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POLDERKRANTJE, 31 januari 2001.

Driemaandelijks tijdschrift van het College van Burgemeester en Schepenen.

Ver antwoor delijke uitgez;er : I eannine Samijn

Rednctieraad: leannine Samijn, Ereddy Decnncq, Antoine Perneel, Ann Michiels.

Dit tijdschrift wordt gratis aan de bevolking aangeboden door het Gemeentebestuur in samenwerking met

alle adverteerders.

Verspreid:31januari, 15 april, 15 juli, 15 oktober 2001.

Artikels zijn altijd welkom.
Gelieve ze 1 maand voor het verschijnen binnen te brengen.
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Het gemeentehuis is iedere rterkdag open van9 uur tö1,12 '

uur en de woensdagnamidclag r an I3 tot 16.30 uur.

Andere namiddagen is het gemeentehuis gesloten.

Op de tweede en vierde r, oeusdag van de maand is het ge-

meentehuis open tot l9 uur:

14 en 28 februari, l4 en 28 maart en 11 en 25 aprii 2001

Het gemeentehuis zal gesloten ziin op paasmaandag

16 april 2001.

Iedere,woensdagnamiddag can 13.30 tat 16 uul l

OPENINGSUREN POST

,ledere werkdag:tan 11 tot 12 uur ,'. ,, ,,,,,,' ,,: 
,,

OPENING SUREN BIBLIOTHEEK

Iedere woensdag van i7 tot 19 uur

Iedere zaterdag van i0 toi 12 uur
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Beste medeburgers,

Het is alweer een jaar geleden dat wij

elkaar geluk, voorspoed en een goede

gezondheid toewensten voor het

magisch jaar 2000.

Ook nu hou ik er aan U namens het

Schepencollege, de leden van de ge-

meenteraad en in mijn naam het al-

lerbeste toe te wensen voor dit
nieuwe jaar, tevens eennieuwe eeuw

en een nieuw millennium. Hoewel

een nieuwe "eeuw" werd ingezet,

was er nochtans minder sensatie en

spektakel te beleven dan op één ja-

nuari 2000.

In mijn nieuwjaarstoespraak van vo-

rigjaarverzekerde ik U opnieuw pa-

raat te staan, met een sterke groep

medewerkers, om Zuienkerke rustig,

veilig en gezond de 21ste eeuw bin-

nen te loodsen.

Met de fusie van de twee partijen

Gemeentebelangen en Veilig Vernieu-

wen die resulteerde in de partij "Lijst

Burgemeester" zijn wij hierin ten

volle geslaagd. Goed samenwerken

is immers de basis van elk succes. We

zijn inmiddels een nieuwe legislatuur

gestart met grotendeels dezelfde

raadsleden.

AIs wij in het kort even terug blikken

naar de realisaties van het voorbije

jaar dan mogen wij tevreden zijn met

wat verwezenlijkt werd.

Sinds één september hebben de leer-

lingen van de gemeentelijke basis-

school hun intrek kunnen nemen in

de lokalen van het nieuw complex.

De speelpleinen werden verder uit-

gerust en bij goedkeuring van het bij-

zonder plan van aanleg zal binnen-

korthet jeugdlokaal op het speelplein

te Zuienkerke geplaatst kunnen wor-

den.

Achter het gemeentehuis werd een

nieuwe loods opgetrokken.

Van zodra de omgevingswerkenvol-

tooid zijn, zullen de wagens van de

gemeenteLijke diensten er hun onder-

dak vinden.

In de Vagevuurwijk werd het gasnet

uitgebreid en diverse landbouw-

wegen werden gerenoveerd mede

dankzij de samenwerking met de

Nieuwe Polder van Blankenberge.

In het kader van de hrtelpolitiezone

Blankenberge-Zuienkerke werd in-

middels het politiecollege gernstal-

leerd. De installatie van de politie-

raad volgt op één april. Als piloot-

project voor meergemeentezones is

de samenwerking met de rijkswacht

en politie Blankenberge vlot verlo-

pen, zodat de politiediensten nu

reeds operationeel en geïntegreerd

werken.

Wat zijn nu onze perspectieaen ooor de

toekomst?

Binnen enkele weken zal gestartwor-

den met de restauratie van de Onze-

Lieve-Vrouw kerk te Meetkerke en de

Sint-Michielskerk te Zuienkerke.

Wij wachten ook nog op de goedkeu-

ring van de dossiers voor het herstel-

len van de ramen en muren van de

Sint-Bartholomeuskerk te Nieuw-

munster envan de 3e fase van de Sint-

Bavokerk te Houtave.

De wijk Kruiskalsijde en een gedeelte

van de Blankenbergse Steenweg zal

voorzien worden van riolering en

aangesloten worden op de bestaande

collector.

Tevens zullen in de wijk IGuiskalsijde

de werken gestart worden voor de

aanleg van een gasnet en het onder-

gronds brengen van de openbare ver-

lichting, laagspanningsnet en TV-

distributienet.



Diverse landbouwwegen zullen in

een volgende fase van een slemlaag

voorzien worden.

Om de veiligheid van de weg-

gebruikers te verzekeren, zullen in-

dien nodig verkeersdrempels worden

aangelegd.

Er zal ook verder gestreefd worden

voor een betere uitrusting van de

fietspaden langs de rijks- en

gemeentewegen.

De stenen windmolen te Meetkerke

zal door het provinciebestuur in sa-

menwerking met de eigenaar en het

gemeentebestuur gerestaureerd wor-

den. Windmolens speelden destijds

een belangrijke rol in de droogleg-

ging van poldergebieden. Deze ste-

nen molen met scheprad is sinds 1942

als monument beschermd. Na reno-

vatie zal de molen enkele weekends

per jaar voor hetpubliek opengesteld

worden.

De verdere opmaak van het gemeen-

telijk ruimtelijk structuurplan met

bijzondere aandacht voor de zone-

vreemde woningen en bedrijven is

een van onze prioriteiten.

Zuienkerke, grotendeels gelegen in

agrarisch gebied, wordt ten volle ge-

confronteerd met zonevreemde wo-

ningen. De onzekere toekomst van

deze woningen zorgt voor veel on-

rust bij de bewoners.

De hogere overheid heeft de gemeen-

ten de opdracht gegeven om via het

gemeentelijk structuurplan de zone-

vreemde toestanden op te lossen. Te-

gen 2004 dienen uitvoeringsplannen

te worden opgemaakt waarbij geïso-
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leerde woningen of groepen

ingekorreld kunnen worden als

woongebied met landelijk karakter.

Wij zullen hierbij planmatig en bij-

zonder alert te werk gaan teneinde

voor iedereen een passende oplossing

te vinden waarbij de eigenheid van

de gemeente gevrijwaard blijft.

De geplande industriële zand-

winning tussen de Blankenbergse

Dijk Ztid, de Vagevuurwijk en het

recreatiegebied Polderwind is ook

één van onze grote zorgen en zal ver-

der van nabij gevolgd worden. in het

verleden heeft de gemeente zich

steeds tegen een verder zandwinning

verzet.Wij zullen dan ook alles inhet

werk stellen om er de Bestendige

Deputatie van te overtuigen dat de

industriële zandontginning niet ver-

enigbaar is met de omgeving en dat

de vergunning moet geweigerd wor-

den.

Dit jaar zal eveneens gestart worden

met het bouwen van dertien flats

voor bejaarden en alleenstaanden in

de panden van Matthys & De Rese.

Dit is een realisatie van de West-

Vlaamse Intercommunale voor

Huisvestingsbeleid in samenwerking

met het gemeentebestuur.

In het verleden hebben wij steeds in

goede verstandhouding kunnen sa-

menwerken met de diverse lokale

adviesraden. Wij hopen in de toe-

komst op een zelfde manier verder te

kunnen werken. Het oprichten van

een gemeentelijke landbouwraad is

onze volgende doelstelling.

Op één aprii r,l,ordt de nieult,e raatl

r.an het O.C.M.W. geïnstalleerd. Een

goede samenr,t etking tussen hei

O.C.M.W. en de gemeente is varL

groot belang. De initiatier,en van het

O.C,M.W. zullen dan ook verder r,r,or-

den ondersteund. De opvang r.an

asieizoekers is ook in onze gemeente

niet meer onbekend en r,ergt steeds

meer inspanningen.

De r,ier speelpleinen zullen verder

r-ritgebouu,d worden en in samen-

spraak met de jeugdraad za7 gezocht

rtorden naar oplossingen r.oor hun

rroden en problemen.

Ook rlit jaar zul1en dankzij gelden uit

h.et sociaal rmpr-rlsfonds diverse acti-

r-iteiten r oor c1e 12 tot 18 jarigen ge-

realiseercl kururen rr.orden.

Dar-ik zii .1e medeu.erking van vele

r njrrilh*ers za1 opnieun, r,oor de kin-

clererl r-an 6 tot 12 jaar een Roefeldag

georgarilseerd rr-orden.

ps 
-speelp leint-erking "De Pioeters"

die instaat r-oor de opvang van de

kintlererL r-au 3 tot 12 jaar tijdens de

lakantieprgriodes zullen rrerder wor-

den ondersteund.

Dit schooljaar kreeg de gemeente van

de or-erherd subsidies om de sport te

promoten bi1 c'1e jeugd. Er n'erden dan

ook a1 clir-erse rnitiatieven genomen

en ook ditlaar rvordennieuwe ideeën

uitgel'erkt.

Ook de bejaarclen r'r,orden niet verge-

ten. Op 7 maart r'r,ordt voor de tweede

maal een seniorennamiddag gehou-

den voor a1le 60-plussers.

Geleidelijk aan zullen wij in het jaar

2001 r.erder l,ertrouwd moeten raken

met de Euro, rt ant rranaf 1 januari

'\Ètrtïí
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2002 zullen de euromunten en -bil-

jetten ingevoerd worden.

Zuienkerke zaL zeker en vast waken

over zijn financiën, want goed bestu-

ren kost geld en de hogere overheid

schuift steeds meer lasten naar de

gemeenten toe.

Wat zullen de werkelijke kosten zijn

van de interpolitiezone?

Ingevolge het vreemdelingenbeleid

zullen de tussenkomsten voor het

OCMW groter worden. Ook de loon-

lasten worden voor de gemeenten

steeds groter. Door een efficiënt be-

leid en beheer zullen wij er in ieder

geval naar streven de belastingsdruk

zo laag mogelijk te houden.

Zuienkerke is een mooie gemeente

waar het goed is om te wonen en te

leven.

Ik wens dan ook dat wij verder deze

koers zullen varen mede dank zij de

steun van vele mensen die zich voor

onze gemeente inzetten. Dank aan de

Schepenen, raadsleden, personeel en

allen die steeds voor onze gemeente

paraat staan.

Wij kunnen ook steeds rekenen op

een goede samenwerking met onze

buurgemeenten waarvoor mijn op-

rechte dank.

Indien iedereen zich op een of andere

manier verder blijft ten dienste stel-

len dan kunnen wij het jaar 2001,

hoopvol tegemoet zien.

Latenwij om ditnieuwe jaar goed in

te zetten dan ook het glas heffen op

eenieders gezondheid.

uw burgemeester

Henri Cuypers
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1. Ontslag van de heer Storme Martin, gemeenteraadslid - akteneming.

De gemeenteraad neemt akte van het ontslag van de heer Storme Martin

2. Onderzoek geloofsbrieven van de heer Carly Ronald, 1e opvolger: aanstelling en eedaflegging.

De heer Carly Ronald wordt tot gemeenteraadslidtitularis aangesteld, hij zaThetmandaat van de heer Storme Martin,

ontslagnemer, voleindigen.

3. Begrotingswijziging nr.2 - gemeente.

Na bespreking keurt de gemeenteraad eenparig de begrotingswijzigingnÍ.2van het dienstjaar 2000 goed.

GEWONE DIENST Ontvangsten Uitgaven Saldo

L23.370.455 1ï At2 U9 - 9.701.691

Algemeen resultaat begrotingsrekening 1999 10.011.527

Geraamd algemeen begrotingsresultaat van de gewone dienst 309.833

BUITENGEWONE DIENST Ontvangsten Uitgaven Saldo

L00.207.203 1,03.686,199 - 3.178.996

Algemeen resultaat begrotingsrekening 1999 3.478.996

Geraamd algemeen resultaat van de buitengewone dienst 0

4. Budgetwijziging nr. 1 OCMW dienstiaar 2000 - kennisname

De gemeenteraad neemt eenparig van de budgetwijziging nr. L voor het dienstjaar 2000 van het OCMW.

Exploitatiebudget

Werkingskosten Algemeen bestuur en centrale administratie + 88.000

Sociale bijstand + 2.494.500

Werkingsopbrengsten Algemeen bestuur en centrale administratie + 2.000

Sociale bijstand + 2.580.500

Het gemeentelijk aandeel blijft ongewijzigd,

@td

Nieuwe uitkomst na wiiziging

Nieuwe uitkornst na wijziging

À+



S" 1ff*pigi6 lr' 2 OCMW dienstjaar 2000 - kennisname

ne gemeeÍthaad neemt eenparig kennis van de budgetwijziging nr. 2 voor het dienstjaar 2000 van het OCMW.

Fqloildtbudget

: l -. ,1. l:,r, '! lill

: I r.. i-. i:,'l'lllgngsten

Sociale bijstand

Sociale bijstand

+ 290.000

+ 290.000

I.:, . -; ii rr ru*\-s Lt u d ge t

trnvesteringen

Financiering

Opvanginitiatief

Eigen vermogen

+ 330.000

+ 330.000

--i= . :- :-.eentelij k aandeel blijft ongew ljzrgd.

6, herkfabriek St.-Michiel Zuienkerke: begrotingswijziging nr. 1- advies

l= :en-Leenteraad verleent eenparig gunstig advies omtrent de begrotingswijziging nr. 1 van de kerkfabriek SintMichiel

Z,.,enkerke.

le balans bedraagt 1.571.025 frank in ontvangsten en uitgaven. Het gemeentelijk aandeel blijft ongewijzigd.

i. Begroting kerkfabrieken 2001 - advies

De begroting 2001 van ondertaande kerkfabrieken wordt eenparig gunstig geadviseerd.

Sint-Michiel Zuienkerke

Ontvangsten 1.309.880

Uitgaven 1.309.880

Saldo 0

Aandeel gemeente gewone ontvangsten 264.214

Aandeel gemeente buitengewone ontvangsten 111.804

Sint-Bavo Houtave

Ontvangsten 1.125.766

Uitgaven 1.125.766

Saldo 0

Aandeel gemeente 466.484

Sint-Bartholomeus Nieuwmunster

Ontvangsten 1.509.300

Uitgaven 1.509.300

Saldo 0

Aandeel gemeente 676.351
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GIDICO
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nieuwe steenweg BB
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AAI{ILEG EDI

Leeglandstraat20

Tel. 050/31 16 50

OI{TDEBIIOITD
8377 Zuienkerke

Fax050/319877
csM0476/361,650

DIAPAL NV - Bekedijkstroot I - B49O Jobbeke - Iel. (O5O) 8l.l5.73 - Fox (050) 81,10.83 
I

usr*BurrrunrNc ip 't IfOgIfStj
Nieuwe steenwegf 64 - 8377 Zuienkerke - lei. O5Ol41 19 66

DageUiks open van ? u tot I2 u 30 en van 13 ; 30 rot 19 u
op ZO}IDÀG doorlopend open van 7 u tol 15 u.

5lroenten, fruiL, kaas, charcuterle, kaasplankec, fruii,rnanden, biermanden,

§rote keus wijnen en sterke dranken - dageh.;ks r.a::al 7 u brood.
boterkoeken en patisserie - kranten. tgdschnf-"er e: -.:enskaarien



rl :z e-L ieve-\ rouw Meetkerke

--- -rlLtrLt 654.200

- ,:,:'. Èi'. 654.200

0

.--.::.Èer Semeente Zuienkerke 185.671

.r- -, :- ; <ri >tadsbestuur Brugge 23.206

il \leuite Polder van Blankenberge:

eoedkeuring programma 2001 van

de qeuone onderhoudswerken aan

:,nberaarbare waterlopen van 3'
c ategorie

:=. .:...:r;eeL r-an de gemeente in de

:. r.::-i: der werken bedraagt

-:--- lfrank

L Bepaling van de voorwaarden en

uijze ran gunnen voor het aangaan

\an een lening ter financiering van

de rerbeteringswerken aan de

landbouwwegen Loweg/ Marewegr

Oude Weg, linzestraat, Wester-
nieuu rveg Zuid en Langedorpweg

l. -e:-urg ten bedrage van 8.474.000

::...:'.i ler financiering van het ge-

:-:e:'Ltelijk aandeel voor de 'u.erbe-

:=:-:r.q-.lverken aan de landbouw-
'.'. ::en Lolveg, Mareweg, Oude Weg,

-t:'.ze:traat, Westernieuwweg Zuid

e:. iangedoryweg te gunnen via de

r.l'.erhandelings-procedure zonder

,.'.... I i f gaande bekendmaking.

Du,rr r-an de iening; 20 jaar.

1 0. Gemeentelilke Basisschool:

aankoop van meubilair en

uitrusting

De qen-Leenteraad keurt eenparig de

aadroop goed van volgend meubilair

en uitrusting \roor de gemeentelijke

basrsschool:

. een bureau r,oor de klas van het 3"

leeqaar: raming 15.000 frank

. drie 5-vlaksborden: raming

120.000 frank

r instapcombinatie 1 van een

modulair speellandschap be-

staande uit 3 speelranden: raming

54.000,-fr.

1 1. Aankoop frontmaaier

De gemeenteraad keurt eenparig de

aankoop goed van een frontmaaier

tenbehoeve van de technische dienst.

De raming bedraagt 800.000 frank.

12. lnrichting bergplaats achter het

gemeentehuis: goedkeuring

De gemeenteraad keurt eenparig de

aankoop goed van de materialenno-

dig voor de elektrische-, sanitaire- en

verwarmingsvoorzieningen voor de

bergplaats achter het gemeentehuis

en de aankoop van stapelrekken om

gereedschap op te bergen.

De werken zullen uitgevoerd worden

door het gemeentepersoneel van de

technische dienst.

De raming bedraagt 750.000 frank.

13. Wijze van gunnen studieopdracht
van de omgevingswerken voor de

bergplaats achter het gemeente-

huis

De gemeenteraad verleent haar ak-

koord om de studieopdracht aan een

extern studiebureau toe te vertrou-

wen bij middel van een onderhan-

delingsprocedure zonder vooraf-

gaande bekendmaking.

14. Wijze van gunnen studieopdracht

voor de restauratie van de

kapelletjes voor de ommegang ter
verering van de H. livinus op het

kerkhof te Houtave

Gelet op de slechte toestand van de

kapelletjes voor de ommegang ter

verering van de H. Livinus op het

kerkhof te Houtave en deze dringend

dienen gerestaureerd te worden, ver-

Ieent de gemeenteraad haar akkoord

de studieopdracht aan een extern

studiebureau toe te vertrouwen bij

middel van een onderhandelings-

procedure zonder voorafgaand

bekendmaking.



1, Ontwerp Provinciaal Ruimtelijke

Structuurplan West-Vlaanderen -

advies

De gemeenteraad van Zuienkerke

geeft adviezen en opmerkingen

omtrent het ontwerp van het Provin-

ciaal Ruimtelijk Structuurplan West-

Vlaanderen.

2. Verbeteringswerken aan KWS-

wegen Biezenstraat e.a.:

aanpassing wijze van financiering.

Het saldo van bovenvermelde wer-

kery ten bed ruge v an 226.7 23 Ír ank te

financieren met eigen middelen.

3. Vaststellen één voorlopige

twaalfde

4. Overdracht van bevoegdheid aan

. het schepencollege inzake de

opdrachten van het dageliiks

beheer

6. Wijze van gunning studieopdracht

voor de aanleg van een verkeers-

drempelin de Prins leopoldstraat

De gemeenteraad verleent haar ak-

koord om de studieopdracht aan een

extern studiebureau toe te vertrou-

wen en gelast het College van Bur-

gemeester en Schepenen met de uit-

voering van dit besluit.

Ceheime zitiLng

1. Eerrol ontslag gemeentesecretaris

\!egens het bereiken van de

pensioengerechtigde leef tijd

De gemeenteraad besluit aan de heer

Freddr- Decar-rcq, gemeentesecretaris

van de fusiegemeente Zuienkerke,

een'o1 ontslag te r-erlenen uit zijn

functie met ingang van 01 augustus

2001 en aan betrokkene de toelating

te r,erlener-L de eretitel r,an zijn ambt

te dragerr.

5. Goedkeuring van de ontwerpÍase 1 voor het aanleggen van riolen in de wiik

Kruiskalsijde en aansluiting op de collector te Zuienkerke via de

Blankenbergse Steenweg

Aangepaste raming der n'erken:

DWA-riolering

Bor,enbourv

Afkoppelingswerken

Algemeen totaal der r,r,erken

Subsidie Aanvullende Geu'estbij drage

75 oÀ van (23.183.721. + 7.672.21i)

ik aandeel

23.183.721,-

12.028.610,-

1.612.245,-

36.824.576,-

18.596.975,-

18.227.601.,-

1. Mededeling in verband met de

benoeming en de eedaflegging van

de burgemeester.

Er wordt leztng gegeven van het ko-

ninklijkbesluit dd. 11 december 2000

waarbij de heer Cuypers Henri tot

burgemeester van de gemeente werd

benoemd, alsmede van de eedafleg-

ging in handen van de gouverneur

van de provincie West-Maanderen op

15 december 2000.
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2. Onderzoek naar de geloofsbrieven,

eedaflegging en installatie van de

gemeenteraadsleden

De aanwezige verkozenery behalve

de heer Paul Dewull afwezig wegens

ziekte, leggen beurtelings in de han-

den van de voorzitter de eed af

De Clerck Remi

Vanbesien Leo

De Vlieghe Alain

Cools Wim

Demeyere ]acques

Deschoolmeester-Van den Bossche

Nicole

Van Thourhout-Samijn ]eannine

Storme Martin

Lucker-Vandenbussche Martine

en ze worden als gemeenteraadslid

gernstalleerd.

' I r ll
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3. \hststellen van de rangorde der

Eerneenteraadsleden

Cezien de ranglijst van de gemeente-

raadsleden pas kan worden opge-

steld rr-orden na de installatie van al

de verkozenen tot raadslid, en over-

negende dat de heer Paul Dewulf

ziin eed als raadslid nog dient af te

leggen, zal de vaststelling van de

rangorde plaatsvinden na de volle-

dige samenstelling van de gemeen-

teraad tijdens een volgende vergade-

ring.

4. Verkiezing en eedaflegging van de

schepenen.

Verkiezing van de eerste schepen

Mijnheer De Clerck Remi wordt ge-

kozen als eerste schepen.

Verkiezing van de tweede schepen

Mijnheer De Vlieghe Alain wordt ge-

kozen als tweede schepen.

Verkiezing van de derde schepen

Mevrouw Van Thourhout-Samijn

Jeannine wordt gekozen als derde

schepen.

l. Vaststellen van de ranglijst van de
gemeenteraadsleden

2. OCMW: akteneming ontslag lid en
onderzoek van de geloofsbrieven
van de opvolger

Vermits de heer EdwinAcke ontslag

neemt als OCMW-raadslid, worden

van mevrouw Sabrina Doom, 1" op-

volgel, de geloofsbrieven onderzocht.

3. Verkiezing leden OCMW

Negen leden werden verkozen.

1. Cherlet Urbain

2. Demeulemeester Diana

3. Demeyere Walter

4. De ]onghe Bernard

5. Vandenbussche Martine

6. Demaecker Henri

7. Storme Martin

8. Schouteeten-jonckheere Christine

9. Delaere Noël

4.Verkiezing leden politieraad

Demeyere ]acques en Deschool-

meester-Van den Bossche Nicole wor-

den verkozen tot lid van de nieuwe

politieraad.

5. Jeugdwerkbeleidsplan - Jaarplan
2001

De gemeenteraad keurt het jaarplan

2001 van het jeugdwerkbeleidsplan

goed.

6. Toekenning van een provisie aan de
gemeenteliike jeugdraad

De gemeenteraad keurt een provisie

van 10.000,-fr op een rekening van de

jeugdraad goed waarbil zij deze gel-

den kunnen beheren in functie van

hun uitgaven als werkingskosten. Op

voorstel van de gewestelijke ontvan-

ger wordt gevraagd de volmacht op

de rekening te verlenen aan de ge-

meentelijke jeugdconsulent die te-

vens zou kunnen beschikken over

een bankkaart-protonkaart. De pro-

visie wordt aangevuld na voorleg-

ging van de facturen.

7. Vaststellen toelagen voor het
dienstjaar 2001

De gemeenteraad keurt de toelagen

voor het dienstjaar 2001 goed.

I



B. Vaststellen belastingen en retributies voor het dienstjaar 2001:

De gemeenteraad keurt de volgende belastingen en retributies voor het dienstjaar 2001 goed.

AARD BELASTINGEN AANSLAG\IOET

Opcentiemen onroerende voorheffing 1800

Opcentiemen personenbelasting 10/
I /O

Belasting ophalen huisvuil - alleenstaande 750 Fr.

- gezin 1.500 Fr.

- 2cle verblijf 1.500 Fr.

- rronil-Lg vakantiedorp 2.500 Fr.

- kampee1pl3315 400 Fr.

Onbebouwde percelen 600 Fr./strekkende meter palende aan de straat

Dansgelegenheden cat. A: 10.000 Fr.

cat. B: 25.000 Fr.

Te huur stellen van kamers 1.500 Fr./kamer

Tweede verblijven 1 ;.1100 Fr. / tweede verblijf

Luxepaarden 1.000 Fr./paard

Kampeerterreinen 1.5r10 Fr. /kampeerplaats

Opcentiemen op de door het Vlaamse

Gewest geheven heffing ter bestrijding van

leegstand en verkrotting van

gebouwen en of woningen.

100 opcentiemen op c-le door het \/laamse Cewest

geheven heffing

Retributie huwelijksplechtigheid op

zaterdag,, zon- en feestdagen

3.000 Fr.

Honden 750 Fr./hond

Retributie op ophalen van snoeiafual 500 frank/beurt

Retributie op ophalen van grof huisvuil 500 frank/beurt

Retributie voor afschriften van

bestuursdocumenten

2 frank/bladzijde r-anaf 20 kopies

Retributie voor het verstrekken van schriftelijke

vastgoedinformatie.

1.000 frank

Retributie voor het verwerken van wit-

en bruingoed

koel- envriesapparatuur 650 frank/stuk

beeldbuishoudend bruingoed

TV's 550 fr./stuk

monitoren 200 fr./stuk

niet beeldbuishoudend bruingoed fr./stuk

t0



9. Subsidiereglement hemelwaterputten

De gemeenteraad keurt het gemeentelijke subsidie-

reglement voor de installatie van een hemelwaterput en/

of infiltratievoorziening, dat goedgekeurd werd voor het

jaar 2000, eveneens goed voor het jaar 2001.

10. Subsidiereglement voor het plaatsen van een

zonneboiler

De gemeenteraad keurt het gemeentelijk subsidie-

reglement voor het plaatsen van een zorureboiler, dat goed-

gekeurd werd in de gemeenteraad van 29/08/2000 en

geldig bleef tot 31 december 2000, eveneens voor het jaar

2001 goed.

11. faarverslag 1999 - kennisname

Het jaarverslag 1999 wordt goedgekeurd.

ffi ffi--fl-#"ffi §wwo'§:::.,,{4* f id" fu ,

I2. Begroting 2001 en financieel beleidsplan -
goedkeuring

De gemeenteraad keurt de begroting 2001 en het finan-

cieel beleidsplan goed.

Gewone dienst

Uitgaven 108.657.027

Ontvangsten 105.768.029

Geraamd resultaat van het dienstjaar -2.888.998

Geraamd algemeen begrotingsresultaat

vorig jaar + 3.383.833

Geraamdalgemeenbegrotingsresultaat 494.835

Buitengewone dienst

Uitgaven 68.166.804

Ontvangsten 62.61.6.804

Geraamd resultaat van het dienstjaar -5.550.000

Geraamd algemeen begrotingsresultaat

vorig jaar 5.550.000

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 0

GEMEENTE ZUIENKERKE

31..12.99 2.790

AANTAL INWONERS PER

31.12.00

mannen

GEGEVENS BURGERLIJKE STAND EN BEVOLKING

2000

DEELGEMEENTE OP

vrouwen totaal

il

AANTAL INWONERS OP geboorten 30

huwelijksaangiften 15

huwelijken 18

echtscheidingen 5

nationaliteitskeuze a
J

sterfgevallen 24

aankomsten 1,82

vertrekkers 175

ambtshalve schrappingen 5

interne mutaties 1B

Houtave 210 191 401

Meetkerke 200 191 397

Nieuwmunster 259 260 520

Zuienkerke 756 729 1,.486

TOTAAL 1.425 1,.371, 2.798



Polderelectro
Romain Liebaert-Willaert
Heerweg 20 - 8377 Meetkerke

Radio & TV technicus
OFFICIELE PHILIPS DEALER

Eigen hersteldienst: tel. O5Ol32 03 80

KEERSEBILCKM,
Dorpsplein 4 - Dud.zele - Tel. 59 91 88

Gevarieerd assortiment

Brood, koeken, gebak

en pralines, alsook ruime keus

fijne charcuterie en kaas

MEN BESTERAAN HUIS

FUNERARIUM

BEGRAFENISSEN, CRIMATIES

GRAFZERKEN

Snellegemsrraat 6 - 8490 Jabbeke - tel. 050/81 20 85

Funerarium:

Gistelsteenweg 329 - 5490 Jahbeke - tel. 050181 38 48

BROOD- EI{ BANKET

ffi&
ï# -E

ffiffi

VAN
HOUCKI, NV.

' :' Eefnegbrn§,tràeti44 " ,1

8490 Snellegem
Tel. 050/8 I 12 67 - 050/81 23 28

Fax 050/81 34 56

, : GESffiCIALISEERDINVERKOOF. l

VÀI{, 
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D§CHAPFEN uN.Hl*CHlrur§
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MEZ MOTOREN BELGIT]M
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AANTAT WONINGEN

Nieuwmunster 2L0 Houtave 160

Meetkerke 1.65 Zuienkerke 560

totaal L.1"00

Misschien hebt u hem al zien hangen:

misschien kreeg u reeds eenbrief toe-

gestuurd omtrent de activiteiten-

kalender...

Zuienkerke is een actieve gemeente!

Misschien kan het vermeden worden

dat een vereniging activiteiten orga-

niseert net op hetzelfde moment van

een schoolfeest, van een belangrijke

viering, van een eerste of plechtige

communie in één van onze 4 parc-

chies...

Het is waarschijnlijk voor iedereen

beter als een kaarting van de ene niet

op hetzelfde moment doorgaat alshet

souper van de andere biljartclub. . .

Het gemeentebestuur wil eraan mee-

werken om dit te vermijden. Daarom

hangt er sinds begin 2001 een

activiteitenkalender in de gang van

het gemeentehuis. Daar kan iedereen

zienwater gepland is enzelf zijnge-

plande activiteiten laten invullen. Het

is geenszins de bedoeling dat u zelÍ

op de kalender schrijft: dat doet een

bediende vooï u.

Het betreft hier dus geenszins enkel

de activiteiten die doorgaan in één of

andere gemeentelijk e zaal!

Alles kan erop vermeld worden wat

van gemeentelijk belang is.

Het laten invullen van een activiteit

houdt niet in dat u daarmee ook een

zaaltle hebt gereserveerd! Dat moet

u echt nog afzonderlijk doen.

Het gemeentebestuur doet dit om u

nog beter te dienen. We hopen dan

ook dat u er gebruik zult van ma-

ken...

Mijn zoontje is 2 jnar en 4 maanden oud

en wil absoluut nog niet op zijn potje

gaan.

Is dat niet te laat? Wat kan ik doen?

Mijn dcíchter is 15 maand en eet zeer

onregelmatig. Is dit niet schadelijk aoor

de gezondheid?

Mijn zoontje oan 6 weken is's aaonds

zsaak onrustig, Mijn moeder zegt dat ik

hem oerwen als ikhem oppak. Wat is jul-

lie mening?

Ik ben onthaalmoeder en heb een kindje

aan L8 maanden, dat regelmatigwoede-

aananllen krqgt. Hq probeerde eeÍt an-

der kindje te bijten. Wat kan ik dom?

Vanaf 1 januari hebben het regioteam

Brugge - Oostkust het bestaande

dienstverleningsaanbod aangepast

parallel met de groeiende aandacht

vooÍ opvoedings- en gezinsonder-

steuning.

In de huisbezoeken en consulten is er

aandacht voor de integrale ontwik-

keling van de baby en positief ouder-

schap.

Specifiek voor de peuterleeftijd voor-

zien we twee consulten" Ouders kun-

nen er terecht voor informatie en ad-

vies. We bieden een individueel ge-

sprek over het opvoeden vanpeuters

aan. Allerhande thema's zoals

zindelijkheid, eetproblemen, taalont-

wikkeling, grenzen stellen, conse-

quent opvoeden, ... kunnen aan de

orde komen. Het consult gebeurt

verder op afspraak in de bestaande

consultatiebureaus In de onthaal-

ruimte zijn leeslijsten en extra inÍor-

matie aanwezig. Een assistente ver-

zorgt ook ontwikkelingsgerichte ac-

tiviteiten met de peuters.
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Daarnaast kunnen ouders, grootou-

ders en dienstverleners ook persoon-

lijk of telefonisch terecht bii onze

opvoedingslijn of in ons regiohuis,

Steenkaai 36 te Brugge.

Dit voor inÍormatie en advies omtrent

thema's die in verband staan met de

ontwikkeling en opvoeding van

jonge kinderen tot 3 jaar. We beschik-

ken ook over folders en brochures

over bijvoorbeeld: huilbabY's, ge-

zonde voeding, taal, spelen.

\Vij ziln bereikbaar elke werkdag van

9 tot 12 ullr en op maandag eveneens

van 17 tot 20 uur oP de nummers

050i 3i.61.18 of 050/32.15.41'

Het College van Burgemeester en

Schepenen wijst er op dat alle vere-

nigingen die wensen gebruik te ma-

ken van de gemeentelijke aankondi-

Bij decreet van 3 februari 1998 heeft

het Vlaams Parlement de Vlaamse

regering gemachtigd om een oud wa-

pen van privé-personen en instellin-

gen te erkennen of om hen een nieuw

wapen te verlenen.

Onder " otrd" wapen wordt verstaan:

een blazoen waarvan kan worden

gingsborden vooraÍ aan het schepen-oo

college schriftelijk een toelating die-

nen te vragen.

bewezen dathet tenminste honderd

jaar geleden publiekelijk werd ge-

voerd.

Belangstellenden kunnen hun aan-

vraag richten aan de Voorzitter van

de Vlaamse Heraldische Raad ter at-

tentie van het secretariaat van de

Vlaamse Heraldrsche Raad, Graaf de

Ferrarisgebouu-, Koning Albert II-

Iaan20, bus 7, 1000 Brussel Íax 021

553. 83. 15.

Er is kosteloos een handleiding be-

schikbaar op vermeld adres.

{::3 §3§::; f""rd §; § ffi#ë,,ri; l*jta,,r ffi;ffi,#'';ff ,&j

De werken aan enkele landbouw-

wegen/ ztlnde de Loweg, Mareweg,

Oude Weg, Linzestraat,Lange DorP-

weg en de vleugel aan de Wester-

nieuwweg Zuid, door de firma De

14

Vrieze uit Lichtervelde, worden her-

vat zodra het weer het toelaat om nog

geasfalteerd te worden.

Alle voorbereidende werken zijn

reeds uitgevoerd, zijnde het aanleg-

gen van nieuwe langs-en dwars-

duikers en uitwijkplaatsen.

R. De Clerck

S chep en Op enb ar e w erken.



Op 21, december 2000 is er een

coördinatievergadering geweest met

de aannemer Woudenberg NV uit
Brugge, voor de herstellingswerken

aan de kerk van Meetkerke.

De werken zullen aangevat worden

van zodra het weer het toelaat zijnde

april - mei 2001. Er zijn 150 werk-

dagen voorzien.

R. De Clerck

S chep en op enb nr e w erken.

Op 2L december 2000 is er ook een

coördinatievergadering geweest met

de aannemer Seynhaeve uit Hooglede

voor de herstellingswerken aan de

kerk van Zuienkerke.

De werken zullen ook beginnen in

de maanden april -mei 2001. Er zijn

150 werkCagen r,oorzien.

R, De Clerck

S chep en Op enb ar e w erken.

Op vrijdag 19 janrari 2001 werd een

vergadering belegd met de aannemer

Stadsbader, Bruggen en Wegen,

Wegenpolitie Brtgge, Politie

Zuienkerke en een afvaardiging van

het schepencollege, over de werken

aan de rijksweg N371, Blankenbergse

Steenweg, over de aanleg rond punt

ter hoogte van de Vagevuurstraat.

indien het weer het toelaat is er voor-

zien om vanaf 12 iebruari de 3 vak-

kenvan de Blankenbergse Steenweg

te herleiden tot 2 i.akken voor het

r,erkeer en het derde r.ak (oostzijde)

te gebruiken voor de fietsers - r,l,at

enige hindeï \'oor het verkeer kan

terveegbrengen.

Intussen n ordt de brug over de

nieun e expres\,yeg \rerder afgewerkt

en geasfalteerd.

Omstreeks eind maart (tegen het

paasverlof) zou het verkeer reeds

over de nieuwe brug geleid worden

om verder het rond punt en inrit
Vagevuurstraat af te werken.

openbare werken en politie

R. De Clerck

t5



&trst

TEn Dorsrsrn,q,{r 4 - 8380 LIssrl'vrct

Tri. 050 / 54 ,10 82 - Fax 050 / 54 40 82

ZAKENKANTOOR
DE MERRI§§E NV.

OOSTENDSE STEEN\\',EC 2O

B37i MEETKERKE

TEL. 050/31 24 85- FÀX 050,'32 09 1 7

UW PARTNER IN:

BELEGGEN
LENEN

VERZEKEREN

ASWEBO
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

AANNEMERSBEDRIJF

!ndustriepark - Drongen 26

9810 Gent

Uit Sympathie

Grond.,luin-

leveren vqn

ieelssrde, enr...

§ (050)32r500



Sedert eind oktober zijn nieuwe tele-

foonnummers in voege voor alle te-

lefonische contacten van de klanten

;net Electrabel. Het is de bedoeling

om de dienstverlening te verruimen

door de telefonische bereikbaarheid

te vereenvoudigen en gedurende

meer uren Íechtstreeks contact moge-

lijk te maken.

Noteer alvast de volgende nummers:

Voor alle inÍormatie over elektriciteit,

aardgas, kabeldistributie en water

078-35 35 35

Dit nummer kan u elke werkdag ge-

bruiken van B uur's morgens tot 20

uur's avonds.

Alle vragen die u vroeger zou gesteld

hebben in een klantenbureau, kan u

voortaan ook telefonisch stellen op

dit nummer. u belt steeds tegen zo-

naal tarief.

Voor het melden van een defect:

078-35 35 00

Dit nummer kan u gebruiken 24 uur

op 24 en7 dagen op 7 . U belt steeds

tegen zonaal tarief.

Voor het melden van een gasreuk:

0800-6 50 65

Dit nummer is gratis en kan t24uur
op 24 en 7 dagen op 7 gebruiken.

Elk oproep op dit nuÍuner krijgt ab-

solute voorrang.

Voor het melden van een defect aan

de openbare verlichting:

0800-6 35 35

Omdat goede en veilige straatverlich-

ting belangrijk is kan u dit gratis

nuÍuner 24 ux op 24 en 7 dagen op

7 gebruiken. Ook e-mailen naar

straatlampen@electrabel.com kan.

Wat moet je melden: het 'adres' van

de kapotte lamp. Met het 'adres'be-

doelen we de gemeente, de deel-

gemeente, de straat en het huisnum-

mer van het dichtst bijgelegen ge-

bouw.

Als het een lamp op een paal betreft,

dan heeft deze paal een eigen num-

mer. Hebt u dat nummer genoteerd,

dan is Imewo-Electrabel hiermee ui-

teraard flink geholpen.

In opdrachtvan Imewo, zal Electrabel

het defect zo snel mogelijkverhelpen.

Oud adres

Sint-]ansstraat 7b

8000 Brugge

tel. 050/33 21 33

fax050/3320 62

telefoon- en faxnummer blijven be-

houden Íll

Nieuw adres
Predikherenrei lc
8000 Brugge
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De milieuproblematiek laat niemand

meer onberoerd. Producentery consu-

menten en overheden voelen zich hoe

langer hoe meer geroepen om mee te

werken aan oplossingen.

KVLV wil samen met haar leden be-

kijken hoe zij zich als consumenten

milieuvriendelijker kunnen gedra-

gen'

ln samenwerking met GAP-Vlaande-

ren wil KVLV daartoe het milieuspel

'Huis op het spel'spelen in de plaat-

selijke afdelingen. Om dit spel goed

te begeleiden, hebben wij vrijwilligers

nodig. KVLV biedt deze vrijwilligers

een studieda g aan zodat zij goed be-

slagen ten ijs kunnen komen.

Gernteresseerden kunnen met ver-

dere r.ragen terecht bij:

Marian Deblonde, dienstverant-

woordelljke N{aatschappelijke Ont-

rvikkelingerr en Platteland, tel.

076 21.39,26,

e-mai1: mdeblonde@kr'hrbe.

Test uw kennis van sorteten en

recycleren!

De sorteer- en recyclage Quiz

Ubentnu al eentijdjevertrouwd met

de selectieve inzameling van huis-

houdelijk verpakkingsafval in uw ge-

meente. Neem de proef op de som

en test in welke mate u op de hoogte

bent van de sorteerregels en

recyclage.

U kan uw antwoorden controleren

met de oplossingen onderaan. Voor

elk correct antwoord krijgt u 1 punt.

STELLINGEN JUIST FOUT

1. Drankkartons bestaan uit drie ver-

schillende lagen (karton, plastic,

aluminium) en zíjn recycleerbaar.

2. Net zoals aluminium schaaltjes en

bakjes, hoort aluminiumfolie in de

blauwe PMD-zak.

3. Aangezien yoghurtpotjes en boter-

vlootjes van plastic zljn,horen ze

in de PMD-zak.

t8

4. Met gebruikte PET-flessen kan

men o.a. kleding vervaardigen.

5. Kruiken of kopjes in aardewerk of

porselein horen bij de glasfractie.

6. De plastic verpakking van maga-

zines of reclamedrukwerk mag

niet samen met dit drukwerk bij

het papier-karton gestoken wor-

den.

SCORE

Vergelijk uw antwoorden met de op-

lossingen. Voor elk correct antwoord

telt u 1 punt.

Score: tussen 0 en 2 punten

U bent waarschijnlijk wel van goede

wil, maar maakt toch nog veel fou-

ten bij het sorteren. Wij raden u aan

om de sorteerinstructies nog eens rus-

tig door te nemen. Heeft u nog vra-

gen, dan kan u terecht op de website

of het gratis telefoonnummer van

FOST Plus (zie volgendeblz.).

Score: 3 of4punten

Uw kennis van het sorteren en

recycleren is goed, maar kan nog be-

terl Neem de sorteerinstructies bij de

hand als u twijfelt.

Score:5of6punten

U heeft een uitstekende score en bent

een modelsorteerder. Proficiat !

OPTOSSINGEN

l.IUIST. Drankkartons worden her-

werkt tot pulp. De papiervezels wor-

den dan van de andere materialen

gescheiden en worden gerecycleerd

tot diverse papiersoorten. Ook het

plastic/ alumiumgedeelte wordt ver-

der verwerkt.

2. FOUT. Aluminiumfolie is te fijn

en verbrandt in de smeltovens i.p.v.

te smelten. Bovendien bevat gebruikt

aluminiumfolie vaak resten van o.a.

keukenafval.

3. FOUT. Dergelijke plasticverpak-

kingen worden niet gerecycleerd.

Hier zijn verschillende redenen voor.

De verpakkingen zijn te klein en te

':':. i:,.à;ï:r::;"'':t'i::ii:::ii;:lli::ïii;lliill.il*:i:l:*::'lla,:l
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vervuild, en worden uit tal van soor-

ten plastic gemaakt. Om te kunnen

recycleren, moet men een grote ho-

mogene massa hebben van dezelfde

soort plastic, zoniet zljn er onvol-

doende afzetmogelijkheden voor

deze verpakkingen.

4. JUIST. PET-flessen worden be-

werkt tot zuivere schilfers, die daarna

tot textielvezels herwerkt kunnen

worden. Met deze vezels worden o.a.

polar-pulls gemaakt.

5. FOUT. Enkel glazen flessen, flacons

en bokalen mogen (kleurgescheiden)

in de glasbol geworpenworden. An-

dere materialen zoals aardewerk of

porselein bemoeilijken de recyclage

van het 'goede' glas ze leiden tot

productiefouten, kunnen de ovens

beschadigen en verhogen de

verwerkingskosten. 6. JUIST. Derge-

lijke plastic verpakkingen worden

momenteel niet gerecycleerd. Gooi ze

dus in géén geval bij het papier-kar-

ton, nochbijhet PMD.

Voor meer informatie over het sor-

teren en recycleren van huishoude-

lijk verpakkingsafual kan u terecht

op de website van FOST Plus:

www.fostplus.be of op het gratis

nummer 0800i12.690.

Het Groene Punt-logo op eenverpak-

king betekent dat voor die verpak-

king een financiële bijdrage werd be-

taald aan FOST Plus. Het Groene

Punt is géén ecologisch sy.rnbool en

betekent dus niet dat de verpakking

uit gerecycleerd materiaal is samen-

gesteld of automatisch selectief zal

ilrorden ingezameld of gerecycleerd.

De toneelgroep "De Bommelaar"

voert dit jaar het volgende stuk op:

zwtJc, KLEINE!

De opvoeringen vinden plaats op

volgende data:

Vrijdag 9 en1,6 maart 200L om 20 uur

Zaterdag 10 en 17 maart 2001 om 20

uur

Woensdag L4maart 2001 om 20 uur

Zondag 11 maart 2001 om 18 uur

Dit telkens in de zaal De Bommel te

Nieuwmunster.

Kaarten zijn enkel in voorverkoop te

verl«ijgen aan 200 bef. bij

Bernard Lucker - Vandenbussche

Doelhofstraat 34

8377 Nieuwmunster

tel. 050/41.90.51

De gemeentelijke Cultuurraad orga-

niseert voor de tweede keer een

Cultuurcafé

op vrijdag 16 maart.

Tijdens dit Cultuurcafé wil de

Cultuurraad haar visie op het

Zuienkerkse culturele leven en haar

programma voor 2001 op een aange-

name en ongedwongenmanier voor-

stellen.

Net als vorig jaar komt er ook een

artiest het geheel opfrissen: Agnes

Bruneel brengt met Ik ben genoemd

meisje en arluu een luchtige confé-

rence over alledaagse, herkenbare si-

tuaties. De toegang is gratis.

Locatie van dit gebeuren is de gezel-

lige zaal van herberg Drie Koningen

in Houtave.

Iedereen is welkom vanaf 19.30u.
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"Hebben wij een jeugdraad in

Zuienkerke?" "Neen toch!"

Jawel, jazeker hebben wij een jeugd-

raad en deze komt langzaam aan in

actie. Zo is er voor het eerst het ini-

tiatief om naast het grote aanbod aan

fuiven voor de jongeren ook een iets

voor de kinderen te organiseren.

Op zaterdag 1,0 Íebruari tussen 18 en

21" rur kunnen de spruiten tussen B

tot 12 jaar hun hartje ophalen in de

sporthal van Zuienkerke. Dan is er

namelijk ' Was het nu Samson of

Simpson?'- fuif. Er is animatie (een

clown, schminken,..) voorzien en

ouders zijn ookwelkom. Voor jonge-

ren vanaf l?jaar begint het feest ge-

woon iets later en kan het natuurlijk

wat langer duren.

Alhoewel fuiven organiseren toeval-

lig één van onze specialiteiten is, is

de jeugdraad meer dan dat. Zo is er

in de Paasvakantie (donderdag L2

april en vrijdag 13 april) een sport-

tweedaagse waarop je gratis kan

deelnemen aan verschillende spor-

ten. Gewoon doen! Hou alle

Zuienkerkse muren in de gaten, want

spoedig verschijnen er overal affiches

met meer info over dit gebeuren.

Je wordt regelmatig op de hoogte

gehouden van de activiteiten van de

jeugdraad en andere organisaties. die

zich met kinderen of jongeren bezig-

houden via het ]-magazine. Dit is een

gratis uitgave van de jeugdraad. Als

je op zoek bent naar iets, iets wil uit-

wisselen, vragen,.../ neem dan con-

tact op met de redactie.

Maar u,at rvij eigenlijk nodig hebben

in de jeudgraad, dat is jouw mening.

Ongetr,r,ijfeld heb ie het gele blaadje

in het J-magazrne opgernerkt. Wel,

het is zeer belangrijk dat je dit invult

en aan ons terugbezorgt. Wij zijn nl.

begaan met \\'at er leeft onder de

jeugd, maar 1\'e kr-unen pas voorstel-

len iot r.erandering doen a1s we jul-

lie mening rveten. Ie kunt ons natuur-

lijk ook zelf komen vertellen wat op

je lever ligt! Kom dan a1s de bliksem

naar de algemene r-ergadering in de

vergaderuaal r'an het gemeentehuis

op zalerdag L7 maaÉ om 1L uur.

Kntrien Dnnneels

Meer info orer tle uerkitrg erL de actiui-

teiten uan de ieugtlrnnd

bij Inez Goderis: 050/ 12,70,48.

Reeds voor de negende maal organi-

seert de vereniging "Vlamingen hel-

pen Tsjernobylkinderen vzw."

gezondheidsvakanties voor Wit-Rus-

sische kinderen.

Deze kinderenwonenin de gebieden

die na de ontploffing van de kerncen-

trale van Tsjernobyl in april 1986,ra-

dioactief besmet werden.

Vorig jaar waÍen er 75 kinderen tus-

sen 7 en 17 jaar te gast bij West-

Vlaamse gastgezinnen gedurende de

20

maanden juli en/of augustus.

Uit de ervaringen met voorgaande

verblijven blijkt dat de taal geen on-

overkomelijke hindernis is en vooral

in gastgezinnen met kinderen van

dezelfde leeftijd overwint de kinder-

taal alle grenzen.

Gezinnen die interesse hebben om in

200L een Tsjernobyl kind op te van-

gen dienen voor 15 maart 2001 con-

tact op te nemen met de provinciaal

verantwoordelijke.

Personen of bedrijven die de vereni-

ging financieel willen steunen kun-

nen ook bij deze mensen terecht of op

rekeningnummer 390-0155113-65 van

"Vlamingen helpen Tsjernobylkin-

deren".

Vanaf heden kunt U voor onze vere-

niging ook "steunouders" worden.

Wat is de bedoeling hiervan: een per-

sooo een firma, een vereniging, een

school of ..... kan de reis van één of



meerdere Tsjernobylkinderen spon-

soren.

Via een bestendige opdracht van 20

euro (870 bef) per maand te storten

op rekening 390-0155113-65 van

Giftenrekening Vlamingen Helpen

Tsjernobylkinderen zou de steun-

ouder eenbedragvan}41 euro (9.682

bef.) over maken op een jaar. Dit be-

drag dekt alle kosten om een kind

naar België te laten komen en te ver-

zekeren gedurende zijn verblijf alhier.

We verwachten zeker niet van deze

mensen dat ze zelf een kind in hun

gezin opnemen.

Ieder jaar zullen we voor zover we

erkend blijven een fiscaal attest op-

sturen naat deze steunouders. Zo-

doende zal iedere steunouder onge-

veer 100 euro (4034 bef) minder be-

lastingen betalen.

Voor nadere inlichtingenkunt U zich

wenden tot de penningmeester

(tel.09/2309959) of tot onze provin-

ciaal verantwoordelijke:

Vercruysse Rik, Warandestraat 20,

8640 Woesten.

tel en fax: 057 /42.36.15.

Er is opnieuw opvang voorzien voor

de kinderen gedurende het krokus-

verlof van m aandag26 februari tot en

met vrijdag 2 maart 2001..

Ook gedurende het paasverlof van

maandag 2 april, tot en met vrijdag

13 april 2001 is er speelpleinwerking.

Voor meer inlichtingen kunt u steeds

terecht bij:

Martine tel.050/31,25.06

Marleen tel.050/31,.19.29

Het bestuur oan de ploeters,

Ga je graag met kinderen om en heb

je zin om gedurende juli en augustus

kinderen tussen 3 enl2jaar te bege-

leiden op het speelplein te
Meetkerke?

Solliciteer dan naar deze job.

voorwaarden:

o je bent 6 maanden uitkerings-

gerechtigd werkloos gedurende de

laatste 12 maanden of 6 maanden

ingeschrevenbij de VDAB als niet

werkende werkloze of je trekt een

bestaansminimum.

(Indien je niet zeker bent om als ge-

subsidieerde contractuele in aanmer-

king te komery contacteer dan vooraf

de VDAB).

. bij voorkeur beschikken over een

rijbewijs B

Hoe solliciteren?

Schriftelijk kandidatuur indienen

voor 15 mei 2001

College Burgemeester en Schepenen,

Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke.
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Sinds 1956 organiseert Euro-Children

vakanties voor kinderen die in andere

sociale omstandigheden opgroeien.

De bedoeling van Euro-Children is

eenband te scheppen tussen de gast-

geziruren enerzijds en de kinderen uit

andere landen anderzijds.

Voor deze kinderenmaar ookvoor de

gastgeziruren is het steeds een verrij-

kende ervaring en het feit dat 60%

van de kinderen opnieuw door hun

gastgezin worden uitgenodigd be-

wijst dat er wel degelijk vriend-

schapsbanden ontstaan.

De kinderen zijn afkomstig uit

Kroatië, Slovakije, Tsjechië en Noord-

Ierland. De nieuw uitgenodigde kin-

deren worden geselecteerd door or-

ganisaties in hun eigen land en hun

leeftijd is tussen 9 en 13 jaar. Voor dit

jaar zoeken we nog 112 gezinnen die

gastgezin wensen te worden voor

kinderen uit Tsjechië, Slovakije of

Kroatië.

Eventueel geïnteresseerde families

kunnen bij hun aanvraag steeds de

keuze uitdrukken betreffende land

van herkomst, leeftijd, periode

waarinze gastgezinwensen te zijn en

of ze een jongen of een meisje wen-

sen uit te nodigen.

Volgende zomervakantie worden de

kinderen uitgenodigd in de volgende

periodes:

1) Tsjechië of Slovakije :

van 2 juli tot24ltli
of van 23 juli tot 16 augustus

2) Kroatië:

van 4 juli tot 25 juli

of van 24 juli tot L7 augustus

Geïnteresseerde gezinnen kunnen

steeds bijkomende inlichtingen en/

of aanvraagformulieren bekomen bij

Rik Dewaele, Roterijstraat 23, 8860

Lendelede. tel en fax: 051./31,.66.90.

VOTWASSENEN

ROMANS

TITEL

Een berouwvolle dag

Een stille epidemie: leven na een tragisch ongeval

Het kind uit Brugge

Geheime kamers

INFORMATIEVE BOEKEN

TITEL

Bamboe : gids voor liefhebbers en vakmensen

Doorbloedingsstoornissen : natuurlijk behandelen

Verlegen, nou en Í : leren omgaan met verlegenheid

22

AUTEUR

Colin dExter

Sabine Cocquyt

Gilbert Sinoué

]eroen Brouwers

AUTEUR

Michael Bell

Eberhard ]. Vlbrmer

Bernardo Carducci



LEESZAAL

TITEL

Antiek encyclopedie

Le petit Robert : dictionaire alphabéthique et

analogique de la langue franEaise

Longman dictionary of contemporary English

JEUGD

TEESBOEKEN

TiTEL

Broere

Harry Potter en de vuurbeker

AUTEUR

]udith Miller

Paul Robert

AUTEUR

Bart Moeyaert

].K Rowling

Op 1,1r-ror.ember 2000 stonden de deu-

ren \ran de Vrije Basisschool open

voor het jaarlijkse grootouderfeest.

Vanaf 10.30 uur zaten oma en opa sa-

men met de kleinkinderen op de

schoolbanken te rekenen, compute-

ren, luisteren...

Om 12 L1L1r \\.as er een aperitief mai-

son ger-olgd door een feestmaal voor

jong en or-rd.

Om 1-l uur startte het vrijpodium in

de kleuterspeelzaal met toneel ' de

perfecte klas', kleutergym op muziek,

voordra gen, krnderkabouterdans.

Dit werd afgesloten met een gezellige

samenzang r.an liedjes uit de oude

doos. Om 15 uur \vas er een koffieta-

fel ... met dank aan de 'taarten-

bakkers'.

Het feest werd afgeblazen om 16 uur.

Met dank aan de vele medewerkers

achter de schermen, alsook het ge-

meentebestuur voor het gebruik van

gemeentelijke stoelen.

Paul Rogiers.

op de fofo: grootouderteest Wije school Zuienkerke
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MARC VANLOO
Grond- tuin- en

af sluitingswerken

tr Tuinaanleg en onderhoud

E Leveren en openspreiden van teelaarde

tr Machinaal zaaien van gazons vanaf 100 m2

tr Specialisatie kustbeplantingen

tr Draineerwerken

NIEUWE STEENWEG 38 A

8377 ZU'ENKERKE . TEL. O5O/41 4311
csM 0475 /61 sl 37

Georges en Clara SNAU\ryABRT-MEYNS

Yagevuurstraat 16A,8311 Zuienkerke - Te1. 050131 49 41 - Fax 050/31 10 88

Georges & Filip Snauwaert
Beheer van landbouwgoederen

Vagevuurstraar" 16 A, 831 1 Zuienkerke,

Tel.050/31 49 4l -Fax 050/31 10 88

ffi, B,BA'EE-LrK
Vloeibaar veevoeder - Georges & Peter Snauwaefi

VagevuurstraaÍ 16 A, 837 1 Zuienkerke,

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

't Zandlopertje
DE TEA-ROO]\,Í \,AN DE ZEEDIJK TE ZEEBRUGGE-BAD

Zeedr.lk 13 a. 8380 Zeebrugge-Bad - Tel. 050/54 41 05

Zonnig tenas - Enig zicht op zee en op de haven - Gezellige sÍèer

Verzor-sde dranken - Huisbereide snacks en gerechten

Specialiteit: Ribbetj es

Diverse vlees- en lisserechten - Zeebrugs vispannetje

Verse pannekoeken en u afels - Zelfbereid r.1s

Oktober t/m april: _uesloten op dinsdag

.!-
I(BC
VERZEKERINGEN

Michel Beirens-Erna Willems

Oostendsesteenweg 92

8377 Houtave-Zuienkerke

Tel.050/31 97 39 - Fax 050/31 11 51

Tempelhof 65

8000 St. Pieters Brugge

CDV nr: 30876

ALLE VERZEKERINGEN

BELEGGINGEN
En vooral een vakbekwame service

^FE- 
QESTAUR.ANÍ

KRUIS]<AL5UDE
BLANKENBERGSE STEENWEG 66

8377 ZUIËNKERKE
050t4279 27

. gezellig interieur
. specialiteit van ribbetjes, cöte à I'os

o meeneemgerechten mogelijk
menu's, steengrill en fondue op reservatie

. iedere werkdag dagschotel
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Maandag 16 oktober 2000 werd een

unieke sportnamiddagl

De gemeentelijke schoolbus bracht

de leerlingenvan de Vrije Basissóool

naar de'Vagevuurmanege'.

Na het welkomwoordje van de vrien-

delijke uitbaatstel, werden de leerlin-

gen in drie groepjes verdeeld. In een

beurtrolsysteem konden de leerlin-

gen achtereenvolgens ponyrijden,

stallen bezoeken, zadelen van de po-

ny's enmateriaalles volgen. Dit alles

gebeurde onder deskundige en en-

thousiaste leiding van gebrevetteerde

lesgevers.

Vele kinderen zullen deze dag niet

vlug vergeten. De kennismaking met

de paardensport is dan ook iets an-

ders dan de wekelijkse koprol, bok-

sprollg of klimoefening aan het klim-

rek. Ook de leerkrachten mochten een

drafje r,vagen.

Deze unieke gratis turnles kll,am tot

stand door de samenr,r,erking tussen

het Zuienkerkse gemeentebestu ur, de

Vrije basisscholen van Meetkerke en

Zuienkerke, Bloso en de plaatselijke

sportclub Manege Vager.uur in het

kader van het Jeugdsportcontract
2000., waarrroor onze sportier.e dank.

Ook speciaal dank aan de turnjuf

Kristin De Keere en schepen r,an sport

Alain De Vlieghe.

PILLI Rogicrs fofo ponyr|clen in manège Vagevuur

Op zaterdag 18 en 25 november kre-

gen 55 leerlingen van de verschil-

lende Zuienkerkse basisscholen, on-

der impuls van turnjuf Kristin De

Keere een twee uur durende initiatie

trampolinespringen en air-track.

Deze buitenschoolse sportactiviteit

ging door in het Sport en cultuur-

centrum "Hof ter Straeten" te Varse-

nare.

Een speciale Lijn - bus bracht de leer-

lingen van Zuienkerke naar de sport-

zaal en terug.

Daar stond een team van vijf ervaren

lesgevers (trampolinekampioenen)

klaar om deze boeiende sport aan te

leren. De kinderen waren wild en-

thousiast en kregen al vlug de

springl«iebels te pakken.

Dit uniek buitenschools sport-
gebeuren kwam andermaal tot stand

door het jeugdsportcontract 2000.

Pnul Rogiers,

op de fofo
inifiofie
trampoline
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In het kader van het jeugdsport-

contract 2000 organiseert het gemeen-

tebestuur van Zuienkerke in samen-

werking met de scholen van Zuien-

kerke een zwemhappening in het

zwembad Pier 10 in de Haan.

Op dinsdag 1.0 april en woensdag 11

april 200L telkens van 9 tot 12 uur

brengt een lijnbus alle jongeren van

Zuienkerke naar De Haan, waar een

heus zeemonster hen opwacht.

Ook de speelpleinwerking zal deel-

nemen aan deze zweminstuif .

Binnenkort zullen alle jongeren een

inschrijvingsf older ontvangen.

Wij houden u zeker op de hoogte

Maar ook de jeugdraad heeft niet stil-

gezeten. Een sporttweedaagse voor

jongeren van 12 tot 18 jaar is in de

maak.

De data liggen al vast donderdag 12

april en vrijdag L3 april 2001.

Polderwind zal het zenuwcentrum

worden, maar ook het Phoenix cen-

trum en de manege Vagevuur wor-

den ingeschakeld.

Er staat heel wat te gebeuren op spor-

tief vlak in de paasvakantie, want

Zuienkerke is een sportieve ge-

meente.

Alnin De Vlieghe

schepen ttan sport

Beste hengelaar en natuurliefhebber,

Het vijfde nummer van Vislijn ligt

voor u klaar in het gemeentehuis.

De hengelmogelijkheden in Vlaande-

ren komen uitgebreid aan bod, de

snoek wordt in de kijker gesteld en

we laten tevens specialisten aan het

woord.

Ook de jeugd u.ordt zeker niet r,er-

geten.

\,\ie lr,ensen u alr.ast veel leesplezier

en eerl goede \rangst in 2001.

De Sportraad Zuienkerke zoekt

nieuwe leden.

Jaarlijks organiseert de Sportraad de

alombekende wandeltocht "De

Meetkerkse Moerentocht", de sport-

quiz en fiets-foto-zoektocht.

Heb je zin om je aan te sluiten bij de

sportraad, aarzel dan niet en neem

contact op met de voorzitter:

Alain De Viieghe,

Nieuu,e Steenleg 40a

8377 Zuienkerke, te1. 050/4155 42
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Op radio, Tv en in dagbladen gonst

het van berichten over de politie-

hervorming.

De landelijke politie en gemeente-

politie, alsook de rijkswacht met en-

kele kleinere diensten worden EEN

in een "eenheidspolitie". Verder

wordt de politie ingedeeld in de fe-

derale en lokale politie, beiden wor-

den uitzonderlijk samen ingezet.
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De minister van Binnenlandse Za-

ken heeft de politiehervorming
doorgevoerd opdat de politie-
diensten beter kunnen samenwer-

ken.

Destijds wist de ene dienst van de

andere niet zodat kostbare tijd ver-

loren ging en de politie er belache-

lijk uitkwam in het oog van de me-

dia.

Ditnieuwe stelsel zou deburger meer

veiligheid moeten bezorgen en zo

kan ieder, 24 op 24 uur beroep doen

op de politie.

Voor Zuienkerke belt u050 /41..1.4.41.

en u krijgt bij dag of nacht dadelijk

antwoord of hulp.

Om dit plan te verwezenlijken wer-

den Intelpolitiezones (IPZ) opgericht.

EenIPZ kan uit één gemeente bestaan
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zoals in Oostende en wordt dan ge-

noemd " één gemeentelPZ".

Zo is het IPZ Blankenberge -

Zuienkerke een "meergemeerrtelPZ"

en ook één van de kleinsten. Ons IPZ

bestaat uit 6 wijken: 5 voor

Blankenberge en 1 voor Zuienkerke.

Het huidige politiekader is als volgt

samengesteld: politie Blankenberge

68 personen, politie Zuienkerke 2

personen en tenslotte de Rijkswacht

Blankenberge 15 eenheden. In het to-

taal 85 man of vrouwkracht.

Het nieuwe IPZzouaan94 eenheden

moeten komen om te renderen zoals

het moet. Het tekort van 9 personen

zal nog oplopen daar verschillende

politiemensen vroegtijdig op pen-

sioen zu11en vertrekken.

In ons land werden 22 pilootzones

opgericht waaronder voor West-

Vlaanderen het iPZ Oostende en het

IPZ Blankenberge-Zuienkerke.

Voor ons TPZ werd een toelage van

4.440.024 fu a*toegekend nodig voor

PC's, radio's, opleiding personeel en

werkingskosten.

In het IPZ Blankenberge-Zuienkerke

(lokale politie) wordt een POLITIE-

RAAD opgericht. Deze raad is te ver-

gelijken met de gemeenteraad. In een

meergemeentezone worden de be-

voegdheden van de gemeenteraad

inzake organisatie en het beheer van

het lokaal politiekorps iritgeoefend

door de Politieraad.

In de politieraad Blankenberge-

Zuienkerke zetelen 15 leden (13 voor

de badstad en 2 voor onze gemeente)

en ambtshalve worden de twee bur-

gemeesters toegevoegd. De Blanken-

bergse burgervader treedt op als

v oorzittegbij diens afwezigheid ver-

vangt de Zuienkerkse burgemeester

eerstgenoemde.

Gemeenteraadslid ]acques Demeyere

en Nicole Van den Bossche zetelen

voor onze gemeente in de politieraad.

Verder hebben we nog een POLITIE-

COLLEGE. Om kort te zijo deze is te

vergelijken met het schepencollege en

behandelt en bereidt de punten voor

die werden besproken in de Politie-

raad.

Nog een woordje over "het gezagvan

de burgemeesteÍ."

De burgemeester blijft verantwoorde-

lijk voor de bestuurlijke politie bin-

nen zijn gemeente. De burgemeester

geeft o.a. bevelen aan de korpschef

van de lokale politie doch houdt re-

kening met de beslissingen van zijn

collega-burgemeester.

Dit waren zeer korte beschouwingen

over het " IPZ Blat*enberge-Zuien-

kerke" en de nieuwe lokale politie.

Het is ook nuttig om weten dat het

IPZ waartoe wij behoren een eigen

rechtspersoonlijkheid bezit, te verge-

lijken met het OCMW van de ge-

meente. Dus met een eigenbegroting,

een eigen secretaris en een eigen

ontvanger.De tekorten worden, net

zoalsbij het OCMW, bijgepast door

de gemeente. Het jaar 2001 is echter

een overgangsjaar,

De huidige minister belooft dat de

politiehervorming een operatie

'NUL' zalzijnvoor de gemeentekas.

Spijtig, maar geen enkele burgemees-

ter gelooft hierin. Zohet nieuw sys-

teem goed werkt en zijn nut heeft, is

nog niet alles verloren.

H, Cuypers

burgemeester.
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Met de slogan jE GEEFT MEERDAN

GELD heeft de 11.11.11 actie in onze

gemeente dit jaar 83.700 frank opge-

bracht.

Per deelgemeente \vas de opbrengst

Nieuwmunster

Houtave

Zuienkerke

11.200 bef

13.300 bef

41..700beÍ.

lige projecten die rechtstreeks aan de

bevolking ten goede komen.

Wijbedanken alle milde schenkers en

alle medewerkers.

en nog 3000 bef aan overschrijvingen.

Met dit geld steunt 11.11.11kleinscha-Meetkerke 14.500 bef
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Op 21, oktober 1999 ging voor het

eerst een seniorennamiddag door in

Zuienkerke. We menen te mogen zeg-

gen dat dit een waar succes was. We

beloofden toen dit initiatief te herha-

len.

En op woensdag 7 maart is het zo-

ver: alle 60-plussers zullen persoon-

Iijk uitgenodigd worden tot deel-

name aan deze feestelijke en tegelijk

leerrijke namiddag.

De werkgroep - en die bestaat uit:

Annie Allemeesch, Greet Bombeke,

Carine De Decker, Ëdith Dekeyzer,

lacques DemeyerL lnez Goderis, Heidi

Mikisz, l eannine Samijn, Romain Vnn

Belle, Désirée Van de Vyaere, Johan Vnn

Thourhout en Sylaie Wille- is al druk

in de weer met de voorbereidingen.

Naast de werkgroep die het ganse ge-

beuren draa gt, ztln er nog tal van vrij-

willigers die de dag zelf in de bres

springen.

De persoonlijke bijdrage van de deel-

nemers dekt de onkosten niet: de

werkgroep mag rekenen op de finan-

ciële, materiele en logistieke steun

van het gemeentebestuur.

De namiddagzreter als volgt uit: we

verzamelen in de gemeentelijke

sportzaal van Zuienkerke, waar we

een potje koffie drinken. Dan gaat ie-

dereen op stap: er wordt een bezoek

gebracht aan eenbedrijf of een dienst.

Wie naar waar gaat zoekt de werk-

groep zelf uit: het is niet mogelijk om

elk te laten kiezen. Wie vorige keer

reeds deelnam zal uiteraard naar een

andere plaats dan vorige maal op

bezoek mogen gaan.

Na hetbezoek wordt een aperitief ge-

serveerd, gevolgd door een room-

soepje en een warm gerecht.

Joris Verlinde, accordeonist, zorgt

voor de muziek. Wie wil kan de na-

middag helemaal meemaken (tot in

de late uurtjes zelfs!). Voor wie dit

misschien te vermoeiend is kan ook

aan een gedeelte deelnemen. Maar

hoe dan ook: in de narniddag (tijdens

de bedrijfsbezoeken) kan niemand in

de sportzaal blijven ...

Namens dewerkgroep,

I eannine V an Thourhout - S amij n

In oktober zijn de gratis net-

abonnementen voor 65+ inwoners

van Zuienkerke verstuurd. Nieuwe

jarigen ontvangen hun 65+ abonne-

ment uiterlijk de maand voor die

waarin ze 65 jaar worden.

Vermits de lijnwinkel dikwijls moei-

28

lijkbereikbaar is envele mensen geen

telefonisch contact wensen of kumen

nemen, kunnen alle mensen die vra-

gen hebben over dit abonnement te-

recht bij de dienst bevolking van het

gemeentebestuur.

Ook in geval van verlies of beschadi-

ging van het abonnement zal de

dienst bevolking de nodige maatre-

gelen treffen.

dienst be'oolkhtg.
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Elke eerste woensdag van de maand,

behalve in de maand augustus, zal de

zaalvan 'De Nieuwe Blauwe Toren'

ingenomen worden door Ruilclub

Agnus Dei.

Bidprentjes, munten, postzegels,

prentbrieÍka arten, enz. kunnen dan

geruild worden.

De inkom is gratis en de zaal is vanaf

17.45 u toegankelijk voor de stand-

houders en de bezoekers zijn welkom

vanaf 18 uur tot 21, uur.

Inlichtingen zijn te bekomen bij Peter

Merckx, Lisseweegse Steenweg 2,

8377 Zuíer*erke

GSM0486-202644
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Bloed
geoen

helpt
ook in 2001"

De bloedinzamelingen in Zuienkerke vlot. Naast de eigen bevolking komen telkens ook veel niet-

Zuienkerkenaars en dit omwille van de gezellige en gulle sfeer en het jaarlijkse bloedgeversfeest.

De essentie van bloedgeven is echter dat men mensen helpt genezen en levens redt. In de moderne geneeskunde

zijn bloed en de afgeleide producten heel nodig.

Sommige donoren mogen niet langer bloed geven omdat ze de leeftijdsgrens van 65 jaar hebben bereikt of om

gezondheidsredenen, jonge vrouwen moeten onderbreken omwille van zwangerschap...

Maar de behoefte aan bloed blijft, verhoogt zelfs.

Jonge mensen vanaf 18 jaar zijnheel welkom...

Nieuwe inwoners: kom eens af, je leert meteen wat mensen kennen...

Elke gezonde Zuienkerkenaar tussen 18 en 65 wordt verwacht op één van de collectes van 20011

dinsdog l3 moort . dinsdog 12 juni . dinsdog 11 september. dinsdog ll december

Gemeenteli;ke sportzaal, Nieuwe steenweg, Zuienkerke telkens van 16 tot 20 u.

Contactpersoon: Jeannine Samijn

Blankenbergse steenneg 23, Zuienkerke, Te1.: 050 41 19 35
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0f voor een jubileum, een verjaarda§ of een barbecue?

De Vriendenkring van de bloedgevers kan u helpen!

Illlij verhuren tot 300 §lazen aan 5 Bef per stuk.

Intichtin§en bij eI. en J. Van Thourhout- Samijn. TeI.: 050 41 19 g5

De steel van de vleespan op het vuur

hangt iets boven ooghoogte, de trap

en de stoel dagen je kleuter uit tot een

ware klauterpaftij, de vork lijkt wel

op een drietand van Neptunus, en

waarom hangt het snoer van dat

strijkijzer toch zo uitdagend voor je

ogen te dansen?...

De Bond van Grote en ]onge Gezin-

nen gaat weer met zijn REUZEN-

HUIS op tournee. Met dit project wil

de Bond volwassenen preventief in-

formeren rond het voorkomen van

ongevallen bij kinderen in de woon-

omgeving.

Een bezoek aan een huis waar, in de

verschillende ruimten, alles tot drie-

maal vergroot is, maakt de volwas-

senen meteen duidelijk welke geva-

ren er dagelijks om de hoek kijken

voor een kind. In het Reuzenhuis er-

varen de volwassenen de dagelijkse

leefomgeving door de ogen van een

tweejarig kind. Computergestuurde
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rook-, licht- en geluidseffecten bena-

drukken de onveilige gevolgen van

nieuwsgierig en ondernemend

verkenningsgedrag, eigen aan elk

kind.

Een individuele audo-gids geeft aan-

vullende informatie en preventieve

tips over de veiligheid van het jonge

kind.

Het project bestaat uit verschillende

elementen:

o Het hoofdprogramma van deze

preventiecampagne is de tentoon-

stelling'Het Reuzenhuis'. U krijgt

er deskundige uitleg en een check-

list om de eigen woning bij thuis-

komst kritisch onder de loep te

nemen.

. Diverse non-profit organisaties

gaan dieper in op specifieke

veiligheidsaspecten.

. Voordrachten brengen eveneens

specifieke problemen aanbod: gif-

tige planten, veilig speelgoed; vei-

ligheid van kinderartikelen; veilig-

heid in huis en voorstelling van

'Argus', een vertel- en voorlees-

boek over ongevallen thuis.

Doelgroep zijn de ouders met kinde-

ren van 0 tot 5 jaar, grootouders met

jonge kieinkinderen en volwassenen

en studenten die beroepsmatig met

kinderen werken, Dit is geen project

voor kinderenÍ Kinderen die hun

ouders vergezellen tijdens het week-

end, woensdagnamiddag of op

schoolvakantiedagen worden apart

opgevangen. Door een kinder-

prograÍnma aan te bieden geven we

meer ruimte aan de ouders om met

de veiligheidbezigte zijn en bieden

we de kinderen een aangepaste be-

nadering van de veiligheids-

problematiek. Dit kinderprogramma

is enkel bedoeld voor de kinderen die

in gezinsverband naar het Reuzen-

huis komen.

Dit Reuzenhuis zal in West-Vlaande-

ren aanwezig zrlnvan 3 februari tot



11 februari 2001 in het Sint-

Amandscollege, Dikmuidekaai 6,

8500 Kortrijk.

Het Reuzenhuis is dagelijks open van

10 u tot 17 u, behalve de maandag 5

februari en donderdag 8 februari. Op

woensdag 7 februarien vrijdag 9 fe-

bruari blijven de deuren open tot

21.u.

De inkom is gratis voor kinderen van

0 tot 6 jaar.

Volwassenen betalen 150 bef (voor

leden van BGIG is dit slechts 50 bef).

Croepen (vanaf 20 personen):

. scholen : 50 bef /per persoon

. anderen: 100 bef (voor leden van

de BGJG : 50 bef)

Familiezorg West-Vlaanderen vzw is

een autonome, integrale thuiszorg-

dienst met een waaier van diensten

die kunnen nodig zijn om de patiënt

thuis te verzorgen.

Vele thuiszorgpatiënten hebben nog

onvoldoende weet van de vele mo-

gelijkheden om thuis geholpery ver-

zorgd en gesteund te worden.

Daarom zetten wij ze voor U nog eeÍrs

op een rijtje:

Integrale thuiszorg

. gezins- en bejaardenzorg

. aanvullende thuiszorg (oppas)

o ?'raamzorg"dewieg"
o foton :psychosociaal centrum voor

verwarde en dementerende perso-

nen en hun familie
. regionaal dienstencentrum "Zon-

newende" :inÍo en advies, uitleen-

dienst, vorming, ergotherapie

. zorgbemiddeling en -coördinatie

o thuiszorgtelefoon Qa/2au)

Voor meer informatie bent u steeds

welkom in ons streeksecretariaat :

Familiezorg West-Vlaanderen vzw.

Wellingtonstraat 70, Oostende tel.

059 /70,69.53

Buiten de diensturen bij hoog-

dringendheid, tel. 050/33.02.70

Als het over het leefmilieu gaat en

over de risico's die eraan verbonden

zijn, bestedenwe nog altijd de meeste

aandacht aan het externe leefmilieu.

Er bestaat veel minder interesse voor

de leefomgeving binnenshuis, terwijl

de impact ervan even groot, zoniet

groter is als die van het externe leef-

milieu.

Sinds de oliecrisis in de jaren zeven-

tig en de stijgende verwarmings-

kosten hebben veel mensen hun wo-

ning aangepast, om energie-

verspilling tegen te gaan. Zo hebben

ze hun woning omgetoverd tot een

ware val van verontreinigende stof-

fenl

Welke a erontreinigende stoff en?

De voornaamste bron van vervuiling

binnenshuis is passief roken. Dat is

niet alleenhinderlijk, maar vormt ook

een risico voor de gezondheid van

volwassenen en kinderen. Het is in-

derdaad bewezen dat passief roken

de kans op kanker bij inwonende

niet-rokers verhoogt en dat het ook

verantwoordelijk is voor een toename

van het aantal hart- en vaat-

problemen en niet-kankerachtige

ziekten van het ademhalingsstelsel.

Een andere bron van binnenhuis-

vervuiling houdt verband met

verwarmingsinstallaties met brand-

stoffen als hout, kolen, stookolie of

gas. Bij onvolledige verbranding kan

niet alleen het gevreesde

koolmonoxide (CO) vrijkomen, maar

ook kankerverwekkende stoffen, zo-

als sommige polycyclisch aromati-

sche koolwaterstoffen (PAK), bv.

benzoapyreen.
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Industrie Zone Blauwe Toren

Blankenbergsesteenweg 350

8000 Brugge

Tel.: 050/31 33 51 - 050/3'1 7S S1

Fax: 050/31 78 82

CSM: 0495/54 43 5'l
Bijhuis: Bruggesteenweg 6

9900 Eeklo - Tel.09/377 24 66

Bloemenweelde

Ezelstraat I I I
8000 Brugge

Tel. O5O/33 35 76

FaxO5O/3+ 19 93

Frituur

#&' \}&xw,t .I
w -j

Tel.050/42 47 47
Sluitingsdog: moondog

r 11.30 - 14.30 & 17.30 - 23.30

Zoterdog tot 24 u.

begrafenissen
crematies

marin& neirinck -
walram romboudstraat 13

8380 lissewege
tet.050154 61 40

gsm 0495/30 40 10

ERWEGE
Steenweg 74

NIEUW !!!

?ssso ?er ?esso
NIEUWE SCHOENZAAK VOOR
DAMES, HEREN EN KINDEREN
DEWULF KRISTA

DORPSTRAAT rzo - 83oo WESTKAPELLE

OPENINGSWEEKEND
'VR. 23, ZA 24, ZO z5 FEBRUARI zoor

o ro o/o 
DIRECTE KORIING 0P DE LENTE EN ZOMERC0LLECTIE

. T|JDENS DITWEEKEND DOORLOPEND 0PEN VAN 09.30 UUR T0T 18.30 UUR

I ER IS EEN GESCHENKJE VOORZIEN VOOR IEDERE COMMUNICANT

MERKEN:

. KINDEREN: BUMPER, HEDGREN, PIEDRO, WOLLY, BUNNIES, CATERPILLAR,...

. DAMES: DANIELE TUCCI, FRIDA, EMMANUELLE, HEDGREN, EXll RONNY...

r HEREN: SCAPA, CATERPILLAR, RONNÏ...

GESLOIEN OP ZONDAG EN MAANDAG

OPENINGSUREN: DI-ZA 09,30 - rz.oo

r4.oo- 18.30
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Alle ïimmer- en schr:iinwerk in houl en PVC

Romen en deuren - rolluiken - dokvensters
gorogepoorten - rolluikoutomotisotie - gips-
kqrlonwonden - plofonds - binnendeuren

zonnewering - dokconstrucïie - porket

"KATTEROGHE",

Blonkenbergse steenweg 1 7

8377 Zuienkerke
Tel, 050/41 39 ó3
Fox 050/42 6A 24



Bouwmaterialen kunnen ook een

bron van blootstelling aan bepaalde

chemische stoffen zijn. Daaronder

vinden we formaldehyde, ongetwij-

feld een van de meest voorkomende

chemische verbinding in onze wonin-

gen.

Formaldehyde is immers een be-

standdeel in vezel- en triplexplaten.

De stof kan eennadelige invloed heb-

ben op de gezondheid; irritaties en

ontstekingen van de ogen, de lucht-

wegen en de huid, abnormale ver-

moeidheid, migraine, slaperigheid,

duizeligheid...

Oplossingen?

Gelukkig bestaan er ook oplossingen

voor die problemen: rookverbod bin-

nen, de verwarmingsinstallatie regel-

matig nakijken, "biologische" mate-

rialen gebruiken.

De eenvoudigste en doeltreffendste

maatregel om de concentratie van

vervuilende stoffen te beperken blijft

evenwel: de woning dagelijks ver-

luchtenl

AMELIE MEURISSE, dochtertje van

Decloedt Sabine en Meurisse Xavier,

geboren te Knokke-Heist op 20 sep-

tember 2000.

BOLS /OR15, zoontje van Claes An en

van Bols A1arn, geboren te Brugge op

29 september 2000.

À/IËLS IRELL, zoontje van Ben oet

Kristine en van Frell Rudi, geboren

te Oostencle op 7 oktober 2000.

THIBAULT YI rcruËR, zoonle van

Vlietinck Inge en van Vinckier

Patrick, geboren te Brugge op22ok-

tober 2000.

CRAWAT IASON, zoontje van Valcke

Kitty en van Crarvat Patrick, geboren

te Brugge op 24 oktober 2000.

DIDIA DI TURI, dochtertje van

Behiels Jedi en van Di Turi Michele,

geboren te Brugge op 2 november

2000.

CHARL GOETHALS, zoontje van

Meuleman Els en van Goethals Carl,

geboren te Brugge op 14 november

2000.

FLORIS FOSSE, zoontje van

Demaecker Eveline en van Fossé

Filip, geboren te Brugge op 13 okto-

ber 2000.

ROSELYNE DUF OUR, dochtertje van

Matthys Nancy en van Dufour
Franky, geboren te Brugge op 15 de-

cember 2000.

LOUISE VERHAEGHE, dochtertje

van Lutters Inge en van Verhaeghe

Dirk, geborenteBrugge op 23 decem-

ber 2000.

BRIEK GOETHALS, zoontje van

Lescrauwaet Nathalie en van

Goethals Hans, geborente Brugge op

27 december 2000.

SANDER MICHIELS, zoontje van De

Coussemaker Nancy en van Michiels

Christoí geboren te Brugge op 10 ja-

nuari 2001.

zuY VAN CAPPELLË,N, dochtertje

van Vanderheyden Cindy en van Van

Cappellen Patrick, geboren te Brugge

op 11 januari 2001,

Wij wensen Amèlie, loris, Thibault,

Niels, lason, Didja, Charl, Floris,

Roselyne, Louise , Briek, Sander en Kny

een lang, gezond en gelukkig leven

toe!
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PERZ SABINE, geboren te Bergen op

18 maart 1969 en DËKEMPE LUC, ge-

boren te Blankenberge op 29 augus-

tus 1970, gehuwd te Zuienkerke op

30 november 2000.

Prot'iciat aan de jonggehuroden!

CAMBIER PIERRE, geboren te
Nederbrakel op 19 juni 1933 en over-

leden te Nieuwmunster op 1 oktober

2000, weduwnaaÍ van Monballieu

Odette

DEFRAYE IEROME, geboren te

Nieuwmunster op 18 september 1929

en aldaar overleden op 22 oktober

2000, echtgenoot van Huys Julia.

ISSELEE LUC, geboren te Brugge op

11 februari 1.939, wonende te

Zuienkerke en overleden te Brugge

op 11 november 2000, echtgenoot van

Verlinde Denise.

YAN NEYEL SONIA, geboren te

Brugge op 8 juli 1958, wonende te

Zuienkerke en overleden te Brugge

op 25 november 2000, echtgenote van

Goethals Dirk.

WENSCH CLAUDE, geboren te

Brugge op 30 januari1937, wonende

te Meetkerke en overleden te Brugge

op B december 2000, echtgenoot van

Van Craeynest Marie ]earure

VAN H AEREN FERNAND, geb oren te

Blankenberge op 26juli 1949 en over-

leden te Zuienkerke op 10 december

2000, echtgenoot van De Beir Lena.

DAENEKINT IVAN, geboren te

Brugge op 7 aprll1955, wonende te

Zuienkerke en overleden te Brugge

op 13 december 2000.

DE PREST ALPHONSE, geboren te

Brugge op 2 augustus 1933, wonende

te Zuienkerke en overleden te Brugge

op 15 december 2000.

YAN CÀNNEYT FERNAND, geboren

te Brugge op 30 december 1926,wo-

nende te Houtave en overleden te

Zuienkerke op 9 januari 1926.

Wij bieden de nabestaanden onze deelne-

ming nan.

RACHEL VAN MASSENHOVE EN ANDREAS DEBUCK Op 28 oktober 1950 huwde André
Debuck met Rachel van Massenhove

te Zuienkerke.

Op zaterdag28 oktober 2000, dag op

dag 50 jaar later werd deze gouden
jubileum uitgebreid gevierd.

André Debuck jarenlang bestuurslid

van het feestcomiteit Zuienkerke is

een graag geziene figuur op onze ge-

meente.

Het Sint-Michielskoor, waarwan Ra-

chel lid is, zong op speciaal verzoek

van de jubilarissen op deze heugelijke

dag het levenslied Mijn hartje dat
klopt voor jou alleen.

Wij hopen dat het hartje van onze
jubilarissen nog lang mag kloppen
voor elkaar en voor Zuienkerke. Pro-

ficiat.
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Steve Van Ryckeghem, uit de Leeg-

landstraat nuÍuner 20,Lm 85 groot

voor 70 kg wordt in maart negen-

tien, en debuteert bij de beloften in

het bekende Mez team uit Snellegem.

Deze jonge man voelde al vroeg de

sportieve kriebels te keer gaantnzijn

lichaam, want als jong broekje voet-

balde hij bij Daring Brugge. Maar

geleidelijk groeide zijn belangstelling

voor de fiets, en op vijftienjarige leef-

tijd kocht hij vanzijnspaarcenten een

eerste koersvelo. Om met zijn
bompa, die net met pensioen ging,

grote tochten te maken.

Alras bleek dat Steve nauwelijks in

te tomen was, en via via kwam hij in

contact met de Brugse Velosport, die

hem n 1997,zonder veel persoonlijke

begeleiding weliswaal, liet debuteren

bij de nieuwelingen. Hij betwistte

een veertigtal koersen, de resultaten

waÍen niet denderend, maar... de

microbe had hem voorgoed te pak-

ken. Het jaar daarop ginghijmet zijn

toenmalige trainer over naar de

wielerclub 'Het Meetjesland ' in
Eeklo, waar hij twee jaar verbleef, en

één wedstrijd als tweedejaars-

nieuweiing won te Bredene.

In 2000 werd hijjunior bij het Mez

team, won één koers in Vladslo, ein-

digde 23 keer in de eerste 10, was der-

tiende in het Belgisch kampioen-

schap, negende in het provinciaal

kampioenschap tijdrijden, en won het

regelmatigheidscriterium van de

krant van West-Vlaanderen.

" Ik heb een goed jaar achter de rug,

en ware het niet dat ik geen sprinter

ben, dan had ik zeker 6 à 7 koersen

meer op mijn palmares. Want zege-

vierend de meet overschrijden, de ar-

men in de lucht, geeft je een ongeloof-

lijke kik. Ik moet het echter hebben

van tempo, aanvallen, de koers hard

maken, kortom, proberen de tegen-

stander er af te rijden"

Ceen gemakkelijke taak, a1s je het mij

vraagt, en gelet op zijn uitslagen mag

je wel stellen dat hij goed is in tijd-

rijden, en aardig wat koersdoorzicht

heeft. Sprinten, kan je echter niet le-

ren, hoogstens bijschaven, want daar-

voor moet je een kort gebald spieren-

stelsel hebben. Steve is meer het an-

dere type atleet.

Wie denkt dat de winterperiode een

tijd van rusten en luieren is, komt ver-

keerd uit:

'{De,winter is vóor èen renner de
a. a ..

zwaarste'periode, stelt Steve, in
,,de winter leg.ie.de basis voór de

córditie tàn hetvolf end jàaE Van

november::totr íieuwiaar is het

voornameliik mountain-biken,

, dagelijks op de rollen, als hetweer

het toelaat op de weg, en rege1,

màtig fitness. Na nieuwjaar komt

de klemtoon meer op de weg te

lig§en, alies hangt natuurlijk aÍ
van de weersomstandigheden.

AIs in maart de wedstrijden be-

ginnen, wil ik er staan, om goed

en regelmatig te presteren, met

nu en dan een uitschieter."

Samen met trainer Robert Claeys

wordt een ploeg-programma op-

gesteld, naar de klassieke wed-

strijden toe, waarin de selectie

een erg belangrijke rol speelt. Dat

zijn natuurlijk de interessantste

en meest prestigieuze vredstril-

den. Daar goed presteren ver-

hoogt je waa rde. Daarnaast is de

renner vrij zijn eigen 'kermis

'koersen uit te kiezen.
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Onvermlj deliik ko, .St her, gesplek

bij de gevoelige punten in de

wielrennerij: voeding en doping,

,"De voeditgíg naJu*rlijkheel lid, 
,

langrijk voor een sportÀan, en ik

let daar ook erg nauwkeurig op.

ik eet sober, vet- en suikervrij, een

Bij het interview zljnvader en moe-

der Van Ryckeghem aanwezig. Steve

wil op een verstandige manier zijn

carrière als wielrenner uitbouwerL en

zíj zien dat het goed is. Vanuit de

achtergrond volgen en stimuleren zij

hun zoon.

Vlug geldgewin is niet belangrijk, wel

het leggen van een solide basis voor

later.

De punten waar Steve goed scoort

aanscherpen, dat komt op de eerste

plaats.

Al te vaak hebben we reeds opge-

merkt dat jong talent na één seizoen

compleet verbrand is. Daarom heeft

Steve ook nog geen supportersclub:

rustig en gestaag de conditie opbou-

wen is hetmotto, wars vanextra druk

die ongeduldige supporters soms

willen opleggen.

Als het voor Steve lukt kan het

feestcomiteit van Zuienkerke mis-

schien een vijfentwintigjarige, verlo-

ren gegane traditie heropnemen: het

inrichten van een wielerwedstrijd

voor liefhebbers.

FD,

Op L december werden de verdien-

stelijke burgers van onze gemeente

uitgenodigd op het gemeentehuis.

Schepen van sport, AlainDe Vlieghe,

kon Zuienkerke terecht een sportieve

gemeente noemen.

Getuigen daarvan zljn de gevierde

sportmensen.

Staf Cardon die met zljntachtig jaar

de oudste in het gezelschap was,

werd gehuldigd voor 60 jaar schut-

ter op de liggende wip.

Martin Schouteeten ook geen onbe-

kende voor de lezers van het Polder-

krantje werd gelauwerd voor zijn

deelname aan de alternatieve elf-

stedentocht in Oostenrijk.

3ó

Duivenmelkers Laurent Crombez en

Romain Lapin sleepten in 2000 tal-

rijke prijzen in de wacht en werden

daarom zeker niet vergeten.

Lien, Dorien en Lieven Mertens die

diverse gouden, zilveren en bronzen

medailles bijeensprongen op de

minitrampoline en dubbele mini,

waren eveneens van de partij.

op de foto: verdienstelijke inwoners 2000



Burgemeester Henri Cuypers deelde

de eretekens van de Arbeid uit. [temi

De Clerck ontr,ing r..oor zijn loop-

baan bij de Íirma Bombardier een ere-

teken van de arbeid 1'r" klasse en de

Couderr rnedarlle der Kroonorde.

Mevrouu' Jenny Goethals ontr.ing

een gouden medaille der Kroonorde

voor 35 jaar arberd. Van 1965 tot7970

\vas z1j teu,erkgesteld bil de

Compensatiekas r-an de Christelijke

Patroons en \-an 1970 tot op vandaag

is zij trr; Bombarclier Transportation

BN.

Freddy Sanders, die tewerkgesteld is

bij Fortis bank, werd eveneens voor

zijn 35 jaar trouwe dienst gelauwerd.

Voor haar 25 jaren dienst bij Structo

nv. te Brugge verkreeg mevrouw

Francine Debackere het ereteken van

de Arbeid 2d" klasse.Eveneens voor

haar 25 jaren arbeid werd aan me-

vrouw Denise Quintens het ereteken

van de Arbeid 2d" klasse toegekend.

AIs laatste in de rij, maar zeker niet

de minste werd Dirk Marnhef gehul-

digd: hij ontving én een ereteken én

een diploma. Schepen Samijn over-

handigde hem het bronzen ereteken

van Laureaat van de Arbeid van Bel-

gië als kapiteinbij de firma Decloedt.

en een diploma ter beloning van ver-

heven daden van moed, zelfopoffe-

ring en menslievendheid naar aanlei-

ding van zijn koelbloedig optredenbij

een uitslaande brand op het baggers-

chip Vlaanderen XX.

Op vrijdag 17 nor,ember 2000 werden

de nieurr-e inu-oners opgen acht in

het gemeentel'Luis door het schepen-

coliege, de lec1en van de gemeente-

raad, het OCMW en de politie.

Deze ontmoeting is een ideale gele-

genheid voor de nieuwkomers om

onze diensten te leren kennen.

Na een rondleiding in het gemeente-

huis werd een receptie aangeboden.

op de fofo: de nieuwe inwoners
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iedere maandagavond is er tuÍnen

vanaf 19.30 uur tot 20.30 uur (uitge-

zonderd de schoolvakanties) in de

sportzaal van de gemeenteschool, in-

Bericht door Vakantiegenoegens

Zuienkerke

iedere maandag zijn er volksdansen

nZAAL Boldershof vanl4 uur tot

1,7 uur, ingericht door KBG

Zuienkerke

iedere dinsdagnamiddag in
"Boldershof" kaartnamiddag KGB

Zuienkerke

iedere 4d" dinsdag van maand bolling

op de troumadam in het Boldershof

iedere dinsdagavond vanaf 21 u vol-

leybal sport30-70

woensdagnamiddag (om de 1.4 da-

gen) kaartnamiddag in het sport-

FEBRUARI

zaterdag 3 februari 2001

zaterdag 3 februari 2001

zaterdag 3 februari 2001

maandag 5 februari 2001

donderdag B februari 2001

urijdng 9 februnri 2001

Jö

centrum van Meetkerke voor leden

van de Bond der gepensioneerden

van Meetkerke

woensdagavond (om de 14 dagen)

repetitie St.-Michiels zangkoor sacris-

tie Sint-Michielskerk om 19 uur.

elke eerste woensdag van maand,

behalve in augustus : Ruilclub

"Agnus Dei" in dezaal "De Nieuwe

Blauwe Toren". Ruilen vanbidprent-

jes, munten, postzegels, prentbrief-

kaartjes ...

iedere donderdagavond pingpong in

de gemeentelijke sportzaal om20 uur

elke lste en 3de donderdag van de

maand naailes in de Bommel van 20

tot22.30 uur, BGJG Nieuwmunster

elke 2de en 4de donderdag van de

maand turnen in de Bommel van 20

tot 21 uur, BGIG Nieuwmunster

iedere vrijdagavond komt het koor

van Nieuwmunster bijeen in de Bom-

melvanaf 19.30 uur tot 21,ur (uitge-

zonderd juli-augustus)

eerste vrijdag van de maand: kaar-

ten in het Boldershof door "De

Troefkaarters".

laatste vrijdag van de maand :biljart

in het Boldershof door " Biljart2000"

iedere woensdagmiddag gans

het jaar door is er een warme

maaltijd te bekomen in de Sint-

Michiels parodriezaal aan de prijs

van 150 frank

Iedereen is welkom

Kaas en wijnavond van LeefschoolAkkerwinde

zaal:De Bommel

huis-aan-huis verkoop van zelfgemaakte chocolaatjes

Jongerengroep Zuienkerke

volleybal in de sportzaal

Kadetten jongens 10.30 uur - Scholieren Meisjes \7 uur

KVLV Zuienkerke

cafetaria gemeenteschool - start 19 uur

KBG Zuienkerke in Boldershof

dag voor Bezinning

kaarting in de cafetaria

tw. jonge reÍrner Tom Stubbe - aanvang L9 uur



zaterdag L0 februari 2001

zorLdag 11 -februnri 2001

znterdng 17 .febrtLnri 2001

mnandag 19 .februnri 2001

urijdag 23 .febrtLnri, zaterdag 24

febrtLori ert :otdng 25 februari 2001,

iuoensdng 28 .februnri 2001

zaterdng 21 .{ebrunri 2001

dinsdag 27 februnri 2001

MAART

donderdng 1 ttnnrt 2001

arijdag 2 ttmnrt en znterdag

3 manrt 2007

rooensdng 7 ntnnrt 2001

arijdag 9 nmnrt, znterdng L0 mnart

zondag LL nnnrt en ruoensdng

14 maart 2001

"Was het nu Samson of Simpson"

kinderfuif met animatie (clown, schminken) van 18 tot 21 uur voor kinderen

van 6 tot 12 jaar

]ongerenfuif vanaf 21:u;.r - sportzaal gemeenteschool

meer info op het gemeentehuis bij Inez - organisatie:jeugdraad

volleybal in de gemeenteschool

seniors heren:12.30 uur - seniors dames: 16.30 uur

café Breughelhof te Meetkerke

Grote Hoofdvleeskaarting - ten voordele van Spaarkas De Breughelvrienden

start: 18 uur

KVLV Houtave - De Maere - start: 19.30 uur

toneel " Liefde in het kwadraat"

theater Kleiem - spofizaal gemeenteschool

prijs:200 fr. - kaarten tel.050/41..55.42

grandioze quiz- en spelavond - vakantiegenoegens Zuienkerke

zaal: sportcentrum Meetkerke - aanvang: 20 uur - prijs: 200 bef. per ploeg

kindercamaval voor alle kinderen van Zuienkerke in De Notelaar,

Nieuwe Steenweg 96,van 13.30 - tot17,30 uur - 50 fr./ per kind

inschrijving ter plaatse

carnavalviering KBG Zuienkerke in

Boldershof met zangeres Viviane Van Eeghem

toneel " Liefde in het kwadraat"

theater Kleiem - sporÍzaa1, gemeenteschool

prijs : 200 fr. - kaarten tel. 050 /41.55.42

seniorennamiddag in de sportzaal

toneel " Zwtjgkleine"

toneelgroep De Bommelaar - De Bommel

prijs : 200 fr. - kaarten tel. 050/41.90.51
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zaterdag 10 maart 2001

dinsdag L3 mnart 2001

arijdag L6 maart en zaterdag

17 maart 2001

orijdag 16 mnart 2001

zaterdag L7 maart 200L

zaterdag L7 maart 2001

woensdag 2L maart 2001

zaterdag 24 maart 200L

arijdag 30 maart 2001

zaterdag 3l maart 200L

APRIL

zaterdagT april200L

maandag 9 april2001

dinsdag 10 april en woensdag

11 april 2001

donderdag 12 april 2001

donderdag 12 april en arijdag

13 april 2001

volleybal sportzaal - miniemen meisjes : L5 uur

bloedgeven in de sportzaal - aanvang:1,6 uur

toneel " Zwijgkleine"

toneelgroep De Bommelaar - De Bommel

prijs : 200 fr. - kaarten tel. 050/41.90.51

cultuurcafé in De Drie Koningen te Houtave

organisatie : Cultuurraad - iedereen is welkom

souper bloedgevers - sp ortzaal gemeenteschool

vergadering ]eugdraad - vergaderuaal gemeentehuis - aanvang : 11 uur

" De Tijd van Toen" - parochieraad Nieuwmunster - zaal: De Bommel

volleybal in de sportzaal - seniqrs dames :17 uur

etentje van de ]ongerengroep

voor leden, vrienden, ouders en sympathisanten

info : Katrien Danneels tel. 050 /41,.24.41,

volleybal in de sportzaal

miniemen meisjes : 8.30 uur - kadetten jongens , i0.30 r*
seniors heren : 13 uur

volleybal in de sportzaal

scholieren meisjes: 16 uur - seniors dames : 18.30 uur

KVLV Zuienkerke - cafetaria gemeenteschool - start : 19 uur

zweminstuif voor alle kinderen van Zuienkerke

zwembad : Pier 10 - van 9 uur tot l2rtsr - Jeugdsportconkact 2000

Witte Donderdag

bezinning in Boldershof voor KBG Zuienkerke

sporttweedaagse op de Polderwind

organisatie : jeugdraad Zuienkerke - jeugdsportcontract 2000
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Plqotsen von
AIle ponnelï- en leiendoken, plotte doken,
dokromen en dokgoten
(renovotie en nieuwbouw)
Alle houten kopconstructies
tsoleren von zolders
,BËubtfen vaÈ:r gevëÍ§,ffi,leien;, §idin gs,
Menuiseriteploten, Trespo- & Glosol- &

Vriibliivende & kosteloze priisopgove

Geregisileerd & erkend oonnemer

t0.idcr woöffirg:,iö,§..6l1é,. ,,.,,' ,,: ,,'

door ons uitgevoerde werken

Lid von WTCB,
LBIS & NCB
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SGHILDEBÏ'UEBKEN

BB,AE!n/t
IIerrïl,art
. Binnen- en buitenschilderwerken
. Behan8werken
. Plaatsen van alle vloerbekfeding

ZEEB \ru!NZOBGD I'ITEBK

\Meimanstraat LY - 837Y Zuienkerke
Tel. /Fax:050/51 26 28 - GSM: 0475/32 2L 54

E. mail: herman.braem2?Qnrcom.be

RES TATJR AN T

Onze zalen bieden plaats van 10 tot 200 personen.

Door de gemoderniseerde accomodatie staan wii garant voor een vlotte en

professionele aanpak van uw feest hetzij huwelijk. jubileum, veriaardag, familie,

communie, irroductvoorstelling bedrijfsfeest, of... zomaaÍ gezellig samenziin.

De ligging van ons domein bevindt zich midden de'ongerepte polders, rust en

panorama ziin uw en onze ontbetaalbare troeven.

Craag zien wij uw reservatie tegemoet.

Ons contactnummer en fax: O5O/42 65 64

Grgfe stove
Nieuwesteenweg 14O - 8377 Zuienkerke

Tel. 050/4'l 22 05 - Tel. & Fax O5O/42 65 64
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