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POLDERKRANTJE , l5 oktober 2001 .

Driemaandelijks tijdschrift gratis aan de bevolking aangeboden door het Gemeentebestuur
in samenwerking met alle adverteerders.
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I senioren p. l8
I

I verenigingen p. l8

I veiligheid en gezondheid p. 19

I burgerlijke stand p.2l
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I mensen van bij ons p.22
I

l activiteitenkalender p.25
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Redactiercrad : Jacques Dentevere, Jeannine Somijn, Freddy Decanccl, Antoine Penteel, Arut Michiels.

Verspreid:31januari, l5 april , l5 juli,l5 oktober 2001 .

Artikels zrjn altrjd welkom. Gelieve ze I maand voor het verschijnen binnen te brengen.
De redactie behoudt zich het recht voor artikels niet te publiceren, in te korten of te wijzigen.

T..{UTTIGE TELEFOONNUMMERS

Gemeentebestuur Zuienkerke

Politie Zuienkerke

Technische Dienst

OCMW

PWA

PWA Blankenberge

Veldwachter

Rijkswacht

Brandweer De Haan

lnformatie Electriciteit,aardgas

kabeldistributie en water

deÍèct

melden gasreuk

deÍèct Openbare Verlichting

050142.7 0.48 (fax.050/,12.85.4-5)

050141 .14.14 (fax.050/41 .96.96)

0501 4 I .7 5.7 7 (fax.050 I 4 I .7 5.7 7 )

050142.79.98 (fax 050142 67 37)

mail : sociale dienst@ocmu.zuienkerke.be

050/ 42.7 0.48 (woensdagnarnidda_s)

050/42.99.42

0501 4l.l 4.1 1 (tax 050/4 I .96.96)

l0l of 0.50/41.10.0-5

I 00 of 0.50/41 .20.20

078/35.3-5.3s

078/35.3,5.00

0800/6.50.6-5

080u6.35.3.5

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

en de woensdagnarniddag van l3 tot 16.30 uur.

Andere namiddagen is het gemeentehuis gesloten.

Op de tweede en vierde woensdag van de maand is het

gemeentehuis open tot 19 uur: 24 oktober, 14 en

28 november. l2 december 2001, l0 en 24januari 2002.

Het gemeentehuis zal gesloten zijn op donderdag
1 november, vrijdag 2 november, donderdag 15 november,
dinsdag 25 december en woensdag 26 december 2001 en
dinsdag 1 januari en woensdag 2 januari 2002.
Op maandag 24 december 2001 is er een beperkte dienst-
verzekering. Voor dringende gevallen is het gemeentehuis
dan open van 9 tot 12 uur.

OPENINGSUREN PWA
Iedere woensdagnamiddag van 13.30 tot l6 uur

OPENINGSUREN POST

Iedere werkdag van I I tot 12 uur

OPENINGSUREN NIEUWE BIBLIOTHEEK
DE BOEKENNOK (aan de Nieuwe Stwg)

Iedere woensdag van 17 tot 19 uur

Iedere zaterdag van l0 tot 12 uur

infbrmatie

openbare werken en milieu

ruimtelijke ordening

p. 12
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I WOORD VOORAF
Beste lezer,

Als je deze boodschap kunt lezen ben je be-

voorrecht, want er zijn meer dan twee miljard
mensen die helemaal niet kunnen lezent

Maar er is nog veel meer :

. Als je nooit het gevaar van oorlog ondervonden

hebt, de eenzaamheid van de gevangenis, de

doodsangst voor martelingen of de intense pijn
van de honger, dan ben je beter af dan 500

miljoen mensen op deze wereld.

. Als je een kerkdienst kan bijwonen zonder vrees

om lastig gevallen te worden, zonder angst voor
arrestatie, marteling of zelfs dood, dan heb je

meer geluk dan drie miljard mensen op onze

aardbol.

. Als je voedsel hebt in je koelkast. kleren om te

dragen, een dak boven je hoofd en een bed om in
te slapen, dan heb je het beter dan 75% van ie
medemensen.

. Als je geld in je portemonnee hebt en misschien

ook wat op de bank hebt staan en zelfs nog iets

in een ouwe sok hebt zitten, dan ben je bli de 8Vo

rijksten van de wereld...

Een vriend van mij - een wijs man voorwaar -

gaat door het leven met de volgende ingesteld-

heid:

"Ik spiegel mij aan mensen die het slechter hebben

dan ik, ik stel bovendien mijn financiële behoeften

steeds lager dan mijn mogelijkheden, op die

manier heb ik nog nooit een stap terug moeten zet-

ten en zodoende voel ik mij altijd rijk."

Mijn vriend is dus niet enkel een wijs maar ook
een gelukkig mens, die zich niet laat opvreten door

afgunst.

Een prachtige levensvisie, vind ie niet?

Jctccptes Detnelere.
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-GEMEET{TERAAD
ZITTING VAN 30 AUGUSTUS 2OO1

Openbare zitting.

l. Gemeentelijke Basisschool: uit-
betaling leerkrachten middag-
toezicht schooljaar 200I -2002.

Het gemeentebestuur van Zuien-
kerke zal als sociaal voordeel
tussenkomen voor het middag-
toezicht op jaarbasis: 19.125
frank of 474,09 ewo.
De gemeentelijke basisschool zal
twee leerkrachten en twee per-

sonen via de PWA-dienst aan-

stellen om mee te helpen in de

refter. Het gevolg van deze
regeling is dat ook het vrij onder-
wijs van de gemeente sociale
voordelen i.v.m. middagtoezicht
zal kunnen genieten.

2. Gemeentelijke Basisschool: toe-
treding tot de vervangingspool en

voordracht van de gemeentelijke

basisschool als kandidaat-anker-
school.

De gemeenteraad verleent zijn
goedkeuring inzake de toetreding
van de gemeentelijke basisschool
tot de vervangingspool en

de voordracht als kandidaat-
ankerschool. Als ankerschool
zullen twee leden uit de vervan-
gingspool opgenomen worden nl.
een kleuterleid(st)er en een onder-
wijzer(es).

3. Verkeer: aanvullende verkeers-
verordening betrffinde het
parkeren, de voorrang, het voor-
zien van smalle doorgangen en

het aanbrengen van wegmarke-
ringen op de gewestweg N326 -
Nieuwe Steenweg.
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4. Wijze van gunnen studieop-
dracht voor bestrijkingswerken
landbouwwegen.

Gezien het noodzakelijk is herstel-
lings- en bestrijkingswerken uit te
voeren in de Kerkhofstraat,
Mareweg en Oosternieuwweg
Zuid ingevolge scheurvorming in
de toplaag van de weg, besluit de

gemeenteraad deze studieopdracht
toe te vertrouwen aan een extern

studiebureau.

Geen punten meer op de dagorde
van de openbare zitting staande,
gaat de voorzitter over tot de

Geheime zitting

1. Gemeentelijke basisschool:
goedkeuring lestijdenpakket
schooljaar 2001-2002.

Gezien er op I februari 2001 111

leerlingen werden geteld voor het

lager onderwijs, geeft dit recht op
134 lestijden en 58 kleuters voor
de kleuterafdeling geven recht op
8l lestijden.

2. Gemeentelijke basisschool: aan-
stellen personeelslid voor 4 uur
extra administratieve onder-
steuning - bekrachtiging College-
besluit d.d. I 3/08/200 1.

De beslissing van het schepen-

college dd. 1310812001 houdende

aanstelling van mevrouw Willaert
Vanessa, wordt bekrachtigd.

3. Gemeentelijke Basisschool:
aanstellen tiideliike leerkrach-
ten voor het schooljaar 2001-
2002.

a) Aanstellen leerkrachten uit het

lestijdenpakket
Tania Timmerman
Wille Sylvie
Van Renterghem Nadine
Hanseeuw Sophie

Vande Casteele André
Houtteman Sophie

b) Aanstellen leerkracht voor
zorgverbreding

Wille Sylvie

c) Aanstellen leerkracht in het
kader van het Tivoli-akkoord

Hanseeuw Sophie.

4. Geme ente I ij ke Basi s school :
vacann'erklarirtg bij benoeming
in x'en'ingsantbt vcut een yoltijd-
se betrekking ratt ltet antbt van
ondentiizer.

5. Geme ente lij ke Basi s s clnol :
vacantverklaring bij bertoeming in

wervingsambt yan eert bijzonder
leermeester niet-cortfessionele

zedenleer voor 224.

6. Gemeentepersoneel : toepassing
sectoraal akkoorcl I 999-200 I

a) collectieve hospitalisatiever-
zekering ten behoeve van het
personeel

b) toekenning maaltijdcheques

c) toekenning derde wedden-
schaal aan de contractuele
personeelsleden

7. Gemeentepersoneel : roekenning
Euro-minikit ter waarde van
500 frank

Aan elk personeelslid van de

administratieve en de technische

dienst wordt als eindejaars-
geschenk een euro-minikit ter
waarde van 500 frank aangeboden.

l-------------I



8. Gemeentepersoneel en m.andata-

rissen vaststelling vergoeding
voor dienstverplaatsingen

De kilometervergoeding voor de

dienstverplaatsingen met de eigen

wagen, motorfiets of bromfiets
worden aangepast volgens de

richtlijnen van de Vlaamse

Gemeenschap.

9. Politiepersoneel : goedkeuring

tot terugvordering 7S%ovan de

kosten voor aanwerving en

o p I e idin g a s p i rant - v e ldw ac ht e r

Gezien Peter Volcke na zijn aan-

stelling als aspirant veldwachter
te Zuienkerke, ontslag heeft
genomen om in dienst te treden te

Bredene, beslist de gemeenteraad

volgens het K.B. 75lo van de

kosten terug te vorderen aan

Bredene.

I 0. Bevorderingsexamen gemeente-

secretaris: vaststellen vergoe-
ding leden examencommis sie

I l. Ontslag van de gemeenteliike

verteg,enwoordiger in de Raad
van Bestuur van de S.11

Lindenhof en de I.V.B.O. en

aanstellen van een nieuwe ver'
tegenwoordiger

De gemeenteraad neemt eenparig

akte van het ontslag van de heer

Cuypers Henri als lid van de Raad

van Bestuur van de C.V.

Bouwmaatschappij "Het Linden-
hof' en als lid van de Raad van

Bestuur van de I.V.B.O. en stelt

Demeulemeester Diana als de

nieuwe vertegenwoordiger aan.

Bijkomend agendapunt:

Aan de gemeenteraad wordt
gevraagd bij hoogdringendheid
volgend punt te behandelen.

De hoogdringendheid wordt één-

parig aanvaard.

12. Gemeentelijke Basisschool -

aanstellen tijdeliike leerkracht
kleuteronderwijs.

Omdat de ingangsdatum om

ankerschool te worden door het

ministerie werd vastgelegd op 5

oktober 2001 wordt Willaert
Tamara aangesteld als tijdelijke
leerkracht kleuteronderwijs aan

de gemeentelijke basisschool,
voor 12124, vanaf 3 september

2001 tot en met 4 oktober 2001.

DIAPAL NV - Bekedijkstroot I -8490 Jobbeke - Tel. (050) 8l .l 5.73 - Fox (050) Bl ,10.83
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-IT{FORMATIE
DE BELBUS

De Belbus brengt je waar je moet of wilt zijn!
Enige tijd geleden werd de folder van DE LIJN in alle
brievenbussen van Zuienkerke verspreid. Ook de pers
gaf de nodige aandacht aan dit nieuwe initiatief voor
Zuienkerke. Nochtans ondervinden we dat er nog heel
wat mensen vragen hebben.
Welnu, heel kort samengevat:

1. De Belbus is geen taxi, die je aan huis afhaalt of je
weer tot aan je huis brengt, maar er zijn heel wat
haltes gemaakt, altijd op wandelafstand van uw huis.

2. De Belbus kost niet méér dan het gewone bustarief.

Volgens een nieuwe wetgeving is het vanaf I november
2001 voor personen vanaf 75 jaar en ouder niet meer
verplicht om de identiteitskaart te laten hernieuwen.

Dit wil zeggen dat de identiteitskaart vanaf I november
2001 geldig blijft in België ook na het verstrijken
van de vervaldatum (zie rechts vooraan op je
identiteitskaart).

Er zijn echter wel nog een aantal uitzonderingen op
deze regel waardoor het in volgende situaties toch nog
noodzakelijk is om je identiteitskaart te vervangen:

INTERNATIONALE REISPASSEN

Vanaf I oktober 2001 worden reispassen aan minder-
jarigen telkens voor 2 jaar afgeleverd. (Voorheen:
aflevering reispas voor I of 2 jaar tot en met 12 jaar.)

Bij de aanvraag tot het bekomen van een paspoort,
dient u zich persoonlijk aan te bieden in het gemeente-

huis, in het bezit van 2 pasfoto's.
Het procédé voor het overbrengen van de foto maakt
het absoluut noodzakelijk dat aan alle vereisten wordt
voldaan: een lichte en éénkleurige achtergrond is
een vereiste.

Aangezien op het ogenblik van de aanvraag een
ontvangstbewijs wordt afgegeven, waarop onmiddel-
lijk de consulaire- en gemeentetaksen worden aange-
bracht, dienen kosten voor het paspoort op het ogenblik
van de aanvraag te worden betaald.

4

IDENTITEISTSKAARTEN VOOR PERSONEN VANAF 75 JAAR

3. Dank zij de Belbus geraak je nu gemakkelijk naar

het A.Z.Sint-Jan in Brugge, in de Strandjutter, in het
ziekenhuis van Blankenberge...

4. Je moet wel een minimum 3 uur op voorhand bellen,
langer op voorhand mag ook. De terugreis kan je ook
meteen telefonisch bespreken of je spreekt af met de

chauffeur.

Probeer het eens en bel DE BELBUS: 078-15 ll 15.

5. Wil je eerst gewoon meer informatie bel dan de

INFOLIJN VAN DE LIJN: 059-56 53 53 !

- wanneer je verhuist naar een andere gemeente
- wanneer je foto op je identiteitskaart niet meer

gelijkend is

- ingeval van verlies, diefstal of beschadigin-e r,an je kaart,

- wanneerje naam of voornaam zou l'eranderen.

Indien je van plan bent naar het buitenland te reizen,
mag de vervaldatum echter niet verstreken zijn en dien
je dus een nieuwe identiteitskaart te hebben.

Mocht je nog vra_sen hebben omtrent deze nieuwe
onderrichtingen. dan kan je steeds contact opnemen

met de dienst bevolking van ons _gemeentebestuur.

Vanaf I oktober 200I zijn volgende trrieven van toepassing:

minder dan

De paspoorten die afgeleverd zijn voor 15 maart 2001
en die nog kunnen verlengd worden: 400,-fr. perjaar.
Paspoorten die afgeleverd zijn na 15 maart 2001 zijn
niet meer verlengbaar.

duur DasDoort gewone procedure (3 weken) spoed procedure (3 dagen)
'2 

)aar
(voorheen
I of 2 iaar)

2E0.-tr 8-10.-ri.

8
duur paspoort gewone procedure (3 s'eken) spoed procedure {3 dagen)

I jaar

5 jaar
880,-fr

2.480-fr.
l.ll0-fi.
3.0-10.-fr.



VERDIENSTELIJKE INWONERS

Jaarlijks huldigt het gemeentebestuur zijn

te rdiensteliike inwone rs.

Voor het gemeentebestuur is het niet altijd mogelijk te

achterhalen welke personen in het afgelopen jaar een

bijzondere prestatie hebben verricht .

GRATIS CURSUS KENNISMAKING MET

De Vlaamse dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB)

organiseert nu ook een basiscursus "Aangename kennis-

making met de computer". Dit is een basiscursus omgaan

met de computer, waarbij de cursisten leren hoe een

computer werkt, hoe u hem moet gebruiken en wat u

ermee kan doen. Dit is een praktijkgerichte cursus in

groepsverband waarbij iedere cursist beschikt over een pc

om te oefenen.

Het gaat over elementaire zaken zoals een brief schrijven,

hoe vul ik een vooraf gemaakt excel formulier in, een

e-mail versturen, ook surfen op internet komt aan bod' De

opleiding is toegankelijk voor iedereen die weinig of niets

afweet van computers en internet. De opleiding wordt in

vier sessies van 3 uur gegeven meestal in de voor- of

namiddag.

TELEFOONMAST WELLICHT TOCH IN

Na meer dan één jaar onzekerheid is het doek -eevallen en

is alle verzet tevergeefs geweest. Oorzaak is omdat er in

België nagenoeg 6 miljoen mobiele teletoon-eebruikers

zijn en de Vlaamse regering eist dat er voldoende hoog-

antennes worden geplaatst langs de snel- en rijkswegen'

Ook op hoge gebouwen, kerken en hospitalen zijn

dergelijke antennes reeds lang te zien.

No-e even een korte opsomming van wat gebeurde .

- de KPN Orange Belgium richt op 18/10/88 een

aanvraag naar het gemeentebestuur voor he'. oprichten

van een antenne op een hoog gebouw van de firma

Verhelst, Oostendse Steenweg te Meetkerke;

- Op 26/0112000 start het Schepencollege met het

openbaar onderzoek waarop een massa bezwaarschrif-

ten werden neergelegd;

- Hierna schaarde het schepencollege zich achter de

bevolking en gaf ongunstig advies aan het projectl

Daarom deze oproeP :

wanneer u een speciale verdienste of een prestatie hebt

geleverd of wanneer u iemand kent van onze gemeente,

àie zictr op de één of andere manier verdienstelijk heeft

gemaakt, geef ons een seinde.

DE COMPUTER

De opleiding zelf wordt gegeven met behulp van vast of

mobiele infrastructuur (LAN's met portable pc)' Hiermee

wil de VDAB de instapdrempel voor de cursisten zo laag

mogelijk houden. Deze formules bieden ook de mogelijk-

heid om een flexibel organisatievorm te ontwikkelen,

zowel wat de samenstelling van de groepen betreft als naar

locatie en tijd van de oPleiding'

Daarnaast kan een beperkt aantal cursisten die de

opleiding gevolgd hebben een toestel lenen voor internet-

gebruik. Deze actíe geeft de mogelijkheid aan de cursisten

om thuis het internet verder te leren gebruiken gedurende

een periode van één maand.

Voo r info rmat ie e n inschriiv in ge n :

VDAB Training en OPleiding

Mevr. Maria Janssoone, Eriestraat 2 - 8000 Brugge

tel. 050/45.91.47 of fax. 050/31.25.48

MEETKERKE

- Na voornoemd negatief advies tekent de aanvrager

beroep aan bij de Bestendige Deputatie van West-

Vlaanderen die op l5l03t20}l de vergunning toch

verleende:
- Op 261041200l heeft de afdeling ROHM West-

Vlaanderen (Stedenbouw) beroep aangetekend tegen de

uitspraak van de Deputatie, bij de desbetreffende

ministerl
- Op 17108/2001 ontvangt de gemeente een afschrift

van een ministerieel besluit waarbij voornoemd

beroep wordt afgewezen en de uitspraak van de

Bestendige Deputatie gehandhaafd blijft.

Het schepencollege heeft zich niets te verwijten en deed

al wat wenelijk kon. De erelonen voor advocaten en

allerlei gerechtskosten hebben de gemeente een aardige

duit gekost.

De Burgemeester
Henri Cuypers
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GEWELDLOZE OPVOEDING BIJ KINDEREN TUSSEN O EN 12 JAAR, KAN DIT EN HOE?

Een avond voor jonge ouders, grootouders, opvoeders en

iedereen die geïnteresseerd is in geweldloze opvoeding.

Met medewerking van Mevrouw Pat Patfoort, antropologe,
doctor in de menselijke biologie en deskundige in
geweldloze communicatie.

Maartje krijgt slaag van haar broertje, Bart is telkens
opnieuw het zwarte schaap... Fien treuzelt altijd, Bram wil
zijn boterhammen niet opeten. Wouter is voor een

kleinigheid geweldig boos en slaat met de deuren. Lies weet
het altijd beter en heeft steeds een antwoord klaar...
Vermoedelijk herkennen veel ouders met kinderen tussen 0
en 12 jaar deze taferelen. Vaak wordt ons geduld zwaar op de
proef gesteld. Soms reageren we gespannen en hebben we
het moeilijk om op een rustige, positieve manier te reageren.

Tijdens deze gespreksavond denken we na over hoe we
escalatie van geweld kunnen voorkomen en hoe we bouwen
aan een warme, positieve relatie met onze kinderen.

Mevrouw Pat Patfoort initieert ons in het gelijk-
waardigheidsmodel. Dat helpt ons om conflicten op een

ZEGT HET U IETS ... ZON EN ZORG

Bij een thuiswonende contactzoekende persoon die door
zijnlhaar situatie of gezondheidstoestand'huisgebonden' is
en nood heeft aan menselijke ontmoeting en uitwisseling?

De vrijwilliger van het project 'Zon en zorg' brengt regel-
matige contactbezoeken (gemiddeld om de 2 weken) en
betekent een steun voor die persoon die in een toestand van

vereenzaming of isolement verkeert of dreigt terecht te
komen. Het opgenomen engagement, werkend vanuit de
buddy-methodiek, laat de vrijwilliger toe zelfstandig het
veertiendaagse contactbezoek te plannen.

constructieve wijze op te lossen en een relatie op te bouwen
waarbij wederzijds respect en begrip heel belangrijk zijn.

Zijkan haar inzichten met enthousiasme en geïllustreerd met
praktische voorbeelden overbrengen.

Deze avond wordt gerealiseerd door een samenwerking van

Kraamcentrum De Wieg, Regionaal Dienstencentrum
Zonnewende en De Vuurbloem, vzw.

Wanneer r Woensdag l7 oktober 2001 om 20 u.

Onthaal tussen 19u30 en 20 uur.

Waar : Familiezorg W.Vl. vzw, Albertlaan 65. 8300 Knokke
Bijdrage: 100 bef.

Graag inschrijven voor 15 oktober 2001.

Inlichtingen en inschrijvingen :
Kraamcentrum De Wieg. Familiezorg W.Vl. vzw..
Albertlaan 65. 8300 Knokke
tel. 050/60.99.86 - fax. 050162.74.42.

BRENGEN IN EIGEN OMGEVING.

De vrijwilligers
. hebben de mogelijkheid om een basisvorming te volgen
. worden ondersteund door een streekverantwoordelijke
. komen samen in een tweemaandelijkse tafelronde met de

andere contactvrijwilligers op de streek.

Er is voorzien in verzekering en vergoeding van verplaat-
sings- en andere kosten.

Voelt u zich aangesproken en wenst u meer informatie?
Neem dan gerust contact op met Francis Masselis.
coördinator project 'Zon en Zorg', r':w. Aatrullerde Tlruis:org -

Familiezorg W.VI. tel. 050/33 02 70 * Biskajerplein 3. 8000 Brugge

LEREN REKENEN MET DE EURO

Hoeveel kost een groot brood?
Kost een pakje sigaretten meer of minder dan 3 euro?
Kost een nieuwe TV 750 euro of 7,50 euro of 7500 euro?
Ben je klaar om aan de kassa in euro te betalen?

Voel je je echt niet op je gemak bij deze vragen?
Dan is de cursus'leren REKENEN met de EURO'iets voorjou.

Dit is een kortlopende cursus waarin je kennis maakt met de

nieuwe muntstukken en biljetten en er vlot mee leert
rekenen.

Voor meer info :
neem contact op het centrum voor basiseducatie Brugge
050/34. 15. I 5 of Oostende 059/80. I 8.83.
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- OPET,{BARE WERKEIÍEIí MILIEU I
PETANQUEBAAN TE HOUTAVE

Op vraag van enkele bewoners van Houtave aan het

Schepencollege werd door de technische dienst van de

gemeente een petanqueplein aangelegd, op het einde van het

speelplein achter de kerk te Houtave.
Het betreft een oppervlakte van ruim l2l2 meter in dolomiet
verharding en afgeboord met oude treinbils. Ook een zitbank
werd er bijgeplaatst, zodat de spelers even kunnen uitrusten

of napraten over de uitslagen.

De aanbesteding voor dit werk heeft plaatsgehad op 28

augustus 2001. De aangepaste raming was 10.909.799 bef.

De laagste aanbieding was 12.353.483 bef (BTW inbe-

grepen). maar moet nog nagezien en goedgekeurd worden.

De werken zullen waarschijnlijk in het voorjaar 2002

kunnen in uitvoering gaan. Op deze werken is een toelage

beloofd van het Vlaams Gewest van 60Vc en van de

provincie van 20Vc. De rest is ten laste van de -qemeente.

Deze werken omvatten voornamelijk het vemieuwen van de

ramen, zijnde vervangen van de ijzeren bruggen door
koper-brons, herstellen van het metselwerk rond de ramen en

LEEFMILIEU

Er wordt nogmaals gevraagd de kroonkurken of deksels te

verwijderen van de glazen flessen en bokalen. Metalen
deksels moeten in de PMD zak meegegeven worden.

De flessen en bokalen dienen gereinigd te worden vooraleer

te deponeren in de daarvoor bestemde glasbollen.

In sommige streken in Vlaanderen broeden nog veel

weidevogels. Deze vogels leggen hun eieren op de grond, in
maai- en graasweiden en soms op akkers. De weidevogels

zijn meesters in het verstoppen van hun nesten en in het
voorjaar is het voor de landbouwers een drukke tijd.
Percelen aflopen en actief op zoek gaan naar nesten zit er

dus vaak niet in.

Vrijwilligers kunnen dit doen in overleg met de landbouwer.

Om als vrijwilliger mee te werken hoef je geen jarenlange

ervaring in het vogelkijken te hebben. Heel wat mensen

kunnen meewerken: van gedreven jongeren tot enthousiaste
senioren.

HERSTEL SINT. BAVOKERK TE HOUTAVE EN SINT.BARTHOLOMEUSKERK
TE NIEUWMUNSTER.

AANLEG TOEGANGSWEG EN PAR-
KING VOOR DE GEMEENTELIJKE
LOODS ACHTER HET GEMEENTEHUIS.

De aanbesteding voor dit werk , uit te voeren in asfalt heeft

plaatsgehad op 20 augustus 2001 en werd toegewezen aan de

firma bvba Drain Service uit Zedelgem, voor de som van

2.066.761 bef BTW inbegrepen. Er zijn 30 werkdagen

voorzien. Er komt ongeveer 800m' parkeerruimte bij.
De werken zullen tegen eind oktober afgewerkt zijn.

glaspanelen herstellen en terugplaatsen in lood, opschik-
kin-eswerken aan de gevels ttz. vervangen van het verweerd

metselwerk en hervoegen.
Voor Nieuwmunster is er na opmerkingen door monumen-

tenuacht het volgende nog bijgevoegd : het afnemen en

herstellen of het plaatsen van een nieuw torenkruis met haan

en koperen bollen. herstellen van de bliksembeveiliging op

de torenspits en ondersteuning van het gevelkruis.

R. De Clerck
s t' lrc p en open ba re w e rkett.

In naam van de ophaaldienst vragen we geen glas meer in de

huishoudelijke huisvuilzakken mee te geven en dit om

kwetsuren te voorkomen.

Vind je dat weidevogels een kans moeten krijgen? Ben je
graag buiten? Kan je je tussen maart en half juni regelmatig
vrijmaken (een halve dag in de week)?
Is je antwoord ja' dan loont het de moeite om de kosteloze

opleidingssessie te volgen. Heb je interesse , geef dan vrij-
blijvend een seintje: je krijgt dan de kalender toegestuurd.

Pascale Steurbaut
p/a De Wielewaal vzw.

Graatakker I l
2300 Turnhout
tel. 014/47.29.50

fax.0l4/47.29.51
mail : info@ wielewaal.be
gsm 0495/23.25.24.

VRIJWILLERS GEZOCIJT OM WEIDEVOGELS TE BESCHERMEN.



ZATERDAG 24 NOVEMBER NACHT VAN

Onze gemeente doet mee!

Op zaterdag 24 november organiseert onze gemeente in
samenwerking met de Bond Beter Leefmilieu (BBL) en
de Vlaamse vereniging voor Sterrenkunde (VVS) de
zesde Nacht van de Duisternis. Op deze avond staat de
problematiek van lichtvervuiling centraal.
Onze gemeente zal tussen 20 en 22 uur de klemtoon
verlichting doven en roept bewoners en middenstanders
op om deze actie mee te ondersteunen d.m.v. zelf de bui-
tenverlichting tijdens die twee uur te doven.

In heel wat steden en gemeenten is het nooit meer donker.
Omwonenden van bedrijven- en sportterreinen, van

verlichte serres en monumenten,... kunnen niet meer
genieten van het nachtelijk landschap en de sterrenhemel.Ze
ervaren het licht dat de woon- en slaapkamer binnenstraalt
als storend. Dit overmatig kunstlicht of lichtvervuiling
hindert ook plant en dier. De fotosynthese van planten wordt
gestuurd door licht. Daardoor komt het dat planten in de

buurt van straatlantaarns langer groen blijven. Hierdoor
wordt de kans op vorstschade groter. Nachtdieren schuwen
het licht. Hun leefbaarheid wordt versnipperd door de
uitgebreide of ondoelmatige openbare verlichting.
Tijdens de Nacht van de Duisternis kan u ook meehelpen met
de symbolische actie rond de lichtvervuilingsproblematiek.
U, bewoner van onze gemeente, kan zoveel mogelijk oprit- en

tuinverlichting doven. Middenstanders kunnen hun steende

bijdragen door etalage- en reclameverlichting te doven.

In de toekomst kan u lichtverontreiniging aanpakken door
rekening te houden met een aantal algemene principes.
Enkele energiezuinige en milieuvriendelijke tips voor
bijvoorbeeld tuin-, oprit- en portaalverlichting en etalage- en

reclameverlichting zijn:

DE DUISTERNIS
. Voorkom overbodige verlichting door gebruik te maken van

bewegingsmelders. Zo brandt het licht alleen wanneer het nodig
is. Ongewenste bezoekers worden beter afgeschrikt als de

verlichting plotseling aangeschakeld wordt. Indien de buiten-
verlichting permanent brandt, vergemakkelijkt u het werk van

inbrekers.
. Bij het verlichten van een gebouw wordt het verlichtingstoestel

best bovenaan gemonteerd. Zo voorkomt men dat het licht in de

atmosfeer terechtkomt.
. Maak gebruik van lichtbronnen die zo ontworpen en geïnstal-

leerd zijn daÍ ze zo weinig mogelijk licht in horizontale richting
uitzenden.

. Hou het vermogen van de lamp zo laag mogelijk. zo vermijdt
men overbelichting. Voor tuinverlichting wordt er best gebruik
gemaakt van laagspanning. Er is nu een uitgebreid gamma van
tuinverlichting op de markt dat op zonne-energie werkt. Deze
milieuvriendelijke optossing is decoratief. energiebesparend,
duurzaam, gemakkelijk te installeren en veilig voor kinderen. Ze
veroorzaakt bovendien een minimale lichtverontreini_eing als u

de bovenkant van het licht aÍ\chermt.
. Besteed voldoende aandacht aan de plaats u,aar het ver-

lichtingstoestel ingeplant wordt. nl. zo dicht mogelijk bij het te

verlichten gebouw of object.
. Zorg ervoor dat de hoofdstraal van het licht zo laag mogelijk

schijnt. Op die manier spaart u uw buur of u'e-e-eebruikers van

overbodige hinder..........
. Maak gebruik van verlichtingsinstallaties met een gebundelde

lichtverdeling zodat het licht niet breed open _eespreid wordt.
. Het gebruik van de klassieke gloeilamp is af te raden. Deze

lampen zijn niet alleen sterk lichtvervuilend. maar bovendien
energie-verspillend. Natriumdamplampen verbruiken veel
minder energie voor eenzelfde lichtopbrengst.

. Om te voorkomen dat het licht van de binnenhuisverlichting
naar buiten straalt. worden de vensters best afgeschermd met
rolluiken of gordijnen.

. De verlichting van de oprit kan vervangen uorden door
reÍlectoren.

. Overtui-s andere mensen door te wijzen op de energieverspilling
die veroorzaakt wordt door lichtverontreiniging. Wijs hen erop
dat opu'aarts licht het zicht op de sterren wegneemt.

. Reclame- en etalageverlichting doven op het moment dat er
weinig mensen zich op straat begeven.
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RUIMTELIJKE ORDENING
SAMENSTELLING GEMEENTELIJKE
oRDENING (GECORO).

In het Polderkrantje van april 2001 nr. 62werd de oprichting

van de nieuwe Gecoro raad toegelicht. In de gemeenteraad

van l5 mei 2001 werden de leden van de Gecoro aangesteld.

De samenstelling ziet er volgt uit :

voorzitter :

Brouckaert Cathy
(licenciaat politieke en sociale

wetenschappen/gemeenteontvanger)

afeevaardieden :

( vertegenwoordiger
P lautsve n'anger)

ACV
Delaere Noël

Linsketts Roger

ABVV
D'hondt Marc

Von be I I e gh ent M a ri lvrt

PAND MATTHYS - DE RESE

De wvi is gestart met de bouwwerken aan de voonnalige

handelspanden De Rese en Matthys in het centrum van

Zuienkerke. Binnenkort huizen achter deze gevels l3 woonappar-

tementen rond een binnentuin. Belangrijk hierbry is dat de

oorspronkelijke en typische gevel, opgetrokken in lokale baksteen

van het pand Matthys behouden blijft.

In de loop van 1998 werd de wvi (WesrVlaamse Intercommunale voor

Economische Expansie, Huisvestingsbeleid en Technische bijstand)

voor het eerst gecontacteerd door het schepencollege dat zijn bezorgd-

heid uitte over de dreigende verkommering van de panden Matthys -

De Rese in het centrum van de gemeente. Vooral het pand Matthys met

zijn dorpsbepalende gevelaanzicht en zijn rijk historisch verleden als

aÍspanning voor voeffnan en paard baarde de gemeente zorgen'

Geschiedkundige kronieken vemelden het pand Matthys, onder de

naam herberg Sint-Hubertus reeds in 1748. Rond 1830 werden in beide

panden de gemeenteftÉdszittingen van Zuienkerke gehouden. In 1905

rverd de herberg in zijn huidige vorm herbouwd.

De wvi engageerde zich om samen met de gemeente een beeldbe-

palend bouwproject in het centrum te realiseren. Uitgangspunt hier-

bij was het behoud en de renovatie van de typische gevel van het

pand Matthys, opgetrokken in lokale baksteen. Conform de wet op

de overheidsopdrachten werden drie architectenbureau's aange-

schreven met het verzoek een schetsontwerp van het geplande pro-
ject in te dienen. Na jurering werd de ontwerp-opdracht toegewezen

aan het architectenatelier Peter Jacob.

ABS
Vermeersch Alain
Demer-ere Geert

Landelijke Gilde/KVLV
Laukens Geert

D'hondt Paul
Deschoolmeester Luc

Zelfstandigen/KMo (topograaf)

Marly Werner Goethals EddY

(handelaar/opleidingbouwkundigtekenaar) (topograaf)

Demeulemeesler Ronn))
(Aannemer grond-en wegen werken)

Carly Ronald
(ambtenaar)

Mut'laert Dirk
(zelfstandige/opleiding technisch regent)

COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE

De samenstelling van de Gecoro werd tevens goedgekeurd

door de Vlaamse Regering en de Bestendige Deputatie van

de Provincie West-Vlaanderen.

deskundigen:
Niville David
(laatstej aarsstudent architectuur)

Makelberge maarten
(afgestudeerd industrieel
ingenieur bouwkunde)

Het voor-eestelde ont\\'erp behelst de bouw van l3 appartementen met

prir'é binnenruintjes. een lietsenstalling en 6 overdekte autostandplaar

sen. Een verbinding vanaf de Nieuwe Steenweg met éénrichtingsver-

keer naar de Kerkstraat toe moet vermijden dat vanuit het project geen

ontsluitin-s gebeurt lia de vrij drukke Nieuwe Steenweg en dit om

verkeerstechnische redenen. Het geheel is opgevat als afzonderlijke

bou'ulblokken met zadeldaken. Hierdoor wordt het project niet als één

groot geheel enaren en past het perlect binnen de woningtypologie

van de Zuienkerkse dorpskem. Rond de binnentuin bevinden zich op

het gelijkvloers 6 appartementen. Op de eerste verdieping worden er

7 duplex appafiementen met teÍras voorzien. De toegang tot de appar-

tementen in de Kerkstraat gebeurt via een gemeenschappelijke inkom-

hal met trappenhuis. In de Nieuwe Steenweg worden de appaÍemen-

ten bereikt via buitentrappen en passerelle in staal.

De appanementen bevatten 2 à 3 slaapkamers en werden vooral

geconcipieerd rekening houdend met een maximale bezonning.

Inzake materiaalgebruik werd geopteerd voor rode baksteen en rode

pannen voor de hoofdvolumes. Donkere baksteen en blauwe hard-

steen worden gebruikt voor dorpels en plinten.. De achtergevel van

het pand Matthys wordt uitgevoerd in pleisterwerk met lichte tint dit

in harmonie met het te renoveren gevelmetselwerk. De woonopper-

vlakte van de appartementen varieeÍ tussen 6lm' en 110mt met

daamaast een terras van minimaal lOm'. Alle appartementen zijn

comfortabel uitgerust.

Voor alle info met betrekking toÍ de verkoop van de appartemenÍen

kunnen geinteresseerden terecht bij wvi, André Inghelbrecht, Baron

Ruzettelaan 35, 8310 Assebroek (tel. 050/3ó.7 I .71 ).
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POLITIE
HOE SNEL WORDT ER GEREDEN?

Hierbij tonen wij U het resultaat van de snelheidscontrole
van 3 april 2001 :

Zuienkerke dorp (Nieuwe Steenweg of N326)
- tijdstip : 17 - 18 uur
- aantal gecontroleerde voertuigen : 62
- afstelling Multanova : 56 km (toegelaten snelheid 50 km)
- in overtreding 32 voertuigen (527o ) waarvan 23 voertuigen

(37%) tussen 50 à 56 km/u (geen PV) en 9 voertuigen
(l1Vo) waartegen een PV is opgemaakt.

Hierbij doe ik een warme oproep voorzichtig en gedisciplineerd

te rijden.. Denk aan uw geldbeugel! Er zijn geregeld snelheids-

controles voorzien.

H. Cuypers
burgemeester.

29 december 2000
. Het politiecollege van de IPZ Blankenberge - Zuienkerke

wordt geïnstalleerd en is samengesteld uit: Ludo Monset.
Bugemeester Blankenberge - Henri Cuypers. Bur-eemeester

Zuienkerke, Charles Franck, politiecommissaris Blanken-
berge en Peter Verheyden, stadssecretaris Blankenberge.

. Burgemeester Ludo Monset wordt aangesteld als voorzitter
van het politiecollege.

16 februari 2001
. de leden van de politieraad worden verkozen:

Ludo Monset, Burgmeester - voorzitter, Blankenberge
Henri Cuypers, Burgemeester , Zuienkerke
Pierre Bisschop, Blankenberge
Johan Blomme, Blankenberge
Jiirgen Content, Blankenberge
Ivan De Clerck, Blankenberge
Jeannine Van Thourhout-Samijn, Zuienkerke
Nadine Pauwels-Devos, Blankenberge
Ignace Lauwagie, Blankenberge
Dirk Maertens, Blankenberge
Björn Prasse, Blankenberge
Mike Talloen, Blankenberge
Silveer Vandenbon, Blankenberge
Nicole Deschoolmeester-Van den Bossche, Zuienkerke
Catharine Debedts - Van Ryssel, Blankenberge
Pieter Wittevrongel, Blankenberge

Het politiecollege overloopt de procedure tot aanstelling van
een zonecheÍ:
I ) Openverklaring betrekking korpschef door de burgemeester

- voorzitter
2) Publicatie in het Belgisch Staatsblad; de kandidaten

beschikken over l6 dagen om te solliciteren.
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Meetkerke (Oostendse Steenweg )
- tijdstip 18.15 tot 19.25 uur
- aantal gecontroleerde voertuigen : 302
- toegelaten snelheid : 70
- afstelling multanova : 86 km/u
- in overtreding : 163 of 547o

- overtredingen : 128 voertuigen (42Vo) tussen 70 à 85 km
zonder PV en sneller dan 85 km : 35 voertuigen (12%) met PV

-3) oprichting selectiecommissie (ten laatste op uiterste
inschrijvingsdatum ).

-l) de selectiecommissie ondezoekt de ontvankelijkheid van de

kandidaten en controleeft hun overeenstemming met het profrel.

5) Nadat de commissie de resultaten heeft onnangen. hoort zij
de geschikt geachte kandidaten en controleert hun overeen-
stemming met het profiel.

6) Ondertussen moet de politieraad samengesteld zijn. doet de

politieraad een keuze onder de geschikte kandidaten en -saat over
tot de gemotiveerde voordracht van de uitverkoren kandidaat.

7) De politiezone Blankenberge-Zuienkerke richt een voordracht-
besluit aan de procureur-generaal van het hof van beroep waar-

bij deze uitgenodigd wordt om het gemotiveerd advies toe te

sturen aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

8) Nadat hij het advies van de procureur-generaal heeft ont-
vangen, wijst de Koning de chef van het lokaal politiecorps
aan voor een éénmaal verlengbare periode van 5 jaar.

4 mei 2001
. Er wordt overgegaan tot de aankoop van uniformstuklien voor

de lokale politie vooreen totaalbedrag van 607.301 bef.
. Het politiecollege beslist om het stadhuis van Blankenberge

te nemen als administratieve zetel voor de politiezone
B lankenberge-Zuienkerke.

5 juni 2001
. De korpschef brengt maandelijks verslag uit aan het Politie-

college betreffende de werking van zijn korps. Het politie-
college neemt akte van de werkwijze van hoofdcommissaris
Charles Franck en van zijn verslag voor de maand mei 2001.

. Het politiecollege neemt nota van het proces-verbaal van
plaatsbeschrijving van de rijkswachtkazerne gelegen in de

Kerkstraat 153.

UIT HET POLITIECOLLEGE BLANKENBERGE - ZIJTENKERKE
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ACTIE ''SLIJK OP DE WEGEN"

De Provinciegolrverneur wijst er op dat het jaar 2000 werd

ontsierd door een aantal zeer zware verkeersongevallen

waarbij de bevuiling van de openbare wegen één van de

bijzonderste oorzaken was.

Deze uctie heeft tot doel:
l.De aanwezigheid van modder op de weg te voorkomen

en indien dit niet mogelijk is:

2.de bevuilde wegen zo snel mogelijk te reinigen of te

laten reinigen. vb. oproepen van brandweerl

3.de weggebruikers te waarschuwen voor het gevaar van

bevuilde wegen.

De krachtlijnen van de actie melden onder andere:
l. De bevuilde wegen zo snel mogelijk reinigen of laten

reinigen. Het is de plicht van de vervuiler om de wegen

onrniddellijk schoon te maken. Een verhoogd toezicht

door de politiediensten moet voorkomen dat bevuilde
wegen niet tijdig gereinigd worden. Zo nodig zal

opdracht worden gegeven aan de brandweer ot.tl deze

werken op kosten van de vervttiler uit te voel'ell.

2. Het verbaliseren van dergeli.jke overtredin-uen.

Ingevolge deze nota besloot het Schepencollege het volgende:

l. Bij bevuiling van de weg plaatst de landbouwer of loon-

werker de nodige borden die het gevaal'aanwijzen. dit
van bij de aanvang van deze werken.

2.Bij beëindiging van de werken wordt de weg door de

bevuiler onmiddellijk gereinigd.

3. De politie houdt verscherpt toezicht en wanneer de weg

niet onrniddellijk noch voldoende wordt opgekuist, wordt

een verwittiging gegeven.

4.Wanneer de verwittiging geen onmiddellijk resultaat

oplevert. moet de overtreding worden geverbaliseerd.

Als Burgmeester doe ik een oproep voor goede wil en

be-urip, ook voor de gewone weggebruikers die nloeten

begrijpen dat er voor iedereen op de landelijke wegen een

rnoeilijke periode aankomt bij het oogsten van maïs. bieten

en aardappelen.

Onze gemeente doet jaarlijks zware inspanningen voor het

onderhoud en vernieuwen van de landelijke wegen'

Ondelhoud deze -eoed en vermijd beschadiging.

De Bur.qerrtee.sÍer

Ht'rtri CLnltct'.s
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-CULTUUR
NIEUWE ZONNEWIJZER TE NIEUWMUNSTER

Zuienkerke heeft iets met tijd.... Nog niet lang geleden waren

we getuige van de plechtige inhuldiging van de Zuienkerkse
polderbeiaard die vanaf nu elk halfuur weergalmt over de

polder. In Houtave vinden ze totaal onverwacht een nood-

klokje en in Meetkerke zingt men elke dag op geregelde

tijdstippen de breviergebeden. En Nieuwmunster? Ook
Nieuwmunster bezit van oudsher een curiosum waarmee de

tijd kon gelezen worden. Als we de aanduiding van de

vroegere zonnewijzer mogen geloven hangt er langs de

zuidergevel van deze kerke al sinds 1648 een instrument om
het zonne-uur af te lezen. In het jaar 1990 liet E.H. De Pourcq

de oude steen verwijderen - hij werd jammer genoeg niet
bewaard - en liet er een andere steen in plaatsen.

Na een bezoek van een aantal wijze en deskundige mensen

bleek echter dat deze steen, ofschoon vakkundig gekapt,

weinig uitstraling te hebben naar de buitenwereld toe. Het

zonne-uur kan er moeilijk op gelezen worden en de stijl van de

cijfers vloekt enigszins met de tijd (n1.1648) waarnaar ze

verwijst. Binnen de parochieraad ontstond dan ook het idee

om een nieuwe zonnewijzer te plaatsen, naar aanleiding van

het kerkelijk jubeljaar 2000. Doch Nieuwmunster zou

Nieuwmunster niet ziin als daar niet het typische ' te laat

komen op de afspraak'zou bijzijn.
Zobleek het onmogelijk om de steen nog in 2000 af te krijgen
maar op een jaartje zien we niet hier in Nieuwmunster. Zeker
niet wanneer uitsluitend Nieuwmunsternaars zich met dit
stenen initiatief zouden bezighouden. Op zondag 26 augustus

werd dan de zonnewijzer van de hand van Mevrouw Leen

Sierens die de cijfers en de tekst heeft gekapt en Fernand

Lambrecht die zorgde voor het smeedwerk feestelijk onthuld.
Een zonnewijzer creëert een gevoel van vrede en rust. Zijn taal is

stil, verbonden aan de onzichtbare baan van de zon en de seizoe-

nen. Laten we de tijd als bondgenoot behandelen en niet als een

vijand. Ik meen dat elke zonnewijzer ons dit zacht toefluistert.

Wouter Delaere
verkorïe versie van aijn toesproak op het Bartholorneus.feesr

van zortdag 26 augustus 2001.

OPENING NIEUW GEMEENTELIJK COMPLEX.

Op zondag 23 september 2001 werd het nieuwe gemeentelijk
complex officieel ingehuldigd en naar aanleiding daarvan
werd er een opendeurdag gehouden.
Enerzijds barstte de gemeenteschool door de voortdurende

aangroei van het aantal leerlingen uit zijn voe-een. anderzijds
was bij de bouw van het nieuwe gemeentehuis in 1992

al gebleken dat er binnen onafzienbare tijd onroldoende

ruimte zou zijn om alle diensten blijvend onder te brengen.
Verder was er nood aan een locatie waar de mensen konden

samenkomen.

Het gebouw biedt plaats aan vier nieuwe klaslokalen , een

polyvalente zaal Spietsela en de openbare bibliotheek ' de

boekennok'.

Het was niet mogelijk om in dit typische
'schoolhuis'door renovatie de ruimte te

creëren waaraan er nood was..

Het nieuw gemeentelijk complex
werd oÍficieel geopend.

t2



INGEZONDEN TONEELAANKONDIGING

KLEIEM IS IN AANTOCHT.
Onze spelers kunnen weer genieten van de geneugten die de

voorbereiding tot het opvoeren van een DOLLE KLUCHT
met zich meebrengt.

Beste lezers van het polderkrantje, noteer heel goed de

speeldata van Kleiem in uw agenda :

VRIJDAG 8, ZATEDAG 9 EN ZONDAG 10 FEBRUARI -

plus het volgende weekend - VRIJDAG l5 EN ZATERDAG
I 6 FEBRUART 2002.

Herinnert u, dat de reacties op de verkoop van onze kaarten

zo massaal zijn, dat we ons altijd moeten reppen om het

iedereen naar de zin te maken. Toch kunnen we pas victorie

kraaien als iedereen op en top tevreden is. Wij zijn dus

begonnen!!! Vanaf vandaag investeren we al onze krachten

in een echte komedie. De jaarlijkse actie wordt herhaald.

We willen de smaakpapillen van de toneellieÍhebbers prikke-

lenl! We verwachten onze trouwe kijkers zonder voorbe-

houd! ! !

Itt ttttttttt yon llte(Íer Kleiertr,

Cathy Bruuckaert
Lut Quitteus.

Georges en Clara SNAII§íAERT-MEYNS
Vagevuurstraat 16A,8377 Zuienkerke - Tel. 050/31 49 47 'Fax 0i0r.l, It) SS

Georges & Filip Snauwaert
Beheer van landbouwgoederen

Vagevuurstraat 1 6A, 8377 Zuienkerke

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

--"*''-
WI!) BVBAVEE.LIK

Vloeibaar veevoeder - Georges & Peter Snauwaert

Vagevuurstraat 16A, 8377 Zuienkerke

Tel. 050/31 49 47 -Far. 050/31 l0 88

't Zandlopertje
DE TEA.ROOM VAN DE ZEEDUK TE ZEEBRUGGE.BAD

Zeedijkl3a,8380 Zeebrugge-Bad - Tel. 010154 410,
Zonnig terras - Enig zicht op zee en op de haven - gezellige sfeer

Verzorgde dranken - Huisbereide snacks en gerechten

Specialiteit : Ribbetju

Diverse vlees- en visgerechten - Zeebrugs vispannetie

Verse pannenkoeken en wafels - Zelfbereid ijs

Oktober t/m april : gesloten op dinsdag

13
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SCHOENZMK VOOR

DAMES, HEREN EN KINDEREN

DEWULF KRISTA

DORPSTRMT 120 - 83OO WESTKAPELLE

MERKEN :

KINDEREN :

BUMPER, HEDGREN, PIEDRO,

WOLLY BUNNIES, CATERPI LLAR,...

DAMES :

DANIELE TUCCI, FRIDA, EMMANUELLE,

HEDGREN, EXII RONNY...

HEREN :

SCAPA, GATERPILLAR, RONNY...

GESLOTEN OP ZONDAG EN MAANDAG

0PENINGSUREN : Dl-ZA 09.30 - 12.00 en 14.00 - 18.30

?esso ?ev ?ssso



- JEUGD
SPEELPLEINWERKING DE PLOETERS ZUIENKERKE

De werking van het speelplein gedurende het groot verlof was Ilse Martens uit Nieuwmunster werd dit jaar aan-eeworven als

opnieuw een groot succes en zelfs beter dan vorigjaar. 3de Geco gedurende het groot verlof.
In juli waren er gemiddeld I l6 kinderen aanwezig per dag en

in augustus waren er gemiddeld 98 kinderen. Er is opnieuw speelpleinwerking gedurende de herfstvakantie
van maandag 29 oktober tot en met vrijdag 2 november

Dit succes is mede te danken aan de medewerking en uitgenomen I november2O0l.
financiering van het Jeugdsport contract 2001, met een

Amerikaanse sportweek van 9l'7 ÍoÍ l3ll/2001 en 2maal Na het opruimen van de speelpleinwerking zijn er ver-

zwemmen en paardrijden. schillende kledingstukken achtergebleven van de kinderen.
Aan de ouders wordt dan ook gevraagd zo spoedig mogelijk

Mogen wij de 3 monitrices en talrijke medewerkers feliciteren telefonisch contact op te nemen met Marleen Caelenberghe op
met hun prachtig werk gedurende de verlofperiode. het nummer 050/ 3 L19.21 .

R. De Clerck
wxt r:.i Ít e r s p e e I p I e irtt e rki tt g.

Ho,Lo,5'P,-í, J(.''.i''5r''"

Boerenbrood met hesp
diverse koude en Yvorme schotels

teq-room

Open vonof 1 th30
gesloten op moondog en dinsdog

(in iuli en ougustus enkel gesloten op moondog)

Kerkhofstroot I7
8377 Houtqve

Tel. 050/31 40 ó0

Gelegenheid voor fomilieÍeesten en rouwmooltiiden

SvlYot,,

*ïrn'Kcorrporatr-w

'if,ÏÏlli:IiÏ-fl 
lï#'lY'"

Heerweg, 8377 Meetkerke
TEL-FAX : 050 / 31 65 60

email : bvbamatrix@ hotmail.com

Uít ryvnpa"thint

t4
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-BIBLIOTHEEK
VERHUIS EN OPENING NIEUWE BIBLIOTHEEK

Woensdagavond l9 september ging de laatste uitleensessie
nog door in het gemeentehuis. Een groot aantal leners kwam
er nog een laatste maal over de vloer. De volgende ochtend
begonnen we met vereende krachten uit Blankenberge
(bibliotheek) en Zuienkerke (technische dienst) aan de verhuis
naar het nieuw gemeentelijk complex. Dozen werden gevuld
met boeken en de rekken werden afgebroken. Dit alles moest
overgebracht worden naar "de Boekennok" en daar de juiste
plaats krijgen.

Tegen de vrijdagmidda-e stonden de rekken terug opgesteld en
waren de boeken er alfabetisch in ondergebracht. De aanslui-
ting van de computers verliep minder vlot. Internet was pas

consulteerbaar na een lang telefoongesprek met Belgacom.
Om de verbinding van de computer met de bibliotheek van

Blankenberge tot stand te brengen konden we op de

bereidwillige medewerking van Filip Bouckaert beroep doen.

Gelukkig slaagde hij erin om de computer aan de uitleenbalie
en de publiekscatalogus ook operationeel te maken.

De zaterdagvoormiddag kwam de kuisploeg langs om alle
sporen van de verhuis weg te vegen.

Al bij al verliep de verhuis dus zo goed als rimpelloos. Zondag-
namiddag 23 september werd het gemeentelijk complex waarin
de bibliotheek is ondergebracht, op feestelijke wijze geopend. Het
begon met een officieel gedeelte waarin lovende woorden werden

gesproken over het opzet van school, bibliotheek en ont-
moetingsruimte onder één dak. Nadien werd het gebouw open-

gesteld voor de bevolking. Een stroom van bezoekers vond de

weg naar de bibliotheek. Velen uitten lovende woorden over de

inrichting en het uitzicht vanuit de Boekennok.

De eerste uitleensessie op woensdag 26 september lokte veel
bezoekers. nieuwsgierigen naar de nieuwe bibliotheek. Meer
dan honderd uitleningen en 3 inschrijvingen werden
geregistreerd. Hopelijk werpt het vernieuwde elan voor de

Zuienkerkse bibliotheek zijn vruchten af.

ktt ki.jk itt " DE BOEKENNOK".

ASWEBO

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

AANNEMERSBEDRIJF

lndustriepark - Drongen 26
9810 Gent

Uit Sympathie

BVB.\ Verleye

opvotger MafC HUtyS

Grond-, tuin- en síbrookwerken,,\
leveren von zond, deondog _

-t

DoRPWEG r9 -O:rríipOíraro
8377 MEETI(ERKE ftuienke*c) 8Íyí BË mal7lel2
a(050)321500 .- .-'-.,.:8:rlLgff,
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-DERDEWERELD
11.11.11 : OOK BIJ U KOMEN WIJ LANGS.

1 1.11.1 1.. PARTNERS WILLEN
KWUTSCTIELDING VAN S CHULDEN
EN BETERE GEZONDTIEIDSZORG

IN DE FILIPPUNEN.

6OVo van de Filippino's leeft onder de armoedegrens,

een half miljoen vrouwen ontvlucht de armoede in

de seksindustrie, het land telt 75.000 tot 100.000

kind-prostituees... Hallucinante cijfers.'. maar de

Filippijnse regeringen hebben er zich tot nu toe niet

veel van aangetrokken. De 1 1.1 l.l l-partners des te

meer.

FDC wil door campagne en andere acties de

Filippijnse overheid onder druk zetten om ook aan

de noden van de arme Filippino's tegemoet te
komen. FDC staat voor het Freedom from Debt

Coalition en is een samenwerkingsverband dat

ondermeer werkt voor kwijtschelding van de

Filippijnse schuldenlast. Het geld dat naar de afbeta-

ling van de schulden gaat is immers hard nodig voor

sociale programma's, gezondheidszorg, onderwij s. . . .

Andere programmapunten van I I .1 1.1 I -partner

FDC zijn het beter functioneren van de overheid en

van openbare nutsvoorzieningen zoals water en

energie.

FDC zet dit jaar ook de Tobin -taks op haar

programma. De Filippijnen hebben alleszins al

kennis gemaakt met de mogelijke gevolgen

van financiële speculatie, want die lag mee aan

de grond van een zware economische crisis enkele
jaren geleden.

Wist je dat er in ons land 365 artsen zijn per 10'000

inwoners? In de Filippijnen zijn er slechts I I per

100.000 inwoners! De noden in de Filippijnse
gezondheidszorg zijn duizelingwekkend' De

Council for Health and Developement (Raad voor

Gezondheid en Ontwikkeling, kortweg CHD) is een

andere partner van I l.l 1.1 l. CDH ondersteunt

lokale gezondheidscentra, want in de afgelegen

t6

gebieden hebben de mensen nagenoeg geen toegan,s

tot gezondheidszorg. CDH werkt ook aan de

verspreiding van goedkope medicijnen. Studenten en

professionele gezondheidswerkers worden via CHD

in contact gebracht met de reële situatie en noden op

het platteland en in de sloppenwijken.

Tevens maken ze kennis met de werking van de

lokale gezondheidscentra. ll.ll.ll. staat aan de

kant van de arme Filippino's. Jij ook?

Beste Zuienkerkenaar

Dit is een voorbeeld van een project dat I l.l 1.1 l. zal

steunen, maar er zijn nog tal van andere projecten.

Wij hopen dat we ook dit jaar op uw solidariteit

mogen rekenen. Er worden wenskaarten, een

potlodenset en een verjaardagskalender aan 200

frank verkocht.

Rond de periode van I I november 2000 zullen onze

medewerkers u aanspreken.

U kunt ook rechtstreeks een bedrag storten op het

rekeningnummer 000-000001 1-1 l. Bedragen vanaf

1.000 frank zijn fiscaal aftrekbaar.

Medewerkers aan de financiële actie zijn steeds

welkom en nemen het best contact op met de

verantwoordelijke van hun gemeente :

Houtave LudwigVanderbeke(te1.050/41.23.89)
Meetkerke HenriCuypers(te1.050/32.00.72)
Nieuwmunster Bernard Dejonghe (tel.050/41.50.66)

Zuienkerke JeannineSamijn(te1.050/41.19.35)
Martine Van Loocke (teI.050/39. I 5.05)

OF Schepen voor ontwikkelingssamenwerking
Jacques Demeyere (0479 I 27 25 9l)



-SPORT ET{ VRIJE TIJD
JEUGDSPORTCONTRACT 2OOI

Dat Zuienkerke een sportieve en actieve gemeente

is bewijst het programma van het nieuwe
jeugdsportcontract 2001, dat loopt van I juli 2001

tot en met 30 juni 2002.

Deze zomervakantie werd er reeds een deel van het
geplande jaarprogramma afwerkt. In samenwerking
met de speelpleinwerking werd er een Amerikaanse
sportweek, initiatie lessen paardrijden en zwemmen
aangeboden (met succes) aan de jongeren.

Ook de balgewenning en de volleybalinitiatie zijn
weer van start gegaan. Iedere donderdagavond en

vrijdagavond kunnen alle kinderen geboren in 1993,

1994 en 1995 zich balvaardig ontwikkelen in de

gemeentelijke sportzaal .

15de SPORTQUIZ

Traditiegetrouw organiseert de Zuienkerkse sportraad
in de decembermaand haar jaarlijkse sportquiz :

zaterdag l5 december 2OOl.

De quiz gaat door in de cafetaria en sportzaal van de

gemeenteschool en start om 20 uur.

Wij sporen dan ook alle verenigingen aan om
een ploeg samen te stellen. Per ploeg moeten
minimum 3 en maximum 5 leden afgevaardigd
worden. Een vereniging kan met meerdere ploegen
deelnemen. Wie geen lid is van een vereniging en

wenst deel te nemen kan gerust met enkele vrienden
een ploeg vormen.

Er zijn mooie geldprijzen te winnen die ten goede

kunnen komen aan de kas van uw vereniging.

info: Alain De Vlieghe
tel. 050/41.55.42

Volleybalclub Mehoni gaat opnieuw drie initiatieles-
sen organiseren voor de jeugd, zaterdag 17

november, 24 november en I december telkens van

10 tot I 1.30 uur.

Voor de jongeren + 12 jaar staan er initiatielessen
roeien en diepzeeduiken op het programma.

Wegens het overdonderend succes van vorig jaar

worden de initiatielessen trampoline en airtrack
opnieuw georganiseerd. [n samenwerking met de

ping-pongclub Polderpalet, dat zijn materiaal ter
beschikking stelt, gaat de heer Jean Lemaire uit de

Vital Troghstraat te Zuienkerke en getalenteerd
competitiespeler, de Zuienkerkse jeugd alle
technieken van het tafeltennis bijbrengen.

U hoort nog ran ons.

de sportdienst.

puppies en vele andere dieren
te verkrr;gen. alsook voeding

PATR!(l( EN JENNY DENDUYI/ER
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- SEÀIr/OREAT
OUDEREN GRENZELOOS IN BEWEGING.

'Ouderen, Grenzeloos in Beweging' is een grensover- bewegingsaanbod voor residenten en thuis\Àollend!' olldercll.

schrijclend project dat rnogelijk wordt gemaakt dank zij de Op vrijda-e 26 oktober 200 I wordt er eell therllrtdlc

steun en de medewerking van de provincies Oost- en 'Grenzeloos bewe-ren voor ouderen' te Wachtebeke

West-Vlaanderen en Zeeland. Het is een samenwerkings- en

uitwisselingsproject tussen ouderenorganisaties en ouderen- U kr.rnt zich reeds aanmelden of intekenen voor een hedrac

voorzieningen uit de 3 genoemde provincies. llet de van 1.000 bef. op het volgende rekeningnutrltrler

bedoeling vernieuwing te bren-een in het sport- en Generale bank 290-03807 l5-ll

nreer in.frt : Fretl W'dtxtglrc : 00--1 I -,911 11--1$ I -l -r{)

- VEREI\r/GIÀ\rGEIí
FLrcHr srMULAroR cLUB . ';,ilill':ïï1,::ïJ,:'#JfflÏ.ï ilJïïi.'ilïïl;';,ï

vtiegen met beide voeten op de srond!!! ::ÏÏ#ïiiïïiiil'JÏï.!i3lÏ3;,i" 
binnenk.rt o'lrk in

Iedere tweede zondag van de maand van l0 uur tot I 8 uur zet Je vindt ons ook op het net www'fscb'be'

Flight Sirnulator Club Belgium zijn deuren open te J.ris Coelus. O.stettdse Steenr.eg 62, B-i77 Zuictrkarkt,
Zuienkerke, Oostendse Steenweg 62, in de vernieuwde zaal' rct.050/-1 1.9 1.19. e-trtttil .irris.t,.elu.s@1tund.ru.ltt,.

Kom de sfeer proeven!

|\4ARC VANLOO

E Tuinaanleg en onderhoud

f Leveren en openspreiden van teelaarde

I Machinaal zaaien van gazons vanaf 100 m'

J Specialisatie kustbeplantingen

f Draineerwerken

NlEUWE STEENWEG 3BA

8377 ZUIENKERKE - TEL. O5O/41 43 11

csM 0475i61 5',! 37

Alle timmer- en schrijnwerk in hout en PVC

Ramen en cleuren - rolluiken - dakvensters

garagepoorten - rolluikautomatisatie -gi1ls-

kartonwanclen - plafonds - binnendeuren

zonnewering - clakconstructie - parket

VAN\rOOBEN
Itltichel

" KATTEROGHE "

Blonkenbergse steenwe g 17

8377 Zuienkerke
Tel; 050/41 39 ó3
Fox 050/42 60 24

l8
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- VEILIGHEID EÀ\r GEZOT]DHEID -
GRIEP? GRIEP? HOERA!

Jaarlijks sterven er nog heel wat mensen aan de
verwikkelingen van de griep.

Maar, door zich te laten inenten kan men griep voorkomen.
Nog belangrijker is dat door een inenting de kans op
verwikkelingen zoals longontstekingen, hartfalen of andere

veel kleiner wordt.
Indien u tot de risicogroep behoort. moet u zich zeker laten
vaccineren !

U behoort tot de risicogroep als u 65 jaar of ouder bent, als

u suikerziekte hebt. als u een aandoening aan uw hart, uw
bloedvaten of uw lon,uen hebt. Ook mensen met een

nierziekte of een verminderde weerstand behoren tot deze

groep.

Elk jaar opnieuw zolgen slecht uerkende veru,armin_qs-

toestellen en waterver\e'armers voor ongevallen met
dodelijke afloop. De meeste slachtoffers vallen tijdens de

herfst- en wintermaanden. Achteraf blijkt dat in vele
gevallen niet werd voldaan aan de meest elementaire
veil igheidsvoorschriften.

Kachels en verwarmingstoestellen die werken met een vlam
zijn maar veilig wanneer zij op de juiste manier gebruikt
worden. Net voor en tijdens het stookseizoen vragen de

kachels bijzondere aandacht.

EEN VEILIGE EN WARME WINTER TEGEMOET: VOORZICHTIG
MET KACHELS!

Het beste tijdstip om u te laten vaccineren is tussen half
oktober tot half november. U kunt het vaccin al vroeger
reserveren bij uw apotheker. Let wel, het is op voorschrift.

Na het aankopen van het vaccin moet u dit wel bewaren in
de ijskast (* 8"C). De kostprijs van het vaccin bedraagt
maximum 365 bef. (9,05 euro). Chronische zieken en

65-plussers komen in aanmerking voor een gedeeltelijke
terugbetaling door het ziekenfonds en betalen maximum 220
bef. (5,45 euro)

Het is dus beter griep te voorkomen dan te moeten genezen

en dit kunt u doen met een kleine inspanning, namelijk door
u te laten inenten bij de arts.

nonrcns het Logo-teatn van Brugge.

Belangrijk is :
- toevoer van verse lucht.
- een goed werkende schoorsteen
- goed onderhoud van het verwarmingstoestel en de

schoorsteen.

Bloemenweelde

Ezelstroot I I I
8000 Brugge

Tel. 050/33 35 7ó
Fox 050/34 19 93

19

cfematies

- tnarina neirinch -
walram romboudstraat 13

8380 lissewege

tel.050154 67 40
gsm 0495130 40 10



LAAT NAAR JE BORSTEN KIJKEN !

In het vorig nummer van het Polderkrande werd een artikel

gewijd aan de preventiecampagne waarbij vrouwen tussen 50 en

69 jaar aangemoedigd worden om deel te nemen aan het bevol-

kingsonderzoek naar borstkanker van de Vlaamse overheid.

Overtuigd van het nut hiervan wil het gemeentebestuur zijn

steentje bijdragen door een leerzame en aangenanle avond te

organiseren voor alle vrouwen vanaf 20 jaar. De aalt§ezig-

heid vanjonge vrouwen is belangrijk om eventueel personen

te motiveren die behoren tot de doelgroep 50 tot 69-jarigen

Dit artikel geldt als uitnodiging voor alle 20+dames i I I

Programma:
UITNODIGING . 19 uur 30: Dr. Wynsberghe:

Wat is kanker?
Propaganda-avond wat is borstkanker?

BOrStkankerSCreening. Wat houdt de Vlaamse campagne in?
.20 uur: Pauze

a 2o+{t
Wie? Alle vrouwen vanaf 20 iaar
Wanneer? Donderdag 15 november

om 19 uur 30 STIPT
Waar? Gemeentelijke SPortzaal

Zuienkerke

. 20 uur 30: Recital Leen Persijn:
,'EEN VROUW ALS WIJ."

. +l- 2l uur 45: Vragenronde

De inkom is gratis,
maar reserveren is een MUST.

Reservatie kan vanaf nu tot uiterlijk 9 november in

het gemeentehuis of telefonisch 050 42 70 18

(u krij-et dan een ingangskaart toegestuurd).

-9-I«BC
verzekenngen

Michel Beirens-Erna Willems

Oostendsesteenweg 92
8377 Houtave-Zuienkerke

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

Tempelhof 65
8000 St. Pieters Brugge

CDV nr: 30876

ALLE VERZEKERINGEN
BELEGGINGEN

En vooral een vakbekwame service

CAre - PEST'AVR'INT
KÈvtsKALst)DE
BLANKENBERGSE STEENWEG 66

8377 ZUIENKERKE
05014279 27

gezellig interieur

specioliteit von ribbeties, cóte à l'os

meeneemgerechten mogeliik

menu's, steengrill en fondue op reservotie

iedere werkdog dogschotel
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-BURGERLIJKE STAÀTD
GEBOORTEN

NICOLAS DEMAECKER,
zoontje van Derycker Els en van
Demaecker John, geboren te Brugge
op 17 juli 2001 en wonende te

Meetkerke.

NINA TOSCA,
dochtertje van Goderis Inez en van

Tosca Joffrey, geboren te Oostende
op 27 juli 2001 en wonende te

Zuienkerke.

MANON WYBO,
dochterde van Linskens Els en van

Wybo Gino, geboren te Brugge op 4
augustus 2001 en wonende te

Zuienkerke.

GTLLES DANNEELS.
zoonde van Duininck Ellen en van
Danneels Wim , geboren te Brugge
op l3 augustus 2001 en wonende te

Houtave.

LOUNA VANDEN BROUCKE,
dochterde van Aneca Katia en van
Vanden Broucke Geert, geboren te

Knokke-Heist op I september 2001

en wonende te Zuienkerke.

FLORIS HAERINCK,
zoontje van Van Middelem Sabine
en van Haerinck Alain, geboren te

Brugge op 4 september 2001 en

wonende te Zuienkerke.

FLEUR MARTENS,
dochterde van Jonckheere Sofie en

van Martens Koen, geboren te
Brugge op 9 september 2001 en

wonende te Zuienkerke.

Wij wensen Nicolas, Nina,
Manon, Gilles, Louna, Floris
en Fleur een lang, gezond en

gelukkig leven toe!

HUWELIJKEN

DEFORCHE BENEDICTE,
geboren te Roeselare op 5 augustus

1974 en VERSTRAETE PETER,
geboren te Brugge op 8 april 1974,

gehuwd te Zuienkerke op 15 juni 2001.

REITHMEIER BETTINA,
geboren te Stamberg (Duitsland) op 30
juli 1973 en DERMAUT NICK,
geboren te Gent op 8 mei 1914,
gehuwd te Zuienkerke op 7 juli 2001.

ADAMS GREET.
geboren te Bru-ege op 27 februai 1977

en GHEKIERE PASCAL. geboren te
Waregem op 26 juli 1973, gehuwd te

Zuienkerke op 14 juli 2001.

DECROCK EMILIE,
geboren te Brugge op 17 juli 1978 en

HOUTTEKIER TOMMY, geboren te

Brugge op 14 december 1977, gehuwd

te Zuienkerke op 8 september 2001.

SCHERBEIJN SANDRA,
geboren te Oostburg op 12 januari
l9l4 en CREVITS KOEN, geboren

te Torhout op 2l april 1973, gehuwd
te Zuienkerke op 28 september 2001.

VANDOORNE MARIANNE,
geboren te Brugge op 2l april 1976

en ROELS FREDERIK, geboren te
Brugge op 24 november 1976.
gehuwd te Zuienkerke op 28
september 2001.

Proficiat aan de jonggehuwden!

STERFGEVALLEN

DEMEYERE RAYMOND,
geboren te Nieuwmunster op 2 juli
1941 en overleden te Blankenberge
op 2 juni 2001, echtgenoot van
Dekempe Maria

DE MEYERE MARIE JEANNE,
geboren te Moere op 24 jantari 1930

en overleden te Ztienkerke op 8

augustus 200 L, weduwe van
Demeyere Edmond.

WILLEM ROMUALDUS,
geboren te Meetkerke op l1 mei
1918 en overleden te Zuienkerke op
24 augustus 2001, weduwnaar van

Liebaert Paula.

LAUKENS GERARDUS,
geboren te Nieuwmunster op 13

februari 1920 en overleden te

Blankenberge op 28 augustus 2001,
echtgenoot van Bode Elza.

Wij bieden de nabestaanden
onze deelneming aan.

JUBILEA

Op 10 juli vierden André Stubbe en

Manzella Lampo hun Gouden
Bruiloft. Het echtpaar woont in de

Vagevuurstraat. André is een verwoed
paardenliefhebber, Manzella geniet
van de hobby van haar man en is een

bezige bij in het huishouden: zo
kneedt en bakt zij nog het 'dagelijkse
brood' op artisanale wijze. Een
delegatie van het gemeentebestuur

werd er ten huize ontvangen en
feestelijk bediend door dochter Ann
en een flinke kleinzoon.

We wensen de jubilarissen nog
vele gelukkige jaren toe!
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-MElíSEÀf VAII BIJ OÀ\rS
EDITH DEKEYZER EN
ROMAIN VAN BELLE

Te voet naar Santiago de Compostella

Santiago de Compostella, gelegen in het

noord westen van Spanje, in de provincie

La Coruna, is reeds van in de vroege

middeleeuwen een pelgrimsoord.

Bedevaarders kwamen te voet uit alle

windstreken om er het gebeente van de

apostel Jacobus vereren, om boete te
doen, of om een gunst te verkrijgen. De

apostel 'Sant Iago' heeft ten anderen zijn

naam aan de stad gegeven. Vandaag blijft
de aantrekkingskracht van het bede-

vaartsoord even magisch, en telkenjare

vatten vele duizenden de tocht aan vanuit

het Franse Saint Jean Pied de Port, aan de

grens met Spanje, naar Santiago.

Romain Van Belle en Edith Dekel'ze4

sportieve vffiigers uit Zuienkerke t'oel-

den al jaren die aantrekkingskracht
intenser worden, en na een lange voorbe-

reiding en heel u:at opzoekingswerk
besloten ze injuni de grote stop te zetten:

'Op 12 juni om 8 uur 's morgens'

vertelt Romain, 'zijn we met de TGV uit
Lille vertrokken naar Saint Jean Pied de

Port, aan de grens met Spanje, waar we

om 16 uur aankwamen. We waren nog

wat onwennig. en konden moeilijk de

slaap vatten, want 's anderendaags

begon het grote avontuur, dat na 29

dagen stappen en 780 kilometer
eindigde in Santiago. Op I I juli
kwamen we aan in Santiago, en oP 14

juli waren we terug thuis.

,,)

Een gemiddelde van 27 kilometer per

dag lijkt voor een ervaren wandelaar

weinig, maar je moet het natuurlijk over

de ganse periode bekijken, rekening

houdend met het voortdurend wisselen

van landschappen: uitgestrekte einde-

loze vlakten korenvelden, heuvel-

achtige gebieden en heuse bergstroken.

En met een rugzak van 10 kg voor Edith

en van 15 kg voor mij op de rug.

We sliepen meestal in refugio's, dat zijn

onthaalcentra die door nationale genoot-

schappen op vrijwillige basis uitgebaat

worden, aan heel democratische prijzen.

Een nacht slapen kost gemiddeld 500

peseta's en voor 1000 peseta's hebje een

stevige maaltijd.' De tocht loopt lan-es

Navarra, met het gekende Pamplona. en

zijn uitgebreide wijnvelden. La Rioja.

aardappelen en maïs. Burgos. centrum

van het Baskenland. Palencia. het einde-

loze landschap van Leon. Lu,eo en La

Coruna. met eindpunt Santiago.

Op zo'n tocht loop je natuLrrlijk niet

alleen. je ontrnoet er veel mensen van

diverse nationaliteiten: Brazilië. V.S.

Canada. Finland. Australië. Japan.

Duitsland. Groot-Britannië. Frankrijk.
Vlaanderen - Zuienkerke -. Er tormen

zich voortdurend groepjes mensen. die

een eind met elkaar optrekken: je wisselt

gedachten en gevoelens uit. je geniet van

de sfeer, die vooral 's avonds bij zons-

ondergang uniek kan zijn, wanneer ieder-

een in ziin eigen taal melancholische en

romantische liederen zingt, onder het

drinken van een stevig glas rode ot riine

wijn. Overal langs de ueg rind je

bronnen met fris water. \\'at bij tempe-

raturen van om en bij de -10 graderl

meer dan welkom is. In Irache borrelt

er niet alleen fris bron$ater. tttaar ook

een vat met (gratis) rode uijnl

Romain: 'Een van onze eerste proble-

men was de bagage: wij hadden reel te

veel meegenomen. elt \\ c zijn
verplicht geweest een zestal kilo
achter te laten in het Vlaarrs retireio:

de uitbaters waren zo rriendeliik die

naar ons huis door te sturen: \let
temperaturen van rond de l0
graden kun je iedere dag \\'at kleren

wassen, en na twee uur is dat droog.

De ganse tocht heb ik frsisch goed

doorstaan, geen problenlen -gehad. af

en toe warme voeten door de grote

hitte. Bij Edith was het even anders.

maar dat kan zij beter vertellen.'

Edith: 'lk durfde mijn oude doorlopen

schoenen niet aantrekken vool'die lange

tocht, en had een Paar
nieuwe schoenen waar ik arrrper 50 kilo-
meter mee gelopen had. aan-eedaan: het

is mij niet wel bekomen: na de eerste dag

had ik blaren op mijn rechter hiel. en het

hield niet op: gelukkig waretl er onder de

bede-vaarders mensen die iets afuisten

van verpleging, zodaÍ ik het toch heb

kunnen doorbijten. Ik moest uel mijn

steunzolen uitdoen, met gevolg dat ik
pijnlijke knieën kreeg. De oplossing

voor mijn geteisterde lichaamsdelen
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vond ik in de talrijke bars, waar ik zonder
problemen ijsblokken kreeg om mijn
gewrichten wat af te koelen.'

'Door veel te stoppen aan bars om ijs
op te halen, heeft Edith leren wijn drin-
ken, zodat ik met gerust gemoed mijn
kwellende niet aflatende dorst even-
eens kon lessen met koele witte of rode
wijn wat natuurlijk heel positief was'
lacht Romain.

Romain en Edith waren bU het
vertellen van de vele anecdoten en leuke
dingen die ze beleefden zichtbaar aan het

nagenieten. Een verhaaltje willen wij u
toch niet onthouden.

In Santo Dominigo de la Calzada staat,

hoe kan het ook anders. een kerk en in
een nis naast het altaar verblijft er een

witte haan, en aan de andere kant een

witte hen., die dagelijks gevoederd
worden, en om de veertien dagen vervan-
gen worden, kwestie van geen stress te
krijgen. Of ze nadien de pot invliegen
vertelt de brochure niet. Over de aanwe-

zigheid van het pluimvee in de kerk. gaan

verschillende legendes, met één constan-

te: er wordt een diefstal gepleegd, de

onschuldige wordt opgeknoopt, overleeft
door de hand van de heilige Domingo,
waarop een gebraden haan begint te
kraaien en finaal ontsnapt de ware dader

niet aan zijn straf. Tijdens de gezellige
babbel met het echtpaar Van Belle
spookten twee vragen voortdurend door
mijn hoofd; ik heb ze dan ook gesteld.

Waarom doe je zo'n bedevaart, en moet
je iedere dag een paternoster lezen ?

'Nee, de meeste mensen, en ook wij
lopen die bedevaart om drie redenen:

spiritueel heb je er veel aan, het is een

sportieve prestatie, en heel avontuurlijk,
vooral omdatje voor de eerste keer door
streken trekt dieje nog nooit gezien hebt,

en waarvan je de lastigheidsgraad niet
kunt inschatten. Je moet natuurlijk niet
iedere dag een paternoster lezen. Wel is

er te Santiago dagelijks om 12 uur een

mis voor de pelgrims, waarbij de natio-
naliteiten die die dag waren aangekomen

gedurende de mis worden afgeroepen.

Op I I juli zijn wij dan in Santiago de

Compostella aangekomen, moe maar
gelukkig. Het weerzien met andere

bedevaarders, die vroeger of later aange-

komen waren was hartelijk en ont-
roerend, zo van: wij hebben het gehaaldl
Ik had echter gehoord dat de eerste l0
pelgrims gratis een uitgebreide maaltijd
kregen in de lokale Parador (een erg

sjiek hotel) lk zeg tegen Edith: wij
gaan onze kans wagen, en jawel, wij
waren erbij. Wij werden gastronomisch
verwend in een voor de pelgrims gereser-

veerde eetzaal, met alles erop en eraan.'

Men zegt dat wie eenmaal met succes

de tocht van St Jean de Pied de Port
naar Santiago heeft volgemaakt, het
nog eens wil doen, de aantrekkings-
kracht van het grote avontuur is legen-
darisch.

Romain en Edith ontsnappen niet aan

de fascinatie van het gebeuren!: ook zij
gaan op een dag terug, maar dan vanuit
Zuienkerke!

FD

VAN
IIOf]CKE, NV.

Eernegemstraat 44

8490 Snellegem

Tel. 050/81 t2 67 - 050181 23 28

Fax 050/81 34 56

GESPECIALISEERD IN VERKOOP
VAN GEREEDSCHAPPEN EN MACHINES

Makita o Metabo o Skil o Grasmaaiers
Dienst naverkoop

Exclusief verdeler voor België
MEZ MOTOREN BELGIUM

Sponsor llTC Polderbutters Blunkenberge

FUNERARIUM

BEGRAFENISSEN - CREMATIES

GRAFZERKEN

Snellegemstraat6 - 8490 Jabbeke - tel. 050/81 20 85

Funerarium:

Gistekteenweg i29 - 8490 Jabbehe - tel. 050181 38 48
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IN MEMORIAM

Dit jaar hebben wij afscheid moeten nemen van drie

gepensioneerde personeelsleden van de gemeente:

Op 6 april stierf Aimé Wille onverwacht thuis. Hij

was 76 jaar. Aimé was sinds 1990 op rust gesteld

als arbeider in de technische dienst. Hij was een

zachtaardig en naarstig man. Hij werd vaak geprezen

om zijn inzet op het werk....

Op 24 augustus overleed Romuald Willem thuis te

Zuienkerke na een slepende ziekte. Hij was 83 jaar en

hoofdveldwachter op rust. Zij vrouw Paula ,die hij tot aan

haar overlijden thuis verzorgde' was hem 13 maanden

vroeger voorgegaan. Romuald was lid en/of bestuurslid

van verschillende verenigingen. Het nauwst aan het hart

lag hem de "Bloedgeversbond" die hij zelf had gesticht...

En slechts vier dagen na Romuald ging Gerard Laukens

van ons heen, eveneens na een lange ziekte. Gerard

was ere-OCMW en ere-gemeentesecretaris van

Nieuwmunster en Houtave. Hij ging met pensioen in 1985.

Gerard was bestuurslid van meerdere verenigingen en

was erg geboeid door geschiedenis in het algemeen en

door opzoekingswerk voor stambomen en familiekunde.

De redactie biedt aan de drie beproefde families ltaar

blijken aan van oprecht medeleven.

FREDDY DECANCQ, GEMEENTESECRETARIS, OP RUST

Op 11411964 startte Freddy Decancq als klerk bij het

gemeentebestuur van Blankenberge, waar hij vervolgens

bevorderd werd tot opsteller en keuropsteller.

Na tien jaar dienst bij het stadsbestuur van Blankenberge

wilde hij een nieuwe uitdaging aangaan en belandde zó

op 11911973 in Zuienkerke en Meetkerke als gemeente-

secretaris.

24

Met de fusie van de gemeenten werd h,j op l/lll917
gemeentesecretaris van Groot-Zuienkerke. Hij was een

groot manager en heeft zich op vele vlakken verdienste-

lijk gemaakt. mede door de vele relaties die hij tijdens

zijn loopbaan wist uit te bouwen. Hij wist altijd de juiste

personen te contacteren om iets te bereiken. Hij was een

specialist in moeilijke dossiers.

Mede dank zii zlin inzet is Zuienkerke uitgegroeid tot de

mooie poldergemeente die we nu kennen.

Naast zijn dagtaak was hij actief in diverse Zuienkerkse

verenigingen en een bekende figuur in het dorpsleven.

Freddy was al een tijdje niet meer beroepsactief en kon

zich al een periode voor bereiden op zijn nieuwe levens-

fase met zijn nieuwe passie: "de Follia" zijn zeilboot.

We hopen dat Freddy, samen met zijn echtgenote Amelia.

nog lang zal kunnen genieten van zijn weh'erdiende

pensioen.

J
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- AKT IVITE ITE T,{ KALE N DE R
iedere maandagavond is er turnen vanaf 19.30 uur tot
20.30 uur (uitgezonderd de schoolvakanties) in de sport-
zaal van de gemeenteschool, ingericht door Vakantie-
genoegens Zuienkerke
iedere maandag zijn er volksdansen in ZAAL
Boldershof van 14 uur tot l7 uur, ingericht door KBG
Zuienkerke
iedere dinsdagnamiddag in "Boldershof"
kaartnamiddag KGB Zuienkerke
iedere 4de dinsdag van maand bolling op de

troumadam in het Boldershof
iedere dinsdagavond vanaf 2l u volleybal sport 30-70
iedere woensdagmiddag gans het jaar door is er een

warme maaltijd te bekomen in de SinrMichiels paro-
chiezaal aan de prijs van 150 frank.
Iedereen is welkom.
woensdagnamiddag (om de l4 dagen) kaart-namiddag
in het sportcentrum r,'an Meetkerke voor leden van de

Bond der gepensioneerden van Meetkerke
woensdagavond (om de l-1 da-een) repetitie St.-Michiels
zangkoor sacristie Sint-Michielskerk om l9 u.

elke eerste woensdag van maand. behalve in augustus :

Ruilclub "Agnus Dei" in de zaal "De Nieuu'e Blauu'e
Toren". Ruilen van bidprentjes. munten. postze-eels.

prentbriefkaartjes...
elke eerste woensdag vanaf de maand vanaf september :

hobbyclub van vakantie_uenoegens 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 van 20 tot 2l uur. BGJG Nieuwmunster
iedere vrijdagavond komt het koor van Nieuwmunster
bijeen in de Bommel vanaf 19.30 uur tot 2l uur( uitge-
zonderd juli-augustus)
eerste vrijdag van de maand :

kaarten in het Boldershof door "De Troefkaarters".
laatste vrijdag van de maand :

biljart in het Boldershof door " Biljart 2000"

OKTOBER

maandag 15 oktober 2001

startvergadering KVLV Nieuwmunster
Bommel om 19.30 uur
"Samen leven is samen spreken"
door Brigitte Druwe

a

a

vrijdag l9 oktober 2001

kaas en wijnavond
organisatie : KVLV Zuienkerke
cafetaria om 19.30 uur

zaterdag 20 oktober 2001

volleybal gemeentelijke sportzaal
kadetten jongens om 9 uur
miniemen meisjes om I I uur
seniors heren om 14 uur
seniors dames om l8 uur

zaterdag 27 oktober 2001
volleybal gemeentelijke sportzaal
miniemen meisjes om 9 uur
kadettenjongens om ll uur
seniors dames om l8 uur

zaterdag 27 oktober en
pndag 28 oktober 2001

hutsepot en mosselsouper
De Bommel
organisatie : parochieraad Nieuwmunster

aaterdag 27 oktober en

:ondag28 oktober 2001

Provinciale Neerhofdierenwedstrij d
organisatie : Koninklijke Angora Kleinvee
club - Brugge vzw - Beurshalle te Brugge
van 9 tot 19 uur (zaierdag)
van 9 tot 17 uur (zondag)

NOVEMBER

zaterdag 3 november 2001

volleybal gemeentelijke sportzaal
kadettenjongens om ll uur
seniors dames om l8 uur.

zaterdag 3 november 2001

Mottenbal - organisatie Jongerengroep
sportzaal gemeenteschool

maandag 5 november 2001

KVLV Agra Kleinschalige
waterzuivering Bommel Nieuwmunster
om 13.45 uur

maandag 5 november 2001

KVLV Zuienkerke
kookles : wild en gevogelte
cafetaria om 19 uur
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zaterdag l0 november 2001

volley in de gemeentelijke sportzaal

miniemen meisjes om 10 uur

zondag I I noventber 2001

volley in de gemeentelijke sportzaal

seniors heren om l3 uur

seniors dames om l8 uur

zaterdag l0 noventber 2001

BrochettekaaÍing
organisatie : MeulemeesterboYs

cafetaria gemeenteschool

vanaf 19 uur.

donderdag I 5 november 2001

propaganda avond borstkanker-

screening

gemeentelijke sportzaal 19.30 uur

reservatie verplicht - inkom gratis

zaterdag l7 noventber 2001

volley in de gemeentelijke sportzaal

miniemen meisjes om 9 uur

kadettenjongens om I I uur

seniors heren om 13 uur

seniors dames om 18 uur

ntaandag 19 november 2001

kookles KVLV Nieuwmunster

19 uur in de Bommel
"kook zelfje gerechten dit
weekend" door Ria Colaert

maandag 19 november 2001

START SENIORENWEEK
grootoudersfeest in de gemeente-

lijke basisschool met medewerking

van KBG Zuienkerke

dinsdag 20 november 2001

gratis kaarten en troumadambolling

KBG Zuienkerke in Boldershof

dinsdag 20 november 2001

KVLV Zuienkerke

Een 3de leeftijd, ook voor je huis

cafetaria om l4 uur

vrijdag 23 november 2001

worstenkaarting in Boldershof

KBG Zuienkerke

z.aterdqg 24 november 2001

eucharistieviering en feestmaaltijd

KBG Zuienkerke
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zaterdag 24 november 2001

volley in de gemeentelijke sportzaal

kadetten jongens om I I uur

seniors dames om l3 uur

zondag 25 november 2001

sinterklaasfeest CM
sportzaal gemeenteschool

maandag 26 november 2001

kookles KVLV Nieuwmunster

Bommel om l9 uur "voedings-

middelen in een kleedie verrassend

en origineel" door Ria Colaert

DECEMBER

zaterdag I december 2001

kaarting ping-pong
cafetaria gemeenteschool

vanaf 19 uur

dinsdag 4 decenber 2001

KVLV
Bloemschikken te Houtave

Deurkrans - strokrans
De Maere om 19.30 uur

woensclctg 5 decenber 2001

hutsepotmaaltijd in de parochiezaal

Sint-Michiels - prijs 150 bef.

iedereen welkom

zaterdag I decenber 2001

vertelavond. cafetaria gemeente-

school vanaf 19 uur

organisatie : vakantiegenoe-sens

zaterdag 8 december 2001

volley in de gemeentelijke sport-

zaal, miniemen meisjes om l0 uur

maandag l0 december 2001

KVLV Zuienkerke
Kookles : Kook zelf je gerecht voor

het weekend
cafetaria om l9 uur

dinsdag I I december 2001

bloed geven, sportzaal gemeente-

school vanaf 16 uur.

donderdag l3 december 2001

KVLV Agra
Band tussen jezelf en je bedrijf
losser maken

zaterdag l5 december 2001

sportquiz cafetaria gemeenteschool

organisatie : sportraad Zuienkerke
start : 20 uur

dinsdag l8 decentber 2001

kerstbezinning KVLV Zuienkerke

cafetaria 19.30 uur

donderdag 20 decenfuer 2001

Kerstfeest KVLV Nieuu nrusnter

Bommel om 19.30 uur

"Ankers van woorden. kracht van

verhalen en spreuken" door Zuster Lu

donderdag 27 deceruber 2001

kerstfeest KBG Zuienkerke

:aterdag 29 december 2001

volley in de gemeentelijke sPon-

zaal, kadetten jongens om I I uur

JANUARI

.lterdag l2 ianuari 2002

volley in de gemeentelijke sPort-

zaal, seniors heren om l3 uur

nruandag l4 januari 2002

kookles KVLV Nieuwmunster

Bommel l9 uur

"Gevulde groenten en fruit"

door Ria Colaert

donderdag l7 ianuari 2001

Agra : etiketten en bijsluiters ran

chemische produkten lezen te

Zuienkerke, 13.45 uur

zaterdag l9 ianuari 2002

volley in de gemeentelijke sPort-

zaal, seniors dames om l8 uur

OPROEP AAN AL DE VERENIGINGEN,

STUUR ONS UW JAARKALENDER.

WIJ PUBLICEREN ZE GRATIS

ARTIKELS BINNEN VOOR

15 JANUARI2OO2.

MAAK OOK GEBRUIK VAN DE

ACTIVITEITENKALENDER IN DE

GANG VAN HET GEMEENTEHUTS.

ZO VERMIJDEN DE VERENIGIN.

GEN ACTIVITEITEN OP HETZELFDE

MOMENTTE ORGANISEREN.



HET POLDERKRANTJE
RECTAME 2OO2
Ook in 2002 kon U odverteren in het Polderkrontie,

dot viermool per ioor verschiint.
lndien U gei'nteresseerd bent, gelieve don dit blod

in te vullen en ons terug te bezorgen vóór l5 december 2001.

Wii donken U reeds bii voorboot.

NAAM:

ADRES:

TEL:

wenst reclome te plootsen in het Polderkrontie op de volgende monier:

tr l/l blod 300 euro tr betoolt contont

tr 1/2 blod l5O euro tr betoolt op rekening 09'l '0002590-97

tr 1/4 blod 75 euro tr voegr hiebi; de volledige reclome
tr l/8 blod 37,5 euro tr ,oegt hierbil het logo én/oÍ de foto

tr priis kofr buitenkonr 350 euro ;Y,:lj:,':y;:Pf' 
vermeldt

TEKSÏ

dotum hondtekening

lndustrie Zone Blauwe Toren
Blankenbergsesteenweg 350

8000 Brugge
Tel.: 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

í:

M)
EP

Frituur
VIERWEGE

Blonkenbergse Sieenweg 74
8377 Zuienke*e
Tel. O5Ol42 47 47

Sluilingsdog r moondog
open 11.30 - 14.30 & 17.30 - 23.30

ZoleÍdog tot 24u.
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Romoin Lieboert-Willoert
Heerweg 20 - 8377 Meetkerke

Rodio & TV technicus
OFFICIELE PHILIPS DEALER

Eigen hersteldienst : tel, 050/32 03 80

BROOD EN BANKET

KEERSEBILCKM,
Dorpsplein 4 - Dudzele - Tel. 59 91 88

Gevarieerd assortiment U-{tl
Brood, koeken, gebak -ÈíS? 

I

' Í.r7') a
en pralines, alsook ruime keus .è&4 Ï
fijne charcuterie en kaas 

^iL 
\--\ 

-Éf::>
MEN BESTELTAAN HUIS IT J:_J

Dameskapsalon

G|DI(Co
de decker chantal

nieuwe steenweg BB

8377 Zuienkerke exclusively

tel. 050/41 84 14 Professional

TUINEN
FRE,DDY

RYCKE,GEM
AANI.IIG EN ONDEBHOI'D

Leeglandstraat 20 8377 Zuienkerke

Tel.050/31 16 50 Fax 050/31 98 71

GSM 0476136 16 50

zEr.FBElDrENrNe ip 6t hOekstje
Nieuwe steenwe§ 64 - 8.5?? Zuienkerke - tel. O5O/4I 19 66

Dagelijks open varr ?u tot I2u5O en van 15u50 tot 19u
op ZONDAG doorlopend open vaJr 7u tot ISu.

gfoenten, frUit, ka,as, Charcuterie, kaasplanken, fruitmanden, biermanden,
grote keus wijnen en sterke dranken, da€eliiks vana,f 7 u brood,
boterkoeken en patisserie - kranten, tiidschriften en wenskaarten
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Plootsen von
Alle ponnen- leiendoken, plotte doken,
dokromen en dokgoten
(renovotie en nieuwbouwl
AIle houten kopconstructies
lsoleren von zolders
Bezetten von gevels met leien, Sidings,
Menuiseriteploten, Trespo- & Glosol- &
Gronulithploten

Vriiblilvende & kosteloze prilsopgove

Geregistreerd & erkend oonnemer

l0 ioor woorborg op olle
door ons uitgevoerde werken

rumdqn

Lid von WTCB
LBIS & NCB
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Geve!- en dokwerken

Fernond Louogie
Brugseboon I

8420 KLemskerke (De Hoon)
tel. & fox 059123 38 72 - GSM 0475174 26 59
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SCHILDEBT'UEBKEN

ffi BBAEn[
Herman
. Binnen- en buitenschildenrerken
o BeïranGlwerken
o Plaatsen van alle vloerbekledin§

ZEEB VIIBZOBGD I'UEIBK

Tll[eimanstraat 17 - 8377 Zuienkerke
Tel. /Fax: O5O/5I 26 28 - GSM: 0475/32 2L 54

E. mail: herman.braem2 ?@5rucom.be

TNARUATSER

FEE
Gedrukt op chloorvrii gebleekt popier

Onze zalen bieden plaats van L0 tot2O0 personen.

Door de gemoderniseerde accomodatie staan wij garant voor een vlotte en

professionele aanpak van u\il feest hetzij huwelijk, jubileum, verjaardag, familie,
communie, productvoorstelling bedrijfsfeest, of... zomaaÍ gezellig samenzijn.

De ligging van ons domein bevindt zich midden de ongerepte polders, rust en

panorama zijn uw en oruze onbetaalbare troeven.

Graag zien wij uw reseryatie tegemoet.

Ons contactnummer en fax z 050142 65 64

Gr$fe stove
Nieuwesteenweg 140 - 8377 Zuienkerke

Tel. 050/4122 05 - Tel. & Fax 050142 65 64


