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Woord vooraf

af om een kijkje te nemen. Het resultaat mag
dan ook gezien zijn! Elke inwoner of vereniging
kan nu ook deze zaal afhuren voor een feestje of
activiteit.

Beste inwoner,
Toen ik vanmorgen door onze gemeente reed,
merkte ik op dat er heel wat kinderen buiten speelden. Terwijl een klein meisje in haar springtouw
sprong, klom haar grotere broer in een boom...
Even kreeg ik wat heimwee naar die goeie oude
tijd, maar bedacht toen dat deze tijd geen verleden tijd is! Ook vandaag spelen de kinderen nog
graag buiten. Fijn dat ze in de vakantie eens hun
pc, gsm en playstation aan de kant schuiven voor
wat gezonde ontspanning. Misschien moeten wij
het voorbeeld van onze kinderen wat meer volgen
en af en toe eens op straat komen voor een babbel met de buren...
Begin juni openden we ons vernieuwd gemeentelijk ontmoetingscentrum “De Notelaar”. Meer
dan 200 inwoners kwamen op onze uitnodiging

In dit polderkrantje vind je een meldkaart voor
technische problemen. Op deze manier kunnen
we ervoor zorgen dat alles vlot hersteld wordt.
Ik wens jullie allen veel zon, een deugddoende
vakantie, een goede oogst en veel leesplezier.
Wim Cools
Schepen van informatie

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

AANDACHT !!! AANDACHT !!! AANDACHT !!! AANDACHT !!! AANDACHT !!! AANDACHT !!!
OPENINGSUREN GEMEENTEDIENSTEN
Ieder werkdag van 9 uur tot 12 uur en de woensdagnamiddag van 13 uur tot 16.30 uur, behalve elke
eerste woensdag van de maand is het gemeentehuis open in de namiddag van 15 uur tot 19 uur.
Op woensdag 1 augustus, 5 september, 3 oktober, 7 november en 5 december 2007 is er zowel op
de dienst burgerzaken, ﬁnanciële dienst, de politie, de technische dienst (dienst stedenbouw)
dienstverzekering tot 19 uur.
NIEUWE OPENINGSUREN POSTKANTOOR:
MAANDAG – DINSDAG
DONDERDAG – VRIJDAG VAN 9 – 12.15 UUR
WOENSDAG VAN 13.30 – 16.30 UUR
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Gemeenteraad

op het speelplein te Houtave.
De globale kostprijs voor de aankoop en de uit te
voeren werken wordt geraamd op 10.400,- euro.
OPENBARE WERKEN EN MILIEU
* Onteigening
gronden
langsheen
de
Oostendse Steenweg voor de aanleg van
een dubbelrichingsﬁetspad.
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring
aan voornoemde grondinnemingen en geeft
opdracht aan het Comité tot Aankoop tot
het afsluiten van de verkoopsovereenkomsten
teneinde de akten van verkoop te kunnen
opmaken.

ZITTING VAN 3 APRIL 2007.
Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.
Het huishoudelijk reglement, goedgekeurd in de
gemeenteraad van 14/02/1995, wordt opgeheven en het nieuw huishoudelijk reglement van de
gemeenteraad wordt vastgesteld.
ONDERWIJS
De facultatieve verlofdagen voor het schooljaar
2007-2008 worden vastgesteld:
- maandag 05 mei 2008
- vrijdag 30 mei 2008.
OPENBARE WERKEN
Aanstellen ontwerper
De gemeenteraad beslist
- een ontwerper aan te stellen voor de
verbetering- en onderhoudswerken in het
sportcentrum te Meetkerke. Er wordt
een bedrag voorzien van 75.000 euro
- een ontwerper aan te stellen voor de
verbetering- en onderhoudswerken in
het ontmoetingscentrum De Bommel.
Er wordt een bedrag voorzien van
10.000 euro.
- Een ontwerper aan te stellen voor de
uitbreidingswerken aan het gemeentehuis.
Er wordt een bedrag voorzien van 250.000 euro.
JEUGD
De gemeenteraad beslist de volgende speeltoestellen aan te kopen:
- een klimtorencombinatie met glijbaan
klimrek
- klein draaitoestel
- zitbank
en de nodige inrichtingwerken uit te voeren o.a.
aanleggen van een zandbank te Houtave en te
Nieuwmunster en het plaatsen van een afdakje

* Gemeentelijk subsidiereglement voor het
scheiden van regenwater en afvalwater op
privaat domein ten behoeve van een rioolaansluiting op een DWA-riolering.
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring
aan het gemeentelijk subsidiereglement voor
het toekennen van een eenmalige premie
voor het scheiden van regenwater en afvalwater
op privaat domein ten behoeve van een rioolaansluiting op een DWA-riolering.
IVBO
De gemeenteraad beslist de oorspronkelijk onderschreven waarborg van 40.758,61 EUR op te
trekken tot een bedrag van 56.337,34 EUR (max.
te verhogen met 10 %).
ZITTING VAN 26 APRIL 2007.
KERKFABRIEKEN
De gemeenteraad verleent eenparig gunstig advies aan de rekening van 2006 van:
Sint-Bartholomeus Nieuwmunster
€ 48.298,98
Ontvangsten
Uitgaven
€ 38.836,19
Batig saldo
€ 9.462,79
Aandeel gemeente
€ 10.631,24
Onze-Lieve-Vrouw Meetkerke
Ontvangsten
Uitgaven
Batig saldo
Aandeel gemeente Zuienkerke
Aandeel stad Brugge
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€ 49.535,82
€ 29.872,86
€ 19.662,96
€ 5.370,30
€ 676,16

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING
WVI
De agenda van Algemene vergadering van 25 mei
2007 wordt goedgekeurd en schepen Alain De
Vlieghe wordt aangesteld als vertegenwoordiger
van de gemeente.

De gemeente Zuienkerke engageert zich ertoe
de uitvoering van het streekpact te ondersteunen
en eventuele gemeentelijke engagementen verbonden aan acties of maatregelen te overwegen
binnen de reguliere gemeentelijke opmaak van
beleidsplannen, jaarplannen en begroting.
ANKERPLAATS UITKERKSE POLDER TE BLANKENBERGE, ZUIENKERKE EN DE HAAN.
Het Gemeentebestuur van Zuienkerke geeft een
ongunstig advies op het voorliggend plan van
aanduiding als ankerplaats de “Uitkerkse Polder”
en vraagt een aanpassing om op het gebied niet
een té unisectoraal geïnspireerd beleid te laten
doorwegen, of het grondgebied van Zuienkerke
niet op te nemen in de aanduiding als ankerplaats.

OPENBARE WERKEN
* Toegangsweg kerk Meetkerke noordoostkant.
Het bestek voor de heraanleg van de toegangsweg naar de kerk te Meetkerke, kant
noordoost wordt goedgekeurd.
De raming bedraagt 11.000 euro.
* Herstellingswerken aan het kerkelijk
patrimonium
De ontwerpdossiers, opgemaakt door studie bureel Lobelle aangaande herstellingswerken aan
de Onze-Lieve-Vrouwkerk te Meetkerke
- de kerkhofmuren van de Sint-Michielskerk te
Zuienkerke
- de Sint-Bavokerk te Houtave
- de 5 kerkhofkapellen te Houtave;
worden goedgekeurd.
De raming bedraagt 472.898,58 euro

NIEUWE SAMENSTELLING MILIEURAAD.
De adviesraad voor Milieu en Natuur wordt als
volgt samengesteld:
Leden van ambtswege:
Schepen van Leefmilieu
Jacques Demeyere
Secretaris – Milieuambtenaar
P. Van den Fonteyne

* Herstellingswerken aan de
Sint-Bartholomeuskerk te Nieuwmunster
Het ontwerpdossier van de werken genaamd
“Herstellingswerken aan de Sint-Bartholomeuskerk te Nieuwmunster” opgemaakt door het Studiebureel Lobelle uit Brugge, wordt goedgkeurd.
De raming bedraagt 491.335,44 euro.

Leden zonder stemrecht:
Lijst Burgemeester
Demeyere Walter (effectief)
De Clerck Remi (plaatsvervanger)
Zuienkerke Plus
Breemersch Yvan (effectief)
De Buyser Dirk (plaatsvervanger)

STREEKPACT RESOC BRUGGE.
De gemeente Zuienkerke onderschrijft de strategische doelstellingen van het streekpact voor de
regio Brugge, opgemaakt door RESOC Brugge en
bekrachtigt als dusdanig het streekpact.

Leden:
ABS
Demeyere Walter (effectief)
Vermeersch Alain (plaatsvervanger)
ACW/ACV
Van Belle Romain (effectief)
Linskens Roger (plaatsvervanger)
Bedrijfsgilde
D’Hondt Paul (effectief)
Claeys René (plaatsvervanger)
Inwoners
Vandenbulcke Paul (effectief)
Storme Dominique (effectief)
De Nolf Hilde (effectief)
Van Den Berghe Marc (effectief)
D’Hondt Paul (effectief)
5

KVLV
Breemersch Veerle (effectief)
Demeyere Sonja (plaatsvervanger)
Landelijke Gilde
Schouteeten Johan (effectief)
Laukens Geert (plaatsvervanger)
Lokale Politie
Blondelle Alex (effectief)
Moens Mia (plaatsvervanger)
Nieuwe Polder van Blankenberge
Demeyere Geert (effectief)
Cocquyt Joseph (plaatsvervanger)
Sportraad
Jonckheere Gilbert (effectief)
Deketelaere Roger (plaatsvervanger)
Vakantiegenoegens
Bouckaert Filip (effectief)

IVBO
De agenda van de algemene vergadering van 26
april wordt goedgekeurd en Christine Jonckheere
wordt aangesteld als vertegenwoordiger.
IMWV
De agenda van de algemene vergadering van 27
juni wordt goedgekeurd en Wim Cools wordt aangesteld als vertegenwoordiger.
Imewo
De agenda van de algemene vergadering van 25
juni wordt goedgekeurd en Wim Cools wordt aangesteld als vertegenwoordiger.
Finiwo
De agenda van de algemene vergadering van 25
juni wordt goedgekeurd en Brigitte Bonte wordt
aangesteld als vertegenwoordiger.

ZITTING VAN 24 MEI 2007.
INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING

Tevewest
De agenda van de algemene vergadering van 18
juni wordt goedgekeurd en Annelies Dewulf wordt
aangesteld als vertegenwoordiger.
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SPEELPLEINWERKING
De inrichting van de gemeentelijke speelpleinwerking de Ploeters wordt goedgekeurd en het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld.
Nieuwe Polder van Blankenberge
De gemeenteraad geeft gunstig advies voor de
uitvoering van de werken aan de Blankenbergse
Vaart tussen Kapellebrug en Oostendse Steenweg.
Het aandeel van de gemeente bedraagt 18.495
euro.
Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke
Ordening
De gemeenteraad stelt het aantal leden en maatschappelijke geledingen vast.
Ontslag van de heer Storme Martin als raadslid
– akteneming
De gemeenteraad neemt akte van het schrijven
van de heer Storme Martin dd. 21 mei 2007,
waarbij hij mededeelt ontslag te nemen als raadslid.

TANIA ROOSE

VERHUUR - VERKOOP

De Smet De Naeyerlaan 8
8420 Wenduine
Tania@wendimo.be

SPECIALITEIT
gehakt, worst,
droge worst,
bloedworst

ambachtelijke geitenkaas
Openbare markten:
woe., zat.: Knokke - zon.: St. Michiels
donderdag: Wenduine
donderdagnamiddag: folkloremarkt Heist in zomer
vrijdag: Blankenberge-Gent

Nieuwe Steenweg 60,
8377 Zuienkerke
Tel. 050/41 13 41

Verkoop in kaaswinkeltje:
woensdag: 14.30 - 19 u.
vrijdag: 14.30 - 19 u.
zaterdag: 14.30 - 18 u.

www.slagerijherman.be

Meetkerksestraat 16 - Zuienkerke - tel. 050/41 76 18
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Informatie

Er worden weer azalea’s te koop aangeboden tegen de prijs van 5 euro per stuk.
Wie meer dan 5 plantjes wenst te kopen plaatst
best vooraf zijn bestelling.

Kom op tegen kanker 2007
Meer dan ooit een noodzaak !
Dus op zaterdag 15 september 2007 tussen 10
en 12 uur zullen bloemenverkopers opnieuw gans
Zuienkerke doorkruisen voor de actie

Onze verkopers dragen een badge en hebben
een papier bij zich dat bevestigt dat ze ofﬁcieel
meewerken aan de actie.

“KOM OP TEGEN KANKER”.

De vaste medewerkers en nieuwe vrijwilligers
worden verwacht in het gemeentehuis vrijdag 1708-2007 om 20.00 uur voor een korte brieﬁng.

Wij zullen de vertrouwde verkopers aanspreken,
maar ook nieuwe vrijwilligers zijn zeer welkom.
We hebben verkopers nodig van 09.30 uur tot
12.30 uur.

Alle inlichtingen bij de volgende personen:
Bartel Jaspaert - 0479/65.67.06
Carine Verbeke - 050/42.70.48
Jacques Demeyere - 0479/27.25.91

Niemand moet alleen op stap, wie geen wagen
heeft is evenzeer welkom. We verzamelen op de
parking achter het gemeentehuis.
Het is uiteraard wenselijk dat we weten wie zal
meewerken.
Geef zo vlug mogelijk uw naam op: het is voor de
organisatoren een hele geruststelling te weten
op hoeveel mensen ze zullen kunnen rekenen!
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Indeling naar studies: van de 814 NWWZ waren
er 539 kortgeschoold, 222 middengeschoold en
53 hooggeschoold.
Indeling naar leeftijd: er waren 146 jongeren onder de 25 jaar, 204 personen tussen de 25 en de
40 jaar en 464 personen boven de 40 jaar.
Indeling naar werkloosheidsduur: er waren 414
personen minder dan 1 jaar werkzoekend, 136
personen tussen de 1 en 2 jaar en 264 langer
dan 2 jaar werkzoekend.

DE WERKWINKEL
De Werkwinkel is
een loket waar werkzoekenden en werkgevers terecht kunnen bij de verschillende diensten nl. het P.W.A.,
de V.D.A.B. en Jobkracht 10 van het O.C.M.W.
Andere organisaties zoals A.T.B. (arbeidsbemiddeling voor gehandicapten) en Yambo (voor
vreemdelingen-nieuwkomers) hebben er hun zitdag en het Huis van het Nederlands neemt er
testen af voor beginners lessen Nederlands.

Nog steeds een 120-tal mensen aan de slag via
het PWA!
....en dit voor uiteenlopende taken: tuinonderhoud, kleine klusjes, het regelen van verkeer aan
de scholen, middag- en avondtoezicht in de scholen, poetshulp,....
Er stromen ook heel regelmatig mensen door
naar het normaal arbeidscircuit vb. via dienstencheques. Ook bij het door het PWA opgericht
dienstenchequebedrijf ’t Schoonschip zijn heel
wat mensen aan het werk met contracten van
onbepaalde duur. Voor veel van deze mensen
was het PWA de springplank naar een duurzame
tewerkstelling!

Betere cijfers werkloosheid,
ook voor Blankenberge!
Vlaanderen telde in maart 178.106 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat zijn er 16,2%
minder dan vorig jaar.
Blankenberge telde in maart 814 niet-werkende werkzoekenden, in maart 2006 was dat nog
1057!
De werkloosheidsgraad in maart was 10,13 %, in
maart 2006 was dit 13,31 %.

ZEECENTRUM
DE BRANDING

Verzekering
Verzekeringen

Michel Beirens-Erna Willems
Oostendsesteenweg 92
8377 Houtave-Zuienkerke
Tel. 050/31 97 39 - Fax 050/31 11 51

Rust- en verzorgingstehuis
Kortverblijf
Dagopvang
Serviceflats

Tempelhof 65
8000 St. Pieters Brugge
CDV nr: 30876

Koninklijke baan 90
8420 Wenduine
050 43 30 00
www.de-branding.be

ALLE VERZEKERINGEN
BELEGGINGEN
En vooral een vakbekwame service
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Beroepsopleidingen in de Bollaard - VDAB
In het voorjaar volgden 13 cursisten de VDABberoepsopleiding “verkoop van kledij en modeartikelen” en 12 personen de beroepopleiding
“bewakingsagent”.
Mogelijks wordt dit in het najaar herhaald. Informatie bij VDAB, Corinna Nourica tel. 050/28.86.30
of corinna.nourica@vdab.be.

WARME OPROEP
AAN ALLE WERKGEVERS!!
De Werkwinkel vraagt met aandrang aan de
werkgevers om alle vacatures (ook die voor
studenten) bekend te maken op volgend
gratis nummer 0800/30.700 of bij Mevr.
Daerden tel. 050/440.417.

Taalschool van Jobkracht 10 - OCMW
Op 3 september 2007 starten opnieuw de verschillende klassen van de Taalschool: “Nederlands voor anderstaligen”.
Er worden 7 niveaus aangeboden, van het beginners- tot en met het eindniveau.
Er is ook een formule “conversatieklas”, deze
reeks gaat door twee avonden per week, hiervoor
is een basiskennis Nederlands vereist.

Om een vlotte service te verzekeren en om
de juiste persoon naar de juiste arbeidsplaats te brengen is het in eenieders belang dat alle vacatures gekend zijn en zo
ruim mogelijk verspreid worden.
Wanneer u uw vacatures op deze manier
kenbaar maakt mag u er op rekenen dat
deze gepubliceerd wordt via de meest eigentijdse kanalen zoals vb. internet, WIScomputer,...

Kandidaat-cursisten die nog geen cursus Nederlands gevolgd hebben, moeten eerst langskomen voor een Covaartest. Deze test gaat 1 maal
per maand door op woensdagnamiddag tussen
14u00 - 17u00 in de Werkwinkel.
Voor verder info hieromtrent kan men steeds terecht bij Fabienne Potier 050/43.35.18 of via
jobkracht10@ocmw-blankenberge.
Alle lessen gaan door in de Bollaard, K. Albertlaan 112.
In de Bollaard staat Wijzer (centrum voor basiseducatie) ook in voor lessen “Nederlands voor
anderstaligen” speciﬁek voor laaggeschoolden,
info bij Wijzer 050/43.15.15 of via info@wijzer.be.

Overwin je computervrees - VDAB
Begin dit jaar organiseerde de VDAB opnieuw een
gratis initiatiecursus “kennismaking met de computer”.
In deze weekopleiding leer je de allereerste beginselen om met een computer te werken.
In het najaar wordt deze cursus opnieuw gegeven. Interesse: geef je naam reeds op
050/43.35.10.

Atelierwerking van Jobkracht 10 - OCMW
De atelierwerking is een tussenstap tot het vinden van een job of opleiding. Het doel van de
atelierwerking is personen met beperkte werkkansen de kans te geven om arbeidsvaardigheden en -attitudes op te bouwen evenals hen te
helpen bij hun beroepskeuze.
Het atelier heeft sinds kort een erkenning om
aan “arbeidszorg” te doen, in dit kader worden
opdrachten afgewerkt voor de beschutte werkplaats de Oesterbank van Oostende.
De deelnemers nemen deel aan de atelierwerking iedere dinsdag- en donderdagmorgen.
Voor meer info: 050/43 35 16 Bieke Coens
- 050/43 35 26 Cindy Vandeweghe of via
jobkracht10@ocmw-blankenberge

De Werkwinkel op het Jobsalon van de
Horeca (VDAB)
Op 14 maart ll. nam de Werkwinkel deel aan het
Jobsalon van de Horeca waar werkzoekenden met
een horecaproﬁel in contact werden gebracht met
werkgevers.
Er was een goede opkomst en ook de aanwezige
werkgevers waren tevreden.
Beheer je eigen VDAB-dossier
Aan de zelﬁnschrijvings-P.C.’s kun je zelf je dossier
bijwerken, werk en opleidingen zoeken, enz...
Interesse? Neem gerust contact met de Werkwinkel op telnr 050/43.35.10.
10
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Restaurant - Afternoon tea - Food & clubbing

De gouden Korenhalm
Activiteitenkalender 2007
Spaanse costa @ zuienkerke
Vrijdagavond 20 juli 2007

Ons aanbod
Elke middag van dinsdag tot en met vrijdag
dagschotel à 14,00 €
*****
Onze menu’s
Poldermenu à 34,00 €
Tafel van de chef à 40,00 €
Mer & terroir à 45,00 €
*****
Zonnig terras
*****
Wij beschikken over een rookkamer
*****
Happy hour
Elke dinsdagavond van 19h00 tot 20h00
Gezellig aperitieven met hapjes

Sangria & tapaz
*****
Gaspacho op Andalousische wijze
*****
Paëlla a la valenciana
*****
Catalaanse flan
*****
Koffie
Aangepaste dranken
35,00 € per persoon

Halloween
Woensdagavond 31 oktober 2007

Oogstfeest
Dinsdagavond 14 augustus 2007
Aperitief
*****
Spiesje van scampi
*****
Vis en vleesgerechten op de barbecue
*****
Coupe verse aardbeien
*****
Koffie

Aperitief
*****
Pompoensoep met broodkorstjes en spekreepjes
*****
Ossobuco met fijne pasta
*****
Halloweendessert
*****
Koffie

Aangepaste dranken
35,00 € per persoon

Aangepaste dranken
35,00 € per persoon

Afternoon-tea Verzorgde nagerechten, pannenkoeken,
Specialiteit Normandische pannenkoek

Gesloten op maandag en zaterdagmiddag
Blankenbergsesteenweg 8 , 8377 Zuienkerke tel. 050/ 31 33 93
www.degoudenkorenhalm.be
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✓ Klantvriendelijke openingsuren.
✓ Verschillende ophaalpunten in Blankenberge
voor de vroege of late uurtjes.
✓ Betaling mogelijk: cash of met diensten
cheques (voordelig en ﬁscaal aftrekbaar).
✓ Wij houden rekening met uw persoonlijke
wensen.

ZELFBEDIENING

ip ‘t hoekstje

U vindt ons op het volgende adres:
De Bollaard
Koning Albertlaan 112
8370 Blankenberge
Tel. 050/42.34.65
(naast de Bowling)

Nieuwe steenweg 64
8377 Zuienkerke
tel. 050/41 19 66
Dagelijks open van 7u tot 12u30
en van 13u30 tot 19u
op ZONDAG doorlopend open van 7u tot 15u.

Openingsuren:
ma + di + do: doorlopend van 8u tot 17.30u
woe: van 8u – 12u
vr: van 8u tot 16.30u

groenten, fruit, kaas, charcuterie,
kaasplanken, fruitmanden, biermanden,
grote keus wijnen en sterke dranken,
dagelijks vanaf 7 u brood,
boterkoeken en patisserie - kranten,
tijdschriften en wenskaarten

Kom eens binnen of neem contact op met:
Mevr. Jeannine De Meulemeester
(tel. 050/42.34.65), verantwoordelijke
of per e-mail :jeannine.demeulemeester@ocmwblankenbere.be
Mevr. Veronique Raes (tel. 050/43.35.19),
coördinator.

STRIJKATELIER BESTAAT 4 JAAR!
de tijd verstrijkt snel, gebruik hem wel!
Zomerse temperaturen, terrasjesweer, vakantie,
de (klein)kinderen op bezoek,
en... u hebt een “berg” strijk die op u wacht!

SCHADE VEROORZAAKT AAN PARTICULIERE
GOEDEREN INGEVOLGE DE STORMWINDEN VAN
18 EN 19 JANUARI 2007.

Geen nood, want wij helpen u met plezier bij het
klaren van deze huishoudelijke karwei. Lakens,
broeken, hemden, T-shirts, tafelkleden, blouses,
kortom: ALLES (ja zelfs de meest delicate stukken en stoffen) strijken wij met de nodige vakkennis en bezorgen het u met de glimlach terug
binnen de afgesproken tijd.
Op deze manier kan u het wat rustiger aan doen
en krijgt u meer tijd... quality-time!

Met de publicatie in het Belgisch Staatsblad van
10 mei 2007 worden de stormwinden van 18 en
19 januari 2007 als algemene ramp erkend.
Onze gemeente behoort tot het rampgebied.
In het gemeentehuis ligt het vademecum ter inzage om de geteisterden beter wegwijs te maken
in de bepalingen van de rampenwet van 12 juli
1976 en de procedure dienaangaande.
Het vademecum kan eveneens geraadpleegd
worden op de internetsite www.belgium.be
De aanvraagformulieren (algemene en bijzondere
per schadecategorie) dienen door de geteisterde
in tweevoud te worden opgemaakt en ondertekend.Wie een schadevergoeding wil krijgen moet
bij zijn dossier zo veel mogelijk bewijsstukken
en inlichtingen voegen. Vooral de raming van de
schade gebeurt best zo gedetailleerd mogelijk.

Onze troeven:
✓ Een kwaliteitsvol eindproduct in combinatie
met een snelle service.
✓ Een ultramoderne infrastructuur en
vakbekwame mensen.
✓ Een eigen versteldienst (ritsen, omzomen,
knopen aannaaien, enz...).
✓ Gratis aan huis opgehaald en geleverd binnen
de regio Blankenberge.
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Enkel de schade vermeld bij de aanvraag komt in
aanmerking voor vergoeding.
Sinds 1 maart 2006 is de verzekering tegen
natuurrampen in voege getreden waardoor de
schade veroorzaakt door een aantal natuurfenomenen voortaan gedekt worden door de brandverzekering – stormwinden vallen evenwel niet
onder deze dekking. Alle slachtoffers van deze
natuurramp kunnen bijgevolg een aanvraag tot
ﬁnanciële tegemoetkoming indienen bij het rampenfonds.
Dit sluit niet uit dat de geteisterden er goed aan
doen om ook hun verzekeringsmaatschappij in te
lichten.
De aanvraag moet ingediend worden uiterlijk op
31 augustus 2007.

euro. De vier overige geselecteerden per zender
ontvangen elk 500 euro.
Voor meer informatie en het nominatieformulier
kan je terecht op www.depluim.be, bij je regionale
zender, of op het nummer 070/344.083.

Openbare werken &
technische dienst
OPENING NOTELAAR
Op vrijdag 8 juni werd De Notelaar feestelijk geopend. Deze vroegere zusterschool werd door het
gemeentebestuur geheel gerenoveerd tot een
prachtige polyvalente zaal.
De ramen werden allemaal vernieuwd, een nieuwe keuken werd geïnstalleerd en ook een nieuw
sanitair blok.
Gastheer van dienst was het Feestcomité Zuienkerke, dat voor de gelegenheid in Spaanse outﬁt
de honneurs waarnam.
Alle inwoners van Zuienkerke hadden een uitnodiging ontvangen en iedereen die van de partij
was, ontving twee gratis drankbonnetjes.

AAN WIE GEEF JIJ EEN PLUIM?
Op 10 september lanceren alle regionale TV-omroepen en de Koning Boudewijnstichting opnieuw
de gezamelijke oproep ‘DE PLUIM’.
Al wie zich belangeloos inzet voor een open en
aangename samenleving komt in aanmerking
voor een pluim (2.000 euro). Je kunt kandidaten
nomineren tot 8 oktober 2007.
Mensen die zich met veel energie inzetten voor
anderen en voor de samenleving verdienen zeker
erkenning, een ‘pluim’. De Koning Boudewijnstichting en de regionale tv-omroepen hebben elk op
hun manier veel aandacht voor het engagement
van mensen. Ook al gaat het om relatief kleine
initiatieven op lokaal niveau, de tv-omroepen en
de Stichting vinden dat deze mensen erkenning
verdienen. Daarom lanceren ze voor de vierde
keer ‘De Pluim’.
De bedoeling is burgers te nomineren van wie je
het engagement bewondert. Het gaat om mensen die zich inzetten voor culturele en sociale
doelen. De kandidaturen worden ingediend per
zendgebied en dienen voor 8 oktober verzonden
te worden naar jouw regionale zender. In elk zendgebied selecteert een onafhankelijke jury vijf laureaten. Elke zender zal via reportages ‘zijn’ vijf
kandidaten voorstellen. Daarna kunnen de kijkers stemmen voor de kandidaat die volgens hen
De Pluim verdient. In het weekend van 15 en 16
december worden de winnaars bekendgemaakt.
Elke winnaar krijgt behalve een pluim, 2.000
14

MELDINGSKAART

Via deze meldingskaart kunt u vragen, opmerkingen of problemen doorsturen naar het
gemeentebestuur. Anonieme meldingen worden niet behandeld.
IDENTITEIT VAN DE MELDER
Naam en voornaam:.
Adres:.
Telefoon:.
datum:.

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

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

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

e-mail adres:.

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

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

Ik wens het volgende te signaleren:
Beschadigd wegdek
Defect openbare verlichting
Herstellen ﬁetspad / voetpad
Milieuproblemen
Sluikstorting
Huisvuilophaling

Verstopte riool of gracht
Onderhoud openbaar groen
Verkeershinder
Gebrekkige verkeerssignalisatie
Veiligheidsproblemen
Andere

Omschrijving (geef een nauwkeurige omschrijving en vermeld de juiste plaats, straat
en nummer)
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

Breng dit formulier naar het gemeentehuis of naar de loods van de techische dienst,
t.a.v. Patrick Van den Fonteyne of fax het naar het nummer 050/43.20.59

nv

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
E-mail: herman@unicall.be
Bijhuis: Bruggesteenweg 6
9900 Eeklo - Tel. 09/377 24 66

bvba

BEGRAFENISSEN - CREMATIES - GRAFZERKEN - FUNERARIUM
www.begrafenissen-tavernier.be
Gistelsesteenweg 329 - Jabbeke
Tel. 050 81 38 48 - Fax 050 67 56 65
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Restaurant - Feestzaal - Tea-room

Café en Feestzaal

De Nieuwe Blauwe Toren
Zaal voor alle gelegenheden tot 200 personen:
huwelijken, communiefeesten, vergaderingen,
rouwmaaltijden
Eigen keuken! - Ruime parking!
Blankenbergse Steenweg 2 - 8377 Zuienkerke
Tel./Fax 050/31 44 65 - GSM 0497/42 32 98

Voor uw feesten thuis: traiteurdienst
Monnikenwerve 2 - 8000 Brugge
Tel. 050 31 16 44 - Fax 050 31 69 19

Bloemenweelde

Gsm 0498 53 22 43

Ezelstraat 111
8000 Brugge
Tel. 050/33 35 76
Fax 050/34 19 93

[naast Stock Vermeersch]

Sluitingsdag:
zondagavond en woensdagavond
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OOSTENDSE STEENWEG
Vanaf 1 september vatten de werken aan de
Oostendse Steenweg aan. Over een afstand van
3 km worden aanpassingswerken in de doorgang
van Meetkerke uitgevoerd. De aannemer is NV
Verkinderen uit Langemark De volgende fasen
staan op het programma:
• uitvoering van het voet- en ﬁetspad aan de
Noordkant
• uitvoering van het voet- en ﬁetspad aan de
Zuidkant
• Affrezen asfalt + vernieuwen
• Aanleg ventweg tussen Dorpweg en huisnr.
297 (Brugge)

• de ophalingen geschieden uitsluitend op
afroep op de door het gemeentebestuur vastgestelde data twee maal per maand van maart
t.e.m. november.
• De rolcontainer met het groen- en tuinafval
dient de dag van de ophaling door de aanvrager
op het voetpad tegen de rooilijn geplaatst te
worden.

Plaatselijke bewoners zullen op tijd en stond nog
voor de aanvang der werken volledig geïnformeerd
worden. Wij houden u op de hoogte.

12 en 26 juli
16 en 30 augustus
13 en 27 september
11 en 25 oktober
8 en 22 november

De aanvrager is er toe gehouden het bedrag van
de verschuldigde taks ten laatste daags voor de
ophaalbeurt te betalen.
Lijst ophaaldata:

Milieu
OPHALING ROLCONTAINERS VOOR TUIN- EN
GROENAFVAL
In navolging van ons voorstel voor ophaling groenen tuinafval in rolcontainers van de IVBO, werd
door de gemeenteraad beslist de ophaling met
eigen huisvuilwagen te doen. In de gemeenteraad
van 28 juni werd daarom een retributiereglement
voor het jaar 2007 goedgekeurd.

Alle timmer- en schrijnwerk in hout en PVC
Ramen en deuren - rolluiken - dakvensters
garagepoorten - rolluikautomatisatie gips-kartonwanden - plafonds binnendeuren - muggenhorren
zonnewering - dakconstructie - parket

Onder “groen- en tuinafval” wordt verstaan: grasmaaisel, klein snoeihout, haagscheersel, plantenresten, bladeren, verwelkte bloemen,...
Boomwortels,keukenafvoer, aarde en zand, plastiek,
mest e.d. behoren niet tot groen- en tuinafval.

Inbraakbeveiliging ramen & deuren

VAN VOOREN
Michel

Het aangeboden gras- en tuinafval moet aangeleverd worden in een rolcontainer van 240 liter of
360 liter type IVBO dat aangekocht kan worden
via het gemeentebestuur;
De retributie wordt forfaitair vastgesteld op 5
euro per ophaalbeurt voor een rolcontainer van
240 liter en 7 euro per ophaalbeurt voor een rolcontainer van 360 liter.
De hiernavolgende voorwaarden dienen te worden in acht genomen:
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Cultuur

enkerke, waar je de derde locatie kan bezoeken.
Hier staat ‘het paard’ centraal. We bezoeken het
Thiendehof en ontdekken zo de gang van zaken
op een typische paardenboerderij: er kan pony en
paard gereden worden, er wordt verteld over de
geschiedenis van het paard, je kan de stallen, de
paardendouche en de droogkamers bezoeken.
Op het binnenplein van de hoeve wordt animatie
voorzien.

DE BLAZUIN ZONDAG 23 SEPTEMBER 2007.

De Blazuin gezinsdag ... dagje uit in Zuienkerke,
Blankenberge en De Haan!!
De Blazuin, het cultureel samenwerkingsproject van De Haan, Blankenberge en Zuienkerke
organiseert op zondag 23 september 2007 De
Blazuin gezinsdag: een dag waarop kinderen en
ouders op een ludieke wijze kunnen proeven van
hun stad of buurgemeente, een daguitstap ...
dichtbij en toch zeer boeiend!

Zin om op 23 september mee te gaan? Schrijf je
dan snel in ! Praktisch: voorinschrijving met betaling is noodzakelijk!
€ 5 per volwassene / € 3 per kind
Hierin inbegrepen: busvervoer, een drankje en
een hapje op elke locatie en de activiteiten.
Inschrijven bij de Gezinsbond kan ook.
Info en reservatie:
Gemeentehuis Zuienkerke
Kerkstraat 17 – 8377 Zuienkerke
E-mail: annie.allemeesch@publilink.be
Tel 050 43 20 50

Als inwoner van Zuienkerke begint de uitstap in
Zuienkerke zelf. Je stapt op de bus om 10u en
bezoekt doorheen de dag de locaties in Blankenberge en De Haan en de locatie die je eigen
gemeente openstelt. Het einde is voorzien om
16u30. Bij elke partner staat een ander thema
en een andere sfeer centraal en is er steeds iets
te doen voor de kinderen en voor hun ouders. Op
elke locatie zorgen we, aansluitend bij het thema,
voor een hapje en een drankje – er hoeft dus geen
lunchpakket meer meegebracht te worden!
De bus brengt je eerst naar Blankenberge. Je
wordt er ondergedompeld in de fascinerende wereld van de zee en de visserij. Op de maritieme
site van De Scute vzw in de haven van Blankenberge, maak je kennis met de restauratie van een
Blankenbergse schuit, kun je de bouw van een
loodskotter meemaken en bezoeken, kun je alles
leren over houten visserstuigen, touwdraaien,...
Je kan er een tentoonstelling bezichtigen over
maritiem erfgoed en er worden stoere piratenverhalen verteld en piratenspelen georganiseerd
voor de kinderen. Boeiend voor jong en oud.
Daarna (rond 12u30) vertrekt de bus naar De
Haan, waar ‘de jeugd’ centraal staat. Beleef
een fuif voor –16 jarigen op een grote luchtmat.
Neem deel aan de ballonwedstrijd, workshops,
kindergrime, ballonplooien en test de springkastelen uit.
Omstreeks 15u30 komen jullie terug aan in Zui18

Zaterdag 5 april 2008 - 20u30
Alex Agnew - “Morimos Solamente”
Wielingencentrum

CULTUURAGENDA DE HAAN.
Cultuurpakket 2007-2008
Zaterdag 29 september 2007 - 20u30
Comedy Casino Roadshow
Zeepreventorium

Zaterdag 26 april 2008 - 20u30
Hans De Booij - “De laatste jaren van onsterfelijkheid – 25 jaar zanger”
Wielingencentrum

Zaterdag 20 oktober 2007 - 20u30
I Giocatori - “Passie en Romantiek”
O.C. d’Annexe

De prijs van de kaarten staat telkens vermeld bij
elke voorstelling apart.
Voor het samenstellen van uw eigen cultuurpakket verwijzen we naar p.19.

Zaterdag 17 november 2007 - 20u30
An Nelissen, Janine Bisschops & Mitta
van der Maat - “Het goede lijf”
Wielingencentrum

HUMOR - COMEDY CASINO ROADSHOW
Het stand-up-comedy programma Comedy Casino
–dat elke vrijdagavond te zien was op Canvas–
gaat op tournee! Met Comedy Casino, Vlaanderens eerste eigen stand-up-comedy programma
werd in nauwelijks één jaar tijd een groep van
komische artiesten opgebouwd, waarin gevestigde waarden en aanstormend talent broederlijk
verenigd zijn, met als uitloper de talentenjacht
Comedy Casino Cup.
Uit het brede repertoire van stand-uppers die u in
het tv-programma reeds aan het werk zag, komen
er 4 naar De Haan: Gunter Lamoot (Véronique),
Alex Agnew, Bert Gabriëls en Seppe Toremans.
Vaste presentator Adriaan van den Hoof kreeg de
opdracht om u in de juiste ‘stemming te brengen.

Zaterdag 1 december 2007 - 20u30
Leah Thys & Brigitte De Man
“Marlene Dietrich”
Wielingencentrum
Zondag 13 januari 2008 - 15u00
Lady Linn and her Magniﬁcent Seven
“Shopping”
Wielingencentrum
Zaterdag 26 januari 2008 - 20u30
Quatre Quart Saxofoonkwartet
“Best of Classics”
O.C. d’Annexe
Zaterdag 9 februari 2008 - 20u30
Hautekiet & De Leeuw
“Het leven is nog nooit zo mooi geweest”
O.C. d’Annexe

Zaterdag 29 september 2007 - 20.30 uur
Kaarten: vvk. € 15,00 add. € 16,00
Productie: 3 Keys
Met: Adriaan van den Hoof, Gunter Lamoot, Alex
Agnew, Bert Gabriëls en Seppe Toremans

Zaterdag 23 februari 2008 - 20u30
Dames voor na vieren - “Hijgende Hakken”
Wielingencentrum

CULTUURAGENDA BLANKENBERGE.
Overzicht activiteiten juli – oktober 2007
1. Programma Klankenberge
Vrijdag 20 juli 2007
20u:
Patrick Vinx & Friends
21u30:
Udo live - Rotonde aan de Pier
23u:
Muzikaal vuurwerk
Zeedijk ter hoogte van de Pier
Vrijdag 27 juli 2007 vanaf 15u (tot 23u)
straattheater: ‘Feest in de stad!’
Verschillende locaties in het centrum

Zaterdag 8 maart 2008 - 20u30
Kris De Bruyne - “40 jaar op tournee”
Wielingencentrum
Zaterdag 29 maart 2008 - 20u30
Jo Lemaire - “La Douce France”
Wielingencentrum
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Vrijdag 3 augustus 2007
20u:
Denise Jannah & New Look Trio
Saveryszaal CC Casino
23u:
vuurwerk
Rotonde aan de Pier
Vrijdag 10 augustus 2007
15u:
Klankenberge for kids:
Ketnet band en animatie
Vlaanderen zingt
20u:
Leopold III-plein
Vrijdag 17 augustus 2007
20u:
Jerry Deewood and Band
Tribute to Elvis 30th Anniversary
Saveryszaal CC Casino
22u30:
vuurwerk
Rotonde aan de Pier
Vrijdag 24 augustus 200
20u:
Salonorkest Panache
Jubileumconcert
“the Best of Panache”
Consciencezaal CC Casino
Brochure met het volledige programma te verkrijgen in het cultuurcentrum.

4. Cursussen Winteracademie 2007-2008
Vanaf september 2007 gaan de cursussen van
de Winteracademie, georganiseerd door het cultuurcentrum, weer van start.
Gedetailleerde info en een brochure zijn te verkrijgen bij het cultuurcentrum.

2. Programma Parkklanken
4/07/07 Swinnen
11/07/07 Bart Van den Bossche
18/07/07 The Seven Laws of Woo/ N.O.M.
25/07/07 Axl Peleman (Liekes)
1/08/07 Be One Band
8/08/07 Mama’s Jasje
15/08/07 Banda Sensual
22/08/07 The Vipers
29/08/07 Paul Michiels

Tentoonstelling lokale kunstenaars – thema ‘maritieme erfgoed en de zee’
Van 15/09/2007 – 30/09/2007
elke dag van 14u tot 18u.
Consciencezaal - CC Casino
Toegang gratis.

5. Tentoonstellingen
“ Collectie De Vent”
Van 11/05/2007 – 02/09/2007
Open van maandag tot vrijdag 10u tot 12u – 14u
tot 17u - donderdag tot 19u30 - weekends en
feestdagen van 14 tot 18 uur.
CC De Benne - Hoogstraat 2
toegang gratis.
“Zeewering ook (een) kunst”
Tentoonstelling Veilige Kust en Mooie Kunst
van 10/09/2007 – 29/09/2007
dagelijks (niet op zondag) van 10 tot 12 u en van
14 tot 17 u
CC De Benne - Hoogstraat 2
toegang gratis

6. Open Monumentendag op 9 september in
Blankenberge
Thema: ‘Wonen’
Brochure te verkrijgen vanaf 20 augustus in de
cultuurcentrum

Praktisch:
Locatie: Albert I-park, achter het stadhuis
Toegang is gratis; je komt en gaat wanneer je wil.

Centrum Houtave

3. Beeldige wandeling
De Beeldige Wandeling is dit jaar aan zijn 5de editie toe. Het kunstinitiatief staat voor diversiteit
en kwaliteit en heeft plaats op een aantal locaties die zich daar bijzonder goed toe lenen: de
Zeedijk, de Franchommelaan, het Leopoldpark en
de jachthaven.
De Beeldige wandeling loopt vanaf 23 juni tot 23
september.
De gratis catalogus kan worden afgehaald in het
cultuurcentrum en in de dienst voor toerisme.

Ontdek deze uitzonderlijke gezellige
RESTO - BISTRO - TEA ROOM

TRAVALIE
050/32 00 63
Woensdag en donderdag gesloten
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7. Cultuurpakket 2007-2008
• Argentinië en Turkije - Volksdansfestival
Saveryszaal CC Casino
Vrijdag 28 september 2007 - 20u.
Inkom: € 13
• ’t Arsenaal – Het Zuchten
Saveryszaal CC Casino
Donderdag 4 oktober 2007 - 20u.
Inkom: € 10
• Bert Kruismans – Wereldberoemd in Vlaanderen
Saveryszaal CC Casino
Zaterdag 13 oktober 2007 – 20u.
Inkom: € 15
Brochure met het volledige programma te verkrijgen in het cultuurcentrum.
Voor alle informatie:
Cultuurcentrum, Hoogstraat 2, 8370 Blankenberge
tel. 050/43.20.43
e-mail: cultuur@blankenberge.be
website: http://cultuur.blankenberge.be
openingsuren:
open van maandag tot vrijdag 10u –12u 14u –
17u - donderdag tot 19u30

PRAKTISCH
Voor meer info, ticketreservatie (vanaf 26/6) of
een gratis programmabrochure (vanaf 15/6):
Cultuurcentrum Blankenberge
Hoogstraat 2, 8370 Blankenberge
T. 050 43 20 43
F. 050 41 54 24
E. cultuur@blankenberge.be
http://cultuur.blankenberge.be
CULTUURAGENDA ZUIENKERKE.
KUNSTROUTE 2007
Voor de tiende Kunstroute gooit de Cultuurraad
het over een andere boeg. Centraal staat het leven en werk van Koen Scherpereel, in augustus
net 10 jaar overleden. Daarnaast nemen er een
aantal vrienden-kunstenaars deel die in en met
hun werk een hommage brengen aan de zeer getalenteerde schilder, tekenaar, dichter en muzikant die Koen Scherpereel was. Vandaar ook de
ondertitel Koen’s route.
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De Notelaar
Hier vindt de bezoeker een bloemlezing uit het
werk van Koen Scherpereel uit de collecties
van de familie Scherpereel en enkele verzamelaars van het eerste uur. Via dagboekfragmenten, schetsjes, kattebelletjes wordt de ﬁguur van
Koen Scherpereel geschetst. Ook zijn artistieke
carrière komt aan bod.
De Bommel
Peter Jonckheere stelt in Nieuwmunster zijn delicaat getekende mannelijke ﬁguren voor, in hun
eenvoudige essentie en naaktheid en niet ontdaan van een zweem sensualiteit. Pia Burrick
brengt op dezelfde locatie glaswerk op een eigenzinnige, hedendaagse manier.
Kunst-Klasse
Naast het lyrische-abstracte werk met Afrikaanse
roots van bewoonster Jenny Verplanke hangt er
schilderwerk van 2 Brugse heren. Koenraad Vandewiele brengt ﬁguratieve taferelen in vaak zuiderse tinten en aangevuld met teksten of zgn.
objets trouvés. Hij put hierbij uit zijn schetsboeken en uit de eeuwige inspiratiebron die muziek
heet. Peter Six maakt titelloze werken met in
het middelpunt oeroude, primitieve vormen die
aan grotschilderingen doen denken. Daarrond
vormen zich eigenaardige, schijnbaar spontane
patronen van lijnen en punten. Soms vind je er
geometrische vormen in terug maar meestal blijft
het moeilijk te duiden.
De Roesschaert
Naast werken van Koen Scherpereel uit de collectie van Bart Vansteenkiste, de uitbater van de
Roesschaert, is er ook ﬁjne keramiek van Milan
Martinik.
Het Polderschooltje
Guido Dobbelaere vertrekt meestal vanuit een
landschap als inspiratiebron maar verwerkt dit
tot een abstracter geheel. Zijn werk gaat over existentiële ervaringen, leven en dood, emoties ook.
Het is een spiegel van de nomadische mens, met
verwijzingen naar schijnbaar mythische rituelen.
Het gebruik van materie is hierbij enkel een middel.
Marleen Matthys probeert in haar werk de complexe gelaagdheid van mensen uit te beelden.
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De Cultuurraad van Zuienkerke doet dan ook via
het Polderkrantje een oproep tot de verenigingen
om lid te worden van de Algemene Vergadering
van de Cultuurraad.
Ook personen die menen een individuele bijdrage
te kunnen leveren door hun persoonlijke betrokkenheid of deskundigheid, kunnen vragen om deel
uit te maken van de gemeentelijke Cultuurraad.

Waar woorden te kort schieten maakt zij vormen
en vlakken, zowel in schilderijen als in beelden.
Haar fascinatie voor het ongrijpbare in mensen
stuwt haar voort.
De folder met de uitgetekende route en verdere informatie ligt ter beschikking in het gemeentehuis,
de lokale winkels en de toeristische infokantoren
langs de kust en de omliggende gemeenten.
Data: 11,12, 15 en 18&19 augustus telkens van
10 tot 18u. Gratis toegang

Indien u als vertegenwoordiger van een vereniging of als individueel belangstellende wenst
deel uit te maken van de Gemeentelijke Cultuurraad, verzoeken 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 21 augustus 2007

Alain De Vlieghe, schepen van Cultuur
Ludwig Vanderbeke, voorzitter Cultuurraad
OPROEP LEDEN CULTURELE RAAD
Volgens de wettelijke bepalingen is de Cultuurraad
verplicht voor elk werkjaar dat loopt van één september tot eind augustus alle organisaties die in
aanmerking komen voor het lidmaatschap van de
Algemene Vergadering van de Cultuurraad aan te
schrijven met de vraag om hun afgevaardigde(n)
aan te duiden.

Ondergetekende
Naam:
Voornaam:
Adres:

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

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

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

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

tel.:
vraagt hierbij deel te mogen uitmaken van de
Algemene Vergadering van de Gemeentelijke
Cultuurraad
De aanvrager wenst aan te sluiten
namens de volgende vereniging:
............................................................................

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

wenst aan te sluiten als individueel
belangstellende.
Datum:
Handtekening:
............................................................................

AANNEMERSBEDRIJF bvba
Ronny DEMEULEMEESTER
STEENGOED IN STRAATWERK
Oostendesteenweg 71
8377 Houtave - Zuienkerke
Tel. 050 31 67 13 - Fax: 050 31 02 83
Email: info@demeulemeesteronny.be
www.demeulemeesterronny.be
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Jeugd

ROEFEL 2007
Op zaterdag 23 juni was het voor de 11de maal
Roefelen geblazen in Zuienkerke!!!
Alle kinderen tussen 6 en 12 jaar die op onze
gemeente wonen of school lopen werden uitgenodigd.
Dit jaar waren 175 kinderen van de partij om aan
twee of drie (naargelang hun leeftijd) leuke, leerrijke en boeiende activiteiten deel te nemen. Er
was keuze tussen 22 activiteiten in Zuienkerke
maar ook buiten de gemeente. Geen enkel kind
verplaatste zich zonder begeleiding, geen enkel
kind ging gewoonweg te voet, er waren allerlei
leuke, spannende en gekke vervoersmiddelen
voorzien.
Dat Roefel een echte kinder-verwendag is hoeft
geen verder betoog als we verklappen dat de kinderen ook nog eens getrakteerd werden op een
ijsje, frisdrank en een bakje friet van het rijdend
frietkraam.
De organisatie van Roefeldag is in handen van
de stuurgroep Roefel in samenwerking met het
gemeentbestuur, en dit kan slechts gerealiseerd
worden dankzij de inzet van een 70-tal mensen
die bereid zijn om hun vrije zaterdagnamiddag te
spenderen aan begeleiding, vervoer en ontvangst
op hun bedrijf van al die kinderen. Om al deze
medewerkers te bedanken werd hen een receptie aangeboden door de gemeente. Geheel in
de geest van Roefel werd deze receptie verzorgd
door de zesdeklassers die voor het laatst aan
Roefel mochten deelnemen vooraleer ze hun eerste stappen zetten in de ruimere wereld.
Via deze weg willen wij alle medewerkers nog
eens hartelijk bedanken voor een fantastische
Roefelnamiddag !

VAKANTIESPEELPLEIN DE PLOETERS
“DE PLOETERS” van feitelijke vereniging naar een
gemeentelijke speelpleinwerking.
27 jaar geleden werden de Ploeters boven de
doopvont gehouden. De noodzaak aan een speelpleinwerking drong zich op omdat ook steeds
méér moeders uit gingen werken.
Enkele enthousiaste ﬁguren stonden aan de
wieg. Mensen met idealisme zorgden voor het
vervoer...
De formule sloeg aan en groeide uit tot een goed
georganiseerde en gesubsidieerde speelpleinwerking die ook buiten onze gemeente erg in trek is!
Maar tot voor kort was dit geen gemeentelijke
speelpleinwerking, maar een feitelijke vereniging
die terdege gerund werd door vrijwilligers.
Maar: de administratieve molen, de verantwoordelijkheden e.d.m. vereenvoudigen de zaken niet
en ontmoedigen soms mensen met initiatief.
Vandaar dat vanaf 15 juni de speelpleinwerking
werd overgenomen door de gemeente.
De feitelijke vereniging, die nu ontbonden is, werd
meer dan behoorlijk bestuurd!
Getuigt daarvan: de cheque die werd overhandigd
aan het gemeentebestuur naar aanleiding van de
overdracht.
Het gemeentebestuur dankt bij deze de vele mensen die in de loop van de voorbije 27 jaar
het beste van zichzelf hebben gegeven om de kinderen steeds weer een aangename vakantieperiode te bezorgen.
Namen noemen is te gevaarlijk, omdat iemand
vergeten bijna onvermijdelijk is.
Er is toch één persoon die ik wil vermelden en
dat is Remi De Clerck. Remi heeft in zijn vele jaren voorzitterschap van de Ploeters waarschijnlijk
weinig dagen nagelaten ter plaatse te gaan en de
werking van dichtbij te volgen met zijn gekende
inzet en verantwoordelijkheidszin.
Voor de kinderen verandert er alvast niets. De
monitrices blijven.
Het gemeentebestuur stelt zich garant voor verdere goede kwaliteit van de opvang en hoopt dat
de ouders ook in de toekomst hun vertrouwen zullen stellen in de gemeentelijke speelpleinwerking.

Ben je nog steeds op zoek naar je regenjas,
dan kan je contact opnemen met Inez Goderis,
jeugddienst, Kerkstraat 17 050/43.20.50, inez.
goderis@publilink.be

Jacques Demeyere. Schepen van jeugd
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Plaatsen van
Alle pannen- en leiendaken,
platte daken,
dakramen en dakgoten
(renovatie en nieuwbouw)
Alle houten kapconstructies
Isoleren van zolders
Bezetten van gevels met leien, kleidakpannen,
menuiseriteplaten en
Glasal- & Granulithplaten

Vrijblijvende & kosteloze prijsopgave

Lid van WTCB
NSZ, LBIS & NCB

Geregistreerd & erkend aannemer

10 jaar waarborg op alle,

Gevel- & Dakwerken

door ons uitgevoerde werken,

Fernand Louagie

mits er niets door derden
werd aan gewijzigd.

Brugsebaan 1
8420 Klemskerke (De Haan)
Privé: tel. & fax 059 23 38 72
GSM 0475 74 26 59
of bureel tel. 059 70 07 79 - fax 059 70 15 19
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Preventie

GROND - EN AFBRAAKWERKEN

MARC
HUYS

KIJK UIT JE DOPPEN, LAAT JE NIET FOPPEN !
De aanpak van gauwdiefstal is voor de lokale politie nog steeds een prioriteit. Blankenberge als
toeristische trekpleister blijft niet gespaard van
gauwdieven die hier trachten hun slag te slaan.
De cijfergegevens van 2006 leren ons dat gauwdieven graag rondhangen op plaatsen waar het
druk is, waardoor ze snel in de anonimiteit kunnen
verdwijnen. Let daarom extra op tijdens marktdagen of bij het in- of uitstappen van een tram, bus
of trein. Wees ook voorzichtig als iemand tegen u
aanloopt of iets op uw kleding morst. Dit kunnen
aﬂeidingsmanoeuvres zijn.

ZUIENKERKE • 0475 / 79 82 96

Cijfers tonen aan dat ouderen een grotere kans
lopen om slachtoffer van een gauwdiefstal te
worden. In samenwerking met de preventiedienst
van de stad Blankenberge trachten we deze bevolkingsgroep extra te sensibiliseren. Ook handelaars en de marktkramers worden gevraagd mee
te werken in kader van de preventieve aanpak
van het fenomeen en oog te hebben voor eventuele daders.
R E S T A U R A N T

De lokale politie zal tijdens het seizoen en drukke
momenten gerichte acties uitvoeren zowel geüniformeerd als in burger.

Hof Ter Doest

Mocht u verdachte handelingen opmerken of u
wordt het slachtoffer van een gauwdiefstal: doe
dan steeds aangifte bij de lokale politie:
050/42 98 42

1174

Al het goede uit de zee

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

TOT 170 EURO BELASTINGSVOORDEEL BIJ
BEVEILIGING TEGEN INBRAAK EN/OF BRAND
Vanaf 01 januari 2007 werd een nieuwe maatregel van kracht waarmee particulieren kunnen
genieten van een ﬁscale aftrekbaarheid voor investeringen die ze doen voor bescherming tegen
brand en/of inbraak.

Smaakvol vlees van eigen kweek

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

U kunt nu immers tot 170 euro belastingsvoordeel krijgen voor aanpassingen zoals: inbraakwerende sloten, gepantserde deuren, gelaagd glas,
alarmsystemen, brandblusapparaten, ...

Alle dagen open, heel het jaar door.

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

Ter Doeststraat 4 - b-8380 Lissewege-Brugge 5 - tel. & fax 050-54 40 82
website: www.terdoest.be - e-mail: info@terdoest.be
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Hoe gaat het nu concreet in zijn werk?
Als u aanpassingen wilt doen aan uw woning met
betrekking tot inbraak - of brandpreventie klopt u
aan bij een geregistreerde aannemer. Deze voert
dan de werken uit en vermeldt op de factuur de
plaats van de werken en legt eveneens een verklaring af omtrent de kwaliteit van het gebruikte
materiaal. In het volgende jaar vermeldt u de uitgaven op het aangifteformulier van de belastingen. Daarna dient u ook steeds de factuur en het
ontvangstbewijs ter beschikking te houden van
de belastingscontrole.

’t Zandlopertje
DE TEA-ROOM VAN DE ZEEDIJK
TE ZEEBRUGGE-BAD
Zonnig terras
Enig zicht op zee en op de haven
Gezellige sfeer
Verzorgde dranken
Huisbereide snacks en gerechten
Diverse vlees- en visgerechten
Onze specialiteit: Ribbetjes
Zeebrugs vispannetje
Verse pannenkoeken en wafels
Zelfbereid ijs
Oktober t/m april: gesloten op dinsdag

Weet u niet goed wat u precies moet doen om u
beter te beveiligen?
Geen nood, want vanuit de preventiedienst verzorgen wij nog steeds gratis en vrijblijvend advies.
Na een kort adviesbezoek krijgt u een verslag.
Een advies kan ook op basis van bouwplannen.
Meer informatie omtrent de ﬁscale aftrekbaarheid, beveiligingsadvies of geregistreerde aannemers kan u steeds verkrijgen bij de preventiedienst: 050 43 57 32.

’t Zandlopertje, Zeedijk 13a,
8380 Zeebrugge-Bad
Tel. 050/54 41 05
…tot ziens !!!

VEILIG THUIS EN DAARBUITEN
Tussen 04 en 09 september 2007 organiseert de
Preventiedienst voor de tweede maal een beurs
rond de beveiliging van uw woning of handelszaak
in het Oud – Stadhuis van Blankenberge.
Op deze beurs kan u kennismaken met alle maatregelen waarmee u uw woning op een goede manier kunt beveiligen. U kan er deskundige uitleg
en tips krijgen hoe u inbrekers buiten houdt, kennis maken met de volgende generatie sloten, er
de voordelen van gelaagd glas ontdekken, een
gewone deur met een inbraakwerende deur vergelijken. Advies op maat is ook te verkrijgen voor
uw eigen woning of zaak.
Naast de nieuwste technieken wordt er plaats
gemaakt voor een kleine tentoonstelling. Op de
beurs kan u enkele historische sloten zien welke ontleend werden bij het museum voor Slot &
Sleutel uit Nieuwpoort. Via deze sloten krijgt u
een overzicht over enkele eeuwen sloten en ziet
u de evolutie van de sloten.
De beurs is elke dag open van 10u00 tot 12u00
en van 14u00 tot 18u00. In de namiddag is er
telkens een technopreventief adviseur van de Preventiedienst aanwezig. De toegang tot de beurs
is gratis.
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Onderwijs

Na het optreden
konden
er
lekkere
frietjes, braadworsten
gesmuld worden.
De
kinderen
speelden met

BUSVERVOER VOOR ONZE SCHOOLGAANDE
KINDEREN
Het busvervoer voor de kinderen van onze Gemeentelijke Basisschool is reeds enkele jaren
een feit. Als gemeentebestuur kregen wij de
vraag om ook de kinderen die naar de vrije scholen gaan deze dienst aan te bieden.
Het College van Burgemeester en Schepenen
kan zich daar enkel akkoord mee verklaren als
aan volgende voorwaarden kan voldaan worden.

de volksspelen
en de kleuters
konden mooie
prijzen vissen.
Het “Rad der
Fortuin”
kon
weer op heel
wat bijval rekenen.
Samen met de kinderen mochten we bijna 700
genodigden verwelkomen.
De zon was van de partij en het werd een leuke
bedoening.

Het ophalen van de kinderen gebeurt in 2 ritten.
Deze ritten worden slechts in 1 richting gereden.
De duur van deze 2 ritten samen mag niet langer
dan 90 minuten zijn (dit is enkel in het belang
van de kinderen).
De gemeente is wettelijk verplicht de tarieven te
hanteren van De Lijn. Deze tarieven zijn dan ook
voor alle kinderen geldig. De busbegeleiders worden betaald door de verschillende scholen.

De Bosklassen
Om de twee
jaar worden er
voor de leerlingen van het
5de en 6de
leerjaar
gedurende één
week bosklassen ingericht.
Sedert 1981
stappen we telkens naar “De Hoge Rielen” te
Kasterlee.
Niettegenstaande het minder goede weer konden
de leerlingen
opnieuw heel
wat opsteken
over de fauna
en ﬂora van
de Antwerpse
Kempen.
Woensdag
trokken
we
dan naar Corsendonk waar de leerlingen heel wat sportactiviteiten kregen. Bedoeld om hun uithouding en
durf te testen maar ook het samenwerken te

Wie van dit busvervoer wenst gebruik te maken,
kan dit aanvragen bij de directie van de school.
Beide directeurs zullen dan samen met het College van Burgemeester en Schepenen kijken of
de afhaling van alle kinderen haalbaar is. Indien
dit niet zo is, kunnen sommige aanvragen geweigerd worden.
Wim Cools
Schepen van onderwijs en mobiliteit
NIEUWS UIT DE GEMEENTESCHOOL
Schoolfeest 2007
De kleuters en leerlingen van de gemeenteschool
brachten opnieuw tweemaal een musical met als
titel “Een reis door Europa “.
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Ook vogels kijken en een oriëntatiespel stonden
op het menu.
’s Avonds waren er o.a. Swingpaleis en avondspel
met de magische steen op het programma.
De vierdaagse uitstap werd feestelijk afgesloten
met een barbecue en een spetterende fuif.
Mede door het voortreffelijke weer werd het een
voltreffer.
Ook een pluim voor de prima leiding van de Franstalige monitoren ter plaatse.

bevorderen, leren overleggen om bepaalde opdrachten goed af te werken.
Een blijvende herinnering aan hun lagere schooltijd te Zuienkerke.
Sportdag 2007
Op vrijdag 1 juni konden de leerlingen zich opnieuw uitleven op de sportdag en het weer was
van de partij.
De oudsten trokken naar Het Klein Strand van
Jabbeke, de eerste graad verbleef in de Blauwe
Reiger te Sint-Pieters.
Het werd een heel sportieve dag waarbij de kinderen in contact kwamen met sporttakken die ze
niet zo vaak kunnen meemaken.
Voor de kleutertjes werd de sportdag op school
georganiseerd. Zij namen deel aan een sportcircuit, konden ﬁetsen en in de namiddag waren er
nog activiteiten op het speelplein te Zuienkerke.

Andere leuke activiteiten op school waren o.a.
de beroependag voor de leerlingen van het zesde
leerjaar op 5 juni ll. Zij konden een hele dag doorbrengen bij een zelfgekozen vakman
Zoals een architect, timmerman, kok, kleuterleidster, dierenverzorger,...
Op 12 juni was er brevetzwemmen. Proﬁciat aan
alle deelnemers. Verschillende lln. haalden een
brevet van 200, 400, 800 en 1000 meter.

POLDERSCHOOLTJE
Op naar de Ardennen...
Voor de oudsten van het Polderschooltje waren
de bosklassen weerom een hoogtepunt.
Van 28 mei tot 1 juni 2007 trokken ze samen
met de oudste leerlingen van Wenduine met de
trein naar het prachtig provinciaal domein van
Chevetogne.
Klimmen, spelen, ﬁetsen, vissen en sporten in de
uitgestrekte bossen.

Geboorte
Onze gelukwensen aan meester Ilya Aerts, onze
gymleerkracht. Op 10 juni werd hij de trotse
vader van Simon. We wensen hem en zijn vrouw
veel plezier met de opvoeding van zijn eerste
kindje.
In onze schooltuin kunnen wij met vreugde de geboorte melden van 10 kleine kuikens. Onze
Schoolkip zorgt goed voor haar kroost. De kleintjes groeien vlug. En eten...
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Sport en vrije tijd
WANDELTOCHT SPORTRAAD ZUIENKERKE
Zondag 2 september 07 - Oudlandpoldertocht
Doorheen de prachtige polderstreek met zijn open
landschap gelegen tussen Nieuwmunster – Wenduine en Uitkerke. Langs rustige verkeersluwe wegen en weidegebieden met zijn poelen, fauna en
pleisterplaatsen voor uitheemse vogels.
Nog nieuws van VVV: de toeristische folder werd
eveneens herwerkt en herdrukt.
Beide publicaties zijn gratis te verkrijgen in het
gemeentehuis.

Start: Zaal de Bommel, Doelhofstraat 26,
Nieuwmunster
Te bereiken: Baan Brugge-Wenduine (N9 en 307)
Marspijlen volgen, slechts 4 km van Wenduine
Inschrijving: Van 8.00u tot 15.00u
Afstanden: 7 – 16 – 22 Km
Deelname: Leden: 1,10 €
Niet federatieleden: 1,50 €
Info: Alain De Vlieghe – 0475/96.55.69
Franky Goethals – 0476/48.31.69

Ik hoop dat VVV verder zal uitgroeien onder het
nieuwe voorzitterschap van Gilbert en met de afgeslankte ploeg. Een eerste bewijs is er alvast!
Tot slot wens ik Johan en Jeannine te bedanken,
die mee aan de wieg van VVV stonden voor hun
enorme inzet!
Jacques Demeyere. Schepen van toerisme

VVV EN ‘T PUDERONDJE
Sinds Jeannine Samijn (voorzitter) en Johan Van
Thourhout (bestuurslid) ontslag namen bij VVV Zuienkerke wordt het voorzitterschap waargenomen
door Gilbert Jonckheere. De andere bestuursleden blijven: Freddy Decancq (secretaris-penningmeester) en Romain Van Belle en ambtshalve de
schepen van toerisme (J. Demeyere).
Op aangeven van Romain werd gewerkt aan een
nieuwe wandelroute die goed 8 km lang is. Het
betreft een prachtig parcours door Zuienkerke en
Uitkerke, door dorp en polder!
Op 1 juni 2007 werd de wandeling -die de ludieke
naam “Puderondje” kreeg- boven de doopvont gehouden.
Om het de wandelaar gemakkelijk te maken werd
het parcours bewegwijzerd en werd er een vierkleurenfolder met plannetje gedrukt.
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Bibliotheek
EEN GREEP UIT DE AANWINSTEN
VOLWASSENENAFDELING
Romans
Rebus / Pieter Aspe
Winternacht / Arnaldur Indridason
Het geheim van Montague / Santa Monteﬁore
Informatieve boeken
Bekentenissen uit de onderbuik / Marleen Temmerman
JEUGDAFDELING
Leesboeken
Demonenbloed / Darren Shan
Timboektoe rocks! / Carry Slee
Weetboeken
Hoe word ik een prinses in 7 dagen / Lesley
Rees
Het complete boek over hutten / Louis Espinassous
Nora’s kokkies: met de lekkerste pannenkoeken,
pasta, pizza’s, toetjes en taartjes

OPROEP AAN AL DE VERENIGINGEN
Stuur ons uw jaarkalender. Wij publiceren ze gratis
Artikels binnen vòòr 30 september 2007
ann.Michiels@publilink.Be
Maak ook gebruik van de activiteitenkalender
in de gang van het gemeentehuis.
Zo vermijden de verenigingen activiteiten
op hetzelfde moment te organiseren.
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Gezondheid

Al wie geïnteresseerd is om zelf te experimenteren met EM en zelf te genieten van de heilzame
werking van EM, kan terecht bij verschillende EMgebruikers.
Voor inlichtingen, demonstraties en voordrachten, contacteer: Cecile Strubbe, 050/41.21.13
– 0478/673.629
Zie ook: www.em-natuurlijk-actief.com
www.agriton.be of www.emna.be

EM = EFFECTIEVE MICRO-ORGANISMEN
“ EM= EFFECTIEVE MICRO- ORGANISMEN VOOR
DE REDDING VAN DE AARDE”
Is de titel van een boek van Professor Teruo Higa,
de ontdekker van de EM-technologie.
De toepassingen van EM ivm Gezondheid, Milieu,
Voedsel- en Energievoorziening zijn nagenoeg eindeloos. We hadden het al over:
• het maken Bokashi (januari 07)
• het gebruik van EM- A in het huishouden
(april 07)
Vandaag gaat het over:
De wonderbare werking van EM- KERAMIEK
1. Wat is EM- keramiek?
EM-keramiek bestaat uit Klei, waarin bepaalde Effectieve Micro-organismen van EM ingebrand zijn,
zonder zuurstof, bij een temperatuur van 700° à
1000° en zelfs meer, al naargelang het product,
o.a. pijpjes, cilinders, ringen, poeders, klevers ...

Senioren
OKRA TREFPUNT 55 + SCHENKT OPBRENGST
ROMMELMARKT AAN JOLIEN QUINTENS
Ieder jaar staan de bestuursleden van OKRA
Zuienkerke met gekregen spullen op de rommelmarkt. De opbrengst ervan gaat telkens naar een
goed doel. Dit jaar willen wij ons steentje bijdragen met een bedrag van 150 euro te schenken
aan Jolien Quintens.
Jolien is een meisje van 10 jaar dat samen met
haar ouders, Geert en Mireille en zusje Celien in
Hoeksam te Nieuwmunster woont. Zij lijdt sinds
haar geboorte aan cerebral palsy, waardoor zij
aan een rolstoel gekluisterd is.
Deze zomer gaat zij samen met haar familie naar
Florida voor een onvergetelijke watertherapie
tussen de dolﬁjnen.

2. Gebruik van EM-keramiek in Huis en Tuin =
uiterst praktisch en effectief;
• voor verbetering en vitalisering van
drinkwater, alsook van gietwater voor
bloemen, planten, groenten, fruit....
• Voor zuivering van aquariums, vijvers,
zwembaden,...
• Voor bewaring van levensmiddelen...
• Voor gebruik in verven, lijmen, pleister
ter voorkoming van het Sick House
Syndroom en verbetering van het
binnenhuis klimaat.
• Voor gebruik in de wasmachine: minder
wasproduct nodig, minder slijtage van het
linnen
• Voor gebruik in brandstoftanks van auto’s
en vrachtwagens: betere verbranding,
minder brandstof nodig, minder schadelijke
gassen...
• Voor het neutraliseren van schadelijke
resonanties van o.a. TV, PC,GSM....

Okra staat nog steeds open voor de aansluiting
van nieuwe leden.
Interesse ? Aarzel niet en neem contact op met de
ondervoorzitter op het nummer:050/42.57.48 of
gsm 0473/91.60.11 of met de andere bestuursleden.
Agnes Jacxsens 050/41.59.08
Maria Dezaeyer 050/41.31.45
Maria De Pré 050/31.52.99
Georgette Gheleleens 050/41.92.11
Annie Dumon 050/31.17.24
Fons Decloedt, ondervoorzitter OKRA.

Er is nog veel meer!
De toepassingen voor industriële doeleinden zijn
even talrijk. Voor sommige toepassingen is de
combinatie van EM-E en EM-keramiek (vb in de
wasmachine) nog doeltreffender.
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Verenigingen
FIETSEN MET KVLV ZUIENKERKE
KVLV Zuienkerke gaat deze zomer de sportieve
toer op. Vanaf woensdag 18 juli wordt er om de
2 weken in een rustig tempo geﬁetst langs onze
mooie landelijke wegen.
Het vertrek is telkens voorzien om 19.30 aan het
kerkplein. De afstand draait steeds rond 25 km.
Iedereen is welkom !!

Wat kost dat?
Iedereen die geen lid is van de Gezinsbond
Afd Zuienkerke: € 55.
Leden van de Gezinsbond Afd. Zuienkerke: € 40
vóór 1 november 2007 over te schrijven op rekening 068-2020722-45 van Gezinsbond Zuienkerke met vermelding van naam, adres en lidnummer (indien het lid in orde is).
Het gaat over de beste zitplaatsen, van de hoogste prijsklasse, die reeds lang uitverkocht zijn.
Op het internet kan je al lang geen kaarten meer
krijgen voor dit concert.
De inrichters behouden zich het recht voor het
inschrijvingsgeld terug te storten bij overmacht.

BEWEGEN IS LEVEN
Vanaf dinsdag 25 september wordt er opnieuw
geturnd in de sportzaal van Zuienkerke.
Onder begeleiding van een deskundige worden
alle inwoners uitgenodigd om de beentjes te
strekken en die stijve spieren te rekken.
De lessen, geen moeilijke behendigsheidsoefeningen, maar aangepaste lenigheidsoefeningen
starten telkens om 19 uur en duren tot 20 uur.
Wij nodigen alle inwoners, zowel mannen en vrouwen, uit naar deze cursus.
De prijs voor één trimester (verzekering inbegrepen) bedraagt 20 euro voor 10 lessen.
Men mag ook 2 euro per les betalen.
Voor nieuwelingen is de eerste les gratis.

Inlichtingen bij Betty Vandevelde 050 / 31 11 66
Enkel betaling geldt als inschrijving. Het aantal
plaatsen is beperkt.
Het bestuur

Vooropgestelde data in 2007:
25 september
2 - 9 - 16 - 23 oktober 2007
6 - 13 - 20 - 27 november 2007
4 december 2007
In 2008
8 - 15 - 22 januari 2008
12 - 19 - 26 februari 2008
11 - 18 maart 2008
Meer info: Sportdienst van het gemeentebestuur
bij Ann Michiels Tel. 050/43.20.50

AVONTURENWEEKEND IN DURBUY
Zin in een avonturenweekend in DURBUY voor
gezinnen met tieners met adventure, rappel,
death-ride, speleo, kayak en mountainbike?
Wanneer: van vrijdagavond 5 tot zondagavond 7
oktober 2007.
Waar:
La petite Merveille in Durbuy (Ardennen),
www.lpm.be
Wie:
Alle West-Vlaamse gezinnen met tieners in het
secundair én lid van de Gezinsbond, zijn welkom !
Begeleiding:
Monitoren van L.P.M. (nederlandstalig).
Activiteiten:
Adventure (o.a. rappel, death-ride) en hoogteparcours zijn 2 vaste activiteiten, voor de 3de activiteit kan u kiezen tussen mountainbike, speleo of
kayak.

Alain De Vlieghe - Schepen van sport.
GEZINSBOND ZUIENKERKE
Koen en Kris Wauters staan eind 2007 voor het
achtste opeenvolgende jaar op het podium van
het Antwerps Sportpaleis.
De Gezinsbond Afdeling Zuienkerke gaat op zaterdag 1 december 2007 naar CLOUSEAU. De bus
vertrekt om 18 uur stipt aan de Kerk St-Michiel
te Zuienkerke. Zorg dat je erbij en op tijd bent.
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Kinderen:
Voor kinderen uit basisonderwijs is er geen speciﬁeke animatie, ofwel volgen zij de tieners ofwel
moeten de ouders zelf instaan voor begeleiding.
Prijs:
Volpension en 3 activiteiten inbegrepen (vervoer
naar Durbuy op eigen kosten)
volwassenen: € 85 (€ 10 korting voor volw. die
aan geen activiteiten deelnemen)
jonger dan 17 jaar: € 75 (€ 10 korting voor 3de

en volgende kinderen van het eigen gezin).
Inschrijven:
Bij Botien, p.a. Bart Vallaeys, Werf 54, 8970
Poperinge (tel. 057 33 58 56) met bijgevoegde
inschrijvingsstrook. Inschrijving pas deﬁnitief na
storting van voorschot van € 150 op het reknr.
van S.C.W. 000-1431086-45. Na de inschrijving
ontvang je brief met bijkomende info. Bij annulatie na 01/08 krijgt u slechts de helft van het
voorschot terug.
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AXELLE EECKELOO, geboren te Oostende op 18
april 2007, dochtertje van Daene Liselotte en
Eeckeloo Dieter, wonende te Nieuwmunster.

GEZINSBOND MEETKERKE
APERITIEFCONCERT TE MEETKERKE
IERSE EN KELTISCHE FOLK
Zondag 16 sept. 2007 om 10.45 u.
Hoeve de Calagne - Mareweg 6 - Meetkerke

JALOU REINQUIN, geboren te Oostende op 23
april 2007, dochtertje van Samaey Ynak en Reinquin Filip, wonende te Nieuwmunster.

Prijzen:
Leden gezinsbond € 5
niet-leden € 6
gezinskaart [leden Gezinsbond] € 20

ILISA CATTOOR, geboren te Brugge op 5 mei
2007, dochtertje van Govaert Charlotte en van
Cattoor Benny, wonende te Zuienkerke.

Info & tickets: Gezinsbond afdeling Meetkerke
050/313382 - 050/319037 - 050/383602
050/311418
E-mail: gezinsbond.meetkerke@telenet.be
website: www.gezinsbond.be/meetkerke

DINE DUFOUR, geboren te Brugge op 9 juni 2007,
dochtertje van Wittevrongel Cindy en Dufour Tom,
wonende te Zuienkerke.
HUWELIJKEN
TAVEIRNE ELLEN, geboren te Knokke-Heist op
3 maart 1983 en TRAEN HENDRIK, geboren te
Brugge op 17 mei 1978, gehuwd te Zuienkerke
op 26 januari 2007.
BRUYNOOGHE NATALIE, geboren te Blankenberge
op 3 december 1979 en DE SCHUYTER SERGE,
geboren te Knokke-Heist op 28 oktober 1974,
gehuwd te Zuienkerke op 20 april 2007.
BOUSSY LIEN, geboren te Brugge op 22 maart
1985 en VAN VOOREN STIJN, geboren te Brugge
op 21 juni 1983, gehuwd te Zuienkerke op 4 mei
‘07.
DELODDERE NATHALIE, geboren te Brugge op
28 augustus 1984 en VAN BELLEGHEM PETER,
geboren te Knokke-Heist op 9 december 1980,
gehuwd te Zuienkerke op 5 mei 2007.

KLJ ZUIENKERKE - UITKERKE
Op zaterdag 22 september presenteert KLJ Zuienkerke-Uitkerke haar 32ste Pintjesbal.
Het bal vindt plaats in een reuzetent langs de
Zeebruggelaan te Blankenberge.
Vanaf 21 uur gaan de deuren open.
Kaarten in voorverkoop kosten 4 euro, aan de
deur 5 euro.
Studio Enjoy zorgt voor de muzikale omlijsting.
Voor meer info, kan je contact opnemen met Nele

Proﬁciat aan de gehuwden.
STERFGEVALLEN
NEYRINCK ALBERT, geboren te Zuienkerke op 9
maart 1931 en overleden te Brugge op 28 mei
2007, gehuwd met Demeyere Yvonne, wonende
te Zuienkerke

Burgelijke stand

Wij bieden de familie onze deelneming aan.

Vanderostyne,
GEBOORTEN gsm 0486/60.93.50
AARON DOBBELS, geboren te Brugge op 2 april
2007, zoontje van Devoldere Anouchka en Dobbels Paul, wonende te Nieuwmunster.
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JUBILEA
Gerard Deschoolmeester & Esther Vermeersch
Op 15 april 1947 trad Gerard Deschoolmeester- te Houtave- in het huwelijk met Esther Vermeersch.
Dag op dag zestig jaar later vierden ze hun Diamanten Huwelijksjubileum te Zuienkerke. De jubilarissen
startten hun feest met een mooie dankmis, die opgeluisterd werd door het koor en waaraan hun vele
kinderen, schoonkinderen en kleinkinderen actief deelnamen. Tijdens de receptie na de mis werden Gerard en Esther gehuldigd door de gemeentelijke overheid in aanwezigheid van hun familie en vrienden.
Esther, die van opleiding huishoudregentes is, heeft –na enkele jaren van les geven- haar kennis goed
kunnen toepassen in haar eigen grote huishouden. Gerard was landbouwer en is dat in hart en nieren
gebleven. Hij houdt van ﬁlosoferen en van de natuur. Hij was gedurende 38 jaar lid van de kerkfabriek
van Zuienkerke. Gerard en Esther genieten van elkaar, van hun landelijk gelegen huis en van de hen omringende natuur. We kunnen hen niets beter wensen dan dat zij nog lang van dit alles mogen genieten!

Firmin Vandepitte & Laura De Vlieghe
Ook voor Firmin Vande Pitte en Laura De Vlieghe is het zestig jaar geleden dat zij samen in zee gingen.
Hun viering gebeurde precies op de dag van hun huwelijk: 1 mei.
Na een dankmis werden zij door een afvaardiging van het gemeentebestuur passend in de bloemetjes
gezet. Laura en Firmin kregen vier dochters, tien kleinkinderen en drie achterkleinkinderen.
Hun leven is gekenmerkt door engagement. Terwijl Laura haar kinderen opvoedde en later altijd in de
bres sprong voor de kleinkinderen, was Firmin heel actief in het ACW, waarvan hij ook voorzitter werd.
Hij zette zich onder andere in voor Ziekenzorg en kwam op voor meer verkeersveiligheid voor de ﬁetsers.
Firmin was ook voorzitter van de KBG (nu OKRA).
Wegens gezondheidsredenen verblijven Firmin en Laura sedert oktober 2006 in een rusthuis.
Maar de band met de Zuienkerkse vriendenkring blijft: Firmin blijft ook nu nog ﬁetsen met de oude makkers!
Dat Firmin en Laura samen kunnen blijven: dat is wat wij hen wensen!
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Marc Berlamont & Jeanine Hoste
Op 15 mei 1957 voltrokken Marc Berlamont en
Jeanine Hoste hun huwelijk voor de burgemeester van Houtave. De volgende dag trouwden zij
voor de kerk. Jeanine volgde haar man en zij gingen in Izegem wonen. Zij kregen twee zonen en
twee dochters.
In 1966 namen onze jubilarissen de zaak over
van Marcs ouders: een bloeiende beenhouwerij,
die Marc en Jeannine gedurende 28 jaar nog verder uitbouwden.
In 1994 keerden ze terug naar Houtave, waar Marc
en Jeannine dagelijks genieten van het vergezicht
dat ze vanuit hun huis hebben, maar ze genieten
evenzeer van een wandeling langs de dijk.
Toeval of niet: hun Gouden Huwelijksjubileum
ging door op 19 mei, de dag dat Marc 74 werd.
Reden genoeg dus voor een dankmis met koor en
trompetgeschal, gevolgd door een mooi feest.
Jeanine en Marc, het ga jullie goed!

“Metropool” uitbaat. Het was trouwens dààr dat
deze jubilarissen wensten gehuldigd te worden
door de gemeentelijke overheid van Zuienkerke
op 26 mei 2007.
We hopen op een nieuwe afspraak over tien jaar
voor jullie Diamanten Jubileum!
Jacques Demeyere. Schepen van feestelijkheden

Mensen van bij ons
ERNA WILLEMS EN MICHEL BEIRENS

Leon Eeckeloo & Maria De Pré
Op zaterdag 25 mei 1957 kwam Leon Eeckeloo
uit Zerkegem naar Houtave om er met Maria De
Pré te trouwen.
Leon en Maria kregen twee zonen en twee dochters en hebben ondertussen ook zeven kleinkinderen. Een actief koppel: naast de zorg voor haar
vier kinderen had Maria nog verschillende plaatsen waar ze ging werken (en altijd per ﬁets). Leon
was een echte “trimart” zegt Maria: een harde
werker, niet bang om eens van baas te veranderen als de voorwaarden gunstig waren!
Hoewel reeds 17 jaar op pensioen, zitten Maria
en Leon niet stil: ze houden van ﬁetsen, maar
Maria is daarnaast een actief bestuurslid van
OKRA Zuienkerke en springt regelmatig in de
bres bij haar schoondochter die in Zedelgem de

07/07/07 zette overal verliefde koppeltjes aan
om elkaar op deze symbolische datum eeuwige
trouw te beloven. In onze gemeente was het die
dag Houtave Kermis. In het centrum was er volop
sfeer te beleven, maar ook langs de Oostendse
Steenweg stond een mooie feesttent.
De familie Beirens-Willems had namelijk één en
ander te vieren. Om hier het ﬁjne van te weten te
komen, oordeelde de redactieraad dat het nodig
was om een reporter ter plaatse te sturen. Meteen kreeg ik mijn tiende aangename interviewopdracht voorgeschoteld.
Bij mijn aankomst werd ik hartelijk ontvangen en
grondig geïnformeerd. Erna en Michel vertelden
samen over alle aanleidingen voor het familieen vriendenfeest. Ik ondervond meteen dat ik te
gast was bij een koppel dat al jaren een tandem
vormt thuis én bij hun beroepsactiviteiten.
41

“Erna op 1 mei 60 jaar, Michel op 13 mei 65 jaar,
op 31 mei met pensioen en als toemaatje waren
we op 6 juni 40 jaar getrouwd”

sen van elke rang en stand te ontmoeten en te
leren kennen. We hebben altijd geprobeerd om
onze cliënten niets op te dringen wat ze zelf niet
wilden en steeds hun keuze te respecteren. We
ondervonden dat je mensen eigenlijk niet kunt
veranderen en leerden vooral om hen te nemen
zoals ze zijn.”

Michel geeft een stukje familiehistoriek mee:
“Ik was de jongste zoon uit een landbouwgezin
van vier kinderen in Vlissegem. Toen ik voor de
ﬁrma Vanbesien aan het werk was bij Albert Willems en Rosa Goethals in Houtave, maakte ik
kennis met hun dochters Jenny, Maria, Monique
en vooral hun jongste spruit Erna. Onze samenwerking verliep optimaal, we leerden elkaar beter
kennen en trouwden op 6 juni 1967. Dit jaar zijn
we dus veertig jaar gehuwd. Hierbij komt dat Erna
op 1 mei 60 kaarsjes mocht uitblazen op haar
verjaardagstaart en dat ik op 13 mei 65 jaar werd
en op 31 mei met pensioen ging. Zo hadden we
ruim voldoende redenen om feest te vieren samen met vrienden en familieleden.”

“We krijgen graag onze zes lieve kleinkinderen op
bezoek”
Na hun pensionering hebben Erna en Michel
nog niet veel stilgezeten en ze zijn ook helemaal
niet beducht voor het door sommigen gevreesde
zwarte gat.
Erna krijgt het laatste woord:
“Eerst waren er natuurlijk de voorbereidingen
voor ons feest. Maar we hebben nog voldoende
andere zaken om handen. Michel is intussen al
meer dan twintig jaar secretaris van de kerkraad
en sinds vorig jaar voorzitter van het centraal
kerkbestuur. Nu hij wat meer vrije tijd heeft, volgt
hij vol enthousiasme een opleiding timmeren
in avondonderwijs. Zelf neem ik ook graag deel
aan avondlessen en volgend jaar staan Excel,
Fotoshop en Frans op het programma. We springen graag bij wanneer onze kinderen druk in de
weer zijn met hun zaak en we kunnen nu meer
dingen samen doen in en om het huis. Ook voor
Lies, Jolien, Sam, Julie, Jana en Pieter maken we
graag meer tijd vrij, want we hebben zes héél lieve
kleinkinderen die we met veel plezier op bezoek
krijgen.”

“We hebben geleerd om de mensen te nemen
zoals ze zijn”
Erna vult hun verhaal aan:
“Een jaar na ons huwelijk werd onze dochter Régine geboren en drie jaar later kwam onze zoon
Koen ter wereld. Maar ook op professioneel gebied veranderde ons leven wanneer Michel de
kans kreeg om aan de slag te gaan bij WACO, een
coöperatief nevenbedrijf van de Boerenbond.
Hij werkte er ruim twintig jaar en startte in die tijd
ook als verzekeringsagent voor ABB in bijberoep.”

Noël Delaere

In 1988 breidde de verzekeringsportefeuille van
Michel uit. Hij zette zijn beroepsactiviteit in loondienst stop en werd zelfstandig verzekeringsagent. Na de overname van ABB door KBC werd
zijn portefeuille nog groter en was het nodig om
ook dienstverlening te organiseren in hun Brugs
kantoor in het Tempelhof.

NIEUWE INWONERS
Het gemeentebestuur heeft de gewoonte eens
per jaar zijn nieuwe inwoners uit te nodigen in
het gemeentehuis. Door de verkiezingen in oktober 2006 en de daarop volgende veranderingen
in het gemeentebestuur werd die verwelkoming
uitgesteld en niet georganiseerd eind vorig jaar,
maar greep plaats op 27 april 2007.
De opkomst was bijzonder groot.

Michel vertelt verder:
“Uiteraard bleven we onze cliënten de kans bieden om bij ons thuis in Houtave te komen met
hun vragen. Erna was er steeds bereikbaar als
ik op de baan was om me te verwittigen bij problemen zodat ik zo snel mogelijk ter plaatse kon
zijn. We volgden allebei regelmatig verzekeringsopleidingen en maakten diverse probleemsituaties mee. Het bood ons ook de kans om men-

De foto vind je terug op pag. 44
Jacques Demeyere. Schepen van feestelijkheden
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Polderkrant-puzzel
De vorige puzzel werd gewonnen door Franky Danneels uit Zuienkerke. Proﬁciat.
Er waren 23 correcte oplossingen, 1 foutieve.
Het juiste woord was “schorselwoensdag: woensdag voor Pasen, waarop alle orgelmuziek, klokluiden
e.d. geschorst werd tot paaszaterdag [thans op Witte Donderdag]”
1. De oplossing voor elk van onderstaande gezochte woorden is terug te vinden in ons informatie
blad.
2. Als alles correct is ingevuld krijg je verticaal, in de gearceerde vakken een volledig woord te lezen.
I en J staan in twee verschillende vakjes! Liggende streepjes (bv. OCMW-voorzitter), begrippen
bestaande uit meerdere woorden (Koning Albertplein) sluiten aan zonder spatie
3. Stuur uw volledige oplossing door middel van onderstaand formulier naar Redactie Polderkrantje,
Kerkstraat 17 8377 Zuienkerke vóór 15/08/2007. 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:

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

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

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

1.

Postnummer:

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

wat serveert de parochieraad Nieuwmunster naast

7.

voornaam meisje dat naar Florida in therapie gaat

mosselen

8.

door welk continent maakt gemeenteschool een reis

2.

staat voor achtste keer in sportpaleis

9.

nieuw boek Aspe

3.

langs welke steenweg worden gronden onteigend

10. jaarlijks feest van KLJ Zuienkerke

4.

voornaam overleden kunstenaar

11. gezamelijke oproep regionale TV-omroepen

5.

hoeve aperitiefconcert

12. welke aanpak is voor de lokale politie prioritair

6.

een echte curieuzeneuze

13. nieuwe wandeling
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NUTTIGE TELEFOONNUMMERS

POLDERKRANTJE, 15 JULI 2007
Driemaandelijks tijdschrift gratis aan de bevolking aangeboden door het Gemeentebestuur in
samenwerking met alle adverteerders.
INHOUDSOPGAVE
woord vooraf
gemeenteraad
informatie
openbare werken en technische dienst
milieu
cultuur
jeugd
preventie
onderwijs
sport en vrije tijd
bibliotheek
gezondheid
senioren
verenigingen
burgerlijke stand
mensen van bij ons
evenementenkalender
puzzel

Gemeentebestuur Zuienkerke
050/43 20 50 - (fax 050/43 20 59)
franky.goethals@publilink.be
Politie Zuienkerke
050/41.14.14 - (fax 050/41.96.96)
Technische Dienst
050/41.75.77 - (fax 050/41.75.77)
OCMW
050/42.79.98 - (fax 050/42 67 37)
sociale.dienst@ocmw-zuienkerke.be
Bibliotheek Zuienkerke
050/42.45.45
PWA 050/42.70.48 (woensdagnamiddag)
PWA Blankenberge
050/42.99.42
IPZ Blankenberge-Zuienkerke
101
of 050/41.10.05
Brandweer De Haan
050/41.20.20
Informatie Elektriciteit, aardgas
078/35.35.34
Kabeldistributie
015/66.66.66
Informatie water
078/35.35.99
defect elektriciteit
078/35.35.00
melden gasreuk
0800/65.0.65
defect Openbare Verlichting
050/43.20.50
0800 6 35 35

p. 3
p. 4
p. 8
p. 14
p. 17
p. 18
p. 25
p. 28
p. 30
p. 32
p. 33
p. 36
p. 36
p. 37
p. 39
p. 41
p. 43
p. 45

Verantwoordelijke uitgever:
College van Burgemeester en Schepenen.
Redactieraad: Wim Cools, Els Fockedey,
Noël Delaere, Eva Verburgh en Ann Michiels.
Verspreid: 31 januari, 15 april, 15 juli, 15 oktober
2007.
Artikels zijn altijd welkom. Gelieve ze 1 maand
voor het verschijnen binnen te brengen:
ann.michiels@publilink.be
De redactie behoudt zich het recht voor artikels
niet te publiceren, in te korten of te wijzigen.
Gemeentelijke website: www.zuienkerke.com

OPENINGSUREN GEMEENTEHUIS
Het gemeentehuis is iedere werkdag open van
9 uur tot 12 uur en de woensdagnamiddag van
13 tot 16.30 uur. Andere namiddagen is het
gemeentehuis gesloten.
Elke eerste woensdag van de maand zijn alle
diensten van het gemeentehuis open van 15
uur tot 19 uur: woensdag 1 augustus - 5 september - 3 oktober 2007
Het gemeentehuis zal gesloten zijn op
15 augustus 2007.

OPENINGSUREN PWA
Iedere woensdagnamiddag van 13.30 tot 16 uur
OPENINGSUREN POST
ma - di - don - vrij : 9 uur tot 12.15 uur –
woe van 13.30 - 16.30 uur
OPENINGSUREN BIBLIOTHEEK DE BOEKENNOK
(aan de Nieuwe Steenweg)
Iedere woensdag van 17 tot 19 uur
Iedere zaterdag van 10 tot 12 uur
Tel. 050/42.45.45
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Coupes zijn onze hobby
Kleuren is onze passie
Opsteken onze specialiteit

MD COIFFURE
Blankenbergsesteenweg 40 a
8377 Zuienkerke - Tel 050/31.85.52
Gemakkelijk bereikbaar tussen Brugge en Blankenberge via expresweg
Richting Blankenberge net voorbij rond punt, ruime parking voor de deur
Openingsuren
alle dagen van 08u.30 tot 18u.30
zaterdag van 08u.00 tot 18u.00
zondag en maandag gesloten
enkel afspraak maken voor feestdagen

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

www.degrotestove.be

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

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

