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GROND , TUIN. EN AFSLUITINGSWERKEN
www.marcvanloo.be
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ALLE TUINWERKEN:

- DRAINA6EWERKEN
- SNOEIEN VAN BOMEN * VERHAKSELEN AFVAL
- AANLE6 VAN PADEN, TERRAS5EN, VIJVERS, ..,.

- OPKUI5 ROND GEBOUWEN
- LEVEREN EN VERWERKEN VAN TEELAARDE

NU OOK!

ALLE 6ROND - EN 5LOOPWERKEN
IN BEPERKTE RUIAATE5.

5LECHT5 EEN DOOR6AN6 NODI6
vAN 70 ctt.
VOOR MEER INFO
BELI 0475/61.51.37



WoordVooraf

Beste inwoners,

Een grote maand geleden waren de kinderen no8

opgetogen over de plotse sneeuvwal.

Ondanks her feit dàr deze sneeuw ons een uniek
zicht gaf op ons prachtig làndschap, bracht ze toch
ook war probleempies met zich mee. Door de vele

kilometers landbouwwegen die onze gemeente rijk
is, konden onze stroordiensten het met moeite aan

om alles goed berijdbàar te maken.

lvlaar no8 voor we goed en wel beseften da! de win-
rer zijn inrrede deed, kondigde de len.e zich al aan!

ledereen en alles kreeg weer ener8ie... Ook onze -
weliswaar ielwat gewijzigde - redactie was vol en-
thousiasme om u de vooriaàrseditie van het Polder-

kranlje te brengen.

Freddy Decancq verliet de redaclieraad na jarenlange

inzet. Dànkuwel Freddy!!
Gelukkit nam Nöel Delaere vol enthousiasme "l'len-
sen van bij ons" voor zijn rekening.

Welkom in onze ploeg, Nöel!!

Wij proberen de belangrijksre inÍormarie via ons

kranrie tot bij u te bren8en. GelukkíE is er ook nog

Boudewiin Meerssenman die een prachtige website
maakt van Zuienkerke, waar u nog tal van andere
'weetjes' over de gemeente kunt vinden
(www.zuienkerke.com) Profi ciat Boudewiin met die

schi!!erende site!

lk wens u allen een zonnige lenle toe en veel lees-

plezier!
W Cools
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AANDACHT !!! AANDACHT !!!!

OPENINGSUREN G EM EE NTE DIENSTEN

ledèr werkdag van 9 uur tot l2 uur en de woensdagnamiddag van l3 uur tot 16.30 uur,
behalve elke eerste woensdag van de maand is het gemeentehuis open in de namiddag van
l5 uur tot l9 uur.
Op 4 mei, I ,uni, ó iuli,3 augustus 2005 is er zowel op de dienst burgerzaken, Íinanciële
dienst èn de technische dienst (dienst stedenbouw) dienstverzekering tot l9 uur.

OPENINGSUREN POSTKANTOOR :

ELKE WERKDAG VAN II-I2 UUR

Gemeenteraad

Zitting van 27 januari 2005 Zitting van 24 Íebruari 2005

l. De gemeenteraad geeft zijn goedkeuring aan
het bestek,opgemaakt doorArchitect Bernard l. De gemeenteraad keurt de tiideliike Politie-
Moyaert voor de heraanleg parking Meetkerke- verordening n.a.v. avondmarkt op 27 mei 2005

dorp en stelt de voorwaarden vast en de wijze 8oed.
van Sunnen. Naar aanleiding van de avondmarkt op 27 mei 2005

wordt de Kerkstraat vanaÍ I 7 uur tot 23 uur volledig

De uitvoering vàn de werken wordt geràamd op aÍgesloten ter hoogte van

124.359,29 euro (inclusief BT\íy'), ereloonnota ont- - het kruispunt Meetkerkestraat/Nieuwe Steenweg

werper en veiligheidscoórdinator niet inbegrèpen. - het kruispunt met de Nieuwe Steenweg/Kerkstraat
t.h.v. het Lindenhoí

2. Het ontwerp van het gemeentelijk Ruimtelirk
Structuurplan wordt voorlopig vaatgesteld.

2. De temeenteraad keurt de tiideliike politie.
Het College van Burgemeester en Schepenen wordt verordening n.a.v. de doortocht van "Handzame
gelast met de organisatie van het voorgeschrevgl Koerse" op 05/03/2005 goed,

openbàar onderzoek.
3. De temeente keurt het ontwerpdossier inzake

3. De gemeentèraad verleent haar goedkeuring het aanleggen van riolen in de wijk Kruiskalsiide
tot het plaetsen van een biikom€nde graíkel- en de aansluiting op de collector te Zuienkerke
der op het kerkhoí te Meetkerke en keurt de via de Blankenbergse Stèenweg goed.
bijkomende uittave yoor dit meerwerk goed.

He! ontwerpdossier werd opgemaakt door studie-
De totale kostpriis der werken zullen 3.480 euro bureau Lobelle bvba uit Brugge;

bedragen.
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Oeel A:\i/iik Kruiskalsiide

Deel B: Blankenbergse Steenweg

DWA-riolerins í 100 % aanvullende

Bovenbouw (0 % subsidie, is ten laste van de gemeente)

Deel C:algemene kosten

Totaal gemeentelijk aandeel:
250.417,60 + 52.587.7 0 (BTW) = 303.005,30 + ereloon ontwerper en veiliSheidscoördinatie.

4. De gemeenteraàd keurt het verwervingplan
voor deels boventrondse onteigenint, onder-
grondse erfdienitbaarheid en tijdeliike werk-
zone voor de aanl€t van een persleidint en een

Bedeelte gravitaire riolering lants de
Blankenbergse Steenweg goed.

ln he( verwervingsplan d.d. l0/02/2005 opgemaakt

door Sludiebureau Lobelle worden volgende

trondverwervingen voorzien:
een zone ondergrondse verwerving (erf-
dienstbaarheid) van 3 m breedle van weiland gele-

ten tussen Blankenbergse Steenweg nr:62 en 64 (to-
taal 15 a 75 ca)

een tiideliike werl<zone van l0 m breedte (totaal 70

a 34 ca)

bovengrondse Srondverwerving t.h.v. de inspectie-
putten (toraal 85 ca);

5. De temeenteraad beslist eenpariS een
houthakselaar aan te kopen vooÍ de technische
dienst.

De raming bedraagt 10.000 euro.

6. Met intang van 0l/04/2005 wordt de huidiSe
participatieraad in het gemeenteliik basisondeF

wils opSeheven.
De nieuwe schoolraad voor de gemeentelijke
onderwijsinstelling voor het basisonderwijs,Selegen
rc Zuienl<erke, Nieuwe Steenwe8 37, treed! in wer-
kint met ingang van I april 2005.

r67.080.50

7. De gemeenteraad keurt eenparig de oPrich-
ting en de statuten van een gemeentelijke
landbouwraad toed.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd bij hoog-
dringendheid een bijkomend punt in openbare zit-
ring re behandelen.
De hoogdringendheid wordt eenparig aanvaard.

8, De temeenteraad beslist met 7 ia-stemmen bii
4 neen.stemmen een toelate van 50 euro voor
de actie "splitsin g van Brusael-Hall€-Vilvoorde"
te storten

Deze bijdrage wordtgestort op naam vàn deVlaamse

Volksbeweging actie Brussel-Halle-Vilvoorde om de

aclie van l0 maart 2005 financieel te helpen dragen.

DWA-riolering ( 100 % subsidie aanvullende gewestbijdrage) 744.938.50

AÍkoppelingswerken en RWA-riolering( I 00% subsidie aanv. gewestbijdrate) 32.033,00

Bovenbouw (0 % subsidie, is len laste vàn de Semeenle) 54.06 t.60

(0 % subsidie, is ten laste van de gemeente) 79.275.50

Totaal 432.748.90

BTW (2 r%) t7 4.577.77

ALGEI'1EEN TOTAAL I .OO7 .676.t 7

cÍematies

. rnarina neirincb o

8380 lissewege
tel. O5Ol54 67 40

gsn0495l30 4O rO
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Grretve ztrrrrc namens het p€rsoneell

L De gemeenteraad neemt akte van de samen- .Vandevyvere Desiree
stelling van de verteSenwoordiging van de . Depree Greta
ouders en van de vertegenwoordiging van het . Timmerman Tania

personeel in de schoolràad.

D'Hondt Manuela Casselman Stéphane, Brusselle Daniè|, Demeyere
Linskens Els Geerc, D'Hondt Paul, Deschoolmeester Luc
Huysman Stephan Demeyere Walter, Cocquyt Dominique, Monbalir-t

plaatsvervan8er : Luc, BeirensYvan, Laukens Geert
. Dhont Krisline Vàn Belleghem Ghislain, Schoureeren Johan,Willem

Els,Vanderbeke Herberq Demaecker Leopold

namens de ouders:

ambochtclijkc
openbqre morkten:

woe-, zot.: Knokke
zondog: 5t. Michiels
donderdog: Wenduine
donderdognomiddog: f olkloremorkt Heist
vrijdog: Blonkenberge

Verkoop op de hoeve: di. en vrijd. no 17 u.

MeetkerksestrocÍ 16 - Zuienkerke
tel. 05Q/4176 18

Z De gemeentreraad neemt akte van de huidige
leden van de opterichte landbouwraad.

lndusÍie Zone Blauwe Toren

Blankenbergsesteenweg 350

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

Fax:050/31 78 82. GSM:0495/54 43 51

E-mail: herman@unicall.be
Biihuis: Bruggesleenweg 6

9900 Eeklo - Tel. 09i 377 24 66

l-
I«BC
verzekeringen

Michel Beirens-Erna Willems
Oostendsesleenweg 92

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

Tempelhof 65
BC00 Sl. Pieters Brugge

CDV nr.:30876

ALLE VEBZEKERINGEN
BELEGGINGEN

En vooral een vakbekwame service

t

D. T6VEÍI]I!EÍI
tsVBA

'D
BECRAFENISSEN CREMATIES-CRAFZERKEN.TUNERAR]UM

www.begrafen;ssefl -tavemierb€

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

R E S TA U R A N T"9n9,
. Feeslzool . Íeoroom mei zonneteros

RLrdy en Nydio DemeulemeesleÍ-Moermon
DÍfÍweg 10,8377 NieuwmLrnsteÍ (Wendu ne)
Tel 050/41 12 l8
www de-lekkeÍbek be



lnformatie

WIE HELPT HOUTAVEAAN EEN KAPELLETJE

Het gemeentebestuur heeft toelaling bekomen om
de bouwvallige grot af te breken in de Kapèllestraat.

Wegens instortingsgevaar verleende het bestuur van

lYonumenlen en Landschappen gunstig advies voor
de afbraak.
lnwoners en de Kerkfàbriek Houtave verzoeken om

op dezelfde plaats opnieuw een kleinschalig kapelle-

tje op !e richlen.

De bouw van een nieuw kapelletje is hoe dan ook
onderworpen aan het advies van he! bestuur van lÍo-
numenten en Landschappen.

Wie kan de kerkfabriek helpen door het bezor8en

van een schets, ontwerp, voorstel,tekening oÍ Íoto?

lnspirarie kan ook opduaken van ieugdig talènt.

Voorstellen kunnen opgesluurd worden aan de Kerk-
Íabriek Sint-Bavo, p.a. de heer lYichel Beirens.
Oostendse Steenweg 92 te 8377 Zuienkerke.

Henri Cuypers, Burgemeesler

OPENBAREVERKOOP GEVONDEN FIETSEN

Op woensdag 4 mei 2005 organiseert het gemeen-

tebesruur een openbare verkoop van gevonden íie!-
sen.

Deze fietsen zijn te bekilken op woensdagnàmiddag

4 mei 2005 in de loods achler het gemeentehuis van

I 3.00 uur tot 18.30 uun.le moet je eerst aanmelden

aan het loket in het gemeentehuis.
Daarna om l9 uur start de openbare verkoop per
opbod.
Contante betaling is de voorwaarde.

VERKOOP ó RADIATOREN
- KLEINE GASBRANDER

Het gemeentebestuur verkoopt 6 radiàtoren en een

kleine gasbrander, aíkomstig van het kleuter school-
gebouwrje in De Norelaar.
Deze toestellen ziin !e bekijken elke voormiddag !us-
sen 9 en I I uur in de loods achter het gemeenle-

huis.

Ge'interesseerden kunnen onder tesloten omslag
waarop vermeld soat" radiator" oÍ"gasbmnder" een

prijsopgave binnenbrengen in het gemeentehuis voor
l5 mei 2005.

VERKOOP GRACHTENRUIMER

He! gem eentebestu u r verkoopt haar grachtenru ime r.

Deze is te bekiiken iedere voormiddag tussen 9 en

I I uur in de loods achter het gemeentehuis. Men

dient zich vooraf aan te melden aan het loket.

Geinteresseerden kunnen ondergeslotenomslag
waarop vermeld staat "trachtenruimer" een priis-
opgave binnenbrengen in het gemeenlehuis voor I S

mei 2005.

HET NIEUWE ELEKTRONISCHE PASPOORT,

EENVEILIGE MANIER OMTE REIZEN

Aan de top inzake veiligheid voert Beltië het elek-
tronische paspoort in.

Sinds enkele maanden worden de Belgen als eersten
ter wereld in het bezit gesreld van een elektronisch

PasPoort.
Een technologisch hoogsaandje dat toelaàt om zich

zonder visum naar de Verenigde Staten te beSeven

en op een veiligè manier overal naartoe te reizen.

Een elektronisch paspoor! I

De microchip bevat de inÍormatie van pagina 2 van

uw paspoort: paspoortÍoto, handtekeninS en

idèntiteitsgegevens.

Hoe kan u uw elektronisch paspoort verkrijSen?

lndien u nog over een oud pàspoortmodel beschikt,

dan mag u dat exemplaar Sebruiken !o! he! einde
van de geldigheidsduur.
. Als u een nieuw paspoort aanvraagt, dan richr u

zich tot uw gemeente.
. Bij uw aanvraag legt u 2 recente foto!, uw identi-

leitskaart en - indien u erover beschikt- uw vorig
pasPoort voor.

. Na ophaling van uw aanvraag worden de paspoor-

ten binnen de 5 werkdagen afgeleverd
. lndien er haas! bij is, is een spoedprocedure mo-

gelijk. Her paspoorr kan dan afgeleverd worden
bii uw gemeente binnen de 24 uur.

Voor verdere inlichtingen: www.diplomatie.be
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De brochure ReisWijs (te verkriiSen in he!Semeen- rechtèn verschuldiSd ziln.

tehuis) stelt u enkele tips vooroverwat u moet weten

aRocHURE 'RETSWUS'!

betreÍíende:
uw reisbureau, de beveiliging van uw woning tijdens
uw afwezigheid, uw familie die in België blijf!, wat er
in België gebeurt, de naleving van de wetten in het
bezochre land ( met name wat betreft wegverkeer,
alcoholische dranken, fotograferen, drugs en verdo-
vende middelen,cultuurgoed, religieuze voorwerpen,
antiek, plan! en diersoorten, de leeftijd van uw sek-

suele partners,vrije meningsuiting,...) respect voor
de gèbruiken van het gaslland alsook omtrent en-

kele elementaire voorzorgsmàatregelen.

In Reis wils' leest u een en ander over reis-
documenten. Om naar het buitenland te gaan hebt u
officiële reisdocumenten nodig.Voor bepaalde lan-

den volstaat de identiteitskaart: voor andere landen

is een paspoorten een visum vereist (hoe een nieuw
paspoor! aanvragenl , wa! met minderjarite kinde-
renl,wat te doen bij verlies oÍ dieÍstal van uw idenli-
teitskaart, paspoor! oí visum?) Soms is ook een

inenlingsbewiis verplich!, of andere bewiisstukken.
En kent u de reglemenlering betreÍfende uw huisdie-
ren oÍ uw wagen? Soms moet u bij uw vertrek uit
het land nog formaliteiten vervullen.

Uw ziekenfonds kan u inlichten over de dekking van

de kosten voor tezondheidszorg en een ziekenhuis-
opname in het buitenland.Wees ook goed verzekerd
op reis : denk aan een reisbajstandsverzekering, een

verzekeringvoor risicosporten en voor uw voertuiS,
een verzekerinS tegen diefstal, een rechtsbijstands-
verzekering...

Vooruitziendheid en voorzichtigheid kunnen u dik-
wijls een hoop narigheid besparen. Maar tegenval-
lers zijn jammer Senoeg nooit uit te sluiten. ln da!
geval tràchten de Belgische ambassades en consula-
ten u te helpen en kunt u consulaire bijsÉnd krij-
gen.

Neem geen Srote sommen 8èld mee op reis. Soms

hebt u al geld nodig meteen bij aankomst, voor een

taxi, een fooi oÍ een teleÍoontje bijvoorbeeld. Zorg
ervoor dat u niet alleen grote bilietten, maar ook
kleine coupures mee hebr. U kunt ook betalen met
een bankkaart, kredielkaart of reischeque.

Ongetwijfeld hebt u tijdens uw verblijÍ in het buiten-

land ook iets tekocht.
Vergeet niet dat er op bepaalde producren douane-

GRATISYRU\,vILLIGERSYER;ZEKERING

West-Vlaanderen telt zo naar schatting 230.000 vrij-
willigers die zich inzetten voor de jeuSdvereniginS,

het milieu,zieken en gehandicapten, de sportclub,....
Omdat het provinciebesiuur van Wes!-Vlaanderen
vrijwilligerswerk belantrijl< vindt, bied! de Provincie
een gratis vrijwilligersverzekerinE aan. Er werd een

reglemen! ontwikkeld waarbii elke vrijwilligers-
organisaaie (met uitzondering van openbare bestu-
ren) een conlingent van maximaal 80 vrijwilligers-
dagen toegewezen krijg!.
De or8anisade kan dit continSent naàr eigen goed-

dunken aanwenden om de vrijwilligers te verzeke-

ren tildens het organiseren van haar activiteiten. De
activileiten moeten doorgaan in \ y'est-Vlaanderen,

mogen Seen commercieel karakter hebben en moe-
ten de private levenssfeer overstijgen. Het kan daar-

bij gaan om dè organisatie van een buur!íees!, een
soIdÀnteitsàcrie. een sportac(iviteit, een ac!ie om
zwerfuuil op te ruimen enz...

ril
{g scHTLDER-enULL) 

DECORATIEWERKEN

BRAE,M
Herman

Weimanstraat 17

8377 Zuienkerke
Tel: 050i31 26 28

Gsm:0475132 21 54
Fax: 050i67 46 85

E-mail: herman-braem@Dandora.be
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Alle vriiwilligersorganisaties kunnen een aanvraag
doen. om het even in welke sector ze actief zijn. De
verzekering zal de burgerlijke aansprakelijkheid dek-
ken van de vrijwilliger, alsook rechtsbijstand bieden
en tussenkomen bij lichamelijke ongevallen.
ln de reeds vele jaren aanslepende discussies over
het statuut van de vriiwilliger wordt herhaaldelijk
gesteld dat de overheid" inzàke verzekenng van vnj-
willigerswerk een coördineerde rolzou moeten op-
nemen. f4et de organisatie van deze gratis vriiwilligers-
verzekering neemt Provincie West-Vlaanderen hier-
bij dus duidelijk het voortouw.

l'4eer info :vrijwilligerswerk@west-vlaanderen.be of
050/ 40 34 87 - of www.west-vlaanderen.be/vrajwil-
ligerswerk

De provincie biedt tevens een vormingsaanbod rond
de verschillende aspecten van het vrijwilligers-
management, bedoeld voor de coördinatoren van

vriiwilligèrswerkingen.
- basiscursus "Bouwstenen voor vrijwilligerswerk" :

voor wie in 4 dagen een overzicht wil van de belang-
rijkste aspecten van vrijwilliSersmanagement maan-
dagen I l, 18,25 april en 9 mei 2005 van l0 tot 16.30

uur)
- vormingsmodules "Bouwslenen voor vrijwilliSers-
werk": voor wie zich in één oí meer aspecten wil
verdiepen.(l I en 25 april,9,23 en 30 mei en 6 en l3
juni 2005).
folder re belomen op het gemeen(ehuis.

SLACHÏBE\,vUZEN

'k ledere particulier die een dier wil laten slachlen
moe! éénmalig een registratienummer aanvraEen. Dit
kan bij de dienst burgerzaken in het gemeenrehuis re
Zuienkerke.

xVoor een particuliere slachting (dus buiten her
slachthuis) kan op dezelfde plaatsen een slachtbewijs
bekomen worden. Hiervoor heb je, naast uw
regislralienummer, ook het beslagnummer van het
bedrijÍ van herkomsr van het dier nodiE.

'3 Slachtbèwijzen moeten 2 volle werkdagen voor de
slachting aangevraagd worden en zijn slechts Beldig
tot I da8en nà de aanvraag.Zii moeten thuis bewàard
worden tot het eind van het volgend jaan

'k Er moeten geen slachtbewijzen meer aangevraagd

worden voor gestorven slachtdieren en nood-
slachtingen.

* Voor een slachting in het slachthuis worden de
slachtbewijzen aÍSeleverd in het slachthuis zelÍ De
éénmalige registrade gebeurt vooraf in het gemeen-

!ehuis.

Dienst Burgerzaken.

Zitdag invullen aangiÍten in de
pe rsonen be lasting aanslagjaar 2005

(inkomsten 2004)

Op dinsdag 7 juni 2005 van 9.30 rot l2 uur en 13.30

lot l6 uur vind( er achteraan in het gemeentehuis
een zirdag plaats van de Direcle Belastinten, Con-
trole Brugge 6.

Alle inwoners van Zuienl<erke kunnen tràtis hun aan-

gifte in de personenbeJastint aansladàar 2005 làten
invullen.

Filtuur
VIERWEGE

Blonkenbergse Steenweg 74
83r, zuienkerke

Íel. O5O/42 47 47

Sluilingsdog: moondoE
Open: 11.30-14.30 & 17.30-23.30 u

zoterdog tol 24 u

(

6
)
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Gezocht: dorPen in bewegingAangifte in de

gemeentebelasting

op honden

ln dit Polderkrantje vind! u een aangifteformulier in-

zake de gemeentelijke belasting op honden.

lnwoners die in jaar 2004 hondenbelàsdng betaal-

den en waar de toesland niet is gewiiziSd, dienen di!
Íormulier niet in te vullen.

Personen waar de toestand SewijziSd is (hond over-

leden of meer honden) en die in 2004 belasling be-

taalden vullen LuikA van het aangiÍteíormulier in.

lnwoners die voor 2004 geen hondenbelasling be-

taalden, maar die oP I januari 2005 in het bezit zijn

van een hond vullen Luik B van het aangiíteformulier

in.

Gelieve hetformulier terugte bezorgen vóór l5 mei

2oo5 op de rekendienst van het gemeentebestuut:

fj".-'.r*-r.-,'
door dorpsbewoners
om het leven in hun

uniek instrument dat
kan worden tebruikt

dorp te bekilken én te

Uitgangspunt van Dorp inZicht is een onderzoek dat

peilt naar de mening van de dorpsbewoners zelf.

lmmers, wie kan beter oordelen over het alledaagse

leven in een dorpsgemeenschap dan de inwoners zell
Zij zijn het best geplaatst om aan te geven wat het

leven en wonen in hun woonplaals aangènamer kan

Dit onderzoekwordt uitgevoerd door bewoners zelí

Hoe?
Dorp inzicht bevat een reèks van 328 vraSen waar-

uir, op maat van het dorp, een vragenlijst kan wor-
den sarnengesteld.

G0itlllBr
VOOR HIJ EN ZIJ

uw biokopper

BTANKENBERGSE STEENWEG 40 A

8377 ZUIENKERKE

TEL. & FAX 050/31 85 52
www.mdcoiíÍure.be

Geslolen op zondog
en moondag

TER Do$rsmqxr'
"1rr,. 050154 40 82

Dorlt

4 - 8380 LrssL\íEGE

- Ftx O5Ol54 40 82

RESTAURÀNT

\
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el(De vragenlijst wordt verdeeld en opgehaald bij all erkfabrieken

Dorp inzichr bied! (via he! inrerner) een software-
programma aan dat de bewoners loelaat om de vra-
genliisten te verwerken in overzichtelijke labellen en

resultaten.
De onderzoeksresultaten zijn voor de bewoners
e€n stevige basis om in samenwerkint met het
lokaal bestuur en allerlei andere instanties te wer-
ken aan oplossingen en aan de toekomst van hun
dorp.

Dorp inzicht laat initiatieÍnemers toe om in dorpen
van 300 tot maximaal 3000 inwoners zelf een
bevraging !e organiseren.

lnitiatiefnemer?
lnitiatieÍ kan uitSaan van een dorpsraad, een
bewonerscomité, een adviesorgaan,een socio-cultu-
rele vereniging,... Ook een gemeentebestuur heeft
vaal< belangstelling voor wat er leeÍt in dorpskernen
en kàn het initaatief nemen om een aantal dorpsbe-
woners te zoeken die Dorp inzicht willen toepas-
sen.

Ondersteunint?
RISO West-Vlaanderen heeft een medewerker in

diens! om iniliatiefnemende groepen op weg re hel-

pen en te ondersteunen bii de uiwoering van Dorp
inZicht.

Overeenkomstit het nieuwe decreet van 7 mei 2004

waàrin de organisatie en werkang van erkende ere-
diensten werd vastgeleSd ziet de samenstelling van

de kerkÍabrieken met ingang van I april 2005 er ui!
als volgt :

KERKFABRIEK
ZUIENKÉRKE
Hubert Bonte
Willy Danneels
Noël Delaere
Luc Deschoolmeester
Godelieve l'íarannes

KERKFABRIEK
HOUTAVE
f4ichel Beirens

Johan Dewulf
Wilfried D'Hoore
Willy Lootens
PaulVan Eecke

KERKFABRIEK
MEETKERKE
Willy De Love
Fernand Demaecker
Leopold Demaecker
DaniëlJonckheere
Marie-ThérèseVan Dille

KERKFABRIEK
NIEU\^/MUNSTER
Christine .Jonckheere
Geert Laukens

Marcus líakelberge
Ann Rabaey

Jan Verhaeghe

Belangstelling?
Neem contact op met:
RISO West-Vlàanderen
Tine Vandewallè, tel: 05 li 50.34.86,
Tine.Vandewàlle@west-vlaànderen.be

Dit is een initiatief van RISO Oost- en Wesr-Vlaan-
deren, Steu n pu nt Opbouwwerk Pleerjesland,
VIBOSO - met de sreun van Vlaams Minisrer voor
LeeÍmilieu.

\ /e ziin dus op zoek naar groepen, besturen
die Dorp inzicht willen toepassen

= LEEFBAARHEID ONDERZOEKEN +

LEEFBAARHEID VERBETEREN

Polderelectrp
Romoin L eboerï-Willoert

Heerweg 20 - 8377 N/leetkerke

Rodio & TV lechnicus
OFFICIELE PH LIPS DEALER

Eigen herste d enst: tel, 050/32 03 80

rrr rr r A. Verleye & Zn.
./ii l.\'ocrd.r N{.1r. tlLl\ \

tuin- en dlbraakwetken

Leveten ron zond, sleenstog

3377 MÉETI(ENKE
' 050/32 l5 00

GSM 0a75l7t 62 9ó
iJlw BE .,tcrÀ ri'l _

l
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Yroeger en nu

OPROEP!! OPROEP!!

WIE HEEFT ER OUDE FOTO'S OF PRENT-

KAARTEN OF EEN BOEK MET ILLUSTRATIESVAN

HOUTAVE.

GEEF EEN SEINTJE AAN DE REDACTIE.W! DAN.
KEN U REEDS BU VOORBAAÏ

DE
DE

LEKKERBEK AAN
DRIFTWEG.

'! Staat maar driemaal op de gevel te lezen dat we

hier voor de "Lekkerbek" staan.Voor 't hel<je, met
haar witgesteven schor! voor, staat Eslher Fockeniei

de echtgenote van de uitbater Kamiel Dupon.

UW PARTNER IN:

BELEGGEN

LENEN

AAIffiNIMNTOOB

DE MEBBISSE IUV.

OOSTENDSE STEENWEG 20

8377 MEETKERKE

TEL. 050/31 24 85

FAX 050/32 09 17

Filip LAGROU
HERSTELL NGEN en INSTALLATIES

VERZEKEREN

t0

Tel.050/41 54 25. Fox.050/41 83 54
c476125 57 l4 . E-moil: filip.bgrou@pi.be

ELEKTRICITEIÍ

CENTRALE VERWARMING . SANITAIR



Openbare werken ebruik Houthakselaar
tr&9

straat

Het hoekie aan het tèleÍoonhokie van de Nieuwe
Steenwet werd door de gemeenlewerkmannen on-
der handen genomen. Het resultaac mag er zijn.

Nieuwe ramen in de Bommel

Na onderhandelingsprocedure werd Kurt\ y'ybo door
het gemeentebestuur aan8eworven om de ramen in
De Bommel te vernieuwen.
kostprijs : 7.285,41 euro (btw inclusieo

technische dienst De gemeente heeft een nieuwe houthakselaar aan-
gekocht.
lnwoners die he! wensen kunnen in de toekomst
gebruik maken van de nieuwe hakselaar.

De gemeentewerkmannen komen aan huis, u betaalt
per kwartier en het hakselmateriaal wordt niet mee-

Senomen.

Gasaansluiting

De netbeheerder lmewo in samenspraak met het
gemeentebestuur voorziet nieuwe gasaansluitingen
oP onze gemeente.
ln het eerste semester van 2005 wordr de uiwoe-
rinB van de tasaànsluiting voorzien in de Biezenstraat,
Blankenbergse Steenweg, Dorpweg, Heerweg, Leeg-
landstraar, Leembergstraa!, Lettenburgstraat,
Oostendse Steenweg (Meetkerke), Oude Molenweg,
Vaartwegel,Vagevuurstraa! en \ y'eimanslraat. ln het
tweede semesler komen de Brugse Steenweg,
Kapellestraat, Kerkebilk, Kerkhofsffaar, Oostendse
Steenweg (Houove). Oos[ernieuwweg, PasrorieÍraal
Prins Leopoldstraat, Smisieslma! en de Zakstraataan
de beurt.

W. Cools
Schepen van openbare werken en technische dienst

Hoek Nieuwe Steenweg - Meetkerke-



Landbouw & Milieu

Ruimtelijk structuurPlan Zuienkerke

ln he! Semeentehuis en in de bibliolheek liSt het

ontwerp van het temeentelijk ruimteliik strucluur-

plan ter inzàge.

Geïnteresseerden kunnen he! structuurPlan tiidens

de openingsuren raadplegen en dit nog tot en met 4
juni 2005.
De bezwaren en opmerkingen worden uilerliik oP 5

juni 2005 bij aangetekende brief coegezonden of af-

gegeven tegen ontvangslbewijs aan de Gecoro' p.a.

Kerkstraat I7,8377 Zuienkerke Het Ruimtelijk Struc-

tuurplan kan ook geconsulteerd worden op de

website: www.zuienkerke.com

NatuurinrichtingsProiect Meetkerkse

Moeren

Van 4 april tot en met 3 mei heeÍt een tweede oPen-

baar onderzoek plaats over het naluurinrichtings'
project "Meetkerkse Moeren".

De krachtlilnen van het project ziin in een voriSe

fase alvastgelegd.
DeVlaamse LandmaatschapPaj is van mening dat het

noodzakeliik en gewenst is voor de naluur' da! het

walerpeil verhooS! en dat er laanties Segraven wor-

den. ln deze Íase van het project wordt voorgesteld

hoe deze maatregelen zullen gerealiseerd worden.

Tijdens het openbaar onderzoek zullen alle rappor-

ten en plannen ter inzaSe li88en:

- in het gemeentehuis van Zuienkerke, elke werkdag

van9uurtotlluur
- in het gemeentehuis van Jabbeke
- bii deVlaamse LandmaatschaPPij in Bru88e

Eventuele bezwaren dienen VOOR 03.05.05, schrif-

leliik te worden overgemaakt aan:

He! natuurinrichtingscomité lvleetkerkse f4oeren,

Velodroomstraat 28, 8200 Brugge.

Muskusratbestriiding

De resultaten inzake m(enbestrijding van degemeen-

ten Blankenberge, Bredene, Brugge, De Haan,.labbeke,

Oudenburg en Zuienkerke zijn verschenen in hetjaar-

rappor! van de Technische Diens! waterloPen van

de provincie West-Vlàanderen

ln 2004 werden er door alle gemeenten 2.793

muskusratten gevanten, waarvan 821 door de

Zuienkerkse raltenvanger.

Danny Goethals, onze temeentelijke rattenvanger'

heeÍt in de loop van 2004 de meeste lokaasklemmen'

en na De Haan de meeste grondklemmen en Íuiken

gecontroleerd ,alhoewel onze rattenvanger 50 man_

dagen minder gewerkt heeft dan De Hàan en de

oppervlakte van he! Zuienkerks Srondgebied het

Brootst is.

Een schitterende prestatie van Danny' die oP de jaar-

vergadering uilgebreid werd SePrezen.

Energieprestatieregelgeving vanaf

200ó

'Op een mooie dag hebt ook u een enertiezuinig
huisie...'

DeVlaamse overheid wil enerSiezuiniS bouwen en

verbouwen sterl< stimuleren en vindt gezonde, com-

fortabele gebouwen belangrijk.

Zoals in alle Europese landen zal ook inVlaanderen

iedere bouwer en verbouwer binnenkort aandacht

moeten schenken aan energiebesParende maalrege_

len in de gebouwen.

Alle gebouwen met bouwàanvraag vanaf I januari

2006 zullen een bepaald niveau van isolàtie en energie'

presratie (isolatie, verwarmingsinstallàtie, venlilaaie,

zonne-energie,..) moeten behalen. ln een nieuwbouw_

woningzalook een minimale en Secontroleerde ven_

tilarie nodig zijn.
To! I januari 2006 is de huidiSe isolatiereSelgeving

van kracht.

De voordelen voor de bouwers en verbouwers zijn:
* jaarlijks besparen door een lagere energiefactuur;
* een gezonde woning, met hoger comfort, voor u

en uw medebewoners;
* een energiezuinige woning met een waarde_

verhoging op de verkoop- en verhuurmarkt;
* een beter leefmilieu als ieder zijn steenlje biidraagt

om minder energie te verbruiken.

De èxtra kosten bij het uitvoeren van de werkzaam-

heden zijn beperkten op korte lermijn terugverdiend.

Daàrna is er zuivere winst voor de Sebruikers en

hun porlemonnee.
Meer informatie vindt u in de 8ralis íolder:

7
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ben heel wat voorbeelden verzameld om te tonen'Energieprestàtieregelgeving vanaf 2006'

'Op een mooie dag hebt ook u eèn energiezuinig wat er zoal mogelijk is. De voorbeelden ziin re vin-
den op een nieuwe website www.preventpack.be" .

Deze folder is gratis verkrijgbaar bij deVlaamse over- Ga gerust een kiikje nemen.
heid:

huisie.. .'

e-mail : energie@vlaanderen.be of teleÍonisch
02/553 46 00.
Meer inÍormatie vindt u teruS op:
www.energiesparen.be

Bedrijven maken werk van minder
verpakking

\ y'e komen da8elijks in contac! met verpakkingen.
Ze maken deel ui! van onze moderne levensstijl.
Misschien hebt u zich bij he! winkelen al eens geër-
gerd aan de hoeveelheid verpakking. Nochtans spe-
len verpakkingen een belan8riike rol en zorgen ze

ervoor dat onze producten Soed bewaàrd en bè-
schermd worden. Bovendien doen vele bedrijven heel

wat inspannin8en om de hoeveelheid verpakking tot
een minimum te beperken.

Bedrijven hebben er belang bii om zo we;nig mote-
lijk verpakkingsmateriaal !e gebruiken voor hun
producten. Het verpakkingsmateriaal belekent voor
de bedrijven immers een grote kost. Hoe minder
verpakking, hoe lager de kost. Door de hoeveelheid
verpakking te beperken, leveren de bedrijven tegelijk
een bijdrage (ot een beter leeÍmilieu. als er minder
verpakking Eebruik! wordt, moe! er daarna ook min-
der verpakkingsafual verwerl<! worden . Een dubbele
winst dus.

Er zijn ook welleliike verplichdngen die de bedriiven
aanzetten om na te denken over hun verpakkingen.
Grote bedriiven moeren reSelmatig bij de overheid
een plan indienen met acties om hun verpakkingen
milieuvriendeliiker te maken. Er zijn verschillende
mo8elijkheden om daaruln te werken. De meestvoor
de hand liggende manier is om de verpakking beter
recycleerbaar te maken of door gerècycleerd mate-
riaal re gebruaken in de verpakkint.

Verbeteringen aan de verpakking gebeuren vaak in

kleine stapjes. Die zijn nàuwelijks zichtbaar en ogen
dus zelden spectaculaiI maar toch zijn ze belangrijk.
Er zijn tal van interessanre voorbeelden, die onopge-
merk! bliiven. De bedrijÍswereld en de overheid heb-

Het as belangrijk om de hoeveelheid verpakking tot
een minimum te bepèrken, maar toch moet een ver-
pakking voldoende sterk blijven om het productgoed
!e beschermen. Een product legt immers een lange

we8 af van producent naar consument. Dankzij de
verpakkang komt het product in peíecte staat in de
winkel terecht. ls dat niet het geval, dàn wordt het
product onverkoopbaàr, want consumenten laten
beschadigde producten in het winkelrek liggen.

Naast het beschermen en bewaren van een product
heeft een verpakking nog andere functies. De ver-
pakking bevat heel wat nutlige informatie en maakt
het product herkenbaar in de winkelrekken. Een ver-
pakking maakt het ook mogeliik om een produc! aan

te bieden volgens de wensen. De keuze voor een
product is bijvoorbeeld afhankelijk van de gezins-

siluade. Er is een tendens naar kleinere. vaak indivi-
duele porries. als Bevolg van de kleinere Sezinnen en

het toenemende aantal alleenwonenden. Ook wijzi-
gingen in onze levensstijl hebben een invloed op de
producten en verpakkinSen.We kopen steeds meer
bereide maaltijden en individueel verpakte producten
voor op school, op he( werk oívoor onderweg. Een

verpakkinS ontwerpen is dus een hele opdracht,waar-
bij de bedrijven al deze vereisten en functies met
elkaar lrachlen te verzoenen.

DE SPfifiK
Fietsen: Verkoop - Herslellingen
VANHOORENWEDER DIETER

Westernielrwweg Noord I I
8377 Houtàve (Zuienkerke)

CSM:0172/719q72
E-mài : despaak@hotmail.com

Open van mà. tot vr v.n I8.30 u tot 20.30 u

Of geef een seintjcl
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tÀ I L- - - --- houwer) uit Rumbeke in voor de goede beteleiding
LUltUUf van de cursisten.

Kunsttentoonstelling in zaal Spietsela

Zaterdàg 30 april en zondag I mei taat te Zuienkerke
al voor de l2e opeenvolgende maal een tentoonstel-
ling door.
De rentoonstelling is er tegelrjk met de in[ernatio-
nale rweedaa8se voetrocht van Blànkenberge en Eil-

dens de\Meek van de Amateurkunsten.
Locatie is zaal Spielsela, Nieuwe Steenweg 37.Toe-
gang is gratis en doorlopend van 10.00 tot 18.00 uur.

Een voorslelling van de 3 kunstenaars.

Kurt Massez
Op 28/ l0/ 1982 geboren te Oostende
Woonachtig tot mijn 9 jaar te Lombardsiide, sinds-

dien te Zuienkerke.
Toegepaste beeldende kunslen gestudeerd op school

en grafische vormgeving in avondschool.
Vy'as werkzaam in lo8istieke sector, daarna milatair,

nu terug burger in de houtseclor.
Als hobby:tekeningen in pastels.

Marc Caelenberghe
Oliemolenstraat 7 82ll Aarrrijke
geboren: l3/02/ 1960

gehuwd, één dochter en één zoon
beroep: bediende

ln seplember 2000 heb ik voor het eerst les gevo gd

bii Minnestreel Torhout voor het beeldhouwen in

steen. Het eerste jaaÍ werd de les gegeven doorJeÍíry
De Vriese (beeldhouwer/bronsgieter) uit Torhout,
sinds het tweede iaar staatAntoon Rooryck (beeld-

De werken worden hooídzakeliik gemàakt uit
blauwsteen, witsteen en cararràmàrmer.
Mijn beelden werden reeds geèxposeerd op een viiÍ
tal groepstentoonstellingen.

Marijke Moerman
Pastoriesstraat 55, 8200 Sint-Andries Brugge

geboren : 22105/ 1956

Studies en opleiding:
Academie voor Schone Kunsten Brugge : professio-

nele arlistieke afdeling
Provinciaal Technisch lnstituut Oudenaarde: aÍdeling

foto8raÍie.
Vormingsinstítuu! 'Ter Groen Poorte' Brugge:
reprotrafie.
Stedelijke Handels- en Nijverheidsleergangen Bruggei

reclame en decorschilderen.
Na verschillende werkzaamheden bij diverse druk-
kerijen en trafische on[werpbureau's, zelfstandige
fotografe sedert 1984.

specialiteit: modefotograÍie, reclame met persona-

gest Porrret en nàaktfotoSrafie.
siamanistische healintfotografie.

Passie
Geboeid door het menselijl< wezen en zi,n unrver-

sum enerziids. en de bewondering voor kunst en

schoonheid anderziids, onsraan mi jn kunsdoro!.
Het zijn de folot die een be angrijk onderdeel van

mijn creatiefleven en mijn eigen evolutie vormen, en

waarmee ik lentoonslel.
Deze foto's, mijn observeren en mijn zoeken, zijn
het uit8anEspunt voor wa! ik omschrijf als
'sjamanisrische healinSíotograÍie' waarbij de persoon
in zichzelf afdaalt. zoekt en naar boven bren8t wat
diep geblokkeerd zit. Het zijn diep emotionele foto-

Blankenbergse stwg 47/t - 8t77 zuienkeÍke

O5O/+2 +3 + - Fax oso/+1 sz 2s

E-mail: acta-press.bvba@pandora.be

. Hande s & ge egenheidsdru <werk
. 6root assortiment

geboortel<èa rtjes - h uwelij l<sl<aa rten
. TiJds(hriÍten. Fotol<aa rten

Mits afgifte vàn deze àdvertentie
-r096 op drukwerk geboorte en huwelijk op kàarten.
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sessies die heel veel losmaken tiidens de opnamen
en bij het bekijken van de foto\, met een enorme

Senezende werking als Sevolg.

I I Juli viering

Vrijdag 8 juli 2005 is er opnieuw I l-juli-viering in de
gemeentelijke sportzaal te Zuienkerke.
Op het programma staat het optreden van het muzi-
kanten duo Laurent Keereman.Aansluitend is er een

uilgebreide receptie.Van harre welkom! lnfo volgt.

Gratis naar corpus 05 !

Vormingplus ReEio Brugge organiseer! i.s.m. BrugSe

Plus in verschillende steden en gemeenlen van de

regio een gratis iníomoment over het cultuuríestival
Corpus05.Alle aanweziBen onwangen een gratis ticket
voor de tenloonstellingen'Memling en het portret'
en'Tussen huid en orgasme'.Voor deze laatste ten-
toonstellint wordt ook een tratis tidsbeurt voor-
zien.l.laàk Sebruik van di! unieke aanbod en schrijfje
inl

OVER CORPUSO5
Kunst en cultuur doet je hart sneller slàan, doet je
blozen, huilen of lachen. Je spieren verstrammen of
ontspannen. Dat bewiist het cultuurfestival Corpus
Brugge '05 deze lente en zomen Kom het aan den
liive ondervindenl
Corpus Brut8e '05 wil het creatieve leven in de stad
Brutte tastbaar maken en het menselijk lichaam is

daarbij het uitSanSspunt en de bron van inspi.aue:
beeldende kunst, cultureel erfgoed, dans video, foto-
grafiè, muziek, theàte( woordkunst-..
meer info: wwwcorpus05.be

ontmoetingscentrum Beernem
dinsdag l9 april 20-22 uur - 050/79 99 00
dekleinebeer@beernem.be

Stadsbestuur Damme
woensdag 20 april 20-22 uur - 050/28 84 58
culruurdiensr@damme.be

Cultuurcentrum Knokke-Heist
dinsdag 26 april 14.30-16.30 uur - 050/63.04.30
ticker@knokke-heist.be

Stadsbestuur Blankenberge
woensdag 27 april 20-22 uur - 050/43 20 43

cultuur@blankenberge.be

Gemeenrebestuur Zedelgem
donderdag 28 april 20-22 uur - 050/28 83 30
cultuur@zedelgem.be

de 8/azuin 7:!!\:l
"De blazuin" pakt uit met een eerste samen-
werkingsprorect

Van ll mer 2005 t.e.m.29 mer 2005.: Conscience -
en Roeschaerfzaal

Zoals u ongetwijÍeld reeds weet hebben
Blankenberge, De Haan en Zuienkerke de handen in

elkaar geslagen en een interSemeenlelijk cultureel
samenwerkingsverband opgericht met als naam De
Blazuin ... inderdaad, DE Haan, BLAnkenber8e en

zUleNkerke.
Wil werken reeds samen op promotioneel vlak, zo-
als u o.a. kon vaststellen an Het Polderkrantje.ln de
lweede helft van mei 2005 zullen we echter met de
drie steden/gemeenten een eerste samenwerkings-
project orSaniseren dar drie luiken omval

.Tentoonstelling De Blazuin:
De plaatselijke kunstenaars van de drie gemeenten
werden uitgenodigd om deel te nemen aan een !en-
toonstelling met als rhema'De Blazuin'. Meer dan 70
kunstenaàrs lièten hun creariviteit de vriie loop en

leverden een schilderij, een gedicht, een foto, een
beeldhouwwèrk,. .. in.Al deze werken worden samen

teéxposeerd van l3 tot 29 mei in de Consciencezaal
van hèt CC Casino Blankenberge: open elke dag van

l4u- 18u.

. Een golÍvan "zeezinnen"
Op woensdag 25 mei om 20u00 in het CC Casino
Saveryszaal

Alle schrijvers van Blankenberge, Zuienkerke en De
Haan zullen die avond uit de pen én op het podium
voor u kruipen.
Dichters, jeugd- en !hrilleraureurs zult u die avond
live kunnen "horen"!
AntoonVandamme, Katrien Vervaele, lnge Bergh, Rià

Van De Van, Hervé J. Casier, Kaat Vandermarliere,
Marian Fack,de dichters van "DeTerp" en niemand
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minder dan Pieter Aspe zullen voor u hun boekie

open doen.
Grads inkom. lnschrijven vooraf is wel nodig en kan

door te bellen of te mailen naar
biblio$eek@blankenberge.be of oP hel lelnr. 050/

4t.59.78

. Een aperitiefconcert
Door de muziekacademies van Blankenberge en De

Haan
op zondag 22 mei om I lu. in de Saveryszaal van het
CC Casino.

Alle activiteiren ziin gratis. Organisatie: samenwer-

kingsverband "De Blazuin"

ACTIVITEITEN DE HAAN

Aperitiefconcert in O.C d'Annexe
zondag5 iuni om ll uur
Chopin door lvlaxence Pilchen, laureaa! van meer-

dere internationale wedstrijden
Kaarten vv.k € 7,00/ a.d.d € 8,00.

lnternationale !entoonstelling in het
Ontmoetingscentrum d'Annexe
'ConfronBties ll' is een groepstentoonstelling met
werken van Giuliano Ghelli (ltalié), Jeffrie (België),

lngbert Brunk (Duitsland), Tapiézo (Frankriik) en

Marcel Vanden Bilcke (Belgiè).

Periode: 26 maart tJm 22 mei.

Open tijdens de paasvakantie, ook op vrijdaS, zater-

dag,zondag, maandat en feestdagen,telkens van I 1.00

uur tot 18.00 uur.

De toetang is Sratis.
Locatie: Ontmoetingscentrum d'Annexe, Leopoldlaan

24, 8420 De Haan-Centrum -Tel.: 059/24.21.33

Meestervertellèr en lheatermaker Fred
Delfgaauw brengt Mozart in het\A/ielingen-
centrum.
zaterdag 7 mei om 20.30 uur
Kaarten v.v.k € 10,00/ a.d.d € I I ,25.

BLUE NOTE FESTIVAL AAN ZEE

Een co-productie vàn Uitblazen en Blue Note Festi-

val Gen! in samenwerkint mel de Diensten Cultuur
enToerisme De Haan.

PROGRAMMA
. Zarerdag 9 iuli (van l7 uur tot middernacht)

Brussels Jazz Orchestra and Chris Joris
The Danish Radio BiE Band (o.v)
Afro Cuban All Stars (Cuba)

. Zonda8 l0 juli (van 12 tot 19 uur)
lnstant Composer! Pool Orchestra (Nederland)

Andrew Hill Bigband (USA)

The Mingus Bigband with Toots Thielemans

TlcKETS in de infokantoren
Da$icket: €20
Weekendlicket: € 35

Dagticket groepen (+ 25P): € 12,50

Kinderen to! I 2 iaar: gratis

LOCATIE: Park "La Potinière"

KUST
Het muzikaal proiect « Uitblàzen » loopt over de

ganse kust van I april lor 22 oktober 2005.Voor
Wenduine wordt het geinlegreerd in "Boulevard
2005" van l3 augustus. He! kustprogràmma vind ie
op www.uiólazèn.be.

grond- wegenis- en rioleringswerken
aanleg parkings - opritten - terrassen

plaatsen regenputten - septics
waterzuiveringsinstallaties

teelaarde - aanvulzand - dolomiet -

steenslag - betonprodukten - grasdallen -

kasseien - platines - mozaïk

Oostendsesteenweg 71

8377 Houtave-Zuienkerke
TEL.: 050/31 67 13
FAX: 050/31 02 83

E-mail: inío@demeulemeesterronny.be
www.demeulemeesteÍronny,be
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'... DE REST ZUN DEïAILS" l4lO5l20OS - 29105/2005: Jeugd- & Kleurerarelier -
EINSTEIN 1905-2005 CC Casino Roeschaertzaal

ln het kader van het internalionaal iaar van de fysica * 27lOSl2O05 ' 2910812005: Cabaret'T-dansant of re-

en her Einsrernlaàr gaa! in he! O.C. d Annexe een vue 'CC De Benne

grootse wetenschappelijke tentoonstelling rond
Einstein door
van 15 iuli tot 18 september 2OO5 tentoonstellinSen Oud Stadhuis

Zrln vriendschap met konin8in Elisaberh en zijn ver-
blijíin De Haan tijdens her hisrorisch belangrijke jaar 2310412005 - 02/05/2005: Tweedaagse voettocht

1933 worden daar ook speciaal belichr. 04/05/2005 - 09/05/2005: vvvG. Hobbyclub

Een organisatie van de studenten Culturele studies, Blankenberge

in sàmenwerking meI de Groep Exacre\ y'etenschap-

pen en he! Deparremenr Natuurkunde en Sterren- I l/05/2OOS - 25/05/2005: Blankenbergse Kantclub

kunde van de Karholieke Unaversitèir Leuven. 'l llentebolletje

Lokale organisatie: de Bibliotheek en hetArchieí,de
diensren Culluur en Toerisme De Haan. 2610512005 - 02/06/2005:Verzamelclub

En nog di!: rijdens de zomer worden Einsrein-wan- Blancobertiana

delingen geor8aniseerd, loopr er vànaf I iunr een
Einslein-wandelzoektocht (organisatie: Markanr De 03/06/2005 - I 6/06/2005: Kristina Devogelaere & Rita

l]aan) en is Einsrein ook te g;st opTrammelanr... Vlndeli:te
l710612005 - 30/06/2005: FrieVerkarre

ACTIVITEITEN BLANKENBERGE

* 1610412005 ManMAnMan: we zijn nie! mooi maar
we ... bestaan

CC Casino Saveryszaal 20u.

* 1710417005 ertgoeddag - lhema 'gevàar' - van l0u-
l8u gedetailleerd e brochure verkrijgbaar

* 2710412005 Brugs Cultuurproject Corpus 05
gratis infoavond CC Casino Consciencezaal 20u.

* 29104105 t.e.m. 08/05i05 lOde "week van de
amateurkunsten"

* l4105/2005 Vlaams Muziekrheater - Heis$e Ope-
rette Kring
Gravin l4aritza CC Casino Saveryszaal 20u.

't 02107105 en 03/07105 Uitblazen: Blazerij an

Blankenberge
14e! internationale muziekbeurs, militaire- en burger-

taPloe, streelparades, Concert Muziekkapel van de

Gidsen metToo$Thielemans

tentoonstellingen
2210412005 - I 6/05/2005:André Cocquyr - forogra-
fie mixed art - CC De Benne
l3/05/2005 - 7910512005: De blazuin - CC Casino
Consciencezaal

e)

TRUDO VERSTRAETE
DOELHOFSTRAAT 52

8377 NIEUWMUNSTER
050/41 70 54

Verkoop en herslellingen

AEG & IITiEIIG)
Er is geen bet,are

t7
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d PreventieJeug

Vakantiespeelplein De Ploeters Gratis Íietsgraveringen

De Speelpleinwerking zorgt dat je kinderen zich tii-
dens de zomervakantie niet hoeven te vervelen.
Alle kinderen tussen 3 en l2 jaar kunnen deelnemen
aan de activileilen van de Ploeters, in het Sport-
centrum van Meetkerke vanaf de eerste dag van de
grote vakantie.
De priis per daB bedraa$ voor
- kinderen van de gemeente:3,50 euro per kind en

voor het 3de kind en meer uit hèrzelÍde gezin:2,50
euro per kind
- kinderen buiten de temeente:4,75 euro per kind

en voor het 3de kind uit hetzelÍde gezin:3,75 euro
per kind.
Een drankje en een koek zijn in dè prijs inbègrepen.
De brochure met de àctiviteiren en alle nuttige in-
lichdn6en is te verkriigen vanaÍ l5 juni in hetgemeen-
lehuis of je kan contac! opnemen met de hoofd-
monitrices:
Martine : 050/3 I . 25. 06
Marleen : 0478/54.04.35

Jij komt toch ook ?????

Gids voor jobstudenten

'Laat je niets wijsmaken , wij maken je wegwiis.'
De gids 2005 voor de jobstudent ligt voor je klaar
op de jeugddienst van het gemeentehuis oÍ in de bi-
bliotheek De Boekennok.
Wekelijks zal er aan deVDAB computer in de gang

van het gemeenlehuis éen recente lijsr liggen met
vacatures voor studentenjobs.

Op woensdagnamiddag 0 l/06/2005 orSaniseerr de

preventiedienst van Blankenberge an samenwerking
met de lokale politie Blankenberge -Zuienkerke een
fi etsgraveeractie in Zuienkerke. De gràveemctae vind!
plaats doorlopend van 14u00 tot 16u30 in de loods
van de Technische Dienst in Zuienkerke.

Zorg ervoor dat u naas! uw fie$ ook uw rilksregister-
nummer meebreng!, di! uniek nummer wordt im-
mers in de fie(s gegraveerd. De fietsgravering is gra-
tis en u krijg! bovendien een íietspas overhandigd.
Deze Íietspas is een hulpmiddel bij aangifte van een
eventuele diefstal.

Het graveren van íietsen biedt geen zekerheid legen
diefsral maar kan als een afschrikkingsmiddel dienen.
Een Begraveerde fiets, die gevonden wordt, kan veel
sneller terugbezorgd worden aan de eigenaar. Het
blilft dus belangriik om uw fiels van een srevig slor re
voorzien en deze goed te gebruiken. lndien uw fie$
toch gestolen wordt, dien! u sleeds aangiftè te doen
bij de politie.

Meer informatie over veiliE fietsen offietsgravèringènl

Preventiediensc 050/42.99.42
Preventiedienst@blankenberge.be

Café en Feestzaal

De Nieuwe Blquwe Toren

Zaal voor alle gelegenheden tot 200 personen:
huu el ijlen. communiefeesten. vergarJeringen.

rouwmaaltijden
Eigen keuken! - Ruime parkingl

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

Gemeenteschool Zuienkerke

Carnaval in de gemeenteschool van Zuienkerke
Zoals de rraditae het wii, vierden de kinderen en de
leerkrachten samen met ouders en grootouders car-
naval en dat steeds de vriidagnamiddag voor he! Kro-
kusverlol
De joeli8e bende trok de één wat kleuriger ver-
klëed dan de andere - door de straten van
Zuienkerke. Onder beteleiding van de polilie wer-
den al zingend en gooiend met confetti de straten
van het dorp onvèilig gemaakt.
De allerkleinsten nog wat antstit rondkiikend naar

al dat gek gedoe maar toch flink meestappend.

Een sfeerbeeld:

lling van de Kleine Kunstenaar!

Om de twee jaar wordt er op de gemeenteschool
een grote kunstententoonstelling georganiseerd en

dit jaar was het weer eens zoven
Net voordat de paasvakantie begon konden de

ouders, grootouders de kunstwerken van de kinde-
ren komen bewonderen.
Deze tentoonstelling werd georganiseerd door de
vriendenkring van de school en dat in samenwerking
met de leerkrachcen. Op hetzelfde ogenblik werden
ook heel wat koekjes verkocht.
Ook het Davidsfonds van Zuienkerke hield op het-
zelfde ogenblik een boekenbeurs voor kinderen. De
kinderen van her sde en 6de leerjaar kregen een
maand vooraÍ een boek !e lezen.

De titel was "Het vuurmeisie" geschreven door de
Heer Bracke. De leerlin8en moesten een samenvat-
ting maken van he! verhaal. De beste werkies wer-
den beloond met een reeks boeken.
Vriida8namiddag kwam de aureur verrellen over zijn
boek en hoe een boek tot stand komt.
Het boek kregen de kinderen cadeau van het
Davidsfonds.
Nadien werd de boekenbeurs bezocht.
Over alles kon nog eens nagepraatworden in de bar:

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 Zoienketke
Tel. 050/31 '16 50 GSNiI: 0476/36 '16 50
E-mail: Íreddy.vanryckeghem@skynel.be

l9



Schoolfeest op zondag 24 april 2005

Op zondag 24 april is er opnieuw schoolÍeest !

Ondertussen zijn de kinderen hard aan het oefenen

om een prachdge vertoninS neer !e zetlen.
De titel dit jaar is " Musacal Fantasie".

Er zijn twee optredens : Eén voorstelling om 13.30

uur en de tweede voorstelling om l5 uur.

De kofiiebar gaat opèn om 13.30 uur en dit tot I 7

uur. Op de speelplaats is er ook een bar,alsook in de

overdekte speelplaats. Voor de kinderen zijn er op-

nieuw volksspelen en andere attracties.

Na het optreden van de kinderen start het" Rad der

Forruin", het raadspel, de visput.

De ballonwedstrijd zal net zoals voriS iaar op vrajdag,

22 april georganiseerd worden.
Om 15.15 verrrekken de ballonnen oP reis en we

hopen dat heel wa! krnderen een mooie Priis win_

nen.

Wie het optreden wil bijwonen, kan toeSànSskaarten

bekomen op school,per plaats wordt 2 euro Sevraagd.

Polderschooltie Meetkerke

KaartinS Polderschooltle, 25 maart 2005.

De 4de kaaruing ten voordele van 't Polderschooltje

Meetkerke was weer een Eroot succes. He! is hàrt_

verwarmend om te zien hoeveel mensen er steeds

op initiatieven van onze kleine school aÍkomen.líe!
deze opbrengs! zal het schooltje verder opgefleurd

worden ten voordele van de kinderen.

Alvast een Erote dank aan alle aanwèzi8en en vooral

aan allen die een handje toestaken.

Alle timmer- en s(hri.jnwerl< in hout en PVC

Ramen en deuren ro luil<en - dèl<vensters
garagepoorten - rolluil(èutomatisèt e -

gips-l.drLo.lwanden - plaÍords
- binnende!ren

zonnewering - da <constructie - Parl<et

lnbraakbeveliging ramen & deuren

"KATTE ROG H E"

Blankenbergse steenweg 17

832 Zuienkerke
Tel. o5o/4i 39 ó3
Fax o5o/+> 60 24

Bloemenweelde

Ezelskoot I'l I

8000 Brugge

Iel. 050/33 35 7ó
tox 050/34 19 93

't Zandlopertje
DE TEA,ROOM VAN DE ZEEDIJK

TE ZEEBRUGCE BAD

Zonnig terras

Enig zicht op zee en op de haven

Gezellige sÍècr
Verzorgde dranken

Huisbcreide snàcks en Screchten
Diverse vlccs- cn visgerechtcn

onze specialiteir: ÀiDàeÍ7es
Zeebrugs vispannetje

Verse panncnkoeken en watèls
Zelfbereid iis

Oktober t/m april: gesloten op dinsdag

' t Zandlopertj€. Zeedijk l3a,
8380 Zeebrugge-Bad

Tel. 050/5,t 41 05

... tol ziens!l!

\TAN VOOBEN
Itltichel
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Sport en vrije tij
+
-r 28ste wandeltocht door deu 

Meetkerkse Moeren

lnternationale tweedaagse van Vlaan-

deren te Blankenberge

Trad itioneel vindt tijdens het eersteweekend van mei

de tweedaagse van Blankenberge plaals.

Dit jàar is dar zaterdag 30 april en zondag I mei 2005.

parkoersen:
x wandel met het ganse gezin: 6 km
* familiale po derwandelint: l4 km
* sportieve natuurwandeling:24 km
* lange afstàndwandeling: 42 km

start : Grote lÍarkt Blankenberge lussen I uur en I 5

uuT

laalste aankomst : l8 uur

inschrijvingspriis:
voor I dag :4 EUR (bii voorinschrijving)
5 EUR (da8 zelf)
2 dagen:6 EUR (bij voorinschrijving)
8 EUR (dag zelf)

Zaterdag 30 april gaat het parkoers richring
Lissewege.

Zondag I mei doorkruisen ze Zuienkerke.
Op die dag maakr Zuienkeike zich op om de duizen-

den wandelaars te verwelkomen.
ln de Kerksrraa! en de Nieuwe Steenweg bieden

prondelaars hun tweedehandswaar te koop aan.

Gel'nteresseerden kunnen een standplaats reserve-

ren bilAnn lÍichiels, rekendienst tel.050/ 42.70.48 of
via mail ann.michiels@publilink.be
De deelname is gratis,màar inschrijven voor 28 april
is wel nodig.

Voor hetgemeèntehuis rond l2 uurtonen ambachts-

lui hun kunde.

Aan de Notelaar vindt er een straaltenloonstellint
plaats van oudè landbouwmachines.
De drumband van Blankenberge zorgt in Zuienkerke
voor de nodige muzakale animalie en Duo Magit

brenS! sfeermuziek in Nieuwmuns!er.
De plaarelijke verenitingen zorSen !e Nieuwmunster
en Zuienkerke voor de innerlijke mens.

Zondag 8 MEI 2005
organisalie : sportraad

Afstànden 6 l2-20-28 km

lnschrijvinten en vrije start vanaf 8 uur te Meetkerke
in het sportcentrum
inschrilvingsprijs: I ,50 EUR - ledenkorting: 0,40 EUR

INLICHTINGEN
Alain DeVlieShe, te1.0475196 55 69

Franky Goethals, tel. 047614831 69

Gemeente steunt sportieve ieugd

Vermits de nieuwe minister van sport BertAnciaux
de geldkraan heeft toegedraaid voor hetjeutdsport-
con!ract, heeft het gemeen!ebestu u r van Zuienkerke
op voorspraak van de schepen van sport Alain De
Vlieghe beslist de Zuienkerkse jeugd niet in de kou

te laten s!aan..

DeJEUGDSPORTDAG op domein Polderwind werd
Íinancieelondersteund.Jongerentussen l0en l6 jaar

hebben op donderdag 7 april van diverse sporten
kunnen genielen zoals àmerican foolball, sumowor-
stelen , boksen, voetbal, paardrijden, ficness, cycling,

bodypump, hiphop,slreetdance en touwtrekken.

De scholen kriigen voor de organisatie van hun

SCHOOLSPORTDAG een financieelduwtie in de rug.

Het gemeentebesluur hoop! hiermee de Soede wer-
king van het ieugdsporlconlract nog een stuk voort
te zetten.

Sneukelroute 5 juni 2005

ln dit lubileum jaar 2005, Vakantie8enoegens
Zuienkerke bestaat 20 jaar, wordt de sneukelroute
gereden en gewandeld in luni.
De wandeling (i 12 km) en fietsroute (i 30 km)
voeren ons langs rustige polderweggeties.Onderwe8
word le vergast op een naqe en een drooSie.
Vertrek aan de Gemeenteschool te Zuienkerke rus-
sen 14 en 15 uur.
Prijzen: leden: Volwassenen € 7.00 - Kinderen € 5.00
Niet-leden:Volwassenen € 8.50 - Kinderen € 6.00
lnlichtinten: RomainVan Belle, Nieuwe Steenweg I 06
(0s0/4 r .3s.62)
Filip Bouckaert, Nieuwe Steenweg 122 (04941

s7.03.9 r)
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Bibliotheek

"De boekennok: ook voor iou?"

Een bezoek aan de Zuienkerkse bibliotheek is meer

dan de moeite waard.
Wan! in ditgezellige bibliotheekie onder het dak vind

je boeken, cd's en dvdl voor jong en oud. En je kunt

al dat moois lenen voor een prikje.

De boeken kun je gratis voor een drietal weken

meenemen nàar huis. En die

boeken kunnen misschien nieuwe werelden voor ie
openen.
Door ie in een verhaal in !e leven kiik je na het dicht-
slaan van het boek misschien ànders oí beter naar

wat er om je heen gebeurt..,e laten meeslePen door
de plot van het boek kan je ook ontsPannen.

Bën je eerder een doe-in plaa[s van een denk_mens,

dan kom je in "De Boekennok" ook aan je trekken.
Als actieveling vind je in de bibliotheek immers ook
een scha! aan inÍormàtie waarmee ie aan de slag kan.

Tuinboeken en kookboeken vol inspirerende ideeèn.

rersgidsen, boeken over diverse sporten en moore

interieurs staan er voor je klaar.

Leesplezier kan le ook biibrengen aan je kinderen oí
kleinkinderen. Geen heerlijker momenten, dan die

waarin je samen met hèn prentenboeken inkijk!.
Een kwartiertje voor hen voorlezen per dag zal hun

taal- en emotionele ontwikkeling zeker ten Soede
komen.En bovendien zijn mooie kinderboeken Soede
zoethouders!

De kinderen die op ei8en houtjè naar de bibliotheek
kunnen komen kunnen in de ieugdafdelinS kiezen uit
heel diverse jeugdboeken. Spannende avontLlren-

boeken, gruwelijke Briezelverhalen, kneltergekke
strips: we hebben voor iedereen wat leuks in huis

Ook toffe weetboeken die ze kunnen Sebruiken voor
hun huiswerk.

Her aanbod van de Zuienkerkse bieb wordt regel'

matig aantevuld met nieuwe titels.
Zo'n 4 keer per jaar wordt de collectie ook aange-

vuld met boeken van de bibliotheek van Blankenberge

of Brugge. Zo l<unnen we nu tildeliik luisterboeken

aanbieden.

ldeaalvoor kinderen die zelfnietzoSraag lezen Zo n

luisterboek bestaat immers uit een leesboek én een

cd waarop het ganse verhaal voorgelezen wordt in

een aangenaam meeleeslempo,

Maar we hebben niet alleen leesvoer in "De Boeken-

nok l Ook cd-roms, dvd's en cd! kun ie voo- een

prikje lenen. Ook hier is variatie troeí Bii de cd'roms
vind je zowel toffe compurerspelletjes als zeer dege'

lijke naslagwerken. Als muzieklieÍhebber kom je bij

ons ook aan je trekken: we hebben popmuziek. jazz

blues, Íolk, new age, r&b....

En wat we in Zuienkerke nie! slaan hebben. brengen

we de volgende keer mee voor jou van B ànkenberge.

En suden op het internet dat kun je ook gratis in

"De Boekennok"!

Zo zie je maar: in "De Boekennok" is er voor elk wat
wils.

VAN
HOUCKE NV.

Eernegemstraat 44
8490 Snellegem

Tel. 050/81 1267 O5O/a1 23 2a
Fax 050/81 34 56

GESPECIALISEERD IN VERKOOP
VAN GEREEDSCHAPPEN

EN MACHINES

Makita. Metabo' Skil' Grasmaàiers
Dienst na verkoop

Exclusief verdeler voor Relgië
MEZ MOTOREN BI'LGIUM
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EEN GREEP UIT DE AANWINSTEN

VOLWASSENENAFDELING

Romans

Politie

De politie zorgt voor je woning tijdens
je vakantie

.le gaat met vakantie.
Wil hopen met iou op een zonnige vakantie en een
vakanaie zonder zorgen. Zonder zorgen l.Ja, maar niet
zonder voorzorgen. Geef dieven zo weinig mogelijk
kansen.

Ook de politie houdt een oogie in het zeil. Op regel-
madge liidstippen zal de politie je woning controle-
ren op onregelmatigheden.Je moèt enkel bij de plaa!-

selijke polirie langs gaan en volgende inlichtingen
meedelen:
* naam en woonplaats
'k vakantieperiode
'3 vakanrieverbliif
x contactpersoon bij noodgevallen
* aard woning, alarmgegevens.

\ y'ij wensen je een zorgeloze vakàntie en behouden
thuiskomst toe.

CAFE . REíAURAA/ï
KRU'S'ÍALSIJDE

BLANKENBERGSE STEENWEG 66
8377 ZUIENKERKE

05014279 21

gezellig interieur
specialiteit van ribbetjes, cóte à l'os

meeneemgerechten mogelijk
menu's, steengrill en Íondue op reservatie

woensdag en doinderdag gesloten
schoolvakanties a I le d agen geopend.

TITEL
Vang me als ik val

Copycat
Doder dan dood
El negro en il<

lnÍormatieve boeken

TITEL
De geheimen van de
DaVinci code:wat zijn
de feiten en wat is fictie?
De ziel die hààr nàam

zelÍ koos
De schaamre en de

schrik, goestint en

genot: vier generaties
vrouwen vertellen
De naakte vrouw:
een studie van het
vrouwelijk lichaam

AUTEUR
Nicci French
Luc Deflo
Stan Lauryssens
FrankWesterman

AUTEUR
Simon Cox

Els De Schepper

Diane De Keyzer

Desmond lYorris

K"t1."",,"§aie Ku^íy*
BoeÍenbÍood met hesp

diveÍse koude en warme schotels
tea-room

Open vanaf 11h30
gesloten op maandag en dinsdag

(in julien augustus enkelgesloten op maandag)

KeÍkhoÍstraat 17
8377 Houtave

Tel. 050/31 40 60

Gelegenheid voor familiefeesten en rouwmaaltijden
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CENTRU,IA HOUTAVE
Onldek deze uilzonderli ike gezellige

RESTO - BISTRO . TEA ROOM

TRAVAUE

Wisselende suggestiemenu
Huisgemookt roomijs,

Torte Totin en ponnekoeken
Unieke occomodotie voorr

Fomilief eestjes, zokendiners,
rouwmooltiiden

nox. 30 personen
Reservotie gewenst: 050/32 00 63

Woensdog en donderdag gesloten

a
ZEECENTRUM
DE BRANDING

Koninklijke baon 90

8420 WENDUINE
050/43 30 00

www.de-bronding.be

Rust- en verzorgings tehuis

Kortverblijf
Dogopvong

Serviceflots

+
í-Í.t3'r1Ídí-Í_+

l,l u lti g ra p h ics v i d eo re P o rta g e
zorgt voor een geslaagde en blijvende

herinnering van elke gelegenheid.

! geboorte § doop ! eerste communie t
vormsel ! fuif! verloving ! huwelijk. jLrbi

leum ! reunie ! stamboomfeest ! uitstap t
uitvaart e vakantie 1 opening nieuwe zaak.
Íeceptie of toespraak ! Of gewoon zomaar I

'óaötíÉS.Í3até

i nfo@m u I ti g ra Ph i c s - bè
Gsrt. (0495) 25 46 a4
Te . (050) 24 07 15

Blankenbergsesteenweg 13 - 8377 T,uienkerke
Tel. 050111.19.88 - Far 050112.89.59

GSM 0476/10.94.15
E-mail: W1bo.kur@belgaco t. et

Wchsile : wwte. w\ho-kurt.be

S chrij nw e rke rij Wy b o Kurt

Nieu$,bouw - Re owííe

HOUT - PVC
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Feestcomité Zuienkerke

Voor het kermisweekend op 27,28 en 29 mei 2005

heeft he( Íeestcomité Zuienkerke weer een sPette-

rend feestprogramma klaargestoomd.

vRtlDAG 27 MEI 2005

D om l7 uur: Sl'lUL- EN AVONDT'1ARKT
\ y'erken hieraan mee:

- de plaatselijke verenigingen
- de plaatseliike handelaars
- de marktkramers

D om 22 uur: ln de feesttent
- optreden van CROSSROAD
- inkom GRATIS

ZATERDAG 28 MEI 2OO5

D om 2l uur: in de feesttent achter het
gemeentehuis:
- ZOMERNACHT met de groep REMOUNT ver-

sterkt me! de plaatseliike vedette Geert
VERLEYE

- inkom 5 euro ( I consumptie inbe8repen)

ZONDAG 29 MEI 2OO5

O om 10.30 uur: H. SACRAMENTSPROCESSIE

D om l2 uur: BARBECUE in de Íeesttent
me. de groep LOVEDREAM.

INFO:
-WalterVerleye a 05Ol 41.28.82
- Huberr Bonte 6 050/ 41.28.06

ndimo
IMMOBILIEN EVBA

ÍANIÀRO()sI VTRHUUR.VERI(OOP

De Smel De NoeyeÍloon I
8420 wenduine

Tonio@wendimo.be

Verenigingen Huldeplechtigheid van de bloedgevers

Op l2 maarc ging de huldeplechligheid door van de

bloedgevers. Na het ofiicièle gedeelte,waarop de heer

Galle van het bloedtransfusiecen(rum àanweziS was,

namen 100 mensen deel aan het feestmaal.

Volgende Zuienkerkenaren werden gehuldigd:
. Voor 20 bloedgiften: KatiaAneca,Josefina Caayon,

Sonja Demeyere, Frank Dumolyn, BrigitteVàn den
Berghe, PaulVan Eecke en JohanVerstraete. Voor 40 bloedgiften: Geert Claerhout, Chris
Colaert, Vy'erner Marly en Eric Vandenberghe
(Groenestraar)

. Voor 60 bloedgiflen: Nicole Deplancke en zoon
Koen Quintens (Blankenberge)

. Elza Demaecker kreeg een bedankingsgetuigschrift
en een 'Speciaal Aandenken voor de 65-jarigen'

ln 2004 kwamen precies 300 verschillende mensen
bloed Eeven te Zuienkerke,Boed voor 666 afnamen.
Toch was di( 3.8 % minder dan in 2003.
Daarom wil het bestuur van deVriendenkring zich
inzetten om extm propaganda te voeren in 2005 en

het wordt hierín gesteund en geholpen door ver-
schillende scholen, de twee kruideniers, de slater en

de apotheker!

Het bestuur ziet er momenteèl als volg! uit, in alía-
betische volgorde:
De Decker Carine, Decancq Freddy, Demaecker
Vic!or, Demeyere\ y'alter. Geldhof Freddy,
Samijn Jeannine,Van Eeghem Sofie,Van Thourhout
Johan,Vandevyvere Désirée,Wille Sylvie,
(op de foto's: alle aanwezige Sevierden)
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Het rode kruis ï::Iïi;::ïÍ:i"ffj[1]',ïï:ï:lJ:.Xï5ïi;
ledereen kent het Rode Kruis maar wisten iullie ook rolstoelen' looPrekkenen looPkrukl<en Dit al es te^

dar er hier in zuienke.t 
" ""n 

u.ai"r" ror."ilïiiii, gen een waarborgsom en een l<leine uit een'

is. fíensen helpen kan nier van op een afstand, hei verSoeolnS'

Rode Krurs telt zo n 270 plaaEelijke afdehngen in
Vlaanderen mer in rotaal ongeveer 16000 vijwilli- YruwrllrSer worden

gers. We verwachten van jou dat je achter de waarden

\ y'e staan met de ptàarsetijke arderins kraar om in sevat ::iÏ:*::::ïi:::t Je werkt als vrijwilliser mee

van ramp en onheir op re rreden. M"". *; ;';;ï.0 'l-:"-if,tl"^t-':i11^ïi8e 
verPlichtins maar wel me!

prevenlier aanwezis op or 
""n """n".*,-"ii 

olJ.- f:,1-t-1!:,,:itï:::1t' 
En je bent bereid de nodise

naast bieden we de bevorking g.".i, r".."-; "I;;" .?i-tl:.:l':lo:lii" 
volgen en natuurlijk wil je samen-

hulp en helpen hen uit de nood met krukken oí rol- werken ln team

stoelen " Nuttige adressen

Hulpdienst Rode Kruis Blankenberge-Zuienkerke

De hulpdienst van een Rode Kruis-aÍdeling is hoogst- Vredelaan 27

waarschiinliik de meest bekende dienst binnen een 8370 BlankenberSe

afdeling. Het zijn dan ook die mensen die je regelma- Tel:050/41 5391

!i8 op grote activiteiten aàn het werk ziet. Hel ziin Gsm: 0495/ I 3 23 94

die vrijwilligers die ie biistaan wanneer je gevallen E-mail: rkbz@belgacom net

bent, ie onwel voelt of als je kindje verlorengeloPen wwwrkbz.be

is.De aÍdeling Blankenberge-Zuienkerke heeft gemid-
deld 70 prevenrieve diensren per jaan

Leergangen

Weet je wat ie moet doen bii een breuk, een IJ :L

fril*f*ïii:#Ë};ïtrti,:"{':},l":if E EÍtMfi
een verdrinkingl Bij een bloedneus of een hikaanval?

Kan jij beademen en reanimeren, een zware bloe- S*ECIALITB,ITdin8stelPen,ver5likkingvoorkomenenslachtofÍers
evaclrerenlln dergelilke situàues komt het er op aan 

I

snel en iuistle reageren..lij kanhet leren in de praktijk- gehakt, WOfSt,
cursus eerste hulp van het Rode Kruis.Voor meer
info over deze graris lessen in onze 

"fa"fl"g 
lr", , droge-worstt

sleeds conrac! opnemen me! ons. - blogdworst

Ziekenhuisbibliotheek Nieuwe Steenweg 60,
Het boek speelt een grote rol in de psycho+ociale g377 Zuienkefke
revalidàtiè van herstellende mensen. ln de bibliotheek
van het Fabiolaziekenhuis in Blan kenberSe, wordt er Tel. 050/41 13 41
2 maal per week rondgegàan in de ziekenkamers.

Uitleendienst

De Rode Kruis-uitleendienst van de afdeling

ERMfr
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Vlaanderen feest met buurtfeesten en

lokale verenigingsinitiatieven

Binnenkor! komt de Vlaamse feestdag er weer aan

en dus is er opnieuw de jaarlijkse I I -daagsèVlaande-
ren Feest! Die loopt van I lor ll juli. Deze cam-
pagne nodigt zoveel mo8eliik organisatoren uit om
de aanloop naar he! Feest van deVlaamse Gemeen-
schap en de Vlaamse feesldag zelf in te vullen met
buurdeeslen in srraten of wijken en met verenigings-
initiatieven die mensen samen brenSen voor posilief
gemeenschapsleven.

Ter gelegenheid van het Feest van deVlaamse Ge-
meenschap in 2005 is er voor gangmakers van der-

Eeliike activiteiten tussen I en I I juli een íeestcheque
mogelijk van maximaal 200,5 euro.Via deze Íeest-
cheque participeertVlaanderen Feest! to! maximaal
200.5 euro rn bewezen ortanisa(iekosten voor ini-
tiatieven die zich, met hun programma en de promo-
tie die zii daarvoor voeren, inteSTeren in de cam-
pagne. Huur van infrastructuur en materiaal om de
ac(ivireit mogell,k te maken, aanmaak van invicaties
oÍ aankondigingen, evenals vergoedingen voor
producten of optredens en voorstellingen die het
programma stofÍeren,kunnen gelden voor het beko-
men van deze !ussenkomst,

Er snel bijzijn met de kandidatuurslelling is wel de

boodschap!
De eerste 1.100 initiatieven die geldig kandideren -

voor opname in de campagne en participatie in
organisatiel<osten. komen in aanmerkrng.

Geinteresseerde organisatoren vinden alle informa-
tie over de re vervullen voorwaarden plus de te le-
veren bewijsvoering nà afloop vàn het initiatieÍvia de
campagnewebstek www.vlaanderenfeest.be
Langs deze webstek zijn ook de íormulieren roeSan-
keliik om mer uw activiteit te kandideren voor op-
name in de campagne en zo in aanmerking te komen
voor participatae in Programmakosten.

Senioren
Seniorennamiddag te Zuienkerke

Het gemeèntebestuur heeí! er destijds voor geop-
teerd een seniorennamiddag te organiseren waarop
alle 60-plussers persoonliik uitgenodiSd worden.
Na viër opeenvolgende keren waarop de mensen op
bedriifsbezoek konden en genielen van een warme
maaltijd,werd dit jaar gekozen voor een andere for-
mule: het werd een ontspannende namiddag in de
gemeenteliike sporrzaal.
Mits een deelname in de onkosten kregen de senio-
ren regelmatig een drankie en een hapie aangeboden
en vooral veel amusement,
Luc), Loes (78 iaar) gaf twee maal een optreden van
30 minuren,TommyVerburgh ondersteunde her hele
gebeuren de ganse namiddat en detanse avond (dans-
gelegenheid) en Erukos, een heel toffe goochelaar,
zorgde voor verschillende uren amusement door ziin
kunscen te demonstreren aan elke taÍel.
Voor de drie artiesten werd alles te samen een be-
drag neergeteld van 750 euro.
Zo'n namiddag wordt ook in verschillende andère
gemeenlen georganiseerd en dan is het dikwijls het
OCI1W - en gemeentepersoneel dat instaat voor
ortanisatie en bediening.
ln Zuienkerke daarentègen,wordt alles georganiseerd
door een stuurgroep van vriiwilliSers, die op de dag
zelfversterking krijgt van nog meer vrijwilligers voor
de voorbereiding en de bediening.
Dit alles heeft tot gevolB dat de Eemeenlekas niet te
veel moet aangesproken worden.
Door te veranderen van Íormule zagen we wel wat
andere gezichten dan de afgelopen iaren. Hoe dan
ook: ieder 60-plusser werd uitgenodigd en wie dat
wilde kon genieten van deze gemeenteliike activi-
teit.
Jeànnrne Samiin, voorzitter s(uurgroep senioren-
namiddag.
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KBG Zuienkerke actieve vereniging

Karnavalfeest

Op donderdag l0 maart is he! Karnaval feest KBG

doorgegaan in de Parochiezaàl het Boldershoí
Wii hadden een mooi Íeest met 60 deelnemers.

lk sra no8 ieder jaar versteld hoeveel enerBie en vi-

talitei! de KBG Senioren hebben om 3 uur lang te
dansen, te springen en mekaar met conÍetti te over-

laden.

Het ensemble met Cogghe Harry heeft daar natuur-

liik ook voor een groor deel in biigedragen met hun

plezante en opzwepende nummertjes.Ook de plaat-

seliike zangvedetten kregen de gelegenheid hun srem

te laten horen.
Om 17.00 uur
was er koekenbrood
me! hesp of kaas.

He! was een

geslaagde dag.

Fonzy:

Voorzitter van

KBG Zuienkerke.

DIRKVANTORRE
uw spec o ist in de sïÍeek

vooÍ o le inïeÍieuÍinr chting
(keukens, bodkomers, s oopkomers, eTc

Ook o le schr jnwerk op moof

Brugse Steenweg I - 8377 Zuiënkerke
Íel. 0495/47 55 37

nieuwe steenweg 88
8377 Zuienkerke
te 050/41 84 14

DAMESKAPSALON

GBECO
decker chontol

NLGEMENE B()UU()NDTRNEM ING

EDDY DE MEY
ALLE NIEUWBOUW
RENOVATIE EN VERBOUWINGSWERKEN

KerkhoÍstroot 4
8377 Houïove-ZuienkeÍke
Tel. 050/32 32 79 - FoxO50l32 1O 25

Gsm 0475125 19 l0 - Gsm 047713ó 5ó 90

E-moili eddy demey@cobonet.be
www.eddy-demey,be
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KBG deelt paaseiÍen uit

KBG Zuienkerke bezoekt diverse malen per jaar de

zieken, rusthuisbewoners,tehospilaliseerde inwoners

en de 80 en 90 plussers. Met Pasen worden de men"

sen bedacht me! paaseitjes, in de seniorenweek met
een Íruitmand, rond l'4oederkensdag ontvangen de

mama! een bloempje en met vadersl<ensdag wor-
den de mannen gecracteerd op een fles wiin.

ledere donderdag KBG fietsdàg

De lente is in het land en de KBG haalt het stalen

ros van stal,

ledere donderdag wordt er gefietst.ledereen is wel-
kom. ook niet-leden van de KBG.

lnteresse om mee te fietsen, neem contact op met
de fietsveran!woordelijken.
Romain en Agnes Dewulf - Jacxsens
te . 050/41 .59.08 of Esm 0476145.80.53

Burgerlijke stand

Geboorten

ANDRES HARINCK, zoontie van Gunst Annick en

Harinck Nico,geboren te Brugge op 7 januari 2005,
wonende te Zuienkerke

JASON ZWERTVAGHER, zoontje van Debusschere

Patty en Zwertvaghèr René,8eboren te Oostende
op l8 lanuari 2005, wonende te Zuienkerke

NlCKVANCO14PERNOLLE,zoontie van lde lnge en

Vancompernolle Stéphane, ge bo ren te Brugge op 29

ianuari 2005, wonende !e Zuienkerke.

ROBBE GYSELBRECHT. zoontje van Goethals
Dominiek en Gyselbrecht Kristof, geboren te
Knokke-Heist op l5 Íebruari 2005, wonende te
Zuienkerke.

DOUCE GOETHALS, dochtèrje vanTyvaert Carine
en Goethals Filip, geboren te Oostende op 27 fe-
bruari 2005. wonende te Houtàve.

JUUL CATTOOR, zoontie van Catloor Tamara, ge-

boren te Brugge op 23 Íebruari 2005, wonende te

Meetkerke.

Xll,l GHYSELINCKS, zoontje van Terras Nadine en

Ghyselincks Peler,geboren te Brugge op 28 februari
2005, wonende te Zuienkerke.

ACHIEL DEIlEYERE, zoontje vàn Desutter Christel
en Demeyere Filip, geboren te Knokke-Heist op l5
maart 2005, wonende te Zuienkerke.

LUWIS tAURENT,zoontje van Bullinck Els en Laurent
Ludovic,teboren te Knokke-Heist op l5 maart 2005,

wonende te Houtave,

NISA DUFOUR, dochrerie vanVan den Eynde SoÍie

en DuÍour Steven,geboren !e Knokke-Heist op l7
maart 2005, wonende te Houtave

Wij wensèn Andres,Jason, Nick, Robbe, Douce,Juul,
Xim, Achiel, Luwis en Nisa een lang, gezond en ge-

lukkig leven toe.

2l april ll2 dag

28 april I 12 dag

12 mei I dag

19 mei I dag

26 mei I dag

2 juni I dag

9 iuni I dag

l6 juni I dag

30 juni I dag

7 iuli I dag

14 jula I dag

Nieuwweghe (slarr
Zuienkerke)
Blankenberge Oude
ambachten
(start Zuienkerl<e)
Kantientje Knol(l<e (start
Zuienkerke)
Zwinroute
Kotthe-Vandenberghe (start
Zuienkerke)
Torhou!
ReiSershof (start
Zuienkerke)
Leiestreekroute (55 km)
Nevellandroute (50 km)
De tol (start Zuienkerke)
Maagd Van Gentrouce
(s2 km)
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H uwelijken

ROTSAERT VERA, geboren te Blankenberge oP 7

september 1954 en PICKE MICHEL, geboren te
Knokke op l2 februari l954,gehuwd te Zuienkerke
op 28 ianuari 2005

Proficiat aan de jonggehuwden.

Sterfgevallen

LEMS G|LBERI geboren te Klemskerke op 3l de-

cember 1944 en overleden te Brugge op 2l íebruari
2005.wonènde te Nieuwmunster.

SUFFYS ROBERT, geboren te Brugge oP l9 januari

1938 en overleden te Bruggè oP 23 maart 2005,

wonende te Nieuwmunster, echtgenoot van Lucker

Elsie.

Wil bieden de Íamilie onze deelneminS aan.

Jubileum

He! eersle echtpaar dat in 2005 zijn Gouden
Huweliiksjubileum vierde te Zuienkerke was Stubbe

Gilbert en Monbaliu lYaria van de Blankenbergse

Steenweg.

Ze werden op 24 februari bij hen thuis in de bloe-

metjes gezet door het gemeenlebestuur. Harlelilke
gelukwensen en nog veel Eezonde iaren samenl

J. Demeyere - schepen van feestelijkheden

Centrale verwarming
Sanitair
Koper- en zinkwerk

Brandertechnieker
mazout/gas tank- keuringen
en zwembaden

geregistreerd aannem(

Leeglandstraat 15

8377 Zuienkerke

tel. & Íax 050/32 39 76
Gsm:04771502277

o
EIEEE

BOUWONDERNEMING

Vanderostyne Dimitri

Lr\.\ewee!\e Steenwe-! l2 I
f.r .,uq^/r r s4 t4 I I
Fax: 050/41 29 Ít8 III

tood$etersbedrijf
Geldof Danny
lnstallatie en onderhoud van

ZEI,r'BEDIENING

ip 't hoekstje

Nieuwe steenweg 64 - A37? zuienkerke
te1. 050/41 19 66

DagelUks open van 7u tot 1eu50
en vaÀ 15u50 tot lgu

op ZONDAG doorlopend open
van 7u ioi 15 u.

Éf oen!en. fruit. kaas. cha rcuterie.
kaasplanken, fruitmarden, biermanden.

eFote keu6 wunen en sterke dranken.
dagelUks vana,f 7u brood,
boierkoeken en patisserie,

kranten, tijdschriften en wenskaarten
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Mensen van bij ons

John Arnou

Als klein jon8elje stapte ik da8elijks aan de hand van

mijn grote zus naar de school, die tegenwoordig"Leef-
school Akkerwinde" heet. Een jaarlijks hoogtepunt
bij onze wandelingen was de feestdagvan Sint-Elooi.
Telkens wanneer we op die dag aan het kerkplein
van Nieuwmunsler kwamen,liep di! vol met prach-
ti8e boerenpaarden. Deze voor kinderen heel in-
drukwekkende hofdieren arriveerden daar om er
door de toenmalige pàstoorAndré Maertens Eeze-
gend (e worden. l'1et de technische vooruittant en

de opkomst van tractoren verloren paarden echter
hun economisch nut en hun aantal verminderde dan

ook snel. Toch verdween het paard nie! helemaal ui!
onze gemeente. Verschillende landbouwers bleven
ze fokken om hun esthelische wàarde en er kwamen
ook nieuwe inwoners die van paarden hielden.
Zo iemand was John Arnou. Hii kwam in Nieuw-
munster wonen in 1967 en begon er al na een vijÍtal
jaar met de bouw van een paardenstal. Doordat ik
hem interviewde middenin de voor hem zeer drukke
paasvakantie was ons eerste gespreksthema het kust-

toerisme. lohn baat nameliik samen met zijn echtge-
note JacquelineVan Mullem en met de hulp van hun
twee zonen Franky en Steve en hun dochterAn het
"Restaumnt Rita" uit in de Kerkstraat teWenduine.
Het onderwerp van ons gesprek vcrschoof echter
zeer snelvan ziin beroepsbezigheden nàarziin hobby
én passie: paarden.

"Mijn trootyaderwas verhuizer met Pààrd en kar"

"lk ben al op heel jonge leeftijd in conEct gekomen
met paarden via mijn groowader die een verhr]is-
farma uilbaatte. Hii verhuasde ziin klanten met
Brabanlse lrekpaarden. lk was onmiddellijk onder
de indruk van de pracht van deze viervoeters. Want
het ziin toch fantastische dierenl"

ln 1973 kochr.lohn ziin eerste paard, eigenlijk vooral
omdatziln echlgenote graag paard reed. Maar algauw
gint hij een stap verder en kocht een volbloedpaard.
Vanaf dat moment kwam hil in een heel andere we-
reld terecht. Hij trok naar Engeland en later naar ler-
land,waar hij kennis maakrc met plaatselijke trainers
waarvan hij de knepen van het vak leerde. Hii kocht
nog enkele jonge paarden en in 1977 won hii zijn
eerste koers op deUy'ellingtonrenbaan in Oostende.
Daarop volgden nog talrijke overwinningen. ln de ia-
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ren 80 won hii in de caleSorie Salop daverse grote
klassiekers op deWellingtonbaan. Tegenwoordig
komen de oranie kleuren van zijn paarden en hun
berijders (iockeys) vooral in Deauville, Chantilly, Pa-

riis en andere Franse pistes ui! de veí

"lerland is momenteel het beste land in Europa
om veulens te kopen"

"lk koop graag jonge veulens in lerland. Vooraf be-
kijk ik de uitgebreide cataloog met alle paàrden en ik
overloop ze allemaal. Telkens als ik een rilling over
me heen voel gaan, stip ik het paardje aan. Enkele
daSen later doorblader ik de cataloog opnieuw en

als ik hetzelfde gevoel krijg, noteer ik de naam. Ver-

volgens trek ik naar de verkoop en als ik in het con-
tac! met het veulen terug een rilling door me heen
voelgaan,dan bepaal ik voor mezelÍ een prijs waar ik
nooit boven ga. lkbenvanoordeeldatiewel met je

hart moet kopen,maar je dien! uireraàrd ook je bud-
get in het oot te houden."

"Het is onz€ Íamilietuin"

AlsJohn overzijn paarden begintte praten,is hii niet
meer !e sluiten. Hii leSt de achtergrond uit van de

spreuk "Een Segeven paard ma8 je niet in de bek kij-
ken",wat betekent datje nier mag proberen de prijs
van een geschenk te achterhalen.
"Het is van belang dat de bovenste rii en de onder-

ste rij tanden mooi op elkaar bijten. Ook de kee

spreekt boekdelen over de waarde van een Paard.
Verder le! een paardenliefhebber ook allijd op de

vorm van de rug,de borst en de stand van de Poten.'
De voeding van zijn lievelingsdieren kiest John ook
nauwgeze! uit. Op het menu staan onder rneer ha-

ver. gersc, selder, melkpoede.. calcium. vrtamr'1en.
luzernhooi en uiteraard water. Hij vertelt not di-
verse anekdotes,waaruit bliikt da! hij veel fantast sche

momenlen beleefd heeft met ziin volbloeden. Hil
maakte echter ook een aantal tegenslagen mee die
hem pijn deden. "Onze merrie Pasolina die ons al

veel plezier bezorgd had met overwrnnr'lSe'l rn

Sterrebeek had een schitlerend veulen dat op trai-
ning fantastische zaken lie! zien. Zijn toekomst za8

er veelbelovend uit tot hij op een dag ontsnapte en

op de Brusselse ring lerecht kwam. Hij werd er over-
reden door een vrachtwagen. Mijn zoon heeft er
gelukkig voor Sezor8d dat ik neerzat toen hij mlj dit
droevig nieuws l<wam vertellen."
''lk heb her teluk dat miin fami ie miin passie ..eL me
deelt. Miin zoons zijn praktisch elke ochtend samen

met mij bij onze paarden. we beleven veel plezier
aan het verzorgen,het aàníàken en het zien opgroe en

van onze volbloeden. De stallen en de weiden rond
ons huis zijn ei8enlijk onze familietuin. Zonder onze
paarden om ons heen zou ik me er niet ech! thuis
kunnen voelen" beslui!John onze geanimeerde ont-
moefln8, Noël De aere

DIAPAL
Diopo nv
Bekedijkstroot I

8490 Jobbeke
Íel. 050/81 l5 73
Fox 050/81 l0 83
e moilr inÍo@diopol.be
website: www.diopol.be
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Evenementenkalender
Teru gkerende evenem enten

di

di

4d. di

di

woe (behalve

de maand)

don

don

2d" vrii
laatste vrii

2d' zon

2dè en 3dè zon

vd. maand

t9
t9
t4
t4
2t
t2. t5
t4

t9

t9
t9
t8-20
t6-t7
t9
r9.30

20

8-tI

t5- t8.30

sporczaal

sporczaal

Boldershof
Boldershof
sportzaal

Boldershoí
sPortcentrum

Sint-14ichielskerk

volleybal

turnles
kàartnam iddat
bolling op troumadame
volleybàl

warme maaltijd

kaartnamiddag

repetitie zangkoor

repetitie koor
hobq/club
hiphop en íreestyle

kleuterdansen

kaarten

kaarten

biljart

militària ruilbeurs

schiednt wip

vakantieSenoegens

vakantiegenoegens

KBG Zuienkerke
KBG Zuienkerke
30-70 volleybalclub

parochie

Gepensioneerdenbond

14eetkerke

Sint-l,lichielskoor

Gregoriaans zangkoor
vakantiegenoegens

paso doble

De Troeíkaarte rs

Driekonintenkaarters
Billart 2000

BlauweToren

Blauwe Torenvriend en

Sint-llichielskerk
cafetaria

notelaar
gem€€nteschool

Boldershof
herbert Drie Koninten
Boldershoí

Nieuw Blauwe Toren

Nieuw Blauwe Toren

APRIL 20O5

do 2l
vÍii 22

zon 24

za l0

za 30

t4
t9

r3.30

I

r0- t8

Íietstocht naar Nieuwwege
chocokaartinS tw
parochiale werken

internationale tweedaaSse
voettocht
tentoonstellint

KBG Zuienkerke
parochieraad Houtave

Semeenteschool
tweedaagse

cultuurraad

stert Kerkstrààt
De l4aere

gemeenteschool

starc Grote l'lerkt
Blankenbërge
spietsela

MEt 2005

zon I

zon I

zon I

don 5

7-t7

It-t4
t0- t8
8- t2

rommelmarkt en

oude ambachtenmarkt
optreden Duo Magit
kunsttentoonstelling
Rerum Novarum vierint

gemeentebestuur

gemeentebestuur

cultuurraad

Zuienkerke dorp

Nieuwmunster dorp
spietsela

spietsela

3l

DATUIí UUR ORGANISATIE PLAATS

DATUM UUR OIISCHRI]VING ORGANISATIE PLAATS

DATUM UUR OMSCHRUVING ORGANISATIE PLAATS



zon I
di 24

vríi 27

za 28

zon 29

Meetkerkse Moerentocht

''lk heb een gsm.Wat nul
door dhr. KoenraadVan

Landuyt - bowlint
kermisweekend met avondmarkt

sportraad

KVLV Nieuwmunster

sPortcentrum Meetk€rke

De Bommel

Zuienkerke dorp

processie en barbecue

luNt 200s

zon 5

di7
\rij 24

zat 25

di 28

t4
t6
t9
t3

t4

sneukelroute
bloed teven
binSo avond

Roefel

kruiden- en bloemwandeling

Vakantiegenoetefls

Rode Kruis
gemeenteschool

stuurtroeP Roefel

KVLV Nieuwmunster

cafetaria temeenteschool
sPortzàal temeenteschool
sPorczaal temeenteschool
gemeenteschool

Knotwilt

JULt 2005

vrij 8

vrii 8 19

ll-juli vierinS

barbecue

cultuurraad caíetaria

-l

OPROEP AAN AL DE VERENIGINGEN

STUUR ONS UW JAARKALENDER.WU
PUBLICEREN ZE GRATIS

ARTTKELS BINNEN VOOR 30 JUNI 2005

ann.m ichiels@pu blilin k.be

MAAK OOK GEBRUIK VAN DE

ACTIVITEITENKALENDER
IN DÉ GANG

VAN HET GEMEENTEHUIS

ZOVERI,II,]DEN DE VERENIGINGEN

ACTIVITEITEN OP HETZELFDE

I,lOMENTTÉ ORGANISEREN,

Donald Lambrecht

CercmoniemeeÍer voor huwelijken en

anderc fesliviteiten

Verhuur van:

ceremonicwagens * bruidswagens x koetsen

ceremoniebussen 'i tapljrcn * laurieren. enz...

Blankenbergse sieenweg l3B/Bus 2

8377 Zuienkerke

tel.0473 40 73 40

ceremonielambrechl@skynel.be
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Polderkrant-puzzel
Beste puzzelàars,

Een aandachtige lezer van her Polderkrantje meldde ons dat in de vorige puzzel een foutie Seslopen was.Op liin 8 was er
een vakje teveel gep laatst, roc h hebben we een winnaar kunnen trekken uit de l2 juiste inzendinsen.De winnaar is Frank

Scheemaeker uit Houtàve. Proficiat.

Het iuiste woord was BOLLEWANGENHAPSNOET. een woord dat in Van Dale terut te vinden is en een koosnaamPie

is voor iemand met dikke wanSeties.

Hier volSt de nieuwe puzzel :

l. De oplossing voor elk van onderstaande gezochte woorden is terut te vinden in ons informatieblad.

2. Als alles correct is ingevuld krijg je verticaal. in de gearceerde vakken een volledig woord te lezen.lenJ staan in twee

verschillende vakjesl Ligtende streepjes (bv. OCMw-voorzitter), betrippen bestaànde uit mee.dere woorden (Ko-

ningAlbertplern) sluiten àan zonder rpàcie.

3. Stuur uw volledige oplossing door middel van onderstaand formulier naar Redactie Polderkrantje, Kerkstraat l7
8177 Zuienkèrk€ vóór l5/05/2005 Enkel het verricale woord volstaàt dus nietl

4. Onder de juiste inzendinten wordt één winnaar uittetrokken die een waardebon van € 10.00 toeteÍuurd krijgt

Naam enVoornààm:....
SLraac:,..,.

Gemeente:.,..,.,..,..,.. Postnummerr..,.,.....-...-..,....-

L plaàtselijke vedette die groep r-Remount versterkt.
2 welke golf brengen plaatselijke schrijvers

3. or8anisator Meetkerkse lloerentocht
4. website inlichtingen elektronisch paspoort
5 voor wat kaart de parochieraad Houtave

6 nieuwe Semeenteliike raed

Z welke organisa(ie telt 16000 vriiwillitersl
8. plaats zuienkerkse kunsttentoonstellint
9. actie prevenriedienst

10. wat teeft provincie gratis aan de vrijwilliter
I L familienaam aureur (winnaar Souden uil) el netro en

ik
12. musical temeenteschool
13. minister van sport
14. van welke deelgemeente heeft redactie oudè fotot

nodig

15. wat verkoopt de Semeente openbaar per opbod.

ll.

tí.
t5.
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POLDERKRANTJE, l5 april 2005

Driemaandelijks rijdschriít graris aan de bevolkinS aanteboden door het Gemeentebestuur in samenwerkinS met a 1e

INHOUDSOPGAVE

Semeenteràad

inÍormatie

vroeSer en nu

oPenbare werken en

p. I onderwij!

p 2-4 sport en vrije tijd

p.5-9 bibliotheek

p. l0 politie

p. 19-20

P.2l
p.22-23

P.23

p.25-27

p.27 -28

p.29-30

verenitingen

technische dienst p. I I senioren

landbouw & milieu p. l2-13 burterliike stand

cultuur

jeutd

Preventie

p.l4-17 mensen n bii ons p.3l-32

p. 18 evenementenkalender p.33-34

p. 18 puzzel P.35

Verancwoordèlijké ! irgever: College van Bur8emeester en Schepenen.
Redacrieraad: W m Cools, Nöel Delaere, Els Fockedey. EvaVerbursh en Ann l'1ich eh.

Verspreid: 3l januari, l5 april, l5 juli, l5 oktober 2005.
Artikels zijn àtiid welkom.Gelieve ze lmaand voor herverschijnen binnen rc brenten. ann.michielsíOpubliink.be

De redactie behoudt zich het recht voor artike s niet te pub iceren, in te korten oí te wijziten.

NUTÏIGE ÏELEFOONNU}íMERS

cemeenebesruur zuienkerke 050/42.70.48 (fax.050/42.85.45)
frankvgoethals@publilink.be

Politie Zlienkerke 050/4L I4.I4 (fax.050/4 L96.96)
Technischè Dienst 050141.75.77 líax.050141 .75.771
OCMW 050142.79.98 lÍax 050t42 67 37)

sociale.dienst@ocmw-zuieokerke.be
Bibliothe€k Zuienkerke 05o142-45-4s
PwA 050/42.70.48 (wo€nsdagnàmiddaS)
PWA Blankenberge 050142.99.47
IPZ Bla.kenberge'Zuienkerke l0l oí 050/41.10.05
Bràndweer De Haan 050/41.20.20
lnformatie Elektriciteit, aardgas
kabeldistributie en lvater 078/35.15.35
déÍect 078/35.35.00
melden gasreuk 0800/ó5.0.ó5
deíect openbàreverlichting 050147.70.48

OPENINGSUREN GEXEENTEHUIS
Her gèmeentehuis is iedere werkdaS open vàn 9 uur tot l2 uur en de wo€nsdàgnamiddag van l3 tot ló.30 uur
Andere namiddaSen is het gemeent€huÈ gesloten.
Elke eerste woensdag van de maand zijn alle diensten van het gemeentehuis open van l5 uur tot l9 uurl
woensdas 4l'4El- llUNl- 6JUL|200s
Hetgemeentehuis zalgesloten zijn op donderdag 6 mei,vrijdag 7 mei,maandag l6 mei , maandag I I juli en donderdaS 2l juli2005.
OPENINGSUREN PWA
l€dere woensdagnamiddaS van 13.30 rot l6 uur
OPENINGSUREN POST
lëder€ w€rkdag van I I tot 12 uur
OPENINGSUREN BIBLIOTHEEK DE SOEKENNOK (aan de Nieuwe Steenwèg)
ledere woensdaS van lTrot 19 uur ledere zaterdag van l0 rot l2 uu r. Tel. 050/42.45.45
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à
d
Plootsen von qlle ponnen- en leiendoken,
plottre doken, dokromen en dokgoten
(rcnovolie en nieuwbouwl
Alle houten kopconshuclies
lsoleren von zolders
Bezetten von gevels mei leien,
kleidokponnen, menuiseÍiteplolen

-rffi

en Glosol- of Gronulilhploten

Wiiblijvende & kosteloze priisopgove
GeÍegislÍeerd & erkend oonnemer
l0 ioor woorborg op olle, door ons
ui§woerde we*en mits er
niets, door derden,
werd oon gewiizigd

E\

sPEClOi{),C
,J

FRANK BONNEURE
BLANXENBERGSE SïWG.í.I5. BRUGGE. O5O/3í,I748
KLANÏENPARKING - ZAT.NM. & ZONDAG GESLOTEN

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

AIle topmerken in huis,

Nlkon oLYMPIJS

.@ canon @

L

FUJIFILM H -{,

L



Restouront - Feestzool

De Grote Stove

Specioliteit: Forellen & CÓte à I'os

Stefon en Notholie Pittery- Verhelsl
Nieuwesteenweg I 40

8377 Zuienkerke
Íel/Fox:05O.42.65.64

(gesloten: dinsdog en woensdog,iuli en ougustus enkel de dinsdog)
Feeslzool tot 180 Personen

Emoil : inÍo@deoroleslove.be Webslle: @.degíolenove be


