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Beste inwoners,

Hoewel de zon weinig van de partij was afgelo-
pen zomer, heeft de jeugd toch fl ink wat energie 
kunnen opdoen tijdens de vakantie. Als afsluiter 
van hun verlof, konden ze zich uitleven op de Wei-
defeesten. Enkele dagen later zaten ze al op de 
schoolbanken en onlangs was het weer feest op 
“hun rocktober”… 

Ook in onze gemeente is er heel wat activiteit. 
Langs de Oostendse Steenweg wordt de door-
tocht van Meetkerke beveiligd en ook de fi etsers 
kunnen binnenkort op een veilige manier Meet-
kerke bereiken. 
De restauratiewerken van de boog aan “Het Do-
mein” te Nieuwmunster zijn aan de gang.
Aan onze gemeentegrens rijst een gigantisch win-
kelcentrum uit de grond…
De kerken van Zuienkerke, Meetkerke en Houta-
ve krijgen binnenkort nieuwe centrale verwarming 
op aardgas. 
De toegangsweg tot de kerk van Meetkerke werd 
recent vernieuwd.

De speelpleinen in de deelgemeenten werden 
grondig onder handen genomen.

In ons gemeentehuis hebben we er een nieuw ge-
zicht bij. Marc Maenhout werkt als stedenbouw-
kundig ambtenaar. Van harte welkom Marc, we 
hopen op een goeie samenwerking. 

Herfst… en dan staat de winter voor de deur. De 
natuur maakt zich op voor haar winterslaap. Nu 
we weer meer en meer binnenshuis gaan leven, 
wensen we jullie allen veel warmte en genegen-
heid tijdens de lange avonden.

Veel leesgenot

Wim Cools
Voorzitter redactieraad Polderkrantje  
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Woord vooraf

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 7 november, 5 december 2007, 9 januari 2008 en 6 februari 2008 is er zowel op de dienst bur-
gerzaken, fi nanciële dienst ,de technische dienst (dienst stedenbouw) en de politiedienst dienstver-
zekering tot 19 uur. 
Gemeentehuis is gesloten op:
donderdag 1 november, vrijdag 2 november, donderdag 15 november en vrijdag 16 november 2007.
maandag 24 december, dinsdag 25 december en woensdag 26 december 2007.
dinsdag 1 januari en woensdag 2 januari 2008.

NIEUWE OPENINGSUREN POSTKANTOOR: 

Maandag , dinsdag, donderdag en vrijdag : 9 – 12.15 uur
Woensdag : 13.30 – 16.30 uur
Tel. Post : 022/012345 

Polderkrantje: ann.michiels@publilink.be
Telefoon: 050 / 43 20 50

Ook te lezen op www.zuienkerke.be
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Gemeenteraad
ZITTING VAN 28 JUNI 2007
Aanstelling mevrouw Lucker-Vandenbussche 
Martine 
In de gemeenteraad van 26 mei heeft Martin 
Storme ontslag genomen als gemeenteraadslid.
Mevrouw Martine Lucker-Vandenbussche 1ste 
opvolger op de lijst Zuienkerke Plus bij de ge-
meenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 
wordt aangesteld als opvolger en legt de eed af.
Zij wordt tevens aangesteld als vertegenwoordi-
ger van de gemeente bij de algemene vergade-
ring van de OVSG, als plaatsvervangend verte-
genwoordiger bij de algemene vergaderingen van 
de VVSG en de Gemeentelijke Holding nv.
Gelet op de aanstelling van mevrouw Martine 
Lucker-Vandenbussche stelt de gemeenteraad 
de nieuwe rangorde van de gemeenteraadsleden 
vast.
Zij komt op de 7de plaats.

OCMW: jaarrekening en jaarverslag 2006
De gemeenteraad neemt eenparig kennis van de 
jaarrekening en het jaarverslag 2006.

Sint-Bartholomeus Nieuwmunster 
Ontvangsten   48.298,98
Uitgaven   38.836,19
Batig saldo   9.462,79
Aandeel gemeente  10.631,24

ZITTING VAN 26 APRIL 2007.
KERKFABRIEKEN
De gemeenteraad verleent eenparig gunstig ad-
vies aan de rekening van 2006 van:

Geconsolideerde eindbalans: 
Ontvangsten   48.298,98
Geconsolideerde resultatenrekening: 
Opbrengsten  300.775,28
Kosten   336.285,33
Resultaat van het boekjaar -  35.510,05
Gebruikte middelen van de gemeentelijke toelage
     43.750,42
Over te dragen negatief resultaat
    -  49.416,61 EUR

AANKOPEN
De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring voor de 
aankoop van een nieuwe server voor de fi nancië-
le verrichtingen van de gemeente en het OCMW.
Het bedrag wordt geraamd op 8.000 euro.

Retributie voor ophalen van groen- en tuinafval.
Onder “groen- en tuinafval” wordt verstaan: gras-
maaisel, klein snoeihout, haagscheersel, plan-
tenresten, bladeren, verwelkte bloemen,…
Boomwortels, keukenafvoer, aarde en zand, plas-
tiek, mest e.d. behoren niet tot groen- en tuinaf-
val.
Het aangeboden gras- en tuinafval moet aangele-
verd worden in een rolcontainer van 240 liter of 
360 liter type IVBO die aangekocht kan worden 
via het gemeentebestuur.
De retributie wordt forfaitair vastgesteld op 5 
euro per ophaalbeurt voor een rolcontainer van 
240 liter en 7 euro per ophaalbeurt voor een rol-
container van 360 liter.
De hiernavolgende voorwaarden dienen te wor-
den in acht genomen:
de ophalingen geschieden uitsluitend op afroep 
op de door het gemeentebestuur vastgestelde 
data twee maal per maand van maart t.e.m. no-
vember.
De rolcontainer met het groen- en tuinafval dient 
de dag van de ophaling door de aanvrager op het 
voetpad tegen de rooilijn geplaatst te worden.
De aanvrager is er toe gehouden het bedrag van 
de verschuldigde taks ten laatste daags vóór de 
ophaalbeurt te betalen.

Motie aangaande de strafrechterlijke verant-
woordelijkheid van mandatarissen.
De gemeenteraad van Zuienkerke betuigt zijn so-
lidariteit met de burgemeester van Damme die 
door de correctionele rechtbank strafrechtelijk 
verantwoordelijk wordt gesteld voor een ongeval 
op het grondgebied van zijn gemeente.
De gemeenteraad dringt bij de federale en Vlaam-
se overheid aan op een dringende wettelijke rege-
ling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid 
van mandatarissen.
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NIEUWE SAMENSTELLING LANDBOUWRAAD.
Demeyere Geert
D’hondt Paul 
Deschoolmeester Luc
Demeyere Walter
Cocquyt Dominique
Monbaliu Luc 
Laukens Geert
Schouteeten Johan
Vanderbeke Herbert
Claeys Rene

ZITTING VAN 26 JULI 2007
ONDERWIJS.
De uitbetaling van de leerkrachten van de ge-
meentelijke basisschool voor middagtoezicht 
schooljaar 2007-2008 wordt goedgekeurd.
Het gemeentebestuur van Zuienkerke zal als so-
ciaal voordeel tussenkomen op jaarbasis:
368,52 euro.
De gemeentelijke basisschool zal twee leerkrach-
ten en twee personen via de PWA-dienst aanstel-
len om mee te helpen in de refter.
Het gevolg van deze regeling is dat ook het vrij 
onderwijs van de gemeente sociale voordelen 
i.v.m. middagtoezicht zal bekomen. 

- De aankoop van nieuwe banken en stoelen ten 
behoeve van de gemeentelijke basisschool wordt 
goedgekeurd.
Er wordt een bedrag van 4.000 euro voorzien.

Het lestijdenpakket 2007-2008 wordt vastge-
steld : 
Verdeling lager onderwijs:
 • telling op 1 februari 2007: 120 leerlingen
 • 120 leerlingen geven recht op 160 lestijden

Aanvullend bij het lestijdenpakket:
 • Rooms-katholieke godsdienst 12 lestijden
 • Niet-confessionele Zedenleer 12 lestijden
 • Lichamelijke opvoeding 2 lestijden
 • GOK-uren  6 lestijden

Verdeling kleuterafdeling:
 • telling op 1 februari 2007 59 kleuters
 • 59 kleuters geven recht op  81 lestijden

BIJDRAGE IN DE KOSTEN 
INZAKE BRANDBEVEILIGING 
VOOR HET DIENSTJAAR 2001.
De gemeenteraad neemt kennis van het aandeel 
in de kosten inzake brandbeveiliging van onze ge-
meente voor het dienstjaar 2001 en brengt gun-
stig advies uit omtrent dit bedrag alsook nopens 
de afneming ervan van de op naam van de ge-
meente Zuienkerke geopende rekening bij Dexia 
Bank NV.
Het gemeentelijk aandeel bedraagt  42.968,15.

OVEREENKOMST TUSSEN DE VLAAMSE 
LANDMAATSCHAPPIJ
AFDELING VLAAMSE GRONDENBANK 
EN DE GEMEENTE ZUIENKERKE.
De gemeenteraad keurt de overeenkomst tus-
sen de Vlaamse Landmaatschappij – Afdeling 
Vlaamse Grondenbank en de gemeente Zuien-
kerke betreffende het ontvangen, controleren en 
doorsturen van aanbiedingen van het recht van 
voorkoop in kader van de wooncode en het recht 
van voorkoop in kader van de ruimtelijke ordening 
goed.

VASTSTELLEN VERGOEDINGEN ONTEIGENING 
GRONDEN LANGSHEEN DE OOSTENDSE 
STEENWEG.
Voor de aanleg van een vrijliggend dubbelrich-
tingsfi etspad worden gronden onteigend.
De vergoedingen voor de onteigening van gron-
den langs de Oostendse Steenweg worden goed-
gekeurd.
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MARC MAENHOUT DE NIEUWE
STEDEBOUWKUNDIGE AMBTENAAR
Marc Maenhout is de nieuwe stedenbouwkundig 
ambtenaar van ons bestuur.
Hij is 35 jaar oud, getrouwd met Cindy Bilaey (zelf-
standig thuisverpleegster) en vader van 3 kinde-
ren (Thomas 11 jaar, Niels 8 jaar en Caro 6 jaar)
Hij is woonachtig te Wenduine en zijn hobby is 
klassieke dans.

Hij bepaalde het diploma van industrieel ingeni-
eur bouwkunde en stedenbouwkundige
Sedert 2002 is hij werkzaam als stedenbouwkun-
dige/planoloog in Blankenberge.
  
Vanaf april werkt hij per week 1 ½ dag voor Zui-
enkerke, andere dagen werkt hij voor het stads-
bestuur van Blankenberge.

Hij is te bereiken op zijn kantoor (1ste verdiep) in 
Zuienkerke
 • 1e en 3e week van de maand: 
   woensdag van 9-12 uur en 13-16 uur
   donderdag van 9-12 uur
 • 2e en 4e week van de maand:
   woensdag van 9-12 uur
   donderdag van 9-12 uur en 13- 16 uur

Momenteel verleent hij advies bij stedenbouw-
kundige aanvragen en verkavelingsaanvragen.
In de toekomst, wanneer het gemeentelijk plan-
nenregister en vergunningsregister goedgekeurd 
is door de hogere overheid, zal Marc Maenhout 
ook vergunningen kunnen afl everen.
Wij wensen Marc een goede samenwerking toe.
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Informatie
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ACW MAAKT DE BRUG NAAR HET BELEID
Via een enquête wil ACW Zuienkerke onderzoe-
ken welke de problemen, de bekommernissen 
of de wensen zijn van de inwoners van Nieuw-
munster. Samen met hen willen we zoeken naar 
oplossingen voor eventuele problemen en deze 
naar de bevoegde instanties toe formuleren.

In november ontvangen alle inwoners van Nieuw-
munster een enquêteformulier in de bus en op 
woensdagavond 21 november om 20 uur zijn ze al-
len welkom in trefpunt “De Bommel” om de resulta-
ten van de enquête te bespreken in aanwezigheid 
van het college van burgemeester en schepenen.

Meer info bij Conny Van Belle, Nieuwe Steenweg 
122, 8377 Zuienkerke, gsm 0494 57 03 91, 
e-mail conny.vanbelle@pandora.be.

DUURZAAM KUSTBEHEER 
En de winnaars zijn…
Kijk verder en doe mee voor een
Award “Duurzaam Kustproject” 2008

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

www.slagerijherman.be

SPECIALITEIT

gehakt, worst, 
droge worst,
bloedworst ambachtelijke geitenkaas

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

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

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

TANIA ROOSE    VERHUUR - VERKOOP

De Smet De Naeyerlaan 8
8420 Wenduine

Tania@wendimo.be
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Ben jij actief aan de kust?
Heb jij een project met oog voor de toekomst?
Een project met aandacht voor duurzaamheid?
Stuur dan snel je aanvraag in! 

De Awards “Duurzaam Kustproject” worden in 
2008 voor de tweede maal uitgereikt door het 
Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer. Ze wil 
met deze award toekomstgerichte en duurzame 
initiatieven aan de kust in de kijker plaatsen. 
Dankzij de Awards kunnen deze projecten hun 
bekendheid vergroten, hun profi el versterken en 
meer knowhow verwerven over het duurzame be-
heer van onze kust.

Alle duurzame projecten die een positieve impact 
hebben op de kust kunnen deelnemen. De pro-
jecten mogen uitgaan van bedrijven alsook van 
verenigingen of overheidsinstanties. 

Heb jij zo’n project? Wil je graag kans maken op 
een award? Stuur dan vóór 15 december 2007 
je aanvraag in bij het Coördinatiepunt Duurzaam 
Kustbeheer. Voor alle nuttige informatie over het 
deelneemformulier, de timing, het reglement, 
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de jury en de beoordelingscriteria en voor alle 
andere vragen over de Awards kun je terecht bij 
het
Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer
Wandelaarkaai 7 - 8400 Oostende
Tel.: 059/34 21 47
Fax: 059/34.21.31
E-mail: sylvia.theunynck@kustbeheer.be
www.kustbeheer.be
www.dekustkijktverder.be

Doen! Want een Award geeft je project een duwtje 
in de rug.

KOM OP TEGEN KANKER 2007
13de Plantjesweekend 14, 15 & 16 september 
2007 “Kom op tegen Kanker” te Zuienkerke.
De hele “Kom op tegen Kanker” ploeg dankt ie-
dereen die door het kopen van een azalea mee 
gewerkt heeft aan het vestigen van een nieuwe 
recordverkoop van880 plantjes. Hierdoor konden 
we de som van  4400,00 overschrijven. Weerom 
behaalt Zuienkerke het beste resultaat in West-
Vlaanderen en ondersteunt zo op schitterende 
wijze deze nationale actie tegen kanker!

Voor alle Zuienkerkenaren en de verkoopsploeg 
een dikke profi ciat !

Bartel Jaspaert
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ZEECENTRUM
DE BRANDING

Rust- en verzorgingstehuis
Kortverblijf
Dagopvang

Serviceflats

Koninklijke baan 90
8420 Wenduine
050 43 30 00

www.de-branding.be
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WERKEN DUBBELRICHTINGSFIETSPAD
OOSTENDSE STEENWEG
De werken aan de Oostendse Steenweg zijn in 
volle gang.
Alle inwoners van Meetkerke werden via een info-
vergadering op de hoogte gebracht van het ver-
loop van de werken. 

BLANKENBERGSE STEENWEG
Momenteel bevindt de Blankenbergse Steenweg 
zich in zeer slechte staat. 
In het voorjaar van 2008 zal deze steenweg on-
der handen genomen worden door het Vlaams 
Gewest, Agentschap Wegen en Verkeer. Stuk per 
stuk zal het beton uitgebroken worden en terug 
hernieuwd worden.

BOOG BEGIJNHOF
De werken aan de boog in het Begijnhof zijn volop 
bezig. We hopen op mooie dagen om de werken 
vlot te laten verlopen.

TOEGANG MEETKERKE KERK
Het noordoostelijk deel van de toegangsweg naar 
de Kerk van Meetkerke is heraangelegd door aan-
nemersbedrijf Ronny Meulemeester uit Houtave.
Het resultaat mag gezien worden...

W. Cools - Schepen Openbare Werken

WERKEN DUBBELRICHTINGSFIETSPAD

BLANKENBERGSE STEENWEG
Momenteel bevindt de Blankenbergse Steenweg 
zich in zeer slechte staat. 
In het voorjaar van 2008 zal deze steenweg on-
der handen genomen worden door het Vlaams 
Gewest, Agentschap Wegen en Verkeer. Stuk per 

Openbare werken & 
technische dienst

 

Industrie Zone Blauwe Toren
Blankenbergsesteenweg 350

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

Fax: 050/31 78 82 - GSM: 0495/54 43 51
E-mail: herman@unicall.be
Bijhuis: Bruggesteenweg 6

9900 Eeklo - Tel. 09/377 24 66
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BEKENDMAKING: ONTWERP UITVOERINGSPLAN
MILIEUVERANTWOORD BEHEER VAN 
HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN
In uitvoering van het decreet van 02/07/1981 
betreffende de voorkoming en het beheer van af-
valstoffen, gewijzigd bij decreet van 20/04/1994, 
werd het ontwerp van sectoraal uitvoeringsplan 
Milieuverantwoord beheer van huishoudelijke af-
valstoffen door de Vlaamse regering principieel 
goedgekeurd op 07/09/2007.

Overeenkomstig artikel 36§2 van het Afvalstof-
fendecreet, wordt elk ontwerp voor een termijn 
van twee maanden ter inzage gelegd bij de ge-
meenten en bij de OVAM.

De termijn van het openbaar onderzoek loopt van 
dinsdag 11/09/2007 tot en met 10/11/2007.

Gedurende deze termijn ligt het vastgesteld ont-
werp ter inzage in het gemeentehuis, Kerkstraat 
17 te 8377 Zuienkerke, 
elke werkdag van 9 uur tot 11 uur.

Eventuele opmerkingen of bezwaren op het ont-
werpplan dienen 
vóór 10/11/2007, te worden toegestuurd naar 
het volgend adres:

OVAM
Dienst gemeenten
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
e-mail: huishoudelijkafval2008@ovam.be

Het voorlopig vastgestelde Algemeen Oppervlak-
tedelfstoffenplan zal tijdens het openbaar onder-
zoek ook toegankelijk zijn via de website:
www.ovam.be

VERDORIE, DE BUREN MAKEN LAWAAI !!!
Geluidshinder is een belangrijk probleem in Vlaan-
deren. Lawaai van buren staat er op de tweede 
plaats van de meest voorkomende vormen van 
geluidshinder.

Hoe dichter de bevolking naast mekaar leeft, hoe 
meer kans op hinder.
Wellicht daardoor hebben sommige gemeenten 
specifi eke reglementeringen met betrekking tot 
de zondagsrust en tot burenlawaai.
Geef toe dat we in Zuienkerke verre van op me-
kaar gepakt leven en daarom gaan wij uit van het 
principe van ‘goed gebuurschap’ en het gemeen-
tebestuur wil dat ook zo houden …

De gevoeligheid voor bepaalde geluiden verschilt 
van mens tot mens : wat voor de één een hinder-
lijk geluid is, valt de andere nauwelijks op. 
Maar die gevoeligheid (of overgevoeligheid) ver-
schilt ook van moment tot moment.
Niet alleen de geluidssterkte van het lawaai speelt 
dus een rol, maar ook de frequentie, de duur en 
het tijdstip. Enkele voorbeelden: op een doorde-
weekse dag komt het leven voor de meesten op 
gang vanaf acht uur, maar de zondag wil zowat 
iedereen wat langer van de rust genieten. Een 
tiener die misschien van keiharde muziek houdt, 
raakt wellicht over zijn toeren van burenlawaai in 
de examenperiode.

Misschien stoort u zich aan de buurgeluiden, en 
vinden de buren juist dat u te veel lawaai maakt ? 
In beide gevallen kan een verhelderende babbel 
in een ontspannen sfeer tot een bevredigende 
oplossing leiden. Met wat meer begrip voor el-
kaar en een paar simpele maatregelen kan zo’n 
probleem dikwijls snel opgelost geraken.

In dit artikel geven we tips om geluidshinder te 
vermijden, teweeg gebracht door volgende oorzaken.

TUINIEREN EN DOE-HET-ZELF
Geen lawaai maken bij gras afmaaien en bomen 
snoeien, bij timmeren en boren is een utopie.
• Let bij de aanschaf van nieuw materiaal op het 
etiket dat vermeldt hoeveel lawaai het maakt bij 
gebruik. Dit etiket is sinds 2002 in de hele Eu-
ropese Unie ingevoerd. Op het etiket staat ver-
meld: LWA (geluidsvermogenniveau) uitgedrukt in 
decibels (dB). Hoe hoger het getal, des te meer 
lawaai.
Gereedschap met een aanduiding van LWA 95-
100 dB is redelijk rustig, maar kan toch als hin-
derlijk ervaren worden als het gebruikt wordt tij-
dens rustige uren of in een rustige omgeving.

BEKENDMAKING: ONTWERP UITVOERINGSPLAN
MILIEUVERANTWOORD BEHEER VAN 

Hoe dichter de bevolking naast mekaar leeft, hoe 
meer kans op hinder.
Wellicht daardoor hebben sommige gemeenten 
specifi eke reglementeringen met betrekking tot 
de zondagsrust en tot burenlawaai.

Landbouw & Milieu
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• Probeer daarom de overlast zoveel mogelijk 
te beperken door deze klussen te klaren op re-
delijke tijdstippen (dus niet op zondagnamiddag 
bijvoorbeeld) en/of hierover goede afspraken te 
maken met uw buren.

MUZIEK
• Bij het draaien van muziek: Zet de muziek niet 
te hard en doe het op een aanvaardbaar tijdstip, 
zeker als u muziek in de tuin speelt. Maar ook 
als u binnen muziek beluistert enkele tips: houd 
deuren en ramen dicht, laat de bassen niet de 
hogere tonen wegdrukken en zet eventueel een 
hoofdtelefoon op.
• Bij het bespelen van een muziekinstrument: 
hou deuren en ramen dicht en plaats trillings-
dempers onder de poten van het instrument.
• Bespreek met uw buren het volgende: op welk 
tijdstip en hoelang is muziek maken geen pro-
bleem, waar is de beste plek om de apparatuur 
te zetten. Doe eventueel samen een luisterproef 
om tot een aanvaardbare oplossing te komen 
voor beide partijen.
• Geplande feestjes: breng uw buren op de hoog-
te van uw party (of nodig hen mee uit) en zet 
de muziek nooit zo hard dat u het geluid moet 
overschreeuwen: op iets stillere muziek kan ook 
gedanst worden, bij al te harde muziek kan niet 
meer gepraat worden!

CONTACTGELUIDEN
Het betreft hier de hinder die buren ondervinden 
bij aaneengesloten of halfopen bebouwing.
• De grootste boosdoeners zijn harde vloeren, 
en dit zeker in combinatie met hard schoeisel. 
Bij normaal woongedrag is er in dit geval reeds 
hinder, zodat het dragen van pantoffels de enige 
oplossing is.
• Hinderlijke schuifgeluiden kunnen vermeden 
worden door viltdopjes aan te brengen onder ta-
fel-en stoelpoten.
• Loop de trap niet op als een ‘wilde’, maar doe 
het rustig en kleef eventueel traptapijttegels op 
houten treden.
• Kleef viltstrookjes of schuimrubberen tocht-
strips in de deurstijlen. Als u de deur dan al eens 
dicht knalt zal het uw buur minder hinderen.
• Plaats uw huishoudelijke apparaten ( wasma-
chine, vaatwasmachine, droogtrommel) zo weinig 

mogelijk tegen woningscheidende wanden en zet 
ze op speciaal daarvoor bestemde doppen of te-
gels.

HUISDIEREN
• Blaffende honden.
Er zijn meerdere oorzaken waarom honden blaf-
fen, maar een goede verzorging en de juiste aan-
pak door het baasje kan veel verhelpen (goede 
voeding, voldoende aandacht). Dikwijls gaan hon-
den janken of blaffen als baasje niet thuis is. Laat 
uw hond dus zo weinig mogelijk alleen en als dat 
toch gebeurt geef hem dan wat speeltjes dat hij 
zich bezig kan houden. Elk ongewenst gedrag kan 
bovendien afgeleerd worden. Vraag advies aan 
ervaren hondenbezitters of bij de hondenclub.
• Kraaiende hanen.
Afdoende maatregelen zijn: een goed geïsoleerd 
nachthok al dan niet verduisterd. Door blinden 
voor de ramen te plaatsen kan je de nachtrust 
van je haan (en dus ook van je buur) verlengen.
Een doosje eieren (van je hen dan) voor je buren 
doet ook wel eens wonderen. 
Toon in elk geval uw goede wil en verbreek het 
contact met uw buren niet.

TOT SLOT:
• Bedenk dat u bereid moet zijn om rekening 
met uw buren te houden, als u dat ook van 
hen verwacht.
• Wees verdraagzaam voor elkaar en drama-
tiseer niet als uw buren tijdelijk wat luidruch-
tig zijn.
• Probeer altijd het probleem te bespreken, 
nodig uw buur uit voor een tasje koffi e en 
zoek samen naar een oplossing, want: 
• Een goede buur is nog altijd meer waard 
dan een verre vriend !

Jacques Demeyere, schepen van leefmilieu
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Michel Beirens-Erna Willems
Oostendsesteenweg 92

8377 Houtave-Zuienkerke
Tel. 050/31 97 39 - Fax 050/31 11 51

Tempelhof 65
8000 St. Pieters Brugge

CDV nr: 30876

ALLE VERZEKERINGEN
BELEGGINGEN

En vooral een vakbekwame service

Verzekeringen
Verzekeringen

HONDENPOEP
HONDENPOEP, NIET OP DE STOEP
 
We weten allemaal hoeveel het gezelschap van 
een huisdier kan betekenen voor de eigenaar.
Jammer genoeg leidt het gedrag van baasje-lief 
soms tot ergernis van medeburgers …
 

Op de stoep een hondendrol,
daaraan beleven enkel vliegen lol !

En hondenpoep onderaan je schoen,
dat is helemaal niet te doen.

Dus doe het kakje
in een zakje.

In Zuienkerke: nog geen boetes of straf
Maar hinder de buren niet 

met uitwerpselen van je ‘waf’
 
(Er zijn trouwens speciale zakjes te koop !)
 
 
Jacques Demeyere, schepen van milieu

TERUGBLIK 11-JULI VIERING ANNO 2007
Na jaren van optreden door uitboorlingen koos 
de cultuurraad voor talent van eigen bodem voor 
het culturele luik van de jaarlijkse 11-juli viering. 
Theater Kleiem hield in een aantal korte tafere-
len de Zuienkerkse Guldensporengangers een 
humoristische spiegel voor: waar zijn Vlamingen 
mee bezig? Na deze relativerende sketches over 
de kleine kantjes van het Vlaamse volk was het 
tijd voor de intussen legendarisch geworden uit-
gebreide receptie, ditmaal compleet huisbereid 
met lokale producten. 2007 was ook de eerste 
11-juli viering zonder de gewaardeerde inzet van 
Joel Boussemaere, die we langs deze weg willen 
bedanken voor zijn jarenlange medewerking en 
toegewijde co-ordinatie.

10DE ZUIENKERKSE KUNSTROUTE - KOEN’S ROUTE !
Op 11, 12, 15, 18 en 19 augustus streken voor 
de tiende keer kunstenaars in Houtave, Meetker-
ke, Nieuwmunster en Zuienkerke neer. Zij kregen 
een tijdelijke verblijfsvergunning en werden in 
scholen, gemeenschapszalen en gastvrije huizen 
gekazerneerd. Centraal in deze kunstroute stond 
Koen Scherpereel, nog zo’n kunstenaar die een 
tijdlang de luwte van de polders opzocht. Deze 
man vocht voor zijn leven tijdens de allereerste 
kunstroute in 1997 en verloor. Zijn kleurrijke per-
soonlijkheid liet echter goede herinneringen na 
en daarom besloot de Cultuurraad om een ode 
te brengen aan zijn leven en werk. Met de en-
thousiaste inbreng van zijn ouders, vrienden en 
familie werd een beknopte maar fi jne overzichts-
tentoonstelling opgezet in de Notelaar waarin 
alle facetten van zijn oeuvre aan bod kwamen. 
Bart Vansteenkiste, eigenaar van de Roeschaert 
en kunstminnaar, heropende voor de gelegen-
heid zijn zoldergalerij naast het restaurant en 
kleedde die prachtige ruimte aan met werk van 
Koen Scherpereel In de andere locaties brachten 
vrienden-kunstenaars – niet van de minste - elk 
op hun eigen manier een eerbetoon aan Koen 
Scherpereel. Pia Burrick maakte voor de binnen-
plaats van de Bommel een installatie met glasra-
men waarin ook een portret van Koen stak. Ook 
Peter Jonckheere verwerkte in zijn schitterende 
kijkdozenopstelling van tekeningen -haast onge-

TERUGBLIK 11-JULI VIERING ANNO 2007
Na jaren van optreden door uitboorlingen koos 

Cultuur
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ZELFBEDIENING

ip ‘t hoekstje

Nieuwe steenweg 64
8377 Zuienkerke
tel. 050/41 19 66

Dagelijks open van 7u tot 12u30 
en van 13u30 tot 19u

op ZONDAG doorlopend open van 7u tot 15u.

groenten, fruit, kaas, charcuterie, 
kaasplanken, fruitmanden, biermanden, 

grote keus wijnen en sterke dranken, 
dagelijks vanaf 7 u brood,

boterkoeken en patisserie - kranten, 
tijdschriften en wenskaarten

merkt- de trekken van Koen Scherpereel. Marleen 
Matthys haalde in haar veelluik de allerlaatste 
herinnering die ze had van haar bijna buurman 
op en speelde met een vaag silhouet: is hij er nu 
of toch niet? Waaide de geest van Koen Scherpe-
reel over de speelplaats van de school in Meet-
kerke, zo dicht bij zijn voormalig atelier? Guido 
Dobbelaere ontplooide in het Polderschooltje een 
indrukwekkend in memoriam rond Scherpereel en 
Bea, Koen’s muze van zijn beginjaren en tevens 
de dochter van Dobbelaere. De kern was het ge-
dicht Fantoompijn waarin zowel de vurige relatie 
tussen beiden als het verdriet om hun afwezig-
heid doorklonken. Op de zolder van Kunst-Klasse 
riep Koenraad Vandewiele met de levendigheid 
van zijn werk Scherpereel’s bruisende ritme op. 
Peter Six toonde ingenieuze, bijna geometrische 
tekeningen, die uitgeschreven liedteksten bleken 
te zijn. 
De naam van Koen Scherpereel weekte niet al-
leen de enthousiaste medewerking van beelden-
de kunstenaars los. Paul Landau bood spontaan 
om de muzikale omkadering van de opening te 
verzorgen. Fernand Bonneure duidde op beklij-
vende wijze de fi guur van Koen Scherpereel. Jos 

Depypere van de gelijknamige galerij uit Kuurne 
stelde een aantal werken ter beschikking. Dexia, 
de uitgever van de monografi e Koen Scherpereel, 
stelde gratis 100 exemplaren ter beschikking. 
De opbrengst van de verkoop van deze boeken 
ging naar Art for All, het kunstproject waarmee 
Jenny Verplanke en Wim Engels kinderen in Afri-
ka hoop op een beter leven geven en Picca, het 
schoolproject in Gambia waaronder Pia Burrick 
haar schouders zet. En daarbij kwam dan nog de 
bereidwillige maar daarom niet vanzelfsprekende 
inzet van de leden van de werkgroep Kunstroute 
en medewerkers uit de algemene vergaderinge 
die voor de gelegenheid een extra tandje bijsta-
ken, samen met de onontbeerlijke ondersteuning 
van de gemeentelijke diensten. 
Een dergelijke injectie van enthousiasme en ta-
lent kon bijna niet anders dan een stroom bezoe-
kers teweeg brengen. En zo geschiedde. 
Meer dan 1200 bezoekers kwamen naar de over-
zichtstentoonstelling in de Notelaar kijken. Bijna 
evenveel mensen bezochten de andere locaties. 
De Kunstroute 2007 was een waardige afsluiter 
en feesteditie van een decennium tentoonstellin-
gen. Op naar het volgende!

CULTUURCAFE
Kruis alvast 16 november in uw agenda aan
want dan staat er weer een Cultuurcafé op stapel. 
De komische goochelaar KOEN BOSSUYT zakt op 
vrijdag af naar DE NOTELAAR.
Toegang is GRATIS . Deuren open om 19.30 uur.
Allen daarheen voor een avond gezond amuse-
ment ! 
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BERICHT AAN DE BEVOLKING
Gezocht: mensen die willen meewerken en mee-
denken met de cultuurraad.

Meewerken met een schare enthousiaste men-
sen aan onze activiteiten: 11-juli viering, kunst-
route, kunstdorp, evenementen met de Blazuin. 
Meedenken en goede voorstellen uitdokteren in 
onze werkgroep advies. 

Frisse ideëen en werklustige handen zijn steeds 
welkom. Ook als je je enkel voor een bepaalde 
periode, project of interessegebied kunt vrijma-
ken waarderen we je inbreng. 
Voor meer info A. Allemeesch T 050/427048 E 
annie.allemeesch@publilink.be 

GEZINSDAG BLAZUIN IN ZUIENKERKE 
Op zondag 23 september organiseerde de Blazuin 
voor de eerste keer een gezinsdag. In elke part-
nergemeente stond er een acw tiviteit op het pro-
gramma die zowel ouders als kinderen aansprak. 
In Zuienkerke lag de klemtoon op het paard, meer 

bepaald op de variant het Belgisch trekpaard. De-
nise en Roland Dewulf – Decuyper van het Thien-
dehof hebben zich sinds een tiental jaar op het 
fokken van trekpaarden gestort en waren bereid 
om de deelnemers aan de gezinsdag over hun 
passie te vertellen. Naast de interessante toe-
lichting en het bezoek aan de stallen met droogin-
stallatie konden de bezoekers ook een hoefsmid 
aan het werk zien. Wie wilde kon een ritje op een 

heus trekpaard maken. Onder de deskundige 
leiding van circusatelier Woesh probeerden de 
kinderen gekke rijwie-
len, jongleermateriaal 
en draaiende borden 
uit. En dan mogen we 
zeker de overheerlijke 
broodjes en oliebol-
len – klaargemaakt 
volgens een zorgvul-
dig geheimgehouden 
KVLV-recept- niet ver-
geten, die gretig veror-
berd werden. Dit alles 
onder een stralende 
hemel. 

BEDANKT DENISE EN ROLAND !!!
Alain De Vlieghe - Schepen van Cultuur 

ACTIVITEITEN DE HAAN 
I Giocatori
Op zaterdag 20 oktober om 20.30 uur is I Gioca-
tori te gast in het ontmoetingscentrum D’Annexe. 
I Giocatori letterlijk “De Spelers” bestaat uit drie 
laureaten van de internationaal gerenommeerde 
Muziekkapel Koningin Elisabeth en brengen met 
“Passie en Romantiek” werk van Robert Schu-
mann, Johannes Brahms en Clara Wieck-Schu-
mann.
Kaarten: vvk  11,00/add  12,00.

Leah Thys en Brigitte De Man
Leah Thys, bekend van de tv-serie “Thuis” brengt 
met Brigitte De Man op zaterdag 1 december om 
20.30 uur in het Wielingencentrum een muziek-
theaterstuk over de legendarische Marlene Diet-
rich. Ontmoet “die Dietrich” in de kleedkamer 
van het Renaissancetheater in West-Berlijn, waar 
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BEGRAFENISSEN - CREMATIES - GRAFZERKEN - FUNERARIUM
www.begrafenissen-tavernier.be

Gistelsesteenweg 329 - Jabbeke
Tel. 050 81 38 48 - Fax 050 67 56 65

bvba

ze zich foeterend en smachtend van heimwee 
voorbereidt op een belangrijk concert. Achter de 
façade van glitter en glamour gaat een kwetsbare 
vrouw schuil…
Kaarten: vvk  13,00/add  14,00

ACTIVITEITEN BLANKENBERGE

1. Cursussen Winteracademie 2007-2008
Vanaf september 2007 gaan de cursussen van 
de Winteracademie, georganiseerd door het cul-
tuurcentrum, weer van start. 

Lachyoga: de kracht van innerlijke vreugde
Wanneer: kennismakingsles op maandag 1/10
volledige reeks: maandag 8/10 - 15/10 - 22/10 
- 5/11 - 12/11 - 19/11 - 26/11– 3/12 - 10/12- 
17/12 van 19u30 tot 20u30

Waar: Roeschaertzaal - CC Casino 
Bijdrage:   7 voor de kennismakingsles
     70 voor de volledige reeks

Halveer je energiefactuur: wegwijs in elektrici-
teit en gas
Wanneer: dinsdag 23/10 - van 19u30 tot 22u

Waar: Roeschaertzaal - CC Casino
Bijdrage:  8

Single zijn: een last of een kracht?
Wanneer: woensdag 28/11, 5/12 en 12/12 - 
van 19u30 tot 22u30

Waar: Roeschaertzaal - CC Casino
   Zeedijk 150
Bijdrage:  50

Creatief atelier
Wanneer: reeks 1 op 2/10 – 9/10 – 16/10 – 
23/10 – 6/11 – 13/11 – 20/11 – 27/11 – 4/12 
– 11/12. 
reeks 2 op 8/1 – 15/1 – 22/1 – 29/1 – 12/2 – 
19/2 –26/2 – 4/3 –11/3 –18/3.
Telkens van 13u30 tot 16u30.

Waar: CC Casino – Loge II
Bijdrage:  30 per reeks, extra materiaalkosten 
ongeveer  7 per werkstuk

Vilten
Wanneer: reeks 1 op 2/10 – 9/10 – 16/10 – 
23/10 – 6/11 – 13/11 – 20/11 – 27/11.
reeks 2 op 8/1 – 15/1 – 22/1 – 29/1 – 12/2 – 
19/2 –26/2 – 4/3.
Telkens van 19u tot 22u. 

Waar: CC Casino – Loge II
Bijdrage:  30 per reeks, 
extra materiaalkosten ongeveer  60

Gedetailleerde info en een brochure zijn te verkrij-
gen bij het cultuurcentrum. 
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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!

Blankenbergse Steenweg 2 - 8377 Zuienkerke
Tel./Fax 050/31 44 65 - GSM 0497/42 32 98

Bloemenweelde
Ezelstraat 111
8000 Brugge

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

Voor uw feesten thuis: traiteurdienst
Monnikenwerve 2 - 8000 Brugge

Tel. 050 31 16 44 - Fax 050 31 69 19

Gsm 0498 53 22 43

[naast Stock Vermeersch]

Sluitingsdag:
zondagavond en woensdagavond

Restaurant - Feestzaal - Tea-room
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Alle timmer- en schrijnwerk in hout en PVC
Ramen en deuren - rolluiken - dakvensters

garagepoorten - rolluikautomatisatie -
gips-kartonwanden - plafonds -
binnendeuren - muggenhorren

zonnewering - dakconstructie - parket

VAN VOOREN
Michel

Inbraakbeveiliging ramen & deuren

17

1. Cursussen 2 2.Tentoonstellingen
“Om en rond de Sint Amanduskerk”
van 05/10/2007 – 02/12/2007

Open van maandag tot vrijdag 10u tot 12u,
woensdag 14u tot 17u, donderdag van 16u tot 
19u30, weekends & feestdagen van 14 tot 18 u.

CC De Benne - Hoogstraat 2 
toegang gratis.

“De KSA Blankenberge, 75 jaar jeugdbeweging”
van 15/12/2007 – 31/01/2008 

Open van maandag tot vrijdag 10u tot 12u 
woensdag 14u tot 17u, donderdag van 16u tot 
19u30, weekends en feestdagen van 14 tot 18 u.

CC De Benne - Hoogstraat 2 
toegang gratis

3.Cultuurpakket 2007-2008

• Eva De Roovere – De Jager
Saveryszaal CC Casino
Zaterdag 27 oktober 2007 – 20u.
Inkom:  15

• Familievoorstelling
4Hoog – Schaduwduikers
Zondag 4 november 2007 – 15u.
Inkom:  3 -  5 -  7 

• Het Orlandusensemble – Mozart Requiem
St.-Rochuskerk
Vrijdag 9 november 2007 – 20u.
Inkom:  15

Bart Peeters – Slimmer dan de zanger
Saveryszaal CC Casino
Vrijdag 23 november 2007 – 20u.
Inkom:  17

Follia – Follia XL
Saveryszaal CC Casino
Zaterdag 8 december 2007 – 20u.
Inkom:  12

Raamtheater – Una Giornata Particolare
Saveryszaal CC Casino
Vrijdag 14 december 2007 – 20u.
Inkom:  10

Familievoorstelling
Lejo – Dag Hand
Zondag 6 januari 2008 – 15u.
Inkom:  3 -  5 -  7 

Brochure met het volledige programma te verkrij-
gen in het cultuurcentrum.
Voor alle informatie:
Cultuurcentrum 
Hoogstraat 2
8370 Blankenberge
tel. 050/43.20.43
e-mail: cultuur@blankenberge.be
website: http://cultuur.blankenberge.be

Openingsuren: 
open van maandag tot vrijdag 10u –12u 
woensdag van 14u – 17u
donderdag van 16u tot 19u30
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NIEUWS LEEFSCHOOL AKKERWINDE
Sinds de start op 3 september 2007 werden in 
leefschool Akkerwinde reeds heel wat leuke acti-
viteiten afgewerkt.

Op 3 september was er de onthaaldag met koffi e 
en versnaperingen voor ouders en kinderen
van leefschool akkerwinde.
Van 13 tot 14 september was er het tweedaagse 
tentenkamp onder het thema ‘Indianen’.

Alle kinderen van leefgroep 1 tot leefgroep 4 
werkten samen met de begeleiders en directie 
twee dagen rond dit onderwerp en bleven over-
nachten in tenten.
De kleuters kampeerden en sliepen in hun klasje, 
de leerlingen van de andere leefgroepen
sloegen hun tentje op in de schooltuin.
Doel van de tweedaagse : De leerlingen zich uit-
drukkelijk verbonden laten voelen met de
natuur en met elkaar. Vandaar dat de wijze cul-
tuur van de indianen de inspiratie vormde
voor dit startproject.
Op donderdag werden de kinderen, na het ver-
haal van ‘Grote Bizon’ verdeeld in groepjes.
Samen moesten zij 2 dagen lang opdrachten ver-
vullen, waaronder een ‘grote verentocht’.
Onderweg werden 7 grote taken vervuld zoals : 
beschilderen van stenen, zoekspel, maken
van tipi’s, rollen van vleesballetjes, boetseren 
van amuletten, schminken met klei, bootje
varen over het Blankenbergse ‘varretje’, tromme-
len (percutie) e.a.
De eerste avond werd afgesloten met een reuze-
barbeque onder leiding van een hele schare 

meehelpende ouders, relaxatie en een spannend 
indianenverhaal rond het kampvuur.
De volgende morgen startte met een heus ont-
bijtbuffet (weerom met veel helpende handen
van ouders en sympathisanten). Daarna werd ge-
oefend voor de viering, geven van een passende 
indianennaam, bewerken (via kerven en snijden) 
van stokken.
Om 14 uur werd het project afgesloten met een 
openluchtviering in de stille tuin van de school. 
Het project werd opgezet als kennismakings- en 
inleefmoment voor het nieuwe schooljaar. Wij ver-
geten zeker niet onze vele medewerkers hiervoor 

NIEUWS LEEFSCHOOL AKKERWINDE
Sinds de start op 3 september 2007 werden in 

Onderwijs
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nog eens extra te danken voor hun inzet voor dit 
super-geslaagd project. 

Leefgroep 4 trok op donderdag 20 september 
naar de verkeersdagen te Blankenberge.
Onder leiding van politie en preventiedienst kre-
gen de leerlingen praktische informatie over vei-
lig verkeersgedrag en eerste hulp.

Thema’s waren: de dodehoekproblematiek,
eerste hulp bij ongevallen door Rode Kruis, dra-
gen van fl uo-kledij om gezien te worden, behen-
digheid op de fi ets via het grote verkeerspel, nut 
van het dragen van de gordel via de tuimelwa-
gen, veilig fi etsen via de video in de mobi-wagen 
e.a. Het was een leerrijke en leuke activiteit. Met 
dank aan de preventiedienst.

Op zondag 30 september trokken een 15-tal spor-
tievelingen van onze school naar Blankenberge 
om er deel te nemen aan de jaarlijkse scholen-
loop, ter gelegenheid van de Vlaamse veldloop-
week. Het was een stralend weertje. We haalden 
met onze leefschool enkele mooie ereplaatsen 

binnen, waaronder een tweede plaats voor Steve 
Arnou, een vierde plaats voor Jonas Deklerck, en 
ook een top vijf voor Ulrike Arnou en Josefi en Ge-
loen. Profi ciat aan alle sportievelingen voor hun 
deelname aan deze loopwedstrijd.

We melden met vreugde de geboorte van Axel 
Vileyn, zoontje van Michel Vileyn (onze turnleer-
kracht) en Anne-Marie Palmer. Axel is het broertje 
van Oliver,Fien en Lize.
Hij is geboren op 13 september. Profi ciat aan de 
ouders en de hele familie! 

SPEELPLEINZOMER 2007
In de loop van 2007 ging speelpleinwerking de 
Ploeters over in handen van het Gemeentebe-
stuur van Zuienkerke, maar dat veranderde niets 
aan de dagelijkse werking van De Ploeters. 

De zomer van 2007 was opnieuw een geslaagde 
speelpleinzomer! Ondanks (of misschien dank-
zij) het Belgische zomerweer, werd er in Meet-
kerke weer veel geploeterd, ook letterlijk! 1 juli 
was meteen een topdag met 122 kinderen. Deze 
zomer werd de monitorenploeg versterkt met zo-
maar even 9 nieuwe enthousiaste moni’s: Tessa 
B., Julie P., Geraldine, Sara, Ines, Thomas, Arne, 
Chris en Niels. 
Nieuw spelmateriaal was er ook onder andere 
Mickey Mouse fi etsen en 2 nieuwe wipplanken. 
Elke week werd er opnieuw rond een thema ge-
werkt, met op dinsdag een themaspel en elke 
donderdag kwam het springkasteel langs. 
Ondanks de regen was de overnachting, op 8, 9 
en 10 augustus weer een groot succes. 
Maar misschien laten we beter enkele echte Ploe-
terfanaten aan het woord en dit rechtstreeks uit 
“De Ploeterkrant 2007”: 
Waarom kom je graag naar De Ploeters? “ Omdat 
er toffe juffen zijn. Omdat ik kan spelen met mijn 
zus en nicht en mijn vriendinnen (Shauny). 
“ De playbackshow was grappig en superTOF! 
Met knutselen maak je mooie dingen!! De leid-
sters en leiders zijn niet te streng.” (Elise)
Chelsea: “ Een vriendin heeft mij aangeraden om 
naar de Ploeters te gaan en ik heb het gedaan: 

In de loop van 2007 ging speelpleinwerking de 

Jeugd
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Centrum Houtave
Ontdek deze uitzonderlijke gezellige

RESTO - BISTRO - TEA ROOM

TRAVALIE
050/32 00 63

Woensdag en donderdag gesloten
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het was MEGACOOL, vooral de vrijheid en de bil-
jarttafel. 
“De overnachting was heel leuk. Het eten was 
super lekker. Dit jaar waren er veel kleine tentjes, 
wij sliepen ook in een klein tentje. De fuif was su-
per leuk! De muziek was megacool. Wel jammer 
van de regen, zo konden we weinig op de schuif 
af. Er was ook een zwembad bij de schuifaf, het 
water was ijskoud.” (Fran Sien en Anne)
Dankjewel Martine, Marleen, Ilse, Valerie, Sigrid, 
Steve, Inge, Julie, Leen Yasmien, Barbara, Tessa, 
Gwen, Lynn, Ines, Sarah, Tessa B., Geraldine, Tho-
mas, Arne, Niels, Chris en Julie P voor jullie inzet 
en voor weer een fantastische speelpleinzomer!
En nu nog even vlug op de foto: 

Speelpleinwerking De Ploeters opent zijn deuren 
opnieuw in de herfstvakantie. 

EN WAT DENKT DE JEUGD ERVAN?
Resultaten van de enquêtes bij kinderen en jon-
geren voor het Jeugdbeleidsplan 2008-2010.

Naar aanleiding van de opmaak van het nieuwe 
Jeugdbeleidsplan 2008-2010 werd onder de 
jeugd weer een enquête afgenomen. We onder-
vroegen de kinderen van Zuienkerke via de basis-
scholen en ook via de post. Jongeren vanaf 12 
jaar konden de enquête online invullen. 
Er werkten 117 kinderen van 6 tot 10 jaar mee. 
We vroegen hen o.a. naar hun vrije tijdsbesteding. 
2/3 van de kinderen is lid van een sportclub en 

1/3 is lid van een jeugdvereniging.
Over het speelplein van Zuienkerke dat reeds 
werd verbeterd, blijken de kinderen best tevreden 
te zijn en het speelplein wordt ook regelmatig ge-
bruikt. Voor de inrichting werd inspraak georgani-
seerd bij de kinderen uit de buurt. Op de andere 
speelpleinen is men momenteel nog bezig met 
de inrichting. Ook hier is dit met inspraak van de 
kinderen uit de buurt gebeurd. 
Naar het organiseren van activiteiten toe blijkt 
dat de meeste kinderen wel vinden dat er genoeg 
te doen is en zijn zij ook tevreden met het aan-
bod. Alleen blijkt dat het aanbod niet altijd even 
goed bekend is bij de kinderen. Zo blijkt dat de 
kinderfuif van de jeugdraad in de kerstvakantie 
bij heel weinig kinderen gekend is terwijl 95% van 
de kinderen Roefel kent. 
Voor de kinderen zijn de belangrijkste informatie-
kanalen die ze gebruiken om te weten wat er te 
doen is in Zuienkerke, op de eerste plaats de 
school, daarna ouders, vrienden en het Polder-
krantje. 
Als we kijken naar het verlanglijstje van de kinde-
ren dan moeten we vaststellen dat speelpleinen 
voor hen heel belangrijk zijn maar ook veilig op 
straat kunnen spelen, goede fi etspaden en veilig 
verkeer. 

Voor tieners (10 tot 14 jaar) werd een aparte 
enquête georganiseerd vanaf 13 jaar was dit on-
line.66 tieners vulden de enquete in.
We zien dat slechts een beperkt aantal van de 
tieners nog lid is van een jeugdvereniging (10%)
en iets meer van een sportvereniging (15%). Be-
langrijkste redenen daarvoor is het beperkte aan-
bod in de gemeente en tijdsgebrek.
Activiteiten van de jeugdraad (gericht op deze 
leeftijdsgroep) zijn bij de meeste jongeren wel 

Er is opnieuw speelpleinwerking gedurende de 
herfstvakantie op maandag 29 oktober tot en 
met vrijdag 2 november 2007, uitgezonderd 
donderdag 1 november.
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bekend, de jeugdraad zelf dan weer niet. De 
meeste jongeren vinden dat er genoeg te doen is 
in de gemeente (al vervelen ze zich soms) Roefel 
is ook bij de meeste tieners goed gekend.
De belangrijkste informatiekanalen in deze leef-
tijdsgroep zijn: de ouders, de website en het Pol-
derkrantje. 
Aandachtspunt voor de tieners zijn de beperkte 
sportaccomodatie en sportmogelijkheden. 
Daarnaast is ook in deze leeftijdsgroep de speel-
pleinen en de inrichting hiervan nog steeds een 
belangrijk aandachtspunt. 
Zuienkerke krijgt een goed rapport als jeugdvrien-
delijke gemeente” (7,3/10).

Ook jongeren van 15 tot 25 jaar konden een 
enquête invullen via het internet. 46 jongeren 
vulden de online enquête in.
In deze leeftijdsgroep is maar 5% van de jonge-
ren nog lid van een jeugdvereniging en de voor-
naamste reden is tijdsgebrek. Ook wat betreft de 
sportverenigingen is er deze dalende trend (8,7% 
van de jongeren). De reden is hier ook tijdsge-
brek en daarnaast het beperkte aanbod. 
Jongeren spenderen hun vrije tijd in deze leeftijds-
groep het meest buiten Zuienkerke. Ze vinden 
dat er genoeg te doen is tijdens het jaar, maar in 
de vakantie mogen er meer activiteiten zijn zoals 
fuiven en festivals.
In deze leeftijdsgroep mogen 85% van de respon-
denten uitgaan. De meesten vinden het belang-
rijk dat ze kunnen uitgaan in hun eigen gemeen-
te, dit omdat ze vrienden van vroeger terugzien 
maar ook omdat ze alcoholcontroles kunnen ver-
mijden. 
De jeugdraad is in deze leeftijdsgroep beter be-
kend, al willen de meesten geen lid worden. 
Vooral Rocktober is gekend als activiteit van de 
jeugdraad. J-magazine, het krantje van de jeugd-
raad is ook goed bekend en wordt positief beoor-
deeld. 
De belangrijkste informatiekanalen bij de jonge-
ren zijn de ouders, de website, en het Polder-
krantje Ook fl yers en vrienden zijn belangrijke in-
formatiebronnen. 
80% van deze jongeren vindt het een goed idee 
om een website te maken enkel voor jeugd. 
Aandachtspunt voor heel wat jongeren is de be-
perkte sportaccomodatie. 
In deze leeftijdsgroep krijgt de gemeente een 
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zeer goede score wat betreft jeugdvriendelijkheid 
(8,1/10).
Ongeveer de helft van de jongeren zou later ook 
in Zuienkerke willen blijven wonen. 

Dit waren in een notendop de belangrijkste vast-
stellingen uit de enquêtes, ze werden in rekening 
gebracht bij de opmaak van het Jeugdbeleidsplan 
2008-2010. 
Graag danken we de leden van de Stuurgroep 
voor het Jeugdbeleidplan, de basisscholen van 
Zuienkerke, alle kinderen, tieners en jongeren, 
voor hun medewerking.
Daarnaast willen we ook graag Sigrid van Camp, 
de voorzitter van de Jeugdraad, nog eens bedan-
ken voor de hulp bij het opstellen en verwerken 
van de enquêtes.

KINDERFEEST
In de kerstperiode wordt er opnieuw een kinder-
feest georganiseerd.
meer info
Jeugddienst Zuienkerke
050/42 70 48 
inez.goderis@publilink.be

SPEELPLEINEN
In 2007 werden nieuwe speeltuigen aangekocht 
voor de speelpleinen van Houtave en Nieuwmun-
ster. Hiervoor organiseerden we inspraak met de 
kinderen uit de buurt. We probeerden bij de her-
inrichting zoveel mogelijk rekening te houden met 
de wensen van de kinderen, al konden we natuur-
lijk niet aan alle wensen voldoen. 
In Houtave werd het speelpleintje reeds groten-
deels heringericht. Er werd een zandbak aange-
legd waarin de oude en de nieuwe speeltoestel-
len geplaatst werden zodat er meteen ook en 
goede valbeschermende bodemlaag aanwezig is. 
Er kwam een groot klimrek bij en een klein draai-
toestel waarop kinderen op allerlei manieren kun-
nen experimenteren met beweging. Er komt ook 
nog een bankje met een afdakje tegen de kerk-
muur. 
Het nieuwe speeltoestel voor Nieuwmunster werd 
ook geleverd. In Nieuwmunster werd al een grote 
zandbak aangelegd om het toestel in te plaat-
sen. De technische dienst van de gemeente zal 
zorgen voor de plaatsing van het nieuwe toestel: 
een klimcombinatie met 2 torens, een hangbrug, 
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Oostendesteenweg 71
8377 Houtave - Zuienkerke

Tel. 050 31 67 13 - Fax: 050 31 02 83

Email: info@demeulemeesteronny.be
www.demeulemeesterronny.be

AANNEMERSBEDRIJF bvba 
Ronny DEMEULEMEESTER

STEENGOED IN STRAATWERK

een klimmuur een glijbaan en een klimbrug. Niet 
zomaar een klusje! 

Voor info, klachten of meldingen i.v.m. bescha-
digde toestellen kan men steeds terecht bij de 
jeugddienst
Inez Goderis
050/43 20 50 
inez.goderis@publilink.be

TURNEN OP DINSDAGAVOND 
Op dinsdag 25 september 2007 is de eerste les 
‘turn- en lenigheidsoefeningen’ voor mannen en 
vrouwen van alle leeftijden van start gegaan.
Deze cursus vindt plaats elke dinsdag (NIET in 
de schoolvakanties) van 19 tot 20 uur in de ge-
meentelijke sportzaal. Geïnteresseerden zijn 
steeds welkom en voor de prijs moet je het niet 
laten : voor 10 lessen betaal je slechts 20 euro 
ofwel 2 euro per les voor mensen die op latere 
datum wensen in te stappen.
    
Data : 2-9-16-23 oktober / 6-13-20-27 november 
/4 december
INFO 
Schepen van sport, Alain De Vlieghe
gsm 0475/96.55.69
Sportdienst, tel. 050/43.20.50

BALGEWENNING
Vanaf 21 september worden er voor de kinderen 
geboren in het jaar 1999, 2000 en 2001 op-
nieuw lessen balgewenning georganiseerd in de 
gemeentelijke sportzaal.
dinsdag van 16.15 tot 17.15 uur
vrijdag van 15.15 tot 16.15 uur
De prijs voor 1 trimester bedraagt 12,50 euro.
Lesgeefster is een regentes Lichamelijke opvoe-
ding aangesloten bij Vlabus (provinciale sport-
dienst). Interesse ?
Neem contact op met de sportdienst of 
met de schepen van sport Alain De Vlieghe,
gsm. 0475/96.55.69.

TURNEN OP DINSDAGAVOND 
Op dinsdag 25 september 2007 is de eerste les 

Sport en vrije tijd
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Gevel- & Dakwerken

Fernand Louagie
Brugsebaan 1

8420 Klemskerke (De Haan)
Privé: tel. & fax 059 23 38 72

GSM 0475 74 26 59
of bureel tel. 059 70 07 79 - fax 059 70 15 19

Met reeds meer dan15 jaar ervaringin de sectorPlaatsen van
Alle pannen- en leiendaken, 
platte daken,
dakramen en dakgoten
(renovatie en nieuwbouw)
Alle houten kapconstructies
Isoleren van zolders
Bezetten van gevels met leien, kleidakpannen,
menuiseriteplaten en 
Glasal- & Granulithplaten

Vrijblijvende & kosteloze prijsopgave

Geregistreerd & erkend aannemer

10 jaar waarborg op alle, 

door ons uitgevoerde werken, 

mits er niets door derden 

werd aan gewijzigd.

Lid van WTCB
NSZ, LBIS & NCB
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Hof Ter Doest

R E S T A U R A N T

1174

Alle dagen open, heel het jaar door.
Intieme etentjes, familiediners, zakelijke lunches, bedrijfsfeesten, seminaries, 

huwelijksfeesten, recepties, evenementen…

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

Smaakvol vlees van eigen kweek
Onze vleesgerechten, vaak van 

onze eigen dieren, 
vallen zeker in de smaak. 

Hof Ter Doest beschikt immers 
over een eigen boerderij met 80 ha 

weiland en zo’n 300 dieren, waarvan 
alleen het allerbeste wordt gebruikt.

Ter Doeststraat 4 - b-8380 Lissewege-Brugge 5 - tel. & fax 050-54 40 82 
website: www.terdoest.be - e-mail: info@terdoest.be

GROND - EN AFBRAAKWERKEN

ZUIENKERKE • 0475 / 79 82 96ZUIENKERKE • 0475 / 79 82 96

MARC 
HUYS
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DANCE FOR KIDS 
Dansacademie FEDES organiseert in samenwer-
king met het gemeentebestuur een cursus Dance 
for kids in de gemeentelijke sportzaal.
Start 20 september 2007
Donderdag 16-17 uur: 
 Kleuterdans 2de en 3de kleuter
Donderdag 17-18 uur:
 Kinderdans 1 1ste en 2de leerjaar
Donderdag 18 – 19 uur:
 Kinderdans 2 3de en 4de leerjaar
Inlichtingen: FEDES vzw, 
Lieven Bauwensstraat 20, 8000 Brugge
Tel. 050/35.13.05
Mail fedes@scarlet.be - Website: www.fedes.be

Inschrijvingsformulieren zijn te bekomen op het 
gemeentebehuis, de sportdienst.
Alain De Vlieghe
Schepen van sport 

VOLLEYBALNIEUWS 
Het volleybalseizoen draait reeds op volle toeren. 
Iedereen in Zuienkerke vond reeds ons kalender-
boekje in zijn bus. Kom gerust maar eens sup-
porteren op onze thuiswedstrijden.
Tijdens en na de wedstrijd is de bar open en kun-
nen we nog eens gezellig napraten over de wed-
strijd.
Onze club telt momenteel een 70-tal leden. Wie 
wil lid worden en trainingen volgen gelieve met 
het bestuur contact op te nemen. Volleybal is een 
gezonde sport en de trainingen en wedstrijden 
geven u de kans om met een groep jongeren sa-
men te zijn.

Schrijf zeker de volgende datum in uw agenda :
ZATERDAG 17 NOVEMBER richt onze volleybal-
club een retrofuif in met muziek uit de jaren 70 
– 80- 90 !!!

De deuren gaan open om 20 uur. Een unieke 
kans voor velen om eens de benen te strekken 
en te dansen op muziek van uw jeugdjaren. Het 
wordt een ouderwetse fuif.
De inkomprijs is heel laag. Voorverkoop  4 en 
aan de deur  5.
Kaarten zijn te bekomen bij de bestuursleden. 
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’t Zandlopertje
DE TEA-ROOM VAN DE ZEEDIJK

TE ZEEBRUGGE-BAD

Zonnig terras
Enig zicht op zee en op de haven

Gezellige sfeer
Verzorgde dranken

Huisbereide snacks en gerechten
Diverse vlees- en visgerechten

Onze specialiteit: Ribbetjes
 Zeebrugs vispannetje

Verse pannenkoeken en wafels
Zelfbereid ijs

Oktober t/m april: gesloten op dinsdag

’t Zandlopertje, Zeedijk 13a, 
8380 Zeebrugge-Bad

Tel. 050/54 41 05

…tot ziens !!!
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KOM AF OP DEZE GEZELLIGE AVOND en steun 
onze volleybalclub, de grootste sportclub van 
Zuienkerke.

Voor meer inlichtingen kan u terecht bij Joël Bous-
semaere: 0476/485409 of bij de bestuursleden 
uit het kalenderboekje. 

EEN GREEP UIT DE AANWINSTEN
VOLWASSENENAFDELING
Romans
Het complot van België / Chris De Stoop
Kennedy’s brein / Henning Mankell
Tot het voorbij is / Nicci French

Informatieve boeken
Mindfulness: in de maalstroom van je leven
 Edel Maex
20 X logeren en wandelen in de Ardennen
 Julien Van Remoortere
Het strafrecht in 80 dagen: 
wegwijs in de doolhof van het gerecht
Yves Barbieux, Jean-Pierre Borloo, Damien Van-
dermersch

JEUGDAFDELING
Leesboeken
Het blik van de Belgica, of Het verloren dagboek 
van Jan van Mirlo / Marc de Bel
Het geheim van de tombe / Alexandra Penrhyn 
Lowe
Dubbelzus / Karel Verleyen

Weetboeken
Bio-energie / Neil Morris
Stoere knutsels : voor kinderen van 4 tot 14 jaar 
/ Marinka Van Kempen
Mysterieuze monsters / John Townsend

LEZEN, JE KUNT ER NIET VROEG GENOEG
AAN BEGINNEN
Wie herkent ze niet ‘ik, maan, roos, vis’, de eer-
ste woordjes die je leert lezen in het 1e leerjaar. 
In de bibliotheek ‘De Boekennok’ staan tal van 
eerste leesboekjes te wachten op die nieuwe 

Huisbereide snacks en gerechten
Diverse vlees- en visgerechten

Onze specialiteit: 
 Zeebrugs vispannetje

Verse pannenkoeken en wafels
EEN GREEP UIT DE AANWINSTEN
VOLWASSENENAFDELING

Bibliotheek
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AUTOCRIMINALITEIT 
Boorddocumenten zijn maar papieren maar een 
diefstal ervan kan u veel overlast bezorgen. In 
de eerste plaats hebt u immers af te rekenen 
met de schade, de aangifte, de vervanging van 
de documenten maar zelfs later kunt u er nog 
mee geconfronteerd worden. Diefstal van boord-
documenten gaat vaak gepaard met een verzeke-
ringsfraude met gestolen wagens. Zo loopt u de 
kans om later gestopt te worden door de politie 
omdat zij denken dat u met een gestolen wagen 
rijdt. Neem daarom zo veel mogelijk uw boorddo-
cumenten mee wanneer u de wagen verlaat.

Waardevolle voorwerpen laat u niet achter in de 
wagen. Laptop, GPS, GSM, … dit zijn interes-
sante voorwerpen voor autodieven. Zorg ervoor 
dat ze niet in de auto blijven liggen. Zijn deze 
voorwerpen te omvangrijk, berg ze dan op in de 
koffer. Schakel de toestellen uit want ze zijn im-
mers uitgerust met blue tooth en wifi  zodat de 
dieven te weten komen dat deze voorwerpen in 
uw wagen liggen.
Verwijder ook uw GPS-houder. Wanneer potenti-
ele dieven dit opmerken, kunnen zij vermoeden 
dat het toestel nog aanwezig is in de wagen.

Nog andere tips vindt u terug in de vernieuwde 
brochure ‘Voorkom diefstal uit je auto!’ verkrijg-
baar in de preventiedienst of te raadplegen op de 
website http://www.besafe.be. 
Meer info: 050 43 57 32

Indien u toch slachtoffer wordt van een diefstal 
van of uit uw wagen, doe dan steeds aangifte bij 
de politie.

ICE. HET TELEFOONNUMMER VAN WIE JE LIEF IS,
IN GEVAL VAN NOOD.
Hopelijk heb je deze tip nooit nodig. Maar stel 
je raakt ernstig gewond (bv. bij een ongeval) en 
de hulpdiensten willen een naaste van je verwit-
tigen. Wie kunnen zij bellen? Als je een gsm op 
zak hebt, vinden hulpverleners gemakkelijk en-
kele telefoonnummers in je contactenlijst. Maar 
welk van deze nummers moeten ze bellen?
Om hen hierbij te helpen kun jij een ICE 

Boorddocumenten zijn maar papieren maar een 

Preventieenthousiaste lezertjes. Maar ook voor kindjes die 
het wat moeilijker hebben met leren lezen heb-
ben we heel wat in huis.
 
Je kindje start het best met boekjes waar alleen 
simpele woordjes het verhaal vertellen. Gaat dit 
vlot dan kan het beginnende lezertje die titels 
kiezen waarin eenvoudige zinnetjes van enkele 
woorden de pagina’s vullen. Op die manier leert 
je kind geleidelijk aan meer en moeilijker woor-
den kennen en lezen. Je zult gauw merken dat je 
zoon of dochter er steeds meer leesplezier aan 
zal beleven. En zo legt je kleine pagadder, letter 
voor letter en woordje voor woordje, geleidelijk 
aan een leesbasis. Bovendien zijn deze boekjes 
ook voorzien met prachtige tekeningen, die sterk 
tot de verbeelding spreken. Woord en beeld gaan 
hand in hand om het leren lezen zeer aantrekke-
lijk te maken voor je kindje.
Kom dus gerust eens langs in de bib en wij wijzen 
jou en je lieverd graag de weg naar de afdeling 
‘eerste leesboekjes’. 

Ben je eenmaal terug thuis probeer dan elke dag 
één kwartiertje (meer mag natuurlijk ook) uit te 
trekken om samen een boekje ter hand te ne-
men. Je zult merken dat je er zelf ook veel plezier 
aan zult beleven. En bovendien kun je de leesvor-
deringen op de voet volgen. Een ander, maar niet 
minder belangrijk aspect van dit ‘samenlezen’ is 
de gunstige invloed op de affectieve band met 
je oogappel. Je kiest samen een knus plekje, je 
helpt waar nodig en na de leesbeurt sluit je af 
met een knuffel. Op die manier wordt lezen dus 
een feest!

Nog even dit meegeven. Tot 18 jaar is het lid-
maatschap van de bib gratis en het uitlenen van 
boeken ook. Leeshonger voed je dus volledig gratis!

Hopelijk tot binnenkort in de bib.

Adres: Gemeentelijk Complex
Uitleenpost De Boekennok
Nieuwe Steenweg 37 - 8377 Zuienkerke

Telefoon: 050 42 45 45
E-mail: zuienkerke@bibliotheek.be
Openingsuren: woensdag : 17.00 – 19.00 u
     zaterdag : 10.00 – 12.00 u
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nummer in je gsm programmeren. ICE staat voor 
In Case of Emergency (In geval van nood). Wan-
neer de hulpdiensten deze term zien staan in je 
gsm weten ze direct wie ze moeten verwittigen. 
Ook internationaal begint dit ICE nummer inge-
burgerd te raken zodat men in het buitenland 
weet wie ze moeten verwittigen.
Hoe programmeer je een ICE-nummer?
Maak een contact aan met de naam ICE in het 
telefoonboek van je gsm. Onder deze naam sla 
je het telefoonnummer op van jouw “noodgeval-
lenpersoon”. Vergeet niet om de landcode voor 
het nummer in te voeren (bv. +32 voor België). 
Je kunt ook meerdere ICE-nummers aanmaken 
(bv. ICE1, ICE2, etc.) indien je wil dat er meerdere 
personen gecontacteerd worden.
Waarschijnlijk staan je ICE-contacten al onder 
een andere naam in je contactenlijst (bv. thuis of 
mama). Als één van deze personen jou belt, zal 
je gsm niet meer kunnen uitmaken welke naam 
moet worden weergegeven. Om te vermijden dat 
je ICE1, ICE2 te zien krijgt, kan je een sterretje 
aan het ICE-nummer toevoegen (bv. +32 456 
123456*). Zo zal altijd de naam van de persoon 
verschijnen als je gebeld wordt en niet ICE.
Besef ook dat het ICE-nummer geen garantie is 
dat de juiste persoon gecontacteerd zal worden. 
Je kunt je gsm immers verliezen in een ongeluk, 
of hij kan vergrendeld zijn door een code. Een 
First Help Info-kaartje met al jouw medische in-
formatie kan ook steeds handig zijn voor de hulp-
diensten (voor meer informatie, zie www.fhelpi.com).

In het weekend van 11 november 2007 zullen 
onze medewerkers u vragen om onze actie te 
steunen.
U kunt ook rechtstreeks een bedrag storten op 
het rekeningnummer van 11.11.11-Zuienkerke 
(375-1030004-40). 
Bent u vrij op vrijdag 9 of zaterdag 10 november 
of zondag 11november en u voelt zich geprikkeld 
om mee te werken voor een goed doel, dan bent 
u meer dan welkom om ons te komen helpen met 
de deur-aan-deurverkoop. U kunt mij bereiken op 

het nummer Bartel Jaspaert: 0479 / 65 67 06
Wij rekenen ook dit jaar op uw steun.
Bartel Jaspaert

11.11.11.: OOK BIJ U KOMEN WE LANGS! 
Vertrekkend vanuit Millenniumdoelstelling 1: 
‘honger en de armoede halveren in de wereld’, 
wil 11.11.11 de structurele oorzaken aanpakken 
van de honger, want in het Zuiden lijden 600 mil-
joen boeren honger, en dat valt bijna niet uit te 
leggen. 
Maar de tijd loopt. Ook dit jaar steunt 11.11.11-
Zuienkerke de jaarlijkse 11.11.11-actie. In novem-
ber komen we met onze verkoopproducten aan 
uw deur: Zuid-Afrikaanse kaarsjes in een blikken 
houder versierd met parels ( 6), leuke sleutel-
hangers in de vorm van dierenfi guurtjes ( 6) en 
prachtige verjaardags- en jaarkalenders ( 6).

NIEUWS VAN VAKANTIEGENOEGENS
Vakantiegenoegens Zuienkerke steunt Hachiko
12-09-2007.
Met een warm gevoel, hebben wij een cheque 
van 750  overhandigd aan de afgevaardigde 
van Hachiko.
Dank zij jullie sportieve of fi nanciële bijdrage kan 
een puppy zijn eerste stappen zetten
naar een grote verantwoordelijke toekomst.
Dank vanwege het bestuur VG Zuienkerke en 
Hachiko. 

11.11.11.: OOK BIJ U KOMEN WE LANGS! 

van 750  overhandigd aan de afgevaardigde 
van Hachiko.
Dank zij jullie sportieve of fi nanciële bijdrage kan 
een puppy zijn eerste stappen zetten

Derde Wereld

NIEUWS VAN VAKANTIEGENOEGENS

Verenigingen
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KUNST OP HET STEDELIJK KERKHOF VAN BRUGGE
Org. VG : ZUIENKERKE
Geleid bezoek aan een oase van rust 
Waar wij vooral aandacht zullen schenken aan de 
dodensymboliek. Wat hebben kruisjes, stenen 
engelen, bloemenkransen, grafstenen en klimop 
guirlande ons te vertellen? Dit zullen we verne-
men van onze stadsgids Mevr. Mia Lingier.
Een domein van 12 ha rustplaatsen, strooiweide, 
columbarium, waar wij op zoek zullen gaan naar 
de moderne funeraire kunst.
Nadien krijgen jullie een hartverwarmertje aange-
boden.

Datum: zondag 21 oktober 2007.
Uur: 14.20 u verzamelen, starten om 14.30 u
Plaats: Stedelijk kerkhof Brugge 
   Aan de hoofdingang, Brugs Kerkhofstraat

Deelname prijs: leden 2  - Niet leden 3 In-
schrijven voor 7 oktober, zodat we indien nodig 
een tweede gids kunnen reserveren.
Jacques Serruys : 0486/71.44.84
Van Belle Romain : 050/41.35.62

Startreceptie zaterdag 15 december 2007
Graag nodigen wij u uit om ons nieuw jaarpro-
gramma 2008 voor te stellen.
Verder gezellig samenzijn met enkele natjes en 
droogjes tussendoor.
Plaats: Gemeenteschool, zaal Spiesela
            Nieuwe steenweg 37 - Zuienkerke.
Uur:  20.00 u
Inschrijvingen voor 8/12 /2007.    
bij : Serruys Jacques : 0486/56.41.34
  Bouckaert Filip : 0494/57.03.91
  Caelenberghe Marleen : 0478/54.04.35 
 
Ps. Ideetjes voor volgende werkjaren zijn altijd.
welkom. Zo hopen wij om aan jullie interesse te 
kunnen voldoen.

OKRA ZUIENKERKE 
Traditioneel vindt in de maand november de seni-
orenweek plaats, de week waar Senioren elkaar 
opnieuw ontmoeten: 19 november tot 24 november. 
Okra Zuienkerke doet opnieuw een oproep aan 
alle 55 plussers om eens langs te komen en 
vrienden en kenissen mee te brengen.

Maandag19 november nemen de senioren van 
Zuienkerke deel aan het grootoudersfeest in de 
gemeenteschool.
Dinsdag wordt er gekaart en gebold op de trou-
madame.
Woensdagnamiddag wordt er in samenwerking 
met het gemeentebestuur een informatienamid-
dag gehouden in De Notelaar.
Donderdag worden de senioren tussen de 80 jaar 
en 90 jaar, die in rusthuizen of ziekenhuizen ver-
blijven bedacht met een bezoek en een mandje 
fruit of een fl es wijn.
Vrijdag is er worstenkaarting met als tussendoor-
tje een tombola.

De week wordt feestelijk afgesloten met een 
plechtige eucharistieviering, gevolgd met een sou-
per verzorgd door restaurant De Zilveren Zwaan 
en in het restaurant De Zilveren Zwaan.

Inlichtingen: Decloedt Fons gsm 0473 91 60 11 
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HOUTAVE LEEFT !
Ondertussen is het herfst en de voorbije zomer 
was maar magertjes. Maar Houtave beleefde 
toch weer één en ander:
 • We hadden voor de 5de keer Houtave Ker-
mis nieuwe formule op 7-07-2007. En ook al 
moest bijna iedereen ergens op een feest zijn 
er was nóg volk genoeg op de kermis. Het werd 
alweer een groot succes. De goochelaar wist niet 
van ophouden en de kinderen waren geweldig in 
hun schik. Het zingen van liederen door iedereen 
bleek in de smaak te vallen. Voor volgend jaar 
zorgen we opnieuw voor teksten van liederen 
maar deze keer met de bijpassende muziek. Het 
kinderatelier ’s morgens bij Jenny en Wim wordt 
ieder jaar populairder. Er waren al kinderen uit 
andere gemeenten en zelfs eentje uit Parijs. De 
werkjes zijn nog steeds te bewonderen als je 
Houtave dorp binnenrijdt. 
 • Het speelpleintje is heraangelegd. Het ge-
beurde jammer genoeg maar heel op het einde 
van de vakantie zodat de kinderen er niet erg lang 
hebben kunnen van genieten tijdens de schoolva-
kantie. Maar het moet gezegd worden dat het in 

de smaak valt van onze jonge spruiten. Het is een 
schot in de roos. Met al dat zand wanen de kinde-
ren zich aan het strand en zo zeggen zij het ook 
“we gaan naar ’t strand’. De nieuwe speeltuigen 
zijn aantrekkelijk waardoor we nu stilaan meer en 
meer kinderen zien naar het speelpleintje trek-
ken. Nu nog iets voor onze pubers en wat banken 
voor de minderjongeren en het wordt daar een 
gezellige boel. 
 • Wat weifelend en twijfelend in de aanvangs-
fase maar het komt goed! We hebben er een 
nieuw café bij. Kamiel en Angèle zijn nog niet uit 
onze gedachten verdwenen en daarom zijn we blij 
dat de nieuwe inwoners van ‘In de Welkom’ het 
café opnieuw nieuw leven inblazen. 
 • De kunstroute was kwalitatief een hoogtreffer. 
De 2 locaties in Houtave kregen heel wat men-
sen over de vloer. Het idee: ‘een link met Koen 
Scherpereel’ viel in de smaak. Het restaurant ‘De 
Roesschaert’ leverde een aanzienlijke bijdrage. 
Daar stond werk van Koen dat nog weinig geëx-
poseerd werd. 

 • Nu de zomer voorbij is gaan we ook weer 
aan de slag met ‘Dorp in zicht’. We hebben onze 
eerste vergadering op 4 oktober aanstaande. We 
hadden zo gehoopt dat er een oplossing zou ko-
men vóór de winter in verband met de gevaarlijke 
toegangsweg voor voetgangers en fi etsers via de 
Kapellestraat. Gezien ook de Lijn niet wil ingaan 
op onze wens om tot in het dorp te rijden zullen 
de voetgangers (vooral de kinderen) en fi etsers 
opnieuw via de onverlichte weg zonder fi ets- noch 
voetpad het dorp moeten binnenkomen tijdens 
de donkere wintermaanden. Automobilisten houd 
er rekening mee!!!! En rij aub heel voorzichtig. 
Comité: ‘Houtave Leeft’
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Stationsstraat 33 · 8420 De Haan · 059/23.33.23
Franchommelaan 72 · 8370 Blankenberge · 050/42.70.80

MEER DAN 25 JAAR ERVARING
IN IMMOBILIËN

Wij zijn steeds op zoek naar huizen, villa’s, fermettes, appartementen
en bouwgronden Te Koop en Te Huur.

Daar onze kantoren zich in toeristisch drukke badplaatsen bevinden hebben wij veel vraag, 
niet alleen van toeristen, maar ook van de plaatselijke bevolking, 

naar verschillende types van eigendommen.

Wij bieden U:

·  de jarenlange ervaring van een dynamisch team ·  
·  meer dan 2000 referentieverkopen ·  

·  een up-to-date kennis van de vastgoedmarkt ·  
·  samenstelling van een volledig verkoopsdossier 

(inbegrepen alle wettelijke keuringen) ·  
·  een druk bezochte website  (www.immo-belgium.be) ·  

 ·   wekelijks publicitieit in de regionale pers ·  
·  begeleiding, zowel van koper als verkoper, tot bij de notaris ·  

Hebt U een eigendom dat U wenst te verkopen?
Aarzel dan niet en geef ons vandaag nog een seintje.

Zoals reeds eerder gezegd komen wij volledig vrijblijvend ter plaatse.

Als u beslist de verkoop van uw eigendom aan ons toe te vertrouwen verzekeren wij u ook:

 · dat U slechts commissieloon betaalt als het eigendom daadwerkelijk wordt verkocht.
· dat er , naast het commissieloon, geen bijkomende kosten verschuldigd zijn.

· U betaalt het commissieloon slechts bij het verlijden der notariële akte.
· Wij houden het commissieloon niet af van het voorschot!
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STARTDAG DAVIDSFONDS ZUIENKERKE
Na een jaar waarin we door omstandigheden wei-
nig aangeboden hebben, willen we in het werk-
jaar 2007-2008 opnieuw enkele interessante ac-
tiviteiten in Zuienkerke organiseren.
Op zaterdag 10 november 2007 gaan we in de 
Notelaar om 10.00 uur van start met een boe-
kenbeurs. Iedereen kan er kennis maken met het 
aanbod boeken en CD’s van het Davidsfonds. Er 
is meteen gelegenheid om zich lid te maken of 
zijn lidmaatschap te vernieuwen door 2 boeken 
en/of CD’s te bestellen.

Dezelfde voormiddag om 11.00 uur vindt de pro-
clamatie plaats van de jeugdboekenweek. De 
leerlingen van de derde graad van alle Zuienkerk-
se scholen kregen gratis een jeugdboek waarvan 
ze een bespreking konden maken. De auteur 
heeft alle ingestuurde werkjes doorgenomen en 
de beste weerhouden voor een extra prijs. De 
winnaars worden uitgenodigd en mogen hun prijs 
uit de handen van de jeugdauteur in ontvangst 
komen nemen.

Nadien kan men genieten van een gratis hapje 
(boterham met hesp of kaas) en een drankje. Om 
organisatorische redenen moet men daarvoor 
wel vooraf inschrijven. Alle leden krijgen daarvoor 
nog een uitnodiging.

De dag sluiten we om 19.30 uur af met een op-
treden van de heer Norbert De Coster die ons 
vergast op een monoloog uit het werk van Nobel-
prijswinnaar Dario Fo: “De Poezemuis”. 
Het is een komische fabel die ons verhaalt over 
een naïeve herdersjongen voor wie vrouwen een 
bedreiging vormen. Door de pastoor en een kor-
date schoonmoeder wordt hij met de nodige bij-
bedoelingen aan een jonge vrouw gekoppeld. 
Maar de eerste huwelijksnacht verloopt heel an-
ders dan iedereen zou verwachten. 
Het oogt als een serieus verhaal maar dan wel 
doorspekt met veel humor. Een stukje theater 
dus met een lach en een traan, maar met een 
boodschap. In de toneelstukken van Dario Fo 
staat het amusement op de eerste plaats. Als 
de mensen zich tijdens de voorstelling vermaken, 
komt de boodschap over. Als ze zich vervelen, 
lukt dat niet.
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OPROEP AAN AL DE VERENIGINGEN
Stuur ons uw jaarkalender. Wij publiceren ze gratis

Artikels binnen vòòr 15 januari 2008 

ann.Michiels@publilink.be

Maak ook gebruik van de activiteitenkalender 

in de gang van het gemeentehuis.

 Zo vermijden de verenigingen activiteiten 

op hetzelfde moment te organiseren.

Prijs:  4.00 voor DF-leden en  6.00 voor niet 
leden.
Nadien is er nog gelegenheid tot napraten bij een 
lekkere pint.
We hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen op 
onze startdag.
We danken de cultuurraad voor zijn medewerking. 
In het voorjaar organiseren we opnieuw onze dag-
uitstap. Die is dit jaar door allerlei omstandighe-
den niet kunnen doorgaan.
Voor inlichtingen en kaarten kan je terecht bij:
Voorzitter: Bartel Jaspaert 0479 656706
Secretaris: Georges Suvée  050 319493
Bestuursleden: 
   Jacques Demeyere 050 413978
   Luc Deschoolmeester 050 418464

Burgelijke stand
GEBOORTEN 
ZOE GHYSELINKS, geboren te Brugge op 16 juli 
2007, dochtertje van Terras Nadine en Ghyse-
links Peter, wonende te Zuienkerke

WOUT DEGROOTE, geboren te Oostende op 9 au-
gustus 2007, zoontje van De Wolf Jutta en De-
groote Filip, wonende te Nieuwmunster.

DINE DUFOUR, geboren te Brugge op 9 juni 2007, 
dochtertje van Wittevrongel Cindy en van Dufour 
Tom , wonende te Zuienkerke.

VIK DUFOUR, geboren te Knokke- Heist op 6 au-
gustus 2007, zoontje van Van den Eynde Sofi e en 
Dufour Steven, wonende te Houtave 

LORE DE GRAER, geboren te Brugge op 8 augus-
tus 2007, dochtertje van Van Renterghem Ann en 
van De Graer Hans, wonende te Zuienkerke.

JOPPE VAN DE VELDE, geboren te Brugge 11 au-
gustus 2007, zoontje van Van Den Berghe Sofi e 
en Van de Velde Bert, wonende te Zuienkerke.

YONI DE BEL, geboren te Brugge op 7 augustus 
2007,zoontje van Vandierendonck Lindsay en De 
Bel Jeffry, wonende te Zuienkerke.

MAÏTE GYSELBRECHT, geboren te Knokke-Heist 
op 4 september 2007, dochterje van Goethals 
Dominiek en Gyselbrecht Kristof.

Wij wensen alle pasgeborenen een lang, gezond 
en gelukkig leven toe!

OVERLIJDENS
VAN DEPITTE FIRMIN, geboren te Zuienkerke op 
31 maart 1923 en overleden te Brugge op 6 au-
gustus 2007, echtgenoot van De Vlieghe Laura, 
wonende te Zuienkerke

CATTEAU NICOLE, geboren te Luingne op 11 april 
1935 en overleden te Brugge op 29 augustus 
2007, echtgenote van Dewispelaere Yvon, wo-
nende te Nieuwmunster.

VERLINDEN ANDRE, geboren te Brugge op 18 juni 
1934 en overleden te Brugge op 6 september 
2007, ongehuwd, wonende te Zuienkerke.

WILLEM ALBERTUS, geboren te Houtave op 10 
januari 1916 en overleden te Zuienkerke op 10 
september 2007, weduwnaar van Goethals Rosa, 
wonende te Houtave.

VANDE VELDE RICHARD, geboren te Sint-Joris 
(bij Nieuwpoort) op 19 juli 1917 en overleden te 
Holsbeek op 8 september 2007, echtgenoot van 
Van Damme Maria.

Wij bieden de familie onze deelneming aan.

HUWELIJKEN
SMEKENS SONJA , geboren te Blankenberge op 
14 april 1964 en BLOMME PASCAL, geboren te 
Blankenberge op 24 juni 1962, gehuwd te Zuien-
kerke op 7 juli 2007.
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DEMEYERE PETRA, geboren te Knokke-Heist op 
2 september 1981 en LAGROU FILIP, geboren te 
Brugge op 10 september 1974, gehuwd te Zuien-
kerke op 27 juli 2007.

VAN DER LINDEN LINDA, geboren te Overboelare 
op 10 januari 1942 en DEGELAEN ROGER, ge-
boren te Huizingen op 31 juli 1946, gehuwd te 
Zuienkerke op 22 augustus 2007.

VAN COILIE NANCY, geboren te Brugge op 5 au-
gustus 1972 en BULTINCK MARNICK , geboren te 
Blankenberge op 22 juli 1956 , gehuwd te Zuien-
kerke op 24 augustus 2007.

DEKLERCK TINE, geboren te Brugge op 16 ok-
tober 1981 en HOUCKX GIOVANNI, geboren te 
Brugge op 19 november 1980, gehuwd te Zuien-
kerke op 25 augustus 2007.

WILLEM ELS, geboren te Brugge op 19 septem-
ber 1979 en PINTELON DIETER, geboren te Brug-
ge op 2 april 1980, gehuwd te Zuienkerke op 27 
augustus 2007.

HUYGHE JOKE , geboren te Eeklo op 27 juli 1980 
en DE BRABANDER KOEN, geboren te Brugge op 
25 mei 1976, gehuwd te Zuienkerke op 1 sep-
tember 2007.

LAMBERT ROSANNE, geboren te Beernem op 18 
juli 1959 en VINDEVOGHEL ETIENNE, geboren te 
Beernem op 29 april 1950, gehuwd te Zuienker-
ke op 14 september 2007.

SCHILTZ JULIE, geboren te Brugge op 5 septem-
ber 1978 en DE RESE ERWIN , geboren te Brugge 
op 12 oktober 1973, gehuwd te Zuienkerke op 
15 september 2007.

DEHOLLANDER NEL, geboren te Ieper op 21 april 
1980 en BODE PETER, geboren te Blankenberge 
op 10 augustus 1976, gehuwd te Zuienkerke op 
29 september 2007.

Profi ciat aan alle trouwers. 

JUBILEA 
Lieve en Lucien Scheemaeker

Op 8 juli 2007 vierden Lucien en Lieve Scheemaeker – Maerten hun Diamanten Jubileum te Nieuwmun-
ster waar ze gehuwd zijn op 9 juli 1947. Deze jubilarissen zijn beiden van Nieuwmunster afkomstig en 
wonen nog steeds in het pittoreske ouderlijke huis van Lucien.
Uit hun huwelijk werden twee kinderen geboren, die hen vier kleinkinderen gaven en ondertussen zijn ze 
-bijna of misschien al reeds- de fi ere overgrootouders van zes achterkleinkinderen.
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Hun leven is gekenmerkt door heel hard werken. 
De vele gezondheidsproblemen kregen deze mensen niet klein. Lucien is reeds 27 jaar met pensioen 
en samen doen ze nog alle werk in en om het huis zelf en genieten van hun riant gelegen woning in de 
rustige polders. Maar daarnaast doen ze samen vele uitstapjes met de fi ets of met de auto, naargelang 
het weer en de afstand. We wensen Lucien en Lieve nog vele mooie zomers toe! Profi ciat.

Marie-Therese en Henri Cuypers

Op dinsdag 16 juli 1957 trad Marie-Thérèse Van Dille in het huwelijk met Henri Cuypers te Meetkerke, 
van waar ze beiden afkomstig zijn en nog steeds wonen.
Onze burgemeester en Marie-Thérèse vierden hun Gouden Huwelijksjubileum op zaterdag 14 juli. De 
viering begon met een dankmis te Meetkerke.
Ze kregen een zoon en een dochter. Hun beide kinderen hebben elk één zoon.
De burgemeester was van zijn 19de  tot zijn 61ste  jaar ambtenaar bij de belastingen; zijn echtgenote 
werkte eerst in de privé-sector en daarna (tot aan haar pensioen) in het AZ-St.Jan te Brugge. Tussen hun 
drukke beroepsbezigheden door vonden zij nog tijd om zich te engageren in het sociale leven. 
Politiek zit de burgemeester in het bloed: grootoom Firmin Goethals was burgemeester van Meetkerke 
en zijn vader was er raadslid. Zijn eigen politieke carrière ziet er als volgt uit: in 1976 werd hij gemeen-
teraadslid, in 82 schepen, in 88 eerste schepen en sinds 94 is hij burgemeester.
Wij wensen hen nog vele gezonde jaren toe in hun geliefde Meetkerke!

Madeleine en Michel D’hoedt
16 juli 1957: Michel D’hoedt uit Houtave trouwt met Madeleine Tahon te Schore.
Deze jubilarissen vierden hun Gouden Huwelijksjubileum op 15 juli 2007 met een dankmis en het daar-
op volgende feest te Houtave, waar ze al hun hele huwelijksleven samen lief en leed delen. Ze woonden 
aanvankelijk langs de Oostendse Steenweg, waar hun dochter Carine nu met haar gezin woont en waar 
het loonbedrijf Timmerman-Willem gevestigd is.
Ze kregen vier dochters en hun jongste spruit werd een zoon. Ze verhuisden naar het grote landbouw-
bedrijf langs de Lange Dorpweg. Het hoeft geen betoog dat Madeleine haar handen vol had met een 
gezin van vijf kinderen op zes jaar tijd op een grote hoeve. Ze zijn ondertussen de grootouders van elf 
kleinkinderen.
Madeleine en Michel wonen nog steeds op de boerderij die nu gerund wordt door zoon Pol, die steeds 
mag rekenen op de daadwerkelijke hulp van Pa en Ma.
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Michel stamt uit een katholieke Houthaafse familie. Zo was hij (reeds op 15-jarige leeftijd) medestichter 
van de Heilig Hartbond te Houtave, waar hij later benoemd werd tot kerkmeester. Hij gaf in 2003 het 
vaandel door aan de jongere generatie. We wensen Madeleine en Michel nog vele gelukkige jaren toe !

Lut en Camiel Quintens
Op zondag 5 augustus 2007 werd de rode loper uitgerold op het tuinpad van Camiel Quintens en Lut 
Vanhaecke. Reden: ze vierden de huwelijkstrouw die ze elkaar beloofd hebben –50 jaar geleden- op za-
terdag 3 augustus 1957 te Beernem.
Deze Gouden Jubilarissen namen meteen hun intrek in het huis dat ze nog steeds bewonen in Zuien-
kerke-dorp.
Camiel zette -als dierenarts- het werk van zijn vader verder en was –als dusdanig- een heel gekende 
fi guur op de streek. “Madame” (zoals zijn echtgenote overal bekend staat) burgerde zich rap in, zowel in 
de gemeente als in de werksfeer van haar man.
Ze kregen twee zonen en een dochter, die hen zeven kleinkinderen gaven.

Maar naast hun drukke beroeps-en familieleven wisten onze jubilarissen een sociaal leven uit te bou-
wen. Op Zuienkerks niveau willen we onder meer z’n voorzitterschap van de kerkfabriek vermelden, het 
erevoorzitterschap van de senioren en zijn lidmaatschap van de biljartclub. Madame verwierf vooral haar 
bekendheid door het feit dat ze 20 jaar theater Kleiem regisseerde en dat ze menige teksten schreef 
voor herdenkingsprentjes bij een overlijden. Daarnaast was ze ook vele jaren lid van de inrichtende 
macht van de Vrije School. Onze wens: dat deze actievelingen, nog lang actief mogen en kunnen blijven!

Liliane en Jean Vannieuwenhuysen
Zaterdag 3 augustus 1957: Jean Vannieuwenhuysen en Liliane Bekwée geven elkaar hun ja-woord te Brussel
Zaterdag 8 september 2007 : diezelfde mensen vieren hun Gouden Huwelijksjubileum te Nieuwmunster 
en kunnen terugblikken op een rijk gevuld leven. 
Jean en Liliane behaalden beiden een pedagogisch diploma en gaven les in Brussel respectievelijk tot 
1982 en 1988. Ze kregen twee zonen en vier kleinkinderen.
Liliane was, samen met onder meer Kathy Lindekens en Walter Capiau, medestichtster van de actie Kom-
Op-Tegen-Kanker. Ze zette er zich gedurende vijf jaar - totaal gratis en meer dan voltijds- voor in, gesteund 
en daadwerkelijk geholpen door Jean.  Na deze periode kwamen ze zich permanent vestigen in Nieuwmun-
ster ( Lekkerbek). Ook nu zitten onze jubilarissen niet stil: zo schreef Liliane een boekje voor haar kleinkin-
deren met haar impressies over de oorlogsjaren. Maar daarnaast hebben Jean en Liliane ook nu nog oog 
voor de noden van anderen en helpen waar ze kunnen.
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Met de mixt van zee- en polderlucht die ze dagelijks opsnuiven durven we bijna rendez-vous geven over 10 
jaar, voor hun Diamanten Jubileum!

Antoinette en Walter Verleye
Op zondag 9 september reed een Scania-oldtimer door Zuienkerke-dorp met Antoinette Timmerman en 
Walter Verleye die hun Gouden Jubileum vierden. Vader Achiel en de zonen Walter en Aimé Verleye waren 
in 1948 gestart met een vervoermaatschappij, vandaar de originele ‘taxi’ voor de jubilarissen !
Walter en Antoinette trouwden in Sint-Kruis op 10 september 1957 voor de wet en de dag erna voor de 
kerk. Antoinette had dikwijls last van de kou door de schrale wind die ze niet kende in Sint-Kruis, maar 
paste zich voor de rest goed aan in de Nieuwe Steenweg, waar ze meteen hun intrek namen. Hoewel ze 
geen kinderen had wist Antoinette altijd wat gedaan en zeker vanaf 1970: toen namen de kinderen van 
Aimé en zijn vrouw (die beiden overleden waren) hun intrek bij nonkel Walter en Tante Net, evenals de 
vader van Walter. En zo groeide het gezin van twee naar zes personen. Via adoptie werden hun pleegkin-
deren, hun kinderen en zo werden onze jubilarissen ook fi ere grootouders! 
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Walter stond tevens aan de wieg van het feestcomiteit van Zuienkerke, waar hij nog voorzitter van is. 
Ook Antoinette blijft actief: ze fi etst en zwemt!!!
Wij willen Walter en Net vooral een goede gezondheid toewensen, zodat diamant over tien jaar hun 
huwelijkskroon mag sieren !

Hartelijke Gelukwensen aan de Jubilarissen. - Jacques Demeyere, schepen van feesten

Mensen van bij ons
JOLIEN QUINTENS EN MIREILLE WIELAND
Op 28 mei maakten mijn vrouw Sonja en ik ge-
bruik van de vrije dag op Pinkstermaandag om 
lekkere spaghetti te smullen in de schuur van de 
Moerbeiboom in de Lange Dorpweg te Houtave. 
We ontmoetten er niet alleen de collega’s van de 
redactieraad, maar kwamen ook nog veel andere 
bekenden tegen. Allen namen ze graag deel aan 
de benefi etmaaltijd die georganiseerd werd op ini-
tiatief van touwtrekkerclub “De Stove”. Het doel 
van deze spontane solidariteitsactie was Jolien 
Quintens, een elfjarig meisje met een lichamelijke 
handicap, samen met haar gezin de kans te bie-
den om in Amerika te genieten van de therapeuti-
sche werking van het zwemmen tussen dolfi jnen. 
We hadden er een gesprek met Mireille Wieland, 
de mama van Jolien. Ze beloofde dat ze ons ach-
teraf zou laten weten hoe dit avontuur verlopen 
was. Bij een bezoekje aan het nieuwe postkan-
toor in het gemeentehuis ontmoette ik Mireille 
opnieuw terwijl ze er aan het werk was, maar voor 
een interview was daar toen geen tijd. Gelukkig 
zijn ook de andere redactieleden nieuwsgierige 
mensen, zodat ik op pad mocht naar Hoeksam 3 
in Nieuwmunster om Jolien en Mireille verder uit 
te vragen over hun ervaringen.

“USA, here we come”

“Op 3 juli vertrokken we om 5.30 uur in de mor-
gen met volle moed naar het verre Amerika. Alles 
verliep vlot. Het vertrek vanuit Zaventem, de tus-
senlanding in Atlanta en de aankomst in Panama 
City Beach op ongeveer 400 kilometer van Mi-
ami in de staat Florida liepen zoals gepland. Toch 
hield de reis meteen een verrassing in toen bleek 
dat we op ons verblijfadres pas geboekt waren 
vanaf 4 juli. We boekten dan maar een motel voor 
de eerste nacht. Vanaf de tweede dag konden 

we gelukkig wel terecht in een mooi appartement 
met een ruime living, een geriefl ijke keuken, twee 
slaapkamers en twee badkamers. De ruimtes 
waren ook voldoende toegankelijk zodat Jolien in 
haar rolwagen overal vlot bij kon. Het apparte-
ment bevond zich op tweehonderd meter van een 
wit strand met een blauwe zee en palmbomen. 
Dit prachtige uitzicht zette ons aan om de streek 
te verkennen in de auto waarover we mochten be-
schikken. Na een gevarieerde dag sliepen we als 
roosjes om klaar te zijn voor de volgende stap.”

“In volle zee zochten de dolfi jnen 
contact met ons”

Mireille hoorde van de mama van een school-
vriendinnetje van zusje Célien voor het eerst over 
de organisatie “Water Planet”. Door haar enthou-
siaste uitleg over de werking van deze organisa-
tie en haar beschrijving van de positieve effecten 
van het zwemmen met dolfi jnen besloten Mireille 
en haar echtgenoot Geert Quintens om de verre 
reis te maken. Op 5 juli kwamen Denis Richard 
en de andere teamleden van “Water Planet” ken-
nis maken met Jolien en haar gezin.
“Ze onderzochten Jolien aan de hand van een 
aantal tests en namen daarna de hele familie 
mee naar het zwembad om onze zwemvaardig-

BRO-Polderk_ED sept 07_73170.indd   40 09-10-2007   10:03:19



41

heden na te gaan. Vanaf dan gingen we regel-
matig varen. We brachten eerst een bezoek aan 
de Shell eilanden en ontdekten in de omgeving 
ervan diverse prachtige diersoorten en tot onze 
grote vreugde ook dolfi jnen. 
Nadat we op zondag 8 juli eerst een aantal uren 
rondgevaren hadden, doken we allen het water in 
en toen we in volle zee rondzwommen, zochten 
de dolfi jnen voor het eerst contact met ons. Het 
gaf een heel aangenaam gevoel wanneer zij langs 
ons zwommen. Met behulp van zeewier konden 
we zelfs even met hen spelen.”

“Jolien beleefde er veel deugd aan”

“De volgende dagen herhaalde dit scenario zich 
nog een paar keer. Jolien beleefde hier veel 
deugd aan en ze genoot ook met volle teugen 
van Watsu, de ontspanningsmethodiek die de 
therapeuten van “Water Planet” in het behaaglijk 
warme water bij haar toepasten. Ook buiten het 
water kon Jolien genieten van de andere activitei-
ten die voor haar en drie andere kinderen geor-
ganiseerd werden. Samen met hen schilderde en 

knutselde ze naar hartelust en ze nam enthousi-
ast deel aan manuele therapieën en lachthera-
pie. Hierdoor ontwikkelde Jolien meer vertrouwen 
en werd ze minder angstig. We ondervinden nu 
nog dat ze bewuster is, meer wil stappen, beter 
met mes en vork eet en zich gemakkelijker aan 
mensen overgeeft.” 
“Een fantastische dank u wel aan iedereen die 
een steentje bijgedragen heeft”
“We zijn gelukkig dat we dit hebben kunnen mee-
maken, maar dit zou ons niet gelukt zijn zonder de 
hulp van velen. De leden van de touwtrekkerclub 
“De Stove” namen spontaan het initiatief om een 
spaghettiavond in te richten, Yvan Vandenberghe 
maakte onmiddellijk zijn schuur leeg, Frank Va-
lentino trad gratis op en diverse sponsors bezorg-
den gratis ingrediënten voor de spaghetti. Al deze 
mensen kunnen we niet genoeg bedanken.  Daar-
om willen we een fantastische dank u wel zeggen 
aan alle vrijwilligers en ook aan alle mensen die 
hun steentje bijgedragen hebben door naar de 
spaghettiavond te komen of door steunkaarten 
te kopen.”

Leopold I laan 52 • 8000 Brugge Kristus Koning
TEL 050/310035 • FAX 050/321044 • E-MAIL info@a-rs.be

één ADRES voor al uw bankzaken EN VERZEKERINGSADVIES
ERKEND MAKELAAR IN VERZEKERINGEN ONDER CBFA NR 23601

DIVERSE GROTE MAATSCHAPIJEN ZOALS
MERCATOR - FORTIS AG - VIVIUM - GENERALI - AXA - EUROMEX - DKV

VRAAG gratis doorlichting en vergelijking van uw verzekeringsportefeuille
------ 5 MAN STAAN STEEDS VOOR U PARAAT !!!!! ------
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TERUGKERENDE ACTIVITEITEN

DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

ma 19 volleybal vakantiegenoegens sportzaal

di 19 turnles gemeentebestuur sportzaal

di 14 kaartnamiddag OKRA Zuienkerke Notelaar

4de di  14  bolling op troumadame OKRA Zuienkerke Boldershof

di 21 volleybal  30-70 volleybalclub sportzaal

woe 14 kaartnamiddag Gepensioneerdenbond  sportcentrum
   Meetkerke 

woe 19  repetitie zangkoor Sint-Michielskoor Sint-Michielskerk
  (behalve 2de woe van de maand)

2de woe  19 repetitie koor Gregoriaans zangkoor Sint-Michielskerk

don  16-17 kleuterdansen (4-5 jaar) fedes gemeenteschool
 17-18 Kinderdans (6-8 jaar)
 18-19 Kinderdans (8-10 jaar)

1ste vrij 19 kaarten De Troefkaarters Boldershof

2de vrij 19 kaarten  Driekoningenkaarters herberg Drie Koningen

laatste vrijd 20  biljart Biljart 2000 Boldershof
vd.mnd 

2de zon  8-11 militaria ruilbeurs Blauwe Toren Nieuwe Blauwe Toren
vd mnd 

2de & 3de  15 - schieting wip Blauwe Torenvrienden Nieuwe Blauwe Toren
zon vd. mnd 18.30

OKTOBER 2007

DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

Vrij 19 20 1ste kookles: Eenpansgerechten KVLV Zuienkerke Notelaar

Za 20 20.30 Volley dames - Bredene Mehoni sportzaal

Zo 21 14.30 Bezoek Stedelijk Kerkhof Vakantiegenoegens Kerkhof Brugge
  te Brugge  

Za 21 12 Missiemaaltijd Federatie Sportcentrum

Di 23 19.30 Infosessie  Brugs Ommeland Westtoer ism Notelaar
   Gemeentebestuur

Za 27 21 Mottenbal Jongerengroep sportzaal

Zo 28 14.30 Mosselfestijn Feestcomiteit Notelaar  

TERUGKERENDE ACTIVITEITEN

DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

Evenementenkalender

Basis kalenderokt-nov-dec07.indd   1 04-10-2007   16:46:47
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NOVEMBER 2007

DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

Zat 3 17 Volley Heren - Katjes Ieper Mehoni Sportzaal 

Ma 5 16 Crea: kerstdecoraties KVLV Zuienkerke Spietsela
  met metaalfolie  

Vrij 9 20  Gezellige Fondue avond KVLV Zuienkerke Notelaar

Zat 10 10 Boekenbeurs Davidsfonds Notelaar
  Optreden ‘Poezemuis’ van Dario Fo  

Zo 11 10.30 11 novemberviering NSB Sint-Michielskerk
    Ten Doele  
 
Zo 11 18 Volleybal Dames - Knokke-Heist Mehoni Sportzaal 

Vr 16 20 Cultuurcafé Cultuurraad Notelaar

Za 17 21 Retrofuif Volleybal Mehoni Gemeentelijke sportzaal

Ma 19 14 Grootoudersfeest Gemeenteschool en  gemeentelijke sportzaal
   KBG Zuienkerke Notelaar 

Vr 23 14-19  Worstenkaarting KGB Zuienkerke Notelaar

Za 18 11 eucharistieviering KGB Zuienkerke Sint-Michielskerk
  souper  Zilveren Zwaan

woe 21 20 Infovergadering ACW Bommel

Za 24 11.30-14 Spaghetti diner Zak Cafetaria
 17.30 - 22    

Za 24 17 Volleybal Heren - Oudenburg/Gistel Mehoni Notelaar 

Zo 25 14 Sinterklaasfeest KVLV-Gezinsbond - ACW - Sportzaal
   Vakantiegenoegens - CM  

DECEMBER 2007

DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

Ma 3 20 Blijf diabetes een stap voor KVLV Zuienkerke Spietsela

Di 11 16 Bloedgeven Rode Kruis Gemeenteschool

Do 13 20 Bloemschikken rond Kerst KVLV Zuienkerke Spietsela

Do 15 20  Startreceptie Vakantiegenoegens Spietsela

Woe 19 20 Kerstfeest KVLV Zuinkerke Notelaar

Vrij 22 14-17  Kerstfeest Okra Notelaar

JANUARI 2008

DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

Za 12 20.30 Volleybal dames - Sint Joris Mehoni Sportzaal

Za 19 17 Volleybal Heren - Hermes Oostende Mehoni Sportzaal

Basis kalenderokt-nov-dec07.indd   2 04-10-2007   16:46:47
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Polderkrant-puzzel
De vorige puzzel werd gewonnen door Ashok Martens . Profi ciat.
Er waren 21 inzendingen, allemaal correct.
Het juiste woord was  OSSENKOPSTUUR: een  racefi etsstuur dat uitloopt in twee naar boven gekromde 
uiteinden

Hier volgt de nieuwe puzzel : 
1. De oplossing voor elk van onderstaande gezochte woorden is terug te vinden in ons 
 informatieblad.
2. Als alles correct is ingevuld krijg je verticaal, in de gearceerde vakken een volledig woord te lezen. 
 I en J staan in twee verschillende vakjes! Liggende streepjes (bv. OCMW-voorzitter), begrippen 
 bestaande uit meerdere woorden (Koning Albertplein) sluiten aan zonder spatie
3. Stuur uw volledige oplossing door middel van onderstaand formulier naar Redactie Polderkrantje,  
 Kerkstraat 17  8377 Zuienkerke vóór 30 /11/2007. Enkel het verticale woord volstaat dus niet!
4. Onder de juiste inzendingen wordt één winnaar uitgetrokken die een waardebon van  10.00 
 toegestuurd krijgt
 
 Naam en Voornaam:................................................................................................................................................................................................

 Straat:..............................................................................................................................................................................................................................................................

 Gemeente:.................................................................................................................. Postnummer:.........................................................

1. Zuienkerks rockfestival 
2. familienaam houder van Belgisch trekpaard
3. naam clown
4. merk oldtimer taxi jubilarissen
5. wat hoort niet op de stoep
6. familienaam Brugse stadsgids

7.  gemeente van burgemeester waarmee de 
 gemeenteraad solidariteit betoont.
8. wat organsieert Mehoni in november
9. familienaam ontslagnemend 
 gemeenteraadslid 
10. voornaam stedenbouwkundig ambtenaar
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POLDERKRANTJE, 15 JULI 2007
Driemaandelijks tijdschrift gratis aan de bevol-
king aangeboden door het Gemeentebestuur in 
samenwerking met alle adverteerders.
INHOUDSOPGAVE

woord vooraf p. 3
gemeenteraad p. 4
informatie p. 8
openbare werken en technische dienst p. 14
landbouw en milieu p. 17
cultuur p. 18
jeugd  p. 25
preventie  p. 28
onderwijs p. 30
sport en vrije tijd p. 32
bibliotheek p. 33
politie p. 33
veiligheid en gezondheid p. 36
verenigingen p. 37
burgerlijke stand p. 39
mensen van bij ons p. 41
evenementenkalender p. 43
puzzel p. 45

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

Gemeentelijke website: www.zuienkerke.com

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)
Technische Dienst    
 050/41.75.77 - (fax 050/41.75.77)
OCMW    
 050/42.79.98 - (fax 050/42 67 37)
 sociale.dienst@ocmw-zuienkerke.be
Bibliotheek Zuienkerke    
 050/42.45.45
PWA 050/43.20.50 (woensdagnamiddag)
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 elektriciteit    
 078/35.35.00
melden gasreuk    
 0800/65.0.65
defect Openbare Verlichting    
 050/43.20.50 - 0800 6 35 35 

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 7 NOVEMBER – 5 DECEMBER – 9 
JANUARI – 6 FEBRUARI 2008
Het gemeentehuis zal gesloten zijn op 
donderdag 1 november, vrijdag 2 novem-
ber, donderdag 15 november, vrijdag 16 no-
vember, maandag 24 december, dinsdag 25 
december, woensdag 26 december 2007.
Dinsdag 1 januari en woensdag 2 januari 
2008.

OPENINGSUREN PWA
Iedere woensdagnamiddag van 13.30 tot 16 uur
OPENINGSUREN POST
Iedere werkdag van 9 tot 12.15 uur en woens-
dagnamiddag van 13.30 tot 16.30 uur.
OPENINGSUREN BIBLIOTHEEK DE BOEKENNOK 
(aan de Nieuwe Steenweg)
Iedere woensdag van 17 tot 19 uur

46

BRO-Polderk_ED sept 07_73170.indd   46 09-10-2007   10:03:23



MD COIFFURE
Blankenbergsesteenweg 40 a

8377 Zuienkerke - Tel 050/31.85.52
Gemakkelijk bereikbaar tussen Brugge en Blankenberge via expresweg

Richting Blankenberge net voorbij rond punt, ruime parking voor de deur

Openingsuren
alle dagen van 08u.30 tot 18u.30

zaterdag van 08u.00 tot 18u.00
zondag en maandag gesloten

enkel afspraak maken voor feestdagen

Coupes zijn onze hobby
Kleuren is onze passie

Opsteken onze specialiteit
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Nieuwesteenweg 140 • 8377 Zuienkerke
T 050 42 65 64 • E info@degrotestove.be

www.degrotestove.be

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

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
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