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OPENINGSUREN

GEMEENTEHUTS
Het gemeentehuis is iedere *erkdag open van 9 uur tot 12

uur en de woensdagnamiddag van l-l tot 16.30 uur. Andere
namiddagen is het gemeentehuis gesloten.

Op de tweede en vierde uoensdag van de maand is het

gemeentehuis open tot 19 uur: soensdag 22 oktober 2003,12
en 26 november. l0 december l0O-1. 1-l en 28 januari 2004.

Het gemeentehuis zal gesloten zijn op maandag 10 en

dinsdag 11 november, donderdag 25 en vrijdag 26 decem-
ber 2003, donderdag 1 en vrijdag 2januari 2004.

PWA
Iedere woensdagnamiddag van 13.30 tot l6 uur

POST

Iedere werkdag van I I tot 1l uur

BIBLIOTHEEK DE BOEKENNOK
(Tel. 050/42.45.45)

(aan de Nieuwe Steenrveg)

Iedere woensdag van 17 tot l9 uur

Iedere zaterdag van l0 tot 12 uur

De bibliotheek zal gesloten zijn op zaterdag 27 december
2003 en op zaterdag 3 januari 2004.
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I WOORD VOORAF

Soms horen we het zeggen: "ik wist daar niets
van af!"
Regelmatig kunnen we dan (met enige fier-
heid) antwoorden: "het stond nochtans in het
Polderkrantje". Ons infoblad lezen is nochtans
niet zo'n reusachtige klus.
Tegenwoordig kan je er zelfs een piepklein
prijsje mee winnen als je de puzzel oplost,
opstuurt en geluk hebt bij de trekking onder de
juiste inzendingen.

Wat we je nu vertellen is voor een regelmatige
lezer geen verassing: met ingang van 2004
krUg je je gemeentelijk informatieblad in de

brievenbus bus onder dezelfde oude, vertrouw-
de naam, maar in een nieuw kleedje. Precies 6
jaar geleden onderging het Polderkrantje reeds

een facelift. Toen werd een wedstrijd uitge-
schreven, maar ook nu kreeg de lezer gelegen-
heid om ideeën of ontwerpen op te sturen naar

de redactieraad. Reacties bleven echter uit.
Gelukkig stak één van onze redactieleden de

handen uit de mouwen en met de hulp van haar
partner creëerde zij een frisse, kleurige cover,
waar jullie nog even moeten op wachten tot het
januarinummer van 2004.

Kleurig? Inderdaad, we vonden dat een kaft in
vierkleurendruk meer uitstraling heeft en meer
eigentijds is. Maar: een kaft heeft ook een

achterzijde en twee binnenzijden. Dus, beste

adverteerders, jullie krijgen de kans jullie waar
eveneens in vier keuren aan te bieden. Het is
trouwens weer tijd om de reclame te vernieu-
wen. Meer info daarover en de tarieven, verder
in deze uitgave. Mogen wij u vragen spoedig te
reageren?

Naast de voorpagina die er anders gaat uitzien
veranderen de rubrieken die je nu op de
binnenzijde van de kaft vindt van plaats: ze

moeten plaats maken voor advertenties en ver-
huizen naar de laatste bladzijde. Dit wordt mis-
schien even wennen.

Is het lezen van het infoblad gauw gebeurd, het
maken ervan is om de drie maanden toch een

hele, zij het niet onaangename klus. De redac-
tieraad kijkt kritisch toe of artikels er thuis
horen, probeert volledige, maar geen overbodi-
ge informatie te geven, wil telkens iemand in
kijker brengen en wil het lezen verder nog
bevorderen door het inlassen van de puzzel.

Voor twee van de redactieleden (Ann Michiels
en Eva Verburgh) is dit een onderdeel van hun
werk binnen de gemeentelijke administratie.
Freddy Decancq (staat in voor 'mensen van bij
ons') en Jeannine Samijn (schrijft regelmatig
rubrieken, maakt telkens de puzzel, proef-
leest...) werken enthousiast mee op vrijwillige
basis en ik maak deel uit van de ploeg als sche-

pen van informatie.
Ikzelf krijg weer jaarlijks verlof tot april 2004
-althans voor het voorwoord-, want volgende
keer lezen jullie naar goede oude gewoonte de

nieuwjaarstoespraak van onze burgemeester.

Ik wens jullie ook nu weer veel leesgenot!

Jacques Demeyere

de leden van de redactieraad



-GEMEEÏ,ffERAAD
ZITTING VAN 1 JULI2OO3

1. De gemeenteraad neemt kennis van de jaarreke-
ning en het jaarverslag 2002 van het OCMW. Er zijn
geen opmerkingen.

2. De gemeenteraad keurt eenparig de begrotingswij-
ziging nr. I van het dienstjaar 2003 goed.
Geraamd algemeen begrotingsresultaat van de gewone
dienst: 6.682 EUR

3. De gemeenteraad keurt eenparig het voortgangs-
rapport 2002 van het sociaal impulsfonds goed.

4. De ontwerpovereenkomst tot oprichting van de
interlokale vereniging "scholengemeenschap" tot
vorming van een scholengemeenschap met de
gemeentelijke basisscholen van Beernem, Damme,
De Haan, Knokke-Heist, Zedelgem en Zuienkerke
voor het schooljaar 2003-2004 wordt met éénparig-
heid van stemmen goedgekeurd onder voorbehoud
van de goedkeuring van het programmadecreet door
het Vlaamse parlement.
Jacques Demeyere wordt aangesteld als vertegenwoordi-
ger van de gemeente Zuienkerke voor het beheerscomi-
té van de scholengemeenschap voor het schooljaar 2003-
2004 en Wim Cools als plaatsvervangend vertegenwoor-
diger.

5. De gemeenteraad stelt eenparig de facultatieve ver-
lofdagen voor het schooljaar 2003-2004 als volgt vast:
. Maandag l0 november 2003
. Maandag 24 mei 2004.

6. De gemeenteraad beslist eenparig om de omhei-
ningsdraad met palen en twee toegangspoorten op
het voetbalplein te Meetkerke te vervangen.
De raming bedraagt 25.000 euro.

7. De gemeenteraad keurt eenparig de plaatsing van
gemeentelijke grafkelders op het kerkhof te
Zuienkerke goed.
De raming bedraagt 3.700 euro.

8. De gemeenteraad keurt eenparig de aankoop goed
van een schrob-zuigmachine voor de onderhouds-
dienst. De raming bedraagt 6.000 euro.
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9. Verkaveling "Molenn-al" - fase 2: goedkeuring
infrastructuurwerken.
Het ontwerp opgemaakt door het studiebureel Lobelle
voor het uitvoeren van de rioleringsu'erken. wegenis-
werken en omgevingswerken u ordt goed_eekeurd, even-
als het tracé en de rooilijnen r an de u'esenis voor de 2e

fase van de verkaveling

Geheirue Titting
1. De gemeenteraad stelt voor de gemeentelijke basis-
school een zorgcoördinator voor 10/36 aan.
2. De gemeenteraad stemt in met de aanvraag van
een leerkracht van de gemeentelijke basisschool tot
het bekomen van een halftijdse loopbaanonderbre-
king en een 4/5 tewerkstelling r-oor een kleuterleid-
ster.

ZITTING VAN 28 AUGUSTUS 2OO3

l. De gemeenteraad brengt eenparig gunstig advies
uit over de vastgestelde dienstjaarrekening van 2002
van de kerkfabriek Onze-Lieve-\ rouu'-Meetkerke.

2. De gemeenteraad verleent eenparig gunstig advies
omtrent de begrotingswijziging nr. L van de kerkfa-
briek Sint-Bartholomeus Nieuwmunster.
Aandeel gertrcente

Balans volgens oorspronkelijke
begroting:
Wijziging kredieten:
Na begrotingswijziging nr. I

9.460,44 EUR
+ 260,91 EUR
9.721.35 EUR

3. Gelet op het tekort aan schoolbanken voor de derde
graad, beslist de gemeenteraad eenparig de aankoop
goed te keuren van 5 nieuwe banken en stoelen.
De raming bedraagt 620 euro.

4. De gemeenteraad gaat akkoord met de uitbetaling
van de leerkrachten voor het middagtoezicht school-
jaar 2003-2004.
Het gevolg van deze regeling is dat ook het vrij onder-
wijs van de gemeente van sociale voordelen i.v.m. mid-

te Zuienkerke



dagtoezicht zal kunnen genieten.
Geheime zining

1. Het lestijdenpakket schooljaar 2003-2004 voor de
gemeenteschool wordt goedgekeurd.

Verdeling lager onderwijs:

'' Telling op I februari 2003:
I l3 leerlingen

Verdeling kleuterafdeling :

*' Telling op I februari 2003
68 kleuters

2. Voor de gemeenteschool worden tijdelijke leer-
krachten, een kinderverzorgster en administratief
bediende aangesteld voor het schooljaar 2003-2004.

Restouront

"9,9r,í,4*/r,4"
Rudy en Nydio Demeulemeester - Moermo n

Driftweg 10, 8377 Nieuwmunster (Wenduine)

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

? oldereleoÍ,ro

Romoin Lieboert-Willoert
Heerweg 20 - 8377 Meetkerke

Rodio & TV technicus
OFFICIELE PHILIPS DEALER

Eigen hersteldienst : tel, O5Ol32 03 80

w r,ry'ffiB
DO VERSTRAETE

DOELHOFSTRAAT 52
8377 NIEUWMUNSTER

050 / 41 70 54
Verkoop en herstellingen

llliele
Er is geen betere

TRU

S L A G E R IJ

EB1,Ifi
SPECIALITEIT

gehakt, worst,
droge \ryorst,

bloedworst

Nieuwe Steenweg 60,
8371 Zurenkerke
Tel. 050141 13 4l

www. slagerijherman.be
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-II,{FORMATIE
VERKOOP GEVONDEN FIETSEN

Op woensdag 5 november 2003 organiseert het gemeente-

bestuur een openbare verkoop van gevonden fietsen en

defecte computeronderdelen.
Deze fietsen zijn te bekijken op woensdagnamiddag 5

november 2003 in de loods achter het gemeentehuis van

13.00 tot 18.30 uur. Je moet je eerst aanmelden aan het loket
in het gemeentehuis.

Daarna om 19 uur start de openbare verkoop per opbod.

Contante betaling is de voorwaarde.

DE VRIJMAKING VAN DE ENERGIEMARKT .
OOK U KUNT ER BETER VAN WORDEN!

Sinds I juli 2003 is de energiemarkt in Vlaanderen vrijge-
maakt. Sindsdien kan elke Vlaming zelf zijn elektriciteits-
en aardgasleverancier kiezen. Hebt u nog geen keuze
gemaakt, dan wordt u sinds 1 juli beleverd door één van de

vier standaardleveranciers: Electrabel Customer Solutions.

Luminus, elektriciteitsbedrijf Merksplas of Intergas.

Waar kan ik prijzen en leveringsvoorwaarden von de lever-
anciers vinden?

In de eerste plaats kan u natuurlijk terecht bij de leveran-
ciers zelf.
U kunt de prijzen en leveringsvoorwaarden van de elektrici-
teitsleveranciers vergelijken op de overzichtelijke vres-
website (www.vreg.be). Op deze website vindt u onder 'par-

ticulieren'een vergelijking van de leveranciers. Door een-
voudigweg uw postcode, uw huidige verbruik (dat u teru-s-

vindt op uw laatste eindafrekening) en het aantal gezinsle-

den in te voeren, verkrijgt u als resultaat een tabel die per

leverancier aangeeft hoeveel u bij die leverancier betaalt.
Let op, de bedoeling van deze vergelijking is niet om u
exact voor te rekenen hoeveel u zult betalen. Dat is immers
nooit voorspelbaar, omdat het afhangt van veel meer facto-
ren. De vergelijking laat u wel toe een rangschikking van de

leveranciers op te maken, op basis van wat u het belangrijkst
vindt.
Beschikt u niet over een internetaansluiting, maar bent u
toch benieuwd naar wat de vergelijking in uw geval ople-
vert, dan kan u hiervoor de VREG contacteren op het num-
mer 02/553.13.53. Zorg er wel voor dat u uw laatste eindaf-
rekening bij de hand heeft.

Het is de bedoeling om tegen eind 2003 de vergelijking uit
te breiden met aardgas.

Hoe kan ik zelf een leverancier kie:ertl'

De procedure om zelf een leverancier te kiezen is heel een-

voudig. Het volstaat om volgende stappen te zetten:

l. U tekent een contract met een van de leveranciers die in
Vlaanderen mogen leveren (zie rerdert.
2. U zegt het contract met de standaardleverancier op. Dat
kan u zelf doen, maar u kunt ook uu nieus e leverancier vra-
gen om dit in uw plaats te doen.

3. U wacht één volledige maand (de opze_sternrijn van een

maand begint te lopen op de eerste van de maand volgend
op de datum van opzegging).
4. Uw nieuwe energiecontract -saat in:

Handig om weten is ook dat er niets rerirndefi aan uw aan-

sluitrng of meter indien u voor een nieuu e ler erancier kiest.
Er moet dus geen vakman bij u langskonlen om uw meter of
uu elektriciteits- of aardgasleidingen aan te passen.

Nog rragert?

Hebt u nog vragen over de vrijeemaakte ener-eiemarkt, dan

kan u steeds terecht op de u ebsite van de VREG
(u'ww.vreg.be). U kunt de vre-e ook teletbnisch bereiken op

het telefoonnummer 021553. I 3.5-1.

REISPASSEN

Waar moet je op letten voor je naar de Verenigde Staten reist?

Sinds l5 mei 2003 zijn de inreisr.oonraarden voor Belgen,

in de verenigde staten drastisch leranderd.
Belgen kunnen in het kader van het Amerikaans visumbe-
leid, het visa waiver pro-sram. r'oor korte bezoeken van

maximaal 90 dagen (toeristische. prir é. tamilie. zaken, tran-
sit en indien men niet reist rnet een prir'é-boot of privé-
vliegtuig) nog steeds visumvrij naar de verenigde staten van

Amerika reizen.
Sinds l5 mei 2003 geldt de visumvrijstelling voor de VS
echter enkel nog maar voor Belgen die reizen met een nieuw
model Belgisch paspoort (internationale reispas). Wie nog

in het bezit is van een geldig oud model Bel-eisch paspoort,

heeft een visum nodig om naar Amerika te reizen.

MERKEN VAN FIETSEN

De inwoners van Zuienkerke kunnen elke laatste zaterdag
van de maand hun fiets laten merken te Blankenberge in "'t
paviljoende" en dit doorlopend tussen l0 en 16 uur. 't
Paviljoentje is gelegen in het park achter het stadhuis van

Blankenberge.
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TANDEM

Werkzoekend? Zin in een eigen zaak? Startkapitaal
nodig?

Voor wie?
Voor de werkzoekende die zijnlhaar eigen job wil creëren

door het opstarten van een eigen zaak.

Wat?
Startkapitaal zoeken én vinden!
Dikwijls lopen goede ideeën voor het opstarten van een

zaak vast op het niet verkrijgen van een lening om de start

te financieren. Tijdens een individueel gesprek worden de

verschillende mogelijkheden die het participatiefonds biedt

aan starters voorgesteld. Het participatiefonds is een federa-

le instelling die bijzondere aandacht schenkt aan opstarten-

de zelfstandigen. Waarborgen voor het bekomen van een

krediet zijn niet nodig, een goed idee wel.

Begeleidingsmogelij kheden.
Zowel voor als na de start (en het bekomen van een lening
van het participatiefonds) wordt u geholpen door een erva-

ren team. De begeleiding heeft tot doel om de starter te hel-
pen bij het uitwerken van zijn idee en hem l8 toÍ24 maan-

den na opstart te begeleiden.

Voor jonge mensen (onger dan 30 jaar) die nog nooit zelf-
standig zijn geweest is er een begeleidingstraject Van maxi-
maal 6 maanden waarin de starter zijn idee kan uitwerken.
Indien hij/zij over geen inkomsten beschikt wordt een

onkostenvergoeding van 375 euro/ per maand betaald
(maximum 6 maand).

De begeleiding is gratis voor werkzoekenden die hun zaak

opstarten met een lening van het participatiefonds!

Meer weten?
Bezoek onze website : www.mijneigenzaak.be
Bel Liesbeth Vanleenhove(projectmanager) voor een

afspraak :0591436106.
Of mail : tandem@werkhoek.be

VAN ZUIENKERKE NAAR BRUGGE :

EEN BEETJE ANDERS, EVEN DICHTBIJ

Zuienkerke is niet alleen op zich een boeiende gemeente.

het is ook bijzonder goed gelegen.

Neem nu bijvoorbeeld de nabijheid van Brugge : of je nu

kiest voor de fiets, het openbaar vervoer of de wagen, je
bent zo in de hoofdplaats van onze provincie, in 2002 nog

culturele hoofdstad van Europa. In Brugge is binnenkort
echter een nieuwe mobiliteitsplan van kracht.
Dat betekent dat bijvoorbeeld in verband met het parkeer-
beleid een aantal zaken veranderen. niet alleen voor de

Bruggelingen zelf, maar ook voor de vele bezoekers. Opdat
je niet voor verrassingen zou komen te staan, is het nuttigje
even te laten informeren over de ingrijpende veranderingen

die het mobiliteitsplan in Brugge introduceert. Dat kan op

tal van manieren : zokanje een brochure opvragen waarin
je alle inlichtingen terugvindt over de blauwe zone die

straks geldt in de binnenstad, maar ook over bijvoorbeeld
het uitgebreide fietsroutenetwerk en nieuwe busverbindin-
gen. De brochure is verkrijgbaar bij de infodienst van de

stad Brugge, Braambergstraat 15 te 8000 Brugge, tel. 050/

44.80.00, info @brugge.be.

Je kan ook surfen naar www.brugge.be en dan klikken op

"mobiliteit" of meteen surfen naar www.mobiliteitsplan.be.

Als je goed geïnformeerd bent, blijft een bezoekje aan

Brugge een plezier.

TELE VOOR WEDUWEN, WEDUWNAARS
EN WEZEN.

Reeds in 1999 werd, zonder afbreuk te doen aan het werk
van tele-onthaal, een tele voor weduwen, weduwnaars en

wezen opgericht.
Het doel is rouwverwerkenden zoals weduwen, weduw-

naars en wezen te bereiken en hen bij te staan in het rouw-
proces.

U kan deze dienst bereiken op de nummers :

052/37 05 56 091228 46 49

Ook via briefwisseling: Virginiastraat 255, 9000 Gent.

ZORGT U OOK VOOR EEN DEMENTEREND
FAMILIELID EN BENT U OOK OP ZOEK NAAR
MEER INFORMATIE HIER ROND?

In samenwerking met foton, erkend expertisecentrum voor

dementie, organiseren RDC Zonnewende en Familiezorg
WVL vzw te Oostende een reeks van drie infomomenten,
speciaal voor familieleden omtrent dementie en verward-

heid :

Sessie I : verdwaald licht...wat is dementie?
Maandag 13 oktober 2003 van l4u tot l6u

Sessie 2 : onvoorspelbaar licht... hoe gaan we om met
dementerende personen?

Maandag 20 oktober 2003 van l4u tot 16u.

Sessie 3 : dragend licht?...hoe ervaar ik de ziekte van
mijn partner, ouder, familielid?
Maandag l0 november 2003 van l4u tot l6u.

Er is telkens gelegenheid om eigen vragen in te brengen.

Wie dit wenst kan beroep doen op een vrijwilliger van de
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dienst oppas en thuisassistentie van Familiezorg wv. DE WERK\ryINKEL FEESTTE MEE
Hij/zij kan zorgend aanwezig zijn thuis bij uw partner of MET UITKERKE KERMIS !

ouder terwijl u de infomomenten volgt. Neem gerust contact
op voor meer informatie en afspraken : tel. :059170.69.53 Sinds de opening eind maart van dit jaar draait de werkwin-

kel op volle toeren.

Werkzoekenden en werkgevers kunnen er terecht bij de ver-
schillende diensten nl. Het P.W.A. de V.D.A.B. en Jobkracht
l0 van het O.C.M.W.
Andere organisaties zoals A.T.B. (arbeidsbemiddeling voor
gehandicapten) en Yambo (voor vreemdelin-een-nieuwko-
mers) hebben er hun zitdag en ook de stempelcontrole vindt
hier een onderkomen.
Veel Blankenbergenaars hebben hun u e-s naar de werkwinkel
al gevonden maar om de werkwinkel no-e meer bekend te

maken stortten de medewerkers zich in het tèestgedruis rond
Uitkerke kermis.

Veel bezoekers vonden via de rommelmarktstand hun weg

naar het muziekterras.

De kinderen konden zich uitleven in het sprin-ekasteel, lieten
hun snoetje schminken en dansten mee met de kids van "paso

doble". Deze plaatselijke dansclub -uaf verschillende dansini-
tiaties en -demonstraties. hun enthousiasme rlas besmettelijk
voor de kleintjes!

De sandwichman die ballonnen met het uerkuinkellogo uit-
deelde kon op een grote bijral rekenen.

De bezoekers werden door een quiz over de werkwinkel naar

binnen gelokt waar ze rustig de uerkuinkel konden bezichti-
gen, sommigen waren heel ijveri-e en zochten informatie op

de zelfinschrijvings-p.c.'s.
Deze p.c.'s zijn ter beschikking van alle uerkwinkelbezoe-
kers voor in-en uitschrijving en het beheer van hun eigen
VDAB-dossier. Men kan er ook vacatures en opleidingen
opzoeken en surfen op verschillende websites rond tewerk-
stelling.

Verdere activiteiten van de werkwinkel :

In de week van l5 september ging een initiatiecursus "ken-
nismaking met de computer" van start.

Geïnteresseerden konden achteraf doorstromen naar een uit-
gebreidere cursus computer gegeven door het centrum voor
basiseducatie "wijzer". Deze cursus ging door één maal per

week in de middenschool in de K. Albertlaan.
De werkwinkel staat garant voor de organisatie van derge-

lijke weekopleidingen "kennismaking met computer" gedu-

rende het ganse schooljaar.

Interesse? Neem gerust contact met de werkwinkel op telnr
050/43.35.10.

Praktische informatie :

Data : 13,20 oktober en l0 november 2003 - telkens van l4u
tot l6u (onthaal vanaf 13u30)

Plaats : familiezorg WVl. Wellingtonstraat 70, 8400
Oostende

Bijdrage in de kosten : 3 euro per bijeenkomst.
Inlichtingen en inschrijvingen : Familiezorg W.VL
Tel.059110 69 53

OEF ! NIEUW ZORG.INITIATIEF IN DE REGIO

Vrijwilligers bieden thuisassistentie aan zorgbehoevende

kinderen en volwassenen met een beperking.

Zegthet u iets.... In uw eigen omgeving oppas en assistentie

te bieden bij een thuisverblijvend kind of volwassene met een

handicap??

VZW Aanvullende thuiszorg Familiezorg w.vl.. Erkende

dienst voor oppashulp start, samen met enkele ouders en des-
kundigen, met oef! - ouders en familiezorg, gespecialiseerde

dienst voor thuisassistentie gericht naar kinderen/personen
met een handicap en hun verzorgers.

Oef! Staat voor de zucht van verlichting wanneer de moge-
lijkheid van aflossing zich eens aandient. Wij zoeken vrijwil-
ligers die even de taak van de ouders of centrale verzorger
kunnen overnemen door het instaan voor thuiswacht of het

helpen in de zorg, het samen spelen of bezig zijn.
Een boeiende opdracht en engagement om ouders of centra-
le verzorger op een degelijke wijze bij te staan! Als vrijwilli-
ger kan u rekenen op een gepaste introductie, ondersteuning
en vorming. U ontvangt een fiscaal vrijgestelde kostenvergoe-

ding en verzekering.

Spreekt u dit aan, wenst u mee te werken aan oefl? Meer
informatie? Misschien neemt u reeds in eigen kring een der-
gelijk engagement?
Neem gerust met ons contact op : 050/60.99.86 - Anne Mie
Barbier, vzw.aanvullende thuiszorg - oef!, Albertlaan 65,
8300 Knokke - www.familiezorg-wvl.be

VERDIENSTELIJKE BURGERS.

Jaarlijks huldigt het gemeentebestuur zijn verdienstelijke
burgers.

Voor het gemeentebestuur is het niet altijd mogelijk te achter-
halen welke personen in het afgelopen jaar een bijzondere
prestatie hebben verricht. Daarom deze oproep :

Wanneer u een speciale verdienste of een prestatie hebt gele-

verd of wanneer u iemand kent van onze gemeente, die zich
op de één of andere manier verdienstelijk heeft gemaakt, geef
ons een seintje.(tel. O5O/42.7 0.48)
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ZUIENKERKE PROJECT DE ROOSE

In juli 2003 is de WVI gestart met de verkoop van de 13

appartementen binnen het wooncomplex "De Roose" in het

centrum van Zuienkerke.
De l''" opendeurdag eind juni kende een vrij grote belang-

stelling.
Inmiddels is de binnenafwerking van de appartementen vol-
ledi-e afgewerkt.
Tot op heden werden reeds 2 appartementen verkocht, zodat

wij thans nog beschikken over 5 woongelegenheden met één

slaapkamer en 6 woon-eelegenheden met 2 slaapkamers.

De r,erkoopprijs varieert van 90 660.- EUR tot 152 505,-

EUR inclusief grondprijs, bouwkosten en BTW.
De appartementen zijn volledig uitgerust en bieden alle com-
fort.
De appartementen moeten niet door de kopers zelf bewoond
worden en kunnen bijgevolg verhuurd worden.
Teneinde eventuele gegadigden de mogelijkheid te geven om

nader kennis te maken met het woonproject " De Roose"

organiseert de WVI een nieuwe opendeurdag op zaÍerdag25
oktober 2003 en dit vanaf 10.30 uur tot l6 uur.

KOM OP TEGEN KANKER

Op zaterdag 20 september gingen een ganse ploeg enthousi-
aste verkopers op pad en verkochten 660 azalea' s. Wij bedan-

ken bij deze nog eens de kopers en de verkopers.

Zoals elk jaar sloten we de verkoop af met een aperitief aan-

geboden aan de vrijwilligers door de gemeente . De zon was

van de partij zodat we dit buiten konden doen op de parking

aan de achterzijde van het gemeentehuis.

Jeannine Samijn. Coördinator plantjesverkoop Zuienkerke

Op de fbto: een -eedeelte van de
"pekkers".

vrijwilligers, met name de

ombochtelijke geitenkoos
oPenbore morkten:

woe. zat. Knokke
zondag 5t. Michiels
donderdag Zedelgem
donderdognomiddog folkloremorkï Heist
vrijdog Blankenberge

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

Meetkerksestroot 76 Zuienkerke
tel. 050 - 417618

Café, en Feestzaal

De Nieuwe Blauwe Toren

Ziral voor alle gelegenheden tot 200 personen:

huu'eli j ken, communiefèesten, vergaderingen, rouwmaalti jdet.r

Eigen keuken! - Ruime parking!

Blankenbergse Steenweg2 - 8377 Zuienkerke
Tel./Fax o5ol3r 44 65 - GSM 0497142 32 98

Í-ï ri'===-t

1f'' r\ ll

í^t''&ï
t>'<Jl

VAN

TUINEN
FRE,DDY

RYCKEGEM
AAIILEG EN ONDERIIOUD

Leeglandstraat 20 8377 Zuienkerke
Tel.050/31 16 50 Fax 050/31 98 7l

GSM 0476/36 l6 50
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-OPENBARE 
WERKEN,

ONDANKS LA1VAAI EN STANK IS BELG
TEVREDEN OVER ZIJN LEEFOMGEVING

Het nationaal instituut voor de statistiek heeft in het kader
van de volksraadpleging in 2001 een rapport gepubliceerd

over de leefomgeving van de modale Belg. Dit rapport
werd door de krant Het Laatste Nieuws becommentarieerd
op donderdag 25 september 2003, en daar komt
Zuienkerke op twee domeinen als derde beste uit : de

mooiste gemeenten in Vlaanderen zijn Sint-Martens-
Latem, Schilde en Zuienkerke. De zuiverste luisteren naar

de naam De Haan, Koksijde en Zuienkerke
In de bijbehorende commentaar relativeert de krant
uiteraard het een en het ander, maar toch, het doet plezier
te horen dat je in een gemeente woont waar het goed is te
leven. Woorden die onze burgemeester, terecht, zoals nu

blijkt, vaak in het slot van zijn toespraken gebruikt.
Met toestemming van Het Laatste Nieuws publiceren wij
in bijlage het ganse artikel. - FD.

De Belg vindt in het algemeen dat zijn buurt er niet slecht
uitziet en het er redelijk proper is.

Hij vindt wel dat het er nogal stinkt en er veel lavvaai is.

Dat blijkt uit de resultaten van de volksraadpleging in
2001 van het nationaal instituut voor de stcttistiek. Daarin
werden vragen gesteld over het uitzicht en de netheid van

een buurt en werd ook gepeild naqr wat de burger virtdt
van de luchtkwaliteit en de rust.

De Duitstalige Belg blijkt het meest tevredett over :ijrt
omgeving, gevolgd door de Vlaming, de vvaal en afsluitertcl
de Brusselaar
* 9l procent van de Belgen is erg of redelijk te spreken van

het uitzicht dat hij heeft. De inwoners van de Oostkantons

zijn het meesÍ tevreden. In de top l0 staan er maar liefst
zeven Duitssprekende gemeenten met Amel op de eerste
plaats.
De inwoners van de Brusselse gemeenÍe Sint-Joost-ten-
Node zijn het minst tevreden over hun uitzicht.
* 89 procent van de Belgen is erg of redelijk te spreken

over de netheid van zijn buurt. Opnieuw zijn de

Oostkantonbewoners het meest tevreden over het propere
karakÍer van hun gemeentes. Opnieuw zijn Amel en Sint-
Joost de fwee uitersten op netheidsvlak.
* over de luchtkwaliteit in zijn buurt is de Belg minder te

spreken. S4 procent zegt dat het er lekker ofaanvaardbaar
ruikt. De Oostkantonbewoners steken er alweer bovenuit.
x over de rust in hun buurt zijn de Belgen het minst con-
tent. 16 procent klaagt ttitdrukkelijk het lawaai aan. Op
het platteland is het volgens de bewoners nog wel stil.
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LAT,{DBOUW EÀT MILIEU

Rijk is mooi
Er zijn volgens het NIS drie rederten weoront rttensen hun
uitzicht mooier of lelijker vindert. Wie irt een rijke buurt
woonL is sneller tevreden over :,ijn uit:.iclt. Wie op het
plattelond woont eveneens etr v,u'ie irt eetr olleettstaand huis
wootlt ook. Wie in een dure villa op het plattel«ncl leeft, is
clus erg te sprcken over zijn omgevittg. Dat blijkt uit de

Vlctctnrse top clrie. Mirrcler gegoeclen clie in cle stad in een

appqrtetne,fi levert, rullert clus eerder gerteigcl -ijn negatief
te oorclelert oyer hurt uit:icltt.

De rustigste De lav'aaierigste
l. Herstctltpe l. Machelen
2. Lo-Rerirtge 2. Sreenokker:eel
3. Sint-Lqureirts -1. Zarentent

Vliegencl gerals.
De drie gen'teenten w'aqr lrct nteesÍ geklcrctgtl u'ordt over
lavvaai liggen niet toevallig allernaal rortd cle luchthaven
van Zaventem. Ook in de grootsteclen snakkert cle ruensen

naar stilte. In Antwerpen vindt bijvoorbeeld eert derde dat
Itet oor Íe ?vaar op de proef wordt gestelcl. Ook in Brugge
blijkt het verre van stil. Rust wordt gevottden in de

Voerstreek, Noorcl- en Zuid- Limburg en in een deel van de

Vlacunse Arclerurcu en het Hageland.

De properste De vuilste
l. Sirtt-Mqrterts-LaÍenr l. Anfirerpert
2. Schilde 2. Mechelerr
3. Retie 3. Gent

Vuile steden

Uitzicht en netheicl :ijrt't'oor de burger onlosmakelijk ver-
bonden. Wie irt de stcrd w'oont, klaagt meer over vuile
blturten dan v'ie op het platteland woont. Wie in een rijke
buurt leeft, vindt clie properder en wie een losstaand huis
heeft, kan zijn omgeving zelf net houden. Het is dan ook
niet verwortderlijk dat ongeveer dezelfde gemeenten

terugkeren in de top drie van zowel de vuile als de prope-
re gemeenÍen. Limburgers z.ijn trouwens in Vloonderen het
meest tevreden op dit vlak.

l. Sirtt- Martens-Latern l. Mechelert
2. Sc'hilde 2. Bootrt

3. Zuienkerke 2. Gett



De z.uiverste De meest stinkende
l. De Haan l. Zelzate
. Koksijde 2. Wachtebeke

. Zuienkerke 3. Machelen

Zuiyer aan zee
"cle Vlaamse lucht lijkt pas schoon als er een frisse zee-
bries sïaat" concludeer het NIS de Vlaamse top drie
bestaat dan ook uit kustgemeenten (Zuienkerke ligt op
et*ele kilometers van de zee). De eerste niet kustgemeen-

te irt de lijst is alweer Sint-Martens-Latem. Gemeenten

als Zelzate en Wachtebeke lijden dan weer onder de

Jtare industrie in de buurt (Sidmar onder andere). In

grootsteden als Anfwerpen en Gent zijn de bewoners ook
redelijk ontevreden over de luchtkwaliteit.

Artikel uit : Het Laatste Nieuws (fw)
Donderdag 25 september 2003

RAMPENSCHADE

Met de publicatie in het Belgisch staatsblad van 12 sep-

tember 2003 wordt de hevige regenval van september
2001 als landbouwramp erkend.
Alle gemeenten van de provincie West-Vlaanderen wer-
den opgenomen in de geografische omvang van de ramp.
Enkel de schade aan volgende teelten komt in aanmerking
voor vergoeding : vlas aardappelen, wintertarwe, zomer-
tarwe. wintergerst, zomergerst, haver en triticale.

De aanvraagformulieren dienen door de geteisterden in
drievoud te worden opgemaakt en ondertekend. Het vol-
staat niet om alleen de formulieren in te vullen. Wie een

schadevergoeding wil krijgen, moet de nodige bewijs-
stukken bijvoegen.
De aanvraagformulieren zijn te verkrijgen in het gemeen-

tehuis.
De aanvraag moet worden ingediend, uiterlijk op 3l
december 2003, zelfs als het dossier onvolledig is.

Laattijdige aanvragen kunnen niet aanvaard worden.

ACTIE MODDER OP DE WEG.
BETER VOORKOMEN DAN GENEZEN....

Wij als gemeente nemen deel aan de actie "modder op de

weg" die door de gouverneur georganiseerd wordt.
Aan de landbouwers en loonwerkers vragen wij extra
zorgte besteden aan het reinigen van machines (vnl.ban-
den) op het veld vooraleer op de openbare weg te komen.
Daar waar de wegen toch nog bevuild worden, dienen zij
liefst onmiddellijk, maar in elk geval zo snel als mogelijk
gereinigd worden. De reglementering terzake is heel dui-
delijk: als er ongevallen gebeuren wordt de aansprake-

lijkheid bij de boeren en/of loonwerker gelegd!
Gevaarlijke weggedeeltes worden bovendien het best
gesignaliseerd door het gebruik van signalisatieborden

die bij de politie te bestellen zijn tel. 050141.14.14. de sig-
nalisatieborden kosten 37 euro per set van twee : daarvan
is 25 euro ten laste van de landbouwer , 6 euro ten laste

van de provincie en 6 euro tussenkomst van de gemeente.

Zorg er voor dat je door het gebruik van reflecterende kle-
dij bij het reinigen op de weg voldoende zichtbaar bent,
en zelf niet aangereden wordt!
Bovendien wordt gevraagd om bij voorkeur 48u op voor-
hand het tijdstip en de plaats van de oogstwerkzaamheden
te melden bij het lokale meldpunt politie tel.
050t41.14.14.

NIEUWE REGELGEVING GRONDVERZET
VAN KRACHT VANAF 1 JANUARIaOM.

Het onoordeelkundig en niet-reglementair gebruik van
uitgegraven bodem kan aanleiding geven tot het ontstaan

van nieuwe bodemverontreiniging.
Vanaf 1 januari 2004 is de regelgeving voor het grond-
verzet volledig van kracht. Al wie na deze datum bodem
uitgraaft, afvoert en/of aanvoert, moet bij het opstellen
van bestekken, planningen en budgetten met deze nieuwe
regelgeving rekening houden.
Wanneer de uitgraving meer dan 250 m2 bedraagt of
wanneer de uitgraving plaats vindt op een verdachte
grond is de regelgeving van toepassing.
Op de plaats van herkomst bepaalt een erkende bodemsa-
neringsdeskundige aan de hand van mengmonsters de

kwaliteit van de uit te graven bodem.
Op basis van de bodemkwaliteit zoekt de bouwheer, de

aannemer of een andere betrokkene een bestemming voor
de uitgegraven bodem.
Geregistreerde vervoersdocumenten zorgen voor een slui-
tend transportsysteem.

Meer info
- website van Ovam: www.ovam.be
- de brochure 'te maken met grondverzet? Opgelet. Te

verkrijgen in het gemeentehuis.
- Vlaamse infolijn: elke werkdag tussen 9 en 19 uur op

0800/3 02 01.

ALLES OVER SORTEREN EN RECYCLEREN!
www.fostplus.be

Dat we allemaal op één of andere manier ons afval sorte-
ren, en dat velen in de mate van het mogelijke de produc-
tie ervan proberen te beperken, is niet nieuw. In minder
dan een decennium tijd is dat ook in onze gemeente de

meest gewone zaak van de wereld geworden.
Toch bestaan er vaak nog twijfels en vooroordelen, en

blijven veel ijverige sorteerders nog met vragen zitten.
Enkele van die vragen en twijfels :

. waarom heeft het zindat ik afval sorteer?

. is het waar dat, nadat ik m'n glazen flessen kleurge-
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scheiden in de glasbol heb gedeponeerd, zij toch terug
samengevoegd worden bij de lediging ervan?
. waarom worden sommige plastic verpakkingen niet in
de blauwe pmd-zak toegelaten en andere wel?
. men spreekt wel over recyclage, maar wat maakt men

nu van de plastic flessen die ik in de pmd-zak stop?
. wat betekenen de logo's die op de verpakkingen voor-
komen ?

. hoeveel afval wordt in feite ingezameld, en wordt dit
wel degelijk allemaal gerecycleerd?

Op deze en vele andere vragen over het sorteren en recy-
cleren van verpakkingsafval geeft de vernieuwde website
van Fost plus (www.fostplus.be) een duidelijk en uitvoe-
rig antwoord.
De website bevat ook een aantal concrete en praktische
hulpmiddelen, zoals een sorteergids en praktische link
naar uw gemeente, met o.a. de openingsuren van het con-
tainerpark.
Wie op een speelse manier zijn sorteercapaciteiten wil
testen is ook aan het goede adres. Bovendien vinden geïn-
teresseerden er links naar tal van andere websites uit de

wereld van verpakkingen, afval en recyclage.

Surf er eens langs, het loont de moeite : www.fostplus.be

Samen > goed sorteren --->beter recycleren.

BINNENPLAATSEN, TERRASSEN, VOETPADEN
EN OPRITTEN...ZONDER PESTICIDEN

De opritten van huizen en garages, binnenplaatsjes en ter-
rassen met tegels, klinkers of grind: soms zie je daar

DEMEUTEMEESTER
Ronny buba aannemersbedriiÍ
OPEI{BABE E1{ PRIVAIE WERKEI{

Oostendesteenweg 71 TEL.: 050/31 67 13

8i77 Zuienherke - Houtaue FAX:050/31 02 83
BTVI BE 423 214 661 GSM: 0475/23 58 72
EmaiL : fumeulemeester@cobonet.be www.demeulemeestenonny.be

wilde planten of zogenaamde 'on'kruiden. Hoe kan je ze

het hoofd bieden - als je ze echt niet kunt verdragen? Met
pesticiden ! Dat is vergif, gevaarlijk voor je gezondheid
en voor ons milieu. Het is dus beter -én rno-eelijk!- om
pesticiden te vermijden!
Gevaarlijk voor de gezondheid. Pesticiden komen over-
al terecht. Ze worden teruggevonden in regenwater, in de

lucht, in rivieren, in grondwater. in kraandeswater en

zelfs in onze voeding. Heel wat studies wijzen uit dat

deze voortdurende blootstelling aan kleine dosissen pesti-
ciden effect heeÍi op onze gezondheid : ze veroorzaken
bepaalde vormen van kanker en leukemie. ze zijn nadelig
voor onze voortplanting en vruchtbaarheid. ze verstoren
de ontwikkeling en de werking van ons zenuwstelsel, ons

immuunsysteem en ons hormonale stelsel. Vooral bij
kinderen....
Voor meer informatie folder Bond Beter Leefmilieu, te

verkrijgen in het gemeentehuis.

EIKENPROJECT

Het eikenproject biedt elke particulier of vereniging die
zelf u'il bebossen of herbebossen tegen een aantrekkelijke
prijs een beperkte hoeveelheid inheems bosplantsoen aan.

Wij leveren u kwaliteitsplantsoen r,an 80 à 120 cm hoog
en van een erkende herkomst.

U kan 50 of 100 boompjes kopen kostprijs 48.50 euro (50

boompjes) - 78 euro ( 100 boompjes)
Ze worden verkocht in pakjes van 25 per soort.
Folder te verkrijgen in het gemeentehuis

JABBEKE - OUDENBURG

BEGMFENISSEN . CREMATIES . GMFZERKEN . FUNEMRIUM

www. begrafenissen-tavernier. be

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

Fax 050 - 81 4291

lowysh Sluizenstraat 67169 8450 Bredene

ïel. 059/33 33 99 Fax 059/33 29 69
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-CULTUUR
OPEN MONUMENTENDAG
OP ZONDAG 14 SEPTEMBER 2003.

Open monumenten dag 2003 had dit jaar als thema "steen".
Deze nationaal en internationaal georganiseerde dag tracht
invloeden uit de oudheid iets dichter bij ons allen te bren-
gen. De cultuurraad Zuienkerke heeft getracht dit duidelijk
te maken met een tentoonstelling in Spietsela en een -qelei-
de rondrit door onze polders.
Het begon allemaal met een aantal vergaderin-uen. waar al

vlug bleek dat het niet zo eenvoudig is om een tentoonstel-
ling rond dit onderwerp te organiseren. Maar ideetjes bren-
gen nieuwe ideeën waardoor al gauw een echte tentoon-
stelling op zijn poten stond, waar alle baksteen ooit gebak-
ken en gevonden in onze omgeving mooi op een rijtje
stond. Hoe kwamen die natuurstenen die bij de kerken
gebruikt werden tot bij ons? Wie herkent de 'moefen' niet
en de 'vt' op de Vital Troch bakstenen. De talrijke scherven

afkomsti-e van gevonden aardewerk uit de Romeinse tijd -

de drag.30 -eevonden te Nieuwmunster en gemaakt rond de
2de eeuw na Christus zijn maar enkele van de vele juweel-
tjes die het bekijken waard waren.
Om de voeling met het echte leven in en rond een veldoven
beter aan te voelen zorgde de heer Leon Eeckeloo voor een

uitgebreid, bijna emotioneel aanvoelend verhaal over de

opbouw, het leven en werk bij de laatste veldoven van

Meetkerke, gelegen tussen de Brouwerijstraat en de
Klinkestraat.
Maar geen baksteen zonder klei, zonder grondstof om de
klei te bakken.
Het ware wel eens interessant aan te tonen, waar dat alle-
maal in de polderbodem te vinden was en nog altijd is. Dhr
Georges Suvee die de bereidwillige hulp kreeg van prof

Verplancke - bodem fysica univ Gent - zochten en vonden
een bereikbare plaats, maakte de nodige grondboringen om
een juiste plaats te vinden om er een diepe put te graven.
Dank zij onze technische dienst van de gemeente werd op
het hooiveld van mevr Van der Briele een groot gat in de
grond gegraven en aldus aangetoond waar klei en turf te

vinden is. (sommige passanten dachten reeds dat we olie
gevonden hadden!! )
Het busje van de gemeente bracht ons onder leiding van de
welbespraakte Phillipe naar de verschillende locaties in de
polder. waar we na een weldoende stop met zelfgemaakte
kruidenlikeur nog een gedegen uitleg kregen van Wouter en

Joris Deschoolmeester over de verschillende natuursteen en

de komende restauraties aan de kerk te Nieuwmunster.
Dank zij het mooie weer een Íàntastische belevenis.

Frank Duron

Over de tentoonsÍelling, het verhaal rond de veldovens in
onze polde6 het vervoer van sÍenen en veel meer is een klei-
ne handige brochure te krijgett in het genteentehuis bij
Arutie. Vragen maar (zolang de voorraad strekt).

CULTUURCAFE 2OO3

Op vrijdag 7 november organiseert de gemeentelijke cul-
tuurraad opnieuw een cultuurcafé. Het wordt weerom een

schitterende avond met muziek en toneel.
De jonge groep Ant Blue. met Wouter Verstraete uit
Nieuwmunster aan de drums, staat als eerste op het pro-
gramma. Zij brengen een mix van eigen werk en gekende
covers. Hun nummers zijn zacht-melodieus en krachtig
tegelijk, met indrukwekkend zuivere vocale partijen en
haarscherpe gitaren. Wie een voorproefje wil, kan naar

www.antblue.tk surfen en daar een paar songs beluisteren.
Daarna is het de beurt aan Sieber Marly die het publiek
ongetwijfeld een memorabel vervolg op zijn prachtige
monoloog van vorig jaar zal serveren.
Na de pauze brengt Moving Easy een waaier van gekende
melodiëen, geen muziekstijl of genre is hen vreemd; zij
schakelen vlot over van dixie naar pop en terug. Kwaliteit
én ambiance verzekerd!
Dit alles wordt u gratis aangeboden.

Afspraak dus op vrijdag 7 november om 20u in het
Breughelhof te Meetkerke.

Dhr. Maes 54ee.ft een getlegen uiÍleg, uuttguutrde de rcstuuroties
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CULTUUR OP VERPLAATSING

De brochure cultuur op verplaatsing werd door middel van

een algemene bedeling in de eerste helft van september ver-

spreid. De Zuienkerkenaar kreeg de kans om zich op te
geven voor een dansvoorstelling (Eros Flux van Randi De
Vlieghe), een vertelling (Broere door Bart Moeyaert), een

komedie (de Revisor geregisseerd door Dirk Tanghe) en

een concert (Strau8 jr. door Anima Eterna). Bij de verschij-
ning van dit Polderkrantje zijn de inschrijvingen voor deze

voorstellingen al afgesloten.
Toch kunnen we nu (twee weken voordien) al zeggen dat de

belangstelling een stuk groter is dan bij het (bescheiden en

prille) aanbod van het voorjaar. Het geeft ons goede moed

en inspiratie om u voor het voorjaar van2004 een even aan-

trekkelijke selectie voor te schotelen. U hoort er nog van!

ZOMER 2OO3 . LANDART.KUNST

Kunstenaar Wilfried Van Wynsberghe keek deze zomer

naar het Zuienkerks landschap en stelde zich de volgende

vraag : "Was Christo aanwezig te Zuienkerke?"
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- JEUGD
SPEELPLEINWERKING DE PLOETERS KERSTFUIF VAN DE JEUGDRAAD

De uerking van het speelplein gedurende het groot verlof Op zaterdag 20 december organiseert de jeugdraad van
juli en augustus was nogmaals een groot succes. In juli Zuienkerke een kerstfuif voor de zes- tot twaalfjarigen.
waren er gemiddeld 106 kinderen aanwezig met een top- Deze vindt plaats in de Notelaar, van l7u tot 20u.
da_e van 160 inschrijvingen. In augustus waren er De fuif wordt voorzien van animatie en het is ook moge-
gemiddeld 92. lijk om een lekker hapje te eten.

Dit succes is mede te danken aan de medewerking en

financiering van het jeugdsportcontract 2003 met twee Voor meer informatie kun je terecht op de jeugddienst bij
maal paardrijden. Inez Goderis,050142 70 48 of inez.goderis@publilink.be
De 3 monitrices en een l0-tal jonge medewerkers mogen
dan ook wel gefeliciteerd worden met het prachtig werk
dat ze presteren gedurende de verlofperiode om de kinde-
ren een afwisselend en aangenaam programma aan te bieden.

Er is opnieuw speelpleinwerking gedurende de herfstva-
kantie van maandag 27 oktober tot en met vrijdag 3l okto-
ber 2003.

R. De Clerck
Voorzitter speelpleinwerking.

ffi MARC \/ANTOO
Grond-,tuin- en afsluitingswerken

o Tuinaanleg en onderhoud

o Leveren en openspreiden van teelaarde

o Machinaal zaaien van gazons vanaf 100 m'

o Specialisatie kustbeplantingen

o Draineerwerken

NIEUWE STEENWEC 3BA

8377 ZU!ENKERKE

marcvanloo@pandora.be

www.marcvanloo.be

BTW BE. 672.094.489

TEL. 050 41 43 11

FAX 050 42 85 99

csM 0475 61 51 37
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-SPORT ETI VRIJE TIJD
ZEVENTIENDE SPORTQUIZ

Decembermaand ... quizmaand.

Op zaterdag l3 december 2003 organiseert de Zuienkerkse

sportraad haar jaarlijkse sportquiz.

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 maxi-

mum 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 : voorzitter Alain De Vlieghe

Tel. 050/41.55.42.

TURNEN MET VAKANTIEGENOEGENS

Na een warme, droge zomer starten we op 16 september

2003 terug met een nieuwe lessenreeks onder leiding van

juffrouw Nadine.

Deze oefeningen zijn geschikt voor jong en oud, man of
vrouw.

De tumlessen worden georganiseerd in samenwerking met

het gemeentebestuur.

Hebt u interesse

Info: Edith Dekeyzeq tel. 050/ 41.35.62

Waar ? Sportzaal gemeenteschool Zuienkerke

Wanneer: elke dinsdag om 19 uur

Kom gerust eens langs, ook na l6 september kan je je nog

inschrijven

SKEELERTOCHT

Op zondag 6 juli 2003 organiseerde Martin Schouteeten

zrjn jaarlijkse skeelertocht.

De skeelertocht door de Zuienkerkse Polders werd aan een

gemiddelde van 225 km per uur -eereden over een afstand

van 60 km. De start werd ge,seven door de schepen van

sport Alain De Vlie-ehe. De tocht werd afgesloten met een

nade en een droogje in de cafetaria.

c0lffl|nr
VOOR HIJ EN ZIJ

uw biokapper

BLANl(ENBERGSESTEENWEG 40 A

8377 ZUIENl(ERl(E

rEL. & FA)( 050/31 85 52

Gesloten op zpndog
en moondog
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-BIBLIOTHEEK
EEN GREEP UIT DE AANWINSTEN

VOLWASSENENAF DELING - ROMANS

TITEL AUTEUR
De verborgen glimlach Nicci French
De droogte Hernran Brusselrnans
De vergeet mij niet-sonate Santa N4ontefiore

II]FORMATIEVE BOEKEN

TITEL AUTEUR
Albert II : l0 jaar koning Brigitte Balfoort

Barend Leyts
Pol Van Den Driessche

Mighty roses = Wondere creaties Olaf Schroers
met rozen Hilde Erlbacher
Het koken van een ei en andere Len Fisher
alledaagse verschijnselen
verklaard

DE EERSTE LETTERS ...

DE EERSTE LEESBOEKJES

In elke huiskamer zijn ze te vinden en kinderen zijn er gek
op. Strips, ja daarover hebben we het, danken hun succes
vooral aan de wisselwerking tussen woord en beeld die
hen zo typeert. Zonder twijfel is het jonge volkje er dol op
omwille van de combinatie van eenvoudige actie en

humor.

Net als in verhalen in boekvorm, zijn er ook in beeld-
verhalen grote kwaliteitsverschillen. Er zijn foeilelijke
strips en er zijn juweeltjes van woord en beeld. Net als bij
andere boeken komt het erop aan kinderen in contact te
brengen met variatie, met diverse verhaal- en tekenstijlen,
met verschillende genres, met originele boeken en die zijn
net zo goed onder de strips te vinden.

Onze bib biedt de betere strips aan. Je vindt er een

degelijke en gevarieerde stripcollectie waarin alle genres

vertegenwoordigd zijn. Ook dit jaar werd ons aanbod voor
de zomer aangevuld met de recentst verschenen albums.
Goed nieuws voor onze striplieflrebbers.

Lekker en licht :

feestelijke slankrecepten
met bodystyling

Francine Vermeiren

Algemene bouwonderneming

Eddy De Mey

Alle nieuwbouw.
Renovatie en verbouwingswerken

Kerkhofstraat 4
8377 Houtave-Zuienkerke
Tel. 050132 3219 Fax. 050/32 10 25

Gsm.0475125 19 l0 Gsm. 04ll136 56 90
E-mail : eddy.demey @ cobonet.be
www.eddy-demey.be
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- POLITIE
IS U}V HUIS OF HANDELSZAAK
VOLDOENDE BEVEILIGD
TEGEN INBRAAK?

In België behoort inbraak tot de vijf belangrijkste crimi-
naliteitsvormen en daarom werd besloten om de inbraak-
preventie als één van de prioriteiten van het zonaal veilig-
heidsplan te beschouwen.
Denk niet dat inbraak altijd de andere overkomt. Ook u
kan ongewenst bezoek krijgen. Een minimale kans, maar

toch...
Voor het slachtoffer betekent inbraak een catastrofe die
niet alleen in financiële termen kan worden uitgedrukt.
Slachtoffers van inbraak hebben vaak veel moeilijkheden
om de schok te boven te komen en het trauma kan ver-

schillende maanden duren.

In de meeste gevallen zou de inbraak echter kunnen ver-

meden worden. Veel woningen zijn immers weinig of niet
beschermd tegen deze vorm van criminaliteit. Door rela-
tief eenvoudige maatregelen te nemen, kunnen de risico's
aanzienlijk verminderd worden.

De technopreventief adviseur. die een specifieke opleiding
kreeg, is de bevoegde persoon om u te helpen bij de keuze

van geschikte maatregelen om het risico op inbraak zo

laag mogelijk te houden. Er wordt gestreefd naar verbete-

ring van het hang - en sluitwerk en naar het bereiken van

een evenwicht en een gezond veiligheidsgevoel.

De politiezone Blankenberge - Zuienkerke heeft hiervoor
een samenwerkingsakkoord met de preventiedienst van de

stad Blankenberge. In de preventiedienst zijn twee tech-
nopreventief adviseurs actief die u gratis en vrijblijvend
helpen om uw woning te beveiligen.

Daarnaast zijn deze twee technopreventief adviseurs ook
erkend door de federale overheidsdienst binnenlandse
zaken voor het beveiligingsadvies van zelfstandigen. Deze

hebben door een nieuwe maatregel van de t'ederale over-
heid immers recht op een verhoogde fiscale aÍirekbaarheid
voor de beveiliging van hun beroepslokalen.
Maak nu een afspraak r.net de technopreventief adviseur!
Voor meer informatie of een afspraak kunt u terecht bij de

preventiedienst. stad Blankenber-ee op het nr.

050142.99.42.. Binnenl4n l-l-l of 208.

A

-&EuKENs

DovY
EEN NOOIT

EERDER GEZIENE
PRIJS- I(WAIITE ITSVERHOU DI NG ! ! !

KoM GERU' .^t,-Ël''ff5i 8l'silït?, ,*,r,,r,r*
PRUSOFFERTE

Blqnkenbergsesleenweg I O

ïel. O5O/3I .l I .34

8377 Zuienkerke

www.dovykeukens.be
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r VEREÀ\r/G/NGEN
KBG ZUIENKERKE.

Het bestuur van KBG Zuienkerke speelde met het idee het
imago van de seniorenvereniging op te krikken en tevens
iets doen voor het goede doel. Op 6 mei 2001 werd er
gestart met het verkopen van "rommel" op de Zuienkerkse
prondelmarkt. In 2001 bracht deze actie 6000 oude
Belgische frankjes op.
Zoals voorgenomen werd er op zoek gegaan naar een goed
doel. Na rijp beraad werd er opdracht gegeven aan een

verdeler van verzorgende artikelen om dertig collies te
maken ter waarde van 400 bef die dan via het Wit-Gele
kruis werden rondgedeeld over Groot-Zuienkerke.
ln2002 bracht de rommelmarkt 150 euro op, waarvan er
100 euro werd gespendeerd aan de aankoop aan een geslo-
ten aanhangwagen om de niet verkochte goederen op te
bergen tot het vol,eende jaar en de overige 50 euro werd
geschonken aan het sinterklaascomité.
2003 bracht de KBG 200 euro op en op 8 juli ll. werd een

cheque overhandigd aan de dienst PalliatieveZorg Noord
West-Vlaanderen.
Oproep qatr de lterolking.
Wanneer u stqrt aut de vvinler- of lenteschoorunaak, werp
niets weg, nra«r breug heÍ binnen bij één vail de bestuur-
sleden vqn KBG Zuienkerke.

Nieuwe leden zijn ook altijd welkom.
Alfons Decloedt - Voorzitter.

BARBECUE VAN DE WEIMANSTRAAT

Vrijdag l1 juli kende de Weimanstraat haar eerste barbe-
cuefeest. En of het -ueslaa-ed was, prachtig weder, mooie
locatie en 84 ingeschrevenen. Een grote proficiat aan de

inrichters met name op de eerste plaats Martine en
Romain, en zoon Benny van nummer 15. Zij verdienen
alle lof voor dit prachtig initiatief om een straatbarbecue in
te richten. Medeinrichters als Johan, Katrien, Nathalie en
Herman hielpen mede aan het welslagen van dit groots
f'eest. Medeinrichtster Nicole moest spijtig genoeg om
medische redenen afttaken.

Gedurende 8 uren klonk de muziek over de vele feestten-
ten en de kinderen speelden en tekenden lustig op de
straat. De foto getuigt van dit prachtig samenzijn en ieder-
een was vanzelfsprekend zeer tevreden.
Aan alle mensen die opkwamen een dank-je-wel, en tot
oudejaarsnacht.
We doen voort, het was plezant en dankbaar.
Herman Braem

DE ZOMER VAN BILJART 2OOO

De Zuienkerkse biljartclub biljart 2000 trakteerde op zon-
dag 3 augustus 2003 de leden met een polderarrangement.
Echtgenotes en kinderen fietsten mee, de zon was van de
partij, het bestuur zorgde voor de nodige volkse animatie:
gevolg een reuze dag.
Een tip voor andere verenigingen: verwenje leden eens op
een polderarrangement. Succes is verzekerd.

CHARMANTE EN GRAPPIGE POEZIE MET
HARTIGE HAPJES EN DITO DRANKJES.

Op maandag l0 november 2003 organiseert het
Davidsfonds een poëzieavond.
Caroline Taeckens en Jacques Debuck brengen luchtige,
grappige, charmante en ontroerende stukjes poëzie.
Tussendoor zorgen wij voor hapjes en drankjes en gaan de
Italiaanse toer op.
Wie zwaartillende toestanden verwacht is verkeerd, wie
houdt van pittige poëzie, van gezellig samenzijn, van lek-
kere hongerstillers met een aangepast wijnde mag deze
avond zeker niet missen.
Plaats, uur, prijs vindt u later op onze affiches of op uw
uitnodiging.
Inlichtingen bij Jeannine Samijn 050/41 l9 35
of 0474165 56 85
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BLOEDGEVERS VAN ZUIENKERKE

De laatste bloedinzameling van 2003 gaat door op 9
december. Voor elke bloedgever hebben wij weer een
mooie eindejaarsattentie voorzien.
Door de strenge regelgeving inzake bloedgeven worden
regelmatig mensen geweigerd. Wij blijven erop aandrin-
gen dat bloedgevers nieuwe bloedgevers mee brengen, dat
wie gezond is er even bij stil staat dat hij/zij misschien
iemand kan helpen met zijnlhaar bloed. Zuienkerke is
gekend voor zijn vele jonge bloedgevers. Een plezante
illustratie hiervan : een jong meisje besluit om bloed te
geven, overtuigt haar moeder het ook te doen en zijn
brengt dan weer een vriendin meel Als dat niet "keitof is.
De bloedinzamelingen van 2OO4 gaan door op volgende
dinsdagen : 9 maart, 8 juni, 7 september en 7 december
2004.
Het souper van 2004 gaat vroeger door dan gewoonlijk,
namelijk op 7 februari. Hou dus die avond vrij. We probe-
ren er weer een aangename avond van te maken aan een
zeer schappelijke prijs voor elke bloedgever, gratis voor
de gevierden en aan een eerlijke prijs voor de partners.
Jeannine Samijn, voorzitter vriendenkring van bloed-ee-
vers,Tel.: 050 4l l9 35.

VOORSTELLING ANSICHTKAARTEN

Op 23 juli ll. werd door VVV Zuienkerke tijdens een pers-
conferentie de nieuwe ansichtkaarten voor-eeste ld.

CAre - PEr]-AVR.J4NT
KÈvttKALít)DC
BLANKENBERGSE STEENWEG 66

8377 ZUIENKERKE
05014279 27

gezellig interieur
specioliteit von ribbeties, cöte à l'os

meeneemgerechten mogel i ik
menu's, steengrill en fondue op reservotie

iedere werkdog dogschotel

woensdog gesloten àn t 
^ui 

tot I oktober
woensdog en donderdog geslotenvon I oktober

tot 1 mei schoolvqkontie olle dogen geopend

l-
I«BC
verzekenngen

Michel Beirens-Erna Willems

Oostendsesteenweg 92
8377 Houtave-Zu ienkerke

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

TempelhoÍ 65
8000 St. Pieters Brugge

CDV nr: 30876

ALLE VERZEKERINGEN
BELEGGINGEN

En vooral een vakbekwame service
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I VEILIGHEID EÀí GEZONDHEID-
HEPATITIS C

In België zijn 100.000 mensen besmet met het Hepatitis C
virus, maar slechts I tot 3Vo weet dat ze besmet zijn. Die
verontrustende cijfers kunnen alleen nog naar beneden als

de dragers worden opgespoord, zodaÍ ze de besmetting
niet langer kunnen doorgeven en bovendien adequaat kun-
nen behandeld worden.

Velen voelen zich in de eerste jaren na de besmetting niet
ziek. De ziekte uit zich meestal in vermoeidheidsklachten.
Het kan l0 tot 20 jaar duren voor eventuele symptomen
optreden.

Hoe kun je je laten testen?

Je huisarts kan je bloed laten testen op de hepatitis C-anti-
stoffen. Als deze antistoffen positief zijn, zalje huisarts je
doorsturen naar een leverspecialist die bijkomende bloed-
testen zal uitvoeren om na te gaan ofje chronisch geïnfec-

teerd bent: d.w.z. of het virus zelf nog in je bloed detec-
teerbaar is

OPSPORING
VAN BAARMOEDERHALSKANKER

Baarmoederhalskanker is gemakkelijk op te sporen en te
genezen, als de ontdekking en de behandeling in een

beginnend stadium kunnen gebeuren. Bij vrouwen die
ouder zijn dan dertig. stijgt de frequentie gevoelig.

De symptomen \ an baarmoederhalskanker zijn meestal

kleine bloedin-een buiten de menstruatie of na geslachts-
verkeer. De symptomen wijzen niet automatisch op kan-
ker, maar ver-qen toch een medisch onderzoek.

U kan gratis informatie aanvragen of raadplegen over
baarmoederhalskanker en de opsporing ervan via de web-
site www.kanker.be
Met uw vragen over de ziekte of de opsporing kunt u ook
terecht op de gratis telefonische hulplijn kankerfoon :

0800 rs 802

GRIEP? GRIEP? HOERA!

Je hebt koorts, er lopen koude rillingen over je rug, je
voelt je binnen enkele uren ziek met hoofdpijn, spier-en
gewrichtspijnen, een rauwe keel, een droge hoest,...het
besluit is meestal snel genomen : een zware verkoudheid
of griep.

Griep is echter niet zo onschuldig als een gewone ver-
koudheid, je moet er dan ook voorzichtiger mee omsprin-
gen. Dicht bij elkaar praten, hoesten of elkaar een hand

geven kan al voor besmetting zorgen.

Waarom vaccinatie?
Je kan griep enkel voorkomen door vaccinatie. Voor de

ziekte zelf bestaat er geen behandeling. Onderzoek heeft
uitgewezen dat het vaccin in 75 tot 807o van de gevallen

bescherming biedt.

Griepvaccinatie is sterk aan te raden bij :

- 65-plussers
- mensen met een zwakkere gezondheidstoestand : hart- en

nierpatiënten, suikerzieken, personen met een chronische
ziekte van de luchtwegen of met verminderde weerstand
door behandeling of ziekte (chemo-, cortisonetherapie,
hiv-besmetting,...)
- mensen die met bejaarden of met chronische zieken in
contact komen: artsen, ziekenhuis -en rusthuispersoneel,
hulpvaardige familieleden of vrienden,...

Wanneer vaccineren?
Je laat je best vaccineren tussen half oktober en half
november. Het vaccin beschermt pas na twee weken en

gedurende één winterperiode. Elk jaar opnieuw moet je
een vaccin krijgen.

Hoe kan ik me laten vaccineren?
Je kan het vaccin met een voorschrift van je arts halen bij
de apotheker. He kost maximaal 9,05 euro (365 bef.). Als
je ouder bent dan 65 jaar of je hebt een chronische aan-

doening, dan betaalt het ziekenfonds het griepvaccin
gedeeltelijke terug. Je dient enkel een persoonlijk aandeel

van maximaal 5,45 euro (220 bef) te betalen.

Een griepvaccinatie is elk jaar nodig.
Griepvaccinatie : praat erover met je arts.

E.M TECHNOLOGIE

Gezondheid: " Je kan er meer aan doen dan je denkt"
Onder dit motto worden er twee informatieve kooklessen
en twee voordrachten over EM georganiseerd.
1. Informatieve kooklessen over :

I - de zoete pompoen = een van de gezondste en voed-
zaamste groenten van de herfst en de winter

- natuurlijke anti-oxidanten = beschermers van onze
gezondheid (wat doen ze ? - waarin zitten ze? -
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hoe gebruiken we ze? ...) voordrachten.

2. -suiker en zoetmiddelen = hoe (goed) gezond is zoet ? - EM kunnen we dagelijks -eebruiken om ons ntilieu. onze

En welk zoet is goed? voeding en onze gezondheid te verbeteren.
- vers en rauw fruit is gezond, maar niet voor iedereen. - EM gebruikers van Zuienkerke en ont-eevin-e zrjn bereid

Hoe verwerk je het? En hoe bewaar je het?... hun ervaringen door te -seven.

2.voordrachten over EM-tecnhnologie Voor meer inlichtingen en acti\ iteiten zie

Er is reeds informatie over EM (=effectieve micro orga- - evenementenkalender achteraan

nismen) verschenen in het Polderkrantje van april 2003. - bel 050/41.53.13 (Cecile Strubbe)
Maar voor de meeste mensen is dit nog helemaal nieuw. 031239.91.15 (Katrien Cocqurt. diëtister

Wegens de groeiende belangstelling voor EM en haar 051112.77.73

vele toepassingsmogelijkheden zijn er opnieuw twee - info@liquidgreen.be . www.liquid-green.be

Bloemenweelde

Ezelstroot I I I
8000 Brugge

Tel. 050/33 35 76
Fqx 050/34 19 93

lndustrie Zone Blauwe Toren

Blankenbergsesteenweg 350

8000 Brugge

Tel.: 050i31 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

CENTRUM HOUTA]/E
RISTORANTINO - GALERIE - TE,{ ROOTT

TRAVALTE
7- 8 e ezuw s e ha a, esrnids e

Suggestiemenu oon € 25 en € 38

. Grillodes op houtvuur.
. Filne gerechten en Poling .

. VERRASSENDE WIJNKAART .

. Dogverse rcomiis en snocks.

Open: vriidog en zoterdog vonof 
,l8.30 

u.

zondog ,ono[ I L30 u.

Teo-room tot I8.30 u.

Tel 050 32 00ó3
Reservotie gewenst (30 coverts)

EryA

schilkrilen

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

))



-DERDE WERELD
11.11.11 BELOOFT EEN 'NAT' NAJAAR.

1.2 miljard mensen hebben geen toegang tot drinkbaar water.
Tegen 2015 moet dit aantal worden gehalveerd. Zo staat het
in de millenniumverklaring van de Verenigde Naties. Zoals
het er vandaag uitziet is zelfs dit bescheiden streefdoel
clnhaalbaar. Integendeel, de vrijmaking van de watermarkt
houdt volgens ll.ll.ll ernsti-ee bedreigingen in voor de

§'atertoegang in het zuiden. De campagneaffiche laat aan

duidelijkheid dan ook niets te wensen over: "geen geld, geen

rvater?" Het beeld toont een moeder met kind, voor wie vers

drinkwater een veÍre droom is -seworden.

Voor de bedenkers van de Gats-akkoorden (General
Agreement on Trade in Services) zijn privatisering en libe-
ralisering wondermiddelen om overal ter wereld de water-
voorziening spectaculair te verbeteren. Onze partners in het
Zuiden vertellen een ander verhaal: enorme prijsstijgingen,
slechte bevoorrading. totale uitsluiting van de armen, ...

Zobrak er in Nelspruit. Zuid-Afrika, een cholera-epidemie
uit omdat de ho-se prijs mensen er verplichtte over te scha-

kelen op vervuild rivierwater.
In Ghana leidde de komst van privé-uitbaters zelÍi tot een

prijsstijgin-s r an I l -5r7.

Gelijkaardi-ue verhalen zijn er in Bolivia, Filippijnen en tal
van andere landen.

Voor ll.ll.ll is het duidelijk: de Europese Unie wil het

Gats-akkoord gebruiken als breekijzer om voor Europese
watermultinationals toegang te forceren tot de markten in het

Zuiden.
Samen met de uerelduijde beweging voor een andere glo-
balisering wil I l. I l. I I deze onderliggende agenda blootleggen.
Voor ll.ll.ll is het priratiseren van een essentiële dienst
zoals watervoorziening enkel bespreekbaar als dit gebeurt
binnen een duidelijk kader dat via waterdichte contracten
rnet de overheid voorziet in minimumvoorzieningen voor de

allerarmsten. in prijscontrole. in hoge kwaliteitsnormen, in
afïoende milieubescherming enz. Dit kader ontbreekt van-
daag volledi-e in de onderhandelin-een.

In het weekend van 1l november zullen meer dan twintig-
duizend mensen uit 375 comités in heel Vlaanderen de straat

op gaan om financiële én politieke steun te vragen aan de

bevolking tegen deze nefaste ontwikkelingen.
Ook Zuienkerke werkt dit jaar opnieuw mee!!
Rond de periode van I I november 2003 zullen onze mede-
werkers u aanspreken.

Er worden wenskaarten (5 euro) en een Í'luostiften verkocht
(6 euro).
We vragen ook dit jaar opnieuw uw steun.

Medewerkers aan de financiële actie zijn steeds wel.liom en

nemen het best contact op met de verantwoordelijke van hun

gemeente:

HOUTAVE:
LUDWTG VANDERBEKE (TEL. 05Ot41.23.89)

MEETKERKE:
HENRI CUYPERS (TEL. O5O/32.00.72)

NIEUWMUNSTER:
BERNARD DEJONGHE (TEL. 050/4 1.50.66)

ZUIENKERKE:
JEANNTNE SAMTJN (TEL. 0s0/4r. 19.3s) &

MARTTNE VAN LOOCKE (TEL. 0s0/39.1s.05)

l.J-J ndimo
IMMOBILIEN BVBA

TANIA ROOSE VERHUUR .VERI(()OP

WENDIM0 BUBI. / Jokírool 14 / 8420 WENDUINE

TTLEFooN (0150 / 4272 \sl rAx (0150 / 42 4s 27

WWW.WE1.lDIMO.BE

Dameskapsalon

GIDICO
de decker chantal

nieuwe steenwes BB t'§6O
8377 Zuienkerke exclusively
tel. 050/41 84 14 professional

Drnr VINToRRE

uw sPeciolist in de streek

voor olle interieurinrichting

(keukens, bodkomers, sloopkomers, etc,...)

Ook olle schriinwerk op moot.

Brugse Steenweg I

8377 Zuienkerke

tel. 0495 47 55 37

)a



-BURGERLIJKE STAND
GEBOORTEN

JONAS VAN HECKE, zoontje
van De Wint Annick en van Van
Hecke Tom, geboren te Brugge op
7 augustus 2003, wonende te
Houtave.

YANNIS POLLET, zoonde van
De Vlieghe Heidi en van Pollet
Kris, geboren te Oostende op 14

augustus 2003, wonende te
Zuienkerke.

LENNY VANDIERENDONCK,
zoontje van Keukelinck Nathalie
en van Vandierendonck Wim.
geboren te Brugge op 30 augustus 03.

EMIEL DEMELIN. zoonde van
Martens Ilse en van Demelin
Thierry, geboren te Knokke-Heist
op 30 augustus 2003, wonende te
Nieuwmunster.

MASSIMO VANDEN BROUC-
KE, zoonde van Aneca Katia en
van Vanden Broucke Geert, gebo-
ren te Knokke-Heist op I I septem-
ber 2003, wonende te Zuienkerke.

THIBO DELODDER. zoonrje van
De Leyn Sabine en van Delodder
Koen, geboren te Brugge op 2l
september 2003, wonende te
Zuienkerke.

Wii wertsen Jonas, Yarttti.s, Lentn',
Efiiel. Massirno en Thibo een
lortg, gez.ond ett gelukkig levett
toe!

HUWELIJKEN

VERHOEVEN RANIA, geboren
te Blankenberge op I april 1979

en LEPLAE BJORN, geboren te

Kortrijk op I december 1979,
gehuwd te Zuienkerke op 5 juli
2003.

DESUTTER CHRISTEL, geboren

te Brugge op I I oktober 1979 en

DEMEYERE FILIP. geboren te

Blankenberge op 30 maart 1980.
gehuwd te Zuienkerke op l2 juli
2003.

VANDEWALLE LEEN. geboren

te Blankenber-se op 25 au_ur.rstus

1981 en DE LAERE STIJ\. gebo-

ren te Bru-s-ee op 20 decenrber

1977. gehuwd te Zuienkerke op I 9
juli 2003.

ALEXANDROVA ELENA. _uebo-
ren te Sint-Petersburg op 2l janu-
ari 1976 en DESOETE PASCAL.
geboren te Brugge op 26 mei
l96l , gehuwd te Zuienkerke op 24

september 2003.

P rufi c' i cr t aon d e j ort g g,e lt u,,vd ert !

STERFGEVALLEN

DECLOEDT ROGER. geboren te
Maldegem op 2-3 juli 19-10 en
overleden te Zuienkerke op 9 sep-

tember 200-3. echt_senoot ran \an
Canneyt Monique.

VAN HOUCKE JULI.\. geboren
te Brugge op 3 september l916 en
overleden te Blankenberge op ll
september 2003 u'eduu e \ an

Deklerck Robert.

\\'ij biedetr de lhtnilie
ort :.e clee I netn i n q «ott.

JUBILEUM

Het leek ott.; truttig t,nt ltitr ec'tt klcirte
toelit'htittq te qeren.

Ieder jubilerend paur kri.i,:t lte:L't'k
vtn de scltepert van .feesreli_ikiretlt,tr
vóór de luor'elijkst'erjuardug otrt irt.fi tr-

tttulie le gerett en itt Ie xitttttn í,I(r'
eert aarfial :akett.
Eért't'ort de vragen is qf de.Í'eestc'lirtsett

willen verntelcl v'ordert itt ont irt.Ítt-

blad.
De wil van de personen àr À-rtcrrie

wordt hi e rin volledi g ge re spe t-t e e rd.

Vandaar dat sonunigen ttrct .tot() \'er-
schijnen (al of niet unringd dttttr ltttn
familie en/of de genteettelijkc' orer-
heid), anderen enkel tnet ndont rer-
nteld w,ordert en dat nog «nderetr - op

lnut uitdrukkelijke vro«g - nil-'t tL'r-
meld worden.

JENNY DEMAECKER EN ACHIEL
GOETHALS
Op 9 juli 1953 trouwde Jennr
Demaecker met Achiel Goethals. Zij
blikken terug op 50 gelukki-ee jaren en

vierden dit samen met kinderen. klein-
kinderen, familie en vrienden op 20
juli. Ook het gemeentebestuur uas
vertegenwoordigd.

FRANCINE HOSTE EN GENTIL
VERMEIRE.
15 september 1953 was de -erote dag
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voor Gentil
Vermeire. Zij
dag te vroeg
door familie
delegatie van
zig.

Vermeire en Francine
huwden te Houtave. Eén

vierden zij feest omringd
en vrienden. Ook een

de gemeente was aanwe-

ALICE POLLET EN GASTON
DUBOIS
Op 23 september was het eveneens 50
jaar geleden dat Gaston Dubois en

Alice Pollet mekaar hun ja-woord
gaven te Meetkerke. Op l5 september
ging het college van burgemeester en

schepenen hen in de bloemetjes zetten

in de Oude Molenweg te Meetkerke.

GentiI en Frutrcitte Vernteire- HosÍe

Filtuur
YIERWEGE

Blonkenbergse Steenweg 7 4
8377 Zuienkerke

Tel. 050/42.47.47
Sluitingsdog: moondog

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

Alle timmer- en schrijnwerk in hout en PVC

Ramen en deuren - rolluiken - dakvensters

garagepoorten - rolluikautomatisatie -gips-

kartonwanden - plafonds - binnendeuren

zonnewering - dakconstructie - parket

lnbraakbeveilieine ramen & deureeiliging ramen & deuren.

UAN \rOOBTI\I
Michel

"KAÏTEROGHE"

Blonkenbergse steenweg I 7
8377 Zuienkerke

Tel. 050/41 39 ó3
Fox 050/ 42 60 24

)<

V

)
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-MENSEN VAN BIJ OÀ\rS

VOLLEYBALCLUB MEHONI
BESTAAT 20 JAAR

Mehoni Zuienkerke bestaat 20 jaar en dat wordt uitgebreid

gevierd op zaterdag 29 november 2003 met een academi-

sche zitting ten gemeentehuize, de nodige toespraken van

hoogwaardigheids- en andere bekleders, een uitgebreide

receptie met diner en uiteraard in de namiddag een match

volleybal. Voor wie het even vergeten was, Mehoni

Zuienkerke staat voor MEetkerke, HOutave,

Nleuwmunster en ZUIENKERKE.
Een uitstekende aanleiding om een aantal mensen van

vroeger en nu rond de tafel te brengen om te babbelen

over het fenomeen Mehoni Zuienkerke.

Ik overdrijf niet wanneer ik het woord fenomeen in de

mond neem: al van voor 1983. ver voor de -eeboone van

Mehoni was het een half wonder dat die spofizaal er ku ant.

Op een zomerse namiddag in het jaar 1980 kwam een

mijnheer in mijn bureau met de dringende mededeling dat

hij nog ettelijke miljoenen voor scholenbouw in de enve-

loppe had en met de vraag waarom wij onze gemeente-

school niet zouden uitbreiden, met uiteraard annex een

Íurnzaal. Die mijnheer Boy was toentertijd hoofd van de

administratie scholenbouw voor het gesubsidieerd onder-

wijs in West-Vlaanderen, en was door een gunstige zui-

derwind in Zuienkerke terecht gekomen. De trein begon te

rollen, dossiers werden klaargemaakt en goedgekeurd, en

op een mooie dag kwam een nieuwe inwoner, Eric Van

Renterghem vragen inzage te krijgen in de plannen.

Nadien bleek dat deze jongen een fervent volleyballer was

en de turnzaal die zou gebouwd worden was net iets te

klein om volleybal te kunnen spelen. Toen zijn er ongelo-

felijke wonderen gebeurd, de zaal werd rondom met meer

dan een meter vergroot, het plafond steeg van 5 meter naar

7 meter vrije hoogte, en de extra investering van meer dan

een miljoen kwam ten laste van het Fonds voor Scholenbouw.

De afmetingen zijn aan de krappe kant, maar meer kon het

gemeentebestuur er niet uithalen, en meermaals heeft het

bestuur van Mehoni de rug moeten krommen om de men-

sen van het provinciaal volleybalverbond te doen inzien

dat het een hele krachttoer was en is om 150 jongeren in

een kleine gemeente zoals Zuienkerke zinvol aan sport te

laten doen. De laatste keer, in hetjaar 1999, heeft de club,

ondanks felle tegenwerking van één enkele persoon, de

heren van het provinciaal verbond ervan kunnen overtui-
gen de sportzaal definitief te homologeren.
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Zoals ik al aangaf kreeg ik de laatste zonnige rnaandag-

avond van September JoëI. Erik. Frederik en Geert rond

de tafel om indrukken op te doen over 20 jaar \port in

Zuienkerke en de impact die het had en heeti r t-,or de r ele

honderden beoefenaars van de edele kunst van het Itrllerbal.

Joël Boussemaere, voorzitter coach en bezieler r an de

club, is een duizendpoot die een enorme actir iteit trnt$ ik-

kelt en drive geeft aan de mensen uaarmee hij uerkt: hrj

is ook nog directeur van de gemeentelijke ba:i:schrxrl. die

hij samen met zijn team van 2.1 enthousiaste ntedeu erkers

heeft uitgebouwd tot een succesformule uaar 100 leerlin-

gen dagelijks kunnen van meegenieten.

Ik vermoed zo dat hrj dagen r an 36 uren klopt onr dat alles

voor elkaar te krijgen.
Eric Van Renterghent. \ roegÈre secretaris. trainer. bezieler

en coach heett zich teruggetrokken. hi-i is als het \\are nlet

vervroegd pensioen. nraar je ziet aan de nran dat hi1 nr'rg

steeds een \Íehoni ilÈn: i. in het dieprt rln ziln binnen-

ste. en dat is heel diep.

Frederik Lierens. is een product ran \lehr'rni. .Peler L'it de

eerste klasse club \laldegenl. en lL)t \r\rr kon bil de club

uit Eredivisie Knack Roeselare. Geert \\'illent. Iekent r trtrr

speler, traineren coach - hij uas in het sezel:chup run zijn

aanvallig dochtertje Rubbe. dat op zrjn schrrci gezeten het

gesprek aandachtig heeft gevol-ed. en beaamde u ut p.ipa

zei.

We hadden evengoed het twintigjarig bestaan \;lfl \tret-

balclub Zuienkerke kunnen vieren, ware het niet dat JoëI.

Eric, Marc Dewulf en Pol Anseeuw elkaar begin de -taren

tachtig ontmoetten en alle vier fervente vollel' speler: \\ ilren.

Vroeger was er in Zuienkerke niets en toen ku ani de r trl-

leybal: de sport sloeg aan bij dejeugd en in een nlunl \ an

tijd telden ze meer dan 100 beoefenaars, met een piek in

1995-1996 toen 140 jongeren zich hadden aan-sesloten.

Het tweede jaar van hun bestaan was het al prijs ntel de

titel kampioen van West-Vlaanderen, en in 1988 \\onnen

ze de Beker van België. Er zijn ook zwakke nlomenten

geweest, want enkele jaren geleden telde de club nos J0

aangesloten spelers. Je kent dat: vijftien, zestieniariSen

ontdekken nieuwe facetten van het leven, en haken af om

andere leuke dingen te doen... Nu telt de club opnieuu 100

aangesloten spelers. Ook financieel gaat het voor de u ind.

want niets is de vereniging te veel om aan centen te -sera-
ken: Coupurefeesten, wafelbak, mosselsoupers. pannen-

koekenverkoop, viskaarting, zoektochten naar lucratieve

sponsoring. Gelukkig is er het gemeentebestuur dat zich



altrjd pal achter de club heeft geschaard, door het verlenen

r an allerhande faciliteiten zoals gratis gebruik van de zaal

en de gemeentelijke infrastructuur, soms tot spijt voor wie

het benijdt!

En dan heb je nog de supporters die steevast op post zijn
voor de thuismatchen.

Eén steekt er bovenuit, één van de eerste en trouwste sup-

porters, Maurits Priem. die waarschijnlijk geen enkele

match heeft gemist, tenzrj hij ziek te bed lag !

Veel over het clubleven door de jaren heen zal ik niet ver-

tellen, want Joël is een boek aan het schrijven over 20jaar
Mehoni Zuienkerke: het werk bestaat uit drie delen: de

geschiedenis van de club. alle activiteiten gerangschikt

per jaar (doordat de club al van bij het begin een blaadje

uitgaf kon de auteur putten uit een schat van informatie )

en in het 3e deel komt de lijst van alle spelers en speel-

sters, en ik kanjullie verzekeren dat er vele honderden zijn.

Thans is het huidi-s bestuur als volgt samengesteld:

voorzitter Joël Boussemaere. secretaris Heidi Willem.
penningmeester Rosanne Maertens, leden Norbert
Verlinde, Geert Willem, Koen Linskens, Frederiek
Fransoo (speelt samen met Frederik Lievens bij
Maldegem) Frederik Van Kerrebrouck, Stefaan Laporte,

Johan Pockelé. Leen Suvée, Rita Pauwels, Elke De

Brabander. Lode Bossier en Jan Devriese.

Trainers zijn Geert Willem, Willy Dewulf, Dimitri Barbez,

Joël Boussemaere. Frederiek Fransoo en Frederik Van

Kerrrebrouck.

In het jaar 1989 uerd in de schoot van Mehoni de VLM
opgericht. recreatief volleyballen op dinsdagavond voor

de ouders van spelers en oud spelers.

Het moet geze-ud dat na een klein uurtje de stemming bij
het viertal er in ku am. en tussen pot en pint konden wij
heel wat leuke anekdoten noteren. En dat willen wij u

zeker niet onthouden.

Joël was nog niet zo lan-e voorzitter en tijdens het jaarlijks

feest werd een tombola gehouden met als eerste prijs een

weekend Wenen. Het voetvolk (en ik heb het hier niet spe-

cifiek over Erik) had het zo geregeld dat de voorzitter de

goede envelop trok. met ... de eerste prijs: hij wilde dat

week-endje niet, je weet wel het komt raar over als je als

bestuurslid met de vetste brokken gaat lopen, en hij wou

zrjn prijs doorgeven aan de vol-uende winnaar: niets aan te

doen echter, hij moest en zou zijn prijs in ontvangst

nemen.

Toen Erik met een zak van l0 kilo ajuinen kwam aange-

zeuld, kon de pret in de zaal natuurllk niet op. Wij weten

niet van hoeveel weekends Wenen hij heeft genoten, maar

boze tongen beweren dat hij het pellen van de ajuinen

heeft doorgespeeld naar zijn lieftallige echtgenote.

Ook bleek het vervoer vaak een probleem te zijn. Veel

ouders verbonden zich er toe spelers naar de matchen te

voeren kris kras door West-Vlaanderen, en zo gebeurde

het al eens dat ze terecht kwamen in Lendelede in plaats

van Ledegem, of het verschil niet kenden tussen

Moorslede en Moorsele. De meeste pech had die vader

wel toen hij in het kader van de West-Vlaamse competitie

zijn spelers wilde afzetten in Affligem: "Ik vrees dat wij
een klein beetje verkeerd gereden zijn" opperde de brave

man.

Jef Lievens staat ten eeuwige dage geboekstaafd als mos-

selspecialist: hij zou een mosselsouper verzorgen, en toen

hij de ketels met mosselen en groenten op de achterbank

van zijn splinternieuwe wagen had geladen, hoorde hij tij-
dens het rijden gerammel van deksels en potten: hij keek

even om of alles nog op zijn plaats stond en reed pardoes

de gracht binnen. Zehebben nadien de ganse auto moeten

uitstomen om de indringende geur van overjaars mossel-

sap er uit te krijgen.

Heel eventjes is de bouw van een volwaardige sportzaal

ter sprake gekomen. Financieel kon Zuienkerke dat niet

alleen bolwerken, en vele pogingen ten spijt is het er nooit
van gekomen. Het is natuurlijk comfortabeler spelen in

een grote zaal, maar als je het succes van Mehoni
Zuienkerke gedurende die lange periode bekijkt kun je

niet naast het feit, dat de inzet van mensen belangrijker is

dan de modernste accommodatie ! - FD -
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AFSCHEID JORIS WEYTS
EN WELKOM FREDDY ROTSAERT

Op l6 augustus namen we afscheid van onze pastoor Joris

Weyts. Hij werd overgeplaatst naar Zedelgem.

Door de bisschop werd de pastoor van Ardooie naar de

parochie Zuienkerke verwezen.

Op zaterdag l3 september werd de aankomst van priester

Freddy Rotsaert gevierd met een plechtige eucharistievie-

ring, voorgegaan door de deken, priester Alexander

Rodenbach, priester Dugardyn van Houtave en een stu-

diegenoot. De viering werd afgesloten met een receptie

waarop alle inwoners waren uitgenodigd. Een ideale gele-

genheid voor Freddy en voor de Zuienkerkenaars om

mekaar een beede beter te leren kennen.

Onze nieuwe dorpsherder heeft reeds zijn intrek genomen

in de vernieuwde pastorie samen met zijn kranige moe-

der.

Welkom Freddy

\AI\T
IIOf]CI(E, N[V.

EernegemstraaÍ 44

8490 Snellegem

Tel. 050/81 12 61 - 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

RESTALR.\\T

TeR DoesrsrRAAT 4 - 8380 Ltssrvrrcr
Trt. 050154 40 82 - Ftx 050154 40 82
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RECLAME IN HET
POLDERKRANTJE . INFOBLAD ZUIENKERKE

Pagina

ut u2 u4 1/8

kaftbuiten=4kleuren 500.00
tr

2s0.00
tr

kaft binnet = 4 kleuren 400.00
tr

200.00
tr

100.00
tr

s0.00
tr

Overige reclame = zwart-wit 300.00
tr

150.00
tr

75.00
tr

37.50
tr

Bovenstaande tarieven zijn uitgedrukt in euro en gelden voor één jaar = vier edities.

Naam:

Adres:

email:

1. Wenst te adverteren in het polderkrantje en duidt hierboven zijn keuze aan.

2.Yoegt hierbd in bijlage:
tr De volledige reclame
tr Logo en/of foto en/of tekening
trDe bijhorende tekst

Het ontwerp van uw advertentie mag ook afgegeven worden op diskette
of doorgemaild naar het gemeentehuis of naar de drukker (wij geven u
graag de nodige informatie)

3. Wijze van betalen:

E contant
E op rekening 091-0002590-97

Handtekening en datum:

Wij zouden u zeer dankbaar zijn, mocht u adverteren en ons dit formulier ingevuld
terug bezorgen vóór 15 december 2003
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- EVET,{ EMENTET,{ KALEN DE R 

-TERUGKERENDE ACTIVITEITEN

DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLA.{TS

rlzaal

KBG Zuienkerke BoldershoÍ
Foothill Country dansers Notelaar

4de di KBG Zuienkerke BoldershoÍ
30-70 lub

Boldershof
Gepensioneerdenbond
Meetkerke

sportcentrum

di
di
di

di

woe (behalve
2de woe van
de
2de woe

l ste WOe

2ae vrij

laatste vrij
vd.maand

OKTOBER

DATUM

2003.

UUR OMSCHRIJVING

repetitie koor

ruilen bidprentjes,munten,

12.'15 uur

repetitie zangkoor

ír

Sint-Michielskoor
tl ^^ ^ ^ ^-IrlL = >'.= '

Gregoriaans zangkoor

Ruiclub Agnus Dei

De Troefkaarters
Driekoningenkaarters heöerg

Drie Koni
Biljart 2000 Boldershof

ORGANISATIE PLAATS

vrii 17 '19.30 uur Gourmetavond KVLV Zuienkerke Cafetaria
za 18 9.30 uur

11 uur
13.30 uur
17 uur

Miniemen jongens - Oostende 2
Kadetten Meisjes - Loppem
Miniemen meisjes - Bredene 2
3e prov. Heren - Knokke-Heist

Mehoni
Mehoni
Mehoni
Mehoni

Spofizaal
Spoftzaal
Spoflzaal
Sportzaal

za 18 20 uur Cultuur op verplaatsinq: Broere Cultuurraad Het Net
zon 19 18 3e prov.dames - Middelkerke Mehoni zaal
wo 22 19.30 Kookles:de zoete pompoen

Natuurliike anti-oxidanten
EM-vrienden Keuken

BoldershoÍ
za 25 10.30 - 16 Opendeurdaq Residentie de Roos WVI Kerkstraat
ma27 13.30 4de seniorendao Gemeentebestuur
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NOVEMBER 2OO3

DATUM UUR

ma3

di 4
wo5

Ma 10
Do 13
Za 15

Zo 16
Do 20
Vrii 21

Za 22
Za 22

Zon 23

Di 25
Don 27
Za 29 en zo
Za29

Zon 30

DECEMBER 2OO3

DATUM UUR

do4
za6

zaG
di 9
woe 10
do 11

za6
za 13

za 13
za20
za 20

OMSCHRIJVING

OMSCHRIJVING

ORGANISATIE

ORGANISATIE

PLAATS

De Bommel

De Bommel
Keuken
BoldershoÍ

Spoftzaal

Boldershof
Sportzaal

rlzaal
ietsela

Boldershof
Cafetaria
Sportzaal

Sportzaal en
caÍetaria

Cafetaria
CaÍetaria

Sportzaal

PLAATS

CaÍetaria
Sportzaal

De Maere
Spietsela

Spodzaal en
CaÍetaria

7

Het sociaal statuut
van meewerkende
Doe meer met foto's
Kookles
Zoetmiddelen - fruit - Desserten

Miniemen jongens- De Haan
Miniemen meisjes - Ruiselede 2
3e prov. heren - Lendelede 3
3e prov. dames - Sii

"Hoe help ik miin kind dat banq is"

Miniemen jongens - Zedelgem

Oosters koken met AMC KVLV Zuienkerke

Feest 20 iaar Mehoni
Miniemen jongens - Oostende
Kadetten meisjes - De Haan
Miniemen meisies - Middelkerke
3e prov.heren- Kortrijk 3
3e prov dames - De Haan 2

3e prov heren - Beernem

Doe meer met Íoto's
Zalig slapen Íris ontwaken

Cultuur op verplaatsinq: Strauss ir.

ma 22
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DATUM UUR OMSCHRIJVING ORGANISATIE PLAATS

za 10 11 Kadetten meisjes - Assebroek
Miniemen meisjes - Oudenburg
3e prov heren -Comines 2

Mehoni Spofizaal

ma 17 20 Souper biliart rt 2000 BoldershoÍ
za 17 20.30 3e prov dames -sm Bruqqe Mehoni Spofizaal
za 24 9.30 Miniemen jongens- Torhout 1

Kadetten meisjes - Sijsele
Miniemen meisjes - Kortemark
3e prov heren - Rollegem-Kapelle
3e prov dames - Oostkamp

di 27 19 Van draad tot sieraad KVLV Spietsela
za 31 20.30 3e prov.dames - Oostende 2 Mehoni S ^^lddr

JANUARI2OO4

OPHOEP AAN AL DE VERENIGINGEN
STUUR ONS UW JAARKALENDER. WIJ PUBLICEREN ZE GRATIS
ARTIKELS BINNEN VOOR 1O JANUARI2OO4
MAAK OOK GEBRUIK VAN DE ACTIVITEITENKALENDER IN DE GANG VAN HET GEMEENTEHUIS ZO VER.
MIJDEN DE VERENIGINGEN ACTIVITEITEN OP HETZELFDE MOMENT TE ORGANISEREN.

BVBA Verleye
Opvolger Marc Huys

Grond- Tuin' en ofbrookwerken

Leveren Yon zondt steenslog,

teeloorde, enz...

Dorpweg 19

8377 MÉETKERKE (Zuienkerke)

GSM (0475) 79 82 96

a (050) 32 15 00

BTW BE 406.174.632

il
ffi i?Ët'iffi;l;ERKEN

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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l.

POLDERKRANT.PIJZZEL
De derde polderkrant puzzel werd gewonnen door Moniek Stroo van Zuienkerke.

Er waren 23 correcte inzendingen en 1 foutieve.
Het winnende woord was HARPOENKANON.

Hier volgt onze vierde puzzA.

De oplossing voor elk van onderstaande gezochte woorden is terug te vinden in ons
informatieblad.
Als alles correct is ingevuld krijg je verticaal, in de gearceerde vakken een volledig woord te
lezen. I en J staan in twee verschillende vakjes! Liggende streepjes (bv. OCMW-voorzitter),
begrippen bestaande uit meerdere woorden (Koning Albertplein) sluiten aan zonder spatie
Stuur uw volledige oplossing door middel van onderstaand formulier naar Redactie
Polderkrantje, Kerkstraat 17 8377 Zuienkerke vóór 3 I 17 /2003. Enkel het verticale woord
volstaat dus niet!

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

2.

Y

Naam en Voornaam:
Straat:.
Gemeente: Postnummer:...

l. Het aantal woongelegenheden met 2 slaapkamers dat momenteel nog te koop is in "De Roose"
2. Familienaam van de maker van de Polderkrant-puzzel
3. Iedere maand kan je je fiets laten merken op de laatste ...
4. De infrastructuurwerken werden goedgekeurd voor de 2d" fase van de verkaveling, genaamd

5. Deze vereniging vraagt aan hen te denken bij de start van de winter-of lenteschoonmaak
6. De voornaam van de persoon die om medische redenen moest afhaken als mede-inrichter van

de barbecue van de Weimanstraat
7 . Griepvaccin beschermt na twee weken en slechts gedurende één. . . .

8. Voomaam van één van de mensen die poëzie brengt voor het Davidsfonds
9. Familienaam van één van onze rnannelijke gouden jubilarissen
10. De hoofdprijs van de tombola van Mehoni: een weekend wenen was een grap. Het waren l0

kg ....
I l. Welke organisatie staat garant voor de opleiding " Kennismaking met de computer"
12. Titel van "cultuur op verplaatsing" die doorgaat in het concertgebouw

33
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Boerenbrood met hesp

diverse koude en worme schotels
teo-room

Open vonof I lh30
gesloten op moondog en dinsdog

(in iuli en ougustus enkel gesloten op moondog)

Kerkhofstrool l7
8377 Houtqve

Tel. 050/31 40 ó0

Gelegenheid voor fomiliefeesten en rouwmooltilden

ZELFBEDIENING

iB 6t hoekstje

Nieuwe steenwegl 64
8.577 Zuienkerke

tel. O5O/41 19 66

Dageluks open van 7u tot 12u3O
en van 15u50 tot 19u

op ZONDAG doorlopend open van ?u tot 15u.

6lroenten, fruit, kaas, charcuterie.
kaaspianken, fruitmanden, biermanden.

Srote keus wijnen en sterke dranken.
dagelijks vanaf 7 u brood.

boterkoeken en patisserie - kranten.
tijdschriffen en wenskaarten

o
trIEEIB

a\
Georges en Clara SNAU§íAERLMEYNS

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

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

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

-,*,-Wl) BVBAVEE-LrK
Vloeibaar veevoeder - Georges & Peter Snauwaert

Vagevuurstraat 16A, 8377 Zuienkerke

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

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

Zeedïjk13a,8380 Zeebrugge-Bad - Tel. 050154 41 05

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

Verzorgde dranken - Huisbereide snacla en gerechten

Specialiteit : Ribbetjes

Diverse vlees- en visgerechten - Zeebrugs vispannet.ie

Verse pannenkoeken en wafels - Zelfbereid ijs

Oktober t/m april : gesloten op dinsdag

Leeglandstraat 15

8377 Zuienkerke

'sËflB'eË:ffiffiouD

rï:J$Hi,Í§ïI:f,ËHrÏ
van mazout

tel: 050/32 39 76

Gsm; 0477-502277
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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, kleidokpqnnen,
Menuiseriteploten, Glosol- & Gronulithploten

Vriiblifvende & kosteloze priisopgove

Geregistreerd & erkend oonnemer

IO foor woorborg op olle, Lid von WTCB
door ons uitgevoerde werken, NSZ, LBIS & NCB
mits er niets door derden
werd oo-n gewifzigd. ' \

Gevel- en dqkwerken

Fernond Louogie
Brugseboon 1 . 8420 Klemskerke (De Hoonl

Privé: tel. & fox 059123 38 72 - GSM 0475174 26 59
of Bureel: tel. 059170 07 79 - fox O59l7O t5 19

E-moil: fernond. louogie@tiscoli. be
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Onzo zaten bieden plaats van 1O tot 2O0 personsn.

Door de gemodorniseerde aooomodatio slaan wli garanl voor oon vlotto on

profossionelo aanpak van uw feost hetzli huwelljk. jubilsum. vo{aardag. familie.
oommunio, produafuoorstelling bedriifsfeest. of... zomaaÍ gezellig samonzljn.

Do ligging van ons domoin bovindt zich middon de ongoreple polders, rust on

panorama zlin uw en onze onbslaalbare lroeven.

Craag zien wli uw rosorvatie tegemool.
Ons contactnummor en fax z O5O/42 65 64

Stefan on Nathalie Pitterg - Vsrholst
Nieuwostoo nwag l4O - 8377 Zuionkerkp

Tol. e FaxO5O/42 65 64
E-mail: info@dogroloslove.bs - hIlV / / www.dogrotostovo. bo

FEESTZAAL o TEATROOM

Restouront -feestzaol - teo-room

lfoeve ten Doefe
Nieuwesteenweg I
8377 Zuienkerke

Tel O5Ol41 . 31 .04 - fax 050/42 .63. I I

>Culinoif gcnot in ons specioliteítenrestouront ;i
+

tr

/í 
''»FiJno ksort mei diverse gerechten volgens seizoen

E

FBonketzoql voor alle gelegenheden o.o communie, rry

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

Vàezellig terros met oonpolend speelplein en spri

iPnivé porking

Gedrukt op chloorvril gebleekt popier

/'!


