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Beste lezers,

De eindejaarsfeesten zijn al een tiidje achter de rug.
ledereen zal ook dit jaar weer zijn eigen weg moeten
gaan.Waar de weg voor de 66n makkelijk lijkt, zal ze

voor de ander heel moeilijl< zijn. Op de voorpagina
merken we hoe een vertrouwde weg plots heel

moeilijk begaanbaar kan worden. ln het leven is het
ook vaak zo.Onze wens voor 2006 is dat we onze
buren,familie en vrienden een handje toesteken om
te helpen de soms moeilijke wegen te begaan.

Dit jaar vallen weer vier Polderkrantjes in uw bus :

informatie van en voor u. Niet alleen de voorpagina
kreeg een nieuw kleurtje, ook het Wijze Uiltje
ondergi ng een gedaanteveranderi ng. M on iq u e Geerts
stelde jarenlang dit kinderblaadje op,waarvoor onze
hartelijke dank !

Omdat we de jongsten toch nog iets willen bieden in
ons Polderkrantje, hebben we als redactieraad be-
sloten zelf een'kinderkrantje' td maken. Dit blaadje
werd "'t @pest@@rtje" gedoopt.

Reacties op ons infokrantje zijn natuurlilk ook dit
jaar welkom !

Veel leesgenot !

Wim Cools



Toespraakvan de heer Cuypers Henri

Burgemeester van Zuienkerke, ter gelegenheid van
de nieuwsjaarsreceptie op vrijdag I 3 januari 2006

Geachte genodigden, beste medeburgers,

ln naam van het Schepencollege, de leden van de

gemeenteraad en mezelf wens il< U allen voor het

nieuwe jaar een goede gezondheid,veel vreugde in het
werk en in uw persoonlijl< leven.

Laat ons hopen dat ons landje, onze gemeente en ieder

gezin mag gespaard blijven van allerlei rampen of
tegenslagen. De jaarwisseling is traditioneel het moment

om na te gaan wat het voorbije jaar ons bracht en wat
ons in het nieuwe jaar te verwachten staat. Met onze

zelfde ploeg zullen wij er in ell< geval aan werken om
ook in 2006 een goed en zuinig beleid te voeren.

ln 2005 werd gestart met de heraanleg van de parl<ing

in Meetl<erl<e-dorp. Hierbij konden we rel<enen op
Europese gelden en op de steun van hetVlaams Gewest

en de provincie. De parl<ing gelegen langs het fiets-
netwerl< Brugs Ommeland zal dienst doen als

recreatieve onthaalparking.

De restauratie van de stenen windmolen met scheprad

te Meetl<erl<e is volop bezig.Wij verwachten dit jaar

de voltooiing van de werken. De molen wordt het
pareltje van de Moeren.

Verder werden vorig jaar onderhoudswerken
uitgevoerd aan de Klinkestraat, Heerweg, Loweg en

Blauwe Torenstraat en werden de l<asseien in de

Doelhofstraat heraangelegd. Ool< in 2006 zal opnieuw
een dossier opgestart worden voor het onderhoud
van diverse landbouwwegen.

AfdelingWegen enVerl<eer startte met de aanleg van

een rotonde ter hoogte van Strooienhaan met
aansluitend fietspad en een betere verlichting. Het einde

der werl<en is voorzien tegen de zomervakantie.

ln samenwerl<ing met de Stad Brugge zijn de voor-
bereidingen gestart voor de aanleg van een vrijliggend
fietspad vanaf Sint-Pieters dat zal aansluiten op het
fietspad langs de Brugse Steenweg. De aanbesteding

van de werken voor de aanpassing van de gevaarlijke

zones op de Oostendse Steenweg in de doortocht van

Meetkerke is voor eind dit jaar voorzien.

ln november zijn de werken gestart van het project
'aanleg riolering in de wijk Kruiskalsijde met aansluiting

op de collector in deVagevuurwijl< via de Blankenber-

gse Steenweg'. Naast de rioleringswerken is de aanleg

van het gasnet voorzien en wordt het laagspanningsnet

ondergronds gebracht. ln februari start vervolgens de

aanleg van een vrijliggend fietspad langs de Nieuwe
Steenweg buiten de bebouwde kom richting Blanken-

bergse Steenweg.

De voltooiing van deze werken is voorzien voor de

maand juni. lnmiddels zijn de eerste onderhandelingen
gestart en worden de administratieve voorbereidingen
getroffen voor de aanvraag tot betoelaging van de aanleg

van een vrijliggend fietspad langs de Nieuwe Steenweg

buiten de bebouwde l<om richting Brugse Steenweg.

De rioleringswerken in de wijk Vierwege zullen na

goedkeuring van het dossier eveneens in uitvoering
kunnen gaan.

ln deVagevuurwijk is de gasuitbreiding reeds voltooid
en de aanleg van eeft gasnet in Meetkerke-dorp is ge-

start. Na Meetkerke l<omt Houtave-dorp aan de beurt.
Ook de wijk't Smisje in Nieuwmunster zal dit jaar van

een gasnetleiding worden voorzien.

ln samenwerking met de gemeente De Haan zal de

herinrichting van de Driftweg worden uitgewerkt
teneinde u de veiligheid te verhogen.ln het Begijnhof
zullen de nodige werkzaamheden aan de boog uitge-
voerd worden.
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Eenstdaags starten de sanering- en herinrichtings-
werl<en aan zaal de Notelaar die deel uitmaakt van de

vroegere vrije basisschool. Deze werken worden
grotendeels uitgevoerd met de resterende
trekkingsrechten uit het investeringsfonds. Het
gerenoveerd gebouw zal nog dit jaar opnieuw ter
beschikking van de bevolking staan. Ook in de Maere

te Houtave en in het trefpunt de Bommel te Nieuw-
munster zijn onderhoudswerken gepland.

Van zodra de vaste belofte van toelage voor de aanleg

van de verwarming in de kerk van Meetkerke en

Zuienkerke is toegekend zal overgegaan worden tot
de aanbesteding der werl<en. Eind vorig jaar werd te-
vens een nieuw dossier ingediend voor schilderwerken
aan beide kerken.
Dit jaar wordt ook gestart met de opmaak van een

dossier voor schilderwerken in de kerk te Nieuw-
munster.

Het gemeentelijke ruimtelijk structuurplan werd vorig
jaar definitief vastgesteld door de gemeenteraad.We
hopen nog deze maand over een goedgekeurd struc-
tuurplan te kunnen beschikken. Na goedkeuring van

het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan zal
onmiddellijk gestart worden met de opmaak van de

ee rste gemeentelij ke ru i mtel ij ke u itvoe ri ngsplan n en.

Met de stad Blankenberge is een overeenkomst in de

maak om een stedenbouwkundige ambtenaar aan te
werven die deeltijds voor de gemeente Zuienkerke zal

werken.ln de laatste gemeenteraad van vorig jaar werd
het stappenplan voor de opmaak van een Lokaal Sociaal

Beleidsplan goedgekeu rd.

Met de opmaak van een Lokaal Sociaal Beleidsplan
wordt'door de gemeente en het OCMW gestreefd
om de toegankelijkheid van de dienstverlening te ver-
hogen voor ell<e burger.Voor het domein Polderwind
is er wellicht hoop. Toerisme Vlaanderen deelde me
zopas mee dat een VZW werd opgericht met als

voornaamste doel te zorgen voor de bescherming en

het toezicht van het domein. DeVZW zou reeds in het
voorjaar operationeel zijn. Nadien is Toerisme
Vlaanderen zinnens voorstellen te publiceren naar
private uitbaters of verenigingen toe om het domein
nieuw leven in te blazen.

Als burgemeester heb il< de toestemming moeten
vragen aan de VZW Gezinsval<antie Familiatours om
het terrein te mogen afsluiten teneinde verder onheil
te voorkomen.

lk zal nooit toelaten dat het domein tot een tweede
'lappersfort' evolueert. Terecht voelden de omwo-
nenden zich onveilig, daar diefstal,vernieling en verblijf
van illegalen, krakers of druggebruikers werden vast-
gesteld door de politie, die thans geregeld toezicht
uitvoert. Het betreden van dit priv6-terrein wordt als

inbraal< beschouwd met alle gevolgen vandien. Spijts

de steeds mindere tussenkomsten van de hogere over-
heid, de toenemende kosten voor personeel, politie en

de vele werl<en en investeringen zijn wij er fier op dat
we de belastingen gedurende de volledige legislatuur
niet dienden aan te passen en we met een overschot
kunnen uitzien naar een volgende legislatuur.

2006 is inderdaad ook het jaar van de gemeente-
raadsverkiezingen. Mag ik de wens uitdrukken dat deze

in alle sereniteit zullen verlopen en dat alle overeen-
komsten zullen nageleefd worden.Tot slot wens ik allen

die zich op de 66n of de andere manier voor de
gemeente hebben ingezet te danken en hoop ik op een

verdere goede samenwerking.

Nogmaals mijn beste wensen en laten we het glas heffen

op het nieuwe jaar.

H. Cuypers

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

plaatsen regenputten - septics
waterzu iverin gsinsta I !aties

teelaarde - aanvulzand - dolomiet -

steenslag - betonprodukten - grasdallen -

kasseien - platines - mozaik

Oostendsesteenweg 71

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

X:050/31 02 83

E-mai I : info @ demeu lemeesterronny.be
www.demeu lemeesterron ny. be

AANNEMERSBEDRIJF bvba

Ronny DEMEULEMEESTER
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AANDACHT !!! AANDACHT !!!!
. OPENINGSUREN GEMEENTEDIENSTEN

leder werkdag van 9 uur tot l2 uur en de woensdagnamiddag van l3 uur tot 16.30 uur,
behalve elke eerste woensdag van de maand is het gemeentehuis open in de namiddag van
l5 uur tot l9 uur.
Op I februari, I maart en 5 april 2006 is er zowel op de dienst burgerzaken, financiEle
dienst en de technische dienst (dienst stedenbouw) dienstverzekering tot l9 uur.

- OPENINGSUREN POSTKANTOOR: ELKE WERKDAGVAN I l-12 UUR

Gemeenteraad

Zitting Yan 27 oktober 2005

FINANCIEN
- De begrotingswijziging nr.2 van de gemeente wordt goedgekeurd.

- Aanpassing rentevoeten en herzieningstermijn.
De gemeenteraad verleent toestemming om de rentevoeten van enl<ele lopende kredieten vast te leggen

tot de eindvervaldag van deze kredieten hetzij de rentevoeten met een aantal jaren te verlengen.

GEWONE DIENST Ontvangsten Uitgaven Saldo

Volgens vorige begrotingswijziging 3.242.355 EUR 3.242.349 EUR 6 EUR

Verhoging der kredieten + 37.036 EUR 8 t6.094 EUR - 779.058 EUR

Verlagi ng der l<redieten // EUR 38.500 EUR 38,500 EUR

Nieuwe uitkomst na wijziging 3.279.391 EUR 4.019.943 EUR 740,552 EUR

Algemeen resultaat begrotingsrel<ening vorig iaar 753,952 EUR

Geraamd algemeen begrotingsresultaat van de gewone dienst r3.400 EUR

BUITENGEWONE DIENST Ontvangsten Uitgaven SaIdo

Volgens vorige begrotingswijziging 3.6 r6.8s2 EUR 4.094.602 EUR - 477.750 EUR

Verhoging der l<redieten + 449.773 EUR 460.0 r3 EUR t0,240 EUR

Verlaging der kredieten ,/ EUR 400.000 EUR 400.000 EUR

Nieuwe uitl<omst na wijziging 4.066,625 EUR 4,154.615, EUR -87,990 EUR

Algemeen resultaat begrotingsrel<ening vorig iaar 87,990 EUR

Geraamd algemeen resultaat van de buitengewone dienst 0



OCMW:.
De gemeenteraad neemt kennis van de jaarrel<ening en

het jaarverslag 2004. Er zijn geen opmerl<ingen.

KERKFABRIEKEN
* De gemeenteraad verleent eenparig gunstig advies

omtrent de begrotingswijziging nr. I van het dienstjaar

2005 van de kerkfabriek Sint-Michiel Zuienkerke.
Het gemeentelijk aandeel ten bedrage van 5.187,35

euro blijft ongewijzigd
x Vermits er voor de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw

Meetkerke op 1910412005 een nieuwe penning-
meester werd aangesteld dient er een eindrekening
te worden opgemaakt door de uittredende penning-

meester .

De gemeenteraad verleent gunstig advies aan de

definitieve eindrekening. en aangaande het verlenen
van ontslag van beheer van de gewezen penning-

meester.

RETRIBUTIE
De gemeenteraad stelt het retributiereglement vast

voor het gebruik van de hakselaar.

Het gebruik van de hakselaar gebeurt onder volgende
voorwaarden:
* de hakselaar wordt enl<el door de aangestelde

gemeentearbeiders bediend.
* het is ten strengste verboden zelf hakselmateriaal in

de aanvoertrechter te steken.
* het werken met de hal<selaar vereist een hoge

concentratie waardoor de bedienaar niet mag
worden gestoord of afgeleid tildens het hakselen.

* het werkgebied van'de hakselaar dient vrij te zijn
van obstakels en mag niet door derden benaderd
worden binnen een straal van 2 meter.

x het gebruik wordt beperl<t tot de grenzen van het
vermogen van de hakselaar

x het bestuur kan niet verantwoordelijk worden gesteld

voor ongevallen die voortkomen uit het niet naleven
van de veiligheidsvoorsch riften.

Het aangeboden materiaal moet voldoen aan de
volgende voorwaarden:
* het te hakselen materiaal mag maximaal twee

maanden gesnoeid zijn en moet droog aangeboden
worden.

x het materiaal moet worden aangeboden op een goed
bereikbare plaats

* de takken mogen niet dikl<er zijn dan l4 cm diameter

x het eindproduct blijft steeds ter plaatse en wordt
door de aanvrager verwerl<t en/of afgevoerd.

* het staat het bestuur vrij om materiaal dat niet
volgens de voorschriften wordt aangeboden, te
weigeren.

De hiernavolgende voorwaarden dienen te worden in
acht genomen:
x De perioden voor het hal<selen worden vastgesteld

van 0l september tot 30 april.
x De dagen van het hal<selen in deze periode worden

bepaald door de technische dienst
* Het gebruil< van de hakselaar dient vooraf te worden

aangevraagd in het gemeentehuis of bij de technische
dienst ten minste 66n weel< voor de uit-voering.

De retributie wordt vastgesteld op l0 euro per
l<wartier. leder begonnen l<wartier wordt beschouwd
als een volledig kwartier.

OPENBARE WERKEN
x De gemeenterad l<eurt de ontwerpal(te voor de

verwerving van gronden in het kader van de aanleg

van een persleiding en een gedeelte gravitaire
riolering langs de Blankenbergse Steenweg.

De prils bedraagt 6.400 euro.
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De gemeenteraad l<eurt het Programma 2006 van

de gewone onderhoudwerl<en aan onbevaarbare

waterlopen van de 3" categorie van de Nieuwe Polder

van Blankenberge goed'
Een krediet van 84.201 euro wordt voorzien voor
de betaling van het aandeel van de gemeente in de

kostprijs van de werl<en.

Het aangepast ontwerpdossier voor het iniecteren

van grondmuren en schilderwerl<en met voor-
bereidingen in de Sint-Michielsl<erk te Zuienl<erl<e

en de Onze-Lieve -Vrouwl<erl< te Meetkerl<e wordt
goedgel<eurd.

De totale l<ostprijs voor de Sint-Michielsl<erk wordt
geraamd op I 15.839,56 euro en het aandeel van de

gemeente na aftrel< van de subsidies is 23. I 67,65 euro.

De totale l<ostprijs voor de Onze-Lieve-Vrouwl<erk

wordt geraamd op 153.390,24 euro en het aandeel

van de gemeente Zuienl<erl<e na aftrek van de

subsidies 30.678,05 euro

* De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring voor het

ondergronds brengen van de nutsleidingen n.a.v. de

werken in de Blankenbergse Steenweg en de Nieuwe
Steenweg. Het geraamd bedrag ten laste van de

gemeente bedraagt 38.790,05 euro.

TECHNISCHE DIENST
" De wijziging van het bestek voor de aanl<oop van

een lichte vrachtwagen voor de technische dienst

wordt goedgekeurd.
De raming voor de aankoop van een lichte vracht-
wagen compleet uitgerust met laadbak en hydrau-

lische laadbrug bedraagt 40.000 euro.

ADMINISTRAT!E
Voor het herinrichten van het bureel van de secretaris

wordt de aanl<oop meubilair ten bedrage van 15.000

euro goedgekeurd

I NTERG EMEENTELUK
SAMENWERKINGSVERBAND
FINIWO
De gemeenteraad beslist het publiek bod van Suez op

de Electrabel aandelen van de gemeente Zuienl<erke

te aanvaarden.

TEVEWEST

De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene

vergadering in buitengewone zitting van 05/l'212005
goed.De heer Remi De Clercl<, raadslid, wordt aange-

duid als vertegenwoordiger.

RLGEMENE B()UIU()]IDERNEM I NG

EDDY DE MEY
ALLE NIEUWBOUW
RENOVATIE EN VERBOUWINGSWERKEN

Kerkhofstroot 4

8377 Houtove-Zuienkerke
Tel, 050i 32 3279 - Fox 050132 l0 25

Gsm0475125 19 l0- Gsm04771365690
E-moil : eddy,demey@cobonet, be
www, eddy-demey, be
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WVI:
De gemeenteraad keurt de agenda van de buitengewone
algemene vergadering van 0711212005 goed. De heer
Alain DeVlieghe, schepen,wordt aangeduid als vertegen-
woordiger.

IVBO:

De gemeenteraad keurt de agenda van de algemene

vergadering van l'411212005 goed. De heer Remi De
Clerck, raadslid, wordt aangeduid als vertegenwoor-
diger.

TMVW
De gemeenteraad l<eurt de statutenwijziging van de

Tussengemeentel ij ke Maatschappij derVlaande ren voo r
Watervoorziening, in het kortTMVW goed .

NIBIS
De gemeenteraad gaat akkoord met de overgemaak-
te voorstellen van het overlegorgaan met betrekking
tot de eventuele oprichting van de opdrachthoudende
vereniging NlBlS.

IMVW
De voorgestelde statutenwijziging van de Inter-
communale Maatschappij voor Watervoorziening in

Vlaanderen, afgekort IMWV zoals opgenomen in het
desbetreffen de ontwerp,wo rdt goedgeke u rd.

HU LPVERLEN I NGSZONE NOORDOOST WEST-
VLAANDEREN
De hulpverleningsovereenkomst voor de hulp-
verleningszone Noordoost West-Vlaanderen wordt
goedgekeurd.
Deze zone omvat de gemeenten Beernem, BIan-
kenberge, Brugge, Damme, Jabbeke, Knokke-Heist,
Oostkamp,Torhout, Zedelgem en Zuien kerke.

STRUCTUURPLAN
De gemeenteraad verleent gunstig advies aan het
ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
Brugge.

M ILIEU
De gemeenteraad keurt het milieubeleidsplan 2005-
2009 goed. De milieuraad verleende op 2110912005

gunstig advies.

oNpERWUS
De gemeenteraad verklaart de volgende betrekkingen
aan de gemeentelijke basisschool open
- kinderverzorger(ster) in vast verband voor 8132.

- onderwijzer(es) in vast verband voor 24124.
- onderwijzer(es) in vast verband voor 6124.

Zitting van 30 november 2005

INTERGEM EENTELU K
SAMENWERKINGSVERBAND

IMWV.
De inbreng van het resterend deel van de gemeentelijke
rechten op de gemeentelijke drinkwaterinstallaties voor
295.204,88 euro per 0l l0l12006 wordt goedgel<eurd.

De agen da van de Bu itengewone AlgemeneVergaderi ng

van 2211212005 van IMWV wordt goedgekeurd en

mevrouw Diana Demeulemeester wordt aangesteld als

vertegenwoordiger.

IMEWO
De statutenwijzigingen en agenda van de Algemene
Vergadering in buitengewone zitting dd.2311212005

wordt goedgekeurd en schepen Wim Cools wordt
aangesteld als vertegenwoordiger.

FINIWO
De agenda van d e Bu itengewon e AlgemeneVergaderi ng

van 2311212005 wordt goedgekeurd en schepen Wim
Cools wordt aangesteld als vertegenwoordiger.

oNpER\^/TJS.
x Er wordt ingestemd met het voorstel om het huidig

beleidscontract met het centrum voor leerlingen-
begeleiding te verlengen voor een periode van drie
jaar.

x Mevrouw D6sir6eVandevyvere en mevrouw Nicole
Priem worden aangesteld als vertegenwoordigers
in de schoolraad in het medezeggenschapscollege bij

de scholengemeenschap.

MOBILITEIT
x De gemeenteraad keurt eenparig het voorstel goed

om, met ingang van I januari 2006, het derde
betalersysteem voor abonnementen van de Lijn toe
te passen en een tussenkomst in de kostprijs van de

abonnementen te verlenen van 25 %.
* De aangepaste koepelmodule met module I 6 en l7

voor het project " gevaarlijke zones Oostendse
Steenweg (N9) wordt goedgel<eurd

x module l6 betreft de herinrichting van wegvakl<en

die niet als doortocht kunnen beschouwd worden
* module l7 betreft de wegverlichting langs gewest-

wegen;

POLITIE
De wijziging van de dotatie aan de politiezone Blan-

l<enberge - Zuienkerke wordt goedgekeurd.
De dotatie bedraagt 228.948,00 EUR.
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Zittingvan 29 december 2005

ocMw
* De gemeenteraad keurt het meerjarenplan 2006-

2008 van het Openbaar Centrum voor
MaatschappelijkWelzijn goed en neemt kennis van

het budget 2006. De gebudgetteerde gemeentelijl<e

bijdrage in de werl<ing en aflossingen bedraagt voor
het dienstjaar 2006 55.000 euro.

* Het Lol<aal Sociaal Beleidsplan 2006-2007 wordt
goedgekeurd.

IEUGD
Het jaarplan 2006 van het jeugdwerl<beleidsplan 2005-
2007 wordt goedgel<eurd.

POLITIE
De dotatie van de gemeente Zuienl<erke aan de

politiezone Blankenberge-Zuienkerke ten bedrage van

242.299,00 eu ro wordt goedgekeu rd.

ZEECENTRUM
DE BRANDING

Rust- en ve?zargings tehuis

Kortverblijf
Dagopvong

Servicef lots

Koninklijke boon 90

8420 WENDUINE
050/43 30 00
www.de-brondino.be

Tuinen

IreddyUan fiycfieghem

. Ontwerp en realisatie

. Opfrissen van bestaande tuinen

. Volledig onderhoud van de tuin

. Scheren van hagen

. Aanleg van vijvers

. Terrassen (hout en tegels)

Leeglandstraal 20 - 837 7 Zuien kerke
Tel. 050/31 16 50 - GSM: 0476136 16
E-mail : freddy.vanryckeghem@skynet. be
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Leeglondstroot 20
8377 Zuienkerke
Gsm: 0472/ 57.24.50
Fox: 050 /31 .98.71

E- mo i I : stevevon ryckeghem@msn.com
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FINANCIEN
- De belastingen en retributies voor het dienstjaar 2006 worden vastgesteld.

De toelagen voor het dienstjaar 2006 worden vastgesteld.

De gemeenteraad keurt eenparig de begroting 2006 en het financieel beleidsplan goed.

AARD DER BELASTINGEN BEDRAG

Opcentiemen op de onroerende voorheffing t.800

Opcentiemen oo de oersonenbelastins 7%

Belasting ophalen huisvuil 20 euro/alleenstaande

40 euro /gezin-handelszaak

40 eurol}d" verblijf

65 euro/woning in vakantiedorp

l0 euro/kampeerplaats

Belasting te huur stellen l<amers 40 euro/kamer

Belasting kampeerterreinen 40 eu ro/l<ampeerplaats

Belasting op niet-bebouwde percelen l5 euro/strekl<ende meter palende aan de straat

of 125 euro/perceel

Belasting op tweede verblijven 425 euro

Belastins op honden 20 euro./hond

Belasting op dansgelegenheden cat.A: 250 euro.cat. B:620 euro

Belasting op Iuxepaarden 25 euro./paard

Opcentiemen op de door hetVlaams Gewest

geheven heffing ter bestrijding van leegstand en

verl<rotting van gebouwen en/of woningen.

100 opcentiemen op de door

hetVlaams Gewest geheven heffing

Retributie huwelijksplechtigheden

op zaterdag, zon- en feestdagen 75 euro.

Retributie op ophalen snoeiafual I 5 euro/per beurt

Retributie op ophalen grof huisvuil 25 euro/per beurt

Retributie voor het verstrekken van vastsoedinformatie 25 euro/per aanvraag

Retributie voor afschriften van bestuursdocumenten 0,05 euro/per bladzijde vanaf 20 l<opies

Gewnne dienst
Uitgaven 3.502.870 euro
Ontvangsten 3.399.679 euro
Geraamd resultaat van het dienstjaar I03.l9l euro
Geraamd algemeen begrotingsresultaat vorig .iaar I 17.070 euro
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 13.879 euro
Buitengewone dienst
Uitgaven 3.681 .853 euro
Ontvangsten 3.446.353 euro
Geraamd resultaat van het dienstjaar - 235.500 euro
Geraamd algemeen begrotingsresultaat vorig jaar 235.500 euro

0Geraamd algemeen begrotingsresultaat
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INTERGEMEENTELUK
SAM E NWE RKI N GSVERBAN D.

TMWV
De gemeenteraad beslist om met ingang van l/ l/2006
toe te treden totTMVW als zuiveringsvennoot.

Mevrouw Jeannine Samijn, raadslid, wordt aan geduid

als vertegenwoordiger in het regionaal directiecomit6
voor zuiveri ngsaangelegenheden.

NIBIS
De gemeenteraad beslist om toe te treden tot de

Opdrachthoudende Vereniging NIBIS (Netlnfra-
structuur Beheerslnformatie Systeem) en in te
tekenen op aandelen N volgens de bepalingen die in
artil<el 7 van de statuten zijn opgenomen.
Mevrouw Nicole Van Den Bossche, raadslid, wordt
aangewezen om zitting te hebben in de raad van Bestuur

van NlBlS.

oNpER\^/US

- De begroting 2005-2006 van de scholengemeen-
schap "De Oostkant" wordt goedgekeurd.
De begroting,waarvan het totaal in ontvangsten en

uitgaven tell<ens 2.506 euro bedraagt, is in evenwicht
- Het convenant voor l(orte vervangingen leer-

krachten van de scholengemeenschap "De Oostkant"
wordt goedgel<eurd.

- De gemeenteraad hecht eenparig zijn goedkeuring

aan het huishoudelijk reglement van het medezeg-

genschapscollege van de scholengemeenschap "De
Oostkant".

- Mevrouw Sophie Hanseeuw wordt met ingang van

I januari 2006 in vast verband benoemd als onder-
wijzeres aan de Gemeentelijke Basisschool Zui-
enkerke met een opdracht van 24124.

- Mevrouw SylvieWille wordt met ingang van I januari

2006 in vast verband te benoemd als onderwijzeres
aan de Gemeentelijke Basisschool Zuienkerke met
een opdracht van 6124.

- Mevrouw Greta Piquet wordt met ingang van I

januari 2006 in vast verband benoemd als

kinderverzorgster aan de Gemeentelijke Basis-

school Zuienl<erke met een opdracht van 8132.

WERKEN

- goedkeuring wordt verleend voor het lerneren en

plaatsen van bijkomende brandwerende deuren in

de gemeentelijke basisschool .

- De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan

volgende aanl<open voor het speelplein te
Zuienkerke:

De aankopen worden geraamd op 8.500 euro.

o kabelbaan

o draaimolen

o pingpongtafel (in beton) +

een schutting (windscherm)

o (rieten) huisje

o bankje aan het voetbalveld

o groenaanplanting

- Goedl<euring wordt gegeven aan het bestek en

vaststellen van voorwaarden en wijze van gunnen

voor het aanstellen van een extern studiebureau voor
de opmaak van volgende gemeentelijke ruimtelijke
uitvoeringsplannen:

* een GRUP voor zonevreemde constructies binnen

de deelruimte'omgeving N37 l'

* een GRUP yoor zonevreemde horecazaken niet
gelegen in een woonkorrel en niet gelegen langs de

N 371 of de N9.

De raming bedraagt 50.000 euro .

t[ilT[Iff
VOOR HIJ EN ZIJ

uw biokopper

BLANKENBERGSE STEENWEG 40 A
8377 ZUIENKERKE

TEL. & FAX 050/31 8s 52
www,mdcoiffure.be

Geslofen zondag en maandag
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lnformatie Uw waterfactuur
en de waterkredietlijn

Oproep aan alle verenigingen

Bij de start van dit nieuwe jaar doen wij een warme
oproep aan alle verenigingen om gebruik te maken van
de activiteitenkalender in de gang van het gemeentehuis.
Zo l<unnen de verenigingen vermijden dat er meerdere
activiteiten op dezelfde dag worden georganiseerd. Kom
eerst eens een kijkje nemen en leg dan pas de datum van

uw activiteit vast.

Bevolkingsgegevens
en burgerlijke stand

AANTAL INWONERS PER DEELGEMEENTE
oP 0 t t0U2006

GEGEVENS BURGERLUKE STAND
EN BEVOLKING IN 2OO5

Door een aantal samenlopende omstandigheden
kunnen de waterfacturen en tussentijdse aanreke-
ningen van de drinkwatermaatschappij IMWV (lnter-
communale Maatschappij voor Watervoorziening in
Vlaanderen) voor sommige inwoners van de gemeen-
te tijdelijl< hoger liggen dan verwacht.

Dit is het gevolg van het opnemen van de sanerings-
bijdrage in de drinkwaterprijs (vanaf I januari 2005),
de aanpassing van de waterprijs aan de levensduurte
en van de vri.imal<ing van de energiemarkt. Door dit
laatste was het noodzakelijl< dat IMWV (via haar part-
nerTMVW) vanaf oktober 2005 de facturatie overnam
van Electrabel en het waterverbruil< terug afzonderlijk
wordt aangerekend. Hierbij werden de be-trol<l<en
informaticasystemen gescheiden en omgeschakeld. Dit
heeft evenwel tot gevolg dat onder andere de sa-

neringsbijdrage maar vertraagd aangerekend wordt. De
inhaalbeweging die hiermee gepaard gaat wordr max-
imaal gespreid over de resterende tussentijdse aanre-
keningen, waardoor deze tijdelijk hoger zijn dan nor-
maal.

IMWV wil haar klanten bijkomend helpen bij
de overstap naar de nieuwe facturatie, die mo-
gelijks voor een aantalvan haar klanten tijdelijk
financiEle problemen zou kunnen opleveren.

De maatschappij probeert hieraan tegemoet te komen
op vier manieren:

- betalingsuitstel voor alle tussentijdse aanre-
keningen en jaarlijkse afrel<eningen

- de mogelijkheid om een betaalplan af te spreken
- herfacturatie voor wie reeds een factuur betaald

heeft
- overschakelen van driemaandelijl<se naar twee-

maandelijkse of maandelijl<se tussentijdse aan-
rel<eningen.

Klanten die van deze tegemoetkomingen willen
gebruik maken kunnen hieryoor telefonisch terecht
op de waterkredietlijn via het gratis nummer
0800/21201 dat tiidelijk elke werkdag tussen 08.00
en 16.00 uur te bereiken is.

Hier kan op eenvoudig verzoek de passende

regeling afgesproken worden.

il

0 t/0 t/2005

geboorten 29
erkenningen 3

h uweliiksaangiften 5

huwelijl<en 5

echtscheidingen 6

sterfgevallen t9
national iteitswi izigi ngen 3

aankomsten t57
vertrekkers 147

ambtshalve sch rappi ngen 3

interne mutaties 3t

AANTAL BEWOON DE WON I NG EN

0 l/0 ! 12006 ' 2.776
+17

mannen vrouwen totaal
Houtave 2t6 t95 4|
Meetkerl<e 207 r89 396
Nieuwmunster 240 25t 49t
Zuienl<erke 764 714 1478
TOTAAL 1427 1349 2776

Nieuwmunster 187
Meetkerl<e 157

Houtave ts3
Zuienkerl<e 573
Totaal I 070



Kinderopvang KAV breidt uit Het OCM\M

De Dienst Kinderopvang KAV regio De Haan' Blanl<en-

berge en Zuienkerl<e is al l5 jaar werl<zaam in uw

gemeente.We ziln blij dat er nieuwe onthaalmoeders bilge-

l<omen zijn, zodat we nog beter aan de opvangvragen

l<unnen voldoen.

Er werl<en nu twee onthaalmoeders in Zuienl<erl<e, 66n

in Houtave en 66n in Meetkerl<e. KINDEROPVANG KAV

lS OPVANG OP MAAT:Bij onze onthaalmoeders wordt
uw l<ind onthaald in een veilige en vertrouwde omgeving,

waar het gestimuleerd wordt in ziin ontwil<keling en leert

omgaan met andere l<inderen. Het opvanggezin staat in

voor een aangepaste verzorging en opvoeding van elk

l<ind. Men zorgt dagelijl<s voor gezonde en gevarieerde

voeding. Het aantal opvangkinderen in het opvanggezin is

beperl<t.

Zo l<rijgt ell< l<ind de nodige aandacht. KINDEROPVANG

KAV lS KWALITEITSVOLLE OPVANG:Alle onthaal-

moeders die bij onze dienst ziin aangesloten, volgen een

professionele basisopleiding. Ze l<rijgen ool< regelmatig

bijscholing. Tijdens de huisbezoel<en door de dienst-

verantwoordelilke wordt de opvang van uw l<indje

nauwgelet besprol<en en opgevolgd.

KINDEROPVANG KAV IS BETAALBARE OPVANG: U

betaalt een dagprijs in verhouding tot uw belastbaar

gezinsinkomen. Bij de bepaling van de dagprijs wordt
rekening gehouden met het aantal kinderen ten laste. De

l<osten voor de opvang van kinderen tot l2 iaar ziin
boven d ien fiscaal aftrekbaar. Kl N D ERO PVANG N O D I G ?

Neem dan gerust contact met ons op: tel. 050/41 5 I 95

of email: dienstdehaan@kinderoPvang-kav.be

ledereen kent het hedendaagse OCMW. Maar de
zorgyoor minderbedeelden, behoeft i gen en zieken
bestaat al Ianger dan vandaag. Een terugblik op
de voorlopers van ons huidig Openbaar Centrum
voor Maatschappelii k Welziin.

Tot en met de elfde eeuw was het voornamelijk de kerl<

die voor de armen zorgde. De rijl<en gaven geld aan

kerkelijke insteilingen en zouden daardoor sneller in de

hemel komen. ln de twaalfde en dertiende eeuw namen

rijke burgers de armenzorg in handen. ln 1458 werden
instellingen opgericht om armen te identificeren en te
controleren: Kamers van de huisarmen.

Tot dan toe was de armenzorg vooral afhankelijk van

liefdadigheid. Daar kwam verandering in toen de aartsher-

togen Albrecht en lsabella in l6l7 een ordonnantie
uitvaardigden die toeliet belastingen te heffen om de

armenzorg te bekostigen. Vanaf dat moment was de

armenzorg een zaak van de overheid. Bii de Franse revo-

lutie l<reeg de armenzorg een volledig openbaar karal<-

ter.

ledere gemeente had een 'Bureel van Weldadigheid' en

een 'Commissie van Burgerliil<e Godshuizen'. Het einde

van de negentiende eeuw werd getekend door een grote

verarming.ln 1895 werd de Koninl<liike Commissie voor
de Onderstand opgericht om de toestand te onderzoeken.

Dit leidde tot een wetsvoorstel in 1920 en in 1925 was

de wet op de onderstand een feit. ln ell<e gemeente kwam

er een Commissie van Openbare Onderstand die de

behoeftigen financieel moet bijstaan, behoeftigheid pre-

ventief moest bestrilden en medische zorg moest verze-

keren.

Door de wet van 8 juli 1976 werden de COO s vervangen

door Openbare Centra voor MaatschappelijkWelzijn. Die

verandering moest zorgen voor een meer uniforme
dienstverlening.Vandaag bestaat de taak van het OCMW
uit meer dan financi6le of materi6le hulp bieden. Mensen

D. TfiVEltlllER
BVBA
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BEGRAFENISSEN - CREMATIES . GRAFZERKEN FUNERARIUM

www. be grafenissen-tavernier. be

Gistelsesteenweg 329 - Jabbeke

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

BOUWONDERNEMING

Vanderostyne Dimitri

l1_r::":*re 
Steenweg 12 I6i / / LttenKerKe

Fax: 0-50/41 2e 88 I I I
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Maximumbedragen sociale Mobiliteit en Verkeer
leningen van deVHM verhogen

kun nen er terecht voor tewerl<stel ling, sch u ldbemiddeling,
rechtshulp, hu I p bij energieproblemen, kinderopvang, een
plaatsje in het rusthuis of medische hulp in een van de
gezondheidsinstellingen. Ook asielzoekers en illegale
vreemdelingen l<loppen bij het OCMW aan, elk mer hun
eigen probleem.

Het OCMW van vandaag beschikt over een zeer
uitgebreide waaier aan sociale diensten. Langzaam groeit
het OCMW uit tot een echt'welzijnsconcern', dat door
de samenwerking met andere diensten in het kader van

Lokaal Sociaal Beleid alleen, nog maar versterkt zal
worden.

www.vvsg.be

Wenst u een sociale woning te l<open in het Vlaamse
Gewest, een woning te kopen en te renoveren, uw eigen
woning te renoveren, of een woning te bouwen?

Alle timmer- en schrijnwerl< in hout en PVC
Ramen en deuren - rolluil<en - dal<vensters - I

garagepoorten - rolluil<automatisatie -

gips-l<artonwanden - plafonds -
binnendeuren - muggenhorren -

zonnewering - dal<constructie - parl<et

lnbraakbeveliging ramen & deuren

Dan l<an de Vlaamse huisvestingsmaatschappij u

aanzienlijke financidle steun bieden door u een goedkope
lening aan te bieden. ln sommige gevallen l<an al een lening
verl<regen worden met een rentevoet vanaf slechts 1,4%.

Op 27 juli 2005 heeft deVHM de maximaal ontleenbare
bedragen van enkele soorten leningen fors opgetrokken.

Voor meer informatie kunt u terecht bij een sociale
huisvestingsmaatschappij uit uw buurt of op her gratis
nummer van deVlaamse lnfolijn 0800- 3 02 01.

De VH M-brochu re " Kredietverlen ing aan particu lieren"
kunt u gratis aanvragen op het algemene nummer van de
VHM 02-505 45 45 of via info@ vhm.be.Alle informatie
vindt u ook terug op de website www.vhm.be onder de
rubriek "il< wil lenen".

MET DE BUSVOOR I EURO NAAR BRUGGE
Goed nieuws voor de gebruikers van het openbaar
vervoer.Voor de prijs van slechts I euro kan je met de
bus naar Brugge.

Tussen De Lijn en Stad Brugge werd een overeenl<omst
afgesloten waarbij reizigers die wonen in een aanpalende
randgemeente van Brugge met een rechtstreel<se
verbinding naar Brugge kunnen reizen aan I EUR per rit.
Door deze overeenkomst kunnen de mensen van
Zuienkerke, Meetkerke en Houtave profiteren van dit
voordeeltarief. Busreizigers uit Nieuwmunster vallen
jammer genoeg wel uit de boot of beter ...bus.

TUSSENKOMST YAN 25% VOOR ABONNE.
MENTENVAN DE LI'N.

Met ingang van I januari 2006 l<omt het gemeentebestuur
van Zuienkerke voor 25% tussen in de kostprijs van het
abonnement van DE LIJN.

De betrokken inwoner betaalt bij de aankoop van zijn
abonnemenr het saldo. : dwz. het bedrag van het
abonnement-25% Het is voldoende dat de betrol<l<en
persoon zijn identiteitsl<aart toont.
De gemeente als derde betaler ontvangt een maandelijkse
afrel<ening van De Lijn.

Deze tussenl<omst geldt voor :

Buzzypazz: het abonnement voor jongeren tot 25 jaar
Omnipas : het abonnement voor de leeftijdscategorie +
25 jaar.

Omnipas 50+ :het abonnement voor de leeftijdscategorie
60 tot 64 jarigen.

..KATTEROGH 
E"

Blankenbergse steenweg 17

SlZl Zuienkerke
Tel. o5o/41 39 63

E-ma i I : m ichel.vanvooren@skynet. be

t3
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Personen die voor I januari 2006 een Lijn abonnement

gel<qcht hebben en dat na I ianuari 2006 nog geldig is zullen

door de vervoersmaatschappil De Liln persoonlijl< via een

brief op de hoogte gebracht worden van het bedrag dat ze

zullen terugl<riigenWie meent recht te hebben oP een l<orting

en niet wordt aangeschreven l<an steeds contact oPnemen

met de dienst abonnementen van De Liin, Nieuwpoort-

sesteenweg I l0 te Oostende met mevrouw Chantal Glibert

op het nummer 059 565 232.

Hoop voor Polderwind
Het domein Polderwind, eigendom van Toerisme

Vlaanderen en in erfpacht gegeven aan deVZW Gezins-

bond, ligt er momenteel verlaten en verwaarloosd bil.

Daar Polderwind een private uitbating is, l<an het

gemeentebestuur enkel machteloos toezien op de hui-

dige verloedering. Als burgemeester heb il< de toe-

stemming moeten vragen aan deVZW Gezinsval<antie

-familiatours om het terrein te mogen afsluiten ten-

einde verder onheil te voorl<omen.
ll< zal nooit toelaten dat het domein tot een tweede
' Lappe rsfo rt' evol uee rt.Te recht voe lden d e omwonen -

den zich onveilig, daar diefstal,vernieling en verbliif van

i I I egalen, l<rakers of d ruggebru i l<e rs we rden vastgestel d

door de politie, die thans geregeld toezicht uitvoert.

Het betreden van dit priv6-terrein wordt als inbraak

beschouwd met alle gevolgen vandien. Het is mezelf

en ons bestuur bel<end dat eigenaar en erfpachter lang

hebben onderhandeld en in een juridisch kluwen zijn

verzeild geraal<t. Onlangs vernam ik dat eindelilk een

overeenkomstwerd bereikt die momenteel bij Minister

Bourgeois berust. Nu is het wachten op het advies van

de minister. Het verdere verloop volg ik op de voet!

ToerismeVlaanderen deelde me zoPas mee dat eenVZW
werd opgericht met als voornaamste doel te zorgen voor

de bescherming en het toezicht van het domein. DeVZW
zou reeds in het voorjaar operationeel zijn. Nadien is

Toerisme Vlaanderen zinnens voorstellen te publiceren

naar private uitbaters of verenigingen toe om het domein

nieuw leven in te blazen.ToerismeVlaanderen heeft be-

loofd me geregeld op de hoogte te houden van de verde-

re ontwil<l<eling en verzel<ert me dat voor de gemeen-

teraadsverkiezingen van 8 ol<tober 2006 zowel het
gemeentebestuur als de omwonenden zullen vernemen

wat er met het domein Polderwind kan gebeuren' E6n

ding is zel<er:er is weer hoop voor Polderwind en dat

is een pluspunt voor de gemeente.

De Burgemeester

Henri Cuypers.

ffiffi@re%
Diopol nv
Bekedijkstroot I

8490 Jobbeke
Tel, 050/Bl l5 73
Fox 050/Bl l0 83
e-moil: info@diopol,be
website: www, diopol, be
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ken & Technische dieOpenbare wer

Rioleri n g Blan ken bergsesteenweg Notelaar

ln november zijn de werken gestart van het project
'aanleg riolering in de wijk Kruiskalsijde met aanslui-
ting op de collector in deVagevuurwijk via de Blanken-

bergse Steenweg'. Naast de rioleringswerl<en is de

aanleg van het gasnet voorzien en wordt het laag-

spanningsnet ondergronds gebracht.

Rotonde Oostendsesteenweg

DeVlaamse G em eenschap,Afde I i ngWegen en Verkee r
West-Vlaanderen is in november 2005 gestart met
de aanleg van een rotonde ter hoogte van Strooien-
haan met aansluitend-fietspad en een betere verlich-
ting. Het einde der werken is voorzien tegen de

zomerval<antie.

Op 9 november vond de aanbesteding voor de sanering
en de herinrichting van De Notelaar plaats.

De firma KWS, Konstruktiewerl<huizen Rijckaert uit
Ursel zal eerstdaags starten met de werken. 90
werl<dagen zijn voorzien. De prijs bedraagt 274.9000,85
euro (btw inclusief), 187.380 euro wordt betaald met
trekkingsrechten uit het investeringsfonds.

Schepen van Openbare Werken,Wim Cools

ZETFBEDIENING

Nieuwe steenweg 64 - 83Y7 Zuienkerke
teI. O5O/41 19 66

Dageluks open van 7u tot 12u50
en van 15u50 tot I9u

op ZONDAG dooriopend open
van 7u tot 15 u.

$roenten, fruit, kaas, charcuterie,
kaasplanken, fruitmanden, biermanden,

5pote keus wijnen en sterke dranken,
dageluks vanaf 7u brood,
boterkoeken en patisserie,

kranten, tijdschriften en wenskaarten

0
ffir
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Landbouw & Milieu

Vlaamse subsidies
voor hoogstamboomgaarden

Met het oog op het behoud en herstel van land-

schappen en de genetische diversiteit subsidieert de

Vlaamse overheid sinds kort onder bepaalde voor-

waarden de aanleg en het onderhoud van hoogstam-

boomgaarden.

Sinds de omschakeling van de beroepsfruitteelt naar

de laagstam hebben hoogstamboomgaarden immers

geen economisch nut meer en dreigen zij overal te

verdwijnen door kap en verwaarlozing.

Nochtans dragen zij bij tot het behoud van ons gene-

tisch erfgoed, bezorgen ze ons een prachtig landschap

en een ideale inl<leding van gebouwen, en versterken

de eigenheid van de streel<.

Hscyeel bedraagt de sub
Voor aanplant van hoogstamfruitbomen van oude
rassen ontvang men 20 EUR per boom, gespreid over

5 jaarVoor onderhoud van een reeds bestaande boom-

gaard krijg je een tegemoetl<oming van l0 EUR per

boom, eveneens gespreid over 5 jaar.

Wie komt in aanmerking?
De subsidie kan bekomen worden voor boomgaarden

vanaf l0 bomen. De aanvraag kan gebeuren door iede-

re natuurlijke persoon en landbouwvennootschaPPen.

Hoe kom ik aan de subsidie?
Wens je gebruik te maken van deze mogelilkheid, neem

dan tijdens de kantooruren contact oP met de

Boomgaardenstichting die, omwille van haar l<ennis

terzake, aangeduid is als loket voor deze steun-
maatregel en je ongetwiifeld kan vertellen of je in aan-

merking komt voor deze subsidie en je de nodige docu-

menten kan bezorgen.

Ad resgegevens: N atio nale Boomgaarden stichti ng vzw.

Leopold lll straat 8 3724Vliermaal - Kortessem

tel. 0l2i39l 188 fax 0121747438
e-mail : info@boomgaardenstichting.be

website : www.boomgaardenstichting.be

Pakweg

Moet het del<sel van de glazen bokaal voor je hem in de

glasbol gooit?Wat met de plastic wikkel rond een folder?

Waar gaat de PMD-zak naartoe en wat heeft een PET-fles

met een slaapzak te maken? Als je dat wil weten, mag je

zel<er'PAKWEG' niet missen. ln de afleveringen van

PAKWEG op uw regionaleTV-zender FOCUS volgen we

l0 weken lang de weg die een lege verpakking aflegt tot
een nieuw product.Van thuis sorteren via ophalen tot
recycleren ;het zit allemaal in'PAKWEG'.Je l<rijgt dit alles

op een aanschouwelijke wijze te zien en te horen, je krijgt
een pak tips en .... er valt ook wat bij te winnen. Op het

einde van ell<e aflevering volgt een l<iil<ersvraag : doe mee

en maal< l<ans op een mooie prijs.

Mis deze afleveringen niet:ell<e vriidag vanaf 20 januari

2006 op uw regionale zender FOCUS

Een initiatief van de intercommunale IVBO en FOST Plus.
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Effectieve N ieuwe en ergieprestatie-
micro-organismen of EM regelgevingen in 2005

We dromen allemaal van een goede gezondheid, een

aantename omgeving en een vredige wereld.

Dit wordt werl<elijl<heid als we met zijn allen de vele

mogelijl<heden van EM benutten. Met EM kunnen we op
een natuurlijl<e wijze, in combinatie met andere duurzame
systemen, de huidige problemen i.v.m. voedsel, milieu,
gezondheid en energievoorziening oplossen. Reeds meer
dan 20 jaar en in meer dan 120 landen wordt de EM-

technologie met succes toegepast op alsmaar meer
gebieden.

\^/AT IS EM?
EM is de afkorting van Effectieve Micro-organismen. Het
gaat over een combinatie van ca 80 soorcen nuccige,

gezond makende micro-organismen die vrij in de natuur
voorkomen en geen manipulatie ondergaan. Ze worden
verhandeld onder verschillende vormen, zoals vloeistof,
keramiel<, poeder...

TOEPASSINGEN VAN EM
- in land- en tuinbouw, in siertuinen en groenbeheer
- in de veeteelt en voor de hygidne van allerlei huisdieren
- in het huishouden en het dagelill<se leven van iedereen
- om water-, lucht- en bodemverontreiniging op te lossen

- om geurhinder van allerlei aard te neutraliseren
- voor het verwerken van groente- en tuinafval tot

waardevol organisch materiaal
- voor lichaamsverzorging en bil gezondheidsproblemen

VOORDELENVAN EM
- EM is effectief, simpel in gebruik en kostenbesparend
- EM heeft geen schadelijl<e neveneffecten
- EM is nuttig en gezond voor milieu, plant, dier en mens
- EM bevordert de natuurlijl<e voedselproductie, zodat

er op termijn voldoende gezond en betaalbaar voedsel
voortgebracht wordt voor iedereen.

\^/AT MOGEN WE VERWACHTEN VAN EM?

Lekkerder groenten en fruit, een betere oogst, een
mooiere tuin, zuiverder water, een schonere stal, gezon-
dere dieren, zuivere lucht, een betere gezondheid voor
iedereen. . ..

Zoals in alle Europese landen moet binnenkort iedere
bouwer of verbouwer ook in Vlaanderen aandacht
schenl<en aan energiebesparende maatregelen in de
woning.Alle woningen met bouwaanvraag vanaf I januari

2006 zullen een bepaald niveau van isolatie en
energieprestatie (isolatie, verwarmingsinstallatie, ventilatie,
zonenergie...) moeten behalen. ln een nieuwbouwwoning
zal een minimale en gecontroleerde ventilatie nodig zijn.
Tot dan is de huidige isolatieregelgeving van l<racht.

Voordelen bij een energiezuinige woning zijn :

- een jaarlijkse besparing door een lagere energiefactuur
- een gezonde woning met meer comfort en een meer-

waarde op de verl<oop- en verhuurmarl<t;
- een energiezuinig woningl
- een beter leefmilieu als iedereen zijn steentje bijdraagt

om minder energie te verbruiken.

De extra l<osten bij nieuwbouw of verbouwing zijn
beperl<t en op l<orte termijn terugverdiend.
Daarna is er zuivere winst voor jou en je portemonnee.
Wens je meer informatie over de nieuwe regelgeving, haal

dan de folder in het gemeentehuis of bij de dienst
ruimtelijl<e planning, bestel hem via energie@vlaanderen.be

of su rf naar www.vlaanderen.be/energiesparen.

\foor inlichtingen en voor voordrachten over EM
contacteer Cecile Strubbe
050/4 t.53. t3 A478t67.?6.29
zie ook: www.em-natlrurlijk-actief.com
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Tussenkomst in sanerings-
kosten van tankstations die
hun activiteiten verder zetten

EIGENAARS OF UITBATERS VAN TANKSTA.
TroNs HEBBEN DIK\^/ITLS TE KAMPEN MET
VERVUILDE GROND;

Bofas biedt soelaas voor wie zijn dossier op tijd indient.

Bofas schat het aantal te behandelen dossiers voor
bodemsanering in Belgi6 op 3.000. Hiervan zijn momenteel
slechts 708 dossiers ingediend.De tijd dringc eigenaars
of uitbaters van tankstations hebben nog tot 26 maart
2006 om een dossier in te dienen.,

Dossiers tijdig opstarten is de boodschap, aangezien een
voorafgaand bodemonderzoel< noodzal<elijl< is om een
dossier te kunnen indienen.Wie na datum indient, zal de
sanering volledig zelf moeten bel<ostigen.

Ook eigenaars of uitbaters die hun station gesloten
hebben en zelf gestart zijn met een bodemsanering in de
periode I lanuari 2000 tot 26 september 2}O4,kunnen
beroep doen op het Fonds.

Bent u eigenaar of uitbater yan een tankstation? Bij
voorzetting van uw activiteit komt BOFAS tussen voor
een bedrag van maximum 62.000 euro.Aanvragen indienen
l<an nog tot 26 maart 2006.
Reageer dus nu voor het te laat is!

Bel voor meer inlichtingen naar het gratis nummer 0800
50t t7.
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't Zandlopertje
DE TEA-ROOM VAN DE ZEEDIJK

TE ZEEBRUGGE BAD

Zonnig terras
Enig zicht op zee en op de haven

Gezellige sfeer
Verzorgde dranken

Huisbereide snacks en gerechten
Diverse vlees- en visgerechten

Onze specialiteit: Ribb e tj e s
Zeebrugs vispannetje

Verse pannenkoeken en wafels
Zelfbereid ijs

Oktober t/m april: gesloten op dinsdag

' t Zandlopertje, Zeedijk 13a,
8380 Zeebrugge-Bad

Tel. 050/54 41 05

... tot ziens ! ! I

l{oeve
'+ Made(ieile

dierenweide K
\G
+i)

F

-open: 13u.30-,l9u30
l3u. 30 - 2l u. 00 (iuli - oug.)

- gesloten: woe. + don.
woe. (iuli - oug.)

GRATIS EXPRESSO OP VRIJ & ZAT.
AtS OPENINGSATTENTIE IN FEBRUARI

O-ostendsesteenweg 53 **6
B3/TMeetkerke ,aaa-a, fu
050/3r,54 53 - 0494l9l.es 34
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Cultuur

#m #$mmmfire

Activiteiten Blankenberge

ilryTW

tuH*
Vrijdag 24 maart 2006 - 20u.
HET ORLANDUSENSEMBLE
Italiaanse Barok
Sint *Amanduskerk

Duur: 2 x 45 minuten - Pauze: ja

Inkom: l5 euro
Dinsdag 7 februari 2006 - 20u.
AN NELISSEN
;;;.;;-'""-EEB@
Saveryszaal - CC Casino

l*4eu An Nelissen en een combo
o.l.v. Freddy Sunder

Duur: 2 x 50 minuten - Pauze: ja

We bs ite : www.an n el i ssen.com

Inkom: l5 euro

Vrijdag 3l maart 2006 * 20u.
SEPTEMVIRI
Concert
Saveryszaal - CC casino

Duur:2x 40 minuten
Pauze: ja

Website: www.septemvi ri. be

lnkom: l5 euro

Zaterdag I I februari 2006 - 20u
KADRIL
De Andere Kust
Saveryszaal - LL Lasino

Duur:2 x 45 minuten - Pauze:ja

Website: wwwkadril.be
lnl<om: I5 euro

Zaterdag l5 april 2005 - 20u.
VLAAMS MUZIEKTI{EATER
HEISTSE OPERETTE KRING
FRUHJAHRSEARADE
Saveryszaal - CC Casino

Duur:2 x 90 minuten - Pauze: ja

Website: www.vmt.be

lnkom:20 euro
Zaterdag l8 februari 2006 - 20u.

Saveryszaal - CC Casino

Duur: 2x 6A minuten - Pauze: ja

Website: www.stefbos.be
lnl<om: 20 euro

Alle informatie:

Cultureel Centrum
Hoogstraat 2
Tel. 050/43 .20.43 - Fax. 050/41.54.24
Ell<e werl<dag tussen l0 en l2uur - 14 en l7 uur.
Donderdag open tot I 9u30.
E-mail : cultuur@blankenberge.be
WeUsite: nttp:ilcu

Dinsdag 7 maart 2006 * 20u.
WOUTER DEPREZ
War
Consciencezaal - CC Casino

Duur:90 minuten - Pauze: nee
lnkom: l0 euro

t9



Activiteiten De Haan I nternationale tentoonstelling
in het ontmoetingscentrum d'Annexe.

Confrontaties lll is een groepstentoonstelling met
werken van Arthure {Frankrijk), Xenia Marita
Riebe (Duitsland), Rabarama {ltalie), Luc Lapere

(BelgiE),Johan Herman {Belgie) en Enrica Ludd-
hem (Frankrijk).

Deze tentoonstelling is open tiidens de paas-

vakantie alsook op vrijdag, zaterdag, zondag,

maandag en feestdagen telkens van I 1.00 uur tot
18.00 uur. Periode: I april tlm2l mei 2006

Toegang gratis.

Theater Vlaams Fruit/Adres Onbekend

Praktisch: zaterdag 4 februari 2006

20.30 uur - O.C. d'Annexe
kaarten wk 10.00 euro I add. I 1,25 euro

Reismarkt
Tui Travel Center organiseert met de dienst
cultuur en bibliotheek een reismarkt over de west

en oostkust van Canada en Alaska.

Praktisch: zaterdag I I februari 2006

14.00 uur - O.C. d'Annexe
kaarten 2,50 euro (drankie en hapje inbegrepen)

Het Nieuwe \Afereld Orkest

Praktisch: zaterdag 4 maart 2006

20.30 uur - Wielingencentrum/kaarten
wk I I,25 euro - add 12,50 euro

Gustavo Tokerl Piazollena

Praktisch: zondag 26 maart 2006
I I uur -Wielingencentrum
kaarten wk 7,00 euro - add 8,00 euro

Activiteiten Zuien kerke

vrijdag 27 oktober 2005
Cultuur op verplaatsing naar
Night of the proms - HOUDEZEDATUMVRIJ!

William
History

Reven & Chantal Kashala
of Soul

Jan Hautekiet gidst u oP een schalkse wiize door-
heen de geschiedenis van de soulmuziek, biigestaan

door de soulstemmen van Vlaanderen William
Reven en Chantal Kashala.

Praktisch:zaterdag 8 april 2006

20.30 uur
Wielingencentrum
kaarten wk. t 1,25 - add. I2,50 euro

lnfo Kaarten
Wielingencentrurn, Graaf Jansdiik I 8,

8420 De Haan (\A/enduine) G1.050/41.46.43

Ontmoetingscentrum d'An nexe, Leopold laan 24,

8420 De Haan-Centrum Tel. A59 t24.21 .33

TONEELG EZELSCHAP DE BOMMELAAR

Het tweede en het derde weekend van maart brengt
De Bommelaar in zaal De Bommel te Nieuwmunster
het stuk SEX EN ,ALOEZIE in een regie van

Bernard Lucl<er

Speeldata :

- vrijdag l0 en zaterdag I I maart om 20 uur
- zondag l2 maart om I8 uur
;;";'i"; ri **.. om 2o uur

- vrijdag l7 en zaterdag 18 maart om 20 uur

Kaarten kosten 6 euro en zijn enkel telefonisch te
bestellen bii Bernard en Martine Lucker op het
nummer 050/41 90.51.

TONEELGEZELSCHAP KLEIEM

Dit jaar brengt theater Kleiem het stuk GRUZE
GARNALEN. in een regie van Philippe De Merrisse.

In de gemeentelijl<e sportzaal brengt Kteiem de

toneelliefhebber een onvergeteliike avond .

Dit alles aan de prijs van 6 euro per kaart.,

Speeldata ;

- vrildag 24 en zaterdag 25 februari om 20 uur
- zondag 26 februari om I9.30 uur
- vriidag 3 en zaterdag 4 maart om 20 uur,

Kaarten zi.in te bekomen bij de spelers of biiAlain en

Ann DeYlieghe -Michiels , Nieuwe Steenweg 40a,

8377 Zuienkerke , tel. 050i4 t .55.42

20



,*,tu"'*.1_=*L
&]e+ i;-
,r'r-, r'g E ds

u5 f ;;;'3r -ilon

rln ole 
@rver&alg

:rs S..3S,fOt'
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Alle ponnen- en leiendoken,
plotte dqken,
dokrqmen en dokgoten
(renovotie en nieuwbouw!
Alle houten kopconstructies
lsoleren von zolders
Bezetfen von gevels met leien, kleidokponnen
menuiseriteploten en

Glosol- of Grqnulithploten

Vriibliivende & kosteloze priisopgave

Geregistreerd & erkend connemer

l0 ioor woorborg op olle, door ons

uitgevoerde werken mits er
niets, door derden,
werd oon gewiizigd

2t

Lid von WTC'B
LBIS, NC'B & NS'Z

Gevel- & Dokwerken

Fernond
Brugseboon I

8420 Klemskerke (De Hoonl
Priv6: Te!. & Fox 059 23 38 72

GSM 0475 74 26 59
of bureel Te!. 059 70 07 79 - Fox O59 70 16 19



Jeugd Voor de kinderen die tijdens de yakantie naar
speelpleinwerking De Ploeters gingen, wordt een at-
test opgemaakt. Deze attesten kunnen afgehaald
worden vanaf l3 februari op het gemeentehuis
en tiidens de krokusvakantie bij speelplein-
werking De Ploeters.

Fiscale aftrekbaarheid van kosten
voor deelname aan vakantie-
programma's van ieugdwerl<initiatie

Ouders l<unnen de kosten voor de opvang van hun

kinderen beneden de I2 jaar inbrengen als vermin-
dering van hun belastbaar inl<omen. Ze l<unnen deze

uitgaven aftrel<l<en van hun belastingen. Dat staat zo in

hetWetboel< van de lnl<omstenbelastingen I 992.

Op 2 september 2005 l<eurde de Vlaamse Regering
een besluit goed dat de flscale aftrel< van de opvang van 3

tot l2-jarigen inVlaanderen wil verruimen.Via dit besluit

wordt ook opvang in jeugdwerkinitiatieven en sport-
kampen fiscaal aftrekbaar voor l<inderen tot 12 iaar.
Concreet betekent dit dat de uitgaven die ouders in 2005

doen voor de opvang van hun kinderen tot I 2 jaar door
jeugdwerl<initiatieven en sportkampen, in aanmerking

l<omen voor fiscale aftrek. Deze l<osten kunnen dus al

worden vermeld op.de belastingsbrief van 2006.

Enl<el erkende jeugdwerkinitiatieven en sport-
kampen van erkende instanties komen hiervoor in

aanmerl<ing. Let we[, sportkampen worden beschouwd
als meer specifieke opvangactiviceiten en in die zin worden
slechts 50% van de kosten als betaling voor de eigenlijl<e

opvang beschouwd.

Voor wie?
De fiscale aftrekbaarheid geldt voor alle val<antieperiodes,

ook al voor de voorbile paas- en krol<usval<antie en voor
dat deel van de voorbije kerscval<antie dat in 2005 viel.

Er is enkel aftrek van opvangl<osten voor l<inderen die de

leeftijd van 12 jaar niet bereil<t hebben.

Wanneer de l2de verjaardag van het l<ind valt tildens

een fiscaal aftrel<bare val<antieperlode, l<unnen dus alleen

de uitgaven van de opvangdagen die de verjaardag vooraf-
gaan,worden afgetrol<l<en. De verjaardag zelf van het l<ind

l<omt dus niet meer in aanmerl<ing.

Hoeveel?
Het bedrag per l<ind dat je dagelijks betaalt als'gewone
bijdrage) zal op het attest vermenigvuldigd worden met
het aantal dagen dat je l<ind deelnam aan de speelplein-
werking( met een maximum van I 1,20 euro per dag).

Bijzondere l<osten (uitstappen...) zullen niet op het attest
staan.

ATTESTEN VOOR SPORTKAMPEN OF
KAMPEN VAN JEUGDVERENIGINGEN
MOETEN BIJ DE ORGANISATIES ZELF
AANGEVRAAGD WORDEN.

Meer informatie,

Jeugdd ienst Zuien kerke
Speelpleinwerking De Ploeters
lnez Goderis: 050/42 70 48

Martine De Bree:050/3 I 25 06

zie ook www.ieugdbeleid.be
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Houtave, land van vruchtbare akkers en veie vettebil-
ken op kreekruggen en poelgronden, ontstaan na de

vroeg- m iddeleeuwse overstrom i ngen, mee r dan negen

eeuwen geleden.

Toen schreef men nog Holtawe (961) of Holtava ( l0l9).
ln de dertiende eeuw leefde er een zekereWeitkinus,
clericus van Houtave, uit wiens familie Jacob van Maer-
lant zou zijn gesproten.
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lndustrie Zone Blauwe Toren
Blankenbergsesteenweg 350

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

Fax: 050/31 78 82 - GSM: 0495/5 4 43 51

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

9900 Eeklo -Te\.091377 2466

Zoekt u nog een dagmoeder voor uw kindjeZ

Vonof jonuori 2006 , samenwerkend
met kind en gezin. Tk wijk te Houtove

en ik ben een qedi zorgster von opleiding.
Wij hebben thuis - enverzorginqsruimte

it kunnen spelen engecretierd
zich tegelil kunnen voelen.

U kunt mij oltijd co ormotie en dit op het
nr.0475/ be diensJ

KAV Kind, Haan O5O/41.51.95

Groet jes en misschien toi gouwll
Windy

BLRN H€N B€RGS€ST€€N I.IJCG 58
8377 ZUI€NH€RH€

T€L.: 0477170.19.76 - FllX: 050167.3O.24
€-Mlll L: berfvondevelde@pondoro.be
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Er viel weer heel wat te beleven tijdens het eerste
trimester in het Polderschooltje. Net voor de herfst-
val<antie was er het g.rote verkeersproject op de

speelplaats. Dit werd opgezet en geleid door politie
Blanl<enberge. De leerlingen fietsten een langs een heus

parcours met verl<eersborden, lichten en doordachte
hindernissen. De sinterklaasperiode is ool< steeds een

unieke ervaring voor,jong en oud. Als echte kunstenaars

beschilderden de hoogste l<lassers de l<lasramen. En de

l<leuters voerden een leuk toneeltje op bij het bezoel<

van Sinterl<laas en Zwarte Piet.

ln het Polderschooltje werd op passende wiize naar

Kerstmis toegeleefd. Ell<e dag begon met een gebedje rond

de grote adventsl<rans in de inlcomhal van de school. Er

werden mooie l<erststu l(j es gel<n utsel d, n ieuwjaarswen -

sen geschreven en l<erstliederen gezongen. Ook de zelf-

getimmerde kerststal op de speelplaats en de vele

beeldende raamversieringen maal<ten het l<erstverhaal

levendiger voor jong en oud. Op de laatste l<lasdag vierden

we eucharistie in de parochiel<erl<. Samen met alle

l<inderen van l<leuter tot lager werd een grote kerstboom-
plul< georganiseerd. Op l<erstzondag zelf werd door de

l<inderen het l<erstverhaal uitgebeeld in de kerl<, tijdens

de hoogmis van l0 uur. Danl< aan allen die hiervoor hun

beste beentie voorzetten. Het werd een fijne en gezellige

gebeu rtenis.

Onderwijs Mos ging te water in
de vrije leefschool akl<erwinde

Nieuws uit het polderschooltie
Vanaf dit schooljaar doen we met onze leefschool mee

met het MOS-prolect (milieuzorg op gchool).

We openden met een boeiende projectweel< rond
"water". Samen met alle leefgroepen verdiepten we ons

in dit toch wel interessant onderwerp. Heel wat
activiteiten l<wamen hieraan te pas. Om er enl<ele te
noemen: een watertoneel, een waterrecePtie, exPe-

rimenten met water, waterleidingen, kranen van dichtbij
bestuderen, dansen en bewegen op muziek. Als je daar

niet het water van in de mond l<rijgt... .We startten ool<

ell<e dag met onze fles te vullen met 66n liter wacer en

we probeerden die ook leeg te drinl<en tegen het einde

van de schooldag.Wat dan ook weer het waterverbruil<
in de toiletten merl<elijl< deed stijgen!

Dean en Matisse schreven na de eerste dag:

Zoals jullie al weten doen we dit jaar mee met het MOS - project,

Ons thema is water. ledereen moest iets meebrengen in verband

met water.Velen brachten duikbrillen en snorkels mee. De eerste

dag begon met een schitterend toneeltje van de leefgroepbegeleiders

en de directeur. Nu weten we al dat we water voor heel veel dingen

gebruiken o.a. om te sporten of om iets te vervoeren.We kregen

ook een drankje (munt, bosbessen of citroensmaak). ledereen heeft

ook een naamkaartje gekregen en moet daarop een naam schriiven

die iets met water te maken heeft. ledereen moet ook een literfles

tegen het einde van de dag opdrinl<en. Het wordt vast en zeker een

heel boeiende week.We zullen zel<er en vast v66l bijleren over water.

Paul Rogiers

De l<inderen van leefgroep 4 kropen in hun dichterlijke pen:

Wees heel zuinig met je water
Anders krilg je problemen later
Als je nog lang wil leven

Moet je water geven

(Lien)
Samenzijn rond de l<erststal - Uitbeelding van het l<erstverhaal op l<erstdag
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Bibliotheek

Meer zuienkerkenaars
naar "DE BOEKENNOK"

2005 zit er op:tijd dus om de werl<ingsresultaten van de

Zuienl<erl<se bibliotheek even op een rijtje te zetten. Het
voorbije jaar l<wamen er 368 leden over de vloer.van
"De Boekennol<" om zich regelmatig van lees- en

luistervoer te voorzien. Dit betel<ent dat er l9 leden meer

ingeschreven werden dan in 2004. Het Zuienkerkse
ledenbestand stijgt dus met 5%.

Jammer genoeg resulteerde dit niet een stiigend aantal

uitleningen. ln 2005 gingen er in totaal 11.220 boeken,

strips en avm-materialen de deur uit. We moeten dus

een daling in het aantal uitleningen vaststellen van l9%.

ln Zuienkerl<e zijn het duidelijl< de jongeren die gretig

proefden van het bibliotheel<aanbod. 234 l<inderen

ontleenden namelijl< samen 8.337 jeugdboeken.Vooral de

strips gingen als zoete broodjes de deur uit. 134
volwassenen l<wamen regelmatig naar "De Boekennok".
Zij ontleenden zowat 2.1 l4 romans en 640 informatieve
boeken.

De boel<encollectie werd met 333 nieuwe boeken
aangevuld.Voor de kinderbibliotheek werden er maar Iiefst

262 gloednieuwe jeugdboeken aangel<ocht. De Zuien-
l<erl<se bibliotheek"De Boel<ennol<" heeft nu al 9.222 titels
onder dal<. Regelmatig worden er in Zuienl<erke ool<

boel<en, cd's en cd-roms ingelast van de buurbibliotheel<
Blankenberge.

De trouwe bezoel<ers l<onden zo van een groter en

wisselend assortiment genieten. De uitleencijfers tonen
aan dat die Blanl<enbergse materialen ook door de

Zuienl<erl<se trouwe leden gesmaal<t werden.

Alle bibliotheel<bezoekers wensen we alvast een warm
2006 toe,vol lees- en luisterplezier. Onze wens is dat we
volgend jaar nog meer Zuienkerkenaars naar"De Boel<en-

nok" l<unnen lokken!

Een greep uit de aanwinsten

VOLWASSENENAFDELING

Romans
Tot il< jou vind / door John lrving
Het keerpunt / door Nicholas Evans

De engelenmaker :roman / door Stefan Brijs

lnformatieve boeken
De magie van de moederschoot / door Bo Coolsaet
Mijn status is positief / doorAnnemie Struyf ;foto's
van Lieve Blancquaert

JEUGDAFDELING

Leesboeken
Henna op le huid / door Dirk Bracl<e

Harry Potter en de hal{bloed prins / doorJ.K. Rowling
De griezelbus 5 en 6 I door PaulVan Loon

Weetboeken
Guinness world records 2006

Adres: Gemeentelijk Complex:
Uitleenpost De Boekennol<
Nieuwe Steenweg 37
8377 Zuienkerke
Telefoon :050 / 42 45 45

E-mai l: zuienkerke@bibliotheel<.be

Openingsuren: woensdag : 17.00 - 19.00 u

zaterdag : 10.00 - 12.00 u

r::na:.:!...::fa,.,j.:ti{41:.:.::t:::!!ji:ril:i:iir"{rili:eBli,rirllil

Blankenbergse stwg +il1 - 83lZ Zuienkerke

OSOI+> +3 +4- Fax o5o/4r e7 zs

E-ma i I : acta-press. bvba@pandora.be

' Ha ndels u'"'."2",::: 
i;flxi#ili

geboortel<aa rtjes - h uwel ij l<sl<aa rten
. Tijdsch riften. Fotol<aa rten

Mits afgifte van deze advertentie
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DerdeWereld

ll.ll.ll.
Onze jaarlijkse I l.l I . I l-actie was ook dit jaar terug een succes'

Rond I I november trokken onze vrijwilligers de baan op en ze keerden terug met een heuse buit.

ln 2005 klopten we opnieuw alle vorige jaren met een totale opbrengst van 2.270,30 euro

,&m.ru $#{*u ,HLi{$ }*q*iffitrf,q'ffir$q,#: :

ffi,ffi ffi)s-fl"fi hil$-'wei-l},t,} ilt [J\d-# [HfilT$q,fl,] ffi w{, ffiih-$ h4 frfl$ il:] I

2002 1.776 euro
2003 2.026,20 euro
2OO4 2. I 39 euro
2005 2.27OJA euro

Sofie Fransoo

Vrijwilligers die willen meewerl<en aan de actie zijn steeds welkom!
U neemr contact op met Sofie Fransoo (0497 07 69 64, sofiefransoo@hotmail.com).

Schrijnwerkerij Wybo Kurt
Blankenbergsesteenweg 13 - 8377 Zuienkerke

Tel. 050141.19.88 - F ax 050142.89.59

GSM 0476140.94.15
E - mail : Wy b o. kurt@b e lg ac om. n e t

Website : www. wybo-kurt.be

Nieuwbouw - Renovatie

CAFE. RESTAURAff
,fiU'S'(ALSIJDE

BLANKENBERGSE STEENWEG 66

8377 ZUIENKERKE

05014279 27

gezellig interieur
specialiteit van ribbetjes, cote d l'os

meeneemgerechten mogelijk
menu's, steengrill en fondue op reservatie

woensdag en do'nderdag gesloten
schoolvakanties alle dagen geopend.

HOUT . PVC
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Verenigingen

Vereniging in de kiiker:
KVLV Meetkerke 75 iaar

Op 20 november 2005 vierde KVLV Meetl<erke haar 75-

jarig bestaan.

Een kleine historische schets.:

Onder impuls van de Boerenbond werden vanuit Leuven

plaatselijl<e afdelingen van de KVLV opgericht en Sestuurd.
Zo werd Meetkerl<e in 1930 opgericht. Maar Meetkerl<e

heeft een ouder verleden. ln l9l I werd onder impuls

van pastoor Flamen de Sint-Annagilde voor gehuwde

vrouwen gesticht. Ook de Congregatie van Jonge
Dochters werd boven de doopvont gehouden.

Uit deze verenigingen is dan de boerinnenbond ontstaan.

Pastoor Flamen zorgde ervoor dat deze bond openstond

voor alle standen en dit was enig in zijn tiid.

Flamen zag in de Boerinnenbond drie grote K's : Kerk -
Kinderen en Keuken. Tot op heden is dit nog zo in de

bond, maar natuurlijk aangePast aan de hedendaagse tijd.

Voor de oorlog kwam de KVLV meestal samen voor
godsdienstige en ernstige thema's. De K van Kerk
primeerde. De tijden zijn echter veranderd' Nuttige
spreel<beurten en lessen kwamen de laatste 25 iaar meer

en meer aan bod, onder andere over lichaamsverzorging,

relatieproblemen, thuiszorg, en Yooral kool<lessen met

de alom gel<ende kookboeken van de KVLV.

KVLV Meetkerke is een vroliike vereniging, dat kan men

lezen in de verslagen. Woorden als 'iedereen tevreden

naar huis"veel gelachen''een lekker etentie''t was in de

late uurtjes' komen regelmatig teru8.

:i1 li.1 futarc H UY=

#r*lr#-" ft":r*- e* #il':r#g:k!v*ri<+t:

lsv#r#* rtc:* ;#*d, sl+e,tsf*5t,
i*sieierrd*, ***...

l'*,pP,'.r:;;q
S*?? tu4t[il..*Htil {Ir]isnkerke} S$1"4 *dI$/?F S? t*
. *5*13? 15 *{i iiiVrriilf 4lli I ',1 '

LffiT 1@ryi
De grootste verdienste van KVLV Meetkerke is de mensen

van Meetkerke samenbrengen en nieuwe inwoners
opzoeken en oPnemen in de vereniging.

- **ts.lt1t,

ln het huidig bestuur van KVLV Meetl<erl<e zitten:

Alexander Rodenbach, proost
Ceci le Demaecl<er- Dewitte, voorzitster,
Christiane De Love-Van Zandweghe, secretaresse

Rita Joncl<heere-Deloddere, bestuu rsl id

Carine Deloddere - Missault, bestuurslid

G ratien ne Stroo-Missault, bestuurslid

en afgevaardigde AGRA.

Biljart 2000

Zaterdag l4 januari 2006 huldigde Biliartclub 2000 de

kampioen van het afgelopen speeliaar .

Lucien Dewulf versloeg de winnaar van 2004 Alain De

Vlieghe met I punt. Tijdens het jaarliil<se souper werd

dit uitbundig gevierd. Elke laatste vrildag van de maand

l<omt de club bijeen in het Boldershof.
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Preventie

Com putercri m inal iteit

Het gebruil< van computers en lnternet is niec meer weg
te denl<en uit onze wereld. De verwerl<ing van gegevens

en zal<en gaat zeer snel zonder dat men soms de woning
uit moet. Maar van dit gemal< mal<en dieven en
georganiseerde dievenbendes ook gretig gebruik. Het
lnternet biedt hen immers een manier waarop men met
zeer weinig middelen een zeer grote groep slachtoffers
lcan bereil<en.

Er zijn ondertussen al diverse vormen van computer-
criminaliteit. Vaak zijn deze bedoeld om aan informatie
te l<omen of om mensen op te lichten. Bij het oplichten
maal<t men gebruil< van verschillende methodes. Zo
ontvangt een pc gebruiker een mail waarin wordt gesteld
dat hij een grote som geld kan l<rijgen op een zeer simpele

manier.

Opvallend is dat de pc - gebruiker vaak ook geld moet
overmal<en, al dan niet als waarborg. Uiteraard is de pc
gebruiker zijn waarborg kwijt en zal nooit iets zien van
het beloofde bedrag.

Maar ook bij het kopen of verkopen via lnternet slaan de
dieven toe. Bij het kopen situeren de meeste klachten
zich rond het feit dat de gekochte goederen nooitgeleverd
worden. Bil het verl<open gaan de dieven vaak anders te
werl<.

Zowordt bijvoorbeeld overeengel<omen om een wagen
te l<open, de verl<oper l<rijgt nadien een cheque toe-
gestuurd waar het bedrag een stul< hoger is dan de koop-
som. De verkoper wordt gevraagd om het restant te
storten op een buitenlandse rel<ening. Nadat de wagen
is afgehaald blijl<t dac de cheque vals of niet gedel<t is.

L-TJ ffi#irrureffi
* *t'1 &4 # # t Li ilf'+ *1-r #ti

TAhtI& tr*#5il 1Jitr$t1jutr -i,ffl#t{#*F

De Smet De Noeyerloon 8

8420 Wenduine

Tonio@wendimo.be

Ool< persoonlijke gegevens zijn zeer interessant voor
dieven. Hier gebruil<en dieven ool< verschillende
technieken. Een van de meest gekende is hacl<ing. Bij

hacl<ing gaan onbel<enden zich proberen toegang te
verschaffen tot een computersysteem.

Men maakt daarbij gebruik van fouten in het besturings-
systeem en gebruikt deze achterpoortjes om binnen te
dringen. Gegevens die ze te weten komen kunnen ze

steeds gebruiken of indien er echt kwaad opzet in het
spel is kunnen ze ernstige schade aanrichten op uw pc.

Een andere vorm dat de kop opsteekt is het zogenaamde
Phising. Met Phising proberen criminelen aan belangrijke
persoonlijke informatie en pas\ /oorden te komen die een

lnternetgebruiker nodig heeft om zijn zaken te verrichten
via lnternet. Een gebruiker krijgt een officieel ogende e-

mail van bijvoorbeeld zijn bank waarin staat dat wegens
problemen enkele van zijn geteyens ontbrel<en en hij deze

opnieuw dient in te vullen.

Via de aangeboden link komc men echter niet op de
officidle site maar op een pagina met een identieke lay -

out. Wanneer u er niet op lec en de gegevens gewoon in-
vult zullen deze doorgestuurd worden naar de crimineel
die dan toegang kan krijgen.

Met de meest recente beveiligingsupdates zal de pagina
in de eerste plaats niet kunnen worden weergegeven.

Verder kan men ook aan het lnternetadres zien dat de

site niet de offici6le is van de bank. Voor bankzaken
gebruil<t men een speciale beveiligde sites. Deze sites
hun adres beginnen steeds met https://, in plaats van het
gewone http:ll.

Caf6 en Feestzaal

De lYieuwe Blauwe Toren

Zaal voor alle -eele-eenheden tot 200 personen:
huwelijken, communiefeesten, vergaderingen.

rouwmaaltijden
Eigen keukenl - Ruime parking!

Blankenbergse Steenweg 2 - 8377 Zuienkerke
Tel./Fax 050/31 44 65 - GSM 0497142 32 98
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Daarnaast zal het lnternetadres vaak zeer lang ziin en

zullen spaties en streepjes worden gebruikt om de offici6le

herkomst te camoufleren.

M ee r i nformatie over computercriminaliteit?
De federale pelitie heeft een gespecialiseerde afdeling om

computercriminaliteit te bestrijden. U'kunt hen steeds

contacteren via mail op dit adres:contact@fccu.be

U kunt ook meer leeen op de site van de federale politie:

http://www.fedpol.be

-I-I(BC
verzekeringen

Michel Beirens-Erna Willems
Oostendsesteenweg 92

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

Tempelhof 65
8000 St. Pieters Brugge

CDV nr.:30876

ALLE VERZEKERINGEN
BELEGGINGEN

En vooral een vakbekwame service

De belangrijkste tips:

Bewaar gebruiksnamen en paswoorden persoonliik

en geef deze aan niemand door

Maak regelmatig back-ups Yan u\i{ belangriike gege-

yens en bewaar deze op een andere plaats dan bii

de computer

Gebruik legitieme software

Installeer een firewall (tegen aanvallen en hacking

op uly computer en ter bescherming van de uhgaande

gegevens)

lnstalleer anti-virus software {tegen alle vormen van

computervirussen)

lnstalleer anti-spyware-software {om uw per-

soonlijke gegevens niet te laten lekker op lnternet)

Voer regelmatig updates uit van uw besturings-sy_s-

teem, uw software, uw firewal], uw anti-virus-soft-
ware, uw anti-spyware-sokware, ...

lndien u over een draadloze {wir':eless} verbinding op

internet beschiktgebruik de beveiliginpopties Yan uw

draadloos station {SSIQWEP,WPA, filtering,...), afhan-

kelijk van de mogelijkheden van het toestel

Filip LAGROU
HERSTELLINGEN EN INSTALLATIES

Frlluur
YIENTT[GE

Blonkenbergse Steenweg 7 4
8377 Zuienkerke

Tel. O5O/42 47 47

Sluitingsdog: moondog
Open: n.3O-14.30 & 17.30-23.3O u

zoterdog tot 24 u
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ELEKI-RICITEIT

CENTRALE VERWARMING . SANITAIR

Nieuwesteenweg 49 . ZUIENKERKE

Tel. 050/41 54 25 . Fox. 050/41 83 54
O476125 57 14 . E-moil: filip,logrou@pi.be



Burgerlijke Stand

Geboorten

TIEBE POLLET,
geboren te Oostende op l2 ol<tober 2005,zoontje van

DeVlieghe Heidi en Pollet Kris,wonende te Zuienl<erke.

MARIE LINGIER.
geboren te Brugge op l4 oktobelr 2005, dochtertje van

De Meyer Sisl<a en van LingierYves,wonende te Nieuw-
munster

FEMKEVAN D!ERENDONCK,
geboren te Brugge op 24 ol<tober 2005, dochtertie van

Keul<elinck Nathalie en Van Dierendonck Wim, wo-
nende te Zuienl<erke.

ESTEE D'HOOGHE,
geboren te Brugge op 4 november 2005, dochterje van

LooseValerie en D'Hooghe Pietecwonende te Meet-
l<erl<e.

ALIX D'HOOGHE,
geboren te Brugge op 4 november 2005, dochterje van

LooseValerie en D'Hooghe Pieter,wonende te Meet-
l<erl<e.

BELLE SERLET,
geboren te Brugge op 7 november 2005, dochtertje
van Abraham Els en Serlet Tom , wonende te Zuien-
kerke.

STEFANIE DE KLERCK,
geboren te Brugge op l4 november 2005, dochtertje
van Boiy Petra en De Klerck Bruno,wonende te Meet-
l<erke.

LARA DE RYCKE,
geboren te Brugge op I 5 november 2005, dochtertje
van CallewaertAnn en van De Rycke Dominique,wo-
nende te Zuienkerke.

NIKA NEELT'E MAES,
geboren te Zuienkerke op 30 november 2005,
dochtertje van EngelsTamar en Maes Filip,wonende te
Houmve.

ELINE D'HOORE,
geboren te Oostende op l9 december 2005,dochtertje
van DesmedtVeronique en D'Hoore Dirk, wonende
te Houtave.

ALEX DE GROOTE,
geboren te Oostende op 22 december 2005, zoontje
van De Wolf Jutta, en De Groote Filip, wonende te
Nieuwmunster.

BAPTIST PITTERY,
geboren te Brugge op27 december 2005,zoontje van

Verhelst Nathalie en van Pittery Stefan., wonende te
Zuienl<erl<e.

ALINE LIEBAERT,
geboren te Brugge op 2 januari 2006, dochtertje van

Goes Dorine en van Liebaert Peter,wonende te Hou-
tave.

ROY SCHOOT,
geboren te Brugge op 6 januari 2006, zoontje van
Vanserver Marcia en van Schoot Erwin, wonende te
Zuienkerl<e.

SLAGERIJ

EIIMfr
SPECIALITEIT

gehakt, worst,
droge worst,
bloedworst

Nieuwe Steenweg 60,

8317 Zuienkerke
Tel. 050141 13 4l

www. slagerijherm an.be
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WARDVERHELSL
geboren te Brugge oP 7 ianuari 2006, zoontje van

Hudders Leen en vanVerhelst Dieteriwonende te Meet-

kerl<e.

BAVO LIDOU,
geboren te Brugge op 9 januari 2006, zoontie Van

Wulpen Chantal en van Lidou Luc, wonende te Zui-

enl<erl<e,

lA ij w e nse n T iebe, N arie, F em ke, Estde, Alix, Belle, Stef a ni e,

Lara, Nika Neeltje, Etine Alex, Baptist, Aline, Roy,lA ard en

Bavo een tang,gezond en gelukkig teven toe!

Huwelijken

WYBO KELLY, geboren te Brugge op 5 ol<tober

1977 en BOONE GLENN, geboren te Knol<ke -
Heist op 20 juli 1977,gehuwd te Zuienkerke op l7
december 2005, wonende te Zuienkerke'

Proficiat aan de jonggehuwden.

Overlijdens

BOUCKAERT JEAN,
geboren te Kortrijk op 3 april 1946 en overleden te
Zuienl<erl<e op 8 oktober 2005, wonende te Nieuw-
munster.

TUBEX ERIC,
geboren te Brugge op I 5 februari I 95 I en overleden te
Zuienl<erl<e op l5 oktober 2005, echtgenoot van Kino
Brigitte, wonende te Zuienkerl<e

MONTEYNE PATRICK.
geboren te Meetkerl<e op 4 oktober 1964 en overleden

te Zuienl<erl<e op 24 oktober 2005, wonende te Zuien-
l<erl<e

CASIER MAGDALENA,
geboren te Westl<apelle op8 iuli 1922 en overleden te

Zuienl<erl<e op 20 december 2005, weduwe van Priem

Alidor, wonende te Zuienl<erl<e.

Wij bieden de familie onze deelneming aan.

n*i1 o,

g&

gp zoek naqt
een ionge en

,,:#8fri,1"3I;i:..
lnge lde hetpt

ie daar graag
mee vooruit !

Voor info:
Nieuwesteenweg 25 Of:
8377 Tvienkerku K;nderopvong KAV

Gsn:0497/59.89.13 Tel.: 050/41.51.95

ambochtelijke geitenkoos
Ooenbare morkten:
woe., zat... Knokke - 7sn.: 5t. Michiels
donderdog: Wenduine
donderdognomiddogr f olkloremorkt Heist
vrijdog: Blankenberge

Verkoop in het kooswinkeltje:
woensdog: 14 - l9u.
donderdogr 9 - tZu. en von 14 - 18u.
vrijdog: 9 - tZu. en von 14 - 18u.

zaterdag:14 - 18u.

Meelkerksest root 16 - Zuienkerke - T el, 050 I 41 7 6 18
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@
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Jubilea

Op l8 ol<tober 1955 trouwden Yves Meire enYolande
Marcantuoni te Brugge ,waar ze ook heel hun huwelijl<s-

leven werkten en woonden.

lnderdaad het gaat omYves Meire ,gekend in het Brugse

automilieu. Hoewel zijn naam meestal het automerl< Opel

oproept,verkocht hij ook een tildlang Peugeot.

'Marcantuoni' verl<lapt meteen de origine van de jubi-

laresse:van ltaliaanse afkomst,geboren in Luik en gel<end

in Blanl<enberge,waar de familie lekl<ere ijscrdme verkocht
en ook nu nos verl<oopt.

Een afvaardiging van de gemeentelijl<e overheid ging dit
koppel feliciteren bij hen thuis te Zuienkerke op I 3 okto-
ber 2005

Gabri6l Stroo en Lisette Debrauwere huwden op 3

ol<tober 1955 te Zuienl<erl<e, waar ze tot in 1994 een

landbouwbedrijf runden. Sindsdien genieten ze van een

welverdiende rust in "Het Molenhuis" waar Lisette
opgroeide.

Lisette en Gabridl hebben twee zonen en twee dochters,
tien kleinkinderen en 66n achterkleinkind.Zij vierden hun

Gouden Jubileum op 6 november omringd door familie
en vrienden en ze werden gehuldigd door de gemeente-

lijke overheid.

lacques Demeyere, schepen van feestelijkheden

DAMESKAPSALON

GBECO
de decker chontol

nieuwe steenweg BB

8377 Zuienkerke
tel, 050/41 84 14

B-nAtUfe getuk hual je uit jezelf

Een open persoonliike benodering
voor mensen die diepgong in hun leven willen.

Motivofietroining om ie eigenwoorde le vergroten, meer

zelfvertrouwen uit ie strolen, ie creotiviteil noor boven te.holen...

Persoonliike cooching ,ono[ l2 loor
Cooching voor bedriiven

B-NATURE - Veronique Beouprez
Oude Molenweg22 - 9377 Meetkerke
047 5/91.65.30 Veronique.beouprez@telenet.be
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J'lensen van bij ons

Lies Engelen en
Antoon Vanhoutte

Eind vorig jaar werd Jozef DeVeuster, beter bekend als

pater Damiaan,verl<ozen tot de Grootste Belg. ln de

redactieraad vonden we dit een goede aanleiding om

twee Zuienkerkse Damiaankenners te interviewen.

Tijdens mijn bezoel< bij Lies Engelen en Antoon
Vanhoutte thuis in de Weimanstraat was het geani-

meerde gesprek over deze bijzondere man al Sestart
nog voor we gingen neerzitten.

"Damiaan was groot omdat hii klein was in ziin
eigen ogen"

"Damiaan was een liefdevolle vader voor iedereen en

in het bijzonder voor de melaatsen in Kalaupapa.

Aanvanl<elijk botste hil daar op onbegrip en was hij er

helemaal niet welkom. Hii veroverde echter de harten

van de zieke bewoners doordat hii ze heel goed

verzorgde en omdat hii hen als mens altijd zeer nabij

was.

Ook van zijn oversten l<reeg hij tegenl<anting omdat hij

risico's nam voor ziln eigen gezondheid en omdat hii

ook niet-l<atholieken zalfde wat l<erkrechtelijk niet

toegelaten was. Damiaan heeft moeiliil<e momenten

gel<end, waarop hii l<raal<te en het niet meer aankon.

Dan klom hij op de rotsen waar hii de aanl<omende

schepen l<on zien en de mogelijkheid had om het eiland

te verlaten. Toch l<wam hij altiid terug naar beneden

omdat hij wist dat niemand anders deze groep uitge-

stoten mensen zou oPvangen en verdedigen. Damiaan

was groot omdat hij klein was in zijn eigen ogen. Hij

vond dat hij enkel ziin plicht deed als priester en

missionaris en dat hii eigenlijl< nooit iets speciaals gedaan

heeft."

Lies en Antoon werden voor het eerst met het

lepraprobleem geconfronteerd in Kongo' Antoon gaf

er les aan de universiteit Lovanium in de hoofdstad

Kinshasa en Lies was actief in een melaatsendorp in

Kivu.

Tijdens haar verbliif in Kongo zorgde zij er ool< voor

dat haar adoptiekinderen goed terechtkwamen. Haar

adoptiedochter Marie Jeanne verraste hen iaren later

door onverwacht op het televisiescherm te verschiinen

samen met haar echtgenoot die als Kongolese eerste

minister zijn land vertegenwoordigde tiidens de begra-

fenis van paus Johannes Paulus l.

Terug in Belgi6 werden Lies en Antoon in hun woon-

plaats Torhout gevraagd om mee te werl<en in het

plaatselijk comit6 van de Damiaanactie. Ze maakten al

snel kennis met de nationale vereniging en Antoon
engageerde zich om aan de bekendheid van deze

organisatie te helpen werl<en. Hij gaf zowat overal in

Vlaanderen voordrachten, eerst louter verbaal, later

ondersteund door dia's en uiteindeliil< met de meest

moderne projectieapParatuu r.

"Met 40 euro redt de Damiaanactie een
mensenleven"

" De Damiaanactie zamelt geld in om mensenlevens te

redden. We trekken onder meer naar verenigingen en

scholen om stiften te verkopen. De medische weten-

schap is gelul<kig zo ver gevorderd dat we iedereen

met lepra kunnen genezen.

Met 40 euro redden we een mensenleven. De

opbrengst van onze inzamelactie gaat daar volledig

naartoe. We zijn een oPen huis, waarin al onze

beroepskrachten en vriiwilligers inzage l<riigen in de

rel<eningen. Dat wel<t vertrouwen bii de mensen die
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ons steunen. Want de Damiaanactie dat zijn niet de

mensen in Brussel,maar de Belgische bevolking die ach-

ter Damiaan staat en ons een mandaat geeft om mensen

te genezen."

ln 1970 l<wamen Lies enAntoon in Zuienkerke wonen,
y,taar ze startten met de vormselcatechese, meewerkten
aan de processie en de missienaaikring en zich
engageerden in talrijke andere parochiale initiatieven.
Damiaan bleef hen hierbij steeds inspireren. Zezetten
enl<ele jaren geleden nog een nieuwe stap toen ze in
Kortrijk het Damiaanvormingscentrum opstartten.

Antoon geeft er voordrachten en Lies doet de

boel<houding en verzorgt het onthaal en de catering.
Verenigingen, klassen en andere groepen zijn welkom
voor een halve of een volledige dag, waarbij het
verteltheater 'Kamiano' en een filmforum tot het
gevarieerde aan bod behoren. JefVermassen, de grootste
pleitbezorger voor de verkiezing van pater Damiaan

tot Grootste Belg, heeft dit vormingscentrum geopend.

"Oudjes gaan de confrontatie aan met de jeugd"

"lnteressant binnen dit geheel is zeker de theater-
monoloog'Kamiano', zoals pater Damiaan door zijn

melaatsen genoemd werd. Aan de hand van brieven,

dagboel<fragmenten en aangrijpende verhalen wordt het
leven van Damiaan opnieuw tot leven gebracht. Acteur
DenijsVan Killegem brengt een verhaal van ongeveer
een uur dat gei1lustreerd wordt met muziek en licht.

Op de achtergrond toont een sterl<e multimedia-
presentatie sfeervolle en historische beelden. Ons
aanbod boeit volwassenen, maar spreekt ook jongeren

aan. Hierdoor genieten we enige bekendheid in het
buitenland. ln een Duitse krant waren we zelfs goed

voor de krantenkop "Oudjes gaan de confrontatie aan

met de jeugd".

Uiteraard zien wij dit zelf helemaal niet als een

confrontatie, maar wel als een positieve dialoog met
jongeren over de waarden van Damiaan."

CENTRU,IA HOUTAVE
Ontdek deze u itzonder li Jke gezellige

RESTO - BISTRO - TEA ROOM

TRAVflIE

Wisselend e suggestiemenu
Huisgemoakt roomijs,

Torte Totin en ponnekoeken
U nieke occomodotie voor:

F amilief eestj es, zakendiner s,
rouwmooltijden

mox. 30 Pe?sonen
Reservotie gewenst: O5O/32 00 63
Woensdog en donderdog gesloten
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Jammer, er is geen winnaar voor onze puzzel van oktober 2005.

Het artikel van het sinterklaasfeest was niet verschenen en daarom kon nummer 3 van de puzzel met het

woord sapperdepie niet ingevuld worden Onze welgemeende excuses aan alle puzzelaars die tevergeefs achter

de oplossing gezocht hebben

ln februari zullen daarom twee winnaars getrol<l<en worden.

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

2. Als alles correcr is ingevuld krijg je verticaal, in de gearceerde val<ken een volledig woord te lezen. I en J

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

meerdere woorden (KoningAlbertplein) sluiten aan zonder sPatie

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

straat, 17 8377 Zuienkerke v66r 3OtOZt2005. Enkel het verticale woord volstaat dus niet!

4. Onder de juiste inzendingen wordt 66n winnaar uitgetrol<ken die een waardebon van

€ 10.00 toegestuurd krijgt

F-

Gemeente:

l. in welke steenweg wordt rotonde aangelegd

2 regionale zender

3. retributiereglement voor gebruik ..,,.

4. bodemsaneringfonds voor tanl<stations

5, wat breidt KAV uit

6. wie komt er I I februari naar Blankenberge

7. familienaam biljartkampioen

8. jongeren lijn abonnement

9, voor welk domein is er hoop

10. waar bevindt zich het damiaanvormingscentrum

I l. beginletters van beveiligde sites

12. pastoor Meetkerke

13. regisseur Kleiem (familienaam)
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I,oodgietersbedrijf
Getdof Danny
lnstallatie en onderhoud van
Centrale verwarming
Sanitair
Koper- en zinkwerk

Brandertechnieker
mazoutl gas tank- keuringen
en zwembaden

Leeglandstraat 15

8377 Zuienkerke

tel. & fax050132 39 76

T,ILTIENIMNTOOB

DEMEBBISSEMT.

OOSTENDSE STEENWEG 20

8377 MEETKERKE

TEL, 050/312485

FAX 050/32 09 17

UW PARTNER IN:

BELEGGEN

LENEN
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OPROEP AAN AL DE VERENIGINGEN

STUUR ONS UW JAVARKALENDER,
\^v/IJ PUBLICEREN ZE G;R/ATIS

ARTIKELS BINNEN VOOR T APRIL 2006
onn. michiels@publ ilin k. be

MAAK OOK GEBRUIK VAN DE ACTIVITEITENKALENDER
IN DE GANG VAN HET GEMEENTEHUIS

ZO VERMIJDEN DE VERENIGINGEN
ACTIVITEITEN OP HETZELFDE MOMENT TE ORGANISEREN.



Teru gkerende evenementen

ma

di

di

4d. di

di

u{oe

woe

woe (behalve

2d'woe vld ma.)

2du woe

don

volleybal

turnles

kaartnamiddag

bolling op troumadame

volleybal

warme maaltijd

kaartnamiddag

Vakantiegenoegen,s

Vakantiegenoegens

KBG Zuienkerl<e

KBG Zuienkerke

30-70 volleybalclub

Parochie

Gepensioneerdenbond

Meetl<erke

Sint-Michielskoor

Gregoriaans zangkoor

Fedes

De Troefkaarters

Driekoningenkaarters

Biljart 2000

Sportzaal

Sportzaal

Boldershof

Boldershof

Sportzaal

Boldershof

Sportcentrum

t9

t9

l4

IA

2t

r2. t5

t4

t9 repetitie zangkoor Sint-Michielskerk

t9

t6-17

r7- t8

t9

t9

70

rePetitie koor

kleuterdansen (4-5 jaar)

kinderdans(6-8 iaar)

kaarten

kaarten

bitjart

Sint-Michielskerk

Gemeenteschool

Boldershof

Drie Koningen

Boldershof

l"u vrij

2d" vrij

Laatste vrij

v/d maand

2d'zon

vld maand

2d" en 3d"

zon v/d maand

iedere dag op afspr. pracl<tisch gebruik EM

a478167.33.29

8-il militaria ruilbeurs

l5-18.30 schieting wip

BlauweToren Nieuw BlauweToren

Blauwe Torenvrienden Nieuw BlauweToren
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Cecile Strubbe Nieuwe Steenweg l9
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Februari 2006

zat 4

zon 5

Zat4

ma6

ma6

9.30

20

20

t8

t3.45

D- jeugd meisjes -VKTorhout

3d" prov.dames -Wivo Wingene

Quiz

3du prov. heren -
VC Pervol Ruiselede

Stevig op beide benen,

spreker Druwe Brigitte

"Cholesterol: ool< jouw risico"

spreker Hilde Six

l<aarting voor jonge wielrenner

3d" prov. Heren -
De Beerlanders Beernem

Zoete taarten en vlaaien

cholesterol vriendelijl< koken

met De Brabandere Lieve

toneel: Grijze Garnalen

volley Mehoni sportzaal

KVLV Zuienkerke cafetaria

KVLV Nieuwmunster De Bommel

vakantiegenoegens

volley Mehoni

Tom Stubbe

volley Mehoni

KVLV Zuienkerke

KYLV Houtave

sportcentr. Meetk.

sportzaal

cafetaria

sportzaal

cafetaia

De Maere

l4

vrij l0

zatll

din 2l

don 23

t9.30

t4

I9

70

vrri 74

zat25

zon 26

Maart 2006

20

20

I9.30

Kleiem sportzaal

KVLV Zuienkerke cafetaria

Kleiem sportzaal

gezinsavond: Bruine koeien

geven chocolademell<

toneel: Grijze Garnalenvrij 3

zat 4

di7

7A

20

t6-20 bloedinzameling

38

Rode KruisVlaanderen sportzaal
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Vervolg Maart 2006

vr.ij l0

zatll

zon 12

zatll

zon 12

zon 12

woe 15

vrii 17

vrii 17

vrii 17

zar 18

don 23

zat25

woe 29

2A

20

t8

t9

t4

I8

20

20

20

t4

9.30

il

2A

20

20

I9

souper bloedgevers

C-jeugd meisjes - Slovo Brugge

3d" prov Heren -
Knack Randstad Roeselare

toneel: Sex en Jaloezie

kaartavond tvv. aankoop

didactisch materiaal

Swingpaleis

toneel: Sex en Jaloezie

toneel: Sex en Jaloezie

karnaval

kookles met Stijn

Bommelaar

vriendenkr. bloedg.

volley Mehoni

volley Mehoni

Bommelaar

Polderschooltie

KVLV

Bommelaar

KBG

De Bommel

sportzaal

sportzaal

sportzaal

De Bommel

sPortceiltrum

La Palma te Gits

De Bommel

Boldershof

sportzaalD-jeugd meisjes regionaal-De Haan volley Mehoni

C jeugd meisjes - Davolo Loppem

I 3d" prov.dames - VolleyVenus Oostkamp

KVLV Houtave De Maere

April 2006

zat I

zatS

di il

zat l5

di t8

di t8

r0.30

20

t9.30

19.30

t9.30

C-jeugd meisjes -Knold<e Heist

3d" prov.dames - Bevo Roeselare

bloemsch il<ken voor pasen

paasfeest

Een boon voor koffie * l<ookles

'Zorg voor jezelf'-Sp: Miel<e Verheyen

volley Mehoni

volley Mehoni

KVLV Zuienkerl<e

de gezinsbonden

KVLV Zuienkerl<e

KVLV Nieuwmunster

sportzaal

sportzaal

cafetaria

sportcentrum Meetk.

caletafla

De Bommel

39

DATUM UUR ORGANISATIE PLAATS

DATUM UUR ORGAN]SATIE PLAATS



POLDERKRANTJE, 3 I januari 2006

Driemaandelijl<s tiidschrift gratis aan de bevoll<ing aangeboden door het Gemeentebestuur in samenwerking met alle adverteerders.

INHOUDSOPGAVE

woord vooraf p. I onderwiis P.24

gemeenteraad p. 4- 10 bibliotheek P. 25

informatie p. I I - 14 derde wereld P.76

openbare werken en verenigingen P.27

technische dienst p. 15 Preventie p.28-29

landbouw & milieu p. I5- l8 burgerlijke stand p. 30-32

cultuur p. 19-20 mensen van bii ons P.33-34

ieugd P.22 polderkrant-puzzel P.35

vroeger & nu p. 23 eYenementenl<alender p. 37-39

Verantwoordelij l<e uitgever : Col I ege van Bu rge meester en Schepenen'

Redactieraad: Wim Cools, Noel Delaere, Els Fockedey, EvaVerburgh en Ann Michiels.

Verspreid: 3l januari, l5 april, l5luli, l5 ol<tober 2005.

Artil<elszijnaltijdwell<om.Gelieveze lmaand voorhetverschijnenbinnentebrengen.-ann.michiels@Publilink.be

De redactie behoudt zich het recht voor artil<els niet te publiceren, in te l<orten of te wijzigen.

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS

Gemeentebestuur Zuienkerke 050147.70.48 (fax'050/42.85.45)
fran ky.goethal s@ publ i I i n k. be

Politie Zuienkerl<e 050/41 . 14.14 (fax.050l4l .96.96)
Technische Dienst 050141.75.77 (fax.050141.75.77)

OCMW 05at42.79.98 ({ax A5U42 67 37)
sociale.dienst@ocmw-zuienkerke.be

Bibliotheek Zuienkerke 050142.45.45

PWA 050142.70.48 (woensdagnamiddag)
PWA Blankenberge 050142.99.42

IPZ Blanl<enberge-Zuienlcerke l0l of 050/41 . 10.05

Brandweer De Haan 050/41.20.20
lnformatie Elektriciteit, aardgas
kabeldistributie 078i 35.35.35
defect electriciteit 078/35.35.00
defect water 078/35.35.99
melden gasreuk 0800/65.0.65

defect OpenbareVerlichting 050142.74.48

OPENINGSUREN GEMEENTEHUIS
Het gemeentehuis is iedere werkdag open van 9 uu r tot I 2 uur en de woensdagnamiddag van I 3 tot I 6.30 uur.

Andere namiddagen is het gemeentehuis gesloten.
Elke eerste woensdag van de maand zijn alle diensten van het gemeentehuis open van l5 uur tot l9 uur:

Het gemeentehuis zal gesloten ziin op paasmaandag l7 april 2006

OPENINGSUREN P\^/A
ledere woensdagnamiddag van 13.30 tot l6 uur
OPENINGSUREN POST
ledere werl<dag van I I tot 12 uur
OPENINGSUREN BIBLIOTHEEK DE BOEKENNOK (aan de Nieuwe Steenweg)
lederewoensdagvan lTtot l9 uur.

ledere zaterdag van l0 tot l2 uur.Tel. 050142.45.45
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Restouront - Feestzool

De Grote Stove

Specioliteit: Forellen & C6te o I'os

Stefon en Notholie Pittery- Verhelst
Nieuwesteenweg 140

8377 Zuienkerke
Tel/Fox :050.42.65.64

Gesloten: dinsdog en woensdog
Feestzool tot lB0 personen

Emoil : info@degrotestove.be Website: www.degrotesiove.be
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De familie Govoert en medewerkers uerwelkomen L).
* Feesf- en bankefzoal, ideaal geschikt voor familie- en communiefeesten
" Groot zomerterros, en speeltuin met springkosteel

Korel en Mieke Govoert - Nieuwesfeenweg l, 8377 Zuienkerke

Tel. 050/4t 31 04 - fox, 050/42 63 I I
hoevelen doele@ skynet.be - www. hoevetend oel e. be

Korel Govoert,
Peter en Mieke Goemoere-Govoert

Oostendsesteenwe g 9, 8377 Meetkerke
Tel. 050/ 31 54 24
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