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TUINONDEFINEMING
MARC VANLOO

GROND-. TUIN. EN AFSLUIÍINGSWEBKEN
www. maÍcvanloo. be

l€rn1€PO/í/V
?0,///íP FPtttntrue

ALLE TUINWERKEN:

- DRAINA6EWERKEN
- SNOEIEN VAN BOMEN * VERHAKSELEN AFVAL

- AANLEG VAN PADEN, TER.RAssEN, VIJVER5. ....

- OPKUI5 ROND GEBOUWEN

- LEVEREN EN VERWERKEN VAN TEELAARDE

NU OOK!

ALLE 6ROND - EN 5LOOPWERKEN

IN BEPERKTE RUIIIATE5.

5LECHT5 EEN DOOR6AN6 NODI6

vAN 70 clt.
VOOR TAEER INFO
BELz 0475/61.51.37



WoordVooraf

Dag trouwe lezer,

Het is volop zomer
Onze schoolgaande ieugd geniet van een welver-
diende rust na de zware examenperiode. Ook vele

volwassenen nemen nu vakantie.Dit momen!van he!
jaar is immers de adeale periode om onze batterijen
op te laden.De mensen zoeken de zon op,de natuur,

de rust... . Heef! u er ook al op gelet dat veel men-

sen dit bij ons komen zoeken I Steeds meer en meer
fiersers komen van ons mooie làndschap meegenieten.

Net voor de vakantie begon, was het op onze Ee-
meente ontzetlend druk. De bermen werden ge-

maaid, een petanquebaan werd aangelegd in Nieuw-
munstei enkele landbouwwegen werden vèrnièuwd,
de aanleg van de parking te Meetkerke draaide op
volle toeren...
Maar ook de administratieve dienst had het druk.

Enkele dossiers zoals aanleg riolering en aanleg van

een fietspad moesten na goedkeuring door de ge-

meenteraad dringend vertrekken naar hoSere instan-

ties. Dossiers krijgen nu eenmaal geen verloÍ !

Niet al onze inwoners genielen nu van een vakantie.
De mensen in de horeca plukken de vruchten van

het mooie weer en he! vele werk. Dit kun! u duide-
lijk zien op onze voorpagina.
Voor veel van onze landbouwers is de zomer een

drukke oogstperiode, Guado Gezelle verwoordde dit
in een heel mooi tedicht...

lk wens u alvas! veel leesgenot en een deugddoende

vakanaie.

W. Cools
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AANDACHT !!! AANDACHT !!!!

OPENINGSUREN G EM E ENTEDIENSTEN

leder werkdag van 9 uur tot l2 uur en de woensdagnamiddag van l3 uur tot ló'30 uur'
bèhalve elkè èerste woensdag van de maand is het gemeentehuis oPen in de namiddag van

15 uur tot 19 uur.
Op 3 augustus, 7 septembèr, 5 oktober, 9 november en 7 december 2005 is er zowel op de
dienst burgerzaken, Íinancièle dienst en de technische dienst (dienst stèdenbouw) dienst-
verzekering tot l9 uur.

OPENINGSUREN POSTKANTOOR :

ELKE WERKDAG VAN I I.I2 UUR

Gemeenteraad

Zitting van 28 april 2005

KerkÍabrieken:

- Gunstig advies wordt verleend over de volSende

vastgestelde dienstjaarrekeninSen 2004:

Sint-Bavo Houtave
Aandeel gemeen.e € 10.616,84

Onze-Lieve-Vrouw Meetkerke
Aandeel gemeenle Zuiènkerke € 7.759.26

Aandeel stad Brugge € 566,60

- Gunstig advies wordt verleend over de eind-
rekening Kerkfabriek Sint-Michiel Zuienkerke oP-

gemaakt door de uittredende penningmeestet

Verkeer:

- De tijdeliike politieverordeningen worden goed-

gekeurd
- n.à.veen straàtbarbecue in deVy'eimanstraa! d d

08t07 t200s.
- n.a.v de sacramentsprocessie d.d.29105/2005.

- GunstiS advies wordt verleend aan het ontwerp
van een aanvullend reglement op de Politie van het
wegverkeer inzake de invoeringzone 30 in de school-

omgeving langs de gewestweg N326 Nieuwe Steen-

weg.

- De gemeenleraad treedt eenparit he! slandPunl bii

van het College van Burgemeester en Schepenen

waarbij voorSesteld word! dat, indien noodzakelijk,

de Burgemeester bij hoogdringendheid een besluit

zou nemen en verbod van doorgang oplegt voor het
zwaar vèrvoer dat frequen! de Semeente doorkruist.

Onderwijs - gemeenteliike basisschool :

- Goedkeuring van overeenkomst tussen het school_

bestuur en de schoolraad.
- Het huishoudelijk reglement van de schoolraad

wordt goedgekeurd.
- Goedkeuring van een inlergemeentelijke samenwer-

king onder de vorm van een rnterlokale vereniSinS.

voor de vorming van een scholengemeenschaP ba-

sisonderwijs voor de periode van 0l/09/2005 tot en

met 3l/08/201 l.
Een overeenkomst wordt afgesloten !ussen de 8e-
meentebesturen van Beernem,
Damme. De Hàan, Knokke-Heist en Zuienkerke.

Schepen Wim Cools word! aangesteld als verte-
genwoordiger voor he! beheerscomité van de"ln_

terlokale vereniting scholengemeenschap De

Oostkant".
- De aankoop van een nieuwe kleurenprinter wordt

2



goedgekeurd: raming kostprijs 750 euro.

- De Eemeenteraad keurt de vacanlerklaring voor
vaste benoeming in wervingsambt van een voltijdse
betrekkint van onderwijzer(es) ,van een betrekking
voor kleuteronderwijzeres voor 3/24 en de vacant-
verklaring voor vaste benoeming in wervinSsambt van

een onderwijzer(es) voor 6 uur GOK-uren (Gelijke
Onderwijskansen - Ondersteuningsbeleid) voor de

temeenteliike basisschool goed.

Openbare werken i

- De aanleg van vijf urnengraven op de gemeentelijke
begraafplaats te Zuienkerke wordr goedgekeurd.
Raming kostprijs: 2.000,- euro

- lngevolge een samenwerkingsovereenkoms! tussen
de stad Brugge en de gemeente Zuienkerke voor de
aanlegvan een fietspad langs de N 9 Oostendse Steen-
wet wordt goedkeuring verleend aan het laslenboek,
opgemaakt door het Stadsbestuur van Brugge voor
het aanstellen van een ontwerper voor boven-
vermelde werken.

lntergèmeenteliik samenwerkingsverband :

- Goedkeuring wordt verleend aan de agenda van

de algemene vergadering van :

- de lnlercommunale líaatschappij voor \ y'arer-

voorzaening d.d. 25l05/2005.
Iíevr Demeulemeester Diane wordt aangesteld
àls af8evaardigde van de gemeen[e

- de \ y'est-Vlaamse lnrercommunale - dienst-
verlenende vereniging d.d. 20/05/2005.
De heer De Clerck Remi word! aangesreld àls

afgevaardigde van de gemeente.

Zitting van 2ó mei 2005

lntergemeenteliik samenwerkingsverband :

- De agenda van de Algemene Vergadering van de

IVBO d.d. 22106/2005 , de agenda van de Algemene
Vergadering d.d.27l06/2005van lmewo, de agenda van
de Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 27106/
2005 van lmewo,de agenda van de Algemene Verga-
dering d.d.27106/2005 van Finiwo en de agenda van

de Buitengewone Algemene Vergadering d.d. 27106/
2005 van Finiwo worden Boedgekeurd.

De agenda van deAlgemenevergadering vanTevewest
d.d. 06i06/2005 word! goedSekeurd.

- De heer De Clerck Remi, raàdslid,wordt aanSewe-

zen als vertegenwoordiger om deel te nemen aan

de tewone zitting van de algemene verSadering van
LVB.O. cvba op 22 iuni 2005.
- De heerWim Cools, schepen, wordt aangeduid als

vertegenwoordiger van de gemeenle om deel te ne-
men aan de Algemene Vergadering en de Buitenge-
wone Algemene Vergadering van IMEWO op 27 juni

2005.
- De heerWim Cools, schepen,wordc aangeduid als

verteSenwoordiSer van de Semeente om deel te ne-
men aan de Al8emene Ver8adering en de Buitenge-
wone Algemene Vergaderin8 van Finiwo op 27 iuni
2005.
- De heer Remi De Clerck, raadslid, wordt aange-

duid als volmachtdrager van de gemeente om deel
!e nemen aan de Sewone alSemene verSadering van

TEVEWEST op 6luni 2005.

- De kapitaalsverhoging FINIWO voor de rekening-
sector Fl waarbii de nominale waarde van elk aan-

deel Fl verhoogd wordt tot € I 12,62, wordt goed-

Bekeurd.

- De kapitaalsverhoging FINIWO voor de rekening-
sector F5 waarbij de nominale waarde van elk aan-

deel F5 bepaald is op € 198,78 wordt goedgekeurd
en de gemeenleraad beslisr om op 66 aandelen F5

voor een bedrag van I 3.1 19,48 euro in te tekenen.

Onderwiis
De volgend e Íacu ltatieve verlofdagen voor het school-
jaar 2005-2006 worden vaslgesteld:
. woensdag I 2 oktober 2005 (l/2 dag)
. woensdag 24 mei 2006 (l/2 dag)
. maandag 29 mei 2006 (l dag).

cÍematies

o rnarina neirinch t
8380 lissewege

tel. O5Ol54 67 4O

gsm 0495/30 40 10
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Politie
De volSende tijdelijke Polilieverordeningen worden

goedgekeurd:
n.a.v. doortocht triallon d.d. 19106/2005.

n.a.v. de sacramentsprocessie d.d.29105/2005 - aan-

vulling n.a.v. traiectwijziging.

De gemeenteraad keurt de Politieverordening be-

treffende aan plakkingen, oPsch rifte n en beschadiEin-

gen 8oed.
-Het huidig reglement vervan8( het Politiereglèmen!
inzake het aanplakken zoals aangenomen in de 8e-

meenteraad van 20 september 1979.

- Aanplakbilielten mogen alleen aangebracht worden

op plaatsen die voor oPenbare aanPlakking bestemd

D. TFVERNIER

ziin mits voorafSaànde machtiSing van het College

van Burgemeester en Schepenen.

- Zonder schrifteliike machliging van het College van

Burgemeester en SchePenen is hec verboden: uit_

hang, aanduiding-, oÍ reclameborden en oPschriÍten

van welke aard ook, aan !e brengen of te plaatsen

indien deze zichtbaar aanwezig zijn van op de open-

bare weg oÍ van een openbare Plaats.
Wie de voorgaande punten overtreedt, moet de

zaken onmiddellijk verwiideren, zo niet houdt de

gemeenle zich het recht voor het te doen oP kosten

en risico van de overtreder.
- De op onroerende goederen aangebrachte aanPlàk-

brieven, waarbij wordt bekendgemaak! dat die goe-

deren te koop of te huur ziin, zijn toegelaten.

BEGRATEN§SEN - CREM,\TIES' GRAFZERKEN FUIiERARIL\J

www.begr.tÍenissen tavemier'be

Gislelsestcenweg 329 - Jabbeke

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

ombochtcliik2
openbore morkïen:

woe., zoï.i Knokke
zondog: St. Michiels
donderdog: Wenduine
donderdognomiddag: Íolkloremorkt Heist
vrijdogi Blonkenberge

Verkoop op de hoeva: di. en vriid. no 17 u.

Meetkerksestroot 76 - Zuienkerke
Iel. 050/4176 18

Y'hepm@n,,,
lnduslrie Zone Blauvle Íoren
Blankenberqsesteenweg 350

8000 BIugge

Íel.: 050r3i 33 51 . 050/31 78 81

Faxr 050i31 78 82 - GSM: 0495i54 43 51

E.maili herman@unicall.be
Bijhuisr Bruggesleenweg 6

9900 Eeklo 'Tel.09i377 24 66

-9-I«BG
verzekeringen

Michel Beirens-Erna Willems
Oostendsesteenweg 92

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

Tempelhoi 65
8000 St. Pieters Brugge

CDV 30876

ALLE VERZEKERINGEN
BELEGGINGEN

En vooral een vakbekwame service

RESTAURANT
"9" 9,,í,í*/./
. Feeslzool . Teoroom mei zonneteÍros

Rudy en Nydio DemeLllemeesteÍ Moermon
Driftweg 10, 8377 NieuwmunsleÍ (Wenduine)
Tel.050/41 12 18

www de lekkerbek.be
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+i
- Deze aanplakkingen mogen ook aangebràcht wor-
den in de lokalen waar de verkoop of verhuring zal

plaatsvinden.
-Vertoningen, concerten, bals en openbare vergade-

ringen,mogen door aanplakbrievèn in de lokalen waar
die feesten plaatsvinden, aangekondigd worden.
- Het is verboden de op wellige wiize aangebrachte

aanplakkingen weg !e nemen, te beschadigen of te
bevuilen.
- Het is verboden te schrijven, te tekenen,grafflti te
spuiten en krassen aan te brengen op de gevels en

omheiningen van privé-eigendommen en openbare
gebouwen, op monumenlen, op straatmeubilair en

voorwerpen van alSemeen nu!, op voorwerPen voor
de versierint van de openbare ruimle, op andere
onroerende goederen of deze op gelijk welke ma-

nier te bevuilen of !e beschadigen.
Dietene die deze bepaling overlreed!, moet de za-

ken onmiddellilk verwilderen ofreinigen,zo niet houdr
de gemeente zich het recht voor het !e doen op kos-

ten en risico van de overtreder.

Jeugd

- Her werkingsverslag 2004 in het kader van het
jeugdwerkbeleidsplan 2002-2004 wordt goedgekeurd.

Administratie

- De aankoop van een nieuw workstation me! de
nodige software wordt toedgekeurd.
De raming bedraagt 2.000,- euro.

Ruimtèliikè Ordèning

- Kennis wordt genomen van het onlslag van een

effectièf lid en plaatsvervangend lid van de Gemeen-
teliikè Commissie voor Ruimtelijke Ordening en de
aanstelling van l'levrouw De Sme! Diane als nieuw
effectief lid van de Gecoro wordt goedgekeurd.

5l
íg scHTLDER-en
"14------J DECORATIEWERKEN

BRAE,M
Herman

Weimanstraat 17

8377 Zuienkerke
Tel: 050/31 26 28

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

E-mail: herman-braem@pandora.be

Fdtuur
YIERWEGE

Blonkenbergse Steenweg 74
8:iz zuisnkerke

Íè1. O5O/42 47 47

Sluitingsdog: ÍnoondqE
Op€o: lt.3o-14.30 & U.30-Z,.3O u

zqlèrdog tot 24 u
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lnformatie

[anrer I!!
'le hoor! over niets anders", hoor ie wel eens zet-

gen. En inderdaad, iedereen kent wel iemand die er-

mee Eeconfronteerd is. OÍie hebt zelf kanker. OÍ het

han$ boven je hoofd ...
. Alles in het werk zetten om deze ziekte !e voor-

komen.
. Voortdurend zoeken om de ziekte te Senezen.
. Brochures publiceren met wenken die ons aan_

sporen gezonder te leven
. .... Maar nog veel meer !!!

Daaraan werkt deVlaamse Liga teten Kanker.

Maàr om rc werken moe! je middelen hebben.

Heel veel middelen I

En daarom is er ook di! jaar weer de actie

[0]íoprmrrffilftR
Op zaterdag l7 septèmbeÍ tussen 10.00 en 12.00

uur doorkruisen bloemenverkoPers Sans Zuienkerke

voor het goede doel.

Naast de vertrouwde verkoPers, zijn nieuwe vrir'
willigers zeer welkom.
We hébben die mensen nodig van 09 30 uur tot 12.30

uut
Niemand moet alleen oP stap,wie Seen wagen heeft

is evenzeer welkom.

Na afloop is er no8 een Sezellis aPeriaieí om te be-

danken voor de inzet.

We verzamelen op de parking achter he! Semeente_

huis.

Het is uiteraard wenselijk datwe weten wie zal mee-

Geef zo daarom vlug moSeliik uw naam oP: he! is

voor de organisatoren een hele Seruststelling le
weten op hoeveel mensen ze zullen kunnen reke_

nenl
Het zijn weer azalea's tegen 5 Euro Per Plantie.
Onze verkopers dragen een badge en hebben een

formulier op zak van "officieel medewerker"
Alle inlichdngen bii de coördinalor:Jeannine Samijn

a 050 4l 19 35 oÍ 0474 65 56 85.

Lichting postbussen

Op onze gemeente staan er postbussen die op vast-

geslelde uren gelicht worden.
Zuienkerke: hoek Kerkstraal -
Nieuwe Steenweg: lichting l7 uur

ZuienkerkeVagevuurwijk lichting 12.30 uur

Meetkerke
Nieuwmunster

lichdng I I uur
lichlin8 l2 uur

ln Houtave is ergeen Postbus,maar inwoners aldaar

kunnen een kaartje voor het raam Plaalsen, indien

zij post wensen mèe te Seven met de posrbode.

De Katteroghe en de ontsnaPPings-

route

ln he!jaar 1827 werd in Groot'Brittanniè een boek

gepubliceerd door Edward Boys (1785-1866).

ln het boek blikt hii lerug oP de tijd dat hij als Bri§
kandidaat-officier in het najaar van 1803 bii Toulon

gevangen werd genomen door de Fransen.

Hij slaagde er in op l6 november 1808 met drie

andere Engelse krijgsgevan8enen oP sPectaculaire

wijze te ontsnappen.

De vluchrelingen trokken naarWest-Vlaanderen om

zo Engeland te bereiken.
Dat was niet mogeliik zonder hulp van de plaatse-

lijke bevolking.

De landelijk gelegen herberg"de CatteroSSe" (Raie

de Chat) in Zuienkerke werd oP die manier het be-

ginpun! van de ontsnaPPingsroute voor de Britten.

Di! vlot geschreven boek bren$ een interessanl

portret van Vlaamse caféhouders en ondernemers

in het begin van de l9d" eeuw.

Zij namen enorme risico! om zich aan de Franse

wetten te onttrekken en de strenge Politie te trot-
seTen.

Vele Engelse krijgsgevangen wàren uitèrmate dank-

baar dat ze geholpen werden door de mensen van

West-Vlaanderen,die weiSerdèn zich !e voegen naar

de wetten en decreten van Napoleon.

6



-#Het lovende boek"Miin lotgevallen in Frankriik en D
Vlaanderen", vertaald door uitteverij Vanhaecke ui!
Brugge, werd op I I juni 2005 voorgesteld in de

Spietselazaàl van Zuienkerke.
Onder de aanwezigen waren professor Van Eeno

(RUG), Peter Clark (BBC-producer uit Londen) en

Andrew en William Boys (aístammelingen van de

auteur).
Het internalionaal gezelschap werd verwelkomd door
Burgemeester Cuypers.

Peter Clark,zoekend naar nachwerblijf in de slreek,

belandde bii de familie Hubert en Catherine Decleer
in lvleetkerke, die zeer Eeïnteresseerd was, mee_

werkte en onze Engelsman in contact brach! me!
Paul Vandenbulcke (foto's), schooldirecleur
Boussemaere (Heemstede) en met de huidiSe be-

woners van de Katteroghe, de Íamilie Van Vooren.

Het boek is reeds beschikbaar in de bibliotheek
Blankenberge - Zuienkerke en in de betere boek-

hàndel.

Ook bij de familie Decleer, Oude Molenwég 4 le
l'4eetkerke, te|.04771774 124 en bij de uitgever
Vanhaecke, Tilecastràat 22 re Sin!-Michiels tel.050/
33 59 42 is he! re koop voor 24,75 euro.
Het is zeker ziin geld waard!

Op de foro Peter Clark en burgemeesler Cuypers

bij de voorstelling vàn het boek "Miin lotgevallen in

Frankrijk en Vlaanderen".

e Belgische militaire begraafplaatsen

en ereperken in West-Vlaanderen
r9 t4- t9 t8

Urbain De Deyne uit leper heeft een boek SePubli
ceerd over de militaire begraafplaalsen inWest-Vlaan-

deren. He! boek telt 175 bladzijden en ongeveer 300

foto's.

Bij voorinlekening kost het boek 23 euro, nadien

betaal ie 26 euro (verzendinSskosten inbegrePen).

Het boek zal verschijnen vóór I I november

Te besrellen bij: De Deyne Urbain, Maloulaàn 28.

8900 leper
rel & Íax : O57l 20 12 67

betaling vóór verzending op eC. R. 000-0524280-92

Polderelecfro
Romoin Lieboert-Willoert

Heerweg 20 - 8377 Meelkerke

Rodio & ÍV lechnicus
OFFICIELE PHILIPS DEALER

Eigen hersteldienstr tel. 050/32 03 80

svs,r A. Verleye & Zn.
Zàakvocrder Marc HUYS

Grcnd . tuin- en albrcokweken

Levercn von zdna!, sleenslog,
leeloode, enz...

8377 MEÉIXIR(E (Zuièn&eÍke) GSMO415/19 429ó
r 050/32 l5 00 BTW BE40ó r7,l a3,

r

fl
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Tele-onthaal zoekt vriiwilligers!

Tele-Onlhaal bereikbaar op het nummer 106 is een

relefonische hulpdienst waar mensen vriiuil en ano'
niem kunnen praten over hun zorgen, angsten en

problemen.

Ben ie op zoek naar een zinvol engatemen!l
Heb iii een luisterend oor voor deze mensen en wil

ie graag meewerken?
Ben je een vrouw of man, minstens 2 I iaar, me! eer-
bied voor ieders persoonlijke overtuiSinS, die zich

onbezoldi8d 4 uur per week wil vrijmaken voor de

!eleíoondiens!.
Tele-Onthaal biedt een degeliike vorming en indivi-
duele begeleiding.

Je maakt deel uit van een enthousiaste SroeP mede-
werkers en je kriigr bliivend ondersteuninS.
Dit engagement is tegelijkertijd een Persoonlijke ver-

rijking voor jezelí

lnteressel
Op www.tele-onthaal.be vind ie meer informade

alsook de secretariaatsnummers van de Plaatselijke
Tele-Onthàaldiensten.

Telefoneren (rijdens de kantooruren) kan ook naar

het nummer (09)220 82 92 van de Federatre.

Hounve lltZter BRENGT HOUTAVE lN BEWEGING

Riso (Regionaal lnstituut voor SàmenlevingsoPbouw)

\ y'est-Vlaanderen zoekt dorpen die willen meewer-

ken aan het project'Dorp inZicht'. DorP inzicht is

een unieke methode die bewoners kunnen gebrui_

ken om he! leven in hun dorp te bekijken èn te ver_

beteren. ln Houtave reageerde het comité'Houtave
LeeÍt' enthousiasr op de vraaS van RISO om te star-

len met'Houtave inZich!'. De gemeenle Zuienkerke

ondersteunt di! projecl.

Houtave inzicht sÉrt me! een SroolscheePse
bewonersbevraging. Via een enquète krijgen alle

dorpsbewoners vanaf l6 jaar de kans om hun me-

ning !e geven over het leven in hun dorp:Wat vinden

zij goed in hun dorplwat zijn de kne Punlenl Hoe

kan het leven in hun dorp worden verbeterdl \ y'at

willen de bewoners zelf ondernernenl

c0it[lIB,
VOOR HIJ EN ZIJ

uw biokoPPer

BLANKENBERGSE STEENWEG 40 A

8377 ZUIENKERKE

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

Gesloten op zondog
en moondog

RESTAURANT

Tm. Dorsrsrneer 4 - 8380 Ltssrvtcr:
Tet.050154 40 82 - Ft;<050154 40 82

\

I



De leden van het comité 'HouÈve Leeft' hebben uit
een reeks van meer dan J00 vraSen een eigen vrà-
genlijs( samengesteld àanSepast aan de situa(ie in
Houtave. De uiteindelijke vratenlijst bevat een 50

tal vragen die inspelen op de leefbaarheid van he!
dorp. ln seprember zal de vragenlijst huis-aan-huas

persoonlijk worden afgegeven. De vragenlijsten wor-
dèn anoniem in geslolen enveloppen terugbpgehaald.
\ y'anneer di! achler de rug is, kan de verwerkint star-

ten. De volgende srap is dan de bekendmaking van

de onderzoeksresultaren.

Het comité'Houtave LeeÍt' verbindt zich ertoe om
aan alle inwoners (ouder dan l6 laar) hun mening te
vragen. Het is de bedoeling om met deze resultaten
verder aan de slag te gaan en samen met de andere

bewoners, het temeentebestuur en andere instan-
ties te zoeken naar oplossingen en !e werken aan de

loekomst van het dorp.

HET COMITÉ ROEPT ALLE INWONERS VAN
HOUTAVE OP OI.í DEVRAGENLI]ST IN TEVUL-
LEN!

ZAIffiNI$NTOOB
DE MENNISSE NV.

OOSTENDSE STEENWEG 20

8377 MEETKEBKE

TEL. 050/31 24 85

FAX 050/32 09 17

UW PARTNER IN:

BELEGGEN

LENEN

De verschillende parlners:

Comité'Houtave Leeft'
ZorEt voor de opstelling van de vragenlijsq de

verspreiding van de vragenlijst, de verwerking van

de vràgenlijsL Dit comité gaàt samen met de bewo-
ners met de resultaten aan de sla8.

norbert.dendievel@telenet.be
Riso \ /est-Vlaanderen

Ondersteunt het comité bii de realisatie van Hout-
ave lnZich!. Riso begeleidt het proces en coördi-

neert de verschillende stappen.

Gemeente Zuienkerke
Zorgt voor de materièle ondersteuning, de aan-

koop van een gebruikerslicentie Dorp lnZichq het
gebruik van De l4aere, de kopies van de

vragenlijslen...

lnteresse voor dit project?
Neem contact op met Norber! Dendievel,

050/31 45 l6 (na 18.00),

f -"r" 'o)
.l/ ..2

O VERSTRAETE
DOELHOFSTRAAT 52

8377 NIEUWMUNSTER
050141 70 54

Verkoop en herslellingen

AEc & l}li|ele
Er s geen betere

TRUD

VERZEKEREN

9



Yroeger en nu

Gemeenteschool Zuienkerke

ANNO 1870

ZUYENIER(É O.lËà.hór 'd I*!i.
E.ck @0h pr c.Ile De grote jongensschool werd gebouwd in

1871. De vroegere meeslers waren Camiel
Beyne en later zijn zoon lYaurils.
ln de tweede klas wàs het meester Valeer
Van Ghillewe.
Velen hebben hier op de banken gezeten

meestal maar !o! hun veertien jaar dan wer-
den ze aan het werk gezet,

ANNO 2005

gÍond- wegenis- en rioleringswerken
aanleg paÍkings - opritten - terrassen

plaatsen regenputten - septics
wateÍzuiveringsinstallaties

ieelaaÍde - aanvulzand - dolomiet -

steenslag - betonprodukten - grasdallen
kasseien - platines - mozaik

Oostendsesteenweg 71
8377 Houtave-Zuienkerke

TEL.: 050/31 67 13

FAX| 050/31 02 83

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

Filip LAGROU
HERSTETL NGEN en NSTALLATIES

t0

ELEKTRICITEIT

CENTRALE VERWARMING . SANITAIR

Nièuwesteenweg 49 . ZUIENKERKE
Tel. 050/41 54 25 . Fox. 050/41 83 54

0476/25 57 14 . E moil: Íilip.bgrou@pi.be

a

I

AANNEMERSBEDRIJF bvba

Ronny DEMEULEMEESTER

STEENGOED IN STRAATWERK



Openbare werken arking Meetkerke

technische dienst

ti&l

Landbouwwegen

De herstellingswerken aan de landbouwwegen Heer-
weg Klinkestraat - Blauwe Torenstraat - Loweg
ziin voltooid.

Het geraamd bedrag is 270.711,42 euro (BfW 2l %

inbegrepen).

Petanquebaan Nieuwmunster

Door de gemeentewerkmannen werd in Nieuw-
munster een petanquebaan aangelegd. Er werd even-
eens een windscherm en een zilbank geplaatst.

Op l7 mei is de ÍirmaAswebo uit Drongen gestart
met de heraanleg van de parking in Meerkerke.
Her prilskaartie bedraagt 125. 126,09 euro.
De werken voor de openbare verlichring ren bedra-
ge van 1.826,60 euro zijn ook al goedgekeurd..

Schepen van openbare werken
W Cools

Op de foto:nieuwe slijtlaag in de Heerweg. ffi
Tuinen

Freddy Van Ryckeghem
Aanleg en onderhoud

. Ontwerp en realisatie

. Opfrissen van bestaande tuinen

. Volledig onderhoud van de tuin

. Scheren van hagen

. Aanleg van viivers
'Terrassen (hout en tegels)

Leeglandstraat 20 - 8377 Zuienketke
Tel.050/31 16 50 - GSM: 0476/36 16 50
E-maii : Íreddy.vanryckeghem@skynet.be

lt
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van nie! bewust,vermits de meeste beschikken over
een Erondwatervergunning zonder specifieke eind_

l.Op de wet van de hoeve naar het veld en omge_

keerd

2.Andere trajecten.

LEEFTI,ID

MTM < 7,5 ton: l8 iaar
IYTM > 7,5 ton :21 jaar, of 18 iaar met 8etui8-
schrift van beroepsbekwaamheid

RlJBEWUS

geboren vóór I ok@ber 1982 :

teen rijbewiis
geboren na 3 I september 1982:

verplichr riibewiis B, B + E, Cl, Cl
cl + E, C ofc + E, naargelang IYTM

Afnemen diep grondwater

De problematiek van het versneld alnemen van

grondwater is zeer groo! in\ y'est-Vlaanderen Eezien
het groot aantal diepe grondwaterwinningen.

Vele van die grondwatervergunningen komen wel-
dra te vervallen.

datum.
Deze vergunningen houden echter automatisch oP

te bestaan op 20/08/2005.
Voor meer iníormatie kunt u contact oPnemen met
de provinice \ y'est-Vlaanderen, dienst vergunningen.

sectie milieuvergunningen: mevrouw An Coudeville

tel. 050/40.33.98 - fax. 050/40.34.03
of met het gemeentebestuur van Zuienkerke.

Borden hoeve

WV heeft vorig jaar een initialief Senomen dat de

landbouwers de mogelijkheid gaÍ een bord aan te
kopen net de naam van hun hoeve. De Prijs voor
zo'n bord bedraagt 40 euro inclusief bevesligints-

materiaal.

Er zijn opnieuw twee aanvragen. Zodra we vier men-

sen hebben die een bord wensen te kopen kunnen

we weer overgaan tot een bestellin8.
lnlichtingen: Jeannine Samijn, voorzitter VVV
Zuienkerke a 050/41 19 35 oÍ 0474165 56 85.

Oproep aan de bevolking

Een tweetal jaren geleden kreeg de Semeente van de

Hogere Overheid de wettelilke verPlichtrng om min-

der sproeistoffen !e Sebruiken, wan! zonder is 8e-
zonderTot 2014 ís er een aíbouwprogramma opge-

sreld en ieder jaar moeten wij als bestuur 20% van

ons grondSebied vriiwaren van he(Sebrutk van sProei-

sroffen. Gezien de arbeidsintensileil dat dit met zich

meebrengt voor de mensen van de lechnische dienst

om manueel het onkruid te verwiideren, vra8en wii
de bevolkinS van Zuienkerke het onkruid voor de

woning zelf manueel t€ verwijderen.
Wij als technisch personeel zullen samen met U al

het motelijke doen om onze landeliike gemeente zo

net en zo gezond mogelijk te houden.

toren

LEEFTUD

MTI'4 < 15 ron: 16 iàar
MTM > 15 ton: 2l jaar, oÍ 18 iaar met 8elui8-
schrift van beroepsbekwaamheid

RUGETUIGSCHRIFT VOOR LANDBOUW.
TRACTOR

geboren vóór I september 1986:

geen rijgetuigschrift
geboren na 3 I augustr-ts 1986:

verplichr riigeruigschrift of rijbewijs B

t2

de technische dienst van Zuienkerke



Cultuur

de Bíazuin
Cultuuragenda De Haan

'Cultuur niet duur' seizoen 2004-2005.
Zomerprogramma

Tentoonstelling '... de rest ziin details' Einstein
r 905.2005

Locatie: O.C "d'Annexe" (grote zaal)

Periode :zaterdat l6 iuli-zondag l8 seprember 2005
Openingsuren: l0u.- l2u./ l7u.-20u.- Vriie roegang
lnÍo: Dienst cultuur 059124.21.33

Mozart aan zee op zondag l4 augustus 2005

Op zondag l4 augustus 2005 om 20.30u. brengr het
Colle8ium lnstrumentale Brugense me! dirigent
Patrick Peire in de Sint-lvlonicakerk te De Haan her
zomerconcert Mozart aan zee.

lnfo + kaarten: Dienst cultuur 059/24.21.33

CULTUU RAG EN DA BLANKENBERGE.

- Klankènbersè oó vriida'

l5/7 zomerjaz - casino 20 uur
2217Ar! of lllusion - casino 20 uur
2217 vuurwerk en muziek op de zeediik - 23 uur
2917 pré historie live - casino 2l uur
5/8 Coco Spirt om 18.30 - Raymond van het Groene-
woud om 22.30 - haven

5/8 vuurwerk en muziek op de zeedi,k - 23 uur
l2l8 straattheater op de zeediik lussen de Casino
en de pier van l6-20 uur
l2l8 Follia in concert - rotonde Pier- 20 uur
l9l8 Spring in Concer! - casino om l5 uur
l9l8 lshtar'Troubamour' Sint Rochuskerk 20 uur
l9lSVuurwerk en muziek op de zeedijk - 22.30 uur
2618 salonorkest Panache - casino 20 uur

Voor de binnenactivirerten is een !icketreservarie
noodzakeliik : 050/43.20.43
Buitenaclivireiren ziin tratis.

!t
s4

- Parkklanken. elke woensdar in iuli èn aususrus om
20.30 uur
locatie : KoningAlbert I park achter het stadhuis
20/7 Jan Schepens
27lTTumbao Cubano
3/8 Blunt
l0/8 Cirque Atomique
I 7/8 Hale Bopp
2418 l'4ade in Bèlgium
3l/8 Bartvan Den Bosschè-Truus Druyts
GRATIS

- Tentoonstelling in het Cultuurcentrum De Benne
(hoek CasinostraatJHoogstraat) Cabaret, T-dansant

CULTUURAGENDA ZUIENKERKE

KUNSÏROUTE 2OO5

8"@ Knnstroute Zuienkerke 13.14 & 15,20 & 2l
augustu§

Niet minder dan l7 kunstenaars nemen deel aan de
8"" Zuienkerkse kunstroute. Samen bestrijken ze
zowat het helegamma van de hedendaatse beeldende
kunsten: keramiek, beeldhouwen,smeedwerk, acryl-
en aquarelschilderijen, glaswerk, kallitrafi e, tekenin-
gen en mixed media. Dit alles is op 7 locaries in
Zuienkerke, Houtave, Meetkerke en Nieuwmunsler
te bezichtigen op de aanteduide data,telkens van l0
lor l8u. De toegang is tràtis.

Zoals bij de vorite edities zullen in het oog sprin-
gende wegwijzers ervoor zorgen dat de bezoeker
het kunstspoor in ons weidse landschap niet kwijt
raakt. Het centraal infopunt is bii deze uirgave in de

t3

DE SPFFK
Fietsen: Verkoop - Herstellingen
VANHOORENWEDER DIETER

Westernieuwweg Noord I l
8377 Houtave (Zuienkerke)

CSM:0472/719s72
E-mail: despaak@hotmail.com

Open van mà. tot vr van I8.30 u tot 20.30 u

Of geef een seintjel



Oude Wagenmakerij Eevesligd: medewerkers van de

Cultuurraad staan er de zoekende kunsllieíhebber

met raad en daad bij.

Vanaf medio juli vindt men de folder alias affiche met
meer uilgebreide info in hetgemeentehuis,de biblio-
theek of de lokale middenstand maar hierbii Publice-
ren we alvas! de deelnemerslijst:

Barry Ragon - houtskoollekeningen
RietVan Loocke - kalligrafie
WillyVansieleghem - keramiek

Dirk Kerkhove - Kirchof - schilderijen en mixed

media

Greet Blomme - keramiek
lep - Philip Fourier - schilderijen
Edwin Van \ryalermeulen sculpturen

BrigitteVrielynck - aquàrel

Niki Claeys -Yedidya - schilderijen

MarleenVans!eenvoor! - keramiek

Patrick Feys - beelden
WernerVitt - glas

Katty Leblon - keramiek
Marleen Dotselaere - Slas

Conny Carbon keramiek
Chrys Schoonbaert - keramiek
Germaine Nyssen - acryl en aquarel

Open Monumentendag

Open Monumentendag gaat door oP zondag I I sep_

tember 2005.

TheÍna "hout".

Voor de l7 e maalgaat open monumentendatvlaan_
deren van start met dit jaar het derde luik van het
eerder gekozen thema: "Grondstof tot nadenken -
Hout".

Vragen als: "Wie gebruikt er een nu een zwaluw-
staar! lussen een standvink en een hanebalkl" en

wie was he! duursq"de houlsniider of de schilderl"
Nog meer inleressants: wat is het verschil tussen

een !immerman en een schrijnwerkerl Wii denken

dat maar een paar goed inSewijden het antwoord
op die vragen zomaar weten en daarom open mo-
numenten dag over hout en houtbewerkinS.

Dezè maal trappen we nie! ter plaalse. We kijken

even bij de geburen en bezoeken de prachtig Seres-
taureerde schuur"Scamel\ly'eke" bii onze buren van

De Haan. Een plaatseliike gids geeft ons een korte
uitleg van ongeveer 20 min. De gebinten van dit 8e-
bouw zijn echt de moeite waard. Na onze ogen de

kost gegeven te hebben trappen we naar de omge-

ving van \ly'ittevronge l, aan de haven van Blankenberge,

waar we de in aanbouw zijnde Scute kunnen bewon_

dèren.we krij8en er een gedeten uitleS over houten

§chepen en de traditionele scheepsbouw van toen
Dàarna nemen we het ruime sop voor een over_

rochtje van de havengeul naar de vuurtoren van

Blankenberge. Hier is het Zee8enoo6chaP SevestiSd.
De tentoonstelling loopt over maquettes van sche-

Blankenbergse stwg +711 - 8177 zuienketke

O5o/42 43 4- Fax osol+1s7 zs

E-mail : a(tè-press.bvba@Pandora.be

. Handels & gelegen heidsdru kwerl<
. Groot assortiment

geboortel<aa rtjes - huwelij ktl<èè rten
. Tijds(hriften. Fotol(aèrten

Mits afgifte van deze advertentie
ío% op drukwerk geboorte en huwelUk oP kàarten.

t4
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pen, houten constructies, scheePswrakken en meer.

Parallel kan men de reeds eerder Semaakte
Blankenbergse Sloep even bewondëren. Hier beslui-

ten we ons bezoek.

Opgelet Er wordt de mogelijkheid Seboden tot een

gezamenlijk avondmaal ergens oP een gezellige

plaats - vol met hout.Verdere informatie hierover
komt later - maar wie er wil bii zijn kan nu reeds

inschriiven biiAnnie.
Wii maken er een gezellige dag van! - reserveer
in u agenda nu :

reserveer bijAnnie in de Gemeente.
I I september 2005

Open Monumentendag zuienkerke
tel. 050/ 42.70.48

annie.allemeesch@Publilink.be

Programma en tildschema (bij benadering):

Cultuur opVerplaatsing: NiSht ofthe Proms

De Cultuurraad legt op vriidag 2l oktober een bus

in naar di! unieke Íees! van klassiek en pop Het
symfonieorkest ll Novecento onder leiding van

Robert Groslot en het koor Fine Fleur tekenen voor
het klassieke luik. De artiesten voor he! PoPgedeelle
ziin bii het ter perse gaan nog niet Sekend maar ze-

ker is dat vaste waardeJohn Miles het beste van zich-

zelÍzalgeven.
Kaarten zijn te verkriiSen in het Semeenlehuis en

koscen 35 euro per stuk. Reservaties ziin Pas deÍini-

lief bij betalinS.

h r3.t5 -.30:

h t4. t5 - 15.45

h t6.00 - I6.45

h t6.45 - 17.15

h t7. t5 - t8.00

bijeenkomst en vertrek met
gemeentebus en eigen waSens,

vanaÍ de parking achter het
gemeentehuis ofbuiten aan zaal

Spiersela

bezoek met rondleiding aan de

geklasseerde schuur van hoeve
"Scamel Weke" I De Haan,

Lepelemstraat 44 (íam ilie
Tilleman).
aan komsr te Blankenberge met
bezoek aan de Scute:uitleg over
houten schepen en traditionele
scheepsbouw
overzet met boot
bezoek aan het Zeegenootschap

in de vuurtoren: scheeps-
vloeren,wrakken, houten
constructies, maquetles van

schepen,...
vertrek met Semeenlebus naar

Zuienkerke (voor de niet-eters)

avondmaal ergens op een hou-
ten plaats in Blankenberge

h t8.00:

h t9.00:

lnschrirven voor Open Monumentendag gebeurt
biiAnnie - speciíiceren ofie blijÍt voor het avond-

maal !

't Zandlopertje
DE TEA,ROOM VAN DE ZEEDIJK

TE ZEEBRUGGE BAD

Zonnig teÍas
Enig zicht op zee en op de haven

Gezellige sfeer

veÍzorgde dranken
HuisbeÍeide snacks en gerechten

Diverse vlees- en visgerechten

onze specialiteit: ÀiDàeÍ7'es
Zeebrugs vispannelje

Verse pannenkoeken en wafels

ZelÍbereid ijs

Oktober t/m april: gesloten op diísdag

't Zandlopertje, Zeedijk l3a,
8380 Zeebrugge-Bàd

Tel. 050/54 41 05

... tot ziensl!l

Café en Feestzaal

De Nieuwe Blauwe Toren

Zaal voor alle gelegenheden tot 200 personen:

huwelrjken. communiefeesten. vergaderingen.

Íouwmaaltijden
Eigen keukenl Ruime parkingl

Blankenbergse Steenweg 2 - 8377 Zuienkerke
Tel.,trax 050/31 44 65 - GSM 0497142 32 98

t5



Oproep leden cultuurraad

Volgens de wettelijke bepalinSen is de Cultuurraad
verplicht voor elk werkjaar dat loopl van één seP-

tember tot eind augustus alle organisaties die in aàn_

merkinS komen voor het lidmaatschaP van de AlSe-

mene Vergadering van de Cultuurraad aan te schrii_

ven met de vraag om hun afgevaardigde(n) aan te
duiden.

De Cultuurraad van Zuienkerke doet dàn ook via

her Polderkrantle een oproeP tot de vereniSinSen

om lid te worden van de Algemene Vergadering van

de Cultuurraad.

Ook personen die menen een individuele bijdrage
te kunnen leveren door hun persoonliike betrokken-
heid ofdeskundigheid, kunnen vragen om deel uit!e
maken van de gemeentelijke Cultuurraad.

lndien u als vertegenwoordiSer van een vereniSing

of als individueel belangstellende wenst deel ui! te
maken van de Gemeentelijke Cultuurraad, verzoe_

ken wij u onderstaande strook in !e vullen en teruS

rc bezorgen bij de Gemeentelijke Cultuurraad, ter
attentie van LudwiS Vanderbeke,Voorzitter van de

Cultuurraad, Kerkstraat I 7,

8377 Zuienkerke en dit uiterlijk tegen 22 au8ustus

2005

vraagt hierbil deel te mogen uitmaken van de Alge-

meneVergadering van de Gemeentelijke Cultuurraad
De aanvrager wenst aan te sluiten
D namens de volgende vereniging:

O wens! aan te sluiten als individueel belan8slellende.

tel.:

feugd

25 jaar vakantiespeelplein De Ploeters

Deze zomer bestaat de speelpleinwekinE "De Ploe-
ters" in Zuienkerke 25 iaar
Dit zilveren jubileum zal op l5 juli met de nodige
luister gevierd worden in het gemeentehuis.
25 jaar geleden werd dit vakandesPeelPlein oPgericht
op vraag van vele werkende ouders om tiidens de
schoolvakanties voor begeleide oPvang te zorgen
voor hun kinderen tussen 3 en l2 jaar.

Door her Schepencollege werd toen een BTK pro-
ject speelpleinwerking ingediend èn aanvaard en kre-
gen de Ploeters, dank zij het correct naleven van de

reglementerin8, een toelage van de staat en de pro_
vincie.Zo konden eraànkopen gedaan worden voor
speeltuigen en knulselmateriaal.
De speelpleinwerking groeide en ook de kinderen
uit de naburige gemeenten zakten aÍ naar Meetkerke,
vermits er bij de Ploeters voor voldoende afwisse_

lrng rn de activiteiten wordt gezorgd el je er van

7.30 uur al lerecht kunt.Juli en augustr.ts ziin ieder
jaar goed voor 90 à 100 kinderen per dag.

Ook deze zomer hoeven alle kinderen vanaf 3 iaar
zich niet te vervelen.
Een team van gebreveceerde monicrices met een ia-
renlanSe ervaring, bijgeslaan door jongeren die een
cursus animator in de speelpleinwerking hebben ge-

voltd staan in het sporlcentrum van lYeetkerke klaar

om uw bengels een super zomervakantie aan te bie_

den.

De prijs per dag bedraagt voor
- kinderen yan de gemeente | 3,50 euro Per kind en

voor het 3d" kind en meer ui! heeelfde Sezin :2,50
euro per kind
. kinderen buiten de gemeente: 5 euro per kind en

voor het 3d" kind ui! hetzelíde Sezin:4 euro Per kind.
Een drankje en een koek zijn in de Priis inbegrePen.
De brochure met de activiteiten en alle nuttiSe in-
lichtin8en is !e verkrijgen in het temeenlehuis of ie
kan contact opnemen mec de hoofdmonitrices :

Martine: 050/3 I . 25. 06
Marleen: 0478i54.04.35

Voor de kinderen vanaf het tweede leerjaar is er op

woensdag 3 augustus, donderdag 4auguslus en vrij-
dag 5 augustus een tweedaagse overnachtinS.

Jii komt toch ook l??llDatum: Handtekening:

l6

Rëmi De Clerck - voorzitter



kinderen terech! voor allerhande activiteiten. ZeDe tiende RoeÍeldag van Zuienkerke

Op zaterdag 25 juni was her weer feest voor de I 36
lagere schoolkinderen die ingeschreven waren voor
Roefel.

Na enkele broeierig hete dagen, was het die dag -

telukki8 - minder warm.
Na een lolly bil de ontvangs! kreeg elke deelnemer
tussen lwee acliviteiten door een iisje en als aÍsluiter
een Írisdrankje en een bakje frieten van een mobiel
frietkraam.
Op meer dan 20 verschillende plaarsen konden de

werden naar hun bestemming gebrachr met leuke
vervoermiddelen en enthousiaste begeleiders. De bar
werd door alweer àndere vriiwilligers verzorgd. De
stuurgroep had de hele namiddag rot in de punties
voorbereid zodat alles weer heel vlot verliep. Een
hele grote MERCI aan iedereen die weer eens belan-
geloos meewerkte !

De foto's spreken voor zich: he!WAS een geslaagde
namiddag.

Jeannine Samiin, voorzitter stuurgroep

de tíende Roef elnamiddog

t7
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Onderwijs N

Schoolfeest Akkerwinde

Zaterdag 25 juni vierde leeíschoolAkkerwinde feest

onder het thema Quasi lmpossible.

Een vliegtuig crasht en komt lerecht in de lungle.
Spanning en avonluur was verzekerd.

Na het optreden werd de honger gestild met een

barbecue + frietjes.

Dank zij dè hulp van dè ouders werd het een 8e-
slaagde dag.

DIRKVANTORRE
uw speciolist in de sireek

voor olle interieurinrichiing
(keukens, bodkomers, s oopkqmers, etc. .)

Ook olle schriinweÍk oP moot

BrugseSteenweg 1 - 8377 zuienkerke
Íel.0495/47 55 37

ieuws uit de Gemeenteschool

De leerlingen van het z€sde leeriaar op RTBF Mt!

De leerlingen van het zesde leerjaar kregen de kans

om het federaal parlement en de senaat te

bezoeken. Het was een pilootProiect en onze gas_

ten werden tetes! of leerlinSen van die leeflijd dit
aankonden.

We vertrokken begin juni heel vroeg me! de trein
naar Brussel. ln een museum naàsl he( koninkliik
paleis werden we onwangen. ln de voormiddag kre_

gen ze drie opdrachten.
Vooreèrst moesten ze in EroeP via vraagstelling,

opzoekingswerk het reilen en zeilen van de Politiek
in ons land leren. Hetwerd een intensieve beziSheid.

Vervolgens moesten ze èen scenario uitschrijven om
personen te inlerviewen, een inleiding maken, vra_

gen opstellen en uitschrijven hoe ze te werk zouden

gaan met de camera, het teluid, enz...
Kort voor de middagpauze leerden ze dan omgaan

met de camera, de micro en het Seluid.
Ook werden de vragen, de inleiding inSeoefend.

Onze leerlingen van het zesde eerjaar worden gein_

terviewd door RTBF l.

ln de namiddag trokken we op naar het federaal par-

lement. Daar konden ze politici interviewen aan de

hand van hun scenario. Op verschillende Plaatsen
werd met de camera gewerkt. Tussenin kwam de

president van l4oldavië nog eens langs waardoor ze

zo'n ceremonie konden bijwonen.
Plots verschenen dejournalisten van RTBF l. Zij kwa-

men interviews aÍnemen in verband met de adoPlie

van kinderen door holibis. Zij vonden leuk wat onze

Bloemenweelde

Ezelstroqt I I I
8000 Brugge

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

t8



kinderen deden en vroegen of zij op hun beurt wil-
den Sefilmd en geïnterviewd worden in verband met
de adoptie van kinderen door holibi!. En zo kwa-

men onze leerlingen ! avonds op RTBFI in het jour-

naal van neSenlien uur. Een dag om nooit meer te
vergeten.

DE BOSKLASSEN

De bosklassen voor de leerlinSen van het 5d" en 6d'

leerjaar in Kasterlee verliep prima en dàt in wàrm

weèr. Ze leerden er heel wat over de fauna en flom.

UITSTAPPENVAN DE GEMEENTESCHOOL

De leerlin8en van de 1"" en 2d'graad trokken naar

het verkeerspark en daar waren er behendiS-

heidsproeven me! de fiets.

Op onze warme sportdag waren de derde en vierde

klassers indianen.

Voor de leerlingen van hetzesde leerjaarwas er voor
het eers! een apotheose en dat samen met alle

zesdejaars van de omliggende gemeentëscholen.

Deze actie kadert in "Sporilin! voor gemeente-
scholen",waar veel aandacht wordt gegeven aan be-

weging, spor! voor alle kinderen. Een kleine 400leer-
lingen namen deel te Sint-Andries. ln de voormid-
dag waren er allerlei sporten die ze konden beoefe-

nen of leren kennen. ! Middags was er een barbe-

cue en in de namiddag konden ze deelnemen aan

een triatlon. Om 15 uur startte dan de apotheose

met het optreden van allerlei vedettes. Zo konden

ze afscheid nemen van de basisschool en reeds ken-

nismaken met leerlingen waar ze wellich! zullen mee

samen zitten. Op Focus kon u al wat Sebeurde zien.

Joël Boussemaere

VAN
HOUCKE NV.

Eemegemstraat z[4

849O Snellegem
Tel. O5O/81 12 67 - O5O/a123 28

Fax O5O/81 34 56

GESPECIALISEERD IN VERKOOP
VAN GEREEDSCHAPPEN

EN MACHINES

MakiÍa. Metabo. Skil' Grasmaàiers
Dienst na verkoop

Exclusief verdeler voor B€lgië
MEZ MOTOREN BELGIUM

ndimo
IMMOBILIEN BVBA

TANIAROOSI VERHUUR.VIRI(OOP

De Smet De NoeyeÍloon 8

8420 Wenduine

ïonio@wendimo.be

t9



Sport en vrije tij
+

d

§ zoNDAG
-(èi 4 SEPTEMBER os

§- ou or-aN D PoLDE RToc HT

1"" Oudland oldertocht

Doorheen het prachtig natuurgebied gelegen tussen
Nieuwmunster Wenduine en Uitkerke.

Langs rustige verkeersluwe wegen, door het weide-

tebied van de Uitkerkse Polders met zijn poelen,fauna
en pleisterplaatsen voor uitheemse vogels

Start Zàal de Bommel, DoelhoÍstraat 26, Nieuw-
munster
Te bereikèn: Baan Brugge-Wenduine (N9 en 307)
Marspijlen volgen, slechts 4km vanWenduine

lnschriivinS: Van 8.00u rot 15.00u

Afstanden:7-15-22Km
Deelname: Leden: l,l0€
Niet federatieleden: 1,50 €

l4bt Alain DeVlieghe - 0475/96.55.69
Franky Goethals - 0476148.31.69

Bibliotheek

Een greep uit de aanwinsten

VOLWASSENENAFDELING

Romans

TITEUAUTEUR

Casino door PieterAspe
Zorro door Isabel Allende
De moord op Harrie Krohn door Karin Fossum

De overvallers die met z'n drieën waren door los
Pierreux
Sneeuwjacht door Ken Follett
fliin lotgevallen in Frankriik en Vlaanderen (1803-
1809) door Edward Boys

JEUGDAFDELING

Leesboeken

Miln eerste Van Dale : voorleeswoordenboek door
Liesbeth Schlichting, Betty Sluyzer en MarjaVerburg
Niet biiren, Dolfje I door PaulVan Loon
Zonen van het lot door Darren Shan

Paardengek door Nina Schindler
Huilen naar de maan door GerdaVan Erkel

VVeetboeken

Hoofd, schouders, knie en teen : verhalen, spelletjes
en weetjes over ie lijf doorAnnemarie Bon
Knutselèn met groen voor kinderen door Beatrijs
Hansma en Margreeth Massa-Hansma
Knokke-Heist natuurlijk door Kris Slruy'
Archeologie door Trevor Barnes

Op reis met een boek yan iouw bibliotheek

Haal het beste uit die kostbare weken vakanrie die je

hebt en bereid je trondit voor op;e bestemmrng -

me! een gids uit jouw openbare bibliorheek natuur-
rijk I

Een goede reisgids doet twee dingen. Die gids biedt
je de gelegenheid om je reis Soed voor te bereiden.
En éénmaal op bestemming biedt de gids ie een schat
aan informatie over het land oÍ de regro waar 1e ver-

blijft of rondtrekt. En wat is er nu leuker dan thurs a

10



-+É bladeren door de dorpies en stranden van Frank- Frankrilk:

rijk, de highlights van Toscanië te bekiiken of al te
watertanden bii her bekijken van de heerlijke Spaanse

taPas.

Naàst de vele bestemmingen in Europa, hebben we
ook voor ieder lype reis een Seschikte tids in onze

collectie :van'Lannoo's reisgidsen' tot'Capitool reis-

gidsen'. Trek ie verder weg dan brengen we een

meer gespecialiseerde reisgids mee voor jou uit de

bibliotheek van Blankenberge.

Naast de informalieve reisgidsen kun je alvast ook
kiezen uit een flinke collectie reisverhalen en reis-

beschrijvinten in de Íiclaon-aÍdeling.

En vergeetgeen lectuur mee !e nemen voor je kroost.
Een boek vol spelleties, raadsels of moppen zijn uit-
slekende zoethoudertjes voor onderweg. Kies ook
strips en spannende leesboeken uit om te verslinden

aan de rand van het zwembad of op het strand.

Enkele leestips voor als je richting Frankriik of ltalië

lrekt:

Passie voor de Provence door Yvone
Lenard

De goede Katharen : een roman over ket-

teril door Charmaine Craig
Célestine: stemmen uit een dorp in

Frànkrijk door Gillian Tindall

Italië: Bittere honing door MarSreet Hirs
De aarde,de lucht,het water en het vuur
van ltalië door Lisa SaintAubin deTerón
Een huis inToscane door Frances Mayes

Dit en nog veel meer vind je allemaal in de

Zuienkerkse biblio$eek.

Let wd !

Tijdens de zomer zal de bibliotheek gesloten ziln

van woèn3d,rg 3 autustus tot en mèt zateídag
13 augu.tui Als lezer zul ie Seen nadeel onder-

vinden \lan deze sluitingsperiode want we passen

de uitleenmodaliteiten aan,Je mag l0 boeken uit-
lenen \/ooreen termiin van 6 weken.Voor de strip-
lieÍhebbers is er ook goed nieuws. Je kan deze

zomer 5 strips per uitleenbeurt ontlenen (i.p.v

2\.

Adres: Gemeentelijk Complex: Uitleenpost De
Boekennok
Nieuwe Steenweg 37- 8377 Zuienkerke -
Tel. :050 / 42 45 45

E-mail : zuienkerke@bibliotheek.be

Openingsuren:
woensdag: 17.00 - 19.00 u

zaterdag: 10.00 - 12.00 u

DAMESKAPSATON

GRECO
de decker chonlol

nieuwe steenweg 88
8377 Zuienkerke
tel. 050i41 84 14

K"*"ro"§tce Ku^L'2*"
Boerenbrood met hesp

diverse koude èn waÍme schotels
tea-room

Open vanaf 11h30
qes oten op maandag en dinsdag

(injulien augustus ènkelgesloten op maandag)

Kerkhofstraat 17
8377 Houtave

Tel. 050/31 40 60

Ge egenhe d voor familiefeesten en rouwmaallijden

2t



Veiligheid en gezondhei
#

d

Ver-standig zonnen

Wacht iii ook op die eerste zon die àlles zo lichter
en draaglijker maaktl Die ons een scheut natuurlilke
energie toedient om te ondernemen en të plannen!

Die ons nàar buiten loktvoor wat tuinwerk,een Ee-
zonde wandeling, een feest of een fietstochtie, of
gewoonwet... om te Senieten!
ln uw luie tuinzetel, langs de graskant, op het strand

oÍop je eigenste leuke zonneslek...

Weet dan datje ie best ook beschermt,want langdu-

rig zonnen is niet zonder risico! voor jouw gezond-
heid. Zonnebrand doet ons hec bes! herinneren àan

de kracht die van de zon uitgaa! en de piin die ermée
gepaard gaat. Op termijn kan overmatige bloo$tellinS
gedurende het leven huidkanker veroorzaken.

Verstandit zonnen is dus de boodschap! Door een

aàntal tips onder oSen te nemen, neem je de zon tot
vriend:

. Zoek tussen l2 en l5 uur de schaduw op

. Dmag een zonnebril me! Eoede UVA- en UVB-

bescherming
. Beweeg liever dan te bakken in de zon
. Gebruik de iuiste zonnecrème voor je huidtyPe

Met de cam pagn e 've rstandiS zonnen' wenst de Pro-

vincieWest-Vlaanderen te sensibiliseren tot verstan_

dig zonnen.Via diverse kanalen zal dan ook de aan_

dacht worden getrokken op deze preventieve bood-
schap.

lmmers, voorkomen is beter dan Senezen.

Meer info: oÍ 050/40 33 97

RLGEMENE B()UU()NDERNTM ING

EDDY DE MEY
ALLE NIEUWBOUW
RENOVATIE EN VERBOUWINGSWERKEN

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

GsmO475l2519 l0 - Gsm 047713ó 5ó 90

E-moiI eddy,demey@cobonet.be
www.eddy-demey.be

21



Verenigingen

Vereniging in de kijker

DE VOLLEYBALPLOEG VAN VAKANTIE-
GENOEGENS ZUIENKERKE.
Vakantietenoegens Zuienkèrke ortaniseer! reeds vele
jaren voor de sportievelingen 'volleybal voor
recreanten',
Elke maandagavond van I 9 tot 20.30 uur wordt er in
de gemeentelijke sportzaal aàn volleybal gedaan, en-

kel in juli en au8us[us wordt de bal evenrjes opge-

borgen.
Op de foto ziin twee leden. waarvan de enige man

die de ploet rilk is, nie!te zien.

Naasr volleybal wordr er ook heelwat afgelachen en

bij lijden gekreund,wanneer de tegenparlii wee r " pie!'

heeft.
Een gezellige club, waar hec goed toeven is.

BOUWONDERNEMING

Vanderostyne Dimitri

LisseweeErse Steenweg 12 I
Tel.: o;sö/rr 54 24 II
Fax: 050/41 29 88 III

S chrijnw erkerij Wyb o Kurt
Blankenbergsesteeflweg 13 - 8377 Zuienkerke

Tel. 050 h 1.19.88 - F ax 050 142.89.59

GSM 0476/40.91.15
E - maíl : Wt b o. kur@b e lgac om, ret

Website : ww'. tryb o- kurt. be

Nieuvbouw - Reqovatie

HOUT - PVC

Idtra
ceílitred

@

CME . RE TAURAA/T

KRU'SKALSIJDE
BLANKEN BERGSE STEENWEG 66

8377 ZUIENKERKE
050t4219 27

gezellig interieur
specialiteit van ribbeties, cöte à l'os

meeneemgerechten mogelijk
menu's, steengrill en Íondue op reservatie

woensdag en donderdag gesloten
schoolvaka nties alle dage n geope nd.

23



50-larigen Zuienkerke

1955 moet een vruchtbaar jaar teweest ziin hier
midden in de polders. Niet minder dan 38 kinderen
werden dit jaar geboren in onze vier kleine deel-
gemeenten.

Door het inplanlen van nieuwe wijken in Zuienkerke
en Nieuwmunsler,is het aanlal door inwijkingen nog
aange8roeid en zijn we nu met niet minder dan 77
halve eeuwelingen.

Toch moeren we ook hièr even stilstaan bii he! harde
van het leven.Yvan Daenekint is niet meer onder
ons, we zijn ie echler nie! vergetenYvan.

Op zaterdag 8 oktober 2005 Eaa! een stuur8roep
met.lacques Demeyere,Christiane Deklerck, Nadine
Wille,AlainVermeersch en Philippe De ilerrisse, een
avond met, muziek, dans , een droogie en een natie
organiseren in feestzaal"De Grote Stove"

De betrokken jarigen, zullen allen persoonlilk uitge-
nodigd worden, om deel te nemen.Het is uileraard
een unieke gelegenheid om elkaar na vele jaren eens
terug re zien en onvergetelijke herinneringen op te
halen.

Hen die het aanbelanSt hou in elk geval 8 oktober
2005 vrij!l!!

Van harte,voor de organisatie
Philippe De Merrisse

De touwtrekkes van Houtave

TOU\^/TREKKERS'DE STOVE" RICHTEN IN

*Vriidag l6 septemberyanaÍ l9 uur: de 8"" warme
beenhesp à volonté met groenties en frietjes. Kaar-

ten enkel in voorverkoop (Koen tel 0485/57.24.21
oÍ tíartine tel 050/31.25.06).
* Zaterdag l7 september om 20.30 uur met Stu-
dio 2: Nacht van de halve liters me! exotic bar.
* Zondag l8 september om 13,30 uur: 9o" touw-
trèkwedstrijd en doorlopend springkasleel. Vereni-
gingen die willen meedoen kunnen zich dan inschrij-
ven. Zes personen en een coach en iullie zijn
starten s klaar. Jo nge re n zijn ook welkom. Ambiance
verzekerd. DOEN!!l
*\ raaÍ? Reuzenten! bij HoeveYvanVan Den Berghe,

Lange Dorpweg I te Houtave.

Vakantiegenoegens Zuienkerke

PaddenstoelenwandelinE in Beisbroek.
Zondag 9 oktober 2005
Onder begeleidingvan een gids van Natuurpunt trek-
ken we door het Stedelijk domein Beisbroek (Zee-

weg 96 Sinr-Andries) op zoek naar paddenstoelen

DIAPAT
Diopol nv
Bekedijksïroot I
8490 Jobbeke
Tel. 050/81 15 73
Fox 050/81 l0 83
e-moiI inÍo@diopol be
website: www.diopol.be
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en worden de mysteries van dit wonderbaarliike na_

luurverschijnsel uit dë doeken Sedaan.
We spreken aÍ om 14 uur aan het kasteel van

Beisbroek.
Om prakrische redenen moe! de groeP bePerkl
worden tot 30 personen dus vlug inschriiven is de

boodschap.
kostprils : leden € 1.50 nie!-leden € 2.00

lnlichtingen en inschriivingen : Filip Bouckaert, Nieuwe

Steenweg 122,8377 Zuienkerke (0494/57.03.91)

Polder- en bosroute

zondag 28 augustus

Enerziids fiets ie - onder zeeniveau - door de pol-

ders en natuur van de lvleetkerkse Moeren, ander-

zijds doe je enkele groene longen aan van de Brugse

gordel, onder meer Tillegembos, I'lerkemveld en

Beisbroek.

Afstanden: 55 km - 29 km - 26 km.

Startplaatsen en vertÍekuurl
Vertrekuur: vriie start tussen l0 en l4.30uur:
SINÍ.ANDRIES:
Spes Nostra, Gistelse Steenweg 440,8200 Sint-

Andries.
Te bereiken:
-Vanaf de E 4o,afrir 8, Brugge Zeebru8ge. Zo kom
je op de expressweg die je blijft volSen richting kust.

.le neemt afrit Sinr-Andries - Gistel - Jabbeke;dit is

de Gistelse Steenweg. Na 300 m vind ie Spes Nostra
op je rechterkan!
ZEDELGEM:
Parochiàal Centrum OntmoetinB,Sint-Elooistraat 23,

8210 Zedelgem.
Te b€reiken:
-Vanaf de A l718403 richting Brugge,afrir l0Torhout
nemen èn richting Zedelgem volgen (= aan het
lweede rond pun! rechrsaf).Aan kruispunt Zuidwege
(lichten!) sla ie rechtsaÍ en daarna opnieuw rechtsaf
de Sint-Elooistraat in.

MEETKERKE:
Sportcentrum, Molenweg I 5, 8770 Meetkerke. Deze

post wordt bemand door vrouwen en mannen van

Vakàntiegenoegens Zuienkerke.
Te bereiken :
-Vanuit Oostende neem ie de N9 (Oostendse Steen-

weg) naar Brugge.Je slaat rechtsaf richting Meelkerke
en vind! het sportcentrum aan ie rechlerkant.Vanuit

BruSge neem ie dezelfde N9 richting Oostende en

sla je linl<saf richting fleelkerke.

Deelname
- De deelname prijs bedraa8t 2,50 EURO.
Voor leden Val<antiegenoegensen Arcopar-aandeel-

houdersr2 EURO.
- Afdelingen Vakantiegenoegens en erl<ende jeugd-

vereniginSen betalen 2 EUR (bij minimum l5 beta"

lende deelnemers).
- Kinderen -12 gratis.

lnbegrepen:
brochure met kaart en beschrijvinE van de íetsroute
en bezienswaarditheden
verzel<ering lichamelijl<e ongevallen

versnapering van Sultana

gadte! Vakantiegenoetens
gratis deelname aan de tombola

Meer info/organisatie:
Vakantiegenoe8ens regio Brugge,rel: 050-44.43.39 oÍ
vgbrugge@vakantiegenoegens.beVG Sint-Kruis: 050-

37 20 05.VG Sint-Andries: 050-38 69 62,VG
Zuienl<erl<e: 050-4 I 35 62 enVG Zedelgem:

050-20 t8 t5!

íiJéí.-OaAí§1

M u ltig ra p h i cs V id eore P o rtQ ge
zorgt voor een geslaagde en blijvende

herinnering van elke gelegenheid.

.--JÉo--Í*íi'Í*

t geboorte . doop ! eerste communle e
voÍmsel! fuif! verloving 3 huwelijk 3 jubÈ
leum e rcunie r, stamboomfeest o ultstap o
uitvaad ., vakantie ! opening nieuwe zaak !
receptie of toespraak ! Of gewoon zomaar !

oa§a3a*ioatJ

Pete' GlJyseldrks
LrEse!íeegse Slwlt :1

a377 Zuienkcrke

Gsni': (0195) 25 18 04
Tel.: (05O) 2107 15

ÉEI3

phics.be
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Andreas Debuck - 40 jaar Feestcomité te Houtave
Zuienkerke

Op vriidag l0 iuni 2005 werd verzamelen geblazën

voor het voltallige bestuur vàn het Feestcomité
Zuienkerke, samen met hun partners, voor het af-

scheid,na bijna 40 jaar onbaatzuchtige medewerking,
van DEBUCKAndreas.
Hoe is het begonnen en hoe is het zover gekomenl
André heeft het allemaal meegemaakt.
Midden de jaren zestig stondAndré,een echte motor-
lieÍhebber, goed bevriend met motorcrosser Prosper
VERBURGH en lid van de motorclub te DUDZELE.
mee aan de wieg van de supportersclub"De Rudys's

Vrienden".
André was erbij om:
. Lidkaarten te verkopen om aan de nodige midde-

len te geraken om de crossers te kunnen spons-
oTen.

. Twee maal per jaar dansavonden in te richlen in

gasthoÍ Sr. Sebastiaan, bij OmerVerscheure.
. Palingsoupers te helpen orSaniseren.
. De legendarische "Dolle Nachten" te helpen sla-

8en.. Dansavonden helpen in te richlen in een reuze-
tent met gekende vedetlen (HenkVan Monfoort,
Helmut Lotri ......)

. Te helpen in de organisatie van \y'ielrenners-
wedstrijden, Superstars, Fietsrally's, Volksspelen,
Avondmarkten, Barbecues......

avidsfonds organiseert kerstconcert

SLAGERIJ

ERMfi
SPECIALITEIT

gehakt, worst,
droge worst,
bloedworst

Nieuwe Steenweg 60.

8377 Zuienkerke
Tel.050/41 13.{l

Aartdacht - aordocrtl - oondachl - aaràaa^:

Not nooitgezien in België en nu voor het eerst
in ZUIENKERKEI
Hou dus een plaatsjevrijin uw àtenda voor deze

unieke, niet te missen gebeurtenis!
Een organisatie van Davidsfonds Zuien <erke.

(szsfcoNcsaT N4LT

tlS l\\OZeNaS
geqeleidere \on Helmul L,ifri bii 'Helnui qaes

Ldtoo'

\ y'anneerl Zaterdag, l7 december 2005
Waarl Sint-Bavokerk te Houtave
Uurl Om 19.30 uur
lnkoml 6 euro

76

wws.slaperi iherman.be



+
n Burgerlijke standSeniore

KBG Zuienkerke op bedevaart naar de Geboorten
Schoeringe kapel

Woensdag ll mei 2005 trok KBG Zuienkerke met
30 leden op bedevaart naar de Schoeringe kapel.
Het gemeentebestuur had gezorSd voor vlagten en

een 20-tal stoelen.
Na de vierint werden de hongerigen gespilsd:8 lq
pannenkoeken verdwenen er in de magen van de
bedevaarders.

RusÍ- en verzorgings ïehuis

Kortverblijf
Dogopvong

Serviceflots

Koninklijke boon 90
8420 WENDUINE
050/43 30 00
www.de-brondino.be

ORÉUE BODDlN,geboren te Brugge op 30 mei 2005,

dochtertje van l'lermuys Pàtricia en Boddin Rik.

Wil wensen Orélie een lang,gezond en gelukkig le-
ven toe!

Huwelijken

HOSTEANNELlES,geboren te Brugge op Tluni 1984

en DESPEGHEL STEVEN, geboren te Roeselare op
9 augustus l979,gehuwd te Zuienkerke op 27 mei
2005.

Proficiat aan de ionggehuwden.

Sterfgevallen

VERSCHEURE ROBERI geboren te Brugge op 2l
juni 1948 en overleden te Zuienkerke op l5 april
2005, wonende te Zuiènkerke

COOLS GASTON,geboren te Koolkerke op I iuni
1928 en overleden te Brugge op 2l mei 2005, echt-
genoot van Dekempe Germana, wonende te
Zuienkerke.

GOVAERT CHARLES,geboren te Meetkerke op 30

septembèr l92l , en overleden te Brugge op 26 mei
2005 , echtgenoot van Janssens Erna, wonende te
Meetkerke.

DEKEMPE FLAVIE,geboren re Meerkerke op l7 au-
gustus l9l6 en overleden !e Wenduine op l7 juni

2005. weduwe van Alexis Coelus-

Wij bieden de Íamilies onze deelneming aan.

ZEECENTRUM
DE BRANDING
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fubilea

Roger Goethals en Lisette DeVlieghe uit de Dorp-
weg in Meetkerke ontvingen het college van burge-

meester en schepenen bil hen thuis naar aanleiding

van hun Gouden Huwelijksjubileum. De plechtigheid
ging door op I I mei, precies 50 jaar na hun trouw-
dag.

Roger en Lisette hebben als gemeenschappelijke

hobby: fietsen. En daàrvoor wonen ze toch wel in

een uilgelezen gemeente! Hartelilke gelukwensen en

nog veel fietsgenot gewenstl

Carlos Meuleman en Simonè Seys zelten de grole
stap op l7 mei 1955 teAssebroek, maar wonen nu al

3l jaar le Zuienkerke in deVagevuurwijk.
Zij vierden hun Gouden BruiloÍt op 20 mei in gezel-

schap van familie,vrienden en de gemeenlelijke over-
heid. Ook deze jubilarissen vervelen zich nooit en ze

gaan graag een stukje van de wereld verkennen.
Hartelijke gelukwensen en nog vele iaren om te ge-

nieten van al waar lullie plezier aan belevenl

Jacques Demeyere, schepen van feestelijkheden

Gabriëlle De Saeyer, 100 iaar

Hoewel Gabriëlla De saeyer geboren werd op 25

iuni 1905, werd om diverse redenen haar eeurvfeest

op maandat 27 iuni 2005 gevierd in \/zc
Onderdale het woon- en zorgcentrum waar zj
thans verblijft.
Naast een dankmis, een receptie en feestmaal slond
er ook een ontspanningsnamiddag,verzorgd door het

personeel en de vrijwilli8ers van Onderdale. op het

Programma,
Gabiella De Saeyer is geboren in HouÉve ir ee'l Sroot
gezin met l3 kinderen waarvan er tien in leven ble-

ven. Er waren 3 zonen en 7 dochters waarvan
Gabriélla de jon8ste was. Zij vertelde vaak dat haar

moeder voor dat kroostrijke gezin elke week wel 20

broden bakte.

Gabriella is de làatste overlevende van alle broers.

schoonbroers, zussen en schoonzussen,

Onze eeuwelinge trouwde in 1925 met AntoonTraen.
Het echtpaar woonde eers! in Varsenare en nadien

in Brugge en vele iaren in Houtave.Zij kregen 2 doch-

lers en I zoon die iammer genoeg reeds overleden
is. Gabriëlla was altijd een heelactieve vrouw Zil was

huisvrouw maar ging af en toe ook wel een handje

helpen bij de boeren. Hoewel bilna 80 jaar trok zij in

1984 nog een drietal weken naar Canada om haar

kleindochter te bezoeken. Da! dit haar eerste vlieg-

reis was kon hàar absoluut nie! leSenhouden.
Sinds het overlijden van hàar man in 1982 woonde
Gabriëlla tot haar 90-tigste verder alleen in HouÉve
in de Kerkhofstraat (huis aannemer Demey). Haar

9o-ri8s!e veriaardag wèrd dan uitbundig gevierd met

de senioren van Houtave. Na een z,eLenhursopna-e.
om een knieprothese te zetten, werd het a leen wo-
nen moeiliik en verbleef zij afwisselend bj haar 2
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in de Kerkhofslraar (huis àannemer Demey). Haar

9o-tiSsre verjaardag werd dan uitbundig gevierd met
de senioren van Houtave. Na een ziekenhuisopname,

om een knieprothese te zetten,werd het alleen wo-
nen moeilijk en verbleef zij afwisselend bii haar 2

dochrers in BrugSe en in Knesselare. Dat Eing jaren

goed tot een nieuwe ziekenhuisopname,omwille van

een lichte hersenbloeding, ook dat onmogelijk maakle

en zii in maarr 2003 in \Mzc Onderdale EinE wonen.

Hoewel haar geheugen haar steeds meer in de sleek
laat vertelt zij nog graag over haar jeugd en over
Houtàve en is zij altiid heel blij met de veelvuldige

bezoekies van haar dochlers en kleinkinderen.

De familie is intussen uitgebreid met 5 klèinkinde-
ren.9 achterkleinkinderen en zelís I achter-achter-
kleinkind.

Wii hopen dat Gabriëlla volui! mag genieten van haar

100 ste verjaarda8 en wensen haar nog vele geluk-

tood$etersbedrijf
Geldof Danny
lnstallatie en onderhoud
Centrale verwarming
Sanitair
Koper- en zinkwerk

Brandertechnieker
mazouvgas tank- keuringen
en zwembaden

geregistreerd aannem(

Leeglandstraat 15

8377 Zuienke*e

tel. & Íax 050/32 39
Gsm: 0477 /502277
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Alle timmer- en schrijnwerk in hout en PVC

Ramen en deuren rolluil(en - dàl(vensters

9èragepoorten - rolluika utomètisàtie -
gips-l<artonwanden - plafonds

- binnendeuren
zonnewering - dak(onstrudie - pàrl<et

lnbraakbevelig ing ràmen & deuren

\rANVOOBEN
Michel
"KATTEROGH E"

Blankenbergse steenweg i7
837 Zuienkerke
Tel. o5o/4l 39 ó3
Fax o'o/+z 60 24

ZEI,T'BEDIENING

ip ,t hoekstje

Nieuwe steenweg 64 - 8377 Zuienkerke
tel. O5O/41 tS 66

Dagelijks open van ?u tot l2u5o
en van 15u50 tot 19u

op ZONDAG doorlopend open
van 7u toi 15 u.

€Ioenien. fnrit. kaas, charcuterie.
kaa,splaÀken, fnritmanden, biermanden,

élote keus wijnen en sierke dranken,
dageluks vanaf ?u brood,
boterkoeken en patisserie,

kranten, tijdschriften en weDskaarten

o
EIEECI
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Mensen van bij ons i:::""'iJï§:[ïii:J,]i:.ii"ï:: :5ï,x"ïl

Organisator Corpus 05
MANFRED SELLINCK

Brugge 2002:een jaar lang was onze groce buur Cul-

turele Hoofdslad van Europa. Diverse evenementen
lokten kunstlieÍhebbers van overal naar Brugge. Bil

deze organisatie was de Nederlandse kunsthistori-
cus Manfred Sellink nauw betrokken. Als directeur
van dè Bru8se musea gaf hij vorm aan alle open ten-
toonstellinSen van BruSge 2002. Omda! de stad niet
wou dat alles zou eindigen met he! laatsre concert

n dit cullurele programma, smeedden hij en ziin

medewerkers toen àl plannen voor een nreuw

cultuuíesrival in 2005.

Meetkerke 2005: door de redactie van het Polder-

krantie werd ik op pad gestuurd om ManÍred Sellink,

intussen artislaek directeur van "Corpus Brugge 05",
te interviewen. Van mijn schooltijd herinnerde ik me

dat corpus lichaam betekent en dus bereidde ik me

voor om met het hoofd van dat lichaam !e spreken.

het woord beschik! Hierdoor volstonden enkele

eenvoudige vraagjes van miin kant voor duideiijke en

verhelderende anlwoorden.

"ln lvleelkerke vind ik rust en vrijheid"

"Vier jaar gelèden kwam ik met mijn vrouw CarÍnen,

mijn zoon Folkert en miin dochlertje Tirza in

Meetkerke wonen. lk vond hier onmiddel ijk Yrij-

heid en rust als compensatie voor miin drukke
beroepsbezigheden. Het huis in de Oude MolenweS

biedc ook voldoende leeÍruimte voor ons 8ezr1 en

de nodi8e bergruimte om al miin (kunst)boeken een

plaatsje !e geven."

Eigenlijk leek Manfred al voorbestemd om in BelSie

te belanden loen hij na zijn studies Seschiedenis en

kunslgeschiedenis doctoreerde met als thema de

zestiende-eeuwse kunst uitAnlwerpen. ln da! kader

organiseerde hij een tentoonstelling in New York

waardoor hil meleen voldoende in de kiiker lieP om

in Brugge benoemd te worden als directeur van de

Brugse Musea. Vanuit deze funcde was het dat hij

artistiek directeur werd van "Corpus Brugge 05".

"ln Corpus Brugge 05 bekijken we het betrip cul-

tuu r zo breed mogelijk"

"Bij de organisatie van het cultuuíestival "Corpus

Brugge 05" definieerden we cultuur heel breed. We
programmeerden natuurlijk een aantal erkende'klas-

siekers'zoals de ten(oonstellinten van Memling en

van andere oudeVlaamse mèesters. Maar we maak_

ten naast beeldende kunst. literatuur. dans, theater
en muziek voldoende ruimte voor Sastronomie,sPort
en lichaamsverzorging. Cultuur betekent voor ons

ook feesten en tenielen. Zo kan ie door de musea

dwalen tiidens de Museumnacht, meelopen met een

reuzenstoet of zelf dansen íjdens Benenwerk. Voor

de jongeren is er onder meer een hiphoPweekend.

"Een íeslival moet leven bij de plaatselijke bevo king'

"We hebben er bewust voor gekozen om aill sse-

ling !e zoeken tussen publieksrrekkers met een n_

ternationale uitstràlin8 en feeslelijkheden die vole'
dig Eericht zijn op mensen uit de eiten streek.

l0
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Daarom hebben we naàst Sevestisde waarden die

kunslkenners van overal zullen aantrekken ook Plaats
gemaakt voor evenementen zoals een reuzenstoet,

breakdance en slraatthealer die louter Serich! ziin

op de mensen van ter plaatse. Uiteraard streven we

in alle programma! kwaliteit na maar wewillen vooral

dat jong en oud, kunstfreaks en Selegenheids-
bezoekers en mensen van ver en nabij zich laten ver-

leiden om mee te doen met CorPus 05."

Manfred legde nog uir hoe men ertoe gekomen was

om lichamelijkheid als thema van he! cultuuíestival
rc kiezen en waarom het bijgevolE de naam "Corpus

Brugge 05" heeft meegekregen. "He! onderwerp
werd aangereikt door de tentoonstelling van Por-
lretten van Hans lÍemling die de Brugse musea sinds

2001 aan het voorbereiden waren en door een àan-

talinitiatieven van he! Brugs Cultuurcentrum rondom

dans en actuele kunst."

"Het lichaam is natuurlijk een dankbare bron van in_

spiratie voor alle kunsten." gaf Manfred als laatste

bedenking mee. En omdat hij zowat he! Sezicht is

van dit feslival rond het menselijk lichaam was hij

tenslotte graaS bereid om te poseren voor onze

forografe Els die zo nog een stukje beeldende kunst

aan het inrerview kon toevoegen.

Noël Delaere

CENTRUIA HOUTAVE
O nt dek deze uit zondetli :ke gezellige

RESTO - BISTRO - TEA ROOM

TRAVAJE

Wisselende suggestiemenu
Huisgemookt roomijs,

ïorte Totin en pqnnekoeken

Unieke occomodotie voor:
Fomilief eestjes, zokendiners,

rouwmqoltiiden
max. 30 Personen

Reservotie gewenstr O50/32 OO 63
Woensdog en donderdog gesloten

Donald Lambrecht

CercmoniemeeÍer voor huwelijken en

andere festivircilen

Verhuur van:

ceremoniewagens * bruidswagens * koetsen

ceremoniebussen x tapijten * lauÍieren. enz...

Blankenbergse steenweg 13B,tsus 2

8177 Zuienkerke

rel.0473 40 73 40

ceremonielambrecht@skynet.be
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Evenementenkalender
Te rugkerende evenementen

di

di

4e di

di

2d" woe van

de maand)

2d" woe
3d" woe
don

l"'vrij
2d' vrii
làatste Yrij

vd.maand

2d' zon
vd maand

2d' en 3d" zon

vd. maand

t9
t9
t4
t4
2t
t2. t5
t4

t9

t9
t9
t7- t8
r6- r8
t9
t9.30
20

8-rr

t5-t8.30

volleybal

turnles
kaartnamiddag

bolling op troumadame
volleybal

warme maaltijd

kaartnamiddat

repetitie zàngkoor

repetitie koor
hobbyclub

vakantieSenoeSens

vakantieSenoegens

KBG Zuienkerke
KBG Zuienkerke
30-70 volleybalclub

parochie

GepensioneeÍdenbond
14eetkerke

Sint-líichielskoor

Gregoriaans zangkoor

vakantiegenoegens

De Troeíkaarters
Driekonintenkaarters
Biljart 2000

BlauweToren

BlauweTorenvrienden

sportzaal

sportzaal

Boldershof
BoldershoÍ
sportzaal

Boldershof
sPortcentrum

Sint-Michielskerk

Sint-Michielskerk

caÍetària

fedes Semeenrcschool
BoldershoÍ
herberg Drie Koningen

Boldershoí

Naeuw BlauweToren

Nieuw BlauweToren

hiphop en íreestyle paso doble

kleuterdansen- dansen 1"" en 2& leeriaar

kàarten

kaarten

bilian

militaria ruilbeurs

schietint wip

JUL| 2005

za 16 20. Nieuwe BlauweToren Nieuwe Elauwe Toren

AUGUSTUS 2OO5

za l3- zon I 10-18

4 ma 15

kunstroute

skèelerwédstriid
kunstroute

polder en bosroute

cultuurraad

Martin Schouteeten

cultuurraàd

vakantiegenoegens

verschillende locaties te
Zuienkerke
starc gemeenteschool

verschillende locaties

Zuienkerke
sportcentrum Meetkerke

zon 7

za 20 en

zon 2l
zon 28

t3

t0- t8

t0-t4.30
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DATUM UUR ORGANISATIE PLAATS

DATUI1 UUR OT4SCHRUVING ORGANISATIE PLAATS

DATUI1 UUR OI1SCHRUVING ORGANISATIE PLAATS



SEPTEMBER 2OO5

zon 4 8- 15

di 6 16- 20

zoll 13.30

vrij 17 19

za 18 20.30

zo 19 13.30

1"" Oudlandpoldertocht

bloedgeven

oPen monumentendat

nacht van de halve liters

touwrrekwedstriid

sPorfaad
Rode Kruis
cultuurraad

start : De Bommel

sportzaal gemeenteschool

vertrèk Zuiënkerke

tent [Àngedorpwet I

tent Làngedorpwet

tent Langedorpweg

OKTOBER 20O5

zat I

zon 9

vrii 2l

t7
t4
t8

rocktober
paddenstoelenwandeling

cultuur op verplaatsin8 : nitht
of the proms

ieugdraad
vàkentieSenoetens

cultuurraad

sPortzaal Semeenteschool
kasteel van Beisbroek

sPorrPaleis

OPROEP AAN AL DEVERENIGINGEN

STUUR ONS UWJAARKALENDER.WU PUBLICEREN ZE GRATIS

ART'KELS B'NNEN YOOR 30 SEPTEMBER' 2OO5

ann.michiels(O oubli li nk.be

MAAK OOK GEBRUIKVAN DE ACTIVITEITENKALENDER

IN DE GANGVAN HET GEMEENTEHUIS ZOVERMUDEN

DE VERENIGINGEN ACTIVITEITEN OP HETZELFDE

MOMENTTE ORGANISEREN.

l3
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Polderkrant-puzzel

De vorige puzzel werd gewonnen door NeleVanderostyne uit Zuienkerke. Proíiciat.
Erwaren llcorrecle o ploss ingen, 4 foutieve : zi, hadden hèt woord op lijn 9 Íie$graveeracrie niergevonden.
Het iuiÍe woord was VERDONKEREMANEN, een woord dat volgens vele Vlamingen één der mooisre
nederlandse woorden is.

l. De oplossing voor elk van onderstaande gezochte \./oorden is lerug !e vinden in ons informatieblad.
2. Als alles correct is ingevuld kriig je verticaal, in de gearceerde vakken een volledit woord te lezen.I en I staan

in twee verschillende vakjes! Liggende srreepies (bv. OCMw-voorzicer), begrippen bestaande uit meerdere
woorden (Koning Albertplein) sluiren aan zonder sparie

3, Stuur uw volledige oplossing door middel van onderstaand formulier naar Redactie Polderkranrje. Kerk-
straat 17 8377 Zuienkerl<e vóór l5/8/ 2004. Enkel her verricale woord volslaa! dus nie!!

4. Onder de iuiste inzendingen wordt één winnaar uittetrokken die een waardebon van
€ 10.00 toegestuurd kriigr

$<_

Naam enVoornaam:..
Straat:
Gemeente:.

l. relefonische hulpdiens(
Z voornaam gouden jubilaris

3. wiens huishoudelijk reglement werd goedgekeurd in de gemeenreraad.
4 wat kan je best manueel verwijderen
t bedevaartkàpel
6 BBC producer
7. thema open monumentendag
I gemeente nieuwe pelanquebaan
9. woon- en zorgcentrum waar 100-jarige HoutaaÍse verblijft.

10. nieuwe wandeltocht
I l. zesdeklassers ontmoeten president van .

12. Mexicaanse band
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POLDERKRANTTE, l5 iuli 2005

Driemaandeliiks tiidschrift tratis aan de bevolkinS aangeboden door het Gemeenrebestuur in samenwerking met alle

adverteerders.

INHOUDSOPGAVE

woord vooraf p. I onderwijs p. 18-19

temeenteràad p.2-5 sport en vriie riid p. 20

informatie p.6-9 velitheid en Sezondheid p.22

vroeter en nu p. l0 verenitinten p.23-26

openbare werken en senioren p.27

technische dienst p. I I burterliike stand p.27-29

landbouw & milieu p. 12 mensen van bii ons p. 10-31

cultuur p. 13- 16 evenemenrenkalender p. 32-33

jeugd p. 16- 18 puzzel p.34

Verantwoordeliike uitgever:Co leSe van Burgemeesrer en Schepenen.
Redactieraad: Wim Coo s, Nöel Delaere, Els Fockedex EvaVerburgh en Ann Michiels.

Verspreidr 3l januari, l5 april, l5 iuli, I5 oktobër 2005.
Artikels zijn alrijd welkom. Gelieve ze I maand voor her veAchijnen binnen te brenSen. ann.michiëls@publjlink-be

De redactie behoudr z ch het rechr voor artikels niet !e publiceren, in re korren oÍte wijziSen.

NUÏïIGETELEFOONNUMMERS

Gemeentebestuur Zuienkerke

Polirie Zrienkerke
Technische Dienst
ocMw

Bibliothe€k Zuienkerke

IPZ Blankenb€r8e-Zuienkerke
Brandweer De Haan
lnformatie Elektriciteit, aardSas
kabeldistributie en wàter

melden gasreuk
deÍèét Openbare VerlichtinS

0S0/42.70.48 (íà(050/42.85.45)
írankv.goethals@oublilink.be
0s0/4 r. r4. r4 (íax.050/4 t .96.96)
05014 t .75.77 (fax..050I41 .75.77l
0so142.79.98 (Íax 050147 67 37)
sociale.diensr@ocmw-zuienkerk€.be
0so142.45.45
050/42.70.48 (woe.sdasnàmiddaS)
050142.99 .41
l0l of 050/41.10.05
050i4t.20.20

078/35.35.35
078/35.35.00
0800i65.0.65
0s0t42.70.48

OPENINGSUREN GEMEENTEHUIS
Het gemeentehuis is iedére werkdag open van 9 uur tot l2 uur en de woensdaSnamiddag van ll tot 16.30 uur
Andere namiddagen is her sèmeenrehuis seíoten.
Elke eerste woensda8 van de maànd zijn alle diensten van h€t Semeenrehuis open van l5 uur tot t9 uur:
woensdag 3 auSusrus 7 seprember - 5 okrober 2005

Hët gemèentehuis zalsesloten ziin op donderdas 2l iuli en vrijdag ?2 iuli 2005.
OPENINGSUREN P}vA
ledere woensdàgnamiddaS van 13.30 tot I6 uur
OPENINGSUREN POST
ledere werkdaS van I I roc 12 uor
OPENINGSUREN BIBLIOTHEEK DE BOEKENNOK (aan de Nieuwe Steenweg)
ledere ,,{oensdaS van l7 tot l9 uur.ledere zaterdag van l0 rot l2 u u r.Tel. 050/42.45.45
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Plootsen von olle ponnen- en leiendoken,
plotte doken, dokromen en dokgoten
(renovolie en nieuwbouw)
Alle houten kopconshuclies
lsoleren von zolders
Bezetten von gevels met leien,
kleidokponnen, menuiseriteplolen
en Glosol- of Gronulilhploten

Vriibliivende & kosteloze priisopgove
GeregislÍeerd & erkend oonnemer
l0 ioor woorborg op olle, door ons
uitgevoerde we*en mits er
niets, door derden,
werd oon gewiizigd

§PEGIO?9,4!
FRANK BONNEURE

BLANKENBERGSE STWG.Ií5. ARUGGE. O5O/3í í744
KLANÍENPARKING. ZAT.NiII. I ZO}IOAG GESLOÏEN

o De bèste Foto Service (24uurl
o Digitole Folo Service
o Digitole Foto- en Vtdeo Comero\
o Posfolo & Porhel FotogÍofte
o Algemenè Pu blÈFotogrofte
o Gsm loestellen en toebehoÍen
o Ielèfonie - Multi Medio
o Energie

Alle topmerken in hu's,

NikOn OLYMPI S
L

FUJIFILM H

ti, s"rcro

à
d

tid von wÍC'B
laIS, NC'B & NS'Z

Crevel- & Dokwe*en

Fernond Louogie
8írr$€boon I

anml(g,,,*f,lapclloon,
Èivé: H. & For 059 23 38 72

c,st{t 0475 74 26 59
oÍ bured Td. 059 70 07 79 - Fd O59 70 l5 19

rcaÍ()n lmobirtaÍ



Restouront - Feestzool

De Grote Stove

Specioliteii: Forellen & Cóte o I'os

Stefon en Notholie Pittery Verhels'i
Nieuwesteenweg I 40

8377 Zuienkerke
Iel/tox: 050.42.65.64

(gesloten: dinsdog en woensdog,juli en ougustus enke de dinsdog)
Feestzool tol 180 personen

Emo : infoEdeoroleíove be Websile: M.degrole§love.be


