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-WOORDVOORAF
Toespraak van de heer Cuypers Henri, Burgemeester

van Zuienkerke, ter gelegenheid van de
nieuwjaarsreceptie op vrijdag 09 januari 2004.

Geachte genodigden, beste medeburgers,

Namens het Schepencollege, de gemeenteraad en mezelf
wens ik U en al uw dierbaren een gezond, gelukkig en

succesvol nieuw jaar toe.
2003 was voor ons landje op economisch gebied niet zo
rooskleurig, vele jobs gingen verloren en op wereldvlak
bleef oorlogsgeweld niet uit.
De mooie zomeÍ was er echter één om niet meer te ver-
geten.

Moge het nieuwe jaar ons sparen van enig geweld, ram-
pen of werkonzekerheid. Wij zijn nog bij de besten. laat
het ons zo houden.
Ik vraag dan ook dat we voor elkaar \À'at meer begrip
opbrengen en verdraagzameÍ zijn jegens elkaar binnen
het gezin, als medeburger, buur of collega.
Ten dienste van onze bevolking verlangen wij dan ook
van ons personeel een maximale inzet om zodoende een

zo efficiënt mogelijke service te kunnen verlenen.

Zoals bij het begin van de nieuwe legislatuur was afge-
sproken heeft Schepen Remi De Clerck, met de start van
dit nieuwe jaar,zijn schepenambt ter beschikking gesteld

en werd de heer Wim Cools als nieuwe schepen verko-
zen.

Remi zetelt als sinds 1965 in de gemeenteraad en u as 1-5

jaar schepen. In zijn ambtsperiode als schepen zette hij
zich iedere dag ten volle in ten dienste van onze gemeente.

Hij was op bijna alle vergaderingen present en bezit een

grondige dossierkennis.
Remi blijft verder actief in de gemeenteraad en zal zijn
ervaringen doorgeven aan zijn opvolger.
Bedankt Remi voor de jarenlange samenwerking in het
schepencollege.
De heer Wim Cools, wens ik een succesvolle loopbaan
toe als schepen en ik ben er van overtuigd dat hij zich
met zijn jeugdig dynamisme honderd procent zal inzet-
ten voor onze lokale gemeenschap.

De begroting voor 2004 werd inmiddels door de gemeen-

teraad goedgekeurd en wij zijn dan ook verheugd te kun-
nen vaststellen dat, ondanks de steeds toenemende taken
die ons door de hogere overheid toevertrouwd worden

en de verminderde inkomsten uit de energiesector, wij
de belastingen kunnen gelijk houden.
Wij hebben dit kunnen verwezenlijken door een zuinig
beleid te voeren, dankzij de stijging van de bijdrage uit
het gemeentefonds en door het feit dat de gemeentelijke
tussenkomst voor het OCMW en de kerkfabrieken niet
werd verhoogd. Ook de nieuwe overeenkomst, afgeslo-
ten met de stad Blankenberge, inzake onze gemeente-

lijke bijdrage voor de politiezone draagt hier zeker zijn
steentje toe bij. Alhoewel de politiehervorming nog steeds

een grote meerkost is voor onze gemeente wil ik hier
toch Burgemeester Ludo Monset en zijn bestuur danken
voor hun begrip en de bereidwilligheid die zij aan de dag
legden om tot een aanvaardbare oplossing te komen.

Ook dit jaar wil ons bestuur verder werken aan het ver-
fraaien van de gemeente.

In Meetkerke-dorp zal de parking heraangelegd worden
en dit hopelijk met de tussenkomst van Europese gelden.

Voor de restauratie van de stenen u'indmolen te Meetkerke
u erden inmiddels tu ee tasen van de u erken aanbesteed
en u ij verq achten dan ook dat de uitvoering ervan bin-
nenkon zal kunnen starten.
Meetkerke-dorp u ordt op toeristisch vlak een startplaats
voor de bezoekers van de Meetkerkse Moeren en het

omliggend poldergebied.

Diverse landbouwwegen waaronder de Klinkestraat,
Heerweg en Dullemolenstraat zullen worden vernieuwd.
Andere wegen zullen volgen naargelang de beschikbare
kredieten.

\brir jaar rierd ons gerneentelijk mobiliteitsplan goed-
gekeurd.
\bor de r eiligheid r an de zu akke u'eggebruiker geniet
de aanles r an r njli_egende Íietspaden onze prioriteit.
\o,s deze maand u ordt de stafinota besproken inzake de

doonrekliing van het fietspad langsheen de Oostendse
Steenu eg met verbinding met de Brugse Steenweg.
Deze u'erken kunnen dankzij het afsluiten van modules
betoelaagd worden door de hogere overheid.

Een dossier dat al diverse malen diende aangepast te
u orden voor het bekomen van de nodi_ee subsidies is de

aanle,e van de riolering in de wijk Kruiskalsijde met aan-
sluiting op de bestaande collector via de Blankenbergse
Steenweg. Terzelfdertijd zal dan ook de uitbreiding van
het gasnet uitgevoerd uorden en wordt de aanleg van
een fietspad voorzien. Wij hopen ten zeerste dit jaar de
belofte van toelage voor deze rioleringswerken te mo-
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gen ontvangen zodat kan overgegaan worden tot de aan-

besteding en uitvoering der werken.

De restauratiewerken aan de SinrBartholomeuskerk en

de Sint-Bavokerk zijn momenteel in uitvoering. De dos-

siers voor de verwarmingsinstallatie en schilderwerken

voor de kerken van Meetkerke en Zuienkerke moeten

eveneens nog de goedkeuring krijgen van de hogere over-

heid.

De voorbije zomer werd de ontmoetingsruimte voor de

jeugd op het speelplein achter het Lindenhof in gebruik
genomen.

De volledige inrichting van het speelplein zal weldra
voltooid zijn. Wij hopen dat het een gezonde trekpleister
mag zijn voor de kleintjes en onze aankomende jeugd.

Er werd op de begroting eveneens krediet voorzien voor
het uitvoeren van opschikkingswerken aan de Notelaar.
De eerste verdieping verschaft reeds locatie aan plaatse-

lijke jeugdverenigingen. Het gelijkvloers zal nu verfraaid

worden en opengesteld voor de talrijke vereni-eingen die

Zuienkerke rijk is.

2004 werd uitgeroepen tot Europees jaar van Oploeding
door Sport. Dit betekent dat aan alle landen van de Euro-
pese Gemeenschap gevraagd wordenaandacht te schen-

ken aan het grote belang van bewegen en van sport bij de

opvoeding van jongeren. Het gemeentebestuur zal dan

ook dit jaar het jeugdsportproject in samenwerking met

Bloso verdeÍzeÍÍen.

Binnenkort zalhetontwerp van het gemeentelijk ruimte-
lijk structuurplan aan de bevolking worden voorgesteld

en zal een openbaar onderzoek worden geopend waarbij
eenieder de mogelijkheid zal worden geboden om even-

tuele opmerkingen te maken.

Inmiddels zijn de appartementen in Zuienkerke-dorp, een

realisatie van de West-Vlaamse Intercommunale, woon-
klaar en te koop gesteld. Wij hopen op een vlugge bewo-
ning van alle appartementen want Zuienkerke en zijn
deelgemeenten zijn volgens de resultaten van de

bevolkingsenquëte, gehouden door het Nationaal Insti-
tuut voor Statistiek " een mooie" en "zuivere" gemeente,

u'aar het goed en gezond is om te wonen en te leven.

Ons voltalli,e bestuur zal zich dan ook verder inzetten

om dit zo te houden.

Laten we het glas heffen op een goeie gezondheid en de

beste wensen voor 2004.

H. Cuypers

f,"»é"w"§r* K,*LZ*
Boerenbrood met hesp

diverse koude en warme schotels
tea-room

Open vanaf 11h30
gesloten op maandag en dinsdag

(in juli en augustus enkel gesloten op maandag)

Kerkhofstraat 17
8377 Houtave

Tel. 050/31 40 60

Gelegenheid voor familiefeesten en rouwmaaltijden

ombachtelijke geitenkoos
oPenbore morkten:

woe., zat.i Knokke
zondogi 5t. Michiels
donderdog: Zedelgem
donderdognomiddog: f ol kloremorkt
vrijdog: Blankenberge

Verkoop op dehoeve: di. en vrijd. na77 u.

Meetkerksestroot 76 - Zuienkerke
tel. O5O/4176 18

Heist

Icfematies

. marina neirinch o

walram romboudst raat 13

8380lissewege
tel. O5Ol54 67 40
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.SCHEPETVWTSSEL

Op 2 januari werd Wim Cools verkozen tot schepen, na-
dat Remi De Clerck ontslag genomen had overeenkom-
stig de afspraken binnen de Lijst Burgemeester.
Remi De Clerck was gedurende 15 jaar schepen van de
gemeente Zuienkerke. Hij startte zijn politieke loopbaan
als gemeenteraadslid in het jaar 1965. Als 7l-jarige zet
hij nu een stapje terug, maar hij blijft nog steeds politiek
actief als gemeenteraadslid.
Wim Cools, 43 jaar en havenarbeider, is in 1995 gestart
met zijn politieke carrière als gemeenteraadslid . In een

druk bijgewoonde gemeenteraad legde hij de eed af als

nieuwe schepen van de gemeente Zuienkerke
In het College van l3 januari 2004 werden de bevoe_ed-

heden gedeeltelijk herverdeeld.
Wij achten het dan ook nuttig de bevolking in kennis te

stellen van de huidige toestand:
Henri Cuypers, Burgemeester, zonder wijzigingen in
zijn bevoegdheden. Hij blijft bevoegd voor
algemeen beleid, politie en veiligheid, administratief
personeel, burgerlijke stand, kerkhoven, financiën.
vertegenwoordiger bij de kerkfabriek Houtave.
Alain De Vlieghe wordt eerste schepen, zonder wij-
zigingen in zijn bevoegdheden. Hij blijft schepen van
sport, cultuur, ruimtelijke ordening, tewerkstelling,
economie, huisvesting, bibliotheek, vertegenwoordi-
ger bij de kerkfabriek van Nieuwmunster.
Jacques Demeyere wordt tweede schepen. Hij neemt
volgende bevoegdheden over van gewezen schepen
Remi De Clerck: Landbouw en Leefmilieu. Verder
blijft hij schepen van maatschappelijk werk, sociale
zaken, welzijnsbeleid, jeugd, bejaarden, gezin, toe-
risme, feesten, ontwikkelingssamenwerking, Europese
aangelegenheden, emancipatiebeleid, vertegenwoor-
diger OCMW en kerkfabriek Meetkerke.
Wim Cools wordt derde schepen, met alle andere be-
voegdheden van gewezen schepen Remi De Clerck,
namelijk Openbare Werken,Technische Dienst, open-

bare verlichting, technisch personeel, vertegenwoor-
diger bij de kerkfabriek van Zuien-kerke, maar daar-
naast neemt hij over van Jacques Demeyere: Onder-
wijs en Informatie.

Omwille van de overdracht van "Informatie" zal Wim
Cools in het vervolg verantwoordelijk zijn voor het
Polderkrantje en voor de gemeentelijke informatie-
brochure "Wegwijzer".
Veel succes, Wim!

TOELICHTING DOOR REMI DE CLERCK

Zoals voorzien in de overeenkomst van de verkozenen
van de lijst Burgemeester op 1611012000 zou ik na 3 jaar
mijn schepenzetel overdragen aan eenjongere kandidaat,
namelijk Wim Cools.
Ik heb dan ook dit akkoord gerespecteerd.

Ik dank mijn vroegere en huidige collega's in het schepen-
college en in de gemeenteraad voor de jaren van goede
samens'erking. Ook het personeel van de technische
dienst en de administratie dank ik voor de vele jaren vlotte
samenuerking. ten dienste van de gemeente.
Ik dank ook alle inuoners van de gemeente i'oor het ja-
renlange vertrouwen in mrj.
Ik ben ook bereid verder als gemeenteraadslid mee te
werken met mijn opvolger schepen, met mijn ervaring,
dit ten dienste van de gemeente die ik nu bijna 40 jaar
vertegenwoordig.

Mijn aandacht als schepen van openbare werken ging
vooral uit naar het _goed onderhouden van de gemeente-
\\esen en bijhorende grasbermen.
Ook het opvolgen van de herinrichtin_e van de .1 dorps-
kernen met de aanles van de nieuu'e riolering en het on-
der_sronds brengen van de elektrische leidingen.
De dossiers voor de herstelling van de 4 kerken heb ik
steeds opgevolgd. en zijn nu hersteld of nog in afwer-
kin_s.

De begraafplaatsen op de 4 deelgemeenten mo_sen ge-
zien n'orden,enzljn de laatste jaren heringericht door de
technische dienst.
Als _uemeenteraadslid blijf ik verder de belangen van de
inuoners behartigen en ben steeds bereid tussen te ko-
men bij het schepencollege om u\\' problemen te bespre-
ken.

Nogmaals dank.
Uittrederd Schepen

R. DE CLERCK.
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-GEMEENTER/MD

ZITTING VAN 30 OKTOBER 2OO3

1. Begrotingsrekening gemeente dienstjaar 2002.

De gemeenteraad keurt eenparig de begrotingsrekening
van de gemeente voor het dienstjaar 2002 goed.

2. De gemeenteraad verleent eenparig gunstig advies
omtrent de begrotingswijziging nr. I van de kerk-
fabriek Sint-Michiel Zuienkerke.
Het bedrag in ontvangsten en uitgaven van 35.356,54 euro

blijft ongewijzigd evenals het gemeentelijk aandeel ten

bedrage van 6.189,65 euro.

3. De gemeenteraad brengt eenparig gunstig advies
uit voor de begroting2004 van onderstaande kerk-
fabrieken:

Sint-Michiel Zuienkerke
Aandeel -gemeente r0.-161.5-r EUR

Sint-Bavo Houtave
Aandeel gemeente I tO.Ot0,S+ fUR

Sint-Bartholomeus Nieuwmunster
Aandeel gemeente | 9.626,728UR

Onze-Lieve-Vrouw Meetkerke
Aandeel gemeente Zuienkerke | 7.

Aandeel Stad Bru-e-se 969.80 EUR

4. De gemeenteraad keurt eenparig de begrotings-
wijziging nr. 2 van het dienstjaar 2003 goed.

Geraamd algemeen begrotings-
resultaat van de gewone dienst I tZ.:Z-1.02 pUR

5. Het bestek van de onderhoudswerken 2004 aan de
onbevaarbare waterlopen van 3de categorie opge-
maakt door de Nieuwe Polder van Blankenberge
wordt goedgekeurd.

Een krediet van 83.006.03 euro wordt vastgelegd.

6. De gemeenteraad keurt eenparig de aankoop goed

van een nieuwe wegenzoutstrooier voor de technische
dienst.
De raming bedraagt 7.500 euro.

7. De gemeenteraad verleent eenparig goedkeuring
om deel te nemen aan het samenwerkingsverband
voor de opmaak van het Dulo-waterplan voor het deel-
bekken "Oudlandpolder Blankenberge"

Geheime zitting

l. Het collegebesluit d.d. 1311012003 waarbij Mevr.
\\'illaert Tamara rvordt aangesteld als tijdelijke
kleuteronderrvijzeres aan de gemeentelijke basis-
school vanaf 07/10/2003 tot en met 3010612004voor
13124, wordt bekrachtigd.

2, IJet Collegebesluit d.d. 131L012003 waarbij Mevr.
De Busscher Daphné wordt aangesteld als tijde-
lijke kleuteronderwijzeres aan de gemeentelijke
basisschool vanaf 0711012003 tot en met 3010612004

voor 21124 wordt bekrachtigd.
3. Het collegebesluit d.d. 1311012003 waarbij Mevr.

Panesi Els wordt aangesteld als tijdelijke onder-
wijzeres aan de gemeentelijke basisschool vanaf 07/
10/2003 tot en met 3010612004 voor l2l24wordt be-
krachtigd.

ZTTING VAt{ 20 NOVEMBER 2OO3

l. De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de
agendapunten van de Buitengewone Algemene Ver-
gadering van de \\'.\.I. op 1011212003.

2.De gemeenteraad neemt kennis van aanpassingen
aan de statuten I\I\-\1 conform de beslissing van de
Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering d.d.
22n0/2003.

3. Finiu'o: volstorting kapitaal.
De ,eemeenteraad beslist het ontbrekend aandeel van de

gemeente Zuienkerke in de kapitaalsverhoging te vol-
storten. voor een bedrag van 14.681,94 euro.

4. De gemeenteraad keurt de dotatie van de gemeente
Zuienkerke aan de politiezone Blankenberge-
Zuienkerke ten bedrage van206.2l8,42eruro goed, en
dit op basis van volgend financieringsprotocol:
Vast gedeelt e: I 60.259,40 euro.

+

Begrotingsresultaat in de gewone

dienst van de rekening 2002 273.931,49BUP.

Begrotingsresultaat in de

buitengewone dienst
van de rekening 2002 - 33.074,05 EUR

Boekhoudkundig resultaat in
de gewone dienst 568.986,38 EUR

Boekhoudkundig resultaat in de

buitengewone dienst 152.581.16 EUR
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= inwonersaantal Zuienkerke per0l/0112002 x gem.kost
begroting 2002 index
(2.765 x 57,96 euro).
Variabel gedeelte: 45.959,02 e:uro

= KUL-norm Zuienkerke x (globaal tekort - vast gedeelte
dotaties)
(8,761100 x 524.646,35 euro)

5. De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring tot het
bijplaatsen van een openbare verlichtingsarmatuur
in de Lisseweegse Steenweg.
De raming van de kostprijs bedraagt 670,92 euro.

6. De afrekening voor het uitbreiden van de water-
distributienet in de Assestraat voor het bedrag van
9.581,10 euro wordt goedgekeurd.

Geheime zitting

1. Mevrouw Wille Sylvie wordt met ingang van 01/
0112004 in vast verband benoemd als kleuter-
onderwijzeres aan het gemeentelijk onderwijs met
een opdracht van 8124.

ZITTING VAN 18 DECEMBER 2OO3

Openbare zitting

1. De gemeenteraad keurt eenparig het jaarplan 200{
van het jeugdwerkbeleidsplan goed.

De gemeenteraad keurt de dotatie van de gemeente
Zuienkerke aan de politiezone Blankenberge-
Zuienkerke ten bedrage van 210.731,00 euro goed.

De gemeenteraad stelt eenparig de belastingen en
retributies voor het dienstjaar 2004 vast.

De gemeenteraad beslist eenparig voor het dienst-
jaar 2004 haar bevoegdheid over te dragen aan het
Schepencollege voor opdrachten van dagelijks be-
heer, binnen de perken van de op de geu'one be-
groting ingeschreven kredieten tot 10.000 euro ( ex-
clusief BTW).

De toelagen voor het dienstjaar 2004 worden een-
parig vastgesteld.

6. De gemeenteraad neemt kennis van het jaarver-
slag 2002 over het beheer en de toestand van de
gemeentezaken overeenkomst art. 96 van de
nieuwe gemeentewet.

7. De gemeenteraad keurt eenparig de begroting 2003
en het financieel beleidsplan goed .

,,

3.

4.

5.

ombochtel ijke geitenkoas
oPenbare morkten:

woe., zot.i Knokke
zondog:5t. Michiels
donderdog: Zedelgem
donderdognomiddog: folkloremorkt Heist
vrijdog: Blankenberge 

I

Verkoop op de hoeve: di. en vríjd. na77 u. 
I

Meetkerksestroot 16 - Zuienkerke 
I

tet. 050/4176 18 __)

Dameskapsalon

CIDICO
àe àecker chanNal

nieuwe oíeenweq BO

0377 Zuienkerke

tel. O5O/41 8414

@
exclusively
professional

ndimo
TANIA ROOSE \/ERllUUR-VERI(OOP

ttrtNDlM0 BUBA / Jok$root 14 / 5420 WINDUII.IE

ï[LEF00N (0)50/ 42720s/ FAX (0)50 / 424s27

WWW.WENDIMO.BE

Poldereleclro
Romoin Lieboert-Wi lloert

Heerweg 20 - 8377 Meetkerke

Rodio & TV technicus
OFFICIELE PHILIPS DEALER

Eigen hersteldienst: tel, 050132 03 80
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Gewone dienst

Uitgaven 3.055.316 EUR

Ontvangsten 3.052.599 EUR

Geraamd resultaat van het dienstiaar 2.717 EUP.

Geraamd algemeen begrot ngsresultaat vorig jaar 12.273.73BUR

Geraamd algemeen begrotingsre sultaat 9.556,67 EUR

Buitengewone dienst

Uitgaven 2.939.415 EUR

Ontvangsten 2.739.624BUR

Geraamd resultaat van het dienstiaar 199.791 EUR

Geraamd algemeen begrotingsresultaat vorig iaar 199.791 EUR

Geraamd algemeen begrotingsresultaat 0

8. De gemeenteraad neemt kennis van het algemeen

beleidsplan tot en met 2006.
Deze beleidsnota -ueeft het al-eemeen kader \\'eer van

waaruit de concrete initiatieven tot en met 2006 ge-

stalte moeten krijgen en het is de uitdrukking van het

beleid dat de meerderheid wil voeren.

9. De gemeenteraad beslist eenparig volgende wijzi-
gingen aan het reglement betreffende de
betoelaging van aanleg en onderhoud van kleine
landschapselementen aan te brengen:

Artikel 3 (bij te voegen)

De aanplant of aanleg dient te gebeuren tussen 01 okto-
ber en 3l maart.

Artikel 5 (bij te roegetl)
De knotboom moet minimum -10 cm omtrek hebben op

1,5 meter hoogte om voor betoela,eing in aanmerking te

komen.
Dit aangepast reglement treedt in werking met ingang

van0ll0l12004.

10. ^{chterstallige doorstorting aanvullende
personenbelasting - optreden in rechte tegen de

Belgische Staat.
Uit een interne nota van een topambtenaar van het Mi-
nisterie van Financiën is gebleken dat de Staatjarenlang
een enorme achterstand heeft gehad bij het doorstorten
van de voor rekening van de gemeenten geïnde
opcentiemen op de personenbelasting.
De gemeenteraad beslist een vordering tegen de Staat in
te stellen. Dit zal gemeenschappelijk gebeuren met en-

kele naburige _qemeenten om de kosten te beperken.

11. De gemeenteraad beslist eenparig om de studie-
opdracht inzake verbeterings- en onderhouds-
uerken van de Notelaar aan een extern ontwer-
per toe te vertrouwen bij middel van onder-
handelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking.

t"

D. TfrVER]IIER
O 

B\'BA

BEGRAFEN IS S EN . CREMATITS . GRATZERKEN . FLI\ERARIUM
rvrv w. begrafenis sen-tavernier. be

Gistelsesteenweg 329 - Jabbeke

Tel.050/81 38 48 - Fax 050/81 42 91

n\'

lndustrie Zone Blauwe Toren

Blankenbergsesteenweg 350

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

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

E-mail : herman@unicall.be

Bijhuis: Bruggesteenweg 6
9900 Eeklo - Tel. 09/377 24 66
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ZITTING VAN 2 JANUARI2OO4.

Openbare zitting

1. Ontslag van de heer De Clerck Remi als schepen.
De gemeenteraad neemt akte van het schrijven van de

heer De Clerck Remi dd. 1911212003 waarbij hij mede-
deelt zijn ontslag te nemen als schepen met ingang van I
januari 2004 ingevolge een overeenkomst van de lijst LB.

2. Verkiezing van derde schepen:
De heer Wim Cools wordt bij geheime stemming verko-
zen als derde schepen ter vervanging van de heer Remi
De Clerck, ontslagnemend schepen.
Na onderzoek naar eventuele onverenigbaarheden van
de verkozene wordt overgegaan tot de eedaflegging en

aanstelling.

Geheime zitting

1. De gemeenteraad neemt akte van het ontslag van Wim
Coolsl9ll2/2003 als vertegenwoordiger in de Raad
van Bestuur van "Haard en Kouter" en als vertegen-
woordiger in het Regionaal Adviescomité West
Imewo, Finiwo en IMWV.

2. GeleÍ op het ontslag van de heer Wim Cools als ge-
meentelijk vertegenwoordiger wordt de heer Remi De
Clerck als nieuwe vertegenwoordiger aangesteld in
de Raad van Bestuur van "Haard en Kouter" en als
vertegenwoordiger in het Regionaal Adviescomité
West Imewo, Finiwo en IMWV.

RESTAURANT
"9oglc'Z7a*/bí"
. Feeslzool . Teoroom mel zonnelerros

Rudy en Nydio Demeulemeesfer-Moermon
Driftweg 10, 8377 Nieuwmunster (Wenduine)
Tel 050/41 12 lB
www,de-lekkerbek,be

DIAML
Diopol nv
Bekedijkstroot I

B49O Jobbeke
Tel, 050/81 l5 73
Fox 050/8l l0 83
e-moil : info@diopol.be
website: www,diopol, be

II
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-IT{FORMATTE
D§ NIEUWE DRUKKER EN DE NIEU\ryE
ó.LOOK" VÀN HET POLDERKRANTJE.

Aangezien de burgemeester steeds het voorwoord ver-

zorgt in het januari-nummer geven wij enige toelichting
onder "informatie".
. In het kader van de wet op de overheidsopdrachten en

omdat dit ook een gezond financieel bestuur bevordert
werd in 2001 prijs gevraagd voor het drukken van het

Polderkrantje bij verschillende drukkers. In oktober
2003 hebben wij onze prijsvraag opnieuw gesteld en

in tegenstelling tot vorige maal was drukkerij Acta-
Press nu het laagste in prijs. We waren dan ook blij dit
werk nu weer aan iemand van onze eigen gemeente te

gunnen.
. Op aandringen \ran redactielid Jeannine Sanir.ln kreeg

het idee gestalte en verschijnt het Polderkrant;e in een

nieuw kleedje. We lanceerden een oproep voor het ont-

werpen van de voorpagina, maar niemand reageerde.

Jeannine ging dan weer zelf de creatieve toer op en

ontwierp wat u vandaag in uw brievenbus kreeg, ter-

wijl echtgenoot Johan (zoals zo dikwijls) fotograaf van

dienst was. Bedankt Johan en Jeannine voorjullie be-

Iangeloze inzet!
Jacques Deruet'ere.

ONTSLAG JEANNINE SAMUN ALS
REDACTIELID

Toen ik in op I januari 1995 schepen werd heb ik me

voorgenomen een vrouwelijk accent te leggen in het be-

stuur, nieuwe zaken op en in te richten en effectief zelf
aan alles mee te werken. Ik heb het geluk gehad dat ik
voor alle realisaties trouwe vrijwillige werkers heb ge-

vonden die mij omringden en nog omringen.
Voor u at het Polderkrantje betrof werd een redactieraad

opgericht. \\'e x erkten kritisch aan vorm én inhoud in de

wetenschap dat u'e bezis rraren met gemeentelijke in-
formatie.
Ik had van bij de aanvang heel reel steun aan Freddy
Decancq en Antoine Perneel.

In 2001 u erd Jacques Demeyere schepen van informatie
en stond als dusdanig in voor het Polderkrantje. Hij vroeg
me in de redactieraad te blijven . Ik bleef en zette mij in
zoals voorheen.
Maar er zijn prioriteiten in het leven: wij {onze familie
en mijn hoogbejaarde moeder zelf) hebben beslist datzij
zolangmogelijk in haar eigen vertrouwde omgevingzal

blijven mits de nodige zorg van haar kinderen . Wordt ze

té hulpbehoevend danzal ze bij ons intrekken.

Ze werd deze maand 95 jaar. Tijd verliezen kan dus niet:

het is nu dat we haar moeten omringen met veel liefde
en alle mogelijke zorg. Nu het nog kan...
En omdat ik niet tot een organisatie wil behoren zondet

er me voor in te zetten, geef ik - na dit nummer onder-

steund te hebben - ontslag als lid van de redactie: ik stop

mijn deelname aan de vergaderingen, het zoeken naar

mensen die willen adverteren, het ophalen van het foto-
materiaal, het verzorgen van menig artikel, het maken

van de puzzel, het proeflezen.
Wellicht komt deze beslissing op een gunstig moment
voor de nieuwe schepen van informatie, die op die ma-

nier zeker ten volle de -eelegenheid krijgt om eigen ac-

centen te le,e-een en zich uit te levenl
Ik zie ook af van mijn brjdra-se in het herwerken van de

informatiebrochure "\À'e-eu rj zer".
Ik wil tenslotte de mensen oprecht danken die hun ap-

preciatie uitdrukten nopens mijn inbreng in beide
publicaties.

Jeannine Samijn

B

RESTAURANT

Tpn DoEsrsrRAAT 4

Ter-. 050/54 40 82 -
- 8380 LIssEwecr,

Fex 050/5 4 40 82
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RONDDRAGBR GEZOCHT VOOR HET
POLDERKRANTJE OP GRONDGEBIED
HOUTAVE

Vier maal per jaar moet het Polderkrantje besteld wor-
den in alle brievenbussen van heel GroorZuienkerke. Na
het overlijden van onze trouwe André Suvée hebben we
wisselend mensen gevonden die dit wilden doen om ons
te depanneren.
Wij zijn nog steeds op zoek naar een nieuwe, vaste rond-
drager. De ver-qoeding bedraagt 40.00 euro per keer of
160.00 euro per jaar.
Wie geïnteresseerd is mag contact opnemen met Ann
Michiels in het gemeentehuis: (050 42 70,+8)

PASPOORTEN

Sedert I I november 2003 zijn er enkele wijzigingen van
kracht voor de aanvraag en aflevering van reispassen
. pasfoto moet in kleur met lichte achtergrond
. afleveringstermijn normale procedure 5 werkdagen
. afleveringstermijnspoedprocedure 2.lu,erkuren

De firma die de paspoorten aanmaakt komt de aanvra-
gen ophalen en de paspoorten leveren, telkens op dins-
dag en donderdag, d.w.z. wie een paspoort aanvraa_st op
maandag via de normale procedure kan ten vroe_este zijn
paspoort ophalen vanaf de woensdag van de vol_sende
week.

De kostprijs voor de afgifte van paspoorten is, met in-
gang van ll november 2003.door de overheid als volgt
vastgesteld

spoedprocedure
31,96 euro 194.96 euro
71,96 euro 23-1.96 euro

-18 jaar (2 jaar geldig) l7 euro 180 eLrro

Opmerking: de paspoorten die worden afgeleverd r oor
een termijn van I jaar kunnen niet verlengd worden.

ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAARTEN

1l pilootgemeenten zijn momenteel opgestart om het
nieuwe systeem te evalueren en om de 'kinderziekten' te
verhelpen.
De invoering van de EIK in alle gemeenten zal in fasen
gebeuren... een juiste datum is momenteel nog niet ge-
kend.
De algemene invoering van de elektronische identiteits-
kaart eist immers een voorafgaandelijk aanpassing van
de informatica-infrastructuur. Er dienen beveiligde ver-
bindingen tussen de gemeenten en het rijksregister tot
stand worden gebracht.

In ons bestuur zalhetbureel van de bevolkingsdienst aan-
gepast en herschikt worden teneinde de inwoners op een
efficiënte en comfortabele manier te ontvangen.
De kostprijs voor de nieuwe identiteitskaart werd voor
de gemeente Zuienkerke vastgesteld op l0 euro, en ligt
in de lijn van de kostprijs die vastgesteld wordt door de
meeste omliggende gemeenten.
In een periode van 3 jaar dienen de huidige identiteits-
kaarten vervangen te worden door de elektronische iden-
titeitskaart.
De EIK zal 5 jaar geldig zijn.
Het adres van de titularis zal meÍ het blote oog niet meer
zichtbaar zijn op de identiteitskaart, het adres wordt op-
genomen op de elektronische chip van de kaart, zozalde
EIK niet telkens \,ervangen moeten worden bij een ver-
huis.
Momenteel zijn de belangrijkste functies van de EIK de
volgende:
. identificatie van de houder
. reisdocument binnen Europa
. communicatiemiddel
. middel om een elektronische handtekening met juridi-

sche waarde te plaatsen
. bouu steen r an het e-_gouvernment.
Dankzij de elektronische identiteitskaart zal de burger in
de toekomst :

. zijn persoonlijke _qese\ens die opuenomen zijn in het
bevolkinesregister of in het njksregister kunnen raad-
plegen.

. informatie on-line kunnen uitu'isselen met de overheid,
privé-firma's of organisaties via een beveiligd verkeer.

. contact nemen met de gemeentelijke overheid

. contact nemen met de Gewesten en de Federale Over-
heid.

. cor.r.rr.nerciële transacties via het internet op een veilige
lnanier kunnen uitvoeren. zouel als koper of als ver-
koper.

. documenten elektronisch ondertekenen en ze dezelfde
juridische $aarde set'en als met een gewone handte-
kening op papier. rechtsgeldi_e ondertekende berichten
versturen en zelfs contracten afsluiten met medebur-
gers enz.

. deelnemen aan alle toepassingen die in de toekomst
zullen beschikbaar worden gesteld door zou el de over-
heid als door privé-personen. Al deze r errichtingen
zullen mogelijk worden op een volkomen veilige ma-
nier.

. als werknemer toegang hebben tor het bedrijfsnetwerk
en eventueel het werk thuis via telewerken uitvoeren.

I jaar
5 jaar

H. CUYP ERS, burg erne e ste r
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BEVOLKING EN BURGERLUKE STAND TE
ZUIENKERKE

AANTAL INWONERS & WONINGEN PER DEEL-
GEMEENTE OP OI/01/2004

Aantal inwoners op lll12003 = 2765

GEGEVENS BURGERLIJKE STAND EN
BEVOLKING 2OO3

HARTELUK ONTHAALD.
KINDEROP\ZING KAV

Kinderopvang KAV is een Dienst voor Opr,anggezinnen
die erkend is door Kind & Gezin.
Momenteel zijn er twee onthaalouders uit Zuienkerke
aangesloten bij onze dienst.

Ouders die opvang zoeken voor hun kindje. personen die
interesse hebben om als onthaalouder te starten. kunnen
terecht bij onze dienst: tel/fax 050/+ 1 .-5 I .95

e-mailadres : dienstdehaan @ kinderopvang-kar'.be
Cathy Craeymeersch en Marijs Vandenbosch

dienstverantwoordelij ken.

CHILD TOCU§

Wij zoeken heel dringend vrijwilligers voor Child Fo-

cus.

Hebt U 3 zaterdagenper jaar een tweetal uren vrij? Kunt
u, indien nodig, opsporingsaffiches rondbrengen in uw
eigen streek?
Neem dan contact op met Geert Deseure, coördinator van

het gerechtelijk arrondissement Brugge,
tel: 04751640073 of Child Focus tel: 0800/95595. Daar

krijgt u alle informatie die u wenst.

YAMBO

Inburgering. onthaal nieuwkomers: de laatste weken vind
je in de krant zeer regelmatig nieuws hierover.
Ook in Brugge is een onthaalbureau gevestigd, onder-

tussen bijna twee jaar.

Wie kan er terecht? Nieuwkomers, dus allochtonen die

maximum één jaar ingeschreven zijn in een gemeente in
Vlaanderen krijgen individuele trajectbegeleiding. Op
yambo knlgt hrj/zij een programma op maat aangebo-

den, waarbinnen vooral een cursus maatschappelijke
oriëntatie en een geschikte cursus Nederlands voor
anderstaligen belangrijk zijn. Verder helpen de traject-
begeleiders hen de weg te vinden binnen de vele dien-

sten en organisaties waarmee ze te maken krijgen, zoals

de VDAB, het openbaar vervoer. hoe een huis vinden?...

U bent een ontvankelijk verklaarde asielzoeker? Of een

erkende r,luchteling? Of een gezinsvormer of gezins-

herenigerl) Of iemand die geregulariseerd is.

\\'eikom brj yambo, tel.: 050/348808 of mail: yaqbo.
onthaal @brugge.be"
Iedere dag bereikbaar van 9u tot 12u30 en van l3u tot
I 6u, behalve dinsdagvoormiddag.
Yambo, welkom !

INWONERS WONINGEN

mannen vrouwen totaal

Houtave 223 203 426 165

Meetkerke 202 187 389 165

Nieuwmunster 249 245 494 210

Zuienkerke 136 704 t.440 560

TOTAAL 1.410 r.339 2.749 1.100

geboorten l-5

huweliiksaansiften l-1

huweliiken t2

echtscheidin-een 2

erkenningen I

sterfgevallen t5

aankomsten 134

vertrekkers l5r

ambtshalve schrappi

interne mutaties

n9
l9
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BEI\EMEÏÀVOND VOOR KINDEREN
ZEEPREYENTORIUM DE HAAN

Op 19 oktober werd in danscafé "DE SCHUURE" te
Meetkerke een benefiet avond ingericht ten voordele van
de kleinste patiëntjes van het Zeeprel'entorium in De
Haan.

Met optredens van Christoff en Lindsay en in het voor-
programma Danny Brendo werd het een reuze succes.
De opbrengst van deze avond 5.250 euro was mede mo-
gelijk door de talrijke opkomst en het gulle gebaar van
de sponsors.

Reeds voor de tiende maal richt Pol DESCHEPPER.
zaakvoerder van DE SCHUURE, een benefietavond in
voor een goed doel.
Op 18 november werd een cheque ter waarde van 5.250
euro aan de directie van het Zeepreventorium overhan-
digd op een receptie aangeboden door het Zeepreven-
torium aan alle sponsors en medewerkers in het bijzijn
van de directie en het personeel r,an de kinderafdelin_e.
Ook Christoff en Danny Brendo hielden er aan op deze
avond aanwezig te zijn.

Rust- en ve?zorqings tehuis
Kortverblíjf
Dogopvong

Servicef lots

Weimanstraat 17

8377 Zuienkerke
Tel: 050131 26 28
Fax: 050132 21 54

E-mail: herman.braem @pandora.be

ZEECENTRUM
DE BRANDING

Koninklíjke boon 90
8420 WENDUINE
050/43 30 00
www.de-brondinq.be

,DER- t

RATIE'

.E
DEMEULEMEESTER
Ronny bvba aannemersbedriif
OPENBARE EN PRIVATE WERKEN

Oostendesteenrueg 7l TEL.: 050/31 67 13
8377 Zuienberke - Houtaue FAX: 050/31 02 83

www.demeulemeesterronny.be
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-CULTUT]R
VOORDRACHT CULTUURPRUS
KOEN SCHERPEREEL

Voor 28 februari 2004kan elke inwoner van Zuienkerke

schriftelijk kandidaturen met motivatie indienen voor het

uitreiken van de cultuurprijs "Koen Scherpereel".
De kandidaturen worden bezorgd in het gemeentehuis,

t.a.v. de Cultuurraad, Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke.
Er kunnen meerdere voordrachten gebeuren door één

persoon.

De cultuurprijs "Koen Scherpereel" ter waarde van 250

euro, kan toegekend worden aan een persoon of vereni-
ging die zich verdienstelijk heeft gemaakt en/of vernieu-

wend werk heeft -geleverd ten bate van het culturele le-
ven te Zuienkerke.
Kandidaten voor de cultuurprijs moeten ingeschreven zijn
in het bevolkingsre-eister van de -semeente Zuienkerke.

Kandidaat-verenigingen moeten een lokaal verankerde

werking hebben.

De eerst volgende Algemene Vergadering van de Cultuur-
raad beslist over de uitreiking of niet-uitreiking van de

cultuurprijs. De cultuurprijs wordt uitgereikt tijdens de

vooropening van de jaarlijkse kunsttentoonstelling.

THEATER KLEIEM VIERT HAAR
2O-JARIG JUBILEUM!

Voor de 20ste maal in ons toneelleven staan \\'e trjdens

de krokusvakantie \\'eer op de planken met een nieuwe.

verrassende en dolkomische klucht: "EEN SCHOON-
VADER UIT DE DUIZEND" van Henri van Daele.

Wij maken kennis met een timmermansfamilie, waar de

'schone' schoonzoon veel uithuizig is, terwijl schoonva-
der zich opoffert om thuis te blijven en het werk te rege-

len. Tot schoonvader een telefoontje krijgt ... en schoon-

r,ader zelf op stap ,qaat. met de nodi-ee misverstanden en

dolkomische toestanden. \Iaar uiteindelijk geldt hier ook
de spreuk: "eind goed. al goedl".

Om u opnieuw een leuke toneelar ond te kunnen bezor-
gen zijn de nu nog actieve spelers al volop bezi-e met het

instuderen r an het stuk, terwijl de spelers die nu niet meer

bij onze groep actief zijn, maar wel in de r oorbije 20
jaren hun steentje tot het succes van theater Kleiem heb-

ben bijgedragen, op de opvoeringsavonden passend in
beeld zullen gebracht u'orden.

Dus reden te over om kaarten te reserveren en een leuke

toneelavond te beleven.

Opvoeringen:
vrijdag 20 en27 februari om 20 uur, zaterdag2l en28
februari om 20 uur, zondag 22 februari 2004 om 19.30

uur.

Kaarten zljn te verkrijgen bij Alain en Ann De Vlieghe,
Nieuwe Steenweg 40a, 8371 Zuienkerke
tel. 050/41 .55.42

Wij danken het gemeentebestuur voor het gebruik van

het repetitielokaal in de Notelaar, en we maken handig
gebruik van Het Polderkrantje om alle medewerkers te

danken voor hun onmisbare hulp achter de schermen en

hen te vragen ook dit jaar ons hun gewaardeerde vrijwil-
lige diensten aan te bieden.

Tot in de krokusvakantie!

theater Kleiem.

TONEELKRING DE BOMMELAAR

Toneelkring De Bommelaar speelt dit jaar
"DE BE\IOEIAL" in De Bommel te Nieuwnumster
De opvoeringen vinden plaats op volgende data:

vrijdag 5 en l2 maart 200-+ om 20 uur
zaterdag 6 en l3 maart 200-l om 20 uur
woensdag l0 maart 200.1 om 20 uur
zondag 7 maart 200-3 om l8 uur
Kaarten zijn enkel in voorverkoop aan 5 euro te verkrij-
gen bij:
Bernard Lucker-Vandenbussche
Doelhofstraat 3-1, Nieuwmunster
tel. 0,i0/ + I .90.5 I

12
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-IEUGD
OPENING VAN JEUGDONTMOETINGS.
RUIMTE

Op l7 oktober werd "de Chalet" officieel geopend.

Die ontmoetingsruimte voor de jeugd is gelegen achter
de wijk Lindenhof, op het Zuienkerkse speelplein.
Er werd een lange en moeilijke weg afgelegd vooraleer
het zover was, vandaar dat de jeugd soms dacht dat het
gemeentebestuur niet echtbezigwas met dit project. Niets
was minder waar, maar de administratie van openbare
besturen is nu eenmaal log en de moeilijkheden stapel-
den zich op...
In die lange periode werd een BPA opgemaakt, het was
wachten op een bouwvergunning en de werken moesten
aanbesteed worden.
Ondertussen werd werk gemaakt en een pak geld geïn-
vesteerd in de inrichting van het speelplein: de omhei-
ning werd geplaatst, de aanplantingen werden gedaan en

er werden speeltuigen aangekocht.

De noodzaak voor dit alles drong zich op omdat kinde-
ren niet meer ongeremd op straat kunnen stoeien. Het is
te druk en te onveilig en vele volwassenen schijnen hun
kindertijd vergeten te zijn, (toen zij zelf rakkers waren
en fratsen uit haalden) en verdragen bijzonder weinig van

het jonge volkje. Tijdens mijn toespraak op de openings-
plechtigheid heb ik de hoop uitgedrukt dat dejeugd veel
gebruik zal maken van de nieuwe accommodatie met res-
pect voor de realisaties en voor de omwonenden.
Bij mogelijke conflicten blijft het gemeentebestuur het
aanspreekpunt voor alle partijen.
Het is nu natuurlijk winter, maar we raden iedereen aan

om eens een kijkje te gaan nemen bij de eerste lente-
zon...

SPEELPLEINWERKING "DE PLOETERS"

Er is opnieuw opvang voorzien voor de kinderen van 3
ioÍ 12 jaar gedurende het krokusverlof van maandag

23 februari tot en met vrijdag 27 februari 2004. Ook ge-

durende het paasverlof van maandag 5 april tot en met

vrijdag l6 april 2004 is er speelpleinwerking.
a) kinderen van inwoners Zuienkerke = 3 euro per dag.

Voor het derde kind en meer uit hetzelfde gezin = 2 euro
per kind
b) opvang na 17.30 uur wordt 1,50 euro per kwartier.

Voor meer inlichtingen kunt u steeds terecht bij:
Martine 050/31.25.06 Marleen 050/31.19.21.

Renti De Clerck
Voo rzitte r s p e e lple inw e rkin g.

l-
I«BC
verzekeringen

Michel Beirens-Erna Willems
Oostendsesteenweg 92

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

TempelhoÍ 65
8000 St. Pieters Brugge

30876

ALLE VERZEKERINGEN
BELEGGINGEN

En vooral een vakbekwame service
Jacques Demeyere, schepen van jeugd

13



Infoblod Zuíenkerke

-OT{DERWIJS
POLDERSCHOOLTJE MEETKERKE

Wij willen graag de geboorte melden van de nieuwe

website over ons schooltje:
http ://education. sky net. be/polderschool ti e

OOK TryU ZIJN GESTART OP DE
SCHOOLBANK!

Wist u dat 700.000 Vlaamse volwassenen moeite heb-

ben met lezen en schrijven (formulieren invullen, infor-
matie opzoeken via internet, de krant lezen, ...)?
Wist u dat20Vo van de Vlaamse bevolking onvoldoende
kan rekenen in dagelijkse activiteiten ( in u inkelsituaties.
in de keuken, om het huisu'erk van de kinderen op te
volgen, om te sla-gen voor een examen. om een beroeps-

opleiding te volgen...)?
De centra voor basiseducatie proberen daar iets aan te

veranderen: zij organiseren gratis cursussen op maat van

volwassenen met een beperkte vooropleiding. De lessen

zijn functioneel, wat betekent dat ze aansluiten bij de leef-

wereld en ervaringen van de cursisten.
Wilt u meer informatie over het centrum voor basis-

educatie in uw buurt, neem dan vrijblijtend contact op

met:

Wijzer
Collaert Mansionstraat l-1. 8000 Brugge
O5O/34 l5 15. wiizer@skvnet.be . www.wiizer.be

DRUKKER

PRESS
Blankenbergse stwg +il1- 83tz Zuienkerke - OSOI{2 +3 +4

)

Fax o5o/4r 97 zS - E-mail: acta-press.bvba@pandora.be
. Handels & gelegen heidsdrukwerk
geboortekaa rtjes - h uwel ij l<skaa rten
Mits afgifte van deze advertentie -11c/o op drukwerk geboorte en huwelijk

. Groot assortiment
. Tijdsch riften. Fotokaa rten

Alle timmer- en schrijnwerl< in hout en PVC

Ramen en deuren - rolluil<en - dakvensters
garagepoorten - rolluil<automatisatie -

gips-l<artonwa nden - plafonds
- binnendeuren

zonnewering - dal<constructie - parl<et

lnbraakbeveliging ramen & deuren

ÏTANVOOBTIN
Itítichel
"KATTEROGH E"

Blankenbergse steenweg r7
Sllz Zuienkerke
Tel. oso/+r 39 63
Fax o5o/42 60 >+
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-POLITTE
PREVENTIETIPS VOOR DIEFSTAL MET
LIST.

Diefstal heeft vele gedaanten en erge gevolgen. Veel men-
sen yvorden al eens geconfronÍeerd meÍ diefstal van per-
soonlijke goederen. Er :ijn echter enkele zaken wqarop
u ktui letten om niet geconfronteerd te worden nlet dief-
stal. We geven u enkele Íips v',,aarmee u een mogelijke
diefstal met list kunt herkennen en t,oorkornen.

Wanneer dieven willen overgaan tot diefstal met list dan
maken zij graag gebruik van de goedgelovigheid van
mensen. Hierbij zijn bejaarden vaak het slachtoffer van
dienst, maar zij zijn niet alleen, ze proberen het ook bij
verschillende leeftijdsgroepen.
Zij gebruiken valse identiteiten of benaderen u onder een
valse hoedanigheid. Er wordt u verteld dat ze van een
maatschappij zijn bv. om de meterstand op te nemen. of
stellen zich voor als deurverkoper, of maken u wijs dat
ze een politiefunctionaris zijn,...

Enkele tips:
- Vraag steeds om legitimatie! En bekijk deze nauu keu-

rig. Laat het hen niet snel tonen zonder dat u de kans
krijgt om te lezen wat er eÍïectief op staat. Indien men
geen identificatie kan voorleggen. laat hen niet binnen
en controleer bij de bevoegde instantie of zij iemand
hebben gezonden. Zoek het telefbonnummer zelf op
en telefoneer niet naar een numrret'dat zij u geven, dit
kan immers het telefoonnummer van een handlanger
zijn.

- Vermeld op de naambordjes bij de bel en de brieven-
bus enkel de familienaam. Zo \L,eet men niet hoeveel
mensen er in de woning verblijven. Wanneer u de si-
tuatie wantrouwt, roep dan om een huisgenoot zelfs
indien deze niet thuis is. Dit kan afschrikkend werken.

- Wantrouw leurders die aan uw deur uitgebreid hun
koopwaar tentoonstellen. Het kan immers zijn dat via
het laken dat zij in de lucht houden iemand ongemerkt
binnendringt. Bhjf daarom steeds in het midden van
de deuropening staan en hou alles goed in de gaten.

- Laat vreemden die aanbellen voor voedsel. drinken, om
geld te wisselen, te telefoneren,... zeker nooit binnen
maar laat ze wachten voor een gesloten deur indien u
iets ophaalt.

- Hou het telefoonnummer van de lokale politie bij de
telefoon zodat u die snel kunt verwittigen vu,anneer er
zich een verdachte situatie voordoet.

- Let op de handelingen van de bezoekers. Werk hen
ogenblikkelijk buiten wanneer zij verdachte handelin-
gen stellen. Zo zal een echte agent nooit vragen om in
je portefeuille te mogen kijken of de beveiliging van
uw woonst controleren of u aan uw deur confronteren
met een opgepakte dief, zo zal iemand die de meters
komt opnemen nooit andere plaatsen in het huis willen
bekijken dan waar de meters staan. ...

- Vergezel bezoekers in uw huis steeds en laat ze nooit
alleen. Wanneer iemand bijvoorbeeld de meterstand
komt opnemen. blijf dan bij ze toÍ ze weer buiten zijn.

- Laat een deurkettin_e installeren en gebruik ze zodat u
op een veilige manier kunt praten met de persoon die
zich aanmeldt aan je deur.

- Noteer op voorhand de nummers van kasbons en an-
dere waardepapieren die u in huis hebt.

- Doe steeds aangifte en verwittig onmiddellijk de bank
en teken verzet aan wanneer er waardebons of andere
waardepapieren gestolen worden.

\leer intbrmatie kllnt u steeds r erkrijgen bij de preventie-
dienste0-i0/+l l+ll.

\/AN
HOUCI(E NV.

Eerne_eemstraat 44
8490 Snellegem

oso/81 t2 67 - 050/8r 23 28
Fax O5O/81 34 56

GESPECIALISEERD IN VERKOOP
VAN GEREEDSCHAPPEN

EN MACHINES

Makita. Metabo . Skil . Grasmaaiers
Dienst na verkoop

Exclusief verdeler voor België
MEZ MOTOREN BELGIUM
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-SPORT ET{ VRIJE TIJD
SPORÏIEK

Sportiek organiseert sportkampen voor kinderen en jon-
geren van 3 tot l8 jaar en dit over heel wat sportcentra in

West-Vlaanderen.
Een ervaren trainers- en animatorenteam staat dagelijks
klaar om al deze sportievelingen een onvergetelijke va-

kantie te bezorgen, en dit aardig gevuld met sport en spel.

Folders te verkrijgen in het gemeentehuis.

-TOERISME
DE HOEVBN HEBBEN HUN NIEUWE
NAAMBORDEN

In één van de vorige uitgaven van het Polderkrantje ga-

ven wij aan de landbouwers de -aelegenheid tot het aan-

kopen van een bord met de benarring van hun hoeve. De
prijs bedroe-e 40.00 euro.

Uiteindelijk tekenden acht personen in.
Op woensda-e l7 december werden de borden voorge-
steld aan de pers en konden de inschrijvers hun bord ko-
men aftralen tijdens een receptie. Schepen \ an toerisme.
Jacques Demeyere, bedon-e voor deze gele-eenheid een

ZWEMINSTUIF EN FUN 4 KIDS

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de gemeentelijke

sportdienst in samenwerking met de speelpleinwerking
een onvergetelijke sportdag voor jongeren van 6 tot 12

jaar.

In de voormiddag trekken we met de bus naar het zwem-

bad in De Haan voor een zweminstuif.
In de namiddag komt de speelbox langs en wordt de sport-

hal omgetoverd in een speelparadijs.

Alle kinderen zijn welkom.
Folder met praktische afspraken volgt.
NOTEER ALVAST : WOENSDAG l4 APRIL 2004.

bakje bier van de -qerreente. VVV zelf t'inancierde de wijn,
de hapjes en -eezien het uinterse ueer u'erd ook warme

uiensoep geserr eerd. De stèer u as -uoed!
Mochten er r-nensen ziin die ook zin krijgen om zo'n bord

aan te kopen als ze er straks één zien prijken aan een

hoeve. dan mogen zij contact opnemen met de voorzitter
r an \'\'\' Zuienkerke. Wij gaan u'eer "in productie" tel-
kens er vier aanvragen zijn u ant alleen dàn kunnen wij
die lage prijs bedin-een.

Jeannirrc Satni.jrt. t'oor:itter WV (050 4l l9 35)

DIRKVANTORRE
uw speciolist in de streek

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

Ook olle schrijnwerk op moot

Brugse Steenweg 1 - 8377 Zuienkerke
Tet.0495/47 5537
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-BIBLIOTHEEK
JAARVERSLAG BIBLIOTHEEK 2OO3

Goed nieuws van het "bibliotheekfront": vorig jaar be-

zochten meer Zuienkerkenaars "De Boekennok"!
Het aantal leden steeg van225 (2002) naar 248 (2003).

In de jeugdafdelin-e maakten 105 kinderen gebruik van
de collectie.
Meer leden. maar jammer genoeg niet meer uitleningen.
Nochtans werd het bibliotheekaanbod in 2003 verrijkt
met 450 nieuue boeken.

Daarenboven boden we vorig jaar ook cd's en cd-roms
aan en meer variatie doordat we ook boeken van de bi-
bliotheek van Blankenberge in ons assortiment opnamen.
Maar het heefi niet -eebaat. Vooral de informatieve boe-

ken konden op minder belangstelling rekenen.

Bemoedigend is toch dat de Zuienkerkse kinderen sa-

men 5.300 boeken. 805 weetboeken en 2.066 strips la-
zen. Vooral de strips worden door het jonge publiek ge-

smaakt.

De uitleningen in de volwassenenafdeling bleven zo goed

als status-quo. Naast de l2.ll3 boeken, kozen de vol-
wassen leden I 18 cd's en 89 cd-roms voor speel- en

luisterplezier. Samen levert dit een resultaat op van 12.320

uitleningen. Tussen haakjes: de bibliotheek was
wel wat minder open.

Er werd ook minder gesurft in de Zuienkerkse bieb.
Weerspiegelen de werkingsresultaten 2003 van de

Zuienkerkse bibliotheek een trend in de samenleving dat
steeds meer mensen hun informatie thuis van het inter-
net halen?
We hopen volsend jaar nog meer Zuienkerkenaars over
de vloer van de aantrekkelijke Boekennok te krijgen en

hen te kunnen verleiden om meer lees- en luistervoer te
ontlenen.

ZEI,FBEDIENING

ip ,t hoekstje

Nieuwe steenweg 64 - 8ó77 Zuienkerke
teI. O5O/41 I9 66

Da§elijks open van 7u tot I2u50
en van 15u50 tot l9u

op ZONDAG doorlopend open
van 7u tot I5 u.

glroenten, fruit, kaas. charcuterie,
kaasplanken, fruitmanden, biermanden,

Spote keus wijnen en sterke dranken,
dageluks vanaf 7u brood,
boterkoeken en patisserie,

kranten, tijdschriften en wenskaarten

CAFE . REíAURAA/T

menu

woensdag en do'nderdag gesloten
schoolvakanties alle dagen geopend.

o
trIEEEI,(RU'SKALSIJDE

BLANKENBERGSE STEENWEG 66
8377 ZUIENKERKE

05014279 27

gezellig interieur
specialiteit van ribbetjes, cöte à l'os

meeneemgerechten mogelijk
s, steengrill en fondue op reservatie
iedere werkdag dagschotels
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-DERDEWERELD
opBn§NGsT 11 11 11

De totale opbrengst bedroeg 2026 ewo

Zuienkerke: 1248 euro
Houtave: 324 euro
Nieuwmunster:254 euro
Overschrijvingen: 200 euro
Wij bedanken alle medewerkers.

ONVERSCHILLIGIIEID DOODT
DAMIAANACTIE GENEEST REEDS 40 JAAR

Een behandeling voor lepra en tuberculose kost -10 euro.

40 euro voor een leven zonder verminkingen. 40 euro

om een leven te redden. Dankzij uw ondersteuning kan

Damiaanactie haar reeds 40 jaar durend werk verder-
zeÍten'. zieken genezen en hen een menswaardig bestaan
geven Dankzij u kan Damiaanactie genezen.

U kan een gift doen op rekeningnummer 000-0000075-
75. Giften vanaf 30 euro geven recht op een fiscaal at-

test.

EÍIMF
SPECIALITEIT

gehakt, \ilorst,
droge worst,
bloedworst

"\
*J*l
--1*J_t

i-f.':1:{

TRUDO VERSTRAETE
DOELHOFSTRAAT 52
8377 NIEUWMUNSTER

050141 70 54

Verkoop en herstellingen

AEG & I}TiEIC

Nieuwe Steenweg 60,

83ll Zuienkerke
Tel. 050/ll 13 4l

u u u.slaterijherman.be

Er is geen betere

rB

G

oi
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-s^Err//oREl{,
band tussen de vrijwilligers hecht te houden. De "meis-
jes" hadden voor deze gelegenheid friet met mayonaise

besteld en dat kregen ze...ten huize Van Thourhout-
Samijn.

En zo proberen we gemotiveerden, gemotiveerd te hou-

den!

Bedankt aan allen die op één of andere manier bijdroe-
gen tot deze geslaagde namiddag en avond en we druk-
ken bij deze reeds de hoop uit om - bij een volgende

editie - weer aan al die deuren te mogen aankloppen.

Jeannine Samijn,
v o o rzitt e r s t u urg ro e p s e nio re nnamidda g

Op 27 oktober 2003 organiseerde de stuurgroep alweer

een leerrijke en feestelijke namiddag voor alle 60-
plussers.

Het weer was uitzonderlijk mooi. De opkomst was iets

minder dan vorig jaar, wat erop wijst dat vele senioren

een druk bestaan hebben en zich dus niet moeten verve-

len en dat is goed!

Iedereen was heel tevreden over de uitstap die ze maak-

ten naar één of naar meerdere bedrijven.

Jacques Demeyere. schepen van senioren, was gedurende

heel het gebeuren stand-by en begeleidde ook een groep

tijdens het bedrij fsbezoek.

De koffie en het avondeten werden in de cafetaria van de

gemeentelijke sportzaal geserveerd omdat de groep klei-
ner was en er binnen kon en omdat iedereen die deelnam

de trap op kon gaan, want dat is natuurlijk een voor-
waarde.

Over de maaltrjd van Herman: niets dan lof. Over de

muziek van Tommy: niets dan lof.

Over alle enthousiaste en vrijwillige medewerkers: niets

dan lof.

En dan als toede: een -gratis tombola (waar iedereen prijs
had !) gesponsord door handelaars van binnen en buiten

Zuienkerke.

Eén minpunt toch: Johan Van Thourhout duikelde tijdens

het opruimen r.an de trap en brak zijn pols.

Op 5 november hield de stuurgroep een evaluatie-
vergaderin_u. nuttig voor de evaluatie op zich en om de

(

DEMEBBISSEM':

OOSTENDSE STEENWEG 20

8377 MEETKERKE

TEL. 050/312485

FAX 050/32 09 17

UW PARTNER IN:

BELEGGEN

LEN EN

VERZEKEREN
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-VEI LI GHE TD E T{ GE,ZO T{D H E ID
DE COMPLICAïIE VAN HET
ROUWPROCES

In onze maatschappij is rouwen altijd een pijnlijk proces.

Het is volkomen normaal dat mensen niet willen aanvaaÍ-

den dat een geliefde verdwijnt. Ze hebben tijd nodig om
het trauma te verwerken. Bij sommige mensen neemt het

rouwproces echter ongewone proporties aan, die het lij-
den nog verlengen. Zowel psychisch als fysiek verergert
de rouw dan. Sommige risicofactoren maken het rouw-
proces complexer. We vermelden ze niet, maar geven er

de voorkeur aan u te informeren over de meest voorko-
mende situaties die kunnen wijzen op een complicatie
van het rouwproces.

a. De uitgestelde rouw
De rouwende doet alsof er niets is gebeurd. Zo blijft de

tafel bijvoorbeeld gedekt staan met een plaats op over-
schot, worden er 's ochtends boterhammedes gesmeerd

enzovoort. Een bureau ofeen ander betekenisvol stuk kan

tot een crypte uitgroeien. Na een zekerc tijd kan er een

depressie ontstaan, die wijst op de bewustwording en het

aanvaarden van het overlijden.

b. De afgeremde rouw
De rouwende ontkent de realiteit van de verdu'ijnins niet.
maar raakt er niet emotioneel door -eetrofÈn. De afÈc-
tieve uitingen maken plaats voor f1'sieke stoornissen. Het

gebrek aan emoties kan doorgaan voor ongevoeli-eheid
en slecht worden geïnterpreteerd.

c. De chronische rouw
Dat is de meest voorkomende complicatie. De depressie
na het overlijden sleept jarenlang aan. Een chronische
rouw kan te wijten zqn aan opeenvolgende of bruuske
gevoelvolle verliezen of wanneer de persoon familiaal
of sociaal geïsoleerd leeft. Een grote aftrankelijkheid ten

opzichte van de verdwenen persoon maakt het risico _sro-
ter dat de rouwende in een chronische depressie vervalt.

d. Fysieke problemen
Rouw werkt een aantal aandoeningen in de hand:
. huidaandoeningen (eczeem, netelroos, psoriasis)
. aandoeningen van het spijsverteringsstelsel (maag-

zweer. diarree. constipatie)
. ademhalingsaandoeningen (astma-aanval)
. hart- en vaataandoeningen (infarcten, verhoogde bloed-

druk, problemen met de bloedvaten in de hersenen
. beender- en gewrichtsaandoeningen, spieraandoenin-

gen.

Bij rouwcomplicaties is het aangewezen een beroep te

doen op professionele hulp. Er bestaan verenigingen die

-eespecialiseerd zijn in rouwbegeleiding.
Surf eens langs op de website van de Federatie
(www.kanker.be) of bel de Kankerfoon (0800 l-5 80lr
om hun adresgegevens op te vragen.

.VERETVIGITVGSLEVEI{

BILJARÏ 2MO

Op zaterdag l0 januari 2004 werd tijdens het jaarlijkse
souper de kampioen van het afgelopen speeljaar gevierd.
PeterVersyck was opnieuu de beste biljarter. Daniel Tim-
merman , die het ganse seizoen op de eerste plaats had
gestaan, verloor na een spannende finale en eindigde op
de tweede plaats.

Camiel Quintens en Dirk Goethals namen afscheid van
de biljartclub.
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40 JAAR FEESTCOMITE ZUIENKERKE

Straks 40 jaar geleden, op een zonnige dag, trok
Raymonda Vercruysse naar het gemeentehuis om de toen-

malige gemeentesecretaris Eduard TILLEMAN warm te

maken om mee te willen werken bij de oprichting van

een supportersclub voor haar motorcrossende zoon Rudy
VERBURGH.

Eduard TILLEMAN zaghet niet zitten wegens te druk,
maar gaf haar de raad mee om het eens te proberen bij de
jongere generatie... Walter VERLEYE, André DEBUCK,
Jozef GOETHALS, Hubert BONTE ...

Ze deed het, haar verzoek sloeg aan, de aangezochte

mensen staken de hoofden bij elkaar en de supporters-
club "De Rudy's Vrienden" werd, onder de vleugels van
het gemeentebestuur, opgericht in café "de Smisse" bij
Achiel VERBURGH.

Bij de stichting

S Voorzitter

was het bestuur samengesteld als volgt:

Toen Freddy VERBURGH de fakkel overnam van zijn
broer Rudy werd de naam van de supportersclub gewij-
zigd in "De Freddy's Vrienden".
Van een Supportersclub wordt er meestal naast morele
ook financiële steun verwacht. Er werd veel werk van
gemaakt om aan de nodige fondsen te geraken.

Om vlug aan een beetje geld te geraken werd beslist om
lidkaarten te verkopen en om dansavonden in te richten.
De eerste dansavonden. 2 maal per jaar. vonden met stij-

-eend succes plaats in de zaal St. Sebastiaan in de Kerk-
straat. bij Omer VERSCHEURE-A1ice PINTELON (+).
Het overu'eldigend succes van deze dansavonden deed
het Feestcomité in 1973 besluiten om de dansavonden
voortaan I maal per jaar te laten door_eaan in een 40 x 20
meter reuzentent en dit met een groot orkest.
De eerste tent werd opgetrokken op de woensdag vóór
het bal van de zaterdag. Toen gebeurde het ... de vrijdag-
namiddag brak er een hevig onweer met rukwinden los
en om 16:00 uur in de namiddag ging de tent tegen de
vlakte. Er was veel schade en er lagen bakken water op
de tentzeilen. De kijklustigen en een rits sympathisan-
ten zorgden ervoor dat alles. u,elisu,aar in een iets klei-
nere tent. nog netjes klaar u as te-sen de zaterdagavond:
de eerste Dolle Nachn'an Zuienkerke (naam bedacht door
Hilaire STUBBE ) kon van start,qaan.

Het op- en inrichten van de feesttent is altijd een drukke
bedoening. Het Feestcomité is de vele vrijwilli-ee mede-
u'erkers dan ook bijzonder dankbaar voor hun onbaat-
zuchti_s meehelpen.
De komst van VTM en Tien onl te zien maakte het
contracteren van grote orkesten en bekende zan_sers op
de duur onbetaalbaar. Bud-settaire overwegingen dwon-
gen het Feestcomité de _srote orkesten los te laten en uit
te kijken naar disco's.
Gelukki_s maar kan het Feestcomité ook u el eens terug-
vallen op talent van ei_een bodem. Wie kent er T & S

Productions en Brewed & Bottled niet?

+ 1"" Ondervoorzitter
S 2d" Ondervoorzitter
S Secretaris

$ Schatbewaarder
S Materiaalmeester
S Leden

S Voorzitter
S Ondervoorzitter
$ Secretaris

S Schatbeuaarder

Walter VERLEYE.
Julien DE VLIEGHE.
Albert DE VLIEGHERE (+).

Gilbert MARLY.
Hubert BONTE.
Prosper VERBURGH (+).

Gerard DE VLIEGHERE.

: Walter VERLEYE.
:André DEBUCK.
: Geert CLAERHOUT.
: Hubert BONTE.

: Jozef GOETHALS, : Roger VERBURGH.
:Achiel VERBURGH (+), : Raymond BOSSIER (+).

: Hilaire STUBBE. :André DEBUCK.
: Elie DE SUTTER. : Werner SCHUTZ (+).

:André VERLINDE.

S Tijdelijke leden

:Willy MARTENS (+), :Freddy DECANCQ.
: Arthur WYBO. : Romain VAN BELLE.
: Filip BOUCKAERT.

Momenteel ziet het bestuur er uit als volgt:

S Leden :Wim COOLS.
: Robert LAGROU. : Frank DE VEIRMAN.
: Tommy VERBURGH, : Roland DE DECKERE.
: Danny GELDOF. : Bart JASPART.
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Het Feestcomité mag er prat op gaan tal van grote na-

men op haar affiches gehad te hebben:

In de zaal St. Sebastiaan:

. 22 oktober 1966 Trio ROROAN

. 21 oktober 1967 Eddy DORSAN

. 2 maart 1968 Eddy DORSAN
met gastvedette Monica

. 20 maart l97l Bob VERWILST met vedette
Booby WELLS

. 28 oktober 1972 THE MOONLINERS

In een Feesttent:

. Yan 1973 tot 1976 Guy Maeyer en zijn Oberbayern
orkest met Rita MAYA

. Yan 1977 tot 1980 Henk Van Montfoort, in die tijd

. van resr rot re82 IÏ;;1ï1,:,tbekendvandewieze
oktoberfeesten

. Van 1983 tot 1985 Eddy Smets met zangeres
Letti Lanka

. Van 1986 tot 1988 Lou Roman en Rod Sinclair
(gekend uit het Wine Paard)

. Van 1989 tot 1992 Roland Keereman

. 1993 Helmut Lotti

.1994 LSPBand'tee5 
H"?ïffiïil3"""

. Van 1996 tot 1997 Disco

. l3 september 1997 Studio ENJOY

. Kermisweek 2000

. Kermisweek 2001

. Kermisweek 2002 Karaoke met imitatie

. Kermisweek 2003 ffiTï,'ff:ïï&s productions,

Brewed & Bottled

Van 1980 tot 1988 werd de tent de zondagnamiddag ge-

bruikt voor optredens van Henk Van Monfoort (3 X),
Het orkesn'an Roger Danneels (2 X) (pas terug uitAme-
rika) Jean Monnet. Willr' Lustenhouwer ( met een deel

van zijn 5d'One Man Shou ) en Willem Vermandere.

Toen in 1993 het motorcrossen stilviel in Zuienkerke
kwamen de wielrenners zich aandienen.

We herinneren ons Martin VAN RENTERGHEM, Rudy
STUBBE. Jozef VAN HOUTTE, Marc VAN DEN
BERGHE en Urbain NEYRINCK.
Toen was de tijd rijp om nogmaals een naamsverande-

ring door te voeren en om liefst een naam te kiezen die
de tijd kon trotseren. Het werd het "Feestcomité".
Tijdens de hoogdagen van de wielersport te Zuienkerke

werden twee maal per jaar officiële wielerkoersen geor-

ganiseerd. In 1994 echter is het Feestcomité, gestopt met

het inrichten van wielerwedstrijden.
De steeds hogere financiële eisen, strengere veiligheids-
voorwaarden, de door wegversmallingen en verkeers-
drempels steeds gevaarlijker wordende wegen en jam-
merlijke ongevallen in de wielersportwereld deden het

Feestcomité, na rijp beraad . er een punt achter zetten.

Bij het verdwijnen van de ene activiteit werd er aan een

nieuwe begonnen:

S Superstar's S Fietsrally's SVolksspelen

Vanaf het jaar 2000 nam het Feestcomité het initiatief
om met medewerking van het gemeentebestuur. de na-

tionale Marktkramersbond van Roeselare & West-Vlaan-
deren, de plaatselijke handelaars en de verenigin-een. met

de grote kermis, de feesttent achter het gemeentehuis op

te trekken en er drie dagen optimaal gebruik van te ma-

ken:

op vrijdag
op zaterdag

op zondag

: een avondmarkt.
: een'zomernacht'.
: kermisanimatie en barbecue.

In het kermisweekend van het jaar 2004 zal het -10-jarig

bestaan van het Feestcomité met passende luister _eer ierd
worden.

. Op vrijdag l l juni 2004
Avondmarkt die wordt afgesloten in de feesttent.

De _eroep REWIND (gewezen muzikanten van de

LSP-band, versterkt met het Zuienkerks talent Geen
VERLEYE ) komt met muziek uit de jaren 60 - -0 -

80 - 90 - 00 naar Zuienkerke.

. Op zaterda_e l2 juni 2004

De Zomernacht van Zuienkerke.
Spetterend optreden van de groep WOLFGA\G.

. Op zondag l-3 juni 200-l

Feestelijk diner met muzikale omlijsting in de tèest-

tent.

Met dit. volgens onze bescheiden mening, niet onaardis
palmares, menen u'e dat het Feestcomité best in aanrner-
kin_e kan komen voor de zo be_eeerde cultuurprijs. Of niet
soms?

22
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IIOE VERWENNEN MET ESSENTIELE
OLIEN?

Na de drukte van de feestdagen is het het moment om
eens aan onszelf (en onze partner) te denken.

Vakantiegenoegens Zuienkerke nodigt jullie uit op een

verwenmoment.
Daar maken we op een eenvoudige manier kennis met de

werking en gebruik van essentiële oliën.
We leren de beginselen van massage om elkaar te ver-
wennen.

Wanneer? 23 februari 2004 om 19.30 uur
Waar? in de spietselazaal
Wat breng je mee? matje + kussen (om relaxed te lig-
gen), handdoek en losse kledij
Wat kost dit? leden : I euro - niet-leden: 3 euro.

Inschrijven vóór l6 februari bij:
Conny Van Belle, Nieuwe Steenweg 122 (0494157.03.91)

Edith Dekeyzer, Nieuwe Steenweg 106 (050/41 .35.62).

Schrijnw erkerij Wybo Kurt
Blankenbergsesteenweg 13 - 8377 Zuienkerke

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

E - mail : Wy b o. kurt@ b e lgac o m. n e t
Website : www. wybo-kurt.be

Nieuwbouw - Renovatie

HOUT. PVC

lrlwa
certified

RLGEMENE B()UU()NDERNEM I NG

EDDY DE MEY
ALLE NIEUWBOUW
RENOVATIE EN VERBOUW!NGSWERKEN

Kerkhofsttoot 4
8377 Houtove-Zuienkerke
Tel, 050/32 32 79 - Fox O5Ol32 l0 25

Gsm 0475125 19 l0 - Gsm 0477 /3ó 5ó 90

E-moil : eddy,demey@cobonet, be
www.eddy-demey, be

23
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-BT]RGERLIJKE STAT{D
GEBOORTEN

LUIS MAT, zoontje van Debeerst
Heidi en van Mat René, geboren te
Brugge op I november 2003, wo-
nende te Zuienkerke.

JANNE HUYS, dochtertje van
Decloedt Véronique en van Huys
Marc, geboren te Oostende op l2 no-
vember 2003, wonende te Meetkerke.

ELINE DE KLERCK, dochterde van
Boiy Petra en van De Klerck Bruno,
geboren te Brugge op l7 november
2003, wonende te Meetkerke.

ASTER BEKAERï dochtertje van
Bekaert Filip en van Jacobs Anke, ge-
boren te Oostende op 6 december
2003, wonende te Meetkerke.

DEAN VAN HOUTTE. zoontje van
Masschaele Shirley en van Van Houtte

Matthew, geboren te Brugge op l4 de-
cember 2003, wonende te Houtave.

Wij wensen Luis, Janne, Eline, Aster
en Dean een lang, gezond en geluk-
kig leven toe!

STERTGEVALLEN

STROO JULIA, geboren te Meet-
kerke op 3 I juli 1932 enoverleden te
Brugge op 3 oktober 2003,echtgenote
van Schaepdryver Julien, wonende te
Meetkerke.

ADRIAENS JOSEPH, geboren te
Klemskerke op 16 februari l9l3 en
overleden te Blankenberge op 24 ok-
tober 2003, weduwnaar van Van
Pamel Espérance, wonende te Nieuw-
munster.

VERMEERSCH PAULA, geboren te
Lapscheure op 3 maart 1914 en over-
leden te Zuienkerke op 24 oktober
2003. wonende te Nieuwmunster.

WILLEM PETRUS, geboren te
Meetkerke op 25 juli l9l2 en overle-
den te Zuienkerke op 29 oktober 2003.
weduwnaar van Demeyere Magda-
lena, wonende te Zuienkerke.

VERLEGH MARIA, geboren te
Alkmaar op 7 oktober l9l2 en over-
leden te Blankenberge op 30 novem-
ber 2003, weduwe van Debaille
Maurice, wonende te Nieuwmunster

DECLERCK CYRIEL, geboren te
Meetkerke op I februari 1925 en over-
leden te Brugge op 9 januari 200-1.

wonende te Meetkerke.

Wij bieden de familie onze deelne-
ming aan.

KD
Tuinen

Leeglandstraat 15

8377 Zuienkerke

-r r$t'
ÉRÉ

,Èïàïs:,:::fua\\e3\

'f"-"s")r

Freddy Van Ryckeghem
Aanleg en onderhoud

. Ontwerp en realisatie

. OpÍrissen van bestaande tuinen

. Volledig onderhoud van de tuin

. Scheren van hagen

. Aanleg van vijvers

. Terrassen (hout en tegels)

Leeglandstraat 20 - 8377 Zuienkerke
Tel. 050/31 1 6 50 - GSM: 0476136 16 50
E-mail: freddy.vanryckeghem @skynet.be

tel. 050/32 39 76
Gsm: 04771502277

2+
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JUBILEA

Op 17 oktober 1953 traden Lucien Sandele en Liliane
Sesmedt (Houtave) in het huwelijk te Uitkerke.
Zij vierden hun gouden huwelijksjubileum op l7 okto-
ber omringd door familie en zij werden door de gemeen-

telijke overheid gehuldigd..

Gilbert Goethals en Georgette Geleleens konden op

l8 oktober terug blikken op 50 jaar huwelijk.
Op 14 oktober 1953 traden zij in het huwelijke te

Zuienkerke.
Gilbert, de beenhouwer van Zuienkerke, was wijd en zdd
bekend om zijn gehakt en worsten.

Op 2l december 1953 trouwde André Snauwaert met
Bdwich Van Hullebusch te Sijsele. Zij vierden feest naar

aanleiding van hun Gouden Jubileum op 22 december
omringd door tamilieleden, vrienden en de gemeentelijke

overheid.

Frltuur
YIERWEGE

v-_

a

c''"
Blonkenbergse Steen weg 7 4

8Í17 Zuienkerke
Tel. O5O/42 47 47

Sluiiingsdog: moondog
Open: ll.3O-I4.3O & 17.3O-23.30 u

zoterdog tot 24 u

Georges en Clara SNAUWAERT-MEYNS
Vagevuurstraat I 6A. 8377 Zuienkerke

Tel.050/31 19 17 - Fax 050/31 10 88

Georges & Filip Snauwaert
Beheer van landbouwgoederen
Vagevuurstraat I6A, 8377 Zuienkerke
Tel. 0-i0/3 | 19 11 - Fax 050/31 l0 88

-.*-,ttífllt BVBAVEE-LIK
Vloeibaar r eer oeder - Georges & Peter Snauu aert

\h-eer uurstraat I6,\. S377 Zuienkerke

Tel. 0,i0i-r1 19 -17 - Fax 050/31 10 88

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

Zeedr.lk 13a, 8380 Zeebrugge-Bad - Tel. 050r-; I -l I 05

Zonnig terras - Enig zicht op zÈe en op de haven - -sezellige sfeer

Verzorgde dranken - Huisbereide snacks en gerechten

Specialiteit: Ribbetjes

Diverse vlees- en visserechten - Zeebrugs lispannetje

Verse pannekoeken en u'afels - Zeltbereid 1s

Oktober ím april: gesloten op dinsdag
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-MET{SET{ VAT{ BTJ OTTS

GEERT DEMEYERE

Geert Demeyere, Dijkgraaf van de Nieuwe Polder van
Blankenberge.
Wie als leek het woord 'Dijkgraaf' hoort, moet onge-

twijfeld terugdenken aan het liedje dat in zijn jeugd vaak
gezongen werd tijdens bijeenkomsten van de een of an-

dere jeugdbeweging: 'De Dijkgraaf van Cadzand... Was

geestig en plezant... !

Weinigen weten echter waarvoor die functie anno 2004
staat. Van het ietwat folkloristisch gebeuren dat polders
en wateringen half de vorige eeuw opriepen zijn die be-
sturen uitgegroeid tot professionele openbare instellin-
gen, die tot taak hebben te zorgen voor het goede beheer

van de watersystemen in de vlakke gedeelten van ons

landschap, met als voornaamste doelstelling de risico's
op overstromingen terug te dringen, rekening houdend
met het kwantiteits- en kwaliteits aspect, dat voorvloeit
uit het met ons oppervlaktewater verbonden ecosysteem.
Om het met eenvoudige woorden te zeggen, de polder
zorgt ervoor dat de onbevaarbarc waterlopen van tweede,
derde en vierde categorie onderhouden en verbeterd wor-
den, zodat het netwerk van grote en kleine grachten -
zonder uit de oevers te treden -, het water via de zee-

sluizen van Bredene, Blankenberge en Zeebru-g-se in zee

kan laten lozen. Dit is een gigantische opdracht u aar heel

wat geld mee gemoeidis.Zo beheerde de \ieuu e Polder
van Blankenber_se. en uij citeren uit de rekening 2002.

een bedrag van ruim 1.668 miljoen euro in ontvan-esten

en uit-eaven voor \\'at de gewone dienst betreft, en ruin-r

562 duizend euro in de buitengewone dienst.
Ieder jaar komen de stemgerechtigde ingelanden, dat zijn
de mensen die in het gebied van de polder minstens 5 ha
grond in eigendom bezitten, in algemene vergadering bij-
een om de bestuursleden te verkiezen, de aanslagvoet van

de polderbelasting vast te leggen, dejaarlijkse begroting
en rekening goed te keuren, en het programma voor het
verbeteren en onderhouden van het waterlopenstelsel
onder de loep te nemen. Ter ens verkiezen zij onder hun
leden de Dijkgraaf en de Adjunct Dijkeraaf. die een man-
daat voor zesjaar krijgen, dat kan hernieuud uorden.
De Nieuwe Polder van Blankenberge. die in 1972 ont-
stond uit de fusie van 'Polder de Moere r an Meetkerke,
met een deel van Eiensluis-Grootreygaersvliet', en de

watering van Blankenber_ee omvat geheel of een gedeelte
van de gemeenten, Blankenberge, Bredene. Brugge, De
Haan, Jabbeke , Oudenbur_s en Zuienkerke, en bestrijkt
een totale oppervlakte van 20.691 ha. Op 14 november

2003 werd Geert Demeyere verkozen tot Dijkgraaf. en

hij wordt bijgestaan door William Schillewaert uit
Wenduine als adjunct. De overige leden van het bestuur
' gezworenenen' genoemd, zijn André Beyne uit Ettel gem.

de uittredende Dijkgraaf, die op pensioen-gerechtige leet--

tijd zijnde, de fakkel heeft doorgegeven aan Geert
Demeyere, Joseph Cocquyt uit Zuienkerke, Jean Pierre

Della Faille D'Huysse uit Brugge, Michel Brusselle uit
Varsenare en Jaak Monballiu uit Lissewege. Geert
Demeyere is reeds bestuurslid sedert 1993, in opvol-sing
van wijlen Edmond Demeyere, en in 1995 werd hij ver-
kozen tot adjunct-dijkgraaf in de plaats van Victor
Vandenberghe, die overleden was. Sinds decennia is de

naam Demeyere verbonden met de werking van de Pol-
der van Blankenberge, en wij gingen dan ook Geert. die
in Nieuwmunster woont in de hofstede "V'Aeckerghem".
opzoeken voor een gesprek:
"De werking van de polder omvat meer dan \\'ater-
beheersing, zoals beschreven in de oorspronkelijke doel-
stellingen. De laatste jaren staan meer projecten in het

teken van natuurtechnische vereisten, zodat wij de strijd
te,een de u'ateroverlast en het respect voor de natuLlr prrr-

beren te verzoenen, en ik durf zeggen dat wij daar aardig
in _ueslaagd zijn. Zo werken wij, indien mogelijk. onze

oeverbeschermingswerken met een getrapt protiel met
plasberm uit: enerzijds moeten wij bijkomende
u'aterberging voorzien, omdat meer en meer opperr lak-
ten in bewoonde gebieden verhard worden, en anderziids
dienen wij de afkalvin_e van de oevers tegen te ,qaan. Zrr-
als je kunt zien op de tekening (verder in dit artikel r u er-
ken wij met houten palen. kantplanken en plantmateriaal
als daar zijn riet en oer,errollen. Vaak gebruiken ue ook
kokosrollen als oel'erversterking. waar dan riet r.r ordt in-
geplant. En waar mogelijk voorzien wij stroken u aar hen-
gelaars rustig hun hobby,kunnen beoefenen."
Het moet gezegd dat door het goed onderhoud ran de

waterlopen, grote overstromin_een en wateroverlast in de

polder van Blankenber,se uitgebleven zijn, wat niet altijd
kan gezegd worden van andere _eebieden in Vlaanderen.
Het overtollige water u ordt via een netwerk van rabot jes.

door de pompen die lan-ss de Oostendse vaart op-eesteld

staan, zijnde de Katte die de oude Molen in Meetkerke
vervangt, de Steger en Kwetshage-Paddegat, en door de
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Type-dwarsproÍiel
Getrapt proÍïel met plasberm

u Graszaaien

., I Maaiveld
, I .7-

I| 
- Taludhelling*--

min 414

craszaalrng
- Banket aanvullen met

-
- 

rietzoden of kleigrond met

rietbeplanting

kantplanken
2.00 x 0.20 x 0.04 m

Eiken paal 12 x 8 cm
L=2m

Dennen paal@ 15 cm,
L=2m of meer

bleem: wij zijn daar afttankelijk van de getijen en de wind-
richting, zodat wij al jaren pleiten voor de plaatsing van

een pomp, wat ons minder afhankelijk zou maken van

die natuurelementen. Naast de evacuatie van overtollig
water moeten wij in de warmere en drogere periodes zor-

gen voor bevloeiing van de landerijen, drinkwater voor
het vee, en voldoende hoge waterstand voor de natuur-

gebieden die dat vereisen.

Momenteel zijn we bezig met de opmaak van een

waterhuishoudingsplan. Het ministerie van de Vlaamse

ONÏVANGST NIEU\ryE INWONERS

Op sinterklaasavond 5 december 2003 werden de nieuwe

Zuienkerkenaars ontvangen in het gemeentehuis.

Na een rondleiding. werd hun een kleine receptie aange-

boden.
Dit is een ideale manier om mekaar. het gemeentebestuur

en de gemeentelijke diensten te leren kennen.

gemeenschap stelt dit als eis om verder nog subsidies te

kunnen bekomen. Onze polder werd het deelbekken
'Oudlandpolder Blankenberge' toegewezen, en wij ma-

ken dat plan op in nauwe samenwerking met de gemeen-

ten en de provincie in het kader van een DuLo water-

plan. De kostprijs is niet min: 330.000 euro, waarvan

190.000 ten laste van de polder en 140.000 ten laste van

de gemeenten. Daarop werd ons wel een stevige subsi-

die beloofd."
Vroeger waren de meeste gronden in het bezit van de

adel, èn de dijkgraaf was meer een eretitel: de bureau's

waren in Brugge en alles gebeurde in het frans. De

ingelanden hadden geen medezeggingsschap; en bij ge-

brek aan onderhoud liepen de landerijen regelmatig on-

der water. Onder druk van die ingelanden kwam er ver-

andering in het bestuur: de lanbouwers namen de leiding
over: met de dijkgraven Louis Kerckhof, Edmond
Demeyere en André Beyne ging de Nieuwe Polder van

Blankenberge de professionele toer op. Gesteund door

een administratie die onder de hoede van Daniël
Demeyere, ontvanger-griffier, de werking in goede ba-

nen leidt. Jacques Demeyere, sluismeester, is verantwoor-

delijk voor toezicht op de openbare werken en peil-
regeling. Charlotte Casteleyn int de polderbelasting, en

Urbain Neyrinck staat in voor het onderhoud van de

pompinstallaties en de i'erdel-ein-Q van de muskusratten.

FD
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-EV E T{ E M E TV T E N KALE I{ D E R

TERUGKERENDE ACTIVITEITEN

DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE

woe (behalve
2de woe van
de maand)
2de woe

lste woe

tste
maand
2de zon vd
maand

en
zon vd. maand

FEBRUARI 2OO4

DATUM OMSCHRIJVING ORGANISATIE

zat 14

PLAATS

Boldershof
Sportzaal
Bolde

Sint-
Michielskerk

Sint-
Michielskerk
Blauwe Toren

Koningen

Nieuw Blauwe
Toren
Nieuw Blauwe
Toren

PLAATS

Sportzaal

I

bolling op troumadame
30-70 volleybalclub

repitie zangkoor

ruilen bidprentjes,munten, postzegels

Blauwe Toren

schieting wip Blauwe Torenvrienden

volleybal miniemen jongens-Bredene
kadetten meisjes- Bredene
miniemen meisjes - Knokke-Heist
3e prov.dames-Oostende 3

eucharistieviering + receptie voor
jubilarissen van 25 jaar, 50 jaar en
60 jaar getrouwd
bespaar meer energie in je

verwennen met essentiële oliën

2e prov. dames - Kortemark

vri) en zal27-28

zB

11

13.30
20.30
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POLDERKRANT.PIJZZEL
De vorige puzzel werd gewonnen door Ria Pepermans uit Nieuwmunster. Proficiat.

Er waren 13 correcte oplossingen en 2 foutieve. Het juiste \iloord was SJAMBERLOEKS,
een moeilijk woord voor kamerjassen voor heren.

1. De oplossing voor elk van onderstaande gezochte woorden is terug te vinden in ons informatieblad.
2. Als alles correct is ingevuld knjg je verticaal, in de gearceerde vakken een volledig woord te lezen.

I en J staan in twee verschillende vakjes! Liggende streepjes (bv. OCMW-voorzitter), begrippen be-

staande uit meerdere woorden (Koning Albertplein) sluiten aan zonder spatie

3. Stuur uw volledige oplossing door middel van onderstaand formulier naar Redactie Polderkrantje,
Kerkstraat 17 8377 Zuienkerke vóór 151212004. Enkel het verticale woord volstaat dus niet!

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

€ 10.00 toegestuurd knjgt

r-

Straat:

1. Hetgeen leurders uitgebreid aan de deur tentoonstellen
2. Sport die aan de basis lag van de oprichting van het feestcomité
3. Familienaam van de gouden jubilaris uit Houtave
4. Hij was geestig en plezant en van Cadzand

5. Wat de kinderen zullen knutselen op de namiddag georganiseerd door KVLV Zuienkerke
6. Eén van de twee nieuwe bevoegdheden van schepen Demeyere
7 . Organisatie die zich bezighoudt met het inrichten van sportkampen voor 3 tot 1S-jarigen

8. Naam van de kleuteronderwijzeres die vast benoemd werd in de gemeenteraad van 20 november
9. Naam van de persoon die vroeger het Polderkrantje rond droeg op grondgebied Houtave
10. Voornaam van de biljartkampioen
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Bloemenweelde

«»IEí'
Ezelstroot I I I
8000 Brugge

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

Café en Feestzaal

De Nieuwe Blauwe Tbren

Zaal voor alle gelegenheden tot 200 personen:

huwelijken, communiefeesten, vergaderingen,
rouwmaaltijden

Eigen keuken! - Ruime parking!

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

c0ilrunr
VOOR HIJ EN ZIJ

uw biokopper

BLANKENBERGSE STEENWEG 40 A
8377 ZUIENKERKE

TEr. & FAX 050/31 85 52

Gesloten op zondog
en moondog

BVBA A. Verl eye &. Zn.
Zaakvoerder Marc HUYS

Grond-, luin- en oÍbraokwerken

Leveren von zond, steenslog,
teelaarde, enz...

DORPWEG I9
8377 MEETKERKE (Zuienkerke)
.. 050/32 15 00

GSM 0475/79 82 eó
BTW BE 406 1-.1 :': )

3o
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DATUM HRIJVING PLMTS
5enza6 20 toneel Bommelaar De Bommel

zaO 9.30
11

17
20.30

Volleybal miniemen jongens- Loppem
miniemen meisjes - Gistel
3e prov Heren - Oighem 2
3e orov. Dames - Koekelare

Mehoni Sportzaal

zon 7 '18 toneel Bommelaar De Bommel
woe 10,vrij 12
en zat 13

20 toneel Bommelaar De Bommel

di9 16-20 bloedqeven Rode Kruis
woe 10 19 Van draad tot sieraad KVLV

12 19 kaartino tvv ionqe wielrenner Andv Van Eeqhem Cafetaria
za1 9.30

13.30
19.30

volleybal kadetten meisjes-Oostende
Miniemen meisjes - Zwevezele 2

2e prov Dames - Bredene

Mehoni Sportzaal

za 20 '19.30 volleybal 2e prov.dames -
Knokke-Heist

Mehoni Sportzaal

ma22 14 Hoe qezond is diëten? KVLV Zuienkerke
za27 9.30 Volleybal miniemen jongens -

Middelkerke
Mehoni Sportzaal

11

13.30
17
20.30

kadetten meisjes - Slovo Brugge
miniemen meisjes - Oostende
3e prov heren - Gistel 3
3e prov.dames - Ruddervoorde

MAART 2OO4

APRIL 2OO4

di6

woe 14

do 15

a
OMSCHRIJVING

=?*

Cafetaria

Zwembad Pier 10

Polderwind

OPROEPAAN AL DE VERENIGINGEN
STUUR ONS UW JAARKALENDER. WIJ PUBLICEREN ZE GRATIS

ARTIKELS BINNEN VOOR 15 MAART 2OO4

MAAK OOK GEBRUIK VAN DE ACTIVITEITENKALENDER IN DE GANG VAN HET
GEMEENTEHUIS ZO VERMIJDEN DE VERENIGINGEN ACTIVITBITEN OP HETZELFDE

MOMENT TE ORGANISEREN.

31

Knutselen met kinderen:

Zweminstuif en Fun 4 kids
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POLDERKRANTJE, 3I januari 2004
Driemaandelijks tijdschrift gratis aan de bevolking aangeboden door het Gemeentebestuur in samenwerking met alle adverteerders

INIIOUD§OPGAVE

Ve rantw o o rde lij ke uit g ev e r : J ac q ue s D E M EY E R E
Redactieraad: Jacques Demeyere, Jeannine Samijn, Freddy Decancq en Ann Michiels.

Verspreid: 3l januari, 15 april, 15 juli,15 oktober 2004.
Artikels zijn altijd welkom. Gelieve ze I maand voor het verschijnen binnen te brengen.
De redactie behoudt zich het recht voor artikels niet te publiceren, in te korten of te wijzigen.

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS

Gemeentebestuur Zuienkerke

Politie Zuienkerke

Technische Dienst

OCMW

050t42.70.48
(fax.050142.85.45)

frankv. soethals @ oublil ink.be

050t4t.t4.14
(fax.050/41.96.96)
450t41.75.7't
(fax.05014ï.7 5 .17)
0s0t42.79.98
(fax050142 67 37)
sociale.dienst@ocmw-

zuienkerke.be

050t42.45.45
050t42.70.18
(woensdagnamiddag)

050/12.99.42
050t11.14.14
(fax 050141 .96.96)

078t35.35.35
078/35.35.00
0800/6s.0.6s

Bibliotheek Boekennok
PWA

PWABlankenberge
Politie Zuienkerke

kabeldistributie en water
defect
melden gasreuk

IPZ Blankenberge-Zuienkerke l0 1 of 05014 l. 10.05

Brandweer De Haan o50t41.20.20

Informatie Elektriciteit, aardgas

defect Openbare Verlichting 050142.7O.48

informatie

burgerlijke stand

mensen van bii ons

evenementenkalender

OPENINGSUREN GEMEENTEHUIS
Het gemeentehuis is iedere werkdag open van 9 uur tot
12 uur en de woensdagnamiddag van l3 tot 16.30 uur.

Andere namiddagen is het gemeentehuis gesloten.

Op de tweede en vierde woensdag van de maand is het
gemeentehuis open tot 19 uur:
woensdag 1len 25 februari 2004 woensdag 10 en 24 maart
2OO4 en woensdag 14 en 28 april 2004
Het gemeentehuis zal gesloten zijn op paasmaandag
12 april 2004.

OPENINGSUREN PWA
Iedere woensdagnamiddag van 13.30 tot 16 uur

OPENINGSUREN POST
Iedere werkdag van 11 tot 12 uur

OPENINGSUREN BIBLIOTHEEK
DE BOEKENNOK Nieuwe Steenweg 37

Iedere woensdag van 17 tot 19 uur
Iedere zaterdag van l0 tot l2 uur
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Plootsen von olle ponnen- en leiendoken,
plotte doken, dokromen en dokgoten
(renovotie en nieuwbouw!
Alle houten kopconstructies
lsoleren von zolders
Bezetten von gevels met leien,
kleidokponnen, menuiseriteploten

Ma* ^
^^l'e@dsas #:Tr dqn

"'**w'd^,
_= s@G)?,A,, *

"vll

en Glosol- of Gronulithploten

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

,\

§PECfOfp,a4
FRANK BONNEURE

BLANKENBERGSE STWG.íí5 . BRUGGE . O5O/3í 1744
KLANTENPARKING. ZAT.NM. & ZONDAG GESLOTEN

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

Alle topmerken in huis'

NikOn Or-YMPLTS
L"

FUJ!FILM

Canon
H .ll,

r(orlct

WattPlus

Ud vun WTCB
laIS & NCB

Crerrel- & Dohrerken

Fernond Louogie
Brugseboon I

ÍiÉ;2O Klemskerke íDe Hoonl
Èivé: Td. & Fo,( 059 23 3872

GSi @757426 s9
059 70 07 79 - Fcn( 059 70 15 t9



Restouront - Feestzool

De Grote Stove

Specioliteit: Forellen & Cöte à I'os

Stefon en Notholie Pittery- Verhelst
Nieuwesteenweg 140

8377 Zuienkerke
ïel/Fox :050.42.65.64

(gesloten: dinsdog en woensdog,juli en ougustus enkel de dinsdog)
Feestzool tot 180 personen

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

Faetaurant - ÍeeslzÀal'lea' room

Hoeve Ten Doele
Niouuesteenuog t

87Tl TlienYerKe
tol o5o/4t.7104 sn far o5o/42.bv.[

roK ons ooK op internat : vrur^r.hoevelenàoole.be

' qeqar andeerd i n o ns spe cialil eilenreslauranl

t divarse menu's aangepael aan hel leizzoon

FT€
voor allo getegenhaden o.a. communio-,
en familiefeestan

{
Menu te v?rKriigon mst msl ayorilieÍ, u[in on Koffie incl

Gowllrg ierras met aanpalenà speelplein en springpanda

Privó parKing " ::l- í '-),-.
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