
3-maandelij hs informatieblad oaer Zuienherhe
2002 Nn 67

Mt
r

§)

rqlr\
s
ËL

§/,L
§)

\3
- o

È.-

{J
§)



POLDERKRANTJE , 15 juli 2002.
Driemaandelijks tijdschrift gratis aan de bevolking aangeboden door het Gemeentebestuur
in samenwerking met alle adverteerders.

INHOUDSOPGAVE

Verantwoordelijke uitgever: Jncques DEM EYERE
Redactieraad : Jacques Demeyere, Jearutine Samijn, Freddy Decortccl, Arttoine Penteel, Ann Michiels.

Verspreid:3ljanuari , l5 april , l5 juli,15 oktober 2002.
Artikels zijn altijd welkom. Gelieve ze I maand voor het verschijnen binnen te brengen.
De redactie behoudt zich het recht voor artikels niet te publiceren. in te korlen of te wijzigen.

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS

Gemeentebestuur Zuienkerke

Politie Zuienkerke

Technische Dienst

OCMV/

Bibliotheek Zuienkerke

PWA

PWA Blankenberge

IPZ Blankenberge-Zuienkerke

Brandweer De Haan

Informatie Electriciteit,aardgas

kabeldistributie en water

defect

melden gasreuk

defect Openbare Verlichting

05O/ 42.7 O.48 (fax.050/42.85.4-5)

05O/ 41 .l 4.1 4 (fax.050/4 I .96.96)

0501 41.7 5.7 7 (fax.D50/ 41.7 5.7 7 )

050142.79.98 (fax05Ol42 67 37)

mail : sociale dienst@ocmw-zuienkerke.be

050t42.45.45

O5Ol 42.7 0.48 (woensdagnamiddag)

050/42.99.42

l0l of 050/41.10.05

I 00 of 050/41 .20.20

078/3s.35.35

078/3s.3s.00

0800/6.50.65

050/42.70.48

OPENINGSUREN GEMEENTEHUIS
Het genreentehuis is iedere werkdag open van 9 uur tot l2 uur

en de u'oensdagnamiddag van l3 tot 16.30 uur.

Andere namiddagen is het gemeentehuis 
-eesloten.

Op de tweede en vierde woensdag van de maand is het

gemeentehuis open tot 19 uur: l0 en 24juli . 14 en 28

augustus. I I en 25 september en 9 en 23 oktober 2002.

Het gemeentehuis zal gesloten zijn op donderdag
15 augustus 2002

Op kermismaandag 23 september is er een beperkte
dienstverzekering. Het gemeentehuis is dan open voor
dringende gevallen.

OPENINGSUREN PWA
Iedere woensdagnamiddag van 13.30 tot l6 uur

OPENINGSUREN POST

Iedere werkdag van 1 I tot 12 uur

OPENINGSUREN NIEUWE BIBLIOTHEEK
DE BOEKENNOK (aan de Nieuwe Steenweg)

ledere woensdag van 17 tot 19 uur

Iedere zaterdag van l0 tot 12 uur

TeL.050142.45.45

infbrmatie

openbare werken, landbouw en milieu p. 7

ruimtelijke ordening

senloren

sporr en vrije tijd

bibliotheek

verenigingen

veiligheid en gezondheid

burgerlijke stand

mensen van bij ons

activiteitenkalender

onderwijs p. 14

p. l5

p. 16

p. 17

p. l2
p. l3

p. l9
p.22

p.24

p.26



- WOORD VOORAF

Het was barslecht weer toen het vorige Polderkrande in
opmaak was. Maar: met het begin van de paasvakantie

begon ook een periode van mooi weer. Dit tot vreugde

van vele ouders en kinderen. Eindelijk konden ze eens

buiten om te spelen, te wandelen te ravotten. Het leven
gaat er dan inderdaad op slag anders uit zien als de zon
van de partij is: er zijn fietsers op de baan, mensen blijven
makkelijker staan voor een babbeltje, ladders en tuinge-
rief worden weer boven gehaald om buitenwerk te doen...

Iedere organisator van één of andere activiteit mist geen

enkele weersvoorspelling: met mooi weer staat of valt
immers het succes ervan! En hoe was het gesteld met de
gebeurtenissen in onze gemeente?

Voor de tweedaagse van Blankenberge die voor het eerst
op een zaterdag Zuienkerke aandeed, viel het weer heel
fris en winderig uit. De wandeltocht door de Meetkerkse
Moeren startte slecht met regenweer. Later op de dag
werd het beter zodat de processie van de
Vissersbedevaart zelfs kon uitgaan. De dag vóór
Pinksteren werd het Polderarrangement ingereden en de
deelnemers vonden dat het weer veel slechter had
kunnen zijn. De seniorennamiddag bleef gespaard van
regen en 2 dagen later werd het kermisweekend ingezet
met de avondmarkt, en dit onder een blakende zon.

Eindelijk eens goed weerl De ambiance was er dan ook
recht evenredig mee! De zondag zat het goed voor de

sacramentsprocessie en in de tent was het té warïn.
De weerman trakteerde ook de Roefelaars met een

bevredigend weertje.

Maar het blijft altijd afwachten:
het Belgische weer is grillig.

Positieve znken eraan Tijn:
l. Bijna nooit extreme toestanden
2. Alle dagen gespreksstof
3. De wisseling van de seizoenen:

F De lente: wachten op het frisse groen, op de

komst van de zwaluwen, op het gefluit van

vroege vogels.

) De zomer: lange dagen, geurige barbecues,
rijpende gewassen.

) De herfst: de warme kleuren in de natuur, kille
avonden die uitnodigen om voor het eerst weer
de haard aan te steken.

È De winter: knus bij de stoof met een kaars, een

boek, warme pantoffels, en waarom niet...met
een plaid rond de schouders. lkzag een nieuw-
jaarskaartje uit Singapore: een familiefoto van

een groot gezin bij de kerstboom: het hele gezin
in short en zonnetopje en op sandalen...
Te gek, naar onze normen!

Ik wens u allen een mooie zomer toe, en dit niet alleen
wat het weer betreft:

. Voor wie op reis gaat: goede reis en een

behouden thuiskomst.

. Voor de thuisblijvers met verlof: deugd-
doende dagen, welke ook uw plannen zijn

. Voor de mensen die moeten leven van de

horeca: veel zon en veel toeristen

. Voor de collega's uit de landbouw:
een schitterende oogst!

Jacques Demeyere

Dameskapsalon

CIDICO
de decker chantal

.,ffi'ffi
nieuwe steenweg BB '^W/W'
8377 Zuienkerke exclusively
tel. 050/41 84 14 professional

Pololereleoíro

Romoin Lieboert-Willoert
Heerweg 20 - 8377 Meetkerke

Rodio & TV technicus
OFFICIELE PHILIPS DEALER

Eigen hersteldienst :tel, 050132 03 80
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-GEMEENTERAAD
ZITTING VAN
11 APRIL 2OO2

l. De gemeertteraocl neentt kerutis r,on

de OCMW .ioorrekettittg ett jour-
verslog 2001.
Er zijn geen opmerkingen.
G e c on so lide e rd e re s u ltat e n re ke n i ng

Opbrengsten 8.929.71 I BEF
Kosten 15.137.878 BEF
Resultaat van het boekjaar

- 6.208.167 BEF
Gebruikte middelen van de gemeente-

lijke toelage 5.695.632 BEF
Over te dragen negatief resultaat

- 512.535 BEF

2. De gemeenteraad bekrachtigt
é énpari g een tij de lij ke politiev e ro r-
dening n.a.v. de bouwwerken hoek
Kerkstraat -Nieuwe Síeenweg.
De Kerkstraat wordt volledig
afgesloten voor het verkeer van

voertuigen, dit ter hoogte van het
kruispunt met de Nieuwe Steenweg-

Meetkerkestraat.

3. Een aanvullende verkeersverorde-
ning betreffende het invoeren van

snelheidsbepe rkingen, het instellen
van inhaalverbod en het aan-
brengen van verhoogde inrich-
tingen in de Prins Leopoldstraat
wordt door de gemeenteraad
goedgekeurd.

4. J eu gdw e rkbe le idsplan.
Raadslid Nicole Van den Bossche
heeft haar bedenking over het voorstel
van de jeugdraad om in de chalet, een

vast lokaal te voorzien voor de plaatse-

lijke studentenclub. Raadslid Martin
Storme vraagt of het normaal is dat

de jeugdraad zelf een fuifreglement
opstelt. Hij stelt voor om dit in overleg
met de gemeente te doen.

Schepen Jacques Demeyere merkt
hierbij op dat de jeugdraad inderdaad

een fuifreglement zal opstellen
maar dat het ontwerp van het
reglement nadien aan de gemeenteraad

zal voorgelegd worden. Tevens

wordt het ontwerp in de jeugdraad

besproken waar de Schepen zelf
aanwezig is.

Rekening houdend met deze
opmerkingen keurt de gemeenteraad

eenparig het jaarplan 2OO2 van

het jeugdwerkbeleidsplan 2002-2004
goed.

5. De gemeenteraad gaat akkoord met
het uitbreiden van het TV-FM-
distributienet in de Assestraat ten

behoeve van huisnummer 6.

De kostprijs zal ten laste gelegd
worden van de bewoners van het
huisnummer. 6 in de Assestraat.

Geheime zitting

l. Wegens ziekte en zwangerschaps-
verlof worden er tijdelijke leer-
krachten aangesteld voor de
gemeenteschool.

4. De gemeenteraad gaat éénparig
akkoord met de afschffing van de

carensdag voor de contractuele
arbeiders die niet bezoldigd wordt
bij arbeidsongeschiktheid van < l4
dagen.

5. De gemeenteraad gaat akkoord met
de overgang van een administratief
medewerker (gesco) bij het niet-
politioneel gemeentepersoneel,
naar het Calog-personeel van de
politiezone
-Zuienkerke.

Blankenberge

ZITTING VAN
22MF,12002.

l. De gemeenÍeraad gaat akkoord met
het aandeel van de gemeente in de

kosten inzake brandbeveiliging
voor het dienstjaar 1997. Het
gemeentelijk aandeel bedraagt
28.414,34 euro of 1.146.232 BEF.

2. De gemeenteraad neenfi eenparig
kennis van het besluit d.d.
24/04/2002 van de heer Gouver-
neur van de provincie West-Vlaan-
deren betrffinde de vaststelling
van de jaarrekening 2000 van het
OCMW Zuienkerke.

3. De gemeenteraad keurt eenparig de

aankoop goed van tw'ee PC's en

vier modems voor de kleuterklassen
van de gemeentelijke basisschool
en dit in het kader ran het actie-
programma PC/KD ran het
Ministerie van Ondenrijs. Voor het
schooljaar 2001-2002 onnangt de
gemeente een toelage van I 12.047
BEF of 2.777,57 euro.
De raming bedraagt 2.500 euro.

4. De gemeenteraad keurt het bestek

voor het uitvoeren rart buitenschil-
derwerken aan de pastorie van
Zuienkerke goed.

De raming voor de werken bedraagt

12.400 euro (BTW inbegrepen).

5. De overeenkomst Blankenberge-
Zuienkerke betrffinde het samen-

werkingsverband over de uitleen-
post van de bibliotheek wordt aan-
g,epqst volgens het nieuwe decreet
van de minister van Cultuur

6. De gemeenteraad gaat akkoord met
de openbare verkoop van de leeg-

staande woning gelegen te Zuien-
kerke Pastoriestraat nr 4.

De opbrengst van de verkoop wordt
gezien als een gedeeltelijke compen-
satie voor de aankoop van de Vrije
Gesubsidieerde Basisschool.

)



Geheime zitting

l. Ter vervanging wegens ziekte wordt een tijdelijke leerkracht aangesteld in de gemeenÍeschool toÍ en met l7 mei 2002.

2. De nieuwe samenstelling van de milieuraad wordt goedgekeurd.

Leden van ambtswege

Schepen van Leefmilieu R. De Clerck
Secretaris - Milieuambtenaar P. Van den Fonteyne

Leden zonder stemrecht

Lijst Burgemeester
Zuienkerke Plus

ffictief
Demeyere Walter
Breemersch Yvan

plaatsvervanger
De Jonghe Bernard
De Buyser Dirk

Leden

vereniging
Landelijke Gilde
Cultuurraad
Nieuwe Polder
ABS
Bedrijfsgilde
KVLV
KBG
ACw/ACV
Inwoner
Inwoner
Inwoner
Sportraad
Vakantiegenoegens
Lokale Politie

ffictief
D'Hondt Paul

Duron Frank
Demeyere Geert
Devriese Daniël
Schouteeten Johan
Breemersch Veerle
Dewulf Romain
Proot Willy
Vandenbulcke Paul

De Nolf Hilde
Andrea Wijffels
Jonckheere Gilbert
Bouckaert Filip
Blondelle Alex

plaatsvervanger
Deschoolmeester Luc

Cocquyt Joseph
Vermeersch Alain
D'Hondt Paul

Demeyere Sonja
Decloedt Alfons
Linskens Roger

Van Belle Romain
Moens Mia

K,r
VAN

TUINEN
FREDDY

RYCKEGEM
AArVI.EIG EN ONDENHOI'D

Leeglandstraat 20 8377 Zuienkerke
Tel. 050/31 16 50 Fax 050/31 98 71

GSM 0476136 16 s0

Bloemenweelde

Ezelstroot I I I
8000 Brugge

Tel.050/33 35 7ó
Fox 050/34 19 93
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-IATFORMATIE
KOM OP TEGEN KANKER

GEZOCHT!
Bloemenverkopers (M/V)

al of niet in bezit van wagen, voor de verkoop van
plantjes ten voordele van "Kom op tegen Kanker"

Profiel: vriendelijk, maar niet opdringerig
Ingesteldheid: willen opkomen voor het leven!

Bezoldiging: een glimlach, een dank-je-wel,
een aperitief en de voldoening een goede daad gesteld te

hebben.

In diensttreding:
zaterdag 14 september 2002 om l0 uur

Duur contract:2 uur
Sollicitaties: altijd welkom bij

Jeannine Samijn @ 050/41.19.35

TOERISME

Polderarrangement " Het Vlnkke l-and" :
Een toeristisch recreatieve sneukeltoer door onze

vier deelgemeenten.

Iedere Zuienkerkenaar die in de mogelijkheid is en zichzelf
respecteert, zal wel eens de Verkerkenroute gefietst hebben
in de loop der jaren. Aan deze route enkele haltes koppelen
voor een nade of een droogje werd reeds van in het begin

door vVyZuienkerke overwogen. Het idee leek goed, maar
niet haalbaar: de praktische kant van de zaak scheen moei-
lijk: wie zorgt voor de verkoop van de arrangementen?
Welke horeca-zaken laten we deelnemen? Zal de handelaar
die niet deelneemt zich niet benadeeld voelen? Na deze

bedenkingen en door tijdsgebrek, werd het idee afgevoerd...
Tot plots VVV aan de weet kwam dat de cultuurraad gestart

was met ditzelfde initiatiei die ondertussen reeds alle zaken

aangeschreven had en de kans tot deelname aangeboden .

14 geinteresseerden hadden geantwoord.

Uit het reeds geleverde werk van de cultuurraad en uit de

twijfels van VVV groeide uiteindelijk de huidige realisatie,

die op Pinksterzaterdag boven de doopvont werd gehouden.

De fiere ouders: VVV en cultuurraad. Het peterschap wordt
waargenomen door het gemeentebestuur.

Hoe ziet het product eruit?
Het betreft een 40 km lang parkoers, dat vooral geschikt is
voor fietsers, maar ook andere recreanten niet uitsluit.
De vier deelgemeenten worden aangedaan. Zuienkerke is

4

TE KOOP:
Azaleaplantjes aan 5/ stuk

Op zaterdag l4 september worden ze te koop
aangeboden aan huis bij iedere bewoner r,'an

Zuienkerke tussen 10 en l2 uur.

Let wel:
De verkopers dragen een badge en hebben een

document bij zich dat ze officieel werken voor
de actie "Kom op tegen Kanker"! Laat u dus niet

in de luren leg-een door malafide individuenl

Wie meer dan 5 plantjes wenst:
graag vooraf bestellen bij

Jeannine Samijn @ 050141.19.35

het begin- en het eindpunt. Over Meetkerke en Houtave
bereikt men Nieuwmunster. Rekening houdend met de

sluitingsdagen werd de week ingedeeld in 2 weekhelften, zo

is de koek ook eerlijker verdeeld!

De deelnemer krijgt al wat hieronder volgt voor 12.50
(vooraf te betalen op het gemeentehuis):
. Een plan en uitgebreide routebeschrijving.
. Een tekst met achtergrondinformatie over de beziens-

waardigheden.
. Een bonnenboekje dat recht geeft op (in volgorde van bij

de start): koffre ofthee, een aperitief, een belegde boterham
met een groentebordje, pannenkoeken met koffie en tot
slot een bruine trappist.

. Een evaluatieformulier dat ons moet in staat stellen
schoonheidstbuten aan te passen en na te gaan of de

kwaliteit in orde is.

Kinderen van minder dan l2jaar betalen hun verbruik ter
plaatse. Na deze aangename, dagvullende trip wordt de

mogelijkheid aangeboden af te ronden met een etende ter
waarde van 12.50. Voor wie het echter exclusiever wil,
geven wij nog adressen van zaken waar u zelf moet
reserveren. Dit arrangement is een aanrader voor verenigin-
gen, familiefeesdes, uitstappen met collega's. . .

We hebben een mooie, gratis folder ter beschikking in het
gemeentehuis. Vraag hem!

Voor verder inlichtingen kan u daar ook steeds terecht,
evenals bij de secretaris Freddy Decancq (D 050141.43.02

en de voorzitter van VVV Zuienkerke Jeannine Samijn,
@ 0s0t41.19.35



ARC}MOL@ISC}M VONDSTEN

De gouverneur van WesrVlaanderen wil iedereen er nog
eens aan herinneren dat er een meldingsplicht bestaat voor
het vinden van voorwerpen of goederen die van archeo-

logisch belang zljn.Deze melding dient te gebeuren aan het

instituut voor het Archeologisch Patrimonium, buitendienst
WestVlaanderen, Iepersesteenweg 56,8600 Diksmuide,
tel. 051/54.56.10, fax. 051/54.59.50 of aan het gemeente-

bestuur. Het niet naleven van deze meldingsplicht is straf-
baar. Dit betekent niet dat men zijn eigendomsrecht m.b.t.

het voorwerp afstaat, enkel krijgt het Instituut voor het

Archeologisch Patrimonium de kans om tijdelijk onderzoek

HOLEBIFOON. DEAFTEL

De Holebifoon is een Vlaamse Telefoondienst met
gewaarborgde permanentie-uren waarop iedereen die
informatie wenst, of problemen heeft in verband met homo-
of biseksualiteit, anoniem een beroep kan doen.
De Holebifoon richt zich in de eerste plaats tot homo's,
lesbiennnes en biseksuelen. De Holebifoon tracht evenwel

ook aan de omgeving (ouders, leerkrachten, opvoeders,...)
van deze doelgroep een luisterend oor en een bron van

informatie te bieden.

te verrichten. Daamaast dient iedereen die archeologisch

opgravingen wenst te doen in het bezit te zijn van een ver-
gunning, aan te vragen bij het instituut voor het

Archeologisch Patrimonium op bovenstaand adres.

Hetzelfde geldt voor het gebruik van een metaal detector.

Tenslotte moet er nogmaals de nadruk op gelegd worden dat

bij het vinden van munitie en/of wapens onmiddellijk de

politiediensten moeten verwittigd worden. Raak zeker

onontplofte munitie nooit aan! Aan de landbouwers wordt
gevraagd geen voorraden van onontplofte munitie aan te

leggen langs de kant van de weg. Ook al vindt men maar

één obus, men wordt verzocht direct contact op te nemen

met de federale of lokale politie.

De Holebifoon is van maandag tot zondag van lSu tot22 u

en op woensdag van l4u tot 22u bereikbaar op het nummer

09/238.26.26, met uitzondering van de feestdagen.

Deaftel - een interactief communicatiemiddel voor
doven en slechthorenden - is op dezelfde uren en dagen

bereikbaar op het nummer 091238.35.26. Meer info over

Holebifoon en Deaftel vind je ook op www.holebifoon.be.

De bediening van deze lijn gebeurt door vrijwilligers die

een selectieprocedure en een uitgebreide opleiding door-

lopen hebben.

Algemene bouwonderneming

Eddy De Mey

Alle nieuwbouw.
Renovatie en verbouwingswerken.

Reinigen gevels met micronevelstraaltechniek.
Plaatsen hydrofoberende impregneringen op gevels

tegen indringend vocht (regen).

Injecteren muren tegen opstijgend vocht.
Verdichten kelders.

Kerkhofstraat 4
8377 Houtave-Zuienkerke
Tel. 050/32 32 79 Fax. 050132 l0 25

Gsm. 0475125 19 L0 Gsm. 0477136 56 90
E-mail : eddy.demey @ cobonet.be
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Recyclage, het werkt ! 2iFC)§T
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Wat gebeurt er met de ingezamelde huishoudelijke verpakkingen ?

Goede vraag. ..
Dankzij u, die thuis sorteert, krijgen gebruikte verpakkingen een nieuw leven. Wanneer u de sorteenegels nauwkeurig volgt,

kunnen de recyclagebedrijven de verpakkingen probleemloos venrerken tot nieuwe grondstofÍen en talwn producten.

Tegenwoordig worden de meeste eenmalige huishoudelijke verpakkingen gerecycleerd en keren ze op honderd en één

manieren terug in de economische kringloop. Uit de vele toepassingen selecteerden we uoor u enkele voorbeelden uan pro-

ducten die werden gerecycleerd uit (PMD staat voor lastic flessen en Ílacons, etalen verpakkingen en

rankkartons)...

Wist u dat ...

leidingen, kabelomhulsels, spoelen, paletten, buizen, tubes, ...

Van HDPE-flacon tot pallet

... gerecycleerd aluminium wordt gebruikt voor de productie van nieuwe

verpakkingen, maar ook in andere sectoren zoals in de bouw of het trans-
port. Ook een nieuwe fiets bevat gerecycleerd aluminium,

670 blikjes in aluminium = 1 Íiets

... van gerecycleerd staal o.a. nieuwe conservenblikken, auto-

onderdelen, elektrische huishoudtoestellen, ... worden gemaakt.

í9.000 stalen conservenblikjes = 1 wagen
*b

...een drankkarton voor het grootste gedeelte uit karton bestaat. Het wordt
gebruikt voor het vervaardigen van huishoudpapier, industrieel absorberend
papier, papieren zakken, enz. Momenteel worden vooral bedrukbare papie-

ren aÍdeklagen voor dozen in golÍkarton gefabriceerd.

Het laagje plastic en aluminium van een drankkarton kan gebruikt worden

in de cementfabrieken.

Van drankkarton tot kartonnen doos

Voor meer inÍormatie : www.Íostplus.be - O 0800/12.690 - Íostplus@Íostplus,be

6

... men van PET-flessen o.a. textielvezels vervaardigt, waarmee pulls,

T-shirts, maar ook matrasvulling, tapijten, ... worden gemaakt.

27PET-Ílesson=l trui

... u in het huishouden talrijke toepassingen van

gerecycleerd HDPE-plastic kan terugvinden:

opbergbakken, kofÍers, rekken, korven,...
maar ook in de industrie:

'r*,§
L,,1 ,'



-OPENBARE 
WERKEN,

De 2 verkeersdrempels werden reeds aangelegd, alsook het

herstel van 2 betonvakken en de straatgreppel, die gezakt

KERKEN

ZUIENKERKE
De herstellingswerken aan de kerk van Zuienkerke en de

aanleg van voetpaden rond de kerk zijn afgewerkt.
De Technische Dienst van de gemeente heeft ook reeds

enkele graswegels langs achter het kerkhof afgeboord met
boordstenen en verhard met gemalen betonsteenslag, wat
een mooi uitzicht geeft aan het kerkhof. De overige
wegels volgen tegen het najaar.

MEETKERKE
De herstellingswerken aan de kerk van Meetkerke vorde-
ren goed. Van de toren is het houtwerk hersteld. Van de
zijmuren zijn de voegen uitgeslepen en de slechte delen
hermetst. De glasramen langs de noordkant worden in de

eerstkomende dagen teruggeplaatst. De koperen bruggen
zijn reeds geplaatst. Daarna kan de zuidkant uitgenomen
worden om te herstellen.

KAPELLETJE MAREWEG

De technische dienst van de gemeente is bezi_e de kapel
van O-L-Vrouw in de Mareweg te herstellen. De dak-
bedekking is reeds vernieuwd met nieuwe natuurschaliën

MILIEUVERGUNNING

Aan alle landbouwers. Door de combinatie van de Vlarem
reglementering en het mestactieplan, heeft het niet tijdig
hernieuwen van een milieuvergunning voor het houden
van dieren, grote gevolgen voor de verdere uitbating van

uw bedrijf in de toekomst.
Laattijdige aanvragen (zeker een jaar op voorhand)
worden namelijk beschouwd als aanvragen voor nieuw

IANDBOUW EN MILIEU
VERKEERSDREMPELS IN DE PRINS LEOPOLDSTRAAT IN NIEUWMUNSTER.

Waarom ratten bestrijden?
x ratten zijn verspreiders van ziekten
x ratten brengen schade toe aan de oevers van grachten en

waterlopen, aan gewassen, knagen aan isolatiemateriaal
en elektrische leidingen,...

was, werd uitgevoerd. Het drukke en snelle verkeer wordt
aldus afgeremd, tot tevredenheid van de aanpalenden.

Het torenkruis met de haan wordt nog voor het bouw-
verlof teruggeplaatst waarna de dakbedekking van de

toren volgt. Na herstelling zal het kerkje er langs buiten
als nieuw uitzien.

HOUTAVE EN N IEUWMUNS?ER
De aanbesteding voor dit werk heeft plaatsgehad op 28

augustus 2001 voor een bedrag van 12.353.483 bef.
(BTW incl.) maar moet nog nagezien worden door de

bevoegde overheid.
Voor enkele maanden kreeg de gemeente het bericht
dat gezien de grote achterstand in de na te ziene
dossiers, het nog enkele maanden kan duren vooraleer
de def,rnitieve toezegging tot dit werk kan gegeven worden.
De gemeente hoopt spoedig met de werken te kunnen
starten, vooral de kerk van Nieuwmunster is dringend aan

herstelling toe.

en onderdakbeboording. De muren worden afgespoten en
herschilderd in het wit. zodat de kapel als nieuw zal
prijken in het polderlandschap van Meetkerk

opgestarte bedrijven, en dus met stijging van de mestpro-
ductie. Dat is door de huidige mestwetgeving uitgesloten.
Bekijk daarom de vervaldata van uw vergunning oflaatze
na kijken, en doe tijdig het nodige.

Remi De Clerck
Schepen Openbare Werken, Landbouw en Milieu.

* ratten eten aan voedselvoorraden van andere dieren en

bevuilen deze met hun uitwerpselen.
* ratten planten zich razendsnel voort. Eén koppel kan
zorgen voor minimum 30 nakomelingen per jaar.
* ratten betekenen een afschrikking voor de meeste mensen.

BRUINE RATTENPOPULATIE IN OPMARS.
OOK IEDERE PARTICULIER DRAAGT VERANTWOORDELIJKHEID.
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Hoe kan men bruine ratten voorkomen?
Door ervoor te zorgen dat ze geen voedsel vinden want
bruine ratten vindt men enkel op plaatsen waar voedsel

aanwezig is.

Enkele tips :
* geen etensresten laten rondslingeren
x dierenvoeders opbergen in afsluitbare vaten of containers;
x bij voorkeur de dieren 's morgens voederen zodat er 's

nachts geen voedsel meer aanwezig is in de voederbakken;
x vuilniszakken opbergen in afgesloten containers of even-

tueel voldoende hoog ophangen;
* in de winterperiode het overvloedig voederen van vogels

en wild vermijden;
* achtergebleven gewassen of vruchten op de landerijen ver-

wijderen of tijdig inploegen en zeker niet gedurende de vol-
ledige winterperiode laten liggen;
* compostvaten in de achtertuinen trekken ook ratten aan.

Deponeer het organisch afval in en niet naast het compost-
vat en zet het vat bij voorkeur op een harde ondergrond;
* ook in volières kan men best zorgen voor een harde bodem

of een gaasdraad in de bodem inwerken zodat de voedsel-

voorraden voor ratten moeilijker toegankelijk worden;
x verluchtingskokers en -raampjes, afvoerpijpen en riool-
putten worden best afgeschermd met een draad of een

rooster. Ook ramen en deuren van plaatsen waar voedsel

aanwezig is worden best telkens dicht gedaan.

Wie moet ratten bestrijden?
Wetgeving van 2 apt',l l97l en latere uitvoeringsbesluiten
stellen dat de eigenaars, de huurder, de gebruiker of publiek-

ofprivaatrechterlijke personen verplicht zijn over te gaan tot
verdelging zodra hij op zijn terrein hun aanwezigheid vasr
stelt of deze hem door een overheidspersoon is gemeld.

Concreet betekent dit dat de gemeente, de provincie en het
gewest enkel de verantwoordelijkheid voor de ratten-
bestrijding op zich moeten nemen voor de openbare water-

lopen en weggrachten en hun private terreinen waar deze

openbare besturen belast zijn met het beheer. De ratten-

bestrijding voor private grachten en alle andere private

eigendommen is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid
van de particulieren.

Hoe moet men bruine ratten bestrijden?
x De mechanische bestrijding kan gebeuren met vallen,
klemmen, inloopkooitjes....Tip : gebruik aantrekkelijke
lokazen : maïskolven. haringkoppen,...
* De chemische bestrijding gebeurt met giflokazen in de

voÍTn van gedrenkte granen. maar ook in de vorm van wÍx-
blokken die beter geschikt zijn op vochtige plaatsen. De
giflokazen zijn verkrijgbaar in de handel (o.a. in tuincentra,..);
x het giflokaas legt men best op een afgeschermde
plaats : bv. in een buis, of speciaal ontworpen doos. Dit
eerst en vooral voor de veiligheid naar kinderen toe maar
ook om opname door andere dieren te vermijdenl
* bij hoge populatie van ratten moet men voldoende gif
uitleggen op verschillende plaatsen.

Men blijft gif leggen tot het niet meer wordt opgenomen;
x de nodige veiligheidsmaatregelen tegen vergiftigingen
dienen in acht genomen te worden.

Centre Cosrnetique - Nletika twacouri
BTANI(EI{BERGSESÏEENWEG I38 . I(}I 8377 ZUIEI{KERKE

Nogelstudio (unstnogels in o«yl, UV ocryl of gel; Monicure

(met poroffinebehondeling); Viilen en lokken von nogels

Schoonheidsbehondelingen Zonnebonk, gelooïsverzorging GUIN0T voor

domes, heren en leugdverzorgingen, Pedicure, EpiloÍie von wenkbrouwen,

bovenlip, (onder)benen, bikiniliin, Permonenïe mok*up (eyeliner boven/

onder, wenkbrouwen, lipconlour)

filoondelijkse moke-up svond "Hoe u uzelf het beste moquilleet!" ledere eerste dinsdog

de mound. Vroog onze brochure oon! Boek nu uw ofsprook -> 050/3?.05.1 5

Groothonde! & Opleidingscenlrum lel 050/30.03.51 -Fox 050/30.03.52

Wekeliiks shrtende opleidingen nogelstyliste en permonente moke-up.

Vroog onze complete inÍobrochure oonl

BROOD EN BANKET

KEERSEBILCK M.
Dorpsplein 4 - Dudzele - Tè1. 050 / 59 91 SS

Gevarieerd assortiment
Brood, koeken, gebak

en pralines, alsook ruime keus

fijne charcuterie en kaas

MEN BESTELI AAN HUIS

Leeglandstraat 15
8377 Zuienkerke

tel:050/32 39 76
Gsm:0477-502277

ffi--'#irffi



- R U IMTELIJ KE ORDET,{ IT] G
BERICHT VOOR DE EIGENAARS VAN ZONEVREEMDE WONINGEN
- REGULARISATIE VAN ONVERGUNDE WERKEN - UITERSTE DATUM VAN
AANVRAAG: 31 JANUARI 2003.

Bent u eigenaar van een zonevreemde woning? En werd die
zonder geldige vergunning verbouwd, herbouwd of uitge-
breid? Dan krijgt u tot en met 3l januari 2003 de kans om een

regularisatieaanvraag in te dienen. Dat geldt ook voor de

onvergunde werken die eerdere eigenaars uitvoerden.
Wat moet u doen? Stap naar de dienst Ruimtelijke Ordening
van uw gemeente en informeer eerst of de in het verleden

onvergund uitgevoerde werken in aanmerking komen voor
een regularisatie.

Zo ja, dien dan een regularisatieaanvraag in. Als de werken
voldoen aan de nieuwe regels voor zonevreemde woningen,
worden ze alsnog vergund. Uw aanvraag wordt behandeld als

een gewone aanvraag voor een stedenbouwkundige ver-
gunning : voor bepaalde werken zult u dan ook een architect
moeten inschakelen.

LET WEL :

U hebt tijd tot en met 3l januari 2fi)3. Dat is de uiterste datum
waarop u uw aanvraag kunt indienen. Daama vervalt deze een-

malige mogelijkheid tot regularisatie. Wees er dus tijdig bij.
Deze regeling geldt ook als u een gerechtelijke procedure
hebt lopen rond een bouwovertreding. De procedure wordt
wel niet opgeschort, maar als u een vergunning krijgt, zal de

rechter geen herstelmaatregel bevelen.

Weet u niet zeker of uw woning zonevreemd is? Of aan welke
voorwaarden uw aanvraag moet voldoen? Of wanneer het
bijvoorbeeld verplicht is om een architect in te schakelen?
Bij uw gemeente kunt u terecht met al uw vragen.

Of bel naar de Vlaamse infolijn op het nummer 0800/ 3 02 0l .

SLAGERIJ

E
SPECIALITEIT

gehakt, worst,
droge worst,
bloedworst

Nieuwe Steenweg 60,
8377 Zuienkerke
Tel. 050141 13 4I

CENTRUM HOUTA]/E
RISTORANTINO - GALERIE - TEA ROOM

TRAVALIE

TINIEKE ACCOMMODATIE VOOR ZAKENLTINCHEN

wisselilde stggestíemewvau de chef

Etlne 
Berechteil en palíW

crÍllndu oyhoutvwr

VERM§SENDE I,YIJNKAART

Dfr7yerse toomíjs m snacks

Doorlopend open vonof I I h30 - Tel : 050 / 32 OO 63
Keuken von l2 tot l4 uur en von 18 tot 2l uur.

EryO

xhillnia

9
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-CULTUUR
BEZOEK AAN BRUGGE IN HET KADER VAN DE BRUGGE 2OA2
_ CULTUURSTAD VAN EUROPA.

ZUIENKERKE

De cultuurraad verkende
eventjes de Brugse eetge-
woonten uit de tijd van toen.

Met meer dan 30 deelnemers,
twee gidsen en een aanlokke-
lijk thema: 'Brugge aan Tafel'
verkende de cultuurraad op
zaterdagnamiddag l3 april
laatsleden de binnenstad.
waar het goed was te ver-
toeven. Wie van ons herinnert
nu niet wie de overbekende

en wereldvermaarde taartjes bakte voor de bezoekers van

het Franse hof.. ... en uiteraard de schandalen met de

gemaakte deeg! Hoeveel brouwerijen waren er in de lange
straat, en wat blijft er over van de bekende brouwerij 't
Hamerde'? De betekenis van de Rijkepijnders en waar staat

hun loge! We stonden in bewondering aan de nieuwe kraan
volgens oud model op de Jan van Eyck plaats. hoe het

mogelijk was de goederen uit rei te lossen - je moet er maar
op denken. Via de markt en het kwaliteitslabel ( reeds in die
tijdl) konden we onze dorst nog even lessen in het wonder-
mooie gerenoveerde gebouw Perez de Malvenda.
Een heerlijke dag voor allen.

JAN VAN EYCK.BEZOEK AAN DE TENTOONSTELLING

Uiteraard mocht de cultuurraad dit niet missen !

En Zuienkerke was er bij. Afspraak aan het koets-
huis Arentshof en onder begeleiding van een gids kregen

twee groepen ( wegens de grote belangstelling ) toe_sang

in de geheimen van, en de uitstraling van het atelier Jan

van Eyck en compagnie. Zoveel schoonheid en kennis
lieten niets anders dan opgetogen bezoekers het Groenin-she

museum verlaten enkel op het laatste "stektsje".

IÍNEUO ELECTRABET

tJ.Jffindimo
Wtr IMMOBILIEN BVBA

TANIA ROOSE \,ERHUUR .VIRKOOP

WENDIMO BI/BA / Jokstroot 14 / 8420 WENDUINE

TErErooN (0)50 / 42720s/ FA)( (0)50 / 42 4s27

WWW.I4,ENDIMO.BE

C]LJLTUUI{

Ë''fr mm
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Activiteitenkalender -- Te noteren in u agenda --

In wat hopelijk een lange, hete zomer wordt, laat de

Cultuurraad zich niet onbetuigd. Een overzicht :

1. KUNSTROUTE 10-11en 17-18 AUGUSTUS 2002
(10 tot 18 uur).

Voor de vijfde keer al zijn de Zuienkerkse dorpen het decor van

een weerom gevarieerde Kunstroute. Elf kunstenaars tonen op

vijf verschillende locaties hun originele schilderijen, beeld-

houwwerken, keramiekstukken en grafrsche ontwerpen. In het

centrale infopunt, dit jaar in Spietsela de gemeentelijke verga-

derzaal, is van elke kunstenaar een werk tentoongesteld. Folders

vindt U in het gemeentehuis en de lokale horeca en winkels.

De toegang is gratis.

2. BEET (ER IS MAAR EEN KLEIN STUKJE AF)
VRIJDAG 30 AUGUSTUS 2OO2 2O.JO UUR

Er zijn nog plaatsen vrij voor de dansvoorstelling van de in
Zuienkerke geboren en getogen Randi De Vlieghe, de

veelbelovende jonge choreograaf. Voor één keer willen we
chauvinistisch uit de hoek komen en een flinke Zuienkerkse
delegatie mobiliseren. Dit optreden gaat door in De Dijk
(SinrPieters). Kostprijs : 6 euro.

3. OPEN MONUMENTENDAG 2OO2 .

-- 8 SEPTEMBER 2OO2 _ SPIETSEI-A,
VANAF 10 UUR

4. OPENMONUMENTENMAANDAG.
.- 9 SEPTEMBER 2OO2 --

"Onbekend is onbemind" en wat onbemind is wordt verwaar-
loosd. Onze oude gebouwen, onze kerken. onze oude begraaf-
plaatsen en hun symbolische uitdrukkingen hebben een

steeds grotere waarde. Laat staan dat we ze ntllen verwaarlo-
zen! Hun symbolische waarde komt tot een grotere waarde

wanneer we dit alles leren kennen. En kennis leert ons

waarderen, begrijpen wat onze voorouders bedoelden met de

symboliek ter plaatse. De cultuurraad en in 't bijzonder het

locale comité voor monumentenzorg belicht het Jaarthema

rond symboliek in en rond de vier kerken van Meetkerke,
Nieuwmunster, Houtave en Zuienkerke. De oude symboliek
rond de begraafplaatsen komt aan bod.

Spietsela is het centrale informatiepunt, waar ook een beperk-
te tentoonstelling gehouden wordt rond onze plaatselijke
symboliek. Open monumenten maandag is afgestemd op de
jeugd van onze scholen.

5. BEZOEK AAN HET NIEUWE CONCERT-
GEBOUW: _ ZATERDAG 21 SEPTEMBER 2OO2

OM 16 UUR,

Onder leiding van een gids voorzien wij een grondige ver-
kenning van het (tegen dan hopelijk volledige afgewerkte)
concertgebouw. Kostprijs : 5 euro. Rondleiding om l6 uur

6, CONCERTGEBOUW
ZONDAG 20 OKTOBER2OO2 OM 15 UUR

Voor wie de kwaliteit van het nieuwe concertgebouw aan de

levende lijve wil ondervinden: Wij hebben een25 tal kaarten
voor het optreden van het Koninklijk Filharmonisch Orkest
van Vlaanderen onder leiding van Philipe Herreweghe. Op
het repertorium romantische werken van Schumann, Brahms
en vooral Bruckner. Een niet te missen afspraak. Voor de

kenners : we zitten parterre!

Voor reservatie / inlichtingen :

Gemeentehuis Zuienkerke tel 0501 427 M8.

Ludwig Vanderbeke

voorzitte r cultuurraad.

CaÍé en Feestzaal
De Níeuwe Blauwe Toren

Zaal voor alle gelegenheden tot 250 personen;

huweliiken, kommuniefeesten, vergaderingen, rouwmaaltijden

Eigen keuken! - Ruime parkingl

Blankenbergse Steenweg 2 - 8377 Zuienkerke
Tel./Fax 050/31 44 05 - QSU 0497/42 32 98

DïAqpïrER
.IABBEKE - OUDENBURG

BEGRAFENISSEN - CREMATIES . GMFZERKEN . FLINERARIUM

www. begrafenissen-tavernier. be

Gistelsesteenweg 329 - Jabbeke
050 - 81 38 48.050 - 81 20 85

. Fax 050 - 81 4291
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- JEUGD
ROEFE,L 2OO2

Op zaterdag 22 juni ging de zevende Roefelnamiddag door te Zuienkerke.
156 kinderen hadden zich ingeschreven.

. Op het programma: 20 verschillende activiteiten.

. De transportmiddelen? Heel uiteenlopend: leuk, gek, gewaagd,

vermoeiend, avontuurlijk...
. De medewerkers, chauffeurs en begeleiders: man of vrouw, jong en

minder jong, van Zuienkerke of van erbuiten, werknemers, zelfstandi-
gen, mensen met een vrij beroep...heel uiteenlopend dus.

Eén gelijkenis hadden ze weer allemaal: de bereidheid om mee te werken
aan het welslagen van een echt kinderfeest. En geslaagd was het! Wie erbij
was kon er achteraf mee instemmen: wie anderen gelukkig maakt is zelf ook
gelukkig! Volgend jaar staat de stuurgroep weer paraat om een nieuwe
Roefeldag in mekaar te puzzelen. Bedankt beste stuurgroepleden: het was

weer eens prettig om met jullie samen te werken. Bedankt alle anderen.

welke ook jullie inbreng was. Ik hoop weer op jullie te mogen rekenen.

Goed nieuws voor wie onze rangen

nieuwe vrijwilligers!
wil vervolledigen: er is nog plaats voor

Jeannine Scuníjn.

SIF MEE DEZE ZOMER

Ook deze zomer organiseert het gemeentebestuur tal van

zomeractiviteiten voor jongeren tussen 13 en 18 jaar . Op de

zomeragenda staan er ook activiteiten voorjongeren vanaf l0
jaar en dit in samenwerking met de speelplein-
werking. Een greep uit het aanbod :

15107 Free-style BMX
16107 Zeilen op de Sint-Pietersplas

25107 Waterski te Jabbeke

30107 Muurklimmen in het Sportcenturm
3llo7 Fuif

Breakdance

Skate-planet

Carting in Hoeke
Paint-ball te Adinkerke
Dropping
Océade Brussel

Kajak - deadride Kijk -uit Beemem

02/08
07/08
12t08
l6108

20t08
22t08
26t08

Voor inlichtingen en reservatie kan je terecht bij
Goderis, jeugddienst tel. 050 I 42.7 0.48.

lnez

d
\J

/)
)e2

8*, é-24/"
%oVz*re5z 8C

8,Y77,.,,%eeS/a.,4e

,%/:. /í/J/22/6
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-SEÀí/OREIT
SENIORENDAG

Hoe slim is de computer? Niet slim genoeg om een fout van

de voorzitter van de stuurgroep "Senioren" te onderscheppen.

Zo kwam het dus dat er verschillende begin-uren voor-
kwamen op de uitnodigingen. De fout werd te laat ontdekt om
er nog iets te kunnen aan doen. De organisatoren vreesden

dan ook een chaotische toestand, die al met al nog mee viel.
Waar zo'n namiddag soms nogal stroef begint was er door dit
voorval meteen gespreksstof !!!

Ongeveer 120 zestig-plussers waren van de partij, om na de

koffie in 5 verschillende groepen op stap te gaan. Het weer zat

mee. Bij hun terugkeer merkte je meteen wie de brouwerij
was gaan bezoeken en al geproefd had van het gerstenat !

Na een aperitief en de soep kwam een lekkere hoofdschotel
met een glaasje wijn. Elk lid van de stuurgroep en elke
vrijwilliger nodigde een senior uit voor de openings/ver-
menigvuldigingsdans...het was raak. Neenee, geen zwanger-

schap, maar van dan af: vele lege stoelen en een volle
dansvloer. Tommy Verburgh wist er de ambiance in te houden

en de Oma's (en zijn eigen Oma niet in het minst) te

charmeren met oude liedjes die hij zelf bracht met zijn warme
stem. De stuurgroepleden en de vele andere vrijwilligers
gingen naar huis: laat, moe, maar voldaan.

De avond is immers zalig als de dag goed was!

Mensen om je heen hebben met wie het prettig samenwerken

is, mensen die het goed met je menen en die mekaar onder-
ling kunnen en mogen vertrouwen, die samen werken voor
het goede doel. Dat noem ik rijkdom!

Bedankt aan de toffe ploeg die -alweer eens- dit initiatief
mede realiseerde!

J e annine S amij n. Vo o rzit ï e r s t uu rg ro e p S e n i o re n.

Hu'Lu'5'P,-ie J('nin5ri
Boerenbrcod met hesp

diverse koude en worme schotels
feo-room

Open vonof 1 1h30

gesloten op moondog en dinsdog

(in iuli en ougustus enkel gesloten op moondog)

Kerkhofstroot l7
8377 Houtove

Tel. 050/31 40 ó0

Gelegenheid voor fomiliefeesten en rouwmooltijden

ZEl.tr,BEDIENING

ip 6t hoekstje

Nieuwe steenwe§ 64
8,577 Zuienkerke

teI. O5O/41 19 66

Dagelfks open van 7u tot I2u5O
en van I5u5O tot I9u

op ZONDAG doorlopend open van 7u tot 15u.

groenten, fnrit, kaas, charcuterie,
kaasplanken, frrritmanden, biermanden,

grote keus wijnen en sterke dranken,
dageluks vanaf 7 u brood,

boterkoeken en patisserie - kranten,
tijdschriften en wenskaarten

o
EIEEIB
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- OI,{DERWIJS
SPORTIEVE EN ACTIEVE GEMEENTESCHOOL

ZWEMMEETING 27 MAART 2OO2

Uit het 4de, 5de en 6de leerjaar mochten telkens I meisje
schoolslag, I meisje crawl, I jongen schoolslag en 1 jongen
crawl deelnemen. Dus met 12 dapperen trokken we naar

Sint-Michiels om telkens 25 meter te sprinten tegen leer-
lingen uit 5 andere scholen. Dit zijn de resultaten:

Vervolgens zwommen de leerlingen samen (aflossing van

telkens 25 m) in 30 min, 1850 meter waarop onze school op
een 4de plaats eindigde.

Iedereen wens ik van harte proficiat voor deze mooie resultaten.

meisjes schoolslag
meisjes crawl
jongens schoolslag
jongens crawl

4de leerjaar

lste plaats Céline Verleye
2de plaats Sofie Versyck
5de plaats Maxim Vanderbruggen
6de plaats Dielen De Rese

5de leerjaar
4de plaats Stéhanie Scheemaecker
2de plaats Sanne Paelinck
4de plaats Kevin Vanderbruggen
lste plaats Cédric Dupont

6de leerjaar

3de plaats Tessa Gryp
3de plaats Florine Vanbesien
5de plaats Pieterjan Versluys
5de plaats Stijn Costenoble

ZWEMBREVETTEN

Dit schooljaar zwommen l0l leerlingen, samen niet min-
der dan 161 Provinciale brevetten en 5 brevetten van de

school bijeen.

REGIONALE VELDLOOP OP 17 APRIL 2OO2

Onze school werd vertegenwoordigd door niet minder dan

35 leerlingen, waarvan er verscheidene een gouden medail-
le wegkaapten

TRUDO VERSTRAETE
DOELHOFSÏRAAT 52

8377 NIEUWMUNSTER
050 / 41 70 s4

Verkoop en herstellingen

IlIiele
Er rs geen betere

Van de volledige lagere school zijn er slechts 4 leerlingen
die nog niet in de 3 meter diepte mogen zwemmen.
Bravo aan iedereen en doe zo verder.

Milan De Rese voor het lste leerjaar
Sharon Vlaeminck en Jason Deweirdt voor het 2de leerjaar
Niels Decock voor het 4de leerjaar.

juf Nadine Van Renterghem.

J\
c0ittllR,
VOOR HIJ EN ZIJ

BIAN KEN B ERGSTSTTENIII,TG 40 A

8377 ZUIENl(TRl(E

TEL. & FA)( 050/31 85 52

Gesloten op zgndog
en moondog

puppies en vele andere dteren
te verkrugen. alsook voedrng

PATR!(l( TN JTNNY DENDUYVER
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-SPORT ET\i VRIJE TIJD
GE,ZO(.HT : SPORTIEVELINGEN.

Vakantiegenoegens Zuienkerke zoekt sportievelingen (M/V)
om vanaf 3 september, wekelijks op dinsdag van 19 tot 20 uur

te tumen. onder leiding van Juf Nadine Van Renterghem.

Info en irtscltrijvingen:
Edith Dekeyzer, Nieuwe Steenweg 106 Zuienkerke

@ 050t41.35.62

FIETSZOEKTOCHT

Op zondag 25 augustus 2002 organiseert de Zuienkerkse sport-

raad een fietszoektocht. Het parcours gaat langs de vier dorpen

en bedraagt ongeveer een20 kilometer.

vertrek: cafetaria gemeentelijke basisschool tussen 10 en 14 uur

aankomst : cafetaria gemeentelijke basisschool voor 17.30 uur
inschrijvin-e (enkel de dag zelf) 1,50 euro per deelnemer.

Industrie Zone Blauwe Toren

Blankenbergsesteenweg 350

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

Fax: 050/31 78 82

GSM: 0495/54 43 51

Bijhuis: Bruggesteenweg 6

9900 Eeklo - Tel. 09/377 24 66

Iedereen is van harte
prijzen te winnen.

welkom en er zijn bovendien mooie

Voor meer info :

Alain De Vlieghe
Nieuwe Steenweg 40a

8377 ZLIIENKERKE
tel.050141.55.42.

REDDER AAN ZEE. OPLEIDINGSCURSUS 2OO2- 2003.

Wat?
Deze opleidingscursus omvat 50 lesuren waarvan 24 wen
theorie en 26 uren praktrjk. De theoretische opleiding wordt
gegeven te Oostende, Brugge en Koksijde. De praktijk gaat

door in het provinciaal zwembad van Brugge en in de stedelijke

zwembaden van Oostende, Koksijde en Kortrijk.

Wie?

De opleiding staat open voor alle kandidaten die uiterlijk op I
augustus 2002 minimum 16 jaar oud zijn.

Wqnneer?
De opleidin-e start op zaterdag 7 september 2OO2 en loopt over
een 25-tal u'eken.

Wie slaagt in het theoretisch en praktisch examen en in de zee-

zwemproef wordt het brevet "Reddet aan ZEe" uitgereikt,
welke vereist is voor een aanstelling als redder aan zee. Een

uitgebreid informatiepakket wordt na inschrijving aan de

kandidaten toegestuurd.

Inlichtingen ?

Verdere informatie kan bekomen worden in de betrokken

zwembaden en op het secretariaat van de vzw. WOBRA, Burg

4 te 8000 Brugge, tel. 050/40.56.1l.

DRUKKT

LO\TYCK,, i

Sluizenstraat 61169 8450 Bredene

Tel. 059/33 33 99' Fax 059 133 29 69
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-BIBLIOTHEEK
DE BIB GAAT MET VAKANTIE

Beste [-ezer,

Deze zomer zal de bibliotheek gesloten zijn vanaf woensdag 3l juli tot en met zaterdag l0 augustus. Zoals elk jaar krijgt u de

mogelijkheid om meer boeken voor een langere uitleentermijn mee te nemen. Vanaf woensdag l0 juli mag u l0 boeken uitkiezen

voor een periode van 6 weken. Neemt u nog langer vakantie dan passen wrj graag uw vervaldatum aan.

Marleen.Wij wensen u alvast een prettige vakantie met veel leesplezier.

ombochtelijke geitenkoos
oPenbore morkten:

woe. zat. Knokke
zondag 5t. Michiels

verkoop op de hoeve di en vrijd. na 77u.

Meetkerksest root 76 Zui enkerke
tel. 050 - 417678

Restouront

"9n g:eZZa*/bC"
Rudy en Nydio Demeulemeester - Moermon
Driftrreg 10,8377 Nieuwmunster (Wenduine)

Tel.: (050) 41 .12.18
o Feestzool - Teoroom met zonneterros o

ZAKENKANTOOR
DE MERRT§§E NV.

OOSTENDSE STEENWEG 20

8377 MEETKERKE

TEL.050/31 24 85 -FAX 050/32 09 17

UW PARTNER IN:

BELEGGEN
LENEN

VERZEKEREN

RESTAURANT

W,gt TBoeg't

Tsn DoesrsrRAAT 4 - 8380 Lrssevulcr,

Tsr. 050154 40 82 - Ftx 050154 40 82

haf

lt74
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DE TROEFKAARTERS: NIEUWE LEDEN STEEDS WELKOM

Wrj zrjn in de trjd begonnen met een kleine groep name-

lijk l5 kaarters. In ons derde speeljaarhebben we reeds

een.l0-tal leden. We zijn omzeggens verdrievoudigd en

dit is te danken aan de goede sfeer die er op iedere

kaartavond is. en aan een goede samenwerking tussen

het bestuur en de leden.

Wij hopen dit in de verdere toekomst nog beter te kun-
nen uitbouuen. Er zijn nu reeds een aantal suggesties

van leden die u'e zullen behandelen in het bestuur en

hopelijk komen er nog. We hebben ons derde seizoen

afgesloten en tevens de kampioen en zijn eregasten

gehuldi_ud.

I ste kurtltioen 2001 - 2002: De Deckere Roland

2t1e pluats.' Demaecker Henri

3de plauts.' Houthoofd Vera

r VEREÀ\ïIGIÀíGE'Ií

Indien er nos personen zijn die zich wensen aan te sluiten bij
de clLrh " De TroeÍkaiirtcrs " kunnen dit iedere lste
vrijda-s ran de niaand in het krkaal Het Boldershof. Kerkstraat

l-l te Zuienkerke

Urb«itt.\i'r rilt A.

SFEERBEELDEN VAN EEN GESLAAGD

Hier onze kalender
ieders lste vrildag van de maand kaartavond
- er wordt terug een inhaalavond voorzien op l2 december 2C0'2

- in november wordt er gekaart op zaterdag 2 november i.v.p.

vrijdag I november

- er is ook een nieuwjaarsreceptie voorzien op 3 januari 2003.

KERMISWEEKEND

NIEUWS VAN DE FEDERATIE

Op zondag 6 oktober organiseert de Federale Stuurgroep
in samenuerkin-s met de 4 parochies van Zuienkerke,
een "Federatietèest". ter gelegenheid van 3 jaar parochie-

federatie.

Dat willen ue vieren met een feest waarin activiteiten plaats

vinden in de vier kernen van onze federatie. We zouden starten

in Meetkerke met een ontbijt. Daarna gaan we naar Houtave
voor de enige eucharistie die dag met dank voor de oogst. Na

de receptie en het middagmaal gaan we naar Nieuwmunster
voor rondleiding in de kerk, volksspelen in de Bommel met

kans op een knabbeltje en een babbeltje en we eindigen met

een Breughelmaaltijd in Zuienkerke. Iedereen, maar dan ook
iedereen is uitgenodigd om aan één of meerdere activiteiten
deel te nemen en is van harte welkom.

P4StOOr
Joris Weyts
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Are - PESTAVR.ANT

f(Èv$KALí|)DE
BLANKENBERGSE STEENWEG 66

8377 ZUIENKERKE
05014279 27

gezellig interieur

specioliteit von ribbeties, cöte à l'os

meeneemgerechten mogeliik

menu's, steengrill en fondue op reservotie

iedere werkdog dogschotel

SCHILDER- en
DECORATIE\ryERKEN

BRAEM
Herman

Weimanstraat 17

8377 Zuienkerke

Tel: 050/31 26 28

Fax:050/67 4685

GSM: 0475132 21 54

E.mail: herman.braem@pandora.be

a

DANSCAFE
IIIII

,,DE 
SCHUURE"

Voor een gezellige avond in een sfeervol kader

Alle dagen open vanaf 19u30

behalve maandag vanaf 14 uur
- dinsdag gesloten

Oostendse Steenwe g 49 . 8377 Meetkerke o Tel. 050/3 1'16,06
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I VEILIGHEID E}í GEZOT,{DHEID -
ARGUS, EEN PRETTIG VOORLEESBOEK ... OM ADEMLOOS NAAR TE LUISTEREN.

Argus u'ordt verkocht ten voordele van de activiteiten van van de volwassene. Kinderen die door eigen onvoor-

de Nationale Stichting voor Hulp aan Zwaar verbranden zichtigheid gewond geraken hebben meestal een vlam-

aan de promotieprijs van 8,70 euro. verbranding door te spelen met lucifers, aanstekers,

Argus is een preventieboekje rond brandwonden vuurwerk....
- r'oor alle ouders, grootouders.. die hun kinderen

"reili-e willen opvoeden".. Zowel de ouders, de zorgdragers als de kinderen moet

- r'oor alle intermediairen die werken met geleerd worden om te gaan met de vaak gevaarlijke ener-

kinderen en die hun kinderen willen "opvoeden giebronnen van onze samenleving en wij moeten die oefe-

tot reihgheid". ning steeds blijven herhalen.

" EERST IIATER DE REST KOMT LATER". Omgaan met gevaarlijke dingen rondom ons moet
gewoon deel uitmaken van een normale opvoeding.

Brandnonden bij kinderen zijn op meerdere punten

verschillend ran brandwonden bij volwassenen. Gelukkig Argus kan besteld worden bij de

zijn uit_eebreide brandwonden bij kinderen zeldzaam. Nationale Stichting voor Hulp aanZwaar Verbranden

Vleurgatsest eenw eg 221

Kinderen raken . meestal ook op een andere manier ver- 1050 Brussel

brand. dikrr iils gaat het om hete vloeistofverbrandingen, tel.021649.65.89

kleintles raken ook verbrand door de onvoorzichtigheid fax. 02/644.04.02

Frltuur

Blonkenbergse Steenweg 74
8377 Zuienkerke

Tel. 050/42.47.47
Sluilingsdog: moondog

Open: 11.30-14.30 & 17.30-23.30 u . zolerdog tot 24 u

JY

BVBA Verleye
Opvolger Marc Huys

Grond- Tuín- en ofbrookwerken

Leveren Yon zondt steenslog,

teeloordet enz...

Dorpweg 19

8377 MEEIKERKE (Zuienkerke)

GSM (0425l,79 82 96
@ (050) 32 r 5 00

BTW BE 40ó.174.632
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Alle timmer- en schrijnwerk in hout en PVC

Ramen en deuren - rolluiken - dakvensters

garagepoorten - rolluikautomatisatie -gips-

kartonwanden - plaÍonds - binnendeuren

zonnewering - dakconstructie - parket

lnbraakbeveiliging ramen & deuren.

vANÏrOOnTN
Ittrichel

"KATTEROGHE"

Blonkenbergse steenwe g 17

8377 Zuienkerke
Tel, 050/41 39 63
Fox 050/42 60 24

Georges en Clara SNAU§íAEREMEYNS
Vagevuurstraat 16A, 8377 Zuienkerke - Tel. 0i0/3 1 49 47 - Fat 050/3 I I 0 ES

Georges & Filip Snauwaert
Beheer van landbouwgoederen
Vagevuurstraat 16A, 837 7 Zuienkerke

TeI.050/31 49 47 -Fu050/31 10 88

-"-*"-WIA BVBAVEE.LIK
Vloeibaar veevoeder - Georges & Peter Snauwaert

Vagevuurstraat 16 A. 8377 Zuienkerke

Tel. 050/31 49 47 - Fax 050/31 10 88

't Zandlopertje
DE TEA-ROO]U \I{N DE ZEEDUK TE ZEEBRUGCE.BAD

Zeedijk 13a,8380 Zeebrugge-Bad - Tel. 050154 41 05

Zonnig terras - Enig zicht op zee en op de haven - gezellige sfeer

Verzorgde dranken - Huisbereide snacks en gerechten

Specialiteit : Ribbetjes

Diverse vlees- en visgerechten - Zeebrugs vispannetie

Verse pannenkoeken en n'afels - Zelfbereid ijs

Oktober r/m april : sesloten op dinsdag

-9-I«BC
verzekeringen

Michel Beirens-Erna Willems

Oostendsesteenweg 92
8377 Houtave-Zuien kerke

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

Tempelhof 65
8000 St. Pieters Brugge

CDV nr: 30876

ALLE VERZEKERINGEN
BELEGGINGEN

En vooral een vakbekwame service

VAN
IIOUCKE N\Z.

Eernegemstraat 44

8490 Snellegem

Tel. 050/81 12 67 - 050181 23 28

Fax 050/81 34 56

GESPECIALISEERD IN VERKOOP
VAN GEREEDSCHAPPEN EN MACHINES

Makita. Metabo. Skil. Grasmaaiers
Dienst na verkoop

Exclusief verdeler voor België

MEZ MOTOREN BELGIUM

Sponsor WC Poklerbutters Blankenberge
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..CLICK & FLY". DE OMTRENT GEZONDHEIDSPAS 2OO2 REIST "ONLINE".

Dit jaar wordt de l lde editie van de "Omtrent
Gezondheidspas" online beschikbaar via een geheel eigen
website www. gezondheidspas.be.

Wat vindt U in de gezondheidspas :
- de hjst van de erkende vaccinatiecentra (als enige

bevoe-ed voor het afleveren van een internationaal
vaccinatiecertifi caat).

- praktische aanbevelingen betreffende specifieke aan-

doeningen en eventuele vaccinaties (malaria, polio-
myelitis. difterie, tetanus, hepatitis A en B, meningitis....)

VOLDOENDE VOCHT NEMEN, ALS HET

Velen hebben heel de winter lang gesnakt naar de zon.

Eindelijk is het dan zo veÍ, maar ....opgelet: de zon kan

ook gevaarlijk zijn. Goed beschermen is dus de boodschap.

Bij warm \\'eer moet je voor een goede hydratatie zorgen,

zodat het lichaam zijn vochtbalans behoudt. Dat is ook in
de winter van belang, al is het risico op dehydratatie dan

minder groot. Als het warm is, kunnen we door transpira-
tie heel § at Yocht verliezen en dat moeten we aanvullen.
Door vooraf extra vocht in te nemen kunnen we preventief
handelen. \Íet r ocht bedoelen we in de eerste plaats water.

WATER - Het houdt onze vochtbalans in evenwicht
zonder ertra calorieën te leveren (bij alcoholische en

suikerhoudende dranken wel), zonder beïnvloeding van de

zintuigen talcohol of neveneffecten als hartkloppingen of
maaglast (kotïe. sterke thee). Iedereen zou dagelijks
anderhalve liter water moeten drinken, omdat dat gunstig
is voor onze nierfunctie en onze vochtbalans. maar ook
voor een regelmatige ontlasting. Zel" ook uw kinderen ertoe

aan om regelmati-e te drinken. Bij sport en spel durven ze

dat wel eens ver-qeten. Leer hen tevens niet altijd naar

frisdranken gnjpen. maar naar water.

VALPR.EVENTIE

Kinderen u orden groot met vallen
en opstaan. Een zoen en een pleister

en de val van het kind is snel vergeten.

Op oudere leeftijd zijn de gevolgen
van een r alpartij meestal ern-
stiger.Enkele tips die kunnen helpen

om valpartijen te vermijden :

* tip 1 : lichaamsbeweging !
Maak van lichaamsbeweging een vaste

gewoonte. Spreek regelmatig met
iemand af om samen te wandelen, te

fietsen, te dansen. te zwemmen...

x tip 2 : gevaorlijke situaties.

Let op voor losse tegels en tapijten, los-
liggende elektrische snoeren en tele-
foonkabels, gladde vloeren in de keu-
ken, badkamer en terras.

*tip 3: kleine aanpassingen
lrg een antislipmat in keuken en bad-
kamer. Gebruik een stevige ladder of
opstapje. Zorg voor voldoende verlichting.

*tip 4: uw gezondheid.
Ga regelmatig op controle bij uw huis-
arts. Neem enkel geneesmiddelen op
voorschrift van uw dokter.
Eet gezond en gevarieerd.

handige tips om gezond te reizen
extra informatie aangepast aan bepaalde situaties
(zwangere vrouwen, baby's en kinderen, ouderen...)
de volledige en geactualiseerde tabel met verplichte of
aanbevolen vaccinaties en preventieve behandelingen
voor zo'n 180 bestemmingen.

Op de site www. gezondheidspas.be kan u de tabel

downloaden en indien gewenst afdrukken.

\ryARM IS

ZEKER BIJ HET SPORTEN - Bij het sporten, zeker bij
waÍm weer, is het gevaar voor dehydratatie niet denkbeeldig.

Daarom is voldoende en regelmatig (om het kwaÍier) vocht

innemen bij sport absoluut noodzakelijk.Zo voorkom je voor-
al bij langdurige inspanningen hitte uitputting of erger nog,

een echte hittecollaps. Spierkrampen als gevolg van te sterke

lichaamsopwarming (hittekramp) zijn een alarmteken. Zet de

activiteit stop, drink extra veel en laat het lichaam afkoelen.

EN BIJ BRAKEN OF DIARREE - In de zomer komen

vaak maag- en darminfecties voor, die meestal viraal van oor-
sprong zijn. Die zogenaamde 'zomergriep' of 'buikgriep'
heeft nochtans niets met het echte griep- of influenzavirus te

maken. Vooral bij kinderen bestaat het gevaar dat ze door
groot vochtverlies als snel gedehydrateerd raken. Raadpleeg

uw dokter en let er zeker op dat ze voldoende vocht innemen
(indien nodig een speciale rehydratieoplossing: uw arts kan

ze voorschrijven).

*tip5:wijzeraad
Draag steeds degelijke schoenen en

pantoffels. Probeer uw telefoon binnen
handbereik te hebben of maak gebruik
van een personenalarm.

Logo Brugge
Weidestraat 81, 83 10 Assebroek.
tel. 050/36.10.34.
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IBURGERLIJKE Sr}TITD
GEBOORTEN

JARNE WYBO.
zoontje van De Gryse Anja en van

Wybo Kurt, geboren te Brugge op 8
apt',l2002, wonende te Zuienkerke

JANNE BEKAERT, dochtertje van

Jacobs Anke en van Bekaert Filip,
geboren te Oostende op 9 mei 2002,

wonende te Houtave

JUSTINE BODDIN, dochtertje van

Mermuys Patricia en van Boddin
Rik, geboren te Brugge op 15 mei
2002 , wonende te Meetkerke

LUKA DEQUIDï dochtertje van

Timperman Brike en van Dequidt
Pascale , geboren te Oostende op 3l
mei 2002, wonende te Zuienkerke.

Wij wensen Jarne, Janne,
lustine en Luka een lang,
gezond en gelukkig leven toe!

HUWELIJKEN

DEBRUYNE CARINE, geboren te

Nieuwpoort op 13 juli 1959 enZEE-
BROEK YVAN, geboren te Sinr
Amandsberg op 27 mei 1961, ge-

huwd te Zuienkerke op27 api,l200.2.

VAN RENTERGHEM ANN, gebo-

ren te Roeselare op 8 maart 1978 en

DE GRAER HANS, geboren te
Brugge op 29 augustus 1911,
gehuwd te Zuienkerke op 4 mei 2OO2

SUVEE ANN, geboren te
Blankenberge op 18 maart 1976 en

WILLEMS PETER, geboren te
Gent op 9 april 1976, gehuwd te

Zuienkerke op l0 mei 2002.

FALLEYN ANOUCK, geboren te
Torhout op l0 november 1972 en

LAMS GREGORY, geboren te

Brugge op 5 januari 1977, gehuwd

te Zuienkerke op I I mei 2002.

VANHAEREN INGE, geboren te

Blankenberge op 23 november 1974

en LAPORTE NICO, geboren te

Oostende op 13 februari 1974, ge-

huwd te Zuienkerke op 7 juni 2002.JUBILEA

Op 5 juni 1952 huwden Marcel Van-

hoorenweder en Ivonne Devriese te

Meetkerke. Op 8 juni 2002 vierde dit
Gouden Paar hun jubileum te Damme,

omringd van hun 8 kinderen, schoon-

kinderen, l7 kleinkinderen en hun eerste

achterkleindochter. Ook de buren uit de

Moere waren van de partij. Om midder-
nacht was het vaderdag en kreeg stam-

vader als cadeau 2 varkentjes "om te vet-

ten". Wie hoort van 8 kinderen weet

meteen dat er heel veel werk aan te pas

komt om zo'n gezin te voeden en op te
voeden. Hun eigen werklust gaven ze

ongetwijfeld door aan hun nakomelin-
gen. Heel leuk om te horen is dat onze
jubilarissen door hun kinderen nooit aan-

gesproken werden of worden met "Ma" en "Pa", maar wel met "Boertje" en

"Vontje"! Boertje en Vonde, we wensen jullie nog heel veel gelukkige jaren samen

toe in jullie schilderachtige huis in de stille Moere! Nogmaals gefeliciteerdl

,,)

VERTHE ISABELLE, geboren te

Gent op 19 juni 1913 eIVOLCK.\-
ERT NICOLAS, geboren te Gent op

4 november 1972, gehuwd te

Zuienkerke op 29 jmi 2002.

Proftciat aan de jonggehuwden!

STERFGEVALLEN

BLOMME ALFONS, geboren te

Nieuwmunster op I juni l9l9 en

overleden te Nieuwmunster op I

april 2002. echtgenoot van Provot-,.t

Gabriëlla.

DEWULF JULIEN, geboren te
Dudzele op 6 december l9l-l en

overleden te Brugge op 9 april l(x,)1.

weduwnaar van Stroo Maria

SCHOUTEETEN OCTAAF. SÈ.

boren te Nieuwmunster op 2J nru.rn

l9l5 en overleden te Nieuumun:ter
op 20 april 2002, echtgenoot \rn
Coene Simonne.

Wij bieden de familie onze deel-

neming aan.

MARCEL EN IIO.\.\À
VANHOOREIVII'EDER

/tk'G
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Vram V\+/

i}ÀCKTRS iIUGO
ELECTRICITEIT * SANITAIR *

CENTRALE VERWARMING "

Oosternieuwweg Noord 28 - 8377 Zuienkerke
Tel. 050/31 96 76 - Fax 050/31 51 78

- GEREGISTREERD AANNEMER
- NIEUWBOUW EN VERBOUWING
- ERKEND BRANDERTECHN ICUS
" H ERSTELLI NG H U I SHOU DAP PARATEN

!!!l|lll

GRITLRE STAT]RAI\IT D'HOFSTEE
OOSTEI\IDESTEEI\IWE G 55

E377 MEETKERKE
rbl. (050) 31.25.14.

WEBSITE : www.dhofstee.be
E-MAIL : dhofstee@dhofstee.be

Rustiek landelijk kader
Specialiteit van alle grillades

bereid op open haardvuur en Paling
Het restaurant is open van 12.00 - 14.00 uur & 18.00 - 22.00 uur

Gesloten op woensdag en donderdag
Reservatie aanbevolen

Zomerterras geopend vanaf juli tot augustus
Alle dagen open in juli en augustus

Rustieke zalen beschikbaar voor groepen
Ook overnachtingsfaci liteiten
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-MEÀ\rSEÀf VAN BIJ O^rS

NICOLE PRIEM

Die zonnige vrijdagmorgen 28 juni
ontstond er Íutrl het complex van de

gemeentelijke basisschool een meer

dan ongewone commotie: de school-

bus, traditioneel een vervoermiddel
voor de leerlingen was helemaal

versierd, en aan de ramen hingen aller-

hande slogans, zo van:

" zeg niet te gauw het is een vrouw
we konden geen dag zonderjou "

"waar men kwam langs Vlaamse wegen

daar kwam je onze Nicole tegen "

of: " the last orient nicola "

Een totaal verbaasde Nicole - zij wist
van niets - aanschouwde het tafereel,

dat ouders, leerlingen en leerkrachten

voor haar laatste werkdag hadden uit-
getekend, en onder goedkeurend

gemompel van al die mensen trok zij
voor de laatste keer de chauffeursdeur

van 'haar'bus dicht. Zij stopt er mee na

29 jaar trouwe dienst.

Nicole Priem mag je gerust een bezige

duizendpoot noemen, want zij
combineerde jaren aan een stuk de job
van lerares, bediende in het gemeente-

huis, buschauffeur, stock-opneemster
van de SKZ, en voorzitter van de

gelijknamige VZW. Tussendoor gaf zij
nog naailes aan allerhande dames-

clubjes, en was zij de vaste barmoeder
van de talrijke schoolfeesdes.

Iedereen noemt haar dan ook
'moeder' Nicole. Met ingang van

I september 1973 benoemde de

toenmalige gemeenteraad van

Zuienkerke haar als bijzondere
lerares vrouwelijke handvaardigheden

bij de gemeentelijke lagere school,

waar zrj l0 meisjes verdeeld over 5

studiejaren de geheimen van snit en

naad bijbracht.

24

" Dat was niet mijn eerste job als

lerares, mijmert Nicole, ik had al heel

wat interims gedaan, met onder andere

een jaar lesgeven in l,edegem: toen

ging alles nog via het openbaar vervoer:
's morgens heel vroeg opstaan, om

5u30 de bus te nemen aan de

Kruiskalsijde, en rond 19 uur was ik
thuis: vrijdagavond moest ik op school

blijven slapen - de zaterdag was toen

nog een halve schooldag -, en ik had

de vrijdagavond geen busverbinding

meer naar Zuienkerke. "

ln 19T6leasde Zuienkerke zijn eerste

schoolbus die voor het vervoer van de

kinderen van gemeente- en vrije school

instond. en weldra behaalde Nicole
haar brevet van buschauffeur.

Ztj moet waarschijnlijk een van de

eerste vrouwen in Vlaanderen geweest

zijn, die het stuur van een bus in
handen nam. Datzelfde jaar werd
ze aangefokken als deeltijdse bediende

in het gemeentehuis, waar zij zich
ontfermde over allerhande belastings-

rollen. Dit heeft niet zo heel lang

geduurd, want de taken van de school-

bus werden steeds omvangrijker:
4 ritten per dag

voor het leerlin-
genvervoer, twee
richting Houtave,

twee richting
Vagevuurwijk,
naar de zwem-
kom voor de ver-

schillende lagere

scholen in groot

Ztie nkerke,
schoolreizen,
trips voor
vereni gi ngen,
rondritten in de

gemeente met ambtenaren van de

hogere overheid enz.

Het prettige van die dienswerlening

was u,el dat Nicole altijd ter

beschikliin,s stond, als Dirk. haar

echt-eenoot. niet thuis was: Dirk is

kapitein op een van die grote ba,eger-

boten van Decloedt en uiteraard r aak

voor maanden uithuizig !

Toen de nieuwe gemeenteschool in
1983 u'erd in gebruik genomen

had het gemeentebestuur iemand

nodi-s om het beheer van de dranken in

de cafetaria op zich te nemen:

de vzu' ' Sport en Cultuur Zuienkerke '

zag het levenslicht, en wie nam het

beheer van de stock op zich...? \icole.

s§'
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Verscheure onderwijzer,

en ikzelf, ging door in de

pas gebouwde werk-
plaats tegenover onze

school: er stonden heel

wat attracties op het

programma waaronder
een bolling, en daar
het nogal fris was
probeerden wij de

colonnestoof aan de praat

te krijgen. Aanvankelijk
tevergeefs, maar na

veel moeite lukte het

toch: de werkplaats
stond echter vol rook.

Naderhand kon je zonder

moeite ruiken wie
allemaal op het feest

aanwezig was geweest.

Toen Nadine Van

Renterghem trouwde,
het was de laatste dag

voor de paasvakantie, zijn wij stiekem

eventjes naar de receptie in het

Boldershof gehold, nadat wij de oudste

leerlingen op het hart drukten goed

voor hun jongere collega's te zorgen,

en geen stommiteiten uit te halen ! '

En natuurlijk kan Nicole niet ont-

snappen aan de traditionele vraag:
' wat ga je nu doen met je zee van tijd ?'

' Wel, eerst en vooral zal ik thuis zijn,
wanneer Dirk thuis komt, want vroeger

was het vaak zo dat hij op zee was als

ik met schoolverlof ging,

En ten tweede ik heb me al laten

inschrijven om een gans pakket

computerlessen te volgen, dus mijn
dagen zullen goed gevuld zijn. '

Nicole, wij wensen je nog veel

levens-vreugde toe, en wie weeL als

we in de knoop liggen met onze P.C.

kunnen wij misschien nog altijd bij jou

terecht voor een nuttige tip, of om een

onontwarbare knoop te ontwarren!

Íd

Later op 1 juni 1992 werd zij voorzitter
van de SKZ. alwaar zij met gezag en

inzet de goederen van de vzw beheerde.

Marleen Gryp volgt haar op als
' stockbeheerder ' en Johan Van

Thourhout als voorzitter van SKZ.
Als je zo'n njk -sevulde loopbaan over-

loopt, begin je te mijmeren over
het verleden. en over prettige anecdo-

tes, van dingen die nu niet meer zouden

kunnen:

' Een van de eerste schoolfeestjes, wij
waren toen met drie leerkrachten, Willy
Martens schoolhoofd, Carlos

BVBA GECA
GEERT DEVISCH

Vloeren en Foience
Toonzool op ofsprook

Plootsing ohiid door mij zelf

Tel : 050 / lt gz Oq Fox:050 / 41 4ó 47

Doelhofstroot l4 8377 Nieuwmunsfer
BE 4ó8 507 42ó H.R. Br. 9l .413

ELEKTRO DE MUYNCK
De Muynck André

Tech. lngenieur

VERKOOP EN HERSTETTING

VAN AttE MERKEN

Tel.: 050 / 42.94.55 - Fox: 050 / 41.30.21
Nieuwe Steenweg 28o Zuienkerke GSM: 0475 / 75.97.52

25



- AKT IV ITE TTE T,{ KALE T,{ DE R
. iedere maandagavond is er volleybal vanaf 19.30 uur tot

20.00 uur (uitgezonderd de schoolvakanties) in de sport-

zaal van de gemeenteschool, ingericht door Vakantie-

genoegens Zuienkerke

dinsdagavond vanaf september turnles in de

van de gemeenteschool van 19 uur tot 20 uur,

door Vakantiegenoegens Zuienkerke.

iedere dinsdagnamiddag in "Boldershof"

kaartnamiddag KGB Zuienkerke

iedere 4de dinsdag van maand bolling

sportzaal

ingericht

op de

troumadam in het Boldershof

iedere dinsdagavond vanaf2l u volleybal sport 30-70

in de gemeentelijke sportzaal

iedere woensdagmiddag gans het jaar door is er een

warme maaltijd te bekomen in de SinrMichiels paro-

chiezaal aan de prijs van 5 euro.

woensdagnamiddag (om de l4 dagen) kaart-namiddag

in het sportcentrum van Meetkerke voor leden van de

Bond der gepensioneerden van Meetkerke

woensdagavond ( behalve 2de woensdag van de maand)

repetitie St.-Michiels zangkoor sacristie SinrMichielskerk

om 19 u.

elke tweede woensdag vanaf september : hobbyclub van

vakantiegenoegens Zuienkerke in de Sint-Michielszaal.

iedere donderdagavond ping-pong in de gemeentelijke

sportzaal om 20 uur

elke lste en 3de donderdag van de maand naailes in de

Bommel van 20 tot 22.30 uur, BGJG Nieuwmunster

elke 2de en 4de donderdag van de maand turnen in de

Bommel van20 tot 21 uur, BGJG Nieuwmunster

eerste vrijdag van de maand :

kaarten in het Boldershof door "De Troefkaarters".

tweede vrijdag van de maand : kaarlen

in Driekoningen door "De Driekoningenkaarters"

laatste vrijdag van de maand :

biljart in het Boldershof door "Biljart 2000"

JULI 2OO2

vt'oensdag 3l juli 2002

Sif fuif in de cafètaria van de gemeenteschtrtrl

AUGUSTUS 2OO2

zaterdag en zondag l0 en I I augustus 2002

Kunstroute ( l0-l8u)
organisatie : cultuurraad Zuienkerke

zaterdag en zondag l7 ert l8 augustus 2002

Kunstroute (10-l8u)
organisatie: cultuurraad Zuienkerke

pndag 25 augttstus 2002

receptie in de tuin van de pastorie van

Nieuwmunster nav. feest Sint-Bartholomeus

Tondag 25 augustus 2002

fietszoektocht
organisatie : sportraad Zuienkerke
start : tussen l0 en 14 uur
cafetaria gemeenteschool

vrijdag 30 augustus 2002

"Beet" danscreatie van Randi De Vlieghe
De Dijk te Sint-Pieters om 20.30 uur
kaarten te reserveren in het gemeentehuis
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SEPTEMBER 2OO2

zondag 8 september 2002

Open Monumentendag

maandag 9 september 2002

Open Monumentenmaandag
organisatie : Cultuurraad Zuienkerke

dinsdag l0 septenber 2002

bloed geven in de gemeentelijke sportzaal
vanaf 16 uur

zaterclag ll september 2002

plantjesverkoop "Kom op tegen Kanker"
tussen l0 en l2 uur.

zaterdag 2l september 2002

bezoek aan het concertgebouw
l6 uur
organisatie: Cultuurraad Zuienkerke

Tondag 22 september 2002

voetbalwedstrijd
organisatie : jeugdraad Zuienkerke

zondag 29 september 2002

smoefelroute van vakantiegenoegens

start : vanaf 13 uur cafetaria

DEMEUTEMEESTER
Ronny buba aannemersbedrijÍ
OPEI{BABE Eil PRIVAÏE WEBI(E]{

OostendesteenwegTl TEL.:050/31 67 13

8377 Zuienherhe - Houtaue FAX: 050/31 02 83
BT\V: BE 423 214 661 GSM: 0475/2i 58 72
Email : demeulrmeester@cobonet.be www.bhnhenberge.netld.emeuhmuster
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OKTOBER 2OO2
OPROEP AAN AL DE VERENIGINGE.^/

zondag 6 oktober 2002

STUUR ONS UW JAARKALENDER,
Federatiefeest in de 4 parochies WIJ 7UBLICEREN ZE GRATIS

zaterclas t9 oktober 2002 ARTIKELS B/NNEN VOOR

festival Jeugdraad mer o.m. 15 SEPTEMBER 2002.
Brewed and Bottled -
Cowboys and Aliens. MAAK OOK GEBRUIK VAN DE

ACTIVITEITENKALENDER IN DE
zondag 20 okrober 2002 GANG vAN HET GEMEENTEHUIS.

Fitharmonisch orkest in het Concertgebouw ZO VERMIJDEN DE VERENIGINGEN
om 15 uur ACTIVITEITEN OP HETZELFDE
kaarten te reserveren in het gemeentehuis MOMENT TE ORGANISEREN.

Ar,I
IIIvfr
=IKEUKENsDovY

EEN NOOIT

EERDER GEZIENE

PR IJS.KWATITEITSVERHOU DI NG !!!
ALTUD OPEN OP ZONDAG

KOM GERUST LANGS VOOR EEN GRATIS EN VRUBLUVENDE

PRUSOFFERTE

roB lq n ken bergsesteenweg

Tel. O5O/31 .l I .34

8377 Zuienkerke

www.dovykeukens.be
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Plootsen von
Alle ponnen- leiendoken, plotte doken,
dokromen en dokgoten
(renovotie en nieuwbouw)
Alle houten kopconshucties
lsoleren von zolders
Bezetten von gevels met leien, Sidings,
Menuiseriteploten, Trespo- Glosol- &
Gronulithploten

Vriibliivende & kosteloze priisopgove

Geregistreerd & erkend oonnemer

t0 ioor woorborg op olle,
door ons uitgevoerde, werken

,ffimdqn

Lid von WTCB
LBIS & NCB

ffi|'d

Gevel- en dokwerken

Fernond Louogie
Brugseboon I

8420 KLemskerke (De Hoon)
Privé: tel. & fox 059123 38 72 - GSM 0475174 26 59

of Bureel: tel. 059170 07 79 - fox O59l7O 15 t9

fr



Restaurant -feestzaql - teo-room

l{oeve llen cDoefe
Nieuwesteenweg 1

8377 Zuienkerke
Tel 050/41.31.04 - fox 050142.63.11

FCulinaír genot in ons specialifeitenrestouront

>FiJng ksort met diverse gerechten volgens seizoen

PBonketzool voor olle gelegenheden o.o communie,

huwcliJks- en fomiliefeesten

!ÀÀenu's te verkrijgen met operitief, wijn en koffie incl

>àezellig terras met oonpalend speelplein en springpondo

}Pnivé porking

,

§§r l

,i
!

Gedrukt op chloorvrii gebleekt popier

. Onze zalen bieden plaats van 10 tot 200 personen.
Door de gemoderniseerde accomodatie staan wij garant voor een vlotte en

professionele aanpak van uw feest hetzij huwelijk, jubileum, verjaardag, familie,
communie, productvoorstelling bedrijfsfeest, of... zomaar gezellig samenzijn.

De ligging van ons domein bevindt zich midden de ongerepte polders, rust en
panorama zijn uw en onze onbetaalbare troeven.

Graag zien wij uw reservatie tegemoet.
Ons contactnummer en fax z 050142 65 64

Grdfe stove
Nieuwesteenweg 140 - 8377 Zuienkerke

Tel. 050/41 22 05 - Tel. & Fax 050142 65 64

RESTAURANT


