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ALLE TUINWERKEN:

DRAIN AGEWERKEN

SNOEIEN VAN BOME§ + VERHAKSELEN AFVAL

AANLEG V AN PADEN, TERR,ASSEN, VIJVERS, ....

OPKUIS ROND GEBOUWEN

LEVEREN EN VERWERKEN VAN TEELAARDE

NU OOK!

ALLE 6ROND EN SLOOPWERKEN

IN BEPERKTE RUIMTES.
SLECHT5 EEN DOOR6AN6 NODI6

VAN 70 C/U.

VOOR Il/tEER INFO
BEL: 0475/6I.51 .37



Velden worden weergroen, bomen krijgen een nieuw

kleedje, vogeltjes wekken ons, lammetjes huppelen

in de wei, mensen rondom ons beginnen te zaaien en

te planten, de zon geeft ons weer nieuwe kracht......
De lente is weer in ons dorp!

Ook ons Polderkrantje krijgt een nieuw lenteiasle

om. Als kersverse verantwoordelijke voor ons plaat-

selilke infoblad, heb ik - samen met de ietwat gewij-

zigde redactieraad - geprobeerd om er iets nieuws

en fris van te maken.

Op de voorpagina prijkt de vlag van Groot-
Zuienkerke, met daaronder vier kiekjes, genomen in

de vier deelgemeenten.
Binnenin vindt u een pak info (hier en daar opge-

fleurd door ons wapenschild), een nieuw rubriekje
'Vroeger en Nu' en een totaal vernieuwd J-magazine.
Verder is er traditiegetrouw het Wijze Uiltle, de

evenementenkalender, mensen van bij ons en de

OCMW-katern.

Maar mijn grootste bedoeling is nog meer informa-
tie te brengen over het reilen en zeilen in onze ge-

meente. Daarvoor heb ik ook U nodig! Bezorg ons

alles betreffende uw vereniging, activiteiten, sport-
evenementen en bijeenkomsten om ons Polder-
krantje nóg boeiender te maken.

Er werd reeds vermeld dat de redactieraad wat ge-

wijzigd werd: Jacques Demeyere en Jeannine Samiln

verlieten ons, na jarenlange inzet. Dankuwel !!!!

Tenslotte wil ik ook kort even onze vernieuwde ploeg

aan u voorstel len : Ann M ichiels (secretariaat, opmaak

en manusje-van-alles), Eva Verburgh (-magazine),
Freddy Decancq (mensen van bijons) en Els Fockedey

(foto s). Samen met hen wens ik u veel leesplezier!

W. Cools

#
VoorafWoord



AANDACHT !!! AANDACHT !!!!

OPENINGSUREN GEMEENTEDIENSTEN

ledere werkdag van 9 uur tot l2 uur en de woensdagnamiddag van I 3 uur tot 16.30 uur, behalve elke

eerste woensdag van de maand is het gemeentehuis open in de namiddag van I 5 uur tot I 9 uur.

Op 5 mei,2 juni, 7 iuli,4 augustus, I september,6 oktober, 3 november en I december 2004 is er zowel op

de dienst burgerzaken, financiële dienst en de technische dienst (dienst stedenbouw) dienstverzekering

tot l9 uur.

NIEUWE OPENINGSUREN POSTKANTOOR :

ELKEWERKDAGVAN IO.I I UUR

Gemeenteraad

Zitting van 29 januari 2004

OprNglne zrrrNG

l. Het meerjarenplan 2004-200ó van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk welzijn wordt goed-

gekeurd.

2. De gemeenteraad neemt kennis van het budget 2004 van het OCMW.

Tabel 2

2.A I

7.42

7.8

2.C =Al+42+B

2. Dr

2.D7

2. D3

2.C+D I +D2+D3

Berekening van de gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen

Verplichte gemeentelijke bijdrage in de werking

Facultatieve gemeentelijke bijdrage in de werking

Verplichte gemeentelijke bijdrage in de aflossingen

Gemeentelijke bildrage in de werking en de aflossingen

Saldo bijdrage2002

Correctie bijdrage 2003

Saldo toe te voegen aan de gemeentelilke bijdrage

Gebudgetteerde gemeentelijke bijdrage in de werking

en de aflossingen

I t 5.544

6.000

t.250

122.794

- 162.t84,39

- 514

95.634,65

55.730,2ó

2



3. De gemeenteraad keurt eenparig het aangepast voorontwerpdossier opgemaakt door Studiebureel
Lobelle goed voor het aanleggen van riolen in de wijk Kruiskalsijde en aansluiting op de collector te
Zuienkerke via de Blankenbergse Steenweg.

De onderstaande aangepaste raming der werken (BTW inclusief) wordt goedgekeurd.

754.767,75 euro

762.963,25 euro

37.582.60 euro

1.055.313,60 euro

- 792.350,35 euro

262.963,25 euro

4. De gemeenteraad keurt eenparig het aangepast voorontwerpdossier goed opgemaakt door
Studiebureel Lobelle voor het aanleggen van riolen in de wijkVierwege en aansluiting op de collector.

De onderstaande aangepaste raming der werken (BTW inclusief) wordt goedgekeurd.

DWA-riolering

Bovenbouw

Afkoppelingswerken

Algemeen totaal der werken

Min Aanvullende Gewestbijdrage 1,00 x (754.767,75 euro + 37.582,60 euro)

Gemeentelijk aandeel

Rioleringswerken (100 % subsidie)

Rioleringswerken (50 % subsidie)

Wegherstellingswerken

Algemeen totaal der werken

M in Aanvu I lende Gewestbildrage

Gemeenteliik aandeel

De gemeenteraad keurt het ontwerpdossier "ge-
deeltelijke heraanleg keien in de Doelhofstraat"
opgemaakt door Studiebureau Lobelle voor een
geraamd bedrag van I 10.990,47 euro (BTW 2l %

inbegrepen) goed.
Ter financiering van het bovenvermeld dossier zal

voor 100% trekkingsrechten uit het investerings-
fonds aangevraagd worden.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd gunstig
advies te verlenen aan de aanvraag van NV Base
tot het bouwen van een mono-operator- basis-
station langsheen de Oostendse Steenweg ter
hoogte van de splitsing met de Brugse Steen-
weg.

De gemeenteraad keurt de aankoop goed van
nieuwe bureautafels en bijkomende kasten voor
de herinrichting van de dienst burgerzaken.
Het bureel van de dienst burgerzaken moet wor-
den herschikt aangezien er een afzonderlijke
ruimte moet voorzien worden voor de uitreiking
van de elektronische identiteitskaarten.
De raming bedraagt 6.200 euro.

De aankoop van een nieuwe laserprinter dien-
stig voor de gemeentelijke basisschool wordt
goedgekeurd.
De raming bedraagt 750 euro.

l. De gemeenteraad keurt de tijdelijke politie-
verordening n.a.v. de avondmarkt d.d. al106l
2004 goed.

2. De gemeenteraad keurt de toetreding van het
OCM\À/ Zuienkerke tot de Coöperatieve ven-
nootschap met beperkte aansprakelijkheid en
sociaal oogmerk "Diensten- aan-Huis" evenals
de ontwerpstatuten goed.

3. De gemeenteraad keurt het aangePast
ontwerpdossier voor de realisatie van de cen-
trale verwarmingsinstallatie en binnen-
schilderwerken in de Sint-Michielskerk
Zuienkerke goed.

RlvrNc rorALE KosrpRUS DER wERKEN: 90.800,23 euro
(BTW inclusief) + algemene kosten

Voon DE GEKLASsEERDE KERK KAN voLGENDE suBStDtE BEKo-

MEN WORDEN:

- Vanwege deVlaamse Gemeenschap:
60 % vermeerderd met 7 % als aandeel in de

algemene kosten

428.237,15 euro

77.511,39 euro

76.641.40 euro

582.389,94 euro

- 466.992,85 euro

I 15.397,09 euro

5. Zitting van 2ó februari 2004

6.

7.

8.
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- Vanwege de Provincie West-Vlaanderen:
20 % vermeerderd met 7 % als aandeel in de

algemene kosten
Berekening subsidie:

- Vlaamse Gemeenschap:
90.800,23 euro x 1,07 x 60 % = 58.293,75 euro

- Provincie:
90.800,23 euro x 1,07 x 20 % = 19.431,25 euro

AnNoeel cEMEENTE ZurerureRrr:

90.800,23 -77.725,00 = 13.075,23 euro
voor de werken + 7 % op het totaal bedrag der wer-
ken als aandeel in de algemene kosten wat het aan-

deel eveneens op 19.43 1,25 euro brengt.

4. De gemeenteraad keurt het aangepast ont-
werpdossier inzake realisatie centrale verwar-
m i n gsi nstal latie en bi n nenschi lderwerken Onze
LieveVrouwkerk te Meetkerke opgemaakt door
studiebureau Lobelle goed.

RamtNc rorALE KosTPRUS DER wERKEN:

94.105,33 euro(BTW inclusief) + algemene kosten

Voon DE GEKLASSEERDE KERK KAN VOLGENDE SUBSIDIE BEKO-

MEN WORDEN:

- Vanwege deVlaamse Gemeenschap:
60 % vermeerderd met 7 % als aandeel in de

algemene kosten

- Vanwege de Provincie West-Vlaanderen:
20 % vermeerderd met 7 % als aandeel in de

algemene kosten
Berekening subsidie:

- Vlaamse Gemeenschap:
94.105,33 euro x 1,07 x 60 % = 60.415,62 euro

- Provincie:
94.105,33 euro x 1,07 x 20 % = 20.138,54 euro

AnNoerl GEMEENTE ZurrNreRre:

94. t05,33 - 80.554, t6 = 13.551,17 euro
voor de werken + 7 % op het totaal bedrag der wer-
ken als aandeel in de algemene kosten wat het aan-

deel eveneens op 20. I 38,54 euro brengt.

5. De gemeenteraad keurt het aangepast tarief-
reglement van de concessies op de gemeente-
!ijke begraafplaatsen goed.

Het nieuw tariefreglement taat in vanaf 0l10312004.

VOLLE GROND lm2 2m2

CONCESSIE VOOR PLAATSEN VAN KELDER VOOR

50 JAAR (prijs kelder niet inbegrepen)

I persoon

2 personen

3 personen

GEMEENTEKELDER

COLUMBARIUM

30 jaar

50laar

ZONDERVERGUNNING

volle grond l0 jaar

columbarium l0 jaar daarna wordt de as

uitgestrooid op de strooiweide

URNEGRAF MET KELDER (2 personen)

30 jaar 50 jaar

240 euro 400 euro
380 euro 380 euro

30 JAAR

50 JAAR

concessie

element

UITSTROOIING INWONERS
UITSTROOIING NIET INWONERS
NAAMPLAATJE GEDENKZUIL
ONTGRAVING

120 euro 240 euro

200 euro 400 euro

400 euro
600 euro
760 euro

700 euro

410 euro/nis (2 personen)

675 euro/nis (2 personen)

gratis

65 euro
5 euro
300 euro

4
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6. De gemeenteraad wordt gevraagd de resolutie
ter ondersteuning van het actieplan van de Sta-
ten Generaa! van burgemeester en schepenen
van het arrondissement Halle-Vilvoorde goed
te keuren.
De acties van de burgemeesters en schepenen

van Halle-Vilvoorde betreffen een rechtmatige po-
litieke eis tot splitsing van de kieskring Brussel-

Halle-Vilvoorde;

De gemeenteraad keurt de aankoop van een

kopiemachine voorde dienst burgerzaken goed.
De kostprijs wordt geraamd op 1.750 euro

Zitting Yan 25 maart 2004

OpeNsRRe zrrNc.
l. De gemeenteraad keurt de wijziging in een

aanvullende verkeersverordening betreffende
het invoeren van reglementering van 3,5 ton
in de dorpskommen goed.
Het artikel I van de aanvullende verkeersveror-
dening betreffende het invoeren van reglemen-
tering van 3,5 ton in de dorpskommen,genomen
in de gemeente-raadszitting dd. l6 juni 1994 wordt
aangevuld met volgende alinea:
"Op de parking gelegen achter het gemeentehuis
wo rden evenwel vier parkee rp laatsen voo rbeho u-
den voor vrachtauto's met een maximum toege-
laten massa van l0 ton, aangeduid door het ver-
keersbord E9c met onderbord"

2. De gemeenteraad keurt het ontwerp van
statutaire wijzigingen van Westtoerisme vzw,
zoals ter kennis gebracht aan het College van
Burgemeester en Schepenen dd. 04/03/04 en
het voorstel van de gewijzigde statuten en de
aanpassingen aan deze statuten aangebracht
door de Raad van Bestuur vanWesttoer (auto-
noom provi nciebed rijf) i n zitti ng van 23 I 03 1200 4

goed.

7.

DIAML
Diopol nv
Bekedijkstroot I

8490 Jobbeke
Tel, 050/8'l 15 73
Fox 050/81 10 83
e-moil: info@diopol,be
website: www,diopol, be

Polderelecfro
Romo i n Lieboert-Willoert

Heerweg 20 - 8377 Meetkerke

Rodio & TV technicus
OFFICIELE PHILIPS DEALER

Eigen hersteldienst: tel, O5Ol32 03 80
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+
3. De gemeenteraad keurt het bestek goed en stelt de voorwaarden en wijze van gunnen voor het aan-

gaan Yan leningen vast

Project Begrotingsartikel Bedrag

Restauratie kerk Sint-Bavo te Houtave (fase 3) 7901724-60 62.000,00 EUR

Restauratie kerk Sint-Bartholomeus te Nieuwmunster 7901724-60 40.500,00 EUR

Heraanleg parking sportcentrum Meetkerke 4211735-57 150.000,00 EUR

Restauratie stenen windmolen te Meetkerke 7731633-5 l 80.000,00 EUR

TOTAAL 332.500,00 EUR

Het betreft leningen met een looptijd van 20 jaar en met een driejaarlijkse herzieningsperiode.

4. ln afirachting van de gunning van de leningen waaryan het bestek en de voonvaarden en wijze van
gunning in voorgaand agendapunt werd vastgesteld en gelet op de kastoestand van de gemeente,
beslist de gemeenteraad eenparig de facturen yoor de buitengewone uitgaven van deze investerings-
projecten te prefinancieren met eigen middelen zodoende de geplande werken te kunnen laten uit-
voeren.

5. De gemeenteraad verleent eenparig gunstig advies omtrent de begrotingswijziging nr. I van de kerk-
fabriek Sint-Bartholomeus Nieuwmunster.

Ontvangsten

Artikel Oorspronkelijk bedrag wijziging Nieuw bedrag

17. toelage gemeente 9.626,72 + 2995,33 12.622,05

20. vermoedelifkoverschotvan 13.305,70 -2.995,33 10.310,37

het lopend dienstjaar

ó. De gemeenteraad keurt de aanvullende veron GeHerye ztrlNc.
dening inzake afzonderliike huisaansluitingen l. De heer f acques Demeyere, Schepen, wordt
voor nieuwbouw en voor vernieuwbouw voor aangeduid als vertegenwoordiger om deel te
de gescheiden afooer van afoalwater en hemel- nemen aan de Statutaire en BuitengewoneAl-
water goed. gemeneVergadering van Westtoerisme vzw dd.

7. De gemeenteraad gaat akkoord met het leve- '610612004'
ren en plaatsen van een metalen platform in
de loods van de technische dienst achter het
gemeentehuis.
De raming bedraagt 15.000 euro.

8. De gemeenteraad verleent goedkeuring van de
aankoop van een kipwagen voor de technische
dienst.
De raming bedraagt 6.000 euro (exclusief BTW)

9. Gelet op de noodzaak graÍkelders te voorzien
op de gemeentelijke begraafplaats te Meet-
kerke keurt de gemeenteraad de Ievering en
plaatsing van drie gemeentelijke graÍkelders
voor twee personen op de gemeentelijke be-
graafplaats te Meetkerke goed.
De raming bedraagt 2500 euro.

ombochtelÍjke geitenkoos
oPenbore morkten:

woe., zat.: Knokke
zondag:5t. Míchíels
donderdog: Wenduine
donderdognomiddog: folkloremorkt Heist
vrijdog: Blankenberge

Verkoop op de hoeve: di. en vrijd. na77 u.

Meetkerksestroot 76 - Zuienkerke
tel. O5O/4176 18

6



lnformatie

Openbare verkoop tweedehands

kipwagen

H et gemeentebestuu r verkoopt haar tweedehands-
kipwagen. Deze wagen is te bekilken iedere voor-
middag tussen 9 en I I uur in de loods achter het
gemeentehuis. Men dient zich vooraf aan te melden

aan het loket.
GeÍnteresseerden kunnen ondergesloten omslag

waarop vermeld staat: "tweedehandskipwagen" een

prijsopgave binnenbrengen in het gemeentehuis voor
l5 mei 2004.

Aangifte in de gemeentebelastingen op

honden

ln het Polderkrantje vindt u een aangifteformulier
inzake de gemeentelijke belasting op honden.

lnwoners die in het jaar 2003 hondenbelasting be-

ndimo
IMMOBILIEN BVBA

TANIA ROOST I/ERHUUR-llERl(OOP

rÀ,tNDlMO BUBA / Jokírool 14 / 8420 W[}{DUIN[

ïrrrF00N (0)501 4272asl FAX {0}50 / 42 4s 27

W\{'\4I.tlt,ENDIMO.BI

taalden en waar de toestand niet is gewijzigd, dienen

dit formulier niet in te vullen.
Personen waar de toestand gewilzigd is (hond over-

leden of meer honden) en die in 2003 belasting be-

taalden vullen LuikA van het aangifteformulier in.

lnwoners die voor 2003 geen hondenbelasting be-

taalden, maar die op I januari 2004 in het bezit zijn

van een hond vullen Luik B van het aangifteformulier
in.

Gelieve het formulier terug te bezorgen vóór I 5 mei
2004 op de rekendienstvan hetgemeentebestuur of
te mailen naar ann.michiels@publilink.be

Mededeling beroep

Sedert verscheidene jaren staat het beroep niet meer
vermeld op de identiteitskaarten die uitgereikt wor-
den aan de Belgische onderdanen.

Daardoor doen de burgers, bij gebrek aan klaarblii-

kelilk praktisch belang, geen aangifte meer van de

veranderingen in hun beroep.
De informatie waarover de dienst bevolking beschikt
is dus heel vaak voorbijgestreefd of werd nog nooit
aangePast.

Een juiste informatie betreffende het beroep is noch-

tans onontbeerlijk voor de administratieve hande-

lingen en zij maakt het mogelijk om te voldoen aan

verschillende wettelijke verplichtingen.
Naar aanleiding van de hernieuwing van de identi-
teitskaarten en van de toekenning van de nieuwe elek-

tronische identiteitskaart zal voortaan door de

bevolkingsdienst uw huidig beroep gevraagd worden.
lndien er zich een beroepsverandering heeft voor-
gedaan zal het dossier van de betrokken persoon
onmiddellilk aangepast worden.

U hoeft echter niet te wachten tot U een uitnodi-
ging krijgt...
U kunt steeds contact opnemen met de dienst burger-

zaken,telefonisch of via e-mail,om uw huidig beroep
mede te delen.

De gegevens waarover onze diensten beschikken

zullen gecontroleerd worden en indien nodig wor-
den bijgewerkt.

Dienst Burgerzaken

tel. 050/42.70.48
e-mail carine.verbeke@publil ink.be

CIDICO
àe àecker chaníal

nieuwe eleenweg bO
0377 Zuienkerke

íe| O5O/41 b414

:ffi,,
exclusively
professional
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Plus-3-Pas

Sedert meer dan 25 jaar wordt de Plus-3-Pas als cul-
tureel paspoort verspreid voor vijfenvijftig plussers.

Heel wat initiatiefnemers van kunst- en culturele
manifestaties aanvaarden dit cultureel paspoort voor
senioren, en staan reducties toe.

De bezitter van een Plus-3-pas biedt best zijn cultu-
reel paspoort aan bij elke culturele gebeurtenis,waar-
voor toegangsrecht gevraagd wordt en in elke in-
stelling met culturele inslag (musea, theater, cultu-
reel centrum, bioscoop, recreatiepark enz...).

Bent U een vijfenvijftig plusser?

Kom dan vlug uw Plus-3-Pas aanvragen bij de dienst
Burgerzaken in het gemeentehuis.
Vergeet niet een pasfoto mee te brengen.

H. Cuypers
Burgemeester

Voorbereid naar de stembus

Op l3 juni zifn er verkiezingen voor hetVlaams en

Europees Parlement. Ze worden anders dan de vo-
rige : er-zijn nieuwe kieskringen, de politieke partijen
zijn herschikt, het systeem van effectieven en opvol-
gers wordt weer ingevoerd.... Omdat er zoveel ver-
anderingen zijn zetten we alles op een rijtje: welke
gevolgen hebben de provinciale kieskringen,wie komt
op voor welke partii en waar staan de partijen voor?
We bekijken de thema's van de kiesstrijd. Een niet te
missen avond dus voor mensen die op een bewuste
manier willen stemmen, maar hun weg niet vinden in
het kluwen van de Belgische politiek.

§

D. TfiVER]IIER
l@ 

BVB^

BEGRAFENISSEN - CREMATIES. GRAFZERKEN - FUNERARIUM

www.be grafeni s sen-tavernier. be

Gistelsesteenweg 329 - Jabbeke
Tel.050i81 38 48 - Fax 050/81 42 9l

donderdag 27 mei
20-.00 - 22.30 uur
Vormingsplus, Baliestraat 58, 8000 Brugge

John Loose
6,00 euro

Hoe inschrijven I

- telefonisch : 050/33.01.1 2
- via e-mail : reeio.brusse@vorminssolus.be

Ondernemende vaardigheden, vaardig

ondernemen!

Het Steon - plan voor jonge ondernemers.

Voor wie?
Het Steon-plan voor jonge zelfstandigen richt zich

tot schoolverlaters, jonge werkzoekenden en ieder-
een jonger dan 30 jaar die een project willen onder-
zoeken om zich (eventueel) als zelfstandig onderne-
mer of freelancer te vestigen. Zich inschrijven in het
Steon-plan is géén verbintenis om zich als onderne-
mer te vestigen!

Wat?
De kandidaat wordt gratis gedurende 3 tot 6 maand

bijgestaan door de begeleiders van Steon.

De geboden ondersteuning is aangepast aan de no-
den van de jonge initiatiefnemers en omvat:
* het in kaart brengen van de ondernemers-
capaciteiten.
* het aanbieden van de cursus "Ondernemende vaar-

digheden,Vaardig ondernemen" waarin op een aan-

gepaste, zeer praktische en interactieve wijze (in
kleine groepen) de verschillende aspecten van het
ondernemersschap worden aangetoond (attitudes,

f'tv

lndustrie Zone Blauwe Toren

Blankenbergsesteenweg 350

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

Fax:050/31 7882- GSM:0495/54 43 51

E-mail: herman@ unicall.be
Bijhuis: Bruggesteenweg 6

9900 Eeklo - Tel. 09/377 24 66
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marketing, financiering, presentatie van het
ondernemingsidee,. . .)
* de initiatiefnemers die zouden beslissen om de stap

te zetten en zich willen vestigen worden individueel
en van zeer nabij geholpen bij het opstellen van hun
ondernemingsplan en bij het zoeken van de nodige
financiering via het Participatiefonds.
x de initiatiefnemers zonder inkomen (bvb zil die in
wachttijd zijn) krijgen een maandelijkse, niet terug te
betalen on kostenvergoed ing van 3 75 eu ro gedu rende
de voorbereidingstijd van hun project (maximum 6
maand)

info: Liesbeth Vanleenhove - 058/33.57.20 of gsm

0486t56.30.66
Steon vzw
Ondernemingenstraat 3 - 8630Veurne
of mail : steon@skynet.be

De verbeteringspremie en

aanPassingsPremie

l.Wie komt in aanmerking ?

* Eigenaars -bewoners
U kunt een premie krijgen voor de woning die u zelf
bewoont en waarop u een zakelijk recht hebt. Dit
wil zeggen dat u volle eigenaar, vruchtgebruiker, of
mede-eigenaar bent, of dat u een recht van bewo-
ning hebt.

* Huurders
Ook als u de woning huurt, kunt u aanspraak maken

op de premie.

x Eigenaars - verhuurders
Er is een speciale regeling voor eigenaars die hun
woning verhuren aan een Sociaal Verhuurkantoor.

2. Wie heeft recht op de premie?
U hebt recht op de premie als u aan een aantal voor-
waarden voldoet met betrekking tot:
- uw inkomen;
- uw woning;

3. Uw inkomen
Onder inkomen wordt verstaan het gezamenlijk
belastbaar inkomen van drie jaar geleden

Voorwaarden voor de verbeteringspremie
Uw inkomen mag niet hoger zijn dan 20.000 euro
Er is een verhoging van 1000 euro toegestaan per
inwonende persoon ten laste.

Voorwaarden voor de aanpassingspremie
Er wordt alleen rekening gehouden met het inko-
men van de zestigplusser of de gehandicapte voor
wie de aanpassingen aan de woning uitgevoerd wer-
den, en met het inkomen van hun eventuele partner.

4. Uw woning
algemene voorwaarde
H et' n iet-geïndexeerde' kadastraal in komen (Kl) van

de woning is kleiner dan of gelijk aan 1200 euro.
U vindt het Kl op het aanslagbiljet onroerende voor-
heffing, ook de grondlasten genoemd.
Aanvullende voorwaarde voor een verbeterings-
premie:
uw woning is op de dag van de premieaanvraag min-
stens 20 jaar oud.

5. De verbeteringspremie
Voor elk werk is er een vast premiebedrag voorzien.
Om die premie te kunnen genieten, moet u geldige
facturen voorleggen voor een bedrag dat minstens
het dubbele is van de premie.

* dakwerkzaamheden (premie 1250 euro)
x buitenschrijnwerk (premie 1250 euro)
bestaande ramen, buitendeuren en rolluiken vernieu-
wen als ook dubbele beglazing wordt aangebracht.
x werkzaamheden aan gevels (premie 1500 euro)
- een nieuw buitenspouwblad in gevelsteen metse-
len en de vereiste spouwmuurisolatie aanbrengen;
- een buitenisolatiesysteem met bijhorende gevel-
bepleistering aanbrengen;
- het voegwerk van de woning vernieuwen al dan
niet gecombineerd met gevelreiniging;

* optrekkend vocht behandelen (premie 750 euro)
* badkamer en wc installeren (premie 750 euro)
* elektrische installatie vernieuwe.n (premie 750 euro)
* co-vergiftiging bestrijden :

l. een geiser van het type C plaatsen voor de

RESTAURANT,,9n9,
. Feestzoo! . Teoroom mel zonnelerros

Rudy en Nydio Demeulemeester-Moermon
Driftweg 10, 8377 Nieuwmunster (Wenduine)
Tel. 050/41 12 lB
www,de-lekkerbek,be
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productie van sanitair warm water (premie 250

euro);
2. maximaal drie individuele kachels met gesloten

verbrandingsruimte van het type C plaatsen (pre-

mie:250 euro per toestel)
centrale verwarming plaatsen

een rookkanaal bouwen, verbouwen, herstel len of
aanpassen (premie: 500 euro).

ó. De verbeteringspremie voor een te kleine wo-
ning

Als uw woning te klein is voor uw gezin, kunt u een

verbeteringspremie aanvragen om ze te verbouwen.

Hiervoor komen enkel de verbouwingen aan de

woonkamer, de keuken en de slaapkamer(s) in aan-

merking.

Deze verbeteringspremie bedraagt 50% van het be-

drag van de voorgelegde facturen en wordt afgerond

naar het lagere tiental. De premie bedraagt maxi-

maal 1250 euro en minimaal 600 euro.

7. De aanpassingspremie
Als u de woning aanpast aan de bijzondere behoef-

ten van een inwonende zestigplusser of gehandicapte,

dan kunt u daarvoor een aanpassingspremie aanvragen.

De aanpassingspremie bedraagt 50% van het bedrag

van de voorgelegde facturen en wordt afgerond naar

het lagere tiental. De premie bedraagt maximaal I 250

euro en minimaal 600 euro.

De volgende aanpassingswerkzaamheden komen in

aanmerking:
* de woning toegankelijk maken voor rolstoel-

gebruikers door hellende vlakken aan te brengen,

de toegangsdeur te verbreden, al dan niet met
automatische bediening, en hinderlijke drempels weg

te werken;
* aanpassingen die de zestigplussers of de gehandi-

capten, zelfstandig en afzonderliik bil u te laten in-

wonen. Hierbij worden alle verbouwings- en

inrichtingswerkzaamheden en alle aanvullende sa-

nitaire installaties in aanmerking genomen.

8.Waar en wanneer kunt u een premie aanvragen?

U kunt de premie aanvragen zodra de werkzaamhe-
den voltooid zijn en als u al in de woning woont. De

facturen mogen nog geen jaar oud zijn.

9. Zlin meerdere aanvragen mogeliik?

Ja, binnen een periode van tien jaar kunt u drie keer
een premie aanvragen.

Voor meer informatie kunt u terecht bii uw ge-
meentebestuur

Euro-children

WORD GASTGEZIN EN BELEEF EEN UNIEKE
ERVARING

Sinds 1956 organiseert Euro-Children vakanties voor
kinderen die in andere sociale omstandigheden op-

groeien. De bedoelint van Euro-Children is een band

te scheppen tussen de gastgezinnen enerziids en de

kinderen uit andere landen anderzijds.

Voor deze kinderen maar ook voor de gastgezinnen

is het steeds een verrijkende ervaring en het feit dat

60% van de kinderen opnieuw door hun gastgezin

worden uitgenodigd bewilst dat er wel degeliik
vriendschapsbanden ontstaan.

De kinderen zijn aÍkomstig uit Kroatië en Slovakije.

De nieuw uitgenodigde kinderen worden geselec-

teerd door organisaties in hun eigen land en hun leef-

tijd is tussen 9 en I 3 jaar.

Voor dit jaar zoeken we nog een 100-tal gezinnen

die gastgezin wensen te worden voor nieuwe kinde-

ren.

Eventueel ge'interesseerde families kunnen bij hun

aanvraag steeds de keuze uitdrukken betreffende land

van herkomst, leeftijd, periode waarin ze gastgezin

wensen te zijn en of ze een jongen of een meisje

wensen uit te nodigen.

Volgende zomervakantie worden de kinderen uitge-

nodigd in de volgende pe.riodes:

van I juli tot 23 juli of van 22 juli tot l6 augustus

Geïnteresseerde gezin nen ku n nen steeds biikomende
inlichtingen en/of aanvraagformulieren bekomen bij

Rik Dewaele, Roterijstraat 23, 8860 Lendelede tel.

en fax 051/3 1.66. 90 (rik.dewaele@ireland.com)
of raad pleeg onze webs ite www.eu roch i ld ren. be

DEMEULEMEESTER
Ronny bvba aannemersbedriif
OPENBARE EN PRIVATE WERKEN

OostendesteenwegTl TEL.: 050/31 67 13

8377 Zuienkerke - Houtaue FAX: 050/31 02 83

www.demeulemeesterron ny.be
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Project verjaardagskaartje yoor eenjarigen

Een goede vaccinatie van uw kind kan heel wat problemen voorkomen!
Maar hoe weet u wanneer uw kind welk vaccin moet krijgen? Het gemeentebestuur wil u daarbij helpen door
in 2004 alle éénjariten van de gemeente een verjaardagskaartje te sturen waarin een herinnering aan de
vaccinaties voor de twee eerste levensjaren is opgenomen.

2 maand 3 maand 4 maand 12 maand 14-15 maand

x
x

Leeftijd
VACCINS

Polio

Difterie (Kroep)

Tetanus (klem)

Pertussis (kinkhoest)
H ersenvl iesontsteki ng

door HIB

Hepatitis B

Mazelen

Bof

Rubella (Rode Hond)

H ersenvl iesontsteking

type C (Meningitis C)
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BRAEM
Herman

Weimanstraat L7

8377 Zuienkerke
Tel: 050/3126 28
Fax: 050132 21 54

E-mail: herman.braem @ pandora.be
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Preventiedienst Blankenberge-

Zuienkerke

DOE DE FIETSTEST!
Welk type Íietser ben jij? Geef aan hoe jij reageert
bij volgende situaties en ontdek of jij een veilige
Íietser bent.

Het is duister op straat. !k steek mijn fiets-
verlichting aan:
§Altijd. Ook al is de straat goed verlicht, je kan nooit
genoeg opvallen in het verkeer.Veiligheid eerst. (A)
Q. Soms. Enkel als de straten niet zo goed verlicht
ziln. (B)
<s. Nooit. Waarom zou ik? België is het meest ver-

lichte land. Ze zullen me wel zien. (C)
Het is zondag. Ontspannen fiets ik naar de jeugd-
beweging. Onverwachts moet ik stoppen voor een

autodeur die plots openzwaait.
.,1 Gelukkig kan ik tijdig stoppen want mijn remmen
werken per^fect. (A)
': Dat was nipt! Er zit sliltage op de remmen van

mijn fiets. Daarom moet ik met mijn voeten schuren

over de grond om nog tijdig te kunnen stoppen.Jam-
mer,weer een paar schoenen versleten ...(B)
i.: De remmen van mijn fiets zijn totaal versleten. lk
kan niet meer remmen en val over het portier. Een

tand kwijt en mijn pols gebroken! Hoogtijd voor een

herstelbeurt van de remmen. (C)
lk íiets vlug naar mijn vrienden.We gaan een feestje
houden.Voor me rijdt een oud vrouwtje.lk wil haar
voorbijrijden.
".:. lk kan zo voorbij.lk heb een luide fietsbel die uit-
stekend werkt. (A)
.* lk moet heel dicht achter het vrouwtje rijden en

eer ze mijn kapotte fietsbel kan horen moet ik blil-

DRUKKERIJ

ven bellen. Zo kom ik nog te laat! (B)

§ lk heb geen fietsbel.lk moet roepen opdat ik voor-
bij kan rijden. Het vrouwtje schrikt zich een hoedje!
(c)
Op een van de donkere decemberdagen fiets ik
naar huis als plots op een kruispunt een auto komt
aangesneld.
§ Oef! De bestuurder heeft me gelukkig net op tijd
gezien, dankzij mijn felkleurige kledij, fietsverlichting
én reflectoren (A).
<à Hèhè! Dat was remmen! Net op tijd kon de chauf-

feur me ontwijken dankzij mijn fietslicht dat brandde.

Volgende keer draag ik opvallende kledii en ik her-

stel die reflectoren in de wielen van mijn fiets. Zo 'n
bilna-ongeval doet je nadenken! (B)

'r liiiiiiiiii ...Een remspoor. Mijn fiets op de grond.
Met zware verwondingen word ik naar het zieken-

huis gebracht. Na drie weken mag ik eindelijk naar

huis. lk had beter mijn lichtle opgestoken en meer
opvallende kledil gedragen! (C)
Op school controleert de politie de fietsen. Zoals
steeds ben ik met de mountainbike naar school
gekomen. lk rij altijd samen met mijn vriend die
met een koersÍiets naar school Íietst.

'--r Onze fietsen zijn allebei uitgerust met een baga-

gedrager. Daarom staan er op onze fietsen naast een

bel en twee remmen ook de verplichte reflectoren
en verlichting.(A)
§ Onze fietsen zijn niet uitgerust met de reflectoren
en lichten zoals een gewone fiets. De politie keurt
onze fietsen toch goed. Omdat er namelijk geen ba-

gagedrager op de fietsen staat is het voldoende dat
ze voorzien zijn van doeltreffende remmen en een

bel. Maar, we moten er dan niet mee in het donker
rijden, of bij beperkte zichtbaarheid wegens slechte
weersomstandigheden. (A)

bvba

PRESS
Blankenbergse stwg +il1- Bt7z Zuienkerke - O5Ol+2 +3 +4
Fax o5o/4r gt zS - E-mail: acta-press.bvbaqpandora.be
. Handels & gelegenheidsdrukwerl< . 6root assortiment
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§ Onze mountainbike en koersfiets zijn voorzien van

spatborden.We zijn verplicht onze fietsen naast een

bel en twee remmen ook met een witte (vooraan)

en rode (achteraan) reflector uit te rusten. (A)
§ Geen van voorgaande antwoorden. De
mountainbike of koersfiets waar we mee rijden is

dus wettelilk niet in orde. (C)

Welk type ben jij?

Tel alle scores samen:
Score= I of geen A: Oei! Jij hebt teen oog voor vei-

ligheid en negeert alle maatregelen. Rep je dus gauw

naar je fietsenmaker voor een herstelbeurt van je

fiets.Voorkom ongelukken of een boete en kies voor
je veiligheid! Zo maak ook jij toch nog kans op zo 'n

megacool cadeau!

Score=2 of 3 x A: Er kan best nog wat gesleuteld

worden aan je fiets en je gedrag in het verkeer. Rep

le dus gauw naar je fietsenmaker en geef voorrang
aan de veiligheid van jou en van anderen. Zo maak je

toch nog kans op een keitof cadeau bij controle in

plaats van een boete of een ongeluk!
Score=4 of 5 x A: PROFICIAT! Welkom in de club

van de keitoffe fietsers! Je maakt kans op een

megacool cadeau als je gecontroleerd wordt door
de politie.

Levenslijn - Kinderfonds

Acties in 2004
100.000 beveiligingsartikelen voor meer en veiliger
mobiliteit op leugdkampen. Nieuw en bijzonder
aandachtspunt van het Levenslijn - Kinderfonds in

2004.
De actie
Het Levenslijn - Kinderfonds, in nauw overleg en

samenwerking met de grote Vlaamse jeugd- en

jongerenbewegingen, en met de steun van deVlaamse

Gemeenschap, lanceert in 2004 de actie "Veilig op
jeugdkamp".

Voorafgaand aan de zomer van 2004 zal het Levens-

lijn - Kinderfonds ongeveer 100.000 diverse
beveiligingsartikelen ter beschikking stellen, dit voor
een geraamd bedrag van 500.000 euro. Concreet leidt
dit naar de aankoop van veiligheidspakketten die aan

de jeugd- en jongerenbewegingen worden overge-
dragen: reflectoren, signalisatie, hesjes enz. Daarbii
horen ook de broodnodige informatie en vorming.
De jeugdbewegingen bepalen mee de inhoud van deze

pakketten en staan grotendeels zelf in voor de ver-

spreiding en begeleiding ervan.

RLGEMENE B()UU()NDERNEM I NG

EDDY DT MEY
ALLE NIEUWBOUW
RENOVATIE EN VERBOUWINGSWERKEN

Kerkhofstroot 4
8377 Houtove-Zu ienkerke
Tel, 050/32 3279 - Fox O5Ol32l0 25

Gsm 0475 125 19 l0 - Gsm 0477 136 56 90

E-moil : eddy.demey@cobonet, be
www,eddy-demey.be
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ln de maand mei wordt ook een grote sensibili-

seringscampagne gevoerd om de gemotoriseerde
weggebruikers erop te wijzen dat de zomervakantie

in aantocht is en dat duizenden iongeren opnieuw
op pad zullen trekken. Dodelijke aanrijdingen, dik-

wijls met vluchtmisdrijf, met groepen stappende of
fietsende jongeren zijn te vaak in de actualiteit.We
willen bestuurders oproepen om tijdens de vakan-

ties alerter te zijn voor jongeren die recht hebben

op veilige wegen.

Contacten
Wtl u MEER TNFoRMATIE, slcKERS vERKoPEN oF EEN AcrlE

oRGANTsEREN, coNïAcrEER HET sEcRETARIAAT vAN LeveNs-

r-r1N - KrNoeRFoNDs:

Levenslijn - Kinderfonds,Medialaan l, I S00Vilvoorde
Tel:02 - 255 39 70 - fax:: 02 - 252 51 4l
e-mail: info@levenslijn.be
www.levensl ij n kin derfonds.be"

Zebravzw - Bondgenotenlaan 134 - 3000 Leuven

Tel: 0l 6131 9l l0 - fax: 0l 6131 9l 19

e-mail: info@zebraweb.be www.zebraweb.be

Vroeger en Nu

De Nieuwe Steenweg anno 1925 en anno 2004.

À.1\ 9, ZUYENK€RI(E 'lieaut §tcenwg - Wctt
q, NouucÍlc choorsie' Ciesl

BVBA A. Verleye &. Zn.
Zaakvoerder Marc HUYS

Grond-, tuin- en oÍbraakwerken

Leveren von zend, sleenslag,
leeloorde, enz...

DORPWEG 
'98377 MEETKERKE (ZuienkeÍke)

.'050/32 r5 00
GSMO475l79 82eó
BTW BE 4C,6.174 632
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#
NieuweOpenbare werken &

technische dienst

Centraal meldpunt

Hebt U problemen met het wegdek,riolering, hebt
u last van ratten, neem contact op met de techni-
sche dienst : 050/41.75.77.

Nieuwe bushokjes

ln Houtave centrum, Kapellestraat, en in Nieuw-
munster, Brugse Steenweg ,werden er bushokjes in-
geplant. De kostprijs per schuilhuisje met zitbank,
verlichting, infobord en haltebeugel bedraagt 2.451 ,40
euro.
De gemeente betaalt slechts 25% van de prils. De
rest wordt betaald door De Lijn (5%) en hetVlaams
Gewest (70%).

omheining

Rond het voetbalveld van Meetkerke werd er een

nieuwe omheining geplaatst.
kostprijs : 17.241,23 euro.

DIRKVANTORRE
uw speciolist in de streek

voor olle interieurinrichting
(keukens, bodkomers, sloopkomers, etc,,,)

Ook olle schrijnwerk op moot

BrugseSteenweg I -8377 Zuienkerke
Tel.0495/47 5537

t6
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Nieuwe parkeerstroken

Door de technische dienst werden er drie nieuwe

parkeerstroken aangelegd in de wilk het Lindenhof

Een pluim voor onze gemeentewerkmannen.

W. Cools

Schepen technische dienst

SLAGERIJ

ERMfr
SPECIALITEIT

gehakt, worst,
droge worst,
bloedworst

Nieuwe Steenweg 60,

8377 Zuienkerke
Tel. 050141 13 4l

www. slagerij herman.be

CAFE . RESTAURAA/T

,«U'SKALSIJDE
BLANKENBERGSE STEENWEG 66

8377 ZUIENKERKE
05014279 27

gezellig interieur
specialiteit van ribbetjes, cÖte à l'os

meeneemgerechten mogel ijk
menu's, steengrill en fondue op reservatie

iedere werkdag dagschotels

woensdag en dinderdag gesloten

schoolvakanties alle dagen geopend.

ZELFBEDIENING

ip't hoekstje

Nieuwe steenweg 64 - 8377 Zuienkerke
tel. 050/4I I9 66

Dageluks open van 7u tot I2u5O
en van I5u5O tot I9u

op ZONDAG doorloPend oPen
van 7u tot I5 u.

5lroenten, fruit, kaas, charcuterie,
kaasplanken, fruitmanden, biermanden,

grote keus wfinen en sterke dranken,
dageluks vanaf 7u brood,
boterkoeken en Patisserie,

kranten, tijdschriften en wenskaarten

o
Fil,:trEI
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Landbouw & Milieu

Milieuzorg in land. en tuinbouw

Vandaag word je als bedrijfsleider alsmaar meer ge-
stimuleerd om efficiënter en oordeelkundiger om
te gaan met water, meststoffen, herbiciden en om
met not meer zorg en respect om te gaan met stuk-
jes natuur op je bedrijf. Het beleid moedigt jou hier-
bij aan, maar legt vaak ook heel wat verplichtingen
oP.

De provincieWest-Vlaanderen maakt werk van een
duurzame landbouw en milieuzorg is daar een be-
langrijk onderdeel van. Het is niet de bedoeling om
níeuwe regels te maken, maar advisering, motivering
en het stimuleren van milieuzorg in de sector staat
vooroP.

ln het Brugse Ommeland wordt er een ankerpunt
milieuzorg uitgebouwd om de land- en ruinbouwers
te adviseren, bij te staan en te helpen.Je kan er re-
recht met al je vragen inzake milieu, natuur en land-
schap. Zelfs voor een gratis milieudoorlichting.

Verder wordt ook nog gewerkt met demobedrijven
inzake agrarische architectuur, landschapsbedrijfs-
plannen, waterplannen....Dit alles gebeurt in nauwe
samenwerking met het proefcentrum te Beitem en
Proclam.
Heb je één of meerdere ideeën voor jouw bedriff
inzake milieuzorg en wil je meer informatie of ben je
op zoek naar een collega om gezamenlijk iets op touw
zetten, of wil je hulp bij het concretiseren van jouw
projectidee,of zitje met vragen omtrent de milieu-
wetgeving.... neem dan gerust contact op met het
ankerpunt milieuzorg.

Ankerpunt milieuzorg
Brugs Ommeland
Annick Van De Walle 050 I 40.7 0.20
Streekhuis Tillegem
Tillegemstraat 8l
8200 Sint-Michiels (Brugge)
annick.van de walle@west-vlaanderen.be

fr"*ew"§rie Kt^L?*"
Boerenbrood met hesp

diverse koude en warme schotels
tea-room

Open vanaf 11h30
gesloten op maandag en dinsdag

(in juli en augustus enkel gesloten op maandag)

Kerkhofstraat 17
8377 Houtave

Tel. 050/3í 40 60

Gelegenheid voor familiefeesten en rouwmaaltijden

B
DEMEBBISSENTI:

OOSTENDSE STEENWEG 20

8377 MEETKERKE

TEL. 050/31 24 85

FAX 050/32 09 17

UW PARTNER IN:

BELEGGEN

LENEN

VERZEKEREN
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Gratis milieudoorlichting voor land.en tuin-
bouwers
Een niet te missen kans!!!

Je hebt bouwplannen, je milieuvergunning is aan

hernieuwing toe, je bent geïnteresseerd in een

kleinschalige waterzuivering, je hebt vragen over
de milieuwetgeving, je wil of moet produceren
onder een lastenboek, je wil nagaan of er moge-

lijkheden zijn voor beheersovereenkomsten op
je bedrilí,le wil je fytolokaal in orde breng€o, . . ..

Een milieudoorlichting kan je hierbij helpen. Al
naargelang de vraag kan je bedrijf geheel of ge-

deeltelijk doorgelicht worden. Grijp je kans en

teken in voor een gratis doorlichting. Dit kan re-
sulteren in een aantal concrete tips die je kunnen
helpen bij een bedrijfsvoering in de toekomst. Niet
zelden zal ditook kunnen leiden tot een kosten-
besparing. Laat deze unieke kans niet liggen. Neem
hiervoor contact op met het ankerpunt milieu-
zort.

Verpl ichte keuring d rinkwaterinstallatie

vanaf I juli 2004

Drinkwater of water voor menselijke consumptie is

onmisbaar in het dagelijkse leven.

Hoe groot de zorg ook die besteed wordt aan de

productie, de opslag en het transport van het drink-
water, toch zijn er talrijke oorzaken waardoor de

kwaliteit van het water kan worden aangetast in de

binneninstallatie die onder privé-verantwoordelijk-
heid valt.
Het is evenwel de verantwoordelijkheid van de leve-

rancier om water te leveren conform de wettelijke
eisen. De abonnee moet ervoor zorgen dat deze

kwaliteit in de binneninstallatie behouden blijft.
Om dit te waarborgen wordt vanaf 0l-07-2004 ie-

dere nieuwe binneninstallatie gekeurd.

Dus: zonder keuringsattest geen drinkwater-
bevoorrading!

Samenwerking Vlaams Water (SVW), de koepel-
organisatie van de waterbedrijven in Vlaanderen
werkte een technisch reglement uit dat een keuring
van de drinkwaterinstallatie bij nieuwbouw of reno-

Schrijnw erkerij Wybo Kurt
Blankenbergsesteenweg 13 - 8377 Zuienkerke

Tel. 050/41.19.88 - Fax 050/42.89.59
GSM 0476/40.94.15

E - mail : Wy b o.kurt@ b e lgac o m. net
Websíte : www. wybo-kurt.be

Nieuwbouw - Renovatie

HOAT - PVC
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TRUDO VERSTRAETE
DOELHOFSTRAAT 52

8377 NIEUWMUNSTER
o5ol41 70 54

Verkoop en herstellingen

AEG & lïf iele
Er is geen betere
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vatie verplicht. Dit reglement moet vanaf I juli 2004

door alle drinkwatermaatschappijen worden toege-
past. Zij moet er namelijk op toezien dat de

drinkwaterlevering pas in dienst wordt gesteld nadat

de binneninstallatie werd gekeurd door een bevoegd
keuringsorganisme.

CONTROLE DRI N KWATERCI RCUIT
Een factor die de kwaliteit van het drinkwater nega-

tief kan beïnvloeden, is de terutstroom van hemel-
water in het drinkwatercircuit. Een rechtstreekse ver-

binding van dit tweedecircuitwater met het drink-
water kan voor verontreiniging in de distributie-
leidingen zorgen.
Om die reden wordt een keuring van de drinkwater-
installatie bij verbouwingen of nieuwbouw verplicht.
Deze preventieve aanpak moet de klanten behoe-
den voor vaak dure en moeilijk uit te voeren herstel-
maatregelen.

KEURING EN KEURINGSORGANISMEN
Uw waterleverancier stelt een lijst ter beschikking
met bevoegde keuringsorganismen. Daarnaast kan

ook de waterleverancier voor de keuring instaan. Dit
aanbod is vrijblijvend.Vanaf I juli 2004 zal men hier-
mee daadwerkelijk van start gaan bij woningen waar-
voor de bouwaanvraag na I januari 2004 werd inge-
diend.
Bij de aflevering van de bouwaanvraag via de ge-

meente of bij de aanvraag tot aansluiting op het
drinkwaternet via het drinkwaterbedrijf, wordt een

i nformatiemap afgegeven met een aanvraagformu I ier
voor de basiskeuring.

BlJKOMENDE TNFORMATTE

Het technisch reglement wordt u op eenvoudig schrif-
telijk verzoek toegestuurd. U kan het ook aanvragen

via www.tmvw.be
Voor meer uitleg omtrent de keuring van binnen-
installaties kan men terecht op www.aquadomo.be
Telefonisch contact is mogelijk op 091240 03 94.

Glasbollen neties houden, toch niet zo

moeiliik?

Glazen flessen, bokalen en flacons kunt u per kleur
gescheiden in de glasbol werpen. Handig toch?
Toch zijn er enkele KNELPUNTEN....

SLUIKSTORT
Spijtig genoeg laten sommige burgers ook afval
NAAST de glasbollen achter. Maar al te vaak slinge-
ren zakken, dozen of andere afvalsoorten naast de
glasbollen. Sommige mensen zetten zelfs hun glas

naast de glasbol in plaats van het erin te stoppen! Dit
is sluikstorten en getuigt van weinig burgerzin. Bo-

vendien is dit gevaarlijk : het glas rond de glasbollen

is vaakgebroken en de scherven kunnen verwonden.
Als u dan ook bedenkt dat er in de omgeving van

glasbollen kinderen kunnen spelen....

ls de glasbol voll Zet uw flessen en bokalen alstu-
blieft niet naast de glasbol! Stop ze in een andere
glasbol in de buurt, deponeer ze op het container-
park of neem ze terug mee en steek ze de volgende
keer in de glasbol. Merkt u zelf een volle glasbol of
sluikstort rond de glasbol op, dan kunt u dit melden

KD
Tuinen

Freddy Van Ryckeghem
Aanleg en onderhoud

. Ontwerp en realisatie

. OpÍrissen van bestaande tuinen

. Volledig onderhoud van de tuin

. Scheren van hagen

. Aanleg van vijvers

. Terrassen (hout en tegels)

Leeglandstraat 20 - 8377 Zuienkerke
Tel. 050/31 16 50 - GSM: 047613616 50
E-mail: f reddy.vanryckeghem @ skynet.be
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aan uw intercommunale. U vindt het telefoonnum-
mer op de glasbol of op uw ophaalkalender. Sluik-

storten wordt gecontroleerd door de politie en be-

straft met hoge boetes! Bovendien kost het oprui-
men ervan geld, en uiteindelijk bent u het die dit be-

taalt!

CORRECT SORTEREN
Respecteer de sorteerregels! Correct gesorteerd glas

kan perfect gerecycleerd worden. De glasbollen zijn

uitsluitend bestemd om er glazen flessen, bokalen en

flacons in te deponeren.

Volgende zaken horen NIET in de glasbol :

Vlak glas zoals ruiten en spiegels, porselein en aarde-

werk, pyrex, lampen en Tl-lampen, stenen flessen en

kruiken, ophaalglas, kristal, deksels en doppen. De
aanwezigheid van deze voorwerpen bemoeilijkt de

recyclage en brengt hoge kosten met zich mee.

KLEURSCHEIDING
Volg de aanduidingen op de glasbollen om te weten
waar u het wit glas en waar u het gekleurd glas moet
inwerpen. Kleurscheiding is uiterst belangrijk voor
de recyclage. Enkel van zuiver wit glas kan opnieuw
wit glas gemaakt worden. Ook bij het leegmaken van

de glasbollen in de vrachtwagen, blijft de kleur-
scheiding gerespecteerd, in tegenstelling tot wat som-
migen denken... De glasbollen hebben een uitklap-
bare bodem (in twee delen voor de duoglasbollen)
waardoor het wit en gekleurd glas elk in een apart
compartiment van de vrachtwagen kunnen worden
geledigd.ln het recyclagebedríjf lost de vrachtwagen
zijn inhoud afzonderlilk op twee stapels :het wit glas

aan de ene kant en het gekleurd glas aan de andere
kant.

TOT SLOT
Er wordt van u slechts een kleine inspanning gevraagd

: stop uw glazen flessen, bokalen en flacons kleur-
gescheiden lN de glasbol,en laat niets rondslingeren.
Het is zoveel aangenamer in een propere omgeving !

www.fostplus.be

Dag van de aarde

Zondag25 april 2004 organiseert deVlaamse natuur-
en milieubeweging in Mechelen voor het eerst een

grote gezamenlijke natuur- en milieuhappening : Dag

van de Aarde.

Op de Dag van de Aarde slaan milieuorganisaties
wereldwijd de handen in elkaar voor het behoud van

onze blauwe planeet. Aan de vooravond van de

Vlaamse en Europese verkiezingen komt men ook in
Vlaanderen massaal op voor een kleurrijk, leefbaar

en groenVlaanderen. ledereen wordt daarom uitge-
nodigd op zondag I 2 april in de Nekker te Mechelen

vanaf I 2 uur.

OPROEP
DeVlaamse natuur- en milieubeweging start een pe-

titie voor een kleurrijkVlaanderen, die kan onderte-
kend worden oo de website www.dasvandeaarde.be
of van daaruit kan gekopieerd worden.
Op de Dag van de Aarde wordt deze petitie 

"fg"ge-ven met veel tàmtam aan de politici!

Georges en Clara SNAUWAERT-MEYNS
Va-eevuurstraat I 6A, 8377 Zuienkerke

Tel.050/31 49 41 - Fax 050/31 10 88

Georges & Filip Snauwaert
Beheer van landbouwgoederen
Vagevuurstraat I 6A, 8377 Zuienkerke
Tel.050/31 49 47 - Fax 050/31 l0 88

-r*.-rffill)BvBA vEE-LIK
Vloeibaar veevoeder - Georges & Peter Snauwaert

Vagevuurstraat I 6A, 8377 Zuienkerke

Tel.050/31 49 41 - Fax 050/31 l0 88

't Zandlopertje
DE TEA-ROOM VAN DE ZEEDIJK TE ZEEBRUGGE BAD

Zeedijk l3a, 8380 Zeebrugge-Bad - Tel. 050/51 41 05

Zonnig tenas - Enig zicht op zee en op de haven - gezellige sfeer

Verzorgde dranken - Huisbereide snacks en gerechten

Specialiteit: Ribb etj es

Diverse vlees- en visgerechten - Zeebrugs vispannede

Verse pannekoeken en wafels - Zelfbereid ijs

Oktober t/m april: gesloten op dinsdag
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Problemen met ganzen

ln onze Zuienkerkse polders zijn de ganzen die hier
overwinteren, de laatste decennia een vertrouwd
beeld.
Met de meitelling wordt aan iedere landbouwer ge-

vraagd om de schade aan te geven en aan te duiden

op plan.

Wij moeten twee soorten ganzen onderscheiden: de

trekkers en de blijvers.

l. De trekkers zijn de kleine rietganzen en de kol-
ganzen die hier met +/- 70 000 overwinteren en

in het voorjaar massaal terug naar hun broed-
gebieden in het hoge noorden trekken. De jacht

op deze dieren is reeds meer dan vijf jaar verbo-
den en de schade die zij aanrichten moet normaal
gezien vergoed worden door de Afdeling Natuur
(Aminal).Momenteel duurt de procedure om scha-

devergoeding te krijgen te lang en ze is te om-
slachtig,en daarom wordt er met de Provincie en

de buu rgemeenten gezocht naar vereenvoud igi ng.

2. De blijvers zijn de trauwe en de Canadese gan-

zen. Dit zijn ganzen die niet trekken. Het zijn ver-

wilderde tanzen;ze stammen af van enkele Oost-
Europese exemplaren die vroeger in het Zwin zijn
uitgezet. ln de winter verblijven ze vooral in de

achterhaven van ZeebrugSe; in het voorjaar ko-
men ze onder meer in Zuienkerke broeden. Op
de akkers met groeiende gewassen vinden ze als

het ware een gedekte voedertafel. Landbouwers
kunnen dan ook aanzienlijke schade hebben aan

landbouwgewassen. Bovend ien planten d eze gan -

zen zich snel voort.

Op zoer NAAR EEN DUURzAME oplosstNc
Om het aantal ganzen te verminderen, is een geza-

menlijke, goed doordachte aanpak nodig.

Ons bestuur heeft de krachten gebundeld met de

Café en Feestzaal

De Nieuwe Blauwe Toren

Zaal voor alle gelegenheden tot 200 personen:

huwelijken, communiefeesten, vergaderingen,
rouwmaaltijden

Eigen keuken! - Ruime parking!

Blankenbergse Steenweg2 - 8377 Zuienkerke
Tel./Fax 050/31 44 65 - GSM 0497142 32 98

andere betrokken gemeenten (Blankenberge, Brugge,

Damme, De Haan en Knokke-Heist) en met de pro-
vincie. De bedoeling is om samen met de jagers, de

land bouworgan isaties, natu u rveren igi ngen en gron d-

eigenaars te werken aan een gezamenlijk beheers-

plan om zo tot een aanvaardbaar evenwicht te ko-
men. Om de effecten van een beheersplan op lange

termijn te kunnen meten, wordt in eerste instantie
de omvang van de schade duidelijk in kaart gebracht.

Dringende oplossing
Het ganzenprobleem kan zo groot worden dat een

landbouwer een dringende oplossing nodig heeft.

Onze dienst landbouw (( 050 42 70 48 vragen naar

AnnieAllemeesch) kan u een overzichtgeven van de

maatregelen die landbouwers onmiddellijk kunnen

treffen.
U kan de inlichtingen ook vinden opry
Oproep aan de houders van neerhofganzen
Ontsnapte of vrijgelaten ganzen van kwekers en par-

ticulieren planten zich snel voort en kunnen uit-
groeien tot een verwilderde groep die schade toe-
brengt aan de natuur en aan de landbouw. Kwekers
en particulieren doen er dus goed aan om de nodige

maatregelen te nemen zodat hun dieren niet ont-
snaPPen.

J. Demeyere
Schepen van milieu en landbouw

De milieuadviesraad kwam bijeen

De milieuraad van Zuienkerke kwam op l8 februari
bijeen na een lange periode van inactiviteit.
Als nieuwe schepen van milieu wilde ik afspraken

maken met de leden voor een nieuwe aanpak en sa-

menwerking teneinde rond de milieuproblematiek
signalen te geven aan en deskundige adviezen te for-
muleren naar het College van burgemeester en sche-
penen en aan de gemeenteraad .

Nadat het verslag van de vergadering van 4 septem-
ber 2002 was goedgekeurd werd overgetaan tot de

herverkiezing van een voorzitter en ondervoorzit-
ter. Het werden respectievelijk Filip Bouckaert en

Veerle Breemersch.
De herverkiezing van het dagelijks bestuur leidde tot
volgende samenstel ling:
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. Van ambtswege: Jacques Demeyere (schepen leef-
milieu) en Patrick Van den Fonteyne (milieu-
ambtenaar)

. Verder: Filip Bouckaert, Veerle Breemersch en
RomainVan Belle

Uit de vergadering vermeld ik graag nog enkele van
de themata die aan bod kwamen:
. Uit de ophaalgegevens van 2003: IVBO deelde mee

dat Zuienkerke het beste scoort qua toevoer van
restafval naar de verbrandingsoven met 159 kg/
inwoner/jaar. Ons streven blijft nochtans dit cijfer
te verlagen tot 150 kg/inw/jaar. U allen kunt ons daar-

bij helpen!
. Ook dit jaar zal weer mogelijkheid zijn om ptas-

tiek folies uit de landbouw te deponeren aan de
gemeentel ijke werkplaats

. De milieuambtenaar lichtte de stand van zaken toe
van de Samenwerkingsovereenkomst OUDLAN D-
POLDER

. De ganzenproblematiek,waarover u meer kunt le-
zen onder de rubriek"milieu" werd door mij toe-
gelicht.

. Er werd een eerste bespreking gevoerd rond het
project "Herbruikbare luiers". Het is de bedoeling
een advies tot subsidie te geven aan het gemeente-
bestuur voor de aankoop van herbruikbare luiers.
Het doel van deze actie is het reduceren van ons
gewicht aan restafval.

. DULO-waterplannen: Het Europees parlement
keurde op 23110/2000 een "kaderrichtlijn water"
goed met als doel het beschermen van water als

duurzame bron van leven voor de toekomstige ge-
neraties. Steunend op deze kaderrichtlijn is men in
Vlaan deren tot een decreet "i ntegraal waterbeleid"
gekomen dat goedgekeurd werd in juli 2003 door
het parlement. Dit decreet voorziet onder andere
de opmaak van deelbekkenbeheersplannen tegen
december 2006.

. Het Vlaams gewest heeft de deelbekkens afgeba-
kend. Zuienkerke bevindt zich in het deelbekken
Oudlandpolder Blankenberge, samen mer
Blankenberge, Bredene, Brugge, de Haan,Jabbeke,
Oostende, Oudenburg en Zedelgem.WVl zal de
gemeenten begeleiden voor de opmaak van het
DULO-waterplan. Het prijskaartje hiervoor zal
maximaal 7 855 € bedragen voor Zuienkerke, maar
na toekenning van de provinciale bijdrage zou dit
bedrag verminderen.

J. Demeyere
Schepen van milieu en landbouw

Samen de boer op...

Verschillende land-en tuinbouwbedrijven, verspreid
over de provincie West-Vlaanderen, engageren zich
om bezoekers te ontvangen op de hoeve.
Men kan er kennismaken met de productie van voed-
sel, het leven te lande, de boerenstiel... er wordt
kortom een beeld geschetst van de hedendaagse land-
en tuinbouw.
Deze bedrijven werden verenigd in twee provinciale
netwerken, ze worden voorgesteld in volgende fol-
ders:
l. "Samen de boer op. Groepsbezoeken op land-

en tuinbouwbedrijven" richt zich tot het brede
publiek. Een bezoek aan eén van deze hoeves is
een boeiende uitstap voor een vereniging en is

ook geschikt als originele familie-uitstap.
2. "Met de klas de boer op. Een halve dag bij boer

of tuinder in uw buurt" richt zich specifiek naar
het onderwijs. Deze bedrijven hebben hiertoe een
aangepaste vorming tenoten en beschikken over
educatief materiaal. Op deze hoeves kunnen kin-
deren nog "levensecht" leren over voeding, plat-
teland, de boerderij.. .

M ee r i nfo rm ati e: www.o nthaal opdeboe rde rii. be
Folde rs: i nformatiecentru m Tol huis, Jan van Eyckplei n
2 Brugge a' 050 40 74 74 of via
onthaalopdeboerderij @west-vlaande ren. be

Plastiekfolies

Ook dit jaar biedt de gemeente u de mogelijkheid
uw plastiekfolies binnen te brengen.
Dit kan alleen de woensdagen van de maand mei in
de gemeentelijke werkplaats te Zuienkerke. De fo-
lies moeten proper afgegeven worden.

«»\r,

Bloemenweelde

Ezelstroot I I I
8000 Brugge

ïel. 050/33 35 76
Fox 050/34 19 93
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ben rond reconversie of diversificatie van activitei-

ten dat kan leiden tot een betere bedriifseconomische
Preventagri: gezondheid en veiligheid in

de landbouw

Op vijf jaar tild werden er in België 2 500 arbeid-

songevallen in de landbouw geteld, waarvan 40 do-

delijke...
Fytosanitaire producten, het ontsmetten van lokalen

en het behandelen van dieren stellen de mensen te-

werkgesteld in de landbouw bloot aan vergiftigingen

en beroepsziekten ...
ln navolging van Duitsland, Frankrijk en Engeland is

er nu ook bij ons een federaal proiect met als doel

de land-en tuinbouwsector te sensibiliseren en te
informeren over de preventie van ongevallen en

beroepsziekten : Preventagri.

Wat wordt u geboden?

t. Pubticaties en een comPuterprogramma stel-

len u in de mogeliikheid om oP een aangename

manier kennis te maken met de veiligheids- en

gezondheidsaspecten

2. Opleiding aan scholen en organisaties

3. Gratis risicoanatyses oP uw bedrijf en daarop-

volgend formu leri ng van de preventiemaatregelen'

De voorstellen ziln enkel adviserend en houden

geen verplichting in.

Voor vragen en informatie: Preventagri Vorming,

Monrosestraat 17 1030 Brussel
8 022163471 lfax:02216 6484 I
ovancoillie(Ouls.ac.be OF
gudrun.vancoil I ie@u lg.ac.be

Cera foundation fonds

Het Cera Foundation Fonds, reconversie van land-

en tuinbouwers in moeililkheden, is een bedriifsfonds

dat door de Koning Boudewiinstichting wordt be-

heerd.
Het Cera fonds wil land- en tuinbouwers met een

project van reconversie via het toekennen van een

beurs helpen hun nieuwe start waar te maken. De

beurzen kunnen schommelen tussen 1200 EUR en

6200 EUR. Deze beurzen kunnen worden aangewend

voor het aankopen van materiaal, voor verbouwin-
gen, opleidingen of voor de tussenkomst van een

consulent enz..

Deze oproep richt zich tot land- en tuinbouwers of
hun echtgeno(o)t(e) die een concreet proiect heb-

situatie en die mits een kleine financiële steun dit
nieuw project kunnen starten.Tot op heden kregen

reeds een 40-tal land-en tuinbouwers steun van het

Fonds.

De folder en formulieren kan u telefonisch aanvra-

gen bij het contactcentrum van de Koning Boude-

wijnstichting op het nummer 0701233.065. Het
kandidaatsformulier moet ten laatste op l4 mei 2004

op het secretariaat van het Cera Foundation Fonds

toekomen.

Zonder is gezonder

OVERDAAD SCHAADT!

Het gebruik van bestrijdingsmiddelen kan drastisch

omlaag. Dat is ook nodig.Veel van deze stoffen ko-

men in ons al zo geplaagde leefmilieu terecht. Ook
de gevaren voor onze eigen gezondheid ziin niet vol-

ledig uit te sluiten.

Daarom wil de Vlaamse overheid aan de openbare

diensten, huisgezinnen en de land- en tuinbouwers
tonen dat het ook zonder kan.Als we samen de han-

den in elkaar slaan, kunnen we het gebruik van

bestrijdingsmiddelen aanzienliik doen dalen.

De sensibilisatiecampagne'Zonder is gezonder' is een

initiatief van deVlaamse overheid in opdracht van de

Vlaamse minister van Leefmilieu.

Meer informatie vindt u op de website:

www.zon derisgezon de r.be

Ook bij deVlaamse lnfolijn op het telefoonnummer
0800/3 02 0l krijgt u nuttige raadgevingen.

Filip LAGROU
HERSTELLINGEN EN INSTALLATI ES
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Cultuur

I lde kunsttentoonstelling in Zuienkerke

editie: "iong geweld"

Naar goede jaarlijkse gewoonte wordt naar aanlei-
ding van de doortocht van deTweedaagseVoettocht
van Blankenberge een kunsttentoonstelling georga-
niseerd.
Dit jaar echter geeft de Cultuurraad drie jonge, veel-
belovende kunstenaars met Zuienkerkse wortels de

kans om te tonen wat ze in hun mars hebben.Wij
stellen ze de lezer voor.

Reinhard De Jonghe,
Tweede uit een gezin van vijf, is opgegroeid in het
landelijke Nieuwmunster. Hij besloot op zijn veer-
tiende om zich meer toe te leggen op zijn liefde voor
tekenen en schilderen, een verlangen dat zich niet
liet verdrukken. Hij ging studeren bij de'Maricolen'
in Brugge,waar hij het diploma vrije beeldende kun-
sten behaalde.ln die tijd werkte Reinhard vooral rond
de natuundie nu nog steeds een belangrijke inspiratie-
bron is voor zijn schilderwerk. Naast schilderen en

tekenen maakte hij ook beeldend werk, en ook een

reeks fotol.
Dankzij de steun van enkele docenten,waar hijenorm
veel respect voor had, besloot Reinhard om schil-
derkunst te volgen aan de academie te Gent.
ln zijn eerste jaar werkte hij vooral rond structuren,
van de robuustheid van een boomschors naar de

schrilheid van de menselijke huid. Dit in contrast met
het vleselijke dat zichtbaar wordt wanneer er een

laag wordt weggenomen.
Dit jaar (het tweede jaar) tracht hij de gelaagdheid
en de hiërarchie die zich in een stad bevindt over te
brengen. Hierbij streeft hij niet een realistische weer-
gave na; het gaat om een momentopname waar de

indruk en het organische een heel belangrijke rol
spelen.

Phaedra Cremmery
Geboren - 1986 - en getogen aan de Belgische Kust
volgt'Vrije' Beeldende Kunsten St. Lucas te Gent

'Ongewoon in gewoonte'

Haar werk brengt je in haar onbereikbaarheid
een Íragiel verlangen

Verwerking, verwerking materie
de wil om iets te verheÍfen
Verwerken, wat niet genoemd moet worden

Daarin zit schoonheid

Kiik er naar, onaantastbaar
diepe intense momenten van wit
diepe intense momenten van zwart
schreeuwende, Íletse kleuren

het Spreekt
het overvalt je niet

Je stapt er zelÍ naartoe

Dit werk is Íragiel
heelfragiel

en hoe?
een onuitspreekbare zuiverheid

door Willem Vermeersch

Alle timmer- en schrijnwerl< in hout en PV(
Ramen en deuren - rolluil<en - dal<vensters

ga ragepoorten - rol I u i l<automatisatie -
g i ps-l<a rtonwanden - plafonds

- binnendeuren
zonnewering - dakconstructie - parl<et

lnbraakbeveliging ramen & deuren

\TANVOONEN
Michel
"KATTEROG H E"

Blankenbergse steenweg 17

SltZ Zuienkerke
Te!. oSo/+r 39 63
Fax o5o/42 60 z+
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VerschenenNatasja Despiegelaere
Hoi,lk ben Natasja Despiegelaere en zit in mijn laat-

ste jaar middelbaar in hetTechnisch lnstituut Heilige

Familie. Dit is mijn vierde jaar in een kunstrichtíng, ik

volg Toegepaste Beeldende kunst. I k heb fotografiek,
keramiek, figuur, stilleven en beeldende vorming in

mijn lessenpakket. Het was niet miin grootste wens

om kunst te volgen, maar het is nu een keuze die ik
gemaakt heb en waar ik nog altijd in groei.. lk foto-
grafeer zowat alles wat me boeit. Fotografie vind ik
een fantastische richting om het feit dat alles een

momentopname is, niet enkel de kunst maar een heel

leven zit zo in elkaar. lk fotografeer ook voorname-

lijk zwart-wit, omdat dit iets poëtisch over de foto
brengt. Mijn foto's zijn niet mooi of leliik, het is een

spiegelbeeld van de dingen die ik waarneem of hoe

ik iets ervaar. Het hoeft niet altild super realistisch te
zijn, ik hou zeker ook van een tikkeltje surrealisme.

KUNSTTENTOONSTELLI NG JONG GEWELD
Zaterdag I en zondag 2 mei

van l0 tot 18 u in zaal Spietsela

Gratis toegang

Bouwen door de eeuwen heen - inventaris van het
bouwkundig erfgoed in de gemeente Zuienkerke
en deelgemeenten Houtave, Nieuwmunster en

Meetkerke

Deze uitgave is een goedgedocumenteerde en van

kleurfoto's voorziene inventaris van het bouwkundig
erfgoed van Zuienkerke. Niet alleen de belangriikste

of oudste gebouwen zijn opgenomen, maar ook een

ruim aantal doorsneegebouwen die typisch ziin voor
een straatbeeld of een bepaalde bouwstiil.

De bundel is het resultaat van het noeste werk van

onderzoeksters Gonda Callaert en Elise Hooft in
opdracht van de Cel Monumenten en Landschappen

West-Vlaanderen. ln de periode van augustus tot
december 2002 trokken zij met de camera in de aan-

slag in Zuienkerke rond om de bestaande situatie
vast te leggen. Daarna doken ze in de archieven en

deden bibliografisch onderzoek om de gebouwen in

hun bouwkundige en historische context te situeren
en eventueel bepaalde functies of evoluties op te die-
pen. Hierbij maakten ze dankbaar gebruik van de

gekende publicatie van R. Boterberghe en de artikels
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die in het heemkundig tildschrift'Heemstede' ver-

schenen. De onderzoeksters stelden vast dat er heel

weinig literatuur over Zuienkerke uitgegeven is maar

dat er wel een schat aan bronnen is in diverse ar-

chieven.

De inventaris is in vier delen opgedeeld (per deel-

gemeente éen hoofdstuk). Elk deel begint met een

korte situatieschets van de huidige toestand en de

ontstaansgeschiedenis van het dorp. Daarna worden
de straatnamen alfabetisch behandeld.Telkens kriigt
de lezer een algemene situering en eventueel histo-

rische duiding van de straat voorgeschoteld. Per straat

worden de meest markante of typische gebouwen in

beeld gebracht. Het gebouw wordt beschreven en

getypeerd. Ook de specifieke historiek of bouwstijl
komt aan bod.

Het doel van de inventaris is meervoudig. Eerst en

vooral willen de auteurs de bestaande situatie vast-

leggen als uitgangspunt voor de op te stellen liisten

van te beschermen monumenten en als gids voor de

architectuur van de streek. Daarnaast is het ook be-

doeld als hulpmiddel voor de gemeentelijke overheid

wat het patrimonium betreft.Tenslotte kan de bun-

del ook een bron zijn voor verder onderzoek.

Het geheel is de moeite waard: het is een overzich-

telijk, beknopt naslagwerkje met prachtige foto's ge-

worden. De auteurs zijn erin geslaagd om het typi-
sche van onze polderdorpen in beelden weer te ge-

ven en te voorzien van heldere commentaar.

Een must voor iedereen die in lokale geschiedenis

en architectuur geinteresseerd is!

Een uitgave van het Ministerie van de Vlaamse Ge-

meenschap, departement Leefm i I ieu en I nfrastructuu r.

Bundel met ringen, 190 bladzijden.

Er ligt een inkijkexemplaar in het gemeentehuis. Deze

uitgave kan aan het loket besteld worden tot uiter-
liik 20 mei 2004. Prijs: 12,50 Euro.

Vlaanderen feest!

Binnenkort komt de Vlaamse feestdag er weer aan.

En dus is er opnieuwVlaanderen Feest!Ter gelegen-

heid van I I juli nodigt de actie zoveel mogelijk orga-
nisatoren uit om I I dagen lang initiatieven te ont-
wikkelen die mensen bij elkaar brengen.Vlaanderen

Feest! heeft voor alle gangmakers van dergeliike ac-

tiviteiten tussen I en I I juli ook een feestelijke at-

tentie. Een feestcheque laat toe de eerste 200,4 euro
programmakosten te recupereren. En mogelijk ligt

daarbovenop nog één tot twee keer 20,04 euro extra
klaar. Dat is het geval voor activiteiten op I I juli zelf

en voor initiatieven met muziekmakers uit de eigen

gemeente als extra smaakmaker op het Programma.

Van I juli tot deVlaamse feestdag
'Burger Feesten'- initiatieven voor de bewonersgroeP

van een woonblok, een straat of een buurt kunnen

kandideren. Net als grotere wiik- of dorpsfeesten.

En evenzeer sportieve, recreatieve of ludieke evene-

menten van clubs,verenigingen en comités. Maar ook
klassieke gulden sporenvieringen of I l-iulibiieenkom-
sten natuurlijk.
Pl us concerten, optredens of voorstel I ingen. Concreet
moet het initiatief gepland zijn tussen I en I I juli,

het moet plaats vinden in de eigen gemeente en een

n iet-com me rc ieel karakter hebben.Van de o rganisa-

tor wordt uiteraard een engagement verwacht om

de activiteit publiek bekend te maken als partner bin-

nen Vlaanderen Feest!

VAN
HOUCI(E N\/.

Eernegemstraat 44
849O Snellegem

Tel. O5O/8 t rZ 67 - 050/81 23 28
Fax O50/81 34 56

GESPECIALISEERD IN VERKOOP
VAN GEREEDSCHAPPEN

EN MACHINES

Makita. Metatro. Skil . Grasmaaiers
Dienst na verkoop

Exclusief verdeler voor België
MEZ MOTOREN BE,LGIUM
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Een feestcheque van 200,4 euro
Een invitatie richt zich zowel naar gangmakers van

programma's die vooral draaien rond een geanimeerd

en gezellig haple met een tapje, als naar initiatiefne-
mers die gaan voor een ambitieuze affiche met acts

en attracties die mikken op het ruime publiek. Met
alle gradaties en combinaties daartussenin. De feest-
cheque vanVlaanderen Feest! biedt telkens de gele-

genheid om tot 200,4 euro programmakosten te re-

cupereren en levert zo een leuke bijdrage tot de feest-

vreugde.

Plus 20,04 euro extra voor een initiatief op I I iuli
zelf
De I l-daagse Vlaanderen Feest! heeft de Vlaamse

feestdag als orgelpunt.Voor programma's op I I juli

zelf,stijgt de feestcheque dan ook in waarde en kun-
nen organisatoren I I x 20,04 euro (in plaats van 200,4

euro) terugbetaald krijgen op hun programmakosten.

PIus een muziekbonus van nog eens 20,04 euro
Binnen de editie 2004 vanVlaanderen Feest! ligt een

bijzondere klemtoon op de inschakeling van lokale

muziekmakers als extra smaakmaker voor de activi-

Heemstede

Het heem kundig tildsch rift "H EEMSTEDE" verschijnt
reeds sedert l996.Dit betekent dus dat we met de

uitgave van eind maart ons negende jaar gestart zijn.

Ons tijdschrift behandelt de geschiedenis van vroe-
ger en nu, de belevenissen van personen, verenigin-
gen, enz... en dat van de vier polderdorpen Hout-
ave, Meetkerke, Nieuwmunster en Zuienkerke.
Ons tijdschrift verschijnt driemaal per jaar en on-
dertussen hebben we reeds 600 bladzijden bijeen

geschreven.
Daarnaast hebben we reeds enkele boeken uitgege-

ven en dat in verband met de dopen, huwelijken en

overlijdens in de polderdorpen en dat sedert de laat-

ste 300 jaar.

Heel interessant voor wie zijn stamboom wil op-
maken.

We proberen er steeds voor te zorgen dat het een

verzorgde uitgave is en dat qua inhoud en lay-out.

Voor het ogenblik hebben we 170 abonnees maar

we stellen vast dat te weinig jonge mensen een abon-
nement nemen. Daarom doen we een oproep om

teiten. Organisatoren die daar op inspelen en muzi-

kanten uit de eigen gemeente op de affiche plaatsen

om te zorgen voor ambiance,animatie en animo krii-
gen ook nog een muziekbonus van 20,04 euro terug
op hun investering in een programma.

Kandideren kan tot I I mei
Een feestcheque plus een optie op een muziekbonus
kunnen worden gereserveerd zolang de voorraad
strekt.Wie eerst komt, eerst oogst! Met een activi-
teit kandideren om partner te worden binnenVlaan-
deren Feest! moet gebeuren voor I I mei via het

daarvoor voo rziene partici patieformu I ier'i n itiatieven

van straat tot stad'.

Een participatieformulier met alle concrete informa-

tie is beschikbaar op het I I -daagsesecretariaat : per

adres vzwVlaanderen-Europa, Baron Dhanislaan 20,

bus 5, 2000 Antwerpen, per fax op 031248 80 30 of
per e-post langs I l-daagse@skynet.be
De informatie en de formulieren zijn ook bereikbaar
via internet oo www.vlaanderenfeest.be
of ze kunnen aangevraagd worden via de Vlaamse

infolijn 0800/3 02 0l .

abonnee te worden van ons heemkundig tijdschrift.
Via dit tijdschrift leert u de vier polderdorpen beter
kennen wat het verleden en het heden betreft. Als
individu is het belangrijk jezelf te leren kennen en

dat begint steeds met het opzoeken van de geschie-

denis van je familie, je dorp, de plaats waar je woont.
Daarom vragen wij u, neem een abonnement oP

Heemstede en dat kost u slechts 7,5 euro per jaar

en daarvoor ontvangt u drie nummers, samen goed

voor 75 bladzilden dorpsleven uit onze vier polder-
dorpen.
Dit tijdschrift wordt uitgegeven door de Cultuurraad
van Zuienkerke.
De redactieleden zijn : Joël Boussemaere, Wouter
Delaere, Frank Duron en FreddyVerburgh.
Twijfel niet en neem een abonnement door 7,5 euro
over te schrijven op 800-2234493-79 van Heemstede,

Meetkerkestraat I 3, 8377 Zuienkerke.
U kunt ook terecht op onze website: http://
users.oandora. be/ioel.boussemaere/heemstede/.
We wensen u allen veel leesgenot.

Redactie Heemstede
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Het rommelt alweer rond roefel

De stuurgroep kwam reeds twee maal biieen om de

negende roefelnamiddag voor te bereiden, die ge-

woontegetrouw doortaat op de laatste zaterdag van

juni , de 26"" .

Tot onze spijt valt ook dit jaar het schoolfeest van

Akkerwinde op dezelfde dag.Wil zoeken naar een

oplossing om de kinderen van onze gemeente die

school lopen in Nieuwmunster toch (al was het maar

voor een gedeelte) te laten meegenieten van Roefel.

De bedrijven werden reeds gecontacteerd. Chauf-

feurs en begeleiders werden (of worden) ook weer
aangesproken.
Nieuwe mensen, die graag willen meewerken aan

dat grote kinderfeest ziin steeds heel welkom!

J. Samijn, voorzitter stuurgroep

peelpleinwerking in de vakantie

Speelpleinwerking De Ploeters oPent ziin deuren

voor de kinderen van 3 tot 12 iaar gedurende de

paasvakantie (van 5 april tot en met l6 april 2004)en

gedurende het groot verlof van donderdag I luli tot
en met dinsdag 3l augustus 2004 (uitgezonderd

woensdag 2l juli 2004).

Er is opvang voorzien in de temeenteschool van

Zuienkerke tussen 7.30 uur en 8.20 uur stiPt.

De kinderen worden dan met de bus vervoerd naar

het sportcentrum te Meetkerke.
's Avonds zijn ze terug te Zuienkerke vanaf I 7 uur.

Ook te Meetkerke is er opvang voorzien vanaf 7.30

uur tot I 7.40 uur.

De dagprijs per kind:

a) kinderen van inwoners van Zuienkerke = 3 euro
per kind per dag

voor het 3d" kind en meer uit hetzelfde gezin = 2
euro per kind. Daar is I drankie en een koek in-

begrepen.
b) opvang na 17.30 uur wordt 1,5 euro per kwartier

Voor meer inlichtingen kunt u steeds terecht bij de

hoofdmonitrices Martine 050/31.25.06
Marleen 050/31.19.21

R. De Clerck
voorzitter speelpleinwerking

f eugd :

ZEECENÏRUM
DE BRANDING

Rust- en Ye?zo?gings tehuis

Kortverblijf
Dogopvong

Servicef lots

Koninklijke boon 90

B42O WENDUINE
050/43 30 00
www.de-brondino.be
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Onderwijs

Nieuws uit de Gemeenteschool

De gemeenteschool telt momenteel net geen 200
kleuters en leerlingen.
l9 leerkrachten staan in voor de goede zorg van de

kinderen.
Daarnaast zijn er nog 4 dames van de PWA die op
de middag meehelpen in de refter en de leerlingen
begeleiden op de bus.

De gemeenteschool is een actieve school : net voor
de krokusvakantie liepen de Zuienkerkse straten vol
met carnavalvierende kinderen, de leerlingen van de
tweede en derde graad namen deel aanTechnopolis,
er werd meegedaan aan de Jeugdolympiade in drie
disciplines : atletiek, zwemmen en basketbal..

Op zondag 25 april 2004 brengen de leerlingen van
de gemeentelijke basisschool' De Regenboog'.
Er zijn twee voorstellingen, telkens kunnen er 300
personen plaats nemen.
De eerste voorstelling start om 13.30 uur en treden
de peuters op en alle andere klassen.

De tweede voorstelling start om l5 uur en hier tre-
den de eerste kleuters op en alle andere klassen.
Voor de genummerde kaarten betaalt u 2 euro, te
bekomen bij de directie en bij juf An.
Na het optreden volgt ons traditioneel schoolfeest :

volksspelen voor de kinderen, raadspel, Rad der for-
tuin.
De magen kunnen ook gevuld worden: er worden
worsten, frietjes en taartjes verkocht.
Daarnaast kan ook de dorst gelest worden.

J.Boussemaere
di recteu r gemeenteschool

Met de klas naar een boerderii?...

Zie onder de rubriek "landbouw" Samen de boer
op.

't Polderschooltje

Bezoek eens onze nieuwe website :

http://ed ucation.skynet. be/pol d e rschooltje

Leeglandstraat 15

8377 Zuienkerke

tel. 050/32 39 76
Gsm: 04771502277
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Sport en vrije tijd

27ste Meetkerkse Moeren

ZONDAG 9 MEI 2OO4

TNSCHRTJVTNG:

in het sportcentrum, Oude Molenweg te Meetkerke
(aan de kerk) vanaf I tot I 5 uur

DEELNAME:
I,25 EUR

I EUR (voor leden wandelfederatie)

AFSTANDEN:
7,12,21 en 30 km.

START:

start vanaf 8 uur in het sportcentrum te Meetkerke

AANKOMST:
Sportcentrum Meetkerke

TROFEEEN:
Er ziin prachtige groepstrofeeën voor groepen vanaf

20 deelnemers.

ANIMATIE :

Fanfarevan l3 uurtot l6uur.
De inrichting is in handen van de Sportraad vzw.

(WVJL nr.449 ) mmv. het Gemeentebestuur

INLICHTINGEN
Alain DeVlieghe
Nieuwe Steenweg 404
8377 Zuienkerke
tel. 050/ 41.55.42

Franky Goethals
Meetkerkestraat 6

8377 Zuienkerke
tel. 050/41.81 .87

Internationale tweedaagse van

Vlaanderen te Blankenberge

ln Blankenberge wordt op I en 2 mei de internatio-
nale tweedaagse van Vlaanderen gewandeld.

Gastland is deze keer Finland
. Keuze uit verschillende afstanden

Deelnemers aan de Internationale Tweedaagse heb-

ben, afhankelilk van hun mogelijkheden, de keuze tus-

sen verschillende parkoersen:
* op wandel met commissarisVan ln en PieterAspe :

6km
* familiale polderwandeling : l4 km
* sportieve natuurwandeling :24 km
* langeafstandswandeling :42 km

De startplaats is de Grote Markt te Blankenberge.

lnschrijvingsprijs

voorinschrijving de dag zelf

2 dagen 6 EUR 8 EUR

5 EURI DAG 4 EUR

lnschrijven kan van I tot 30 april 2004 in hetVW-
Blankenberge (tel. 050141.22.27) of door over-
schrijving voor l9 april op bankrekening 280-
0493 687 -9 I van VW- Blan ken berge met vermeld i ng

" 2-daagse".

Nog meer lnformatie vindt men op de website:
www.2daagse.be
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Prondelmarkt en oude ambachtenmarkt
te Zuienkerke

Op zaterdag I mei 2004 zullen de Kerkstraat en de

Nieuwe Steenweg weer het toneel vormen voor
wandelaars en marktkramers.
Prondelaars kunnen dan hun tweedehandswaren aan

de man brengen.
Een standplaats van 6m2 kan gratis gereserveerd
worden op de rekendienst, iedere werkdag tussen 9

en I 2 uur of via e-mail ann.michiels@publilink.be. Men

kan natuurlijk meerdere standplaatsen huren.
Ambachtslui zullen voor het gemeentehuis de sfeer
van vroegere tijden doen herleven.
Een siersmid, een wol kammer, een schaapsscheerder,
een steenkapper, een glazenierster en kantklossters
zullen u op de tonen van de Bremers stadsmuzikanten
hun ambachtskunst tonen.
Op het kerkplein zullen de plaatselijke verenigingen
zorten voor spijs en drank.
ln Nieuwmunster dorp treedt Duo Magit op en wordt
er door een Zuienkerkse vereniging gezorgd voor
de nodige natjes en droogjes.
Enkel nog de zon en het belooft een aangename dag

te worden.

Politie

De nieuwe Yerkeerswetgeving

Vanaf I maart 2004 is de nieuwe verkeerswetgeving
van kracht.
Deze wet voorziet belangrijke wijzigingen in de in-
deling van de overtredingen en ook in een uitgebrei-
der toepassing van de onmiddellijke inning.
Vermits deze wetgeving in de toekomst nog zal aan-
gepast worden, hopen wij U in de volgende editie
van het Polderkrantje een juist overzicht te geven

van alle belangrijke wijzigingen.
De folder " Sta even stil bi, de nieuwe
verkeerswetgeving" is te verkrijgen op het politie-
kantoor of postkantoor.

Veiligheid en gezondheid

Leve de soep !

Soep is weer'in'. Zo behoren de soeprestaurants die
stilaan in iedere stad terug te vinden zijn, beslist tot
de meest'trendy' eetgelegenheden. Niet voor niets :

soep past perfect in onze moderne wereld :snel,ge-
makkelijk en bovendien gezond. Misschien stond u

er niet bij stil, maar soep kan in ons voedingspa-
troon trouwens tal van functies vervullen.We zetten
de'slimme soepen' voor u op een rijtle.

GEEN EETLUST?
De oplossing : soep. Soep eten stimuleert namelijk
het samentrekken van de maagwand, wat de afschei-
ding van maagsap en dus ook de eetlust bevordert..
De'juiste' soep daarvoor is een kleine portie lichte
soep, bijvoorbeeld een eenvoudige, vetarme bouillon.

OP ZOEK NAAR EEN SLANKMAKER?
De oplossing: soep. Soep verhoogt de verzadigings-
waarde. Dan hebben we het over maaltijdsoep. Ze
levert immers doorgaans relatief weinig calorieën
voor een groot volume. Een maaltijdsoep is een dik-
kere soep die een hoofdmaaltijd vervangt.Ongemixte
soep verzadigt bovendien meer dan gemixte.Aan een
maaltijdsoep kunt u wat mater vlees of vis toevoe-
gen, en wat pasta, rijst , vermicelli of aardappelen. Of
serveer er wat bruin brood bij.

PORTIE GEZOND NODIGI
De oplossing: soep. De resultaten van de grootscha-
lige SU.VI.MAX-studie leren ons dat mensen die re-
gelmatig soep eten, minder last hebben van over-
gewicht en te hoge cholesterol. Een gezonde soep
levert bovendien nog behoorlijk wat vitaminen, mi-
neralen en vezels, en is dus ook nuttig voor wie niet
traag groenten eet. Bereid de soep met verse of
diepvriesgroenten, weinig of zelfs geen vet en laat ze
niet onnodig koken.

SOEPVOLGENS DE SEIZOENEN
Soep kunt u zowel koud als warm serveren. Ze kan
dus in elk seizoen. Warme soepen kennen we het
best, maar één koude soep kent u beslisc gazpacho,
Neus eens in kookboeken of op het internet en u
vindt ongetwijfeld snel een gamma van 'koude' re-
cepten, en warme natuurlijk!
Een tip : hoe kouder de soep, hoe meer u ze moet
kruiden. Qua gezondheid hebben beide varianten
voor- en nadelen. Bij het koken gaat een deel van de
voedingswaarde verloren, terwijl bepaalde gezond-
he idsbevorderende stoffen, zoals carotenoi'den, dan
weer beter beschikbaar komen. Variatie blijft dus
ook nu weer de boodschap!
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Verenigingen Zoekt u een mooie uitstap Yoor uw

vereniging of voor uw familie?

DeVriendenkring van de Bloedgevers

van Zuienkerke

Op 7 februari 2004 ging het jaarlijkse bloedgevers-
feest door.
ln 2003 werden in Zuienkerke 692 bloedgiften ge-

noteerd, waarmee we hetzelfde cijfer behouden als

in 2002.Wat we in de laatste jaren nog nooit beleef-

den was dat we 30 nieuwe bloedgevers mochten ver-

welkomen en dat is zeer goed nieuws.

280 verschillende personen gaven bloed,wat wil zeg-

gen dat elke bloedgever gemiddeld 2,47 maal bloed
gaf gedurende het iaar.40,717"van onze bloedgevers

komen uit andere gemeenten voor de gezelligheid

en de goede bediening in Zuienkerke.

Onder de 26 gevierden (die allen een uitnodiging
kregen om gratis deel te nemen aan het souper) tel-
den we volgende mensen van Zuienkerke:
20 bloedgiften:Johan Dewulf, Marc D'hondt, Kristine
Dhont
40 bloedgiften: Joël Boussemaere (zo goed als

Zuienkerkenaar), Myriam Doom, Rita Lakiere,
Rosanne Vansevenant, Micheline Verheye.

ó0 bloedgiften: Eddy Vanderostyne
80 bloedgiften: Denise De Cuyper, Erik Van Den
Berghe
I 00 bloedgiften: GilbertJonckheere,Jeannine Samijn

Nieuwe bloedgevers zijn heel welkom: Wie een goede

daad stelt voelt zichzelf ook gelukkig!

Zie onder de rubriek "landbouw" Samen de boer
oP.

Fietstocht naar fort van Beieren

Op zondag 6 juni 2004 nodigt Vakantiegenoegens

Zuienkerke alle sportievelingen uit op een fietstocht
naar het Fort van Beieren.
We verzamelen om 13.45 uur aan de kerk van

Zuienkerke. We rijden via rustige polderweggetjes
naar het Fort van Beieren in Koolkerke waar we het
provinciaal domein kunnen bezoeken.

Deze route is geschikt voor zowel jong als oud.

prils: leden I euro niet-leden: 1,50 euro

lnlichtingen:
RomainVan Belle, Nieuwe Steenweg 106,

tel. 050/41.35.62

c0ilruff
VOOR HIJ EN ZIJ

uw biokopper

BLANKENBERGSE STEENWEG 40 A
8377 ZUIENKERKE

TEL. & FAX 050/3 t 85 52

Geslofen op zondag
en moondog

J. Samijn, voorzitter Vriendenkring
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Davidsfonds Zu ien ke rke

STELTVOOR : EEN NIETTE MISSEN DAG
ZATERDAG 22 MEI 2OO4-

DOEL LILLO.

We vertrekken met een bus in Zuienkerke-dorp om
07.30 uur
Met o.a.:

- Bezoek kerncentrale Doel
- Met bus naar Ouden Doel voor het nuttigen van

de meegebrachte picknick
- Rondrit Polders
- Bezoek grootste bouwwerf " Het Deurganck-dok"
- Met de veerboot naar Lillo
- Bezoek aan het poldermuseum van Lillo
- Avondmaal en gezellig samenziln in het "Restau-

rant De Molen"
We zijn terug in Zuienkerke-dorp om 2l .30 uur

. Priis: 28,00 per persoon, alles inbegrepen

Reserveren en inschrijvingsformulier te bekomen
voor 20 april
Bij Bartel f aspaert, gsm: 0479/ 65.67.06
Luc Deschoolmeester, 050/ 4 1.84.64
Georges Suvée, 050/ 3 1.94.93

f acques Demeyere,050/ 41.39.78

Muziekquiz voor iong en oud

Op vrijdag 23 april organiseert de jeugdraad voor
alle muziekliefhebbers een muziekquiz in de Notelaar.
De quiz start om 20.30 .

De deelname is gratis ,3 tot 4 deelnemers per groep.

Men kan inschrijven bij de jeuddienst .

lnez Goderis, Kerkstraat 17,8377 Zuienkerke
inez.soderis@oublilink.be - 050/42.7 0.48.

MAURO DEVRIESE, zoontje van Lootens lsabel en van

Devriese Geert, geboren te Brugge op l2 februari
2004,wonende te Zuienkerke

Wij wensen Mauro een lang, gezond en gelukkig le-

ven toe!

Huwelijken

DEMEYERE SYLV|E,geboren te Blankenberge op l7
december I 982 enVANDENBUSSCHE TOM, gebo-
ren te Knokke-Heist op 9 oktober l980,gehuwd te
Zuienkerke op 2l februari 2004.

CARLY MELANlE,geboren te Brugge op 20 mei 1977

en WERA MICHAEL, geboren te Leuven op 7 de-

cember 1977, gehuwd te Zuienkerke op 26 februari
2004.

RUYSSCHAERT NATHALIE, geboren te Brugge op
l3 april 1977 en STAEL MIRELLA, geboren te
Blankenberge op I juni l977,gehuwd te Zuienkerke
op 5 maart 2004.

Proficiat aan de jonggehuwden.

Sterfgevallen

DEVRIESEANTOINETTE,geboTen te Brugge op 25

april l9l I en overleden te Blankenberge op l6 ja-

nuari 2004, weduwe van Vandevelde Hippolyte.

KIMPE FRANCIS, geboren te Blankenberge op l0
april 1982 en overleden te Zuienkerke op 20 februari
2004,wonende te Houtave.

VAN EEGHEM MARTHA, geboren te Uitkerke op
29 december l9l 3 en overleden te Zuienkerke op
28 februari 2004,weduwe van Dewulf Alberic, wo-
nende te Zuienkerke.

Burgerlijke stand

Geboorten
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NEELS REGlNA,geboren te Brugge op 25 maart 1959

en overleden te Brugge op 4 maart 2004, echtge-

note van Pesch Pierre, wonende te Meetkerke.

CARDON GUSTAAE,geboren te Dudzele op I I ok-
tober 1920 en overleden te Blankenberge oP 8 maart

2004, weduwnaar van Vandepitte Lia, wonende te
Zuienkerke.

Mensen van bij ons

Lut Quintens

Een ontmoeting met de stichter, bezieler, eerste en

enige regisseur van onze Zuienkerkse toneel-
vereniging'Kleiem' is geen alledaagse gebeurtenis:

toen ik haar in opdracht van ons geliefd polderkrantie
ging interviewen,werd ik met enthousiasme ontvan-
gen: een stevige handdruk, straffe goede koffie, lek-

kere pateekens - de borrel heb ik overgeslagen - en

een energieke gastvrouw, op wie de iaren geen vat

schijnen te hebben.
Mevrouw Quintens, zoals zij liefde-

vol door haar crew genoemd
wordt, is een monument in het
Zuienkerkse culturele leven, want
twintig jaar geleden gaf zij het start-
sein tot een jaarlijks toneel-
evenement dat over zes opvoerin-

ten steevast I 700 à I 800 toe-
schouwers lokt. En het is zeker niet
evident de groep vanaf oktober
tweemaal per week te laten repe-
teren, het jonge geweld in toom te
houden, te discussiëren met de

mannen van de klank, het licht en het decor. Om
rond de krokus-vakantie, de sportzaal om te tove-
ren tot toneelzaal, waar de magie van het gesproken

en gespeelde woord doordringt in talrijke harten en

geesten..

Het werd een gesprek vol emoties: ik laat haar dan

ook graag aan het woord.
"Het is niet belangrijk'hoe oud' je bent, maar'hoe ie
oud' bent.

VERSLUlSJAN,geboren te Blankenberge op l0 mei

1955 en overleden te Brugge op I 3 maart 2004 ,

echtgenoot van Debrabandere Micheline, wonende

te Zuienkerke.

Wij bieden de families onze deelneming aan.

lk geniet van het bijzondere voorrecht even stil te
kunnen staan en terug te blikken op wat voorbij is

bij Kleiem. Dat ik door een interview in het polder-

krantje mijn mening daaromtrent mag uiten, daar-

voor ben ik echt dankbaar.

Terugblikken levert soms héél veel op! Het is im-

mers een kostbare wijsheid die uit ervaring voort-
spruit.

Na 20 jaar'stop'ik ermee! lk beef

als ik daaraan denk! 'STOPPEN'

Wat een woord! Maar daarmee
eindigt natuurlijk wel niet alles. lk
wil nu leven met de herinnering aan

wat ik in Kleiem tot stand bracht.
Tenandere, stoppen is toch een le-

venslang proces! ln ieders leven

komt dat voor. lk althans zie er het
negatieve niet van in,gezien ik nog

vitaal ben en mijn lichaam nog
prima functioneert. Het is gemak-

kelijker de energie van de jeugd te
hebben als je oud bent, dan de

'wijsheid' van de ouderdom in je jeugd. lk hou van

stress,van jachtig leven,en ik hoef eigenliikgeen rust.

Maar het begrip te moeten scoren - de beste te wil-
len zijn - dat is gedaan! Er zijn geen verplichtingen
meer omdat niemand nog iets van mij verwacht. Dat
alléén geeft al rust.
Kleiem is een perfecte groep! De spelers kunnen ge-

nieten, denken, spelen, meewerken, alles van zich af-

zetten, eens goed uit de bol gaan, maar... ze kunnen

ook serieus zijn. Ze kunnen uit zichzelf treden, los
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komen van hun eigen'ik' om zich in te leven in de rol
die zij moeten vertolken.Tijdens het spel leven zij in
volledige harmonie met elkaar, hoewel ze in het ware
leven toch elk een ander leven leiden.
Er is niets zo subjectief als een groep toneelspelers.
ln Kleiem kunnen ze ook het negatieve minimalise-
ren en tot het positieve vergroten, en daardoor zit
de groep al een heel eind op weg.
Toch zou ik, als ik het mil mag veroorloven, een kleine
tip meegeven voor de mensen die ik achterlaat. Nu
gij het roer zelf in handen neemt, kunt ge uw eigen

koers uitzetten.Voor elkeen van u is het altijd nood-
zakelijk om in kwaliteit vooruit te gaan.Je hebt kun-
nen leren uit ervaring van het verleden, uit de herin-
nering ook, en daar kunt ge de nodige conclusies uit
trekken. Het beste toekomstproject is altijd'het ver-
leden'.

Mijn beste, goede vrienden,
lk zal u allen nog lang meedragen. Nooit zal ik de

ogenblikken vergeten waarin wij een brug sloegen
om de eilandjes van de meningsverschillen te verbin-
den. lk zal vele momenten koesteren, en ik zal ook
allen die bij Kleiem betrokken waren koesteren. En

ik zal uitkijken naar jullie volgende voorstelling. Dat
zal voor mij een belangrijke dag worden die me zal

ontroeren en gelukkig maken, omdat mijn inspannin-
gen niet tevergeefs zullen zijn geweest.
ln mijn geest maak ik de ronde langs de jaren die

Evenementenkalender

Terugkerende activiteiten

voorbii zijn. lk reis in mijn verbeelding door de ge-

beurtenissen van 20 iaar ver: en het was goed !

Prosit Kleiem! lk toast op jullie gezondheid en op
jullie toekomst, en ik toon daarbij heel veel emotie!
Geniet van de intensiteit van het volgende gebeuren,
want alles Eaat zo snel. Het verandert voortdurend
en zonder dat je het weet ben je aan het einde.

"Wat bestaat is eens ontstaan,
maar,

wat bestaat zal ook vergaan ! "
Die wijze spreuk indachtig neem ik afscheid van

Kleiem en van mijn geliefde medewerkers !

Het doek is gevallen. Na de laatste opvoering van
'Een schoonvader uit de duizend' werd zij doorde
ganse groep uitgewuifd, met bloemen gelauwerd, en

Alain DeVlieghe, decorbouwer en schepen van cul-
tuur, vertoll<te de gevoelens van eenieder bij zijn
woord van dank.
Nu moeten de bestuursleden van Kleiem op eigen

kracht verder. De uitdagingen mogen er zijn: zoeken
naar een nieuwe, talentvolle regisseur, bouwen van

een vast podium in de Notelaar en aantrekken van
jonge spelers, M/V.

Wie zich geroepen voelt kan steeds contact opne-
men met een van de bestuursleden: Hilde Bulthe,
Philippe Demeurrisse, Alain De Vlieghe, Jenny
Goethals en Lut Quintens.

FD.

ma

di

di

4du di

di

woe
woe
woe

t9
l9
t4
t4

2l
t2. t5
l4
t9

volleybal

tu rnles

kaartnamiddag

bolling op troumadame

volleybal

warme maaltijd

kaartnamiddag

repetitie zangkoor

vakantiegenoegens

vakantiegenoegens

KBG Zuienkerke
KBG Zuienkerke
30-70 volleybalclub

parochie

sportzaal

sportzaal

Boldershof
Boldershof

sportzaal

Boldershof

(behalve 2d" woe van de maand)

Gepensioneerdenbond Meetkerke sportcentrum
Sint-Michielskoor Sint-Michielskerk

Gregoriaanszangkoor Sint-Michielskerk2d" woe t9 repetitie koor
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3d" woe
don

don

1"" vrij
2d" vrij
laatste

t9
r 8-20

l6-17
t9
t9
20

vrij vd.maand

2d" zon vd maand

2du en 3d" zon l5- 18.30

vd. maand

hobbyclub

hiphop en freestyle

kleuterdansen

kaarten

kaarten

billart

8-il

schieting wip

vakantiegenoegens

paso doble

fedes

DeTroefkaarters
Driekoningenkaarters
Biljart 2000

miliaria ruilbeurs

Blauwe Toren

Blauwe Torenvrienden

cafetaria

notelaar

gemeenteschool

Boldershof
herberg Drie Koningen

Boldershof

Nieuw BlauweToren

Nieuw BlauweToren

APRIL 2OO4

do 15

za 17

za 17

za 17

vrij 23

zon 25

vrij 30

9.30- r7

2l
t0- l2
2t

20.30

t4-19

20.00

jeugdsportdag

fuif
knutselen rond pasen

zuiper{esbal

muziekquiz

schoolÍeest

wilndegustatie en

gastronomie

jeugdraad

ZAK
Gezinsbond

KLJ Oostende-Houtave

jeugdraad

Gemeenteschool

Zuienkerke Plus

polderwind
sportzaal gemeenteschool

sportcentrum Meetkerke

loodsYvan Van Den Berghe

te Houtave

notelaar

sportzaal gemeenteschool

De Grote Stove

MEI 2004

zal

zal

za I enzon2
za8
zon 9

woe 12

za 15

don 20

don 20

za22

8-17

20

t0- r8

t4
8- r5

t4

t5

8

t0

7.30-2 t.30

prondel en oude

ambachtenmarkt

cultuur op verplaatsing

'De getemde feeks'

kunsffentoonstelling

schoolfeest Meetkerke

wandeltocht
Meetkerkse Moeren

Bedevaart naar

Schoeringen Kapel

Vormsel Meetkerke

Rerum Novarum

viering

eerste communie

Meetkerke

bezoek Doel -Lillo

gemeentebestuur

cuituurraad

cultuurraad

't Polderschooltje

sportraad Zuienkerke

sportcentru m Meetkerke

KBG Zuienkerke

parochie

ACW Zuienkerl<e

Parochie

Davidsfonds

dorpskom

Zuienkerke Nieuwmunster

De Dilk

spietsela

'tPolderschooltje

Schoeringekapel

kerk Meetkerke

Sint-Michielskerk en

Spietsela

kerk Meetkerke

vertrek kerkplein
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JUNI 2004

zon 6

di 8 juni

zon 13

vrij I I

za 12

zo 13

vrij 25

JULr 2004

t3.45

t6
8-r3
l7

2t

vanaf I 2

l9

fietstocht HofVan Beieren

bloedgeven

verkiezingen

avondmarkt + optreden

Rewind nav. Zuienkerke Kermis

zomernacht + optreden
Wolfgang

feestmaaltijd + namiddag-

anímatie met muzikale

omlilsting
Bingo avond

Vakantiegenoegens

Rode Kruis
Hogere Overheid
Feestcomité

Feestcomité en

Jongerengroep
feestcomité

gemeenteschool

vertrek kerkplein

sportzaal gemeenteschool

gemeenteschool

dorpskom Zuienkerke +

tent achter gemeentehuis

feesttent achter
gemeentehuis

feesttent achter
gemeentehuis

sportzaal gemeenteschool

za3
zon 4

vrij 9

zo ll
zo 17

t9 barbecue

NachtVan de DUVEL

I l-juli viering met

optreden SeptemViri
rommelmarkt

barbecue

KLJ Oostende-Houtave
KLJ Oostende-Houtave

Cultuurraad

Nieuwe BlauweToren

Nieuwe BlauweToren

Strooienhaan

Strooienhaan

(Oostendse.Stwg)

sportzaal

gemeenteschool

Nieuwe BlauweToren

Nieuwe BlauweToren

OPROEP AAN AL DEVERENIGINGEN
sruuR oNs uw JAARKALENDER.WU PUBLICEREN ZE GRATIS

ARTIKELS BINNENVOOR 30 rUNl 2004 - ann.michiels@publilink.be

MAAK OOK GEBRUIKVAN DE ACTIVITEITENKALENDER
IN DE GANGVAN HET GEMEENTEHUIS

zovERMUDEN DE VERENIGINGEN ACTIVITEITEN
OP HETZELFDE MOMENTTE

ORGANISEREN.
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Polderkrant-puzzel

De vorige puzzel werd gewonnen doorJohanVanThourhout uit Zuienkerke. Proficiat.

Erwaren 20 correcte oplossingen,geen foutieve Het juiste woord was KODDEBEIER.Een koddebeier is een

jachtwachter of veldwachter.
Hier volgt de nieuwe puzzel:
l. De oplossing voor elk van onderstaande gezochte woorden is terug te vinden in ons informatieblad.

2. Als alles correct is ingevuld krijg je verticaal, in de gearceerde vakken een volledig woord te lezen. I en J staan

in twee verschillende vakjes! Liggende streepjes (bv. OCMW-voorzitter), begrippen bestaande uit meerdere

woorden (KoningAlbertplein) sluiten aan zonder spatie.

3. Stuur uw vollediie oplossing door middel van onderstaand formulier naar Redactie Polderkrantje, Kerk-

straat 17 8377 Zuienkerke voor I 5t5l 2004. Enkel het verticale woord volstaat dus niet!

4. Onder de juiste inzendingen wordt één winnaar uitgetrokken die een waardebon van

€ 10.00 toegestuurd krilgt

Naam enVoornaam:....

Straat:.

Gemeente: Postnummer:...

l. Muziekensemble dat optreedt in Nieuwmunster op zaterdag I mei.

2. Dieren die voor problemen zorgen

3. Naam schoolvoorstelling gemeentelijke basisschool op zondag 25 april

4. Naam speelpleinwerking
5. Welke feeks vindt de cultuurraad een verplaatsing waard.

6. Plan voor jonge ondernemers
7. Wat kan voor uw kind heel wat problemen voorkomen

8. Een gezonde koude soep

9. Voornaam van de iongste mannelijke zuienkerkenaar

10. Welke dienst vraagt ie beroep mee te delen

I l. Fort dat door vakantiegenoegens op 6 juni wordt bezocht

12. Huisregisseur theater Kleiem
13. Dag van het avondloket
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POLDERKRANTTE, I 5 APRIL 2004

Driemaandelilks tijdschrift gratis aan de bevolking aangeboden door het Gemeentebestuur in samenwerking met alle

adverteerders,

INHOUDSOPGAVE

woord vooraf p. I onderwijs P.30

gemeenteraad p.2 sport en vriie tild P'31

informatie p.7 politie P.32

vroeger en nu p. 15 veiligheid en gezondheid P. 32

openbare werken en p. 16 verenigingen P.33

technische dienst burgerlijke stand P. 34

landbouw en milieu p. 18 mensen van bii ons P'35

cultuur p. 25 evenementenkalender P. 36

jeugd p.29 puzzel P.39

Verantwoordelijke uitgever: College van Burgemeester en Schepenen.

Redactieraad: Wim Cools, Freddy Decancq, Els Fockedey, EvaVerburgh en Ann Michiels.

Verspreid:31 lanuari, l5 april, l5 iuli,l5 oktober 2004.

Artikels zijn altijd welkom. Gelieve ze I 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.

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS

Gemeentebestuur Zuienkerke 050142.70.48 (fax.050/42.85.45)
franky.goethals@publi link.be

Politie Zuienkerke 050/41.14. 14 (fax.050141.96.96)
Technische Dienst 050/41 .75.77 (hx.050141.75.77)
OCMW 050142.79.98 (Íax050142 67 37)

sociale.dienst@ocmw-zuienkerke.be
Bibliotheek Zuienkerke 050142.45.45
PWA 050142.70.48 (woensdagnamiddag)
PWA Blankenberge 050142.99.42
IPZ Blankenberge-Zuienkerke l0l of 050/41.10.05
Brandweer De Haan 050/41.20.20
I nformatie Elektriciteit, aardgas
kabeldistributie en water 078/35.35.35
defect 078/35.35.00
melden gasreuk 0800/65.0.65

defect OpenbareVerlichting 050142.70.48

OPENINGSUREN GEMEENTEHUIS
Her gemeentehuis is iedere werkdag open van 9 uur tot l2 uur en de woensdagnamiddag van I 3 tot 16.30 uur. Andere
namiddagen is het gemeentehuis gesloten.
Vanaf I mei zijn alle diensten van het gemeentehuis elke eerste woensdag van de maand open van l5 uur tot l9 uur:
woensdag 5 mei, woensdag 2 luni en woensdag 7 iuli 2004.
Het gemeentehuis zal gesloten ziln op donderdag 20 en vrijdag 2l mei , maandag 3l mei en woensdag 2l luli 2004.

OPENINGSUREN PWA
ledere woensdagnamiddag van 13.30 tot l6 uur
OPENINGSUREN POST
ledere werkdag van l0 tot I I uur
OPENINGSUREN BIBLIOTHEEK DE BOEKENNOK (aan de Nleuwe Steenweg),Te1.050142.45.45

ledere woensdagvan l7 tot l9 uur - ledere zaterdag van l0 tot l2 uur
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Plootsen von olle ponnen- en leiendoken,
plotte doken, dokromen en dokgoten
(renovotie en nieuwbouw)
Alle houten kopconstructies
lsoleren von zolders
Bezetten vqn gevels met leien,
kleidokponnen, menuiseriteploten
en Glosol- of GronulithPloten

Vriibliivende & kosteloze priisopgove
Geregistreerd & erkend oonnemer
l0 ioor woorborg oP ollq door ons
uitgevoerde werken mits er
niets, door derden,
werd oon gewiizigd

ru

§PECÍO?P,AE
FRANK BONNEURE

BLANKENBERGSE STWG.íí5 . BRUGGE . O5O/3í 1748
KLANTENPARKING. ZAT.NM. & ZONDAG GESLOTEN

o De beste Foto Service (24uurl
o Digitole Foto Service
o Digitole Foto- en Video Comero's
o Posfoto & Portret Fotogrofie
o Algemene Publi-Fotogrofie
o Gsm toestellen en toebehoren
o Telefonie - Multi Medio
o Energie

Alle topmerken in huis'

Nikon oLYMPus FUJ;FIIM

.4@

Lid von UÍÍCB
lBlS & NCB

Crevel- & Dokwerken

Fernond Louogie
Brugseboon I

8420 Klemskerke (De Hoonl
ftivÉ: Tel. & Fot 059 23 3872

GSnl 0475 74 26 59
059 70 07 79 - Fox 059 70 t5 19

@
ffi

-_

SCOrlel

:wattPlus



Restouront - Feestzool

De Grote Stove

Specioliteit: Forellen & Cóte ö I'os

Stefon en Notholie Pittery- Verhelst
Nieuwesteenweg 140

8377 Zuienkerke
Tel/Fox : 050.42.65.64 -

(gesloten: dinsdog en woensdog,juli en ougustus enker de dinsdog)
Feestzool tot lB0 personen

Emoil : info@deoroiesÍove.be Website: www.degrotestove.be


