als het groen in de omgeving, zijn wij de meest

tevredenen van de provincie. Over de luchtkwaliteit
haalt Zuienkerke niet allen de top van West-Vlaan-
deren, maar ook die van heelVlaanderen.

Dit alles is niet alleen het werk van een goed be-

stuur, met gemotiveerde werknemers, maar elke in-
woner draagt hierin zijn steentje bij.

Dankuwel aan iedereen die meehelpt om van ons

polderdorp een aangename leefomgeving te maken!

lk wens iedereen een zonnige, deugddoende vakan-

tie en een goeie oogst voor onze landbouwers en

moestuinliefhebbers!

W. Cools



AAN DAC HT!! ! AAN DAC HT!!!!

OPENINGSUREN GEMEENTEDI ENSTEN

leder werkdag van 9 uur tot l2 uur en de woensdagnamiddag van l3 uur tot I6.30 uur, behalve elke

eerste woensdag van de maand is het gemeentehuis open in de namiddag van l5 uur tot l9 uur.

Op 4 augustus, I september, 6 oktober, 3 november en I december 2A04 is er zowel op de dienst

burgerzaken,financiële díenst en de technische dienst (dienst stedenbouw) dienstverzekering tot l9 uur.

OPEN I NGSU RE N POSTKANTOOR:

ELKEWERKDAGVAN I I.I2 UUR

Gemeenteraad
Zitting Yan 29 april 2004

OpeNsRRe zrrrNc
l. De gemeenteraad verleent gunstig advies aan

de rekening van de volgende kerkfabrieken
dienstjaar 2003

Sint-Michiel te Zuienkerke

Aandeel gemeente l€ 6.189,65

Sint-Bartholomeus te Nieuwmunster

Aandeelgemeente I ca.laz,ze

2 De gemeenteraad neemt kennis van de jaarre-
kening van het OCMW.

3. Hetfeugdruimteplan 2004 wordt éénparig goed-
gekeurd.

4. De gemeenteraad keurt het aandeel van de ge-

meente inzake de aanleg yan een verbindings-
wandelpad tussen de verkaveling Kerkebilk en
de Kerkhofstraat goed.

De gemeenteraad beslist tussen te komen voor 40

%in de totale kostprijs van de bovenvermelde wer-
ken.

De raming bedraagt 4.219,75 euro (inclusief BTW).
Tevens wordt voorgesteld om een voetpad aan te
leggen voor de woningen van de verkaveling in de

Kerkhofstraat.

5. De gemeenteraad verleent zijn principieel ak-
koord voor de aanleg yan een vriiliggend fiets-
pad langs de Nieuwe Steenweg, buiten de be-
bouwde kom richting Blankenbergse Steenweg.

Een extern studiebureau zal worden aangesteld.

ó. De gemeenteraad keurt het voorstel tot
statutenwiiziging en de agenda van de buiten-
gewone en gewone algemene vergadering van
Tevewest goed.

Remi De Clerck wordt aangesteld als vertegenwoor-
diger

7. De gemeenteraad keurt de agenda van de alge'
mene vergadering van Finiwo goed.

Wim Cools wordt aangesteld als vertegenwoordi-

8er.

& De gemeenteraad keurt de agenda van de alge'
mene vergadering vanWVl goed.

Alain DeVlieghe wordt aangesteld als vertegenwoor-
diger.

Sint-Bavo te Houtave

Aandeel gemeente
I 
c r r.zsz,r
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9. De gemeenteraad keurt de agenda van de alge-
mene vergadering Yan IMVW goed.

Diana Demeulemeester wordt aangesteld als verte-
genwoordiger.

10. Het arbeidsreglement voor het gemeente-
personeel wordt eenparig vastgesteld.

I l. Een aantal aanpassingen in het CAO n.a.v.het
arbeidsreglement worden goedgekeurd.

12. De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring
aan de volgende punten van het sectoraal
akkoord.
a) Gefaseerde verhoging yan het vakantie-

geld
b) Nieuwe grensbedragen voor de haard- en

standplaatstoelage

13. Het weddencomplement voor de vermin-
derde vierdagenweek wordt door de gemeen-
teraad vastgesteld op ó5,08 euro/maand.

ZittingYan 27 mei 2004

OpeNgeRe ztrTrNG

l. De gemeenteraad keurt de nieuwe brandween
regeling goed.Vanaf I juli 2004 wordt de deel-
gemeente Zuienkerke bij dringende gevallen
bediend door de brandweer van Brugge.
Houtave, Nieuwmunster en Meetkerke wordèn
verder bediend door brandweer De Haan.

2. De gemeenteraad keurt het protocol dat de on
ganisatie yan een overleg binnen en een samen-
werking tussen de culturele actoren van de stad
Blankenberge en de gemeenten De Haan en
Zuienkerke regelt goed .

De Algemene Vergadering van de Cultuurraad
Zuienkerke verleende op l3/05/2004 gunstig advies

aan de intergemeentelijke samenwerking.

3. De gemeenteraad keurt de agenda van de Al-
gemeneVergadering d.d.2310612004 van IVBO
goed.

Remi De Clerck wordt aangesteld als vertegenwoor-
diger

4. De gemeenteraad keurt de agenda van de Al-
gemene Vergadering d.d. 2810612004 van
IMEWO goed.

Wim Cools wordt aangesteld als vertegenwoordi-

8er.

5. De gemeenteraad keurt de overdracht aan de
gemeente Zuienkerke van de bedieningsweg
tussen de Blauwe Torenstraat en de
Blankenbergse Steenweg goed.

ó. De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan

de overeenkomst tussen hetVlaams Gewest en
het gemeentebestuur inzake het aanleggen yan

voetpaden in het project "Aanpassen van de
gevaarlijke zone op de N 9 in de doortocht te
Meetkerke".

7. De gemeenteraad gaatakkoord om het percee!-
tje grond palend aan lot 2 van de verkaveling
'De Notelaar' en aangeduid op het opmetings-
plan als lot2a tiidens de openbare verkoop van
de loten bouwgrond van de verkaveling "De
Notelaar" mee te verkopen met lot 2 van
voormelde verkaveling.

8. De gemeenteraad verleent zijn principiële goed-
keuring inzake het dossier yan de heraanleg
parking in Meetkerke-dorp .

9. De gemeenteraad stelt de facultatieve verlof-
dagen schooljaar 2004-2005 van de gemeente-
lijke basisschool vast.

- vrijdag l2 november 2004
- maandag 9 mei 2005

10. De gemeenteraad keurt de hernieuwing van
de samenwerkingsovereenkomst scholenge-
meenschap'De Oostkant' voor het schooliaar
2004-2005 goed.

Voor de werking van de scholengemeenschap ver-
leent de gemeente een financiële bijdrage van € 2,-
per leerling .
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Op zaterdag l8 september tussen I0.00 en 12.00

uur doorkruisen bloemenverkopers gans Zu ienkerke

voor de actie "KOM OPTEGEN KANKER".

Wij zullen opnieuw de vertrouwde verkoPers aan-

spreken, maar ook
nieuwe vrijwilligers

zijn zeer welkom.We hebben verkopers nodig van

09.30 uur tot 12.30 uur.

Niemand moet alleen op stap, wie geen wagen heeft

is evenzeer welkom. Na afloop is er nog een gezellig

aperitief om te bedanken voor de inzet.We Yerza-

melen op de parking achter het gemeentehuis.

Het is uiteraard wenselijk dat we weten wie zal mee-

Werken. Geef zo vlug mogelijk uw naam oP: het is

voor de organisatoren een hele geruststelling te

weten op hoeveel mensen ze zullen kunnen reke-
nen!

Het worden weer azalea's die we te koop zullen aan-

bieden tegen de prijs van 5 euro per stuk.
Wie meer dan 5 plantjes wenst te kopen plaatst best
vooraf ziin bestelling.

Onze verkopers dragen een badge en hebben een

papier bij zich dat ze officieel meewerken aan de ac-

tie.
Alle inlichtingen bij de coördinator:Jeannine Samiln
a 050 4l 19 35 of 0474 65 56 85.

Wijnglazen te huur

De parochieraad van Houtave verhuurt wijnglazen

voor uw feesten en recepties.

Huurprijs: € 0,125 per glas.

Er wordt € 0,75 Euro aangerekend per gebroken of
stuk glas.

lnlichtingen en reservatie: Sonia Demeyere 050/41

39 78

ETEEENH
lndexis: een nieuw Meter Reading ComPanY

onaÍhankelijk meterbed riif

Sinds I januari 2003 komt een medewerker van

lndexis, een nieuw onafhankelijk meterbedrijf, bij u
thuis de meterstand opnemen.Voorheen gebeurde

dat nog door een Electrabel-medewerker.

ln een vrijgemaakte energiemarkt waar de concur-

rentie volop speelt, ziin de verbruiksgetevens van

klanten van strategisch belang. De wetgever vraagt

dan ook ze vertrouwelilk en onpartiidig te behande-

len.

Het onaÍhankelijk meterbedriif lndexis heeft als taak

de meetgegevens van klanten te verzamelen, te ver-

werken en door te sturen naar wie er recht op heeft.

Heel precieze verbruikstegevens zijn bijvoorbeeld
nodig om correct te kunnen factureren.

De meteropnemers van lndexis moeten altijd een

legitimatiekaart bii zich hebben om te bewiizen dat

ze de persoon zijn voor wie ze zich uitgeven. Als

zich een meteropnemer bii u aanmeldt, aarzel dan

niet om naar dit bewiis te vragen.

Voor meer informatie over lndexis of de opneming
van uw verbruikgegevens, kunt u terecht bii het
I ndexis Communication Center op tel. 07 81789 -789.

U kan ook onze web-site raadplegen:www.indexis.be

ombochtelijke geitenkaos
openbore morkten:

woe., zot.: Knokke
zondog: 5t. Michiels
donderdog: Wenduine
donderdognomíddog: folkloremorkt Heist
vrijdog: Blonkenberge

Verkoop op de hoeve: di. en vrijd. no 77 u.

Meetkerksestroot 76 - Zuienkerke
tel. O5O/4176 LB

HOM OP T€G€N HRNH€R
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Paritair comité 218 richt studenten
naar knel puntenberoepen

Met individuele premies en een doorgedreven ken-

nismaking met de bedrilfswereld wil het Paritair
Comité 218 jongeren stimuleren om te kiezen voor
een opleidi ng accountancy, management assistent
of technicus. Zo wil de sector de latere invulling van

knelpuntberoepen preventief stimuleren.

De bedrijfswereld laat weten dat bepaalde vacatures

niet ingevuld geraken.

Tegelijk zijn de inschrijvingen voor bepaalde studie-
richtingen die naar knelpuntberoepen leiden alarme-
rend laag. De uitstroom in het technisch onderwijs
is duidelijk te laag om aan de behoeften te voldoen.

Jongeren blijken op het moment van hun studie te
weinig geïnformeerd. Bovendien laten ze zich, naar

eigen zeggen in hun studiekeuze het meest be'invloe-
den door mensen die het beroep uitoefenen. Daarom
zal de sector hen een VIP-behandeling geven: goede

informatie over de beroepskansen en de inhoud van

de beroepen in de sector, steun bij het zoeken naar

een vakantiejob en stages tijdens hun studies, steun
en begeleiding naar vacante betrekkingen in de sec-

tor na het beëindigen van hun studies.Als extra sti-
mulans ontvanSen deze studenten een premie van
750 euro die gefaseerd wordt uitbetaald:een I 

o schijf
nadat ze slagen in het eerste jaar, een 2'schijf nadat
ze afstuderen,een 3o nadatze een job gevonden heb-

ben in een ANPCB-bedrijf.

Meer info: wwwstudiemettoekomst.be
www.sfonds2l 8.be

Begraafplaatsen

tarieven
ln de gemeenteraad van 26 februari 2004 werd het
aangepast tariefreglement op de gemeentelijke be-
graafplaatsen goedgekeurd.
ln dit reglement wordt bepaald dat opeenvolgende
hernieuwingen en/of verlenging kunnen toegestaan
worden en dat de tarieven voor de hernieuwinglver-
lenging van een concessie moeten berekend worden
in verhouding tot het aantal jaren dat de oorspron-
kel ijke concessieterm ij n wordt oversch reden.

Dit reglement trad in werking op I maart 2004.

plaatsen van grafmonumenten
Het gemeentebestuur wenst de bevolkinS er op te
wijzen dat voor het plaatsen van grafmonumenten
steeds toelating moet gegeven worden door het
College van Burgemeester en Schepenen, na het in-

dienen van een aanvraag samen met een tekening
van het te plaatsen monument.

De grafmonumenten moeten vervaardigd zijn uit
duurzame materialen en stevig geplaatst zijn.

Het grondvlak moet horinzontaal geplaatst worden
en in overeenstemming met de aangeduide lijn-
richting.

Henri Cuypers, Burgemeester.

CIDTCO
àe àecker chanlal

nieuwe oíeenweq bB i*ffifiÉ"
b377 Zuienkerke exclusively

íel, O5O/41 8414 Professional

I17.$

Tpn Dop,srsrRAÀr 4 - 8380 Llssrwscr
TEr-. 050/54 40 82 . Fax 050154 40 82
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Vroeger en nu

Meetkerke .Rechts ligt de zusterschool. Het huis met
de lange, witte gevel is verdwenen. De zakken vette

staan

Pollet.
klaar om te worden uitgezaaid op't land van

8ödsalsoia Én SrdarÍ§rl t§. 0,L,v. !.§ Ídóat*!Íli zrshl röí 0ort^kfirt

Meetkerl<e anno 2004

Openbare werken &
technische dienst

Speelplaats school Nieuwmunster

De speelplaats van de leefschool Akkerwinde te
Nieuwmunster is geheel heraangelegd door de
gemeentewerkman nen. Al le tegels werden u itgebro-
ken, dan werd het terrein geëgaliseerd en werden de

nog bruikbare tegels herlegd, aangevuld met goede
tegels van het aanpalende wegeltje.

Dat wegeltje, dat loopt tot aan de wijk Hoeksam werd
met dolomiet verhard.
Het resultaat ma8 gezien worden.

?}rtIENKAIITOOB

DEMEBBISSENÏT.

OOSTENDSE STEENWEG 20

8377 MEETKERKE

TEL.050/31 24 85

FAX 050/32 09 17

UW PARTNER IN:

BELEGGEN

LENEN

VERZEKEREN

#
drt

;,
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2d' petanquebaan te Houtave

De technische dienst heeft in Houtave een 2d"

petanquebaan aangelegd. Met dolomiet en treinbilzen
als materialen zijn de gemeentewerkmannen er in

geslaagd een uitstekende baan te creëren.
Zaterdag 3 juli was de officiële opening, bijgewoond
door buurtbewoners, sympathisanten en het gemeen-

tebestuur.

Bericht aan de bevolking

De heraanleg van de Doelhofstraat te Nieuwmunster
is voorzien vanaf I september 2004.Tijdelijke ver-
keersongemakken zijn te verwachten.

Maaien graskanten

Op l5 juni is de eerste maaibeurt van start gegaan.

De tweede maaibeurt is voorzien op l5 september.
Landbouwers die zelf hun bermen wensen te maaien,

nemen het best vooraf contact op met de techni-
sche dienst op het nummer 050/41.75.77.
W. Cools, schepen technische dienst.

lndustrie Zone Blauwe Toren

Blankenbergsesteenweg 350

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

Fax:050/31 7882- GSM:0495/54 43 51

E-mail : herman@unicall.be
Bijhuis: Bruggesteenweg 6

9900 Eeklo - Te!. 09/377 24 66

SCHILDER- en

DECORATIEWERKEN

BRAEM
Herman

Weimanstraat 17

8377 Zuienkerke
Tel: 050/3126 28
Fax: 050132 21 54

E-mail : herman.braem @ pandora.be

ffi

D. TfiVEÍT]IIEÍI
BVBA

'wn

BEGRAFENISSEN . CREMATïES . GRAFZERKEN . FI.INERARIUM

www.begrafenissen-tavernier.be

Gistelsesteen w eg 329 - Jabbeke
Tel. 050i81 38 48 - Fax 050181 42 9l
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Landbouw & Milieu M usku sratte n bestrij d i n g

Energie besparen loont! bespaar

50 euro tot 3750 euro

GeDlS, het Gemeentelijk Samenwerkingsverband
voor Distributienetbeheer, heeft de opdracht om
rationeel energiegebru ik (REG) te promoten. Om dit
te verwezenlijken wordt laarlijks een REG-actieplan

opgemaakt waarbij naast sensibiliseringsacties ook
premies teteven worden aan residentiële elek-
triciteits- en gasgebruikers,die investeren in energie-
zuinige toepassingen.

Volgende premies zijn beschikbaar in 2004:

* condensatieketel: 125 eruo
x hoogrendementsketel: 50 euro
* dakisolatie: 1,25 euro /m2
* muurisolatie:5 euro/m2
* superisolerende beglazing: l0 euro/m2
* zonneboiler:75 euro/m2 (min 625 euro, max.3750

euro)
* warmtepomp: tussen 250 euro en 2l I 2 euro
* REG-audits in bestaande woning:50 euro
* planadvies:75 euro

U kan de premie eenvoudig aanvragen door een

aanvraagformulier van GeDIS in te vullen en samen

met de gevraagde documenten op te sturen naar

GeDlS.
Op de aanvraagformulieren vindt u de actie-
voorwaarden om in aanmerking te komen voor de

premies. De aanvraagformulieren kan u downloaden
op de website van GeDIS (www.tedis.be) of u kan

contact opnemen met één van de GeD|S-medewer-
kers via onderstaande coördinaten.Voor onderne-
mingen en lokale besturen worden specifieke pre-
mies voorzien. Ook hiervoor kan u telefonisch te-
recht bij GeD|S-medewerkers of via de website.

www.gedis.be
email: reg@gedis.be
tel: 078/35 35 34

fax 055/33 83 l0

De resultaten inzake rattenbestrijding van de gemeen-

ten Blankenberge, Bredene, Brugge, De Haan,Jabbeke,

Oudenburg en Zuienkerke werden opgenomen in
het jaarrapport van deTechnische Dienst waterlopen
van de provincie West-Vlaanderen.

ln 2003 werden er door alle gemeenten 3.025 rat-
ten gevangen, waarvan I .571 door de Zuienkerkse
rattenvanger.
Danny Goethals, onze gemeentelijke rattenvanter,
heeft in de loop van 2003 de meeste klemmen, fui-
ken en vlotten opgesteld en ook de meeste gecon-
troleerd.
Dit was ook wel nodig, vermits in Zuienkerke een

grote rattenpopulatie gehuisvest was.

Dankzij zijn niet aflatende inzet is het aantal ratten
op onze gemeente enorm teruggedrongen.
Ook U kan Danny helpen bij de bestrijding.
Wij doen nogmaals een oproep aan de bevolking van

Zuienkerke en specifiek aan de landbouwers: wan-
neer U muskusratten opmerkt,gelieve de technische
dienst te verwittigen tel 050/ 4l .75.77 of het gemeen-

tehuis tel. 050/42.7 0.48.
Wij rekenen op uw medewerking.

^,ï§* iffi

8



Evolutie ophalingen

Voor wat betreft de inzameling van selectief afval

merken we op dat er na de grote terugval van de

restfractie in 1998 een stagnatie is. (zie tabel l)
ln 1997 bedroeg de verbrande restfractie nog 259kg/
per inwoner/per jaar.

Met een streefdoel van 160 kg, opgelegd door het
convenant, bereikt de gemeente in 2001 deze norm
(zie tabel 2).

PMD bliift echter wat aan de lage kant, daarentegen
zitten papier, karton en glas duidelijk in de lift.
Niettegenstaande de goede medewerking van de
bevolking, blijft het toch de taak van de gemeente

om waakzaam te blijven en te sensibiliseren via alle
mogelijke kanalen.

Er kunnen zeker nog heel wat selectief in te zamelen
recipiënten zoals glas, groenten, fruit, gras en tuin-
afval uit de zakken geweerd worden.
Op de grafiek krijgt u een overzicht van de verschil-
lende in te zamelen fracties per kg/per inwoner/per
jaar.

Daarom deze oproep:
- Maak gebruik van de containerparken
- Composteer.

de milieudienst.

1. Ëvolutie totaat gewicht huisvuil voor de gemeente Zuienkerke van 1997 tot 2003 {in kg)

2. Evotutie yan-etil<elehetangriike huisvu .2A8*sr-esa§Linw..an9r.
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Composteren is kinderspel

(vervolgverhaal)

Voor het wegwerken van de afvalberg kunnen we

verschillende wegen bewandelen.

Een belangrijk punt is het voorkomen van afval, we

kopen veel'afval'.
Voor bewaring en hygiëne is niet alle verpakkings-

materiaal te vermijden maar we zien toch veel on-

nodige verpakkingen.
Als we afval hebben, kunnen/moeten we dat sorte-
ren zodat het restafval zo beperkt mogelilk gehou-

den wordt.
Maar bij het restafval is er nog veel afval dat we zelf

kunnen verwerken. (t 50%)

Wat deden onze ouders of grootouders?Wie had er
geen kippen of varkens?

Ze hadden ergens in een hoekje in de tuin een hoop

waar ze alle tuin- en groentenafval op gooiden om te
'verteren'.
Zo komen we al bij het composteren.
Composteren is een natuurlijk proces,waarbii orga-

nisch afual door bacteriën en schimmels wordt om-
gezet in een aardachtige massa (compost). Dit pro-
ces wordt ondersteund door kleine bodemdieren
zoals: larven, pissebedden, torren, en wormen. Ook
belangrijk zijn: vocht en zuurstof.
We kunnen op verschillende manieren composteren:
- composthoop of -bak in de schaduw voor een

grote tuin
- compostvat in de zon voor de kleinere tuin
- wormenbak als geen contact is met de aarde of

binnen
Het voorjaar is een goed moment om een comPost-
vat, -bak op te starten, de temperatuur wordt nu al

wat hoger zodat het composteren vlotter verloopt.
We kunnen het GFT-afval d.w.z. groenten-, fruit-
en tuin afoal composteren
. Bruin materiaal: geeft structuur, is droger, maakt

het luchtiger
tr afgevallen bladeren
E takjes, haagscheersel in kleine stukies

tr houtsnippers,schaaÍkrullen en zaagmeel (goed

mengen met de rest)
E verwelkte snijbloemen en kamerplanten
E stro
tr doppen van noten

. Groen materiaal: is natter
E groentenafval uit keuken en tuin

fruitafval: citrusschillen, schillen van appels, pe-

ren,..., klokhuizen
grasmaaisel (niet te veel, eerst open leggen en

laten drogen in de zon is beter)
tr onkruid uit de tuin

. mag er ook bij:

tr koffiegruis (+papieren filter) (is een delicatesse

voor de compostwormen)
E theezakjes zonder het ev. nietje
tr bepaalde kartonnen schaaltjes voor de verpak-

king van groenten of fruit
E als je een vel papier gebruikt om je groenten

te reinigen mag die er ook bii (niet je dage-

lijkse krant, dat is te veel)

tr eierschalen die je wat stuk drukt
. Niet composteerbaar:

tr grof snoeihout (wel na verhakselen), timmer-
hout

tr oasis

tr mosselschelpen
fl grote hoeveelheden bereide etensresten (trekt

ongedierte aan)

tr saus, vet en olie
tr beenderen en dierlijk afval

tr brood (trekt ongedierte aan)

E grond (kleine hoeveelheden bii onkruid kan

geen kwaad)
tr plastiek, stenen, geverfd hout, bouwafval, blik-

ken, glas, bricks,...
tr mest van vleeseters
E as uit haard en kachel

tr stof uit stofzuiger

Hoe begin ik eraan?
Een compostvat zet je op een zonnige plaats, door
zijn donkere kleur absorbeert het vat de zonnestra-
len die het vat opwarmen en het verteringsproces
versnellen.Zet het ook op een goed bereikbare plaats,

voor je eigen comfort.

RESTAURANT,,9o9,
. Feeslzool . Ieoloom met zonneterros

Rudy en Nydio Demeulemeester-Moermon
Driftweg 10, 8377 Nieuwmunster (Wenduine)
Tel. 050/41 12 lB
www,de-lekkerbek,be
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De buitenrand van het vat plaats je best op een harde,
vlakke onderlaag zoals een paar tegels, zodat de
bodemplaat niet in de grond zakt. Zo kan via de
geperforeerde bodemplaat het teveel aan vocht weg,
is er luchtcirculatie mogelijk en kunnen de nuttige
bodemorganismen erin komen.
Op de bodemplaat komt de romp met een luik om
de afgewerkte compost te verwijderen (eigen erva-
ring: dit luik is niet gebruiksvriendelijk, beter de romp
eraf nemen)
Bovenaan komt er nog een deksel zodat er geen re-
gen in kan maar wel lucht.
Om een goede luchtcirculatie te verkrilgen en om te
vermijden dat de bodemgaatjes verstoppen, bedek
je de bodemplaat met kleine takjes en ander grover,
bruin materiaal. Dan vul je het vat dagelijks bij met
kleine hoeveelheden keuken- en tuinafval die je goed
vermentt. Om het geheel luchtig te houden, moet je
I à 2 maal per week, in de zomer om de 2 dagen, je
compostvat beluchten met een beluchtingstok. Dit
is een soort haak die je in de massa steekt, een kwart
draait en er weer uit trekt. Dit doe je op verschil-
lende plaatsen van je vat. Dit is heel belangrijk want
zonder lucht begint het materiaal te rotten i.p.v. te
verteren met de nodige kwalijke geurtjes als gevolg.
Een goed werkend compostvat stinkt niet maar ruikt
naar het bos, ons natuurlijk compostsysteem.
Tips van de compostmeester:
- Bij het opstarten van je compostvat kan je mis-
schien een emmertje compost, met compostwormen,
vraten bij een buur-composteerder. Dit versnelt de
start van het proces, maar is niet noodzakelijk.
- Om de twee à drie maanden de hele inhoud van je
vat volledig omzetten (volledig mengen) met een riek.
Een andere manier is om de mantel eraf te nemen
en alles op een hoop gooien en goed te mengen.
Daarna alles terug in het vat wel met een laag takjes
onderaan voor de beluchting.
Op de milieudienst van je gemeente kun je terecht
voor info bij de milieuambtenaar of compostmeester,
soms is er zelfs een echte demonstratieplaats aan-
wezig. Verschillende gemeenten geven subsidies bij
de aankoop van een compostvat met roerstok.
bronnen: De com postmeester uitgegeven doorVlaco
Composteren: doe ik het zelf of laat ik het doen?
Een wegwijzer. (door Ovam)
Voor de internauten enkele interessante webstekken:
http://www. com post. be
http://www.ovam. be/jahial )ahial pid I 466
http://www.vlaco.be
wordt vervolgd ....
F. Bouckaert, com postmeester
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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 VERZEKERTNGEN
BELEGGINGEN

En vooral een vakbekwame service

ZEECENTRUM
DE BRANDING

Rust- en verzo?qings tehuis
Kortverblijf
Dogopvong

Servíceflots

Koninklijke boon 90
8420 WENDUINE
050/43 30 00
www.de-brqndinq.be



Cultuur

De Blazuin de Bjazuin

De Blazuin - intergemeenteliike samenwerking
Blankenberge - De Haan - Zuienkerke

Op dinsdag 8 juni werd in Blankenberge de Blazuin,

het project van intergemeentelijke samenwerking op

vlak van cultuur tussen Blankenberge, De Haan, en

Zuienkerke, aan de pers voorgesteld. De schepenen

van Cultuur van de drie partnergemeenten gaven er
een korte toelichting en presenteerden het kersverse

logo. De naam van de samenwerking, naar een idee

van HansVansever uit De Haan, staat voor de 3 part-
ners: DE van DE Haan, BLA van Blankenberge en

ZUIN van Zuienkerke.

Wat zijn de doelstellingen van de Blazuin? Samen

sterk(er) is het hoofdobjectief. Door samen te wer-
ken worden dingen mogelijk die normaal de krach-
ten van één gemeente overstijgen. Er komt ruimte
voor wisselwerking, het delen van ervaringen en het
realiseren van wederzijdse logistieke steun. Het cul-

tureel aanbod kan beter gestructureerd worden en

tegelijk aan een breder publiek aangeboden worden
door gemeenschappel ijke publicaties. Het streefdoel
is een cultureel imago opbouwen, dat de kenmerken
en sterkten van de streek weerspiegelt, dít o.a. door
middel van gezamenlijke projecten op maat van de

streek.

Wat houdt deze samenwerking nu concreet in? ln

een eerste fase worden de activiteiten van de partner-

temeenten optenomen in de kalender en/of
publicaties van elke deelnemer. Op termijn komt er
een gezamenlijke nieuwsbrief. ln een tweede fase

zullen er concrete, gezamenlijke projecten opgezet
worden. Dit kan een tentoonstelling zijn, een project
rond lokale kunstenaars, een concertenreeks over
de drie gemeenten, samenwerking voor Open
Monumentendag... Daarnaast zal men ook probe-
ren de drempel voor bepaalde activiteiten te verla-
gen door voordelen toe te kennen aan inwoners van

partnertemeenten. De eerste, gemeenschappelijke

activiteit is voorzien in de lente van 2005.

Dit alles houdt echter niet in dat de partners geen

eigen, lokale initiatieven meer kunnen ontwikkelen.

Wat men samen wil of beter zou doen,wordt samen

gedaan. De samenwerking is afgesloten voor drie jaar

en zal na deze periode grondig geëvalueerd worden.

De Blazuin houdt vele mogelijkheden in om een dy-

namische, duurzame samenwerking op het gebied van

cultuur uit te bouwen. De deelnemers behouden
echter ook de vrijheid om lokaal hun ding te doen.

Deze veel belovend e, i nte rgemeentel ii ke samenwe r-

king wordt best stukje bij beetje opgebouwd, met
het nodige vallen en opstaan. Zuienkerke mag deze

kans echter niet laten liggen en kan loyaal en met de

middelen die het heeft,zijn steentje bijdragen.

Alain DeVlieghe
schepen van cultuur.

Cutuuragenda De Haan

'Cultuur niet duur' seizoen 2004-2005.

Momenteel wordt het abonnement voor het seizoen

2004-2005 uitgewerkt. Liesbeth List opent het sei-

zoen met haar programma'Van Shaffy tot Piaf' op
zaterdag I I september om 20.30 uur in het
Wielingencentrum.Voor meer informatie kan u te-
recht bij de dienst cultuur, Leopoldlaan24,8420 De
Haan,Tel 059124.21.33

Zondag 25 juli 2004 om 20.30 uur.
Collegium lnstrumentale Brugense
St-Monicakerk te De Haan

Onder leiding van Patrick Peire brengt Het Collegium
lnstrumentale het programma'Dubbelkorige
motetten van Schi.itz tot Brahms'. Kaarten: vvk.

€ 10,00; add € I 1,25

Zaterdag I5 en zondagl6 augustus 2004,
Kunstenaarsroute
Op zaterdag l5 augustus en zondag l6 augustus vindt
de tweejaarl i j kse kunstenaars route plaats.Tijdens d it
weekend kunt u kennismaken met de kunstenaars

en hun atelier.
lnfo: Dienst Cultuur, Leopoldlaan 24,8420 De Haan

Tel 059 24 21 33.

Vriidag 20 augustus 2004 om 20.30 uur
Patrick Denecker + GuI Penson

St-Blasi uske rk Vl issegem
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Guy Penson (blokfluit) en Patrick Denecker (klave-
cimbel) brengen een gevarieerd programma met l7e

eeuwse Engelse, Schotse en lerse ballads, dance tunes.
Kaarten: wk € 10,00; add € I 1,25

C u ltu u ragenda Blan ken berge

Beeldige wandeling:3 juli 2004 tot eind augustus
Brochure gratis te verkrijgen in het CC-De Benne -
Hoogstraat 2 te Blankenberge.
Verdere info is online te bekijken via de website http:/
/cu ltuur.blankenberge
l9 augustus 2004 Zomeriazz
De Am e ri kaan se )azzzanger es M andy G ai nes treedt
op in de Saveryszaal met het New Look Trio o.l.v.
RogerVanhaeverbeke.
Aanvang: 20u00 - Saveryszaal - GRATIS TOE-
GANG.
27 augustus 2004 Classics On The Beach met
Salonorkest Panache
'Panache' profileert zich als een polyvalent ensemble
dat de lichtklassieke muziek in de ruimste zin van
het woord vertolkt..
Aanvang: 20u00 - Saveryszaa! - GRATIS TOE-
GANG.

Open Monumentendag l2 september 2004:Open
Monumentendag te Blankenberge.
Thema: Van nature een monument.

I. Een zee Yan bloemen:
Wandeling met interieu rbezoek
Praktisch: Vertrek aan het VW-kantoor, Leopold
lll-plein (recht tetenover het station) telkens om:
I I u, l4u en I 5u30.

DRUKKERI)

2. Van nature een monument ... de duinen!
Wandeling door natuurreservaat de Fonteintjes:
Praktisch: Vertrek Parking Nordic - Koninklifke
Baan

Om I lu en I 4u - Laarzen gewenst - niet geschikt
voor kinderwagens

3. Fietstocht: Op zoek naar sporen van de
mens... in de polders
Praktisch: Vertrek aan de ingang van de Wullok
(de jeugdherberg aan de kerk van Uitkerke) om
l0u en om 14u30 - Noodzakelijk: fiets in goede
staat

Cultuuragenda Zuienkerke

KUNSTROUTE 2004.

Na 7 jaar is de kunstroute voor menig Zuienkerke-
naar een vertrouwde zomeruitstap geworden. l5 kun-
stenaars, dames en heren, jong en oud, maken dit
jaar (hopelijk ook letterlijk) het mooie weer. l5 ar-
tiesten, verspreid over 6 locaties, verbonden door
een uitgekiende en goed aangeduide route. Een aan-
tal van die kunstenaars tonen daar bovenop not eens
ter plekke wat ze waard zijn. Meer moet dat niet zijn.

Jan De Maeyer - schilderkunst
Eel kje Vanderh ispail ie - fotografie
Locatie: de Notelaar, Nieuwe Steenweg 96,
Zuienkerke

Cecile De Rycke - beelden
Locatie: de Oude Wagenmakerij, Kerkstraat 21,
Zuienkerke

bvba
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Marie-Madeleine Bogaert - schilderkunst
LilyViaene - letters in steen

Macha Welvaert - zandschilderijen
Locatie:'t Polderschooltje, Dorpweg ó 7, M eetkerke

Patrick De Klerck - grafiek
Philippe Pattyn - beelden

Locatie: de Bommel, Doelhofstraat 28, Nieuw-
munster

Marie-Christine Coucke - grafiek
Locatie: Herberg de Drie Koningen, Kerkhofstraat
17, Houtave

Martin Caster/Camar - beelden

Lieven Debrabandere - beelden

Bart Engels - schilderkunst
RiaTubbax - portretten
LucVanwelden - keramiek en glas

Jenny Verplanke - schilderkunst
Locatie: Ku nst- Kl asse, Ke rkh ofstraat 2 3, H o utave

Een uitgebreide voorstelling vindt u in de folder, die

vanaf begin juli in het gemeentehuis en bij de lokale

middenstand te vinden is.

Kunstroute 2004
zaterdag l4 & zondag 15, zaterdag2l & zondag22
auSustus,

doorlopend van l0 tot l8u

OPEN MONUMENTENDAG

Oproep Fotowedstrijd Open Monumentendag 2004

De Cultuurraad van Zuienkerke schriift in het kader

van Open Monumentendag een fotowedstrijd uit. Het
thema van dit jaar is: Van Nature .... Een monument.

De wedstrijd staat voor iedereen oPen. Men dient
voor 20 juli in te schrijven op het gemeentehuis. De

drie beste inzendingen worden beloond met een geld-

prijs en een aandenken. De inzendingen worden op

Open Monumentendag in de zaal Spietsela tentoon-
gesteld. De prijsuitreiking vindt die zelfde dag op zon-

dag l2 september om l8u in Spietsela plaats.

lnzendingen moeten aan de volgende voorwaarden
voldoen:
l. Het thema van de wedstrijd is'Van Nature... Een

monument". Dit kan vrij geïnterpreteerd worden
met de volgende aanknopingsPunten:
- de mens modelleert de leefomgeving naar zijn

noden

- monumenten in het groen
- het dorp: de bebouwde omgeving
- plantaardige motieven
- de natuur overwint de mens

2. De ingezonden opnames moeten op het grond-

gebied van Groot-Zuienkerke gemaakt ziin.

3. De plaats (omschriiving) en de datum dienen in
bijlage vermeld te worden.

4. De opnames mogen in kleur of zwart-wit zijn, op
fotopapier afgedrukt, op A4 formaat.

5. De ingezonden stukken bliiven eigendom van de

Cultuurraad.
6. lnzendingen moeten ten laatste op vriidag 3 sep-

tember 2004 in het gemeentehuis aangekomen ziin.

I nzendingsmodaliteiten
l. Het werk wordt in een omslag bezorgd met de

vermelding: FOTOWEDSTRUD OPEN
MONUMENTEN DAG, Cultuu rraad, Kerkstraat I 7,

8377 Zuienkerke. GEEN afzender vermelden.

2. De omslag dient naast de inzending een gesloten

omslag met daarin de adresgetevens en het tele-
foonnummer van de fotograaf te bevatten.

Werkwijze en selectie
l. Alle omslagen worden tegelijk oPentemaakt in de

aanwezigheid van de voltallige iury.
2. Bij opening zal de inhoud van de omslag een num-

mer (het werk + de adresgegevens) kriigen.

3. Pas na de selectie van de winnende werken wor-
den de omslagen met de adresgegevens geopend.

4. De winnaars zullen schriftelilk op de hoogte ge-

bracht worden.
5. De jury, bestaande uit het dagelijks bestuur van

de Cultuurraad aangevuld met een aantal profes-

sionele fotograven, selecteert een eerste, tweede

en derde prijsl
6. De eerste prils bedraagt I 00 Euro, de tweede prijs

75 Euro en de derde prijs 50 Euro.

7. De officiële prijsuitreiking gebeurt op zondag l2
september om l8u in zaal Spietsela.

oM vRrJ TE HOUDEN - ACTlvlrElrEN
CULTUURRAAD IN HET NA'AAR.

Agenda's raken na een rustite zomer soms sneller

vol dan we willen. Daarom nu al enkele data om aan

te stippen. Meer info volgt.
- bezoek aan Rijsel, culturele hoofdstad van Europa

7004
watl een dagje Rijsel en omstreken onder bege-

leiding van een doorwinterde gids. Er wordt een

t4



bus ingelegd.

wanneer? zaterdag 23 oktober 2004.
- Cultuurcafé

watl een avondje cultuur met lokale en minder
lokale artiesten. Gratis toegang.
wanneer? vrijdag 5 november

- lessenreeks "verven in geuren en kleuren"
wat? twee ervaren lesgevers leggen alle geheimen
van het verven bloot. Een interessante, praktische
cursus in samenwerking met deVolkshogeschool
Brugge.

wanneerl dinsdag 9, I 6 en 23 november van 19u30

tot22u.

Oproep leden cultuurraad

Volgens de wettelilke bepalingen is de Cultuurraad
verplicht voor elk werkjaar dat loopt van één sep-
tember tot eind autustus alle organisaties die in aan-
merking komen voor het lidmaatschap van de Alge-
meneVergadering van de Cultuurraad aan te schrij-
ven met de vraag om hun afgevaardigde(n) aan te
duiden.

De Cultuurraad van Zuienkerke doet dan ook via
het Polderkrantje een oproep tot de verenigingen
om lid te worden van deAlgemeneVergadering van
de Cultuurraad.

Ook personen die menen een individuele bijdrage
te kunnen leveren door hun persoonlijke betrokken-
heid of deskundigheid, kunnen vragen om deel uit te
maken van de gemeentelijke Cultuurraad.

lndien u als vertegenwoordiger van een vereniging
of als individueel belangstellende wenst deel uit te

maken van de Gemeentelijke Cultuurraad, verzoe-
ken wij u onderstaande strook in te vullen en terug
te bezorgen bij de Gemeentelijke Cultuurraad, ter
attentie van Ludwig Vanderbeke,Voorzitter van de

Cultuurraad, Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke en
dit uiterlijk tegen 20 augustus 2004.

Ondergetekende
Naam:
Voornaam:.
Adres:........

tel.: .............
vraagt hierbij deel te mogen uitmaken van de Alge-
men e Vergaderi ng van de Gemeentel ij ke Cu ltuu rraad
De aanvrager wenst aan te sluiten
E namens de volgende vereniging:.

E wenst aan te sluiten als individueel belangstellende.

Datum: Handtekening:

Poldeelecfro
Romoin Lieboert-Willoert

Heerweg 20 - 8377 Meetkerke

Eigen

Rodio & TV technicus
OFFICIELE PHILIPS DEALER
r hersteldienst: tel, O5Ol32 03 80

BVBA A. Verleye & Zn.
Zaakvoerder Marc HUYS

Grond-, tuin- en afbraakwerken

Leveren van zend, sleenslog,
teeloarde, enz...

DORPWEG I9
8377 MEETKERKE (Zuienkerke)
,(,050/32 t5 00

G§M O475l79 82 e6
BïW BE 406.174 ó32
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De Speelpleinwerking heeft opnieuw gezorgd dat ie

le tijdens de zomervakantie niet hoeft te vervelen.
Alle kinderen tussen 3 en l2jaar kunnen deelnemen

aan de activiteiten van de Ploeters, in het Sport-
centrum van Meetkerke.
De prijs per dag bedraagt voor
- kinderen van de gemeente: 3 euro per kind en

voor het 3d" kind en meer uit hetzelfde gezin: 2

euro per kind
- kinderen buiten de gemeentez4,75 euro per kind

en voor het 3d" kind uit hetzelfde gezin:3,75 euro
per kind.

Een drankje en een koek zijn in de prijs inbegrepen.

De brochure met de activiteiten en alle nuttige in-

lichtingen is te verkrijgen in het gemeentehuis of je

kan contact opnemen met de hoofdmonitrices:
Martine: 050/31. 25.06
Marleen: 04781 54.04.35

Wii geven je alvast een greep uit de activiteiten:
d onde rdag 22 iuli reuze I uc htbe rg, ge sc h i kt voo r zee r
jonge bergbeklimmers.
donderdag 29 juli: springkasteel Jump around
dinsdag 3 augustus: skeeleren vanaf het 4d" leerjaar
donderdag 5 augustus: popcorn maken en overdekt
speeldorp Multiplay
donderdag I 2 augustus: speelbed voor iedereen
dinsdag l7 augustus:workshop met jazz en hiphop
woensdag 25 augustus: bowling voor 5du en 6d" leer-
jaar

donderdag 26 augustus: hindernissenbaan van 5 me-

ter op 24 meter

Elke dag wordt er ook iets leuks geknutseld.

Voor de kinderen vanaf het tweede leerjaar is er op
woensdag 4 augustus, donderdag 5 augustus en vrij-
dag 6 augustus een tweedaagse overnachting.

Jij komt toch ook lll??

f eugd De negende roefeldag

26 juni: 126 kinderen waren ingeschreven voor een

leuke namiddag.

Was het goed?
Wij hadden het gevoel dat het zeer goed was: een

goede opkomst, het weer viel echt mee. De luttele
regendruppels konden de pret niet bederven. We
mochten ook deze keer weer rekenen op de en-

thousiaste medewerking van heel veel vrijwilligers
en er deden zich - gelukkig, en alweer eens- geen

ongevallen voor!

Kon het beter?
Ongetwijfeld wel, want perfectie is niet van deze

wereld. Eén van onze betrachtingen is zeker ook de

kinderen van Akkerwinde te laten genieten van dit
gebeuren!

Volgend jaar Roefelt Zuienkerke voor de l0d" maal.

Een groots gebeuren voor een kleine gemeente:
. Een doorgedreven organisatie, waar naburige ge-

meenten - naar het schijnt - naar opkijken.
. Een gebeuren dat mensen bij elkaar brengt,zowel

volwassenen als kinderen.
. Een gebeuren waar gelukkig ook niet

Zuien kerkenaren en niet-Zu ienkerkse bed rijven en

organisaties hun schouders onder steken.

Vakantiespeelplein De Ploeters

litiE t
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. Een ludiek gebeuren dat bijdraagt tot de positieve
uitstraling van Zuíenkerke.

Bedankt, iedereen die zich inzet om dit mogelijk te
maken!
Bedankt, iedereen die een blijk van sympathie of ap-

preciatie toont!

Namens de stuurgroep

Jeannine Samijn, voorzitter

Muzikanten gezocht

De Koninklijke Blankenbergse Harmonie en Drum-
band is op zoek naar nieuwe muzikanten om een
jeugdensemble op te richten.
Alle jongeren vanaf de derde kleuterklas tot l4 jaar

zijn van harte welkom.
Elke zondagvoormiddag (vanaf september) wordt er
gerepeteerd van I 0 uur tot I 1.30 uur in de Stede-
lijke Academie, De Smet de Naeyerlaan l4l te 8370
Blankenberge.
Wil je meer inlichtingen, dan kan je contact opne-
men met dirigent: Guy van Herreweghe,
tel. 050/42.64.20
- gsm 0475176.14.28.
secretaris:
lsabel le Vandenbroere:isabelle.vdb@skynet.be

ZETr.BEDIENING

ip ,t hoekstje

Nieuwe steenweSf 64 - 86'17 Zuienkerke
tel. O5O/41 19 66

Dage1Uks open van 7u tot I8u3O
en van 15u5O tot I9u

op ZONDAG doorlopend open
van 7u tot I5 u.

Sfroenten, fruit, kaas, charcuterie,
kaasplanken, fruitmanden, biermanden,

gï.ote keus w[jnen en sterke dranken,
dageluks vanaf 7u brood,
boterkoeken en patisserie,

kranten, tijdschriften en wenskaarten

o
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Preventie

F iscale aftrekbaarheid voor zelfstand i-

g€tr, nu ook via internet !

ln een eerdere editie gaven wij informatie over hoe

zelfstandigen van een verhoogde fiscale aftrekbaarheid

kunnen genieten wanneer zij hun beroepslokalen
beter beveiligen tegen inbraken. Ondertussen heeft

hetVast Secretariaat voor Preventie nog enkele wii-
zigingen aangebracht aan deze procedure.

De belangrijkste verandering is dat de volledige pro-
cedure via internet kan worden afgehandeld. De voor-
delen voor u zijn een stuk groter. Zo dient u de er-

kend technopreventief adviseur niet meer om ad-

vies te vragen v66r de uitvoering van de werken
maar kan u een advies krilgen door online een vra-

genlijst in te vullen. Dit sluit echter niet uit dat u

toch om een advies kan vragen wanneer u dit zelf
wenst.
U kan tevens op een eenvoudige wijze zien hoe ver

uw dossier gevorderd is.

Uiteraard is deze internetsite voldoende beveiligd

zodat niemand aan deze gegevens kan.

De lijst van af te trekken aanpassingen werd ook uit-
gebreid zodat onder meer de light CIT koffer (het
kleine broertje van de ploÍkoffer)of automaten voor
elektronische betaling in te brengen ziin.

ln het licht van deze verandering werd ook de da-

tum voor de overgangsperiode aangepast.Voordien

konden werken die tussen 0l januari 2003 en 3 I mei

2003 werden uitgevoerd nog ingebracht worden zon-

der dat er een voorafgaand advies nodig was (wel

nog een goedkeuring na de werken!). Deze periode
is nu uitgebreid tot en met 3l maart 7004. (Let wel

op het aanslagjaar!)

M ee r i nfo rmatie: http://www.vps.fgov. be

Of bij één van de technopreventief adviseurs me-

vrouw Sandra Demeulenaere of de heer Jan Tahon,

050t42.99.42

fr"téeLq
"sSzie Ko^h?*"

Boerenbrood met hesp
diverse koude en warme schotels

tea-room

Open vanaf 11 h30
gesloten op maandag en dinsdag

(in juli en augustus enkel gesloten op maandag)

Kerkhofstraat 17
8377 Houtave

Tel. 050/31 40 60

Gelegenheid voor familiefeesten en rouwmaaltijden

'È-,
:J
-lI*,ts

r"l::l-r":
a'

. t., -.;}
ËJ,:

TRUDO VERSTRAETE
DOELHOFSTRAAT 52
8377 NIEUWMUNSTER

o5ol41 70 54

Verkoop en herstellingen

AEG & IïTiETE
Er is geen betere
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Fietsdiefstal leg je beter aan banden

Fietsdiefstal is een yorm van criminaliteit die re-
gelmatig voorkomt en alle lagen van de bevolking
treft. Het fenomeen wordt echter vaak afgedaan
als éénmalig, niets aan te doen, moeilijk te achter-
halen, enz. Daarom is er vaak een kleine aangifte-
bereidheid en een eerder achteloze omgang met
de veiligheid van fietsen.

ledereen heeft zo het idee dat de politie fietsdiefstal
niet als prioriteit ziet en dit is normaal; gezien de

zeer geringe pakkans die fietsendieven met zich mee-
brengen en de soms zeer gebrekkige beschrijving en

herkenningsmogelilkheden van de fiets. Daarom is
het belangrijk om de klemtoon eerder te leggen op
de preventie van fietsdiefstallen dan op de repressie
ervan. Een goede sluitgewoonte, verhoogde sociale
controle, goede fietsstallingen zijn allerlei manieren
om te voorkomen dat de fiets gestolen wordt. En

indien de fiets gestolen wordt is het zeer belangrijk
om ervoor te zorgen dat de fiets ook makkelijk tot
bij de eigenaar geraakt wanneer deze wordt terug-
gevonden.

Het mooie weer nodigt iedereen uit om een tochtje
te fietsen door het landschap, om snel even naar de

bakker te gaan, ... door dit verhoogde fietsgebruik
stijgt natuurlijk de kans op diefstal. Daarom werkt
de preventiedienst in de zomer intenser rond fiets-
diefstal.

Daarnaast wordt er bij de fietsgravering een persoon-
lijke fietspas overhandigd. Op deze pas kan de eige-
naar allerlei informatie noteren over de fiets zoals:

het merk, de kleuren, speciale kenmerken, fabricage-
nummer,... Deze fietspas kan de eigenaar helpen om
een goede en nauwkeurige aangifte te doen wanneer
zijn fiets toch gestolen wordt.

De fietsgraveringsacties in de maand juli 2004

Donderdag 0l juli 2004 (l0u I 5 - I 2u45)
Donderdag 08 juli 2004 (l0u I 5 - I 2u45)
Maandag I 2 juli 2004 ( l4u l5 - 17u45)
Woensdag l4 juli 2004 (l 0u I 5 - I 2u45)
Donderdag 22 juli 2004 (l0u I 5 - I 2u45)
Dinsdag 27 iuli 2004 ( l0u l5 -12u45)
Donderdag 29 juli 2004 (l4u l5 - l8u l5)

Alle fietsgraveringen vinden plaats in het kaarters-
paviljoen in het KoningAlbert I park vlak achter het
Stadhuis van Blankenberge.
Ook in de maand augustus worden extra fietsgrave-
ringen gepland, vanaf september tot en met juni kan
je dan weer maandelijks bij ons terecht en dit tel-
kens op de laatste zaterdag van de maand.

Voor meer informatie contacteer de preventiedienst,
Stad Blankenberge: 0501 42.99.42

Café en Feestzaal

De Nieuwe Blauwe Toren

Zaal voor alle gelegenheden tot 200 personen:

huwelijken. communiefee sten. vergaderingen,
rouwmaaltijden

Eigen keuken! - Ruime parking!

Blankenbergse Steenweg2 - 8377 Zuienkerke
Tel./Fax 050/31 44 65 - GSM 0497142 32 98

Schrijnwerkerij Wybo Kurt
Blankenbergsesteenweg 13 - 8377 Zuienkerke

Tel. 050/41.19.88 - Fax 050/42.89.59
GSM 0476/40.94.15

E - mail : Wyb o.kurt@ b e lgac o m. net
Website : www. wybo-kurt.be

Nieuwbouw - Renovatie

HOUT - PVC

kiwa
certiÍied
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Onderwijs sen (van hoofdstad naar hoofdstad).
Ons doel was:
9 met de kleuters: lopen en wandelen - afstand Brus-

sel -Amsterdam: 173 km
9 met de lagere school: lopen - afstand Amsterdam

- Londen: 359 km

Op donderdag 3 en vrijdag 4 juni slaagden we in onze

opzec de kleuters behaalden 196,460 km en de leer-

lingen van de lagere school 402,650 km!!!

Dit schooljaar nam onze school deel aan l7 activi-

teiten extra-muros en organiseerden we binnen de

school 26 activiteiten.
Een greep uit ons aanbod: dans-aërobic, veldlopen,
wandelen, joggen, voetbal 4/4, swimmathon,
zweminstuif, zwemwedstrijd, netbal, klimmuur,
spinning, minitennis, avonturentocht, ponyrijden, kajak,

vlotten bo uw p i ratenei land, spo rt-city, spel en markt,
doe-aan sport beurs, waterskiën, ijsschaatsen, alles

met de bal, American Games, kronkeldiedoe,
rollebolle, park- en bosspelen ....
Dus bedankt aan alle leerlingen voor dit zeer ge-

slaagd sportief schooljaar! ! ! !

Sportieve groeten en tot na de vakantie,

Juf Nadine.

Tuinen

Freddy Van Ryckeghem
Aanleg en onderhoud

. Ontwerp en realisatie

. Opfrissen van bestaande tuinen

. Volledig onderhoud van de tuin

. Scheren van hagen

. Aanleg van vijvers

. Terrassen (hout en tegels)

Leeglandstraat 20 - 8377 Zuienkerke
Tel. 050/31 16 50 - GSM: 0476136 16 50
E-mail : f reddy.vanryckeghem @ skynet.be

Sport in de gemeentelijke basisschool

Naar jaarlijkse gewoonte worden op het einde van

het schoollaar: dit jaar op 29 juni alle sportieve bre-
vetten uitgedeeld aan de leerlingen door de Burge-

meester en de Schepenen van sport en onderwiis.

Aan het eerste en tweede leerjaar worden de voor-
bereidende atletiekbrevetten, joggingbrevetten en

zwem brevetten overhand igd.

Vanaf het 3d" leerjaar komen er nog voetbalbrevetten
en swimmarathon brevetten bij. Ook enkele leerlin-
gen uit het zesde leerjaar behaalden het schoolbrevet
voor rope skipping.

Dit schooljaar namen we met het 5d" en 6d" leerjaar
deel aan de Jeugdolympiade.
De proeven van zwemmen werden afgenomen tij-
dens de zwemlessen.Van de 40 deelnemers behaal-

den er 38 een bronzen medaille.
Voor de atletiekproeven behaalden I I leerlingen een

bronzen medaille en voor basket I leerling.

Aan de tweede fase (vrije deelname buiten de school)
namenYentl Monbalieu voor atletiek en SofieVersyck

voor zwemmen deel en behaalden in Brugge allebei
hun zilveren medaille.
Proficiat!!!!

Aan de actie' Sportend door Europa' namen we deel

met de volledige school. Deze actie ging door in gans

Vlaanderen.
Met alle deelnemende scholen probeerden we al

sportend (keuze uit lopen, wandelen, fietsen, zwem-
men ....) de Europese Gemeenschap te doorkrui-
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Vernieuwd spee!-erf Polderschooltie

Maandagavond 28 juni werd het vernieuwde speel-

erf in het Polderschooltje te Meetkerke officieel

ingehuldigd.
Het gemeentebestuur, de buren en uiteraard de kin-

deren en de ouders kregen van het lerarenteam een

rondleiding met aansluitend een receptie.

Sc h oo lfeest Akkerwi nde

Zaterdag 26 juni zetten de leerlingen van leefschool

Akkerwinde hun beste beentje voor.
Met hun spetterende show' ledereen beroemd'werd
Nieuwmunster op zijn kop gezet.

Na afloop van de show werden de hongerige magen

gestild met beenham, frietjes en saladebar.

Disco Ronnie zorgde daarna voor de nodige ambi-

ance.

Alle timmer- en schrijnwerl< in hout en PV(
Ramen en deuren - rolluil<en - dal<vensters

garagepoorten - rolluil<automatisatie -
g i ps-l<a rtonwanden - plafonds

- binnendeuren
zonneweri ng - dal<constructie - parl<et

lnbraakbeveliging ramen & deuren

ïraNvoonrlN
Itltichel
"KATTEROG H E"

Blankenbergse steenweg 17

SllZ Zu ien kerke
Tel. oso/+t 39 63
Fax o5o/+z 60 z+

Georges en Clara SNAU\\'AERT'NIEYNS
Vagevuurstraat 1 6A. 8-177 Zuienkerke

Tel. 050/3 I 19 17 - Fax 050/31 l0 88

Georges & Filip Snauwaert
Beheer van landbouwgoederen
Vagevuurstraat I 6A, 8377 Zuienkerke
Tel.050/31 49 47 - Fax 050/31 l0 88

'rffilllBvBA VEE-LIK
Vloeibaar veevoeder - Georges & Peter Snauwaert

Vagevuurstraat I 6A. 8377 Zuienkerke

Tel.050/31 49 41 - Fax 050/31 l0 88

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

Zeedijk 13a, 8380 Zeebrugge-Bad - Tel. 050/51 4l 05

Zonnigtenas - Enig zicht op zee en op de haven - gezellige sfeer

Verzorgde dranken - Huisbereide snacks en gerechten

Specialiteit: Ribbetj e s

Diverse vlees- en visgerechten - Zeebrugs vispannetje

Verse pannekoeken en wafels - Zelfbereid ijs

Oktober ím april: gesloten op dinsdag
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Provinciale sporttest

Zaterdag 3 april jongstleden organiseerde het ge-

meentebestuur van Zuienkerke in samenwerking met
de provincie West-Vlaanderen de provi ncial e spo rt-
test: "EYen zweten is weten".
Alle inwoners werden door de schepen van sport
Alain DeVlieghe aangespoord om deel te nemen en

zo de lichamelijke fitheid te testen.
Men kon kiezen uit een looptest,fietstest of wandel-
test.
Er daagden een 3O-tal inwoners op.ledereen beleefde

een sportieve namiddag en de thuisblijvers hadden

weer eens ongelijk.

Op zaterdag 30 oktober wordt in de gemeentelijke
sportzaal een re-test georganiseerd.

Alle deelnemers die op 3 april getest zijn kunnen

zich laten hertesten.
Mensen die er op 3 april niet konden bij zijn, moten
alsnog één van deze testen afleggen.

Redder aan zee

t oo , Wie slaagt in het theoretisch en praktisch examen

tUd en in de ,""r*"rproef wordt het brevet "Redder
- aan Zee" uitgereikt, welke vereist is voor een aan-

stelling als redder aan zee.

lnlichtingen? Verdere informatie kan bekomen wor-
den in de betrokken zwembaden en op het secreta-
riaat van de v.z.w.WOBRA, Burg 4 te 8000 Brugge,

tel. 050/40.57.83 en via onze website
www. redde raanzee.wob ra. be

Sporttak in de kijker - Basketbal

OPLEI DI NGSCU RSUS 2004-2005

De v.z.w. West-Vlaams Opleidingscentrum voor
Brandweer, Reddings- en Ambulancediensten richt
vanaf 4 september 2004 de cursus'Redder aanZee'
in.

Wat ?

Deze opleidingscursus omvat 50 lesuren waarvan 24

uren theorie en 26 uren praktijk.
De theoretische opleiding wordt teteven te Oost-
ende, Brugge en Koksijde.
De praktijk gaat door in het provinciaal zwembad
van Brugge en in de stedelijke zwembaden van Oost-
ende, Koksijde en Kortrijk.

Wie?
De opleiding staat open voor alle kandidaten die ui-
terlijk op I augustus 2004 minimum l6 jaar oud ziln.

Wanneer?
De opleiding start op zaterdag 4 september 2004 en

loopt over een 25-tal weken.

ln het kader van de actie
"Sporttak in de Kijker -
Basketbal" organ iseert Bloso
samen met de vlaamse
Basketballiga deze zomer een

Promotietoer aan zee. leder-
een, vakantiegangers, jeugd-

organisaties, ouders, .... wordt de mogelijkheid ge-

boden om gratis kennis te maken met een uitgebreid
aanbod van basketbal. Naast de initiaties worden er
ook nog in elke badstad 3 on 3 tornooien in de na-

middag georganiseerd.
We geven hier enkele datums:
vrijdag 6 augustus: Blankenberte, aan de pier.

dinsdag l0 augustus:Wenduine aan de rotonde bij
hetWielingenbad
woensdag I I augustus:Knokke-Heist,Van Bunneplein

einde Lippenslaan
donderdag l2 augustus: De Haan, marktplein.

Kom en doe gratis mee aan de initiatiesessies.
De inschrijvingen voor de initiaties lopen van l0 uur
tot I 5.30 uur.

Folder te verkrijgen in het gemeentehuis.

Filip LAGROU
HERSTELLINGEN INSTALLATIES
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Aflossingsmarathon

Op 2 oktober 2004 zal de eerste editie van de unieke

Kust Marathon van start gaan.

Voor vele sporters is de volledige marathon 42,195

km een onbegonnen afstand.

Daarom biedt de organisatie alternatieve afstanden

aan: een halve marathon en een aflossingsmarathon

Voor gemeenten is de aflossingsmarathon een gezel-

lige, maar uitdagende teamloop.

DAAROM DEZE OPROEP AAN ALLE
SPORTIEVELINGEN.

Bibliotheek

Boeken voor peuters en kleuters ook

in de bibliotheek

Jonge ouders stellen zich dikwiils de vraag: 'Kan miin
kindje al lid worden van de bibliotheek ?' En dan

zijn ze meestal verbaasd over het positieve antwoord.

Ja, een bibliotheek heeft ook voor de allerkleinsten
heel wat te bieden.
Het'lezen' begint met stevig gekartonneerde boek-
jes die één afbeelding per bladziide Presenteren.
Woordles leren zit er aanvankelijk misschien nog niet
in voor je peuter. Maar wel samen gezellig bladeren

in een boek, kilken naar en aanwiizen van de kleur-

riike prenten.
Na een tijdje vertel je als ouder sPonaan een ver-

haaltje bij een illustratie die aansluit bij de leefwereld

van je peuter. Je pagadder houdt immers van her-

kenbaarheid en van herhaling. Je zal merken dat ie
kindje nog evenveel plezier beleeft aan hetzelfde ver-

haal, of je het nu voor de eerste of voor de tiende

keer leest. Dan ga je over naar gekartonneerde boek-
jes met een eenvoudige verhaalliin om dan bij de echte

prentenboeken uit te komen. Hierin heb je keuze in

overvloed: van kleine tot héle grote formaten, van

veel prenten met weinig tekst tot een lang verhaal,

van realistische tekeningen tot heel fantasieriike il-

lustraties en uiteraard een schat aan thema's die erin

aan bod komen. Deze prachtige prentenboeken ma-

ken dat je peuter of je kleuter reeds vroeg vertrouwd
geraakt met lezen.Voorlezen stimuleert ook de taal-

ontwikkeling, de fantasie en het inlevingsvermogen.

Bovendien versterkt het voorlezen de band tussen

Overtuig je collega's, buren, vrienden,
team van zes lopers en maak op 2

Zuienkerke de snelste gemeente.

De afstanden in volgorde ziln:5 km -
l0 km - 5 km en 7,195 km.

Bovendien loop je voor een goed doel en help ie het

Fonds voor kinderen met een spierziekte.

meer info: www.kustmarathon.be
sportdienst gemeentehuis

Alain DeVlieghe
schepen van sport.

VAN
I{OUCKE, NV.

Eernegemstraat 44
8490 Snellegem

Tel. O5O/8t 12 67 - O5O/81 23 28
Fax O5O/8 I 34 56

GESPECIALISEERD IN VERKOOP
VAN GEREEDSCHAPPEN

EN MACHINES

Makita. Metabo. Skil . Grasmaaiers
Dienst na verkoop

Exclusief verdeler voor België
NIE,Z MOTOREN BELGIUM

..., vorm gen

oktober van

l0 km - 5km-
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jou en je kindje op intieme wilze. Eén verhaaltje voor
het slapen gaan neemt slechts één kwartiertje in be-

slag en het sluit de dag op een positieve manier af.

Dit gezellig momentje heeft ook een rustSevend ef-

fect op je kindje wat een goede nachtrust zeker zal
bevorderen. Uiteraard mag je meerdere boeken voor-
lezen per dag want in dit geval schaadt overdaad niet!
Voorlezen kan je ook quasi overal en op elk moment
van de dag.

Naast de leesboekjes is er ook een ruime keuze aan

knutselboeken, boekjes oyer de natuur en vele an-

dere onderwerpen die op maat van je kleuter ge-

schreven zijn. Ook cd's met kinderliedjes en cd-
roms yoor de allerkleinsten vind je in de bibliotheek.
Wil je met ie peuter of je kleuter ook eens proeven
van een mooi boek kom dan eens een kijkle nemen

in de bibliotheek.Voor kinderen is het lidmaatschap

van de bibliotheek gratis. Ze mogen dan telkens gra-

tis 5 boeken uitlenen voor een periode van 3 weken.

De uitgeleende materialen kunnen steeds (telefo-
nisch) verlengd worden.
Hopelijk tot binnenkort in de bibliotheek.

Adres: Gemeentelijk Complex: Uitleenpost De
Boekennok
Nieuwe Steenweg 37

8377 Zuienkerke
Telefoon: 050 I 42 45 45
E-mail: zuienkerke@bibliotheek.be

Openingsuren: woensdag: 17.00 - 19.00 u
zaterdag : 10.00 - 12.00 u

Deze zomer zal de bibliotheek gesloten zijn op
woensdag 2l juli
De jaarlijkse sluiting tijdens de vakantie begint op
zaterdag 3 I juli en loopt tot en met zaterdag 14

augustus. Zoals elk jaar krijgt u de mogelijkheid om
meer boeken voor een langere uitleentermijn mee
te nemen.Vanaf woensdag 7 juli mag u l0 boeken
uitkiezen voor een periode van 6 weken. Neemt u

nog langer vakantie dan passen wij graag uw verval-
datum aan.

Frlluur
YIERWEGE

d'rrb
Blonkenbergse Steen wq 7 4

837/ Zuienkerke
Tel. O5O/4247 47

Sluilingsdog: moondog
Open: ll.3O-14.3O & I7.3O-23.3O u

zoterdog tot 24 u

CAFE . RESTAURAA/ï

Í(RU'SKALSIJDE
BLANKENBERGSE STEENWEG 66

8377 ZUIENKERKE
05014279 27

gezellig interieur
specialiteit van ribbetjes, cÖte à l'os

meeneemgerechten mogel ijk
menu's, steengrill en fondue op reservatie

iedere werkdag dagschotels

woensdag m d.ndrrdag gesloten
schoolvakanties al le dagen geopend.
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Snelheidscontroles

Vanuit de Politiezone Blankenberge - Zuienkerke ontving ik de volgende resultaten omtrent de snelheids-

controles die werden gehouden op het grondgebied van onze gemeente in de periode van I 3 februari 2004 tot
l5 mei 2004.

Uit bovenstaande cijfers blijkt dat zowat 19% van de bestuurders nog te snel rildt en dat biina l0%van hen een

PV in de bus vonden.
Miln oproep aan alle inwoners!
"Wees voorzichtig... denk aan de veiligheid .... aan de zware boetes ..... en rijd niet onder invloed"'

Henri Cuypers
Burgemeester.

plaats aantal controles aantal

gecontroleerde
voertuigen

aantal boven
de toegelaten
snelheid

aantal PV's

Meetke rke/Oostendse Steenweg 6 5.641 t.255 ilt
Houtave/ Oostendse Steenweg 3 t. t90 il6 20

Zuienkerke/Nieuwe 2 2r5 82 7

Zu i en kerke/Blan ken bergse Steenweg I 894 36 4

Totaal t2 7.940 t.489 142

RLGEM ENE B()UU()NDERNEM I NG

EDDY DE MEY
ALLE NIEUWBOUW
RENOVATIE EN VERBOUWINGSWERKEN

Kerkhofstroot 4
837 7 Houtove-Zu ienkerke
Tel, 050/32 32 79 - Fox O5Ol32 l0 25

Gsm 047512519 l0 - GsmO477l3ó 5ó 90

E-moil : eddy,demey@cobonet, be
www.eddy-demey,be
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De politie zorgt voor je woning tijdens
de vakantie

Je gaat met vakantie.
Wij hopen met jou op een zonnige vakantie en een
vakantie zonder zorgen. Zonder zorgen? Ja, maar niet
zonder voorzorten. Geef dieven zo weinig mogelijk
kansen.

Ook de politie houdt een oogje in het zeil. Op regel-
matige tijdstippen zal de politie je woning controle-
ren op onregelmatigheden.Je moet enkel bij de plaat-
selijke politie langs gaan en volgende inlichtingen
meedelen:
* naam en woonplaats
x vakantieperiode
x vakantieverblijf
* contactpersoon bij noodgevallen
* aard woning, alarmgegevens.

Wij wensen je een zorgeloze vakantie en behouden
thuiskomst toe.

Actie modder op de weg

spetregets voor de..* fflililÏÏl
L Voorkom te allen tijde ernstige vervuiling van de

weg door de modder en bevuiling van machines,
landbouwtrekkers en andere voertuigen te verwij-
deren voordat u de weg oprijdt.

2 Wanneer de vervuiling van de weg met modder
onmogelijk kan voorkomen worden, conracteer
dan bij voorkeur minstens 48 uur vooraf het cen-
trale meldpunt:

Telefoon: 0501 4114.14
Fax: 050/41.96.96
e-mail: mia.moens@publilink.be

3. Waarschuw de andere weggebruikers voor het
gevaar door tijdig"modderborden" in de wegberm
te plaatsen, rechts in de rijrichting op ongeveer
l50m voor het vervuilde weggedeelte. Doe dit op
een wet waar het verkeer in twee richtingen is

toegelaten voor de beide rijrichtingen.
Bevestig het bord op een stevige paal, bij het plaat-
sen dient u er rekening mee te houden dat de on-
derkant van het bord op ongeveer 1,50 m boven
het oppervlak van de berm komt.

A

4. Maak de vervuilde weggedeelten onmiddellijk weer
schoon. Op drukke wegen kan de wegbeheerder
uit veiligheidsoverwegingen ervoor kiezen de weg
zelf schoon te (laten) maken en de kosten hier-
voor (gedeeltelijk of volledig) aan u door te reke-
nen. Dit gebeurt in onderling overleg.
Maak gebruik van reflecterende vestjes om uw aan-

wezigheid op de openbare wet tijdens deze werk-
zaamheden voor de weggebruikers te benadrukken.

5. Verwijder de borden onmiddellijk als de weg weer
schoon is. Het onnodig laten staan van deze bor-
den vermindert de effectiviteit van deze actie.

Signalisatieborden en reflecrerende vestjes te verkrij-
gen in het politiekanroor Zuienkerke tegen de prijs
van 25 euro

DEMEULEMEESTER
Ronny bvba aannemersbedrijf
OPENBARE EN PRIVATE WERKEN

OostendesteenwegTl TEL.: 050/31 67 13
8377 Zuienherhe - Houtaue FÀX: 050/31 02 83

www.demeu lemeesterron ny.be

DIRKVANTORRE
uw speciolist in de streek

voor olle interieurinrichting
(keukens, bodkomers, sloopkomers, etc ,,)

Ook olle schrijnwerk op moot

Brugse Steenweg I - 8377 Zuienkerke
Tel.0495/47 5537

L!fl"'ndimoiii:;...,:: lMM0BlLlEN BVBA

TANIA ROOSE VERHUUR-VERl(OOP

WtNDlM0 BUBi. / Jokstroot 14 / 8420lVtNDUlllt

ïrrrF00l,l (0)50 / 4272 05 / FAX (0)50 / 42 4s 27

!v}v}v.!vtNDtMO Bt
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Veiligheid en gezondheid

ls er een ideale manier om te stoppen

met roken?

Op I juni 2004 stelde de Belgische Federatie tegen

Kanker een Tabak Stop Liin ter beschikking van het
publiek. Het nieuwe nummer 0701227 227 (0,l,74
euro per minuut) is elke werkdag van 8 tot l9 uur te

bereiken. Bovendien is er elke dag van l5 tot l9 uur
permanentie door artsen of psychologen die gesPe-

cialiseerd zijn in rookstopbegeleiding.
ledereen, zowel rokers als niet rokers, met vragen

over roken en stoppen met roken mag bellen. Een

gelijkaardige hulplijn bestaat reeds in vijftien andere

landen in de Europese Unie.

Fit Íitter fiets dagelijks fietsen

HET GEHEIMVAN GEZOND LEVEN

Vo lgens de We reldgezondheidsorgan isati e beweegt
de moderne mens te weinig. Dat gebrek aan bewe-

ging vormt in de ontwikkelde landen een ernstige
bedreiging voor de gezondheid.

Dertig minuten per dag van gematigde fysieke inspan-

ning volstaat om tezonder te leven.

Concreet is dat een inspanning waarbi! uw hart snel-

ler gaat slaan. Dat kan door dagelijks te sporten.
Maar u kunt net zo goed de fiets gebruiken om naar

het werk of naar school te gaan. De verplaatsing moet
u toch doen, en door twee keer per dag een kwar-
tiertje te fietsen (ongeveer 4 à 5 km per traject),
hebt u voldoende gezonde beweging.

Maar uw gezondheid is niet de enige reden om uw
fiets van stal te halen.

Bloemenweelde

Ezelstroot I I I
8000 Brugge

Tel. 050/33 35 76
Fox 050/34 l9 93

Danscafé
..DE 

SCHUURE"
(lostendse Steentueg 49

8377 ]lleetkerke - 050/31I 606

Zondog l5 ougustus

vqrken qqn 'l spif
(in de tuin)

Vonof 17 uur:
o operitieÍ (witte songrio)
o vorken à volonté
o groenten en souzen
Kostpriis: € 20 per persoon

Zondog l7 oktober
vonof 20 uur

dubbel optreden von
ChristofÍ & Lyndsey
Ten voordele voor "De Bronding"
Kortriik
lnkomkoorten € 8 te koop in

77

"DE SCHUURE"



Fietsen is snel, goedkoop en milieuvriendelijk.

Bovendien is fietsen gewoon leuk!

Dagelijks Íietsen = langer en gezonder leven

* U voelt zich fitter en bent minder snel moe.
* U krijgt een beter uithoudingsvermogen.
* U voelt zich meer ontspannen en goed in uw vel.
* U blijft makkelijker op gewicht.
* Uw botten en beenderen bliiven sterk.
* U hebt minder kans op hart- en vaatziekten, sui-

kerziekte en bepaalde soorten kanker.

Folder te verkrijgen in het gemeentehuis.

Boodschap in de fles

"Boodschap in een fles" is de nieuwste informatie'
campagne over alcohol vanVAD (Vereniging Yoor
Alcohol- en andere Drugproblemen) en richt zich
tot alle personen tussen 26 en 45 iaar die graag
genieten yan een glas, maar ook willen weten wat
alcohol met hen doet en hoe ze er verstandig kun-
nen mee omSaan.

Er zijn'boodschappen' voor werknemers, sPorters,
vrouwen en voor personen met een drankprobleem

(en naar schatting zijn er dat +/- 500 000 in België).

Het drinken van alcohol behoort voor de 26- tot
4S-jarigen tot het domein van de'verworven vrijhe-
den'.Zij consumeren misschien minder in cafés en

dancings, maar ontkurken des te vaker thuis, bii vrien-
den of op restaurant een fles.

De campagne focust zich op vijf themata:
I . WERK: 5 à 6% van de beroepsbevolking heeft een

alcoholprobleem.
2. RELATIES EN KINDEREN: als ouder heb ie een

voorbeeldfunctie
3. GEZONDHEID:alcohol kan een negatieve invloed

hebben op je gezondheid, zowel op korte als op
lange termijn.

4. SPORT:alcohol is geen goede dorstlesser na het
sporten, want het werkt verdere uitdroging in de

hand.

5. VERKEER: het grootste aantal bestuurders dat
onder invloed van alcohol bii een ongeval betrok-
ken is met minstens één dode of zwaargewonde
situeert zich bij 26- tot 45-jarigen.

Er werden verschillende brochures ontwikkeld met
antwoorden op veel gestelde vragen, nuttite tips en

cartoons. De spil van heel deze campagne vormt ech-

ter de website www.boodschaPineenfl es.be

Jacques Demeyere, schepen van Welziin

Diopol nv
Bekedijkstroot I

8490 Jobbeke
Tel. 050/81 l5 73
Fox 050/81 l0 83
e-moil: info@diopol,be
website : www,diopol, be
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De touwtrekkers van Houtave

Traditiegetrouw is het derde weekend van sePtem-

ber het feestweekend van de touwtrekkers: " De

Stove".
Op vrildag l7 september wordt iedereen vanaf l9
uur verwacht in de tent aan de Langedorpweg, I

Hoeve Moerbeiboom vanYvanVan Den Berghe,voor

de warme beenhesp met groentjes en frietjes. Kaar-

ten zijn enkel in voorverkoop te verkrijgen bij Martine,

tel 050/3 I .25.06 en bij Koen 0485157.24.21 .

Op zaterdag lokt Studio 2 jong en oud op de dans-

vloer tijdens de nacht van de halve liters
Zondag l9 september om 13.30 uur is er de touw-
trekwedstrijd en doorlopend springkasteel.

Verenigingen die willen meedoen kunnen zich dan

inschrijven.
Zes personen en een coach en de ploeg is startklaar.

Jongeren zijn ook welkom. Ambiance verzekerd.
DOEN!!!!!

Leeglandstraat 15

8377 Zuienkerke

Geboorten

LOES LINGIER, dochtertje van De Meyer Siska en

van LingierYves,geboren te Brugge op 23 maarl2004,
wonende te Nieuwmunster.

LUKA LOUWAGIE, zoontie van Vanrapenbusch

Cathy en van Louwagie Mike, geboren te Brugge op

28 april 2004, wonende te Zuienkerke.

ELEANOR LOUIS, dochterie van Haentjens Eva en

van Louis Benoit, geboren te Brugge op 4 mei 2004,
wonende te Nieuwmunster

AMELIE DEJONCKHEERE, dochtertje van Traen

Véronique en van Delonckheere Nico, geboren te
Brugge op 29 mei 2004, wonende te Meetkerke

MIA COSTENOBLE, dochtertie van Slembrouck
Grietje en van CostenobleAlain,geboren te Brugge

op 6 juni 2004,wonende te Zuienkerke.

Wij wensen Loes, Luka, Eleanor,Amélie en Mia een

lang,gezond en gelukkig leven toe!

Huwelijken

HAUTEKIET lNDRA,geboren te Knokke op 5 maart

l97l en AERTS JAN, geboren te Turnhout op 4 de-

cember l974,gehuwd te Zuienkerke op 25 iuni 2004.

Proficiat aan de jonggehuwden.

Sterfgevallen

GOETHALS JOSEPH I NA, geboren te Zuienkerke op

I 7 januari l9l4 en overleden te Blankenberge op 9

mei 2004, weduwe van Verburgh Omer, wonende te

Zuienkerke

COOLS ANGELA, geboren te Houtave op 20 no-

vember l9l0 en overleden te Oostende op 8 iuni
2001, weduwe van Maelfeyt Philippus, wonende te

Houtave.

DESCHOOLMEESTER RACHEL, geboren te
Klemskerke op 2l april I 925 en overleden te
Blankenberge op 23 juni 2004,weduwe vanVan Ren-

terghem Maurice, wonende te Nieuwmunster.

Wij bieden de familie onze deelneming aan.

L*:-'kfu

**N";;;$a§es\
ïl"s'ï

tel. 050/32 39 76
Gsm: 04771502277
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Jubilea

ln 2004 mochten we tot op heden één diamanten
huwelijkspaar in de bloemen zetten en drie gouden
paren. Al deze jubilarissen wonen toevallig op de
deelgemeente Meetkerke:

Op ! I april 1944 huwden Agnes Goethals en Marcel
De Waele te Meetkerke. Zestig jaar later leven zij

nog monter en blij op dezelfde gemeenre. De ge-

meentelijke overheid vierde deze blilde gebeurtenis,
samen met hen en hun dochters bij hen rhuis op l2
april (tweede Paasdag) van het jaar 2004. Beide echt-
genoten komen uit een gezin van twaalf kinderen.
Helaas,alle broers en zussen van dit diamanten paar
zijn overleden ...

Op 28 april 1954 gaven Cécile Linskens en Louis
Callewaert elkaar hun ja-woord te Meetkerke. Ge-
boren is Esen,verhuisde Louis als kind naar Houtave.

Cécile werd geboren in het huis waar ze opgroeide .

Bij hun huwelifk trok het paar in bil de ouders van

Cécile en het is in datzelfde huis dat ze vandaag nog

samen gelukkig zijn ...
Op26 april 2004 was de gemeentelijke overheid te
gast bij deze jubilarissen voor de viering van hun

Gouden Huwelijksjubileum.
Marguerite Deloddere en Odiel Provoost trouw-
den op I mei 1954 te Meetkerke. Marguerite werd
geboren in de Meetkerkse Moere, Odiel was afkom-
stig van Zuienkerke, dicht bij de Blauwe Toren. De
eerste vier jaar na hun huwelijk woonden ze te
Zuienkerke," in de schaduw" van het ouderlijk huis

van Odiel. Daarna verhuisden ze naar Meetkerke,
waar ze het echt naar hun zin hebben. De viering van

dit f ubileum ging door op I mei 2004 met familie en

vrienden. Ook de gemeentelijke overheid was er voor
de huldiging.

Buggenhout, 7 mei 1954. Christiane De Hauwere
en August Moens stappen in het huwelijksbootje.
Toen wisten ze nog niet van het bestaan van
Meetkerke. En toch: ondertussen wonen ze er reeds
36 jaar, zijn er volledig ingeburgerd en zouden niet
meer terug willen naar Oost-Vlaanderen. Hun taal
verraadt nog steeds hun aÍkomst, zeker als ze onder
mekaar praten, maar ze zijn Meetkerkenaar in hart
en nieren! Op hun huwelilksdatum ging de gemeen-
telijke overheid hen in de bloemetjes zetten.

We feliciteren hier nogmaals al de jubilarissen en

hopen dat ze nog lang samen gezond mogen blifven

Op 25 april 2004 vierde Eerwaarde Heer Robert
Dugardyn zijn Diamanten Priesterjubileum in de kerk
van Houtave. Hij werd in Zuienkerke geboren en is
er ook getogen. 58 jaar lang leidde hij het "nomaden-

leven" van een priester. ln 1989 ging zijn droom in
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vervulling en was de cir-
kel rond toen hij opnieuw
in Zuienkerke belandde.
Hij werd toen Pastoor van

Houtave, maar deed ook
een tijdlang dienst in
Meetkerke en Zuienkerke.
Vijf jaar geleden ging hij op
rust.

Hij is heel gelukkig dat hij kon blijven wonen in ziin

pastorie, het schoonste plekje van Houtave, temid-
den ziln parochianen.

Dit Jubileum kreeg een verdiende plaats in het Gul-
den Boek van de gemeente Zuienkerke. De Jubileum-
mis werd gevolgd door een receptie. De talrijke aan-

wezigheid en de gretigheid waarmee dit Gulden Boek

getekend werd getuigden van het respect van de

mensen voor hun pastoor. We hopen dat Pastoor
Dugardyn nog lang midden ons zal kunnen blijven

wonen. Dank zij de goeie zorgen van Andrea moet
dit lukken en we danken haar daarvoor.

Jacques Demeyere, schepen van feestelijkheden

Mensen van bij ons

Dunja en AndréVerté

.lr
"àré-+ rr

(-/,
öu1a,t'nth,e/

Op zaterdag 2l maart 1685 werd Johann Sebastian

Bach, een van de meest geniale componisten aller
tijden eerder toevallig te Eisenach geboren;zijn va-

der Johann Ambrosius was hofmusicus van hertog

Johann Georg, en had reeds geruime tijd voordien
zijn overplaatsing gevraagd naar Erfurt, wat hem ge-

weigerd werd.
Eeuwen later plantte de Duitse industrie er de BMW
fabrieken in, en toen er op oorlogsindustrie moest
worden overgeschakeld, kwam het produceren van

vliegtuigmotoren dé specialiteit van Eisenbach, op de

eerste plaats .Vanaf 1942 moesten vele jonge men-

sen, mannen en vrouwen vanuit de bezette gebieden

verplicht dwangarbeid verrichten, zij brachten een

goed deel van hun jeugd in erbarmelijke omstandig-
heden door. Maar in het geval van André en Dunia
had dat ook zijn goede kanten, want zo hebben zij

elkaar leren kennen.
ln Duitsland werkte André als timmerman, hij moest
houten kisten timmeren van 1,6 meter op 1,6 meter
om de vliegtuigmotoren in op te bergen.Tijdens de

weinige vrije tijd die hij had leerde hii Dunia kennen,

en zo werden zij een koppel.

Na l2 maanden mochtAndré normaal met vakantie

naar Zuienkerke, maar gezien de voor Duitsland
slechte militaire situatie werd ziin verlof ingetrok-
ken.

Op 20 mei 1945 werden ze door de Amerikanen

bevrijd en konden ze - eindeliik - huiswaarts. André
stond aan de ene kant op het perron te wachten om

de trein richting Zuienkerke te nemen, Dunja stond

in de andere richting om de trein naar Oekraïne, haar

thuisland te nemen. Het waren verscheurende mo-

FP_|TUU2.
?LSTZOO|LN lanN
BU CATHY

Open: von I L30 tot 
,l4.00 

en von 17.30 tot 22.30 u.

Vriidog en zoterdog tot 01.00 u.

Zondog middog en moondog gesloten

Juli en ougustu s open:7 f7
Oostendsesteenweg ó0 - 8377 Meetkerke

GSM: 0484/77 33 90

o grillodes (niet op zondogovond)
o lokole gerechten o londelijke sfeer
o gezellig zonneterros
. speelplein voor de kinderen

&'

Prins Leopoldloon 4
8377 Nieuwmunster-Zuienkerke

Tel. 050/41 lB 82

Geen reservoties - woensdog gesloten
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menten, want zil hadden elkander lief. en in de 25
maanden dat ze dwangarbeid verrichrten, hij 2l jaar,
zij lS,waren zeaan elkaargehecht.ln haar hartvoerde
Dunja een hevige tweestrijd, het verlangen naar de
familie en vrienden aan de ene kant, de liefde voor
André aan de andere kant. Op het laatste moment
zijn ze dan toch elkaar gaan opzoeken, hebben el-
kaar terug gevonden, en samen vertrokken zij rich-
ting Zuienkerke, een reis van 5 dagen. eerst met de
LKW tot in Bamberg, daarna met de trein. Gelukkig
voor Dunja, want naderhand bleek het wel dat va-
dertje Stalin de dwangarbeiders bij hun thuiskomst
niet te menselijk behandelde!
Na de oorlog heeft Andre zijn beroep van timmer-
man verder uitgeoefend, en hij heeft zijn loopbaan
beëindigd als meestergast bij de Firma Lierman te
Meetkerke,van waar hij ziln roepnaam' de chef ' over-
hield. Ook al omdat hij ploegleider was de bij de
Zuienkerkse bolders, een sport die helaas bijna ter
ziele is gegaan.

Het moet gezegd dat de Duitsers nogal correct wa-
ren in het bijhouden van de papierwinkel: zij hadden
pensioenbijdragen gestort op zijn naam. Toen André
met pensioen ging stelde hij tot zijn grote verbazing
vast dat hil titularis was van een Duitse rente! Niet
dat je er rijk van wordt, maar toch!

Vorig jaar in december is hij tachtig geworden en als

geschenk steldenWerner en SonjaVerleye - Goethals
het echtpaarVerté voor om met de paasvakantie en-
kele dagen een bezoek te brengen aan Eisenach. Dat
moesten zij geen twee keer vragen, en samen met
vader Gilbert Goethals en moeder Georgette trok-
ken zij naar Duitsland.Vroeger lag Eisenach in DDR
gebied, niet ver van het West-Duitse Kassel, zodat
een trip naar die plek bijzonder moeilijk was.
Van de toenmalige stad en zijn reusachtige fabriek
blijft uiteraard niet veel meer over:de poort van de

BMW fabriek hebben ze afgebroken en terug opge-
bouwd aan de rand van de stad. Daar is het
automobielmuseum in ondergebracht.
Maar tot hun grote verbazing was hun bezoek ter
ore gekomen van de stadsmagistraat, en werden zij

met alle honneurs ten stadhuize onwanten door bur-

temeester Gerhard Schneider himself. Zij konden
honderduit herinneringen ophalen aan die moeilifke
tijden en zij kregen een aandenken van de stad.
Daarna trokken zij naar het poorthuis waar zij ten

tast waren van de heer Michael Sti.ick, museum di-
recteur. Hij toonde hen het kunstboek dat hij heeft
uitgegeven, en talrijke foto's van vroeter. Zijn boek
heeft hij gesigneerd en als souvenir geschonken aan

het echtpaar Verté-Hwozdik.
Dat ontroerende romantische verhaal is uitgebreid
verschenen in de plaatselijk pers, en was te lezen op
internet, wat ons inspireerde tot dit stukle.
Wij van het Polderkrantje wensen André en Dunja
in elk geval nog vele lange gezonde jaren toe met
aangename herinneringen aan de tijd in Eisenach en

erna! En hopelijk nemen jullie het ons niet kwalijk
dat wij geen interview met jullie hebben afgenomen:
wij vernamen al uw wedervaren van uw talrijke vrien-
den, en wij waren allemaal akkoord om dat verhaal
dat een stuk van uw leven vertelt als verrassing aan
jullie aan te bieden!
FD
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Evenementenkalender

Terugkerende activiteiten

2d'woe 19

3d" woe 19

don 18-20

don 16-17

1"" Yrii 19

2d" vrij 19

laatste 20

vrij vd.maand

2"" zon 8- I I

vd maand

2de en 3ée 15- 18.30

zon vd. maand

,uLr 2004

ma 19

di 19

di 14

4d" di 14

di 2l
woe 12.15

woe 14

woe 19

(behalve 2du woe van de maand)

volleybal

turnles

kaartnamiddag

bolling op troumadame

volleybal

warme maaltijd

kaartnamiddag

repetitie zangkoor

repetitie koor
hobbyclub

hiphop en freestyle

kleuterdansen

kaarten

kaarten

billart

militaria ruilbeurs

schieting wip

vakantíegenoegens

vakantiegenoegens

KBG Zuienkerke

KBG Zuienkerke

30-70 volleybalclub

parochie

Gepensioneerdenbond

Meetkerke

Sint-Michielskoor

Gregoriaans zangkoor

vakantíegenoegens

paso doble

fedes

DeTroefkaarters

Driekoningenkaarters

Biliart 2000

BlauweToren

Blauwe Torenvríenden

sportzaal

sportzaal

Boldershof

Boldershof

sportzaal

Boldershof

sPortcentrum

Sint-M ichielskerk

Sint-Michielskerk

cafetaria

notelaar

gemeenteschool

Boldershof

herberg Drie Koningen

Boldershof

Nieuwe BlauweToren

Nieuw BlauweToren

AUGUSTUS 2OO4

za 14 en

zo 15

za?l en

za2l

r0- t8
zon 15

t7

t0- t8
zon 22

kunstroute

varken aan 't spit prijs: 20 euro

kunstroute

voetbaltornooi
tw ziekenhuisclowns

cu ltu u rraad

cu ltu u rraad

voetbalclub coolcat

verschillende

locaties te Zuienkerke

danscafé De Schuure

Oostendse Stwg.49

verschillende locaties

Zuienkerke
Meetkerke
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SEPTEMBER 2OO4

di7

zol2
Yrij 17

za l8
zo 19

OKTOBER 2OO4

bloedgeven

open monumentendag

warme beenhesp

nacht van de halve liters

touwtrekwedstrijd

Rode Kruis

cultuurraad

touwtrekkers
touwtrekkers

touwtrekkers

sportzaal temeente-
school

grondgebied Zuienkerke

tent Langedorpweg I

tent Langedorpweg

tent Langedorpweg

t6- 20

t9

2030

r3.30

zon 3

zon 17

zat 23 en

zon24

t3

20

zat: I 9 uur

zon: I 2 uur

smoefelroute

optreden van Christoff &

Lyndsey tw" de Branding"

mossel en

hutsepotsou per

vakantiegenoegens

De Schuure

parochieraad

Nieuwmunster

start: gemeenteschool

Oostendse Steenweg 49

Bommel

OPROEPAAN AL DEVERENIGINGEN SÏUUR ONS UW JAARKALENDER.WU PUBLICEREN ZE GRATIS

ARTTKEIS BTNNEN yOOR 30 SEPTEMBER 2004 - ann.michiels@publilink.be

MAAK OOK GEBRUIKVAN DEACTIVITEITENKALENDER IN DE GANGVAN HET GEMEENTEHUIS

zo VERMU DEN DE vEREN rGr NGEN ACT|V|TE|TEN OP HETZELFDE MOMENT ïE ORGAN ISEREN.

SLAGERIJ

ERMfr
SPECIALITEIT

gehakt, worst,
droge vyorst,
bloedworst

Nieuwe Steenweg 60,
8377 Zuienkerke
Tel. 050141 13 4l

www. slagerij herman. be

VOOR HIJ EN ZIJ
biokopper

BLANKENBERGSE STEENWEG 40 A

8377 ZUIENKERKE

TE[. & FAX 050/3 t 85 52

Gesloten op zondag
en moondog
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Polderkrant-puzzel

De vorige puzzel werd gewonnen door Lindsey DeVeirman uit Zuienkerke. Proficiat.

Er waren 20 correcte oplossingen, geen foutieve. Het juiste woord was ANGSTSCHREEUW.

Hier volgt de nieuwe puzzel:

l. De oplossing voor elk van onderstaande gezochte woorden is terug te vinden in ons informatieblad.

2. Als alles correct is ingevuld krilg je verricaal, in de gearceerde vakken een volledig woord te lezen.l en J staan

in twee verschillende vakjes! Liggende streepjes (bv. OCMW-voorzitter), begrippen bestaande uit meerdere

woorden (KoningAlbertplein) sluiten aan zonder spatie

3. Stuur uw volledige oplossing door middel van ondersÉand formulier naar Redactie Polderkrantje, Kerk-

srraar 17,8377 Zuienkerkevóor l5l8l 2004.Enkel hetverticalewoordvolstaatdusniet!
4. Onder de juiste inzendingen wordt één winnaar uitgetrokken die een waardebon van

€ 10.00 toegestuurd krijgt

-

Naam enVoornaam:....
Straat:.
Gemeente: '. Postnummer:..

iilil
9.

r0

l. dag van het kind

2. volledige naam intergemeentelijke culturele samenwerking

3. waarover zijn zuienkerkenaars de meest tevredenVlamingen

4. een nieuw onaÍhankelijk meterbedrijf
5. Zuienkerksebibliotheek
6. waarop bolt KBG elke 4d" dinsdag van de maand

7. de kleuters van de gemeenteschool liepen van Brussel naar ....

8. wat je even moet doen, om te weten
9. plantje dat op l8 september wordt verkocht

10. van welke school werd de speelplaats vernieuwd.

I l. familienaam zuienkerkse rattenvanter
12. welk priesterjubileum vierde Dugardyn.
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POLDERKRANTJE, IS rULt 2oo4

Driemaandelijks tijdschrift gratis aan de bevolking aangeboden door het Gemeentebestuur in samenwerking met alle

adverteerders.

INHOUDSOPGAVE

woord vooraf p. I onderwijs p.20-21

gemeenteraad p.2-3 sport en vrije tiid p.22-73

informatie p.4-5 bibliotheek p.23-24

vroeger en nu p.6 politie p.25-26

openbare werken en milieu p.6-7 veiligheid en gezondheid p.27-28

milieu en landbouw p. 8- l I verenigingen p.29

cultuur p. 12- | 5 burgerlijke stand p. 29-3 I

jeugd p. 16- | 7 mensen van bij ons p. 3 l-32

preventie p. 18-19 evenementenkalender p.33-34

puzzel p.35

Verantwoordelijke uitgever: College van Burgemeester en Schepenen.

Redactieraad: Wim Cools, Freddy Decancq. Els Fockedey, EvaVerburgh enAnn Michiels.

Verspreid: 3l januari, l5 april, l5 juli,l5 okrooer 2004.

Artikels zijn altijd welkom. Gelieve ze I maand voor het verschijnen binnen te brengen. - ann.michiels@publilink.be

De redactie behoudt zich het rechr voor arcikels niet te publiceren, in te korten of te wilzigen.

NUTTIGE TELEFOON NUM M ERS

Gemeentebestuur Zuienkerke 050142.70.48 (fax.050/42.85.a5)
Íranky.goethals@pu bl i li n k. be

Pclitie Zuienkerke 050/4 I . 14. 14 (íax.050141 .96.96)
Technische Dienst 050141.75.77 (Íax.050/41.75.7n,fCMW 050142.79.98 (Íax050142 67 37)

sociale.dienst@ocmw-zuienkerke.be
Bibliotheek Zuienkerke A50142.45.45
PWA 050142.70.48 (woensdagnamiddag)
PWA Blankenberge 050142.99.42
IPZ Blankenberge-Zuienkerke l0 I of 050/41 . 10.05
Brandweer De Haan 050141.20.20
I nformatie Elektriciteit, aardgas
kabeldistributie en water 078/35.35.35
deÍect 078/35.35.00
melden gasreuk 0800/65.0.65
defect OpenbareVerlichting 050142.70.48

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 gemeenrehuis gesloten.
Elke eerste woensdag van de maand ziln alle diensten van het gemeentehuis open van l5 uur ror l9 uur:
woensdag 4 augustus, I september en 6 oktober 20045
Het gemeentehuis zal gesloten ziln op woensdag 2l juli 2004.
OPENINGSUREN P\^/A
ledere woensdagnamiddag van I 3.30 tot l6 uur
OPEN!NGSUREN POST
lederewerkdagvan ll tot 12 uur
OPENINGSUREN BIBLIOTHEEK DE BOEKENNOK (aan de Nieuwe Steenweg)
ledere woensdagvan lTtot l9 uur- ledere zaterdagvan l0tot l2 uur.Tel.05014245 45
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Plootsen von olle ponnen- en leiendoken,
plotte doken, dokromen en dokgoten
(renovotie en nieuwbouwl
Alle houten kopconstructies
lsoleren von zolders
Bezetten von gevels met leien,
kleido kponnen, menuiseriteploten
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en Glosol- of Gronulithploten

Vriibliivende & kosteloze priisopgove
Geregistreerd & erkend oonnemer
l0 ioor woorborg op olle, door ons
uitgevoerde werken mits er
niets, door derden,
werd oon gewilzigd

.\

§PECrOvgay
FRANK BONNEURE

BLANKENBERGSE STWG.íí5 . BRUGGE . O5O/3í 1744
KLANTENPARKING. ZAT.NM. & ZONDAG GESLOTEN

o De beste Foto Service (24uurl
o Digitole Foto Servíce
o Digitole Foto- en Vídeo Comero's
o Posfoto & Portret Fotogrofie
o Algemene Publi-Fotogrofie
o Gsm toestellen en toebehoren
o Telefonie - Multi Medio
o Energie

Alle topmerken in huis'

Nikon OLYMPITS
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FUJIFILM

Canon
H -\ta

s(orlel

:
- r ,ïattPlrJ

Lid von WÍCB
1.BrS & NCB

Crevel- & Dohrerken

Fernond Louogie
Bntgseboon t

Íl4;2O Klemslce*e íDe lhonl
PrhÉ: Td. & Fc 059 23 3872

G§m 04.757126 59
oÍ buÍed 059 70 07 79 - Fu O59 70 15 19
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Restouront - Feestzool

De Grote Stove

Specioliteit: Forellen & Cóte à I'os

Stefon en Notholie Pittery- Verhelst
Nieuwesteenweg 140

8377 Zuienkerke
Tel/Fox :050.42.65.64

(gesloten: dinsdog en woensdog,juli en ougustus enkel de dinsdog)
Feestzool tot lB0 personen

Emoil : info@deorotestove.be Website: www.degrotestove.be


