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Woord vooraf
Beste dorpsgenoten
Wilde vakantieplannen,
joelende kinderen,
rijpende vruchten en
gezellige terrasjes.
Dit zijn enkele van de dingen
die in mijn gedachten verschijnen
als ik aan de komende
zomermaanden denk.
Ja, het is weer zover, de
grote vakantie is aangebroken.
Althans voor de kinderen.
Toch hebben veel mensen
hun vakantie opgespaard om
samen met vrienden en familie
van deze heerlijke maanden
te kunnen genieten.
Dit zien we ook bij de toeristen die
steeds meer en meer de weg vinden
naar ons mooi polderdorp
het hoevetoerisme floreert en
langs onze indrukwekkende
weilanden zijn de fietsende mensen
niet meer weg te denken.
Naast de gebruinde huid,
de blote tenen en de
zomersproetjes is onze
glimlach het mooiste bewijs
dat de zomer één van de
prachtigste periodes in het jaar is.
Ik wens iedereen dan ook een
deugddoende en fantastische zomer toe.
Wim Cools
Schepen informatie
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OPENINGSUREN GEMEENTEDIENSTEN

NIEUWE OPENINGSUREN POSTKANTOOR:

Iedere 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 6 augustus, 3 september en 1
oktober 2008 is er zowel op de dienst burgerzaken, financiële dienst, de technische dienst
(dienst stedenbouw) en de politie dienstverzekering tot 19 uur.
Het gemeentehuis is gesloten op maandag 21
juli en vrijdag 15 augustus 2008.

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
9 – 12.15 uur
Woensdag: 13.30 – 16.30 uur
TEL. POSTKANTOOR BLANKENBERGE:
050/43.50.80

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

Gemeenteraad
ZITTING VAN 27 MAART 2008.
EREDIENSTEN
• Woonstvergoeding aan de pastoor van de parochie O.L.-Vrouw te Meetkerke.
De gemeenteraad stelt de woonstvergoeding aan de pastoor van de parochie Onze-Lieve-Vrouw te
Meetkerke vast.
SOCIALE ZAKEN
• Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008-2013
De gemeenteraad keurt het Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008-2013 goed .
Er werden twee prioritaire beleidsdomeinen vooropgesteld nl.: “senioren” en “drempelverlagend
werken m.b.t. de sociale dienstverlening.
Wat betreft de senioren willen we ons focussen op het langer zelfstandig thuis kunnen blijven van
deze doelgroep alsook op het uit het isolement halen van deze mensen door onder andere vrijwilligers in te schakelen en hen te laten deelnemen aan sociale, culturele en educatieve activiteiten.
De senioren worden ook mondiger gemaakt door het versterken van hun inspraak in onder andere
een senioren adviesraad.
Drempelverlagend werken gebeurt door de installatie van een sociaal huis met een loketfunctie
die voor iedereen toegankelijk is. Het verspreiden van informatie via lokale bladen en een website
moet eveneens de laagdrempeligheid verhogen.
ONDERWIJS
• Scholengemeenschap “De Oostkant”.
De ontwerpovereenkomst tot oprichting van een samenwerkingsplatform mentorschap – scholengemeenschap “De Oostkant” wordt door de gemeenteraad goedgekeurd.
De heer Wim Cools, schepen van onderwijs, wordt aangesteld als effectief lid van het samenwerkingsplatform mentorschap – scholengemeenschap “De Oostkant”.
OVERHEIDSOPDRACHTEN
• Principebeslissing tot de aanleg van een vrijliggend fietspad langs de Nieuwe Steenweg, buiten
de bebouwde kom richting Brugse Steenweg en aanstellen ontwerper.
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De gemeenteraad verleent zijn principieel akkoord voor de aanleg van een vrijliggend ﬁetspad langs
de Nieuwe Steenweg, buiten de bebouwde kom richting Brugse Steenweg en keurt het bestek
goed om hiervoor een extern studiebureau aan te stellen.
ZITTING VAN 24 APRIL 2008
FINANCIEN
• toetreding tot het lokaal pact met de Vlaamse Regering.
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring om toe te treden tot het lokaal pact met de Vlaamse
regering en stemt in met de overname door de Vlaamse Regering van schulden van de gemeente
voor een bedrag van 274.300,- euro, zijnde 100 euro per inwoner.
Het gemeentebestuur verbindt zich tot het nemen van de voorgestelde maatregelen inzake ﬁscaliteit zoals door de Vlaamse Regering werd uitgetekend.
THUISZORGPREMIE
• Reglement voor een thuiszorgpremie – aanpassing.
Art. 4 van het reglement voor de toekenning van een thuiszorgpremie wordt gewijzigd:
“artikel 4:
De zorgbehoevende moet minvermogend zijn.
Onder minvermogend wordt verstaan:
het belastbaar inkomen van de verzorgde persoon mag niet hoger zijn dan anderhalve keer het
leeﬂoon van een alleenstaande, verhoogd met 750 euro per persoon ten laste.
Voor wie inwoont bij echtgeno(o)te of levensgezel(lin) wordt het belastbaar inkomen van
beiden echtgenoten of samenwonende levensgezellen samengeteld en gedeeld door twee.”
RUIMTELIJKE ORDENING:
• Advies Gecoro inzake GRUP Zonevreemde horecazaken niet gelegen in een woonkorrel of langs
de N371 of de N9.
De gemeenteraad neemt eenparig kennis van het advies van de gemeentelijke commissie voor
ruimtelijke ordening dat werd verstrekt, rekening houdende met het openbaar onderzoek en de
adviezen verleend door de Bestendige Deputatie en het Agentschap Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed inzake het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘zonevreemde horecazaken
niet gelegen in een woonkorrel of langs de Blankenbergse of Oostendse Steenweg.
OPENBARE WERKEN
• -Goedkeuring werken in meer en eindafrekening voor de aanleg van een vrijliggend ﬁetspad langs
de Nieuwe Steenweg tussen de Blankenbergse Steenweg en de bebouwde kom van Zuienkerke.
De gemeenteraad keurt eenparig de werken in meer en de eindafrekening goed voor de aanleg
van een vrijliggend ﬁetspad langs de Nieuwe Steenweg tussen de Blankenbergse Steenweg en de
bebouwde kom.
De raming van de ontworpen werken werd in de gemeenteraad goedgekeurd ten bedrage van
418.702,88 euro (BTW inclusief) erelonen en algemene kosten niet inbegrepen.
Het aanbestedingsbedrag bedroeg 365.373,15 euro (BTW inclusief).
Bedrag der uitgevoerde werken:
- volgens opmeting
- meerwerken
Herzieningen + proefkosten:
Totaal der werken

373.761,95 (BTW inclusief)
53.282,39 (BTW inclusief)
52.108,77 (BTW inclusief)
479.153,11 (BTW inclusief)
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In het eindbedrag van deze werken zijn de algemene kosten en erelonen niet inbegrepen.
Op het bedrag van deze werken ontvangt het gemeentebestuur een subsidie van 80 % in het kader
van module 13 van de bijakte van het mobiliteitsconvenant.
INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING
• WVI
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan de agendapunten van de Algemene Vergadering
der aandeelhouders van de West-Vlaamse Intercommunale van 23 mei 2008 en stelt schepen
Alain De Vlieghe aan als vertegenwoordiger van de gemeente.
• Finiwo
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de agendapunten van de Algemene Vergadering van
23 /06/2008 en gaat akkoord om in tekenen op de kapitaalsverhoging van Publi-T.
Raadslid Brigitte Bonte wordt aangesteld als vertegenwoordiger van de gemeente.
ONDERWIJS
• Gemeentelijke Basisschool: vaststellen facultatieve verlofdagen schooljaar 2008-2009.
De gemeenteraad stelt eenparig de facultatieve verlofdagen voor het schooljaar 2008-2009 als
volgt vast:
- maandag 10 november 2008
- maandag 25 mei 2009
PERSONEEL
• vaststelling prestatiebreuk gewestelijk ontvanger voor de gemeente.
De gemeenteraad beslist om de huidige prestatieverhouding van de gewestelijke ontvanger te behouden op 2 dagen per week (2/5) voor de gemeente Zuienkerke.
Voor het OCMW Zuienkerke wordt geopteerd om dezelfde gewestelijke ontvanger aan te stellen.
• verhoging tegemoetkoming van de werkgever in de maaltijdcheques en aanpassing van de CAO.
De gemeenteraad keurt de verhoging van de werkgeversbijdrage voor de maaltijdcheques per
01/04/2008 goed waardoor het bedrag van de maaltijdcheque 6 euro zal bedragen, zijnde:
1,10 euro werknemersbijdrage
4,90 euro werkgeversbijdrage
• vaststellen salarisschaal gemeentesecretaris met ingang van 01/01/2007.
Ingevolge het besluit rechtspositieregeling stelt de gemeenteraad de nieuwe salarisschaal van de
gemeentesecretaris vast met ingang van 01/01/2007.
ZITTING VAN 29 MEI 2008
INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING
• IVBO
De gemeenteraad keurt de agendapunten van de Algemene Vergadering van 25 juni 2008 goed
en stelt raadslid Christine Jonckheere aan als vertegenwoordiger van de gemeente.
• IMWV
De gemeenteraad keurt de agendapunten van de Algemene Vergadering van 25 juni 2008 goed
en stelt schepen Wim Cools aan als vertegenwoordiger van de gemeente.
• Imewo
De gemeenteraad keurt de agendapunten van de Algemene Vergadering van 23 juni 2008 goed
en stelt raadslid Martine Vandenbussche aan als vertegenwoordiger van de gemeente.
EREDIENSTEN
• Advies rekening kerkfabrieken 2007.
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De gemeenteraad brengt gunstig advies uit over de dienstjaarrekeningen 2007 van de kerkfabrieken:
Sint-Bartholomeus Nieuwmunster
Aandeel gemeente
€ 11.318,28
Onze-Lieve-Vrouw Meetkerke
Aandeel gemeente Zuienkerke
Aandeel stad Brugge

€ 6.701,43
€ 837,59

Sint-Bavo Houtave
Aandeel gemeente

€ 13.626,94

Sint-Michiel Zuienkerke
Aandeel gemeente

€ 8.509,83

PATRIMONIUM
• Aankoop autostandplaats in woonproject “De Roose”.
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan de ontwerpakte opgemaakt door het Aankoopcomité,
tot de aankoop van een autostandplaats in het woonproject “De Roose” tegen de vastgestelde prijs van
6.900,- euro.
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Alle inlichtingen bij de volgende personen:
Bartel Jaspaert 0479/65.67.06
Carine Verbeke 050/42.70.48
Jacques Demeyere 0479/27.25.91

Informatie
FIETSENVERKOOP
Op woensdag 3 september om 18 uur gaat
de gemeente over tot de verkoop van 5 gevonden ﬁetsen. Deze verkoop is openbaar en
vindt plaats in de gemeentelijke loods achter
het gemeentehuis.
Men kan vooraf deze ﬁetsen bekijken.
Gelieve je dan aan te melden aan het loket.

DE IDENTITEITSKAART
De Belgische identiteitskaart geldt als bewijs
van inschrijving in het bevolkingsregister van
de gemeente waar u uw hoofdverblijfplaats
heeft. Ze staat eveneens aan Belgen toe
om hun nationaliteit en hun identiteit in het
buitenland te bewijzen. De identiteitskaart
wordt automatisch afgeleverd door de gemeente van de hoofdverblijfplaats van alle
Belgen die minstens twaalf jaar oud zijn en
ingeschreven zijn in het bevolkingsregister.

KOM OP TEGEN KANKER 2008
Meer dan ooit een noodzaak !
Dus op zaterdag 20 september 2008 tussen
10 en 12 uur zullen bloemenverkopers opnieuw gans Zuienkerke doorkruisen voor de
actie

Krachtens artikel 1 van het koninklijk besluit
van 25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten, moet elke Belg vanaf vijftien jaar in
het bezit zijn van een identiteitskaart.
De inbreuken wegens het niet bij zich hebben
van de identiteitskaart worden strafrechterlijk
bestraft door de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten. In artikel 7 wordt bepaald
dat het niet tonen van de identiteitskaart inderdaad bestraft wordt met een geldboete van
26 tot 500 euro. De bepalingen van het eerste
boek van het Strafwetboek zijn eveneens van
toepassing.

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.
Niemand moet alleen op stap, wie geen wagen
heeft is evenzeer welkom.
We verzamelen op de parking achter het gemeentehuis.

Indien hij geen geldige identiteitskaart heeft,
loopt de burger inderdaad het risico om veel
moeilijkheden te hebben, inzonderheid bij de
administratieve en ﬁnanciële instellingen of
tijdens zijn verplaatsingen in België of in het
buitenland. De Belgische identiteitskaart, die
geldt als bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister van de gemeente, is eveneens
vaak een wezenlijk bestanddeel in verschillende reglementeringen en dient in ﬁscale, sociale en administratieve aangelegenheden.

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!
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.

De elektronische identiteitskaart biedt u zoals
vroeger de mogelijkheid om uw identiteit te bewijzen aan personen die u hierom vragen en
is eveneens een geldig reisdocument in de 27

Onze verkopers dragen een badge en hebben
een papier bij zich dat bevestigt dat ze ofﬁcieel
meewerken aan de actie.
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R E S T A U R A N T

Hof Ter Doest
1174

Al het goede uit de zee

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

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.

Naai Atelier
Retouches & Maatwerk
Ook trouwjurken op maat
& couture kleding
Retouches in leder of daim

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

Zelfstandig onthaalouder

Charlotte
Blankenbergse steenweg 58/1 - 8377 Zuienkerke
Tel. 0476 96 78 76
e-mail: cattoorgovaert@telenet.be
site: http://users.telenet.be/onthaalmoedercharlotte/

Open ma. tot za. van 7.30 tot 18 u.
Opvang buiten openingsuren op aanvraag.
Opvang van baby tot kleuter. Nachtopvang mogelijk,
geen voor- en naschoolse opvang.
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lidstaten van de Europese Unie. Uw identiteitskaart bevat van nu af aan een elektronische
chip. Daarom is deze ook gebonden aan een
geheime code, zoals een bankkaart. Deze chip
en deze code bieden u de mogelijkheid om uw
identiteit te bewijzen op internet of om een
elektronische handtekening aan te brengen.
De nieuwe toepassingen die de elektronische
identiteitskaart biedt, worden voortdurend uitgebreid en vormen een meerwaarde voor de
burger en voor de betrokken instantie. De belangstelling voor het gebruik van de elektronische identiteitskaart groeit bij de burgers, de
instellingen en de bedrijven, vooral dan door
de veiligheidsgarantie die bij de identificatie
van personen in het kader van de elektronische communicatie geboden wordt.

Indien u meer informatie wenst over de eID,
kan u volgende websites raadplegen: www.ibz.
rrn.fgov.be of www.eid.belgium.be.
OVERAL IN JE LEVEN KOM JE 1700 TEGEN
Bij elke grote of kleine stap in uw leven horen
heel wat vragen aan de overheid. En daarvoor
kunt u voortaan gratis naar 1700 bellen.
Want de Vlaamse infolijn heet nu gewoon 1700.
U wilt bouwen, opnieuw gaan studeren of een
eigen zaak starten…
Of u hebt vragen over studietoelagen over
goedkopere energietarieven….
Voor deze en vele andere vragen kunt u steeds
bij 1700 terecht.
Ze beantwoorden uw vraag meteen of verwijzen u door naar de juiste persoon.. En als uw
vraag moeilijker is, bellen we u zelf terug met
het juiste en volledige antwoord. Meestal de
dag zelf, uiterlijk binnen twee werkdagen.
Wie surfen handiger vindt, kan ook terecht op
www.vlaanderen.be.
De site is ook toegankelijker voor andersvaliden.

De elektronische identiteitskaart biedt u nu al
de volgende mogelijkheden:
• U kan toegang krijgen tot de u betreffende
administratieve dossiers, bijvoorbeeld uw eigen bevolkingsdossier (https://mijndossier/rrn/
fgov.be). U kan documenten aanvragen bij verschillende besturen, waarvoor u zich voordien
moest verplaatsen en soms lange wachtrijen
moest trotseren;
• u kan, via een beveiligd kanaal, online informatie uitwisselen met het bestuur, privébedrijven of organisaties;
• u kan in contact treden met het gemeentebestuur, de Federale Overheid of de Gewesten
via hun website en er elektronische formulieren invullen;
• u kan op een beveiligde manier commerciele transacties uitvoeren via internet (online
aankoop en verkoop);
• u kan uw elektronische handtekening aanbrengen op documenten, met dezelfde waarde
als een handgeschreven handtekening op papier. U kan elektronische berichten versturen
die u geldig tekent, en zelfs contracten sluiten
met andere burgers;
• u kan de toegang tot bepaalde plaatsen controleren, zich identiﬁceren in bepaalde plaatsen, zich inschrijven in bepaalde instellingen,
reservaties uitvoeren, uw belastingsaangifte
indienen, bepaalde toelagen aanvragen, in alle
veiligheid op bepaalde sites chatten, enz.

KLEUR IN DE WONING
Kleuradviezen voor het interieur zijn momenteel erg in trek. Iris Arickx, stijl- en kleurenconsulente, leert je sfeerbrengende kleuren
op een creatieve manier combineren. Aan de
hand van concrete voorbeelden ontdek je de
effecten van licht en ruimtelijke werking. Je
leert hoe je een persoonlijk werkschema voor
het hele huis opmaakt en je wordt ingewijd in
de laatste trends op het vlak van interieurkleuren.
cursuscode 8400
praktische gegevens:
- locatie: Zaal Spietsela, Zuienkerke
- data: woensdag 8 okt ‘08
- tijdstip: 19.00 – 22.00 uur
- lesgever: Iris Arickx
- deelnemersbijdrage: 12 euro
- inschrijven en betalen Vormingplus Brugge
050 33 01 12 – regio.brugge@vormingplus.be
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AAN WIE GEEF JIJ EEN PLUIM?
Op 8 september lanceren alle regionale TVomroepen en de Koning Boudewijnstichting
opnieuw de gezamenlijke 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 6 oktober 2008.

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
FIETSERSBRUG

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 vijfde keer ‘De Pluim’.

De werken aan de ﬁetsersbrug zijn al ver gevorderd. In okober wordt de ofﬁciële opening
voorzien.
BLANKENBERGSE STEENWEG
De betonwerken aan de Blankenbergse

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 6 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 13 en 14 december worden de winnaars bekendgemaakt. Elke winnaar
krijgt behalve een pluim, 2 000 euro. De vier
overige geselecteerden per zender ontvangen
elk 500 euro.

Steenweg worden in de zomerperiode stilgelegd. Vanaf 15 september 2008 zullen de
werken opnieuw van start gaan.

12

DOORTOCHT MEETKERKE
De werken in Meetkerke zijn beëindigd.
Het resultaat mag er zijn.

D
” rie Koningen”
18de eeuwse polderherberg

Boerenbrood met hesp
diverse koude en warme schotels
tea-room
Open vanaf 11h30
gesloten op maandag en dinsdag
(in juli en augustus enkel gesloten op maandag)

Wim Cools
Schepen openbare Werken

Kerkhofstraat 17
8377 Houtave
Tel. 050 31 40 60

Landbouw & milieu
HOEVE GROOT MARIEMONT
De koninklijke Vereniging voor Natuur & Stedenschoon reikt om de vier jaar de prijs Herman Delaunois uit.
Het thema van deze editie was het onroerend
agrarisch erfgoed in Vlaanderen zoals rurale
landschappen en historische boerderijen.
Voor deze editie hadden zeventien kandidaten
ingetekend.
Voor het eerst werd een nieuwe categorie ingevoerd, met name de prijs voor de meest sympathieke projecten door niet-professionelen. In
deze categorie werd het werk’ De cultuurhistorische gebouwen op Groot Hof Mariemont in
Zuienkerke van Franky Danneels (landbouwer)
en Roland Verté (heemkundige) bekroond.
Van harte proﬁciat !

Gelegenheid voor familiefeesten en rouwmaaltijden

• Gebruik niet te veel water
• Haal voedingsmiddelen vroeger uit de
diepvriezer
• Proﬁteer van de nawarmte van de
elektrische kookplaat: schakel de kookplaat
enkele minuten voor het einde van de kooktijd uit.
• Open niet voordurend de oven
• Geef de voorkeur aan de microgolfoven
• Gebruik uw hogedrukpan
Koelkast en diepvriezer
Koude produceren vraagt enorm veel energie.
Koelkast en diepvriezer vertegenwoordigen
meer dan 25% van uw totale elektriciteitsverbruik.
• vermijd warmtebronnen. Plaats ze niet in
een warme ruimte of in de buurt van een
wamtebron
• laat voedingsmiddelen afkoelen
• ondooi regelmatig: ontdooi uw diepvriezer
regelmatig;: twee millimeter ijs verhoogt het
verbruik met maar liefst 10%
• gebruik de ruimtes op een juiste manier.

TIPS OM ENERGIE TE BESPAREN.
Hier onze tweede rubriek om energie te besparen zonder één enkele euro uit te geven:
ELEKTRISCHE TOESTELLEN
Fornuis en ovens
• Dek de kookpotten af
• Gebruik kookpotten met een diameter die
overeenkomt met die van de kookplaat of
gaspit
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Overlaad uw koelkast niet. Hierdoor verhoogt
het energieverbruik en vermindert de bewaartijd van de voedingsmiddelen (de koude lucht
circuleert minder goed). De diepvriezer daarentegen moet altijd voldoende gevuld zijn.
• sluit de deuren snel
• stof de achterkant af
• controleer de temperatuurinstellingen

groter het schem, hoe meer energie het verbruikt.
Volgende Polderkrantje: verlichting en warm
water.
(bron: 100 tips om energie te besparen: uitgegeven door dienst leefmilieu Brussel – gemeentebestuur Knokke-Heist)

En voor enkele euro’s: vervang de dichtingen.
Een vel papier zou probleemloos tussen de
deur moeten blijven zitten. Als u weerstand
voelt wanneer u het verwijdert, is dat het teken
dat de deur goed sluit. Als dat niet het geval is,
vervangt u best de dichting.

KRAAK JE ENERGIEKOSTEN.
Iets voor jou?
Wil je een lagere energiefactuur? En ben je bereid
daar ook kleine inspanningen voor te leveren?
Dan is deze campagne
iets voor jou!

Vaatwasser
• Vul hem volledig
• Kies zuinige programma’s
• Maak de ﬁlter regelmatig schoon

Iedereen een steentje
Vlaamse huishoudens dragen voor 25% bij
aan de CO2-uitstoot in Vlaanderen. Omdat de
gevolgen hiervan zo’n grote invloed hebben op
het klimaat wereldwijd, is het zinvol om even
stil te staan bij ons eigen gedrag. Gesteund
door honderden deelnemers ga je samen aan
de slag met een heleboel tips om energie te
besparen. Je neemt deel aan de campagne
door gedurende de 3 campagnemaanden één
of meerdere energietips in de praktijk te brengen.

Wasmachine
• sorteer het wasgoed op de juiste manier
• was op een lage temperatuur
• vermijd voorwasjes
• gebruik het ECO programma
• maak de ﬁlter regelmatig schoon
Droogkast
• gebruik ze zo weinig mogelijk
Een droogkast verbruikt enorm veel energie,
namelijk 2 tot 3 keer meer dan uw wasmachine. Droog uw wasgoed zo vaak mogelijk buiten
of in een geventileerde ruimte. Leg het niet op
de radiatoren. Door hem te bedekken, kan de
radiator geen warmte verspreiden.
• zwier aan 1200 toeren
Kleine electro
• vermijd de waakstand en schakel uw
toestellen volledig uit
• haal laders uit het stopcontact

Digitale campagne
Op de campagnesite www.kyotocode.be vind je
tips rond elektriciteit, mobiliteit en verwarming.
Je kiest zelf welke tip(s) je wil uitvoeren. Na het
invullen van een startmeting die peilt naar je
huidige energieverbruik kan je als volwaardige
deelnemer aan de slag. Via de actiemetingen
geef je aan welke acties je de voorbije maand
concreet uitvoerde. Meteen krijg je feedback:
de computer berekent voor jou de besparing
die je hiermee realiseerde.

en voor enkele euro’s
• koop een stekkerblok met schakelaar
• gebruik herlaadbare batterijen
• geef de voorkeur aan een lcd-scherm
Als u het scherm van uw computer moet
vervangen, koop dan een plat scherm met
vloeibare kristallen(lcd). Maar denk eraan: hoe

Deelnemen
Doe je door in te schrijven via de site www.
kyotocode.be. Je kan nu reeds inschrijven. De
campagne start op 1 november 2008 en eindigt op 31 januari 2009. Nadat je de startmeting hebt ingevuld in de loop van oktober, ontvang je praktische info en de brochure thuis.
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Tijdens de 3 campagnemaanden voer je minstens 1 tip uit en geef je die aan via de maandelijkse actiemeting. Uiteraard hopen we dat
je veel meer tips uitvoert.

heeft sinds 2004 honderden landbouwers
geholpen bij het informeren, het bewust maken en het realiseren van ideeën en plannen
omtrent milieu op het landbouwbedrijf. Dit gebeurt op vier manieren. De eerste manier is via
een regionaal aanspreekpunt. Dit aanspreekpunt staat klaar om een eerstelijnsadvies te
geven en een oplossing te bieden op allerhande vragen rond milieu, waarbij ook vormingen
en studiebezoeken rond dit thema georganiseerd worden. Een tweede manier waarmee
landbouwers worden bewust gemaakt, is de
milieudoorlichting. Hierbij wordt een screening
van het bedrijf gemaakt, waarbij alle milieuaspecten worden behandeld en waar adviezen en
tips aan de landbouwer worden meegegeven.
Een derde manier om de bewustmaking rond
milieu te vergroten gebeurt door ondersteuning
te geven aan landbouwers met vernieuwende
projecten. Deze bedrijven hebben een voorbeeldfunctie voor hun collega-landbouwers.
Enkele van deze projecten zijn terug te vinden
in de 10 getuigenissen. Meestal zijn het voorlopers in de sector.
Een laatste, niet onbelangrijk aspect is de beleidsondersteuning door het ankerpunt Milieuzorg. Dit is een manier om de problematieken
van onder naar boven aan het licht te brengen
en aan te pakken.

Iets te winnen?
Als je meedoet, behoor je tot een groeiende
groep van mensen die zelf het verschil willen
maken. Dat is knap! Het milieu en je portemonnee zullen je dankbaar zijn. Bovendien
houden we je voortdurend op de hoogte van
de stand van zaken. Maandelijks wordt via een
nieuwsbrief extra handige tips en weetjes doorgespeeld én worden de besparingen door alle
deelnemers samen weergegeven.
Breed gedragen
Ecolife en Vormingplus hebben de handen
in elkaar geslagen en roepen zoveel mogelijk
mensen op om deel te nemen.

MILIEUZORG OP HET LANDBOUWBEDRIJF
De gebiedsgerichte werking landbouw, binnen
de Provincie West-Vlaanderen leverde de afgelopen jaren heel wat inspanningen om vernieuwende en toekomstgerichte projecten op het
platteland te ondersteunen. Deze projecten
kunnen onderverdeeld worden in twee grote
kaderprojecten, nl. ‘Stimulatie van verbreding
in de landbouw ‘ en ‘Milieuzorg in de land- en
tuinbouw’. Binnen dit laatste project, ook wel
‘ankerpunt Milieuzorg’ genoemd, werd een
mooie brochure opgemaakt.
In de brochure wordt vooreerst beschreven
wat milieuzorg allemaal inhoudt, waarna aan
de hand van getuigenissen van landbouwers
tien realisaties worden voorgesteld. De brochure biedt enerzijds inspiratie voor collegalandbouwers, maar biedt anderzijds een zicht
aan buitenstaanders op de inspanningen die
landbouw doet rond milieu.
Milieuzorg kunnen we in de landbouw best omschrijven als de dagdagelijkse kleine en grote
inspanningen om met respect voor de omgeving de producten marktklaar te krijgen.
Het project’ Milieuzorg in land- en tuinbouw’

Het project mag een succes genoemd worden.
Door het organiseren van zo’n 35 voordrachten, al dan niet in samenwerking met lokale
organisaties, werden meer dan 700 bedrijven
bereikt. Daarnaast werden bijna 200 milieudoorlichtingen uitgevoerd en werden heel wat
landbouwers telefonisch verder geholpen. Het
succes van het project is toe te schrijven aan
het ruime pakket van informatie die de medewerker kan aanbieden rond het thema milieu,
waardoor de sterk versnipperde informatie
rond dit thema voor de landbouwer gebundeld
wordt.
De brochure kan gratis verkregen worden via:
Streekhuis Kasteel Tillegem
Tillegemstraat 81
8200 Sint –Michiels
050/40.35.44.
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ROLCONTAINERS
De gemeente Zuienkerke biedt haar inwoners
de mogelijkheid een rolcontainer aan te kopen
voor het sorteren van grasmaaisel, klein snoeihout, haagscheersel, plantenresten, bladeren,
verwelkte bloemen, …
U hebt de keuze tussen een rolcontainer met
een inhoud ervan 240 l of een container van
360 l.
De kostprijs:
Een container van 240 liter kost 51 euro
van 360 liter kost 76,50 euro
WERKEN AAN DE WATERKANT
Een praktijkgids voor watergebonden natuur

Indien u geïnteresseerd bent, vragen wij U ons
te contacteren op het algemeen telefoonnummer 050/43.20.50, zodat wij voor u de gewenste container bij IVBO kunnen bestellen
De ophaling geschiedt uitsluitend op afroep
dwz. U verwittigt het gemeentebestuur wanneer u de container wenst te laten ledigen.
De ophaling is voorzien op vastgestelde data:
24/07 - 07/08 - 21/08 - 04/09 - 18/09 02/10 - 16/10 - 30/10 - 13/11 -27/11
Per ophaling betaalt u 5 euro voor een container van 240 liter en 7 euro voor één van 360
liter .Meer inlichtingen nodig, aarzel niet met
ons contact op te nemen.

Deze publicatie (95 blz.) vertelt over hoe je
met water op de meest natuurvriendelijke manier kan omspringen. En dan hebben we het
over water in al zijn vormen: poelen, grachten,
beken, laantjes, moerassen en zelfs over de
halve ton met waterplanten uit de tuin.

De milieudienst.
VERWIJDERING VAN AFGEDANKTE BANDEN
Landbouwers die wensen hun afgedankte banden te laten verwijderen kunnen contact opnemen met het recuperatiebedrijf SITA in Gent.
Tel: 09/342 25 77
De kostprijs voor het ophalen van de banden
bedraagt momenteel:

Kortom een geïllustreerd verhaal over het zuivere graafwerk in functie van waterbiotopen
(de zogenaamde ‘natuurtechnische milieubouw’) voor wie aan de slag wil met water ‘op
de buiten’ en wil bijleren over het aanleggen,
graven en verzorgen van de ideale poel, de
ideale gracht of de ideale beek.

110€/Ton voor autobanden
130€/Ton voor tractorbanden
een andere mogelijkheid kan zijn dat enkele
landbouwers gezamenlijk op een van de bedrijven een container laat plaatsen en dan naar
rato van, de kostprijs delen voor de verwijdering.

Zowel voor de stadstuin, de landschapstuin in
het buitengebied of het weiland vindt U inspiratie om te ‘werken aan de waterkant’.

P. Van den Fonteyne
Hoofd technische dienst
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OPROEP AAN AL DE VERENIGINGEN
Stuur ons uw jaarkalender. Wij publiceren ze gratis

Artikels binnen vòòr 15 september 2008

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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Kikker & co

Een educatieve publicatie over het ‘leven’ in
en om poelen en tuinvijvers
Een boeiend en actueel boekje (80 blz. A4)
over het wilde leven in en om het water, in kleur
geïllustreerd! Het is een vrij volledig overzicht
over het dierlijke en plantaardige leven in en
rond de poel en over de ecologische verbanden die er tussen al deze schakels bestaan.
Ruimtelijk is het verhaal echter wel beperkt tot
de zuidelijke Westhoek, doch 98 % van de inhoud kan ook gelden voor de rest van WestVlaanderen. Kikker en co vertelt ook een verhaal van de private tuinvijver, en hoe je ervoor
kunt zorgen dat ook deze een ecologisch pareltje wordt.
Bestellen
Werken aan de waterkant € 5
Kikker & co € 1
Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis
Jan Van Eyckplein 2
B-8000 Brugge
T 0800 20 021
F 050 40 74 75
E provincie@west-vlaanderen.be
Digitaal
www.west-vlaanderen.be => leefomgeving
=> natuur & landschap => publicaties
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een “evocatie” uitpakken van het frontleven,
gedurende de Eerste Wereldoorlog met als
rode draad: het boek “We zullen ze krijgen”
geschreven door de kleindochter van Valère de
Boodt voormalig schoolhoofd te Nieuwmunster.
We zullen ten gepaste tijd contact nemen met
alle verenigingen van Groot-Zuienkerke, om
van deze dag een heugelijke dag te maken.

Cultuur
THEATER KLEIEM WORDT 25 JAAR
Beste toneelliefhebbers, vrienden, sympathisanten en Zuienkerkenaars, het is zover !!!
Kleiem viert zijn zilveren jubileum in 2009.
Gezien de uitstraling van onze kring niet alleen op de gemeente, maar ook daarbuiten,
willen we langs deze weg in de eerst plaats allen bedanken, die ons gedurende al deze jaren
gesteund hebben door elk jaar opnieuw onze
opvoeringen bij te wonen
Van harte dank aan ons talrijke publiek van
binnen en buiten de gemeente, we rekenen
dan ook op jullie massale aanwezigheid bij
onze jubileum productie.
Uiteraard ook een woord van dank aan al die
mensen, die het aan de spelersgroep mogelijk
hebben gemaakt, om in optimale omstandigheden zich te kunnen concentreren op het toneel spelen. Al die mensen die zich belangloos hebben ingezet op allerlei manieren,
opzetten van decors, uitbaten van de bar, zaken bij halen en nog zoveel meer.

Daarnaast zullen we in het krokusverlof van
2009 naar jaarlijkse gewoonte onze toneelproductie opvoeren en dit met een speciale
blijk van appreciatie naar ons publiek toe.
Daarover meer in een volgend artikel
Onze laatste inspanning, om een jaar Theater
Kleiem af te sluiten, zullen we leveren tijdens
de 11 juliviering 2009. Daar later meer over.
U ziet beste vrienden, “Theater Kleiem” is zilvergrijs, maar niet versleten. We willen ons in
dit jubeljaar van onze beste zijde laten zien.
De beste manier om ons te vieren, is massaal opdagen bij onze producties “25 jaar
Kleiem”, daarmee doe je ons het meeste
plezier, daarmee steek ons een hart onder de
riem om nog 25 jaar verder te doen. Hartelijk
dank bij voorbaat

Ook een woord van dank aan de het college
van burgemeester en schepenen en het voltallige gemeentebestuur, om ons de nodige infrastructuur ter beschikking te stellen en voor
het maken van het prachtige nieuwe podium.

In naam van het bestuur
Ph. De Merrisse

Ook een welgemeende dank je wel aan de
schooldirectie, die toch elk jaar opnieuw, zich
moet aanpassen gedurende twee weken om
ons de gelegenheid te geven de sportzaal van
de gemeentelijke basisschool om te toveren in
een toneelzaal.
Om niemand te vergeten, nogmaals aan iedereen een fantastisch “ dank je wel ”.
Voor ons zilveren jubileum hebben we de lat
vrij hoog gelegd. Om dit 25ste jaar extra in de
verf te zetten gaan we ons driemaal engageren.
Onze eerste productie zal zich afspelen op 11
november 2008 gedurende de jaarlijkse viering in de kerk van Zuienkerke, waar we met
20

OPROEP LEDEN CULTUURRAAD
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.
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.

drage te kunnen leveren door hun persoonlijke
betrokkenheid of deskundigheid, kunnen vragen om deel uit te maken van de gemeentelijke Cultuurraad.
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 2008.

Ook personen die menen een individuele bijOndergetekende;
Naam:
Adres:

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

Voornaam:

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

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

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:

ke land / Le plat pays’, een tentoonstelling
waar iedere amateurfotograaf kan aan deelnemen. De vernissage wordt opgeluisterd met
werk van en over Brel.

INTERGEMEENTELIJKE CULTURELE
SAMENWERKING DE BLAZUIN

In Blankenberge vertelt Toon Hillewaere meer
over het leven en werk van Brel. De vzw Save
Askoy II zal een voordracht geven over de boot
van Brel, zijn verblijf in Blankenberge, en andere anekdotes.

‘De Blazuin’ staat voor het intergemeentelijk
samenwerkingsproject tussen De Haan, Blankenberge en Zuienkerke.

In De Haan kan je in de heropende oude cinema een ﬁlm rond deze man meepikken, en
de stadsgidsen nemen je mee naar waar Brel
ooit liep.

Dit jaar staat De Blazuin in het teken van
Jacques Brel. In oktober 2008 is het dertig jaar
geleden dat deze aan onze kust graag geziene gast overleed. Op alle mogelijke manieren
wordt hij door De Blazuin in de kijker gezet.
Zuienkerke opent de Brel-veertiendaagse met
de vernissage van de tentoonstelling ‘Het vlak21

AMATEURFOTOGRAFEN GEZOCHT!
In oktober 2008 is het dertig jaar geleden dat
Jacques Brel overleed. Het intergemeentelijk
samenwerkingsproject ‘De Blazuin’ (De Haan,
Blankenberge en Zuienkerke) wil deze graag
geziene gast aan onze kust op alle mogelijke
manieren in de kijker zetten.
Voor één luik van het project, de fototentoonstelling ‘Het vlakke land – Le plat pays’ doet
De Blazuin een oproep aan jullie, amateurfotografen.
Het alombekende lied biedt verschillende invalshoeken voor het nemen van foto’s op het
grondgebied van De Haan, Blankenberge en
Zuienkerke. Er kunnen maximum vijf foto’s ingediend worden. Er zijn geen vormelijke eisen
qua kleur of grootte.
Een vakjury zal aan de drie beste werken een
prijs toekennen (1e prijs: € 250; 2e prijs: €
200; 3e prijs: € 150).
Interesse voor deelname aan deze tentoonstelling?
Neem contact op met uw plaatselijke cultuurdienst:
De Haan: cultuur@dehaan.be
tel 059 24 21 33
Blankenberge: cultuur@blankenberge.be
tel 050 43 20 43
Zuienkerke: annie.allemeesch@publilink.be
tel 050 43 20 50

Vr. 8 aug. 2008 - Leopold III-plein
14u:
Straattheater for Kids
15u:
Klankenberge for kids:
Woody-Express: Steek je
vinger in de lucht
20u:
Vlaanderen zingt
Vr. 15 aug. 2008 - Zeedijk ter hoogte van de Pier
20u:
Straattheater: Feest in
de stad
Diverse locaties in de stad
22u30: Muzikaal vuurwerk

CULTUURPAKKET BLANKENBERGE
Overzicht activiteiten juli – oktober 2008
1. Programma Klankenberge
Vr. 18 juli 2008 - Haven
20u:
Arrow and the Flagpole
21u30: Stan Van Samang

Vr. 22 aug. 2008 - Pier
20u:
Hans
21u30: Mr. Raymond
en De Straffe Mannen:
Mr Raymond viert Feest

Vr. 25 juli 2008 - Zeedijk ter hoogte van de Pier
20u:
Brise l’Ame: Pisces
St.-Rochuskerk
23u:
Muzikaal vuurwerk

Vr. 29 aug. 2008 - Saveryszaal – CC Casino
20u:
Panache: Happy Hour
met Panache
Brochure met het volledige programma te verkrijgen in het cultuurcentrum.

Vr. 1 aug. 2008 - Saveryszaal CC Casino
20u:
New Look Trio
feat. Phil Abraham
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2. Programma Parkklanken
2/07/2008
Günther & De Neeven
9/07/2008
Jim Cole+ voorprogramma
Hotel Amigo
16/07/2008
Stash
23/07/2008
De Anale Fase / Marco Z and
& The Cosmopolitan Cowboys
30/07/2008
Born Crain
6/08/2008
Humb
13/08/2008
Els de Schepper in concert
20/08/2008
Dr. Fred & the Medicine
Men feat. Xandee
27/08/2008
A Butterﬂy Mind
Praktisch:
Locatie: Albert I-park, achter het stadhuis. Toegang is gratis; je komt en gaat wanneer je wil.
3. Beeldige wandeling
De Beeldige Wandeling is dit jaar aan zijn 6de
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 28 juni tot
27 september. De gratis catalogus kan worden afgehaald in het cultuurcentrum en in de
dienst voor toerisme.
4. Cursussen Winteracademie 2008-2009
Vanaf september 2008 gaan de cursussen
van de Winteracademie, georganiseerd door
het cultuurcentrum, weer van start.
Gedetailleerde info en een brochure zijn te verkrijgen bij het cultuurcentrum.
5. Tentoonstellingen
“ ’t Gymnas!”
van 06/06/2008 – 31/08/2008
open: ma. tot vr. 10u tot 12u – 14u tot 17u
donderdag tot 19u30
weekends en feestdagen van 14 tot 18u
CC De Benne - Hoogstraat 2
toegang gratis
“Willem Van Hecke”
van 13/09/2008 – 19/10/2008
. tot 30/09:
open van 10u tot 12u en van 14u tot 17u
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donderdag tot 19u30
. vanaf 01/10: open van 10u tot 12u
woensdag van 14u tot 17u
donderdag van 16u tot 19u30
weekends en feestdagen van 14u tot 18u
CC De Benne - Hoogstraat 2
toegang gratis
“Fredcot”
van 27/06/2008 – 28/07/2008
elke dag van 14u tot 18u
CC Casino – Consciencezaal
toegang gratis
“Visscherskoppen”
van 28/06/2008 – 17/08/2008
elke dag van 14u tot 18u
Vuurtoren
toegang gratis
“Cartoons Griet”
01/07/2008 – 31/08/2008
CC Casino
toegang gratis
Tentoonstelling lokale kunstenaars – thema
‘Tafelen’
Van 20/09/2008 – 28/09/2008
elke dag van 14u tot 17u
weekends van 14u tot 18u
Consciencezaal - CC Casino
toegang gratis
6. Open Monumentendag op 14 september
in Blankenberge
Thema: ‘20ste Eeuw’
Brochure te verkrijgen vanaf 18 aug. in de cultuurcentrum
7. Cultuurpakket 2008-2009
• België en Tatarstan - Volksdansfestival
Saveryszaal CC Casino
Zaterdag 27 september 2008 - 20u.
Inkom: € 13
• Braakland / Zhebilding – Immaculata
Saveryszaal CC Casino
Dinsdag 14 oktober 2008 - 20u.
Inkom: € 10
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• Filip Jordens & Les Chopins du P’tit Matin
Hommage à Brel, 30 ans d’amour
Saveryszaal CC Casino
Vr. 17 oktober 2008 – 20u.
Inkom: € 18
Brochure met het volledige programma te verkrijgen in het cultuurcentrum.

Vrijdag 5 december 2008 - 20u30
Crossroad SA
“Southern Wind/Zuiderwind”
Wielingencentrum
Zondag 11 januari 2009 - 15u00
Panache & Myriam Couvreur
en Marc Meersman - Nieuwjaarsconcert
Wielingencentrum

8. Zomernocturnes
Gedurende 4 donderdagen in juli en aug. stellen de Blankenbergse musea en andere locaties hun deuren open voor de zomernocturnes.
Op 10 juli, 24 juli, 7 aug. en 21 aug. zijn het CC
De Benne, het Serpentarium, het Living Stone
Museum, het Zeegenootschap (Vuurtoren),
Pier Exhibition, Zandsculptuur, Sea Life, Huisje
van Majutte, Maritiem Museum De Scute en
het Zuivelmuseum open van 18u tot 21u.

Vrijdag 23 januari 2009 - 20u30
Paul Michiels & Frank Ermgodts
“In dreams” - Wielingencentrum
Vr.13 en zat. 14 februari 2009 - 20u30
Wouter Deprez - “Eelt”
Wielingencentrum
Zaterdag 28 februari 2009 - 20u30
Guido Belcanto
“Ik zou mijn hart willen weggeven”
Wielingencentrum

Meer info over de nocturnes is 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

Zaterdag 7 maart 2009 - 20u30
Thé Lau & Maria de Fátima
“Tussen Amstel, Schelde en Taag”
O.C. d’Annexe
Zaterdag 21 maart 2009 - 20u30
Karel Deruwe & Dahlia Pessemiers
“Jamillah en Renato”
O.C. d’Annexe
Zaterdag 4 april 2009 - 20u30
Bakelietjes - “Bakelietjes”
Wielingencentrum

CULTUURPAKKET DE HAAN
Cultuurpakket 2008-2009
Vrijdag 19 september 2008 - 20u30
Mathias Sercu & gasten
“Staf Steegmans & De ideale
omstandigheden”
Wielingencentrum

Vrijdag 24 april 2009 - 20u30
Liebrecht Van Beckevoort
“Hommageconcert”
Wielingencentrum

Zaterdag 25 oktober 2008 - 20u30
Steven Kolacny, Stijn Kolacny &
Koen Buyse - “Luister naar de film”
Wielingencentrum

KUNSTENAARSROUTE
Op zaterdag 9 aug. en zondag 10 aug. heeft
de tweejaarlijkse kunstenaarsroute in onze gemeente weer plaats. Tijdens dit weekend kunt
u kennismaken met 13 plaatselijke kunstenaars en hun atelier.
De deelnemende kunstenaars zijn Roos Bekaert, Laura Cuyvers, Etienne Deleersnyder,
Freddy De Moor, Linde Ergo, Leo Klein, Her-

Zaterdag 22 november 2008- 20u30
Rocco Granata - “Ricominciamo”
Wielingencentrum
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uit Koksijde zoekt in de tuin van de pastorie
van Meetkerke monumentale sferen op met
beelden in brons en metaal. Geen opgewreven, gladde ﬁguurtjes bij Martine: ze wil een
zekere spanning overbrengen in een ontgrenzende beeldentaal.
Daniël Joseph brengt ook beelden in metaal
en brons maar is eerder schatplichtig aan de
vormen en lijnen van Giacometti. Het zijn lang/
uitgerekte ﬁguren, die de eenzaamheid en tegelijk de slagkracht van elk invidu weerspiegelen. De beelden in steen neigen meer naar het
abstracte. Daniël deelt de Strooienhaan met
Geert Defurne, die naar eigen zeggen ‘lichtobjecten en metalen toestanden’ maakt. Zijn
werk is op maat van de locatie gefabriceerd,
echte installatiekunst met andere woorden.
Wij zijn overigens erg blij dat de eigenaars
van Tuinboetiek de Strooienhaan beide kunstenaars op dergelijk gastvrije wijze onderdak
bieden en willen hen hiervoor nu al bedanken.
Uiteraard hopen we dat dit het begin van een
lange traditie mag worden.
Over naar de schilders dan. Arnold Vanhee uit
Izegem toont krachtig geborstelde abstracte
schilderijen op de zolder van Kunstklasse. De
oerelementen spatten bijna van het doek. Jenny Verplanke speelt letterlijk een thuismatch
op dezelfde locatie met haar lyrisch-abstract
werk, waarin steeds de geuren en kleuren van
Afrika opduiken. Die invloeden weet ze echter
perfect te ﬁlteren en op een hoogstpersoonlijke manier te verwerken. Jan Goderis gooit de
deuren van zijn Oude Wagenmakerij open en
laat zien waarmee hij op schildervlak bezig is.
Zijn grote inspiratiebron blijft muziek en dan
vooral jazz. De grote jazzmuzikanten geeft hij
een nieuwe aanblik in originele portretten. Hij
beoefent ook de nobele kunst van het aquarelleren, een vaak miskende techniek.
Rita Baert uit Torhout en Monique Deloddere
uit Brugge delen de passie van het schilderen
op zijde en het maken van kunstige juwelen.
Gezamenlijk pakken zij Spietsela in.
Dorien Vanpetegem uit Handzame verwerkt allerhande textiel tot compacte, hangende werkjes. Stuk voor stuk tactiele kleinoodjes. Haar
streekgenoot Geert Storme uit Torhout neemt
de andere helft van de Bommel voor zijn rekening met intrigerend glaswerk.

man Rolly, Eddy Stevens, Véronique Tanghe,
Bruno Vandensteen XL, Fernand Vandevoorde,
Bernadette Vincke en Siene Willems.
CULTUURPAKKET ZUIENKERKE
Elfde Zuienkerkse Kunstroute 9-10-15-16-17
aug. 2008
Na de jubileumuitgave van 2007 rond Koen
Scherpereel is nummer 11 een XL-editie geworden met maar liefst 16 kunstenaars op 9
locaties verspreid over de verschillende deelgemeenten. Het traject werd lichtjes aangepast
om de verbinding te maken met één gloednieuwe locatie in het hart van de gemeente.
16 kunstenaars (m/v)
16 stuks in totaal, netjes verdeeld over beide
geslachten, weliswaar met een licht overwicht
voor de dames. Naar goede gewoonte is er
een sterk gevarieerd aanbod voor handen. De
keramisten zijn goed vertegenwoordigd dit jaar.
Steve Kirkham, een Britse Gentenaar, combineert klei en staal in zijn beelden die verwijzen
naar de voorwerpen waarmee oermensen met
hun goden trachten te communiceren. Steve
stelt in Herberg 3 Koningen tentoon. Christine
Hoste uit Ruiselede maakt grappige menselijke
ﬁguren, voornamelijk hoofden en bustes die ze
afwerkt met levendige kleuren. Lieven Demunter uit Bissegem toont dieren en mensen in
hun ruwe, statische naaktheid. Het werk van
beiden kan je in Kunstklasse vinden. De Notelaar biedt ruimte aan nog eens 2 kleikunstenaars. Noëlla Vandaele (Jabbeke) brengt sterk
symbolische sculpturen waarin ze haar zoektocht naar licht en verstilling uitdrukt. Martina
Träger’s werk bestaat uit keramische panelen
waarin soms ook andere materialen zoals metaal of glas verwerkt zijn. Zowel eerder abstract
werk uit de geometrisch getinte reeksen Space
en Tijdloos als de vrouwelijke ﬁguren uit de
reeks Relever krijgen een plaats.
De Gistelse Monique Haelewyn zal in het Polderschooltje in Meetkerke met zowel beelden
in keramiek als met acrylschilderijen uitpakken. Haar werk kan spiritueel genoemd worden: de monniksﬁguren in klei en geabstraheerde religieuze symbolen in het schilderwerk
vormen een verwijzing naar haar persoonlijke
verbeelding van zingeving. Martine Hennebel
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Jeugd

Nieuwe wegen
De lusvormige route zal traditiegetrouw netjes bewegwijzerd zijn en snijdt door de nieuwe
locatie van de Strooienhaan een minder bekend stukje Houtave aan: de nog niet zo lang
geleden aangelegde Loweg en een stuk Oostendse Steenweg. Ook minder geoefende ﬁetsers kunnen de rit van een kleine 30 kilometer
goed aan. Men kan de kunstroute ook met de
wagen afrijden.

BARBECUE EN SPORTFEESTEN KLJ
KLJ UITKERKE - ZUIENKERKE organiseert op
vrijdag 25 juli om 19.30u een grandioze barbecue. Kostprijs: volwassenen € 15.00, kinderen € 8.00
Springkasteel voor de kinderen voorzien.
Muzikale omlijsting door Studio Enjoy.
Inschrijven kan bij de bestuursleden voor 20 juli.
Nele
0486/60.93.50
Steven 0496/97.59.08
Glenn 0498/14.17.71
Jan
0494/80.17.83
Dieter 0474/38.52.64
Kurt
0474/38.51.74
Op zondag 27 juli gaan de Sportfeesten van
KLJ Gewest Brugge door. Aanvang vanaf 13.00
u. Dit alles gaat door langs de Blankenbergse
dijk Noord te Zuienkerke.
Tot dan,
Groetjes KLJ Uitkerke - Zuienkerke

Praktisch
De Kunstroute gaat door op Vr. 9, zaterdag 10,
Vr. 15, zaterdag 16 en zondag 17 aug. 2008
De locaties zijn van 10 tot 18u geopend. De
toegang is gratis.
De folder met routeplan vindt u bij de betere
lokale middenstand of op het gemeentehuis.
EEN ZOMER VAN STILTE
Met de zomer voor de deur denk je misschien
aan de gezellige drukte van terrasjes, uitstapjes naar overvolle stranden, opgeslokt worden
door uitbundige mensenzeeën, kuieren in de
rumoerige binnenstad… Leuk en gezellig maar
wel druk allemaal.
Wat zou je ervan zeggen om ook even een stiltemoment in te lassen. Een moment van rust,
ruimte en de zalige afwezigheid van geluid.
Stilte en rust zijn kostbaar (erf)goed in een
maatschappij waar alles snel moet. Hoog tijd
voor eerherstel dus. Daarom organiseert Vormingplus Brugge in de zomer van 2008 een
ode aan uiterlijke en innerlijke stilte.
De zomer van stilte krijgt vorm in 13 activiteiten en uitstappen Een greep eruit: doventaal
leren, borduren, een fotoreportage maken,
een dag meeleven in het Begijnhof, een bezoek aan een stiltegebied, een stille dansstage, een initiatie meditatie. Men heeft ook 15
(f)luisterplekken in Brugge in kaart gebracht,
plaatsen waar je de stilte kunt vinden.

ROEFEL ZUIENKERKE
Op 21 juni was het weer Roefelen geblazen
te Zuienkerke.
185 kinderen hadden zich ingeschreven om
in de namiddag van verschillende beroepen
te gaan proeven. Er waren dit jaar 25 activiteiten waaruit de kinderen konden kiezen.
Hierbij ook enkele nieuwe activiteiten zoals:
de dokter, de beenhouwer, de metser, de tuinman, de fietsenhersteller, de kunstschilder…
De kinderen werden op allerlei leuke manieren ter plaatse gebracht: met paard en kar,
met een oldtimer, met de tractor, met een

Meer info bij Vormingplus Brugge T 050 33 01
12 of op vormingplus.be/brugge/een zomervanstilte
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rolstoel, met de moto…. Ze werden daarbij
begeleid door zo’n 35-tal vrijwilligers.
Roefel 2008 was opnieuw een fantastische

ruimte voor avontuur, koffers vol speelmateriaal, bouwmaterialen, fietsen, knutselen, skeeleren, al je vriendjes om je heen, en vooral
veel ideeën van onze
leidsters en leiders.
Ons speelplein is gelegen te Meetkerke.
Sportcentrum Meetkerke
Oude Molenweg 15 8377 ZUIENKERKE
Wat je over “De Ploeters” moet weten !!!
Inschrijven en betalen
elke dag bij aankomst
Wie: alle kinderen van 3 tot 12.
Wat … breng je best mee:
• voor elk kind zijn eigen lunchpakket en een
drankje
• extra broekje voor de kleinsten
• bij mooi weer: handdoek en zwembroek.
Waar verzamelen: Sportcentrum Meetkerke:
vanaf 7u30
Afhalen: Zij kunnen te Meetkerke worden afgehaald tot 18 uur STIPT.
Hoe… kom je het best naar het speelplein ?
De Ploeters is een avontuurlijk speelplein:
kinderen beleven er wilde
en spannende dingen. Soms zijn we dan ook
eens vuil of kletsnat !
Wil je daarom de kinderen ‘speelkledij’ aantrekken en de kleren naamtekenen
Prijs per dag
• Kinderen inwoners van Zuienkerke:
3.50 EURO per kind
•Voor het 3e kind en meer uit hetzelfde gezin:
2.50 EURO per kind.
• Kinderen niet-inwoners van Zuienkerke:
5.00 EURO per kind.
Voor het 3e kind en meer uit hetzelfde gezin:
4.00 EURO per kind.
• Eén drankje en een koek zijn in de prijs
inbegrepen.
De kinderen MOETEN afgehaald worden vóór
18 uur. De ouders dienen de openingsuren
te respecteren teneinde laatblijvers te vermijden. Anders moeten er maatregelen worden
getroffen.

dag voor de kinderen van Zuienkerke. Graag
willen wij nog eens alle mensen bedanken die
deze roefeldag mogelijk maakten, de mensen
die een beroepsactiviteit organiseerden, de
chauffeurs, de begeleiders, de mensen die
ruimte en materiaal ter beschikking stelden
en natuurlijk ook de vrijwilligers van de roefelstuurgroep die de organisatie op zich namen.
Voor wie nog even wil nagenieten: foto’s en
filmpjes van de verschillende activiteiten zijn
terug te vinden op de website van de gemeente: www.zuienkerke.com.

GEMEENTELIJKE SPEELPLEINWERKING
DE PLOETERS
Het vakantiespeelplein “DE PLOETERS” opent
de poorten op dinsdag 1 juli tot en met vrijdag
29 augustus 2008 voor een spetterende zomervakantie.
Alle kinderen van 3 tot 12 zijn er welkom!
Hier krijg je de vakantie die je verdient: één
om te spelen. Je hebt er een vakantie lang
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wens na diefstal van uw boordpapieren in
problemen komen, regelmatig gebruikt
men de boorddocumenten voor oplichting
en in dat geval kan je beschuldigd worden
dat je met een gestolen wagen rijdt.
• Markeer en registreer je voorwerpen zodat
deze minder aantrekkelijk zijn voor dieven
en dat ze makkelijker terugbezorgd kunnen
worden aan de eigenaar na diefstal. Bij de
preventiedienst kan u gratis fraudebestendige labels aanvragen.
• Indien je toch slachtoffer bent van autodiefstal doe steeds
aangifte bij de lokale
politie (050 41 14 14).

Wat gebeurt er bij ongevallen ?
Je bent natuurlijk verzekerd tegen ongevallen.
Indien nodig wordt je kind van medische hulp
voorzien.
De verzekering geldt niet voor diefstal, verloren of gebroken uurwerken, brillen, kledij…
Gelieve kleefbriefjes van je ziekenfonds bij te
voegen bij de eerste inschrijving.
Waar kan je ons bereiken ?
Martine: 050 31 25 06 of 0475 82 35 81
Ilse: 050 42 58 43 of 0497 21 91 37

Preventie
DIEFSTALLEN UIT WAGENS
Jaarlijks worden er in België meer dan 80.000
diefstallen uit wagens geregistreerd. Het feitelijk aantal ligt echter een stuk hoger. Veel
diefstallen kunnen nochtans gemakkelijk
voorkomen worden. Volg daarom deze tips:

Meer informatie en de gratis labels kan je steeds
verkrijgen bij de Preventiedienst 050 43 57 32.

• Veilig parkeren: parkeer je wagen bij voorkeur op een drukke en goed verlichte plek.
• Sluit je wagen goed af, ook al ben je maar
even weg. Vergeet ook je ramen niet dicht
te doen. Indien je toch slachtoffer wordt
en je wagen is niet afgesloten zal de verzekering dit niet dekken.
• Neem steeds alle waardevolle goederen
mee uit je wagen. Laat zeker geen GSM,
GPS, laptop, portefeuille, fototoestel, …
liggen. Als je ze niet kan meenemen zorg
er dan voor dat ze uit het zicht liggen. Zorg
er ook voor dat alle WIFI of blue tooth functies van de toestellen uitgeschakeld zijn.
Zorg er voor dat een GPS houder of de
zuignapafdruk hiervan de eventuele aanwezigheid van een GPS niet verraad.
• Indien je een GPS bezit maak dan gebruik
van de PIN code om deze te blokkeren. Op
deze manier is hij immers niets waard voor
dieven. De PIN code is niet steeds standaard ingesteld maar is wel vaak voorzien
op de GPS.
• Neem steeds uw boorddocumenten uit de
wagen mee. In het criminele circuit zijn
deze papieren veel waard. Je kan trou-

De preventiedienst beschikt over nieuwe omhangtasjes. Met een omhangtasje kan u uw
geld en persoonlijke documenten op een veilige manier meenemen. Zo vermindert u het
risico op een gauwdiefstal.
Draag het omhangtasje steeds om uw hals
en onder uw kledij. Tracht de mogelijke buit te
beperken. En bewaar niet alles op eenzelfde
plaats.
De omhangtasjes zijn gratis verkrijgbaar bij
de politiedienst in het gemeentehuis van Zuienkerke.

NIEUWE OMHANGTASJES BESCHIKBAAR

Onderwijs
DE GEMEENTESCHOOL IN BEELD
Traditioneel gaan alle kinderen op schoolreis
in het derde trimester. Hieronder zie je enkele
foto’s van uitstapjes naar het Sea Life Centre,
Puyenbroek, Ieper en Bellewaerde…
De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar
trokken naar Floreffe en kwamen als heuse
ridders terug thuis…
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Gastronomie aan huis
Kookdemo’s en –workshops
Culinair advies
Foodstyling

U wenst een toffe gezellige avond te organiseren met vrienden, familie,… bij u thuis, maar u heeft geen
zin om zelf te koken of om op restaurant te gaan.
Dan kunt u mij inhuren voor een gastronomisch geslaagde avond volledig naar uw wensen.
The Art of Cooking verzorgt eigentijdse kookworkshops en – demo’s op een spontane en relaxte manier
in een gezellige sfeer.
Kookworkshops te Houtave (maximum 6 personen voor de workshop,
nadien kunnen de partners, vrienden,… mee aanschuiven aan tafel)
Kookdemo’s en –workshops op aanvraag bij u thuis of bij mij te Houtave
U kunt altijd The Art of Cooking inhuren voor het stylen & bereiden van food voor culinaire fotograﬁe,
voor reclame doeleinden, kookboeken en ter promotie van uw product.
Voor meer info:
mail stijnvandermeersch@telenet.be - tel. 0473/ 970539
www.the-art-of-cooking.be
Stijn Vandermeersch - Oostendse Steenweg 81 - 8377 Houtave
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Sport en vrije tijd

De kleuters kregen een medaille na een flinke
“spurtbeurt” op hun sportdag.
Ook de leerlingen van het lager zetten hun
beste beentje voor op hun sportdag in Meetkerke.
Het vierde leerjaar bracht een bezoekje aan
de boerderij. De kinderen kregen heel wat uitleg over de koeien en het leven op de boerderij en zagen zelfs hoe een kalfje geboren
werd!

BALGEWENNING
Ook voor het volgend schooljaar zorgt het gemeentebestuur ervoor dat uw kind zich balvaardig kan ontwikkelen.
Op dinsdag en vrijdag worden er in de sportzaal lessen balgewenning georganiseerd onder
leiding van een ervaren en gediplomeerde lesgever.
Alle kinderen die geboren zijn in het jaar 2000,
2001 en 2002 (1ste, 2de en 3de leerjaar) zullen
bij het begin van het schooljaar een brief ontvangen. De bijdrage per kind voor 1 trimester
bedraagt 12,50 euro.
Inschrijven kan bij de leerkracht of bij de sportdienst van het gemeentebestuur.
DANSLESSEN
In september organiseert Fedes met de steun
van het gemeentebestuur opnieuw danslessen
voor kleuters en jongens en meisjes van het
lager onderwijs.
De lessen vinden plaats in de gemeentelijke
sportzaal telkens op donderdagavond (behalve
op schoolvakantiedagen).
Van 16 tot 17 is er kleuterdans (4-5 jaar), van
17 tot 18 uur dansles voor 6 tot 8 jarigen en
om 18 uur start de danscursus voor 9 tot 11
jarigen.
Begin september ontvangt iedereen een ﬂyer.
MEMORIAL VAN DAMME
De sportdienst heeft 18 kaarten voor de atletiekmeeting Memorial Ivo Van Damme aangekocht aan gunsttarief
Jongeren tussen 12 en 16 jaar kregen een
brief in de bus om op vrijdag 5 september gratis mee te gaan naar het Koning Boudewijnstadion te Brussel.Het gemeentebestuur zorgt
voor het vervoer en de begeleiding.
Wij hopen hiermee de sportieve jeugd van onze
gemeente een onvergetelijke avond te bezorgen aan het begin van het nieuwe schooljaar.
Alain De Vlieghe, Schepen van sport.
Gsm 0475/96.55.69
Mail: alaindevlieghe@hotmail.com
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Inschrijving: van 8.00 u tot 15.00 u
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

TURNLESSEN
Dinsdag 23 september 2008 starten we opnieuw met onze cursus turnen.
Een ideaal moment voor jong en oud om een
uurtje te bewegen, de conditie wat op te krikken en ook om mensen te leren kennen.
In de eerste trimester zijn er 10 lessen voorzien: telkens de dinsdag van 19 tot 20 uur in
de gemeentelijke sportzaal.
Voor deze 10 lessen betaal je 20 euro. Hierin
is de verzekering inbegrepen Vooraf inschrijven
is niet nodig. Voor nieuwelingen is de eerste
les gratis. De vooropgestelde data:
September: 23 – 30
Oktober: 7- 14 -21
November: 4 – 18- 25
December: 9 – 16
Meer inlichtingen, Sportdienst
bij Ann Michiels, tel. 050/43.20.50.
Kom gerust langs,
want voor bewegen maak je toch even tijd?

JUMPING IN PAARDCOMPLEX
MOLENHOEVE TE MEETKERKE
9 en 10 augustus
Met het fraai gerestaureerde domein Stal Molenhoeve is Meetkerke een schitterende locatie
voor de paardensport rijker. De West-Vlaamse
Unie voor de Ruitersport (WVUR) is dan ook
opgetogen daar op zaterdag 9 en zondag 10
augustus een ‘Challenge’ te mogen organiseren.
“Het moet dat weekend een echt volksfeest
worden, met gratis toegang voor al wie een
kijkje wil komen nemen. Er is ook een springkasteel voorzien, en uiteraard hebben we ook
voor catering gezorgd”, zegt Marianne Stubbe,
gastvrouw van deze Challenge.
Stal Molenhoeve is gelegen in de Moerdreve 13 (zijstraat Steenkaai) in Meetkerke, op
slechts enkele minuutjes van het centrum van
Brugge. (cgra/foto bew)
Op zaterdag vinden er proeven plaats voor
4/5//6 + 7-jarige paarden. Challenge 1,25 meter
Zaterdagnamiddag zijn er diverse buffetten en
menu’s voorzien.
Zondag zijn er proeven op 90 cm - 100cm 110cm - 120 cm.
Zondagmiddag is er een grootse barbecue
voorzien. Kaarten in voorverkoop kosten 25 .

WANDELTOCHT SPORTRAAD ZUIENKERKE
Zondag 31 Augustus 2008
Oudlandpoldertocht

Doorheen de prachtige Polders met zijn open
landschap gelegen tussen Nieuwmunster –
Wenduine en Uitkerke.
Langs rustige verkeersluwe wegen en door weidegebieden met zijn poelen, fauna en pleisterplaatsen voor uitheemse vogels
Start: Zaal de Bommel, Doelhofstraat 26 te
Nieuwmunster
Te bereiken: Baan Brugge-Wenduine (N9 en
307) marspijlen volgen, slechts 4 km van
Wenduine.
Bus vanaf station te Brugge: lijn 31 Brugge-De
Haan, halte 25 Nieuwmunster-dorp op 700 m
van de startplaats.

Meer info bij Marianne Stubbe, 0478/278 176
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Bibliotheek

Andere series zijn vervolledigd met het laatste
nieuwe nummer, zoals ‘Blake en Mortimer’,
‘Dokus, de leerling’, ‘Klein Suske en Wiske’….

NIEUWE STRIPS IN DE BIB

Voortaan zul je ook als ‘volwassen’ striplezer
aan je trekken komen!
Op regelmatige tijdstippen zullen we strips voor
volwassenen uit de collectie van de bib van
Blankenberge inlassen. Heb je interesse, aarzel dan niet om je voorkeur kenbaar te maken.
Wij spelen er graag op in.
Hopelijk zul je met deze nieuwe strips weer
uren leesplezier beleven tijdens je vakantie.
Ben je nog geen lid, kom gerust een kijkje nemen in onze (strip)collectie.

Ben je een stripfanaat? Dan zul je deze zomer weer volop aan je trekken komen in ‘De
Boekennok’. We hebben een grote voorraad
nieuwe strips aangekocht.

Let wel !
Tijdens de zomer zal de bibliotheek gesloten
zijn van zaterdag 2 augustus tot en met zaterdag 16 augustus. Als lezer zul je geen nadeel
ondervinden van deze sluitingsperiode want we
passen de uitleenmodaliteiten aan. Je mag 10
boeken uitlenen voor een termijn van 6 weken.

De populaire strips met de avonturen van ‘Kiekeboe’, ‘Urbanus’, ‘Jommeke’ en ‘F.C. De Kampioenen’, werden aangevuld. We hebben ook
nieuwe reeksen zoals ‘Mieleke Melleke Mol’ en
‘Plankgas en Plastronneke’, gekend van Ketnet, in huis. Ze zullen ongetwijfeld als zoete
broodjes ‘De Boekennok’ uitvliegen!

EEN GREEP UIT DE AANWINSTEN
VOLWASSENENAFDELING
Romans
Dode zielen / Ian Rankin
Cel / Charles Den Tex
(winnaar Gouden Strop 2008)
De zevende kamer / Pieter Aspe
Informatieve boeken
Ladies First, First ladies / Annemie Struyf
Trotter Parijs / Pierre Josse

Maar ook wat minder gekende stripreeksen
krijgen een kans. Dit jaar viel ons oog op ‘Tamara’. De albums met een mollige puberende
tiener in de hoofdrol, zullen gegeerd worden
door de tienermeisjes en hopelijk ook uitgroeien tot een topper in onze collectie.
Uiteraard brengen we geen tekstballonnetje
‘verboden voor jongens’ aan.

Eerste leesbo
Natuurboeken
ekjes
Boeken Doeboeken
Strips
Zoekboeken
Internet
Tuinboeken
n
e
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ver
Film
e
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Poëzie Kookboeken
c
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i
t
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r
o
Hum
terboeken
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e
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Voorleesboeken
Oorlogsromans
Jeugdboeken
Luisterbo
Muziek Romans
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ONTBIJTBUFFET

t.v.v. het Rubaga Hospital in Kampala, Oeganda

‘De Notelaar’ op zondag 24 augustus
van 8.00 tot 11.30 u
Prijs ontbijtbuffet: 12 €
Kinderen tot 12 jaar: 5 €
Steunkaart: 3 €

Restaurant De Pepermolen

Kaarten te verkrijgen bij:
Charlot Demeulemeester
Oostendse Steenweg 71
Houtave (0473.325056 - 050.316713)
Slagerij Herman
Gemeentebestuur Zuienkerke bij Ann Michiels

Voorkom een hoge energiefactuur en...
Hou de koude buiten
en het geld binnen en...
geniet van de belastingsvermindering
voor werken uitgevoerd in 2008 met...

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

Algemene glasonderneming

E. Blomme & zonen
Ontmijnersstraat 7
8370 Blankenberge
tel. 050 41 40 31
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Kevin & Joke Grymonpon - Demaecker
Walram Romboudtstraat 2 - 8380 Lissewege
050 55 05 03
www.restaurantdepepermolen.be
Gesloten op dinsdag & woensdag
Feestzaal tot ± 45 personen
Gezellig tuinterras

JEUGDAFDELING
Leesboeken
De Spiderwick chronicles / Tony DiTerlizzi
Een muizenissige vakantie / Geronimo Stilton
Blinker en de blixvaten / Marc De Bel
Weetboeken
Lopen met Kim Gevaert / Lutgart Verraes
101 coole moppen voor kids / J. De Jager
Spoken bestaan: op zoek naar de waarheid
over spoken en geesten / Hans Bouman
Adres: Gemeentelijk Complex:
Uitleenpost De Boekennok,
Nieuwe Steenweg 37, 8377 Zuienkerke
Telefoon: 050 / 42 45 45
Adres catalogus bibliotheek Zuienkerke
http://winob.cevi.be/webopac/vubis.
csp?Proﬁle=zuienkerke
E-mail: zuienkerke@bibliotheek.be
Openingsuren:
woensdag: 17.00 – 19.00 u
zaterdag: 10.00 – 12.00 u

IMMO WENDUINE NV
Tel. 050 41 88 41 • Fax 050 42 85 80
E-mail: nw@immo-wenduine.be
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Verenigingen

VAKANTIEGENOEGENS WORDT PASAR

SAKRAMENTSPROCESSIE … 2009.
Er was enthousiasme en bewonderenswaardige
inzet voor onze processie vanwege tientallen inwoners van Groot-Zuienkerke. De dag zelf van
de processie wees een bomvolle kerk tijdens
de federale eucharistieviering, op een grote belangstelling van de bevolking, die deze uiting van
volksdevotie in ere wil houden.
Reeds maanden terug waren er de voorbereidende bijeenkomsten bij onze gastvrije Pater Freddy
en de artikelen in Kerk en Leven vanwege Pastoor Freddy, Marianne en Gilbert als verdieping
en motivering tot deelname aan onze processie.
Zeer velen sloten zich daar actief bij aan. Christel
kwam het dynamische vrouwenteam van Rosa,
Denise en Marianne versterken om namen, processieﬁguren en kledij op punt te zetten. Ook
René uit Brugge sloot zich aan bij Roger, Gilbert
en de onvermoeibare Willy voor het zwaardere
werk van het opbouwen van de drie wagens.
Christine, Martine en Sonja brachten meisjes en
jongens aan om deel te nemen aan de processie, terwijl Els en Lutgarde elk een mooi groepje
deelneemsters zouden begeleiden. Luk en Viktor
anderzijds stonden in voor de algemene organisatie van de processie. Ook Dirk was nogmaals
van de partij voor de ruimdienst. En dan was er
nog de bijzondere inzet van Michel met zijn voltallige apostelgroep voor de laatsteavondmaalwagen; de delegatie KLJ-leden uit Uitkerke; de
delegatie uit Sint-Pieters; de medewerking van
de beide schooldirecties Joel en Bart; André en
zijn geluidsversterking; Boudewijn met de mooie
processie-website; de nieuwe bescheiden groep
van de biddende moeders; verder zeker niet te
vergeten de belangrijke opkomst van ons Polderschooltje dank zij de inzet van de vele moeders
uit Meetkerke; de trouwe medewerking van de
manege; ook niet te vergeten de naarstige “strijkgroep” van de K.V.L.V. en niet in het minst de
aanzienlijke bijdrage van het Gemeentebestuur.
Hierbij zijn zeker enkele namen vergeten met een
“sorry” daarvoor. Aan allen een HEEL BIJZONDERE DANK voor de inzet en het enthousiasme
bij deze “algemene repetitie” voor het jaar 2009
Het Processiecomité van Zuienkerke.

Zondag 24 augustus 2008.
Fietslus: “Groen tussen beek en gouden rivier”
- In organisatie van Pasar Roeslare - Kortrijk
Met medewerking van de NME (provinciale
dienst Natuur- en Milieueducatie) maak je
kennis met de verschillende groengebieden
tussen de Mandel(beek) en de Gouden Rivier,
de Leie. Zo ontdek je niet alleen de provinciedomeinen Sterrebos, Bergelen,’t Veld en Wallemote maar ook andere groene zones zoals
De Kleiputten in Roeselare en Natuurreservaat
de Mandelhoek in Ingelmunster. Daarbij geniet
je van het ﬁetsnetwerk van de Leiestreek.
Afstanden: wij stoere ﬁetsers kiezen voor de
50 km landelijke ﬁetslus en nemen onze picknick mee. Er wordt een kuitendrankje aangeboden onder de baan.
We verzamelen: om 10.30 u
Parochiaal Centrum De Hazelt, P.Slossestraat,
8800 Rumbeke (op 100 m van de kerk)
Jullie kunnen dit best bereiken via de Rijksweg.
Neem de E403 richting Kortrijk en neem afrit
6 (Roeselare-Rumbeke), rij richting Roeselare.
Ongeveer 1 km verder zijn er lichten, daar ga
ja naar rechts (Oekenestraat, richting Rumbeke). Op het einde van de straat vind je parking
en de startplaats.
Deelnameprijs: leden € 2 , niet leden € 3,5
(jongeren jonger dan 12 jaar gratis).
In de prijs is een ﬁetskaart, verzekering, Sultana- & Alpro-versnapering en een attentie inbegrepen. Gelieve uw deelname ter kennis te
brengen voor 22/8 bij:
Jacques Serruys
0486/71.44.84
Caelenberghe Marleen 0478/54.04.35
Valcke.Marijke@telenet.be
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De plaatselijke Vriendenkring bood de mogelijkheid om dit ongenoegen te uiten aan het
bloedtransfusiecentrum door middel van een
petitie, die massaal ondertekend werd
Ook de manier om bloedgevers te huldigen en/
of te bedanken is voortdurend in evolutie.
Deze keer gaven twee bestuursleden tegelijk
voor de 120ste maal bloed.

BLOEDGEVERS ZUIENKERKE
Bloedinzameling van 3 juni 2008
Er kwamen ongeveer 160 bloedgevers opdagen op voor collecte van 3 juni.
Bij enkele mensen werd geen bloed afgenomen omwille van inname van bepaalde medicamenten of wegens een recente medische
ingreep.
Door de strenge selectie beoogt het bloedtransfusiecentrum maximale veiligheid, zowel
voor de donor als voor de ontvanger. De normen worden dus alsmaar strenger.
Mede hierdoor is er wel eens dringend nood
aan bloed. Daarom doen we een oproep aan
iedereen die mogelijks bloed zou kunnen geven zich te melden bij de volgende inzameling
van dinsdag 2 september 2008.
In principe kom je in aanmerking als je tussen
18 en 65 jaar bent.
De aanwezige artsen evalueren ter plaatse aan de hand van enkele vragen en onderzoeken- of je effectief bloed mag geven.

Het betrof Johan en Jeannine Van ThourhoutSamijn, die respectievelijk schatbewaarder en
voorzitster zijn van de Zuienkerkse Vriendenkring van bloedgevers.
Er waren twee afgevaardigden van het Bloedtransfusiecentrum van West-Vlaanderen aanwezig die een ereteken kwamen overhandigen,
samen met een geschenk.
Johan en Jeannine werden in 1974 aangesproken om bloed te komen geven door de vorige
voorzitter (en tevens veldwachter van Zuienkerke) Romuald Willem, toen ze hier kwamen
wonen.
Bij leven, gezondheid en welzijn zit de kans erin
dat zij elk 150 maalbloed zullen gegeven hebben vooraleer zij de leeftijdsgrens bereiken.
Het bestuur van de Vriendenkring maakte van
de aanwezigheid van de afgevaardigden van
het Centrum gebruik om aan te dringen om de
collectes opnieuw te starten om 16 uur vanaf
2 september.
De inzamelingen gaan door in de sportzaal van
Zuienkerke (Nieuwe Steenweg).
2008 biedt u nog twee maal de kans om bloed
te komen geven: op dinsdagen 2 september
en 2 december.
Wie in december bloed komt geven wordt bovendien (naar jaarlijkse gewoonte) verwend
door de Vriendenkring met een kleine, maar
leuke attentie.

Momenteel zijn bij elke bloedcollecte veranderingen. De dienst van het bloed is voortdurend
in evolutie, niet alleen qua normen, maar ook
qua praktische zaken.
Zo werd sedert januari de tijdsduur van de inzameling met een half uur verkort om “dode”
momenten te vermijden, maar werden méér
“bedden” voorzien, zodat tegelijkertijd méér donoren kunnen bloed geven. Het begin-uur werd
van 16 naar 16.30 uur gebracht. Bij meerdere
ouders rees er protest omdat ze geen bloed
meer kunnen geven in aansluiting met het ophalen van hun kinderen van de school.
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Nog een DOE-TIP voor de bloedgevers:
PROBEER EENS EEN NIEUWE BLOEDGEVER MEE TE BRENGEN !
Een aansporing van een donor verlaagt de
drempel voor nieuwkomers.

TOUWTREKKERS“DE STOVE” RICHTEN IN
• Vrijdag 19 september vanaf 19 uur: de 11de
warme beenhesp à volonté met groentjes en
frietjes. Kaarten enkel in voorverkoop (Koen tel
0485/57.24.21 of Martine tel 050/31.25.06
of 0475/82.35.81).
• Zaterdag 20 september om 21 uur
met Studio 2: Nacht van de halve liters
• Zondag 21 september om 13.30 uur:
12de touwtrekwedstrijd en doorlopend springkasteel. Verenigingen die willen meedoen kunnen zich dan inschrijven. Zes personen en een
coach en jullie zijn startensklaar. Jongeren zijn
ook welkom. Ambiance verzekerd. DOEN!!!

Wenst u meer inlichtingen ?
Contacteer dan de voorzitter
van de Vriendenkring: Jeannine Samijn
050 41 19 35 of 0474 65 56 85
e-mail: jeannine.samijn@skynet.be
2DE MOSSELSOUPER
VAN FEESTCOMITE ZUIENKERKE
Op zondag 28 september 2008, kleine kermiszondag, organiseert het Feestcomite voor
de 2de maal een mosselsouper in de Notelaar,
aan de Nieuwe Steenweg te Zuienkerke.
De maaltijd start om 11.30 uur met een aperitiefje, daarna worden er mosselen met frietjes
geserveerd.
Voor personen die geen mosselen lusten, wordt
er een alternatieve schotel aangeboden.
Inschrijven kan bij de bestuursleden.
Meer info volgt nog.

Waar? Reuzentent bij Hoeve Yvan Van Den
Berghe, Lange Dorpweg 1 te Houtave.
VVV ZUIENKERKE
’t Pudderondje
De bewegwijzerde wandelroute ’t Pudderondje
is opnieuw nagezien en de wandelingen door
deze prachtige natuurstreek kunnen dit jaar
nogmaals gemaakt worden. De folder daarvoor
is gratis te bekomen op het gemeentehuis.
Polderarrangement
De Zuienkerse VVV richt dit jaar opnieuw het
Polderarrangement in.
Voor de prijs van 13 € kan er een ﬁetstocht
met 5 sneukelhaltes met kofﬁe om 10u15,
aperitief om 11u30, een belegde boterham
om 12u45, kofﬁe met stuk taart om 14u30
en een trappist om 16u30 gemaakt worden.
Dit wordt aangeboden op verschillende locaties over de vier deelgemeenten.
Men moet evenwel op voorhand inschrijven
op het Zuienkerkse gemeentehuis (tel 050
432050) en alles wordt voor U klaargelegd.

GEZINSBOND ZUIENKERKE
De Kreuners staan 30 jaar op de planken en
dit vieren ze met één groot concert in de lotto
Arena te Antwerpen.
De Gezinsbond Zuienkerke gaat op vrijdag 17
oktober naar de KREUNERS.
We hebben de beste zitplaatsen gereserveerd,
direct tegen het podium.
De bus vertrekt stipt om 17 uur aan de SintMichielskerk te Zuienkerke
Prijs
Leden van Zuienkerke betalen: 35 euro
Leden gezinsbond: 45 euro
Niet-leden betalen: 50 euro
Op rekening: 068-2020722-45 van gezinsbond Zuienkerke met vermelding van
Naam, adres en lidnummer.
Inschrijven kan tot de bus vol is.
De inrichters behouden zich te recht om het inschrijvingsgeld terug te storten bij overmacht.

Vierkerkenzoektocht
Dit jaar wordt door de VVV een ﬁetszoektocht
op het parkoers van de Vierkerkenroute ingericht die loopt van 1 juli tot 31 augustus over
28 km en waarbij de deelnemer al zoekend de
schoonheid van de gemeente en de dorpskernen kan ontdekken.
Voor een deelnameprijs van slechts 2,5 €,
voor plan en formulier, te bekomen op het gemeentehuis en ip t’hoekstje.

Meer info,
Betty Vandevelde, 050/31.11.66 of gsm
0485/28.20.47
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meisjes de nodige begeleiding en inlichtingen
te geven.
Met weekendwerk heeft Charlot al een aardig
centje opzij gezet om in Oeganda te besteden
aan de aankoop van materiaal zoals steriele
handschoenen, ontsmettingsmiddelen, instrumenten,... .

Deze verkenningstocht kan men gedurende de
twee zomermaanden uitproberen en nadien
zijn er nog talrijke mooie prijzen te winnen ,
waarbij we in het bijzonder de gemeente en de
Zuienkerkse horeca danken.
Voor al onze projecten heeft de VVV de medewerking en de steun van gemeente, gemeentesecretariaat en technische dienst.
BUURTFEEST AAN DE OOSTENDSE
STEENWEG TE MEETKERKE
Op zaterdaq 28 juni organiseerden enkele bewoners van de Oostendse Steenweg een buurtfeest om hun baantje ‘De ventweg’ feestelijk in
te wijden.
Het werd een leuke en gezellige bijeenkomst.

Op de foto: Irene, Oegandese vroedvrouw, Els Mulders en
Charlot Demeulemeester

Derde wereld

Om dat bedrag nog wat op te trekken wordt er
met de steun van het Gemeentebestuur en de
plaatselijke handelaars een uitgebreid ontbijtbuffet georganiseerd in

“OE-GAN-DEES BEVALLEN?!”
ONTBIJTBUFFET

‘De Notelaar’ op zondag 24 augustus
van 8.00 tot 11.30 u
Prijs ontbijtbuffet: 12 €
Kinderen tot 12 jaar: 5 €
Steunkaart: 3 €
Kaarten te verkrijgen bij:

t.v.v. het Rubaga Hospital in Kampala, Oeganda

Charlot Demeulemeester
Oostendse Steenweg 71
Houtave (0473.325056 - 050.316713)
Slagerij Herman
Gemeentebestuur Zuienkerke bij Ann Michiels

Charlot Demeulemeester uit Houtave en Els
Van Mulders uit Roosdaal, 2de jaarsstudenten
Vroedkunde aan de Arteveldehogeschool te
Gent vertrekken begin september in het kader
van hun opleiding voor 9 weken naar Oeganda.
In het ziekenhuis van de hoofdstad Kampala
zullen zij 6 weken de zwangere vrouwen begeleiden en hen helpen hun baby op de wereld
te zetten.
De overige drie weken zullen zij met andere
zorgverleners rondtrekken in de buitenwijken
om de kinderen te vaccineren en de zwangere

Tijdens mijn verblijf in Oeganda kunt u mijn ervaringen lezen op mijn blog
http://charlot-at-uganda.blogspot.com/
Wanneer haar stage afgelopen is, zal zij in het
Polderkrantje uitgebreid verslag uitbrengen.
Alvast bedankt voor uw steun !
Charlot
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De beweegactiviteiten worden begeleid door
een sportleerkracht van Vlabus.

11.11.11 ACTIE
Zuienkerke neemt elk jaar deel aan de
11.11.11-actie.
Dank zij vele vrijwillige verkopers en de gulheid
van de bevolking scoort onze gemeente (per
bewoner gerekend) zeer goed.
We zouden graag willen vragen aan onze vaste
medewerkers of ze ook dit jaar bereid zijn een
tweetal uur uit te trekken om deur aan deur de
producten van 11.11.11 te verkopen, maar
we hebben ook nieuwe mensen nodig !
Een provinciale medewerker komt het project voor dit jaar toelichten.
Wie zich geroepen voelt om mee te werken
kan mij contacteren.
Wij verwittigen ten gepaste tijde wanneer de
infoavond doorgaat.

Praktisch
De bewegingsactiviteiten van Move XL gaan
door in de lokalen van het Olympiabad in StAndries , Brugge telkens op woensdagnamiddag tot eind juni.
Start 17 september 2008.
Er worden geen activiteiten gegeven tijdens de
schoolactiviteiten.
Instap mogelijk tot de herfstvakantie en tweede instap na de kerstvakantie.
De 6 oudertrainingen gaan door te Brugge en
de data en plaats worden telefonisch doorgegeven.
Prijs
100 EURO alles inbegrepen
Te storten op rekening nr. 776-5912900-71
Met vermelding Move XL en naam van uw kind.
Indien u deelneemt aan de 6 oudertrainingen
krijgt u 30 euro terug.

Jacques Demeyere, schepen van ontwikkelingssamenwerking.
GSM: 0479 27 25 91
e-mail: jacques.demeyere@telenet.be

Interesse en inschrijving
Contacteer Tine Dhaese
Logo Brugge, Ruddershove 4
8000 Brugge
Tel : 050/32 72 95
Fax : 050/32 72 99
Tine.dhaese@logo-brugge.be

Gezondheid
MOVE XL
Een aanbod voor kinderen met overgewicht.
Wil u uw kind helpen om op zijn/haar gewicht
te letten?
Wil u op een gezonde manier streven naar het
bereiken van gewichtscontrole?

DIENSTEN VOOR GEZINSZORG:
OOK IN ZUIENKERKE
KWALITEITSVOLLE THUISZORG!
Gezinszorg verzorgt en helpt bij u thuis
Iedereen die (tijdelijk) ondersteuning nodig
heeft bij verzorgende en huishoudelijke taken
kan een beroep doen op een dienst voor gezinszorg: gezinnen met een pasgeboren baby,
bij ziekte of hospitalisatie, personen met een
handicap, psychisch zieken, bejaarden,…
De verzorgenden helpen u bij de lichaamsverzorging, het bereiden van maaltijden, de was
en strijk, boodschappen, het onderhoud van
de woning… zij bieden ook de nodige psychosociale ondersteuning.

Hebt u vragen omtrent gezonde eet- en bewegingsgewoonten?
Hebt u ook al ondervonden dat uw kind het
lastig heeft met zijn dik zijn en daardoor moeilijk gedrag vertoont?
Wil u uw kind ondersteunen en motiveren om
het deze keer vol te houden?
Deze vragen zullen samen met andere ouders
en onder deskundige begeleiding van een psycholoog en voedingsdeskundige tijdens de ouderbijeenkomsten behandeld worden.

Een vertrouwde thuissituatie
Het unieke van de gezinszorg is dat de gebrui42

ker geholpen en ondersteund wordt in zijn eigen vertrouwde thuissituatie zodat hij zo lang
als mogelijk op een comfortabele en kwaliteitsvolle manier thuis kan verblijven. De zorg kan
ook tijdelijk zijn tot zolang de gebruiker weer
zelfredzaam is. Gezinszorg betekent niet dat de
gebruiker alles uit handen geeft. Wat de gebruiker zelf nog kan wordt gerespecteerd, verder aangemoedigd, ondersteund of aangevuld.

Inwoners van de gemeente zuienkerke kunnen
terecht bij de volgende diensten voor gezinszorg:
Familiehulp: Nieuwstraat 4, 8000 Brugge,
050/33 14 55
Vzw Familiezorg West-Vlaanderen: Albertlaan
65, 8300 Knokke, 050/60 99 86
Solidariteit voor het gezin: Kon. Astridlaan 97,
8000 Brugge, 050/40 66 90
Centrum voor Thuiszorg Bond Moyson: Pres.
Kennedypark 2, 8500 Kortrijk, 056/23 03 81

Samenwerking
Diensten voor gezinszorg werken met zorgvuldig geselecteerde en opgeleide medewerkers. Mensen kunnen met al hun vragen en
bezorgdheden rond thuiszorg bij hen terecht.
De diensten gezinszorg zijn gebonden aan het
beroepsgeheim en behandelen met respect en
discretie alle vertrouwelijke informatie.
Indien nodig en in afspraak met de gebruiker
wordt samengewerkt met andere zorgverleners
(huisartsen, verpleegkundigen, medewerkers
van O.C.M.W.,…) Indien de gebruiker graag
met hen in contact komt, kan gezinszorg hierbij helpen. Hierin eerbiedigen we de autonomie en de vrijheid van onze gebruikers.

ONTSTAAN CENTRUM VOOR THUISZORG
Op 1 september 1998 startten de thuiszorgdiensten van Bond Moyson met een nieuw
concept binnen de thuiszorg: het Centrum voor
Thuiszorg.
Het Centrum wou een antwoord bieden op de
groeiende vraag naar thuiszorg op maat, maar
ook op de versnippering van de hulpverlening.
Om te vermijden dat zorgbehoevenden die hulp
nodig hadden verschillende keren hun verhaal
moesten vertellen of telkens opnieuw doorgeschakeld werden, zorgde Thuiszorg Bond Moyson voor één gemeenschappelijk telefoonnummer voor alle thuiszorgdiensten, en sinds 2004
ook voor gans de provincie: 056/230.381.

Gezinszorg in uw gemeente
In de gemeente Zuienkerke werden in het jaar
2007 door alle diensten samen 7 939,25 uren
gezinszorg gepresteerd in 25 gezinnen.
De diensten gezinszorg zorgen ook voor een
belangrijke tewerkstelling in de regio. In WestVlaanderen werken de diensten voor gezinszorg
met 3 416 medewerkers. 11 Inwoners van Zuienkerke zijn tewerkgesteld in deze diensten.

Concreet betekent dit dat de zorgvrager na één
telefoontje verder niets meer hoeft te doen:
het Centrum voor Thuiszorg contacteert zelf
alle hulpverleners. Je wordt niet alsmaar doorverbonden, je hoeft geen twee, drie of meer
telefoontjes te doen, en bijgevolg twee, drie of
meer keer je verhaal te doen.
De grootste meerwaarde van het concept bestaat uit de eenvoudige, snelle toegang die de
cliënt en eventueel de verstrekker, krijgt tot de
verschillende diensten plus daarenboven de
gecoördineerde controle op de opvolging van
de hulpvraag.
Sinds november 2007 zijn we gestart met een
heel directe opvolgingsprocedure. Dit houdt
in dat we mensen contacteren die minimum
2 diensten aangevraagd hebben. Hierbij bevragen we de tevredenheid rond het Centrum
voor Thuiszorg: kreeg u voldoende info rond
onze diensten, was er een lange wachttijd, is
men vriendelijk aan de telefoon….en stemt de
vraag en het aanbod overeen?

Zuienkerke ondersteunt de diensten gezinszorg!
De diensten voor gezinszorg zijn erkend en gesubsidieerd door de vlaamse overheid. Vanuit
de reglementering blijven de diensten echter
ook aangewezen op een structurele medeﬁnanciering van de lokale besturen.
De gemeente van Zuienkerke neemt hierin haar
verantwoordelijkheid en voorziet een jaarlijkse
betoelaging voor de diensten voor gezinszorg.
De diensten voor gezinszorg zijn dankbaar voor
deze ondersteuning en samenwerking, die ten
goed komt aan de bevolking en kwaliteitsvolle
thuiszorg langer mogelijk maakt.
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24u/24u en 7 op 7….
Om dit concept te kunnen realiseren wordt na
de kantooruren beroep gedaan op het callcenter ‘Memo’. Hierdoor is ons nummer inderdaad
24u op 24 en 7 op 7 bereikbaar. Vanaf 16.30u
wordt de telefoon doorgeschakeld naar memo
(op vrijdag is dit om 12u) en om 8u wordt de
lijn teruggenomen. Ook in het weekend en op
feestdagen wordt beroep gedaan op Memo.
Het callcenter roept dan zo nodig onze permantieverantwoordelijken op.
Vooral voor de dienst thuisverpleging en oppas
zieke kinderen is het permanentiesysteem een
noodzaak : patiënten die dezelfde avond nog
een verpleegkundige nodig hebben of ouders
die voor de volgende dag een oppas voor hun
ziek kind wensen, worden dus ook na de kantooruren geholpen bij hun vraag. Ziekte kan je
immers niet plannen….
Er is ook mogelijkheid om via ons emailadres,
ctz.wvl@socmut.be een aanvraag door te geven, deze worden enkel tijdens de kantooruren
behandeld.

der het luik ‘vormingen’, daar vindt u het trefwoord ‘publicaties’.
GEZONDHEID EN LEEFMILIEU EN EM
Het belang en het gebruik van EM voor ieders
gezondheid en voor een gezond leefmilieu.
EM bestaat uit een combinatie van ca 80 soorten gezondmakende micro-organismen, zoals
melkzuurbacteriën, gisten, schimmels…
Als we spreken over microben en bacteriën
denken we meestal aan veroorzakers van ziekten en plagen. Ten onrechte, want de meeste
micro-organismen zijn voor ons mensen, planten en dieren levensnoodzakelijk.
Het heeft geen zin om alles te willen ontsmetten en bevrijden van de zogezegd schadelijke
bacteriën met chemicaliën en antibiotica.
Daardoor schaadt men ook de heilzame bacteriën. Zo worden de schadelijke bacteriën nog
meer resistent en ze gaan meer en meer overheersen. Denk maar de ziekenhuisbacterie.
Wat kan EM-technologie hier doen ?
Wanneer men EM gebruikt in alle poets- en
waswater dan bezet men alle oppervlakten die
men daarmee reinigt met goede, gezondmakende bacteriën.
Er zijn al klinieken waar de ziekenhuisbacteriën geen bedreiging meer vormen , eenvoudig
doordat men er EM gebruikt om te wassen, te
reiningen, te poetsen en te vernevelen.

Dienstenaanbod
U kan terecht op ons nummer om volgende
diensten aan te vragen:
• Babysitservice
• Consultatiebureau’s Kind en Gezin
• Gezinszorg
• Klusjeshulp
• Kraamhulp
• Maatschappelijke dienstverlening
• Medishop/ Uitleendienst
• Onthaalouders
• Oppashulp
• Poetsdienst (ook via dienstencheques)
• Thuisverpleging
• Thuisopvang zieke kinderen
• Vrijwilligerswerk
• Personenalarm

Meer inlichtingen:
Strubbe Cecile, tel.050/41.21.13
gsm 0478/67.36.29
Vanhoute Antoon, tel. 050/31.98.97
Zie ook op www.em-natuurlijk-actief.com
www.agriton.be - www.emna.eu

Burgelijke stand

Een overzicht van ons dienstenaanbod vindt u
in onze ctz brochure. Deze kan u downloaden
op onze website: www.centrumvoorthuiszorg.
be, kortweg www.ctz.be.; of wij sturen u deze op.
Verder kan u ook info brochures rond allerhande thema’s aanvragen, zoals: ‘omgaan met
kanker’, ‘osteoporose’, ‘incontinentie’,…. Een
overzicht is terug te vinden op de website, on-

GEBOORTEN
LENA LAURENT, geboren te Knokke-Heist op
5 maart 2008, dochtertje van Bullinck Els en
van Laurent Ludovic, wonende te Houtave.
MAITHE COLLA, geboren te Brugge op 6 maart
2008, dochtertje van Haems Joni en van Colla Maarten, wonende te Zuienkerke.
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STIJN DE VESTELE, geboren te Brugge op 7
april 2008, zoontje van Backeljauw Ulrike en
van De Vestele Stefan, wonende te Houtave.

CHARLOTTE PINTELON, geboren te Brugge op
8 mei 2008, dochtertje van Willem Els en Pintelon Dieter, wonende te Meetkerke.

LUKAS WULLENS, geboren te Brugge op 24
april 2008, zoontje van Cattoor Michelle en
van Wullens Wim, wonende te Houtave.

SEPPE TRAEN, geboren te Brugge op 11 mei
2008, zoontje van Taveirne Ellen en Traen
Hendrik, wonende te Houtave.

RUBEN CALLEWAERT, geboren te Brugge op
24 april 2008, zoontje van Camerlynck Petra
en Callewaert Peter, wonende te Meetkerke.

OLIVIA FERNANDEZ – SOLINO, geboren te De
Haan op 22 mei 2008, dochtertje van Leitzke
Inga en Fernandez- Soliño Yves, wonende te
Nieuwmunster.
KOBE DE DECKERE, geboren te Brugge op 23
mei 2008, zoontje van Vandenberghe Charlotte en De Deckere Bjorn, wonende te Houtave.

JONAS VERMEERSCH, geboren te Brugge op
28 april 2008, zoontje van Maertens Christa
en van Vermeersch Dirk, wonende te Meetkerke.
IMKE VAN QUALLE, geboren te Brugge op 2
mei 2008, dochtertje van Jonckheere Mirella en
van Van Quaelle Tony, wonende te Meetkerke.

KYANA BLANCKAERT, geboren te Brugge op
30 mei 2008, dochtertje van Van Gijseghem
Valencia en van Blanckaert William, wonende
te Zuienkerke.

ROMY LOUWAGIE, geboren te Knokke-Heist
op 5 mei 2008, dochtertje van Driesmans
Marijke en van Louwagie Tom, wonende te
Zuienkerke.

MATHEO VASSEUR, geboren te Knokke-Heist
op 1 juni 2008, zoontje van Verlinde Cynthia
en van Vasseur Grégory, wonende te Nieuwmunster.
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Wij wensen Lena, Maïthe, Stijn, Lukas, Ruben,
Jonas, Imke, Romy, Charlotte, Seppe, Olivia,
Kobe, Kyana en Matheo een lang, gezond en
gelukkig leven toe.

DEKEMPE GERARDA, geboren te Zuienkerke
op 21 september 1924 en overleden te Zuienkerke op 16 april 2008, echtenote van Vanhaeren Omer, wonende te Zuienkerke.

HUWELIJKEN
VANDAMME KAROLIEN, geboren te Vilvoorde
op 21 september 1978 en ALLAERT DAVID,
geboren te Tielt op 2 mei 1974, gehuwd te
Zuienkerke op 25 april 2008, wonende te Zuienkerke.

DUPON CECILE, geboren te Brugge op 17 februari 1934 en overleden te Zuienkerke op
21 april 2008, echtgenote van Van Den Berghe Roger, wonende te Zuienkerke.
LINSKENS RENE, geboren te Meetkerke op 1
augustus 1918 en overleden te Brugge op 24
april 2008, weduwnaar van Van Renterghem
Germana, wonende te Zuienkerke.

CERILS MARCELLE, geboren te Etterbeek op
30 oktober 1945 en VERHAEGEN ANDRE, geboren te Berlare op 27 augustus 1955, gehuwd te Zuienkerke op 7 mei 2008, wonende
te Zuienkerke.

Wij bieden de familie onze deelneming aan.
JUBILEUM
DENISE VAN DEN BROUCKE
EN XAVIER VAN DEN BERGHE
Op 16 april 1958 traden Denise Van Den
Broucke en Xavier Van den Berghe in het huwelijk te Westkapelle, waar Denise woonde.
Tot 1964 bleven onze jubilarissen er boeren.
Ondertussen was hun eerste dochter Brigitte
geboren.
Daarna kwamen ze naar Houtave wonen en in
1965 werd dochter Caroline geboren.
In 1989 gingen onze jubilarissen op rust en
bouwden een woning op enkele tientallen
meter van het geboortehuis van Xavier, met
name te Meetkerke op de Molenhoek.
De vader van Denise woonde bij hen tot aan
zijn overlijden in 1996. Hij werd 92 jaar.
Tuinieren werd een gemeenschappelijke hobby. Het is dan ook een echte bloemenweelde
rond hun huis.
Xavier ontmoet oude kennissen bij zijn wekelijks bezoek aan de beestenmarkt.
Denise volgt al vele jaren naaicursussen en
heeft zo haar eigen kennissenkring uitgebouwd. Zij zijn de fiere grootouders van vier
kleinkinderen !
Hartelijke gelukwensen aan Denise en Xavier!

SOENEN INGE, geboren te Blankenberge op
8 mei 1981 en HEYDENS RAMSES, geboren
te Brugge op 13 december 1974, gehuwd
te Zuienkerke op 24 mei 2008, wonende te
Nieuwmunster.
PROVOST NATHALIE, geboren te Brugge op 14
mei 1976 en BLOMME KRISTIAN, geboren te
Brugge op 2 juli 1975, gehuwd te Zuienkerke
op 14 juni 2008, wonende te Zuienkerke.
VANDAMME TAMARA, geboren te Oostende
op 11 maart 1976 en INGHELBRECHT RUDY,
geboren te Varsenare op 4 december 1965,
gehuwd te Zuienkerke op 4 juli 2008, wonende te Houtave.
OVERLIJDENS
DESPLENTER PIERRE, geboren te Brugge op
27 augustus 1947 en overleden te Zuienkerke op 4 april 2008, echtgenoot van Travers
Lieve, wonende te Zuienkerke.
LARIDON INIGO, geboren te Brugge op 29
januari 2008 en overleden te Brugge op 31
maart 2008, wonende te Zuienkerke.
LOUWAGIE JULIEN, geboren te Zuienkerke op
2 oktober 1918 en overleden te Zuienkerke
op 14 april 2008, echtgenoot van Witgeers
Raymunda, wonende te Zuienkerke.

Jacques Demeyere,
schepen van feestelijkheden
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Senioren

vroeg of hij voor het maken van enkele technische afspraken Frans mocht spreken. Pas toen
ik bij het opmaken van de offerte zijn gegevens
opvroeg, bleek dat mijn cliënt Jacques Brel
was.”
De zeilen van de zeilmakerij Wittevrongel waren blijkbaar van goede kwaliteit, want Jacques
Brel vertrok op 28 juli 1974 vanuit Antwerpen
op wereldreis.

SENIORENNAMIDDAG
Het OCMW en het gemeentebestuur van Zuienkerke organiseren, samen met de seniorenstuurgroep twee namiddagen voor alle 60plussers op woensdagen 10 september en 22
oktober, telkens om 14.00 uur in de Notelaar.
De eerste namiddag heeft als thema “Successieplanning”, de tweede “Zuinig met energie”.
Alle 60-plussers zullen een persoonlijke uitnodiging ontvangen.

“Brel was een vriendelijke, geestige man
die graag converseerde
met veel bewegingen als ondersteuning”

Annelies Dewulf, OCMW-voorzitter
Jacques Demeyere, schepen van senioren en
van sociale zaken

“De Askoy II is een van de grootste zeiljachten die ooit in België gebouwd werden. Op
de scheepswerf Vandevoorde in Antwerpen
werd uit staal en hout een jacht van 20 meter lengte bij 5 meter breedte en met een gewicht van 40 ton geboren. De opdrachtgever
was de architect Hugo Van Kuyck, een student
van Victor Horta. Jacques Brel werd er onmiddellijk verliefd op en zag er het ideale vaartuig
in om de wereld mee rond te reizen. Een jaar
later, bij de doortocht van het Panamakanaal
op 15 augustus 1975, schreef hij een kaartje
met de boodschap dat alles in orde was en dat
ze goed vooruitgingen. Het volgende bericht
ontvingen we vanuit de Markiezeneilanden in
de Stille Oceaan. Hij is ook nog enkele keren
langs geweest, waardoor we Jacques Brel leerden kennen als een vriendelijke, geestige man
die graag converseerde met veel bewegingen
als ondersteuning.”

Mensen van bij ons
STAF WITTEVRONGEL
In mei konden we bijna geen krant openslaan
en geen nieuwsberichten beluisteren zonder
geïnformeerd te worden over de avonturen van
Staf Wittevrongel. Hij slaagde erin om het gestrande zeiljacht “Askoy II ”, ooit eigendom van
Jacques Brel, naar ons land terug te brengen.
Deze buitengewone prestatie en het feit dat
het culturele samenwerkingsproject “De Blazuin” van de gemeenten De Haan, Blankenberge en Zuienkerke in oktober de beroemde
zanger herdenkt met een fototentoonstelling
vormden de aanleiding voor een interview met
de zeilfanaat en Brel-fan uit Nieuwmunster.
Het werd een zeer geanimeerd gesprek waarbij
elk trefwoord van mij een waterval van woorden uitlokte.

“We richtten de vzw “Save the Askoy II” op
om de boot van de ondergang te redden”

“Pas toen ik zijn gegevens opvroeg,
bleek dat mijn cliënt Jacques Brel was”

“Toen zijn gezondheid het niet meer toeliet om
te varen, verkocht Jacques Brel de Askoy II.
Hij bleef wonen op het Markiezeneiland Hiva
Oa, waar hij in 1978 gestorven is en op enkele meters van de beroemde Franse schilder
Paul Gauguin begraven ligt. Het jacht werd
enkele keren doorverkocht en de laatste eigenaar Lindsay Wright strandde ermee in het

“Op een zaterdag in 1974 kwam een man onze
winkel binnen met een opgerold plan onder
zijn arm. Hij sprak Vlaams met een Brussels
accent en vertelde dat hij een zeiljacht gekocht
had. Hij bestelde zeilen voor zijn aanwinst en
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Vakantie bij “DE PLOETERS”
Het vakantiespeelplein “DE PLOETERS”
opent de poorten op
Dinsdag 1 juli tot en met 29 augustus 2008
voor een spetterende vakantie.
Iedereen van 3 tot 12 is er welkom!
Hier krijg je de vakantie die je verdient:
één om te spelen.
Je hebt er een vakantie lang ruimte
voor avontuur, koffers vol speelmateriaal,
bouwmaterialen, fietsen, knutselen, skeeleren,
al je vriendjes om je heen, en vooral
veel ideeën van onze leidsters en leiders.
Ons speelplein is gelegen te Meetkerke.
Sportcentrum Meetkerke
Oude Molenweg 15
8377 ZUIENKERKE
Wat moet dit alles kosten ?
Prijs per dag
• Kinderen inwoners van Zuienkerke:
3.50 EURO per kind.
e
Voor het 3 kind en meer uit hetzelfde gezin:
2.50 EURO per kind.
• Kinderen niet-inwoners van Zuienkerke:
5.00 EURO per kind.
e
Voor het 3 kind en meer uit hetzelfde gezin:
4.00 EURO per kind.

• Eén drankje en een koek
zijn in de prijs inbegrepen.
Waar kan je ons bereiken ???
Martine:
050 31 25 06 of 0475 82 35 81
Ilse:
050 42 58 43 of 0497 21 91 37

JIJ KOMT TOCH OOK!!!
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zand van Baylis Beach aan de noordwestkust
van Nieuw-Zeeland. Toen mijn broer Piet en
ik ontdekten dat de boot van Jacques Brel de
ondergang tegemoet ging, besloten we om ze
te lichten en er een thuishaven voor te vinden
aan onze kust. Daarom richtten we samen met
een groepje zeil- en Brelfans de vzw ‘Save the
Askoy II’ op.

(URS) “De Kathedraal”, zoals Jacques Brel zijn
boot noemde, naar Oostende.
“Le plat pays qui est le mien”
“Nu de berging gelukt is, willen we de boot ook
restaureren en hiervoor is alle ﬁnanciële en
materiële hulp hartelijk welkom. En het is onze
ultieme droom om met een varende “Askoy II “
jonge mensen te leren varen die anders nooit
dergelijke kans zouden krijgen”

“Op 25 mei bracht URS
”De Kathedraal” naar Oostende”

Wanneer we na het interview nog even napraten voor zijn huis in de Bommelstraat, legt Staf
uit hoe hij vanuit Blankenberge in Nieuwmunster is komen wonen en hoe hij daar zijn twee
dochters en zijn zoon eerst in alle rust heeft
zien opgroeien om daarna te proﬁteren van de
open ruimte om er fuiven te organiseren. Intussen hebben ze hem vijf kleinkinderen geschonken die hij graag af en toe op bezoek krijgt.
En terwijl we samen naar het Polderlandschap
kijken, besluit hij dat dit landschap perfect uitbeeldt wat Jacques Brel bezongen heeft in zijn
lied “Le plat pays qui est le mien”.

“We kregen gelukkig de steun van diverse organisaties en personen, onder meer zijn dochter France en Maddly Bamy, de laatste partner van Brel, die met hem meegevaren was
en graag de Askoy II een tweede leven wilde
geven. Na enkele mislukte reddingspogingen
konden we dankzij een ploeg vrijwilligers, die
massa’s zand uit de boot verwijderden, eindelijk de roestige romp uit het zand halen. Na
de berging werd de boot eerst naar Auckland
getransporteerd en vandaar met een containerschip naar Antwerpen gebracht. Op 25 mei
bracht de Unie van Redding- en Sleepdiensten

Noël Delaere

De broers Staf (links op de foto) en Piet Wittevrongel poseren op het containerschip van de rederij
OOCL met de kapitein van het schip en de verantwoordelijke voor het transport.
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Evenementenkalender
TERUGKERENDE ACTIVITEITEN

DATUM

UUR

OMSCHRIJVING

ORGANISATIE

PLAATS

ma

19

volleybal

Vakantiegenoegens/Pasar sportzaal

di

19

turnles

Gemeentebestuur

sportzaal

di

14

kaartnamiddag

OKRA Zuienkerke

Notelaar

di

21

volleybal

30-70 volleybalclub

sportzaal

woe

14

kaartnamiddag

Gepensioneerdenbond
Meetkerke

sportcentrum

woe

19

repetitie zangkoor
Sint-Michielskoor
(behalve 2de woe van de maand)

Sint-Michielskerk

1ste woe

20-23

Kubagramavond

Kubagram spelers
& uitvinders

Herberg Drie Koningen

don

16-17
17-18
18-19

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

Fedes

1ste vrij

19

kaarten

De Troefkaarters

Boldershof

2de vrij

19

kaarten

Driekoningenkaarters

herberg Drie Koningen

laatste vrijd
vd.mnd

20

biljart

Biljart 2000

Boldershof

UUR

OMSCHRIJVING

ORGANISATIE

PLAATS

Doorlopend tentoonstelling

Kunstklasse

Houtave
Kerkhofstraat

gemeenteschool

JULI 2008
DATUM
Van 1 juli 8 augustus
Vrij 25

19.30

Reuze barbecue

KLJ

Blankenbergse Dijk Noord

Zon 27

13

Sportfeesten

KLJ

Blankenbergse Dijk Noord

AUGUSTUS 2008
DATUM

UUR

OMSCHRIJVING

ORGANISATIE

PLAATS

Zat 9
Zon 10

9

Jumping

Stal Molenhoeve

Moerdreve 13
Meetkerke

Zat 9
Zon 10

10-18

Kunstroute

Cultuurraad

4 gemeenten

Fiets/of wandeltocht met BBQ

Spaarkas
’t Nieuw Boldershof

Boldershof

Kunstroute

Cultuurraad

4 gemeenten

Vrij 15
Vrij 15, za 16
zo 17

10-18
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Zo 24

8.30 11

Ontbijt tvv. Oeganda

Charlot Demeulemeester Notelaar
ism. gemeentebestuur

Zo 31

8-15

Oudlandpoldertocht

Sportraad

Startplaats: Bommel

OMSCHRIJVING

ORGANISATIE

PLAATS

SEPTEMBER 2008

DATUM

UUR

Di 2

16.30-20 Bloed geven

Rode Kruis

Sportzaal

Vrij 5

18

Memorial Ivo Van Damme

Sportdienst

Koning Boudewijnstadion

Seniorenlezing

Gemeentebestuur

Notelaar

Woe 10
Vrij 19
Zat 20
Zon 21

19
21
13

Warme beenhesp met frietjes
Nacht van de halve liters
touwtrekwedstrijd

Touwtrekkers de Stove

Hoeve
Langedorpweg
Houtave

Don 25

20

Relaxatie

Gezinsbond
Nieuwmunster

De Bommel

Kermisfuif

Spaarkas
’t nieuwe Boldershof

Boldershof

Mosselsouper nav
Zuienkerke kermis

Feestcomité

Notelaar

Zat 27
Zon 28

11.30

OKTOBER 2008

DATUM

UUR

OMSCHRIJVING

ORGANISATIE

PLAATS

Don 2

20

Relaxatie

Gezinsbond N

Bommel

Za 4

16-24

Rocktober

Jeugdraad

Sportzaal

Vrij 3
Zat 4
Zon 5

10-18

Jacques Brel tentoonstelling

De Blazuin

Notelaar

Woe 8

19-22

Kleur in de woning

Vormingplus

Spietsela

Don 9

20

Relaxatie

Gezinsbond
Nieuwmunster

De Bommel

Zat 11
Zon 12

18
11.30

Mossel- en hutsepotsouper

Parochieraad

De Bommel

Don 16

20

Relaxatie

Gezinsbond
Nieuwmunster

De Bommel

Zat 18

14-17

Nationale ziekendag

Ziekenzorg

Spietsela

Zon 19

12

Missiefeest

Parochieraad

Notelaar

Vrij 24

19

Startvergadering
Vakantiegenoegens

Pasar
Vakantiegenoegens

Notelaar

OPROEP AAN AL DE VERENIGINGEN

STUUR ONS UW JAARKALENDER. WIJ PUBLICEREN ZE GRATIS ARTIKELS BINNEN VÒÒR 1 OKTOBER 2008 – 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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POLDERKRANTJE, 15 JULI 2008.
Driemaandelijks tijdschrift gratis aan de bevolking
aangeboden door het Gemeentebestuur in samenwerking met alle adverteerders.
INHOUDSOPGAVE
woord vooraf
gemeenteraad
informatie
openbare werken en technische dienst
landbouw en milieu
cultuur
jeugd
preventie
onderwijs
sport & vrije tijd
bibliotheek
verenigingen
derde wereld
gezondheid
burgerlijke stand
senioren
mensen van bij ons
evenementenkalender
puzzel

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS
Gemeentebestuur Zuienkerke
050/43 20 50 - (fax 050/43 20 59)
franky.goethals@publilink.be
Politie Zuienkerke
050/41.14.14 - (fax 050/41.96.96)
Alex.blondelle@politieblankenberge.be
Technische Dienst
050/41.75.77 - (fax 050/41.75.77)
OCMW
050/42.79.98 - (fax 050/42 67 37)
sociale.dienst@ocmw-zuienkerke.be
Bibliotheek Zuienkerke
050/42.45.45
PWA Blankenberge
050/43.35.15
IPZ Blankenberge-Zuienkerke
101 of 050/41.10.05
Brandweer De Haan
050/41.20.20
Informatie Elektriciteit, aardgas
078/35.35.34
Kabeldistributie
015/66.66.66
Informatie water
078/35.35.99
defect water
078/35 35 88
defect elektriciteit
078/35.35.00
melden gasreuk
0800/65.0.65
defect Openbare Verlichting
050/43.20.50 - 0800 6 35 35
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Artikels zijn altijd welkom. Gelieve ze 1 maand voor
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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 6 augustus, 3 september
en 1 oktober 2008.
Het gemeentehuis zal gesloten zijn op maandag 21 juli en vrijdag 15 augustus 2008.

OPENINGSUREN POST
Iedere werkdag van 9 tot 12.15 uur – woensdag van 13.30 – 16.30 uur
OPENINGSUREN BIBLIOTHEEK
DE BOEKENNOK (aan de Nieuwe Steenweg)
Iedere woensdag van 17 tot 19 uur
Iedere zaterdag van 10 tot 12 uur
Tel. 050/42.45.45
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Polderkrant-puzzel
Onze puzzel van april 2008 werd gewonnen door Pascale Dequidt.Van harte proﬁciat. Het woord dat we
zochten was schapendoes: betekenis van het woord: een herdershond.
Hier volgt de nieuwe puzzel:
1. De oplossing voor elk van onderstaande gezochte woorden is terug te vinden in ons informatieblad +
annex.
2. Als alles correct is ingevuld krijg je verticaal, in de gearceerde vakken een volledig woord te lezen.
I en J staan in twee verschillende vakjes! Liggende streepjes (bv. OCMW-voorzitter), begrippen
bestaande uit meerdere woorden (Koning Albertplein) sluiten aan zonder spatie
3. Stuur uw volledige oplossing door middel van onderstaand formulier naar Redactie Polderkrantje,
Kerkstraat 17 - 8377 Zuienkerke vóór 15/08/2008. Enkel het verticale woord volstaat dus niet!
4. Onder de juiste inzendingen wordt één winnaar uitgetrokken die een waardebon van
€ 10.00 toegestuurd krijgt
Naam en Voornaam:
Straat:
Gemeente:

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

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

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

Postnummer:

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
2.
3.
4.
5.
6.

organisator kleur in je woning
wat serveren de touwtrekkers a volonté
kleur theater Kleiem
wie verzorgt en helpt bij u thuis
voornaam oud-voorzitter vriendenkring
bloedgevers
in welk woonproject koopt gemeente
autostandplaats

7.
8.
9.

familienaam landbouwer Groot Mariemont
recuperatiebedrijf in Gent
waarin geld en persoonlijke documenten
opbergen
10. organisator dansles
11. nieuwe naam vakantiegenoegens
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VERNIEUWDE ZAAK!
Met loungebar, thiatsumassages
tijdens de wasbeurt, terras en
buitentuin, zonder ammonias!

Zonder afspraak:

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

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

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

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

www.degrotestove.be

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

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

