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Nreuwe steenweg 38 A
8377 Zuienkerke
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www.marcvanloo.be
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ALLE TUINWERKEN:

- DRAINA6EWERKEN
. SNOEIEN VAN BOMEN + VERHAKSELEN AFVAL

- AANLEo VAN PADEN, TERRA55EN, VIJVER5, ....

. OPKUIS ROND GEBOUWEN

- LEVEREN EN VERWERKEN VAN TEELAARDE

NU OOK!

ALLE 6ROND - EN 5LOOPWERKEN

IN BEPERKTE RUIAATE5.

5LECHT5 EEN DOOR6AN6 NODI6

v^N 70 cfil.
VOOR ,l,tEER INFO
BELI M75/61.51.37



WoordYooraf
Beste inwoners.

De feesrdagen zijn reeds een maand achter de rug.

Er werden weer pakken nieuwjaarswensen uilgewis-
seld en tal van goede voornemens Eenomen.
lvliin wens heb ik symbolisch proberen ui! te druk-
ken met de 4 Íotootjes op de voorpaSina. Een brug,
hoe eenvoudig die ook is gemaakt, is onmisbaar om
over her water !e geraken. Misschien kunnen wij in

2005 met ons allen gaan brugSen bouwen naar onze
dorpsgenoren. Laat ons proberen alle meningsver-

Toespraak van de heer
Cuypers Henri, Burge-
meester vàn Zuienkerke.
ter gelegenheid van de
nieuwiaarsreceptie op
vriidat l4 januari 2005.

Geachte genodigden, beste medeburgers,

Mag ik vooreerst namens de leden van de gemeen-

teraad, het Schepencollege en mezelÍ veel geluk, een

goede gezondheid en voorspoed wensen voor he!
nieuwe jaar.

Dat iedereen verder ziin boterham mat verdienen
en de rus! en vrede op onze gemeente bewaard kan

blijven.
De zeebeving in Zuidoost-Azië heeÍt de hele wereld
geschokt,Zuienkerke was één vàn de eerste gemeen-

ren die ziin solidariteit voor de tetroffen mensen

betoonde. ln de gemeenteraad vàn 30 december ll.

werd beslistfinanciële steun te verlenen via hetfonds
van de burgemeester.
MoSe he! nieuwe iaar ons sparen van dergelijke ram-

Pen.

Diverse werken werden vori8 jaar voltooid waaron-
der de kerken van Houtave en Nieuwmunster. de
gedeeltelijke heraanleg van de Doelhofstraat, her-
stellingswerken aan de Kerkhofsrraat, lvlareweg,
Oosternieuwweg Zuid, her verbindingspad russen de
verkaveling Kerkebilk en de Kerkhofstraat.

Tevens konden we rekenen op een goede samen-

werking me! onze buurgemeenten.

schillen, onenigheden en ruzies te overbrutgen met
een glimlach, een vriendelijk woord, een vergevende

handdruk. Laat ons kleine polderdorpie een voor-
beeld worden in onze grote wereld... een voorbeeld
van vreedzaam samenleven...

!k wens u allen - namens de hele redactre - een

HEILZAAM 2OO5 !!!

Wim Cools
voorzitter redac!ieraad

Op cultureel tebied werd he! intergemeentelijk sa-

menwerkingsverband "de Blazuin" boven de doop-
vont gehouden. De Haan, Blankenberge en

Zuienkerke zullen gezamenlilk culaurele activiteiten
orSaniseren.
ln de loop van vorig iaàr werd de hulpverleninSs-

ove reen kom st inzake dringende brandweer-
interventies goedgekeurd tussen de gemeenten
Zuienkerke. De Hààn en de stad Brugge.

Eind vorig jaar werd eveneens een samenwerkings-
akkoord russen de bouwmaatschappij het Lindenhoí
de gemeente en het OCMW van Zuienkerke onder-
tekend om een optimale werking te verzekeren.
Er werd beslist deel re nemen met nog 8 andere
gemeenten, de Nieuwe Polder van Blankenberge en

de provincie West-Vlaanderen aan het samenwer-
kintsverband voor de opmaak van het waterbeheer-
plan voor het deelbekken "Oudlandpolder
Blankenberge".
Een mogelijke samenwerking met de omliggendè ge-

meenten Blankenberge en De Haan inzake jeugd-

beleid is in voorbereiding.
Ook de samenwerkingsovereenkomst me! de scho-
lengemèenschap 'De Oostkan!' verloop! vlot.

Noodgedwongen slepen we oude wensen van begin
vorig jaar mee naar het nieuwe laar.
Hetjaar 2005 wordt dan ook een bijzonder jaar voor
de uitwerking van onze prolecten.

De subsidiekredieten voor de rioleringswerken in de
wijk Kruiskalsilde met aansluitinS op de collector in

deVagevuurwijk via de Blankenbergse Steenweg wer-



den bij ministerieel besluit vastgelegd. Na goedkeu-
ring van het dossier door de Gouverneur kan wor-
den aanbestèed en we hopen de werken na het groot
bouwverlof te kunnen aanvalten.Tezelfdertiid zal al-

daar ook het Sasnet aangelegd worden.

De startnota voor de aanleg van een vrijlig8end fiets-
pad langs de Nieuwe Steenweg, builen de bebouwde
kom richting Blànkenbertse Steenweg werd in de

auditcommissiè conform verklaard en wij hopen ook
dit dossier dit jaar rond te krilgen.

Binnenkort komt de heraanle8 van de parking in

l'4eetkerke-dorp in aanbesteding. Deze werken wor-
den gesubsidieerd met Europese telden en met de

steun van hetVlaams Gewest en de provincíe. De
cofinanciering werd verleend in het kader van het
provinciaal programma voor plaft elandsontwikkeling.
De parking is gelegen aan een van de belan8rilkste
assen van het fielsnelwerk Brugs Ommeland en in

de nabilheid van de lvleetkerkse Moeren en zal dienst
doen als recreatief onlhaalparking. Dus de putten
en plassen behoren binnenkort !o! het verleden.

l'lomenteel is de stenen windmolen te Meetkerke
ontmanteld en mer de lente starren de renovacre-

werken. Het word! een pronksluk in de Meetkerkse
líoeren.

ln 2005 wordt Meetkerke-dorp van een gasnerleiding

voorzien en in 2006 komt Houtave-dorp aan de beurt.

Niet onbelangriik zijn de onderhoudswerken aan de

Klinkestraat, Heerweg, BlauweTorenstraat en Loweg
die zullen starten na Pasen. ln 2005 zijn nog biiko-
mende kredieten voorzien voor het onderhoud van

landbouwwegen waaronder de Dullemolenstraa!.

Langs de Oostendse Steenweg ziin grote werken in

het voo ru ilzicht gesteld. ln samènwerkinE me! de stad

Brugge wordt van aÍ Sint- Pieters een vrijliggend Íiets-
pad aangelegd dat zal aansluiten op het fietspad langs

de Brugse Steenweg.
De aanpassing van de gevaarlilke zone op de

Oostendse Steenweg in de doorlocht van lvleetkerke

en de aanleg van een rotonde ter hooSte van

Strooienhaan staan eveneens op het proSramma vàn

de Afdeling Wegen en Verkeer.

ln navolging van de restauratie van de vier kerken zal

nog in een laatste fase een dossier opgestar! wor-
den waarbij o.a. de renovatie van de kapelletjes op
de begraafplaats in Houtave wordt opgenomen.

Verder ziln nog verbeteringswerken voorzien aan de

gemeentelijke zalen de Maere, de Bommel en de

Notelaar.

Ondanks de talrijke werken hebben wij voor het iaar
2005 de belasdngen gelukkig niet moeten verhogen.
Wij hebben in de begrotinS een reserve kunnen aan-

leggen voor de aankoop van de aandelen in de

kapitaalsoperatie lmewo, die ons in het jaar 2006 te

Wij lunnen U melden dac de apparcementen in

Zuienkerke-dorp, gerealiseerd door de\&est-Vlaamse

lntercommunale, op één na, allen verkocht zijn.
ln samenwerking met dezelfde lnlercommunale werd
verder gewerkt aan he! Gemeenlelijk Ruimtelijk
Structuurplan. Het structuurplan kreeg inmiddels

Sunsrig advres van de Gemeente|jke Commissre voor
Ruimleliike Ordening en zal aan de Semeenteraad
worden voor6:legd,waarna een openbaar onderzoek
met informatievergadering voor de bevolking zal vol-
gen.Wij hopen in elk geval eind dit jaar over een
goedgekeurd structuurplan te beschikken.

lÍer de inwerkingrreding van het nieuw decreet voor
de kerkíabrieken op I maart worden een aanlal ver-
nieuwin8en ingevoerd omtrent de samenstellinE, de

voorwaarden voor het lidmaatschap en de verkie-
zingen van de kerkraden. Door dezè wijzitingen zul-
len e. enkele leden geen deel mee'k-nlen uitma-
ken van de vernieuwde kerkraden.Wij danken hen

dan ook voor de jarenlange vlotte samenwerking met
ons Semeen!ebesluurl

Tot slor dank aan iedereen, schepenen, raadsleden,
personeel, de leden van de diverse raden en vereni-
gingen en anderen die zich op een of andere manier
voor he! welzijn van de gemeente ten diensle stel-
len.

Laten we dan ook het jaar inzetten door het glas

(me! inhoud) te hefíen op een verdere goede sa-

menwerking en een goede gezondheid.

uw burgemeester Henri Cuypers
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d8.Gemeenteraa

Zitting van 30 september 2004

I . Begrotingsrekening gemeente dienstraar 2003.

De gemeenteraad keur! eenParis de betrotings-

rekening van de gemeenre voor het dienstiaar 2003

Eoed.

Begrotin8sresultaat in de

gewone dienst van de rekening

2003 ss1.6t2.26

Begrotintsresultaat in de

buitengewone dienst van de

rekening 2003 335. t60, t6
Boekhoudkundig resullaat in
de sewone dienst 80 t.675.09

Boekhoudkundig resultaat in

de buitengewone dienst 6t.096,44

2. Oe Semeenteraad neemt kennis van de iaarre'
keningen hetraarverslag 2003 van het OCMW.

3. De Semeenteraad keurt de biidrage in de kos-

ten inzeke brandbeveiliging voor het dienstjaar
2000 goed.

Het gemeentelijk aandeel bedraaSt 3 3. I 14, 19.

4. De gemeenteraad past het belastingsreglement
op aÍgifte administratieve documenten aan in-

Sevolge de invoering van de él€ktronische iden-
titeitskaart.

Artikel 3a van het belaslingsreglementwordtals volgt

aangevuld:
-kostprijs aÍgifte van een elektronische identiteils-
kaart of een duplicaat : l2 euro

5. De temeenteraad keurt het Jeugdwerk_
beleidsplan 2005-2007 goed.

ó. De gemeenteraad geeft ziin goedkeurinS aan

de ag€nda van de BuitengewoneAlsemenever_

Sadering d.d.27l10/2004 van het IMV\/v inzake
tariefaanpassing

7. De gemeenteraad keurt de aankooPvan didac_

tisch materiaal voor de Semeentelijke basis_

school toed.
. 2PC!voorhet l"'en 2d" leerjaar:raming € 2.200,-
. 4 printers voor de hoogste klassen: raming € 350,-

De temeenteraad verleent éénParig zirn Soed-
keuringaan de aankoop van twee Picknicldaíels
dienende als straatmeubilair.

Raming kostprils: € 1.700,-

9. De gemeenteraad keurt de verkooP van een

woonhuis gelegen te Zuienkerke, Nieuwe
Steenweg nr. 9ó goed.

lO. De gemeenteraad k€urtde koePelmodule m€t
module l6 en l7 voor het Prorect "8evaarlijke
zones Oostendse St€enweg (N9)" Soed

Deze koepelmodule is samengesteld uit de volgende

modules:
. module l6 betreffende de herinrichtinS van weg-

vakken die niet als doortocht kunnen beschouwd

worden
. module l7 betreffende de wegverlichting langs

gewestwe8en;
Voor wat betreÍt de module l6 verbind! de Semeente
zich ertoe om de kosten van volSende deelasPecten

van de herinrichling van het wegvak voor haar reke_

ninB te nemen:
. Ievering en plaatsing van nieuwe stoepverharding

en onderhoud ervan
. levering en Plaatsen van he! straatmeubilair en

onderhoud ervan
. levering en plaacsinS van het Sroen en onderhoud

ervani
De geraamde kostpriis voor het aanleggen vàn nieuwe

stoepverharding bedraagt 20.000 euro-

Voor wat betreft de module l7 Eaat de Semeente
volgende verbintenissen aan:

' indien het kruispunt of wegvàk in kwestie al uitge-

rust is met een gemeenteliik verlichtingsinstallatie,

wordt die weggenomen door en oP kosten van de

gemeen!e

cfematies

. marina neirinch o

8380 lissewege
tel. o5ol54 67 40

gsm 0495/30 40 10
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. op haar kosten te zorgen voor de plaatsinS, hel

beheer en het onderhoud van de sturingsappara-

tuur en de aansluiting van in deze module bedoelde

installaties op het lokale stroomverdelingsnet
. in voorkomend geval het elektriciteitsverbruik van 2.

de wewerlichting ter hoogte van de wëtvakken,
catetorie secundain voor haar rekening te nemen

. het elektriciteitsverbruik van de punctuele 3.

verlichtintsinstallaties langs de gewestweg N9 ter
hootte van kilometerpunt 100,340 - kruispunt
Dorpweg voor haar rekening te nemen;

I L De gemeenteraad beslist deel te nemen aan

het samenwerkingsverband voor de opmaak
yan het waterbeheerplan voor hetdeelbekken
"Oudlandpolder Blankenberte".

De gemeenteraad beslist een verbintenis aan te gaan 4
met nog I andere temeenten, de Nieuwe Polder van

Blankenberge en het provinciebesluur voor de op-
maak van een walerbeheersplan. De bijdrage voor f.
de gemeente Zuienkerke bedraag! 6.924,01 euro.

I 2. De gemeenteraad beslist toe te treden tot de
vzw ERSVWest-Vlaanderen., bevoe8d voor de
sociaal-economische streekontwikkeling 6.

GEBEIME z TTING

l. Mevrouw Diana Demeulemeester wordt aan-

ambochtclijkc
openbore morkÍeni

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

Verkoop op de hoever di. en vrijd. no 17 u.

Meetkerksestrooï 76 - Zuienkerke
tel O5O/4176 la

testeld als vertegenwoordiger van de temeente
Zuienkerke voor de Buitengewone AlSemene
vertadering van l.M.W.V, die zal plaatsvinden
op 27t1012O04.

De temeenteraad stelt Steve Van Ryckegem
aan als nieuw lid van de Gemeentelijke Com-
missie voor Ruimteliike Ordening:
Oe gemeenteraad neemt akte van het schril-
ven van de heer Remi De Clerck d.d. l5/09/2004
waarbii hij ziin ontslag neemt als
verlegenwoordiger in de Algemene Vergadering

van Haard en Kouler gezien hij thans lid is van de

Raad van Besluur
als afgevaardigde van de gemeenteraad in het
Overlegcomité me! de Raad voor lYaatschappe-

lijkWelzijn:
De heerU/im Cools wordt aantesteld als v€r-
tegenwoordiger van de gemeente in de Alge-
meneVergadering van Haard en Kout€r.
De heerAlain DeVlieghe wordt aangesteld als
verteg€nwoordiger van de gemeente in het
Overletcomité met de Raad voor Maatschap-
peliikwelzijn.
De heer Henri Cuypers wordt aangeduid als
gemeenteliik vertegenwoordiger binnen de al-
gemene vergadering van deVZll/ ERSVWest-

l-
I«BC
verzekeringen

RESTAURANT'9"9,
. teeslzool . TeoÍoom met zonneièÍos

Rudy en Nyd o Demeu emeesleÍ Moermon
Driftweg 10, 8377 N euwmunster (Wenduine)
Te 050/41 12 18
www.de- ekkerbek.be

Michel Beirens-Erna Willems
Oostendsesteenweg 92

8377 Houtave - Zu enkerke
Tel. 050/31 97 39 ' Fax 050,31 11 51

TempelhoÍ 65
8000 St. Pieters Brugge

CDV 30876

ALLE VERZEKERINGEN
BELEGGINGEN

En vooral een vakbekwame service
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Zitting van 28 oktober 2004

Vooraleer de ziIling wordt aàngevangen wordt één minuut stilte gehouden naar aanleidinE van het overiiiden

vàn gewezen Burgemeester Gerard DeVlieghere.

OPENBARE ztrTlNG.

l. De temeenteraad keurt éénparit de begrotingswiiziging nr.2 van het dienstjaar 2004 8oed.

GÉ\^/ONE DIENST OnwanEsten Uitgaven Saldo

Nieuwe uitkomst na wijziginS 3. r58. r40,- 3.699.850.- 54 t.7 t0,-

Algemeen resultaat begrotintsrekenang 2003 55 t.6t2,-

Geraamd algemeen begrotintsresultaat van de gewone dienst 9.902.-

BUITENGEv/ONE DIENST Ontvangsten Uitgaven Saldo

Nieuwe uitkomst na wijzi8ing 1.709.856.- 3.374.696,- 335. t60,-

Algemeen resuhaat begrotingsrekening 2003 135. t60,-

Geraamd algemeen resultaat van dè buitengewone dienst 0,-

2, De gemeenteraad verleent éénparig gunstig advies aan de begroting 2005 van de kerkfabriek

Sint-14ichiel Zuienkerke

Aandeel gemeente 5.187.35

Sin!-Bavo Houtave

Aandeel gemeente t7.7 45,89

Sint-Bartholomeus Nieuwmunster

Aandeel gemeente t 7.442,42

lndustrie Zone Blauwe Toren

Blankenbergsesie€nweg 350

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

Fax:050/31 78 82 - GSM:0495i54 43 51

E.mail: herman@unicall.be
Bilhuis: Bruggesteenweg 6

9900 Eeklo. Tel.09/377 24 66

Onze-Lieve-Vrouw Meetkerke

Aandeel gemeente Zuienl<erke 7.057,43

882,08Aandeel Stad Br

D. Tf,VERlIIER

BEGRAFENISSEN . CREMATIES , GRAFZ ER(EN FUNERARIUM

www.begÍafenissen-tavemier.be

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

5



-+3. De tem€enteraad keurt het proSramma 2005

van de Nieuwe Polder van Blankenberte toed
inzake gewone onderhoudswerken aan
onbevaerbare waterlopen van de 3'catetorie.

Een krediet van € 84.235,23 wordt vastgelegd voor
de betaling van het aandeel van de temeente in de

kostprijs van de werken.

4 De temeenteraad beslist éénparig een mobiele

teluidsinstallatie bestaande uit o.a. versterker,
cd.speler, I mengtafel, draadloze microfoon,
luidsprekers en de nodige bekabelint aan te
kopen.

De raming bedraagt 3.750 euro (exclusief BTW).

5. De gemeenteraad beslist de openbare
verlichtingsnetten aan de distributienet-
beheerder, lmewo te verkopen.

Voor de gemeente Zuienkerke bedraagt de som van

de verkoop 160.730,88 euro.
De palen en de armaturen blilven eigendom van de

gemeente Zuienkerke.

ó. De gemeenteraad keurt het ontwerp
statutenwijziging en agenda van de buiten-
gewone algemene vergaderinS van lmewo
goed.

7. De gemeenteraad keurt het ontwerp
statutenwijziging en agenda van de buiten-
g€wone algemene vergadering van Finiwo
goed.
De temeenteraad keurt de agenda van de al-
gemene vergadering in buitengewone zittinS
d.d.06/12/2004 van Tevewest goed,
D€ gemeenteraad keurt de agenda van de
buitengewone alSemene vergaderinS d.d. 08/
l212004 van\A/Vl goed.
De gemeenteraad keurt de agenda van de
buitenSewone alSemene vergadering d.d. l5/
l212004 van IVBO goed,

I I . De gemeenteraed geat akkoord met het op-
richten van een schoolraad in de gemeente-
liike basisschool.

12. De gemeenteraad onderschriift de Motie
"\ /ater voor iedereen - Stop GATS".

De inzetvàn GATS is een steeds verder liberalisering
van de dienstensector.
De I l. I I .l I -campagne 2004 verzoekt de lokale
besturen deze motie te onderschrijven omdat ieder-
een toegang moet hebben tot drinkbaar water ool<

wie het geld niet heeft.

Gereve zrrrrc
I . De gemeenteraad keurt de aanstellinS van twee

tildeliike kleuteronderwijzeressen en twee tii-
deliike onderwiizeressen verbonden aan de
ankerschool 8oed.

2. De heer\ /im Cools wordt aantesteld als ver-
tegenwoordiger van de temeente voor de bui-
tengewone alsgemene vergadering van lmewo

3. De heer Remi De Clerck wordt aanSeduid als
volmachtdraSer van de temeente om deel te
nemen aan de algemene vergadering in buiten-
gewone zitting van TEVEWEST op 6 deccm-
ber 2004

4. De heerAlain DeVlieghe wordt aangesteld als

vertegenwoordiger van de gemeente om deel
te nemen aan de Buitengewone AlgemeneVer-
gade.ingen van de \ /est-Vlaamse lntercom-
munale voor Economische Expansie, Huis-
vestingsbeleid enTechnische Bilstand op 8 de-
cember 2004.

5. De heer Remi De Clerck wordt aangeduid als

volmachtdrager van de gemeente om deel te
nemen aan de algemene vergadering in buiten-
gewone zittint van lvBO op l5 december 2004,

SCHILDER- en

DECORATIEWERKEN

BRAE,M
Herman

Weimanstraat 17

8377 Zuienkerke
Tel: 050/31 2ó 28

Gsm:0475132 21 54
Fax: 050/67 46 85

E-mail: herman.braem@pandora,be

9.

t0.
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Zitting van 25 november 2004

OPENBARE zrrrNG

l. De gemeenteraad keurt de agendavan de Bui-
tengewone Altemene Vergadering d.d. lsll2l
2004 van "lntercommunale Maatschappii voor
\ /atervoorziening" aíBekort tot IM\^/V goed.

2. De temeenteraad keurt het aangePast
ontwerpdossier inzake aanletvan een centrale
yerwarmingsinstallatie in de Sint-Michielskerk
te Zuienkerke goed,

Raminq ro(ale kostDriis der werken:55.701,75
euro(BTW inclusie0 + algemene kosten

Aandeel semeente Zuienkerke: I L920.1 7 euro

3. De gemeenteraad keurt het aangepast
ontwerpdossier van de aanleSvan een centrale
verwarmingsinstallatie in de Onze-Lieve-
vrouwkerk te Meetkerke toed.

Ramins totàle kostDriis der werken: 61.564,33
euro(BTW inclusieQ + algemene kosten

Aandeel gemeente Zuienkerke: 13.602,77 euro

4. De gemeenteraad ondeÍschriift de code voor
infiastructuur- en nutswerken langs gemeente-
we8en.

Deze code heeft als voorwerp:
. het vastletten van eenvormige afspraken bij de

uitvoering vàn werken op he( gemeenteliik open-

baar domein met nutsbedriiven als opdrachtgeversi
. de noodzakelijke aanpassings- en verplaatsings-

werken aan nutsleidingen waarvoor de gemeente
optreedt als opdrachtgever;

. het vastleggen van de door beide parti;en te res'
pecteren technische en administratieve regels;

Deze code heeÍt o.a. tot doel:
. het coórdineren van de uilvoerinS van werken

waàrvoor tijdens de studieÍase verbintenrssen wor-
den aàngegaan:

het bevorderen van een snelle en vlotte uitvoe-
rintvan de werken, teneinde de hinder en de duur
van de werken tot een minimum te herleiden;
het bevorderen van een kwaliteitsvolle uitvoering
van de werken in he! kader van een duurzaam be-

heer vàn het openbaar domein;
hètzoveel mogeliik voorkomen van werken op het
gerenoveerde wegvak door nutsmaatschappijen
binnen een periode van minslens twee jaar na de

voorlopige opleverinE.

5. De Semeenteraad keurt het Gemeentelijk
retributiereglement op werken àan nuts-
voorzieninten op het gemeentelilk openbaar
domein 8oed.

ó. De temeenteraad verleent ziin toedkeuring
om toe te tÍeden tot het overleSorgaan,Sericht
op de oprichting van de Opdrachthoudende
Vereniging NlBlS., het kadaster van de onder
grond.,gelet op het belanS van kennis omtrent
de nutsvoorzieningen in de ondergrond uit het
ooSmerk van veiligheid, mobiliteit en eíi.ièn-
tie,

GEHE['rE zrfi NG

l. Mevrouw Diana Demeulemeester wordt:ran-
teduid als volmachtdrager van de gemeente om
deel te nemen aan de buitengewone alSemene

vergadering van de IM\lt/V op l5 december
2004.

Z De gemeenteraad machtigt het College van
Burgemeester en Schepenen om beroep aan
te tekenen en om in rechte te treden.

Filtuur
YIERWEGE

c't',&
Blonkenbergse Steenweg 74

8:lz zuienkeí(e
Tel. Ofi/42 47 47

Sluitingsdog: moondog
Open: ll.3O-14.3O & U.30-ZI.3O u

zof€rdog ioi 24 u
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Zitting van 30 december 2004

Vooraleer de zi!!ing wordt aangevangen wordt één

minuut stilte gehouden naar aanleiding van het over-
liiden van de broer van raadslid Jeannine Samijn en

voor de slachtoffers van de zeebeving in Zuid-Oost
Azië.

OPENBARE ztll NG

De laatste temeenteraad van het oude iaar
starfte bij kaarslicht.

Daarmee wil de gemeenle proaesteren legen de hoge

kosten voor de eleklricileitsrekening. Sinds de

vriimaking van de elektriciteitsmarkt beraalt de ge-

meente dubbel zo veel voor de straatverlichting.

L Na de toelichtint wordt het meeriarenplan
2005-2007 yan het Openbaar Centrum voor
Maatschappelijkríelzijn eenparig goedgekeurd.

2, De gemeenteÍaad neemt kennis van het bud-
get van het OCMW voor het dienstjaar 2005

en stelt vast dat het budget 2005 binnen de

grenzen blijít van de Semeentelijke bijdrage die
opgenomen is in het meeriarenplan 2005-2007.

3. Het subsidieretlement voor het plaatsen van
een zonneboiler wordt goedgekeurd.

Een subsidie van € 250 wordt voorzien voor de aan-

koop en installatie van een zonneboiler voor de re-
gelmatit vergunde woningen oÍ woongebouwen en

die volledig op het grondgebied van de gemeente
Zuienkerke zijn gelegen.

4, Het subsidiereglement voor de aànleg van
hemelwaterputten of infi ltratievoorzieninBen
wordt verlengd.

5. Het jaarplan 2005 van het leugdwerk-
beleidsplan, goedgekeurd in de jeutdraad,
wordt zonder opmerkinSen goedtekeuÍd.

6. De gemeenteraad keurt de dotatie ven de te-
meente Zuienkerke aan de politiezone
Blankenberge-Zuienkerke ten bedrage van €
225.225,00 goed.

7. De gemeenteraad stelt eenparig de volgende
belasting€n en retributies voor het dienstjaar
2005 vast:

c0i[[lln,
VOOR HIJ EN ZIJ

okopper

BTANKENBERGSE STEENWEG 40 A
8377 ZUIENKERKE

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

GesloÍen op zondag
en moondog

TeR Dor:s lst R.qA r 4

TEr..050154 40 82 -

DorEt

- 8380 Lrss[\írcL
F |"x 050 I 54 40 82

N

I



AARD DER BELASTINGEN BEDRAG H EFFINGSTERI.l I,IN

Opcentiemen op de onroerende voorheffint L800 I ianuari 200s-31 december 2005

Opcentiemen op de personenbelasting 7% lianuar 2005-31 december 2005

Belasting op de afgifte van administratieve stukken vo gens afgifte ljànuar 2005-31 december 2005

BelastinS ophalen huisvuil 20 euro./alleenstaànde

40 euro /gezin-handelszaak

40 euro./2d" verblijf
65 euro./woning in
vakantaedorp

l0 euro/kampeerplaats I ianuari 2005-31 december 2005

Belastinq te huur stellen kamers 40 euro./kamer lianuar 2005-31 december 2005

Belasting kampeerterreinen 40 euro./kampeerplaats I januari 2005-31 december 2005

BelastinS op niet-bebouwde percelen I 5 euro./srrekkende meter
palende aàn de srraat

of 125 euro/perceel I ianuari 2005-31 december 2005

Belasting op rweede verblijven 425 euro I januari 2005-31 december 2005

Belasting op honden 20 euro./hond I januari 2005-31 december 2005

Belasting op dansgelegenheden CaLA:250 euro.

Cat. B:620 euro I januari 2005-31 december 2005

Belasting op luxepaarden 25 euro./paard I januari 2005-31 december 2005

Opcentiemen op de door het Vlaams Gewest

geheven heííing ter bestriidint van leetstand

en verkrotting van gebouwen en/oÍwoningen.

100 opcentiemen op de

door hetVlaams Gewest

teheven heffint

I januari 2005-31 december 2005

Retr butie huwelijl(sp echtigheden

op zaterdag,zon- en feestdagen 75 euro. vanaf goedkeuring-

3l december 2005

Retributie op ophalen snoeiafval l5 eu rol per beurt vanaf Soedkeurins-
3l december 2005

Retributie op ophalen Srof huisvuil 25 euro /per beurr vanaf goedkeuring-

3l december 2005

Retributie voor het verstrekken van

vasttoedinformatie
25 euro/per aanvraaS vanaf Soedkeurans-

3l december 2005

Retributie voor afschriften van bestuurs- 0,05 euro/per bladziide

vanaf 20 kopies

Yanaf Soedkeurins-
3l december 2005

De Semeenteraad beslist eenparig voor het
dienstjaaÍ 2005 haer bevoetdheid over te dra-

8en aan het Schepencollege voor opdrachten
van dagelijks beheer,binn€n de perken van de
op de Sewone beSroting ihgeschreven kredie-
ten tot € 10.000,- (exclusief BTW).
De gemeenteraad neemt kennis van het laar-
verslag 2003 oveÍ het beheer en de toestand
van de gemeentezaken.
De gemeenteraad stelt eenparit de toelaSen
vast voor het dienstiaar 2005.
De gemeenteraed keurt eenparig de begro-
ting 2005 en het financi€el beleidsplan 8oed.

9.

t0.
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rr\/r]À A. VeÍleye & Zn.
Zrrkvocrdcr Mar< HUYS

G@nd- luin- en olbíodkweíken

Leveten von zond, sleenslag,
leelaotde. enz...

3377 MEÉTKEPKE (ZuienkeÍkst CSM O47V79 A2 96
050/32 15 00 BIW gE aaó I1.: "1,'
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Gewone dienst
Uicgaven 3.t 6 t .243

Ontvangsten 3. r62.385

Geraamd resultaat van het dienstjaar I.t42
Geraamd algemeen be8rotingsresultaat vorig iaar 9.902

Geraamd algemeen begrotingsresultaa! I t.044

Buitengewone dienst
Uitgaven 3.99 r .950

OnwanEsten 3.5 t4.200

Geraamd resultaat van he! dienstjaar - 477.750

Geraamd algemeen begrotintsresultaat vorig jaar 477.750

Geraamd al8emeen begrotingsresultaat 0

l2-

t3.

14.

t5.

t6.

De gemeenteraad beslist met ingang van 0l/
0l/2005 en volgendejaren maaltijdcheques toe
te kennen aan het gemeentepersoneel ten
bedrage van 3,50 euro.
De temeentèraad keurt eenpariS de koepel-
module met module l3 voor de aanle8 van

een fietspad langs de N32ó,Nieuwe SteenweS,

toed,
De gemeent€raad keurtde koepelmodule met
module l7 met betrekking tot de plaatsinS van

wetverlichting langs het aan te leggen fiets-
pad langs de N326, Nieuwe Steenweg goed.

De gemeent€raad neemt akte inzake
actualisering van verkavelingreglementen
voor elektriciteit en gas - overeenkomst met
de gemeente en IMEWO met betrekking tot
de toepassing ven deze verkavelinS-
reglementerint.
De gemeenteraad keurtde aanpassingen in de
hulpovereenkomst met de Brandweer in de
deelgemeente zuienkerke goed.

GEHEtNtE ztfitNG
l. De gemeenteraad stelt voor de Gemeentelijke

basisschool een tirdeliik€ kleuteronderwiizeres
en een tiidelijke kleuteronderwijzeres lichame-
lijke opvoedint eàn.

2. De gemeenteraad taat akkoord met de open-
bare verkoop van de woning Selegen te
Zuienkerke, Nieuwe Steenwe8 96A,volgens het
schattingsverslat.

3. Bii hooSdringendheid beslist de gemeenteraad
een bedraS van 500 euro over te maken aan de
actieTsunami 12.12.

ZAIffiNIMNTOOB

DE MEBBISSE NV.

OOSTENDSE SÍEENWEG

837i MEETKERKE

20

TEL. 050/31 24 85

FAX 050/32 09 17

UW PARTNER IN:

BELEGGEN

LENEN

VERZEKEREN

Polderelectro
Romoin Lieboert Willoert

Heerweg 20 - 8377 l\,4eetkerke

Rodio & TV technicus
OFFICIELE PHILIPS DEALER

Eigen hersïeldienst: tel.050/32 03 80

t0



+
lnformatie De

Bevolkingsgegevens

AA,NTAL INWONERS OP

0 t/0 t/2004 2.765

0 t/0 t/2005 2.760

-5

AANTAL IN\^/ONERS PER DEELGEMEENTE OP
0 t/0 t/2005

GEGEVËNS BURGERLI,IKE STAND EN BEVOL-
KrNG 2004

AANTAL BEWOONDE \^/ONINGEN

elektronische identiteitskaart

Sede[ l4 oktober 2004 reik! de gemeente alleen

nog elektronische identiteilskaarten ui!.
De nieuwe elektronische identiteitskaart is even groot
als een bankkaart en bevàt dezelíde gegevens als uw
huidige iden(iteitskaart.U kunrze dus ne!zoals vroe-

Eer gebruiken om uw identiteit te bewijzen.ln alle 25

lidsra[en van de Europese Unie is ze ook een geldig

reisdocumen!.

U elekrronische identiteitskaart beva! een microchip.
Bij de kaart hoorr daarom een teheime code, zoals

bil een bankkaart.
llet die chip en die code bewijst u uw idenliteit
voortaan ook op het internet of zet U uw elektroni-
sche handtekening.

De nieuwe elektronische identiteilskaar! is 5 jaar gel-

dig.

Door ze re8elmatiS te vernieuwen krij8t ze altiid de

nieuwste beveiligingstechnieken mee.

Voortaan staat uw adres nièt meer zachlbaar op uw
idenrireilskaar!, het zit opgeslagen in de microchip.
Als U verhuis! laat U bij het gemeentebestuur ge-

woon de chip aanpassen. Een nieuwe kàar( is niet
nodig.

De elektronische id e ntiteitskaart voo r alle Belten
ouder dan l2
Op eigen aanvraag:

Als u dat wil!. kun! U meteen zelf een nieuwe elel<-

lronische identireilskaart aanvragen bij het 6emeen-
lebestuur. Die word! dan binnen enkele weken aan-

gemaakt.

Op uilnodiging:
Alle Belgen, ouder dan twaalf iaar, worden uiterlijk
legen eind 2009 door het gemeentebestuur opge-
roepen om hun idenliteitskaart te laten vervangen

door de nieuwe. elektronische versie.

Uw elektronische identiteitskaart in 2 stappen.
Aanvraagr
U gaat langs bij de dienst BevolkinS van het gemeen-

tebestuur. Breng uw huidite idendteitskaar! mee, een

recente pasÍoto (kleur met lichte àchtertrond) en

l2 euro voor uw nieuwe identiteitskaàrt.
De ambtenaar maakt alles gereed om uw idèntiteits-
kaart te laten aanmaken.

totaal

Houtave 7t9 102 421

IÍeetkerke 208 t8t 389

Nreuwmunster 246 15.

Zuienkerke 740 7 t0 t.450

TOTAAL t.4t3 1.147 2.760

geboorten 14

erkenningen

huweliiksaangiften 9

huwelijken ll
echtscheidingen 6

steígevallen t7
nationaliteitswijziEíngen 2

aankomsten r8r

vertrekkers t88

ambtshalve schrappingen 5

interne mutaties 2t

Nieuwmunster t88

Meetkerke t56

Houtave r56

Zuienkerke 558

totaal t058



Afhaling:
Twee tot drie weken later krijgt u een oÍficiële brieí
om u mede re delen dat uw kaart klaarliSt.

ln die brief sÉa! ook uw PIN en uw PUK-code.
I'let deze codes komt u PERSOONLUK terug naar

dë bevolkingsdienst van het gemeentehuis voor de

àctivatie van uw nieuwe idenriteitskaàrt.
U krij$ te8elijk de kans om uw PIN-code te wiizigen

in een vier-cijferi8e code naar keuze.

opgelee bewaar deze codes zorgvuldig,want ze kun-

nen later nog van pas komen I

Wat te doen bii verlies, diefstal of vernietiging I

Net zoals bij een bankkaar! moet u vermijden dat
derden misbruik maken van uw kaar!. Daarom:
l. Doe ONMIDDELLIK aangifle bij politie ofdienst

bevolking van uw hoofdverblijÍplaats
2. lndien politie ofdienst bevolking onbereikbaar ziin.

dan belt u zelÍ de HelpDesk (02/518.21.17) om
de elektron isch e Íu nctiè van uw kaart te lalen blok-
keren.

3. Meldt u in elk geval BINNEN de 7 dagen na aan-

gifte op de dienst bevolking (ook al heb! u onder-
tussen uw kaart teruggevonden !)

4. lndien u uw kaart NIET hebt teruggevonden, dan

brengt u een gepaste foto mee. Een nieuwe kaar!
zal samen met u worden aantevraagd.

Drenst Burgerzal<en

Aanmaakkosten reispassen

VanaÍ I januari 2005 bedragen de aanmaakkosten

voor de reispassen:

2l euro voor de gewone procedure
190 euro voor de spoedprocedure

een paspoor! voor 5 jaar kost vanaf 0l/01/05
via gewone procedure 75,96 euro
via spoedprocedure 244,96 euro

- 18 iaar
via gewone procedure 2l euro
via spoedprocedure 190 euro

Alles loopt op wieltjes dankzii cheque

van de Schuure

Dit najaar organiseerde Pol De Schepper van dans-

caÍé De Schuure uit l"leetkerke een benefieloplreden
Van ChristoÍfen Lindsay, met in het voorpro8ramma
Dany Brendo. Deze benefiet én de opbrengs! van

het'varken aan 't spit' bracht de ronde som van 7.686

euro in het laatje.
Deze cheque werd overhandigd aan centrum De
Brandint in Kortrijk, een dienswerlenangscentrum
dat momenteel 209 volwassen personen met een

handicap begeleid!. líet het geld zal de aankoop van

èen tandem, een dubbele fiets (twee personen naast

elkaar) en een sjees me! een aanhangwagen over-
woSen worden. De rest wordtgebruikt voor de over-

tan8 van videoapparatuur naar dvd.

E Firip LAGRou
HERSTETL NGEN en NSTALLATIES

Dienst burterzaken.

t2

n
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ELEKTRICITEIT

CENTRALE VERWARMING . SANITAIR

Nieuwesteenweg 49 . ZUIENKERKE
re.O5O/41 U25. Fox.050/41 83 54

0416125 51 l4 . E-moil filip.logÍou@pi.be
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Als je leert, sta je sterker

GRATIS CURSUSSEN IN DE CENTRA VOOR
BASISEDUCATIE
Onze maatschappil stelt hoge eisen. Zo'n I 5 à 18%

van de volwassen Vlaamse bevolking (700 000 à

850 000 volwassenen) heef! vandaag moeite om mee
te kunnen op vlak van lezen, schriiven en rekenen.
Via basiseducade kunnen zij deze achtersGnd inha-
len.

Niet iedereen kan een krant lezen, for-
mulieren invullen,een kaartie ofeen brief
schrijven,.... Sommige mensen ziin her
verSeten.
Anderen hebben het omwille van allerlei
omstandiSheden nooit echt goed gekund.

Vlot en foutloos schriiven is vaak een
vereiste om kansen op werk of promo-
tie te verhogen, maar ook om deel te
kunnen nemen aan een opleidinS.

De cenlra voor basiseducatie bieden Eracis cursus-
sen aan laag- oÍ kortgeschoolde volwassenen.

ln de bàsiscursus Nederlands leren mensen wa! ze

moeten kunnen lezen oíschrijven in dagelijkse situa-
ties.
ln de andere cursussen Nederlands leren ze vlotter
hun gedachten op papier zetten, hun eigen teksren
nalezen en verbeteren, zelÍ informalie opzoeken en

verwerken. Er wordt aandacht gegeven aan he! op-
frissen van de werkwoorden en herhalen van de be-
langrijkste spellingsregels.
Ze leren korte berichten en brieven schrijven, note-
ren en verslag nemen, samenvaltingen en verhande-
lingen maken,-...1n sommige cursussen wordt de
computer gebruikt om reksten te rypen.
Cursisten ervaren da! lezen en schrijven ook plezie-
rig kan ziin !

andere cursussen in de centra voor basiseducatie:
I Wiskunde en rekenen
I Nederlands voor anderstaligen
:l Alfabetisering voor anderstaligen
I tcT
0 Maalschappeliike oriëntàtie (leren leren,commu-

nicatie,voorbereiden op het riibewiis,veiligheid,..)
D Opsopcursussen Frans en Engels

Het Centrum voor de retio Brutte isWijzer
\ y'ell<e cursussen Nederlands kun ie er voltenl
- Lezen en schrijven
- Creatief schrijven
- Schrijven met de computer.

Wilt u meer informatie, neem dan vrijbliivènd con-
tact oP met:

Cenlrum voor Basiseducalie
Collaert Mansionstraat 24

8000 Brugge
050/34. t5. t5
anfo@wijzer.be
wwwbasiseducatie.be"

Ze zullen u er graag verder helpen.

lk kan
[ezen

nu goed
en sch rijven.

t3

.r!

Ats je teert, sta jè sterker



+
hetZon brengen in uw eigen omgeving:

kan!

U kan concreet heelwat doen voor mensen diethuis
verzorgd worden: zorgende aandacht en gezelschap

bieden, kleine zorgtaken als hulp bii het eten, bij in en

ui! bed ofzetel, toaletbegeleiding, begeleid wandelen,

..- nachthulp.
Door uw solidaire inzet kan de ziel<e, bejaarde oí
gehandicapte persoon comÍortabel thuis blijven en

de familie even op adem komen ter àflossing an de

soms zware zorg.
Een soepel engagement op uw maat !

/ U bepaalt zelf wanneer, hoeveel en waar u zich

wilt inzelten.
/ U ontvangt een passende l<ostenvergoeding (Íis-

caal vriigesteld tot | 073.28 eu-./iaàr).vormint, pro-
fessionele ondersteuning er verzekerrng.

AanvullendeThuiszorg van FamiliezorgWVl. vzw is
een door deVlaamse Gemeenschap en he! Provincie-

bestuur erkende dienst voor oppashulp.

Hebt u interesse? Neem.ontact op met het Íetio-
huis f' 050/60.99.86 -Albertlaan 65 Knokke-Heidi
Verstraete

- vra8en over ralioneel ener8iegebruik (REG)

- vragen over sociale leveranciers en budgetmeters
- overige vragen

Gasreuk
74 uur op 24,7 dagen op 7

0800 ó5 0 65

Op dit nummer kan een gasreuk worden gemeld.

Oproepen worden prioritair behandeld.

Storingen en deíecten 078 35 35 00

24 uur op 24,7 dagen op 7

Voor het melden van sloringen en defeclen op het
eleklriciteits- of aard8asne!

Meteropn€ming 078 789 789

Werkdagen van I tot 20 uur, zaterdag van 9 tot l3
uur
Op dit nummer kunt u rerechc met alle vragen in

verband met de meteropneming.

Defecte straatlamPen
24 uur op 24, 7 dagen op 7

www.straatlampen.be
0800 ó 35 35

Steeds de volledige adresgegevens van de lamp en

zo mo8elijk ook het identificatienummer van de paàl

vermelden, waarna het defect zo snel moSeliik wordt
hersteld.

Website www.imewo.be

Klentenkantoor lmewo
Brug8e - Scheepsdalelaan 56

Oostende - Hendrik Serruyslaan 66-68

Nuttige contacten en teleÍoonnum-
mers lmewo

Algemeen nummer
wèrkdagen van 8 ror 20 uur
Op dit nummer kunt u lerecht voor
- wàgen over nieuwe aansluitingen
- verzwaren van aansluilingen, verplaatsen en ver-

vangen van meleTs

078 35 35 34

Ti
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Vroeger en nu

Hèt neo-gothisch koorts en krampkapellètje werd
gebouwd in I 892- ln "De halve maan" ernaast was er
nog geen benzinepomp, maar men kon er wel al BP

per blik kriigen.

Door het aanlegSen van de Blankenbergse Steenweg

in 1723 verviel hetverkeerop de Blankenbergse Dijk
of Gentele. Naast "De Halve Maan" woonde later
l'4iel Provoos!.

De Koortskapel en Café Halve Maan anno 2005

DE BRANDING

Rust- en venzorgings tehuis

Kortverblijf
Dogopvong

Serviceflats

Koninklijke boon 90

8420 WENDUINE
050/43 30 00

www.de-bronding.be

r
TRUDO VERSTRAETE

DOELHOFSTRAAT 52
8377 NIEUWMUNSTER

050/41 70 54

Verkoop en herslellingen

AEc & lvli(€'le
EÍ s geen b'eleíe

ZEECENTRUM

l5
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Openbare werken & Hebt u last van rammelende riool-

Heraanleg Doelhofstraat

De heraanleg van de kasseien in de DoelhoÍslraat is

achter de rug. Deze operatie is niet zonder de no-
dige hindernissen verlopen.
Reeds bij de srart doken de eerstè problemen op.

300 meter reeds opnieuw gelegde k'asseien moesten
opnieuw uitgebroken worden,omdat de kasseien van

een mindere kwaliteit waren.Toen alles in kannen en

kruiken leek, kwam Belgacom op de proppen en

moestèn dé voetpaden uitgebroken worden om de
nodite bekabeling te leggen.

líaar eind Eoed al Eoed: her resukaat mag Sezien

deksels?

Neem contact op met de technische dienst, bureel
werkplaats op her nummer 050141.75.77.
De gemeente beschikt over de nodige kennis om dit
ongemak op te lossen.

Wim Cools
Schepen openbare werken & technische dienst

technische dienst

t6

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

plaatsen regenputten - septics
waterzuiveringsinstallaties

teelaarde - aanvulzand - dolomiet -

steenslag - betonprodukten - grasdallen -

kasseien - platines - mozaïk

Oostendsesteenweg 71

8377 Houtave-Zuienkerke
TEL.: 050/31 67 13
FAX: 050/3Í 02 83

E-mail: inÍo@demeulemeesterronny.be
www.demeulemeesterÍonny.be

L*à

AANNEMERSBEDRIJF bvba

Ronny DEMEULEMEESTER



Milieu

Nacht van de duisternis

Zaterdag l9 maart 2005: tiende Nacht van de Duis-
ternis
onz€ gemeente doet mee!
Het is een bekend feir vanuit de ruimtè moet je 's

nachls niet lang zoeken om Vlaanderen te vinden.
Vlaanderen is de meest verlichte regio. maar ook de

slech!s! verlichte:een groot deel van het licht sturen
we gewoon de ruimte in!
Verlichting verbruikr heel wat energie: licht dat niet
op de iuaste plaals terecht komt maar in de srerren-
hemel of in een nabiigelegen natuurgebied is dus ver-

spilde energie er, is slecht voor onze portemonnee.
Bovendien is dat strooilich! ook niet zo onschuldig
als het lijl<t. Omdat de biologische l<lok van de mens
wordtgestuurd door de cyclus van da8 en nacht,kan
kunstmàtig licht tijdens de nachr onze hormonen-
spiegel danig rn de war sturen. Slaapstoornissen en

depressiviteir kunnen hiervan een gevolg zijn. lYen

moet dan ook voorkomen dat l<unstlicht van buiten
de slaapkamer binnenstraalt.
Doordat zoveel lichc omhoog wordt gestraa d, kun-
nen sterrenl<undigen nauwelijks nog zinvol weten-
schappelijk werl< verrichten in Vlaanderen. Van de

3500 sterren d e normaa met het blote ce zren moe-
ten ziin. kan je er in de meeste steden en gemeenten
nauweliiks nog een honderdtal terugvinden.
Ook dieren ondervinden veei last van overdadige en

slechte verlichting. Kevers en insecten kunnen niet
weerstaan aan wit licht en leggen hier dikwijls het
loodje.Vele nachtdieren schuwen het licht en wor-
den tot steeds kleinere gebieden verdrongen.
Ziin er dan alternatievenl Onze moderne maatschap-
pij kan toch niet zonder een degeliike verlichting?
Dit klopc. maar een deSelijle verlichEing is no8 ie[s
anders dan een overdadige verlichting.Op vele plaat-
sen mag het gerust ietsje minder ziin. Het kan toch
niet de bedoeling zijn om de nacht helemaal uit ons
leven te verbannen?
Het goede nreuws is dar lichthinder mer werni8 in-
spanningen kan worden aangepakt. Met aangepaste

verlichtingstoestellen, een doordachte opstelling en

een goede timing kan veel lichthinder vermeden
worden en gaat de kwaliteit er dikwijls nog op voor-
uit!

Hier volgen enkele energiezuinige en milieu-
vriendelijke richtlijnen:

Een slimme opstelling
. Denk goed na over de opstelling van lichtbronnen.

Men kan beter enkele minder sterke lichtpunten
plaatsen in plaats van één krachlige lamp die ver-
blindt en veel licht verstrooit.

. Verlicht van boven naar beneden. Zo komt er veel
minder li.ht in de atmosÍeer terecht.

. Plaals verlichling zo dichr mogeliik bii war verlicht
moet worden. Gevelverlichting plaats je dan ook
best op de gevel oÍ onder de kroonliis!.

. ZorS voor een gerichre aanslraling. Di! geeft ook
een mooier beeld dan alles in he! licht te laten ba-

den.

Een tezonde lamp in een tezond toestel
. Hou het vermogen van de lamp zo laag mogelijk.
. Geef de voorkeur aan oranje lichc veel minder

nsecten zullen worden aangetrokken (en sneuve-
en) dan bij wit licht.

. Kies voor een verlichtin8sloestel met een Soede
afschermint zodat er weinit lichtstralen naar bo-
ven en in de horizontale richting ontsnappen. Zo
l<an u uw tuin voldoende verlichten zonder uw bu-
ren oÍ weggebruikers ovèrbodig te hinderen.

. Er is nu een uitgebreid gamma van tuinverlichting
op de markt dat op zonne-energie werkt. Deze
milieuvriendelijke oplossing is decoratieí energie-
besparend, duurzaam, gemakkelijk te insralleren en

veilig voor kinderen.
. De verlichting van de oprit kan ook peffec! ver-

vangen worden door reÍlectoren.

Een goede timing
. Voor reclameverlichting gèb ruikt men best een tiid-

schakelaar:Na 23 uur ziin er nog maar weinig men-
sen op de baan.

. Brand het licht alleen wanneer he! nodig is. Onge-
wenste bezoekers worden beter afgeschrikt als de
verlichting plotseling aangeschakeld wordt, lndien
de buitenverlichting permanen! brandt word! het
werk van inbrekers alleen maar vergemakkelijkt.

De Nacht van de Duisternis
Tijdèns de Necht van de Duisternis dooft
Zuienkerke de verlichting rond de kerken en aan he!
monumentie. Ook willen we de bevolking, de han-
delaars en de industrie oproepen om mee !e doen
en de tuinverlichting, reclameverlichcing oí klemtoon-
verlichting te doven. Hierdoor zal de nacht terug in
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ere hersteld worden. Met de slotan 'ProeÍde Nacht'
willen we dan ook iedereen aanzeaten om op 19

maart maximaal van de nacht te Senielen. NuttiS
om te weten is dat de Nacht van de Duisternis sa-

menvalt met de Sterrenkijkdagen van deWS oP l8
en l9 maart.Gedurende 2 dagen organiseren ziiover
h eelVlaand eren allerha nd e sterre n ku n de-acrivi!ieiten
voor het brede publiek. Het thema van dit iaar is de

planeer Saturnus.

. Bond Betèr Leefmilieu vzw
Tweekerkenstraat 47 - 1000 Brussel

Contacs Philippe Plessers, 02 282 l7 40

www.bblv.be/nacht" en

www.verlichtenzonderhinder.be"
. WS: www.ws.be" , www.lichthinder.be"
. Prevenlie Lichthinder \.zw:

www.preventielichthander.be"
VITO. lichthinderdatabank:
wwwemis.vito.bè/lichthinder"

Met de sleun van:
. DULOMI-proiectVerlichten zonder hinder

VtRLICIIT:l'l ZChIOER H]hE EE

. DeVlaamse Overheid

Café en Feestzaal

De Nieuwe Blauwe Toren

Zaal voor alle gelegenheden tot 200 personen:

huwelijlen. communieleesten. r crgatlerinpen.
rouwmaaltijden

Eigen keuken! - Ruime parkingl

Blankenbergse Steenweg 2 - 8377 Zuienkerke
Tel.iFax 050/31 44 65 - GSM 0,197142 32 98

Cultuur
De Bommelaar

Toneelgroep De Bommelaar uit Nieuwmunster voer!
dit iaar het sruk

"Och Mensch" op.
De opvoeringen vinden plaats in de zaal De Bommel
op volSende data :

vriidat 4 en I I maart 2005 om 20 uur
zaterdat 5 en l2 maart 2005 om 20 uur
woensdag 9 maart 2005 om 20 uur
zondag 6 maart 2005 om l8 uur

Kaarlen zijn enkel in voorverkoop te verkriigen aan

5,50 euro bij:
Bernard en Martine Lucker -Vandenbussche
DoelhoÍstraat 34, 8377 Zuienkerke
tel. 050/41 .90.5 I

Cultuur op verplaatsing

Uit het overweldigende aanbod van de omliggende
cultuurcentra hebben wij deze keer 2 voorstellingen
gekozen:een humoristische muziekshow en een on!-
spannende conférence.
Men hoeft cultuur echter niet altijd ver(der) te zoe-
ken:het Zuienkerkse toneelseizoen barst drà los met
voorstellingen van zowel theater Kleiem als van de

Bommelàarwil raden u he! graag aan.l"leer info:zie
verder in deze rubriek.

De Planeet Sax

Les DéSAXéS ziin nie! alleen een groep virtuoze
muzikanten,maar bovenaleen kwartet getale ntee rde

entertainers.

De vier groepsleden zijn afkomstig uit diverse Franse

regio!, màar ontmoetten elkaar in de grootstad Pa-

riis. Hun muzikale opleiding volgden ze aan het over-
bekende Conservatoire Nalional Supérieur de
Musique de Paris.Gewapend met de saxofoon,waar-
mee zij als het ware een éénheid vormen, brengen

ze werk van o.a. Bach, Ravel, Prokofiev, Rossini, Bob
Marley... Zowel jazz, blues, klassieke muziek alsfilm-
muziek staan op het avondvullende programma.
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Vooral de wiize waarop ze ermee uitpakken is ver- Oproep voordrachten cultuurpriis
bluffend. De rirmeveranderingen, de talrijke geduríde
genrewissels,de onwaarschilnlijke klankschakeringen,

de Íijne humor, de vele spilsvondigheden en de to-
tale muzikale kwalitei! staan garant voor een avond

inrellitenr amusement van het allerhoogste niveaU.

Zondag 20 februari 2005 om 20u.
Stadsschouwburg Brugge - € 12.

JANTNE BTSCHOPS & JOHNYVONERS
Psst...t Bischops vsVoners

Psst...! Bischops vsVoners is een volavondcauserie,
zeg maar volavonddiscussie over familie en de ande-
ren. en ook over huisdieren want familie is en blijÍ!
heilig! Er is een fundamenteel gebrek aan communi-
catie. Dan maar helèmaal alleen Íietsen naar Zuid-
AÍrika en..algoed dat het publièk er not is publiek
is en blijft heilig -Alice Nahon ook.

Rogervàn Ransbeek schreeÍvoor hen een non-stop-
babbel die àls een golf van welbeha8en he! publiek
charmeerc

Janine Bischops en JohnyVoners hebben intussen al-

weer honderd en zes voorstellingen neus aan neus

gestaan. Geen'lach-oÍ-schie!', maar een warm-men-
selijke confrontalie vanuit een ondeugend-humoris-
risch oo8punt.We lachen met, en relative'en orze
eigen ijdelheid en gebreken. Schattig en charmanr.

Zaterdag 9 april om 20u30.
\i/ielinsencentrumYVenduine - € I 0.

Reserveren is gemakkeliik: u gaat oÍ belt naar het
Zuienkerkse gemeentehuis, Kerkstraat I 7, 8377
Zuienkerke. tel. 050/42.70.48 en besrelt het beno-
di8de aanÉllickets voor de voorstelling(en) van uw
keuze, dit voor 3l ianuari voor De Planeet Sax of
voor 28 februari voor Bischops vs.Voners.

Uw reservatie is pas deÍinilieÍ bij betaling. Ticke(s
worden nie! teruggenomen noch omgeruild tenzii
de voorstelling wordr aÍgelast.

lnformatie

Er is uiteraard veel meer te doèn dan de gësèlec-
teerde voorslellinten. U kunt de programma! van

de cmliggende cultuurcentra in hetgemeentehuis en

de bibliotheek raadplegen.

Voor 28 februari 2005 kan elke inwoner van
Zuienkerke schrrftelrjk kandidaturen met motivatie
andienen voor her uilreiken van de cultuurprijs"Koen
Scherpereel".
De kandidaturen worden bezorgd in het gemeenle-
huis, t.a.v. de Cultuurraad, Kerkstraat 17, 8377
Zuienkerke. Er kunnen meerdere voordrachten ge-

beuren door één persoon.

De culluurpriis "Koen Scherpereel" ter waarde van
250 euro, kan toegekend worden aan een persoon
of vereniginS die zich verdienstelijk heeft gemaakt
en/oÍ vernieuwend werk heeÍt geleverd ten bate van

het culturele leven te Zuienkerke.

Kandidaten voor de cultuurprijs moeten ingeschre-
ven zijn in het bevolkan8sregister van de gemeenle
Zuienl<erke. Kandidaat-verenagingen moelen een lo-
l<aal verankerde werking hebben.

De eerst volgende Algemene Vergadering van de
Cu,cuu.raad beslisr over de ui[reikinB oí nier-uitrei-
l<ing van de cultuurpriis. De cultuurpríjs wordt ui!ge-
reil<t tijdens de vooropening van de jaarlijkse kunst-
rentoonstelling.

Alàin DeVlieghe, schepen van cultuur

Freddy Van Ryckeghem
Aanleg en onderhoud

. Ontwerp en realisatie

. Opfrissen van bestaande tuinen

. Volledig onderhoud van de tuin

. Scheren van hagen

. Aanleg van vijvers

. Terrassen (hout en tegels)

LeeglandsÍaat 20 - 8377 Zuienkerke
Tel. 050/31 '1 6 50 GSN/: 0476/36 16 50
E-marl: Íreddy.vanryckeghem@skynet.be

KE
Tuinen
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ln de greep van de Folk

Feest van de Folk is geen gelsoleerd muziekfeslijn.
het is een jaarliiks evenement verspreid over heel

Vlaanderen met als doelfolk te promoten. Het is he!
middel bij uistek om het muziek8enre in al ziin Ía-
celten tentoon !e spreiden. Folk en aanverwanle
genres ziln eind april nietvan de planken weg te bran-
den.
Er blijft wel de vraag naar mede-iniliatieÍnemers:
cultuurcentra, muziekcafés, muziekgroepen, acade-
mies voor muziek en dans, persoonlijk initiatieÍ,...
lndien je in 2005 een folkactivi(eit wenst !e orSanr-

seren dan zorgt muziekmozalèk ervoor dat het op
de website vàn www.íeesrvandÍolk.be wordt geplaatst

en brengen ze ook aÍíiches uit waarop alle
folkacrivireiren van alle meewerkende organisaLies

soan. Kortom jou activiteit zal zeker ntec onop6e-
merkt voorbijgaan.
Laat ons welen oÍ je meedoet I

FEESTVAN DE FOLK van 2l april tot 30 april 2005
in de Sreep van de íolkl

Voor alle inÍormatie: l'luziekmozalèk
Wijngaardsffaa! 5, 1755 Gooik
tel. 02/532 28 38. fax : 021452 34 94
ilse-coppieters@muzmoz.be

de B/azu in 7'§
\-ii

't Zandlopertje
DE TEA.ROOM VAN DE ZEEDIJK

TE ZEEBRUGGE BAD

Zonnig leÍÍas
EniB zicht op zee en op de haven

Gezellige sleeÍ
verzorgde dranken

Huisbereide snacks en gerechten

Diversc vlees- en visgerechten

onze special iteir: ft iDàeÍ7es
Zeebrugs vispanne(e

Versc pannenkoeken eo walèls
Zeltlereid ijs

Oktober l/m april: geslolen op dinsdÀg

'Í Zandlop€rtje, Zeedijk 1.3a.

8380 Zeebrugge-Bad
Tel.050/54 41 05

ACTIVITEITEN DE HAAN
FEBRUARI - I'íAART - APRIL 2OO5

Theater Malpertuis in het Ontmoetings-
centrum d'Annexe

Op zaterdag 5 februari 2005 om 20.30 uur is het
theatergezelschap lÍalperluis te gast in De Haan.

'Gloed' is het bloedstollend verhaalvan Sàndor f4àrai

in een regie van LucàsVandervorst en gespeeld door
een uitgelezen cast Bob De lt'1oor, Tania Van der
Sanden, Mieke De Groore en \ y'im Van der Grijn.
Kaarten voorverl<oop € 10,00 aan de deur € I 1,25.

wim Opbrouck in het\ /ielingencentrum

Op zaterdag l2 maart 2005 om 20.30 uur brengen

Wim Opbrouck en Maandacht het humorislisch pro-
gramma'TV-tunes KNT'.Tv-tunes zijn zo oud als de

televisie en vaal< blijven die tunes ook han8en. Kaar-

ten voorverkoop € I 1,25 aan de deur € I 2,50.

lníormatie en reservatie:
O.C. d'Annexe, Leopoldlaan 24, 8420 De Haan

(Klemskerke) 059 124.11.33

\ y'ielingencentrum, GraafJansdijk 18, 8420 De Haan

(Klemsl<erl<e) 0501 4 I.46.43

ACT VITE TEN BLANKENBERGE
FEBRUARI . I'IAART - APRIL 2OO5

. Geert Hoste - Patat UITVERKOCHT
Zarerdag 2 februari 20u

Saveryszaal CC Casino
. Jan Leyers -Theatertour

Vrijdag l8 Íebruari - 20u Saveryszaal CC Casino
. Vlaams Fruit -Adres Onbekend

Dansdag l5 maart - 20u - Saveryszaal CC Casino
. Na[ionaal Orkest van België Concert

Zaterdag l9 maart- 20u - Saveryszaal CC Casino
. lean Blaute, Paul Michiels en Roland

Cry lal<e a man:the sequel

Zaterdag 9 april - 20u - Saveryszaal CC Casino
. flanl'4anMan We zijn niet mooi, maar

we...bestaan - UITVERKOCHT
Zaterdag l6 april - 20u - Saveryszaal CC Casino

. Aperitiefconcert: "To be or not to be Gbop)" -

20
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+
Rudy B
Jean-

een swingende reis door een eeuw iazz -
Reunes, FilipVerneert, Dirk De Schoenmaker,
líarc Ghesquire, lYariaVermandel
Zondag 24 zpril I 0u45 - Stedeli jke Academie voor
líuziek en Woord

Tentoonstellingen

De Benne, gratis toetang,
ma-vr: l0u-l2u en l4u-l7u en za-zo: l4u-l8u
t0/02/2005 - t0/04/2005:
"De Koninklijke Harmonie Neptunuskinderen"
Door de vrijwilligers van de vzw De Benne

Oud Stadhuis: gratis toegang, elke dat open
. 05/02/2005 1310212005 Marie Leblon
.01i03i2005 l5/03/2005 DC Ate|e-
. I 6/03/2005 - 3 l/03/2005 .lan Verley
. 0l/04/2005 1510412005 AlbertJ. Ackermans

Tickets en info: Cultureel Centrum Blankenberge,

Hoogstraat 2, 8370 Blankenberge, 050/43.20.43.,
cultuur@blankenberge.be, culruur.blankenberge.be

uren bii kunstenaars

De Open-AtelierdaSen in de provincie \ y'est-Vlaan-

deren hadden een enorm succes! Honderden bezoe-
kers met interesse in Kunst kwamen aan hun trek-
ken.ln onze gemeente waren 3 ateliers open:
dir van Nicole Lacombe te Nieuwmunslei.lenlen te
Houtave en Wyns in de\ y'eimanstraat.

De leerlingen van het 5d' en 6d' leeriaar van de

gemeenteschool brachten een bezoek aan het ate-
lierWyns. onder leiding vàn lÍevrouwTaniaTimmer-
man.

lnteresse ontbrak er niet, met vraSen waar volwas-
senen nog wat van te lerèn hébben!

De gebruikelijke groepsÍoto van het atelier van de

kunstenaar, en liefst in een container spreekt voor
zichzell

...misschien tot de volgende keer,

Alle timmer- en s(hr jnwerl< in hout en PVC

Ramen en deuren - rolluiken - da <vensters
garagepoorten rolluil<èutomètisètie -

g ips l.a'tonwanden - plalonds
brn nendeuren

zonnewering - dèkconstru(tie - parl<et

ln braakbevelig ing ràmen & deuren

VANVOOBEN
Michel
" KATTEROG H E"

Blankenbergse steenweg i7
8377 Zuien kerke
Tel. oso/41 39 ó3
Fax oso/+z 60 24
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Vakantiespeelplein De Ploeters Vrije leefschool Akkerwinde op

Er is opnieuw opvant voorzien voor de kinderen van

3 lot l2 jaar gedurende het krokusverlof van maan-

dàB 7 februari tot en met vriidaS I I februari 2005.

Ook gedurende het paasverlofvan dinsda8 29 maar!
rot en mervriidag I april2005 is er speèlpleinwerkinS.
* kinderen van inwoners van Zuienkerke betalen 3,5

euro per kind per dà9.

Voor her derde kind en meer uit hetzelÍde tezin be-

taalt men 2,5 euro per kind per dag
x opvang na 17.30 uur wordt I ,50 euro per kwartier.

Voor meer inlichtinten kun! u steeds terecht bij:

Marline 050/3 1.25.06

Marleen 050/31.19.21

avonturenweek in de Pinte

Remi De Clerck
voorzitter speelpleinwerking.

We ziin met de hele school naar De Pinte geweest

voor een avonlurenweek. Wii, leeÍgroep 4 en leef-

groep3,ginSen alvanaíde màandag,leefgroep 2 kwam

een dag later en de kleuters kwamen op woensdag.

Het was een korte reis van Blankenberge naar De

Pinre.Toen we aankwamen. mochten we eerst heel

het bos verkennen, en wa! laler mochten we de ka-

mers verdelen. Alles was gearrangeerd en we kre-
gen almeteen een superlekkere maaltijd,bereid door
kok Piet.We ginten daarna een bosspel doen, met
trollen, en kabouters. De dinsdag waren we in SroeP-
jes verdeeld om op zwerÍklassen te gaàn,we hadden

al een kaar! gekregen en onze zwerÍklassen konden

beginnen. Onze eerste opdracht was om de juiste

trein te vinden,datging allemaal vlo! voor ons, maar

sommige hadden daar al wat probleempies mee.Toen

we in Gent aankwamen kregen we al meteen een

moeilijke opdracht: 30 minuten stappenl
líaar we waren maar I keer verkeerd gelopen,en de

rest van de dag verliep supergoed! De woensdag

waren we in dezelfde groepies al de dinsdaS, màar

gewoon met een andere begeleid(st)er. Deze dag

verliep nog veel beter dan de eerste, (we moesten
toen ook nie! zover lopen) en de opdrachten toon-
den iedere keer een ander stukje van Gen!, iedereen
vond de zwerÍklassen wel het leukst. maar het kon

niet blijven duren.

VAN
HOUCKE Nv.

Eernegemstraat 44
8490 Snellegem

Tet. O50/8r t2 67 - O5O/A| 23 2a
Fax O5O/81 34 56

GESPECIAT-ISEERD IN VERKOOP
VAN GEREEDSCHAPPEN

EN MACHINES

MakiÍa . MeÍabo . Skil . Grasmaaiers
Dienst na verkoop

Exclusief verdeler voor België
MEZ MOTOREN BELGIUM
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Donderdag gingen we naar de Topsporthal in de

Blaarm eersen. dat is een groot sportterrein metvan
alles waqwii hebben atletiek gedàan We hadden één

grote kampioene: Janou!

Vriidag: ,rp.kdag; ftss einde van zo'n toffe school-
reis is nooi! leuk, maar moet ook gebeuren hé.We
probeerden nog een kamp te maken. maar in cwee

minuuljes is dat zo'n beetje onmoSelijk!

De terugreis was ook leuk, de mamal kwamen,we
hebben in de aulo nog veel gelachen. Het wàs een

week om nooit te vergeten.
(Maxine, leefgroep 4)

Beste ouders, vrienden,

Hou alvast l9 februari 2005 vrii voor een

Breughelavond in ware Hollpvood-stiil!

Plaats: Íeestzaal "De Bommel"

lnschrijvingen:050 4l 23 09

Een organisatie van het feestcomité van leeÍ-

school AKKERWINDE

Sponsortocht'Tsunami'

Op maandag l7 januari wandelden de kinderen van

de derde kleuterklas en de lagere school van de 8e-
meentelijke basisschool vàn Zuienkerke samen met
leerkrachten,enkele ouders en grootouders voor de

slachtoffers in Oost-Azié.
De kinderen slaplen - onder degeliike politie-
begeleiding- 5 km langsheen de Zuienkerkse polder-
wegen. Hun enlhousiasme zorgde ervoor dat heel

wat mensen bereid waren de tocht te sponsorèn. Er
kon dan ook een aardig bedrag (maar liefst 164l

euro...) overgedragen worden aan de actie"Tsunami
t2 12".

Dankuwel aan alle sponsors en voor de íinke stap-
pers : een heel dikke proficiat!

K""é"ro"§rce Ku^Ly*"
BoeÍenbrood met hesp

diverse koudè en warme schotels
tea-Íoom

Open vanaf 11h30
gesloten op maandag en dinsdag

(in ju ien augustus enke ges oten op maandag)

Kerkhofstraat 17
8377 Houtave

Tè1. 050/31 40 60

Ge egenhe d voor famrlefeesten en rouwmaaltijden
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ln't Polderschooltje loopt alles op

wieltjes !

Wil je er meer over weten, bekijk onze vernieuwde
website:
htrp://educarion.skynet.be/polderschoolcje

Sport en vrije tijd
Met vakantiegenoegens de sportieve
toer op

\ y'e ziin terug gestar! me! turn- en lenigsherdsoeíe-
ningen op dinsdag I I januari 2005 om 9 uur.

De les duurt een uur en vindt plaats in de sportzaal
van de gemeenteschool te Zuienkerke.
Een gediplomeerde turnlerares,namelijk NadineVan

Renterghem, turnjuí van de gemeenteschoo is de

lesgeefster.
Kom eens langs , inschrijven is allijd mogelijk en voor
de prils moet je het zel<er nie! laten.

Februari : l5-22
Maart: l-15-26
April : l2- l9-26
Mea :3-10 l7
Deze cursus wordt geor8aniseerd in samenwerking
met het gemeentebestuur.

DAMESKAPSAI.ON

GBEI C O
de decker chontol

nieuwe steenweg 88
8377 Zuienkerke
tel. 050/41 84 14

CAFE. RESTAURAA/T

KRU'SKAIJ,IJDE
BLAN KE N BERGSE STEENWEG 66

8377 ZUIEN KERKE

050142 79 21

gezellig interieur
specialiteit van ribbetjes, cöte à l'os

meeneemgerechten mogelijk
menu's, steengrill en fondue op reservatie

woensdag en donderdag gesloten
schoolvakanties alle dage n geo pe nd.
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Bibliotheek

Jaarverslag bibliotheek Zuienkerke
2004

2004 was voor de Zuienkerkse bibliotheek een suc-
cesvolwerkjaar.
We noteerden een íorse slijging van het aantal in-
schrajvan8en en uatleningen. Goed nieuws dus over
'De Boekennok'.
Vooral het jonge volkle maakte meer gebruik van
onze dienswerlenint. Hetvoorbije iaar telden we 204
ingeschreven kinderen (in 2003 waren het er 105).

Ook de jongërèn die met de klas kwamen worden
nu als individueel lid genoteerd. Samen ontleenden
ze 9.165 boeken (dit zijn er 1.094 meer dan in 2003).
ln de volwassenenafdelint ontleenden 145 leners (2
meer dan in 2003) 3.998 boeken (56 meer dan in

2003).Tevens gingen er I 33 cd s en cd-roms de deur
uit.
Alles samen leverde dit het voorbije )aar 13.)96
ontleningen op. Het uitleencijfer steeg zowat met
t 0%.

ln 2004 werd de collectie van De Boekennok aange-

vuld met 433 nieuwe boeken. De volledige collectie
bestaat nu uit 9.024 titels. Voor de jeugdafdeling

stoomden we 306 boeken en voor de volwassenen-
afdeling I 27 uitleenklaar.
Nàast deze aanwinsten werd het aanbod nog ver-
ruimd met wisselcollecties. De Blankenbergse bibli-
otheek leverde ons het voorbije jaar drie pakketten
boeken (zowel voor de jeugd- als voor de
volwassenenafdelint), alsook cd's en cd-roms. Om-
da! deze werl<wijze duideliik gesmaakt werd, zullen
we in 2005 vier tiidelijke collecties inlassen. Nieuw is

dat er ool< dvd s zullen aangeboden wordenlTevens

DE SPfi'fiK
Fietsen: Verkoop - Herstellingen
VANHOORENWEDER DIETER

\\t(crniL\rwweÍj Nlxrd 1 1

ll J77 HoLrtive (Ztlienkerke)
(lsrv1:0.172171 99 72
t nr.1il: despaik@hotmàil.( ()n-r

()pen \'if nr.r. tot !r. \'an ltj. J(l u k)l 20. Jtl u
()f Íjeei -.ef Í.rntiel

werd onze collecde nog verrijkt door her tijdelajk
aanbieden van thematische collecdes uit de Brugse
bibliotheek.

Hopeliik ze! deze posilieve trend zich ook in 2005
voor!!

Adres: Gemeenteliik Complex:
Uitleenpost De Boekennok
Nieuwe Steenweg 37, 8377 Zuienkerke
TeleÍoon : 050 / 42 45 45
E-mail : zuienkerke@bibliotheek.be

Openintsuren: woensdag : 17.00 19.00 u
zaterdag : 10.00 - 12.00 u

Bloemenweelde

«»|Eí'
Ezelstroot II I

800O Brugge

Tel. 050/33 35 76
Fox 050/34 l9 93

S chrijnw erkerij Wyb o Kurt
Blankenhergsesteenweg l3 - 8377 Zuienkerke

Tel. 050/11.19.83 - Fax 050112.89.59
GSM 0476/10.91.15

E-mail: lfybo,kurt@belgacom. eI
llebsite : www. wybo-kurt.be

Nieuwbouw - Renoratie

HOUT . PVC

kiwa

@
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Derde wereld

Theater Kleiem speelt voor Tsunami
t7-t2

Theater Kleiem schenkt de verkoop van 200 inkom-
kaarten aan de actieTsunami l2- 12 .

Met een bedrat van 1200 euro dràa$ het Zuienkerks
toneelgezelschàp haàr steentie bij.
Bii het drukken vàn het Polderkrantie waren er nog
kaarten te bekomen voor:
vrijdag 4 februari 2004
zondag 6 februari 2004
vrijdag I I Íebruari 2004

Als je nog geen kaart hebt, kan je die nog telefonisch
bestellen bijAnn enAlain DeVlieghe-Michiels,tel.050/
4 t.55.42.

Een avondie amusement voor het goede doel !!l

ll.ll.ll-actie

Vele jaren geleden coördineerde Gilbert Kindr de

I l. I l.l l-actie voor Groo!- Zuienkerke.
Hij mocht rekenen op een verantwoordelijke in deel-
gemeenlen Houtave, Meetkerl<e en Nieuwmunster.
Later nam Martine Van Loocl<e het roer van hem
oven Martine nam verder deze taal< op zich, ook na-

dat ze niet meer op onze Eemeente woonde. en

Gilbert Kindt nam verder deel aan de huis aan huis

verkoop.
Tot 2004: Martine vroeg da( we naar vervan8int 2ou-
den kijken.Voor de verkoop mo8en we voltend jaar

weer op haar rekenen, maar de Eanse actie coördi-
neren vael haar te zwaar.
Gilbert nam voor de laatste maal deel àan de ver-
koop. Hij had vroeger trouwens reeds tezetd dat hij
dit zou doen ro! hii 70 werd.

Het vorige J- líagazine bracht ons op een idee: Sofie
Fransoo. Zij had immers juis! deeltenomen aan een
ontwikkelingsproject . Zij stemde toe en wij beloof-
den haar voor het eerste jaar bij te sraan in de hele
organisalie.Van buiten uit lijk! alles misschien maar
een peulschilletie,maar ook bij de I l.l l.l l-actie l<omt

veel bij kijken; medewerkers aanschrijven, SerieÍ bij-

halen en terugbrengen naar Roeselare, re verkoop-
routes uitstippelen, zorgen voor wisselgeld, voor de
verdelinE van her gerieíde veranrwoordelijkheid voor
he! Eeld,...

Jacques Demeyere,schepen van ontwikkel ngssamen-

werl<int, kreet het voor mekaar dat we vanaÍ 2005
over de vier deelgemeenten zullen verkopen op het-
zelfde moment en vanuit één zelfde cenlraal punt.

We danken Gilbert en Martine voor hun iarenlange
coördinalie en verkoopl
Een "dankjewel" aan alle verkopers voor hun mede-
werking en hopelijk tot in 2005.
Veel succes voor Sofie.

De opbrengst van de actie 2005

Jeannin€ Samijn. Coördinator ad interim

DIRKVANTORRE
uw specio isl in de slÍeek

voor olle n+erieurinrichting
(keJke.rs bodko.le's. sloopko'rers. e'c \

Ook ole schÍilnweÍk op mooi

Brugse Steenweg I - 8377 Zuiënkerkë
Íel.0495/47 53 37

ndimo
lMÀil0Bll IFN BVBA

TANIA ROOSI VIRHUUR VIRI(OOP

De Smel De Noeyerloon 8

8420 Wenduine
Tonio@wendimo.be

Meetkerke

Nieuwmunster

Zuienkerke r t08 €

Overschrijvingen

2t39€
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D10.000 mirakels

Elke minuur , ergens op aàrde, verliest een kind het
zicht.
ln dè derde wereld raakt het daarmee alle kans kwijt
op geluk.

Biina de helft van de gevallen van blindheid kan ech-

Ér via een eenvoudige oogoperatie genezen wor-
den, met name in geval van cataract.
DE CHISTELUKE BLINDENMISSIEWIL I O,OOOVAN

DEZE MIRAKELS MOGELUK MAKEN.

U kan ons helpen deze doelstelling waar te maken...

Met slèchts 30 euro geeÍt u een cataractblinde in de

derde wereld het zicht terug!Voor 125 euro kunnen

we het zicha van een kind herstellen..

Sandra Kim is de meter van deze actie.

Íek nr.00l-3037900-33 - ied€reen heeft het recht
om te zien.

amiaanactie

Taal kan soms vreemd zijn. Bepaalde woorden heb-

ben immers niet dezelfde betekenis hier dan elders.

lndien men u bij ons "Gezondheid!" toewenst, dan

denkt u eerder aan een rondle geven oÍ een toost
uitbrengen. Maar wat bij ons een onschuldig mode-
woord is dat menig glaasle voorafgaa!, is elders de

inzet van een wrange en meedogenloze striid. Ge-

zondheidl ledereen heeít er rech! op, maar het is
een strijd die niet altijd gewonnen wordt.

lemand écht gezondheid loewensen. Dat is wat
Damiaanaclie sinds veertiS laar doe!.líet de midde-

len die ze heeft bindt Damiaanaclie onvermoeid een

meedogenloze strijd aan tegen armoedeziektes zo-
als lepra en tuberculose. Twee ziekres die wereld-
wijd grote ravages aànrichten.\ y'an! lepra verminkt
en tuberculose doodt. En deze strijd in l7 landen

wereldwijd werpt vruchten af. ln 2003 heeft
Damiaanacrie 2 I 2.000 nieuwé palienlen opSespoord
en behandeld: 73.437 lepra patiënten, 134.707

tuberculosepaliënten en 3.579 slachtoffers van

leishmaniasis(berglepra). .Jaarlijks worden er 8 à l0
miljoen mensen besmet door tuberculose, waarvan
2 à 3 milioen mensen srerven. Leprà eistjaarlijks 600
à 800.000 nieuwe slachroffers.
"40 euro voor een mensenleven".
Sinds 1964 werden er door de medische teams van

Damiaanactie reeds miljoenen zieken gered. fliljoe-
nen mannen. vrouwen en kinderen vonden oPnieuw
gezondheid, en vooral, een toekomst en waardigheid.
Miljoenen Íamilies in Afrika,Azië en Latijns-Amerika
ziin een nieuw leven be8onnen. Dankzii Damiaanactie

en het lokale personeel.Ook dankzii de vriigevigheid
van de Belgische bevolking. Een behandeling tegen
lepra oÍtuberculose kostgemiddeld 40 euro.40 euro
volslaan voor een leven zonder verminkingen. 40

euro om een mensenleven !e redden. Gezondheid!

Damiaanactie, Leopold ll laan 263, l08l Brussel,
www.damiaanactie.be
PCR 000-0000075-75 giften vanaf 30 euro ziin fis-

caal aÍtrekbaar.

SLAGERIJ

ERMfr
SPECIALITEIT

gehakt, worst,
droge worst,
bloedworst

Nieuwe Steenweg 60,

8377 Zuienkerke
Tel.050/41 13 41

sww.srascri jhcrmrn.bc
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Senioren Ve

Vijíde Seniorennamiddag te
Zuienkerke

Op 2 maarr 2005 organiseert de "Stuurtroep
Seniorennamiddag" voor de vijfde keer een feest-
namiddag met de sleun van het gemeèntebestuun
Hei is een iubileumuitSave met een vernieuwd pro-
gramma.

Altes verloopt in de gemeentelijke sportzaal van

Zuienkerke. Na de verwelkoming komt Lucy Loes

met een optreden. ln de pauze is er koffie, gevolgd

door een tweede optreden van dezelfde Oostendse
zangeres. Tommy Verburgh geeft verder muziel< !en
besle en Erukos (goochelaar) tovert aan elke taíel

allerhande uit zijn mouw.
Na een aperitieÍe is er een broodjesmaahijd met

koffie.

De namiddag start op l4 uur en eindigt om l9 uun

ledere Zuienkerkse 60-plusser wordt persoonliik uit-
genodigd.

.leannine Samiin. voorzitter stuurtroep

ZELI'BEDIENING

ip ,t hoekstje

Nieuwe steenweg 64 - 8377 Zuienlerke
te1. O5O/41 19 66

Dageluks open varr 7u tot 1eu50
en vaÀ 15u50 tot lgu

op ZONDAG doorlopend open
van 7u tot 15 u.

étroenten. fruit. ka,as. charcul,epie.
kaasplanken, fruitmanden, biermanden,

grote keus wijnen en sterke dranken,
dageluks vana,f 7u brood,

boterkoeken en paiisserie,
kranten, tljdschriften en wenskaarten

o
EEEEI

iligheid en gezondheid

Passief roken

Rokers inhaleren nie! alle rook die bii een brandende
sigaret vriikoml Het Srootste deel ervan kornt tus-
sen elke trek via het brandende uiteinde van de s ga-

ret in de lucht terecht. De indirecte sigarettenrook
is eèn krachli8e cocktail van meer dan vierduizend
chemische stoífen, waarvan minstens veertig kanker-

verwekkend zijn. Onvrijwillig of passieÍ roken zorgt
voor bloostelling aan die sroffen.

Bewezen risico's
De voorbije vijfenlwinlig jaar zijn meèr dan vijÍti8
onderzoeken rond passieí roken en het risico op long-

kanker bii niea-rokers gepubliceerd.Ze tonen aan dar

er een d'rideliik verband is tussen het risico op
longkankerbij parlners van rokers en blootstel ing

aan passief roken. Dat verhoogd risico bedraagt 20%

voor vrouwen en 30% voor mannen.Verder onder-
zoek naar longkanker bii n iet-rokers, blootgesreld aan

passiefroken op de werkvloer,wees op een verhoogd
risico van I 6 tot l9%.

Kinderen en passief roken
Kinderen zijn bijzonder kweEbaar voor de eÍfecten
van passief roken, omdat het afweersysteem van hun

kleine lichamen nog nietgoed ontwikkeld is.Rokende
ouders kunnen bij jonge kinderen zware zieklen ver-
oorzaken en hen vatbaarder maken voor gezond-
heidsproblemen op latere leeftijd. De blootstelling
van zwangere vrouwen aan passiefroken veroolzaakt
een lager geboortegewicht bii hun baby's, wat het
risico op ziekte en kindersterfte verhoogt.

Beschermingsmaatregelen
Redenen genoeg dus om onvrijwillige blootstelling
aan pàssieí roken via wetgevende maalregelen in te
dijken. Onze huidige wel8eving over roken in cafés

en restaurants bestaat al veertien jaar, maar wordt
slecht toeSepast. De wetgeving over roken op het
werk kent momenteel een herziening. Op basis van

een bevraging door de Federatie bii 1070 mensen,

blijkt dàt de steun van de bevolkan8 voor een rook'
verbod in cafés en restaurants troeit.Zelfs bij rokers
is 42% voorstandèr van een rookverbod in cafés en

477" voor een rookverbod an restaurants i bij niet-
rokers zijn de cijfers respectieveliik 52% en 63%.

Op de werkplek is een meerderheid. zowel bij ro-
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kers als niet-rokers, voor een volledig rookverbod

Sewonnen.

Goed voor iedereen, zeker bij bepaalde aandoenin-
gen.

Een strengere wetgevinE kom! niet alleen legemoet
aan de wensen van de bevolkíng, maar zou ook een

opluchting zijn voor de meer dan 700.000 niet - ro-
kers die aan een aandoenin8(hart-, luchtweg-, oog-
aandoening...) lijden, waarvan ze meer hinder on-
dervinden, als in hun nabiiheid wordt gerookt.
Daarom lanceerde de Federarie onlangs een nieuwe

sensibiliseringscampagne over passief roken. l'4eer

informatie is te vinden op www.kanker.be onder de

ru briek 'p reventie/tabak/pass iefro ke n'.

Belgische federatie tegen Kanker

Verenigingen

Vriendenkring van bloedgevers

Het jaarlijks bloedgeverfeest gaat door op zaterda8
l2 maart in de gemeentelijke sportzaal van
Zuienkerke

Op dinsdag I maar! gaat op dezelfde plaats trou-
wens de eerste bloedinzameling door van het jaar

2005.tussen l6 en 20 uur.

Bloèd kan levensreddend zijn in de genees-

kunde en de traumatologie en kan in geen

enkele medische firma teproduceerd worden.

Het kan elk van ons overkomen dat wij gered

worden door het bloed daa anderen vrilwillig
gaven !

\ y'ie tussen 18 en 65 jaar is en Sezond moet
even stilstaan bil deze gedachre:

hèt is beter bloed te geven dan er te moe-
ten krij8en.,.

Jeannine Samiln.

VoorzitterVriendenkrint van vrijwillige BloedEevers

fl LGEMENE B()UU()NDERNEMING

EDDY DE MEY
ALLE NIEUWBOUW
RENOVATIE EN VERBOUWINGSWERKEN

KerkhoÍstroot 4
8377 Houiove-Zuienkerke
Iel. O5Ol32 3279 - Fox 050/32 l0 25

GsmM75l25l9 l0 Gsm 047713ó 5ó 90
E-moilr eddy.demey@cobonet.be
www.eddy-demey.be
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Burgerlijke stan
+
dH uwelijken

Geboorten
SUVEE LEEN, geboren te Blankenberge op l7 april

1978 en BLIECK FREDERIK, geboren te Kortrijk op

23 oktober 1968, gehuwd te Zuienkerke op l6 de'

YARNO VERSTRAETEN, zoontle van Tetaert Petra cember 2004.

en van Verstraelen Stanny, teboren te Brugge op 4
oktober 2004, wonende te Zuienkerke ProÍiciat aan de jonSSehuwden

|IATHUS SCHAEPDRYVER, zoontje van Blondeel

3l?:ï:"ï:ï.ïï,ïï"ïJ:ï''§:::;""1,ï "'"" sterísevar ren

EVAVANDEIYAELE, dochlertje van Gunst Chantal DE VLIEGHERE GERARD geboren te Zuienkerke
en van Vandemaele Saidia, geboren te Oostende oP op 29 april l9l4 en overleden te Brugge op 24 okto-
2 I okrober 2004, wonende te Houtave. ber 2004, echtgenoot van Devos Marie..Jeanne , wo-

STAN WULLENS, zoonrje van Cattoor lvlichele en nende !e zuienkerke'

Wullens Wim, geboren te Knokke-Heis! oP 4 no- TRAEN IGNACE, geboren te Brugge op l5 maart
vember 2004, wonende te Houtave. 1947 en overleden te Leuven op 27 oktober 2004,

ACHIEL DEUSS, zoontje van Cardinael Michèle en weduwnaar van Loncke Marie-Claire wonende !e

Deuss Paul,teboren te Brugge op 4 november 2004, zuienkerke'

wonende te l"leetkerke. DECLERCK GERMANA,geboren te Meetkerke op

ELIAS DEQUIDT, zoontie van TimPerman Brieke en l8 juli I 920 en overleden te Brugge op 4 novem ber

Dequidl Pascal,Seboren te Oostende op 24 novem- 2004'weduwe van De Klerck Aloisius' wonende te

ber 2004,wonende te zuienkerke. Meetkerke'

ISABELLE RoTTY, dochtertje van Rusu Camelia en SCHOONIANS IACQUES'geboren te Sinr-Agatha'

van Rotty Yves, geboren te Knokke-Herst oP 4 de' Berchemop9april-l-951 en overleden te Zuienkerke

cember 2004, wonende te Hourave. op l9 november 2004, wonende te Zuienkerke.

ADRIANA Dl TURI, dochterlie van Behiels .Jedi en Wii bieden de familie onze welgemeende deelneming

van Di Turi ilichele, geboren te Zuienkerke op 16 aan.

december 2004. wonende te Zuienkerke.

SAARTJE DEBROCK, dochtertje van Vanassche

Valerie en van Debrock Serge,geboren re Brugge op

l9 december 2004. wonende tè Houtave.

HANNE DE GRAER, dochtertje van Van Renterg-

hem Ann en van De Graer Hans,geboren te Brugge

op 3 januari 2005, wonende te Zuienkerke

Wij wensen Yarno, Mathij§, Eva, Stan, Achiel, Elias,

lsabelle,Adriana, Saartje en Hanne een lang, gezond

en gelukkig leven toe!
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ln memoriam

Op 24 oktober 2004 overleed op negentigiarige leef-

riid oud- burgemeester Gerard DeVlieghere.
Hil starle zijn politiekè carriére op I januari 1959 als

gemeen!eraadslid.

Op I januari 1965 werd hij burSemeesler van

Zuaenkerke en bij de fusie in 1977 werd hij bur8e-
meester van Groot-Zuienkerke.
Hij droeg de burgemeester-scherp tot 3 ldecember
t994.
ln zijn lange politieke loopbaan lag het onderwijs hem

het nauws! aan het hart.

Jubilea

Robert Huys en Maria Coppens vierden hun Gou-
den lubileum op 23 oktober
Ze trouwden op 26 okrober 1954 te Dudzele.
Twintig jàar geleden kwamen ze naar Zuienkerke
wonèn. Ze nëmen deel aan he! sociale leven en ge-

nieten van hun huis en van hun prachtig verzorgde
tuin.We hopen dan ook dat ze er nog lang samen

van mogèn van tenieten in goede gezondheid.

Op 24 november 1954 traden Fernand Schee.
maeker en DeniseVankemmelbeke te Houtave in

het huwelijk.
Ze vierden hun Gouden Bruiloft op zonda8 28 no-
vember.
De rode draad in hun leven is hun inzet voor kinde-
ren en kleinkinderen en hard werken op hun
landbouwbed rijf "De Friese bergschuur". Ook deze

iubilàrissen wensen we nog vele gezonde jaren toe.
omringd door hun familie in hun trouwe en geliefde
omgeving.

Jacques Demeyere, schepen van feesteliikheden
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Mensen van bij ons

Ontvangst nieuwe inwoners

Op vrijdag 26 november werden de nieuwe inwo-
ners ontvangen in het gemeentehuis.
Na een verwelkoming kregen zii een rondleiding in
he! gemeentehuis.

De onlvangsc werd aÍgesloten met een receptie.

Charles Matthys

Voor wie niet met de duivensport vertrouwd is,ze8t
de naam Charles líatthys.burten zijn hmilie.en woon-
omgeving, nie(s. Voor wie echter wel met de dui-
vensport vertrouwd is klinkt de naam Charles
Matthys als een klok,helderder van klank dan klokke
Roeland of Big Ben. ln november il ging een rillint
door de duivenmelkerswereld, toen Charles kond
maakte dac hij er na 50 jaàr mee stopte en zijn Sanse
kolonie te koop srelde in het lokaal"De Zwaluw" te
Aartrilke: 87 volwassen kampioenen van beiderlei
kunne.
''lk word dic jaar 80, en de l5 rrappen naar mrjn

duivenkot, wegen te zwaar door, vooral tijdens de

wedstriiden waar ik vijílien keer op en neer moet.
Aan alles komt een eind, doch ik mag met meer dan

tevredenheid terugblikken op mijn sport die mij veel

heeft gegeven: niet alleen talrijke bekers, (vorig jaar

noB een tienlal) maar vooral veel plezier.

lk ga het nu wat rustiger aan doen, en klusjes klaren
waar ik vroeger geen did voor had."

ln de duivenbode, het wekelijks orgaan derVlaamse
duivenliefhebberij wordt hii mer superlatieven over-

laden, het woord'de superman' is er nie( de minsle

Hij is niet alleen de absolute kampioen bij de snel-

heid en halve fond, hii is ook en vooral bekend als

kweker, en dat 50 jaar lan8. Gedurende 50 jaar heeft
hij ieder jaar overgespeeld, een vakterm om aan re
duiden dat hij winst maakre,wat in lieíhebberskringen
eerder een zeldzaamheid is. Hii is de man die revo-
lutionaire en efficiënte kweekmethodes op puntzette,
en die het fenomeen van het totaal weduwschap
bedachr en uitwerkte. Me! als resultaat dat hij de

perfectie benaderde, en talloze prijzen èn trofeeèn

Zodanrgzelfs dat hijbijvele maarschappijen niec meer
mocht meedoen,omdat de concurrenlie te zwak uit-
viel, en hij steevast de beste resultaten boekte. ln

tegenstelling tot vele spor$onden die hun kampioe-
nen eren, gelden bii de meeste duivenmaaGchappijen

andere regels: als je te goed bent, mag je de biezen
pakkenl Zo kwam hij uiteindelijk teAarrrijke !erecht,
waar hii in november ziin gansè kolonie verkoch!
heeft, met vele kampioenen, zowel bii de duivers als

bii de duivinnen.
Ziin Erooa geheiml "De meeste spelen op we-
duwschap met hun duivers, ik speelde en met de

duivers en met de duivinnen. De zwaarste brokken
(Chartres) ziin voor de meisjes, en daar heb ik de

meesre successen mee behaald.Vorig iàar was een

van mijn strafste jaren, mer miin duivinnen haalde ik
3 maal de l"'en 2d'prijs, I maal de l'",2e,3e en 4&
prijs en zelfs I maal de 7 eers(e prijzen.
lk lefte ook biizonder op hun rraining: zo liet ik in

het voorjaar mijn duiven een voor een naar het hok
vliegen, in plaats van het ganse pak ineens los te la-

tèn.

Je kunt maar succes hebben, als je methodisch te
werk gaat, streng selecteert en veelgeduld opbrengt."
Het begon allemaal in 1954 toen hij zorgde voor de

duiven van zijn schoonbroer André Pintelon, een
voerman, die van 's mortens vroeg lot's avonds laat

met zijn camion op de baan was. Die had wel een

duivenhok, maar weiniS tijd, en zo werd Charles in-

geschakeld. Alras kreeg hij de microbe te pakken,en
voor iemand die voorheen nog nooit een duaf in de

hand had gehouden,werkte hijzich vlug an,en kon na

een iaar al pronken met een kàmpioen.

Een monument van de duivensport stopt er mee-

Voor het vuistje weg somde Charles de lokalen op
die rn de loop der jaren verdwenen ziin.
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Vroeter waren in de slreek meer dan 200 melkers,
nu nog amper 20, en he!gaat verder achteruit door-
dat de meeste gezinnen met tweeén gaan werken,
hebben ze geen tiid meer om de beestjes te verzor-
gen: duavensport is in negen gevallen op de tien een

sport teworden voor gePensioneerden!

FD

Hier zien we Charles Matthys en zijn echt8enote
Liserte Malstaf met een dèeltje van de talrijk Sewon-
nen lrofeeèn.

CENTRU,IA HOUTAVE
Ontdek deze uitzonderli ike gezellige

REsÏO - BIsÏRO - TEA ROOM

ÏRAVAUE

Wisselende suggestiemenu
Huisgemookt roomijs,

Torie Totin en ponnekoeken
Unieke occohodotie voor:

Fomilief eesÍjes, zokendiners,
rouwmooltijden

mox. 30 personen
ReservcÍie gewenst: O5O/3? OO 63
Woensdog en donderdog gesloten

ilSÍJëÉfË

tel. & fax 050/32 39 76
Gsm 04771502277

M ultig ra p h ics video reportd ge
zorgt voor een geslaagde en blijvende

herinnering van elke gelegenheid.

..-la';3Én

. geboorte. doop. eeÍste communie r
vormsel ! fuif ! verloving. huwelijko jubi-
leum ! reLinie. stamboomfeest ! uitstap §
uitvaart r vakantre ! opening nieuwe zaak o
receptie of toespraak. Of gewoon zomaar I

drrt'Éií.-3ÉdÉS$Í,

, '-1 , ': ,'ai

P--ter Ghyselincks
L sseweogse Stwg 4
4377 Z',ienkerke

GsÍ|; (0495) 25 18 01
rér.: (05o) U 07 15

i

tood§ietersbedrijf
Geldof Danny
lnstallatie en onderhoud van
Centrale verwarming
Sanitair
Koper- en zinkwerk

Brandertechnieker
mazout/gas tank- keuringen
en zwembaden

geregistreerd aannem(

Leeglandstraat 15

8377 Zuienkerke
rmu.multigraphics,be
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DIAPAL
Diopol nv
Bekedijkstroot I

8490 Job,beke
Tel, 050/81 15 73
Fox 050/8I '10 83
e-moili info@diopol.be
websilei www.diopol,be

OPROEPAAN
AL DEVERENIGINGEN

STUUR ONS U\^/ JAARKALENDER.
WU PUBLICEREN ZE GRATIS

ARTIKELS BINNEN
vooR r aPRtL 2005 -

ann.michiels@Dublilink.be

MAAK OOK GEBRUIKVAN DE
ACTIVITEITENKALENDER

IN DE GANGVAN HET
GEMEENTEHUIS
ZOVERMUDEN

DE VERENIGINGEN ACTIVITEITEN
OP HETZELFDE MOMENT

TE ORGANISEREN.

Donald Lambrecht

Ceremoniemeester voor huwelijken en

nnder.. fe ( iviteiten

Verhuur van:

ceremoniewagens * bruidswagens * koetsen

ceremoniebussen x tapljten * lauÍieren. enz..

Blankenbergse steenweg lSBBus 2

8377 ZuienkeÍke

tel. 0473 40 73 40

ceremonielambrecht@skynel.be

34



Evenementenkalender
Terugkerende evenementen

di

di

4& di

di

woe (behalve

2d' woe van

de maand)

3d'woe
don

1"" vrij
2d" vrij
2DÉ vrij
laatste vrij
vd.maànd

2d" zol ,/d

2de en 3de zon

vd. maand

volleybal

turnles
kaartnamiddat
bolling op troumadame
volleybal

warme maalti,d

kaartnamiddag

repetitie zanSkoor

repetitie koor
hobbyc[]b
hiphop en freestyle
kleuterdansen

biliart
biliart

militaria ruilbeurs

schietint wip

vakantiegenoeSens

vakanrieg€noeSens

KBG Zuienkerke
KBG Zuienkerke
30-70 volleybalclub

parochie

Gepensioneerdenbond

Sint-Michielskoor

sportzaal

sportzaal

BoldershoÍ
Boldershoí
sportzaal

BoldershoÍ
Meetkerke sportaenirum
Sim-Michielskerk

t9
t9
t4
t4
2t
12.r5

l4
t9

t9
t9
r8-20

t6-17
t9
t9
20

20

8-tI

t5-t8.30

Gretoriaans zangkoor

vakantiegenoegens

paso doble

fedes

De Troeíkaarters
DriekonanSenkaarters

Jeugdbiliartclub
Biljart 2000

BlauweToren

Blauwe Torenvrienden

Sint-Michielskerk

cafetaria

notelaar
gemeenteschool

Boldershof
herberS Drie KoninSen

Boldershoí
Boldershof

Nieuw BlauweToren

Nieuw Elauwe Toren

FEBRUARI 20O5

vrii 4
zas

zon 6

zat 5

zat 5

ma7

vrii I I

zàr 12

ma 14

vrij l8
zat 19

zon 20

20

t9.30

20

t9.30

t3.30

20

t9

t9

l9

20

toneel: "lk bèn er en ik bliif er"
theater Kleiem

spel en quizavond vakantiegenoetens

souper en kampioenenviering biljart 2000

Tussen anst en vertrouwen KVLV Nieuwmunster
door M.Verheyen

toneel :"lk ben er en ik bliif er".
theater Kleiem

Cursus breien

kaarting

breughelavond

Cultuur op verplaatsint

De Planeet Sax

KVLV

14ehoni

cuituurraad

gemeenteliike sportzaal

sportcentrum Meetkerke

boldershof

De Bommel

gemeenreli jke sporczaal

spietsela

caÍetarià

Bommel

Stadschouwburg
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MAARÍ 2OO5

woe 2

don 3
vrii 4

vrii 4

zat 5

zon 6
di 8

don l0

vrij ll
zat 12

zat 12

ma 14

ma 2l
don 24

vrij 25

Yrii 25

sportzaàl

spietsela

cafetaria

Bommel

t4-t9

t9

t9
20

t8
t6-20
20

t4

20

20

t9

t9
t9
t4

l4

seniorennamiddag

cursus breien

kaartint tw jonge wielrenner

toneel"Och Mensch"

StuurSroep

seniorennamiddag

An4/Van Eeghem

Bommelaar

bloedinzamelint
roneel"Och IYensch"

CoSEe HenD/

toneel"Och Mensch"

souPer bloedtevers

cursu§ breien

cursu§ breien

Witte DonderdaS met

als spreker lorisWeyts
bezoek aan de bejaarden

van + 80 en rusthuis-

bevaoners met paaseieren

kaartint Polderschooltje Polderschooltie

Rode Kruis

Bommelaar

KBG

Bommelaar

vriendenkring
van bloedgevers

KVLV

KVLV

KBG

KBG

sportzaal

Bommel

BoldershoÍ

Bommel

sPortzàal

spietsela

spietsela

BoldershoÍ

t9

APRIL 20O5

don 7

vrij 8

zat 9

t0- t7

2t

20.30

ieutdsportdag

fuif

cultuur op verplaatsing :

lannine Bisschops &

JohnyVoners

jeugdraàd

zak

cultuurraad

Polderwind

sPortzaal
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Polderkrant-puzzel

De vorige puzzel werd gewonnen door Annie Bil uit Zuaenkerke. Proíiciat.
Erwaren l6 inzendingen, waarvan 2 foutieve Het iuiste woord was CHLOORWOLK.
Hier volgt de extra lange nreuwe puzzel :

l. De oplossing voor elk van onderstaande gezochte woorden is terug te vinden in ons informatieblàd.
2. Als alles correct is ingevuld krijg je verticaal,in de gearceerde vakken een volledigwoord te lezen.l en J staan

in twee verschillende vakjesl Liggènde srreepjes (bv OCl"1W-voorzitter), begrippen bèstaande uit meerdere
woorden (Koning Albertplein) sluiten aan zonder spatie

3. Sruur uw volledige oplossing door middel van onderstaand formulier naar Redactie Polderkrantje, Kerk-
srraat l7 8377 Zuienkerke vóór 28/02/2005 Enkel het verticale woord volstàat dus nietl

4. Onder de juiste inzendingen wordt één winnaar uitgetrokken die een waardebon van
€ 10.00 toegestuurd krijgt

Naam en Voornaam:.,

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

l. activiteit van de vier KVLV!
2. waar zit het adres op8eslagen bii EIK
3. voornaam monitrice Ploelers
4. wat kan levensreddend zijn
5. met wie kan men de sportieve toer opgaan.

6. voornaam voorzitter redactieraad
7. verlich(in8 gemeenceraad december
8. toneelvoorstelling bommelaar
9. met wie (achternaam ) viert KBG Carnaval.

10. wat is aan de vijfde editie toe
I l. verblijfplaats avonturenweek leefschool Akkerwinde

12. naam cultuurprijs
I 3. dienstverlenintscentrum waar alles nu dank-

zij de Schuure op wielties loopt
14. watwordt er in 2005 in Meetkerke-dorp her-

aangelegd

15. in welke bergschuur wordt er hard Sewerkt
16. meter 10.000 mirakels blindenmissie
17. distributienetbeheerder van de gemeente
18, naam centrum basiseducatie
19. welke aankoop van straatmeubilair werd

goedgekeurd
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Driemaandelijks tijdschrift Sratis àan de bevolking aanSeboden door het Gemeentebestuur in samenwerkinS met alle
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woord vooraf P l-2 sPort en vrije tiid P.24
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Arrikels zijn altijd welkom. Gelieve ze I maànd voor het verschijnen binnen te brengen. - ann.michiels@Dublilink.be
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NUTTIGE ÍELEFOONNUMMERS

cemeentebestuur Zuienkerke 050/42.70.48 (hx.050/42.85.45)
fran ky.rarlhjMrÈbllltle

Politié Zuienkerke 050/41.14.14 (fax 050/41.96.96)

Technische Diensr 050141.75.77 líax050l4l.15.71)
Ocl"lw 050t42.79.9A $x 050t47 67 37)

sociale.dienstíóocmw'zuienkerke.be
Bibtiorheek zuienkerke 050/42.45.45

PwA 0s0/42 70.48 (woènsdaSnamiddà8)

PwA Blankenberge 050142.99 42

IPZ BlankenberSe-Zuienkerke l0l oí 050/41.10.05

Brandweer De Haàn 050/41 20.20

Iníormatie Elektriciteiq aardgas
kabeldktributie en water 078/35.35-35
dèfè.t 078/351s.00
melden sasreuk 0800/ó5.0.6s

d€íe.t OpenbaréV€rlichtiní 050142-70-48

OPENINGSUREN GÉMEENTEHUIS
Het Semeent€huÈ is iedere werkdag open van 9 uur ror i2 uur en de woensdaSnamiddaS van ll rot 16.30 uurAndere

namiddagen is het gemèénrchuis gesloren.
Elke eerste woensàag van de maand zijn alle diensten van het Eemeentehuis open vrn l5 uur tot l9 uu':
woensdaS 2 februari 2005,2 maarr 2005 en 6 aPril 2005

Het aemeentehuis zalSèslot€n 2iin oP Paa§maandag 28 mart 2005.

OPENINGSUREN PWA
ledere woensdagnamiddag van 13.30 lot l6 u!r
OPENINGSUREN POST
l€dere werkdat van I I tot 12 uur
OPENINGSUREN BIBLIoTHEEK DE BoEKENNOK (aan de Nieuwe Sreenwe8)

ledere woensdas van l7 tor l9 uur - ledere zaterdag van l0 tot l2 uurTel 050/42 45 45

l8



Ploolsen von olle ponnen- en leiendoken,
plotïe doken, dokromen en dokgoten
(renovotie en nieuwbouw)
Alle houten ko pconsiruclies
lsoleren von zolderc
Bezetlen von gevels met leien,
kleidokponnen, menuiseriteplolen

-r,ffiffi'
,dàË"_ffir,

en Glosol- of Gronulilhploten

vriiblijvende & kosteloze priisopgove
GeíegiíÍeerd & erkend oonnemer
I0 ioor woorborg op olle, door ons
uitgevoerde werken mils er
niels, door derden,
werd oon gewiizigd

;&à

§PECtOÍ(),9
J

FRANK BONNEURE
BLANKENBERGSE SÏWG.íí5. BRUGGE. O5O/3'í748
KLANTENPARKING . ZAT,NM, & ZONDAG GESLOTEX

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

Alle topmerken in huis,

NlkOn oLYMPttsi

.{@ (cÀll(!n

FUJIFILM H &p

wrll !r

Fernond Louogie



Restouront - Feestzool

De Grote Stove

Specioliteit: Forellen & Cóte o I'os

Stefon en Noiholie Pitiery- Verhelst
Nieuwesteenweg I 40

8377 Zuienkerke
Iel/Fox :050.42.65.ó4

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

Emol : i4bjgeEstqtëlele.be websiie: \^7\e.degroieíove.be


