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POLDERKRANTJE , l5 oktober 2002.
Driemaandelijks tijdschrift gratis aan de bevolking aangeboden door het Gemeentebestuur
in samenwerking met alle adverteerders.

INHOUDSOPGAVE

Verantwoordelijke uitgever: Jacques DEM EYERE
Redactieraad : Jacques Demeyere, Jearuine Santijn, Freddv Decancq, Arttoirte Penteel, Atut Mic'hiels.

Verspreid:3l januari, 15 april , 15 juli,15 oktober 2002 .

Artikels zijn altijd welkom. Gelieve ze één maand voor het verschijnen binnen te bren-een.

De redactie behoudt zich het recht voor artikels niet te publiceren, in te korten of te u'ijzi_een.

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS

Gemeentebestuur Zuienkerke

Politie Zuienkerke

Technische Dienst

OCN{W

Bibliotheek Zuienkerke

PWA

PWA Blankenberge

IPZ Blankenberge-Zuienkerke

Brandweer De Haan

Infbrmatie Electriciteit,aardgas

kabeldistributie en water

defect

melden gasreuk

deÍ'ect Openbare Verlichting

0501 42.7 0.48 (fax.050/42.85.45 )

0501 4l.l 4.1 4 (fax.050/4 I .96.96)

O50l 4l .7 5.7 7 (fax.050 I 4 r.7 5.7 7 )

050142.79.98 (fax 050142 67 37)

mail : sociale dienst@ocmw-zuienkerke.be

050/42.45.45

050 / 42.7 O.48 (woensdagramiddag)

050t42.99.42

l0l of 050/41.10.05

100 of 050/41.20.20

078/35.35.3-5

078/35.35.00

0800/6.s0.6s

050t42.70.48

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

en de woensdagnamiddag van 13 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: 9 en 23 oktober, 13 en

27 november, 12 december 2002,8 en 22januari 2003.

Het gemeentehuis zal gesloten zijn op vrijdag 1 november,
maandag 11 november, vrijdag 15 november, woensdag
25 december, donderdag 26 december 2002, woensdag
1 januari en donderdag 2 januari 2fi)3.

OPENINGSUREN P\ryA

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 Steenweg)

Iedere woensdagvan 17 tot 19 uur

Iedere zaterdag van l0 tot l2 uur

Tel.050142.45.45

informatie

openbare werken, landbouw en milieu p. l
cLlltuur

sporr en vrije tijd

bibliotheek

veiligheid en gezondheid

burgerlijke stand

mensen van bij ons

activiteitenkalencler



I WOORD VOORAF
15 oktober. Het einde van2002 is reeds in zicht.

Dit wil zeggen dat ik bij deze het laatste voorwoord voor
dit jaar verzorg en pas in april 2003 weer aan het woord
kan komen aangezien het eerste nuÍilner van een nieuw
jaar traditiegetrouw wordt ingeleid met de nieuwjaarstoe-

spraak van onze burgervader.

Tradities hebben immers hun waarde, ze maken zaken

herkenbaar, komen tegemoet aan wat verwacht wordt.
Maar vernieuwing is evenzeer nodig: wie ter plaatse blijft
trappelen gaat op de duur achteruit.

Vemieuwing stuit meestal op weerstand, maar het prikkelt
ook de nieuwsgierigheid, geeft impulsen...

En nu terug naar ons informatieblad.
Traditiegetrouw vinden de trouwe, maar ook de potentieel

nieuwe adverteerders in dit nuÍlmer een formulier om

hun advertentie te plaatsen voor 2003. Als de traditie zich
voortzet zal er daar weinig respons op komen, Dan volgt
er een brief vanuit onze administratie.

Traditiegetrouw: nog weinig respons. Als volgende en

ultieme stap blijft dan: een telefoonde van iemand uit de

redactieraad. Van de andere kant van de lijn krijgt die per-

soon dan meestal als antwoord: "Hebben wij nog niet
geantwoord? Sorry! Natuurlijk doen we het, want het

rendeert."

Het zou ons natuurlijk veel tijd, geld en moeite sparen

mochten de adverteerders gebruik maken van het ingeslo-

ten formulier voor 2003.

De redactie dankt u reeds bij voorbaat!

We willen ook het facet "vemieuwing" even in het licht
plaatsen. Doordejaren heen werden veranderingen door-

gevoerd in en aan het Polderkrantje.

Inhoudelijk is er een grote evolutie geweest in de loop der
jaren. De lay-out werd af en toe aangepast, de manier
waarop het werd geproduceerd veranderde: over stencils

en fotokopieën heen, zijn we beland bij de huidige tech-

niek: alles wordt aan de drukker geleverd op diskette en

de foto's worden doorgemaild...

We zijn ondertussen allemaal vertrouwd met de voorpagi-

na. Met ingang van 2003 krijgt de kaft weer een nieuw

kleurtje. Maar misschien schrijven we in de loop van het
jaar wel een wedstrijd uit om een nieuwe voorpagina te ont-

werpen. . . Iemand van oÍze redactieraad loopt rond met het

idee om eventueel ook de naam te veranderen: "PVV kan

VLD worden, CVP werd CD&V SP veranderde van nzulm

naar SP.A. wÍtarom zouden we dan ook niet wennen iuul

een modemere titel voor ons informatieblad?..." zo luidt
de argumentatie. Dit onderwerp wordt vervolgd.

Waar we het wel al over eens geraakt zijn, is dat er vanaf
2003 een prijsvraag wordt ingelast. Uit de juiste inzen-
dingen zal de spreekwoordelijke "onschuldige hand" tel-
kens een winnaar trekken die beloond zal worden met een

waardebon bij één van onze handelaars. Het worden een-

voudige opgaven. Om een kans op winnen te maken zal

de deelnemer ons informatieblad moeten doorgenomen

hebben!

Reeds in dit nummer vindt u een mogelijkheid om "deel te

nemen en te winnen". Wie wil kan een ontwerp insturen

voor een nieuw relatiegeschenk voor onze gemeente...

Informatie hieromtrent en over tal van andere zaken vindt
u op de volgende bladzijden.

Veel leesgenot en veel succes!

Jacques Demeyere

Dameskapsalon

GIDICO
de decker chantal

nieuwe steenweg BB "§'g'8377 Zuienkerke exclusively
tel. 050/41 84 14 Professional

Pololere,le,otro

Romoin Lieboert-Willoert
Heerweg 20 - 8377 Meetkerke

Rodio & TV technicus
OFFICIELE PHILIPS DEALER

Eigen hersteldienst :ïel, O5Ol32 03 80
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-GEMEENTERAAD
1. De gemeenteraad verleent éénparig gunstig advies aan de vastgestelde dienstjaarrekening 2001 van de kerk-
fabriek Onze-Lieve-Vrouw Meetkerke.

2. De gemeenteraad keurt éénparig de begrotingsrekening van de gemeente voor het dienstjaar 2fi)l goed.

Begrotingsresultaat in de gewone dienst van de rekening 2001 14.575.934 BEF
Begrotingsresultaat in de buitengewone dienst van de rekening 2001 1.064.796 BEF
Boekhoudkundig resultaat in de gewone dienst 26.898.497 BEF
Boekhoudkundig resultaat in de buitengewone dienst 23.510.373 BEF

3. De begrotingswijziging nr. I van het dienstjaar 2002 wordt goedgekeurd met 8 ja-stemmen bij 3 onthoudin-
gen.

4. De gemeenteraad keurt éénparig het werkingsverslag 2001 in het kader van het jeugdwerkbeleidsplan 1999-
2001 goed.

5. De gemeenteraad stelt éénparig de facultatieve verlofdagen voor het schooljaar 2002-2003 als volgt vast:
vrijdag 2 mei 2003
maandag 2 juni2003

7.Het ontwerpdossier "herstellingswerken aan landbouwwegen Kerkhofstraat, Mareweg en Oosternieuwweg
Zuid" voor een geraamd bedrag van35.223,10 euro(BTW 2l Vo inbegrepen) wordt goedgekeurd.

8. De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring voor het bijplaatsen van een openbaar verlichtingspunt in de
Molenweg.

GEHEIME ZITTING

De gemeenteraad keurt de volgende aanpassingen van het sectoraal akkoord 2002 voor het gemeentepersoneel
goed.

- aanpassing salarisschalen B-niveau
- verhoging vast gedeelte van de eindejaarstoelage
- geldelijke en administratieve valorisatie beroepservaring van EU-onderdanen in een overheidsdienst van een Eu-lid-
staat.

- valorisatie anciënniteit

IÍNEIUO ELECTRABEL
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ZITTING VAN 29 AUGUSTUS 2OO2

1. De gemeenteraad verleent zijn goedkeuring aan de ontwerpakte inzake de kosteloze overdracht aan de

gemeente van het kapelletje gelegen op het einde van de Vaartwegel.

2. De gemeenteraad verleent éénparig gunstig advies omtrent de begrotingswijziging nr. I van de kerkfabriek
Sint-Michiel Zuienkerke.

3. De gemeenteraad brengt advies uit met éénparigheid van stemmen nopens opens het Ontwerp Vlaams
Milieubeleidsplan 2003-2007.
Naast de opmerkingen ingediend tijdens het openbaar onderzoek formuleert de gemeenteraad volgende opmerkingen:

. De inspraakperiode voor de burger viel op een ongelukkig tijdstip (examenperiode, vakantie).

. Het ontbreken van kostenramingen voor het geheel van elk van de geplande maatregelen en de kosten

voor de gemeenten.
. Verduidelijking van de opdrachten voor de gemeentelijke milieudiensten en de financiering ervan.
. Eveneens ondersteuning van het gewest voorzien voor de gemeenten die de samenwerkingsovereen-

komst niet ondertekenden.
. Er wordt een regeling gevraagd voor planschaden en planbaten die bij de realisatie van het milieuplan

zouden kunnen ontstaan.

4. De uitbetaling van de leerkrachten van de Gemeentelijke Basisschool voor het middagtoezicht schooljaar
2002-2003 wordt goed gekeurd.

5. De gemeenteraad keurt de aankoop meubilair voor het gemeentehuis goed.

De raming bedraagt 5000 euro

GEHEIME ZITTING

6. Het lestijdenpakket schooljaar 2002-2003 voor de gemeentelijke basisschool wordt goedgekeurd.
leerlingen-aantal lager onderwij s:

telling op I februari 2002 I 13 leerlingen

leerlingen-aantal kleuterafdeling:
telling op I februari 2002 69 kleuters

7. De gemeenteraad keurt de aanstelling van tijdelijke leerkrachten ,een kinderverzorgster en een personeelslid
voor administratieve ondersteuning in de gemeenteschool voor het schooljaar 2002-2003 goed.

8. De gemeenteraad keurt de aanstelling van een tijdelijke contractueel administratief medewerker voor de
technische dienst goed
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- II,{FORMATIE
WEDSTRUD RELATIEGESCHENK

Het gemeentebestuur van Zuienkerke schrijft een wed-
strijd uit voor een nieuw, passend relatiegeschenk dat aan
jubilarissen, belangrijke gasten, verdienstelijke bur-
gers,... overhandigd wordt.

Inzendingen dienen aan volgende voorwaarden te vol-
doen:
l. Het werk moet een representatief beeld van de genle-

nte zijn, m.a.w.: het moet weergeven waar Zuienkerke
voor staat

2.Het werk moet reproduceerbaar zijn. Afmeting:A3 of
A4 (vergrootbaar tot A3)
3. Inzendingen moeten vóór l5 december 2002 gestuurd

worden naar het gemeentehuis.

Om de objectiviteit te garanderen zal de beoordeling ano-

niem gebeuren. Daarom is het noodzakelijk dat de inzen-
dingmodaliteiten, die hieronder volgen, strikt gerespec-

teerd worden.
l. Aangezien het origineel reproduceerbaar moet zijn en

de reproductie uiteindelijk zal ingekaderd worden op een

A3 formaat stuurt u een kopie van uw ontwerp in op A4
formaat of op een A3 Formaat dat u in 2 vouwt.
2. Op deze kopie mag de identiteit van de ontwerper
NIET vermeld zijn noch herkenbaar of leesbaar

3. U bezorgt uw werk in een bruine omslag (A4) waarop

u op de buitenzijde vermeldt: Wedstrijd Relatiegeschenk.

Cultuurraad, Kerkstraat 17 8377 Zdenkerke. GEEN
afzender vermelden.

4. Naast uw werk bevindt zich in dezelfde omslag een

witte gesloten omslag (formaat +l- 160 x +l- | 15 mm)
waarin u een briefje steekt waarop duidelijk uw naam,

adres en telefoonnummer staat vermeld.

We rh,vij ze en se lectie :
l. Geen enkele omslag zal afzonderlijk of vóór I decem-

ber 2002 geopend worden.

2. Bij openingzal de inhoud van elke omslag een num-
mer krijgen (zowel het werk als de witte enveloppe)

3. Pas na de selectie van het winnende werk zullen de

witte omslagen geopend worden waaruit dan de iden-

titeit van de deelnemers zal blijken.
4. De deelnemers zullen schriftelijk op de hoogte
gebracht worden van het resultaat.

5. Het dagelijks bestuur van de Cultuurraad beslist over

de geldigheid van de inzendingen en selecteert het win-
nende werk in samenspraak met het College van

Burgemeester en Schepenen.

6. De winnaar ontvangt 250 euro en krij-et een plaats op

de j aarlijkse kunsttentoonstelling.
7. Van het winnende werk worden 200 -eesigneerde
reproductie s gemaakt, door het -eemeentebe stuur.

KOM OP TEGEN KANKER

Ook dit jaar verliep de plandesverkoop voor Kom op

tegen Kanker heel vlot. We vonden een 25-tal enthousi-

aste. vrijwillige verkopers die de I ier deel-semeenten

bezochten. De voorraad was vlu-e uit-ueput: 560 kleurrij-
ke plantjes gingen als zoete broodjes van de hand.

Bij hun terugkeer was het ant\\'oord van de verkopers op

onze vraag 'Alles verkocht'1" steevast "Veel te kort!".
Waarom kopen we dan niet veel meerlr Probleem is dat

de organisatie niets terug neemt. Toch ovenl'egen we om
er volgend jaar -voorzichtig- u'at meer te bestellen.

De sfeer nà de verkoop was -\\'eer eens- "reuze"!

Dank aan alle kopers en aan alle i'erkopersl
Jeannine Samijn. Coördinator.
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YZW SPORT EN KULTUUR ZUMNKERKE
AFGEKORT SKZ

In de algemene vergadering van 20 februari 2002 namen
Nicole Priem (Voorzitter) en Franky Goethals
(Secretaris) ontslag uit de Raad van Beheer.

De nieuwe Raad van Beheer is als volgt samengesteld:

. Voorzitter Van Thourhout Johan - Vriendenkring
Bloedgevers

. Ondervoorzitter Boussemaere Joël - Gemeenteschool

. Secretaris Bonte Hubert - Gezinsbond Zuienkerke

. Schatbewaarder Fockedey Greet - Gemeentepersoneel

. Beheerders Maertens Rosanne - Mehoni
Van Belle Romain - Vakantiegenoegens

We danken Nicole voor haar jarenlange inzet, niet alleen

als voorzitter maar ze was tevens verantwoordelijk voor
het stockbeheer. Voor deze taak wordt zij vervangen door
Marleen Caelenberghe. Marleen is stockbeheerder en

tevens chauffeur van de gemeentebus.

Onze dank gaat ook uit naar Fran§ Goethals.

Bij wijze van kennismaking: een foto van de nieuwko-
mers in de beheerraad en van de nieuwe stockbeheerder.

Johan Van Thourhout.

Greet Fockedey

NOODNUMMER IN VERBAI{D MET PROBLEMATTBK NOODWEER

Bij noodweer (overstromingen. onweer, storm...) kunnen de storin-esdiensten door de veelvuldige oproepen overbelast
zljn.
Om het hoofd te kunnen bieden aan de oproepen
021203.33.33, dit tussen 7 uur en 19 uur.

Noteer dit nummer!

Henri Cuypers, Burgemeester.

voor logistieke steun, kan men steeds terecht op het noodnummer

5

Johan van Thourhout

Marleen Caelenberghe
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OPPAS.VRIIWILLIGER

BRENG ZON bij mensen THUIS
Uw engagement maakt altijd het verschil!

Wenst u mee te werken tijdens uw vrije tijd als oppas-

vrijwilliger?
Een boeiend engagement op uw maat!
. U kiest zelf (dag)en, uren, voor een beperkte of ruime-
re opdracht
. U maakt deel uit van een sociaal geëngageerde vrien-
dengroep..

een wereld van voldoening en nieuwe ontplooiingskan-
sen gaan voor uw open!

Wat kan u concreet doen?
- zorgende aandacht en gezelschap bieden

- kleine zorgtaken als hulp bij het eten, bij in en uit bed

of zetel, toiletbegeleiding, begeleid wandelen

- u kan tevens instaan voor nachthulp indien u dit ver-

langt.

Met uw vrijwillige oppas en assistentie kan de thuiswo-
nende zieke, bejaarde ofgehandicapte persoon comforta-
bel thuis blijven terwijl de familie even op adem komt.

U ontvangt:
* een passende kostenvergoeding (fiscaal vrijgesteld tot
991,57 euro perjaar)
* een professionele begeleiding, vorming, verzekering.

Vzw. Aanvullende Thuiszorg, erkende dienst voor
Oppashulp door de Vlaamse Gemeenschap en het

Provinciebestuur, is een initiatief van Familiezorg W.Vl.

Hebt u interesse? Neem contact op met het streeksecreta-

riaat
tel. 050/60 99 86 - Albertlaan 65 Knoklie.

VERDMNSTELUKE BURGERS.

Jaarlij ks huldigt het gemeentebestuur zij n verdienstelijke
burgers of mensen die een ereteken ontvingen.

Voor het gemeentebestuur is het niet altrjd mogelijk te

achterhalen welke personen in het af-eelopen jaar een bij-
zondere prestatie hebben verricht.
Daarom deze oproep :

wanneer u een speciale verdienste of een prestatie hebt

geleverd of wanneer u iemand kent r.an onze gemeente,

die zich op de één of andere manier verdienstelijk heeft

gemaakt.

Geef ons een seintje.Centre Cosrnetique - Metika l(addouri
BI.ANKENBTRGSESITTNWEG I38 . IOI 8377 ZUIENKERI(E

Nogelsludio l(unstnogels in ocryl, UV orryl oÍgel; Monicure

(met poroffinebehondeling); Viilen en lokken von nogels

Sthoonheidsbehondelingen Zonnebonk, gelootsverzorging GUIN0T voor

domes, heren en ieugdverzorgingen, Pedicure, Epiloïie von wenkbrouwen,

bovenlip, (onde0benen, bikiniliin, Permonente moke-up (eyeliner boven/

onder, wenkbrouwen, lipiontour)

lvloondelijkse moke-up ovond "Hoe u uzelf het beste moquilleert!" lederc eerste dinsdog

de moond. Woog onze brcchure oon! Boek nu uw ofspnok .> 050/i9.05.1 5

Groothondel & Opleidingstenlrum Tel 050/30.03.51 .Fox 050/30.03.52

Wekeliiks íortende opleidingen nogehtyliste en permonente moke-up.

Vroog onze complete inÍo-brochure oon!

BROOD EN BANKET

KEERSEBILCKM.
Dorpsplein 4 - Dudzele - Tel. 050 / 59 91 88

Gevarieerd assortiment
Brood, koeken, gebak

en pralines, alsook ruime keus

fijne charcuterie en kaas

MEN BESTELI AAN HUIS
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Leeglandstraat 15

8377 Zuienkerke

tel: 050/32 39 76
Gsm: 0477-502277
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-OPET{BARE 
WERKEN,

IAT{DBOUWEN MILIEU
KERKEN

MEETKERKE

De herstellingswerken aan de kerk van Meetkerke vorde-

ren goed. Het torenkruis met haan is reeds terug gepla-

tst. De toren is volledig hersteld en voorzien van nieuwe
schaliën. Het einde van de werken is voorzien tegen half
oktober.

MILIEUVERGI.}I\NING

Aan alle landbouwers.

Door de combinatie van de Vlarem reglementering en het
mestactieplan, heeft het niet tijdig hernieuwen van een

milieuvergunning voor het houden van dieren grote
gevolgen voor de verdere uitbating van uw bedrijf in de

toekomst.

WURTJE STOKEN.

Afval verbranden in open lucht in de tuin is streng ver-

boden. Het is niet alleen schadelijk voor de gezondheid
maar ook voor het milieu.
Alleen plantaardige afvalstoffen afkomstig van het
onderhoud van tuinen, de ontbossing of ontginning van
terreinen of van eigen bedrijfslandbouwkundige werk-
zaamheden mogen nog verbrand worden. op voorwaarde

dat de stookplaats zich bevindt op ten minste honderd

SLUK OP DE \ryEGEN, EEN DREIGEND
GEVAAR

Op voorstel van de gouverneur loopt de actie "modder
op de weg" tijdens het oogstseizoen van 1 september tot
3l december2002.
Het doel van deze actie is tijdens het oogstseizoen de aan-

wezigheid van modder op de weg te voorkomen en indien
dit mogelijk is de volgende stappen te ondememen
L De bevuilde wegen zo snel mogelijk te (laten) reinigen
2. De weggebruikers te waarschuwen voor het gevaar van
de bevuilde wegen door een aangepaste signalisatie.
3. De veiligheid van de landbouwers tijdens het reinigen
van de wegen te verhogen
4. Duidelijke afspraken te maken tussen de landbouwers,
de gemeente en de politie.

HOUTAVE EN NIEUWMUNSTER

De aanbesteding voor dit werk heeft reeds plaatsgehad

op 28 augustus 2001. De gemeente hoopt spoedig de

dehnitieve toezegging tot dit werk te mogen ontvangen
om met de werken te kunnen starten.

Vooral de kerk van Nieuwmunster is dringend aan her-
stelling toe. zeker de bliksemafleider en het kruis op de

middenbeuk

Laattijdige aanvragen (zeker een jaar op voorhand) wor-
den namelijk beschouwd als aanvragen voor nieuw opge-
starte bedrijven, en dus met stijging van de mestproduc-
tie. Dat is door de huidige mestwetgeving uitgesloten.
Bekijk daarom de vervaldata van uw vergunning of laat
ze na kijken en doe tijdig het nodige.

meter afstand van huizen, boomgaarden, bossen, hagen
enz..

In woonzones is afval verbranden helemaal niet toegela-
ten.
Er zijn talrijke alternatieven zoals groenophaling (8x per
jaar), thuis composteren, hakselen , gebruik van contai-
nerparken.

Alle landbouwers werden reeds aangeschreven om sig-
nalisatieborden aan te kopen. Die kosten 37 euro per set

van twee, daarvan is 25 euro ten laste van de landbouwer
en , 6 euro ten laste van de provincie en 6 euro tussen-

komst van de gemeente.

Vijftien landbouwers hebben reeds ingeschreven en hun
borden ontvangen.

Er kunnen nog steeds borden besteld worden. De eerste

twintig ingeschrevenen ontvangen gratis een reflecteren-
de vest, gesubsidieerd door de provincie.

Remi De Clerck
schepen openbare werken, milieu en landbouw.



'PLANT&GOED" VOOR MEER STREEK-
EIGEN GROEN IN ZT,IIENKERKE!!

INFO. AVOND 17 OKTOBER 2OO2VANAF 20 UUR
IN ZAAL SPIETSEI-\. NIEAWE STEENWEG 37 TE
ZUIENKERKE.

Het open polderlandschap van onze gemeente is één van

z' n sterkste landschappelijke troeven.

Toch was en is er in dit open landschap plaats voor klei-
ne landschapselementen (kle's). Die hadden vroeger een

belangrijke functie. Zeker voor de landbouwsector.

Zo zorgde een weidedrinkput voor water voor het vee;

knotwilgen en populieren leverden goedkoop brandhout.

Hoewel veel van deze functies verdwenen zijn, bleven er

toch enkele bewaard. De kleinschalige landschapsele-

menten zijn namelijk nog steeds van belang voor de

modeme land- en tuinbouw. Zo breken bomenrijen,
houtkanten en -wallen de kracht van de wind. Op hel-

lende akkers verhinderen haagstroken het wegspoelen

van vruchtbare teelaarde. Knotwilgen helpen kletsnatte

gronden droogmaken. En denken we maar aan het vee

dat op een warme zomerdag dankbaar beschutting zoekt

in de schaduw van een hoogstamboom of een vrij uit-
groeiende haag!

Verder is het zowel voor de landbouwers als voor de

bewoners en de recreanten van het platteland aangenamer

te leven, te wonen, te recreëren en te werken tussen met

groen ingeklede gebouwen in plaats van in een betonnen

steppe.

De (heropbouw) en het onderhoud van het landschap is

niet mogelijk zonder medewerking van z'n bewoners!!!
Om hierbij te helpen wil het gemeentebestuur van

EEN ANTWOORD OP AL U\ry VRAGEN
OMTRENT STOOKOLIE

Bljna 2 miljoen gezinnen in België verwarmen hun

woning met stookolie. Voor vragen omtrent rationeel
energiegebruik en om op de hoogte te blijven van de la-
tste nieuwe technologieën en evoluties kan u terecht bij
informazout vzw. Zij hebben een complete telefoon-
dienst opgericht om al uw vragen m.b.t. stookolie te

behandelen.

U heeft vragen omtrent stookoliereservoirs, nieuw of
bestaand? U wenst een lijst van erkende technici of
installateurs?

Zuienkerke de aankoop van streekeigen plantmateriaal

subsidiëren. Het betoelagingreglement werd dan ook op

26 september jongstleden door de gemeenteraad

bekrachtigd.

Het gemeentebestuur, i.s.m. Proclam en de gebiedsge-

richte werking van de provincie West-Vlaanderen wil
dan ook alle bewoners van 'den buiten' van Zuienkerke
uitnodigen op een informatieavond die doorgaat op don-

derdag 17 oktober 2002 om 20.00 uur en dat in zaal
Spietsela (nieuw gemeentelijk complex aan de Nieuwe

Steenweg) te Zuienkerke.

Op die avond wordt door dhr. Kristof Verhoest van de

provincie West-Vlaanderen uit-eele-ed waarom de
(her)waardering van het landschap belangrijk is voor
Zuienkerke. Dhr. Patrick Keirsbilck verlelt ons over de

"kle-belevenissen" van de -qemeente Oostkamp.
Schepenen Remi De Clerck en Jacques Demeyere geven

een toelichting bij het gemeentelijk re-element. Daarna is

er ruimte voor vraagstelling en discussie.

Door het gemeentebestuur van Zuienkerke u'ordt u een

drankje aangeboden.

Voor bewoners die u'el _eeïnteresseerd zrjn. maar die zich
die avond niet kunnen r rijrnaken. kan er contact worden
opgenomen met de technische dienst I'an de gemeente
(dhr. Patnck Van den Fontel'ne 050/.11 .75.77) voor ver-
dere infbrmatie.

Bel naar : 0781 152 150

of mail naar info@informazout.be

Wenst u gebruik te maken van het adviespunt voor niet-
dichte stookolietanks :

Bel naar : 0781150 145

U heeft vragen over rationeel energiegebruik, verwarmen
met mazout of u wenst een gratis, persoonlijke energie-

berekening?

Bel naar : 0781 152 150

of surf naar : wwwinformazout.be
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ACHTSTE NACHT VAN DE DTIISTERÀIIS OP
ZAIBRDAG 9 NOVEMBER 2002.

Op vraag van de Bond Beter Leefmilieu neemt de De verlichting van onze kerken zal die avond gedoofd

gemeente Zuienkerke op zaterdagg november 2002 deel worden.

aan de nacht van de Duistemis. Hierbij roepen wij ook de bewoners op om de private
oprit- en tuinverlichting zoveel mogelijk uit te schakelen

NA IIET PRIKIE \ryEG MET DE NAALD
In deze naaldcontainer mag uw :

Gebruikte naalden zijn nergens zo veilig als in een na- * insulinespuit

ldcontainer. Stop ze er meteen na uw prikje in. * bloedlancet

Zo vermijdt u dat u zichzelf of iemand anders in huis * pennaald

kwetst.
V/AAR HAALT U DE NAALDCONTAINER?

Bovendien is een naaldcontainer ook veiliger voor het De container voor gebruikte naalden is te koop bij uw
personeel dat dit afval ophaalt en verwerkt. apotheker, de medische speciaalzaak en de Vlaamse

Diabetes Vereniging.

M Gebruikt injectiemateriaal van professionele zorgver-
leners kan niet via dit circuit verwijderd worden! WAARHEEN MET DE VOLLE CONTAINER?

Van zodra de naaldcontainer vol is, kunnen diabetespati-

ënten ermee naar de inzameling van Klein Gevaarlijk
Afval (chemobiel enlof containerpark ).

Algemene bouwonderneming

Eddy De Mey

Alle nieuwbouw.
Renovatie en verbouwingswerken.

Reinigen gevels met micronevelstraaltechniek.
Plaatsen hydrofoberende impregneringen op gevels

tegen indringend vocht (regen).
Injecteren muren tegen opstijgend vocht.

Verdichten kelders.

Kerkhofstraat 4
8377 Houtave-Zuienkerke
Tel. 050132 3219 Fax. 050132 l0 25

Gsm. 0475125 19 I0 Gsm. 0477136 56 90
E-mail: eddy.demey @ cobonet.be
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-CULTUUR
WEEK VAN DE AMATEURKUNSTEN IN
VLAANDEREN.

Stop met broeden...
Verbaas henl

Doe mee aan de "Week van de Amateurkunsten"! (wak)
Van vrijdag 25 april tot en met zondag 4 mei 2003 in
heel Vlaanderen

Blijf niet op je nest zitten
Gepassioneerde amateurkunstenaars die met een

artistiek ei zitten worden door het Vlaams Centrum voor
Amateurkunsten (VCA) uitgenodigd om deel te nemen

aan de achtste editie van de WAK die loopt van vrijdag
25 april tot en met zondag 4 mei 2003.

Zo doeje mee

Stap I : Organiseer in je gemeente een el'enement (een

tentoonstelling, concert, dansrecital. kooroptreden,
toneelopvoering, kunsthappening. totaalspektakel... . )
Stap 2 : Vraag een deelnameformulier aan de cultuur-
dienst in je gemeente of aan het VCA. Veeu evdestraat24-
26te 1070 Brussel (tel .021555 06 00: fax. 02/555 06 10,
e-mail: info@vca.be
Stuur dit uiterlijk op 24 januari 2003 teru-s naar het

VCA.

Surf voor bijkomende info naar u'ur.r.u'ak.be of naar

www. amateurkunsten.be.

SLAGERIJ

EB],Ifi
SPECIALITEIT

gehakt, \ilorst,
droge \ilorst,
bloedworst

Nieuwe Steenweg 60,

8371 Zutenkerke
Tel. 050141 13 4l

SCHILDER- en
DECORATIEWERKEN

BRAEM
Herman

Weimanstraat 17

8377 Zuienkerke

Tel: 050/3126 28

Fax:050/67 4685

GSM: 0475132 21 54

E.mail: herman.braem@pandora.be
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- JEUGD
ROCKTOBER

Voor de eerste maal vindt er in Zuienkerke een muziek-
festival plaats. Het werd Rocktober gedoopt! Dit gebeu-

ren wordt georganiseerd door de gemeentelijke jeugd-

raad.

Het festival gaat door op zaterdag 19 oktober 2002inde
sporthal te Zuienkerke. Bedoeling is in de eerste plaats

om plaatselijke groepjes een kans te geven hun werk te
tonen, podiumervaring op te doen en wat ruimer bekend

te worden. Op het programma staan Smile (ambi rock),
Setanta (folk), Galope (Rock), Brewed and Bottled (een

Zuienkerks groepje dat bekende nummers brengt), The

Underdog Experience (Rock) en Cowboys & Aliens
(Rock). Na de optredens is er nog een after-party.

SPEELPLEINWERKING'ï)E PLOETERS''

De werking van het speelplein gedurende het groot ver-

lof juli - augustus was opnieuw een groot succes. In juli
waren er gemiddeld 108 kinderen aanwezig met een top-
dag van 135 inschrijvingen. In augustus \À'aren er
gemiddeld 97.

Dit succes is mede te danken aan de medewerking en

lrnanciering van het jeugdsportconÍracÍ 2002 met twe-
maal zwemmen en paardrijden.

WAT ALLE KINDEREN VAI\ DE \ryERELD
AAI\ HT]N OI]DERS YRAGEN...

Geef me niet alles wat ik YÍaag,

Soms vraag ik alleen om te weten hoever ik kan gaan.

Geef niet altijd bevelen.

Als je me integendeel iets vraagt zal ik het vlugger en lie-
ver doen.

Vergelijk mij met niemand:

Als ik beter lijk dan een ander, zal die eronder lijden en

als ik slechter lijk, zal ik eronder lijden

Laat mij mijn eigen weg gaan

Als je alles in mijn plaats doet, zal ik het nooit leren

Vertel mij geen leugens en vraag mij nooit om te liegen,

ook niet om uit een probleem te geraken

Kaarten in voorverkoop kosten 6 euro, aan de deur kost
een kaartje 8 euro. De kaarten zijn verkrijgbaar op het

gemeentehuis, bij slagerij Herman of Ip 't Hoekstje. De
deuren gaan open om 16.00 uur en de optredens starten

een halfuur later.

Voor meer info kun je surfen naar de website
www.Rocktober.be of contact opnemen met de verant-

woordelijke, Sieber Marly, op nr.0479/39 l8 07.

De 3 monitrices en een l0-tal jonge medewerkers mogen

dan ook gefeliciteerd worden met het prachtig werk dat

ze presteren gedurende de verlofperioden om de kinderen
een aangenaam verlof aan te bieden.

Er is opnieuw speelpleinwerking gedurende de herfst-
vakantie van maandag 28 oktober tot en met donderdag

3l oktober 2002.

Remi De Clerck
Voorzitter speelpleinwerking.

Wanneer ik iets verkeerds doe, vraag dan niet steeds
"waarom".

Soms weet ik dat zelf niet.

Wanneer je je vergist hebt, geef dit dan toe.

Datzal mijn geloof in jou versterken en hetzal me leren

mijn eigen vergissingen toe te geven

Beloof me niet dat je iets zult doen als je het niet doet

Leer me de natuur en de medemens kennen en lieftreb-
ben.

Het heeft geen zin ervan te leren op school, als ik er bij
jullie niets van zie.

Zie mij graag en zeg het me!
(uit een Columbiaans gedicht)
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rSEÀ//OREÀ\r

\ryEEK VAN DE SENIIOREN

Naar aanleiding van de week van de senioren hielden we

eraan een tekst te publiceren die we vonden in de

Personeelskrant van "Kind en Gezin". De tekst is aangrij-
pend genoeg om er een volledige bladzijde voor uit te trek-
ken.

Een tekst waar iedere bejaarde zich op één of andere

manier zal in terug vinden en die wellicht de jongeren zal
sensibiliseren

,%e/..,'%cn/obr,ín-

8-rérr./n{7.6r/arfi/2.l/r*

%oyureSz [6.
8377,.%ee1.{2.,{z

.%/ uí0;/2//6

IK BEN OUD

Ik ben oud: mijn benen willen niet goed mee en Neem me niet kwaliik dat ik graag over vroeger

mijn handen beven. Praat
Heb geduld met mij: juttie wereld is zo snel. of soms twee keer hetzelfde vertel.

Mijn oren zijn verzwakt en doof van het lawaai. Het doet me deugd als je vriendelijk bent, even

Spreek niet te stil en kijk me aan als je met me tijd voor me maakt...

praat. ik ben daar erg gevoelig aan.

Mijn ogen zijn niet meer zo helcler Ik zie niet Sluít me niet uit en laaÍ me voelen dat ik iullie
alles meer. niet tot last ben:

Wees niet boos als ik mors of ergens iets omver ik leef ook nog 8raa8.
gooi.

En weet dat ik me sotns erg eenzaann t,oel en dat

Ik heb nooit de kans gehad om veel studere, het nooit went,

en jutlie gebruiken zo'n moeilijke woorden. oud te ziin met een iong hart...

Ik begrijp ze niet altijd.

Mijn geheugen is niet meer zo goed:
morgen ben ik soms vergeten wat ik vandaag
beloofd heb.

t2
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- POLITIE
CAMPAGNE VEILIGHEIDSGORDEL

Het gemeentebestuur werd ingelicht over de geza-

menlijke omzendbrief van de heer Procureur-generaal
en de heer Gouverneur houdende bijzondere richtlij-
nen met betrekking tot deze campagne.
Zoals de bevolking reeds heeft vernomen via pers en

TV gaat de actie in van I tot27 oktober 2002.

lndustrie Zone Blauwe Toren
Blankenbergsesteenweg 350

8000 Brugge
Tel.: 050/31 33 51 - 050/31 78 8í

Fax: 050/31 78 82

GSM: 0495/54 43 51

Bijhuis: Bruggesteenweg 6

9900 Eeklo - Tel. 09/377 24 66

' ffi*i
TRUDO VERSTRAEÏE

DOELHOFSTRAAT 52
8377 NIEUWMUNSTER

0s0 / 41 70 s4
Verkoop en herstellingen

I?Iiele
Er is geen betere

Aan de overtreder wordt de onmiddellijke inning van

25 euro gevraagd.

Een goed raad " vergeet nooit de gordel te dragen".
Ook buiten voornoemde campagne is de autogordel
verplicht.

H en ri C ur pe rs, Bu rgente e ste r.

DRUKKTRU

LOWYCK,,.
Sluizenstraat 61 169 8450 Bredene

Tel. 059/33 33 99 Fax 059/33 29 69

tl\
c0iffllnr
VOOR HIJ EN ZIJ

uw biokapper

BLANIfiNBTRGSESTETNWEG 40 A

8377 ZUIENKERl(E

TEr. & rAX 050/31 85 52

Geslolen op zondog
en moonclog

puppies en vele andere dreren
te verkrijgen. alsook voeding

PATR!(l( EN JENNY DENDUYVER

13
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-SPORT ET{ VRIJE TIJD
16de SFORTQI]IZ

Traditiegetrouw organiseefi de Zuienkerkse sportraad in de Een vereniging kan met meerdere ploegen deelnemen' wie

maand december haar jaarlijkse sportquiz : zaierdag 14 geen lid is van een vereniging en wenst deel te nemen kan

december 2002. gerust met enkele vrienden een ploeg voÍrnen.

De quiz gaat door in de cafetaria en sportzaal van de geme-

nteschool en start om 20 uur. Er zijn mooie geldprijzen te winnen die ten goede kunnen

komen aan de kas van uw vereniging.

Wij sporen dan ook alle verenigingen aan om een ploeg

,urn"n te stellen. Perploeg moeten minimum 3 en maximum info : voorzitter Alain De Vlieghe

5 leden afgevaardigd worden. te1.05o141.55.42.

Hn'Lo'5'P'ie J(.,'.i'5rJ'

Boerenbrood met hesP
diverse koude en wqrme schotels

leo-room

Open vonof 1 th30
gesloten op moondog en dinsdog

(in luli en ougustus enkel gesloten op moondog)

KerkhoÍstrqot l7
8377 Houtove

Tel. 050/3t 40 ó0

Gelegenheid voor fomiliefeesten en rouwmooltiiden

ZEl,tr'BEDIENING

ip 6t hoekstje

EIEEIB
Nieuwe steenwe6l 64

8377 Zuienkerke
teI. O5O/41 19 66

Dagelijks open van 7u tot 12u5O
en van 15u5O tot 19u

op ZONDAG doorlopend open van 7u tot 15u.

Élroenten, fruit, kaas, charcuterie,
kaasplanken, fruitmanden, biermanden,

§rote keus wijnen en sterke dranken,
dageliiks vanaf 7 u brood,

boterkoeken en patisserie - kranten,
tljdschriften en wenskaarten

t4
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-BIBLIOTHEEK
EEN GREEP UIT DE AAN\ryINSTEN VAN DE
BOEKENNOK.

VOLWASSENENAFDELING

ROMANS

TITEL
De kleine vriend
De stad van de wilde goden

De bewoonde wereld
Elisabeths dochter

INFORMATIEVE BOEKEN

TITEL
Ik zal leven : Alisons verhaal

De prijs van de passie :

ffouw aan ontrouw

AUTEUR
Donna Tiart

Isabel Allende
Nicci French

Marianne Fredriksson

AUTEUR
Marianne Thamm
Wilfried van Craen

JEUGDAFDEUNG

STRIPS : NIELTW.E REEKSEN

Charly
Rubine

Urbanus
FC De kampioenen

Marsupilami

lt71

i§i"it,,,r.965.-4,

TEn Dor,srsrRAAT 4 - 8380 LrssEvzgce

T*. 050154 40 82 - Ftx 050154 40 82

ZAKENKANTOOR
DE MERRI§§E NV.

OOSTENDSE STEENWEG 20

8377 MEETKERKE

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

UW PARTNER IN:

BELEGGEN
LENEN

VERZEKEREN

15
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-DERDEWERELD
11.11.11. OOK BU U KOMEN WU LANGS I l.l l.l l. zal dan ook volop mee beweging maken.

Want I l.l l.l l. staat voor een financiële en politieke
Beste Zuienkerkenaar, campagne. Dit najaar zullen weer ruim 20.000 men-

sen uit 375 comités in heel Vlaanderen de straat op
" Tot de laatste druppel?" I l.l l.l L stelt dit jaar een gaan om te mobiliseren en steun te vragen aan de

pertinente vraag. De affiche laat aan duidelijkheid bevolking. Ook in Zuienkerke zrjn er dit jaar mensen
niets te wensen over. Het zuiden wordt uitgeperst als gemotiveerd om mee te helpen aan de financiële actie.

een citroen. De logica van de maximale winst is de Met het opgehaalde geld kunnen zowel onze partners
motor achter de huidige globalisering. Gecombineerd in het zuiden als wij aan de slag om samen, lokaal en

met een schrijnend gebrek aan internationale afspra- globaal aan politieke verandering te werken.
ken vormt dit de onzichtbare hand die leidt tot een

snelle verpaupering van grote delen van de bevolking Er worden wenskaarten en een potloodset verkocht (5
in het Zuiden. Meer dan één miljard mensen leven euro).
vandaag in absolute armoede, ze moeten rond komen Rond de periode van I I november 2002 ntllen onze
met minder dan I euro per dag. En dat in een wereld medewerkers u aanspreken.
waar mensen steeds meer bescherming nodig hebben U kunt ook rechtstreeks een bedrag storten op het

tegen ecologische rampen, oorlog en de dreiging van rekeningnummer van I L l L l l.
geweld. Onze politieke leiders kijken lijdzaam toe...

Medewerkers aan de financiële actie zijn steeds u'el-
De koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging stelt kom en nemen het best contact op met de verantwoor-
deze toestand aan de kaak en sluit zich actief aan bij delijke van hun gemeente :

de wereldwijde beweging voor een andere globalise-
ring. Houtave Ludwig Vanderbeke

Samen met haar partners en lidorganisaties wil (te1.050/41.23.89)
I l.l l.l I het globaal anders bekijken. Ze wil niet Meetkerke Henri Cuypers
alleen de analyse maken van de huidige uitzichtloze (tel. 050/32.00.72)
globalisering, maar stelt ook oplossingen voor. Nieuwmunster Bernard De Jonghe

(tel.050/41.50.66)
Drie eisen staan voorop : Zuienkerke Jeannine Samijn
1) Een belasting op financiële speculatie (te1.050/41.19.35)
2) Schuldkwijtschelding voor alle lage-inkomslanden en Martine Van Loocke
3) Toegang tot essentiële diensten voor iedereen (o.m. (tel. 050/39. 15.05)
water, gezondheid en onderwijs)

Die oplossingen kunnen enkel in de praktijk gebracht
worden onder druk.

L1..11.L1.: jij vecht tegen onrecht

JABBEKE - OUDENBURG

BEGMFENISSEN - CREMATIES. GMFZERKEN - FI.INERARIUM

www. begrafenissen-tavernier. be

Gistelsesteenwe g 329 - Jabbeke
050 - 8l 38 48.050 - 81 20 85

Fax 050 - 81 42 9l

Café en Feestzaal

De Nieuwe Blauwe Toren

Zaal voor alle gelegenheden tot 210 personen:

huwelijken, kommuniefeesren, vergaderingen, rouwmaaltijden

Eigen keukenl - Ruime parkingl

Blankenbergse Steenweg2 - 8377 Zuienkerke
Tel./Fax 050l3r 44 65 - GSM 0497142 32 98
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CAFE - PETTAVR.ANT

KÈv$KALS\)DE
BLANKENBERGSE STEENWEG 66

8377 ZUIENKERKE
05014279 27

gezellig interieur

specioliteit von ribbetjes, cöte à l'os

meeneemgerechten mogel i 
i 
k

menu's, steengrill en fondue op reservotie

iedere werkdog dogschotel

CENTRUM HOUTAVE
RISTORANTINO - GALERTE - TEAROOM

TRAVALIE

IINIEKE ACCOMMODATTE YOOR ZAKENLI.INCHEN

wísselende Westímcnuvan de chef

Frlne Berechten eh PnlmT

crÍllades oyhoutvwr

VERRASSENDE WIJNKAART

Dayvcrse noomÍJs ar snacks

Doorlopend open vonof I t h30 - Tel : 050 / 32 O0 63
Keuken von 12 tot 14 uur en vqn lB tot 2l uur.

EryO

xhtltntln

a

DANSCAFE
IIIII

,,DE 
SCHUURE"

Voor een gezellige avond in een sfeervol kader

Alle dagen open vanaf 19u30

behalve maandag vanaf 14 uur
- dinsdag gesloten

Oostendse Steenwe g 49 . 8377 Meetkerke . Tel. 050/3 I.\6.06
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- VEILIGHEID EAT GEZONDHEID E
GRIEP? GRIEP? HOERA!!

De oorzaak van griep en de besmettelijkheid Gezonde personen doorstaan een griepaanval meestal

zonder problemen. Een besmetting met het griepvirus

Griep wordt veroorzaakt door een besmetting met het kan bij ouderen en bij personen met een chronische

influenzavirus. Het wordt overgedragen door direct ziekte echter wel ernstige gevolgen hebben.

contact (van hand tot hand) en via druppeltjes (praten,

hoesten, niezen en snuiten). De besmettelijkheid is Wanneer en hoe vaccineren?

hoog. Vooral waar veel mensen dicht op elkaar leven Het vaccin wordt best toegediend tussen half oktober

zoals in rusthuizen, scholen, bedrijven, ziekenhuizen en half november. Het wordt best gegeven in de boven-

enz. kan het virus zich zeer snel verspreiden. Wanneer arm. Bij kinderen onder de 8 jaar geeft men 2 injecties

zeer veel gevallen op een korte tijd op een bepaalde met I maand tussen.

plaats optreden spreekt men van een griepepidemie.

Frltuur
YIERWEGE

Blonkenbergse Sieenweg 74
8377 Zuienkerke

Tel. 050/42.47.47
Sluitingsdog: moondog

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

)'í

BVBA Verleye
Opvolger Marc Huys

Grond- Tuín- en ofbrookwerken

Leveren von zond, steenslog,

teeloorde, enz...

Dorpweg 19

8377 MEÉTKERKE (Zuienkerke)

GSM (0425) 79 82 96
,o (050) 32 l5 00

BTW BE 406.174.ó32
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Alle timmer- en schrijnwerk in hout en PVC

Ramen en deuren - rolluiken - dakvensters

garagepoorten - rolluikautomatisatie -gips-

kartonwanden - plafonds - binnendeuren

zonnewering - dakconstructie - parket

lnbraakbeveiliging ramen & deuren.

VANVOOBEN
Itltichel

"KATTEROGHE"

Blonkenbergse steenwe g 17

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

a\
Georges en Clara SNALI§7AEREMEYNS

Vagevuurstraat 16A, 8377 Zuienkerke - Tel. 0i0/3 I 49 47' Fat' 050/3 1 10 88

Georges 8c Filip Snauwaert
Beheer van landbouwgoederen

Vagevuurstraat l6A, 8377 Zuienkerke

Tel.050/31 49 47 -Fax050/31 10 88

^*"-
WT!) BVBAVEE-LIK

Vloeibaar veevoeder - Georges & Peter Snauwaert

Vagevuurstraat 16A, 8377 Zuienkerke

Tel.0i0/31 49 47 -tax 0i0/31 l0 88

't Zandlop ertje
DE TEA-ROOM VAN DE ZEEDUK TE ZEEBRUCCE.BAD

Zeedijk13a,8380 Zeebrugge-Bad - Tel. 050154 4105

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

Verzorgde dranken - Huisbereide snacks en gerechten

Specialiteit : Ribbetja

Diverse vlees- en visgerechten - Zeebrugs vispannetje

Verse pannenkoeken en wafels - Zelfbereid ijs

Oktober dm april : gesloten op dinsdag

-9-r«BC
Verzekenngen

Michel Beirens-Erna Willems

Oostendsesteenweg 92
8377 Houtave-Zu ien kerke

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

Tempelhof 65
8000 St. Pieters Brugge

CDV nr: 30876

ALLE VERZEKERINGEN
BELEGGINGEN

En vooral een vakbekwame service

\ZAN
IIOI.]CKE N\Z.

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. Metabo. Skil. Grasmaaiers
Dienst na verkoop

Exclusief verdeler voor België

MEZ MOTOREN BELGIUM

Sponsor WTC Polderbutters Blankenberge
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-BURGERLIJKE STAND
GEBOORTEN

BERT VERCAEMST, zoontje
van Floryn Gerlinde en van
Vercaemst Lode, geboren te

Knokke-Heist op 22 juli 2002,
wonende te Zuienkerke

ELIAS VAN DEVELDE, zoontje
van Dhondt Nancy en van Van de
Velde Wim, geboren te Ieper op

23 juli 2002, wonende te
Zuienklerk

BRAM DE RYCKE, zoontje van
Callewaert Ann en van De Rycke
Dominique, geboren te Brugge
op 30 ju.li 2002, wonende te
Zuienkerke.

MAXIME PLEYSIER, dochter-
tje van Hennau Frangoise en van

Pleysier Martin, geboren te

Brugge op 24 augustus 2002,
wonende te Houtave

BRITT LAMS, dochterde van
Falleyn Anouck en van Lams
Gregory, geboren te Brugge op
12 september 2002, wonende te
Nieuwmunster

JASMINE LOUWAGIE, dochter-

de van Driesmans Marijke en van

Louwagie Tom, geboren te

Knokke-Heist op 19 september
2002, wonende te Zuienkerke.

Wij wensen Bert, Elias, Bram ,

Maxime, Britt en Jasmine een

lang, gepnd en gelukkig leven
toe!

HUWELIJKEN

DEVLIEGHE HEIDI, geboren te
Blankenberge op 4 april 1978 en

POLLET KRIS, geboren op 14

november 1975, gehuwd te

Zuienkerke op l9 juli 2002.

VANTORRE NADIA, geboren te
Oostende op 2 juni 1966 en

MONBALIEU DANY geboren

te Blankenberge op I april 1961,
gehuwd te Zuienkerke op 26 juli
2002.

VERSTRAETE BARBARA,
geboren te Brugge op 8 februari
1976 en CLAEYS LENNART,
gebroen te Brugge op 29 april
1976, gehuwd te Zuienkerke op
l0 augustus 2002-09-11

JACOBS ANKE, geboren te
Maaseik op 29 januari 1974 en
BEKAERT FILIP, geboren te
Eeklo op 9 juli 1975, gehuwd te
Zuienkerke op 24 augustus 2002.

VANDEWALLE VEERLE.
geboren te Blankenberge op 2

april 1977 en HAEGEBAERT
KOEN, geboren te Brugge op 16

april1976, gehuwd te Zuienkerke
op 30 augustus 2002.

FAUCHE ASTRID, geboren te
Blankenberge op 23 augustus
1978 en QUINTENS REDGY,
geboren te Blankenberge op 15

oktober 1974, gehuwd te

Zuienkerke op 6 september 2002

Proficiat aan de jonggehuwden!

STERFGEVALLEN

VAN LOOCKE CAROLUS.
geboren te Meetkerke op 17

maart l9l4 en overleden te

Beernem op 2l april 2002., echt-
genoot van Maria Demeyere.

DEMEYERE MARIA. geboren

te Meetkerke op 25 december
l9l8 en overleden te Beernem op

2l april 2002, echtgenote van Van

Loocke Carolus.

WILLAERT ALBERT. geboren

te Meetkerke op 26 november
l9l9 en overleden te Brugge op 5

augustus 2002, echtgenoot van

Sinnaeve Magdalena.

VANHAEREN ROGER. geboren

te Zuienkerke op 5 mei 1929 en

overleden te Blankenberge op 28

augustus 2002, echtgenoot van

Gereels Maria Louise.

VERHOYE JACQUY, geboren te
Péruwelz op 8 juni 1936 en over-
leden te De Haan op 2 september
2002

SANDERS ANGELE, geboren te
Oudenburg op 10 december l9-l-5

en overleden te Brugge op 26

september 2002, echtgenote van

Maerten Jozef.

Wij bieden de familie onze deel-

neming aan.
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10 ï}ÀCKERS }IUGO
ELECTRICITEIT * SANITAIR *

CENTRALE VERWARMING *

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

" GEREGISTREERD AANNEMER
" NIEUWBOUW EN VERBOUWING
" ERKEND BRANDERTECHNICUS
* H ERSTELLI NG HU I SHOU DAPPARATEN

!!ffillll

GRITLRE STAT]RANT D'HOFSTE E
OOSTENIDE STE E]\[WEG 55

E377 MEETKERKE
rbl. (050) 31.25.14.

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

Rustiek landelijk kader
Specialiteit van alle grillades

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

Gesloten op woensdag en donderdag
Reservatie aanbevolen

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

Rustieke zalen beschikbaar voor groepen
Ook overnachtingsfaciliteiten
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-MENSEN VAT{ BIJ OÀíS

CAMIEL PYRA

Straks, in volle herfsttijd, is het weer
I I november, de dag van de bevrij-
ding. Dan komen de alsmaar scha-

rser wordende oud-strijders, in vol
ornaat de straat op, om hun gesneu-

velde, en nadien overleden makkers,
te herdenken. Alhoewel de jongste
wereldbrand inmiddels meer dan 60
jaar geleden ontstond, is het goed

dat ook de jongere generaties, die
overstelpt worden met akelige
berichtgeving over moorddadig
gedrag in alle delen van de wereld,
weten dat onze vrede niet zo van-

zelfsprekend is.

Camiel kan er over meespreken: " Ik
moest als l9 jarige mijn legerdienst
beginnen op 30 oktober 1939. en op

24 mei 1940 werd ik, na een dag van
hevige strijd, om 16u30 in Kortrijk
krijgsgevangen genomen. De
Duitsers dreven ons bijeen, en zon-
der eten, zonder drinken moesten
wij te voet naar Maastricht. Daar

aangekomen, prop-
ten ze ons samen in
beestenwagens,
waar wij twee dagen

opgesloten zaten. Je

kunt denken in
welke toestand we
verkeerden toen de

grendels van die
wagens in het Duitse
Bremersvoorde wer-
den opengetrokken.
Als toemaatje kre-
gen we nog een
geforceerde mars van 15 kilometer
voor de voeten geschoven, en toen

we eindelijk in het kamp aankwa-
men moesten we ons tevreden stel-
len met een hongermaal. "

Daarna ging het wat beter: de krijgs-
gevangenen werden verdeeld over
de verschillende boerderijen in de

streek, waar zij hard moesten wer-
ken. Camiel had geluk bij een men-
selijke boer terecht te komen. Hij
liep echter een kwetsuur op aan de
voet en vanuit de ziekenboeg kreeg

hij het bericht dat hij naar huis
mocht. Zijn boerin stopte hem meer

dan l0 kg brood, boter en worst toe,

die hij prompt verdeelde onder zijn
lotgenoten in het kamp. Enkele
dagen voor ziln vertrek naar
Zuienkerke ( 2l februari l94l ) ho-
rde hij op een late namiddag plots
'Pierootje' roepen. Michel Van

Oyen een dolpsgenoot, en vroegere

werkmakker was de enige in
Zuienkerke die hem zo aansprak.

Hij was in hetzelfde werkkamp aan-

gekomen!

Nauwelijks was Camiel thuis, of hij
werd op I juni l94l lid van de we-

rstand, en zou dat blijven tot l8
oktober 1944, waarna hij dienst nam

als oorlogsvrijwilliger. Alhoeu el hrj
een gevechtseenheid had aan-ser ra-
gd deelden zijn overste hem in bU

de transport brigade, iets wat hem in
zijn later beroepsleven -uoed _sin-e

van pas komen. Hij heett jaren
gewerkt bij het inmiddels ter ziele
gegane bedrijf 'De Zam' uit
Zeebrugge. eerst als camionneur. en

later als chef van het vervoer. Hij
was dagdaaglijks verantwoordelitk
voor het vullen en doen rijden ran
26 camions, die geslachte varkens

over gans West-Europa vervoerden.
Intussen had hU Madelerne
Vandepitte leren kennen, en op 28

november 1942 huwden zii te

Zuienkerke. Straks vieren zij hun

diamanten bruiloft, omringd door
hun kinderen en kleinkinderen.
Beiden zijn tachtigers en nog in _soe-

den doen, alhoewel zij hun deel r.an

de ziektes en miserie gehad hebben:

Madeleine werd drie jaar teru_e

geopereerd aan het hart: een nieuue
hartklep en verschillende bijpassen
terwijl Camiel zijn carrosserie - ze_et

hij zelf met een glimlach - nog goed

is. maar de motor is versleten. En

))
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vorig jaar kregen zij een harde klap
te verwerken: een kleinzoon over-
leed in de bloei van zijn leven, aan

de gevolgen van kanker.

De oudstrijders te Zuienkerke: ze

zijn nog met 9: in 1944, toen Camiel
lid werd van het bestuur, waren ze

met meer dan 80. In 1945 werd hij

ondervoorzitter, en in 1976 voorzit-
ter. Julien Louwage is ondervoorzit-
ter, René Linskens vaandeldrager, en

Madeleine, die altijd veel achter de

schermen heeft geholpen, schatbe-

waarder.

Op I I november zullen ze er weer
zijn: Na de mis in de Sint
Michielskerk zullen ze, begeleid

door een trompetter, bloemen neer-

leggen bij het monument van de

gesneuvelden aan de kerk, waarna ze

aanzitten in Hoeve Ten Doele voor
de traditionele maaltijd in het bijzijn
van sympatisanten en de gemeente-

lijke overheid.

FD

Restouront

"9n9r,4,4*/rZ"
Rudy en Nydio Demeulemeesler. Moermon
Driftweg 10,8377 Nieuwmunster (Wenduine)

Tel.: (050) 41.12.18
o Feestzool - Teoroom met zonneterros o

ombochtelijke geifenkoos
oPenbore morktenr

woe. zat. Knokke
zondog 5t. Michiels

verkoop op de hoeve di en vrijd. no 17u.

Meetkerksestroot 16 Zuienkerke
tel. 050 - 417618

Joost Schoonjans
Ceremonie met paardekoets

Hoefsmid
Bed and breakfast

Kapellestraat l6 - 8377 Houtave
Tel. 050/3Í0 935 - Fax 050/3Í 1 9í5

Gsm 04721980 842

BVBA GECA
GEERT DEVISCH

Vloeren en Foience
Toonzool op ofsprook

Plootsing ohiid door mii zelf

Tel : 050 / 41 97 0? Fox:050 / 41 4ó 47

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

ETEKTRO DE MUYNCK
De Muynrk André

Tech.lngenieur

VERKOOP EN HERSTETTING

VAN AttE MERKEN

Tel.: 050 / 42.94.55 - Fox: 050 / 41.30.21
Nieuwe Steenweg 28o Zuienkerke GSM: O475 / 75.97.52
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- AKT IV ITE ITE T,{ KALE T] DE R
. iedere maandagavond is er volleybal vanaf 19.30 uur

tot 20.00 uur (uitgezonderd de schoolvakanties) in de

sportzaal van de gemeenteschool, ingericht door

Vakantie-genoegens Zuienkerke
o dinsdagavond vanaf september turnles in de sportzaal

van de gemeenteschool van l9 uur tot 20 uur, ingericht

door Vakantiegenoegens Zuienkerke.
. iedere dinsdagnamiddag in "Boldershof" kaartnamid-

dag KGB Zuienkerke
. iedere 4de dinsdag van maand bolling op de

troumadam in het Boldershof
. iedere dinsdagavond vanaf2l u volleybal sport 30-70 in

de gemeentelijke sportzaal
. iedere woensdagmiddag gans het jaar door is er een

warme maaltijd te bekomen in de Sint-Michiels paro-

chiezaal aan de prijs van 5 euro.
. woensdagnamiddag (om de l4 dagen) kaart-namiddag

in het sportcentrum van Meetkerke voor leden van de

Bond der gepensioneerden van Meetkerke
. woensdagavond ( behalve 2de woensdag van de maand)

repetitie St.-Michiels zangkoor sacristie SintMichielskerk

om 19 u.

. elke eerste woensdag van maand, behalve in augustus:

ruilclub 'Agnus Dei" in de zaal "De Nieuwe Blauwe

Toren". Ruilen van bidprentjes, munten, postzegels,

prentbriefkaardes ...
. elke tweede woensdag vanaf september : hobbyclub

van vakantiegenoegens Zuienkerke in de Sint-

Michielszaal.
. iedere donderdagavond ping-pong in de gemeentelijke

sportzaal om 20 uur
. elke lste en 3de donderdag van de maand naailes in de

Bommel van 20 Íot 22.30 uur. BGJG Nieuwmunster
. elke 2de en 4de donderdag van de maand turnen in de

Bommel van 20 tot 2l uur, BGJG Nieuwmunster
. eerste vrijdag van de maand : kaarten in het Boldershof

door "De Troefkaarters".
. tweede vrijdag van de maand : kaarten in Driekoningen

door "De Driekoningenkaarters"
. laatste vrijdag van de maand : biljart in het Boldershof

door "Biljart 2000"

OKTOBER 2OO2

maandag l4 oktober

KVLV Nieuwmunster
om 19.30 uur in de Bommel
"Eten is een oergegeven" door
Brigitte Druwe

woensdag l6 oktober 2002

KVLV Groot-Zuienkerke
De Maere Houtave om 19.30 uur
"Tafelversiering met houders van

theelichtjes"

donderdag l7 oktober 2002

info avond : "Voor meer streekeigen groen in

Zuienkerke".
20 uur : zaal Spietsela

vrijdag l8 oktober 2002

KVLV Zuienkerke
"gourmetavond" om 19.30 uur in de

cafetaria Zuienkerke

zaterdag 19 oktober 2002

"Rocktober"

festival Jeugdraad met o.m.

Brewed and Bottled -
Cowboys and Aliens.

iondag 20 oktober 2002

Filharmonisch orkest in het Concertgebouu'

te Brugge om 15 uur
kaarten te reserveren in het gemeentehuis

cultuurdienst

iondag 20 okrober 2002

Federaal missiefeest en maaltijd
in de Sint-Michielszaal te Zuienkerke
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zaterdag 26 oktober 2002

Volleybal Mehoni in de sportzaal
D-jeugd meisjes 8 uur
B-jeugdjongens l0 uur
Seniors dames l7 uur

zaÍerdag 26 oktober 2002

Mottenbal in de sportzaal
organisatie : Jongerengroep

NOVEMBER 2OO2

zaterdag 2 november 2002

Volleybal Mehoni in de sportzaal
C-jeugd meisjes 9.30 uur

donderdag 7 not,ember 2002

ACW Zuienkerke
panelgesprek met als thema
" Afval aanvallen"
Beleidsmensen komen aan het woord
omtrent huishoudelijke afvalproblematiek

zaterdag 9 november 2002

Volleybal Mehoni in de sportzaal
D-jeugd meisjes 8 uur
C-jeugd meisjes 9.30 uur
Seniors dames l7 uur

vrijdag l5 november 2002

kaarting en sjoelbakken in de Sint-
Michielszaal
organisatie : parochieraad Zuienkerke

zaterdag l6 november 2002

ZAK fuif in de gemeenteschool

iaterdag l6 november 2002

Volleybal Mehoni in de sportzaal
B-jeugdjongens l0 uur
D-jeugd meisjes l2 uur
Seniors Dames l7 uur

zondag l7 november 2002

SinrB artholomeuskoor 25 -jarig bestaan

feest in de Bommel

maandag 18 november 2002

KVLV Nieuwmunster
in de Bommel om 19 uur
kookles " Streekgerechten in de kijker"
door Ria Colaert

maandag l8 november 2002

start seniorenweek
grootoudersfeest georganiseerd door de

gemeenteschool

DEMEUTEMEESTER
Ronny bvba aannemeÍsbedrijÍ
OPEilBARE El{ PRIUATE WERKEI{

Oostendesteenweg 7l TEL.: 050/i1 67 13

8377 Zuienherke - Houtaue FAX: 050/31 02 83
BT\XI BE 42j 214 661 GSM: 0475/23 58 72
Email : demeulemeester@cobon*.be www.blanhenberge.netld.emeulemeester
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- rnarina neirinch -
walram romboudstr aat I 3

8380lissewege
tel.050154 67 40
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dinsdag l9 november 2002 zaterdag 23 november 2002

KBG Zuienkerke Volleybal Mehoni in de sportzaal
kaarten en gratis bollen op de troumadame. D-jeugd meisjes 8 uur

C-jeugd meisjes 9.30 uur
woensdag 20 november 2002

zondag 24 november 2002
algemene vergadering KBG Zuienkerke

Sint-Niklaasfeest voor alle kinderen van 2 tot
donderdag 2l november 2002 lOjaar

optreden :poppentheater Nonkel Jan
KBG Zuienkerke Broers, zusjes, vriendjes, ouders en groot-
bezoek aan gehospitaliseercien, zieken, ouders van de kinderen zijn van harte welkom
tachtigjarigen en rusthuisbewoners. organisatie : Gezinsbond, KVLV Vakantie-

genoegens, KBG en ACW.
vrijdag 22 november 2002

maandag 25 november 2002
KBG Zuienkerke
worstenkaarting KVLV Nieuwmunster

in de Bommel om 19 uur
zaterdag 23 november 2002 kookles "seizoengerechten, lekker

en gezond" door Ria Colaert.
KBG Zuienkerke
afsluiting seniorenweek met feestmaaltijd
in Sint-Michielszaal

A

-8*EuKENsDovY
EEN NOOIT

EERDER GEZIENE

PRIJS.KWATITEITSVERHOUDI NG !!!
ALTUD OPEN OP ZONDAG

KoM GERusT LANGS rrffiJ.ïïiicrAïs EN vRuBLuvENDE

Blqnkenbergsesleenweg IO 8377 Zuienkerke

www.dovykeukens.beTel. O5O/3I .I I .34
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zaterdag 30 november 2002
Volleybal Mehoni in de sportzaal
D-jeugd meisjes 8 uur
B-jeugdjongens l0 uur
Seniors dames 17 uur

woensdag I I december 2002

Welzijnszorg
Bezinning en spel in de SinrMichielszaal

donderdag l2 december 2002

KVLV Zuienkerke
cafetaria om 19 uur
introductieavond over wijn met degustatie

DECEMBER 2OO2

zondag I december 2002 zaterdag 14 december 2002

paardenwijding na de eucharistie- sportquiz

viering van l0 uur cafetaria gemeenteschool om 20 uur
organisatie : sportraad Zuienkerke

maandag 2 december 2002 info : 050/41.55.42

KVLV Groot- Zuienkerke woensdag 18 december 2002

Meetkerke sportcentrum om 19.30 uur
"Oosterse en Westerse inpakkunst". KVLV Zuienkerke

cafetaria om 19 uur

woensdag 4 december 2002 kerstfeest

KVLV Zuienkerke zaterdag 2ldecember 2002

cafetaria om 19 uur
"Bloemschikken rond Kerstmis" Volleybal Mehoni in de sportzaal

C-jeugd meisjes 9.30 uur

woensdag 4 december 2002 Seniors Dames 17 uur

KBG Zuienkerke maandag 23 december 2002

hutsepotmaaltijd voor iedereen van
groot-Zuienkerke KVLV Nieuwmunter

SinfMichielszaal Zuienkerke in de Bommel om 19.30 uur
ons kerstfeest " Een mens leeft niet

zaterdag 7 december 2002 van brood alleen" door E.H. Gaby

Quicke
Volleybal Mehoni in de sportzaal
C-jeugd meisjes 9.30 uur vrijdag 27 december 2002

dinsdag l0 december 2002 KBG Zuienkerke
kerstfeest.

KVLV Groot-Zuienkerke
Zuienkerke, cafetaria om 19.30 uur laterdag 28 december 2002

"Oosterse en Westerse inpakkunst."
Volleybal Mehoni in de sportzaal

dinsdag I0 december 2002 C-jeugd meisjes 9.30 uur

bloed geven in de gemeentelijke sportzaal
vanaf 16 uur, met eindejaarsattentie vanwege
de plaatselijke "Vriendenkring"
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JANUARI2OO3

zaterdag 4 januari 2003

Volleybal Mehoni in de sportzaal
D-jeugd meisjes 8 uur
B-jeugdjongens l0 uur

zaterdag 4 januari 2003

Sterzingen en eucharistieviering
nieuwjaarreceptie in de SinrMichielzaal
organisatie : parochieraad Zuienkerke

zaÍerdag 18 januari 2003

Volleybal Mehoni in de sportzaal
D-jeugd meisjes 8 uur

maandag 20 januari 2003

KVLV Nieuwmunster
in de Bommel om 19 uur
'Als eten een feest wordt - kindvriendelijke
gerechten " door Ria Colaert

zaterdag, 25 ianuari 2003

Volleybal Mehoni in de sportzaal
Seniors Dames l7 uur

maandag 27 januari 2003

KVLV Nieuwmunster
in de Bommel om 19 uur
" Een boon voor koÍfie" door Ria Colaert

OPROEP AAN AL DE VERENIGINGEN

STUUR ONS UW JAARKALENDER.
WIJ PUBLICEREN ZE GRATIS
ARTIKELS B/NNEN VOOR
15 SEPTEMBER 2002.

MAAK OOK GEBRUIKVAN DE
ACTIVITEITEN KALENDER IN DE
GANG UAN HET GEMEENTEHUIS.
ZO VERMIJDEN DE VERENIGII{.
GEN ACTIVITEITEN OP HETZELFDE
MOMEIVT TE ORGANISEREN.

a

Ook in 2003 kan U adverteren in het Polderkrantje, dat viermaal per jaar verschijnt.
Indien U geïnteresseerd bent, gelieve dan dit blad in te vullen en ons terug te bezorgen vóór l5 december 2002.

Wij danken U reeds bij voorbaat

reclame te plaatsen in het Polderkrantje op de volgende manier :

l/l blad 300 euro tr betaalt contant
ll2blad 150 euro tr betaalt op rekening 091-0002590 - 97

ll4blad 75 euro tr voegt hierbij de volledige reclame
l/8 blad 37,5 euro tr voegt hierbij het logo erVof de foto

en/of de tekening en vermeldt hieronder de tekst

prijs kaft buitenkant 350 euro

handtekening



mmdqn
Plootsen von
Alle ponnen- leiendoken, plotte doken,
dokromen en dokgoten
(renovotie en nieuwbouwl
A!!e houten kopconstructies
lsoleren von zolders
Bezetten von gevels met leien, Siding+
Menuiseriteploten, Trespo- Glosol- &
Gronulithploten

Vriibliivende & kosteloze prifsopgove

Geregisheerd & erkend oonnemer 
Lid von WTCB

I0 ioor woorborg op olle,
door ons uitgevoerde, werken

LBIS & NCB

. t,
Gevel- en dokwerken

Fernond Louogie
Brugseboon I

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

of Bureel: tel. 059 /7O 07 79 - fox O59/7O t5 19
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Restouront -feestzaol - teo-room

l{oeve len rDoefe
Nieuwesteenweg 1

8377 Zuienkerke
Tel 050/41.31 .04 - fox 050/42.é3.lt

iCulinoir genot in ons specialiteítenrestouront

>FiJrr kqort met diverse gerechten volgens seizoen

)Banketzool voon olle gelegenheden o.o communie, 
-rm*,"fitft- en fomilieïeeiïen n-.3

i Menu's te verkrij gen met aperitieÍ , wijn en koff ie incl

'ràezellig terros met oonpolend speelplein en springpondo

'rPrivé porking

Gedrukt op chloorvrii gebleekt popier

RESTAURANT
Onze zalen bieden plaats van 10 tot 200 personen.

Door de gemoderniseerde accomodatie staan wij garant voor een vlotte en
professionele aanpak yan uw feest hetzij huwelijk, jubileum, verjaardag, familie,

communie, productvoorstelling bedrijfsfeest, of... zomaar gezellig samenzijn.

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

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

Grdfe stove
Nieuwesteenweg l4O - 8377 Zuienkerke

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


