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Beste lezers, 

Zoals je al ziet op de voorpagina, is dit een speciale editie van ons Polderkrant-
je. Onze Nieuwjaarseditie 2010, brengt je opnieuw veel informatie over wat reilt 
en zeilt in onze gemeente. In de vorige uitgave las je het al, we gingen via een 
wedstrijd op zoek naar een nieuw ontwerp voor de kaft van het Polderkrantje. Ik 
maak hierbij al gebruik van de gelegenheid om de winnares, Jeannine Samijn, 
Blankenbergse Steenweg 23, te feliciteren met het prachtig ontwerp. Vanaf de 
volgende uitgave zul je haar werk kunnen bewonderen. 
De foto’s die je vooraan op de kaft aantreft, zijn allemaal genomen tijdens de 
nieuwjaarsreceptie en burgemeesterwissel die plaatsvond op 10 januari laatst 
leden. Met dank voor zijn inzet namen we afscheid van Henri Cuypers. In zijn 
toespraak loofde hij alle inwoners en het personeel van de gemeente voor het 
vertrouwen en de goede samenwerking tijdens zijn 12 jaar schepen zijn en 
15 jaar burgemeesterschap. Hij wenste zijn opvolger, Alain De Vlieghe, in zijn 
nieuwe functie het beste toe. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat hij van het toneel 
verdwijnt. Hij blijft als gemeenteraadslid meewerken aan het verdere beleid van 
onze gemeente. 
De twee toneelverenigingen hadden hun beste beentje voorgezet om Henri Cuy-
pers uit te wuiven en Alain De Vlieghe op een heel speciale manier te verwel-
komen als nieuwe burgemeester van Zuienkerke. Heel wat andere verenigingen 
en tal van vrijwilligers hadden er samen voor gezorgd dat de nieuwjaarsreceptie 
een gezellig samenzijn werd in de vorm van een kerstmarkt. Deze dag was het 
duidelijk dat we in onze ‘kleine’ gemeente, wanneer we allen aan hetzelfde touw 
trekken, er echt iets kunnen van maken. Aan allen een welgemeende ‘Dank u’ 
daarvoor. 
Dan rest mij jullie alleen nog een gezond 2010 toe te wensen, want een goede 
gezondheid is wat echt belangrijk is. 
Op de volgende pagina volgt de Nieuwjaarstoespraak van onze kersverse burge-
meester Alain De Vlieghe. 

Veel leesgenot en een spetterend 2010, 
Uw schepen van informatie, Wim Cools

3

Woord vooraf

OPENINGSUREN GEMEENTEDIENSTEN
Ieder werkdag van 9 uur tot 12 uur en de woensdagnamiddag van 13 uur tot 16.30 uur, behalve elke eerste 
woensdag van de maand is het gemeentehuis open in de namiddag van 15 uur tot 19 uur.
Op woensdag 3 februari, 3 maart en 7 april 2010 is er zowel op de dienst burgerzaken, financiële dienst,de 
technische dienst (dienst stedenbouw) en de politiedienst dienstverzekering tot 19 uur. 
Gemeentehuis is gesloten op: 09 EN 10 MAART 2010 WEGENS VERHUIS VAN ALLE DIENSTEN.
Paasmaandag 5 april 2010.
OPENINGSUREN POST: 
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 9 – 12.15 uur - Woensdag: 13.30 – 16.30 uur
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Wegens de verbouwing aan gemeentehuis 
zal het gemeentehuis gesloten zijn op 

9 en 10 maart 2010 

Alle diensten verhuizen op die dagen naar bureelcontainers
op de parking achter het gemeentehuis.

Vanaf 11 maart 2010 zijn alle diensten terug te bereiken in de bureelcontainers. 
Ook de post wordt ondergebracht in een bureelcontainer.

De geldautomaat zal tijdens de ganse duur van de werken niet beschikbaar zijn.

De werken aan het gemeentehuis zullen ongeveer een jaar duren! 

AANDACHT ! • AANDACHT ! • AANDACHT ! • AANDACHT ! • AANDACHT ! • AANDACHT !

U wenst een toffe gezellige avond te organiseren met vrienden, familie,… bij u thuis, maar u heeft geen zin om 
zelf te koken of om op restaurant te gaan.
Dan kunt u mij inhuren voor een gastronomisch geslaagde avond volledig naar uw wensen vanaf 8 personen.

The Art of Cooking verzorgt eigentijdse kookworkshops en – demo’s op een spontane en relaxte manier in een 
gezellige sfeer.

Kookworkshops te Houtave (maximum 6 personen voor de workshop, 
nadien kunnen de partners, vrienden,… mee aanschuiven aan tafel)
Kookdemo’s en –workshops op aanvraag bij u thuis of bij mij te Houtave

U kunt altijd The Art of Cooking inhuren voor het stylen & bereiden van food voor culinaire fotografie, voor 
reclame doeleinden, kookboeken en ter promotie van uw product.

Voor meer info:
mail stijnvandermeersch@telenet.be - tel. 0473/ 970539
www.the-art-of-cooking.be
Stijn Vandermeersch - Oostendse Steenweg 81 - 8377 Houtave

Gastronomie aan huis
Kookdemo’s en –workshops
Culinair advies
Foodstyling

BRO_ed.Jan10_100246-52 pag.indd   4 26-01-2010   16:41:19



5

Toespraak
TOESPRAAK 
BuRgEmEESTER ALAIN DE VLIEgHE 
ZONDAgZONDAgZONDA  10 JANuARI 2010

Geachte genodigden, beste Zuienkerkenaars,

Van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie 
van de gemeente Zuienkerke voor het jaar 
2010.
Vooraleer met mijn nieuwjaarsboodschap te 
beginnen, wil ik alle mensen van harte bedan-
ken die op de één of andere manier meewer-
ken aan deze dag.
Het is voor mij een belangrijk signaal als kers-
verse burgemeester te weten en te voelen dat 
zovele mensen achter me staan. Getuige ook 
de vele kaartjes, sms’jes, mails die ik de voor-
bije dagen heb mogen ontvangen en natuurlijk 
de grote opkomst vandaag.

Dit jaar is het voor Zuienkerke het jaar van heel 
wat veranderingen.

We zijn halfweg de legislatuur en volgens de 
afspraken die gemaakt zijn, zijn er heel wat 
wissels in de zuienkerkse politiek.
Vooreerst in de OCMW raad:
De OCMW leden:
Urbain Cherlet, Henri Demaecker, Remi De 
Clerck maken plaats voor Els Fockedey, Eddy 
Goethals, Ludwig Vanderbeke, Yves Demaecker

ANNELIES DEWULF, die 3 jaar voorzitter was 
van het OCMW, wordt schepen en 
NOEL DELAERE, die momenteel OCMW raads-
lid is, wordt de nieuwe voorzitter.

Misschien wel de voornaamste politieke wissel 
is die van Burgemeester.
HENRI CUYPERS die 6 jaar lang gemeente-
raadslid was, 12 jaar schepen en 15 jaar bur-
gemeester zet een stap terug en werd op 1 
januari gemeenteraadslid.

‘Politiek van in de wiege, stem Alain De 
Vlieghe’ een ludieke slogan die ik in mijn eer-
ste verkiezingscampagne heb gebruikt, in deze 
slogan zit veel waarheid.

Ik ben eigenlijk van jongsaf opgegroeid met de 
politiek van Zuienkerke, namelijk mijn vader 
Julien De Vlieghe, hier aanwezig, is gedurende 
36 opeenvolgende jaren schepen geweest van 
onze gemeente.
Het was toch wel een beetje zijn wens dat ik in 
zijn politiek voetspoor zou treden.
Ik heb dan ook veel steun en wijze raad gekre-
gen en het is ook een stukje door hem dat ik 
jullie hier mag toespreken als burgervader.
Pa, dank voor alles en ik ben zeer blij dat je er 
vandaag bijbent op het feest, waar je zo hebt 
naar uitgekeken.

Mijn Zuienkerkse politieke carrière begon in 
september 1993. 
Rik Dermaut, toenmalig OCMW raadslid, ver-
trok voor zijn werk naar het buitenland. Ik was 
zijn eerste opvolger en tot 31 december 1994 
zetelde ik in de OCMW raad.
In oktober 1994 stond ik voor het eerst op de 
lijst Gemeentebelangen.
Ik werd verkozen tot derde schepen.
Tot op de dag van vandaag ben ik altijd sche-
pen geweest.
Met de verkiezingen van oktober 2006 be-
haalde ik als lijstduwer de meeste voorkeur-
stemmen en zodoende is nu aan mij om het 
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burgemeestersschap van Zuienkerke verder te 
zetten.

Ik heb dan ook beslist mijn werk bij de firma 
Diapal stop te zetten om mij 100 % te kunnen 
inzetten. Bij deze bedank ik het personeel en 
de directie van Diapal, waar ik 27 jaar gewerkt 
heb, voor de vrijheid en steun om in het verle-
den mijn werk met de politiek te combineren.

Wat staat er te doen in 2010 en de komende 
jaren?
Vooreerst de verbouwing van het gemeente-
huis, dat start in het voorjaar 2010.
Het gebouw zal volledig ontruimd worden en 
alle diensten worden ondergebracht in bureel-
containers op de parking achter het gemeen-
tehuis.
De werken omvatten het bijcreëren van burelen 
voor de schepenen en voor nieuwe administra-
tieve diensten, het vergroten van burelen van 
de bestaande diensten, nieuwe en aangepaste 
locatie voor het OCMW, het plaatsen van lift 
om de toegankelijkheid van ons gemeentehuis 
te verhogen, voorzien van sanitair op het ver-
diep en het opfrissen van alle bureaus.
De werken zullen ongeveer 1 jaar duren.

De verbouwing van het sportcentrum van Meet-
kerke staat ook op het programma.
Deze werken omvatten in grote trekken: het 
vernieuwen van kleedkamers, douches en sa-
nitair gedeelte, nieuwe verwarmingsinstallatie, 
de akoestiek van de bestaande zaal verbete-
ren, isoleren en opfrissen van het geheel en 
een aanpassing aan de buitenomgeving.

Tal van andere werken zijn ook voorzien in 
2010: namelijk
•	 Aanleg	van	het	fietspad	van	de	rotonde	in		
  Meetkerke tot in Sint-Pieters Brugge.
•	 Het	aanleggen	van	trage	wegen	ter	
  bevordering van het fietstoerisme 
  in Zuienkerke,
•	 aanleggen	 van	 nieuwe	 riolering	 in	 wijk	 
  Vierwege.
•	 Het	voorzien	van	een	verharde	strook	voor		
  de fietsers langs de Oosternieuwweg Noord.
•	 Aankoop	van	een	straatveegmachine	met			
  50% subsidie van de Overheid

•	 Grondig	overleg	met	de	afdeling	Wegen	&			
  Verkeer, om een oplossing te vinden voor   
  de trilweg en het veilig in – en uitrijden van  
  de Vagevuurwijk.
•	 Het	maken	van	een	ruimtelijk	uitvoerings- 
  plan voor de zonevreemde bedrijven langs  
  de Oostende Steenweg.

Verder zal de gemeente onze landbouwers blij-
ven ondersteunen, die het de dag van vandaag 
al zo moeilijk hebben, door een eerlijk even-
wicht te vinden tussen landbouw en natuur.

In het gemeentelijk Onderwijs is er ook een zeer 
belangrijke wissel, namelijk Joël Boussemaere 
33 jaar in het Zuienkerks onderwijs, waarvan 
19 Jaar directeur, stopt ermee.
Hij wordt opgevolgd door Desirée Vandevyvere.
Joël bedankt voor je jarenlange ongelofelijke 
inzet, veel succes in je verdere carrière en veel 
succes gewenst aan Desirée in haar nieuwe 
uitdaging.
Volgens het goedgekeurde zoneringsplan zijn 
heel veel gezinnen aangewezen om zelf te zor-
gen voor hun eigen afvalwaterzuivering.
De gemeente en het TMVW hebben echter een 
samenwerkingsakkoord ondertekend, waarbij 
zij de aankoop, de plaatsing en het onderhoud 
van de installatie op zich zullen nemen. 
De particulier moet enkel instaan voor het 
aan- en afkoppelen van de leidingen en het 
elektriciteitsverbruik van de installatie.

Volgens het Grond- en Pandenbeleid zou onze 
gemeente tegen 2020 7 nieuwe sociale koop-
woningen en 18 nieuwe sociale huurwoningen 
moeten hebben.
BZD Wonen een nieuw gesubsidieerd samen-
werkingsproject tussen Blankenberge, Zuien-
kerke en De Haan, zal deze problematiek gron-
dig aanpakken.

De verenigingen, zowel de gemeentelijke ra-
den, als alle andere verenigingen, die in het 
verleden op de steun van de gemeente kon-
den rekenen, zal ik ook in de toekomst blijven 
ondersteunen.
Allemaal tezamen vormen zij het kloppende 
hart van onze gemeente. 
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Polderkrantje: 
ann.michiels@publilink.be
Telefoon: 050 / 43 20 50

Ook te lezen op www.zuienkerke.be

Het domein Polderwind, dat er vandaag belab-
berd en verlaten bijligt, krijgt een nieuwe be-
stemming. Het Rode Kruis, Pasar en Camping 
Compas, hebben van Toerisme Vlaanderen de 
toewijzing gekregen om Polderwind uit te baten.
Het zou de bedoeling zijn om daar verblijfva-
kantie te voorzien voor gehandicapten en min-
der gegoede gezinnen.
Het domein zal het ganse jaar open zijn en even-
eens toegankelijk voor het Zuienkerks publiek. 
Er zou voor 20 mensen werkgelegenheid zijn.

Wij streven er verder naar de samenwerking 
met de buurtgemeenten te optimaliseren.
Momenteel werken wij al samen op het gebied 
van containerparken, brandweer, politie, ste-
denbouwkundig ambtenaar, bib, bzd wonen en 
op cultureel vlak is er De Blazuin.

Dit alles wensen wij te realiseren zonder een 
belastingsverhoging en dat is toch ook heel 
belangrijk.
Beste mensen, er staat mij en de gemeente 
Zuienkerke nog heel veel te doen, maar alleen 
kan ik dit niet.Ik weet dat ik kan rekenen op 
een enthousiast en gedreven Schepencollege.

Eerste schepen, Jacques Demeyere 
wordt bevoegd voor:
Landbouw, Milieu, financiën, Ruimtelijke or-
dening, economie,toerisme, energie en nuts-
voorzieningen en huisvesting.

Wim Cools, tweede schepen, 
neemt Openbare Werken Wegen en 
riolering,administratief en technisch personeel, 
technische dienst, informatie en Polderkrantje, 
verkeersinfrastructuur en mobiliteit voor zijn 
rekening.

Annelies Dewulf, derde schepen wordt be-
voegd voor Sport, Jeugd, Onderwijs, derde leef-
tijd, sociale en familiale zaken, welzijnsbeleid, 
maatschappelijk werk, volksgezondheid, gezin, 
ontwikkelingssamenwerking, Europese zaken, 
emancipatiebeleid en tewerkstelling.

Noel Delaere, OCMW voorzitter, is bevoegd 
voor het OCMW en sociale economie.

Ikzelf zal instaan voor het Algemeen Beleid, 
Burgerlijke Stand,Politie en Veiligheid, be-
graafplaatsen, cultuur, Bibliotheek, Openbare 
Werken gebouwen, Feesten en Ontvangsten, 
vertegenwoordiger Bibliotheek Blankenberge.

Ik druk dan ook de wens uit tezamen met het 
College, de gemeenteraad, het OCMW, al het 
personeel, de secretaris en zeker ook alle in-
woners aan hetzelfde zeil te trekken om de ge-
meente Zuienkerke een gemeente te noemen 
waar het goed is om wonen zodat de hoge-
re Overheid inziet dat kleine gemeenten zeer 
goed zelfstandig kunnen functioneren en niet 
hoeven te fusioneren met andere gemeenten.
Ik geloof er rotsvast in dat wij dat kunnen.

Tenslotte rest mij enkel nog heel wat mensen 
te bedanken:
Vooreerst alle mensen, ik ga geen namen noe-
men, dan vergeet ik niemand, die vandaag zich 
ongelofelijk en belangeloos ingezet hebben om 
er een prachtig feest van te maken.
Mijn familie en vooral mijn vrouw Ann, voor 
de jarenlange ondersteuning en voor de vele 
avonden alleen thuis te zitten, maar bij deze 
kan ik nu al zeggen dat er nog vele avonden 
van alleen-zijn zullen volgen.

Last but not least bedank ik aftredend burge-
meester Henri voor de 15 jaar goede samen-
werking in de Zuienkerkse politiek.
Henri en Marie-Thérèse, ik wens jullie nog vele 
gelukkige jaren tezamen toe in goede gezond-
heid.

Beste mensen, 
ik wens iedereen
een voorspoedig en gelukkig 2010.

Laten wij het glas heffen.

Leve Zuienkerke, Leve de Zuienkerkenaars.
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Gemeenteraad
ZITTINg VAN 24 SEPTEmBER 2009 
ONDERWIJS
Gemeentelijke Basisschool Gemeentelijke Basisschool 
De gemeenteraad keurt de aanpassingen aan het schoolreglement goed.
Tevens keurt de gemeenteraad het ontwerp van het kaderprofiel van de directeur van het basison-
derwijs goed, vermits de huidige directuer de school verlaat op 01/01/2010.

OPENBARE WERKEN
De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan het bestek voor de plaatsing van fotovoltaïsche 
zonnepanelen op het dak van het ontmoetingscentrum “de Notelaar”.
De gunning zal geschieden via onderhandelingsproceduren.
Raming der werken bedraagt 50.000 euro.

BRANDWEER
De gemeenteraad neemt kennis van het aandeel in de kosten inzake 
brandbeveiliging van onze gemeente voor het dienstjaar 2002 en brengt gunstig advies uit.
Het gemeentelijk aandeel bedraagt 47.635,75 euro.

FINANCIEN
De gemeenteraad keurt éénparig de agendapunten van de buitengewone Algemene vergadering 
van de certificaathouders Dexia en de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering 
van de aandeelhouders van de gemeentelijke holding op 30/09/2009 goed.
Henri Cuypers, burgemeester, wordt aangesteld als de gemeentelijke vertegenwoordiger.

ZITTINg VAN 29 OKTOBER 2009 
FINANCIEN
Budgetwijziging nr. 2Budgetwijziging nr. 2
De gemeenteraad keurt de budgetwijziging nr. 2 van het dienstjaar 2009 goed. 

Gewone dienst Ontvangsten Uitgaven Saldo
Volgens vorige budgetwijziging 3.892.024 Eur 3.899.328 Eur - 7.304 Eur
Verhoging der kredieten + 42.535 Eur 2.270.975 Eur -2.228.440 Eur
Verlaging der kredieten - 450 Eur 126.049 Eur 125.599 Eur
Nieuwe uitkomst na wijziging 3.934.109 Eur 6.044.254 Eur - 2.110.145 Eur
Algemeen resultaat begrotingsrekening vorig jaar  Algemeen resultaat begrotingsrekening vorig jaar  Algemeen resultaat begrotingsrekening vorig jaar 18.604 Eur
Geraamd algemeen resultaat van de gewone dienst 12.129 Eur

Buitengewone dienst Ontvangsten Uitgaven Saldo
Volgens vorige budgetwijziging 3.416.086 Eur 5.035.086 Eur - 1.619.000 Eur
Verhoging der kredieten + 1.795.226 Eur 233.000 Eur 1.562.226 Eur
Verlaging der kredieten - 0 Eur 50.000 Eur 50.000 Eur
Nieuwe uitkomst na wijziging 5.211.312 Eur 5.218.086 Eur - 6.774 Eur
Algemeen resultaat begrotingsrekening vorig jaar  Algemeen resultaat begrotingsrekening vorig jaar  Algemeen resultaat begrotingsrekening vorig jaar 6.774 Eur
Geraamd algemeen resultaat van de gewone dienst 0 Eur
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Gemeentelijke Holding
De gemeenteraad belist éénparig om in te tekenen op de kapitaalverhoging bij wege van inbreng 
in geld voor een totaal bedrag van EUR 74.997,96 tegen een uitgifteprijs per aandeel van EUR 
40,96. 

CENTRAAL KERKBESTUUR
1. budgetwijzigingen 2009.
De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging 2009 van de kerkfabrieken O.L.-Vrouw Meet-
kerke en Sint-Michiel Zuienkerke en keurt de budgetwijziging 2009 met gewijzigde exploitatietoe-
lage voor de kerkfabriek St.-Bartholomeus Nieuwmunster goed.
Geconsolidee
Gemeentelijke bijdrage

Exploitatietoelage Origineel wijziging totaal
Sint Bavo Geen wijzigingen
O.L. Vrouw  4.540,22 0 (interne 4.540,22
   kredietverschuivingen) 
St. Bartholomeus 19.117,81  + 5.600,00 24.717,81
St.-Michiel 10.675,28 0 (interne 10.675,28
   kredietverschuivingen)

2. budgetten 2010 
De gemeenteraad neemt akte van het budget 2010 van de kerkfabrieken.
Geconsolidee
Gemeentelijke bijdrage in de exploitatiekosten:

Sint –Bavo Houtave  4.370,00 euro
Onze-Lieve-Vrouw Meetkerke  3.998,50 euro
Sint-Bartholomeus Nieuwmunster  16.499,13 euro
Sint-Michiel Zuienkerke  9.625,92 euro

ONDERWIJS
De gemeenteraad keurt de rekening 2008-2009 en de begroting 2009-2010 van de scholenge-
meenschap “De Oostkant“ goed.
De gemeenteraad keurt het convenant voor korte vervangingen van de scholengemeenschap voor 
het schooljaar 2009-2010 goed.

INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING
FINIWO 
De gemeenteraad keurt de agenda van de Buitengewone Algmene Vergadering van 21/12/2009 
goed en stelt Wim Cools, schepen, aan als vertegenwoordiger van de gemeente.
rde eindbalans:
IMEWO 
De gemeenteraad keurt de statutenwijziging en de agenda van de Buitengewone Algemene Verga-
dering van 14/12/2009 goed en stelt Brigitte Bonte, gemeenteraadslid aan als vertegenwoordiger 
van de gemeente.
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IVBO 
De Gemeenteraad keurt de agenda van de algemene vergadering van 16/12/2009 goed en stelt 
Christine Jonckheere aan als vertegenwoordiger van de gemeente.

DE ExPLOITATIEVOORWAARDEN VOOR DIENSTEN VOOR HET VERHUREN VAN VOERTUIGEN 
MET BESTUURDER.
De gemeenteraad stelt het gemeentelijk reglement op houdende de exploitatievoorwaarden voor 
diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder vast.

DEONTOLOGISCHE CODE VOOR LOKALE MANDATARISSEN.
Artikel 41 van het gemeentedecreet schrijft voor dat de gemeenteraad een deontolgische code 
moet aannemen.
Deze deontologische code omvat het geheel van beginselen, gedragsregels, richtlijnen en principes 
die de lokale mandatarissen tot leidraad dienen bij de uitoefening van hun mandaat en bij dienst-
verlenende activiteiten ten behoeve van de bevolking.
De gemeenteraad hecht zijn goedkeuring aan de deontologische code voor de lokale mandatarissen.

SENIORENADVIESRAAD.
De gemeenteraad neemt kennis van de samenstelling van de algemene vergadering en het dage-
lijks bestuur van de seniorenadviesraad.

naam en voornaam  deelgemeente
Allemeesch Roger Lid dagelijks bestuur Nieuwmunster
Bossuyt Michaël Voorzitter  Houtave
Bultynck Robert Lid dagelijks bestuur  Zuienkerke
De Keyser Wilfried  Zuienkerke
De Pré Maria Lid dagelijks bestuur  Houtave
De Zaeyer Maria Lid dagelijks bestuur Nieuwmunster
Delaere André Plaatsvervanger dagelijks best. Nieuwmunster
Demeulemeester Diana  Zuienkerke
Dermaut Rik Lid dagelijks bestuur Nieuwmunster
Gerry Marguerite Plaatsvervanger dagelijks best. Nieuwmunster
Golling Albert  Zuienkerke
Jacxsens Agnès Lid dagelijks bestuur  Zuienkerke
Knockaert Jules  Zuienkerke
Lampo André  Meetkerke
Lodewijckx Frans  Nieuwmunster
Proot Willy  Zuienkerke
Putzeijs Eliane  Zuienkerke
Rotsaert Freddie  Zuienkerke
Schouteeten Martinus  Zuienkerke
Storme Martin  Houtave
Suski Tadeusz  Nieuwmunster
Suvée Georges secretaris Zuienkerke
Tilleman Andréa ondervoorzitter Zuienkerke
Van Belle Romain Penningmeester  Zuienkerke
Van Hoecke Ivette  Zuienkerke
Vanhaecke Luitgarde  Zuienkerke
Wille André Plaatsvervanger dagelijks best. Zuienkerke
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ZITTINg VAN 26 NOVEmBER 2009
INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING
IMWV
De gemeenteraad keurt de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van 16/12/2009 
goed en stelt Alain De Vlieghe, schepen, aan als vertegenwoordiger van de gemeente.

WVI
De gemeenteraad keurt de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van 09/12/2009 
goed en Alain De Vlieghe, schepen, wordt aangesteld als vertegenwoordiger van de gemeente. 

IMEWO
De gemeenteraad verleent éénparig zijn goedkeuring aan de voorgestelde intekening voor kapi-
taalsverhoging Imewo aandelen “E” en gaat akkoord met het financieel voorstel van Finiwo om 
deze kapitaalsverhoging te financieren. De kapitaalsverhoging bedraagt 74.762,42 euro.

OCMW
De gemeenteraad keurt éénparig het meerjarenplan 2010-2012 van het Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn goed en neemt kennis van het budget 2010.

 2010 2011 2012
Gebudgetteerde gemeentelijke 50.000,00 50.000,00 55.000,00
bijdrage in de werking en de
aflossingen

OPENBARE WERKEN
•	 De	gemeenteraad	keurt	éénparig	de	verrekening	goed	voor	de	herstellings-	en	onderhoudwerken	 
 aan diverse landbouwwegen ten bedrage van 42.361,69 euro (btw inbegrepen).
•	 De	 gemeenteraad	 stelt	 de	 rooilijn	 vast	 van	 de	 verbindingsweg	 tussen	 de	 Mareweg	 en	 de	 
 Loweg.

DOTATIE POLITIEZONE
De gemeeneraad keurt de gewijzigde dotatie van de gemeente Zuienkerke aan de politiezone Blan-
kenberge- Zuienkerke voor het dienstjaar 2009 ten bedrage van 311.108 euro goed.

VERKEER
Het “Polderschooltje” in de Dorpweg te Meetkerke heeft op 01/09/2009 opgehouden te bestaan.
De gemeenteraad beslist éénparig om de aanvullende verordening inzake de invoering van zone 30 
in de schoolomgeving op te heffen. 

PERSONEEL
De gemeenteraad keurt éénparig de rechtspositieregeling, het aangepast arbeidsreglement en de 
deontologische code voor het gemeentepersoneel goed.
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AARD BELASTINGEN AANSLAGVOET
Opcentiemen onroerende voorheffing   1800
Aanvullende belasting op de   7 %
personenbelasting
Belasting ophalen huisvuil  - alleenstaande 20,00 Eur
  - gezin/handelszaak 40,00 Eur
  - 2de verblijf  40,00 Eur
  - woning in vakantiepark 40,00 Eur
  - kampeerplaats 10,00 Eur
Niet-bebouwde gronden gelegen in een   15 Eur/strekkende meter palende aan de straat
niet-vervallen verkaveling  of min. 125 Eur/perceel
Niet-bebouwde gronden gelegen in   15 Eur/strekkende meter palende aan de straat
gebieden bestemd voor wonen  of min. 125 Eur/perceel
Dansgelegenheden   cat. A: 250,00 Eur 
   cat. B: 620,00 Eur
Te huur stellen van kamers   40,00 Eur /kamer
Tweede verblijven   650,00 Eur/tweede verblijf
Luxepaarden   25,00 Eur /paard
Kampeerterreinen   40,00 Eur/kampeerplaats
Honden   20,00 Eur/hond
Opcentiemen op de door het Vlaamse Gewest  100 opcentiemen op de door
geheven heffing ter bestrijding van verwaarloosde het Vlaamse Gewest geheven heffing
en/of onbewoonbare gebouwen en/of woningen.
Retributie huwelijksplechtigheid   75,00 Eur
op zaterdag, zon- en feestdagen
Retributie op ophalen van snoeiafval   15,00 Eur/beurt
Retributie op ophalen van grof huisvuil   25,00 Eur/beurt
Retributie ophalen rolcontainers   5 Eur per ophaalbeurt
voor groen- en tuinafval   voor een container van 240 liter
   7 Eur per ophaalbeurt
    voor een container van 360 liter 
Retributie voor afschriften van bestuursdocumenten 0,05 Eur/bladzijde vanaf 20 kopies
Retributie voor het verstrekken van schriftelijke vastgoedinformatie. 25,00 Eur/aanvraag 
Retributie deelname activiteiten van speelpleinwerking,
sportdienst en jeugddienst
Speelpleinwerking  Dagactiviteit:  2,50 tot 8,00 euro per dag
 Daguitstappen:  2,50 tot 20,00 euro per dag
 Meerdaagse activiteit:  5,00 Eur tot 75 Eur
Activiteiten georganiseerd door sportdienst en jeugddienst:
 Dagactiviteit:  1,00 Eur tot 30,00 Eur
 Meerdaagse activiteit  van 2,50 Eur tot 75 Eur

Dotatie aan de politiezone Blankenberge-Zuienkerke dienstjaar 2010
De gemeenteraad keurt éénparig de dotatie van de gemeente Zuienkerke aan de politiezone Blan-
kenberge-Zuienkerke ten bedrage van 327.852,00 Eur goed.

Toelagen voor het dienstjaar 2010.
De gemeenteraad stelt de toelagen voor het dienstjaar 2010 vast.
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Budget gemeente dienstjaar 2010.Budget gemeente dienstjaar 2010.
De gemeenteraad keurt het budget 2010 bestaande uit de financiële nota (begroting), beleidsnota 
en het meerjarig financieel beleidsplan goed.

Gewone dienst
Uitgaven 4.164.020 Eur
Ontvangsten 4.045.665 Eur
Geraamd resultaat van het dienstjaar - 118.355 Eur
Geraamd algemeen begrotingsresultaat vorig jaar  Geraamd algemeen begrotingsresultaat vorig jaar  Geraamd algemeen begrotingsresultaat vorig jaar 126.799 Eur
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 8.444 Eur
Buitengewone dienst
Uitgaven 3.566.894 Eur
Ontvangsten 3.017.894 Eur
Geraamd resultaat van het dienstjaar - 549.000 Eur
Geraamd algemeen begrotingsresultaat vorig jaar  Geraamd algemeen begrotingsresultaat vorig jaar  Geraamd algemeen begrotingsresultaat vorig jaar 549.000 Eur
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 0 Eur

Bijdrage in de kosten inzake brandbeveiliging van het dienstjaar 2008.Bijdrage in de kosten inzake brandbeveiliging van het dienstjaar 2008.
De gemeenteraad neemt kennis van het aandeel in de kosten inzake brandbeveiliging van onze 
gemeente voor het dienstjaar 2008 en verleent gunstig advies.
Het gemeentelijk aandeel bedraagt 75.104,97 EUR.

DERDE SCHEPEN
Annelies Dewulf wordt verkozen als derde schepen met ingang van 01/01/2010 en legt de eed 
af.

1313
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DIAPAL nv

Bekedijkestraat 1

8490 Jabbeke

Tel. 050 81 91 70

Fax 050 81 91 88

website: www.diapal.be
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ACW ZuIENKERKE ORgANISEERT 
INFO-AVOND INBRAAKPREVENTIE

Met praktische tips en maatregelen om inbra-
ken en diefstal te voorkomen
WOENSDAG 24 FEBRUARI, 19:30 uur in de 
Notelaar - Toegang: gratis.
Diefstal voorkomen, de beste manier om te 
sparen!

OPRUIMACTIE
ACW Zuienkerke organiseert opnieuw een op-
ruimactie. Het is de bedoeling om op verschil-
lende locaties in onze gemeente zwerfvuil op 
te ruimen. Iedereen die wil meehelpen, is wel-
kom op zaterdag 27 maart om 13.30 uur aan 
de pastorie (Nieuwe Steenweg 39) te Zuien-
kerke. We verdelen ons in groepjes en trekken 
van 14 tot 16 uur naar verschillende plaatsen 
in de vier deelgemeenten. Om 16 uur verza-
melen we onze buit aan de werkplaats van de 
technische dienst en we sluiten af met een 
drankje voor alle medewerkers. 
Omdat de technische dienst regelmatig met dit 
probleem geconfronteerd wordt, konden we bij 
de opruimactie van vorig jaar rekenen op de 
steun en de medewerking van het gemeente-
bestuur. Ook een aantal jongeren van PeeJee 
(Pluswerking) en van de Jongerengroep hiel-
pen spontaan mee. Op bijgevoegde foto zien 
we enkele jongeren bij het verzamelde afval.

VERKOOP 16 NIEuWBOuWWONINgEN 
Tegen mei 2010 wordt de laatste hand gelegd 
aan de 16 koopwoningen die Het Lindenhof 
realiseert in het Vladslopad. Het Vladslopad is 
een nieuw aangelegde straat in een recent ge-
realiseerde woonwijk gelegen aan de westzijde 
van Blankenberge, dichtbij de jachthaven.

Volgende woningen worden er gerealiseerd:
	 •	10	woningen	met	3	slaapkamers
	 •	3	woningen	met	4	slaapkamers
	 •	3	woningen	met	5	slaapkamers

In twee van de 3-slaapkamerwoningen zijn ook 
aanpassingen gedaan die de woningen meer 
toegankelijk en gebruiksvriendelijk maken voor 
andersvalide bewoners.
Alle woningen beschikken over een zongerichte 
tuin en carport of garage. Tuinafsluiting, onder-
fundering terras en afgewerkte oprit in klinkers 
worden door Het Lindenhof voorzien.
Om de toekomstige bewoners de kans te ge-
ven om de woning zo veel mogelijk naar eigen 
smaak in te richten werd beslist om de keuze 
van vloer, keuken en sanitaire toestellen aan 
de kopers te laten.
Op heden kunnen we nog geen bedrag kleven 
op de woningen. Het Lindenhof streeft er ech-
ter naar om voor al deze woningen een zeer 
betaalbare prijs vast te leggen. 
Om de financiële haalbaarheid nog te vergroten 
heeft Het Lindenhof een samenwerkingsover-
eenkomst afgesloten met de Bouwmaatschap-
pij VIVENDO. Voor alle informatie betreffende 
deze leningen kan u zich dan ook tot hen rich-
ten. 
Vivendo: Koningin Astridlaan 134 bus 1 8200 
Brugge. Tlf: 050/44.61.10 
Website: www.vivendo.be 
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Café en Feestzaal

De Nieuwe Blauwe Toren

Zaal voor alle gelegenheden 

tot 200 personen:

huwelijken, communiefeesten, 

vergaderingen, rouwmaaltijden

Eigen keuken ! - Ruime parking!

Elke eerste maandag van de maand: 

seniorendansnamiddag

Blankenbergse Steenweg 2

8377 Zuienkerke

Tel./Fax 050 31 44 65

GSM 0497 42 32 98
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Informatie
gEgEVENS BuRgERLIJKE STAND 
EN BEVOLKINg
Aantal inwoners op 01/01/2010Aantal inwoners op 01/01/2010

01/01/2009   2.797
01/01/2010   2.796

  - 1

Aantal inwoners per deelgemeente op Aantal inwoners per deelgemeente op 
01/01/201001/01/2010

Mannen Vrouwen Totaal
Houtave 236 215 451
Meetkerke 208 201 409
Nieuwmunster 232 254 486
Zuienkerke 740 710 1.450
Totaal 1.416 1.380 2.796

Gegevens burgerlijke stand en bevolking in Gegevens burgerlijke stand en bevolking in 
2009
Adopties   1
Geboorten   24
Erkenningen   3
huwelijksaangiften   8
huwelijken   8
echtscheidingen   7
sterfgevallen   27
nationaliteitswijzigingen  1
aankomsten   177
vertrekkers   156
ambtshalve schrappingen  18
interne mutaties   20

Aantal bewoonde woningenAantal bewoonde woningen
Houtave   162
Meetkerke   168
Nieuwmunster   Nieuwmunster   Nieuwmunster 195
Zuienkerke   586
Totaal   1.111

BERICHT AAN DE OuDERS VANDERS VANDERS V KINDEREN
TOT 12 JAAR

De kids-id is een officieel reisdocument waar-
mee Belgische kinderen onder 12 jaar kun-
nen reizen in de meeste Europese landen en 
in sommige landen daarbuiten.

Op 7 september 2009 is de gemeente Zuien-Op 7 september 2009 is de gemeente Zuien-
kerke gestart met het uitreiken van deze nieu-
we elektronische identiteitskaart.

Vanaf deze dag mogen geen papieren identi-Vanaf deze dag mogen geen papieren identi-
teitskaartjes (met foto) meer afgegeven worden.

Opgelet: de periode tussen de aanvraag en Opgelet: de periode tussen de aanvraag en 
het uitreiken bedraagt 3 tot 4 weken.
Gelieve deze kaart dus tijdig aan te vragen!Gelieve deze kaart dus tijdig aan te vragen!

Voor de aanvraag is een kleurenfoto met witte Voor de aanvraag is een kleurenfoto met witte 
achtergrond nodig (bepaalde schoolfoto’s zijn 
dus niet conform!) kostprijs: 3 euro.

Voor meer inlichtingen kan u terecht in het  Voor meer inlichtingen kan u terecht in het  
gemeentehuis aan het loket van de dienst  
burgerzaken.

BINNENKORT MET UW KINDEREN OP REIS 
NAAR HET BUITENLAND?
VRAAG TIJDIG DE KIDS-ID AAN BIJ UW GE-
MEENTE.

Nieuwe prijs elektronische identiteitskaart voor Nieuwe prijs elektronische identiteitskaart voor 
Belgen en vreemdelingen vanaf 12 jaar.

Vanaf 1 april 2010 verhoogt FOD Binnenlandse Vanaf 1 april 2010 verhoogt FOD Binnenlandse 
zaken de kostprijs van de elektronische identi-
teitskaart met 2 euro.
Wie opgeroepen wordt voor de maand april Wie opgeroepen wordt voor de maand april 
maar zich aanbiedt na 1 april zal 14 euro in 
plaats van 12 euro moeten betalen. 050 43 
20 50.

OPROEP AAN DE VERENIgINgEN
Bij de start van dit nieuwe jaar doen wij een 
warme oproep aan alle verenigingen om ge-
bruik te maken van de activiteitenkalender in 
de gang van het gemeentehuis.
Zo kunnen 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. We heb-
ben al regelmatig vastgesteld dat vele activitei-
ten elkaar overlappen.
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Met reeds 
Met reeds meer dan20 jaar ervaring 

20 jaar ervaring in de sector

www.dakwerkenfernandlouagie.be



VVV ZuIENKERKE 
Horeca en Logiesfolder
De Zuienkerkse VVV is bezig met de nieuwe 
opmaak van de logies en horecafolder. Het is 
de bedoeling om een opsomming te maken 
van alle horecazaken op de gemeente met be-
kendmaking van locatie en telefoon.
Belangstellenden kunnen contact opnemen 
met de VVV of schepen Demeyere. De opna-
me in deze folder is volledig gratis, maar moet 
doorgegeven worden aan de VVV Zuienkerke.
Postkaarten van Zuienkerke
Tevens wil de VVV een reeks nieuwe postkaar-
ten uitgeven over of met de handelszaken op 
de gemeente. Degenen die belangstelling heb-
ben om kaarten te laten maken van hun zaak, 
terras speeltuin, (een relatief goedkope recla-
me) kunnen eveneens contact opnemen met 
de Zuienkerkse VVV of de schepen.
De gegevens “gratis opname in de horeca” en 
“logiesfolder” en vraag voor de postkaarten zijn 
onafhankelijk van elkaar, maar moeten binnen 
zijn tegen 28 februari 2010.
Meer info bij:
Voorzitter Gilbert Jonckheere 050 414135 
    jonckheere.gilbert@skynet.be
Secretaris Roger DeketelaereRoger Deketelaere 0478 243163 
    roger.deketelaere@telenet.be
& schepen Jacques DemeyereJacques Demeyere 050 41 39 78  
    jacques.demeyere@telenet.be

De werken zullen ongeveer 1 jaar duren 
A. De Vlieghe
Burgemeester, bevoegd voor gebouwen.

VERBOuWINg
SPORTCENTRum mEETKERKE
Op 26 april 2010 gaan de verbouwingswerken 
aan het sportcentrum te Meetkerke van start.
De aannnemer is de firma Bouw en Renovatie 
van Rekkem.

RIOLERINg WIJK VIERWEgE
De rioleringswerken in de wijk Vierwege gaan 
op 1 maart 2010 van start.
Deze werken zullen uitgevoerd worden door: 
Aannemer: BVBA De Witte, Oude Burkelslag 
19 A te 9990 – Maldegem
Het Aannemingsbedrag is 841.554,72 euro Het Aannemingsbedrag is 841.554,72 euro 
(in(inclusief BTW 21% en proefonkosten)sief BTW 21% en proefonkosten)
De aannemer De Witte heeft een planning op-
gemaakt:
• Fase 1: Blankenbergse Steenweg:Fase 1: Blankenbergse Steenweg:
  Persleiding: starten vanaf 1 maart – 
   uitgevoerd tegen 12 maart
  Riolering: starten vanaf 15 maart – 
   uitgevoerd tegen 14 mei
  Verhardingen: starten vanaf 17 mei –   
   uitgevoerd tegen 28 mei
• Fase 2: Groenestraat:
  Riolering: starten vanaf 17 mei – 
   uitgevoerd tegen 16 juli
   Verhardingen: starten vanaf 1 juli – 
   uitgevoerd tegen 16 juli
• Fase 3: Lisseweegsesteenweg:Fase 3: Lisseweegsesteenweg:
   Riolering: starten vanaf 3 augustus –   
   uitgevoerd tegen 17 september
  Verhardingen: starten vanaf 13 sep.–   
   uitgevoerd tegen 1 oktober
• Fase 4: Oude Lisseweegsesteenweg:Fase 4: Oude Lisseweegsesteenweg:
  Riolering: starten vanaf 27 september   
  uitgevoerd tegen 22 oktober
  Verhardingen: starten vanaf 18 oktober 
   uitgevoerd tegen 29 oktober
De werken langs de Blankenbergse Steenweg 
zullen volledig uitgevoerd zijn tegen het bouw-
verlof (19 juli).
Afhankelijk van de weersomstandigheden 
zouden alle werken tegen eind oktober 2010 
moeten uitgevoerd zijn.

W. Cools, schepen openbare werken

VERBOuWINg gEmEENTEHuIS
15 maart gaan de verbouwingswerken aan het 
gemeentehuis van start.
Op 9 en 10 maart 2010 wordt het gemeente-
huis gesloten wegens de verhuis van alle dien-
sten naar de bureelcontainers op de parking 
achter het gemeentehuis.
Vanaf 11 maart zijn alle diensten dan terug 
open voor het publiek.
Ook de post zal op deze dagen de deuren slui-
ten..
Tijdens de ganse duur van de verbouwing zal 
de geldautomaat niet werken.
Wij verontschuldigen ons voor dit ongemak.

Openbare werken & Openbare werken & Openbare werken & 
technische dienst
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Alle timmer- en schrijnwerk in hout,
PVC en aluminium

Ramen en deuren - rolluiken - dakvensters
garagepoorten - rolluikautomatisatie

gips-kartonwanden - plafonds
binnendeuren - muggenhorren

zonnewering - dakconstructie - parket

GRAFZERKEN in natuursteen, 
rechtstreeks aan de bron.

Arduin - marmer - graniet - witsteen

Elektriciteit, sanitair, verwarming,
gyprocwanden en -plafonds, isolatie...

Kerkebilk 12, 8377 Houtave
050 322 611 of 0478 27 30 93

Geregistreerd aannemer

Vraag vrijblijvend inlichtingen, gratis offerte!

Liebaert P.

Blankenbergse Steenweg 74
8377 Zuienkerke
Tel. 050 42 47 47

Sluitingsdag: maandag
Open: 11.30 - 14.15 u.

& 17.15 - 23 u.
Vrijdag 23.30 u.

zondag 22 u.

www.frituurvierwege.be
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Landbouw & milieu
AFHAALPuNTEN HuISVuILZAKKEN
Restafval hoort thuis in de bruine huisvuilzak 
en pmd in de blauwe zak.
Deze huisvuilzakken en pmdzakken kunnen 
aangekocht worden:
•	 in het gemeentehuis, loket bevolking
•	 slagerij Herman, Nieuwe Steenweg 60
  te Zuienkerke
•	 Spar, ip ’t Hoekstje, Nieuwe Steenweg 64
  te Zuienkerke
•	 Nieuwe Polder van Blankenberge,
  Kapellestraat 36 te Houtave
•	 Pastorie Nieuwmunster, Doelhofstraat 37 		
  te Nieuwmunster
•	 Oud- Burgemeester Cuypers,
  Dorpweg 24 te Meetkerke

OPHALINg gROENCONTAINER
In 2010 zijn de volgende data voorzien voor de 
ophaling van de groencontainers 

Donderdag 18 februari 2010
Donderdag 18 maart 2010
Donderdag 1 april 2010
Donderdag 15 april 2010
Donderdag 29 april 2010

De verdere data worden opgenomen in het vol-
gende polderkrantje.

Men kan nog steeds een container aankopen.
Kostprijs: 
. 51 euro voor een container van 240 liter
. 76,50 euro voor een container van 360 liter

Per ophaling betaalt u 5 euro voor een contai-
ner van 240 liter en 7 euro voor een container 
van 3602 liter.
Info, milieudienst,
Patrick Van den Fonteyne, 050/41.75.77.

EARTH HOuR 2010
Op zatedag 27 maart 2010 organiseert WWF 
voor de tweede maal in België “Earth Hour”. 
Van 20:30 tot 21:30 uur zullen opnieuw meer 
dan één miljard mensen wereldwijd symbo-
lisch de lichten doven. Een heel krachtig sig-
naal waarmee WWF wil aantonen dat mensen, 
door samen te werken, wel degelijk een ver-
schil kunnen maken in de strijd tegen de kli-
maatverandering. Mogen wij ook in 2010 op 
uw deelname rekenen? 

mELDPuNT 
Meldingen in verband met het Openbaar Do-
mein, riolering, ratten, groen, ophaling huis-
vuil, pmd en groencontainers, putten in de 
weg, openbare verlichting etc.:
Gelieve zich te wenden tot de gemeentelijke 
Technische dienst, tel. 050 41 75 77

OPROEP AAN AL DE VERENIGINGEN
Stuur ons uw jaarkalender. Wij publiceren ze gratis

Artikels binnen vòòr 1 april 2010 

ann.Michiels@publilink.be

Maak ook gebruik van de activiteitenkalender 

in de gang van het gemeentehuis.

 Zo vermijden de verenigingen activiteiten 

op hetzelfde moment te organiseren.
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Voorkom een hoge energiefactuur en...

Hou de koude buiten 
en het geld binnen en...

geniet van de belastingsvermindering
voor werken uitgevoerd met...

Om uw enkele ruiten 
door dubbele beglazing te vervangen.

Gemakkelijk en zonder verandering…
geschikt voor alle houten ramen!

Gratis prijsOfferte

Algemene glasonderneming

E. Blomme & zonen
Ontmijnersstraat 7
8370 Blankenberge
tel. 050 41 40 31

22
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Cultuur
HEEmSTEDE BESTAAT 15 JAAR ! 
In maart 1996 kregen enkele leden van de 
Cultuurraad het sein op groen om een heem-
kundig tijdschrift op te richten. In april 1996 
kregen alle inwoners van de vier polderdorpen 
het eerste nummer gratis in de bus. 
In Heemstede komen de volgende zaken aan 
bod: interviews met inwoners van onze vier 
polderdorpen, interviews met bestuursleden 
van verenigingen, geschiedenis, heemkunde, 
oude foto’s worden gepubliceerd, familiege-
schiedenissen, vollskunde en andere verhalen, 
hoe leefden onze voorouders, toevallige vonds-
ten. In die 15 jaar hebben we reeds meer dan 
1000 bladzijden in 41 edities volgeschreven 
en nog zijn we niet uitverteld.
Op dit ogenblik tellen we een 180-tal abon-
nees. We hopen dit jaar heel wat abonnees bij 
te krijgen.
Vanaf 2010 verschijnt “Heemstede” viermaal 
per jaar, namelijk in maart, juni, september 
en december. We blijven ernaar streven om in 
“Heemstede” goede artikels te brengen en de 
uitgave een verzorgd imago te geven. Volgend 
jaar brengen we dan een overzicht van 15 jaar 
“Heemstede” en als het financieel meezit, zul-
len alle inwoners van onze vier polderdorpen 
dat in hun brievenbus terugvinden.
In 1996 werd aan mevrouw Nadine Verwinnen 
gevraagd om een tekening voor de kaft te ma-
ken. Onze nieuwe burgemeester stelde in de 
laatste vergadering voor om de kaft eens te 
vernieuwen.
Daarom schrijft “Heemstede” een wed-
strijd uit om een nieuwe kaft te ontwerpen.
De voorwaarden zijn uiteraard: De kaft 
moet aantonen dat “Heemstede” een 
heemkundig tijdschrift is, de vier polder-
dorpen moeten aanwezig zijn en het ont-
werp mag hoogstens 2 kleuren bevatten.

Dus: iedereen neemt potlood en papier en 
ontwerpt maar. De winnaar zal een mooie 
prijs in ontvangst mogen nemen maar voor-
lopig houden we - wat de prijs wordt - nog 
geheim.
Het ontwerp moet binnen zijn tegen 31 au-
gustus 2010 !!!!

Wie een ontwerp heeft gemaakt stuurt dit op 
naar “Heemstede”, Meetkerkestraat 13 8377 
Zuienkerke of kan het ontwerp doormailen 
naar joel.boussemaere@telenet.be.
Wie een abonnee (10 Eur) op “Heemstede” 
wil nemen kan dit doen via bovenstaand adres 
of het e-postadres.

Joël Boussemaere, Frank Duron, Pierre Pro-
voost, Freddy Verburgh.

THEATER KLEIEm STELT VOOR
TAXI TAXI
Een jonge gehuwde taxichauffeur, zit niet om 
een leugentje verlegen. Hij is zelfs tweemaal 
gehuwd, de beide echtgenotes gaan er van uit 
dat ze een hard werkende man aan hun zijde 
hebben. De waarheid is echter totaal anders. 

De poppen gaan aan het dansen als hij tij-
dens een rit tussenkomt bij een overval op een 
oudere dame. Hij raakt lichtgewond, de politie 
komt erbij zodat zijn georganiseerd leven met 
z’n twee vrouwen danig in het gedrang komt.

Z’n niet al te snuggere bovenbuur probeert 
hem uit de penarie te helpen, doch met een 
verkeerde afloop, uiteindelijk geraakt niemand 
nog wijs uit de ingewikkelde situatie, tot op het 
moment… 
De apotheose van het verhaal kun je komen 
zien bij theater Kleiem op volgende data:

Vrijdag 12 februari om 20 uur
Zaterdag 13 februari om 20 uur
Zondag 14 februari om 19 uur
Woensdag 17 februari om 19 uur
Vrijdag 19 februari om 20 uur
Zaterdag 20 februari om 20 uur

Gelieve jullie kaarten te reserveren bij Jenny 
Goethals - tel. 050 41 01 91 



 ”Drie Koningen”
17de eeuwse polderherberg

Boerenbrood met hesp
diverse koude en warme schotels

tea-room

Open vanaf 11h30
gesloten op maandag, dinsdag en woensdag

(in juli en augustus enkel gesloten 
op maandag & dinsdag)

Kerkhofstraat 17
8377 Houtave

Tel. 050 31 40 60 

Gelegenheid voor familiefeesten en rouwmaaltijden

24

Barbecue aan huis vanaf 30 personen

BRO_ed.Jan10_100246-52 pag.indd   24 26-01-2010   16:41:40



25

THEATER DE BOmmELAAR STELT VOOR 
That’s life (Dat is ’t leven)
Auteur: Gordon Steel
Vertaler: Frank de Kaey
Regie: Bernard Lucker
Spelers: Martine Vandenbussche, Katia Lam-
bert, Christine Hallaert en Bernard Lucker.

Voorstellingen: 05/06/07/10/12/13 maart 
2010 telkens om 20.00 u, behalve zondag 07 
maart om 18.00 u.

Korte inhoud: Na een leven van hard labeur, is 
het pensioen niet echt wat Albert Knoops zich 
had voorgesteld. In plaats van te relaxen en 
alles een beetje kalmer aan te doen, verveelt 
hij zich dood en ergert zich te pletter aan zijn 
vrouw Connie. Maar Alberts wereldje wordt pas 
helemaal overhoop gehaald als zijn vrouw in 
een verkeersongeluk om het leven komt. Al-
bert probeert vanaf dan krampachtig een re-
den te vinden om te blijven leven, zonder veel 
resultaat. Dan keert Connie terug, als geest, 
neemt de touwtjes in handen en probeert er-
voor te zorgen dat Albert een zorgeloos pensi-
oen kan doormaken. Ze tracht hem zelfs aan 
haar beste vriendin Marie-Rose te koppelen. 
Ondanks zijn aanvankelijk protest, begint Al-
bert weer stilaan zin in het leven te krijgen. Een 
diepmenselijke komedie die ontzettend pijnlijk 
is en tegelijkertijd onweerstaanbaar grappig. 
Kaartenverkoop: 
Enkel in vvk bij Bernard en Martine Lucker-
Vandenbussche Doelhofstraat 34 Nieuwmun-
ster tel 050 41 90 51 - vanaf 15 01 10.

CuRSuSSEN VORmINgPLuS ZuIENKERKE
ISm CuLTuuRRAAD ZuIENKERKE 
Winter 2010
overzicht cursussen Vormingplus regio Brugge 
ism Cultuurraad gemeente Zuienkerke.

Kalligrafie - atelier
In het atelier verlaat je de wereld van formele 
kalligrafie, die je al onder de knie hebt, en pen 
je in vrije compositie. Zo kom je tot een expres-
sievere lettervorm en ontwikkel je een persoon-
lijke stijl. Naar keuze kalligrafeer je een tekst of 
maak je wenskaarten, een citatenboekje... Je 
oefent heel wat creatieve technieken en ex-

perimenteert met verschillende schrijfmateri-
alen, verf, papiersoorten… Onder individuele 
begeleiding van Linda Six, kalligrafe, werk je op 
eigen tempo met een gekend lettertype. Het 
plezier van het schrijven en de liefde voor let-
ters staan centraal.

Deze cursus is geschikt voor wie al een letter-
schrift aanleerde.
Breng je kalligrafiemateriaal, papier en een 
tekst mee.
I.s.m. Vormingplus regio Brugge

inschrijfcode 10-085
donderdag 4, 11, 25 februari, 4, 11, 18 maart 
2010 - 19.00u – 22.00u
Linda Six - cursusprijs 70 euro
De Notelaar, Nieuwe Steenweg 96,  
Zuienkerke

Inschrijven bij Vormingplus Brugge
050 33 01 12 - regio.brugge@vormingplus.be
Betalen voor de start van de cursus
rek.nr. 001-4046357-78
met vermelding van je naam en inschrijfcode

ACTIVITEITEN BLANKENBERgE 
Cursussen Winteracademie 2009-2010
	 •	De	versierde	vrouw
 Wanneer:  donderdag 4 maart 
  van 20 u. tot 22 u.
 Waar: Roeschaertzaal - CC Casino 
 Bijdrage: 9 Eur

	 •	Wijnkennis
 Wanneer: dinsdag 16, 23 en 30 maart
  van 19u30 tot 22u30
 Waar: Roeschaertzaal – CC Casino
 Bijdrage:  66 Eur voor de volledige reeks

	 •	A	Capella
 Wanneer:  dinsdag 20 en 27 april en 4 en   
  11 mei
  van 19u30 tot 22u
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 Waar: Roeschaertzaal - CC Casino
 Bijdrage: 53 Eur voor de volledige reeks

 •	Kalligrafie	
 Wanneer: 7/4 – 14/4 – 21/4 – 28/4 – 5/5
  – 12/5     
  van 19u30 tot 22u
 Waar:  Loge II – CC Casino 
 Bijdrage:  45 Eur

Tentoonstellingen
•	“Bedankt!”
 van 12/02/10 – 18/04/10
 open van maandag tot vrijdag 10u tot 12
 woensdag 14u tot 17u
 donderdag van 16u tot 19u30
 weekends van 14u tot 17u
 vanaf 05/04/2010 
 open van maandag tot vrijdag 10u tot 12u  
 en van 14u tot 17u
 donderdag tot 19u30
 weekends van 14u tot 18u
 CC De Benne - Hoogstraat 2 
 toegang gratis

Cultuurpakket 2009-2010
•	 Moz’art	Group	–	Concert
 Saveryszaal CC Casino
 vrijdag 5 februari 2010 – 20u.
 Inkom: 15 Eur

•	 Ensemble	Leporello	–	
 Minnevozen / Scènes galantes
 Saveryszaal CC Casino
 dinsdag 9 februari 2010 – 20u.
 Inkom: 13 Eur

•	 Katinka	Polderman
 Polderman kachelt door
 Saveryszaal CC Casino
 vrijdag 12 februari 2010 – 20u.
 Inkom: 10 Eur

•	 Decap	Orgel	–	
 Balzaal der gebroken harten
 Saveryszaal CC Casino
 vrijdag 27 februari 2010 – 20u.
 Inkom: 18 Eur

•	 Frank	Cools	&	Ineke	Nijssen	–	Een	fijne		
 avond met de heer en mevrouw Olman
 Consciencezaal CC Casino
 donderdag 11 maart 2010 – 20u.
 Inkom: 10 Eur

•	 Yves	Meersschaert	&	Derek		 	 	
 Aux Champs-Elysées
 Saveryszaal CC Casino
 dinsdag 16 maart 2010 – 14u30
 Inkom: 7 Eur

•	 ManManMan	–	Aap
 Saveryszaal CC Casino
 zaterdag 27 maart 2010 – 20u.
 Inkom: 13 Eur

•	 Koninklijke	Harmonie	Sint-Cecilia	Heist
 Dubbelconcert
 Saveryszaal CC Casino
 vrijdag 2 april 2010 – 20u.
 Inkom: 10 Eur

•	 Aranis	–	Songs	from	Mirage
 Saveryszaal CC Casino
 vrijdag 16 april 2010 – 20u.
 Inkom: 10 Eur

•	 Kommil	Foo	–	Wolf
 Saveryszaal CC Casino
 donderdag 22 april 2010 – 20u.
 Inkom: 20 Eur

•	 Vlaams	Muziektheate	–	Heistse	
	 Operette	Kring	–	Die	Fledermaus
 Saveryszaal CC Casino
 zaterdag 24 april 2010 – 20u.
 Inkom: 20 Eur

•	 Tutu	Puoane	&	Brussels	Jazz	Orchestra
 Honouring Mama Africa
 Saveryszaal CC Casino
 zaterdag 22 mei 2010 – 20u.
 Inkom: 20 Eur

Brochure met het volledige programma te  
verkrijgen in het cultuurcentrum.
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VALENTIJNVALENTIJNV IN BLANKENBERgE
Op zaterdag 13 februari 2010 zal het centrum 
van Blankenberge helemaal ondergedompeld 
worden in een hartverwarmende Valentijn 
–sfeer! 
Opnieuw slaan de dienst Toerisme en het cul-
tuurcentrum de handen in elkaar om u te trak-
teren op een hartverwarmende dag! 
Meer info: 
Dienst Toerisme, tel 050 41 22 27, toeris-
me@blankenberge.be
Cultuurcentrum, tel 050 43 20 43, cultuur@
blankenberge.be

ERFgOEDDAg – ZONDAg 25 APRIL 2010 
Thema: FAKE?
Brochure te verkrijgen vanaf eind maart 2010 
in de cultuurdienst
Voor alle informatie:
Cultuurcentrum 
Hoogstraat 2 - 8370 Blankenberge
tel. 050/43.20.43
e-mail: cultuur@blankenberge.be
website: http://cultuur.blankenberge.be
openingsuren balie cultuurcentrum:
tussen begin paasvakantie en 30 september 
elke werkdag van 10u tot 12u 
en van 14u tot 17u
donderdag tot 19u30
tussen 1 oktober en begin paasvakantie:
elke werkdag van 10u tot 12u
woensdag van 14u tot 17u en 
donderdag van 16u tot 19u30

”komt de sint wel”, stond rond 16.30 u de Sint 
er met zijn Pieten.

De goede Sint en zijn Pieten kwamen binnen 
en aanhoorden de liedjes die de kindjes zon-
gen.Ieder kind kreeg van de Sint ook een at-
tentie, een zak vol goeds.

Tijdens de pauze konden de ouders en kinde-
ren terecht in de cafetaria voor een drankje en 
heerlijke verse gebakken wafels.

JONgERENgROEP ZuIENKERKE 
OP ZOEK NAAR LEIDERS
De Jongerengroep van Zuienkerke is een on-
afhankelijke jeugdbeweging voor kinderen en 
jongeren van 8 tot 16 jaar. We organiseren 
tweewekelijks keileuke activiteiten in onze Zui-
enkerkse polders.
De leiding is steeds op zoek naar nieuwe, jon-
ge, dynamische leiders. Ben je minstens 16 
jaar en heb je zin om je in te zetten voor de 
jeugd? Ben je sociaal en ga je graag om met 
kinderen? Dan ben jij de geschikte kandidaat 
om in de leiding te komen.
Contacteer ons via info@jgz.be. We kijken er 
al naar uit!

Jeugd
SINTERKLAASFEEST TE ZuIENKERKE
Het Sinterklaasfeest kwam tot stand, doordat 
verschillende organisaties hier aan mee hielpen.
Voor de Sint arriveerde, trad eerst het mee-
speeltheater Frustater op.
Zij brachten de voorstelling van “circus Bottini“.
Bepaalde kinderen zaten in het circusorkest 
om met de instrumenten te spelen.
Anderen werden betrokken bij de verschillende 
uitvoeringen die er gebeurden.
Kortom ze hadden veel plezier, ook de ouders 
deelden mee in de pret.
Na een lange pauze en wat spanning van 
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Hoe … kom je het best naar het speelplein ?
De Ploeters is een avontuurlijk speelplein: kin-
deren beleven er wilde en spannende dingen. 
Soms zijn we dan ook eens vuil of kletsnat !
Wil je daarom de kinderen ‘speelkledij’ aan-
trekken en de kleren naamtekenen ?

Wat moet dit alles kosten ?
Prijs per dag

	Kinderen inwoners van Zuienkerke: 
 3.50 EURO per kind.
 Voor het 3e kind en meer uit hetzelfde   
 gezin: 2.50 EURO per kind.
	Kinderen niet-inwoners van Zuienkerke:  
 5.00 EURO per kind.
  Voor het 3e kind en meer uit hetzelfde   
 gezin: 4.00 EURO per kind.

De kinderen MOETEN afgehaald worden vóór 
18 uur. De ouders dienen de openingsuren te 
respecteren teneinde laatblijvers te vermijden. 
Anders moeten er maatregelen worden getroffen.
Wat gebeurt er bij ongevallen ?
	Je bent natuurlijk verzekerd tegen 
 ongevallen. Indien nodig wordt je kind
 van medische hulp voorzien.
	De verzekering geldt niet voor diefstal, 
 verloren of gebroken uurwerken, brillen, 
 kledij, …
	Gelieve kleefbriefjes van je ziekenfonds bij   
 te voegen bij de eerste inschrijving.

Waar kan je ons bereiken ???

Martine: 0475/82 35 81 

Vrijwilligers gezocht!
Vakantiespeelpleinwerking “De Ploeters” opent 
ook in 2010 weer zijn deuren in de carnaval-, 
de paas-, de zomer- en herfstvakantie. Omdat 
wij een kwaliteitsvolle speelpleinwerking willen 
blijven aanbieden hebben wij heel wat helpen-
de handen nodig. Daarom zijn wij steeds op 
zoek naar nieuwe vrijwilligers die te vinden zijn 
voor een speelse, creatieve en leerrijke erva-
ring tijdens hun vakantie. Vanaf 15 jaar kan je 
vrijwillige begeleider worden op ons speelplein 
in het Sportcentrum te Meetkerke. Je kan er 
een week werken of 2 weken of 1 maand, al 

gEmEENTELIJKE SPEELPLEINWERKINg 

Het vakantiespeelplein “DE PLOETERS” opent 
de poorten op maandag 15 februari tot en met 
vrijdag 19 februari 2010 voor een spetterende 
krokusvakantie.
Iedereen van 3 tot 12 is er welkom!
Speelplein “DE PLOETERS”
opent ook haar poorten tijdens de
PAAS-, ZOMER- en HERFSTVAKANTIE.

Hier krijg je de vakantie die je verdient: één om 
te spelen.
Je hebt er een vakantie lang ruimte voor avon-
tuur, koffers vol speelmateriaal, bouwmateria-
len, fietsen, knutselen, skeeleren, al je vriend-
jes om je heen, en vooral veel ideeën van onze 
leidsters en leiders.

Ons speelplein is gelegen te Meetkerke.
Sportcentrum Meetkerke
Oude Molenweg 15 - 8377 ZUIENKERKE

Wat je over “De Ploeters” moet weten !!!
Wie, wat, waar, wanneer, hoe ? 
Wie: alle kinderen van 3 tot 12. 
Wat … breng je best mee: 
	voor elk kind zijn eigen lunchpakket
 en een drankje
	extra broekje voor de kleinsten
	bij mooi weer: handdoek en zwembroek.

Waar… verzamelen, wanneer … afhalen ? 
	Verzamelen: Sportcentrum Meetkerke: 
 vanaf 7u30 
	Afhalen: Zij kunnen te Meetkerke worden   
 afgehaald tot 18 uur STIPT.
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naargelang dat voor jou het beste past. Ben je 
geïnteresseerd dan kan je voor alle informatie 
terecht bij Martine De Bree: 050/31 25 06 of 
0475/82 35 81 of martine.gerard@pandora.be

DE SINT IN HOuTAVE
Voor de tweede maal kwam de Sint onver-
wacht op bezoek bij de kinderen van Houtave 
op 2/12/2009, alle foto’s kunnen bekeken 
worden op  de website-http://www.houtave.be

J-mAgAZINE
En de nieuwe 
schepen van jeugd schepen van jeugd 
is…..
Het is jullie waar-
schijnlijk wel op-
gevallen dat er op 
10 januari iets te 
doen was in Zuienkerke…Burgemeester Henri 
Cuypers droeg de macht over aan de nieuwe 
burgemeester Alain De Vlieghe. Als gevolg van 
deze wissel moeten wij afscheid nemen van 
Schepen Jacques Demeyere die nu andere 
bevoegdheden heeft gekregen. Graag bedan-
ken we hem hier voor de goede samenwerking 
gedurende de afgelopen 9 jaar, want de jeugd 
van Zuienkerke kon steeds op hem rekenen. 
Aldus krijgt de jeugd van Zuienkerke vanaf 1 
januari 2010 een nieuwe schepen van jeugd: 
ze heet Annelies Dewulf, ze is 27 jaar jong en 
woont te Houtave. Een jeugdige schepen van 
jeugd! 
En de nieuwe voorzitter van de jeugdraad is…En de nieuwe voorzitter van de jeugdraad is…
Nelis Schouteeten.
En de nieuwe ondervoorzitter van de jeugdraad En de nieuwe ondervoorzitter van de jeugdraad 
is...
Veerle Huysman

Eindelijk is het zover: de website voor jeugd is Eindelijk is het zover: de website voor jeugd is 
er: www.jeugdzuienkerke.be. er: www.jeugdzuienkerke.be. 
De website is het resultaat van een meer dan 
jaar voorbereiding en samenwerking met de 
jeugdraad. De eerste stappen werden gezet 
met de oprichting van een werkgroep voor de 
website in de jeugdraad in oktober 2008. Het 
oorspronkelijke ontwerp van de website werd 
binnen deze werkgroep uitgetekend. Daarna 
werd een firma aangesteld om de website te 
bouwen en de lay-out te verzorgen.
Voor die lay-out waren we op zoek naar een 
logo die de website voor de jeugd van Zui-
enkerke herkenbaar zou maken. Er werd een 
wedstrijd uitgeschreven in mei 2009. Uit de 
inzendingen werd het ontwerp van Renaat 
Schouteeten gekozen. 
De opmaak van de website kon nu uitgevoerd 
worden en gelukkig konden we voor heel wat 
technische zaken rekenen op de kennis en vrij-
willige inzet van enkele specialisten, Baudewyn 
Meersseman,Nelis Schouteeten. Graag bedan-
ken we ook de werkgroep van de jeugdraad: 
Nelis Schouteeten, Frank Schouteeten, Eva 
Verburgh en Tine De Brabander om van een 
‘eenvoudig’ idee een uitgewerkt ontwerp van 
website te maken.

Wat vind je allemaal op de website?Wat vind je allemaal op de website?
. Informatie over jeugdverenigingen in

Zuienkerke
. Informatie over activiteiten (Roefel,    

Jeugdsportdag, standup comedy…) 
kalender en foto’s

. Informatie over en voor de jeugdraad 

. Alles over de speelpleinwerking

. Fuiven in Zuienkerke

. Algemene informatie jeugdbeleid, vb. info  
voor jobstudenten, speelpleinen, links naar  
interessante informatieve websites voor  
jongeren,…

. Een gastenboek

. Poll, jouw opinie… over van alles en nog   
wat.. bijvoorbeeld: over het jeugdbeleid:   
lees verder hieronder….

Jouw mening die willen we wel kennen!
Opmaak jeugdbeleidsplan:Opmaak jeugdbeleidsplan:
In 2010 wordt een nieuw jeugdbeleidsplan 
gemaakt, ook jouw mening telt! Kijk op www.
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Onderwijs

jeugdzuienkerke.be, geef je mening, elke dag 
een nieuwe vraag! Vanaf 15 februari tot 15 
maart.

Plakken in Zuienkerke: vanaf nu niet alleen 
toegestaan maar ook mogelijk!
Naast de website voor jeugd werden in 2009 
ook de aanplakzuilen geplaatst, in elke deelge-
meente: deze aanplakzuilen werden geplaatst 
om de jeugdverenigingen, jeugdraad en andere 
de kans te geven affiches voor hun activiteiten 
in iedere deelgemeente uit te hangen zodat we 
meer jongeren kunnen bereiken. 
Aanplakzuilen werden geplaatst in: 
Meetkerke:
aan de parking van het Sportcentrum,
Houtave:
in de Kapellestraat t.h.v. het bushokje
Nieuwmunster:
in de Doelhofstraat net voor de dorpskern
Zuienkerke: 
In het begin van de Vagevuurstraat en op het 
gemeenteplein. 

Cultuurcafé: Bloemspeling met 5 Zuien-
kerkse jongeren op het toneel!
De jeugdraad en de cultuurraad van Zuienker-
ke stapten in dit theaterproject, georganiseerd 
door Code vzw. Het project wil mensen zonder 
enige theaterervaring op het podium brengen. 
Hiervoor konden ze in 2009 gebruik maken 
van teksten uit het werk van Tom Lanoye. On-
der begeleiding van een professionele regis-
seur wordt tijdens een 10-tal repetities een 
voorstelling in elkaargebokst. 

De cultuurraad en jeugdraad beslisten hierin 
samen te werken en jongeren uit te nodigen. 
Vijf jongeren van Zuienkerke kwamen hierop 
af. Samen met regisseur Onno Van Gelder Jr. 
werkten zij samen aan een bloemspeling die 
op het Cultuurcafé te zien was op het Cultuur-
café van 28 november 2009. 
De vijf jongeren uit Zuienkerke brachten de 
bloemspeling uit het werk van Tom Lanoye met 
volle overgave voor een enthousiast publiek. 
Het was een boeiende voorstelling en ze ver-
baasden vriend en vijand met hun acteerpres-
taties. Voor herhaling vatbaar!

Kinderfeestje
Het traditionele kinderfeest van de jeugdraad 
op 26 december was opnieuw een leuke be-
doening, ondanks een eerder lage opkomst. 
De ingrediënten van dit gezellige feestje in de 
kerstsfeer waren: een onweerstaanbare dans-
drang met Komtuveu dansbar, de onovertroffen 
schminkstand van de jeugdraad, volksspelen, 
popcorn en pannenkoeken…

Acteurs (vlnr) samen met regisseur Onno Van Gelder: 

Isabelle Deloddere, Hans Debuyser, Magali Van Land-

schoot, Lies Van Loo en Julie Beirens.

LEEFSCHOOL AKKERWINDE 
AFRIKAANSE AVOND
Vrijdag 27 november werden alle ouders uitge-
nodigd door het Feestcomité van Akkerwinde 
voor een gezellig samenzijn, met als thema 
“Afrikaanse avond”. We werden ondergedom-
peld in een Afrikaanse sfeer tussen de mooie 
maskers die de leefschoolkinderen gemaakt 
hadden. We genoten van de lekkere cocktail en 
couscous en van de prachtige tafel- en wand-
versieringen. Tenslotte werden we verrast met 
een heuse quiz waarin onze Afrikaanse ken-
nis gemeten werd en waar de winaars beloond 
werden met koffie en bananen!

MODE
Uitstap naar Antwerpen
We zijn met leefgroep 3 en 4 naar Antwerpen 
geweest omdat we werken rond het thema 
‘mode’. We hebben langs de winkel van Dries 
Van Noten gelopen. We wandelden door naar 
het modemuseum. Daar keken we naar kledij 
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ontworpen door studenten en naar een ten-
toonstelling van Delvaux. We gingen ook naar 
de schoenwinkel van Elsa. Zij maakte haar 
schoenen zelf. Daarna wandelden we door het 
prachtige stadspark terug naar het station. Zo 
terug naar Brugge. Het was super tof!! 
Modeshow
De kinderen van leefgroep 3 en 4 hebben een 
eigen modeshow gemaakt met zelf gemaakte 
kledij. De modeshow werd een groot succes!! 
Met als thema’s: dieren, gala, toekomst, film-
sterren, disco, middeleeuwen, beroepen, Ha-
waï. Alles werd gefilmd en ook dat was heel 
leuk om te zien. 

DRIEKONINGEN
In leefgroep 3 werkten we op 06 januari creatief 
rond “driekoningen”. We leerden het prachtige 
driekoningenlied “à la berline”, we verdiepten 
ons in het echte bijbelverhaal en als slot was 
er de kronenwedstrijd. Alle 20 gingen we aan 
de slag met papier en karton.
We verkozen in de klas de grappigste, de cre-
atiefste en de mooiste kroon.
Het was een heerlijke en creatieve woensdag-
voormiddag.
 “Als ik eens koning was voor één dag, 
 dan begon ik deze dag met mijn mooiste 
 glimlach.
 Op school kozen we voor een dagje vrij,
 dat maakte iedereen ontzettend blij.
 We gingen met de hele klas
 op stap in de natuur, 
 en genoten hiervan, ieder uur.
 Maar koning worden 

 blijkt toch niets voor mij
 laat me maar bij mijn vrienden
 in Akkerwinde, 
 dat maakt me pas super - blij !”
       (klasgedichtje leefgroep 3 )

FRANSE TAAL
Een gedichtje over de Franse taal
Hallo is salut.
Het gaat is ça va.
Oui is ja.
Là is daar.
Bien is goed.
En en is et.
En Frans vind ik echt oke.
Ik wil het je leren.
Luister nu maar goed.
Zet je oren maar goed open.
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Voilà is ziedaar.
Avec is met.
Je ik ik.
Tu is jij.
Il is hij.
En elle is zij.
Bonsoir is goedenavond.
Madame is mevrouw.
En monsieur is meneer.
En tot ziens is au revoir!!!

Celien Quintens (leefgroep 4 – vijfde leerjaar)

NIEuWS uIT DE gEmEENTESCHOOL 
Afscheid van meester Joël Boussemaere
Op dinsdag 15 december 2009 namen de 
leerkrachten en leerlingen van de Gemeente-
school van Zuienkerke afscheid van ‘Meester 
Joël’. 
Hij is 19 jaar lang schoolhoofd geweest in de 
Gemeenteschool. Hij begon zijn carrière in 
de gemeenteschool in het schooljaar 1977 – 
1978. In die tijd nam hij het tweede leerjaar 
voor zijn rekening. Al snel kwam hij in het vijfde 
leerjaar terecht. Toen het toenmalige school-
hoofd, Meester Willy Maertens met ziektever-
lof ging, nam Joël Boussemaere de taak van 
directeur van hem over. Als Directeur werkte hij 
heel wat vernieuwingen uit die ten goede kwa-
men van de school. Samen met zijn korps en 
alle leerlingen werd hij op een originele uitge-
wuifd. Hij moest 10 opdrachten vervullen die 
iets te maken hadden met zijn schoolcarrière. 
Telkens hij een opdracht vervuld had, mocht 
hij een stapje dichter komen bij zijn grote ver-
rassing. 

Met glans heeft hij de proeven uitgevoerd en 
werd beloond met een medaille van de beste 
directeur van 1991 – 2009! Deze werd uit-
gereikt door de toenmalige schepenen van 
onderwijs De Heer Wim Cools en schepen De 
Heer Alain De Vlieghe. 

Langs deze weg willen wij, als lerarenkorps, 
meester Joël nogmaals bedanken voor zijn ja-
renlange inzet voor de school en zijn niet-afla-
tende bekommernis voor alle leerlingen van de 
school.

Sport en vrije tijd
TWEEDAAgSE VOETTOCHT, ROmmELmARKT
EN ZuIENKERKSE POLDERTOCHT
1 en 2 mei 2010 worden opnieuw wandel-1 en 2 mei 2010 worden opnieuw wandel-
hoogdagen in Blankenberge. In 2010 is deze 
tweedaagse voettocht aan zijn 41ste editie toe.
Informeer nu reeds bij:
www.2daagse.be - info@2daagse.be
Op zaterdag 1 mei zullen dan duizenden wan-
delaars Zuienkerke doorkruisen.
In de dorpskern van Zuienkerke wordt er tradi-
tiegetrouw een rommelmarkt georganiseerd.
Prondelaars kunnen dan hun tweedehands-
waar aan de man brengen.
Een standplaats kan gratis gereserveerd 
op het gemeentehuis bij Ann Michiels, tel. 
050/43.20.50 of per mail: ann.michiels@pu-
blilink.be.

Op zondag 9 mei 2010 organiseert de Sport-Op zondag 9 mei 2010 organiseert de Sport-
raad van Zuienkerke de ‘Zuienkerkse polder-
tocht’.
Een wandeling doorheen de prachtige polders 
met zijn mooie vergezichten, kapelletjes en 
idyllische dorpjes. De afstanden bedragen 6 
-12 – 20 -28 km.
Startplaats is zaal De Notelaar, Nieuwe Steen-
weg te Zuienkerke.

Inlichtingen
Franky Goethals, tel. 0476 48 31 69
Alain De Vlieghe, tel. 0475 96 55 69
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TuRNLES VOOR VOLWASSENEN
In de gemeenteschool van Zuienkerke wordt er 
tot aan de paasvakantie opnieuw turnles gege-
ven voor volwassenen.
De volgende data zijn voorzien: 
Februari: 2- 23
Maart: 9-16-23-30
Plaats: gemeentelijke sportzaal, Nieuwe Steen-
weg 37
Uur: 19-20 uur
Deze lessenreeks is geschikt voor zowel man-
nen als vrouwen, voor jong en oud.

Doe mee, want een beetje beweging is zoo 
belangrijk. Een uurtje weg van de TV, van de 
computer… .Voor de prijs moet je het zeker 
niet laten !
Kom gerust eens langs voor een gratis proefles.
Info: sportdienst, Ann Michiels, tel. 
050/43.20.53
BEWEGEN IS LEVEN !!!!!

24STE VISKAARTINg VOLLEYBALCLuB 
mEHONI ZuIENKERKE
Wanneer ? Vrijdag, 26 februari 2010 !
Waar ? Cafetaria van de Gemeentelijke Basis-
school
Startuur ?  19.30 uur
Inleg: 2 Eur
(Wie 2 kaarten koopt als steun, krijgt één por-
tie vis.) Kaarten te verkrijgen bij de spelers en 
de bestuursleden.
U BENT ALLEN HARTELIJK UITGENODIGD OP 
EEN OUDERWETSE KAARTING !
Het bestuur zal u dankvol verwelkomen !

Joël Boussemaere, voorzitter

Bibliotheek
DE BOEKENNOK-RESuLTATEN 2009.
2009 zit erop: tijd dus om even de werkings-2009 zit erop: tijd dus om even de werkings-
resultaten van ‘De Boekennok’ onder de loep 
te nemen. 
De eindbalans ziet er als volgt uit: enerzijds De eindbalans ziet er als volgt uit: enerzijds 
noteren we een stijging van de uitleningen, 
anderzijds een lichte daling van het aantal le-
den. Vorig jaar ontleenden 307 leden samen 
13.169 bibliotheekmaterialen. 

Per uitleenzitting telden we gemiddeld 35 be-Per uitleenzitting telden we gemiddeld 35 be-
zoekers en 138 uitleningen.
Het zijn de kinderen die het leeuwendeel van Het zijn de kinderen die het leeuwendeel van 
de ontleningen op hun actief staan hebben. 
180 jonge lezertjes lazen met z’n allen 9.845 180 jonge lezertjes lazen met z’n allen 9.845 
jeugdboeken. 
Leesboeken, weetboeken en heel veel strips! Leesboeken, weetboeken en heel veel strips! 
Want die worden door de Zuienkerkse kinde-
ren verslonden!

In de volwassenenafdeling sluiten we het jaar In de volwassenenafdeling sluiten we het jaar 
af met een status quo wat het aantal leden 
betreft. Zowat 127 volwassenen kwamen re-
gelmatig over de vloer. Zij stonden in voor 
25% van de uitleentransacties. 

De bibliotheekbezoeker kan ondertussen al De bibliotheekbezoeker kan ondertussen al 
kiezen uit zo’n 9.231 titels. 
Elk jaar wordt de keuze ruimer, want elk jaar Elk jaar wordt de keuze ruimer, want elk jaar 
worden er immers nieuwe boeken aange-
kocht. De jeugdbib werd in 2009 verrijkt met 
150 boeken en een 100-tal strips.
Voor de volwassenen werden er 74 nieuwe ro-
mans en informatieve werken aangeboden. 

De bibliotheekklant kan in de Zuienkerkse 
bib bestsellers zoals: de ‘Millennium trilogie’ 
van Stieg Larsson, ‘De eenzaamheid van de 
priemgetallen’ van Paolo Giordano, de nieuw-
ste Pieter Aspe of Stephenie Meyer onmiddel-
lijk op de kop tikken!
De rekken worden ook regelmatig aangevuld De rekken worden ook regelmatig aangevuld 
met boeken, cd’s en dvd’s van de Blanken-
bergse bib. 
Heel wat klanten worden ook regelmatig op Heel wat klanten worden ook regelmatig op 
hun wenken bediend door titels te laten over-
komen van de Blankenbergse of een andere 
West-Vlaamse bibliotheek. 
In De Boekennok kunnen de bezoekers ook 
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steeds met al hun vragen terecht. 
“Stel uw vraag aan de bib”! De bibliotheek-“Stel uw vraag aan de bib”! De bibliotheek-
medewerker zal graag helpen zoeken naar 
een bevredigend antwoord (via opzoekingen 
in de boeken, op het internet of via het con-
tacteren van deskundigen).
De Zuienkerkse bibliotheek heeft dus heel 
wat te bieden! “Het leven van A tot Z”: de 
nieuwe wimpel die vorig jaar voor de Gemeen-
teschool en dus ook de bib geplaatst werd, 
dekt de hele (bibliotheek)lading voor jong en 
ouder!
Komt u in 2010 ook eens langs in De Boe-Komt u in 2010 ook eens langs in De Boe-
kennok?

EEN gREEP uIT DE AANWINSTEN 
VOLWASSENENAFDELING
Romans
Medeplichtig / Nicci FrenchMedeplichtig / Nicci French
Het verloren symbool / Dan BrownHet verloren symbool / Dan Brown
Komt een vrouw bij de dokter / KluunKomt een vrouw bij de dokter / Kluun

JEUGDAFDELING
Leesboeken
Papier / Dirk BrackePapier / Dirk Bracke
Zielen / Stephenie MeyerZielen / Stephenie Meyer
De Thea Sisters op avontuur / Thea StiltonDe Thea Sisters op avontuur / Thea Stilton
Weetboeken
Guinness world records 2010
Groot lawaaiboek over dinosauriërs /Britta Groot lawaaiboek over dinosauriërs /Britta 
Teckentrup
Nieuwe stripreeksenNieuwe stripreeksen
En daarmee basta!
Mooie navels

Derde wereld
SCHOON DRINKWATER
Dagelijks sterven 6.000 mensen, voornamelijk 
kinderen, door het gebrek aan schoon drink-
water.
Om te helpen vraagt Earth Water je geen geld 
of dat je vrijwilligerswerk wil doen.
Earth Water vraagt je alleen: Earth Water te 
drinken.
100% van de nettowinst die Earth Water na-
melijk realiseert met de verkoop van het mine-
raalwater, draagt de organisatie af om water-
projecten te financieren. Earth water investeert 

het geld in duurzame watersystemen in gebie-
den waar dit het hardst nodig is. Dus drink  
Earth Water voor schoon drinkwater.

RUIM 120.700 EURO NAAR WATERPROJECTEN!

Scholen, sociale projecten en verenigingen 
verkopen Earth Water: daardoor red je men-
senlevens. 100 % van de nettowinst komt ten 
goede aan rampgebieden.
Voor meer inlichtingen: www.watersommelier.be 

11.11.11.-ACTIE TE ZuIENKERKE

Met grote tevredenheid delen wij de opbrengst 
van de actie mede, temeer doordat we op het 
traject te kampen kregen met enige hindernis-
sen: we hadden eigenlijk een klein tekort aan 
vrijwilligers en tot overmaat van ramp viel er 
nog een verkoper weg wegens ziekte! 
EN TOCH !
Hieronder kunt u de cijfers lezen:

Opbrengst Gift a.d. Over Totaal
verkoop verkoper schrijving

Houtave 511,50 10,00  10,00  10,00 521,50
Meet- 506,00  506,00  506,00 50,00 556,00
kerke
Nieuw-
munster 506,50 5,00  5,00  5,00 511,50
Zuien-
kerke 604,50 80,20 70,00 754,70
Totaal 2128,50 95,20 120,00 2343,70

Vergelijkende cijfers in euro wat de opbrengst 
betreft:
2007 2066,00
2008 2155,75
2009 2343,70
We hebben dus meer dan redenen genoeg om 
de vrijwilligers heel hartelijk te bedanken voor 
hun medewerking en onze inwoners voor hun 
gulheid.
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Bij deze wenst Jacques Demeyere iedereen 
extra te danken op wie hij steeds kon rekenen 
voor de actie! Ontwikkelingssamenwerking valt 
echter vanaf 2010 niet meer onder zijn be-
voegdheid.
Hij wenst zijn opvolger heel veel succes toe.

Jeannine Samijn, coördinator

Preventie
VROEgINTERVENTIE
Wij weten allemaal dat jongeren kwetsbaarder Wij weten allemaal dat jongeren kwetsbaarder 
zijn voor de effecten van alcohol en drugs dan 
volwassenen.  Het is belangrijk om middelen-
gebruik in een zo vroeg mogelijk stadium aan 
te pakken. 
Daarom slaan de politiezone Blankenberge-Daarom slaan de politiezone Blankenberge-
Zuienkerke en de preventiedienst van Stad 
Blankenberge de handen in elkaar om jonge-
ren uit het secundair onderwijs een project in 
kader van ‘vroeginterventie’ te laten volgen.

Het is de bedoeling om minderjarigen met Het is de bedoeling om minderjarigen met 
riskant of problematisch middelengebruik 
zo vroeg mogelijk te diagnosticeren, hen mo-
tiveren tot gedragsverandering en verder te 
ondersteunen bij deze gedragsverandering. 
Indien een kortdurende interventie niet het 
gewenste effect heeft of als verdere begelei-
ding nodig is kan er verwezen worden naar 
ambulante gespecialiseerde hulpverlening 
zoals de drugtherapeute, aangesteld door het 
lokaal beleid.

Voor de uitwerking van het project richten de Voor de uitwerking van het project richten de 
preventie- en politiedienst zich tot twee psy-
chologen tewerkgesteld in de kliniek Sint Jo-
zef van Pittem. 
Zij staan in voor de begeleiding van jongeren Zij staan in voor de begeleiding van jongeren 
en hun ouders. Het aanbod bestaat uit: een 
kortdurend groepsprogramma (5 sessies) 
rond verschillende thema’s: effecten en risi-
co’s van druggebruik, druggebruik en adoles-
centie, inzicht in eigen gebruikspatroon, ei-
gen mening over het gebruik, inzicht in eigen 
sterktes,…. Er wordt gewerkt met verbale, 
non-verbale en interactieve methodieken.
Heel belangrijk is ook dat de ouders betrok-Heel belangrijk is ook dat de ouders betrok-
ken worden. Daarom stellen zij de verwachtin-

gen dat ouders deelnemen aan het intake- en 
afrondend gesprek en aan de informatieavond 
centraal.  
Dit vroeginterventieaanbod betekent een Dit vroeginterventieaanbod betekent een 
meerwaarde en maakt de verbinding tussen 
preventie en hulpverlening. 
Te Blankenberge start men met de groeps-Te Blankenberge start men met de groeps-
sessies in januari 2010. 
Het project wordt nadien geëvalueerd en bij-Het project wordt nadien geëvalueerd en bij-
gestuurd waar nodig.  
In een latere fase kan het aanbod ook open-In een latere fase kan het aanbod ook open-
staan voor verwijzers zoals de scholen, ou-
ders,….

Verenigingen
OKRA ZET HET NIEuWE JAAR IN
OKRA Zuienkerke, het trefpunt voor 55+, is OKRA Zuienkerke, het trefpunt voor 55+, is 
vol enthousiasme het nieuwe jaar ingestapt.
Het jaarprogramma voor 2010 ziet er veelbe-Het jaarprogramma voor 2010 ziet er veelbe-
lovend uit.

Op Op donderdag 11 februaridonderdag 11 februari wordt er gebowldgebowld.

Donderdag 25 februari komen de fietsers bij-Donderdag 25 februari komen de fietsers bij-
een om de voorjaars- en zomerfietstochten 
vast te leggen, want vanaf 16 april tot half 
september wordt er iedere donderdag ge-
fietst.

In maart, meer bepaald In maart, meer bepaald vrijdag 20 maartvrijdag 20 maart in 
zaal de Notelaar wordt er een lentefeest ge-
organiseerd met als thema Zuinige Maria.

Op Op donderdag 1 aprildonderdag 1 april is er een Witte Donder-
dag bezinning.
Vrijdag 2 aprilVrijdag 2 april trekken de okra bestuursleden  trekken de okra bestuursleden 
op pad met paaseieren voor de +80 jarigen
en de bewoners van rust- en ziekenhuizen.

Elke dinsdagElke dinsdag wordt er Elke dinsdag wordt er Elke dinsdag gekaartgekaart in De Notelaar  in De Notelaar 
van 14 tot 18 uur.
Wie zich geroepen voelt om aan te sluiten bij Wie zich geroepen voelt om aan te sluiten bij 
deze vereniging, een telefoontje naar één van 
de bestuursleden volstaat.
Agnes Jacxsens, 050/41.59.08Agnes Jacxsens, 050/41.59.08
Germaine Kempe, 050/41.30.85Germaine Kempe, 050/41.30.85
André Wille, 050/41.88.55André Wille, 050/41.88.55
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PASAR ORgANISEERT QuIZAVOND

Zaterdag 27/02/2010
Na een jaartje zonder hersenpijniging nemen 
we de draad terug op en worden jullie uitge-
nodigd op onze quizavond welke doorgaat te:
Zaal NOTELAAR – Nieuwesteenweg 96 te 
8377 Zuienkerke.
Zaterdag 27/02/2010 om 20.00 u
Deelnameprijs per persoon:  
leden: 2,00 Eur. - niet-leden: 3,00 Eur.

Een ploeg mag maximum uit 4 personen be-
staan – mogelijkheid om ter plaatse nog ploe-
gen te vormen.
Volgens de traditie worden de best scorende 
ploegen beloond met geldprijzen.
Inschrijven kan tot 26/02/2010 en voor meer 
info kunt u zich wenden tot:

Jacques Serruys: 0486/71.44.84
Caelenberghe Marleen: 0478/54.04.35
Cools Wim: 0496/83.22.75
Cuypers Henri: 050/32.00.72
Dekeyzer Edith: 050/41.35.62
Valcke.Marijke@telenet.be 
of http://www.pasar.be/zuienkerke
Volgende activiteit: 24 april 2010 “Turkije in 
gent”

gEZINSBOND ZuIENKERKE
Tweedehandsbeurs kinderartikelen
Op zondag 21 februari 2010 organiseert de 

gezinsbond van Zuienkerke van 9 uur tot 12 
uur een tweedehandsbeurs in zaal De Note-
laar, gelegen aan de Nieuwe Steenweg 96 te 
Zuienkerke.
Wat wordt er te koop aangeboden?
babykleding, kinderkleding, kinderuitzet, kin-
derfietsen, speelgoed, ... 
DE TOEgANg IS gRATIS ! Iedereen welkom !
Indien u kinderartikelen te koop hebt, neem 
dan contact op met voorzitter van de Gezins-
bond
Betty Vandevelde, Lettenburgstraat 2
8377 Zuienkerke - Tel. 050/31.11.66
Gsm 0485/28.20.47
betttyvandevelde@euphonynet.be

Ben jij diegene die ………
  • mooie uitnodigingen kan maken
 • toffe ideeën heeft om ergens naar toe  
  te gaan 
 • zelf leuke uitstappen kent
 • een museum kent 
  die het bezoeken waard is
 • een wijn- of bieravond helpen 
  in elkaar steken
 • een spreker kent over…………….
 • een kindernamiddag in elkaar steken 
 • een leuke website maken, 
 • een verslag maken 

Enkele keren per jaar vergaderen met andere 
bestuursleden...
Ben jij de persoon met één van deze gaven mail 
dan naar bettyvandevelde@euphonynet.be of 
neem contact op met Betty Vandevelde Let-
tenburgstraat 2, Zuienkerke, 050/31.11.66
voorzitter gezinsbond Zuienkerke
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Heb je geen zin om in het bestuur te komen Heb je geen zin om in het bestuur te komen 
maar toch leuke ideeën hebt laat het ons weten.
Gezinsbondvriendelijke groetenGezinsbondvriendelijke groeten
Hubert Bonte en Betty VandeveldeHubert Bonte en Betty Vandevelde

VRIEDENKRINg BLOEDgEVERS
VAN ZuIENKERKE
In 2009 werden ongeveer 650 zakjes bloed In 2009 werden ongeveer 650 zakjes bloed 
gecollecteerd gedurende de vier inzamelin-
gen te Zuienkerke. Het aantal jonge donoren 
is opmerkelijk.
In december kregen niet alleen alle bloedge-In december kregen niet alleen alle bloedge-
vers, maar ook alle mensen van het bloed-
transfusiecentrum een kleine eindejaarsat-
tentie.
Het vermelden waard is zeker dat Roger Lon-Het vermelden waard is zeker dat Roger Lon-
neville uit Lissewege voor de 150ste keer 
bloed kwam geven !
We willen hem van harte feliciteren en hem 
oprecht danken voor die buitengewone pres-
tatie.
In 2010 gaan de inzamelingen door op 2 In 2010 gaan de inzamelingen door op 2 
maart, 1 juni, 7 september en 7 december.
Het jaarlijks bloedgeverfeest gaat door op za-Het jaarlijks bloedgeverfeest gaat door op za-
terdag 13 maart. Al wie in de loop van 2009 
tenminste één maal bloed gaf, zal een uitno-
diging voor dit feest toegestuurd krijgen.
We blijven aandringen dat iedereen die kan We blijven aandringen dat iedereen die kan 
en mag bloed geven dat ook zou doen, want 
bloed kan niet geproduceerd worden en is 

soms levensnoodzakelijk en moet dus gege-
ven worden door een anonieme gever, voor en 
aan een anonieme ontvanger!
Steeds welkom!

Inlichtingen: Jeannine Samijn, voorzitter Inlichtingen: Jeannine Samijn, voorzitter 
Tel.: 050 41 19 35

Jeannine Samijn, voorzitter VriendenkringJeannine Samijn, voorzitter Vriendenkring

DE DRIEKONINgENKAARTERS
VAN HOuTAVE 
Elke tweede vrijdag van de maand komen de Elke tweede vrijdag van de maand komen de 
kaarters van Houtave bijeen in herberg De 
Drie Koningen. De kaartavond start om 19:30 
uur. Nieuwe kaarters zijn steeds welkom.
Meer inlichtingen: Theys Odiel, tel. Meer inlichtingen: Theys Odiel, tel. 
050/31.44.02

VASTENAVOND mET KVLV NIEuWmuNSTER 
KVLV Nieuwmunster bakt pannenkoekenKVLV Nieuwmunster bakt pannenkoeken
Vastenavond 16 februari vanaf 15 uur
In de Bommel te Nieuwmunster
Kaarten aan 5 Eur.
(= 1 consumptie, 2 pannenkoeken, 1 lotje (= 1 consumptie, 2 pannenkoeken, 1 lotje 
voor tombola)

Pannenkoeken, warme en koude dranken, 
doorlopend te verkrijgen aan democratische 
prijzen.
Dirk Frayman zorgt in de avond voor gezellig-Dirk Frayman zorgt in de avond voor gezellig-
heid met accordeonmuziek 
Iedereen welkom.

Kaarten te verkrijgen bij het KVLV bestuur van Kaarten te verkrijgen bij het KVLV bestuur van 
Nieuwmunster:
Myriam: 050/41 64 71Myriam: 050/41 64 71
Kathy: 050/68 39 87Kathy: 050/68 39 87
Francine: 050/41 30 47Francine: 050/41 30 47
Kathleen: 050/42 46 41Kathleen: 050/42 46 41
Ann: 050/41 60 32Ann: 050/41 60 32
Dominique: 050/41 12 86Dominique: 050/41 12 86

Gezondheid
ATZ AANVuLLENDE THuISZORg
AANVULLENDE THUISZORG ATZ
Aanvullende Thuiszorg (ATZ) biedt thuisoppas Aanvullende Thuiszorg (ATZ) biedt thuisoppas 
en assistentie bij zorgbehoevende ouderen, 
chronisch zieken, personen met dementie, 
terminaal zieken, … . Wij zijn steeds op zoek 
naar nieuwe gemotiveerde vrijwilligers !
U bepaalt zelf wanneer, waar (kan in eigen U bepaalt zelf wanneer, waar (kan in eigen 
gemeente of ruimere regio) en hoeveel tijd u 
zich engageert.
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Aanvullend op de familie en de professionele 
zorg, biedt de ATZ-vrijwilliger oppas en gezel-
schap. Daarnaast geeft hij/zij ook ondersteu-
ning bij een aantal kleine zorgtaken. De vrijwil-
liger kiest voor een engagement overdag of ‘s 
nachts, in de week en/of in het weekend. Hij/
zij is verzekerd en ontvangt, naast een for-
faitaire onkostenvergoeding (vrijwilligerswet), 
ook ondersteuning en vorming.

OEF!

OEF! is gespecialiseerde thuisoppas en assi-
stentie en richt zich naar kinderen en volwas-
senen met een handicap of beperking.  
Wij brengen u in eigen streek in contact met 
een kind of volwassene met een handicap, 
met autisme, een langdurig ziek kind. Er 
wordt samen gekeken voor een passend en-
gagement op uw maat.
Meer en meer ouders met een zorgbehoe-
vend kindje doen op ons beroep.
De OEF!-vrijwilliger kan even de taak van de 
ouders of centrale verzorger op zich nemen. 
Naast een thuiswachtfunctie kan u ook mee-
helpen bij opvang en activiteitenbegeleiding, 
zowel binnen als buitenshuis.
U bent verzekerd en ontvangt naast een for-
faitaire onkostenvergoeding ook ondersteu-
ning en aangepaste vorming.
Hebt u een hart met wat ruimte en interesse 
voor één van bovenstaande vormen van vrij-
willigerswerk ? 
Neem gerust contact op met Marijke Cools 
en Eva Maria Annerel in onze regiohuizen:
Familiezorg West-Vlaanderen vzw, 
Aanvullende Thuiszorg
website: www.familiezorg-wvl.be
	 •	Albertlaan	65,	8300	Knokke-Heist	
  tel. 050/60 99 86 

  e-mail: knokke@familiezorg-wvl.be
	 •	Sint-Jansplein	8,	8000	Brugge
	 	 tel.	050/33	65	00		
  e-mail: brugge@familiezorg-wvl.be
ATZ en OEF! zijn initiatieven 
van Familiezorg West-Vlaanderen vzw.

CASA SOBRAL. VAKANTIE mET ZORg
Ann Eggermont uit Zuienkerke biedt in Portu-
gal vakantie aan met zorg en aandacht, in de 
eerste plaats voor mensen met een beperking.
Meer inlichtingen: www.casasobral.be 
e-mail: casa.sobral@hotmail.com

S-PLuS ZuIENKERKE
Kom kennismaken op zondag 21 februari 
2010 met S-Plus Zuienkerke, de nieuwe seni-
orenvereniging in uw gemeente ! 
Met een glaasje witte, rode wijn of fruitsap 
klinken we eerst op het nieuwe jaar. Daarna 
is het tijd voor een lekker ontbijt. 
Voor de prijs van 5,00 (S-Plusleden) Eur. of 
7,00 Eur. (niet-leden) krijgen jullie 3 pistolés, 
beleg kaas of hesp, 1 koffie of een glaasje 
fruitsap.
Plaats van het gebeuren ? 
De Maere, Pastoriestraat 4a, 8377 Houthave
Aanvang ? 
om 9u30, het einde is voorzien om 12u00
Inschrijven ?
Bij Diane Desmet, Pastoriestraat 5, 8377 
Houthave, Tel. 050/67.53.56 (na 18 uur !)
En bij Diana Demeulemeester, Weimanstraat 
8, 8377 Zuienkerke, Tel. 0494/42.46.34

Iedereen is van harte welkom !
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gEBOORTEN 
ROBBE QUINTENS, geboren te Oostende op 
23 september 2009, zoontje van Defurne Ma-
rit en Quintens David, wonende te Houtave.

MILAN DEMEYERE, geboren te Brugge op 30 
september 2009, zoontje van Demeulenaere 
Julie en Demeyere Stefaan, wonende te Meet-
kerke.

WYNONA ARNOU, geboren te Brugge op 24 
oktober 2009, dochtertje van Hoys Vanessa 
en Arnou Franky, wonende te Nieuwmunster.

GAËLLE REINQUIN, geboren te Oostende op 
30 oktober 2009, dochtertje van Samaey 
Ynak en Reinquin Filip, wonende te Nieuw-
munster.

MARGAUX VANDERMEERSCH, geboren te 
Brugge op 16 november 2009, dochtertje van 
Vanhoorenweder Sylvia en Vandermeersch 
Stijn, wonende te Houtave.

DINA VANDEROSTYNE, geboren te Brugge op 
29 november 2009, dochtertje van Tilleman 
Bianca en Vanderostyne  Dimitri, wonende te 
Nieuwmunster.

LILITH HEYDENS, geboren te Brugge op 17 
december 2009, dochtertje van Soenen Inge 
en Heydens Ramses, wonende te Nieuwmunster.

LARS DE SCHUYTER, geboren te Brugge op 
21 december 2009, zoontje van Bruynooghe 
Natalie en De Schuyter Serge, wonende te 
Zuienkerke.

Van harte proficiat !

HuWELIJKEN 
DIERICKX ANJE, geboren te  Brugge op 28 fe-
bruari 1978 en VAN LIERE PASCAL, geboren 
te Brugge op 11 september 1971, gehuwd te 
Zuienkerke 27 november 2009.

DEBRABANDERE MICHELINE, geboren te 
Blankenberge op 1 april 1958 en NOE CHRIS-
TIAAN, geboren te Varsenare op 22 april 
1960, gehuwd te Zuienkerke op 26 decem-
ber 2009.

BOLLEIRE NATHALIE, geboren te  Brugge   op 
31 januari 1984 en VAN HEESVELDE MARIO, 
geboren te   Gent   op 7 december 1984, ge-
huwd te Zuienkerke op 31 oktober 2009.

Proficiat aan de gehuwden.

OVERLIJDENS
HAUTEKIET JAN, geboren te  Brugge  op 13 
oktober 1925, weduwnaar van Verhulst Adri-
ana en Bergez Agnes, overleden te Brugge op 
13 oktober 2009. 

DE DECKER MARCEL, geboren te Zuienkerke 
op 15 oktober 1928, gehuwd met Vandewalle 
Francijn, overleden te Zuienkerke op 18 okto-
ber 2009.

VAN RENTERGHEM EMIEL, geboren te Zuien-
kerke op 4 juli 1925, weduwnaar van Goet-
hals Madeleine, overleden te Zuienkerke op 
20 oktober 2009.

STROO MAURITIUS, geboren te Meetkerke 
op 24 mei 1928, gehuwd met Schaepdryver 
Georgette, overleden te Brugge op 8 novem-
ber 09.

FEYS  MAURITIUS, geboren te  Brugge  op 14 
oktober 1924, gehuwd met Degrande Maria, 
overleden te Brugge op 12 december 2009.

Wij bieden de familie onze deelneming aan.

JuBILEA 
Met ingang van 2010 kwam een einde aan 
mijn bevoegdheid als schepen van feestelijk-
heden.
Gedurende anderhalve legislatuur had ik –in 
dat kader– het genoegen de gouden en dia-
manten jubilea te mogen verzorgen en zelfs 
een briljanten huwelijkspaar te mogen huldigen.
Vooraf bereidden de jubilarissen en ikzelf 
steeds samen de viering voor. 
Ik bewaar de beste herinneringen aan alle 
contacten die ik in de loop der jaren had met 
die vele jubilerende echtparen.
En daarom wil ik langs deze weg al deze men-
sen nog eens bedanken voor de aangename 
momenten die ik met hen mocht doorbrengen 
en voor de genoten gastvrijheid.

Jacques Demeyere

EBOORTEN 
Burgelijke stand
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UW PARTNER IN BANK, VERZEKERINGEN & IMMO

Leopold I Laan 52 - 8000 Brugge - Tel 050 31 00 35
Fax 050 32 10 44 - info@a-rs.be

Mensen van bij ons
FRANKY DEmEY-VANDAmmE 
Op de regionale pagina’s van de kranten wor-
den we dankzij onze plaatselijke perscorres-
pondenten goed geïnformeerd over het reilen 
en zeilen in onze gemeente. Maar nu is er ook 
een Zuienkerkenaar die furore maakt op de 
nationale bladzijden. Franky De Smet – Van 
Damme, zanger van de voormalige metalgroep 
“Channel Zero”, is midden januari voor diver-
se kranten en tijdschriften geïnterviewd naar 
aanleiding van het wederoptreden van zijn suc-
cesvolle muziekgroep uit de jaren 1990. Een 
artikel in Humo met als titel “Channel Zero: de 
comeback” poneert twee feiten als inleiding op 
het interview van Franky. 1. Channel Zero is de 
beste Belgische metalgroep aller tijden en 2. 
Geen enkele andere groep was zo in topvorm 
op het moment dat ze de stekker eruit trokken. 
De redactieraad vond dat “Het Polderkrantje” 
niet achterwege mocht blijven en ik kreeg de 
boeiende opdracht om de rockzanger te inter-
viewen. Meteen werd ik ondergedompeld in de 
muziekwereld en alles wat daarbij komt kijken.

“De show wordt een familiegebeuren”“De show wordt een familiegebeuren”

“We zijn vroeg gestart met de voorbereidingen 
van de reünieconcerten omdat we voldoende 
tijd wilden hebben om reclame te maken als de 
verkoop niet zou lopen. Maar tot onze verras-
sing liep het ongelooflijk goed. Twintig minuten 
na de start van de voorverkoop was het eerste 
concert al uitverkocht. In een spoedtempo wa-
ren zes concerten uitverkocht in de AB, een 
Brusselse zaal met 2.000 plaatsen. Een uitleg 
hebben we hiervoor niet. Uit de reacties verne-
men we wel dat vele vroegere fans blij zijn dat 
ze ons nu eindelijk kunnen zien spelen. Omdat 
zij in de jaren 1990 nog te jong waren en van 
hun ouders niet mochten uitgaan, hadden ze 
nog geen concerten kunnen meemaken. We 
krijgen ook reacties van kinderen die vertellen 
dat hun vader of moeder Channel Zero vroeger 
hebben zien optreden en dat ze nu naar de 
AB komen, met de kinderen. Zo worden onze 
shows een echt familiegebeuren.”
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 “Een gratis toegankelijk concert 
voor mensen met een handicap”

Eigenlijk zijn er zelfs acht optredens. Voor de 
zes uitverkochte optredens tussen 22 en 31 
januari speelt Channel Zero eerst een privé-
concert voor een superfan en daarna treden 
ze gratis en exclusief op voor mensen met een 
handicap. 

“Op woensdag 20 januari brengen we onze 
volledige show voor de winnaar van een super 
fanwedstrijd. Op donderdag 21 januari doen 
we dit nog eens over voor personen met een 
handicap en hun begeleiders. Wij namen hier-
voor het initiatief en de organisatie Intro zorgde 
ervoor dat dit gratis concert heel goed toegan-
kelijk wordt voor mensen met een beperking. 
Dit dankzij assistentie, tolken Vlaamse Geba-
rentaal, ringleiding, voelstoelen, een zone voor 
rolstoelgebruikers en een pendeldienst tussen 
het Brusselse Zuidstation en de AB.”

“We hebben een nieuwe single gemixt”

In de voorbereiding naar de concerten liep niet 
alles van een leien dakje. Vorige zomer knapte 
de achillespees van Franky af tijdens een voet-
balmatch onder vrienden op reis in Tenerife. 
De gitarist van vroeger kon niet meer meespe-
len door gehoorproblemen, waardoor de groep 
ijlings op zoek moest naar een goede vervanger. 

“Na mijn operatie aan de achillespees heb ik 
de afgelopen maanden voortdurend neergeze-
ten en zestig kinebeurten meegemaakt waar-
door ik net op tijd voldoende genezen ben om 
op te treden. Voor onze vroegere gitarist Xavier 
Carion hebben we in de persoon van de Ame-
rikaan Mike Doling een schitterende vervanger 
gevonden. Tijdens de repetities klikte het met-
een met onze drummer Phil en basgitarist Tino 
en het voelde aan alsof Mike altijd al in de 
groep heeft gezeten. We zijn dus volledig klaar 
om er zes keer in te vliegen. Tot onze eigen 
verrassing werden we intussen gecontacteerd 
door het platenlabel “Roadrunner” en hebben 
we nu zelfs een nieuwe single gemixt die ge-
lanceerd wordt op Studio Brussel.”

“Elke volgende stap wegen we goed af”

Channel Zero was heel succesvol in de jaren 
1990. Hun stevige nummers waren ook goed 
meezingbare songs. De groep had verschillende 
hits die toen regelmatig op de radio gedraaid 
werden. Tijdens hun beginjaren speelden ze op 
Rocktober en op het toppunt van hun carrière 
gaven ze twee optredens op het dubbelfestival 
Torhout-Werchter. De verkoop van hun meest 
succesvolle cd leverde hen met een totaalver-
koop van 60 000 exemplaren, en méér dan 
25.000 in België, zelfs een gouden plaat op. 
Toch stopte de groep in 1997.
“We hadden veel succes in België en geno-
ten ook wat bekendheid in het buitenland. Dit 
vergde echter zware investeringen en het geld 
dat we in de groep investeerden, hebben we 
nooit kunnen terugverdienen. In 1997 zijn we 
er dan maar mee opgehouden. Nu zullen we 
intens genieten van onze reünieconcerten. 
Maar we hebben uit onze fouten geleerd en 
we willen zeker niet beginnen zweven. We zijn 
ouder en nuchterder geworden. We zullen dan 
ook alles geleidelijk aanpakken en elke moge-
lijke volgende stap goed afwegen.

“Zuienkerke is een aangename 
en goed gelegen woonplaats” 

Franky legde tot slot nog uit hoe hij aan zijn 
dubbele familienaam kwam en waardoor hij in 
onze contreien aanbeland is. © Rob Walbers
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“Middenin de negentiende eeuw overleed de 
echtgenoot van een verre overgrootmoeder. 
Toen zij hertrouwde, kregen haar kinderen de 
naam van zowel haar eerste man als van haar 
tweede echtgenoot. In de omgeving van Zot-
tegem, vanwaar ik afkomstig ben, zijn er ver-
schillende mensen met deze dubbele familie-
naam. Zelf ben ik niet in mijn geboortestreek 
blijven wonen, maar tien jaar geleden ben ik 
wel met mijn vrouw Anje Gilleman in Wenduine 
komen wonen, waar zij geboren en getogen 
was. Acht jaar geleden werd ons dochtertje 
Kiki er geboren. Vorig jaar hebben we ons in 
de Weimanstraat in Zuienkerke gevestigd. Voor 
Anje die bij de Post werkt en voor mij als ver-
koper van geluidsinstallaties en studiomonitors 
is onze nieuwe gemeente een aangename en 
goed gelegen woonplaats.”

Noël Delaere
 

mICHEL BEIRENS 
“KRAK VAN DE gEmEENTE ZuIENKERKE”
De Krant van West Vlaanderen (De Weekbo-
de, Het Wekelijks Nieuws, De Zeewacht, het 
Brugsch Handelsblad en het Kortrijks Handels-

blad) heeft in elke gemeente een aantal men-
sen genomineerd, waaruit de lezers een “krak” 
konden kiezen. Als krak komen voor één keer 
niet de plaatselijke”toppers” en andere uitvoe-
rig bekende personen aan bod, maar de ge-
wone mensen.
De lezers hadden de mogelijkhied om via een 
website hun voorkeur kenbaar te maken.
Voor Zuienkerke waren genomineerd: Ludwig 
Vanderbeke - Michel Beirens - Antoon Van-
houtte - Agnes Bode. In de gemeente Zuien-
kerke is Michel Beirens verkozen tot krak.  
Al jaren zet hij zich in voor de kerkfabriek, de 
landelijke gilde en de opmaak van het paro-
chieblad. Proficiat Michel !
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ma 19 volleybal Pasar sportzaal

di 14 kaartnamiddag Okra  Zuienkerke Notelaar

di 19 turnles Gemeentebestuur Notelaar

di 21 Volleybal 30-70 volleybalclub sportzaal

woe 14 kaartnamiddag Gepensioneerdenbond Gastenhuisje
   Meetkerke Meetkerke

woe  19 (behalve 2de woe/maand) Sint-Michielskoor Sint-Michielskerk
  repetitie zangkoor

don 16-17 kleuterdansen (4-5 jaar) fedes gemeenteschool
 17-18 Kinderdans (6-8 jaar)
 18-19 Kinderdans (8-10 jaar)     

1ste vrij 19 kaarten De Troefkaarters Boldershof

2de vrij 19.30 kaarten  Driekoningenkaarters herberg 
    Drie Koningen

laatste vrij 
vd.maand 20  biljart Biljart 2000 Boldershof

2de&3de zo 15 - Schieting wip Blauwe Torenvrienden Nieuw Blauwe
vd. maand 18.30   Toren 

DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS
TERUGKERENDE ACTIVITEITEN

Evenementenkalender

DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

Do 11 19 Kalligrafi e Vormingsplus ism Notelaar
   cultuurraad 

Vrij 12 13.45 Karnavalstoet Gemeenteschool Dorpskern
    Zuienkerke

Vrij 12 19 Kookles KVLV Zuienkerke Notelaar

Vrij 12  20 Toneelopvoering Kleiem Sportzaal
Za 13    

Zon 14 19 Toneelopvoering Kleiem Sportzaal

Di 16  15 Vastenavond met KVLV Zuienkerke Bommel
  pannenkoeken  

Wo 17 19 Toneelopvoering Kleiem Sportzaal

Vrij 19 20 Toneelopvoering Kleiem Sportzaal
Za 20 

Zon 21 8-12 Tweedehandsbeurs Gezinsbond Zuienkerke Notelaar

Ma 22 19 Kookles KVLV Nieuwmunster Bommel

Woe 24 19.30 Kookles KVLV Houtave De Maere

FEBRUARI 2010
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DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS
Di 2 16 Bloedgeven Rode Kruis ism sportzaal
 19.30  Vriendenkring
 

Vrij 5 20 “Gezellig samenzijn” KVLV Zuienkerke Notelaar

Vrij 5  20 Toneelopvoering  Bommelaar Bommel 
Za 6 

Zo 7 18 Toneelopvoering  Bommelaar Bommel 

Woe 10 18 Toneelopvoering  Bommelaar Bommel 

Do 11 19 Kalligrafie Vormingplus ism Notelaar
   cultuurraad

Vrij 12 20 Toneelopvoering  Bommelaar Bommel
Za 13  

Za 13 19 Souper bloedgevers  Vriendenkring Sportzaal

Zo 14 14 Volleybal Mehoni Mehoni Sportzaal
 

Di 16 19 Kookles KVLV Nieuwmunster Bommel

Do 18 19 Kalligrafie Vorminplus ism Notelaar
   cultuurraad 

Do 18  19.30 Kookles KVLV Houtave De Maere 

Di 30 20 Voordracht CD&V Notelaar

Woe 31 19.30 Bloemschikken KVLV Zuienkerke Notelaar

MAART 2010

DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS
Za 3 19.30 Stand-up comedy Jeugdraad Boldershof 
 

Zat 10 13.30 Knutselen met kinderen KVLV Zuienkerke Notelaar

Zat 10  21 Fuif Jongerengroep  Jongerengroep Sportzaal  

Zo 11 12 Barbecue Jongerengroep Jongerengroep Sportzaal 

Zat 17 11 Volleybalmatch Mehoni Sportzaal 

Zat 17 21 Zuipertjesbal KLJ Houtave-Oostende Hoeve Ivan
    Vandenberghe

APRIL 2010

Woe 24 19 Info-avond inbraakpreventie ACW De Notelaar

Do 25 19 Kalligrafie Vormingplus ism De Notelaar
   cultuurraad 

Vrij 26 19.30 Viskaarting Mehoni cafetaria

Za 27 19 Worstenkaarting CD&V cafetaria

Za 27 19 Quizavond Pasar Notelaar
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POLDERKRANTJE, 31 januari 2010.
Driemaandelijks tijdschrift gratis aan de bevolking 
aangeboden door het Gemeentebestuur in samen-
werking met alle adverteerders.
INHOUDSOPGAVE

woord vooraf p. 3
toespraak p. 5
gemeenteraad p. 8  
informatie p. 17  
openbare werken en technische dienst p. 19 
landbouw en milieu p. 21  
cultuur p. 23 
jeugd  p. 29 
onderwijs p. 33 
sport en vrije tijd p. 35 
bibliotheek p. 36
derde wereld p. 37  
preventie p. 38  
verenigingen p. 38
gezondheid p. 40 
burgerlijke stand p. 42 
mensen van bij ons p. 43 
evenementenkalender p. 46 
puzzel p. 49 

Verantwoordelijke uitgever: 
College van Burgemeester en Schepenen.
Redactieraad: Wim Cools, Noël Delaere, 
Eva Verburgh en Ann Michiels.

Verspreid: 31 januari, 15 april, 15 juli, 15 oktober 
2010.
Artikels zijn altijd welkom. Gelieve ze 1 maand voor 
het verschijnen binnen te brengen:
ann.michiels@publilink.be
De redactie behoudt zich het recht voor artikels 
niet te publiceren, in te korten of te wijzigen.

Gemeentelijke website: www.zuienkerke.com

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS
Gemeentebestuur Zuienkerke     
 050/43 20 50 - (fax 050/43 20 59)
 franky.goethals@publilink.be
Politie Zuienkerke    
 050/41.14.14 - (fax 050/41.96.96)
 Alex.blondelle@politieblankenberge.be
Technische Dienst    
 050/41.75.77 - (fax 050/41.75.77)
OCMW    
 050/42.79.98 - (fax 050/42 67 37)
 sociale.dienst@ocmw-zuienkerke.be
Bibliotheek Zuienkerke    
 050/42.45.45
PWA Blankenberge     
 050/43.35.15
IPZ Blankenberge-Zuienkerke
 101 of 050/41.10.05
Brandweer De Haan    
 050/41.20.20
Informatie Elektriciteit, aardgas     
 078/35.35.34
Kabeldistributie    
 015/66.66.66
Informatie water    
 078/35.35.99
defect water (24 u op 24)    
 078/35 35 99
defect elektriciteit    
 078/35.35.00
melden gasreuk    
 0800/65.0.65
defect Openbare Verlichting    
 050/43.20.50 - 0800 6 35 35 

OPENINGSUREN GEMEENTEHUIS
Het gemeentehuis is iedere werkdag open van 
9 uur tot 12 uur en de woensdagnamiddag van 
13 tot 16.30 uur. Andere namiddagen is het ge-
meentehuis gesloten.
Elke eerste woensdag van de maand zijn alle 
diensten van het gemeentehuis open tot 19 uur: 
3 februari – 3 maart  en 7 april 2010
Het gemeentehuis zal gesloten zijn op 9 en 
10 maart wegens verhuis  en  op paasmaan-
dag 5 april 2010.

OPENINGSUREN POST
Iedere werkdag van 9 tot 12.15 uur
woensdag	van	13.30	–	16.30	uur

OPENINGSUREN BIBLIOTHEEK
DE BOEKENNOK (aan de Nieuwe Steenweg)
Iedere woensdag van 17 tot 19 uur
Iedere zaterdag van 10 tot 12 uur
Tel. 050/42.45.45

48
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Polderkrant-puzzel
Onze puzzel van oktober 2009 werd gewonnen door STEFANIE SCHEEMAEKER. Het woord dat we zochten 
was: bitterpee. Betekenis van het woord: chicorei.

Hier volgt de nieuwe puzzel : 
1. De oplossing voor elk van onderstaande gezochte woorden is terug te vinden in ons informatieblad + 

annex.
2. Als alles correct is ingevuld krijg je verticaal, in de gearceerde vakken een volledig woord te lezen. I en 

J staan in twee verschillende vakjes! Liggende streepjes (bv. OCMW-voorzitter), begrippen bestaande uit 
meerdere woorden (Koning Albertplein) sluiten aan zonder spatie

3. Stuur uw volledige oplossing door middel van onderstaand formulier naar Redactie Polderkrantje,  
Kerkstraat 17  8377 Zuienkerke vóór 15/03/2010. Enkel het verticale woord volstaat dus niet!

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

Naam en Voornaam:................................................................................................................................................................................................

Straat:..............................................................................................................................................................................................................................................................

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

1. welk hour organiseert WWF 
2. wat bakt KVLV nieuwmunster 

met vastenavond
3. aan welke tekort sterven vele kinderen 
4. wie zoekt leiders 
5. voornaam voorzitter mehoni 
6. welke code werd in de gemeenteraad  

goedgekeurd voor de mandatarissen 

7. in welke stad ligt vlgs Pasar Turkije
8. waar begon de nieuwe burgemeester zijn  

politieke carriére vlgs een ludieke slogan 
9. welke automaat werkt niet tijdens de 

verbouwingswerken aan het gemeentehuis 
10. welke actie organiseert het ACW
11. voornaam krak 
12. voornaam nieuwe derde schepen 
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Nieuwesteenweg 140 • 8377 Zuienkerke
T 050 42 65 64 • E info@degrotestove.be

www.degrotestove.be

Specialiteit: Forel

Stefan en Nathalie Pittery-Verhelst
Nieuwe Steenweg 140, 8377 Zuienkerke

Tel./Fax: 050 42 65 64  •  info@degrotestove.be

Gesloten: dinsdag en woensdag

feestzaal tot 180 personen

De familie Govaert en medewerkers verwelkomen U.
* Feest- en banketzaal, ideaal geschikt voor familie- en communiefeesten
* Groot zomerterras, en speeltuin met springkasteel

Karel en Mieke Govaert - Nieuwesteenweg 1, 8377 Zuienkerke
Tel. 050/41 31 04  -  fax. 050/42 63 11

hoevetendoele@skynet.be  -  www.hoevetendoele.be 

Karel Govaert, 
Peter en Mieke Goemaere-Govaert

Oostendsesteenweg 9, 8377 Meetkerke
Tel. 050/ 31 54 24

enkel in het Breughelhof
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