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Woord vooraf
Dag trouwe lezer,
Op het moment dat ik dit voorwoordje aan het schrijven ben, is het al heel merkbaar dat de zomer reeds in ons landje is. Het zonnetje schijnt overal, planten
en bloemen zijn prachtig en mensen genieten duidelijk van deze zomereigenschappen. Ook in onze gemeente is het niet anders.
Deze periode brengt voor schoolkinderen en vele anderen een tijd van rust, ontspanning en genieten. Ja, de vakantie is opnieuw aangebroken.
De laatste tijd werd in onze gemeente nogal wat activiteit opgemerkt.
Onlangs maaide de technische dienst op verschillende locaties de wegbermen
en het gras, scheerde ze de hagen en verzorgde ze onze vier kerkhoven.
In Houtave werd De Maere gerenoveerd en binnenkort verwachten we de
opening van dit ontmoetingscentrum.
Om je al een voorsmaakje te geven, ik vind het alvast zeer geslaagd!!
Ook De Bommel werd met een likje verf, nieuwe vloerbekleding en vernieuwde
verlichting wat opgefrist.
In het gemeentehuis werd het dossier voor de aanleg van de nieuwe riolering
in de wijk Vierwege afgewerkt en ook de plannen voor de vernieuwing van het
Sportcentrum in Meetkerke zijn bijna klaar voor aanbesteding. In het najaar
hopen we deze twee werken te kunnen opstarten.
Het oogsten van de vruchten staat voor de deur en ook het tuinieren, brengt
voor de liefhebbers, heel wat werk met zich mee.
Toch hoop ik dat ieder van ons wat tijd kan vrij maken om te genieten, te spelen met de kinderen, eens te barbecueen of gezellig wat bij te kletsen met de
buren. Mag ik jullie veel warme, leuke en zorgeloze zomerdagen toewensen en
veel leesgenot met deze nieuwe editie van het Polderkrantje.
Wim Cools - Schepen van Informatie

OPENINGSUREN GEMEENTEDIENSTEN
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 5 augustus, 2 september en 7 oktober 2009 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 20 juli en dinsdag 21 juli 2009.
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Fotowedstrijd
De foto van het Polderkrantje van april 2009 toonde Hoeve ’t Leekhof, Blankenbergse Dijk Zuid 1
te 8377 Zuienkerke. En de winnaar is geworden: Annie Bil uit Zuienkerke
omdat haar antwoord op de schiftingsvraag het juiste aantal inzendingen was
namelijk 11. Annie heeft een Bodysolpakket ontvangen ter waarde van 25 euro.
Proficiat aan de winnaar vanwege het voltallige redactieteam!
Hierbij ook nog de foto van onze eerste
winnares Diana Desmet uit Houtave!

Fotowedstrijd - juli 2009
• Waar werd deze foto genomen ?
Deelgemeente:
Straat:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Schiftingsvraag:
• Hoeveel juiste inzendingen zal de redactie ontvangen ?
Naam:

………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres:
Strookje in te dienen in het gemeentehuis bij Ann Michiels voor 15 september 2009. SUCCES !!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Gemeenteraad

Inrichtingsplan “Groene ﬁetsgordel Brugge” – instemming met de aan de gemeente
Zuienkerke toegewezen taken.
In het landinrichtingsproject Veldgebied Brugge
werd binnen het inrichtingsproject Randstedelijk gebied Brugge een eerste inrichtingsplan
opgemaakt.
Dit inrichtingsplan werd door de betrokken
gemeentes en deputatie geadviseerd en het
eindvoorstel werd besproken op 05/03/2009;
Het inrichtingsplan ‘Groene fietsgordel Brugge’
omvat de aanleg van fietspaden in de open
ruimte gordel rond Brugge, de landschappelijke inkleding ervan en enkele natuuringrepen.
In het inrichtingsplan zijn volgende ingrepen
voorzien die relevant zijn voor ons bestuur:
‘Historisch herstel van de Blankenbergse Dijk’.
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd, ter
voorbereiding van het ministerieel besluit tot
goedkeuring van het inrichtingsplan “Groene
fietsgordel Brugge”, zijn instemming te betuigen met de aan de gemeente toegewezen taken, onder voorbehoud van het verkrijgen van
een subsidie van het Vlaamse Gewest ten bedrage van 70 % van de werkelijke kostprijs van
de werken.
Aandeel subsidie landinrichting 42.000,- euro
Aandeel gemeente Zuienkerke 18.000,- euro
De gemeente neemt tevens de onroerende
voorheffing en alle andere mogelijke belastingen die op het door de Vlaamse Landmaatschappij verworven goed reeds zijn geheven
ten laste voor zover dat onroerend goed toegewezen wordt aan de gemeente en dit ten
bedrage van 100 % van de werkelijk betaalde
belastingen door de Vlaamse Landmaatschappij.
De gemeente verklaart zich akkoord met het
voorliggend uitvoering- en financieringsplan en

ZITTING VAN 26 MAART 2009
Verkeersdatabank
overeenkomst tussen het Vlaamse Gewest en
de gemeente Zuienkerke.
De verkeersdatabank is de webtoepassing die
toelaat alle geïnventariseerde verkeersborden
en verkeerslichten op alle Vlaamse wegen te
bekijken en te bevragen en de verkeerssignalisatie op het grondgebied van de gemeente toe
te voegen, te verwijderen of te wijzigen.
De gemeenteraad keurt de overeenkomst tussen het Vlaamse Gewest en de gemeente Zuienkerke goed. Deze samenwerkingsovereenkomst beoogt een nauwe samenwerking tussen
de partijen in het kader van het actueel houden
van de gegevens in de verkeersdatabank.
Leveren en plaatsen van grafkelders
De gemeenteraad gaat akkoord met de levering
en plaatsing van drie gemeentelijke grafkelders voor twee personen op de gemeentelijke
begraafplaats te Meetkerke en vijf gemeentelijke grafkelders voor twee personen op de
gemeentelijke begraafplaats te Nieuwmunster.
De raming bedraagt 8.000,- euro.
Buitengewone onderhoudswerken in trefpunt “De Bommel”.
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring
aan het bestek en de voorwaarden en wijze
van gunnen voor de aanleg van een nieuwe
vloerbekleding en het vervangen van de verlichtingsarmaturen in De Bommel te Nieuwmunster. De kostprijs van de werken wordt geraamd op 14.000,- euro.
Uitbreidingswerken gemeentehuis
Lot 1: ruwbouw met afwerking en technieken
ten bedrage van 789.482,93 euro (incl. BTW)
Lot 2: liftinstallatie zonder machinekamer ten
bedrage van 36.300,- euro (incl. BTW)
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring
aan het bestek, de vaststelling van de aanbestedingsvoorwaarden en de uitvoering van
de werken geraamd op 825.782,93 euro (inclusief BTW), ereloonnota ontwerper en veiligheidscoördinator niet inbegrepen.

Polderkrantje:
ann.michiels@publilink.be
Telefoon: 050 / 43 20 50
Ook te lezen op www.zuienkerke.be
OPENINGSUREN POSTKANTOOR:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:
9 – 12.15 uur
Woensdag: 13.30 – 16.30 uur
TEL. POSTKANTOOR BLANKENBERGE
050/43.50.80
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Café en Feestzaal

De Nieuwe Blauwe Toren

Zaal voor alle gelegenheden
tot 200 personen:
huwelijken, communiefeesten,
vergaderingen, rouwmaaltijden
Eigen keuken ! - Ruime parking!
Elke eerste maandag van de maand:
seniorendansnamiddag
Blankenbergse Steenweg 2
8377 Zuienkerke
Tel./Fax 050 31 44 65
GSM 0497 42 32 98
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zal, de via subsidies ingerichte goederen zoals hierboven vermeld, gedurende een periode
van 20 jaar in stand houden en beheren in
functie van de doelstelling van openbaar nut
vastgesteld in het inrichtingsplan.

moetkoming door het OCMW wordt toegekend
omwille van de privacy van de OCMW-cliënten
en dat het gemeentebestuur de huisvuilzakken
aan het OCMW zou verkopen tegen de aankoopprijs.

Afschafﬁng van de gemeentetaks voor afgifte van een elektronische identiteitsdocument voor Belgische kinderen van minder dan 12 jaar.
De gemeenteraad gaat in op het voorstel van
het schepencollege om de gemeentetaks van
1,25 euro per identiteitsdocument af te schaffen vanaf het ogenblik dat de omschakeling
naar de afgifte van een elektronische identiteitsdocument gebeurt, zodat de kostprijs voor
de aflevering van een elektronische identiteitsdocument voor Belgische kinderen van minder
dan 12 jaar beperkt wordt tot 3 euro/kids-EID.

Ontslag uit de Gemeenschappelijke sociale dienst van de RSZPPO en toetreding
tot de vzw Gemeenschappelijke Sociale
Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen.
De gemeenteraad is akkoord om ontslag te
nemen uit de Gemeenschappelijke Sociale
Dienst bij de RSZPPO per 31/12/2009 en toe
te treden tot de vzw “Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen”
opgericht ten behoeve van de lokale besturen,
conform het sectoraal akkoord 2008-2013
van 19 november 2008.
De toetreding zal ingaan op 01/01/2010.

Sociale tegemoetkoming: huisvuilzakken.
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan
het voorstel van de Raad van Maatschappelijk Welzijn om een sociale tegemoetkoming te
verlenen in de vorm van huisvuilzakken.
Jaarlijks zouden naargelang de individuele situatie van het gezin 1 pak grote vuilniszakken
of 2 pakken kleine vuilniszakken gegeven worden aan de vier categorieën van personen die
moeten ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente Zuienkerke.
De vier categorieën zijn de volgende:
1) Reeds zes maanden (aaneensluitend) recht
hebben op leefloon van het OCMW Zuienkerke;
2) Reeds drie maanden (aaneensluitend) in
budgetbeheer (niet in begeleiding) bij het
OCMW Zuienkerke;
3) Zwaar zorgbehoevende personen in de
thuiszorg die in aanmerking komen in het kader van de zorgverzekering voor tussenkomst
professionele zorg (bewijs door indienen van
een erkenningsattest);
4) Personen die incontinent zijn of een stoma
hebben (bewijs door het indienen van een attest van de huisarts);
Bovengenoemde categorieën krijgen een extra
pak grote huisvuilzakken binnen het jaar na de
geboorte van een kind (bewijs voor het indienen van een kopie van de geboorteakte).
Er wordt voorgesteld dat deze sociale tege-

Gemeentelijke Basisschool
De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan
het nieuw model huishoudelijk reglement voor
de schoolraad.
ZITTING VAN 30 APRIL 2009
TMVW
De gemeenteraad keurt de statutenwijziging
goed.
WVI
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan
de agendapunten van de Algemene Vergadering der aandeelhouders van de West-Vlaamse
Intercommunale van 15 mei 2009 en stelt
Jacques Demeyere aan als de vertegenwoordiger van de gemeente.
IVBO
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring
aan de agenda van de Algemene Vergadering
van 17/06/2009 en stelt Christine Jonckheere
aan als de vertegenwoordiger van de gemeente.
Gemeentelijke Basisschool
* De gemeenteraad is akkoord om de facultatieve verlofdagen voor het schooljaar 2008-2009
als volgt vast te stellen:
- maandag 5 oktober 2009
- maandag 17 mei 2010
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* De gemeenteraad keurt het werkingsreglement
van het OCSG: het overleg- en onderhandelingscomité van de scholengemeenschap goed en
stelt Wim Cools aan als de vertegenwoordiger
van de gemeente.

ZITTING VAN 28 MEI 2009
IMWV
De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan
de agenda van de Algemene Vergadering d.d.
24/06/2009 en stelt Wim Cools aan als vertegenwoordiger van de gemeente.

Politie
De gemeenteraad is akkoord om het operationeel personeel van de politiezone Blankenberge-Zuienkerke uit te breiden met 2 inspecteurs.

IMEWO
De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan
de agenda van de Algemene Vergadering d.d.
24/06/2009 en stelt Wim Cools aan als vertegenwoordiger van de gemeente.

Aanleggen van riolen in de wijk Vierwege
en aansluiting op de bestaande collector.
De gemeenteraad keurt het aangepast ontwerpdossier voor het aanleggen van riolen in
de wijk Vierwege en aansluiting op de collector
goed.

FINIWO
De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan
de agenda van de Algemene Vergadering d.d.
22/06/2009 en stelt Brigitte Bonte als vertegenwoordiger van de gemeente.

Hfdstk I: rioleringswerken
Blankenbergse Stnwg
(100 % subsidie)
BTW-medecontractant
478.141,50 euro

LOKAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN 2008-2013
De gemeenteraad is akkoord om het luik kinderopvang voor het Lokaal Sociaal Beleidsplan
goed te keuren

Hoofdstuk II: rioleringswerken
Groenestraat (100 % subsidie)
BTW-medecontractant
122.246,30 euro
Hoofdstuk III:
wegherstellingswerken
(0 % subsidie)
Hoofdstuk IV:
Algemene kosten
(0 % subsidie)

SENIORENADVIESRAAD
Gelet op de talrijke kandidatuurstellingen om
deel uit te maken van de seniorenadviesraad
worden de statuten van de gemeentelijke seniorenadviesraad gewijzigd.
De gemeenteraad gaat akkoord.

223.885,50 euro

STRAATVEEGMACHINE
De gemeenteraad keurt het ontwerpdossier
voor de aankoop van een straatveegmachine
goed. Raming kostprijs: 48.500,- euro (exclusief BTW). Er wordt een subsidie voorzien door
Ovam van 50%.

12.000,00 euro

Totaal
49.535,96 euro
BTW 21 % op hoofdstukken III en IV
Eindtotaal

885.809,26 euro

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN
DE GEMEENTE DE HAAN EN GEMEENTE
ZUIENKERKE.
De gemeenteraad keurt het ontwerp van de
samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente De Haan en de gemeente Zuienkerke
n.a.v. het uitvoeren van wegen- en rioleringswerken langs de Wenduinesteenweg – Driftweg
– Drift goed.

Rekening kerkfabrieken 2008.
Onze-Lieve-Vrouw Meetkerke
Sint-Bavo Houtave
Sint-Bartholomeus Nieuwmunster
Sint-Michiel Zuienkerke
De gemeenteraad verleent éénparig gunstig
advies aan de vastgestelde dienstjaarrekeningen van 2008 van de respectievelijke kerkfabrieken.
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Informatie

zou kunnen rekenen op een kwaliteitsvolle en
degelijke dienstverlening.
Ook binnen sociale economie ondersteunt ’t
Schoonschip allerhande projecten, zoals het
‘Zitbankenproject’ in Blankenberge en is zij
steeds op zoek naar een zinvolle uitbreiding
van deze activiteiten en het creëren van een
duurzame tewerkstelling voor werkzoekenden
uit onze doelgroep.
Geeft u er ook de voorkeur aan om uw kostbare, vrije tijd te besteden aan de leuke dingen
des levens? Zoekt u hulp voor allerhande huishoudelijke karweitjes zoals poetsen, strijken,
wassen, boodschappen, koken, enz…?
Bel ons dan op volgende nummers:
050/43.35.15 of 050/43.35.24.
Mailen kan uiteraard ook: schoonschip@
ocmw-blankenberge.be.
Brengt u ons liever een bezoek? ’t Schoonschip is gevestigd in de Werkwinkel, Kerkstraat
236 te 8370 Blankenberge en is geopend van
8.30 tot 12.00 en van 13.30 tot 16.00 uur.

KOM OP TEGEN KANKER
Meer dan ooit een noodzaak !
Dus op zaterdag 19 september 2009 tussen
10 en 12 uur zullen bloemenverkopers opnieuw gans Zuienkerke doorkruisen voor de
actie

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

Ook MOBIEL Blankenberge, een Dienst Aangepast Vervoer voor personen met een handicap, blijkt na een zekere inloopperiode ook
een schot in de roos te zijn!
Steeds meer mensen met een handicap, én
hun familie, vinden de weg naar Mobiel Blankenberge. Een consultatie bij de dokter, familiebezoek, een feest, een uitstapje, een hap
cultuur, een streepje muziek,… vanaf nu behoort dit allemaal terug tot de mogelijkheden.
Bovendien kan dit, binnen het systeem van
dienstencheques, tegen een uitzonderlijk laag
tarief.
Voor alle inlichtingen en reservaties:
050/43.35.15 en 050/43.35.24.
Adres: Werkwinkel, Kerkstraat 236, te 8370
Blankenberge.

Alle inlichtingen bij de volgende personen:
Bartel Jaspaert - 0479 65 67 06
Carine Verbeke - 050 42 70 48
Jacques Demeyere - 0479 27 25 91

ZEPPE&ZIKKI VRAGEN ‘RESPECT’ OP DE
WEG VOOR NIEUWE LEVENSLIJNCAMPAGNE
Zeppe & Zikki willen ook in onze gemeente meer
‘Respect!’ op de weg. In het verkeer is het niet
alleen een kwestie van ‘ben ik de zwakke of
sterke weggebruiker?’ maar van met elkaar rekening te houden. Zorg niet alleen voor jezelf,
maar ook voor de ander.

VZW ‘T SCHOONSCHIP
Dienstencheque-onderneming ’t Schoonschip
blijft haar stevige koers varen. Inmiddels doen
meer dan 300 klanten, wekelijks of om de 14
dagen, uit Blankenberge én Zuienkerke beroep
op onze dienst. ’t Schoonschip heeft ondertussen de kaap van 50 werknemers gerond en
stelt verder alles in het werk opdat de klant
9

8691 lichtgewonden, 781 zwaargewonden en
76 doden, was de trieste balans van het aantal
verkeersongevallen bij jongeren en kinderen in
2007. (bron FOD Economie)

daarom binnenkort een nieuwe grootschalige
sensibiliseringscampagne via spots op tv, radio
en advertenties in dag- en weekbladen. Een
campagne, in samenwerking met de Federale
overheidsdienst Mobiliteit en Verkeer, met de
boodschap ‘Zorg voor jezelf, zorg voor de ander’. Alleen samen kunnen we verder bouwen
aan een veiliger verkeer. De Centrale figuren in
de campagne zijn Zeppe&Zikki.
Zij zijn de boegbeelden van Levenslijn en hebben ondertussen ook hun eigen programma
bij VTM, waarin ze op een humoristische maar
verantwoorde manier de gevaren van de weg
trotseren.
Kleef de sticker en win!
In het gemeentehuis kan je een gratis sticker
van de actie ophalen en op de wagen kleven.
Op die manier steun je niet alleen de Levenslijnacties maar maak je meteen ook kans op
een verblijf in één van de acht Sunparks vakantieparken in België, Nederland of Duitsland.

Het blijft voor hen de belangrijkste doodsoorzaak. We kunnen dus niet bij de pakken blijven zitten en lijdzaam toezien. Levenslijn start

OPENBAAR ONDERZOEK GEMEENTELIJK
RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN
Zonevreemde constructies binnen de deelruimte N.371
De gemeenteraad van 25/06/2009 stelde het
ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan-zonevreemde constructies binnen de
deelruimte N 371, vast.
Zoals de procedure het voorschrijft, wordt dit
ontwerp gedurende 60 dagen onderworpen aan
een openbaar onderzoek. Dit onderzoek start
op 17/08/2009 en eindigt op 15/10/2009.
Het gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ligt
ter inzage voor de bevolking:
op het gemeentehuis, Kerkstraat 17, tijdens
de kantooruren.
De bezwaren en opmerkingen worden uiterlijk
op 14/10/2009, bij aangetekende brief toegezonden of afgegeven tegen ontvangstbewijs,
aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro).
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Openbare werken &
technische dienst

INRIT HOUTAVE DORP
Samen met AWV werden er verbeteringswerken uitgevoerd.

DE MAERE
De werken aan De Maere zijn voltooid.
Binnenkort wordt dit zaaltje officieel geopend.

Deze werken omvatten het aanleggen van een
inrijstrook, het aanleggen van een busperron
alsook het vernieuwen van de KWS bovenlaag
en het herstel van de zijstroken.
OPFRISSING BOMMEL
Dit gemeentelijk zaaltje was aan een opknapbeurt toe.
In de Bommel wordt er nieuwe vloerbekleding
gelegd en er is ook een nieuwe verlichting
voorzien.
Door de gemeentewerkmannen worden muren
en plafond in frisse kleuren geschilderd.

RIOLERINGSWERKEN VIERWEGE
Het gemeentebestuur hoopt dat deze werken
dit jaar nog kunnen aanvangen.

Wim Cools
Schepen openbare werken
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Alle timmer- en schrijnwerk in hout,
PVC en aluminium
Ramen en deuren - rolluiken - dakvensters
garagepoorten - rolluikautomatisatie
gips-kartonwanden - plafonds
binnendeuren - muggenhorren
zonnewering - dakconstructie - parket

Liebaert P.

Elektriciteit, sanitair, verwarming,
gyprocwanden en -plafonds, isolatie...
Kerkebilk 12, 8377 Houtave
050 322 611 of 0478 27 30 93
Geregistreerd aannemer

Vraag vrijblijvend inlichtingen, gratis offerte!

GRAFZERKEN in natuursteen,
rechtstreeks aan de bron.
Arduin - marmer - graniet - witsteen
12

Landbouw & milieu

den vóór het verstrijken van de vergunning.
Het Vlaamse Parlement besliste echter om
voor vergunningen met einddatum uiterlijk op
1/9/2011 een vervroegde hernieuwingaanvraag nu reeds mogelijk te maken.

MILIEUVERGUNNING VERVALT
1/09/2011: Milieuvergunning van meer
dan 2000 bedrijven in West-Vlaanderen
vervalt!
Voor meer dan 2000 bedrijven in West-Vlaanderen wordt 1/09/2011 een kantelmoment.
Dat is immers de datum waarop hun huidige
milieuvergunning komt te vervallen.
Het provinciebestuur van West-Vlaanderen
maakte een overzicht van alle bij haar gekende
vergunningen die uiterlijk lopen tot 1/9/2011
en die nog niet werden hernieuwd door de Deputatie. Zij vergeleken deze gegevens met de
gegevens van de gemeentes en met de gegevens van de Vlaamse Landmaatschappij. Alle
betrokken exploitanten zullen vóór 1 september 2009 een persoonlijk schrijven ontvangen,
om hen op de nakende vervaldatum van hun
milieuvergunning te wijzen en hen aan te moedigen vroegtijdig te hernieuwen.

Redenen genoeg
Om het vervroegde hernieuwingbeleid te stimuleren, stelt de provincie West-Vlaanderen in de
aanloop naar 2011 een competent team van
adviseurs ter beschikking. Zij staan klaar om
alle vragen hieromtrent te beantwoorden. Ook
een persoonlijk overleg met de exploitant vóór
de indiening van zijn dossier is mogelijk, om een
vlotte afhandeling van de procedure én van het
dossier te realiseren. Er kan contact worden
opgenomen met Saskia Pluym (tel: 050 / 40
32 68 of saskia.pluym@west-vlaanderen.be).
Deze service onder de vorm van een persoonlijke begeleiding bij de dossierbehandeling is
uiteraard een groot voordeel.
Bovendien lijkt de impact van de grote Vlaremtrein, waarbij een volledige herziening van de
indelingsrubrieken aangekondigd werd, op het
eerste zicht relatief beperkt te blijven. Slechts
een klein aantal klasse 1 bedrijven in WestVlaanderen zullen klasse 2 worden. Een hernieuwingaanvraag om die reden uitstellen
heeft dus weinig zin.
Daarnaast kan de exploitant nu reeds rechtszekerheid voor zijn bedrijf voor een langere periode creëren.

Verleend vóór 1/9/1991?
Ten hoogste 20 jaar geldig!
De Vlarem wetgeving ging van kracht op
1/9/1991. Hierdoor werden veel vergunningstelsels geïntegreerd in de milieuvergunning,
waaronder de ARAB-vergunning en de lozingsvergunning.
Vergunningen verleend vóór 1/9/1991 bleven
geldig, maar ten hoogste voor 20 jaar. Zo geldt
ook voor de aktenames van duizenden veeteeltinrichtingen.
De einddatum van vergunningen verleend vóór
1/9/1991, wordt door Vlarem I m.a.w. teruggeschroefd naar 1/9/2011.

De provincie West-Vlaanderen nodigt dan ook
alle betrokken exploitanten uit om in te gaan
op de mogelijkheid tot het vroegtijdig hernieuwen van hun dossier. Meer informatie is te vinden op de website www.west-vlaanderen.be
via de rubriek Leefomgeving.

Bovendien kan bij het veranderen van een
inrichting, de milieuvergunning maar worden
verleend tot de einddatum van de lopende
basisvergunning. Vermits voor heel wat bedrijven de einddatum van de milieuvergunning
1/09/2011 is, zijn ook ná 1991 veel vergunningen voor het veranderen van een inrichting
verleend die slechts geldig zijn tot 1/9/2011,

ACTIE ZWERFVUIL
In het kader van de campagne’zwerfvuil in de
vuilbak’, die zich dit jaar richtte naar sportieve en recreatieve fietsers, organiseerden een
aantal gemeenten, waaronder ook Zuienkerke
in maart een aantal opruimacties. Elke WestVlaamse intercommunale verlootte onder de
vrijwilligers 5 Bongobonnen: weekend natuur.
Cynthia Van Landschoot uit Zuienkerke was
één van winnaars.

Nu reeds hernieuwen!
Hernieuwen kan in principe vanaf 18 maan13

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

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

Algemene glasonderneming

E. Blomme & zonen
Ontmijnersstraat 7
8370 Blankenberge
tel. 050 41 40 31
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AFVAL ROND GLASBOLLEN
De milieudienst heeft al herhaaldelijk moeten
vaststellen dat er allerhande afval gedumpt
wordt aan de glasbollen.
Wij doen een warme oproep aan alle inwoners
om geen vuil aan de glasbollen achter te laten.
Vervuilers die op heterdaad betrapt worden,
mogen zich verwachten aan een fikse geldboete.

GESLAAGDE HUISZWALUWENACTIE
IN ZUIENKERKE
In het kader van het project “Biodiversiteit in
je gemeente” werkte de gemeente Zuienkerke
vorig jaar al samen met de kerkuilenwerkgroep
om deze zeldzame nachtdieren te steunen en
te beschermen.
Sinds vele jaren is er in het centrum ook een
kolonie huiszwaluwen die ieder jaar opnieuw
Zuienkerke uitkiest om er te komen broeden
en jongen groot te brengen. De nestjes zijn
verspreid te vinden onder de dakgoten van een
aantal huizen langs de Nieuwe Steenweg en
ook een paar in de Meetkerkestraat.
Het gaat echter niet goed met de huiszwaluwen, veel nestjes vallen af of verdwijnen en
vorig jaar waren er nog slechts 11 bewoonde
nesten. De zwaluwenwerkgroep kon de milieuambtenaar van Zuienkerke, Patrick Vanden
Fonteyne overtuigen om hier iets aan te doen
en deze kon op zijn beurt het gemeentebestuur
overhalen om een tiental dubbele kunstnestjes

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
Indien u geïnteresseerd bent, vragen wij U ons
te contacteren op het algemene 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:

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.

16/07 - 30/07 - 13/08 - 27/08 - 10/09 24/09 - 08/10 - 22/10 - 05/11
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.
De milieudienst.

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.

Alle dagen open, heel het jaar door.

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

Ter Doeststraat 4 - b-8380 Lissewege-Brugge 5 - tel. & fax 050-54 40 82
website: www.terdoest.be - e-mail: info@terdoest.be
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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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car Verhelst werd ook bereid gevonden om een
stukje gevel onder zijn dakgoot voor de huiszwaluwtjes geschikt te maken.

voor huiszwaluwen aan te kopen. Deze kunstnestjes werden door de technische dienst van
de gemeente zeer deskundig voorzien van een
mestplankje om overlast te vermijden.
Op woensdag 6 mei konden de nestjes op
aangeven van het deskundige advies van Mevrouw Hilde Denolf, zwaluwenspecialiste van
de Brugse Groendienst, geplaatst worden.

Ten slotte werden aan de oostkant van de
gebouwen van de Basisschool ook nog eens
twee dubbele kunstnesten onder de dakgoot
geplaatst aan de fietsenstalling.
Naast de bestaande 11 “natuurlijke” huiszwaluwennestjes zijn er momenteel dus 16 kunstnestjes bijgeplaatst en zal de kolonie hopelijk
het gastvrije Zuienkerke blijven uitkiezen om er
te komen broeden.
De volgende maanden kijken we zeker uit om
na te gaan hoeveel van de kunstnestjes bezet
worden door de huiszwaluwen.
Inwoners van Zuienkerke die interesse hebben
voor het project en ook willen meewerken aan
de kunstnestenactie mogen gerust contact opnemen met de milieuambtenaar, Patrick Vanden Fonteyne, op het telefoonnummer 050/
41 75 77

De eerste drie waren voorzien onder de dakgoot van De Notelaar.

Willy Vermeersch, (Gier) Zwaluwenwerkgroep

Om 8u30 gingen de mannen van de technische dienst aan de slag en in een minimum
van tijd plaatsten zij een metershoge stelling
tot bij de dakgoot.
Al vlug kon Roger het eerste paar kunstnestjes
aan de muur bevestigen.
De milieuambtenaar en een medewerker van
de technische dienst keken angstvallig toe en
zagen dat Roger zijn werk goed deed.
In de Meetkerkestraat woont ook al jaren een
huiszwaluw onder de dakgoot van huis nr 10.
De eigenaar van het huis ernaast, de heer Os17

D
” rie Koningen”
17de eeuwse polderherberg

Boerenbrood met hesp
diverse koude en warme schotels
tea-room
Open vanaf 11h30
gesloten op maandag, dinsdag en woensdag
(in juli en augustus enkel gesloten
op maandag & dinsdag)
Kerkhofstraat 17
8377 Houtave
Tel. 050 31 40 60
Gelegenheid voor familiefeesten en rouwmaaltijden
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Cultuur

Inschrijven bij Vormingplus Brugge vanaf 24
augustus ‘09 - 050 33 01 12
regio.brugge@vormingplus.be
Betalen voor de start van de cursus
rek.nr. 001-4046357-78
met vermelding van je naam en inschrijfcode

HERFST 2009 OVERZICHT CURSUSSEN
VORMINGPLUS REGIO BRUGGE
GEMEENTE ZUIENKERKE
Een avondje Turkije – Week van de Smaak
Günnur Karatas, een Brugse dame met Turkse
wortels, trakteert je op een avondje Turkije. Je
krijgt proevertjes voorgeschoteld en tips om
de typische gerechten zelf te bereiden. Günnur verweeft haar culinair verhaal met de rijke
geschiedenis en cultuur van Turkije. Ze vertelt
je over hun levenswijze en de positie van Turken in België. Genietend van Turkse koffie en
zoetigheden leer je enkele woorden Turks. En
natuurlijk is er ook ruimte voor jouw vragen.
• I.s.m. Vormingplus regio Brugge •
inschrijfcode 9452
dinsdag 17 november - 19.30u – 22.00u
Günnur Karatas - cursusprijs 12 euro
De Notelaar, Nieuwe Steenweg 96, Zuienkerke
Inschrijven bij Vormingplus Brugge vanaf 24
augustus ‘09 - 050 33 01 12
regio.brugge@vormingplus.be
Betalen voor de start van de cursus
rek.nr. 001-4046357-78
met vermelding van je naam en inschrijfcode

Schilderen en gemengde technieken
Renée Lodewijckx, kunstenares, laat jou de
keuze of je realistisch of abstract werkt, vrij of
met opdrachten. Je experimenteert met acryl
en andere verven, maar ook met niet-vanzelfsprekende materialen. Je werkt op papier,
hout, doek en je probeert verschillende technieken uit zoals drukken, patineren, lijmen…
Als beginner ga je op zoek naar structuren en
effecten in vorm en kleur. In elk schilderij komen weer andere texturen uit de verve. Wie
al een cursus ‘gemengde technieken’ volgde,
kan experimenteren met nieuwe, o.a. grafische, technieken.
• I.s.m. Vormingplus regio Brugge •
Deze cursus is geschikt voor beginners en voor
wie al ‘schilderen gemengde technieken’ volgde.
Breng een potlood, basiskleuren acryl of olieverf, borstels en een schort mee. Koop enkel
nieuw materiaal na overleg met de begeleidster.
Inschrijfcode 9374
9388
donderdag 19, 26 november, 3, 10, 17 december - 19.00u – 22.00u
Renée Lodewijckx - 70 euro
De Notelaar, Nieuwe Steenweg 96, Zuienkerke
Inschrijven bij Vormingplus Brugge vanaf 24
augustus ‘09 - 050 33 01 12 – regio.brugge@vormingplus.be
Betalen voor de start van de cursus
rek.nr. 001-4046357-78
met vermelding van je naam en inschrijfcode

Kalligraﬁe – unciaal schrift - vervolg
Je hebt het unciaal schrift al geoefend en je
wil je schrijfkunst verfijnen en nog beter in de
vingers krijgen. Je maakt ook kennis met een
aantal verluchtingstechnieken en werk je naar
eigen ontwerp aan een zelfgekozen tekst. Linda Six, kalligrafe, besteedt veel aandacht aan
persoonlijke feedback op je schrift en lay-out.
Ze leert je verschillende creatieve technieken
toepassen. Je experimenteert met verf, gekleurde inkten, platte borstel… en je ontdekt
de materialen die je goed liggen. Je exploreert
de speelsheid en creatieve vrijheid van kalligrafie.
• I.s.m. Vormingplus regio Brugge •
Deze cursus is geschikt voor wie al een cursus
‘kalligrafie unciaal schrift’ volgde.
Inschrijfcode 9374
donderdag 24 september, 1, 8, 15, 22, 29
oktober 2009 - 19.00u – 22.00u
Linda Six
cursusprijs 70 euro
De Notelaar, Nieuwe Steenweg 96, Zuienkerke

HEEMSTEDE
Heemstede, het heemkundige tijdschrift van
de gemeentelijke cultuurraad is reeds aan haar
14de jaargang toe.
De eerstvolgende uitgave verschijnt zeer binnenkort en zal volgende onderwerpen bevatten:
1. Belastingen Middeleeuwen - Franse Revolutie
2. “De Achtstam” – familietijdschrift
3. Slachters en veesnijders
19

den tot Freddy Verburgh, Meetkerkestraat 13
8377 Zuienkerke (050/41 83 67).
Een jaarabonnement op Heemstede, dat driemaal per jaar verschijnt, kost 9 euro.
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.
Ook personen die menen een individuele
bijdrage te kunnen leveren door hun persoonlijke betrokkenheid of deskundigheid, kunnen
vragen om deel uit te maken van de gemeentelijke Cultuurraad.
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 2009.

4. Interview met Cyriel Verté
5. Kwartierstaat Edmond Demeyere, familiegeschiedenis van Dijkgraaf en ere-Burgemeester
van Nieuwmunster.
Indien U eventueel geïnteresseerd zou zijn in
deze geschiedenis, en U zich wenst te abonneren op Heemstede, gelieve U dan te wen-

Lid worden van de Algemene Vergadering van de Cultuurraad
Ondergetekende;
Naam:.

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

Voornaam:.

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

Adres:.

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

tel.:.

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

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

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

❏ wenst aan te sluiten als individueel belangstellende.
Datum:

Handtekening:
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• Vrijdag 14 augustus 2009:
15 u: Straattheater: Feest in de stad
15 u: Diverse locaties in de stad
22u30: Muzikaal vuurwerk
Zeedijk ter hoogte van de Pier
• Vrijdag 21 augustus 2009:
19 u: Joshua
20 u: Jasper Erkens
21.30 u: A Brand
Haven
• Vrijdag 28 augustus 2009 – 20u:
Panache op safari!
Saveryszaal – CC Casino

BUREN BIJ KUNSTENAARS
De Provincie West-Vlaanderen organiseert in
2009, voor de zesde maal ‘Buren bij kunstenaars’. In 2008 participeerden 958 kunstenaars, verspreid over heel West-Vlaanderen.
Dit project loopt opnieuw gelijktijdig in de Provincie West-Vlaanderen, het Departement Nord
en het Departement Pas-de-Calais in NoordFrankrijk.
Buren bij kunstenaars 2009 wordt georganiseerd op vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag
18 oktober 2009. In heel de Provincie WestVlaanderen stellen kunstenaars hun atelierdeuren open. Amateurs of professionelen,
vanuit om het even welke discipline (grafiek en
tekenkunst, schilderkunst, beeldhouwkunst/
installatie, fotografie, video, kunstambachten,
mixed media…) kunnen zich inschrijven. Deelname is gratis.
Initiatieven met commerciële doeleinden zijn
niet toegelaten. De deelnemende ateliers
moeten in West-Vlaanderen gevestigd zijn.
Info: chris.minten@west-vlaanderen.be
050 403 402

Brochure met het volledige programma te verkrijgen in het cultuurcentrum.
2. Programma Parkies
15/07/2009
22/07/2009
29/07/2009
5/08/2009
12/08/2009

INTERGEMEENTELIJKE CULTURELE
SAMENWERKING DE BLAZUIN
De Blazuin’ staat voor het intergemeentelijke
samenwerkingsproject tussen De Haan, Blankenberge en Zuienkerke.

19/08/2009
26/08/2009

Douglas Firs / Mathieu &
Guillaume
Yamundo
El Créme Glace Quès
Sabien Tiels Live
Guy Van Sande –
zoeken naar Bob
Mr. Shark & The Silverfish Lite
Lenny & de Wespen /
Buurman

Praktisch:
Elke woensdag vanaf 19u.
Locatie: Park De Craene in Uitkerke
Toegang is gratis; je komt en gaat wanneer je
wil.

CULTUURPAKKET BLANKENBERGE
Overzicht activiteiten juli – oktober 2009
1. Programma Klankenberge
• Vrijdag 17 juli 2009 – 20u:
Mucho Gusto - Rotonde aan de Pier
• Vrijdag 24 juli 2009 – 20u:
Olla Vogala: Terra Incognita met Marcel
St.-Rochuskerk
• Vrijdag 24 juli 2009 – 23u:
Muzikaal vuurwerk
Zeedijk ter hoogte van de Pier
• Vrijdag 31 juli 2009 – 20u:
New Look Trio feat. Ronald Douglas
Tent aan de haven
• Vrijdag 7 augustus 2009:
14u: Straattheater for Kids
15u: Klankenberge for Kids Ketnet Band
20u: Vlaanderen zingt - Leopold III-plein

3. Cursussen Winteracademie 2009-2010
Vanaf september 2009 gaan de cursussen
van de Winteracademie, georganiseerd door
het cultuurcentrum, weer van start.
Gedetailleerde info en een brochure zijn te verkrijgen vanaf eind juni bij het cultuurcentrum.
4. Tentoonstellingen
“Masereel en de zee”
van 01/07/2009 – 04/10/2009
elke dag van 10u tot 18u
CC Casino – Zeedijk 150
Inkom: € 1,50 – € 3
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“ Collectie De Vent deel II”
van 06/06/2009 – 31/08/2009
open van maandag tot vrijdag
10u tot 12u – 14u tot 17u
donderdag tot 19u30
weekends en feestdagen van 14 tot 18u
CC De Benne - Hoogstraat 2
toegang gratis

Theater Antigone – Hola qué tal
Saveryszaal CC Casino
Dinsdag 13/10/2009 – 20u
Inkom: € 13
Bootleg Beatles - Bootleg Beatles in concert
Saveryszaal CC Casino
Zaterdag 24/10/2009 – 20u
Inkom: € 20

“Lokale kunstenaars”
van 18/09/2009 – 27/09/2009
open van maandag tot vrijdag
10u tot 12u – 14u tot 17u
donderdag tot 19u30
weekends van 14 tot 18u
CC De Benne - Hoogstraat 2
toegang gratis

Fred Delfgaauw en Sjaak Bral – De Nachclub
Saveryszaal CC Casino
Donderdag 29/10/2009 – 20u
Inkom: € 13
Brochure met het volledige programma te verkrijgen in het cultuurcentrum.

“Cartoons Griet”
01/07/2009 – 31/08/2009
CC Casino
toegang gratis

7. Zomernocturne
Eén avond tijdens de zomer stellen de Blankenbergse musea hun deuren open voor een
zomernocturne. Op 6 augustus blijven het CC
De Benne, Huisje van Majutte, Maritiem Museum De Scute, Zuivelmuseum, Masereel en
de Zee, Belle Epoque Centrum en World Pier
Exhibition open van 18u tot 21u.

Buitententoonstelling:
Beaufort03
28/03/2009 – 04/10/2009

Meer info over de nocturne is te verkrijgen in
het cultuurcentrum.

5. Open Monumentendag
op zondag 13 september in Blankenberge
Thema: ‘Zorg’
Brochure te verkrijgen vanaf half augustus in
het cultuurcentrum

Voor alle informatie:
Cultuurcentrum - Hoogstraat 2
8370 Blankenberge - tel. 050/43.20.43
cultuur@blankenberge.be
http://cultuur.blankenberge.be
openingsuren: open van maandag tot vrijdag
10u –12u 14u – 17u
donderdag tot 19u30

6. Cultuurpakket 2009-2010
Johan Verminnen – Solozeiler
Saveryszaal CC Casino
Zaterdag 26 september 2009 - 20u
Inkom: € 15

CULTUURPAKKET DE HAAN
OPEN MONUMENTENDAG VLAANDEREN
Open Monumentendag Vlaanderen is een evenement dat zijn bezoekers in zoveel mogelijk
steden en gemeenten laat kennismaken met
het bouwkundig, landschappelijk en archeologisch erfgoed.
Dit jaar werkte de toeristische dienst twee
begeleide zorgwandelingen en een literaire
kapelletjes fietstocht (25 km) met wedstrijdvraag uit. In De Haan stellen de vakantiehuizen

Reﬂejo Urbano – Aires Ciudadanes
Saveryszaal CC Casino
Vrijdag 9 oktober 2009 - 20u
Inkom: € 10
Familievoorstelling: Gilles Monnart – Mister O.
Saveryszaal CC Casino
Zondag 11/10/2009 – 15u
Inkom: € 3 - € 5 - € 7
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Joli-Bois en Atlanta en de verzorgingsinstelling
Dunepanne hun deuren open tijdens de wandeling.
In Wenduine wordt er ondermeer een bezoek
gebracht aan de oude sportzaal van het Grand
Air instituut en het klooster van de Zusters van
de Kindsheid van Maria ter Spermalie.
De wandelingen starten om 10 en 14u aan
het infokantoor (tramstation) van zowel De
Haan als Wenduine.
Deelnemen is gratis. Inschrijven hoeft niet.
De “kapelletjes fietskaart” is gratis te verkrijgen
in beide infokantoren vanaf 13 september.
Meer info over het thema of de georganiseerde
activiteiten vindt u in de brochure Open Monumentendag Vlaanderen die vanaf half augustus in de infokantoren te verkrijgen is, ofwel via
www.openmonumenten.be.

Cultureel aanbod 2009-2010
Het programma van de gemeentelijke dienst
cultuur voor het seizoen 2009-2010 ligt vast.
Reservatie kan telefonisch of per e-mail.

Zomertentoonstellingen
• 1-15/07
Arte 4 > O.C. d’Annexe

• Zaterdag 5 december ‘09
Kleinkunsteiland “Te vroeg, te mooi”
>20.30u · Wielingencentrum

• 16-31/07
Erna Molin > O.C. d’Annexe
Rik Wynants > Wielingencentrum

• Vrijdag 8 januari ‘10
Karl Vannieuwkerke en Les Supappes
“Wielerjaar 2009”
>20.30u · Wielingencentrum

• Vrijdag 25 september ‘09
Scala “Paper Plane”
>20.30u · Wielingencentrum
• Vrijdag 23 oktober ‘09
De Schedelgeboorten “Feestje! –
het beste van 15 jaar”
>20.30u · Wielingencentrum
• Vrijdag 20 november ‘09
Annemarie Picard, Myriam Bronzwaar en
Pol Goossen “Crème au beurre”
>20.30u · O.C. d’Annexe

• 1-15/08
Eddy Stevens > O.C. d’Annexe
Hubert Willems & Christiane Lampaert
> Wielingencentrum

• Zondag 17 januari ‘10
Willy Claes en Maurice Dean
“Anti-Rimpeltour”
>15u · Wielingencentrum

• 16-31/08
Paula Cas > O.C. d’Annexe
Leon Engelen > Wielingencentrum

• Vrijdag 12 februari ‘10
Annemie Gils “The Party is Over”
>20.30u · Wielingencentrum

Verenigingenbeurs
Op zaterdag 19 september kan je van 10
tot 18u in de gemeentelijke sporthal (Nieuwe
Steenweg, De Haan) kennis maken met de
werking van een 25 tal sport-, jeugd- en socioculturele verenigingen alsook met de verschillende adviesraden. De beurs staat open voor
iedereen die geïnteresseerd is in het verenigingsleven van onze gemeente.
Proef er van de demonstraties, optredens,
workshops en maak kennis met boeiende jaarprogramma’s. Iedereen van harte welkom!

• Vrijdag 26 februari ‘10
Walter Baele “vRRiesman”
>20.30u · O.C. d’Annexe
• Vrijdag 12 maart ‘10
An Nelissen “Obscene Fabels etc…”
>20.30u · Wielingencentrum
• Vrijdag 26 maart ‘10
Freddy De Vadder
“Freddy gaat naar de bakker”
>20.30u · Wielingencentrum
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• Vrijdag 16 april ‘10
Fleur “Sensitive”
>20.30u · Wielingencentrum

Samenspel
Samen leren musiceren en een echt concert
geven! Dit is een uitdaging voor jongeren en
volwassenen die minstens één jaar instrument
hebben gevolgd en gunstig advies kregen van
hun leraar. Volgende instrumenten komen aan
bod: koperblazers, klarinet, saxofoon, dwarsfluit en piano.
Op dinsdag 8 september kan men zich inschrijven bij de leerkracht.

• Vrijdag 30 april ‘10
Nicole en Hugo “Twee mensen één eenheid” - 40 jaar Nicole en Hugo”
>20.30u · Wielingencentrum
Info en kaarten:
Cultuurdienst De Haan - T 059/24.21.33
cultuurdienst@dehaan.be

· Kostprijs: De deelname is kosteloos.
· Uurregeling
Beginnelingen: di 17-18u
Gevorderden: di 19-20u

De zomer in met de bib
Bibliotheek Canticleer verwelkomt u graag
deze zomer opnieuw in de strandbibliotheek.
Vanaf maandag 6 juli tot en met zondag 23
augustus vindt u in De Haan en Wenduine een
uitleenpost met een ruime keuze aan leesmateriaal voor jong en oud.

4de jaar algemene muzikale vorming (notenleer)*
Deze lessen vinden plaats elke zaterdag vanaf 5 september.
· Kostprijs: € 120,00
Instrument volwassenen *
Volwassenen die over voldoende kennis notenleer beschikken, kunnen zich inschrijven voor
de cursus piano, dwarsfluit, klarinet,saxofoon
of koperblazers. Meer info kan men bekomen
bij de leerkrachten.
* Het 4de jaar notenleer en instrument volwassenen wordt op vrijwillige basis gegeven door
de diverse leraren. Dit is dus geen gemeentelijke organisatie.

Info:
Bibliotheek De Haan - T 059/34.10.80
bibliotheek@dehaan.be
Gemeentelijke academie voor muziek,
woord-toneel en kunst
Inschrijvingen
Dit jaar kunnen leerlingen inschrijven op
woensdag 2 september 2009 van 17-19.30u
in het O.C. d’Annexe (achter het gemeentehuis).

WOORD - TONEEL
Kinderen vanaf 8 jaar kunnen deelnemen aan
de opleiding woord-toneel.
Acteren, spelen dat je iemand helemaal anders bent. We verzinnen een rol, een plaats,
een situatie. Natuurlijk letten we op onze taal
(het heeft geen zin om de mooiste dialogen
te zeggen als niemand je verstaat) een sterke
inleving en de nodige expressieve bewegingen.
Klaar en actie!
De lessen starten op woensdag 9 september.
· Kostprijs: € 40,00
· Uurregeling
Groep 1: woe 13-14u. (3e en 4e leerjaar)
Groep 2: woe 14-15u. (5e en 6e leerjaar)
Groep 3: woe 15-16u. (1e, 2e en 3e middelbaar)

MUZIEK
Notenleer – Instrument
Kinderen kunnen vanaf 8 jaar het 1ste jaar
algemene vorming (notenleer) volgen. Tijdens
het 2de en 3de jaar notenleer kan een instrument (piano, dwarsfluit, klarinet, saxofoon en
koperblazers) aangeleerd worden. De eerste
les start op maandag 7 september.
· Kostprijs: € 40,00 (notenleer) en € 80,00
(instrument)
· Uurregeling*
1ste jaar: ma 16.30-18u & woe 17-18u;
2de jaar: ma 18-19.30u & woe 18-19u;
3de jaar: ma 19-20.30u & woe 19-20u.
* uren onder voorbehoud
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BEELDENDE KUNST
Jeugd
Kinderen van 7 tot en met 11 jaar kunnen
vanaf woensdag 9 september de cursus tekenen, schilderen en boetseren volgen.

wijzerde route werd licht aangepast en brengt
de fietser en automobilist langs de mooiste
plekjes van Groot-Zuienkerke. Langs de weg
kan men bij deze editie ook de vogelverschrikkers bekijken en beoordelen. Uit de ingevulde
beoordelingen wordt een aantal gelukkigen geloot die met een mooie attentie bedacht worden. Ten zeerste aanbevolen!

· Kostprijs: € 40,00
· Uurregeling
Groep 1: woe 13.30-15.30u.
Groep 2: woe 15.45-17.45u.

Nieuw is ook de nocturne op vrijdag 14 augustus van 18 tot 22u.

Jongeren van 12 tot en met 18 jaar kunnen
vanaf zaterdag 12 september zich op een creatieve manier uitleven.

De twaalfde Zuienkerkse kunstroute gaat door
op 8, 9, 14,15 & 16 augustus. De locaties zijn
op zaterdag en zondag open van 11 tot 19 u,
op vrijdag 14 augustus van 18 tot 22 u.
Op de handige folder vindt men alle namen
van de kunstenaars, een representatieve afbeelding van hun werk & een overzichtelijk
plan van de route.

· Kostprijs: € 40,00
· Uurregeling
za 10-12u
Volwassenen
Volwassenen kunnen op een vrije en ongedwongen manier kennis maken met diverse
disciplines, o.a. aquarel, olieverf, tekenen,
boetseren, steen bewerken, gips…
De lessen starten op dinsdag 8 september en
woensdag 9 september.

Meer info bij Annie Allemeesch tel 050 43 20
30 of annie.allemeesch@publilink.be

Jeugd

· Kostprijs: € 60,00
· Uurregeling
di 19-21u & woe 18.15-20.15u

De Roefelstuurgroep organiseerde dit jaar voor
de 13de maal in samenwerking met het gemeentebestuur Roefeldag voor de kinderen
van Zuienkerke.
Dat 13 geen ongelukgetal is werd hier bewezen:
De 156 kinderen konden opnieuw genieten
van een fantastische namiddag vol leuke activiteiten zoals je ze enkel op Roefel kan doen!
Bijvoorbeeld met een kraan werken of met
een bobcat rijden, zelf ijsroom maken, werken
in de keuken van het restaurant, het vuilnis
ophalen; of in het kapsalon of het schoonheidssalon aan de slag gaan. Als animator in
het rusthuis, als bakker of banketbakker, als
kunstenaar of knutselaar,als fietsenhersteller
of garagist, als metser of imker, mochten de
kinderen de handen uit de mouwen steken.
Ook paardrijden, een baby’tje wassen, een
verdachte oppakken, met de brandweerslang
een brandweerman natspuiten of met de hef-

De lessen muziek en woord-toneel vinden
plaats in het O.C. d’Annexe.
De les beeldende kunst wordt georganiseerd
in de bibliotheek Canticleer (naast de St-Monicakerk in De Haan).
Info:
Cultuurdienst De Haan
T 059/24.21.33
cultuurdienst@dehaan.be
CULTUURPAKKET ZUIENKERKE
TWAALFDE ZUIENKERKSE KUNSTROUTE
De Kunstroute is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een vaste zomerse waarde. Dit jaar
mogen we gerust van een XL-versie spreken
met maar liefst 21 deelnemende kunstenaars
op 9 binnen- en buitenlocaties. Schilders, keramisten, beeldenmakers, we hebben het allemaal in huis. De 25 kilometerlange, beweg27
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truck in de graanhandel werken, tomaten gaan
plukken, assisteren bij de geboorte van een
kalfje, timmeren en drummen behoorden tot
de mogelijkheden. Kortom er werd weer heel
wat afgewerkt op 20 juni!
En dat was niet alles want opnieuw waren er
allerlei leuke manieren om bij de activiteiten
te geraken, op de kar van de tractor, met de
koets, met de jeep, de moto, een gocart….

november 2009.
Een unieke kans om het podium te beklimmen
en je beste acteerbeentje voor te zetten!
Komt dat meespelen!
GEMEENTELIJKE SPEELPLEINWERKING
DE PLOETERS
De gemeentelijke Speelpleinwerking “DE
PLOETERS” opent de poorten op woensdag
1 juli tot en met vrijdag 28 augustus 2009
voor een spetterende zomervakantie.
(gesloten op 20 en 21 juli)
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 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

De 13de editie was opnieuw een fantastische
dag voor jong en oud en werd feestelijk afgesloten met het tromgeroffel van de drumband
Dink van Blankenberge.
Graag willen we alle enthousiaste medewerkers die de organisatie van Roefel mogelijk
maakten nog eens hartelijk bedanken voor
hun inzet.
Voor wie nog wil nagenieten zijn de sfeerbeelden en filmpjes te vinden op de website van
Zuienkerke: www.zuienkerke.be, onder gemeentelijk nieuws/menu/ nieuws uit Zuienkerke/ ‘onlusten te Zuienkerke’ en ‘Roefeldag’.
KOMT DAT ZIEN, KOMT DAT ZIEN!
Ben je tussen 15 en 25 (of ongeveer…) en
heb je zin om toneel te spelen maar ben je er
om welke reden dan ook nooit toegekomen?
Grijp dan nu je de kans. Iedereen is welkom,
met en zonder ervaring.
In samenwerking met code vzw organiseren
de Jeugd- en Cultuurraad van Zuienkerke een
“Bloemspeling”: Een ervaren regisseur werkt
op basis van teksten van een gekende auteur
een theaterstuk uit in samenwerking met plaatselijke geïnteresseerde acteurs en actrices. In
drie maanden wordt er gedurende 10 repetities gewerkt aan tekst en spel. Het resultaat is
een toonmoment van een klein uur.
Wij hebben reeds 8 jonge kandidaat-acteurs.
Er is nog plaats voor 4.
Ben je geïnteresseerd, schrijf je dan zo snel
mogelijk in bij de Jeugddienst via mail: We
contacteren je dan voor verdere afspraken.
inez.goderis@publilink.be

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.

Waar en wanneer?
De repetities starten in september. Het resultaat zal te zien zijn op het Cultuurcafé eind
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ren te laten ‘sporten’: ze hebben een laag zelfbeeld over hun lichaam, over hun fysieke capaciteiten, hebben vaak ook minder lichamelijke
mogelijkheden. Wat maakt dat deze kinderen
niet in sportverenigingen terechtkomen, niet in
turnpak durven deel te nemen aan de turnles, niet nog eens extra geconfronteerd willen
worden met hun beperkingen in het bijzijn van
‘gewone’kinderen en zo nog minder bewegen
dan hun klasgenootjes. Dikke kinderen worden
heel vaak gepest en uitgesloten. Dit is zelfs de
eerste reden om een behandeling op te starten.
Door op democratische wijze kinderen met
overgewicht een aangepast bewegingsschema
aan te bieden geleid door sportmonitoren én
hen en de ouders te begeleiden met een aangepast (op)voedingsadvies, werken we naar
een stabilisatie van het gewicht(terwijl ze nog
groeien) en een verhoging van de fitheid.
Move XL is een samenwerking van Logo Brugge, voedingsdeskundige Lien Joossens en de
provinciale sportdienst van West-Vlaanderen.
CLB Brugge en CLB De klaver staan in voor de
oudertraining.

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.
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

Voor meer info:
Logo Brugge - 050/32.72.95
Ingeborg.vandenbussche@log-brugge.be
Folders te verkrijgen in het gemeentehuis.

Preventie

MOVE XL
Move XL staat voor wetenschappelijke onderbouwde wekelijkse bewegingsactiviteiten op
maat van en voor kinderen van 6 tot 12 jaar
met overgewicht, met aandacht voor gezonde
voedingsgewoontes. Ook de ouders van de
kinderen worden begeleid en krijgen 6 sessies
oudertraining.
Overgewicht is het gevolg van een onevenwicht
tussen energieopname (via de voeding) en
energieverbruik (vooral lichamelijke activiteit).
We merken dat het deeltje ‘beweging’ (onmisbaar bij een gezonde levenstijl) nog onvoldoende aan bod komt bij de begeleiding van dikke
kinderen. Het is niet eenvoudig om deze kinde-

FIETSMARKERINGEN JULI & AUGUSTUS 2009
Zoals jaarlijks organiseert de preventiedienst
in juli en augustus extra fietsmarkeersessies.
Tijdens deze momenten mag u zich met uw
fiets aanbieden en wordt deze GRATIS voorzien van uw rijksregisternummer. Dit uniek
nummer zorgt ervoor dat uw fiets sneller aan
u terug kan bezorgd worden.
De fietsmarkeringacties in de maanden juli
en augustus vinden elke week plaats op donderdag van 14u00 tot 18u00.
De fietsmarkeersessies vinden plaats in het
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kaarterspaviljoen van het Koning Albert-I Park
(achter het stadhuis) van Blankenberge.

De kinderen van het vijfde en zesde leerjaar
gingen voor een hele week op bosklassen
naar De Hoge Rielen in Kasterlee. Het werd
een week van sport en spel, ontdekken en exploreren, waarnemen en studeren, ontspannen en genieten… Kortom er was daar van
alles wat een beginnende puber kan interesseren en boeien. Moe, maar voldaan was iedereen blij terug thuis te zijn.

Daarnaast worden ook nog twee acties voorzien tijdens Parkies, de wekelijkse zomerconcerten in Parc De Craene. Ideaal om met
uw fiets te bezoeken en deze direct te laten
markeren. U kan hiervoor bij de tent van de
preventiedienst terecht op 15 juli en 12 augustus van 18u00 tot 20u00.
Voor meer informatie kan u steeds terecht bij
de preventiedienst op het nummer 050/43
57 32.

Onderwijs
DE GEMEENTESCHOOL IN BEELD
Het schooljaar 2008-2009 zit er al weer bijna op.
De leerlingen en de leerkrachten van de gemeenteschool van Zuienkerke hebben weer
heel wat leuke en leerrijke activiteiten in het
derde trimester gedaan.
Het schoolfeest met als thema ‘Een blik terug
op…’, gaf de mensen een overzicht in woord
en beeld over de schoolfeesten en schoolactiviteiten van de laatste 20 jaar. Elke leerkracht
koos een nummertje uit de oude doos. Enkel
de kinderen van het zesde leerjaar sloten af
met een nieuw nummer. Dit om een nieuwe
aanzet te geven voor nog eens minstens 20
jaar verder!? Het schoolfeest, in zijn nieuwe

De rest van de school heeft die week een leuke sportdag gehad. Voor de kleuters was er
een circuit. Enkele sportieve ouders en grootouders begeleidden een groepje kinderen van
de ene activiteit naar de andere.

formule, werd een groot succes. De leerlingen en de leerkrachten denken eraan om op
deze manier verder te gaan.
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Onder leiding van Juffrouw Marianne verliep
alles vlekkeloos. In de namiddag werd nog
een heuse veldloop georganiseerd. Jammer
genoeg heeft een fikse regenbui snel een einde gemaakt aan de sportieve dag.

goed idee zou zijn. We verdeelden de verschillende taken: timmeren, kleuren, schilderen,
broek en lijf opvullen enz... onder de 32 kinderen. Iedereen had iets te doen. Het werd
een kleurrijk resultaat en onze vogelschrikken mogen best gezien worden. Wie de verschillende vogelschrikken eens wil bekijken,
kan deze zomer best eens een fietstochtje
maken doorheen het mooie polderlandschap
van Groot - Zuienkerke. In de velden, tussen
het opschietend maïs en graan, zal je wellicht
hier en daar een vogelschrik bespeuren. En
nu maar hopen dat de kinderen van leefgroep
2 en 3 een prijsje in de wacht slepen. Maar
het was sowieso al een super - activiteit over
de twee klassen heen.

De leerlingen van het eerste, tweede, derde en vierde leerjaar trokken naar het klein
strand in Jabbeke. Onder begeleiding van
medewerkers van SVS beleefden ook zij een
sportieve dag.
Het derde trimester wordt ook dit jaar traditioneel afgesloten met een reuze bingoavond.
We verwachten dan ook veel volk, want er zijn
terug massa’s mooie prijzen te winnen. De
opbrengst komt ten goede van de leerlingen.
Op dinsdag 30 juni om 11.50 worden de
schoolpoorten voor de kinderen weer voor 2
maand gesloten. We nemen afscheid van 24
jongens en meisjes uit het zesde leerjaar. De
leerkrachten wensen hen veel succes in hun
verdere schoolcarrière.
Vanwege het hele schoolteam wensen wij alle
lezers ook een deugddoende en ontspannen
vakantie toe!

Kinderen uit Roemenië
Elk jaar, rond Pasen, proberen we met onze
leefschool solidair te zijn met mensen die
in armoede leven. Dit jaar hebben we onze
schouders gestoken onder het project: “Summer school” in Cluj - Napoca in Roemenie. In
Cluj is er een grote universiteit, waar elk jaar
een aantal studenten studeert voor LO - leerkracht. Al een aantal jaren gaan er een vijftal
studenten van de Katho campus Torhout, naar
Cluj - Napoca, om er van hun Roemeense medestudenten te leren en omgekeerd.
De zus van Régine (leefgroep 3) steunt al jaren dit uitwisselingsproject en ging al tal van
keren naar Roemenie. Maar groot is telkens
hun verbijstering, als deze Vlaamse studenten zien, hoe weinig sportvoorzieningen en

LEEFSCHOOL AKKERWINDE
Vogelverschrikker
Gewapend met twee borstelstokken, hamer
en spijkers, kosteloos materiaal, verf en kwast
werkten de kinderen van leefgroep 2 en 3 samen aan het maken van twee vogelschrikkers
voor de wedstrijd van de gemeente Zuienkerke in samenwerking met de Boerenbond. We
dachten eerst samen na welke vogelschrik we
zouden maken. Algauw waren we het erover
eens dat een clown en een zeemeermin een

opvangmogelijkheden voor kinderen er maar
zijn in Roemenie. Eigenlijk is er omzeggens
niets...
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Een aantal jonge, pas afgestudeerde Roemeense studenten, hebben het aangedurfd
om een “Summer school” op te richten. Hiermee proberen ze de Roemeense kinderen
van de straat te halen, hen een middagmaal
aan te bieden en heel veel mogelijkheden om
aan sport te doen en te spelen.
Zo hebben de kinderen iets te doen, en blijven
ze weg van het lijmsnuiven en ander dingen.
Er is maar één groot probleem, er is geen
geld om sportmateriaal te kopen. Maar door
de grote inzet van onze leefschoolkinderen:
we hielden een solidariteitsmaal, verkochten
bloemetjes, hielden een honkbalwedstrijd
konden we op het einde van onze actieweek
aan Sabine ongeveer 580 euro geven voor de
mensen van de Summer school in Cluj - Napoca. Sabine zal dit in juli persoonlijk gaan
afgeven aan de oprichters van dit project in
Roemenie. De mensen zijn alvast ontzettend
blij met dit geschenk. Dank - je - wel aan de
vele ouders, collega’s enz.. om te komen
eten op onze overheerlijke Roemeense solidariteitsmaaltijd (bedankt Michel en applaus

voor je kookkunsten), bedankt ouders en
mensen in het dorp voor het kopen van lente
- bloemetjes !
POLDERSCHOOLTJE VERHUIST
OP 1 SEPTEMBER NAAR NIEUWMUNSTER!
De acht laatste kinderen van het ‘t Polderschooltje poseren samen met ouders en verantwoordelijken voor de laatste groepsfoto.
Straks 30 juni sluit jammer genoeg alweer
een dorpsschooltje definitief haar deuren.
De geschiedenis zal vertellen over de vele
mooie en waardevolle momenten in deze lieflijke school te Meetkerke. Gelukkig kunnen
ze straks verhuizen naar onze niet al te ver
afgelegen leefschool te Nieuwmunster.
Op de foto: 8 kleuters en hun moeders/
Marleen, de opvangdame/ Krista, de kleuterleerkracht / Steven, de leerkracht bewegingsopvoeding /Greet, de voorzitter van de
schoolraad. Ingrid de poetsdame/ Bart de
directeur.
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IN MERELBEKE
Onze reis naar Merelbeke was er één om
nooit meer te vergeten. Een week vol rijke ervaringen en avonturen voor de ganse school.
Enkele sfeerbeelden:

naar waar hij/zij moest. (een museum, een
monument,…) We vertrokken heel vroeg naar
onze bestemming, we kregen geld mee en we
moesten alles zelf kopen. (trein-, tram-, bus
en metroticketten maar ook toegangspasjes

voor de activiteiten) Er kwam een leerkracht
mee, maar die zei niks.”
Hieronder enkele reacties van de kinderen.
Josefien schrijft:
“De eerste dag gingen wij naar Gent. We gingen naar de Wereld van Kina en de sterrenwacht van Gent. De Wereld van Kina was zeer
leerrijk en interessant want je zag heel veel
opgravingen en dingen van vroeger, maar ook
de voorouders van de mens. De sterrenwacht
was ook heel erg tof! We moesten veel trappen doen om daar te komen. We mochten
door een zonnetelescoop kijken, de zon was
heel mooi om te zien.”
Bo ging de eerste dag naar Brussel:
“We vertrokken naar Brussel. Ik moest samen met mijn groepje zoeken naar het muziekinstrumentenmuseum. Daar konden we
luisteren naar muziek van soorten instrumen-

ZWERFKLASSEN
In de week na de paasvakantie ging ook
leefgroep 4 op educatieve week, tijdens
deze week trokken zij op zwerfklassen. Mathias legt even uit wat dit inhoudt: “Een paar
groepjes gingen naar Brussel en een paar
naar Gent. Elk groepjes kreeg een opdracht
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ten via een hoofdtelefoon. ’s middags zijn we
naar het Scientastic museum geweest. Dat is
een soort Technopolis onder de grond. (in het
metrostation) We konden er allerlei proefjes
doen.”
Ook Marjolein ging de eerste dag naar Brussel en was/is daar zeer enthousiast over: “De
zwerfklassen waren top, vooral die in Brussel!
De trein nemen en we waren weg! In Brussel
ben ik in de voormiddag met Paul, Ellen, Nikita naar het Stripmuseum geweest. Het ging
over alle stripfiguren. Dit paste goed in ons
W.O.- thema! We zagen ook gigantische tekeningen uit een strip.
De namiddag was het leukst en het interessantst want we zijn naar het parlement geweest. Ik was degene die het meest wist over
de partijen en de koning en zo. Samen met
een ander groepje gingen we de Kamer binnen. De Kamer was vroeger voor gewone burgers en de Senaat was voor de rijken. Dat
kon je zien, de Kamer was gewoon, de Senaat
chic.

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.
Alain De Vlieghe, Schepen van sport.
Gsm 0475/96.55.69
Mail: alaindevlieghe@hotmail.com
WANDELTOCHT SPORTRAAD ZUIENKERKE
Zondag 6 september 2009
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.
Inschrijving:
van 8.00 u tot 15.00 u
Afstanden:
7 – 12 – 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

Opendeur in leefschool Akkerwinde,
Doelhofstraat 41-43, 8377 Nieuwmunster
op vrijdag 28 augustus 2009
van 16.30 uur tot 19.00 uur.
Iedereen welkom!

Sport en vrije tijd
BALGEWENNING
Ook voor het volgende 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
2001, 2002 en 2003( 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.
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U ORGANISEERT BINNENKORT EEN
ACTIVITEIT IN BOS OF NATUURRESERVAAT ?
DAN IS DEZE INFORMATIE VOOR U
VAN BELANG...
Indien u binnenkort een activiteit organiseert
in een bos of natuurreservaat, dan gaat u
best eerst na of deze activiteit risico’s inhoudt voor andere bezoekers of voor de aanwezige fauna en flora. Dit kan u doen door de
website van het Agentschap voor Natuur en
Bos te raadplegen: http://www.natuurenbos.
be/nl-BE/Thema/Toegankelijkheid/Organisatie_activiteit/Wanneer_risicovol.aspx

mer de ideale tijd om lekker bij te lezen. Weer
of geen weer, de bib zorgt gratis en voor niks
voor angstzweet en bliksemschichten.
Want, wist u dat u onze bib zowat 1.000 thrillers, detectives en horrorverhalen aantreft?
Herkenbaarheid vindt u zeker in de thrillers

Voor voetgangers (wandelaars, oriëntatielopers,…), fietsers (recreatieve fietsers,
MTB’ers), ruiters en menners (mushers, bestuurders van paardenkoetsen, …) gelden
er afzonderlijke voorwaarden. Indien u tot de
conclusie komt dat uw geplande activiteit risicovol is, dan dient u een aanvraag tot machtiging van de geplande activiteit in te dienen bij
de Provinciale Dienst van het agentschap. Dit
kan via het beschikbare invulformulier op de
website. Deze aanvraag moet minstens 5 weken voor het begin van de activiteit worden opgestuurd. Deze nieuwe regeling is gebaseerd
op het Besluit van de Vlaamse Regering van
5 december 2008 betreffende de toegankelijkheid van bossen en natuurreservaten. De
regeling gaat van kracht op 15 juli 2009. Dit
betekent concreet dat u als organisator vanaf
deze datum alle geplande activiteiten moet
screenen op basis van de richtlijn risicovolle
activiteiten en dat u mogelijks een aanvraag
voor machtiging moet invullen en opsturen.
Tot slot, indien uw geplande activiteit is opgenomen in een door het agentschap gemachtigde jaarkalender, dan hoeft u geen afzonderlijke machtiging meer aan te vragen.

van Jos Pierreux. Knokke-Heist is immers het
actieterrein van de gangsters die in Pierreux’
boeken opereren. Of leest u liever Scandinavische misdaadauteurs dan is de Millenniumtrilogie van Stieg Larsson vast iets voor u. En
misschien wordt u wel “Misleid” door Pieter
Aspes laatste boek.
Met uw speurtocht naar een spannend boek
kunt u thuis van start gaan.
Surf als de bliksem naar: http://winob.cevi.
be/webopac/vubis.csp?Profile=zuienkerke
en ga op zoek naar uw favoriete thrillers of
detectives. Of kom onmiddellijk bij ons langs,
speel zelf voor detective en ga op zoek naar
uw favoriete misdaadauteurs.
En Humo’s Misdaadbijlage vol thrillertips
hebben we voor u ook in onze “moordbibliotheek”!
ZUIENKERKSE AUTEUR, KATRIEN VERVAELE
HEEFT EEN NIEUW BOEK
Katrien Vervaele is auteur van meerdere
jeugdboeken en vast medewerker bij Plus Magazine.
Zij is geboren in Oostende, woont momenteel
in Zuienkerke, werkt in Blankenberge en is gepassioneerd door het leven op en rond de zee.
Katrien Vervaele gooit het vanaf vandaag over
een andere boeg.
Na 11 jeugd/adolescentenboeken, komt ze
nu op de proppen met een bundel verhalen
voor volwassenen.

Bibliotheek
MAAK ER EEN ZOMER
MET SPANNENDE BOEKEN VAN!
Bezeten door bloedstollende thrillers en
spannende moordverhalen? Verlekkerd op
ijzingwekkende politiedrama’s, rammelende
skeletten of slimme detectives? Dan is de zo36

EEN GREEP UIT DE AANWINSTEN
VOLWASSENENAFDELING
Romans
Verloren / Harlan Coben
Het spel van de engel / Carlos Ruiz Zafon
Informatieve boeken
Ik heb een mens vermoord: drie moordenaars
vertellen / Machteld Libert, Walter Damen,
Chris Dillen
Vissersvrouwen: 26 levens, één verhaal /
Katrien Vervaele
JEUGDAFDELING
Leesboeken
Wolf en hond / Sylvia Vanden Heede
Fantasia IV: het drakenei / Geronimo Stilton
Weetboeken
Zo worden kleine dieren groot op de boerderij
/ Anne Royer
Hocus Pocus: over illustere illusionisten en
hun geniale trucs / Paul Kieve
1000 superleuke moppen voor de jeugd
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

Katrien Vervaele brengt in “Vissersvrouwen”
het verhaal van 26 Vlaamse vrouwen die vertellen over hun leven met een visser. De jongste: een meisje van achttien met grote, angstige vragen naar de toekomst. De oudste:
een vrouw van 92 die met veel melancholie
én veel plezier terugblikt.

E-mail: zuienkerke@bibliotheek.be

Katrien Vervaele brengt hun mooiste uitspraken en innigste ontboezemingen samen: over
het opvoeden van de kinderen, over de angst
tijdens storm en ontij, over de eenzaamheid,
over zonen die hun vaders opvolgen… Diverse situaties, diverse karakters, allemaal zo
verschillend.

Openingsuren:
woensdag: 17.00 – 19.00 u
Zaterdag: 10.00 – 12.00 u

KVcYZgdhincZ8DCHIGJ8I

Behalve dat ze stuk voor stuk zelfstandige en
sterke vrouwen zijn die ‘veel kunnen en moeten verdragen’.
“Vissersvrouwen” is een onmisbaar boek
voor iedereen die houdt van de zee en de visserijwereld, met sprekende portretfoto’s van
Wouter Rawoens.
Het boek is een uitgave van Lannoo en is in
‘De boekennok’ verkrijgbaar.
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Verenigingen

Er wordt een kuitendrankje aangeboden onder
de baan.
We verzamelen: om 10.30 u
Parochiaal Centrum, Ieperweg 8210 Loppem
Deelnameprijs: leden € 2 niet leden € 3,5
(jongeren jonger dan 12 jaar gratis).
In de prijs is een fietskaart, verzekering, Sultana- & Alpro-versnapering inbegrepen.
Gelieve uw deelname ter kennis te brengen
voor 20/8 bij:
Jacques Serruys - 0486/71.44.84
Van Belle Romain,
Nieuwe steenweg 106 - 050/41.35.62
Cuypers Henri, Dorpweg 24 Meetkerke
050/32.00.72
Valcke.Marijke@telenet.be of
http://www.pasar.be/zuienkerke

SACRAMENTSPROCESSIE … 2OO9.
17 mei was een hoogdag voor Zuienkerke: de
Sacramentsprocessie trok door onze straten.
Het weer was ons dit jaar welgezind zodat wij
konden uitgaan, in tegenstelling tot vorig jaar.
Wij danken iedereen die mee opstapte en de
talrijke mensen die meewerkten achter de
schermen: wagens opknappen, klederdracht
strijken, route uitzetten etc Aan al deze mensen onze hartelijke dank, want op deze mooie
dag moet er enorm veel werkt verricht worden
op een zeer korte tijd, want het spreekwoord
zegt: veel handen maken licht werk en dat was
bij ons zeker van toepassing.
Het is allemaal zeer goed verlopen. Dank duizend maal dank aan iedereen en aan het gemeentebestuur voor de logistieke steunen.
En wij kijken al hoopvol uit naar volgend
jaar. Dan gaat de processie terug uit op de
tweede zondag na Pinksteren dus op zondag
6 juni 2010 in voormiddag na de hoogmis van
9u30.
De processie vertrek om 10u15 en wij hopen
dat iedereen er terug wil bij zijn.
Op 22 november organiseert het processiecomité een ontbijt in de Notelaar om de lege
kas te spijzigen om kleine werken uit te voeren
aan wagens en kledij, En om volgend jaar nog
beter te kunnen werken rond processie
Noteer deze datum alvast in uw agenda. Breng
vrienden en familie mee ! Wij verwachten u !
Later volgt nog een uitnodiging.
Het processiecomité

Zaterdag 12 september 2009.
KAYAKTOCHT ZUIENKERKE
1. Avontuurlijke kayaktocht op het Blankenbergs vaartje, met een borreltje onder de baan.
Vertrek te Brugge, aankomst te Blankenberge.
2. Voor de niet kayakkers is een fietstocht
voorzien, waar we af en toe de waterliefhebbers kunnen toejuichen.
3. Inhuldiging van het verkozen mooiste plekje,
alsook met een drankje aangeboden op deze
prachtige locatie.
Vertrekuur: 13.00u
Vertrekplaats: kerkplein Gemeenteschool,
Nieuwe Steenweg 37 Zuienkerke
Traject: een 15 tal km kayakken op het vaartje
Prijs: leden 20  - Niet leden 23 € (verzekering, zwemvest, bus, kayak en drankjes inbegrepen)

ACTIVITEITEN PASAR
Zondag 23 augustus 2009.
Fietslus tussen Loppem en Torhout.
In organisatie van Pasar Regio Brugge.
Afstand:
Je ontdekt de streek van de kastelen, abdijen,
kloosters en buitenverblijven van de adel
uit de 18e en 19e eeuw.
Maar bovenal fiets je doorheen de ‘groene
long’ van de Provincie West-Vlaanderen.
Wij stoere fietsers kiezen voor de 50 km landelijke fietslus en nemen onze picknick mee.
38

Prijs: voor de fietsers:
leden 3 € - Niet leden 4 €
Inschrijven kan bij en voor 6 september 2009.
Wel vermelden waaraan je deelneemt!
Serruys Jacques - 0486/71.44.84
Caelenberghe Marleen - 0478/54.04.35
Cools Wim - 0496/83.22.75
Cuypers Henri - 050/32.00.72
Van Belle Romain - 050/41.35.62
Valcke.Marijke@telenet.be of http://www.pasar.be/zuienkerke
Storten op rekening:
Pasar Zuienkerke: 779-5946520-66

zoals viool, harp, bodhran, gitaar, banjo, fluit,
trekzak, smallpipes,...
En… aangezien het een aperitiefconcert is,
mag je erop rekenen dat het natje in de toegangsprijs begrepen is.
Concreet:
• zondag 27 september 2009 om 10u45
• hoeve ‘De Calangne’, Mareweg 6 te Meetkerke (fam. Stultjens)
• Toegangsprijs:
•• lid Gezinsbond:
individuele kaart 6 € (vvk 5 €),
gezinskaart 24 € (vvk 20 €)
•• geen lid Gezinsbond:
individuele kaart 7 € (vvk 6 €)
kinderen jonger dan 12 jaar: gratis
Info en kaarten:
www.gezinsbond.be/meetkerke
e-mail: gezinsbond.meetkerke@telenet.be
• Chris & Greet Colaert-Bombeke, Dorpweg
44, Meetkerke (050/ 31 33 82)
• Rita Muylaert - Dhondt, Klinkestraat 6,
Meetkerke (050/ 31 14 18)
• Erwin Stultjens, Mareweg 6, Meetkerke
(050/ 31 90 37)
• Henric Boie, Pastoriestraat 33 St-Andries
(050/38 36 02)

Ps. Mogelijkheid tot leggen van reserve kledij
in de bus op voorhand.
Volgende activiteit: 18/10 herfstwandeling
langs Brugse Vesten.
GEZINSBOND MEETKERKE
APERITIEFCONCERT TE MEETKERKE
SCHOTSE, IERSE en BRETOENSE folk
De Gezinsbond van Meetkerke organiseert met
de steun van de Cultuurraad van Zuienkerke op
zondag 27 september 2009 voor de vierde
keer een laatzomers aperitiefconcert binnen
het prachtige decor van hoeve ‘De Calangne’
in Meetkerke. De drie vorige uitgaven van het
concert waren een groot succes en de vraag
naar méér werd geregeld gesteld.
Met een gevarieerd programma treedt voor de
tweede maal de groep Onóir op. Wie Keltische
Folk zegt, zegt sfeer en daaraan zal het zeker
niet ontbreken. De groep telt een 7-tal leden.

TOUWTREKKERS “DE STOVE” RICHTEN IN.
VRIJDAG 18 SEPTEMBER 2009 vanaf 19 uur
12de warme beenhesp à volonté met groenten en frieten
kaarten enkel in voorverkoop
Koen: 0485/57.24.21
Martine: 050/31.25.06 of 0475/82.35.81
ZATERDAG 19 SEPTEMBER 2009 vanaf 21 uur
NACHT VAN DE HALVE LITERS
met Studio 2
ZONDAG 20 SEPTEMBER 2009
OM 13.30 uur
13de touwtrekwedstrijd en doorlopend springkasteel
WAAR ????
Reuzentent bij Hoeve Yvan Van Den Berghe
Lange Dorpweg 1 te Houtave

Zij nemen ons mee in het Keltische repertorium uit Schotland, Ierland en Bretagne. Naast
zang bespelen zij de typische instrumenten
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DAAROM :
• Wij herinneren onze vaste medewerkers
eraan dat we zeker weer aankloppen om hun
hulp te vragen !
• Wij kunnen altijd nieuwe medewerkers gebruiken: hoe meer verkopers, hoe gemakkelijker, vlotter en vlugger de actie verloopt !
• Wij vragen de bevolking ook dit jaar de vrijwillige verkopers vriendelijk te ontvangen en de
actie te steunen ! Zuienkerkenaars zijn gulle
mensen !!!

VVV ZUIENKERKE
Polderarrangement
Zoals vorige jaren richt de Zuienkerkse VVV opnieuw een polderarrangement in. Voor de prijs
van slechts 15 € wordt er een fietstocht met 5
sneukelhaltes (koffie, aperitief, boterham met
hesp of kaas, koffie met stuk taart en een trappist) aangeboden op verschillende locaties van
de vier deelgemeenten. Dit fietsarrangement
van ongeveer 40 km kan gedaan worden op
elke woensdag, vrijdag zaterdag en zondag van
begin juni tot eind september.
Daarvoor moet op voorhand ingeschreven
worden op het Zuienkerkse gemeentehuis tel
050/432050.
Op de dag zelf ontvangen de deelnemers de
map met plan, gedetailleerde routebeschrijving, documentatie en consumptiebonnen.
De tocht start om 10u00 in het gemeentehuis
of in het (weekends) Boldershof waar het mapje ter beschikking zal liggen.
Deze som van 15 € ligt lager dan de geafficheerde prijzen, door de door de samenwerking gemeentebestuur en VVV met de deelnemende horecazaken.
Tevens heeft de Zuienkerkse VVV nog een wandel- en fietsparkoers uitgestippeld.
‘t Puderondje
Zuienkerke heeft ook een prachtig bewegwijzerde wandeling nl t’Puderondje van 8,2 km
langs de Uitkerkse polders uitgewerkt door de
Zuienkerkse VVV. Hierover is er een mooie folder gratis te bekomen op het gemeentehuis.
Vierkerkenroute
Dit is een fietsroute van 28 km door Zuienkerke. Infobrochure aan 1,5 € te bekomen op
het Zuienkerkse gemeentehuis of bij de deelnemende handelaren.

Voel je je geroepen? Contacteer dan:
- Jacques Demeyere, schepen van ontwikkelingssamenwerking GSM: 0479 27 25 91.
e-mail: jacques.demeyere@telenet.be
- Jeannine Samijn, 11.11.11-coordinator voor
Zuienkerke GSM: 0474 65 56 85.
e-mail: jeannine.samijn@skynet.be

Gezondheid
ROOK NIET BIJ MIJ ! OOK ZUIENKERKE
DRAAGT ZIJN STEENTJE BIJ.
Roken tijdens de zwangerschap vormt een belangrijke risicofactor voor het ongeboren kind.
Maar ook na de geboorte is een rookvrije omgeving van essentieel belang voor een goede
gezondheid van het jonge kind. Het is een
boodschap die we niet genoeg kunnen herhalen.

Derde wereld
11.11.11-ACTIE
Novembermaand = 11.11.11-Actiemaand.
Het lijkt misschien nog veraf, maar toch zijn
de eerste voorbereidingen reeds getroffen met
11.11.11-West-Vlaanderen.
Dus waarom zouden wij u ook niet een beetje
wakker schudden voor de deur-aan-deur verkoop die doorgaat rond 11 november ?
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Het gemeentebestuur van Zuienkerke werkt
dan ook met plezier mee aan het project ‘Rook
niet bij mij!’ van het Logo (= Lokaal Gezondheidsoverleg), de Medisch Milieukundigen en
de Provincie West-Vlaanderen.

WATERPIJP ROKEN IS NIEUWE TREND
BIJ JONGEREN
Waterpijp roken is populair bij jongeren. Ze
denken dat deze vorm van roken minder schadelijk is en onderschatten de gezondheidsrisico’s ervan. Deze en andere trends blijken uit
een enquête die de Nationale Coalitie tegen
Tabak uitvoerde bij scholieren van 17 en 18
jaar naar aanleiding van de Werelddag tegen
Tabak op 31 mei.

Er is voldoende wetenschappelijk bewijs voor
een oorzakelijk verband tussen blootstelling
van (ongeboren) kinderen aan tabaksrook en
complicaties tijdens zwangerschap en bevalling, verminderd geboortegewicht, verminderde hoofdomtrek bij geboorte, verhoogd risico
op wiegendood, toegenomen incidentie van
meningokokkeninfecties, acute lage luchtweginfecties (0-3j), middenooraandoeningen, piepende ademhaling (0-5j), respiratoire
aandoeningen en aanhoudende verminderde
longfunctie. Bovendien blijkt uit een aantal cijfergegevens dat de Provincie West-Vlaanderen
slecht scoort wat betreft de rookproblematiek.

Wereldgezondheidsorganisatie zet gezondheidswaarschuwingen in de kijker
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voert
dit jaar campagne voor het aanbrengen van
gezondheidswaarschuwingen op de verpakking
van tabaksproducten. Gezondheidswaarschuwingen die tekst en beeld combineren, blijken
een van de meest kosteneffectieve methoden
om het publiek attent te maken op de gezondheidsrisico’s van roken.
In 2007 toonde onderzoek aan dat de helft
van de jonge rokers van oordeel was dat de
nieuwe foto’s de pakjes minder aantrekkelijk
maken. In Europa zijn de tekstwaarschuwingen
verplicht op de tabaksproducten. In ons land
staan er ook, als extra waarschuwing, erg veelzeggende foto’s op de sigarettenpakjes. Op
de verpakking van roltabak en sigarendoosjes
staat echter enkel een gezondheidswaarschuwing, en de verpakking van tabamel (die voor
waterpijp wordt gebruikt) vermeldt zelden iets
dat op een waarschuwing lijkt.
Dat zette de Nationale Coalitie tegen Tabak ertoe aan te peilen naar hoe jongeren de risico’s
van tabak inschatten.

‘Rook niet bij mij!’ richt zich tot zwangere ouders en ouders van jonge kinderen (0-3j). Het
project spoort artsen, zorgverleners en preventiewerkers aan om zwangere vrouwen en ouders van kleine kinderen (0-3j) te motiveren
om te stoppen met roken of om huisregels in
te voeren om een rookvrije thuis te creëren
voor hun kinderen.
Ook Zuienkerke draagt zijn steentje bij. Kersverse ouders krijgen vanaf juni bij de aangifte
van de geboorte op het stadhuis een slabbetje
en een deurhanger met de slogan ‘Rookvrij?
Ikke blij’ en heel wat handige tips.
Op de website www.rooknietbijmij.be vind je
alle info over stoppen met roken en nuttige
tips om niet te roken waar de kleine bij is.

Jongerenenquête toont verrassende trends
De enquête werd in april 2009 uitgevoerd in
Brussel en Duitstalig België bij 1.049 scholieren van 17 à 18 jaar, zowel Nederlandstaligen,
Franstaligen als Duitstaligen. Het onderzoek
toont aan dat 54 % al eens de waterpijp heeft
gerookt, 50 % sigaretten, 30 % cannabis, 27
% roltabak en 22 % sigaren.
Opvallend is dat de taal die thuis wordt gesproken geen noemenswaardige verklaring biedt
voor het experimenteren met de waterpijp bij
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Misvattingen duidelijk maken
Er bestaan duidelijk veel misvattingen bij scholieren over de waterpijp en de gevaren ervan.
Waterpijp bevat wel tabak, het water filtert niet
en door het verbrandingsproces komen er veel
toxische stoffen vrij. De zogenaamde tabamel
die gebruikt wordt in de waterpijp bestaat voor
25 % uit tabak en voor 70 % uit stroop en
fruitaroma’s, wat zorgt voor sterk geparfumeerde rookwolken die niet zonder gevaar zijn.
Bij het roken van een waterpijp wordt de rook
door een waterreservoir geleid en via een lange
slang opgezogen. De tabaksrook circuleert in
het water en is daardoor minder irriterend voor
de luchtwegen. Het water houdt gedeeltelijk de
nicotine tegen, maar niet de teer en het koolmonoxide. De verbranding is minder hevig dan
bij sigaretten (450°), en dat levert dan weer
meer koolmonoxide op. Bij een waterpijp moet
je ook sterk inhaleren en bereikt de tabaksrook
dieper de longen. Bovendien bestaat het risico
dat besmettelijke ziektes worden overgedragen
bij het doorgeven van het mondstuk.

de scholieren. 59 % van diegenen die thuis
Nederlands spreken, 53 % van de Franstaligen, 52 % van de Duitstaligen en 43 % van de
jongeren die thuis Turks of Arabisch spreken
hebben al geëxperimenteerd met de waterpijp.

Bij 36 % van de ondervraagden is het gebruik
van de waterpijp slechts sporadisch en niet recent.
Het dagelijkse tabaksgebruik is het hoogst
voor sigaretten (15 %), gevolgd door roltabak
(3 %), cannabis (2 %), waterpijp (1 %) en sigaren (minder dan 1 %).
Jongeren onderschatten gezondheidsrisico
waterpijp

Folder ‘Roken is niet cool!’
Tabak is altijd schadelijk, dat is dan ook de
boodschap van de minifolder ‘Roken is niet
cool!’. Deze minifolder wil jonge rokers niet
met de vinger wijzen, maar wel korte en duidelijke info geven over risicovolle gewoonten
waar de jongeren in hun vrije tijd onvermijdelijk
mee in aanraking komen, over het belang van
gezondheidswaarschuwingen op de verpakkingen, en over de ware bedoelingen van de tabaksindustrie.

Op de vraag, welke van de vijf tabaksproducten het minst schadelijk is voor de gezondheid,
antwoorden de scholieren in de eerste plaats:
waterpijp (23 %), sigaretten (14 %), sigaren (8
%), marihuana (7 %), roltabak (5 %), geen van
allen (44 %).

In Vlaanderen wordt de folder verspreid via de
Logo’s bij gemeenten, secundaire scholen,
jeugdverenigingen en sportclubs.

Zo denken 17-18-jarigen over de waterpijp:
• Waterpijp = natuurlijke kruiden
• Waterpijp is niet verslavend, dus volgens mij
het beste
• Er zit geen nicotine in en het wordt door
water gefilterd
• In een waterpijp zitten fruitextracten en die
zijn niet verslavend
• Fruit is gezond
• De rook van de waterpijp wordt geﬁlterd door
water, je inhaleert dus waterdamp
• Het is vermengd met water
• In een waterpijp zit geen tabak

Dringende oproep aan beleidsverantwoordelijken
De Nationale Coalitie tegen Tabak doet hierbij
ook een oproep aan de federale en regionale
overheid. Breder onderzoek is nodig om het
gebruik van de waterpijp bij jongeren in kaart
te brengen.
Op federaal vlak vindt de Coalitie dat gezondheidswaarschuwingen verplicht moeten worden
op de verpakking van alle tabaksproducten.
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Volgens de Coalitie zouden ook alle publieke
ruimten rookvrij moeten zijn. Prioritair zijn cafés en bars.
Op regionaal niveau is er nood aan campagnes
om jongeren adequaat te informeren over de
gezondheidsrisico’s van trendy rookgewoonten
en bestaande misvattingen uit de weg te ruimen.

maar mensen worden ook geconfronteerd met
toenemende onzekerheid en hooggespannen
verwachtingen. Relaties staan vaak onder grote druk.
De behoefte aan een gesprek hierover is begrijpelijk. Ook eenzaamheid, gezondheid, depressie enz.. zijn thema’s die vaak aan bod
komen.

Voor meer info of interview: Luk Joossens,
woordvoerder van de Nationale Coalitie tegen
Tabak, tel. 0486 88.91.22

Iemand aan de lijn
De vrijwilligers beluisteren de vragen en moeilijkheden van de oproeper. Zij denken mee,
voelen mee en zoeken mee. Ze helpen de oproeper ook zien wat hem, ondanks de moeilijkheden rechtop houdt. Indien nodig bezorgen
ze de contacten voor verdere hulp.
Tele-Onthaal werkt anoniem. Zowel de oproeper als de vrijwillige medewerker blijven voor
elkaar onbekend. Wat de oproeper vertelt blijft
strikt geheim. Dit biedt aan de oproeper de
veiligheid en het vertrouwen dat nodig is om
over zijn moeilijkheden te kunnen praten.
In Tele-Onthaal West-Vlaanderen werken een
95-tal vrijwilligers mee die er samen voor zorgen dat de dienst 24 uur op 24 uur bereikbaar
is. De omkadering, ondersteuning en vorming
van de vrijwilligers gebeurt door beroepskrachten.

De minifolder ‘Roken is niet cool!’ kan u gratis
krijgen bij het VIGeZ via 02 422.49.49
of katrien.tuytschaever@vigez.be
LUISTERHELDEN GEZOCHT
Met

valt 24 / 24 u te praten
Iedereen heeft het wel eens moeilijk. In het
beste geval kan je je hart luchten bij vrienden
of familie. Maar soms kan of wil je er niemand
bij betrekken die je kent. Per jaar krijgt TeleOnthaal West-Vlaanderen zo’n 27.000 oproepen van mensen die willen praten over hun
zorgen en problemen.
Via het telefoonnummer 106 is Tele-Onthaal
24 uur op 24 uur bereikbaar, elke dag van het
jaar. Aan de andere kant van de lijn luistert een
vrijwilliger.

Ook op internet
Sinds 2002 biedt Tele-Onthaal op geregelde
tijdstippen in de week ook hulp via een onlinegesprek op het internet via www.tele-onthaal.be.
Online is hét medium voor jongeren en jongvolwassenen.
Ook bij deze nieuwe communicatievorm staan
onze basisprincipes centraal. Internetcommunicatie is een bruikbaar en zeer aanvullend
medium in de hulpverlening vanuit Tele-Onthaal. Online krijgen we vaak oproepers die een
telefonisch contact (nog) niet aankunnen of
aandurven.

Voor iedereen
Tele-Onthaal biedt reeds meer dan 30 jaar telefonische hulpverlening. Ook na al die jaren
blijft Tele-Onthaal de nood aan een helpend
gesprek ervaren en dat op elk moment van de
dag en nacht, bij alle lagen van de bevolking
en bij verschillende leeftijdsgroepen.

Luisterhelden gezocht
Wil je graag meewerken als vrijwilliger? Wij zijn
dringend op zoek naar gemotiveerde kandidaten! Op 10 oktober 2009 start een nieuwe opleiding.
“Je ontvangt geen loon en toch word je ontzettend rijk” getuigt een anonieme vrijwilliger. “Je
krijgt er zoveel voor terug!”.

Toenemende onzekerheid
Door de jarenlange ervaring heeft Tele-Onthaal
niet alleen voeling met de persoonlijke problemen van oproepers maar ook een beeld van
wat gebeurt in de samenleving.. Het leven
is sterk geëvolueerd. Er zijn heel wat kansen
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Interesse? Bel 050/37.37.26 of mail naar
west-vlaanderen@tele-onthaal.be

ENO MAES, zoontje van Engels Tamar en Maes
Filip, geboren te Houtave op 7 juni 2009, wonende te Houtave.

Wie een luisterend oor nodig heeft kan 24 uur
op 24 uur terecht op het nummer 106.
Een onlinegesprek kan via www.tele-onthaal.be

THIAS DE LAERE, zoontje van Vandewalle
Leen en De Laere Stijn, geboren te Brugge op
19 juni 2009,wonende te Zuienkerke
Wij wensen Manu, Lili, Arthur, Jeanne ,Thobe, Victor, Tibo, Anastasia ,Thias en Eno een
lang, gezond en gelukkig leven toe.
HUWELIJKEN
SOMERS DOLORES, geboren te Brugge op
9 januari 1966 en HUYS PETER, geboren te
Brugge op 6 oktober 1964, gehuwd te Zuienkerke op 3 april 2009 .

Burgelijke stand
GEBOORTEN
MANU VANDAELE, zoontje van Brusseel Davida en Vandaele Benoit, geboren te Brugge
op 31 maart 2009, wonende te Houtave

DECLERCQ KATHELIJN, geboren te Knokke op
25 mei 1949 en OUTTIER JOSE, geboren te
Ieper op 8 juli 1954, gehuwd te Zuienkerke
op 19 juni 2009

LILI VLEMINCKX, dochtertje van Monteyne Rebecca en Vleminckx Johan, geboren te Oostende op 31 maart 2009, wonende te Nieuwmunster.

OVERLIJDENS
BELINDA SCHONMACHER, geboren te Hasselt op 8 september 1965 en overleden te
Blankenberge op 13 mei 2009, wonende te
Zuienkerke.

ARTHUR COLLA, zoontje van Haems Joni en
Colla Maarten, geboren te Brugge op 9 april
2009, wonende te Zuienkerke.

SUSANNE DE BUSSCHERE, geboren te Brugge op 26 juni 1918 en overleden te Brugge
op 14 mei 2009, weduwe van Roelens Herman, wonende te Houtave.

JEANNE DE RESE, dochtertje van Schiltz Julie
en De Rese Erwin, geboren te Brugge op 13
april 2009, wonende te Zuienkerke.

LOUIS GOVAERT, geboren te Brugge op 7 april
1951 en overleden te Blankenberge op 7 juni
2009, echtgenoot van Calemeyn Nadine, wonende te Zuienkerke.

THOBE ROBAEY, zoontje van Masschelein Sofie en Robaey Dino, geboren te Brugge op 14
april 2009, wonende te Zuienkerke.
VICTOR DEMEYERE, zoontje van Desutter
Christel en Demeyere Filip, geboren te KnokkeHeist op 11 mei 2009, wonende te Zuienkerke.

DRIESSENS GEORGIUS, geboren te Ardooie
op 17 oktober 1914 en overleden te Zuienkerke op 11 juni 2009, weduwnaar van Sys
Jeanne, wonende te Nieuwmunster.

TIBO MAES, zoontje van Teetaert Sophie en
Maes Bram, geboren te Brugge
Op 2 juni 2009, wonende te Houtave.

ANDRE DE VLIEGHE, geboren te Zuienkerke
op 16 december 1928 en overleden te Brugge op 15 juni 2009, weduwnaar van Demeulemeester Juliana, wonende te Zuienkerke.

ANASTASIA NORDIN, dochtertje van Lieve
Vanacker en Filip Nordin, geboren te Brugge
op 2 juni 2009, wonende te Zuienkerke

Wij bieden de familie onze deelneming aan.
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JUBILEA
LAURENT CROMBEZ EN ANDREA JONCKHEERE
Op woensdag 15 april 1959 huwden Laurent Crombez en Andrea Jonckheere te Snellegem.
Andrea is afkomstig van Snellegem, maar Laurent werd geboren –als een echte Vlaming- op 11 juli
1935 te Nieuwmunster en hij groeide daar ook op. Na zijn legerdienst begon hij als garagehouder in
Wenduine. Terwijl Laurent aan de auto’s werkte zat Andrea niet stil!

Zij nam de huishoudelijke taken waar; taken die ze regelmatig moest onderbreken om te gaan bestellen aan de benzinepomp, maar daarnaast hield ze ook de boekhouding bij. Ze kregen twee kinderen: Geert, die geboren werd in 1963, kreeg in 1965 een broertje Johan. Ondertussen zijn ze ook
de fiere grootouders van twee kleinkinderen van 9 en 11 jaar oud.
Na 37 jaar hard werken gingen Laurent en Andrea op rust en dat is nu al 12 jaar geleden. Ze wonen
nu weer in Nieuwmunster, helemaal “te lande” waar Laurent het elke dag druk heeft met de verzorging van zijn duiven. Andrea houdt veel van fietsen. Andrea en Laurent vierden hun jubileum op
zondag 19 april en werden gehuldigd door de gemeentelijke overheid.
JEAN COLIN EN MARIETTE BIESEMANS
Op 13 juni 1959 traden Jean Colin en Mariette Biesemans in het huwelijk in Matadi (toenmalig
Belgisch Kongo). Nu wonen deze jubilarissen aan de Lekkerbek te Nieuwmunster. Zij verkozen hun
jubileum te vieren met een reis. Wij wensen dat ze naast hun “huwelijksjubileum-reis” ook nog een
lange levensreis samen mogen afleggen!
PIERRE ROGGEMAN EN ALMA DE VOS
Pierre Roggeman en Alma De Vos huwden op 24 april 1959 te Gijzegem (nu een deelgemeente van
Aalst). Alma is de officiële naam van onze jubilaresse, maar haar roepnaam is Paula en met die
naam is ze veel gelukkiger! Pierre en Paula kregen één dochter Linda, die huwde en in Blankenberge
les kwam geven. En zo ontstond de band met Zuienkerke: het jonge paar werd Zuienkerkenaar. Hun
dochters –Sophie en Eva- verbleven in de week bij Pierre en Paula. Zij brachten hen op vrijdagavond
naar huis , brachten het weekend door in hun appartement in Blankenberge en namen de kinderen
na het weekend weer mee naar Aalst. Ze lieten hun oog vallen op een woning langs de Blanken45

bergse Steenweg, konden die kopen en gingen er wonen, in de nabijheid van Linda en Rudy.
Van zodra Pierre kon is hij op pensioen gegaan en hebben deze jubilarissen kunnen genieten van
een aantal zorgeloze jaren. Daarna doken er gezondheidsperikelen op, maar ze blijven optimistisch
en zij kunnen nu op hun beurt rekenen op dezelfde ondersteuning die zij destijds aan hun kinderen
gegeven hebben. Op hun huwelijksverjaardag ging de gemeentelijke overheid deze Gouden Jubilarissen thuis in de bloemetjes zetten!
Aan al deze jubilarissen: hartelijke gelukwensen ! Jacques Demeyere, schepen van feestelijkheden

UW PARTNER IN BANK, VERZEKERINGEN & IMMO

Leopold I Laan 52 - 8000 Brugge - Tel 050 31 00 35
Fax 050 32 10 44 - info@a-rs.be
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Mensen van bij ons

Bij het drinken van een ‘Brugse Zot’ deed Koen
graag een boekje open over zijn creatieve hersenspinsels.
“We beschouwen het boek als een
geschenk voor alle cartoonliefhebbers”

KOEN DE BRABANDERE
Op dinsdagavond 16 juni werd in het Brugse
stadhuis het boek “De avonturen van Patrick &
Yves” onder ruime persbelangstelling voorgesteld aan het publiek. In deze publicatie bundelen scenarist Koen De Brabander en illustrator
Bart Vantieghem een selectie van hun beste
cartoons over de lotgevallen van de Brugse
burgemeester Patrick Moenaert en zijn eerste
schepen Yves Roose. Omdat Koen De Brabander een viertal jaren geleden in onze gemeente
is komen wonen, vonden de leden van de redactieraad de publicatie van dit cartoonboek
een perfecte aanleiding om deze Zuienkerkenaar te interviewen. Als vertegenwoordiger van
brouwerij “De Halve Maan” stelde Koen voor
om de plaatselijke horeca te laten meegenieten. Daarom vond het gesprek plaats in het
dorpscafé “Boldershof”.

“Met scenarioschrijven begon ik voor de Brugse stadskrant ‘De Commeere’ en door de cartoonreeks ‘Manse van ’t Gotje’ kreeg ik enige
lokale bekendheid. Over de Brugse wijk waar
ik geboren ben, publiceerde ik het fotoboek
‘Sint-Jozef, een Brugse volkswijk’. Op de satirische internetsite www.moonartgallery.be
begon mijn samenwerking met de professionele tekenaar Bart Vantieghem, die al ervaring
had als illustrator van boeken van jeugdauteur
Marc de Bel en die meewerkte aan campagnes van Oxfam. Na een tijd kregen onze grappen een plaatsje in het ‘Brugsch Handelsblad’.
Elke week verschijnt er een drie-prenten-strip,

Foto: Jon Misselyn/Moonartgallery.be
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waarin we wekelijks burgemeester Patrick Moenaert, schepen Yves Roose en sporadisch een
aantal andere schepenen op een humoristische manier portretteren. Telkens baseren we
ons op een weetje of een roddel uit de interne
keuken van het college van burgemeester en
schepenen voor een korte dialoog. De tekst
en het scenario komen van mij en Bart werkt
de tekeningen uit. Het doet ons plezier dat de
bevolking van Brugge en omstreken onze cartoons leuk vindt en we vinden het fijn wanneer
ook mensen die niet op de hoogte zijn van het
reilen en zeilen in de Brugse politiek er mee
kunnen lachen. We zijn tevreden met het boek
dat te verkrijgen is bij de Brugse boekhandels
en bij ‘De Striep’ en met de belangstelling ervoor.
We beschouwen het graag als een geschenk
voor alle cartoonliefhebbers.”

vrije radio terecht en omdat hij altijd zijn dromen probeert te realiseren, woonde hij zelfs
een tijdje in Engeland. Ook in zijn beroepsbezigheden probeert hij het beste van zichzelf te geven.
“Van The Chocolate Line
tot De Halve Maan”
“Van opleiding ben ik chocolatier. Ik leerde de
knepen van het vak bij Dominique Persoone in
‘The Chocolate Line’. Maar ik doe heel graag
mijn werk als vertegenwoordiger voor brouwerij ‘De Halve Maan’. Twee collega’s gaan de
baan op voor de verkoop aan de horeca en ik
sta in voor de retail. Hierdoor liggen er geen
cafés op mijn route, maar ga ik wel in de hele
Vlaamse regio regelmatig langs bij bedrijven
zoals Delhaize of Carrefour. De verkoop van de
‘Brugse Zot’, een biertje dat op initiatief van
bedrijfsleider Xavier Vanneste ontstaan is in de

Koen geeft toe dat hij heel nieuwsgierig is en
altijd wil weten hoe de dingen in elkaar zitten.
Hierdoor kwam hij al op jonge leeftijd bij de
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brouwerij op het Brugse Walplein, loopt als een
trein. Ook de ‘Straffe Hendrik’ brouwen we nu
opnieuw zelf. Dit bier werd indertijd op vraag
van de toenmalige burgemeester Frank Van
Acker ter gelegenheid van een festiviteit voor
de eerste keer door de familie Maes-Vanneste
gebrouwen. Aanvankelijk was het een zwaar
bier dat na de overname door brouwerij Riva
heel wat lichter werd. Maar nu het opnieuw
in Brugge gebrouwen wordt, is het terug een
straffe tripel van 9 graden geworden.”
Als rasechte Bruggeling liet Koen zich verleiden
door enkele troeven van onze poldergemeente
en hij heeft er nog geen moment spijt van gehad.

Eigenlijk was ik er liefst blijven wonen, maar
dat wordt stilaan onbetaalbaar. Zuienkerke is
een mooi en dichtbij alternatief en biedt veel
meer mogelijkheden voor minder geld. Vier jaar
geleden zijn we in de Frans Liebaertweg gearriveerd en op 1 september 2007 zijn we hier in
het huwelijksbootje gestapt. Samen met mijn
vrouw Joke en mijn dochter Rilke, een peuter
van 18 maanden, maken we het opperbest.
We wonen in een rustige en aangename omgeving met heel sympathieke buren, die goed
overeenkomen. Luka, het dochtertje van onze
buren Brike en Pascal, verleende zelfs haar
creatieve medewerking aan ons boek.”
Noël Delaere

“Ons buurmeisje Luka
werkte mee aan ons boek”

ROLAND VANDEN ABBEELE
Roland Vanden Abbeele ontmoet niet minder
dan Björn van de groep ABBA zaakvoerder van
het Zweeds mineraalwater Stenkulla.

“Met Sint-Jozef heb ik een speciale band. Ik ben
er geboren en ook nadat ik met mijn ouders al
op driejarige leeftijd verhuisd was, kwam ik er
in mijn vrije momenten altijd heel graag terug
bij familie en goede vrienden. Ik voel me ook
nog steeds een echte Bruggeling en ben blij dat
ik een aangename job gevonden heb die me
regelmatig naar het centrum van Brugge leidt.
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Evenementenkalender
TERUGKERENDE ACTIVITEITEN

DATUM

UUR

OMSCHRIJVING

ORGANISATIE

PLAATS

ma

19

volleybal

Vakantiegenoegens

sportzaal

di

14

kaartnamiddag

Okra Zuienkerke

Notelaar

di
di
woe

19
14
19

volleybal
kaartnamiddag

30-70 volleybalclub
Okra Zuienkerke
Sint-Michielskoor

sportzaal
Notelaar
Sint-Michielskerk

Kubagramspelers &
fedes

Herberg
gemeenteschool

1ste woe
don

(behalve 2de woe/maand)

1ste vrij
2de vrij

20-23
16-17
17-18
18-19
19
19

laatste vrij
vd.maand
1de&3de zo
vd. maand

20
15 18.30

repetitie zangkoor
Kubagramavond
kleuterdansen (4-5 jaar)
Kinderdans (6-8 jaar)
Kinderdans (8-10 jaar)
kaarten
kaarten

De Troefkaarters
Cafetaria
Driekoningenkaarters herberg
Drie Koningen

biljart
Schieting wip

Biljart 2000

Boldershof
Nieuw Blauwe
Blauwe Torenvrienden Toren

OPROEP AAN AL DE VERENIGINGEN
STUUR ONS UW JAARKALENDER. WIJ PUBLICEREN ZE GRATIS
ARTIKELS BINNEN VÓÓR 1 OKTOBER 2009 – 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.

JULI 2009

DATUM

UUR

OMSCHRIJVING

ORGANISATIE

PLAATS

Zat 25

19.30

Reuze barbecue

Blauwe Toren

Feestzaal Blauwe
Toren
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AUGUSTUS 2009

DATUM
Zon 2

UUR
10-16

OMSCHRIJVING
Wijndegustatie

ORGANISATIE
Water bij de wijn

PLAATS
Doelhofstraat 14
Nieuwmunster

Zat 8 zon 9

10-18

Kunstroute

Cultuurraad

4 gemeenten

Vrij 14
zat 15
zon 16
Zon 23

18-22
10-18
11

Kunstroute
Sint-Bartholomeusfeest

Cultuurraad
Parochieraad

Zon 23

10:30

Fietslus

Pasar

4 gemeenten
Kerkplein- bij
slecht weer
Bommel
Loppem

SEPTEMBER 2009

DATUM

UUR

OMSCHRIJVING

ORGANISATIE

PLAATS

Di 2

Bloedgeven

Rode Kruis

Sportzaal

Zon 6
Zat 12

1619.30
8-15
13

Oudlandpolder wandeltocht
Kajaktocht

Sportraad
Pasar

Vrij 19
Zat 20
Zon 21

19
21
13

Warme beenhesp met frietjes Touwtrekkers
Nacht van de halve liters
de Stove
Touwtrekwedstrijd

Bommel
Kerkplein
Zuienkerke
Hoeve
Langedorpweg
Houtave

Zon 27
Zon 27

14
10.45

Fietstocht + barbecue
Aperitiefconcert

Ver. vd Beenhouwers Notelaar
Gezinsbond Meetkerke Hoeve de
Calangne

OKTOBER 2009

DATUM

UUR

OMSCHRIJVING

ORGANISATIE

PLAATS

Za 3
Zon 4

16-24
10-16

Rocktober
Wijndegustatie

Jeugdraad
Water bij de wijn

Zat 10
Zon 11

14-17
8-13

Nationale ziekendag
CD&V trefdag

Ziekenzorg
CD&V Zuienkeke

Sportzaal
Doelhofstraat 14
Nieuwmunster
Notelaar
Notelaar
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POLDERKRANTJE, 15 juli 2009.
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 en vrije tijd
bibliotheek
verenigingen
gezondheid
derde wereld
burgerlijke stand
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 (24 u op 24)
078/35 35 99
defect elektriciteit
078/35.35.00
melden gasreuk
0800/65.0.65
defect Openbare Verlichting
050/43.20.50 - 0800 6 35 35
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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 5 augustus, 2 september
en 7 oktober 2009.
Het gemeentehuis zal gesloten zijn op maandag 20 juli en dinsdag 21 juli 2009.

Gemeentelijke website: www.zuienkerke.com

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 2009 werd gewonnen door Rosa Tilleman uit Zuienkerke. Van harte proficiat. Het
woord dat we zochten was DARWINVINK.
Binnen het dierenrijk behoren de Darwinvinken, ook wel eens Galapagosvinken genoemd, tot de grote orde
der zangvogels en de familie der gorzen In de geschiedenis hebben de Galápagoseilanden, en dus ook de
Darwinvinken een zeer belangrijke rol gespeeld in de evolutietheorie van Charles Darwin. Vermits 2009 het
Darwinjaar is vonden we dit woord wel gepast.
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 18/08/2009. 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.

7.
8.

waar moet het zwerfvuil in ?
wat organiseert het processiecomité om de
lege kas te vullen
9. familienaam scenarioschrijver
10. welke wetgeving ging van kracht op 1/9/1991
11. in welke gemeente liggen de Hoge Rielen?

naam hoeve aperitiefconcert: de ………
voornaam zuienkerkse schrijfster
Zeppe en ?
land week van de smaak
in welke vorm wordt een sociale
tegemoetkoming verleend ?
wat is populair bij jongeren ivm roken?
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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

enkel in het Breughelhof

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

