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Beste lezers,

De blaadjes beginnen al van de bomen te dwarrelen, de zon maakt af en toe 
plaats voor enkele wolken en zo beseffen we dat het al volop herfst is. Wanneer 
de herfst in het land is, dan weten we dat dit alweer het laatste infokrantje van 
dit jaar is. 

Ondertussen zijn we bijna halfl egislatuur… Dit wil zeggen dat het al bijna 3 jaar 
geleden is dat ons gemeentebestuur werd verkozen, met andere woorden op 
het eind van dit jaar zijn we al halverwege… 
Tijd dus om eens na te denken over enkele zaken, onder meer over ons Polder-
krantje… 
We zouden het graag eens in een nieuw jasje willen stoppen en wie anders dan 
onze trouwe lezers kunnen ons daarbij helpen!? 
Jullie hulp aan de ‘verbouwingswerken’ zou ten zeerste geapprecieerd worden 
en daarom koppelen we er een wedstrijdje aan vast! Je kunt een ontwerp in-
dienen voor de vernieuwing van de voorpagina van het Polderkrantje. Je maakt 
daarbij kans op een waardebon van 100 euro… (verdere info valt te lezen in dit 
nummer)!

Ik vermoed dat bij heel wat lezers, na het prachtige zomer en nazomer weertje, 
de batterijen weer volledig opgeladen zijn. En ja, er komt een koudere periode 
aan, maar die wordt vooral gekenmerkt door gezellige en knusse momenten in 
familiekring. 

Veel leesgenot

Wim Cools, Schepen van Informatie
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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 eer-
ste woensdag van de maand is het gemeentehuis open in de namiddag van 15 uur tot 19 uur.
Op woensdag 4 november, 2 december 2009 en 6 januari 2010 is er zowel op de dienst burgerzaken, fi nan-
ciële dienst, de technische dienst (dienst stedenbouw) en de politie dienstverzekering tot 19 uur.
Het gemeentehuis is gesloten op maandag 2 november, woensdag 11 november, vrijdag 25 december 2009 
en vrijdag 1 januari 2010.
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Fotowedstrijd

Fotowedstrijd - oktober 2009
• Waar werd deze foto genomen ?
  
Deelgemeente: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Straat: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Strookje in te dienen in het gemeentehuis bij Ann Michiels voor 15 december 2009. SUCCES !!

De foto van het Polderkrantje van juli 2009 toonde hoeve ‘t Benedicten Colaertshof, Mareweg 5 
te 8377 Meetkerke.
En de winnaar is geworden: Bertrand Vandenabeele uit Zuienkerke omdat zijn antwoord op de 
schiftingsvraag het juiste aantal inzendingen was: namelijk 12. Hij ontvangt een Bodysolpakket.
Profi ciat aan de winnaar vanwege het voltallige redactieteam.

Hier is onze nieuwe wedstrijdfoto:
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Gemeenteraad
ZITTING VAN 25 JUNI 2009 
Financien
* Budgetwijziging
De budgetwijziging nr. 1 Voor het dienstjaar 2009 wordt eenparig goedgekeurd.

Gewone dienst Ontvangsten Uitgaven Saldo
Volgens oorspronkelijke begroting 3.753.974 Eur 3.753.707 Eur 267 Eur
Verhoging der kredieten + 58.050 Eur 146.126 Eur 11.924 Eur
Verlaging der kredieten - 20.000 Eur 505 Eur - 19.495 Eur
Nieuwe uitkomst na wijziging 3.892.024 Eur 3.899.328 Eur - 7.304 Eur
Geraamd algemeen resultaat 
begrotingsrekening vorig jaar  18.604 Eur
Geraamd algemeen begrotings- 
resultaat van de gewone dienst  11.300 Eur

Buitengewone dienst Ontvangsten Uitgaven Saldo
Volgens oorspronkelijke begroting 2.471.621 Eur 4.090.621 Eur - 1.619.000 Eur
Verhoging der kredieten + 944.465 Eur 944.465 Eur 0 Eur
Verlaging der kredieten - 0 Eur 0 Eur 0 Eur
Nieuwe uitkomst na wijziging 3.416.086 Eur 5.035.086 Eur - 1.619.000 Eur
Geraamd algemeen resultaat 
begrotingsrekening vorig jaar  1.619.000 Eur
Geraamd algemeen resultaat 
van de buitengewone dienst  0

* Vaststellen eenmalige toelage aan de Rode Kruis afdeling Blankenberge-Zuienkerke.
De gemeenteraad verleent eenparig zijn goedkeuring aan de toekenning van een éénmalige ge-
meentelijke toelage van 1.500 Euro aan de Rode Kruis afdeling blankenberge-zuienkerke 
* Aanpassing reglement gemeentelijke thuiszorgpremie.
De gemeenteraad beslist art. 11 Van het reglement voor een thuiszorgpremie als volgt aan te passen:
 Artikel 11:
 De aanvragen worden jaarlijks door het college van burgemeester en schepenen herzien.
 Aan te vullen met: 
 De zorgbehoevende ontvangt hiervoor een schrijven met een medisch formulier die opnieuw   
 door de huisarts dient ingevuld te worden. Hierna volgt een sociaal en fi nancieel onderzoek   
 door de sociale dienst van het ocmw.
* Mededeling van het besluit van de gouverneur betreffende de defi nitieve vaststelling van 
de jaarrekening 2007 van het OCMW.
De gemeenteraad neemt eenparig kennis van het besluit d.D. 5 Juni 2009 van de gouverneur be-
treffende de defi nitieve vaststelling van de jaarrekening 2007 van het ocmw.
* Ocmw: jaarrekening en jaarverslag 2008 – kennisname.
De gemeenteraad neemt eenparig kennis van de jaarrekening en het jaarverslag 2008 



6

 

Café en Feestzaal

De Nieuwe Blauwe Toren

Zaal voor alle gelegenheden 

tot 200 personen:

huwelijken, communiefeesten, 

vergaderingen, rouwmaaltijden

Eigen keuken ! - Ruime parking!

Elke eerste maandag van de maand: 

seniorendansnamiddag

Blankenbergse Steenweg 2

8377 Zuienkerke

Tel./Fax 050 31 44 65

GSM 0497 42 32 98
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Geconsolideerde eindbalans:
Totaal activa en passiva 1.313.764,77 Eur

Geconsolideerde resultatenrekening:
Opbrengsten 316.314,64 Eur
Kosten 389.178,71 Eur
Resultaat van het boekjaar - 72.864,07 Eur
Gebruikte middelen van 
de gemeentelijke toelage 60.842,37 Eur
Gecumuleerd tekort vorig 
boekjaar - 36.927,85 Eur
Over te dragen negatief 
resultaat - 48.949,55 Eur

Onderwijs
Gemeentelijke basisschool: functiebeschrijvingen 
De functiebeschrijvingen van volgende ambten worden éénparig goedgekeurd:
Scholengemeenschap: coördinerend directeur, administratief medewerker, zorgcoördinator, onder-
wijzer-mentor.
School: directeur, onderwijzer, kleuteronderwijzer, zorgcoördinator, administratief medewerker, ict-
coördinator, kinderverzorger, bijzondere leermeesters levensbeschouwelijke vakken, bijzondere 
leermeester lichamelijke opvoeding;

Ruimtelijke ordening 
Voorlopige vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “zonevreemde constructies 
binnen de deelruimte N 371 (Blankenbergse steenweg)“.

De gemeenteraad stelt éénparig het ontwerp van het grup voor zonevreemde constructies binnen 
de deelruimte N 371 (Blankenbergse steenweg) voorlopig vast.

ZITTING VAN 27 AUGUSTUS 2009 
SPORTCENTRUM MEETKERKE
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan het bestek en de raming ten bedrage van 
562.023,07 euro (inclusief BTW), ereloonnota ontwerper en veiligheidscoördinator inbegrepen
Financien

De gemeenteraad keurt de begrotingsrekening en jaarrekening van de gemeente voor het dienst-
jaar 2008 goed.
Begrotingsrekening

Begrotingsresultaat in de gewone dienst van de rekening 2008 2.122.273,80
Begrotingsresultaat in de buitengewone dienst van de rekening 2008 6.773,62
Boekhoudkundig resultaat in de gewone dienst 2.485.873,98
Boekhoudkundig resultaat in de buitengewone dienst 681.996,02

Begrotingsresultaat=  vastgestelde rechten 
 – vastgestelde uitgaven
Boekhoudkundig resultaat =  vastgestelde rechten 
 – aangerekende uitgaven
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De naar het volgend dienstjaar over te dragen vastleggingen bedragen 
voor de gewone dienst (i.e. formulier T 2008-2009) 363.600,18
voor de buitengewone dienst (i.e. formulier T 2008-2009) 675.222,40

Jaarrekening
De balans per 31.12.2008
Vaste activa 17.330.985,35
Eigen vermogen 18.577.582,63
Vlottende activa 4.499.572,40
Vreemd vermogen 3.252.975,12
Totaal activa 21.830.557,75
Totaal passiva 21.830.557,75

De resultatenrekening per 31.12.2008
exploitatieresultaat van het boekjaar
batig exploitatieresultaat 992.755,80
uitzonderlijk resultaat van het boekjaar 
nadelig uitzonderlijk resultaat 479.985,59
resultaat van het boekjaar
batig resultaat van het boekjaar 1.472.471,39

ONDERWIJS
Gemeentelijke basisschool: uitbetaling leerkrachten middagtoezicht schooljaar 2009-
2010 – lestijdenpakket 
De gemeenteraad keurt eenparig de uitbetaling van het middagtoezicht voor het schooljaar 2009-
2010 goed.
De gemeenteraad keurt eenparig het lestijdenpakket voor het schooljaar 2009-2010 goed.

Gemeentelijke Basisschool: leveren en plaatsen van kasten.
Het leveren en plaatsen van bijkomende bergingskasten in de gemeentelijke basisschool ten be-
drage van 15.000 euro wordt goedgekeurd.

TRAGE WEGEN
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst met het provin-
ciebestuur van West-Vlaanderen inzake de inrichting en beheer van trage wegen.

WONEN
De heer Alain De Vlieghe, schepen, wordt aangesteld als gemeentelijk afgevaardigde voor het be-
heerscomité van de interlokale vereniging “Blankenberge-Zuienkerke-De Haan Wonen”.

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

Polderkrantje: 

ann.michiels@publilink.be

Telefoon: 050 / 43 20 50

Ook te lezen op www.zuienkerke.be
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Informatie
KOOPWONINGEN TE BLANKENBERGE
Het project gericht op lokale gezinnen krijgt 
eindelijk vorm. Offi cieel was de start van de 
werken voorzien voor 2 februari. De werken zijn 
inmiddels volop aan de gang. Volgens Björn 
Prasse, voorzitter van de sociale huisvestings-
maatschappij Het Lindenhof, heeft het de no-
dige voeten in de aarde gehad, maar heeft de 
maatschappij nu de fi nale stappen kunnen 
zetten om dit project vorm te geven.
Dit project waarin zestien koopwoningen gere-
aliseerd worden, is uniek voor het werkgebied 
van Het Lindenhof dat Blankenberge, De Haan 
en Zuienkerke omvat. Er is gekozen voor een 
koopformule waarbij de toekomstige eigenaars 
zelf nog maximaal invulling kunnen geven aan 
de inrichting van de woning. Dit betekent dus 
dat er casco verkocht wordt. Daardoor kunnen 
de kopers de keuze van bv. keuken en badka-
mer integraal zelf bepalen. 

De straat waar de woningen komen zal het 
Vladslopad heten. Deze woningen zorgen bo-
vendien voor een ideale mix. Ze worden inge-
plant tussen een wijk met huurwoningen van 
Het Lindenhof en de sociale verkaveling met 
alleenstaande huizen die destijds ook door Het 
Lindenhof gerealiseerd werd. Het einde van de 
werken is voorzien tegen halfweg 2010. Voor-
zitter Prasse: “Met dit project wordt meer dan 
2,4 miljoen euro geïnvesteerd in sociale huis-
vesting. Bovendien zorgt dit project ervoor dat 
mensen die momenteel misschien niet op de 
koopmarkt terecht kunnen, toch een woning 
kunnen verwerven. Op die manier kunnen we 
de eigen bevolking alsnog dichtbij houden.

Voor verdere info betreffende dit project, en 
hoe men zich kan laten registreren als kan-
didaat-koper, kan men steeds terecht in de 
kantoren van Het Lindenhof, Hanneusestraat 
32 bus 2. De openingsuren van Het Lindenhof 
zijn: maandag en donderdag van 14.00 uur tot 
16.00 uur.
De kantoren zijn iedere werkdag telefonisch 
bereikbaar op het nummer 050/41.60.19 of 
per mail op info@lindenhof.woonnet.be.

DRAGEN FLUOSVEST AANBEVOLEN
Het dragen van een fl uovest door fi etsers draagt 
volgens gouverneur Paul Breyne bij tot meer 
zichtbaarheid en veiligheid in het verkeer.
In februari 2009 promootten 22 scholen uit 
de regio Zuid-West-Vlaanderen tijdens de ac-
tieweek. “Zien en gezien worden als fi etser in 
het verkeer” het dragen van het fl uovestje.
De 22 ouderraden verenigden zich onder het 
actiecomité (ik zie u).

Deze actie heeft ook duidelijk de aandacht ge-
trokken van de gouverneur en daarom werd 
het sein gegeven om het dragen van een re-
fl ecterend vestje aan te moedigen.
Tijdens de komende campagne “Veilige fi etsen 
… hou je hoofd er bij “ zal dit een aandachts-
punt uitmaken.
De schooldirecties van de basisscholen en de 
eerste graad van het secundair onderwijs wer-
den eveneens verzocht hun medewerking te 
verlenen en bijzondere aandacht te besteden 
aan het “cool”dragen van het fl uovestje.
Zelfs de politiediensten zullen een bijdrage le-
veren door zoveel mogelijk bij controles de fi et-
sers aan te moedigen het fl uovestje te dragen.
In het najaar zal het BIVV tevens een campag-
ne opstarten waarbij het dragen van het refl ec-
terende vestje wordt gepromoot.
Aan de kinderen (6-15 jaar) van de personeels-
leden van de provinciale diensten, de Vlaamse 
en federale diensten werkzaam voor de gou-
verneur biedt hij de mogelijkheid aan om zelf 
een fi etsvestje te bekomen.
Al deze maatregelen moeten ertoe bijdragen 
dat dergelijk vestje in de toekomst meer en 
meer behoort tot het vertrouwde dagelijkse 
straatbeeld waarin de fi etser zich veilig en 
zichtbaar verplaatst.

VEILIG FIETSEN... HOU JE HOOFD ERBIJ!
Van oktober tot februari organiseert het pro-
vinciebestuur van West-Vlaanderen opnieuw 
de actie “veilig fi etsen... hou je hoofd erbij!”. 
De provincie moedigt de jongeren (12-18 jaar) 
hiermee aan om voorzichtig te zijn in het ver-
keer. Dat houdt in dat ze met een reglementair 
uitgeruste fi ets rijden, de wegcode respecte-
ren en opletten voor het gedrag van de andere 
weggebruikers. 
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Om dit doel te bereiken, ontwikkelde het pro-
vinciebestuur een internetgame op www.hou-
jehoofderbij.be. Deze game confronteert de 
jongeren met herkenbare verkeerssituaties, 
zoals het met twee naast elkaar fi etsen, de 
bevelen van een agent opvolgen, links afslaan, 
fi etsen op een rotonde… Dit jaar schenkt de 
game ook aandacht aan het correct overste-
ken van een overweg. In de game zitten ook 
enkele quizvragen verscholen. 

Wie de spelfi guurtjes Ruby en Roxy veilig en 
vlot door het drukke verkeer kan leiden, maakt 
kans op bioscooptickets, geschonken door 
Kinepolis. De winnaar van elke wedstrijdperi-
ode ontvangt een uitnodiging voor het fi nale-
spel aan het einde van de campagneperiode. 
Daar dingen de vier eindwinnaars mee naar de 
hoofdprijs: een nieuwe fi ets! 
Tegelijk voeren de politiezones her en der in 
West-Vlaanderen fi etscontroles uit. Wie met 
een goed uitgeruste fi ets rijdt, krijgt een kaart-
je met extra punten voor de internetgame. 

Meer informatie: provincie West-Vlaanderen, 
dienst mobiliteit, op het telefoonnummer 
050/40 34 37 (An Paepe) of bij de federale 
dienst politionele veiligheid, 050/44 06 45 
(Ronny Vijncke).

FISCALE VOORDELEN VOOR HET
BEVEILIGEN VAN WONINGEN
EN BEROEPSLOKALEN
De particulieren die in 2009 beveiligingswer-
ken uitvoeren aan hun woning genieten van 
een belastingsvermindering van 690 euro 
(aanslagjaar 2010 of inkomstenjaar 2009).De 
belastingsvermindering geldt voor de installatie 
van materiaal ter bescherming tegen diefstal 
en brand, uitgevoerd door een erkende aan-
nemer.

De zelfstandigen, kmo’s en beoefenaars van 
vrije beroepen die investeren in beveiligings-
materiaal, kunnen een bijkomende aftrek van 
22,50 % genieten.Sinds 1 januari 2009 zijn 
de kosten betreffende het leveren van be-
paalde diensten inzake beveiliging aftrekbaar 
tot 120%. De fi scale voordelen gelden voor de 
installatie van materiaal ter bescherming te-
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Alle timmer- en schrijnwerk in hout,
PVC en aluminium

Ramen en deuren - rolluiken - dakvensters
garagepoorten - rolluikautomatisatie

gips-kartonwanden - plafonds
binnendeuren - muggenhorren

zonnewering - dakconstructie - parket

GRAFZERKEN in natuursteen, 
rechtstreeks aan de bron.

Arduin - marmer - graniet - witsteen

Elektriciteit, sanitair, verwarming,
gyprocwanden en -plafonds, isolatie...

Kerkebilk 12, 8377 Houtave
050 322 611 of 0478 27 30 93

Geregistreerd aannemer

Vraag vrijblijvend inlichtingen, gratis offerte!

Liebaert P.
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gen diefstal uitgevoerd door een erkende aan-
nemer.
Voor beide gevallen ligt een folder ter beschik-
king in het gemeentehuis.
Raadpleeg deze folder en win ….690 Euro.

De burgemeester, Henri Cuypers

ORGAANDONATIE 
Jaarlijks danken in België een kleine duizend 
personen hun leven aan orgaantransplantatie. 
Er blijven echter ook mensen op de wachtlijs-
ten staan. Op 1 januari 2009 werd in België 
een wachtlijst geregistreerd voor volgende or-
ganen: 813 nier, 189 lever, 43 hart, 27 pan-
creas, 76 longen en 3 dunne darmen.
Het tekort aan geschikte orgaandonoren blijft 
de meest limiterende factor om meer patiën-
ten op de wachtlijst tijdig te kunnen helpen. 
Hieraan wil de provincie West-Vlaanderen iets 
doen. Daarom besloot de provincie om op-
nieuw het initiatief te nemen en de sensibili-
seringscampagne over orgaandonatie voor de 
tweede maal te organiseren. 
Het blijft de bedoeling om in eerste instantie 
de West-Vlaamse bevolking te informeren en 
eveneens te sensibiliseren over deze thema-
tiek. We richten ons in het bijzonder naar de 
West-Vlaamse hogeschoolstudenten en lokale 
besturen. Daarnaast focussen we ons speciaal 
op de hoofdbibliotheken.

Orgaandonatie is voor velen nog duidelijk een 
taboe onderwerp, daarom vond het provincie-

bestuur het belangrijk om een instrument te 
ontwikkelen waarmee we de jongvolwassenen 
kunnen informeren. Doelstelling is kritisch stil 
staan bij dit thema.
Het ontwikkelen van een educatieve koffer 
kan aan deze nood tegemoet komen. De edu-
catieve koffer werd vorig jaar ter beschikking 
gesteld van de West-Vlaamse lokale besturen 
en de hogescholen. Deze koffer bevat tal van 
educatief materiaal zoals een informatieboekje 
met donorkaart, een informatieve dvd, affi ches 
en voor de hogescholen zit daarbij ook nog een 
handleiding en een lespakket. Nieuw dit jaar is 
dat we ook houders ontwikkeld hebben om op 
de balie van de dienst bevolking te plaatsen 
en aparte donorkaarten. De donorkaart laat u 
toe om uw mening kenbaar te maken en die 
bewaart u best in uw portefeuille.
Dit jaar worden opnieuw affi ches en brochu-
res verspreid onder de huisartsen, gemeen-
tebesturen, hoofdbibliotheken, hogescholen, 
Logo’s, transplantatiecentra en verenigingen 
betrokken met orgaandonatie.

De Provincie blijft ervan overtuigd dat de sensi-
bilisatiecampagne de mensen ertoe zal aanzet-
ten om kritisch na te denken over orgaandona-
tie en de zin van registratie. Meer openheid en 
gesprekken zullen zo het aantal verzetuitingen 
tegen afstand van organen moeten indijken, 
om aldus een weloverwogen beslissing te ne-
men en dermate de wachtlijsten voor organen 
te reduceren. Want orgaandonatie blijft het ul-
tieme gebaar van solidariteit onder mensen!

Meer informatie treft u aan op de website 
www.west-vlaanderen.be/orgaandonatie.

15DE PLANTJESWEEKEND
18, 19 EN 20 SEPTEMBER 2009
De hele “Kom op tegen Kanker” ploeg dankt 
iedereen die door het kopen van een azalea 
mee gewerkt heeft aan het vestigen van een 
nieuwe recordverkoop van 960 plantjes.Hier-
door konden we de som van 5760,00 euro 
overschrijven.
Weerom behaalt Zuienkerke het beste resul-
taat in West-Vlaanderen en ondersteunt zo op 
schitterende wijze deze nationale actie tegen 
kanker!
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Voorkom een hoge energiefactuur en...

Hou de koude buiten 
en het geld binnen en...

geniet van de belastingsvermindering
voor werken uitgevoerd met...

Om uw enkele ruiten 
door dubbele beglazing te vervangen.

Gemakkelijk en zonder verandering…
geschikt voor alle houten ramen!

GRATIS PRIJSOFFERTE

Algemene glasonderneming

E. Blomme & zonen
Ontmijnersstraat 7
8370 Blankenberge
tel. 050 41 40 31

1414
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Voor alle Zuienkerkenaren en de verkoopploeg 
een dikke profi ciat.

KORTING OP TREIN EN BUS
Wilt u ook in 2010 genieten van korting op 
trein en bus?
Vraag dan tijdig de nieuwe kortingskaarten 
aan!
Gezinnen met drie of meer kinderen kunnen 
vanaf oktober, via hun plaatselijke afgevaardig-
de, kortingskaarten voor 2010 aanvragen. Wilt 
u weten bij wie u in uw afdeling terechtkan? 
Neem dan een kijkje op www.gezinsbond.be 
(‘De Bond in je buurt’).
Let op: omdat wij niet op de hoogte zijn van 
recente wijzigingen in de samenstellingen, niet 
weten wie in het gezin een kortingskaart ge-
bruikt en u sowieso bij elke aanvraag de nodi-
ge bewijsstukken moet voorleggen, kunnen wij 
niet automatisch kortingskaarten vernieuwen. 
U moet dus zelf het initiatief voor de aanvraag 
nemen!

Wat hebt u nodig voor deze aanvraag?
-formulier gezinssamenstelling (afhalen bij de 
plaatselijke afgevaardigde en laten afstempe-
len op de dienst bevolking van uw gemeen-
te);- voor kinderen van 13-25 jaar (geboren in 

1985-1991): attest van inschrijving in onder-
wijsinstelling of attest van kinderbijslag;-6 euro 
administratiekosten.

Waarop kan u korting krijgen?
- treintickets tussen twee Belgische stations;
- meer-rittenkaarten van De Lijn;
- voor kinderen van 6 t.e.m. 11 jaar kan met 
de kortingskaart bij De Lijn een ‘Vrijkaart De 
Lijn aangevraagd worden, waarmee zij gratis 
van De Lijn gebruik maken.

Waarop kan u GEEN korting krijgen?
- treinabonnementen;
- busabonnementen, Buzzy Pazz +12;
- Go Pass, Rail Pass, Key Card (deze kunnen 
wel met korting op de gezinsspaarkaart aan-
gekocht worden bij een plaatselijke afgevaar-
digde);
- biljetten voor een enkele rit van De Lijn.
Voor vragen of meer informatie: neem ge-
rust contact op met de dienst Service aan 
de Leden op tel. 02 507 89 77 of service@
gezinsbond.be

‘ZORG’ DAT JE ERBIJ BENT
OP DE VROUWENDAG
Op 11 november vindt in Roeselare de 38e 
editie van de Vrouwendag plaats. Dit evene-
ment is een initiatief van het Vrouwen Overleg 
Komitee (VOK) in samenwerking met de Pro-
vincie West-Vlaanderen, de Stad Roeselare, 
de Stedelijke Werkgroep Emancipatiebeleid, 
Gelijke Kansen Vlaanderen en het Instituut 
voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. 
‘ZORG’ is het thema van deze vrouwendag en 
staat centraal in een brede waaier van acti-
viteiten (workshops, debatten, tentoonstellin-
gen, theater,…). 
Datum: woensdag 11 november 2009
Plaats: CC De Spil, Spilleboutdreef 1 
in Roeselare
Uur: vanaf 10u30  - Inkom: 5 euro

[www.vrouwendag.be]
[www.west-vlaanderen.be/vrouwendag]
Meer info: dienst Welzijn - Bieke Depoorter
bieke.depoorter@west-vlaanderen.be of 050 
40 35 46
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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

DE KINDER- EN JONGEREN TELEFOON
ZOEKT PENNEN EN STEMMEN
Kinderen en jongeren kunnen bij de Kinder- 
en Jongerentelefoon terecht met hun verhaal, 
vraag of probleem via telefoon, chat, forum of 
e-mail. Elk contact blijft anoniem. De telefo-
nische oproepen zijn bovendien volledig gratis 
en niet zichtbaar op de factuur.
Dagelijks, behalve op zon- en feestdagen, bie-
den heel wat vrijwilligers een luisterend oor of 
een vlotte pen om vragen te beantwoorden, 
kinderen moed in te spreken, raad te geven of 
gewoon even mee te gniffelen. De Kinder- en 
Jongerentelefoon beantwoordt per jaar onge-
veer 33 000 oproepen. En toch blijven heel 
wat kinderen en jongeren met hun vraag in de 
kou staan…. De Kinder- en Jongerentelefoon 
is daarom op zoek naar nieuwe vrijwilligers die 
telefoon, chat, forum of e-mail willen beant-
woorden. KJT biedt een degelijke opleiding en 
een zinvolle vrijetijdsbesteding binnen een tof 
team. Jouw engagement kan het verschil maken! 
Meer weten over het vrijwilligerswerk bij de 
Kinder- en Jongerentelefoon of inschrijven voor 
een infoavond bij jou in de buurt: surf naar 
www.kjt.org/volwassenen of neem contact op 
met het secretariaat op het nummer 02 534 
37 43.
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STUDIETOELAGEN 
Hulp nodig bij je aanvraag studietoelagen? 
Vragen rond studietoelagen ? 
De afdeling Studietoelagen komt naar je toe!

Ook voor 2009-2010 kunnen heel wat gezin-
nen een beroep doen op de school- en studie-
toelagen van de Vlaamse Gemeenschap. Een 
aanvraag doen kan online of via papier vanaf 
15 augustus 2009 tot en met 30 juni 2010. 

Heb je hulp nodig bij het invullen van het aan-
vraagformulier of bij het online indienen van je 
aanvraag, dan kan je op dinsdag 27 oktober 
2009 in het gemeentehuis van Zuienkerke van 
13.30 uur tot 16.30 uur.
Op deze zitdag staat de afdeling Studietoela-
gen je met raad en daad bij. Je krijgt individue-
le hulp bij al je vragen en je kan er je aanvraag 
online of op papier indienen.

Wat breng je allemaal mee?
• elektronische identiteitskaart + pincode of  
  federaal token 
  Een federaal token kan je aanvragen via   
  www.belgium.be. Je moet wel rekening 
  houden met een levertijd van 10 werk-
  dagen. 
  Via de elektronische identiteitskaart of het  
  federaal token kunnen wij je helpen je 
  aanvraag online in te dienen. Papieren 
  aanvraagformulieren zullen ter plaatse
  ter beschikking zijn.
• bewijzen van alimentatiegeld (aan de hand  
  van rekeninguittreksels)
• huurovereenkomst (bij kotstudenten)
• bewijs van leefl oon + het bedrag
• attesten van eventuele inkomsten-
  vervangende tegemoetkomingen
Wees op de afspraak in het gemeentehuis 
van Zuienkerke op 27 oktober 2009 van 
13.30 uur tot 16.30 uur.
Locatie: GEMEENTEHUIS ZUIENKERKE, Kerk-
straat 17, 8377 Zuienkerke

ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART 
Het is verplicht deze bij zich te hebben
De Belgische identiteitskaart geldt als bewijs 
van inschrijving in het bevolkingsregister van 
de gemeente waar u uw hoofdverblijfplaats 
heeft. Ze staat eveneens aan Belgen toe om 
hun nationaliteit en hun identiteit in het bui-
tenland te bewijzen. De identiteitskaart wordt 
automatisch afgeleverd door de gemeente van 
de hoofdverblijfplaats van alle Belgen die min-
stens twaalf jaar oud zijn en ingeschreven zijn 
in het bevolkingsregister. 

Krachtens artikel 1 van het koninklijk besluit 
van 25 maart 2003 betreffende de identiteits-
kaarten, moet elke Belg vanaf vijftien jaar in 
het bezit zijn van een identiteitskaart. 

De inbreuken wegens het niet bij zich hebben 
van de identiteitskaart worden strafrechterlijk 
bestraft door de wet van 19 juli 1991 betref-
fende de bevolkingsregisters, de identiteits-
kaarten, de vreemdelingenkaarten en de ver-
blijfsdocumenten. In artikel 7 wordt bepaald 
dat het niet tonen van de identiteitskaart in-
derdaad bestraft wordt met een geldboete van 
26 tot 500 euro. De bepalingen van het eerste 
boek van het Strafwetboek zijn eveneens van 
toepassing. 
Indien hij geen geldige identiteitskaart heeft, 
loopt de burger inderdaad het risico om veel 
moeilijkheden te hebben, inzonderheid bij de 
administratieve en fi nanciële instellingen of 
tijdens zijn verplaatsingen in België of in het 
buitenland. De Belgische identiteitskaart, die 
geldt als bewijs van inschrijving in het bevol-
kingsregister van de gemeente, is eveneens 
vaak een wezenlijk bestanddeel in verschillen-
de reglementeringen en dient 



 ”Drie Koningen”
17de eeuwse polderherberg

Boerenbrood met hesp
diverse koude en warme schotels

tea-room

Open vanaf 11h30
gesloten op maandag, dinsdag en woensdag

(in juli en augustus enkel gesloten 
op maandag & dinsdag)

Kerkhofstraat 17
8377 Houtave

Tel. 050 31 40 60 

Gelegenheid voor familiefeesten en rouwmaaltijden
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in fi scale, sociale en administratieve aangele-
genheden. 

De elektronische identiteitskaart biedt u zoals 
vroeger de mogelijkheid om uw identiteit te be-
wijzen aan personen die u hierom vragen en is 
eveneens een geldig reisdocument in de 27 
lidstaten van de Europese Unie. Uw identiteits-
kaart bevat van nu af aan een elektronische 
chip. Daarom is deze ook gebonden aan een 
geheime code, zoals een bankkaart. Deze chip 
en deze code bieden u de mogelijkheid om uw 
identiteit te bewijzen op internet of om een 
elektronische handtekening aan te brengen. 
De nieuwe toepassingen die de elektronische 
identiteitskaart biedt, worden voortdurend uit-
gebreid en vormen een meerwaarde voor de 
burger en voor de betrokken instantie. De be-
langstelling voor het gebruik van de elektroni-
sche identiteitskaart groeit bij de burgers, de 
instellingen en de bedrijven, vooral dan door 
de veiligheidsgarantie die bij de identifi catie 
van personen in het kader van de elektroni-
sche communicatie geboden wordt. 
De elektronische identiteitskaart biedt u nu al 
de volgende mogelijkheden: 
- U kan toegang krijgen tot de u betreffende 
administratieve dossiers, bijvoorbeeld uw ei-
gen bevolkingsdossier (https://mijndossier.rrn.
fgov.be). U kan documenten aanvragen bij ver-
schillende besturen, waarvoor u zich voordien 
moest verplaatsen en soms lange wachtrijen 
moest trotseren; 
- u kan, via een beveiligd kanaal, online in-
formatie uitwisselen met het bestuur, privé-
bedrijven of organisaties; 
- u kan in contact treden met het gemeente-
bestuur, de Federale Overheid of de Gewesten 
via hun website en er elektronische formulie-
ren invullen; 
- u kan op een beveiligde manier commerciële 
transacties uitvoeren via internet (online aan-
koop en verkoop); 
- u kan uw elektronische handtekening aan-
brengen op documenten, met dezelfde waarde 
als een handgeschreven handtekening op pa-
pier. U kan elektronische berichten versturen 
die u geldig tekent, en zelfs contracten sluiten 
met andere burgers; 
- u kan de toegang tot bepaalde plaatsen con-

troleren, zich identifi ceren in bepaalde plaat-
sen, zich inschrijven in bepaalde instellingen, 
reservaties uitvoeren, uw belastingsaangifte 
indienen, bepaalde toelagen aanvragen, in alle 
veiligheid op bepaalde sites chatten, enz. 
Indien u meer informatie wenst over de eID, 
kan u volgende websites raadplegen: www.
ibz.rrn.fgov.be of www.eid.belgium.be. Uw ge-
meente kan u ook veel informatie bezorgen.
Vergeet niet dat het vanaf 15 jaar verplicht 
is zijn elektronische identiteitskaart bij zich te 
hebben!

Wat gebeurt er na uw telefoontje?
identiteitskaart en verblijftitels . u ontvangt een 
brief waarin uw melding van verlies of diefstal 
wordt bevestigd. Indien u het document terug-
vindt, heeft u 7 dagen de tijd, gerekend vanaf 
uw telefoontje, om ze te deblokkeren. Na die 
termijn wordt het identiteitsdocument ongeldig 
verklaard en moet u een nieuw document aan-
vragen bij uw gemeente.
Paspoorten. Vanaf het moment dat u DOC.
STOP belt, wordt uw paspoort ongeldig ver-
klaard. Indien u deze nodig heeft om te reizen, 
vraag dan tijdig een nieuw bij uw gemeente
Diefstal of verlies : wat doen?
In geval van diefstal : bel onmiddellijk naar 
DOC.STOP.  Doe ook aangifte van de diefsal 
bij het dichtbijzijnde politiebureau of bij uw lo-
kale politie waar u een voorlopig attest krijgt. 
Ga vervolgens naar uw gemeente om en nieuw 
identiteitsdocument aan te vragen.
Voor meer info, surf naar www.docstop.be

GEEF UN KIND MEER VEILIGHEID
Het KIDS-ID
Het elektronisch identiteitsdocument voor kin-
deren jonger dan 12. Extra bescherming voor 

IDENTITEITSKAART
GESTOLEN OF VERLOREN?

BEL GRATIS DOC STOP 24/24

00800 2123 21 23

SLA DIT NUMMER 
OP IN UW GSM!
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U wenst een toffe gezellige avond te organiseren met vrienden, familie,… bij u thuis, maar u heeft geen 
zin om zelf te koken of om op restaurant te gaan.
Dan kunt u mij inhuren voor een gastronomisch geslaagde avond volledig naar uw wensen.

The Art of Cooking verzorgt eigentijdse kookworkshops en – demo’s op een spontane en relaxte manier 
in een gezellige sfeer.

Kookworkshops te Houtave (maximum 6 personen voor de workshop, 
nadien kunnen de partners, vrienden,… mee aanschuiven aan tafel)
Kookdemo’s en –workshops op aanvraag bij u thuis of bij mij te Houtave

U kunt altijd The Art of Cooking inhuren voor het stylen & bereiden van food voor culinaire fotografi e, 
voor reclame doeleinden, kookboeken en ter promotie van uw product.

Voor meer info:
mail stijnvandermeersch@telenet.be - tel. 0473/ 970539
www.the-art-of-cooking.be
Stijn Vandermeersch - Oostendse Steenweg 81 - 8377 Houtave

Gastronomie aan huis
Kookdemo’s en –workshops
Culinair advies
Foodstyling
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uw kind bij noodgevallen.
Het Kids-ID is een reisdocument dat in de 
meeste Europese landen en bepaalde landen 
daarbuiten geldig is als het kind vergezeld is 
door een ouder met geldige identiteitskaart.
Maar vooral op het vlak van veiligheid zijn de 
voordelen groot. Vooreerst is met tal van bevei-
lingssystemen gezorgd dat de kaart moeilijk te 
vervalsen is. Bovendien kan uw kind zijn kids-
ID, dankzij de chip met pincode, gebruiken om 
zich veiliger op het internet te begeven of om 
veiliger te chatten.
Een bijzondere bescherming biedt het systeem 
van telefoonnummers waarmee u gewaar-
schuwd wordt als uw kind in de problemen zit.
Wat er ook gebeurt, dankzij het telefoonnum-
mer op de kaart (+32(0) 78 150 350)
Kan 24/7 iemand bereikt worden, die het kind 
kan helpen – uzelf of een andere verwant, als 
u tenminste een lijst van telefoonnummers ge-
activeerd hebt.
Meer weten?
Info vindt u op www.halloouders.be of 
eid.belgium.be

EVEN ZITTEN MET JE ZAKKEN
Als vereniging van Personen met een Handicap 
proberen we op te komen voor volwaardig bur-
gerschap voor personen met een beperking.
We willen er met anderen woorden voor zorgen 
dat iedereen, ongeacht zijn of haar beperking 
op een gelijkwaardige én volwaardige manier 
deel kan uitmaken van de samenleving.
We voeren daarom ook een actie voor een stoel 
in elke winkel zodat mensen die dat nodig heb-
ben even kunnen rusten tijdens het winkelen. 
Handelaars moeten dus niet meer dan een 
stoel in hun zaak plaatsen.
Als ze dat wensen, voorzien wij hen van een 
unieke stoel, versierd, geverfd, beplakt, … 
door een creatieveling.

Hiervoor doen we een op-
roep naar alle voorzienin-
gen voor personen met een 
handicap en het buitenge-
woon onderwijs.

Mart De Wever.
VFG (vereniging personen 
met een handicap)

HERFST 2009
Overzicht cursussen Vormingplus regio Brugge 
ism Cultuurraad gemeente Zuienkerke
Een avondje Turkije – Week van de Smaak
Günnur Karatas, een Brugse dame met Turkse 
wortels, trakteert je op een avondje Turkije. Je 
krijgt proevertjes voorgeschoteld en tips om 
de typische gerechten zelf te bereiden. Gün-
nur verweeft haar culinair verhaal met de rijke 
geschiedenis en cultuur van Turkije. Ze vertelt 
je over hun levenswijze en de positie van Tur-
ken in België. Genietend van Turkse koffi e en 
zoetigheden leer je enkele woorden Turks. En 
natuurlijk is er ook ruimte voor jouw vragen.
i.s.m. Vormingplus regio Brugge
inschrijfcode 9452
dinsdag 17 november - 19.30u – 22.00u
Günnur Karatas - cursusprijs 12 euro
De Notelaar, Nieuwe Steenweg 96, Zuienkerke
Inschrijven bij Vormingplus Brugge
050 33 01 12 - regio.brugge@vormingplus.be
Betalen voor de start van de cursus
rek.nr. 001-4046357-78
met vermelding van je naam en inschrijfcode

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

INBURGEREN, NIET ZO VREEMD ?!
Op zondag 15 november 2009 pakt vzw de-
SOM vanaf 13u30 uit met ‘Inburgeren, niet zo 
vreemd?!’ in de evenementenhal ‘Schiervelde’ 
in de Diksmuidsesteenweg te Roeselare.
Nieuwe inwoners van Vlaanderen worden ver-
plicht tot het volgen van een inburgerings-
programma. Velen onder hen volgen dit pro-
gramma met groot enthousiasme. Het is dan 
ook de taak van de Vlaamse samenleving om 
de inspanningen van deze “Inburgeraars” te 
waarderen. Deze dag geldt als huldiging van 
Inburgeraars die een inburgeringsattest heb-
ben behaald en een huldiging voor hun en-
gagement door de Vlaamse overheid in naam 
van de Vlaamse samenleving. Ook Vlaams mi-
nister van Inburgering Geert Bourgeois zal aan-
wezig zijn op het evenement ‘Inburgeren, niet 
zo vreemd?!’
Het Onthaalbureau Inburgering West-Vlaan-
deren kiest ervoor om aan de doelstellin-
gen en het concept van ‘Inburgeren, niet zo 
vreemd?!’ via een gezellige familiedag kleur te 
geven. Het programma bestaat uit drie delen. 

Bezoekers en inburgeraars krijgen tijdens een 
rondgang op een beurs informatie over wat er 
naast het primair traject voor zowel allochtonen 
als autochtonen nog verder bestaat  Zowel vzw 
deSOM, de integratiediensten van Oostende 
en Kortrijk als de diversiteitsdienst van Brugge 
en andere vaste partnerorganisaties zijn aan-
wezig met een verzorgde infostand. Daarnaast 
kunnen de aanwezigen actief deelnemen aan 
diverse workshops en op deze manier leuke 
ervaringen opdoen. In het offi ciële luik komen 
enkele sprekers aan bod. WTV/Focus journalist 
Karl Vandenberghe leidt dit geheel in goede 
banen. Om dit alles feestelijk af te ronden is 
er een receptie die opgeluisterd wordt met de 
wereldmuziek van de groep “Café Bazar”.

Iedereen is welkom op dit evenement ! 
Voor meer informatie, 

mail naar brugge@deSOM.be

WEDSTRIJD 
ONTWERP KAFT POLDERKRANTJE

 
De redactieraad wenst de look van het Polderkrantje te veranderen en richt daarom een wedstrijd 
in waaraan iedereen mag deelnemen. De winnaar ontvangt een geldsom ter waarde van 100 euro 
en natuurlijke eeuwige roem. 
Laat uw inspiratie werken, laat de muze tot u komen en stuur vóór 10 december 2009 uw ontwerp 
van de kaft naar het gemeentehuis ter attentie van Ann Michiels. Om alle misverstanden en dis-
cussies te vermijden hebben wij een wedstrijdreglement uitgewerkt:
• enkel inwoners van Zuienkerke mogen deelnemen
• alles is toegelaten: tekening met potlood, pen, houtskool, verf…,foto, collage, digitaal ontwerp etc…
• inzendingen binnen voor 10 december 2009 onder gesloten omslag zonder identifi catiegege-
vens. In deze omslag zit dan een afzonderlijke gesloten omslag met uw naam, adres en telefoon-
nummer. Alle ingestuurde ontwerpen blijven eigendom van de gemeente
De redactieraad wacht in spanning op uw product. 
Wij hopen op een hoge respons !!! 
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OPENBARE WERKEN

Begin volgend jaar zullen deze werken van 
start gaan: 

• de rioleringswerken in wijk Vierwege.   
 Deze werken worden nog in 2009
 aanbesteed
• de renovatiewerken aan het sport-
 centrum van Meetkerke
• de verbouwingswerken aan het 
 gemeentehuis.

Via deze weg verontschuldigen wij ons bij 
voorbaat bij alle inwoners voor de even-
tuele ongemakken die deze werken zullen 
meebrengen.

TECHNISCHE DIENST

Wij hebben Uw hulp nodig!!!

Zoals reeds geweten, staat de technische 
dienst ter beschikking voor alle inwoners van 
onze gemeente, dit wat betreft netheid, vei-
ligheid van landbouwwegen, groenonderhoud, 
… 
Mogen we u vragen, indien u iets opmerkt in 
onze gemeente betreffende deze zaken, dit 
dan te melden aan onze technische dienst 
(050/41.75.77)

Met dank

Wim Cools, Schepen van Openbare Werken en 
Technische Dienst

Openbare werken & 
technische dienst
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Landbouw & milieu
STERK OPLEIDINGSAANBOD
RUGGESTEUNT VLAAMSE 
PAARDENHOUDERIJ
De Vlaamse paardenhouderij is aan een sterke 
opmars bezig. Naar schatting telt onze regio 
meer dan 150.000 paarden en 200.000 be-
trokken personen. Er zijn meer dan 3.550 full-
time arbeidsequivalenten actief in maar liefst 
1.750 bedrijven. Zij realiseren samen een toe-
gevoegde waarde van 219 miljoen euro voor 
de Vlaamse economie.
Minister President Kris Peeters organiseerde 
dit jaar 7 dialoogdagen met de sector om pijn-
punten te vatten en mogelijkheden in kaart te 
brengen. Hieruit volgende een concreet actie-
plan dat onder andere leidde tot de oprichting 
van het Vlaamse paardenloket (actief sinds 1 
juli). Eén van de opdrachten van dit orgaan is 
het opbouwen van een kennis- en documen-
tatiecentrum waar informatie wordt verzameld 
en gedeeld.
De derde editie van het “ABC van de Hippische 
Opleidingen” is de eerste eigen publicatie van 
het Vlaams Paardenloket. Het is het resultaat 
van een samenwerking met de sportfederaties 
VLP, LRV en de overkoepelende VHS. Hiermee 
voert het Vlaams Paardenloket één van zijn op-
drachten uit.
Het Vlaams Paardenloket is ondertussen ook 
actief met 2 fulltime medewerkers.
Graag stellen we ze even aan u voor:
Jan de Boitselier, manager
Katrien Van Miert, adjunct-manager

Voor meer informatie of exemplaren van de 
brochure ‘ABC van de Hippische Opleidingen 
kan je terecht op het Vlaams Paardenloket
Duboislaan 2 1560 Hoeilaart
Tel.02/658.09.50 
Fax 02/658.09.51
Gsm 0473/88.68.34
www.vlaamspaardenloket.be
info@vlaamspaardenloket.be

OPHALING GROENCONTAINER
Nog even ter herinnering aan alle bezitters van 
een groencontainer: de groencontainer wordt 
enkel opgehaald na afroeping.

Telefoneer naar het gemeentehuis of technische 
dienst: tel. 050/43.20.50 – 050/41.75.77
Geïnteresseerden kunnen nog steeds een con-
tainer bestellen: U hebt de keuze tussen een 
rolcontainer met een inhoud ervan 240 l of een 
container van 360 l.
De kostprijs:
Een container van 240 liter kost 51 euro
  van 360 liter kost 76,50 euro

Indien u geïnteresseerd bent, vragen wij U ons 
te contacteren op het algemene telefoonnum-
mer 050/43.20.50, zodat wij voor u de ge-
wenste container bij IVBO kunnen bestellen
De laatste ophalingen voor 2009 zijn voorzien 
op 22 /10 en 5/11.

Per ophaling betaalt u 5 euro voor een contai-
ner van 240 liter en 7 euro voor één van 360 
liter. Meer inlichtingen nodig, aarzel niet met 
ons contact op te nemen.

De milieudienst.

MODDER OP DE WEG
Tips en informatie om ongevallen te voorko-
men.
De oogsttijd betekent niet alleen een periode 
van hard werken voor de landbouwers. Het is 
ook een periode van toegenomen verkeerson-
veiligheid op de wegen van en naar de land-
bouwbedrijven en velden.
Vooral als de oogst via de openbare weg wordt 
vervoerd en het weer slechter wordt, treedt een 
bekend probleem op: modder op de weg !

Tips voor de landbouwer, loonwerker, transpor-
teur.
*Waarschuwen
Indien er slipgevaar is,moet u het verkeer hier-
op attent maken!
Dit kan door de borden te gebruiken die spe-
ciaal voor de actie’Modder op de weg’ werden 
ontworpen

*Reinigen
Een vuil wegdek moet zo snel mogelijk worden 
schoongemaakt. Soms is het daarbij nodig om 
de weg schoon te spuiten.
Voor uw veiligheid is het aangewezen een fl uo 
veiligheidsvest te dragen.
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Cultuur
BUREN BIJ KUNSTENAARS  
De provincie West-Vlaanderen organiseert in 
2009, voor de zesde maal ‘Buren bij kunste-
naars’.
Buren bij kunstenaars 2009 wordt georgani-
seerd op 16, zaterdag 17 en zondag 18 okto-
ber 2009.
Ook in Zuienkerke zetten 2 kunstenaars hun 
deuren open:
Linda –Marie Pattyn uit Doelhofstraat 22 te 
Nieuwmunster
Jenny Verplancke, Kunstklasse, Kerkhofstraat 
23 te Houtave.

DE BLAZUIN 2009: VERRASSENDE
VERZAMELINGEN 7 T.E.M. 15 NOVEMBER 
De Blazuin - het intergemeentelijk samenwer-
kingsproject tussen De Haan, Blankenberge 
en Zuienkerke, - werkt dit jaar rond het thema 
‘Verrassende verzamelingen’. 

Expo: Verrassende Verzamelingen
In de drie gemeenten stellen privé-verzame-
laars hun ‘verrassende verzamelingen’ tentoon. 
In Blankenberge zijn de verzamelingen in het 
CC De Benne dagelijks te bezichtigen tijdens 
de openingsuren van de balie, in het weekend 
van 14u tot 17u. In Zuienkerke zijn ze in het 
weekend van 7 en 8 november te bezichtigen 
van 14u tot 18u in zaal De Notelaar, Nieuwe 
Steenweg 96, in OC D’Annexe te De Haan in 
het weekend van 14 en 15 november van 14 
tot 18 uur en niet op 7 en 8 november

Nooit genoeg
Scholen uit de drie gemeenten kunnen in die 
periode in het CC De Benne te Blankenberge 
terecht voor het project ‘Nooit genoeg’, van 
vzw Tapis Plein. ‘Nooit genoeg’ is een combi-
natie van een spannende audiovisuele voor-
stelling met een boeiende expo en begeleide 
workshop over het fenomeen verzamelen. 

Ex libris in de bib
Een verzameling van 40 ex libris rond het the-
ma boek zullen van 3 tot 20 november gratis 
te bezichtigen zijn in de Blankenbergse biblio-
theek, Koning Leopold III-plein (tijdens de ope-
ningsuren). De selectie omvat ook enkele ex 
libris van Frans Masereel.

Verzamel je familie
In de bibliotheek van De Haan, Grotestraat 10 
wordt een lezing rond genealogie ‘Verzamel je 
familie’ georganiseerd op maandag 9 novem-
ber om 20u. Vooraf inschrijven is nodig (zie 
strookje volgende bladzijde). 

CC De Benne
Op donderdag 12 november, tussen 19u30 
en 22, kan je bij de vrijwilligers van de Heem-
kundige Kring in De Benne, Hoogstraat 2 te 
Blankenberge een kijkje nemen hoe zij te werk 
gaan bij het archiveren van collecties. De vrij-
willigers geven een korte uitleg.
Een rondleiding is mogelijk om 19u30, 20u, 
20u30, 21u en 21u30. Vooraf inschrijven is 
nodig (zie strookje volgende bladzijde). 

Degustatieavond
Op vrijdag 13 november om 20u kan je in het 
huis ‘Water bij de Wijn’ in Nieuwmunster Doel-
hofstraat 14, verschillende soorten waters en 
wijnen degusteren. Vooraf inschrijven is nodig 
(zie strookje volgende bladzijde). 

Tussen kunst en kitsch
Op zondag 15 november van 14u tot 18u kan 
je in D’Annexe in De Haan je collectie laten 
schatten tijdens ‘tussen kunst en kitsch’ naar 
analogie van het bekende televisieprogramma.
Hiervoor is voorinschrijving en een duidelijke 
beschrijving van de te schatten voorwerpen 
nodig (zie strookje volgende bladzijde).

Tips voor de andere weggebruikers
* Breng begrip op voor de landbouwers die hun 
oogst moeten binnenhalen. Een beetje hoffe-
lijkheid kan wonderen doen
* Pas uw snelheid aan
* Kijkuit voor landbouwers die de weg aan het 
reinigen zijn.
* Sla waarschuwingen betreffende slipgevaar 
niet in de wind, maar pas uw rijstijl aan.
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Inschrijfstrook voor:

1. Lezing genealogie
2. Rondleiding Heemkundige Kring De Benne
3. Water bij de wijn
4. Tussen kunst en kitsch

Bezorg de inschrijfstrook terug aan uw cultuurdienst vóór vrijdag 6 november.

Naam:..........................................................................................................................................................................................  Voornaam:............................................ .............................................................. ..................................

Adres:.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tel.:..........................................................................................................................................................................................  Mail:............................................ ......................................................................................... ..................................

1. ❏ Ja, ik wil graag naar de lezing rond genealogie 
  in de bibliotheek van De Haan, Grotestraat 10 op maandag 9 november om 20u. 

  Ik kom met … personen.

2. ❏ Ja, ik wil graag een rondleiding in de Heemkundige Kring De Benne, 
  Hoogstraat 2 te Blankenberge op donderdag 12 november.
 
  Ik kom met … personen naar de sessie van 19u30 – 20u – 20u30 – 21u – 21u30
  (omcirkel wat past).

3. ❏ Ja, ik schrijf me in voor de degustatieavond ‘Water bij de wijn’ 
  in Nieuwmunster, Doelhofstraat 14 op vrijdag 13 november om 20u

  Ik kom met …. personen.

4. ❏ Ja, ik wil graag een voorwerp laten schatten op ‘Tussen kunst en kitsch’ 
  in D’Annexe, Leopoldlaan 24 in De Haan op 15 november tussen 14u en 18u.

  Ik kan maximum 3 voorwerpen laten schatten.

 

 

 Voeg een foto van het voorwerp bij deze inschrijfstrook!

Beschrijving van het/de voorwerp(en):.......................................................................................................................................................................................................................... ....

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

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

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

 .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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ACTIVITEITEN ZUIENKERKE  
Cultuurcafé zaterdag 28 november 
Als afsluiter van het werkjaar biedt de gemeen-
telijjke cultuurraad de inwoners van Zuienkerke 
een gratis voorstelling aan. 
Als eerste deel van het cultuurcafé staat 
Bloemspeling op het menu. 6 jonge Zuien-
kerkenaars zonder enige acteerervaring ko-
zen onder leiding van een enthousiaste en 
vakkundige regisseur enkele teksten van Tom 
Lannoye uit en bewerkten die tot een gebald 
optreden. Dit huzarenstukje – in 10 repetities 
een voorstelling in elkaar boksen !- kwam tot 
stand dankzij een doorgedreven samenwerking 
met de jeugdraad. 
Badaladak is de titel van het tweede luik. In 
dit komische stuk gaat het tweetal I Bufoni 
op reis, een trip die echter niet zonder slag of 
stoot verloopt. … Zij tonen hun wedervaren in 
geuren en kleuren maar zonder woorden. Een 
ongewoon duo, die Buffoni: de ene sluw en 
berekend, de andere oliedom maar met een 
hart van goud. Samen toveren ze een glimlach 
op je gezicht!
Waar: de Notelaar. 
Wanneer: zaterdag 28 november om 19u30
De toegang is gratis. 
Voor meer info A. Allemeesch T 050/43.20.50 
E annie.allemeesch@publilink.be 

De Blazuin – verzamelen geblazen!
In de activiteiten van het cultureelsamenwer-
kingsverband tussen Blankenberge, De Haan 
en Zuienkerke wordt dit jaar het thema Verza-
melen in al haar facetten uitgespit. 
In Zuienkerke zullen de liefhebbers van voor-
namelijk miniatuurvoertuigen zeker aan hun 
trekken komen in een tentoonstelling van al-
lerhande mini-tractors, pikdorsers en dito land-
bouwmateriaal. Daarnaast zullen er ook enkele 
speciale collecties van verwoede Zuienkerkse 
verzamelaars te zien zijn. 
Waar: de Notelaar. 
Wanneer: zondag 8 november van 10 tot 18u
De toegang is gratis. 

Co-productie Gregoriaanse Vespers in 
Houtave
Naar oude gewoonte worden de Vespers ge-
zongen op 1 november in de kerk van Houtave. 

Dit jaar komt de Scola Gregoriana Dominicana 
uit Knokke-Heist de Gregoriaanse gezangen 
ten gehore brengen. Een aanrader voor wie 
van koor- en Gregoriaanse muziek houdt. 
Waar: de kerk van Houtave
Wanneer: zondag 1 november om 15u. 

Vogelverschrikkerwedstrijd
De Landelijke Gilde en de cultuurraad sloegen 
in het voorjaar de handen in elkaar en organi-
seerden voor de eerste keer een vogelverschrik-
kerwedstrijd. Die eerste editie was meteen een 
schot in de roos: niet minder dan 530 wed-
strijdformulieren werden ingediend. Uit deze 
formulieren werden 3 gelukkigen geloot die elk 
met een copieuze mand met polderlekkernijen 
huiswaarts keerden. De publieksprijs ging naar 
Mobiel van de familie Van de Keere uit Blan-
kenberge. Roswitska – gestikt en genaaid door 
de KVLV van Zuienkerke – kaapte de eerste 
prijs in de volwassenencategorie weg. De zilve-
ren medaille ging naar Polderschrik, een cre-
atie van de familie Strubbe uit Blankenberge. 
Mobiel viel nogmaals in de prijzen als derde bij 
de volwassenen. 

Bij de jeugd deelden Gilberta van de Ploeters 
en Pepe Johnny van de PJ de vierde plaats. 
Modern Farmer van Wim Scheemaeker be-
haalde brons, Boemel van Jonas en Matthias 
Deklerk mocht op het tweede schavot staan. 
De eerste prijs was weggelegd voor Matthijs en 
Maarten Clicteur met hun even eenvoudige als 
in het oog springende verschrikker Bommeke. 
Alle winnaars kregen een geldprijs. 
Elke maker van een vogelverschrikker kreeg 
als aandenken een handig zelfoplaadbaar zak-
lampje. 
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ACTIVITEITEN DE HAAN  
T 059 24 21 33
cultuur@dehaan.be
www.dehaan.be/cultuur

De Schedelgeboorten
De Schedelgeboorten bestaan 15 jaar. Tijd 
voor een feestje, dus. Wie De Schedelgeboor-
ten kent weet dat hun optredens trouwens ‘al-
tijd’ een feestje zijn. Muzikale gekte Nu wordt 
werkelijk alles uit de kast gehaald. De meest 
hilarische liedjes, de ontroerendste melodieën, 
de onnozelste danspasjes en de meest spits-
vondige tussenacts van het afgelopen ander-
halve decennium op een rijtje gezet. Kortom, 
het beste van het beste.
Op het vlak van de Nederlandstalige muzikale 
humor kan je ze gerust een topgroep noemen. 
Wouter Van Lierde, Rik Tans, Danny Van Riet-
velde, Anton Janssens. Regie: Frans Van der Aa
Wielingencentrum
vrijdag 23/10/2009 om 20.30u
vvk:  14,00 - add:  15,00

Crème au Beurre
Het subsidiereglement is een belangrijk stu
Twee hartsvriendinnen gaan een avondje stap-
pen. Ze komen terecht in een discotheek waar 
de singles het voor het zeggen hebben. De 
Amaretto vloeit rijkelijk. De gesprekken, vrou-
wenpraat àla: Is mijn gat niet te dik? Past deze 
blouse bij mijn haar? Wanneer het juiste num-
mer zich aanheft, springen de beide deernen 
recht en stelen de show op de dansvloer. Zo 
trekken zij de aandacht van Romain, een zelf-
standige patissier die eveneens iets komt zoe-
ken. Maar wat is dat iets? Daar hoeven we 
geen tekening bij te maken. Maar hartsvrien-
din blijf je slechts tot je beide een boontje hebt 
voor dezelfde prooi. Het vervolg laat zich raden…
Annemarie Picard, Myriam Bronzwaar en Paul 
Goossen. 
Auteur: Katelijne Damen
O.C. d’Annexe
vrijdag 20/11/2009 om 20.30u
vvk:  13,00 - add:  14,00-

Kleinkunsteiland
Alles in de muziek keert nog wel eens een keer-
tje terug. De betere Nederlandstalige songs 

zijn eigenlijk nooit weg geweest. Daarom is 
kleinkunst springlevend! Twee vrouwen, twee 
mannen, met een onweerstaanbaar charisma, 
staan te trappelen om u mee te slepen in hun 
verwondering.
Want hun eigenzinnige interpretaties laten nie-
mand onberoerd. Ze hebben gekozen om num-
mers te brengen van mensen die vaak veel te 
vroeg van ons zijn heen gegaan, zoals Robert
Long, Bram Vermeulen, Wim Sonneveld, Toon-
Hermans, Cornelis Vreeswijk, Wim de Craene,
Connie Vandenbos, …
Lucas Van den Eynde, Jelle Cleymans, Ka-
thleen Vandenhoudt, Maggie Mc Neal en 4 live 
muzikanten
Wielingencentrum
Zaterdag 5/12/2009 om 20.30u
vvk:  15,00 - add:  16,00

ACTIVITEITEN BLANKENBERGE  
Overzicht activiteiten oktober – december 2009
1. Cursussen Winteracademie 2009-2010
Vanaf september 2009 gaan de cursussen 
van de Winteracademie, georganiseerd door 
het cultuurcentrum, weer van start. 

• Kalligrafi e
Wanneer:  woensdagavond 7/10 – 14/10 – 
21/10 – 28/10 van 19u30 tot 22u
Waar: Loge II – CC Casino, Zeedijk 150
Bijdrage:   30 voor reeks 1
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• Kleur en stijladvies
Wanneer:  donderdag 12/11 – 19/11 – 26/11
  van 13u tot 16u
Waar:  Roeschaertzaal – CC Casino
  Zeedijk 150
Bijdrage:   45

• Feng Shui
Wanneer:  donderdag 26 november 2009
  van 19u30 tot 22u
Waar: Roeschaertzaal – CC Casino
  Zeedijk 150
Bijdrage:   15

• Bouwen in de Middeleeuwen
Wanneer:  dinsdag 8 december 2009
  van 20u tot 22u
Waar: Roeschaertzaal – CC Casino
  Zeedijk 150
Bijdrage:  12,50

• Een prentenboek voor jonge kinderen
Wanneer:  woensdag 13/01 – 20/01 – 27/01
  Van 9u30 tot 12u
Waar: Stedelijke Openbare Bibliotheek
  Leopold III-plein
Bijdrage:  45
 
Gedetailleerde info en een brochure zijn te ver-
krijgen bij het cultuurcentrum. 

2. Tentoonstellingen

• “Zoals het klokje thuis tikt”
 van 02/10/2009 – 22/11/2009
 Open van maandag tot vrijdag 10u tot 12u 
 woensdag 14u tot 17u
 donderdag van 16u tot 19u30
 weekends en feestdagen van 14 tot 17 uur
 CC De Benne - Hoogstraat 2 
 toegang gratis.

3. Cultuurpakket 2008-2009
• Bootleg Beatles – Bootleg Beatles 
 in concert
 Saveryszaal CC Casino
 zaterdag 24 oktober 2009 – 20u
 Inkom:  20
 Fred Delfgaauw en Sjaak Bral
 Saveryszaal CC Casino

 donderdag 29 oktober 2009 – 20u
 Inkom:  13 

• Familievoorstelling 
 De Maan – De Sneeuwkoningin 
 Saveryszaal CC Casino
 zondag 1 november 2009 – 15u
 Inkom:  3 -  5 -  7
• Matineevoorstelling
 De Kolonie MT – Cinema Retro
 Saveryszaal CC Casino
 dinsdag 17 november 2009 – 14u30
 Inkom:  7
• Yevgueni – We zijn hier nu toch
 Saveryszaal CC Casino
 zaterdag 21 november 2009 – 20u
 Inkom:  16
• ’t Arsenaal en Braakland/ZheBilding
 Saveryszaal CC Casino
 vrijdag 11 december 2009 – 20u
 Inkom:  13
• Wim Helsen – Het uur van de prutser
 Saveryszaal CC Casino
 zaterdag 19 december 2009 – 20u
 Inkom:  15
• Familievoorstelling 
 De Kolonie MT – Meneer Grijs
 Saveryszaal CC Casino
 Zondag 10 januari 2010 – 20u.
 Inkom:  3 -  5 -  7

Brochure met het volledige programma te ver-
krijgen in het cultuurcentrum.
Voor alle informatie:
Cultuurcentrum - Hoogstraat 2 - 8370 Blan-
kenberge - 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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Onderwijs
LILIANE BENTEIN VLIEGT OVER ZUIENKERKE
Juffrouw Liliane is voor vele Meetkerkenaars 
geen onbekende. Ongeveer 30 jaar lang leerde 
ze met veel liefde en toewijding heel wat kin-
deren van Meetkerke lezen, schrijven en reke-
nen. Door de sluiting van het Polderschooltje 
verhuisde juffrouw Liliane naar haar collega’s 
in de H. Hartschool te Wenduine. Met even-
veel inzet, vreugde en creativiteit geeft ze er nu 
les aan de kinderen van de 2de graad.
Als afscheidgeschenk gaven de laatste ouders 
van ’t Polderschooltje haar deze avontuurlijke 
luchtdoop.

NIEUWS VAN LEEFSCHOOL AKKERWINDE
Leefschool Akkerwinde op tweedaagse
Maandagochtend 28 september stonden al de 
leefschoolkinderen met pak en zak klaar om 
op tweedaagse te vertrekken. Met al de kin-
deren van de leefschool trokken we naar het 
leuke vakantieverblijf, “Le Chat Botté” in De 
Haan. Nathalie, de eigenares en de mama van 
Loulou, heeft er ons twee dagen verwend met 
lekker eten en in een sfeer vol warme gezellig-
heid en gastvrijheid.
Dit jaar werd onze tweedaagse gekruid met het 
verhaal van ‘de kleine Prins”. De leerkrachten 
brachten met hun prachtig toneeltje de kinde-
ren in de juiste sfeer om samen te werken rond 
de belangrijke waarden van onze leefschool. 
“Respect” stond deze keer centraal. Doorheen 
al de activiteiten waaronder het sterrenspel en 
het strandspel werden de vriendschapsbanden 
tussen groot en klein steeds steviger.
Het was weer prettig om te ervaren dat onze 

jongste kleuters zo fl ink konden samenwerken 
met de oudere leefschoolkinderen. 
De vele nieuwe kinderen in Akkerwinde voelen 
zich na deze tweedaagse nu zeker helemaal 
thuis in onze leefschool. Samen hebben we de 
optimale toon gezet voor alweer een boeiend, 
leerrijk, creatief en tof schooljaar.

De leerkrachten spelen het verhaal van “de 
kleine Prins”.

Vrolijke samenwerking tijdens het sterrenspel

Als fi nale van de tweedaagse lieten we tiental-
len vliegers dansen in de lucht!
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De leerlingen van leefgroep 4 maken de ver-
plaatsing met de fi ets.

Op vrijdag 27 november 2009 organiseert 
Leefschool Akkerwinde nog een Afrikaanse 
avond voor ouders en alle vrienden.
Feestplaats: H. Hartschool, Kerkstraat 70, 
8420 Wenduine.

‘DE FITTE WEEK‘ IN DE GEMEENTESCHOOL
VAN 25 SEPT. TOT 9 OKTOBER 2009
De kinderen van de lagere school namen deel 
aan de veldloop.

Onder leiding van juffrouw Nadine.



34

Samen dansen we de ‘danskriebel’

Op bezoek bij de appelboer van Klemskerke.

Smullen van heerlijke fruitsalade, aangeboden 
door de vriendenkring

Met de skeelers en de step naar een echt res-
taurant.
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Jeugd

Deze zomer werkte speelpleinwerking De Ploe-
ters voor het eerst met jobstudenten naast de 
vele vrijwilligers. En dit is heel goed meegeval-
len. Graag willen we onze enthousiaste moni-
torenploeg nog eens extra bedanken voor hun 
inzet. 
Bedankt 
Aline, Bram, Celine, Chris, Daan, Emelie, 
Emily, Erik, Gwen, Hannelore, Ines, Julie, 
Koen, Leen, Magalie, Michaël, Sarah, Ste-
ve, Sylvie, Tessa, Thomas, Valerie, Yasmien 
en Martine! 

Ook in de herfstvakantie opent De Ploeters 
opnieuw de deuren in het Sportcentrum van 
Meetkerke van dinsdag 3 november tot vrijdag 
6 november.
Iedereen van 3 tot 12 is er welkom!
Je hebt er een vakantie lang ruimte voor avon-
tuur, koffers vol speelmateriaal, bouwmateria-
len, fi etsen, knutselen, skeeleren, al je vriend-
jes om je heen, en vooral veel ideeën van onze 
leidsters en leiders.
Wat … breng je best mee: 
 voor elk kind zijn eigen lunchpakket en  
 een drankje
 extra broekje voor de kleinsten
 Verzamelen: Sportcentrum Meetkerke: 
 vanaf 7u30 
 Afhalen: Sportcentrum Meetkerke tot 
 18 uur STIPT.
  
De Ploeters is een avontuurlijk speelplein: 
kinderen beleven er wilde en spannende 
dingen. Soms zijn we dan ook eens vuil of 
kletsnat !
Wil je daarom de kinderen ‘speelkledij’ 
aantrekken en de kleren naamtekenen ?
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Prijs per dag
 Kinderen inwoners van Zuienkerke: 
  3.50 per kind.
 Voor het 3e kind en meer uit hetzelfde gezin: 
  2.50 per kind
 Kinderen niet-inwoners van Zuienkerke:   
  5.00 per kind.
 Voor het 3e kind en meer uit hetzelfde gezin:  
  4.00 per kind.
 Eén drankje en een koek zijn in de prijs 
 inbegrepen.
De kinderen MOETEN afgehaald worden vóór 
18 uur. Ouders dienen de openingsuren te 
respecteren teneinde laatblijvers te vermijden. 
Anders moeten er maatregelen worden getroffen.
Waar kan je ons bereiken ???
Martine: 0475 82 35 81
Sportcentrum Meetkerke 
Oude Molenweg 15 - 8377 ZUIENKERKE

SPEELPLEINWERKING ZKT VRIJWILLIGERS
Speelpleinwerking De Ploeters is steeds op 
zoek naar nieuwe vrijwilligers, jongeren die zin 
hebben om in de vakantie kinderen van 3 tot 
12 jaar te begeleiden Vanaf 15 jaar kan je bij 
ons eens enkele weken je talenten als profes-
sionele speelvogel komen uitproberen. Als vrij-
williger op het speelplein werk je samen met 
een ploeg van jongeren. Je begeleidt de kinde-
ren in hun spel, je speelt mee, je steekt samen 
met de andere jongeren leuke activiteiten in 
elkaar… En daarbij wordt je met raad en daad 
bijgestaan door ervaren monitoren. Wij zijn er-
van overtuigd dat meewerken op het speelplein 
een leuke en leerrijke ervaring is. 
Als vrijwillige medewerker ben je bij ons goed 
verzekerd en bieden we je een onkostenver-
goeding op forfaitaire basis. 
Ben je geïnteresseerd om deel uit te maken 
van de speelse ploeg van De Ploeters, neem 
dan contact op met Martine De Bree, op 
050/31 25 06 of 0475/82 35 81 of mail haar 
op martine.gerard@pandora.be

KLJ HOUTAVE - OOSTENDE
De KlJ organiseert hun jaarlijkse
AdvocaatKaarting
Inleg: 1,50 euro
2 kaarten = 1 potje overheerlijke advocaat
(ook apart te verkrijgen)

Wanneer: vrijdagavond 27 november 2009 
Waar: Zaal De Maere in Houtave
Uur: vanaf 19u 

TURNEN OP DINSDAGAVOND
Op dinsdag 22 september 2009 is de eerste 
les ‘turn- en lenigheidoefeningen’ voor man-
nen 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 
gemeentelijke sportzaal. Geïnteresseerden zijn 
steeds welkom en voor de prijs moet je het niet 
laten: voor 10 lessen betaal je slechts 20 euro.
   
Data: 13-20-27 oktober /17-24 november /8-
15 december
INFO: Schepen van sport,
Alain De Vlieghe gsm 0475/96.55.69
Sportdienst, tel. 050/43.20.50
IEDEREEN IS WELKOM !!!!!

BALGEWENNING
Vanaf 8 september worden er voor de kinde-
ren geboren in het jaar 2001, 2002 en 2003 
opnieuw lessen balgewenning georganiseerd 
in de gemeentelijke sportzaal.
dinsdag van 16 tot 17 uur
vrijdag van 15 tot 16 uur
De prijs voor 1 trimester bedraagt 12,50 euro.
Interesse ?
Neem contact op met de sportdienst of met 
de schepen van sport Alain De Vlieghe, gsm. 
0475/96.55.69.

DANCE FOR KIDS
Dansacademie FEDES organiseert in samen-
werking met het gemeentebestuur een cursus 
Dance for kids in de gemeentelijke sportzaal.
Start 17 september 2009
Donderdag 16-17 uur: Kleuterdans 2de en 
3de kleuter
Donderdag 17-18 uur Kinderdans 1ste en 2de 
leerjaar
Donderdag 18 – 19 uur Kinderdans 2 3de 
en 4de leerjaar

Sport en vrije tijd
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Inlichtingen
FEDES vzw, Lieven Bauwensstraat 20, 8000 
Brugge
Tel. 050/35.13.05
Mail fedes@scarlet.be
Website: www.fedes.be

MARKTSPORT 2009
Donderdag 5 november wordt er in Brugge de 
5de editie van marktsport georganiseerd.
De sportdienst kreeg een uitnodiging om op 
deze dag de zuienkerse jongeren te mobiliseren 
om aan deze sporthappening deel te nemen.
Het gemeentebestuur ging in op de invitatie. 
Er werd een bus gereserveerd en alle leerlin-
gen geboren in het jaar 1993 tot 1999 kregen 
een inschrijvingsformulier in de bus.
Die dag kan de jeugd gaan schaatsen in het 
Boudewijnpark, zwemmen en duiken in het 
Olympiabad en proeven van een waaier van 
sporten in de Brugse binnenstad.
We hopen op een hoge respons !

Meer info, sportdienst gemeentebestuur 
Zuienkerke, 050/43.20.53
Schepen van sport, Alain De Vlieghe,
gsm 0475/96.55.69.

VOLLEYBALNIEUWS VAN MEHONI
ZUIENKERKE
Mehoni Zuienkerke is nog steeds op zoek naar 
nieuwe leden.
Wie wil aansluiten, kan contact opnemen 
met Joël Boussemaere op het nummer 
0476/485409 of mailen naar joel.bousse-
maere@telenet.be.

VERGEET VOORAL 
DE VOLGENDE ACTIVITEIT NIET !!!

Op zaterdag 21 november 2009 richten we 
voor de derde maal onze RETROFUIF in.
Noteer alvast deze datum in uw agenda. Meer 
informatie volgt nog.

DYNAMO PROJECT – OPROEP
INDIVIDUELE MAATBEGELEIDING
Vanaf deze zomer en in het najaar wil het Dy-
namo Project sportclubs persoonlijk begelei-
den. Voor het eerste werkingsjaar ligt de fo-

cus op de vzw-wetgeving. Het Dynamo Project 
team zal sportclubs begeleiden in het proces 
om een vzw te worden.
Ons team kan statuten nalezen en advies ge-
ven en de sportclub helpen in het correct ver-
vullen van de jaarlijkse verplichtingen.
Sportclubs kunnen zich kandidaat stellen via 
het invulformulier. Je vindt de link op de web-
site: www.dynamoproject.be

Voor sportclubs aangesloten bij een VSF- fe-
deratie is de individuele maatbegeleiding vol-
ledig gratis.
Sportclubs niet aangesloten, betalen een klei-
ne vergoeding:
•  omvorming van feitelijke vereniging naar vzw
 250 euro
 Inbegrepen: verplaatsing naar de sportclub
 2 sessies ter plaatse
 Voorbereiding, opvolging en afwerking 
 op het bureau.

• nakijken van statuten
 75 euro
 Inbegrepen: Een medewerker leest de 
 statuten na en geeft advies

• ondersteuning van de jaarlijkse verplichtingen 
 75 euro
 Inbegrepen: een medewerker lijst voor de   
 sportclub de jaarlijkse verplichtingen op.

Dynamo Project
Zuiderlaan 13 - 9000 Gent
Tel. 09/243.12.94
Fax 09/243.12.99
info@dynamoproject.be
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VOORLEZEN: HET LEUKSTE KWARTIERTJE
VAN DE DAG
Voorlezen, je kan er niet vroeg genoeg mee 
beginnen. Bovendien vraagt het niet veel tijd 
en toch kan het voor je kroost en jezelf het 
leukste kwartiertje van de dag worden. Ieder-
een kan voorlezen, maar met de volgende 
tips willen we je op weg helpen voor jarenlang 
voorleesplezier. Op voorlezen staat immers 
geen leeftijd.

1. Vaste tijd en plaats
Lees het boek voor op een rustig en knus 
plekje en op ‘n vast moment van de dag.

2. Weet wat je leest
Bekijk en lees het boek eerst een keer voor 
jezelf. Als je het verhaal kent, reageer je beter 
op de vragen en opmerkingen van je kind.

3. Wat de voorkant vertelt
Lees de titel voor. Hoe heet het boek? Waar 
zou het verhaal over gaan? 
Dit maakt je kind nieuwsgierig.

4. Stil zijn hoeft niet!
Je kind mag vertellen en vragen stellen...graag 
zelfs! En het gaat erom dat je kind praat, dus 
alle antwoorden zijn goed.

5. Reageer op je kind
Bij een baby vertel je wat er op de platen te 
zien is: “Kijk, een poesje. Wat zegt het poes-
je? Miauw…”.
En je baby brabbelt vast met je mee! Peuters 
kunnen al een eenvoudig verhaal begrijpen 
en het zelf vertellen. Praat samen over het 
verhaal en de plaatjes.

6. Hoe loopt het af?
Is het spannend, dan vraag je: “Wat gaat er 
nu gebeuren?” Voor peuters is dit een moei-
lijke vraag, maar je zegt natuurlijk een beetje 
voor. Door dit telkens weer te vragen, gaat 
het voorspellen steeds beter.

7. Help bij moeilijke woorden.
Nieuwe of moeilijke woorden leg je uit door 
dingen aan te wijzen op een plaatje. Ook 
kun je iets voordoen of uitleggen met andere 
woorden. Zo leert je kind nieuwe woordjes.

8. Een levendig verhaal
Geluiden en bewegingen die bij het verhaal 
passen, doen het goed. Nóg leuker is het, om 
je kind te vragen om geluidjes en gebaren te 
maken.

9. Boek uit. Wat nu?
Praat samen na over het boek. Heeft je kind 
zelf ook zoiets beleefd en wil het hierover ver-
tellen?

10. Herhaling hoort erbij!
Jonge kinderen kunnen een verhaal niet vaak 
genoeg horen! Dit is goed, want zo leren ze 
steeds meer onthouden en praten ze steeds 
beter over het verhaal. Misschien vindt je 
kind het leuk om het boek eens aan jou “voor 
te lezen”!

De bibliotheek is uiteraard de uitgelezen plek 
om je voorleesboeken uit te kiezen waar je 
mee aan de slag wil. Het aanbod is zeer di-
vers: van kartonboekjes tot prentenboeken Illustratie: Carl Cneut
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tot ware voorleesverhalen. We helpen je ook 
graag bij je keuze.
Tot binnenkort in ‘De Boekennok’.

EEN GREEP UIT DE AANWINSTEN
VOLWASSENENAFDELING

Romans
Genesis / Karin Slaughter
Oorlogskind / Camilla Läckberg
De cel / Pieter Aspe

Informatieve boeken
Tournée Générale: de geheimen van het Bel-
gische bier / Geert Degrande
Mijn vader: gesprekken met vaders en hun 
bekende zonen en dochters / Phara De Ag-
uirre, Kaat Mensels en Frank Toussaint
Autorijden van A tot Z: theorie / Flor Ko-
ninckx

JEUGDAFDELING
Leesboeken
Eclips / Stephenie Meyer
De wolf en de zeven geitjes / Martine Let-
terie
Weetboeken

Heelal: ontdekken begint met één enkel 
woord 
Later word ik politieman / Hilde Vandermeren 
en Marjolein Pottie

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

Zoekboeken

Avonturenverha
len

Boeken

Cd’s

Doeboeken

Film

Groteletterboek
en

Humori
stische

 verha
len

Internet

Jeugdboeken
Kookboeken

Luisterboeken

Muziek

Natuurboeken

Oorlogsromans

Poëzie

Romans

Strips

Tuinboeken

Voorleesboeken

Eerste leesboekjes
Preventie

DRINGENDE POLITIEHULP ? BEL 101 !
Vanaf 1 december 2009 zullen de interven-
tieploegen van de politiezone Blankenberge 

-Zuienkerke worden 
gedispatcht door het 
Communicatie- en In-
formatiecentrum West-
Vlaanderen. 
Indien u dringende poli-
tiehulp wenst, belt u het 
GRATIS noodnummer 
101. 

Dit zal geen afbreuk doen aan de huidige 
dienstverlening. De politieambtenaren van de 
Politiezone Blankenberge-Zuienkerke zullen 
ter plaatse komen. Voor aangiften en klach-
ten aan het loket blijven de openingsuren van 
de politieposten te Zuienkerke en Blanken-
berge ongewijzigd. Enkel voor administratieve 
doeleinden en inlichtingen blijft het nummer 
050 / 42 98 42 beschikbaar.

AANGIFTE ALARMSYSTEEM
ndien u uw woning of handelszaak hebt uit-
gerust met een anti inbraak alarm diende u 
dit vroeger steeds aan te geven bij de politie. 
Deze verplichting is intussen vervangen door 
een aangifteplicht van uw alarmsysteem in 
een online database: ALINE.
Deze database zorgt ervoor dat politiediensten 
steeds over de laatste gegevens beschikken 
over uw alarm en de gebruikers ervan. Indien 
er zich problemen voordoen kunnen zij hierin 
opzoeken wie ze moeten contacteren.
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VISITEKAARTJE_ZWART_WIT.indd   1 26-05-2008   21:18:50

Dit meldpunt is nu online en bereikbaar via 
de website: www.policeonweb.be

Iedereen die een alarmsysteem heeft en niet 
op een alarmcentrale, een fi rma die 24 op 24 
uur uw alarmsysteem opvolgt, is aangesloten 
moet vanaf 1 september 2009 gegevens over 
zijn alarmsysteem en de gebruikers invoeren 
via deze website.

Welke gegevens dient u in te voeren?
• Naam en adres
• Telefoonnummer van de locatie 
 van het alarm
• Naam, adres, GSM nummer en emailadres  
 van de gebruiker
• Aard van het pand waar het alarmsysteem  
 hangt (woning, winkel, werkplaats, …)
• Aard van het risico (juwelier, apotheek,
 krantenwinkel, …)
• Aard van het alarmsysteem

Het aan- en afmelden gebeurt binnen de 10 
dagen na aansluiting of buitengebruikstelling 
van het systeem of wanneer één van de ver-
plichte gegevens wijzigt.

Burgers die over een alarmsysteem beschikten 
vóór 01 september 2009 hebben tijd tot 01 
maart 2010 om hun gegevens in te voeren.

Burgers die een alarmsysteem wensen of 
deze willen laten aansluiten op een alarmcen-
trale kunnen in aanmerking komen voor een 
belastingsvermindering tot € 690,00. Meer 
inlichtingen: te bekomen bij preventiedienst. 
(preventiedienst@blankenberge.be).

Derde wereld
11.11.11-ACTIE

Novembermaand = 11.11.11-Actiemaand.
Het lijkt misschien nog veraf, maar toch zijn 
de eerste voorbereidingen reeds getroffen 
met 11.11.11-West-Vlaanderen.
Dus waarom zouden wij u ook niet een beetje 
wakker schudden voor de deur-aan-deur ver-
koop die doorgaat rond 11 november ?
DAAROM: 
. Wij herinneren onze vaste medewerkers  
 eraan dat we zeker weer aankloppen om  
 hun hulp te vragen !
. Wij kunnen altijd nieuwe medewerkers
 gebruiken: hoe meer verkopers, hoe 
 gemakkelijker, vlotter en vlugger de actie 
 verloopt ! 
. Wij vragen de bevolking ook dit jaar de 
 vrijwillige verkopers vriendelijk te ontvangen 
 en de actie te steunen ! Zuienkerkenaars 
 zijn gulle mensen !!!
Voel je je geroepen? Contacteer dan:
Jacques Demeyere, 
schepen van ontwikkelingssamenwerking
GSM: 0479 27 25 91.
e-mail: jacques.demeyere@telenet.be

Jeannine Samijn, 11.11.11-coordinator voor 
Zuienkerke
GSM: 0474 65 56 85.
e-mail: jeannine.samijn@skynet.be 
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Verenigingen
PROCESSIECOMITE ORGANISEERT 
ONTBIJTBUFFET 
Groot Zuienkerke heeft alles !! t.t.z. “alles” wat 
een bewoner verlangen kan.
Een rustig dorp met 2 eigen scholen, winkels, 
een kasteel, een uitgelezen fi etsroute, een 
kunstroute, goede restaurants, maar... het 
heeft ook iets wat een ander dorp niet heeft
namelijk ‘EEN PROCESSIE’.

Welk dorp kan daar nog mee pronken ?? 
Een eigen SACRAMENTSPROCESSIE.
De Zuienkerkse processie is inmiddels opge-
nomen tussen zeven voorname processies-
zoals de Boeteprocessie van Veurne en de H 
-Bloedprocessie van Brugge, om er maar twee 
te noemen.
Het is onze droom de Zuienkerkse sacraments-
processie uit te bouwen tot een volwaardig 
evenement.

Vele vrijwilligers zetten zich hier jaarlijks voor 
in! Er worden wagens gebouwd en verbouwd-
er wordt gewassen en gestreken-en de organi-
satoren komen samen om te bespreken wat er 
eventueel kan verbeteren! Helaas! Ze moeten 
vaststellen dat er meerdere groepen aan ver-
nieuwing toe zijn.

Doch “KOKEN KOST GELD“
Daarom hebben wij besloten een
 OCHTEND BUFFET TE ORGANISEREN
Wie van onze bewoners zou dit initiatief niet 
willen steunen ? IEDEREEN TOCH??
Het gaat door op ZONDAG 22 NOVEMBER 
van 8.00 u. tot 11.30 u in de NOTELAAR, 
Nieuwe Steenweg te ZUIENKERKE
Die ochtend kan men genieten van crois-
sants-pistolets-boterkoeken en witte en brui-
ne stokbroden, rozijnenbroden en peperkoek 
Confi tuur-choco-eieren en spek-vleeswaren, 
frisdrank,koffi e of thee enz, teveel om op te 
noemen.
Lieve, lieve bewoners! Verwelkom met plezier 
de mensen die u toegangskaarten zullen
aanbieden want zij zijn de drijvende kracht ach-
ter deze beweging.Kom met ons genieten

van een gezellig samenzijn met vrienden, waar-
mee ge niet alleen rustig zult kunnen
tafelen, maar tevens ook steun geeft aan dit 
prachtig en enig evenement van ons dorp:

“DE SACRAMENTSPROCESSIE “
We verzekeren U dat u voldaan huiswaarts zult 
keren en later dan met een fi jn gevoel onze
vernieuwde processie zult kunnen volgen.
Laat deze kans niet voorbijgaan a.u.b. ! Een 
ganse gemeenschap zal er U dankbaar voor 
zijn:

Groetjes van het
Processiecomité.

 Volwassen betalen 12 Euro
 Kinderen tot 12 jaar betalen 6 Euro
 En U kunt ook steunkaarten krijgen.

So long!

OKRA ZUIENKERKE.
Traditioneel vindt in de maand november de 
seniorenweek plaats, de week waar Senioren 
elkaar opnieuw ontmoeten: 16 november tot 
23 november 
Okra Zuienkerke doet opnieuw een oproep aan 
alle 55 plussers om eens langs te komen en 
vrienden en kennissen mee te brengen.
Dinsdag 17 november is er kaarting en trou-
madame.Woensdag 18 november en donder-
dag 19 november worden de ziekenhuizen en 
rusthuizen bezocht, waar de 80 tot 90-jarigen 
een mandje fruit krijgen.
Vrijdag 20 november is er in zaal De Notelaar 
worstenkaarting van 14 tot 23 uur
Zaterdag 21 november is er een plechtige eu-
charistieviering, gevolgd door een souper in 
het restaurant De Zilveren Zwaan.
Maandag 23 november nemen we nog deel 
aan het grootoudersfeest in de gemeente-
school.

Kom gerust eens langs op onze activiteiten.
Elke dinsdag vanaf 14 uur wordt er gekaart in 
zaal De Notelaar en op maandag 9 november 
houden we een demonstratie van beddegoed 
in zaal De notelaar vanaf 14 uur.

Bestuur Okra
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PASAR ORGANISEERT
Herfstwandeling Brugse vesten anders 
Zondag 18 oktober 2009
Wij willen samen met jullie genieten van de 
prachtige herfstkleuren langs de Brugse vesten. 
We krijgen ook gedurende een uurtje uitleg van 
een natuurgids over de geschiedenis, en het 
doel van de vesten in de middeleeuwse tijd. 
Samen komen we ook te weet wat de vesten 
toen in de watervoorziening van de stad als bij-
drage hebben geleverd. Een pauze, met een 
drankje, wordt voorzien.

. Verzamelplaats: Parking A mode 
 (Leopold II - laan nr 7 te Brugge)
. Verzameluur: uiterlijk om 13.45u
. Prijs leden: 3 € - Niet leden: 4 €
. Graag verwittigen tegen 16/10 bij: 
 Dekeyzer Edith - 050/41.35.62
 Jacques Serruys - 0486/71.44.84
 Caelenberghe Marleen - 0478/54.04.35
 Cools Wim - 0496/83.22.75
 Cuypers Henri - 050/32.00.72

Valcke.Marijke@telenet.be of http://www.pa-
sar.be/Zuienkerke/?p=deelnemen

Heren kook-& Dames verwenavond
ZATERDAG 21 NOVEMBER 2009
Plaats: De Notelaar, Nieuwe Steenweg 96. 
Zuienkerke
Uur: 18.30u starten.
Activiteit 1
Het is de bedoeling dat de mannen onder lei-
ding, hun kookkunsten boven halen. 
Zij zullen zichzelf culinair bewijzen en daarmee 
de dames en henzelf later op de avond ver-
wennen
Ps. Vergeet uw schort, mes en handdoek niet.

Activiteit 2 
Spiegeltje, spiegeltje aan de wand… dames 
precies daarom spenderen we tijd in de bad-
kamer. Maar gebruiken we wel de juiste ver-
zorgingsproducten, de juiste make-up, welk 
huidtype heb ik? Op deze vragen krijgen we 
een deskundige uitleg door een Givani cosme-
tics beauty consulente. Het is een workshop 
waarbij we ons gezicht zullen reinigen, voeden 
en verzorgen. Make-up kan u nadien ook aan-
brengen want we willen er piekfi jn bij zitten aan 
tafel. 

. Kostprijs: 
 Leden: 3 € 
 (gezichtverzorging + drankje + aperitief) 
 Niet leden: 5 € 
 (gezichtverzorging + drankje + aperitief) 

. Koken: 
 Leden: 15 € per kok 
 + 15 € per dame die mee tafelt 
 Niet leden: 18 € per kok
 + 18 € per dame die mee tafelt 
 Je kan je ook voor 1 activiteit inschrijven,  
 wel vooraf verwittigen welke!

. Graag vooraf inschrijven via: 
 Dekeyzer Edith: 050/41.35.62 
  Serruys Jacques: 0486/56.41.34
 Caelenberghe Marleen: 0478/54.04.35 
 Vandille Marie-Thérèse: 050/32.00.72
 Cools Wim: 0496/83.22.75
 
Valcke.Marijke@telenet.be of via http://www.
pasar.be/Zuienkerke/?p=deelnemen.

Omdat wij alles tijdig zouden kunnen aan-
schaffen vragen wij het verschuldigde bedrag 
te storten tegen 18/11 op Pasar Zuienkerke 
779-5946520-66 of aan een bestuurslid te 
betalen.
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GEZINSBOND MEETKERKE IN BEELD

Het aperitiefconcert van de gezinsbond van 
Meetkerke van zondag 27 september kon re-
kenen op massale belangstelling en uitstekend 
weer.
In het landelijke kader van hoeve De Calangne 
van de familie Stultjens gaf de folkgroep Onoir 
voor de allerlaatste maal het beste van zichzelf 
Hier enkele sfeerbeelden.

Burgelijke stand
GEBOORTEN 
LIESELOT DANNEELS, geboren te Knokke 
–Heist op 23 juli 2009, dochtertje van Emmy 
Lagast en Franky Danneels, wonende te Zui-
enkerke.

JOSEPHINE COELUS, geboren te Brugge op 
17 augustus 2009, dochtertje van Annelies 
Dewulf en Andy Coelus, wonende te Houtave.

JESS FOCKENIER, geboren te Brugge op 13 
september 2009, zoontje van Nikita Denoulet 
en Fockenier Peter, wonende te Zuienkerke

JAMIE-LEE DE GRAEVE, geboren te Knokke-
Heist op 21 september 2009, dochtertje van 
Marleen Claeys en Gino De Graeve, wonende 
te Zuienkerke

ROBBE QUINTENS, geboren te Oostende op 
23 september 2009, zoontje van Marit Defur-
ne en David Quintens, wonende te Houtave

MILAN DE MEYERE, geboren te Brugge op 30 
september 2009, zoontje van Julie Demeu-
lenaere en Stefaan Demeyere, wonende te 
Meetkerke.

Wij wensen Lieselot, Josephine, Jess, Jamie-lee, 
Robbe en Milan een lang, gezond en gelukkig 
leven toe!

HUWELIJKEN 
DE BRABANDER TINE, geboren te Blanken-
berge op 16 november 1983 en VAN KERRE-
BROUCK FREDERIK, geboren te Brugge op 5 
juli 1981, gehuwd te Zuienkerke op 12 sep-
tember 2009.

VAN AUDENAERDE KIM, geboren te Brugge 
op 9 februari 1986 en HEYNDRICKX KRIS, 
geboren te Antwerpen op 28 januari 1983, 
gehuwd te Zuienkerke op 2 oktober 2009.

Profi cat aan deze jonge koppels! 

OVERLIJDENS 
BEEUSAERT JEANNE, geboren te De Panne 
op 18 april 1922 en overleden te Zuienkerke 
op 15 juli 2009, echtgenote van Vanbreuse 
André, wonende te Meetkerke

MAERTENS PHILIPPE, geboren te Varsenare 
op 31 mei 1956 en overleden te Zuienkerke 
op 5 augustus 2009, echtgenoot van Vander-
haeghe Marie Christine, wonende te Zuien-
kerke.

DELVAUX LEON, geboren te Ekeren op 16 no-
vember 1934 en overleden te De Haan op 9 
augustus 2009, levensgezel van Pollyn Léo-
nie, wonende te Nieuwmunster.
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DE ROO LUC, geboren te Varsenare op 13 ok-
tober 1959 en overleden te Zuienkerke op 17 
augustus 2009, echtgenoot van Diricx Mar-
tine, wonende te Zuienkerke

BODE MARCEL, geboren te Nieuwmunster op 
11 februari 1921 en overleden te Brugge op 
17 augustus 2009, echtgenoot van Backers 
Rachel, wonende te Nieuwmunster.

VERTRIEST MICHIEL, geboren te Stalhille op 
25 januari 1916 en overleden te Blanken-
berge op 22 augustus 2009, weduwnaar van 
Deschepper Alice, wonende te Zuienkerke.

LANNOYE ROBERT, geboren te Oostkerke op 
11 februari 1935 en overleden te Brugge op 
25 augustus 2009, echtgenoot van Dobbels 
Rose, wonende te Zuienkerke.

JUBILEA
MAURICE STROO EN GEORGETTE SCHAEPDRYVER
Op woensdag 16 september 1959 trouwden Maurice Stroo en Georgette Schaepdryver te Houta-
ve. De viering van hun Gouden Jubileum was gepland op 20 september.
Maar Maurice werd ziek en moest opgenomen worden in het ziekenhuis en dààr de herinnering 
aan zijn trouwdag beleven, omringd door zijn vrouw en zijn kinderen. Maurice en Georgette kre-
gen twee zonen (Rony en Franky), die gehuwd zijn en beide één zoon hebben.
We feliciteren Maurice en Georgette met hun 50ste huwelijksverjaardag, wensen Maurice van 
harte beterschap en hopen dat dit Gouden Paar –als Maurice voldoende hersteld is- met uitstel 
hun jubileum zullen kunnen vieren!

IVAN CORNILLIE EN MARIA VERMEULEN
Op zaterdag 26 september 1959 trouwden Ivan Cornillie en Maria Vermeulen te Oostende. 
Zij waren niet de enigen die op die dag de grote stap zetten in de koningin van de badsteden: 
er waren nog 21 andere koppels !
Na 10 jaar huwelijk en een drietal tussenstops vestigden deze jubilarissen zich in de villawijk “’t 
Vagevuur” te Zuienkerke. Ivan bleef verankerd met Oostende: hij was een verwoed wedstrijdzei-
ler en zijn boot ligt nog steeds in Oostende. Maria had evenzeer ‘zeebenen’, ging vaak mee met 
de boot, beheerste destijds het zeilen en nu nog steeds de zeilterminologie.
Hun zoon en dochter hebben het minder voor die watersport, maar bij hun 3 kleinkinderen begint 
het te komen!
Onze jubilarissen vervelen zich niet: de boot en onderhoudswerken in en om het huis vullen de 
dagen van Ivan. Maria is een ijverige huisvrouw, werkt in tuin en moestuin, houdt van wandelen 
met Emile (het hondje dat ze onlangs adopteerden) en doet haar boodschappen met de fi ets 
om fi t te blijven.
Houden zo ! Hartelijke gelukwensen en nog vele jaren samen!

Jacques Demeyere, schepen van feestelijkheden 

BOLS JOSEPHUS, geboren te Wechelderzande 
op 25 april 1931 en overleden te Zuienkerke 
op 29 augustus 2009, echtgenoot van Galle 
Iréne, wonende te Vosselaar.

DE KNOCK ANN, geboren te Brugge op 30 
januari 1956 en overleden te Zuienkerke op 
31 augustus 2009, echtgenote van Verliefde 
Roeland, wonende te Zuienkerke.

DEVRIESE IVONNE, geboren op 6 december 
1932 te Houtave en overleden op 11 septem-
ber 2009, echtgenote van Vanhoorenweder 
Marcel, wonende te Meetkerke.

VANDEPITTE MARIA, geboren op 16 augustus 
1927 te Dudzele en overleden op 14 septem-
ber 2009, weduwe van De Craemer Albert, 
wonende te Zuienkerke

Wij bieden de families onze deelneming aan.
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Mensen van bij ons
LILIANE BECKWÉE 
& JEAN VANNIEUWENHUYSEN
Het Plantjesweekend van Kom op tegen Kan-
ker werd opnieuw een succes. Vrijwilligers 
doorkruisten onze gemeente en de inwoners 
toonden hun goed hart en kochten volop aza-
lea’s. In de redactieraad kwamen we hierdoor 
op het idee om twee vrijwilligers van het eerste 
uur op te zoeken voor een interview. Ik mocht 
op bezoek bij Liliane Beckwée en Jean Van-
nieuwenhuysen in het Domein te Nieuwmun-
ster. Liliane, één van de pioniers van Kom op 
tegen Kanker, stak onmiddellijk van wal met 
een boeiend verhaal over het ontstaan van 
deze campagne. 

“Meteen heb ik Kathy Lindekens opgebeld”

“Alles begon in 1988 toen ik in het radiopro-
gramma van Ro Burms de oproep van Kathy 
Lindekens hoorde om een benefi et te organise-
ren voor kinderkankerpatiëntjes. Ik voelde me 
als grootmoeder sterk betrokken bij het leed 

van die patiëntjes en hun ouders en heb haar 
meteen opgebeld. Toen stond ik nog in het on-
derwijs in een Brusselse school en doordat ik 
lerares handelsvakken was, kon ik haar samen 
met mijn leerlingen op administratief vlak hel-
pen. De geplande benefi etavond groeide uit tot 
een veertiendaagse actie die honderd miljoen 
Belgische frank in het laatje bracht.”
De schooldirectie stond volledig achter haar 
engagement en Liliane kreeg steun van vele 
mensen in de school. Maar de organisatie ont-
wikkelde zich verder en het werk werd te uitge-
breid om te combineren met haar beroep als 
handelsleerkracht.

“Jean en ik waren getuige van de inzet 
en het enthousiasme 

van duizenden vrijwilligers”

“Samen met de ploeg beslisten we om door te 
zetten en een effi ciënte structuur uit te bou-
wen. Ik ging met vervroegd pensioen en we 
huurden een kantoor in de Brusselse Adolphe 
Maxlaan. Kom op tegen Kanker werd een vita-
le en enthousiaste beweging van talrijke vrijwil-
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ligers die gecoördineerd werd door een team 
van voltijdse medewerkers. Het was een boei-
ende periode. Ik stond voor uitdagingen waar ik 
niet altijd op voorbereid was, maar kreeg veel 
steun van specialisten in hun vak. En ik leerde 
veel mensen kennen uit kringen die voor mij 
totaal nieuw waren, waaronder verschillende 
bekende personen van radio en televisie. Ik 
kwam ook in contact met heel toegewijde art-
sen en verpleegkundigen, die oprecht bezorgd 
waren voor hun patiënten. Als gedelegeerd be-
stuurder op vrijwillige basis bleef ik graag de 
acties begeleiden van de vele verenigingen, 
clubs en lokale besturen die Vlaanderen rijk 
is. Mijn echtgenoot Jean, die als turnleerkracht 
ook al met pensioen was, voerde me overal 
naartoe en was op die manier samen met mij 
getuige van de inzet en het enthousiasme van 
duizenden vrijwilligers.”

“Genieten van een welverdiende rust”

Na de derde campagne, die in december 1993 
afgesloten werd, nam Liliane afscheid. Op 
voorstel van Kathy Lindekens werd ze op haar 
afscheidsfeest benoemd tot ere-afgevaardigd 
beheerder van de vzw Kom op tegen Kanker. 
Vanaf toen kon ze samen met haar echtgenoot 
volop genieten van de Nieuwmunsterse polder- 
en zeelucht. Jean vult het verhaal van Liliane 
aan.

“Dit huis werd gebouwd in 1969 en we kwa-
men er steeds graag naartoe in de weekends 
en op andere vrije momenten. Maar intussen 
hebben we ons huis in Brussel verkocht om-

dat het hier zo rustig wonen is in een mooie 
en aangename omgeving tussen vriendelijke 
mensen. We maken ook graag tijd voor onze 
twee zonen en hun gezinnen met in totaal vier 
kleinkinderen. Voor hen schreef Liliane haar 
ervaringen over de tweede oorlog neer.”

Hier neemt Liliane terug over.

“Onze kleinkinderen wilden weten hoe hun fa-
milieleden van de vorige generaties de oorlog 
beleefd hadden. Daarom heb ik op papier ge-
zet wat wij meegemaakt hebben en hoe we 
dit alles ervaren hebben. En ik heb geprobeerd 
om mee te geven waarom we uit de grond van 
ons hart hopen dat zoiets hier nooit meer zal 
gebeuren”.

Noël Delaere

JOHAN NELISSEN WINT INTERNATIONALE
KOOKWEDSTRIJD
Een van onze inwoners, Jo Nelissen, won in 
september ll. de internationale kookwed-
strijd’Prix Culinaire Pierre Taittinger’.
De wedstrijd vond al voor de 43ste keer plaats 
en ging dit jaar door in de Brugse hotelschool 
Spermalie. Nelissen mag op 24 november naar 
Parijs, waar hij ons land zal verdedigen op de 
internationale fi nale.
Jo Nelissen is uitbater van het welbekende 
restaurant “Saint-Amour” gelegen in de Oude 
Burg te Brugge en is eveneens leerkracht aan 
de avondschool van Spermalie Brugge.
Onze welgemeende gelukwensen en veel suc-
ces in Parijs!

Henri Cuypers - BurgemeesterJean (l) in gesprek met een dokter. 

Liliane ontvangt een mooie ruiker bloemen 
van Kathy Lindekens bij haar afscheid van 

Kom op tegen Kanker.
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WEDSTRIJD 
ONTWERP KAFT POLDERKRANTJE

 

De redactieraad wenst de look van het Polderkrantje te veranderen en richt daarom een wedstrijd 

in waaraan iedereen mag deelnemen. De winnaar ontvangt een geldsom ter waarde van 100 euro 

en natuurlijke eeuwige roem. 

Laat uw inspiratie werken, laat de muze tot u komen en stuur vóór 10 december 2009 uw ontwerp 

van de kaft naar het gemeentehuis ter attentie van Ann Michiels. Om alle misverstanden en dis-

cussies te vermijden hebben wij een wedstrijdreglement uitgewerkt:

• enkel inwoners van Zuienkerke mogen deelnemen

• alles is toegelaten: tekening met potlood, pen, houtskool, verf…,foto, collage, digitaal ontwerp etc…

• inzendingen binnen voor 10 december 2009 onder gesloten omslag zonder identifi catiegege-

vens. In deze omslag zit dan een afzonderlijke gesloten omslag met uw naam, adres en telefoon-

nummer. Alle ingestuurde ontwerpen blijven eigendom van de gemeente

De redactieraad wacht in spanning op uw product. 

Wij hopen op een hoge respons !!! 



ma 19 volleybal Pasar sportzaal

di 14 kaartnamiddag Okra  Zuienkerke Notelaar

di 19-20 Turnles Gemeentebestuur sportzaal

di 20-21 Aerobic Gezinsbond ism Davos sportzaal

di 21 Volleybal 30-70 volleybalclub sportzaal

woe 14 kaartnamiddag Gepensioneerdenbond sportzaal
   Meetkerke 

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

1ste woe 20-23 Kubagramavond Kubagramspelers &  Herberg Drie
   uitvinders Koningen

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 vrij 
vd.maand 20  biljart Biljart 2000 Boldershof

2de&3de zo 15 - Schieting wip Blauwe Torenvrienden Nieuw Blauwe
vd. maand 18.30   Toren 

DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

TERUGKERENDE ACTIVITEITEN

Evenementenkalender

DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

Vrij 16 19 Barbecue Vriendenkring Sportzaal 
   gemeenteschool 

Zat 17 - 10-18 Buren bij de kunstenaars Provincie Doelhofstraat 22
zon 18    Kerkhofstraat 23

Zat 17 9 Volleybal Mehoni Sportzaal
 11 
 20.30 

Zon 18  11.30 Missiefeest Federatie Notelaar

Zon 18 13 Herfstwandeling Pasar Start Parking A-mode 

Woe 21  19 Sjaals breien KVLV Zuienkerke Notelaar

Do 22 13 Ontspanning Okra Bommel

Di 27 13.30 - Invullen studietoelagen Vlaamse gemeenschap gemeentehuis
 16.30

OKTOBER 2009

Basis_KAL_OKT_09.indd   1 09-10-2009   12:43:20
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DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS
Do 5 8-17 Marktsport Sportdienst Start : kerkplein
 

Zat 7 9 - 11 
 20:30 Volleybal Mehoni sportzaal

Zat 7 & zon 8  14-18 Verzamelingen  Cultuurraad Notelaar 

Ma 9 19:30 Sjaal in bezemsteel haakwerk Kvlv Houtave De Maere 

Ma 9  14-17 Demonstratie inso-sleep Okra Notelaar 

Vrij 13 20 Degustatie cultuurraad Doelhofstraat 22

Ma 16 19 Kookles : ‘feestmaaltijd’ Kvlv Nieuwmunster De Bommel

Di 17 19:30 Week van de smaak Turkije Vormingplus De notelaar

Di 17 19:30 Sjaal in bezemsteel haakwerk 
  deel 2 Kvlv Houtave De Maere

Do 19 13-15 ‘Goed gehoord’ Kvlv Zuienkerke Notelaar
 

Zat 21 21 Volleybal retrofuif Mehoni sportzaal

Vrij 20 14 Worstenkaarting Okra Notelaar 

Zat 21 19 Kook en verwenavond Pasar Notelaar 

Zat 22 8:30
 11:30 Ontbijtbuffet Processiecomité Notelaar 

Woe 25 19 Huidverzorging Kvlv Zuienkerke Cafetaria 

Don 26 14-16 Benen in de kijker door 
  Marck Dupon voor 55+ Kvlv Houtave De Maere

Vrij 27 19 Afrikaanse avond Leefschool Akkerwinde H.Hartschool 
    Wenduine

Vrij 27 19 Advocaatkaarting KLJ Houtave-Oostende De Maere

Zat 28 19:30 Cultuurcafe met toneelstuk Jeugdraad Cultuurraad 
   ism Jeugdraad  Notelaar 

Zon 29 8:30
 11:30 Ontbijtbuffet  Jongerengroep Notelaar

Zon 29 13 Sinterklaasfeest CM-Okra-pasar-Kvlv-
   Landelijke Gilde sportzaal

NOVEMBER 2009

OPROEP AAN AL DE VERENIGINGEN

STUUR ONS UW JAARKALENDER. WIJ PUBLICEREN ZE GRATIS. ARTIKELS BINNEN VÒÒR 15 JANUARI 2010.

 – 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.

Basis_KAL_OKT_09.indd   2 09-10-2009   12:43:21
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Zat 9 9
 11
 20:30 Volleybal Mehoni Sportzaal
 

Ma 11 19:30 Kookles  Kvlv Zuienkerke Notelaar
 

Ma 18 19 Kookles ‘maaltijden 
  voor weinig geld’ Kvlv Nieuwmunster Bommel

Do 21 19:30 Gezinsavond Bingo  Kvlv houtave De maere

Ma 25 19:30 Kopzorgen en migraine Kvlv Zuienkeke cafetaria

Zat 30 9
 11
 20:30 Volleybal Mehoni Sportzaal 

DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

Januari 2010

Di 1 16-19.30 Bloedgeven Rode kruis sportzaal

Woe 9 19 Make-up Kvlv Zuienkerke Cafetaria

Woe 16 14 Kerstfeest- basisworkshop 
  Make-up Kvlv Houtave De Maere

Vrij 18 14 Kerstfeest Okra notelaar

Zat 19 11-20.30 Volleybal Mehoni Sportzaal

Ma 21 13:30 Kerstfeest ‘heilzaam 
  omgaan met tijd’ Kvlv Nieuwmunster  De Bommel

Ma 21 19 Kerstfeest  Kvlv Zuienkerke De notelaar

DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

DECEMBER 2009

Basis_KAL_OKT_09.indd   3 09-10-2009   12:43:21

zaterdag 21 november 2009
SPORTZAAL GEMEENTESCHOOL 

Aanvang 20u30

Meerdere DJ’s – verschillende muziekstijlen
Cocktailbar - Happy Hour

VVK: 3 euro - AD : 5 euro

CULTUURCAFE

‘BLOEMSPELING’

ZATERDAG 28 NOVEMBER 2009

Zaal ‘ De Notelaar’

Aanvang : 19:30 uur

Toegang GRATIS

Organisatie Cultuurraad 

ism Jeugdraad Zuienkerke

IEDEREEN WELKOM !



POLDERKRANTJE, 15 oktober 2009.
Driemaandelijks tijdschrift gratis aan de bevolking 
aangeboden door het Gemeentebestuur in samen-
werking met alle adverteerders.
INHOUDSOPGAVE

woord vooraf p. 3
gemeenteraad p. 6 
informatie p. 10 
openbare werken en technische dienst p. 24
landbouw en milieu p. 25 
cultuur p. 27 
onderwijs p. 32
jeugd  p. 35 
sport en vrije tijd p. 36
bibliotheek p. 38 
preventie p. 39 
derde wereld p. 40
verenigingen p. 41
burgerlijke stand p. 43
mensen van bij ons p. 45
evenementenkalender p. 49
puzzel p. 53

Verantwoordelijke uitgever: 
College van Burgemeester en Schepenen.
Redactieraad: Wim Cools, Noël Delaere, 
Eva Verburgh en Ann Michiels

Verspreid: 31 januari, 15 april, 15 juli, 15 oktober 
2009.
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)
 Alex.blondelle@politieblankenberge.be
Technische Dienst    
 050/41.75.77 - (fax 050/41.75.77)
OCMW    
 050/42.79.98 - (fax 050/42 67 37)
 sociale.dienst@ocmw-zuienkerke.be
Bibliotheek Zuienkerke    
 050/42.45.45
PWA Blankenberge     
 050/43.35.15
IPZ Blankenberge-Zuienkerke
 101 of 050/41.10.05
Brandweer De Haan    
 050/41.20.20
Informatie Elektriciteit, aardgas     
 078/35.35.34
Kabeldistributie    
 015/66.66.66
Informatie water    
 078/35.35.99
defect water (24 u op 24)    
 078/35 35 99
defect elektriciteit    
 078/35.35.00
melden gasreuk    
 0800/65.0.65
defect Openbare Verlichting    
 050/43.20.50 - 0800 6 35 35 

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 ge-
meentehuis gesloten.
Elke eerste woensdag van de maand zijn alle 
diensten van het gemeentehuis open van 15 uur 
tot 19 uur: woensdag  4 november, 2 december 
2009 en 6 januari 2010.
Het gemeentehuis zal gesloten zijn op 
maandag 2 november 2009, woensdag 11 
november 2009, vrijdag 25 december 2009 
en  vrijdag 1 januari 2010.

OPENINGSUREN POST
Iedere werkdag van 9 tot 12.15 uur
woensdag van 13.30 – 16.30 uur

OPENINGSUREN BIBLIOTHEEK
DE BOEKENNOK (aan de Nieuwe Steenweg)
Iedere woensdag van 17 tot 19 uur
Iedere zaterdag van 10 tot 12 uur
Tel. 050/42.45.45
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Polderkrant-puzzel
De vorige puzzel werd gewonnen door Cecile Baes uit Zuienkerke. Profi ciat.
Er waren 28 inzendingen, allemaal correct. Het juiste woord was  GRIJSRIJDER: iem. die gebruik maakt van 
het openbaar vervoer en opzettelijk te weinig betaalt
Hier volgt de nieuwe puzzel: 
1. De oplossing voor elk van onderstaande gezochte woorden is terug te vinden in ons informatieblad 
 + annex.
2. Als alles correct is ingevuld krijg je verticaal, in de gearceerde vakken een volledig woord te lezen. 
 I en J staan in twee verschillende vakjes! Liggende streepjes (bv. OCMW-voorzitter), begrippen 
 bestaande uit meerdere woorden (Koning Albertplein) sluiten aan zonder spatie
3. Stuur uw volledige oplossing door middel van onderstaand formulier naar Redactie Polderkrantje, 
 Kerkstraat 17 - 8377 Zuienkerke vóór 30 /11/2009.  Enkel het verticale woord volstaat dus niet!
4. Onder de juiste inzendingen wordt één winnaar uitgetrokken die een waardebon van 
 € 10.00 toegestuurd krijgt
 
 Naam en Voornaam:................................................................................................................................................................................................

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

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

1. welk buffet organiseert het processiecomité 
2. op welke dag wordt er geturnd 
 in de sportzaal 
3. familienaam kunstenares uit Nieuwmunster 
4. wat moet er op voorstel van VFG in elke 
 winkel staan 
5. in welke wijk komt er riolering 

6. wat mogen mannen naast mes en handdoek  
 niet vergeten van Pasar
7. Brugse hotelschool 
8. op 11/11 vindt de 38ste editie plaats 
9.  welke afdeling komt naar je toe?

    1. 

      2.

    3.

      4.

     5.

   6.

      7.

  8.

9.
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VERNIEUWDE ZAAK!

www.mdcoiffure.be

Met loungebar, thiatsumassages 
tijdens de wasbeurt, terras en 
buitentuin, zonder ammonias!

Zonder afspraak:
 Dinsdag tem. vrijdag van 8u30 tot 18u30 
 Zaterdag van 8u tot 18u

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

Blankenbergse Steenweg 40a | 8377 Zuienkerke | Tel & Fax 050 31 85 52

MD_flyer_NEW_FINAL.indd   1 03-07-2008   12:01:45



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

enkel in het Breughelhof

Specialiteit: ForelVernieuwd restaurant !


