
IOLDERKRANTJE

v

k_J t-
-1 t-"

,'j

-lr

I

\,

tt

ts EI
o
-vLo
-.Yc
-gf
N
(,
c
o.,
o,
EEoo

(,Ë
- -v.
=- 

q,L<_E
ïÉ àË(J PP

FoËeË:
=Eo)

[.

f,
I,l

I

P409t05
Okt.. N@.. Dè..200{
Ni7ó

8370 BlDkenberte

Veíantwoordèliikè uitg.:
Collèle ven AurAeméerter

K€rlstr..t I 7, 8377 Zoicnkèrke



i.,
È1 ;
.'":i ,i*

TUINONDERNEMING
MARC VANLOO

GROND., ÍUIN EN AFSLUITINGSWEFIKEN
www. marcvanloo. be

Nieuwe sleenweg 38 A
all / zuterlte«e

ÍeleÍoon 1050)41 43 l1
Íelelax (050) 42 85 99

GSr\,4 (0475) 61 51 37
E mall maícvanloo@pandora.be

H.B BÍugge 56.759
B Í W -AE 672.094 489

Beg. ní.05/08/11
Erk klasse 1 cal G3

ít 20 370

ALLE TUINWERKEN:

- DRAINAGEWERKEN
. SNOEIEN VAN BOMEN * VERHAKSELEN AFVAL
- AANLE6 VAN PADEN, ÏERRA55EN, VIJVER5, ....

- OPKUIS ROND GEBOUWEN
- LEVEREN EN VERWERKEN VAN TEELAARDE

NU OOK!

ALLE 6ROND - EN 5LOOPWERKEN
IN BEPERKÏE RUIMTE5.
5LECHT5 EEN DOOR6AN6 NODI6

vAN 70 cil.
VOOR A,IEER INFO
BELI 0475/61.51.37
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WoordVooraf

Voor de laatste maal dit jaar valt ons Polderkranlje
in ie brievenbus.
Oktobermaand....De natuur maak! zich klaar voor
haar winlerslaap. De dagen ziin al een flink stuk kor-
ter. de zon heeft heel wat van haar kracht verloren,
de bomen lalen hun blaadies vallen,tuinen en velden

zijn - op enkele na - kaalgeschoren.

Maar in ons Zuienkerk verenigingsleven merk je daar

weinig van, het bruis! er van activiteiten! Ook onze
redactie heef! niet s[il gezeten.

Dir infoblad bevat naast hetwilze Uilqe voor de klein-

sten en J-Magazine voor de jeugd, nu ook een

gemeenteplan. Het gemeentebestuur heeft he! plan

volledig herwerkt en biedt alle inwoners een gratis
exemplaar aan,

Voor de Polderkràntles van het komende jaar doen
wii een oproep aan al onze adverteerdeG.\ y'ens! u

te bliiven adverleren in het meest telezen blad van

Zuienkerke, gelieve dan contàct op !e nemen met
Ann Michiels (ann.michiels@publilink.be of telefo-
nisch op het nummer 050147,70.48).
Ook nieuwe adverteerders ziin steeds welkom!!
Namens de redactie wens ik je veel leesgenot.

\ l Cools



AAN DACHT!!! AAN DACHT!!!!

OPENINGSUREN GEMEENTEDIENSTEN

leder werkdag van 9 uur tot 12 uur en de woensdagnamiddag van 13 uur tot 16.30 uur: behalve elke
eerste woensdaS van de maand is het Semeentehuis open in de namiddag van l5 uur tot 19 uur.
Op 3 november, I december 2004 en 5 januari 2005 is er zowel op de dienst bur8eflaken, Íinanciële
dienst en de technische dienst (dienst stedenbouw) dienstverzekering tor l9 uur

OPENINGSUREN POSTKANTOOR:

ELKEWERKDAGVAN I I.I2 UUR

Gemeenteraad

Zitting van 24 juni 2004

OPENBARE z TTING

l. lvBO: temeentelijke waarborS voor inyes.
teringslening - goedkeuring.

De gemeente verklaar! zich, zowel wat kapitaal als

intresten en kosten berreít, hoofdelijk borg re s!el-
len voor een bedrag van 227.1 33 EUR vàn de door
IVBO aÍgesloten lening bii de bankinslelling dae de

leningsopdracht toegewezen krijgt.

2. Het ontwerpdossier "herstellingswerken aan
landbouwwegen Heerweg - Klinkestraat -
Blauwe Torenstraat - Loweg" voor een teraamd
bedrag van 270.71 1,42 euro (BTW 2l % inbe-
grepen) wordt goedtekeurd.

De nodite kredieten zijn voorzien in de builen8e-
wone diens! van de be8rotin8swiiziging nr. I onder
att.42ll73l160 en zullen voor 100 % Sefinancierd
worden met trekkingsrechten uit het investerinSs-
fonds.

Deze werken zullen ten vroegste in september of
oktober uiqevoerd kunnen worden. Er wordt ge-
vraagd waar het nodig bliik! borden re plaarsen "wet
in slechte staat".

3. De Semeenteraad keurt eenparit de aankoop
van twee workstations voor Gis-toepassinSen
voor de temeentelirke administratie goed.

Eén PC dient uitgerust met een CD-writer:
RaminE: € 4.400,-

4. De gemeenteraad verleent ziin goedkeuring
voor het vernieuwen van zes ramen in het tref-
punt "de Bommel" te Nieuwmunster.

Het besrck en de raming ten bedrage van 10.000

euro worden goedgekeurd.

5 De gemeenteraad keurt eenparig de begro-
tintswiiziting nr. I van het dienstiaar2004 toed.

GEHE ME zITÍ NG

l. Gemeenteliike Commissie voor Ruimteliike
Ordening:

De gemeenteraad neemt kennis van het ontslàg vàn

Mevrouw Cathy Brouckaert àls voorzitler van de

Secoro.
De heer Wilíried De Keyser wordt aangesteld als

nieuwe voorzitter van de Gemeentelijke Commissie
voor Ruimtelijke ordening.

2. De gemeenteraad gaat akkoord met de open-
bare verkoop van de loten bouwgrond in dever-
kàveling "De Notelaar" + biikomend perceel.
tje. Rekening houdend met het schattings-
verslag van FOD íinanciën.

2



3. Gemeenteliike basiaschool: vèrlenging huidige
mandeten participatieraad.

Ovérwegende dat het nieuw participaliedecree! maar
in voege lreed! vanaf I april 2005 hecht de gemeen-

teraad ziin goedkeuring aan de overgangsmaatregel
waarbiide huidige mandalen van de participatieraad
verlengd worden tot 3l maart 2005.

4. Mevrouw Els Fockedey wordt aantesteld als tij"
deliik administratieí medewerker aan de 8e-
meenteliike basisschool, voor 20/36, vanaÍ l6/
08/2004 tot en met 3l/08/2005.

Zitting van 2ó augustus 2004

OPENBARE ztrTlNc

l. Gemeenteliike basisschool: uitbetaling leer.
krachten middagtoezi.ht schooljaar 2004-2005,

He! gemeentebesluur van Zuienkerke zal als sociaal
voordeel tussenkomen op jaarbasis voor een bedrag
van 346,82 euro.
De gemeenreliike basisschool zal rwee leerkràchren
en lwee personen via de PWA-dienst aanstellen om
mee te helpen in de refter:
Het gevolg van deze re8elins is dat ook het vrij on-
derwiis van de gemeente sociale voordelen i.v.m.

middagtoezicht zal kunnen genieten.

2. De gemeenteraad verleent eenperit tunstit
advies aan de dienstjaarrekening 2003 van de
kerkfabriek Onze.Lieve-Vrouw Meetkerke.

. Aandeelgemeente Zuienkerke € 5.288.64

3. De temeenteraad verleent eenparig gunstig
advies aan de beslissint van de kerkraad Onze-
Lieve-Vrouw te Meetkerkè aangaande het ont-
slag van beheer en teruggave van de borgtocht
aan de heer Gilbert Brusselle.

4. D€ temeenteraad neemt kennis van het besluit
d.d.29 iuni2004 van de GouverneuÍ betrefrende
de deíinitieve vaststelling van de jaarr€kening
2002 Yan de temeente.

5. Detemeenteraad keurteenparighetwerkings-
verslag 2003 in het kader van het ieugdwerk-
beleidsplan 2002.2004 goed.

ó. De geme€nteraad beslist om geen convenant
afte sluiten met d€ BVBA Games Brutge voor
de uitbatint van een kansspelinrichting klass€

ll op het adres Oostendse Steenweg l3 te 8377
Zuienkerke.

7. De gemeenteraad keurt het ontwerp statuten-
wiizigint van hetTMVW goed.

8. Dè gemeenteraad verleent toedkeurint aan
de koepelmodule met module l3 voor de aan-
leg van een aígescheiden íietspad langs de
Oostendse Steenweg (N9)tussen de gemeente-
grens met BrugS€ en de N 307.

9. De Semeenteraad verleent goedkeuring aan de
koepelmodule met module l7 betreffende de
wesverlichtinE langs gew€stwegen in het kader
van de aanleg van een afSescheiden íietspad
langs de N9 tussen de Semeentegrens met
Brugge en de N 307.

Gegerme zrrruc

l. De gemeenteraad keurt het lestijdenspakket
schooliaar 2004-2005 van de gemeentelijke ba-
sisschool: goed.

Verdeling lager onderwiis:
. telling op I februari 2004 I 17 leerlingen
. I l7 leerlingen geven recht op (na toepassing

coëfticiën! 0,98452) 155 lestijden

Aanvullend bil het lesti,denpakket:
. Rooms-katho ieke godsdienst l2 lestijden
. Niet-confessionele Zedenleer l2 lestijden

tolaal 24 lestijden

VerdelinS kleuterafdeling:
. (elling op I februari 2004 70 kleuters
. 70 kleurers geven recht op 83lestijden
2. Voord€ gemeenteschool worden tirdeliike leer.

krachten,een kinderverzorgster en e€n zorg.
coördinator aangesteld.

crematies

. marina neirincb o

walram romboudstraat 13

8380 lissewege
tel. o5ol54 67 4O

gsm 0495/30 40 l0
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lnformatie Stempelcontrole

Huisnummer

Al te dikwiils wordt er door de plaatseliike politie
vastgesteld dat woningen op onze gemeente geen

huisnummer hebben oí dat he! nummer onleesbaar
is of op een weiniE zichtbare plaats is opgehangen.
Wij doen een oproep aan de bevolking om het huis-
nummer klaar en duidelijk aan de voorgevel te plaat-
sen.

Wij kunnen niet tenoet benadrukken hoe belang-
rijk her is voor de hulpdienslen en politie.
Het is een kleine inspanning, die misschien je leven
kan redden.

AfgiÍte paspoorten

De werkwijze voor de afgifte van paspoorten werd
nogmaals gewiizigd.
Her besluitdatin werkinttrad op I september 2004
regelt de afgifte van paspoorten als voltr

alle paspoorten hebben voortaan een geldigheids-
duur van 5 jaar Her tarieÍ bedraagt 71,96 euro
ook een paspoort voor minderjarigen is voortaan
5 jàar teldit.. minderjàrigen genieten nog steeds vriistelling van
de consulaire rechlen.De aanmaakkosten ten bed-
rage van l7 euro (normale procedure) of 180 euro
(spoedprocedure) worden wel nog aangerekend.

. paspoorlen van he! oude type kunnen niet meer
worden verlengd.

. enkel kleurfoto s van toede kwaliteit en mer lichle
àchtergrond worden loegeslaan.

dienst burgerzaken

Vanaí de maand november 2004 vindt de stempel-
controle nog enkel plaals in hetgemeentehuis,diens!
burgerzakèn, tussen 9 en l0 uur.

De personen die zich niet binnen het vastgestelde
uur aanmelden dienen zich de volgende werkdag
opnieuw aan te bieden tussen 9 en l0 uur.

Wij hopen op uw beSrip.

De elektronische identiteitskaart

Na een proeÍproiect me! elf pilootgemeenten star-
ten de eerste gemeenten half oktober met de uilrei-
king van de èlektronische identileirskaarr of elD.
Voor onze Semeenle is de uatrol van de elektroni-
sche id enlite ils kaart vastgeste ld op l4 okrober 2004.
De inwoners zullen ten gepaste tijde uitgenoditd wor-
den.

Het is de bedoeling dat teten 2009 elke Belg in het
bezit is van een elD

Z,AI(EI\IIMN"TOOB

DE MEBNI§SE IUV.

OOSTENDSE STEENWEG 20

8377 MEETKERKE

TEL. 050i31 24 85

FAX 050/32 09 17

UW PARTNER IN:

BELEGGEN

LENEN

ambachtcliJkc gcitenkoas
openbore morkten:

woe., zot.: Knokke
zondog: 5t. Michiels
dondardogr Wenduine
donderdognomiddog: f olkloremorkt Heist
vrijdogr Blonkenberge

Verkoop op de hoeve: di en vrijd. no 17 u.

MeeÍkerksestroot 76 - Zuienketke
|el. O5O/4176 18

VERZEKEBEN
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l"let de e D kan de burger elektronisch SeidendÍi-
ceerd worden. zowel aan het loket als op het inler-
nec

De burger beschik! via de elD over een elektroni-
sche handrekeninB die dezelíde rechtsgeldigheid heeft

als ee1 mer de hand geschreven handrekeninS.
De elD geeít toegang tot privé en openbare dien-

sten op het nterne! op gëlijk welke ptaals en tijdstip.
Doordar de geSevens zich elektronisch op dè kaart
bev nden. hoeft wie verhuist ze nie! te vervangen.

Aantezien niet alle diensten reeds beschikken over
kaarrlezers om de geSevens van de burger te lezen

die opgeslagen staan op de chip van de identiteils-
kaart, wordt de elD momenleel samen met de pa-

pieren document u itge reikt waarop de adresgegevens

vermeld slaan.

De kostprijs voor de nieuwe identiteilskaart werd
voor degemeente Zu ienkerke vastgesteld op l2 euro,
en ligr an de liin van de kostprijs die vastgesteld word!
ooor de mees!e omliSgende gemeenten.

De elektronische idenliteits kàart zal 5 iaarSeldiS zijn.

lYe! het oot op de aflevering van de nieuwe idenli-
teilskaarlen en om de inwoners op een efficiénte en

comÍortabele manier te kunnen ontvangen werd het
bureel van de dienst burgerzaken vollediS her-
inEericht.

H. Cuypers
Burgemeesler

Fdtuul
YIERWEGE

Blonksnbergse Sleenweg 74
Silz &iénkeÍke

Íel. O5O/42 47 47
sluilingsdog: moondog

opèn: ll.3o-14.30 & 17.3o-zr.3o u
zqlrrdog tot 24 u

RESTÀURANT

TEn Dolsrsrnrrr 4 - 8380 LrssEwEct

Tlt.050154 40 82 - Fxxo50l54 40 82

5



lnventaris bouwkundig erfgoed

Er zijn nog exemplaren te koop van de invenlaris van

her bouwkundig erfgoed van Zuienkerke. Deze uit-
gave is een goedgedocumenteerde en van kleuíoto!
voorziene inventaris van he! bouwkundig eígoed van

Zuienkerke. Niet alleen de belangrijkste of oudste

tebouwen ziin opgenomen, maar ook een ruim aan-

tal doorsneegebouwen die typisch zijn voor een

straatbeeld of een bepaalde bouwstijl.
Het teheel is de moeite waard: het is een overzich-
telijk, beknopt naslaSwerkie met prachtige foto's ge-

De uitgave kost 12,50 euro en kan aan het loket be-

steld worden. Misschien een origineel kerslcadeaul

WV zit niet stil

Op 5 iuli 2004 sleldeWV ziin nieuwste publicaties

voor aan de pers.
. WV zet zich vooral in om Zuíenkerke loeristisch

te promoten en heef! een nieuwe brochure op-
gemaakt waarin alle Horeca-zaken vermeld wor-
den uit de gemeente en waarin ook iedereen werd
opgenomen die logies verschaft (lenzij zij uitdruk-
keliik te kennen Saven da! ze dar nie! wilden).
Deze brochure is gralis te verkrijSen.

Daarnaastwerd ook het volledig nieuwe plan voor-
gesteld van onze Vierkerkenroute. Tal van zaken

adverteerden op deze kaart. Deze route is tevens

bewegwijzerd en de nieuwe sponsor is HoeveTen
Doele.
Er werden nieuwe naamborden Bemaak! voor de

landbouwbedrijven die da! wilden. VVV íungeerde
in dar projecr als coördinalor en we konden te-
vens een gunsli8e prijs aídingen. Er staan weer land-

bouwers op de wachrlijst voor di! proiec!, maar

de pri,s is pas gunstit als we vier (of een veelvoud
van vier) borden rege ijk kunnen bestellen.Wie wil
kan dus opnieuw inschrijven.

He! Polderarrangement groeit langzàam, maar ze-

ker Deze creatie is een da8uitstap mer viiÍ haltes

voor een hapje en een drankje. Elk die dat wil kan

deze uitstap doen, op het even welk momen! van

her jàar:wij stippeler uw we8 u ! en reserveren in

alle zaken. U belaal! vooràí in de gemeente (die

revens een financiële inbreng heeft in elk arrange-
ment) en u kan - b j wijze van spreken - de dag

van de uitstap uw porremonnee thuis lalen.

Jëannine Samijn, voorzi[erVVV

il
4W SCHrr-DER- enD'!L1 

DECoRATIEwERKEN

BRAEM
Herman

Weimanstraat 17

8377 Zuienkerke
Tel: 050/31 26 28
Fax: 050/32 21 54

E-mail: herman.braem@oandora.be
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Kom op tegen kanker De werkwinkel zoekt

Di! iaar gint de lod" editie door van de àctie.Wij
wàren er slechts vànaf hèt tweede iaar bij.

Op zaterdag 18 september, tussen l0 en 12 uur,

trokken 26 vriiwillige bloemenverkopers op stap om
azalea! te verkopen.Hetwas de bedoeling ieder huis

van heel Zuienkerke aan te doen, maar de 660 plant-

ies waren verkocht,nog vooraleer iedereen de kans

krèe8 om het goède doel te steunen. Zoals elk jaar

viel he! weer goed mee, was de sfeer goed en het
aperitief dat de gemeente aanbood om de vrijwilli-
gers re bedanken.smaakte.\ y'e vonden het nuttit om
de besteding van de opbrengst van de campagne

2003-2004 even in beeld te brengen evenals de gra-

fiek die de evoluaie van de opbren8st in de loop der

iaren weergeeft.

;ilt

D. TfiVER]IIER
BvB.\

ö

BEGRAFENISSEN CRETIAT]ES.GRAFZERKEN FLNERARIUM

www.begrafenisseu'aavemierbe

Gistel§esteenweg 329 - Jabb€ke

Tel. 050/81 38 48 - Fax 050/81 42 9l

Evolutie van de
opbrengst

(om oplegei Xanlrer hèelt in lien ja3t tiid en indÍukwètke.d
palmaÍ8 opgebouwd. vai eer onveMr.hle opbÍen3st v.n

2.5oo.ooo,oo euro n hel pionierliaàr s39, lol d.
iidrutsekkende 9-2r.9r/,71 euÉ ií 2oo2.2ool.

Kon op lègei (ankeÍ is hièrmss uitgegÍoeid tol eervan de

sÍ0orstè geldi.ramelin$a.tie! in vhàÍderen.

Kom op tesen IIEÍIEI

Op de opendeurdag van 4 september feestte de

Werkwinkel mee met Uitkèrke Kermis.

Naas! de talriike activiteilen (podium met muziek en

dans, quiz, springkasteel, grime,...) werd ook een

ideeènwedsffijd gelanceerd: jongeren worden uit-
genodigd om hun oplossing !e geven voor de jeugd-

werkloosheid.

Dewerkwinkel probeert zoveel mogelijk mensen aan

de luiste job oÍ opleiding te helpen en wil nu Sraag
beroep doen op de creatieve spirits onder de werk-
zoekende jongeren.

Wedstriidreglement:
De werkwinkel betaalt € 100 aan de jongere die het
beste en uitvoerbare idee heeft om iongeren aan

werk te helpen.

Onder beste idee word! verstàan:
- een proiect da! iongeren aan een job helpt
- he! moet in de praktilk kunnen waargemaak! wor-
den,financieel haalbaar zijn en een slaagkans oP werk
betekenen voor meerdere jon8eren.

lndustrie zone Blauwe Toren

Blankenbergsesteenweg 350

8000 BÍugge
Tel.r 050/3í 33 5'l - 050/31 78 81

Fax:050/31 78 82 - GSM:0495/54 43 51

E-mail: herman@unicall.be
Bijhuis: Bruggesteenweg 6

9900 Eeklo - Tel,09/377 24 66
Jeannine Samiin, coördinator voor Zuienkerke

8
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wie kan deelnemenl
Elke jongere jonger dan 30 iaar die bii deVDAB inge-

schreven is als werkzoekende en woonachlig is in
Blankenberge of Zuienkerke.

DeelnameÍormulieren ziin te bekomen in de Werk-
winkelen moeten vóór 0l/ I l/2004 ingediend worden.

De werkwinkel is een initiatief van:

I . De V,D.A.B. zoryt voor uw inschrijving als werk-
zoekende, zet voor u een traiect uit en biedt và-

catures en oPleidingen aàn.

2. Het P.w.A. biedt werk aan waardoor u maande-

lijks nog wat kunt bijverdienen bij de uit-
kering die u ontvangt en oryaniseert ook oplei-
dingen.
Bij de R.v.A kunt u terecht voor attesten, werk-
kaarten, enz...

3. O.C.M.W.-lobkracht l0 doet traiectbeSele id inE

voor personen die een leeÍloon onwan8en en al-

lochtonen en bied! zelf aangepaste iobs aan.

Vanaf september kunnen anderstaligen er terecht
voor Nederlandse les.

Werkwinkel: Kerkstraat 236 - 8370 Blankenberge

rwacht in de\,t/ERKWINKEL :

wil ie op een aangename manier kennis maken
met de computer?

Dat kan!
ln de week van l8 tot 22 oktob€r o.ganiseert de
VDAB in de Werkwinkel Blankenberge gratis
computerlessen voor werkzoekenden.
Deze gaan door in de voormiddag (9u - I 2u) of in
de namiddat (l3u.l6u).
lnschrijven kan bii Mevr.Annika De Zutter in de
\ /erkwinkel te Blankenberge, kerkstraat 23ó.
Beslis snel, de plaatsen ziin beperkt!

Een aantal aclies voor werkzoekenden worden mede
mogelijk gemaakt door steun van het Europees So-

ciaal Fonds.

VDAB - Deman líarianne 050/43.35 0

VDAB - De ZutterAnnika 050/43.35 I

VDAB - lacobs Etienne 050/43.35 1

VDAB -TermoteVicky 050/43.35 3

VDAB - Meert Sonia 050/43.35 I

PWA - Bultynck Marleen 050/43.35 4
PWA - Crabeels Mimi 050/43.35 5

Jobkracht - Coens Bieke 050/43.35 6

Jobkracht - Pinckèt Saskia 050/43.35 7

.Jobkracht - Porier Fab enne 050/43.35.

Coördinator- RaesVeronique 050/43.35.

t8
t9

Fax 050/43.35.20l-
I«BC
veÍzekeringen

Michel Beirens-Erna Willems
Oostendsesieenweg 92

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

Tempelhof 65
8000 St. Pieters Brugge

CDV nr.:30876

ALLE VERZEKERINGEN
BELEGGINGEN

En vooral een vakbekwame service

Polderelectro
Romoin Lieboert-Willoert

Heerweg 20 - 8377 Meetkerke

Rodio & ry technicus
OFFICIELE PHILIPS DEALER

Eigen hersteldienstr tel,050/32 03 80

*****
**
*****
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Pri'A
DIENSTENCHEQUE-ONDERNEMINGVAN
PWA BLANKENBERGE-ZUIENKERKE OP

I SEPTEMBER 2004 GESTART en......

Net als veel interimkàntoren, poetsfirma's en

OCI4W! heeít ook he! PWA van Blankenber8e-
Zuienkerke de erkenning aangevraagd én gekreSen

om me! dienstencheques te Saan werken.

Opgelet!!! De P\ /A.dienstverlening, zoals die nu

reeds méér dan I jaar bestaat, bliift verder lopen.
De huidige PwA-gebruikers kunnen, indien zii dit
wensen, doorgaan zoals voorheen oí ervoor kie-
zen om de overstap naar het dienstencheque-sys-
teemte maken.Dedienstencheques-onderneming
zal een biikomend onderdeelvan onze dienstver-
lening vormen (voorlopiS enkel yoor huishoude-
lijke taken). Bovendien krirgen werkzoekenden er
de kans een arbeidsovereenkomst van onbepaalde
duur te bekomen, indien zij huishoudeliike taken
wensen uit te voeren.

Om de Zuienkerkenaars zo goed mogeliik te infor-
meren, willen we hier nogmaals enkele praklische
zaken toelichten:

l) Goedkoop, makkelijk en legaal
Dankzij de dienstencheques kun! u heel makkeliik
en goedkoop huishoudeliike hulp krijSen.
U belaal! slechts ó,20 EUR/uur en het is bovendien
íiscaal aÍtrekbaar. Eigenlijk betaàlt een belasling-
plichtitetebruiker slechts 4.34 EURyuur. Dir systeem
is legaal en erg voordelig voor u, maar ook voor de

werknemer. U bentwettèliik in orde en dus ook ver-
zekerd als er iets fout loopt.

De werknemer heeft alle sociale voordelen van een

arbeidscontrac! en kan, dankzii ínanciële tussenkomst
van de Íederale overheid, rekenen op een fatsoenliik
loon.

PLAA?SELIII«
WERI(GELEGE]IHEIDS.
AGE]IIÏsC}IAP

Dus iedereen heeít er baat bi, om alles netjes te
regelen met dienstencheques!!!
\ /aarvoor kunt u dienstencheques gebruikenl
Voor huishoudelijke hulp: poelswerk,maar ook was-

sen, strijken, klein naaiwerk, het thuis bereiden van

maallijden en boodschappen doen behoren !o! de

mogelijkheden.

Bii wie kunt u terecht met uw dienstencheques?
ln Blankenber8e en Zuienkerke kunt u met uw
dienstencheques terecht bii volgende erkende on-
dernemingen:
l) PWA Blankenberge-Zuienkerke vzw Kerkstraat

236 te 8370 Blankenberge, voor alle huishoude-
lijke activiteiten;

2)'vzw Het Strijkalelier' Blankenberge voor alle

strijkwerk.

Deze erkende ondernemingen staàn tarant voor de

kwalileit van de geleverde dienst. Zaj zoeken voor u

de geschikte werknemer, behandelen uw vragen en

zoeken een oplossing bij mogelijke klachten.

'\ /ie kan gebruik maken van dienstencheques?
ledereen kan gebruik makën van ditsysleem.De enige

beperking is dat u deze cheques niet voor beroeps-
doeleinden mag Eebruiken.

Hoe kunt u dienstencheques kopen!

Stap I = inschrijven
lnschriiven kan bijACCOR Services,waar nadien ook
de cheques besteld kunnen worden. De inschrijvinS

is gratis en gebeurt via het inschriivingsformulier da!
u vindtoD www.dienstencheoues.be, U kun! hetook
telefonisch aanvra8en bii ACCOR Services op het
nummer 02/678.28.79 ofbij het PWA Blankenberge-

Zuienkerke da! u, indien dit nodig is,graag zal helpen

bii het vervullen van deze formalitei!en.
Nadien krij$ u een bevesliging van uw inschrijving
en een rekeninSnummer van ACCOR Services.
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Slap 2 = bestellen van de dienslencheoues
U kunt dienstencheques bestellen door het juiste

bedraS te storten. U moet minimum l0 diensten-
cheques in één keer bestellen (= € 62,00).Bannen de
l0 dagen na onlvangst van uw betalang kriig! u de
bestelde dienstencheques via de pos!.

Hoe betaalt u met dienstencheques?
U dateerten ondertekentde dienslencheque en geeft
hem aan de werknemer. Voor ieder gepresteerd uur

teeft u I cheque. De dienstencheques hebben een
geldigheidsduur van 8 maanden.

Meer inÍormatie?
Voor meer informatié rond dienstenchequès neemt
u gerust contact op met de erkende ondernemingen
in uw buurt, of met:
- PWA Blankenberge-Zuienkerke v-zw, Kerkscraat 236,
8370 Blankenberge.
Tel. 050/43.35. I 5 x Fax :050/43.35.20
* e-mail: pwa(Oocmw-blankenberge.be
Openingsuren Blankenberge: iedere werkdag van 8.30
tot 12.00 uur, ! namiddags: op afspraak.
Telefonisch zijn we iedere werkdag te bereiken van
8.30 tot 12.00 en van I 3.30 tot 16.30 uur:
Openingsuren Zuienkerker iedere woensdag-
namiddag van I 3.30 tot 16.00 uur.

.......OP I7 SEPTEMBER 2OO4 IN GOED
GEZELSCHAP BOVEN

DE DOOPVONT GEHOUDEN!!!

Tiidens een receptíe in de werkwinkel op l7 sep-
rember jl., in aanwezigheíd van de leden van de Raad

van Besluur van PVy'A Blankenberge-Zuienkerke, le-

den van schepencolleges.gemeenteraden en OCIí\ y'-

ràden van Blankenberte en Zuienkerke werd het
oÍÍiciële startsein gegeven van de dienslencheque-
onderneming van her PWA. Bij deze gelegenheid
werden ook de nieuwe werknemers aan de aanwe-
zigen voorgesteld.

DIAPAT
Diopol nv
Bekedijkslroot I
8490 Jobbeke
Tel. 050/81 l5 73
Fox 050/81 10 83
e-moiI info@diopol.be
website: www.diopol.be
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ZorgtU voor een dementerend fami-
lielid en wil U er meer over weten?

Foton en ROC Zonnewende van FamiliezorS\ /est-
Vlaanderen vzw organiseren een reeks van dlie
iníomomenten omtrent dem€ntie en v€rwardheid
in Knokk€:

Sessie l: Verdwaald licht...vvat is dementie?
Maandag I I oktober 2004 om l4u
Op een bevattelijke wiize wordt uitgelegd wat deze
ziekte lewee8brengt in de hersenen en wat daarvan
de gevolgen zijn.

Sessie 2: Onvoorspelbaar licht... Hoe gaan we om
met dementerende personen?
Maandag 18 oktober 2004 om l4u
ln deze bijeenkoms! gaan we dieper in op de com-
municatie en omgaan met verwarde en demente-
rènde familieleden.

Sessie 3r Dragend licht? Hoe ervaar ik de ziekte
van miin partnen ouder, Íamilielid?
Maandag 25 oktober 2004 om l4u
De focus ligt deze keer op de ervaring en beleving
van de Íamilie.Wat betekent deze ziekte voor mij?

Wat maakr het moeiliiklWaar kan ik steun en krach!
uit putten?

Deze drie middagen worden verzorgd door Me-
vrouw Claire Meire, familieconsulente van Folon,
erkend Expertisecentrum Dementie.
lÍet enthousiasme en gedrevenheid biedt zij dage-
liiks zorg en ondersteunint aan families vàn demen-
terende personen.Vanui! deze ervaring en vanuit een
hoopgevende visie kan ze veel verhelderende infor-
malie bieden en speuren naaa licht, ook waar men
denkt alleen duislernis en verval te beleven.
Er is telkens gelegenheid om eiSen vragen in te bren-

8en.

Personen die willen deelnemen en op zoekziin naar
iemand die kan aanwezig zijn bij hun dementerende
partner ofouder kunnen evèntueel een beroep doen
op een vrijwilliger van de dienst Aanvullende Thuis-
zorg van Familiezor8 West-Vlaanderen vzw - a 050
60 99 86.

Praktis.he iníormatie:
Data: I I, l8 & 25 oktober 2004 - telkens van
l4u tot l6u- onthaàl vanaf 13u30

Plaats: Familiezort \ /est-Vlaanderen vzw -
Albertlaan ó5 - 8300 Knokke
Bijdrage: 3 euro per sessie

lnlichtingen en inschrijvingen: FamiliezorgWest-
Vlaanderen vzw - fI 050 60 99 86

RESTAURANT"9"9,
. Fèesizool . Teoroom met zonneierros

Rudy en Nydio Derneu emeèsler-Moermon
Dr ftweo 10, 8377 N euwmunstèr (Wenduine)
Tel.050/41 l2 18
www de-lekkerbek.be

Oefl Zorg-initiatief krijgt yorm in de

regio

Zegt he! u ie!s... in uw eigen omgeving oppas en

assistentie te bieden bij een thuisverbliivend kind of
volwassene met een handicap ?

Als vríjwilliger kan je even de taak van de ouders of
centrale verzorger overnemen door het instaan voor
lhuíswacht of het helpen in de zorg, het samen spe-
len of bezig ziin - hulp en bijstand waar sterke be-
hoefte aan is !

\rzwAanvullendeThuiszorg FamiliezorgWVl., erkende
diens! voor oppashulp is, samen me! enkele ouders
en deskundigen, gestart met OEF ! . Ouders en
Familiezorg, gespecialiseerde dienst voor thuis-
assistentie gericht naar kinderen/personen me! een
handicap en hun verzorgers.
ln de retio zijn wij verder op zoek nàar nieuwe OEF!
vrijwilli8ers.U kan rekenen op een gepaste introduc-
oe. ondersleuning, vorming en opname in een en-
thousiaste vrijwilligersgroep. U onwangt een fiscaal

vrij8esrelde kosrenvertoedint en veizekerint.
Spreekt u daa aan,wenst u mee rc werken aan OEF !l
Meer iníormatie I Misschien neem! u reeds in eigen
krin8 een derteliik engagement op en wenst u dit
vanuit een georSaniseerd verband te doen ?

Neem gerust me! ons con6c! op: 050/60.99.86 -
HanneVerbeke.
vzw Aanvullende ThuiszorS - Oef !, Albertlaan 65,
8300 Knokke.



Rode kruis zoekt vrijwilligers

Mensen helpen bii rampen.

Wii bieden je:

- een aangepàsrc opleiding
- retelmadge bijscholingen en deelnames aan ramp-
oefeningen
- gezellige bijeenkomslen

vRUWtLLIGERS VOOR PSYCHOSOCIALE
STEUN AAN SLACHTOFFERS
lnformatieavond in Brugge op dinsdag 26 okto-
ber 2004, 20 uur

,e taak:
- ie verzortt mee onze opdrachten onthaal, inÍorma-
tie en begeleiding van slachtoffers vàn rampen en hun
familie : in het centrum voor slachtoffers. he! familie-
informatiepunt, bii de relefonische ondersteuning van

familieleden, waar nodig...

le profiel:
- je hebt een diploma sociale/pedagogische of psy-

chologische studies (Al of univ) of een hoger on-
derwiis en I iaar ervarint of ho8er onderwijs en 3
jaar erv. in de sociale seclor.
- le bent minimum 2l jaar en kan correct werken,
ook in moeilijke omstandigheden

VRUWILLIGERS VOOR ADI'4INISTRATIEVE
ONDERSTEUNING BlJ RAI'4PEN

iníormarieavond in Brugge op dinsdàg ll lànuafl
2005, 20 uur

Je taak:
- je verwerkt de gegevens van slachtoffers van ram-
pen of trote ontevallen

Polderelecfro
Romoin Lieboert-Willoert

Heerweg 20 - 8377 l\,4eelkerke

Rodio & TV technicus
OFFICIELE PHILIPS DEALER

Eigen hersteldienstr tel,050/32 03 80

- je slelt liislen op van slachtoffers en vermislen, me!
de hand of de computer
- je bredt algemene administratieve ondersteunint in

onze crisiscentra

Je proíiel:
- le volSde een opleiding secretariaàt ofie hebt ru me

adminislralieve ervaring
- ie bent minimum 2l jaar

- je werkt nauwgeze! en je ben! niet bang van een

beetje stress

Heb ie interesse? Kom naar de inÍoavond!
Rode Kruis\ /est-Vlaanderen, Dirk Martensstraat
I l,8200 Bru88e
Laat weten oÍje er zal ziin op 0l 5/44.35.00, vià e-

mail: !§i@Ísrlskruinbc

I nnovatiecentrum West-Vlaanderen

Ook voor bedriiven in Zuienkerke is innovatie be-

lanSrijkl
Bedriiven die starten met innovàtie kunnen een sub-
sidie bekomen van maximaal 22.000 euro.
Voorwaarde is de eersle aanwerving van een tech-
nologische hooggeschoold personeelslid voor he! in-

voeren van innovatie in het bedrijí
De aanvaardbare kosten worden voor 60% terugbe-
taald door het lWï

Daarnaast is er nu ook steun voor KMO! die tot
innovarie wrllen komen door her opstarten van il.-
ternationale samenwerkingsverbanden. Meer con-
cree! kunnen de voorbereidingskosten voor Euro-
pese proiecten of voor internationale Onderzoeks-
&ontwikkelingssamenwerkingsverbanden tot 60 %

gesteund worden.

Het innovadecenrrum West-Vlaanderen vzw bege-

leidr wesr-Vlaamse KMO! bij innovatieprolecten.
en helpt hen ook bij het opstellen van de aanvraag-

dossiers voor het bekomen van deze nieuwe subs -

dies. Bedrijven die hun innovatieprojecten een echte
impuls willen geven, kunnen contact opnemen rnet
het lnnovatiecentrum oo www.innovatie(entrLm.be
e-mail: innoveer@innovatiecen!rum.be
telefonisch : 056/28.28.80
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Vroeger en nu

Nieuwmunster Dorpstraat
ln de pastorie, hier links, woonde toen pastoor
Butaye.

Elodie Laukens.die daarnàast woonde,s!aa! hier voor
de paslorie.
De witte gevel rechts is van het huis vanTeivos en

Nilde SpieEhelaere.

Nieuwmunster anno 2004

c0it[tlnr

Openbare werken &
technische dienst

De Notelaar

De gemeente heeft reeds enkele dringende
instandhoudingswerken aàn het gebouw 'De
Nolelaar' lalen uitvoeren.
ln de gemeènteraad van 18 december 2003 werd
beslist een ontwerper aan te stellen en door he!
schepencolleSe werd het studiebureel Moyaert uit

Jabbeke aangesteld voor de planning tot verbetering
en herinrichting van het gebouw

Voor de financierinE van deze noodzakelijke werken
werden 4 loten bouwgrond openbaar verkocht.
De verkoop van deze loten bracht samen 204.280

euro op voor de Semeente.
De verkoop van deze bouwSrond, uiqevend op de

Frans Liebaerlweg, gaí volgend resultaat:

otl 270 ml 51.000 euro

ot2 348 m'z 38.280 euro

ot3 415 m'? 56.000 euro

ot4 419 m'z 59.000 euro

Verder heeft de gemeenteraad, in zittint van 30 sep-

tember 2004 beslist het woonhuis, palend aan'De
Notèlàar' openbaar te verkopen.
Deze openbare verkoop zal door de notaris worden
bekendgemaakt.

VOOR HIJ EN ZIJ
uw biokopper

BLANKENBERGSE STEENWEG 40 A
8377 ZUIENKERKE

TEL. & tAX 050/31 85 52

Gesloten op zondog
en moondog

t3
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VeDe Maere kree een face-liít

Door de gemeentewerkmannen werd het gemeen-
reliik trefpunt" De Maere" opgefris!.
De gevel werd gereinigd en de ramen en deuren
werden geschilderd in groen en beige.

\ l Cools
Schepen technische dienst en openbare werken

Filip LAGROU
HERSTELLINGEN en NSTALTATIES

Café en Feestzaal

De Nieuwe Blquwe Tbren

Zaal voor alle gelegenheden ror 200 peNonen:
huwelijLen. communietèest(n. \ ergíderineen.

rouwmaaltUden
Eigcn keuken ! - Ruimc parkingl

Blankenbergse Steenweg 2 - 8377 Zuienkerke
TeUFax 050/31 44 65 - GSI, 0497142 32 98

rbindingswandelpad tussen Kerke-
bilk en KerkhoÍstraat

Er werd een verbindingswandelweg aangelegd tus-
sen de Kerkhoíslraar en de verkaveling Kerkebi k te
Houtave.
De werken werden voor 60% gesubsidieerd door
het Minislerie van deVlàamse Gemeenschap.
Tevens werd er ook een voetpad aangelegd voor de
wonin8en van de verkavelang in de Kerkhoíslraat.

Veili ge oversteekplaats Vierwege

Op voorslelvan de verkeerscommissie en in samen-
spraak met het gemeentebestuur werd er een aan-
vraaS gedaan aan de dienst Bruggen en Wegen voor
het plaatsen van een beteleide oversteekplaars voor
voet8angers aàn Vierwege.

4

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

C/7ó125 57 l4 . E-moil: filip.logrou@pi.be

ELEKTRICITEIT

CENTRALE VFRWARMING . SANITAIR



Landbouw & Milieu

Huisvuilzakken waar te koop?

De pàstorie van Nieuwmunster blijft ook na het ver-

trek vanVy'outer en Kathy Delaere een verkooppunt
van gemeentelijke vuilniszakken: !eleÍoon pàstorie:

050t42.62.94
\ y'e zètten de verkooppunten vàn de huisvuilzakken

en pmd zakken nog eens op een rijtje:
teZuienkerke: gemeentebes(uur

voedingswinkel Mariavandewalle,
Kerkstraat 3.

lp't Hoekstje, Nieuwe Stwg 64

Slagerij Herman,Nieuwe Stwt 60

te Houtave: Polderhuis, Kapellestraa! 36

te Meetkerke: Burgemeester Cuypers, Dorp
weg24

te Nieuwmunster: Pastorie. Doelhofstraat 37

Je kan eveneens bij de gemeentelijke huisvuilwagen
terecht voor de aankoop van huisvuilzakken.

Priis
rol pmd:5 euro
rol grote bruine huisvuilzakken: 12.5 euro
rol kleine bruine huisvuilzakken:7.5 euro

Kerkuil: vogel voor de kat?

Het temeentebestuur vraagt aan de bevolkinE mee

!e willen werken aan de heropbloei van een biina
vergane glorie: de kerkuil.
Vroeger had nagenoeg elkVlaams dorp zijn kerkuil-
paarlje. Nu is dit anders. Het aantal broedparen
schommelt tussen de I 50 en 250 voor gansVlaande-

rèn.
Het gemeentebestuur heeft op de vier kerktorens
speciaàl voor de uil Eemaakte bakken laten plaatsen

in samenwerking me! he! provinciebestuur.
De heerVan de Kerckhove uitAssebroek vol8t vrii-
willig de kerk.rilen op en voorziet ze van een ring.

Hii heeft meer dan voldoende kennis om U met raad

en daad bii !e sraan.

We ziin op zoek naar landbouwers of mensen die
denken mee te kunnen helpen aan de bescherming
van de kerkuil. Een ideale schuilplàats om derteliike
broedbàk te plaatsen is een open schuur.De bak heeft

een aÍmetint van 100 cm bii 50 cm en is 50 cm diep.

lndien er belangslelling is kan de gemeente via de

Provincae nog een aantal broedbakken verkriigèn.

Heb! U belangstellintl Telefoneer even nàar uw
milieudienst op het nummer 050/41.75.77 en help

de natuur.

Bruine rattenpopulatie in opmars

OOK IEDERE PARTICULIER DRAAGT VEMNT.
WOORDELlJKHEID

Waarom ratten bestriiden?

Ratten zijn verspreiders van ziekten en ze bren8en

schade loe aan de oevers vàn Erachten en water-
lopen,aan gewassen, knagen aan isolatiemateriaal en

elektrische leidingen,...
Bovendien elen ze voedselvoorraden van andere die-
ren en bevuilen deze met hun uilwerpselen.
Ratten plantën zich lrouwens razendsnel voort:één
koppel kan zorgen voor minimum 30 nakomelinSen
per jaar.

Hoe kan men bruine ratten voorkomenl

ZEECENTRUM
DE BRANDING

Rusï- en verzorgings tehuis

Kortverblijf
Dogopvang

ServiceflaÍs

Koninklijke boan 90
8420 WENDUINE
050/43 30 00

www.de-bronding.be
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Door ervoor te zorgen dat ze geen voedsel vinden,
want bruine ratten vindt men enkel op plaàtsen waar
voedsel aanwezi8 is.

Enkele tips!
- geen etensresten laten rondslinSeren;
- dierenvoeder opbergen in aÍsluitbare vaten ofcon-
tainers;
- bij voorkeur de dieren ! mor8ens voederen,zodat
er t nachts geen voedsel meer aanwezig is in de

voederbakken
- vuilniszakken opbergen in aÍgesloten containers of
evenlueel voldoende hoot ophangen;
- in de winterperiode het overvloedig voederen van

vogels en wild vermijden;
- achtergebleven gewassen ofvruchten op de lande-

riien verwijderen of tildi8 inploegen en zeker niet
gedurende de volledige winlerperiode laten lig8en;

- compostvalen in de achtertuinen lrekken ook rat-
ten aan. Deponeer het organisch afual in en niet nàast

het composlva! en zet het vat bij voorkeur op een

harde ondergrond;

'Wie moet ratten bestrijden?
De gemeente, de provincie en he! gewest ziin ènkel

verantwoordelijk voor de rattenbestrijding op de

openbare waterlopen en weggrachten en de private
terreinen die openbare besturen beheren.
De rattenbeslrijding voor privàte trachten en alle

andere private eigendommen is in de eersle plaats

de verantwoordelijkheid van de particulieren.

Hoe moet men bruine ratten bestriiden?
* De mechanische bestrijding kan gebeuren met val-
len klemmen, inloopkooitjes. . .

Tip :gebruik aantrekkeliike lokazen : maiskolven,
haringkoppen,.. ,

* De chemische bestriiding tebèurt met giflokàzen

in de vorm van gedrenkte granen, maar ook in de

vorm van waxblokken die betergeschiktzijn op voch-

tige plaatsen. De giflokazen zijn verkrijtbaar in de

hàndel (o.a in !uincenlra). Het giflokaas ligt men besr

op een afgeschermde plaats,b.v. in eén buis. Dit eers!
en vooral voor de veiligheid van de kinderen maar

ook om opname door andere dieren te vermijden.
x Bii een hoge populatie van ratten moet men vol-

doende gif uilleggen op verschillende plaatsen. Men

blijfi giÍ leggen tot het niet meer opgenomen wordti
de nodige veiligheidsmaa!re8elen legen vergiÍtitinten
dienèn in acht Eenomen !e worden.

He! p rovinc iebestu u r Uy'est-Vlaan de ren.

Compost: wat moet ik ermee?

ln het vori8e arlikel bespraken we een eerste voor-

deel van composteren nameliik, het verkleinen van

de afvalberg. Hoe een compostva! opstartèn? \ y'a!

mag erin en wat niet?

Na enkele maanden verkrijg je, als alles goed werkt,
compost. lndien het misliep had je een stinkende,
natte massa. Maar laat je hierdoor niet ontmoedi-
gen,zelfs ervaren composrmeesters hebben dit ook
aan den lijve moeten ondervinden.
Maar laat he! ons van de goeie kant bekajken. we
hebben compost. \ y'at kan ik er nu mee doenl
Compost gebruik je in de eerste plaats om de bo-
dem te verrijken me! organisch materiaal. Het orga-
nisch materiaal is het voedsel voor de wormen en

ander bodemleven. Door he! Sraven van 8an8en en

het vermengen van het organische maleriaal met de

fijne gronddeeltjes die ze mee opeten, bouwen ze

àan de humusrijke kruimelslructuur.

BVtsA A. Verleye & Zn.
2.1àkvoerder Marc HUYS

luin- en oíbÍookwetken

Leveten van zond, sleenslog,
teeloode. enz...

DORPWEG I9
4377 MEETKERKE (Zuienk€Íko)
. O5O/32 15 OO

csu0475/79 A2 eó
BTW BE aOó 174 öi1:
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Dit maakt kleibodems lichter en beter bewerkbaar,

zorgtervoor da! de zandgrond beter waler vasthoudt

en voorkoÍn! gro ndve rlies door waler- en winderosie.

De planlenwortels kunnen er zich goed in onlwik-
kelen en vinden water.luch! en voedsel.

Een ànder eigenschap van een gezonde, kruimelige
humusrijke bodem is de zelÍretelingvan de zuurSràad.

Elk lype bodem heeít ziin eaSen optimale zuurgraad.

Door compost te gebruiken wordt die bereikt.
Een luchtite bodem heeÍt ook een beter isolerend

vermogen. Overdag warmt hij weliswaar wa! minder
snel op maar ! nachts koelt hil ook minder aí Een

geliikmatige bodemtemperaluur is zowel voor de
plantenwortels als voor de bodemorganismen be-

vorderlijk.
Het bodemleven beschermt op een àctreve manier
de plantenworlels !e8en schimmels en andere
parasitaire organismen. Al deze íacloren leiden tot
sterke en gezonde gewassen.

.longe oí uitteriipte compost?
Gebruik je jonge compost met nog aardig wat half-

verteerd blad, schors of stukjes stentel, dan zal he!
bodemleven, met dè wormen op kop, er nog heel

wat voedsel in vinden. Dit kom! de bodèmstructuur
ren goede. De voedingsstoffen uit de compos! ko-
men in de loop van de volgende maanden langzaam

maar zeker ter beschikking van de plantenwortels.
Der8elijke jonge compost gebruik ie best als bodem-
bedekking oí vermeng je hooguit mer de bovenste
cenrimerers van de grond. Geeí je de compost in

het najaar dan zullen in de herfst en vroege lenle
wanneer de zon de bodem nog wat warmte gunt, de

bodemorEanismen al volop met de structuuropbouw
beginnen.
Laat ie de compost meer uitriipen tot hij helemaal

fijn en kruimelig is dan zal er voor het bodemleven

DRUKKERIJ

weliswaar minder werk overblijven maar komen de

voedin8selemenlen wel snellervrii. Uitgerijptecom-
post kan ie voor het zaaien en planten inwerken in
de bodem en als basismateriaal gebruiken voor de

bereiding vàn potgrond. Uiteindelijk zal je zelf moe-
ten ervaren hoe ie de zelfgemaakte compost best in
je tuin gebruik!. Zowel kwaliteit als gebruik verschil-
len immers heel erg van tuin to! tuin. De kwaliteit
wordt bepaald door he! ingangsmaleriaal, het aantal

omzettinten, de beheersing van het vochtgehalte, de

weersomstandigheden enz. Het gebruik han$ dan

weer af van het soort tuin dat le hebt, he! bodem-
rype,je eigen ervàring als tuanier...
meer iníormatie kan ie vinden in de brochure'tuin-

trond verbeteren ... met compost' of oP
www.vlaco. be

Gezeeíde of ontezeeíde .ompost?
OÍ je de compost voor gebruik zeef! oÍ niet,hangt af

van dè troíheid van he! ingangsmateriaà|, van het

tebruik da! je van de compost wilt maken en vooral
van ie eigen appreciatie. Her grofsle hout kan ie
meestal gewoon manueel uit de compost halen tii-
dens het open spreiden in de tuin. Onvolledig ver-
reerde perzikpitten,doppen van noren ofstukjes hout
van eèn pink dik verslerken het mulch-èffect van le
composr. Dit beschermt de bodem en het bodem-
even regen uitdrogen en tegen slagregen. Wil je de

compost oppervlakkig in de bodem inwerken ofvoor
de bereiding van polgrond gebruiken, dan kan je be-

ter zeven- Hoe fijner de zeef, hoe íijner de compost.
Een zeef met een maaswiidle van 2 cm levert com-
post op me! nog kleine stukjes hout. Hij is meest
geschikt als bodembedekking. Kies voor een
maaswiidte van I cm als je je compost oppervlakkig
wik inwerken ofgebruiken voor pottrond. Een zeeÍ
met maaswijdte 0,5cm het zogenaamde assenzeefie

bvba

PRESS
Blankenbergse stwg +7/1 - sr77 zuienketke - O5Ol4> +3 44
Fax o5o/41 97 25 - E-mail: acta-press.bvba@pandora.be
. Hande s & gelegenheidsdrukwerk . Croot asrortiment
geboortekaartjes huwelijkskàèrten . Tijdschriften.Fotokaarten
Mits àf9ifte van deze advertentie í596 op drukwerk geboorte en huwelijk
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levert compost op die ie als zaaigrond kan aan-
wenden voor het maken van perspoties. De grove
íractie - dit is wat niet door de mazen van de zeeí
valt- hergebruik je als bruin materiàal in je nieuwe
compost oÍ breng je als mulchmateriaal (bodem-
bedekking) àan tussen slruiken en vaste planten.

Hoeveel compost?
De hoeveelheid compost die je op een bepaalde plek
in ie ruin best tebruikt is aíhankelijk van:
. De toestand van de bodem. ls ie bodem humus-

en voedselarm dan zal je de opgegeven doses
moeten verhogen. Om een goed beeld re krijgen
van de voèdingstoestand kan ie èen bodem-
vruchlbaarheidanalyse laten uitvoeren. Je kan daar-
voor terech! bij een laboratorium.
Hetgehalte aan ortanisch materiaal envoedings-
elementen van ie compost.
De voedintsbehoeÍten van de plenten. Niet alle
planten hebben evenveel voedintsstoffen nodig.
Sommige doen het beter met meer ruwe, halí-
verteerde compos!, andere verkiezen goed ver-
leerd materiaal. ln uinhandboeken vind je hier-
over meer inÍormatie.

Rilk bemest is nie! sleeds her bestl Niet overal in ie
tuin is een rilke bodem even wenselijk.
Op een schrale voedselàrme bodem ontstaat spon-
laan een interessanle plantengroei van wilde
bloeiende kruiden en planten. Zij ffekken op hun
beurt een weelde aan vlinders en ander insecten.

Bedenk dac ook onkruiden een sluk sneller groeien
op riike, bemeste grond. Je bespàart iezelf heel wat
werk en tuinaÍval als je het gazon, de vaste planten-
border en de struiken in ie tuin niet of slechts matig
bemest. Meer bemesten leldt niet steeds !o! ster-
kere, mooier bloeiende planren.
leder plekj€ tuin verdient compost.

Potgrond
Plant je bloemen in een mengsel van één deel com-
post en twee delen gewone tuinaarde.

Gra§
Werk bij de aanleg van je gazon l5 tot 25 liter rijpe
uitgezeeíde compost in per vierkante meter. Wil je
een weelderi8 groeien tazon, srrooi er dan jaarlijks
een fiin laade compos! over en werk he! met de
achterkant van een rakel in tussen het gras. Vergeet
niet dan een bemest gazon ook meer trasmaaisel
oplever!.

Bomen. struiken en vaste Dlanten
Vul het planlga! met een mengsel van Íijngezeefde.
rijpe compost en tuingrond. Breng iaarlijks een laag

van enkele centimeter grove halfvérteerde conT post
aan rond iedere plant.

Moestuin
ln de troentetuin ga je heel tericht bemesten. Dit
doe ie in functae van de grondsoort in ie tuin,je tee t-
wisselingplan en de specifieke behoeíren van iedere
sooTt.

E Bouckaert, compostmeester

TRUDO VERSTRAETE
DOELHOFSTRAAT 52

8377 NIEUWMUNSTER
050/41 70 54

Verkoop en herslellingen

AEC & l}liele

(uit brochureVlaco)

DEME U LEMEESTE R
Ronny bvba aannemersbedriiÍ
OPENBABE EN PRIVATE WERKEN

uost?nd?sr..4uel I
8377 Zuien*etke - HortaLe

TEL.: 050/31 6- t-l
FAX: 050/31 02 8-)

www,demeulemeesterÍonny.be
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Cultuur de 8/azuin \I.l

Activiteiten De Haan

lshtar met aperirieÍ in het\ y'ielingencentrum

Op zondag 24 oktober om ll uur brengt lshtar

muziek van de I ld'eeuw tot nu.

Kaarten: voorverkoop € 7,00 aan de deur € 8,00.

A Night @ The Opera in het Ontmoetingscëntrum
d'Annexe
Op zaterdaS 20 november om 20.30 uur brengen 4
internadonaal gerenommeerde artiesten een concert
dat operalieÍhebbers zal bekoren.'Kaarten voor-
verkoop € 10,00 aan de deur € 11,25.

Kerslconcert ten voordele voor het fonds van het
zeepreventorium.
Op vrijdag l7 december treed! om 20.30 uur het
Koninklijk Mannenkoor van Eupen op in de Sint-
l'lonicakerk. Kaarten: voorverkoop € 10,00 aan de

deur € I 1,25.

Musicalhits in De Haan
Op zondag l6 lanuari 2005 om l5 uur kan u in het
My'ielingencentrum genieten van \ y'est End Story.

Kaarten voorverkoop € l2,50aandedeur€ 15,00.

lnformatie en reservatie:
O.C. d'Annexe, Leopoldlaan 24,8420 De Haan (Kl.)

059t24.21.33
\^y'ielinSencentrum, Graaf .lansdijk 1 8, 8420 De Haan

(\ l) 050/4 t.46.43

Biblioth€ekweek van ló tot 24 oktober in De Haan

De bibliotheekweek Eaa! van start met een grote
verwendag. Op l6 oktober wordt aan alle lezers die

de bibliotheek bezoeken een drankie met hapje aan-

geboden. Ook de kleine lezertjes worden met een

snoepje verwend.
De lezers kunnen eveneens deelnemen aan de grote
provinciale bibliotheekwedsriid ".le kan kiezen... de

BIB! lààt je winnen". Een dvd-recorder, een digitaal

Íotoloestel en boekenpakeften stàan op de prijzen-
plank te wachten!
Tiidens de openin8suren van de bibliotheek loopt
van l6 tot 23 ok(ober in het O.C.d'Annexe de ten-
roonslelling "Hoe ontstaat een stripverhaall Een blik
over de schouder van Hergé".
Voor meer info te1.059124.21 .07.

Activiteiten Blankenberge

l5/10/2004: "De leeuw van Vlaànderen" - Union
Suspecre - Saveryszaal CC Casino om 20u.

2811012004: "Besmeurde witte laàrsjes" - Pascale

Platel & Michaël Pas - Saveryszaal CC
Casino om 20u.
lo/ I l/2004:"Haydn"- Arco Baleno - Saveryszaal CC
Casino om 20u.
l2ll l/2004:"De penismonoloog" NigelWilliams-
Saveryszaal CC Casino om 20u.

l0ll2l7004: "Concert" - The Olstein Bi8 Band -
Saveryszaal CC Casino om 20u.

17112t2004:"De Omloop der Lage Landen" - De

Nieuwe Snaar - Saveryszaal CC Casino om 20u.

07/01/2005: "Winterreise Schubert" - Werner Van

l'4echelen en.lozef De Beenhouwer- Saveryszaal CC
Casino om 20u.
ló/01/2005: Familievoorstellins "Klein Duimpie" -
Jeugdlhealer Ondersteboven - Saveryszaal CC Ca-

sino om l5u.

Tenroonslelling:"BlankenberSe 60 jaar bevrijd" - I 0/
09t7004 - 30 |2004
Tentoonstelling:"Klank in zicht" - 1011212004 - 3Ol

0 t/2005
Openintsuren: ma-vrij: l0u tot l2u en van l4u tot
lTuiweekends: l4u tot l8u
De Benne, Hoogstraat 2,8370 Blankenberge

Openingsuren balie Cultureel Cenlrum:
Elke werkdat tussen l0 en l2 uur - l4 en l7uur.
Donderdag open tot 19u30.

Hoogstraat 2 - 8370 Blankenberge

Tel. 050/43.20.43 - Fax.05014l .54.24
E-mail : cultuur@blankenberge.be
Website: h!!p://cuhuur.blankenber8e.be

Bibliotheek Blankenberge

- Tenroonsrelling "25 schriiversportretten" - foto-
lentoonstellint van David Samyn

Deze tenroonstelling loopt van 5 tot en met 3l ok-
tober 2004 (tiidens de openingsuren van de biblio-
theek)
- "Bibliotheekweek" van l6 tot 23 oktober 2004,met
"Verwendag" op zaterdag l6 oklober (in de biblio-
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theek) en "Tweedehandboekenverkoop" op zaterdag

23 okober (in de inkomhal van het Stadhuis van I 0

lot 12 uur en van 14 tot 17 uur)
- Auteurslezint Bart Demy[enaere op woendag l9
ianuari 2005 (om 20 uur in de bibliotheek).

Activiteiten Zuienkerke

vriidag 5 november 2004: cultuurcafé, Sint-
Michielszaal, aanvang 20 uur,gratis toesan8

OPROEP AAN DE PLAATSELUKE KUNSTE.
NAARS

Volgend jaar in he! voorjaar wordt er een in het l<a-

der van DE BLAZUIN een kunsttentoonslelling ge-

organiseerd in Blankenberge.
De cultuurraad doeteen oproep aàn de Zuienkerkse
i<unstenaars om rieei te nemcn aan deze tentoon-

Heb je interessel
Nèem dan contact op me! de cultuurdiens!.Annie
Allemeesch. tel. 050142.70.48 of mail naar
annie.allemeesch@oublilink.be

BUREN BU KUNSTENAARS
De provincie wes!-Vlaanderen organiseer! in 2004
voor het eerst het project
BUREN BU KUNSTENAARS OPEN-ATELIER-
DAG EN

Di! projecr loopt geliiktijdig in Frankrijk in het De-
partement Nord en het Departement Pas-de-Calais
en kadert an Rijsel 2004. culturele hoofdstad van Eu-

roPa.
Op vrijdag 15, zaterdag l6 en zondag l7 oktober
2004 stellen kunstenaars in heel de provincie\ y'est-

Vlaanderen hun atelierdeuren open-
Ook in Zuienkerke nemen kunstenaars deel aan dit

tebeuren en stellen hun atelier open voor het trote
publiek.

NICOLE LACOMBE
schilderkunst. olieverf
Doelhofstraat I 5. 8377 Nieuwmunster

\/vYNS
Mixed Medià
Weimansraa! 28. 8377 Zuienkerke

IENTEN
Schilderkunst, gemengde techniek
Kerkhofstraat 23, 8377 Houtave.

Brochures !e verkrijgen in het gemèentehuis.

THEATER KLEIEM

Hallo beste lezer van het Polderkrantje,
Nà hetgeslaagd jubileumjaar en het afscheid van onze
geliefdè huasregisseur . neem! thealer Kleiern dit jaar

de krokusvakande opnieuw voor haar rekening.
Met veel enthousiasme en onze nieuwe reÉisseur, de

heer MICHEL VERMEERSCH. nemen we de uirda-
ging aan om het stuk

'lK BEN ER EN lK BLIrF ER" van Raymondvincy en

JeanValny voor u op te vo€ren.

Het stuk draait om een Bravin die ondanks een mis-

luk! huwelijk van haar broer en een ongenode gaste,

probeert om de eer van de familie voor een hoge

tast hoog te houden, me! natuurliik de onvermijde-
liike misverstanden en pijnliike en komische srtua-

tie!.
Voeg daar not een Bewieksre huisknecht en twee
vinnige dienstmeisjes aan toe en een leuke, ontspao-
nende avond is opnieuw verzekerd.

Tuinen

Freddy Van Ryckeghem
Aanleo en onderhoud

. Ontwerp en realisatie

. Opfrissen van bestaande tuinen

. Volledig onderhoud van de tuin

. Scheren van hagen

. Aanleg van vijvers

. Terrassen (hout en tegels)

LeeglandsÍaat 20 - 8377 Zuienkerke
Tel. 050/31 '16 50 - GSM: 0476/36 16 50
E-mail: íreddy.vanryckeghem @skynet.be
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Binnenkort starten de spelers met de repetities om
u in de krokusvakanrie opnieuw het beste van zich-
zelíte geven. Volgende spelers zullen oíwel op oÍwel
naàst de planken u een onvergelelilke avond bezor-
gen: \ y'alter Franco, Geert Claerhout, Philippe
Demerrisse, Willy Proot, Frank Quintens, Bart

Jaspaert,Agnes Bode, Christiane De Klerck, Nicole
Vandenbossche, Jenny Goethals en Hilde Bullhé.

De opvoeringen zijn op:04 - 05 - 06 -l I - 12 Íe-
bruari 2005.

De kaartenverkoop star! op de eerste maandag van

ianuari : 3.lANUAR| 2005 op het gekende adres:
MevrouwAnn li'lichièls DeVlieghe, Nieuwe Sleen-
we8 40a,8377 Zuienkerke - tel. 050/41 .55.42.

Hilde Bulthé

OPEN MONUMENTENDAG

Onze uitstap naar de late moeren van Meetkerke

Het weer zat uitstekend mee. De volledige gemeente-

bus volgeladen en de enkelingen die er niet bii kon-
den via privaat vervoer tot aàn de Molen van
Meetkerke. Onze begeleiders, loy Laquière, Wim
Slabbaert en Sam de Decker hadden ons reeds een

uiwoerige uitleg verschaít over het ontstaan van de

Moeren, de ecolo8ische waarde van het gebied en

de evolutie van de biotoop aan de hand van Luchtío-
to! van het gebied.

Onze begeleiders op de tocht:vlnr Joy, Wim en Sàm

(met handboor in de hand)

Verzamelen was het geblazen aan de hoek Biezen-
slraat een de Moerstraat. Het doel een beter inzicht
krrjgen rn het landschap. Sam bood ons een in!eres-
sant overzicht van de àrcheologisch vondsten. Nu

Alle timmer- en s(hrrnwerl( in hout en PV(
Ramen en deuren - rolluil<en - dèl<vensters

garagepoorten - rolluikautomatisatie
9 ip5-l<a rtonwa nden - plafonds

- binnendeuren
zonnewering - dakconstru(tie parket

ln braa kbeveliging ramen & deuren

\TAN VOOBEN
Ilífichel
"KATTEROGH E"

Blanken bergse steenweg 17

832 zuienkerke
Tel. o5o/4i 39 ó3
Fax oso/42 60 24

Georges en Clara SNAU\YAERT-MEYNS
Vagevuursrraar l6A, 8377 Zuienkerke

Tel.050/31 :19 47 - Fax 050/31 l0 88

Georges & Filip Snauwaert
Beheer van landbouwgoederen
Vagevuurstrant l6A. 8377 Zuienkerke
Tel.050/31 .19.17 - Fax 050/31 l0 88

,*-
1ffi6 nvstvEE-LrK

Vloeibaar leevoeder - Ceorges & Peter Snauwaet
vage'uurstraat l6A, 8377 Zuienkerke

Tel.050/31 ,19 ,Í7 Fax 050/ll I088

't Zandlopertje
DETEA ROOM VAN DEZEEDIJKTE ZEEBRUGGE BAD

Zeediik 13a.8380 ZccbÍusse-Bad - Tel. 050/51 4105
Zonnig reÍÍxs Enig zichr op zee en op de haven - gezellige sfeer

verzorgde dranken ' Huisbereide snacks en gerechten

Specialileit: Èóó.r?§
D \er'e \lee\ en r:.Berefhren Tecbrup\ \i.pcnnerie

Verse pannekoeken en wafels -Zelfbercid ijs

Oktober rm april: geslolen opdinsdag
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-#weten we dat de moeren een heus kasteel hadden
(een soort herenboer). Fundamenten werden nog

gevonden zo dat men een zicht heeft wat er eens

was. Ook zijn vondsten te herleiden naar de Ro-

meinse tijd,die waarschijnlijk de moeren als een iacht-
gebied gebruikten. Het slenen bijllje van de heèr

Liebaen past in deze context! Er werd ons tewezen
naar de verschillende hoogles in het landschap die

een duideliike afbakening tonen tot waar de

overslromingsgebieden van de zee ooitgekomen ziin.

De wandeling loopt verder langs de Moerstraat.
lYet een diepteboring toon! Sam waar de turfgeble-
ven is. Helemaal nier diep en niet breed. Op deze

wijze is het bewijs geleverd dat er turf was en alle

ruí uit dir gebied aÍgeschept is ( gebruikt voor de

verwarmint in huizen - vooral Brugge nadat hou!
niet meer zovoorradigwas ).Op deze manier nade-

ren we het uiteindelijke doel van onze tocht De

eendenkooi van de Moeren van Méetkerke. ln de

wei van Dhr en MevrVànderyse/Figoureux wijstJoy
ons op de talrijke zeldzàme bloemen en planten, dae

enkel tedijèn naast de talriike kanaàltjes. Deze ka-

naaltjes specifie k Segraven om de waterstand te beïn-

vloeden en de groei te stimuleren, zijn van oudshèr
een karakteristiek beeld van waterrge om8evingen.

Hr*"ro"§r"" Ku^L1*
Boerenbrood met hesp

diverse koude en warme schotels
tea-Íoom

Open vanaÍ 11h30
gesloten op maandag en dinsdag

(injulien augustus enkelgesloten op maandag)

Kerkhofstraat 17
8377 Houtave

Tel. 050/3'1 40 60

Gelegenheid vooríamiliefeesten en rouwmaaltiden

De roegang tot de eënkooa laat voor he! ogenblik

een verwaarloosde indruk na.Daarom wil hetvlaamse

Gewest ten minste een van de kooien volledi8 res-

taureren le8en iaar 2006. Nà een laa$te inspanninS

tot op de berm van de Steenkaai, daar aan het ge-

maal ,hebben we een laàtste mooi overzicht over de

moeren. Een volgende afspraak is in 2007 waar de

wandelwegen aangelegd zijn door hetvlaams Gewest,

en een betere toegang mogelijk wordt.

De l'leetkerkse Moeren en de Eendenkooi- een uit-
stàp om te herinneren

\/AN
HOUCKE NV.

Eernegemstraat 44
8490 Snellegem

Tel. O5O/81 12 67 - Oso/al 23 28
Fax 050/81 34 56

GESPECIALISEERD IN VERKOOP
VAN GEREEDSCHAPPEN

EN MACHINES

Makità. Metabo. Skil . Gràsmàaiers
Dienst na verkoop

Exclusief verdeler voor België
MEZ MOTOREN BELGIUM

F. Duron
3- r0 - 2004
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Jeugd

Vakantiespeelplein De Ploeters

De werking van het speelplein gedurende het groo!
verloÍjuli en augustus was nogmaals een groot succes.

ln juh waren er gemiddeld 82 krnderen aanwezig met
een topdat van 130 inschrijvingen. ln augustus wa-
ren er tèmiddeld 80 aànwezig
Wekelijks op donderdàg was er een speciale ato'actie.
De luchtkastelen en de levende voetbàltafel kenden
een grote opkomst.
ln het kader van het jeugdsportcontract werden er
ook 2 workshops hiphop gegeven.

De 3 monilrices, met de medewerkint van een I 0-
tal vriiwilligers hebben gedurende de verlofperiode
de kinderen een afwisselend en aangenaam pro-
gramma aangeboden. Hoogtepunt was natuurliike
weer de overnachtint in tenten.
Er is opnieuw speelpleinwerking gedurende de herísr-
vakande van dinsdag 2 november tot en met vrijdàg
5 november 2004.

R. De Clerck
voorzitter speelpleinwerking.

CAFE . RES AURAA/T

KRU'S'(AÉSIJDE
BLANKENBERGSE STEENWEG 66

8377 ZUIENKERKE
050t42 79 27

gezellig interieur
specialiteit van ribbetjes, cóte à l'os

meeneemgerechten mogelijk
menu's, steengrill en Íondue op reservatie

iedere werkdag dagschotels

woensdag en dondedag gesloten
schoolvakanties a I le dage n geope nd.

Onderwijs

Sportlint voor gemeentescholen

Dit schooljaar hebbèn de gemeenlelijke basisscho-
len van de regio Brugge he! initiatieí genomen om
kinderen binlen de schooluren extra beweging te
verschaÍfen. l''1en hoopr op die manier de schrijnende
bewe8intsarmoede bijonze kinderen aan te pakken.
Trialee! Lucvan Lierde vond di! initiatiefin die mate wàar-
devol dat hij het peterschap op zich heeftgenomen.
Vriidag 24 seplember vond de eerste àctie van her
sportlint plaats in Meetkerke.Tal van kinderen van
het lager onderwijs van de reSio Brugge liepen hun
aístand volgens leeftijdscategorie en geslacht, aange-
moedigd en begeleid door LucVan Lierde.

Leefschool Akkerwinde

Op vrijdag 24 seprember werd her vernieuwd te-
meentelijk pleintje - waar Akkerwinde de speel-
toestellen plaa(sre - plechrig geopend rn aànwezig-
heid van de kinderen, leerkrachten, ouders en ge-
meentebestuur. Veel plezier aan alle kinderen van

Nieuwmunster en van Akkewinde!
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Spandoek kinderen zijn kwetsbaar Sport en vrije tijd
Door hettemeentebesluur werd een spandoek aan-

gekocht met de reksc KINDEREN ZUN KWETS-
BAAR.
Momenteel hangt het doek aan de Eemeenteschool.
Her is de bedoeling dat het doek verhuisd naar het
Polderschooltie enAkkerwinde en daar op een toed
zichtbare plaals wordt opgehangen.

Skeelertocht van Martin Schouteeten

Provinciale sporttest

Op zaterdag 30 oktober wordt in de Semeenteliike
sportzaal een re-test georganiseerd.
Alle deelnemers die op 3 april getest ziin kunnen
zich laten herleslen.
Mensen dre er op 3 april nie( konden bij zijn. mogen

alsnog één van deze testen afleggen.

l'4eer inlichtingen, con@cleer schepen van sportAlain
DeVlieEhe, 0475/96.55.69.

Op zondag 4 juli ll. werd reeds voor de zesde keer
de Skeelerpolderloch! gereden.

Om l4 uur werd het startschot gegeven door de

schepen van sport,Alain De Vlieghe en 35 deelne-
mers vertrokken voor een tocht langs Meetkerke,
Nieuwmunsler, Houtave en Blankenberge. Het werd
een zware tocht van 70 kilometer, die de deelne-
mers aan een gemiddelde snelheid van 2l kilome-
ters per uur aflegden.
Drie Zuienkerkenaars namen deel: naast inrichter
Martin Schouleelen,verschenen Frauke Marly en
Nicolas Vanderpoorten aan de start. ProÍciat voor
deze sportieve prestalie.
Op zaterda8 18 seplember 2004 nam l'4artin deel

aan een uurrit skeeleren op de skeelerpisle !e Tor-
hout. l'lartin werd 4d' op 24 deelnemers en hii was

de lsle veteràan,ondanks zijn knieprothesen. Martin
denkt eraan om in 2005 een echte skeelerwedstriid
te ortaniseren in Zuienkerke.

DE SPfifiK
Fietsen: Verkoop - Herstellingen
VANHOORENWEDER DIETER

Westernieuwweg Noord 1 1

8:i77 Houteve (ZLrienkeÍke)

CSM:0472/719972
E-mail: despaak@hotmail.com

Open van ma. tot vr van lB.l0 u tot 20.10 u

C)f geef een seintjel

W. Cools
Schepen van onderwijs

Schrijnw erkerij Wyb o Kurt
Blankenbergsesíeenweg 13 - 8377 Zuie ke*e

Tel. 050/4 1. 1 9.88 - Fax 050/12.89. 59
GSM 0176/10.94.15

E - fi ail : W! bo, ku rt@ b e lgaco m. net
lAe b s ite : www. w y bo - k urt. b e

Nicuwhouw - Re oratie

HOUT . PVC
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Er is opnieuw balgewenning

We hebben haar gevonden!
l'4ira Saelens is de nieuwe lerares balgewenning.
Na een noodgedwongen slop van een aanol jaren,

omdat we geen lesgever vonden,worden er voor de

iongeren. geboren in het jaarl996, 1997 en 1998

opnieuw lessen balgewennint teoryaniseerd in dege-
meentelijke sportzaal.
dinsdag van 16. l5 tot 17.l5 uur
vrijdag van 15.15 rot 16.15 uur
De prijs voor de ganse cursus die loopttoteind maart
2005, bedràatt I 2,50euro.
lnteresse I
Neem contact op met de sportdienst.

Sportquiz

Decembermaand ... quizmaand.
Op zaterdas l8 december 2004 organiseert de
Zuienkerkse spor(raad haar jaarli jkse sporrqr.:iz.
De quiz gaat door in de cafetaria en sportzaal van de

Eemeenteschool en start om 20 uur.

Wij sporen dan ook allè vereniginSen aan om een

ploeg samen te stellen. Per ploeg moelen minimum
3 en maximum 5 leden afgevaardigd worden.
Een vereniging kan met meerdere ploegen deelne-
men.\ y'ie geen lid is van een vereniginS en wens!
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 verenigin8.

lnfo : voorzitter Alain DeVlie8he
Tel. 050/4 1.55.42. - 047 5196.55.69.

Bibliotheek

De Boekennok

Adres: Gemeentelijk Complex: Uitleenposr De
Boekennok

Nieuwe Steenweg 37

8377 Zuienkerke
Teleíoon:050 / 42 45 45
E-mail: zuienkerke@bibliolheek.be

Openingsuren: woensdag: 17.00 19.00 u

zaterdag: 10.00 - 12.00 u

AANWINSTEN IN DE STRIPS

Nieuwe reeksen:
- Garage lsidoor
- t.R.s.

- Johan en Stefan

- Nalhalie

Aanvullingen van reeksen
- Kaekeboe
- F.C. De Kampioenen
-The Simpsons
- Dokus De Leerling

DIRK VANTORRE
uw speclo ist in de streek

voor qlle interieurinrichting
(keukens, bodkomers, sloopkomeÍs, etc...)

Ook qlle schrijnweÍk op moot

Brugse Steenweg I - 8377 Zuienkerke
Íel. 0495/47 5517

CIDICO
0.","ï""0i)i)l)I,u,g§,

8577 Zderkerke erclusively

tut. A5At41 b414 professional

ndimo
IMMOBILIEN BVBA

TANIAROOSE VERIiUUR-I/ER(OOP

WtliDlit0 0VBA / Joksiroot l4 / 8420 WttlDUlllt

rrttro0r,{ (0)50 / 42 7205 / tlJl0l50 / 42 4527

WWW,WIl.|DIMO.BI
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Derde wereld ll.ll.ll.Actie

Crisissituatie Darfur/Sudan

Sinds enkele weken is de ernst van het aanslepende
conflict in Daíur/Sudan totons doorgedrongen. Meer
dan één miljoen mensen ziin er op de vlucht voor
gruweldaden en grove schendinSen van de mensen-
rechten.
Zonder twijfel kan gesproken worden van één van de

grootste humanitaire drama! van de laatsre jaren:

- !ienduizenden gezinnen proberen zich te beschut-
ten met wat takken en stro
- duizenden (vooral mannen) zijn reeds gedood in

aanvallen van milities
- nu reeds is I persoon op 4 ondervoed en sterven
er dagelilks 100 mensen.
De hulpverlening komst slechls moeizaam op gan8,

onder andere door:
- de uitgesrrek$eid van het gebied
- he! regenseizoen maak! hele streken onbereikbaar
- bureaucra(ie en reSenwerking van de regering veí-
tragen de operaties

He! internationale Carilasnetwerk heeÍt samen met
andere anternationale en lokale parlners een hulp-
programma voor de komende l8 maanden opgestart
onde. de naam ACDER.

\^/E HEBBEN U NODIG
MAAK EEN GIFT OVER OP OOO-OOOOO4I-4I

giften van 30 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

De projecten van Caritas lnternational steunen is

meewerken àan een meer menseliike wereld.
Dankzij uw steun kunnen wij onze doelen nastreven
WI,, GAAN PAS NAAR HUIS ALS ZU NAAR
HUIS KUNNEN

Voor bijkomende inlich!ingen: www.càritas-int.be

Gem€enten maken zich zorgen om wat€r.
I l.l l.l l.bliift zich verzellen legen de privatisering
van essentièle diensten zoals water.

Water als koopwear
GATS. het dienstenakkoord van de Wereldhandels-
ortanisatie, General Agreemen! onTrade in Services,
wil diensten als drinkwatervoorzienint, elektriciteit,
gezondheidszorS en onderwijs, vollediB openmaken
voor de vrije markt.

Schulden voor de overheid
ln de Filipijnen hebben al heel wat gemeenten kennis

gemaakt met privatisering van diensten zoals
drinkwater.ln de hoofdstad l'4anilla ziin sinds de
privaliserinS de priizen verviervoudigd.Kom! daar nog

bij dàt de beloofde invesrerangen om het waternet
te verbeteren en ui! !e breiden uitblijven .De grole
lekken zijn nog sleeds niet hersteld. Er gaat zelí no8

meer waler verloren dan voor de privalisering. De
watermaatschappij wil zijn schulden nu afwentelen
op de Filipiinse overheid. Uiteindelijk draait zo de

arme Filipino op voor nog meer staatschuld.
Freedom from Deb! Coalition (FDC) is één van de

organisalies in de Filipijnen waarmee I L I l.l I samen-

Zii voert campagne rond water en stelt he! wan-
beleid van de privé-maatschappijen en de overheid
aan de kaak.

Hei is duideliik dat he! werk van ll.ll.ll. van le-

vensbelang is, vooral voor de bevolking in het Zui-
den.

Daarom vra8en wij u om ook dit iaar onze iaarlijkse
acrie van I I.I L I I Zuienkerke te steunen.
Er worden wenskaarten (5 euro) en sliílen (6 euro)
verkocht.
Rond de periode van I I november zullen onze me-
dewerkers u aanspreken.
Medewerkers aan de financiële actie zijn steeds wel-
kom en nemen het bes! contact op :

LudwigVanderbeke 050/4 1.23.89

Bernard Dejonghe 050/4 1.50.66

Jeannine Samijn 050/ 41.19.35

Jacques Demeyere,schepen van onhvikkelingssamen-
werking, 050/ 41.39.78

Bloemenweelde

«»

Y<
Ezelstroql I I I
8000 Brugge

Íel. 050/33 35 7ó
Fqx 050/34 19 93
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Veiligheid en gezondheid

Veilig voedsel

Veilit voedsel liikt evident, maar is het eigenliik niet.
Voedselveiligheid is een zaak van'grond tot mond',
waarbii elke fase van het produclieproces een ver-
àntwoordeliikheid op gebied van hygiëne inhoud!
Alles wat met onze voedinggebèurt, is wetteliik vast-
gelegd;we hebben het dus niet in de hand. Ook in

onze eigen keuken kan het evenwel foullopen. Zie-
hier wat tips om het risico op voedselinfectie te be-
perken.

KRITISCH KOPEN
* Houd bewaardatum en -merhode in het oog
x Wanlrouw elke aÍwijking in geur, kleur of consas-

tentie
* Koop voedingsmiddelen nièt als de verpakking be-
schadiSd is.
* Laad gekoelde producten als laatste in uw winkel-
karretje en koel zo snel mogeliik opnièuw.
* Eens gekoelde producten geopend zijn,vervalt hun
houdbaarheid: bèwaàr ze maximum nog twee of drie
dagen afgedekt en Sekoeld.

INTERNE KEUKEN
* Miid vochr in elke bewaarplaàts
* Vermijd alle contact van voeding me! schoonmaak-
middelen
x Bewaar voeding nooi! bij +20'C
* Laat in de keuken geen huisdieren toe en verschoon
er geen baby s
x Zorg voor een goede hygiëne;de vaatdoek is geen

handdoek

'ReiniE koelkast (elke ïàand) en diepvries en neem
zichtbaar vuil meteen wet.
x Ga regelmatig de temperaluur van de l<oelkast (+4
tot +7 "C) en diepvries (- l8oC oÍ lager) na; meet op
verschillende plaatsen. Keukenthermometers vind je

in warenhuizen en specíaalzaken.
* Ontdooi voëding niet op kamertemperatuur, maar
in de microgolfoven of de koelkast.
* Reinig rauwe ingrediënlen grondig, vooraleer ze re

* Maak eten kort voor opdienen klaar en ruim afval
meteen oP.
+Voedlngsmiddelen zijn genoeg verhir, als in de kern

75 'C wordr gehaald
* Roer voedingsmiddelen in de microSolÍoven regel-
matit om voor gelijkmatige opwarming.

RESTJES OVER?
x Zorg voor aíkoelin8 binnen het uur, in de koelkast,
en bewaar ze in een schone recipiën!.
* Dek ze pas aí wanneer ze zijn aígekoeld(mijd
condensatie)
* Verwarm een gerecht de tweede keer tot mini-
mum 70oC
x Houd rauwe en bereide producten gescheiden.

NU NOG DEVAAT.,.
'r Met heet water en aíwasmiddel!
':Ververs de vaatdoèk dagelijks (wassen op 60'C):na
één dag bevat die al8auw een paar miljarden micro-
organismen!
' Een bo.stel rs hygrenrscher dan een sponsje: ver-
mijd contact tussen propere vaat en vuile.
x Reinig keukenmateriaal (vu ilnisbak, blikopener) vaak

trondit.

Belgische Íederatie tegen Kanker

ZEI.FBEDIEIIIIIG

ip ,t hoekstje

Nieuwe steenweg 64 - 85?? Zuienkerke
iel. O5O/4I 19 66

Dageluks open van ?u tot 1eu30
en van 15u30 toi 19u

op ZONDAG doorlopend open
van 7u tot 15 u.

gïoenten, lru iL, kaas, charcuterie,
kaasplanken, fruitmaJden, biermanden,

€Foie keus wunen en sterke dranken,
dageljJks vanaf 7u brood,
boteikoeken en paiisserie,

kranten, tijdschrifien en wenskaerten

@
EIEEIil
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Preventie

Provinciale campagne "veilig fi etsen"

...'t licht aan jou!"

VanaÍ 4 oktober '04 lanceen he! Provinciebestuur
vanWest-Vlaanderen in samenwerking met de Fede-
rale Diensten PolitioneleVeilitheid voor het lweede

iaar op rij een campa8ne rond het gebruik van de

fietsverlichting bii longeren. De campagne verloopt
in nauwe samenwerking met de gemeenten en de
poli!iezones.

Meringen in een aantal politiezones wezen vorig jaar

ui! dat zowat de helÍt van de fietsers geen gebruik
maakt van de fietsverlichling. Nieltemin kan het ge-

bruik van fietsverlichting bij slecht zicht oÍ in het
donker heel wat ongelukken voorkomen. Ui! de Ee-
richte controles die bij de vorige editie van de cam-
pagne "veiliS fie6en...'t li.ht aan jou!" werden ge-

houden,bleek dat ruim een kwart tot een derde van

de Íietsen nog steeds niet in orde was voor wa! de

fi etsverlichting betreft.

Met deze actie spreekt her Provinciebestuur de leer-
linten van het secundair onderwiis aan. Deze jonge-

ren beseffen nameliik vaak !e weinig het belang van

een goede fietsverlichting.

De campagne "veilig fietsen...'t licht aan joul" ver-
loopt dit schooljaar grotendeels op dezelfde wijze
als de vorige campagne. Nieuw is dir jaar wel de
medewerking van een BV ziinde de wielrenner Nico
Mattàn.Hiermee hoopt het provinciebestuur de cam-
pagne een nieuw gelaa! !e geven.

Dit provinciaal initiatiefis in lwee periodes ingedeeld.
Vanaf he! slarlmomen! op 4 okloberlot halfweS no-
vember 2004 loopt het preventieve luik van de actie.
Alle leerlingen krijten een postkaartie met daarop
het campagnebeeld. De kaart bevat ook een aanmoe-
digende slogan om rond te rijden met een veiliSe

fiets. Gedurende dezelfde periode worden tegelijk
afÍiches rondgestuurd naar alle scholen, politie-
diensten en gemeentebesturen inWest-Vlaanderen.
De politie en de preventiewerkers houden preven-
rieve fietsconrroles aan de schoolpoorten oÍ binnen
de schoolmuren en Sebruiken daarbii fietsconlrole-
kaarten met dezelÍde lay-outals de afiiche en de post-
kaartjes, wat bijdraag! !o! de herkenbaarheid van de

campagne.Ook de bussen van De Lijn worden voor-
zien van het campagnebeeldyanaf half november volg!
een actief optreden van de politiediensten op de
openbare wet.Jon8eren in het bezit van een volledig
uitgeruste fiets maken kans op een campagne-
geschenk. ledere maand worden minstens 200 ca-
deaus (d uo-c in ematicketten) verloot aan veilige jonge

fietsers.\ y'ie de regels overlreed! kan beboet wor-
den. Nieuw is ook da! overlreders die nog geen l6
jaar ziln, in opdracht van de parketten, verkeersles
zullen moeten gaan volgen in de zogenaamde
"verkeersklas", een nieuw initiàtièf dat de ion8eren
nog meer moe! aansporen veilig te fiëtsen.

Het proiect wordt gefinancierd door de Provincie
Vy'es!-Vlaanderen en de Federale Diensten van de

Gouverneur. De campagne krijgt finàncièle steun van

DW-verzekeringen. Kinepolis, Ciné Rialto en S!u-
dao Koksiide zijn eveneens sponsors.

Voor meer inÍormatie over deze campagne of over
andere provinciale verkeerseducatieve projecten kunt
u terecht bij het Provinciebestuur, dienst ruimteliike
plànning en mobiliteit sèctie mobiliteit, op he! tele-
foonnummer 050/40.34.37 (An Paepe) oí bil de Fe-

derale Dienst Polilionele Veiligheid, 050/33.62.20
(Christa Debruyne).

Leeglandstraat 15

8377 Zuienkerke

;*,,,;ïiiil-W
tel. 050/32 39 76
Gsm: 0477 /502277
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Verenigingen Nieuwe Zuienkerkse biljartclub

Breng met Vakantiegenoegens een

bezoek aan de Zoo achter de schen

men

ledereen is ooit wel eens in de Zoo van Anlwerpen
geweest. Maar wat gebeur! er achter de schermenl
\ y'ar eten de dieren? wie zorgt er voor henl Ant-
woord op deze en vele andere vragen kun je kriigen
op 28 november 2004 wanneer Vakantiegenoegens

Zuienkerke per trein een bezoek brengt achter de

schermen van de Zoo. ('s voormiddags, nadien kan

een gewoon bezoek aan de Zoo gebracht worden).
Daar staan deskundige gidsen ons op te wachten voor
een boeiend alternatief bezoek aan de Zoo. Voor
kinderen is er's voormiddags een speciaal kinder-
bezoek aan de Zoo voorzièn.
\ y'e gaan per trein naarAnlwerpen.

Verzamelen om 7u40 in de grote hal van he! station
te Brutge (de ffein wach! niet)
! avonds ziin we rond l8 uur terug in Brugge.

Prijzen:

kinderen (3-ll)

longeren ( l2-25)

volwassenen (26-59)

senioren (60-,.)

Op vriidaS l0 septemberzag eèn nieuwe jeugdbiljart-

club in her BoldershoÍ het levenslicht.
Het bestuur van de club li$ in handen van Stiin Cools,

Stijn Dewulf en Domien Vanloock.
Elke tweede vrijdag van de maand wordt er gespeeld

vanaÍ 19.30 uur
De club is gestart met l6 leden.
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050/4 t 35 62

0486t7 t 4444

0494t57039 t

050i 3l t9 2t

050/4 t 2t 03

050/32 00 72

inlichtinSen en inschrijven bij:

Bouckaert Filip
Nieuwe Steenweg 122

Gryp Rik
Lettenburgstraat ll

Nieuwe steenweg 136

Cuypers Henri
Dorpweg 24

Kràmer Katarinà
Nieuwe steenweg 67

Van Belle Romain
Nieuwe Steenweg 106

Serruys Jacques
Blankenbergse Steenweg

leden niet-leden é;Íuru)2ze1

Y 9",e-é,/
. gr odes (n ei op zondogovond)
. oko e gerechten . londe jke sfeer
. gezellg zonneïerros
. spee p e n voor de kinderen

Prins Leopoldloon 4

8377 Nièuwmunster Zuienkerke

Tel. 050/41 l8 82

Geen Teseryotes - woensdog gesloten
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KBG Zuienkerke

Traditioneel vindt in de maand november de senioren-
week plaats.

KBG Zuienkerke verwent dan de tanse week hàar
leden.
Dinsdag wordr er gekaar! in het Boldershoíen trak-
teert het bestuur met pannenkoeken en ijs.

Woensd agn am iddag wordt er een informàtie-
namiddag gehouden in de Sint-Machielszaal, met als

spreker de kersverse schepen van Openbare wer-
ken, Onderwiis en lnÍormatieWim Cools.
Donderdag worden de senioren van 80 jaar en 90

iaar bedacht met een bezoek en een mandjè fruit.
Vriidag is er worsrenkaarring.
De week wordt feestelijk afgesloten met een plech-
d8e eucharistievaering,gevolgd meteen souper in het
Boldershoí

20 jaar Hoeksam

Twintig iaar geleden kwamen de eerste bewoners
van de wiik Hoeksam hun intrek nemen te Nieuw-
munster. Op de voormalige gronden van de Com-
missie van Openbare Onderstand van Nieuwmunster
werden 24 woningen opgelrokken.
Anno 2004 werd dit 20 jarig bestaan passend ge-
vierd.

Burgemeester Cuypers en gedeputeerde De Fauw
zorgden voor het ofíiciële gedeelte.Zij schetsten het
ontstaan van de wijk Hoeksam, de bouw van de hui-
zen en de anplanting van de wijk in het dorp Nieuw-
munster.
Na de toespraken volgde een receptie, een barbe-
cue. een muzikaal oprreden en een dansíeesr.

Hetwerd een geslaagde avond en nacht (l) en daarom
is het inrichtend comité van plan dit Íeest om de
lwee jaar te herhalen.

Barbecue in de Weimanstraat

Op vrijdag9 juli ll.kende deVy'eimanstraat zijn tweede
jaarliikse barbecue ter gele8enheid van deVlaamse
Feestdag.

Er waren 92 ingeschrevenen die kwamen Íeesten en
genietën in de tenten die waren opgesteld. Een over-
heerlijke barbecue door beenhouwer Hèrman klààr-

Semaakt vulde de lege magen en barman Benny sa-

men met Micheline laaÍden de dorstigen.
Het weer kon ons niet weerhouden want we zaten

Soed "inSeplasliekt": 5 grole tenten Íeesrclijk ver-
sierd en verlicht maakte het nog gezelliger door de

aangename muziek waarJohan voor zorgde.
Dit alles werd mogelijk door de samenwerking van

de buren. Dank aan inrichlsler Martane,haar echtge-
noot Romain en zoon Benny dre enorme inspannin-
gen hebben gedaan om dit het moteliik te maken.
De buren.lohan en Nicole, Herman en Katrien die
nog geholpen werden door René.

Dank aan iedereen voor de grote opkomst, het was
echtgezellig.
Dank aan de vele die gesponsord hebben.

namens de inrichters
Herman Braem
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Burgerlijke stand

Geboorten

JENTE VANDENBROUCKE, dochtertje van De
Creus An en van Vandenbroucke Jàn, geborèn in

County Ellegheny USA op ll maart 2004,wonende
te Zuienkerke.

JUDITH en ANOUK PLEYSIER, dochrertjes van

Hennau Frangoise en van Pleysier Marlin, geboren
te Brug{e op 28 juni 2004, wonende te Houtave.

MATHIEU DEI'íAECKER, zoontje van Derycker Els

en van Demaecker .lohn, geboren te Brugge op 30
juni 2004, wonende te l''leetkerke.

SORAYA CARRONI, dochtertie van Ysenbrandt
Saskia en van Carroni Bachisio, geboren te Brugge

op 3 iuli 2004, wonende te Zuienkerke.

MAITE DEMEYERE, dochtertie van Gevaerr Heidi
en van Demeyere Peler,geboren te Brugge op 2l iuli
2004, wonende te Nieuwmunster.

CHLOE EECKHOUI dochtertje van Wostyn
Catherine en van Eeckhout Chrisrophe, geboren te
Knokke-Heist op 4 augustus 2004, wonende te
Zuienkerke.

LOWIE l'4ARTENS, zoontje van Jonckheere Sofie en

van Marlens Koen, geboren te Brugge op l2 augus-

lus 2004. wonende te Zuienkerke.

EDUARD VAN DE VELDE, zoontje van Dhondt
Nancy en vanVan deVeldeWim,geboren re leper op
l6 augustus 2004,\./onende te Zuienkerke.

ESTEE DE BOECK, dochterje van Franssens Cindy
en van De Boeck Johan, geboren te Brugge op 28
augustus 2004, wonende tè Zuienkerke.

Wij wensen Jente, Malhieu,.ludith, Anouk, Soraya,
l'1airé, Lowie, Chloé, Eduard en Estée eèn lang, ge-

zond en gelukkig leven toe!

RLGEMENE B()UU()NDERNEM I NG

EDDY DE MEY
ALLE NIEUWBOUW
RENOVATIE EN VERBOUWINGSWERKEN

KerkhofsÍoot 4

8377 Houlove-Zuienkerke
Tel. 050/32 32 79 - Fox 050/32 l0 25

Gsm1475l25l9 l0 - Gsm 047713ó 5ó 90

E-moilr eddy.demey@cobonet.be
www.eddy-demey,be
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Huweliiken Jubilea

STANDAERT ELS, geboren le l4aaseik op l0 aPril

1975 en LEBACQ KRIS , geboren te Mortsel op 4
juli l974,gehuwd te Zuienkerke op 30 juli 2004.

VERSTMETE STEFANlE, geboren !e Brugge op l9
ianuari 1979 en COPPEJANSTlM,geboren te Brugge

op 2l december 1977, gehuwd te Zlrienkerke op 7
augustus 2004.

VOS JOHANNA,Seboren teVeen (Nederland) op 2
september 1958 en BONNEURE FRANK, geboren

te Gentop I I december l9s8,Eehuwd !e Zuienkerke

op 7 augustus 2004.

PAUWELS ANNE, geboren te Brugge op 4 septem-

ber 1957 en HERRADA GARCIA EUGENlO,gebo-
ren te Sancti Spirilus (Cuba) op 6 november 1974,

gehuwd te Zuienkerke op l2 augustus 2004.

VANBESIEN SOPHIE, geboren te Brugge op 22 de-

cember 1974 en DE WAELE RUBEN, geboren !e
Blankenberge op 2 december 1976, Eehuwd te
Zuienkerke op l0 september 2004.

SLABBINCK MARUKE,geboren rc Knokke op 2l mei

1962 en WITTOUCK STIN, geboren te lze8em op
7 januari 1970, gehuwd te Zuaenkerke op I8 sep-

rember 2004.
Proficiat aan de jonggehuwden.

Sterfgevallen

SNAUWAERT ANDRE, geboren te Sint-Kruis op 3

augustus 1922 en overleden te Zuienkerke op I sep-

tember 2004 , gehuwd metVan Hullebusch Edwich,

wonende te Zuienkerke.

DE BONDT JOHNY, geboren te Veurne op I 3 juli
1945 en overleden te Damme op l6 september 2004,

gehuwd met Mees Jocelyne,wonende te Zuienkerke.

BERGEZ AGNES, geboren !e Ruiselede op 30 no-
vember l92l en overleden te Zuienkerke op 30 sep-

rember 2004. gehuwd met Hautekiet Jan, wonende
te Meetkerke.

\^y'ii bieden de familie onze deelneming aan.

Via vele lussenhaltes werden ze Zuienkerkenaar.

Etienne oespriet (Bruggeling) huwde op l6 juli 1954

mer het Franse measie OdetteThuyn. Het huwelijk
vond plaats in Roubaix (Frankrijk). Nu wonen de

jubilarissen in Houlave en daar werden ze ook ge-

huldigd op l6 iuli door de Bemeenteliike overheid.

Marcel Demeulemeester en GermaineVan Loocke
huwden te Houtave op 4 sèptember 1954 en bleven

er wonen. Precies op vier september herdachten ze

die blijde tebeurtenis en lrokken hiervoor naar

Nieuwmunsler waar zoon Rudy, die de Lekkerbek
uitbaat. het íeesrmaal bereidde.

Even honkvast als de vorigè zijn de iubilarissen die

deze keer het rijtje aísluiten: Valère Meulemeester
en Laurette De Vlieghe: zii lrouwden op l6 okto-
ber 1954 te zuienkerke en wonen er no8 steeds .

Wii feliciteren deze drie gouden paren van ganser

harte!

Jacques Demeyere, schepen van feestelijkheden

FP]TL]Uz.
DLSTuO|LN r-lA N
BU CATHY

Oper vor L30 ot 14 00 en voí 17.30 bt 22.30 u.

Víiidog en zobdog tot 01.00 u.

zondos middog en moondos geslobn

.Juli en ougustus open: 7/7
Oostendsesteenweg ó0 ' 8377 Meetkerke

GSM:0484/77 33 90
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Mensen van bij ons

Verdienstelijke burgers

Vrijdag 2 juli 2004 werden in het gemeenlehuis de

verdienslelijke burgers van onze gemeente onlvan-

8en.

De eerste die werd gehuldigd was D'HAESELEER
PATRICK,
Hii tràd op l3 december I976 in dienst bij de NV
Sidmar waar hij momenteel no8 steeds is tewerkge-
steld.Voor zijn reeds meer dan 25 laar lrouwe dienst
bekwam hij van bur8emeesler Henri Cuypers het
ereteken van de arbeid 2d" klàssè.

De volgende vereremerkte was VANDEPITTE
CHANTAL. Zij is werkzaam in het AZ S!.Jan van

het OCl"1w van BrugSe.Zij werd er benoemd op 20

februari l978.Wegens haar inzet en trouwe dien-
sten werd haar'de Bur8erliike l4edaille 1"" klasse'

toetekend.

VERGISON CLAUDINE, als maatschappeliik àssis-

tent tewerkgesteld bij het OCMW te Brutte, be-
kwam eveneens de Burgerlijke Mèdaalle 1"" klasse.
Sedèrt I maar! 1994 werd zij aangesleld als coördi-
nator in de dienst maatschappelijk werk.

Door de schepen van sportAlain DeVlieShe werden
de sportaevelinSen gehuldigd.

VLM zUIENKERKE werd gèhulditd voor hun
kampioenstitel in het volleybalseizoen 2002-2003
VLM staat voorvlaamse Liga voor jeugd en recreàtie
Volleybal.
Koen Linskens kwam namens hetVLM leam he! aan-

denken in ontvangs! nemen.

STUN VERBRUGH werd gevierd wetens ziin titel
vanWeswlaams kampioen Trial voor lunioren en met
ziin !i!el kampioen van België bii de Randonneurs B.

l'4evrouw LUT QUINTENS, Madame zoals ze lief-
dèvol door haar spelers wordt genoemd, werd ge-

vierd voor haar 20 jaar regiewerk bijtheater Kleiem.
DiI iubileumjaar was tevens haar laaisce re8ie.
Alain DeVlieghe dankte haar voor die voorbiie Ían-

tastische 20 iaar.

NATASJA DEPIEGHELAERE werd door schepen
Wim Cools in het zonnetie geze!, niet alleen omdat
ze mooi, jont en blond is,maar omdat ze de eerste
prijs heef! gewonnen met de beste foto van Open
Monumentendag 2003.Deze priis beslreek he! vol-
ledite Nederlandslalige landgedeelte.

Last but not leàst mocht schepen.Jàcques Demeyere

JOHANVANTHOURHOUT làuweren weSens zijn
levensreddende optreden bij een hàrtaandoening van

een wielertoerist

Joris Coelus doetTour de France met
ULM vliegtuig

.loris Coelus uit Houtave is een gepassioneerd vlie-
genier\ y'ànneer je ziin woninS langs de Oostende
steenweg binnentreedt, wiizen posters, schaal-
modellen, prachtige foto's, en affiches in de richring
van vlie8tuagen en het vliegen.
De kriebels begonnen in de iaren zeventig, toen hij
bij de Brugse aeroclub leerde vliegen met een Cesna.

Vijf iaar rerug kocht hij zijn eigen ULM: dit is een

ullra lich! vliegtuigje dat met bemannint en al maxi-
mum 450 kg mag weten, en een snelheid haalt van

120 km per uur. Samen me! zijn kompaan Marc
Loncke, een ex mililaire piloot vatte hij het plan op
om de ronde van Frankrijk te vlieten in l0 dagen tijd.
Na een ganse winter drukke voorbereiding was het
einde meizo ver:aijdens ruim 33 vlieguren legden zij

3800 km aÍde srartwerd genomen in Ursel,de thuis-
basis vanJoris'ULM,en langs de l'4ont BlancSinE he!
richting Genève. De volgende etappe was terug naar
Frankrijk via de Rhóne vallei en Perpignan, met een
bezoek aan Spanje, al over de Pyreneeèn.Van
Perpignan keerden zijterut via het Massifde Canigou
nàar Normandië, Noord Frankriik, en lenslotte naar

Ursel.
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gels hangen bladeren in kristal, en die zijn beschre-

ven met verschillende verhalen. De"bloemen van het

Koninklijk Paleis", zoals de lentoonstelling heet, ver-

tellen elk een legende oí een verhaal over bloemen

uit de verschillende provincies van ons land. Deze

verhalen gaan over bloemen,maitr ook en vooralover
mensen. Elk verhaal ( één per Provincie)is opgeno-

men in een gouden slructuur die in een schaal is

geplaals! en wàarvan he! bovengedeelte één verhaal

bevat dat in vele wereldtalen werd vertaàld. Nooit
zal een echte bloem uit deze aarde ontspruiten. De

structuren weerspietelen als het ware enkel de in

de aarde geplante zaadjes. Pas als we de verhalen

lezen .kunnen we de bloemen in onszelf laten onllui-
ken. Dank zij onze verbeelding kunnen de zaadjes

kiemen.

Wilfried was daar als kunst lournalist voor ziin blad'
Ar! & Display. Hij maak( visuele rePorlages ( 2 oÍ 3

dimentioneel) van ziln ontmoetin8en oP Persreizen.
o.a. Christo, Claus Oldenburg (VS ) en nu me! Ko-

ningin Paola.

Dit is nie! de eniSe aclivileit van de man: hij Seeft les

aan verschillende scholen over kunst, kunst8eschie'

denis en decoràtie, en ,aarlijks houdt hij in de looP

van de maand augustus opendeur dagen in zijn ate-

lier.

Dit nàjàar werkt hij mee aan het iniliatief dat door
dë provincie West-Vlaanderen, en Rijsel 2004 ( cul-

turele hooídstad van Europa )is optezet, en dat de

drel draagt'Buren bij kunstenaars 2004'. Op vrijdag

15. zaterdag I6 en zondag l7 oktober is zijn nieLw'
ste werk te zien in zijn ateliengeleten te Zuienkerke,
Vy'eimànstraat 28.

lnlussen wàren zii op twintig viiegvelden Seland. De

ganse reis werden zij vanop de grond gevolgd door
de verkeersleidinE via hun transponder. Samen met
het GPS systeem geeft dit een extra veiliSheid aan

het vlie8en. Hun prachtig verhaal hebben zij oP film

opgenomen. Die is te verkrijgen op DVD ten huize

van Joris, Oostendesteenwe8, 62.

Beide mannen zijn nu reeds druk in de weer oP hun

volgende reis te plannen: het kanaal via Calais over-

steken.Wij wensen hen alvàst veel succes toe I

FD

Wilfried Vanwynsberghe te gast bii

Koningin Paola

Op l9 juli vàn dit iaar was de bekende Zuienkerkse
kunstenaar\ly'yns te gast bij Koningin Paola,naàr aan-

leiding van de voorstelling van de kunstwerken van

de Waalse beeldende kunstenaar Patrick Corillon in
de Empire zaal van het koninklijk paleis. Het zijn elf
schalen in verguld koper,Sevuld me! aarde en zaden

van bloemen en planten die de verschillende provin-
cies moeten voorstellen. Vanuit die schalen, die on-

geveer een meler hoog zijn slingeren zich stentels
omhoog, eveneens in verguld koper. Aan die s!en-
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Evenementenkalender
Terugkerende evenementen

di

di

di

l'' vrii
2d'vrij

2a' zon

volleybal

kaartnamiddag

bolling op troumadame
Yolleybal

hobby(lub

biljàrt

schietinS wip

KBG Zuienkerke
KBG Zuienkérke
30-70 volleybalclub

Gepeísioneerdenbond

Sint-lÍichielskoor

Gregoriàans zangkoor

Drieko.ingenkÀaners

Biljart 2000

BlauweToren

Blàuwe Torenvrienden

Boldershof
Eoldershof

Boldershoí

Sint-|4íchielskerk

Sint-Michiehkérk

Boldershof
herberg D.ie Koningen

Boldeíshoí

Nieuwe Blàuwe Toren

Ni€uwe Blauwe Tor€n

t9
19

t4
t4
7l
r2.t5
t4

t9

t9
t9
l8-20
t6-17
t9
t9

20

8-t r

rs,18.30

OKTOBER 2004

zat 16 9.10 I I 20 volley miniemen meisjes-

Rudd€rYoorde2

Slovo 3' prov.Dames-

optredén van Christof
&Lyndsey wv" de BrÀnding"

uiBtap Rrisel

Kadett€n Meisies-Lopp€m

3' proYHeren- Kortriik
Kad€tten Meisjes-Bevo

een onvoltooide Heilite'

ret€st "Even zweten

Dé Schuure"

|4ehoni

Mehoni

Oostends€ St€enwe8 49

vertrék k€rkplein Zui.

Bommel

Spietsela

zat 23

zar 23 en

zon 24

zat 23

zor 24

do 28

zat 30

20

7.30

zon: l2 uur
r0.30 20

10.30

t9_30

t0, t2
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zat 30

zon 3l 3' protr Heren-Koekelàre
Jonserensroep
l'4ehoni

NOVEHBER 2004

vrii 5

di9

zat 13

di l6

don 18

vrii l9
22t20
zat 20

zÀÍ 20

zon 2l
zon 2t

Í|,a22

di 23

z527
zon 28
ííÀ 29

20

20
t9"22.30

t0
r0.30 t8

t9-22.30

t4
t3.,{5

t4
t3
17"14 t9-73
t0.30 20

t0.30
t4

t9

t9-22.30

t4
7.40

It
Brugge

3'provHeren-Tiek
vormin§cursus verven

l'4ini€mer Jonsens-Loppem

Koksijde 3" prov Dames-

Smashint Bruge
vorminSsc!rsus verven

Pijnliike 8éruchtèn

Kadetren meisjes-Sijsele

l" prcvDames- Loppem

Miniemen meisjes- Loppem

vormingscursus vervè.

de zoo achter de schermen

kookles'zoetë taarren

Mehoni

l''lehoni

volkshogeschool

KBG

KVLV Zuienkerkè
KBG

KBG

ZAK

Mehoni
Mehoni

Sezinsbond- Ac\nr' -

KVLV- KBG -Vakanrie'

KVLV Nieuwmunster
volkhoseschoolism

VLM /sport 30/70

KVLV Nieuvrmunster

caÍé Boldershof

De Bomme

De Bommel

Boldérshoí
Spietsela

Bolde15hoÍ

Boldershof

De Bommel

De Bommd

Dë Bommèl

DECEMBER 2OO4

di7
di7
zàtll

za 18

zon 19

ma 20

woe 27

20

t6
t9
t0
20
20
t8
t9
t9.30

Kadetren meisjes-Zedelgem

- RolleSem Kap€lle

bloedSeven

bloemschikken .ond kerst

Miniemen Jontens - Béërnem

3' prov Dames - SinÈJoras

sPonquiz
3' prov Heren-ZedelSem

'oma, waar is God" door

I'lehoni

KVLV Zri€nkerke

Mehoni

Mehoni
KVLV Zuienkerkè

KVLV Nieuwmunster

cafeBria en sportzaal

De Bommel
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JANUART 2005

zat I

ma l0

vrii l4
zjÍ 15

ín 24

do 27

vrij 28
ma 3l

t0.30
20

l9

t9
t0
20

t9

13.30

l9

Kadetten m€isies - Oud€nburg

3' prov Dam€s- Oostkamp
'verrassende teSenstellinSen

op ie bord

l'4 iniemen Jongens - OudenburS

3" provheren - lnSelmunst€r

kookles' hartige €n :o€t€

'Se:onde voedinS helPt

ziekten voorkom€n' door
Greet Stubbe

kaarting,onS€ wi€lrenner

Mehoni

KVLV Nieuwmunster

Mehoni

KVLV Nieuwmunster

KVLV-agrà
Tom Stubbe

D€ Bommél

D€ Bommel

De Bommd

SLAGERIJ

OPROEP AAN
AL DEVERENIGINGEN

STUUR ONS U}v'AARKALENDER.
vvu PUBLICEREN ZE GRATIS

ARTIKELS BINNEN
vooR rs JANUARI 200s -
ann.michiels@Publilink.be

MAAK OOK GEBRUIKVAN DE

ACTIVITEITENKALÉNDER
IN DE GANGVAN HET

GEMEENTEHUIS
ZOVERMUDEN

DE VERENIGINGEN ACTIVITEITEN
OP HETZELFDE MOMENT

TE ORGANISEREN.

ERt'tf,
SPECIALITEIT

gehakt, worst,
droge worst,
bloedworst

Nieuwe Steenweg 60,

8377 Zuienkerke
Tel.050/41 l3 41
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r/8

kaft buiten =4kleuren
kaftbinnen=4kleuren
Overige reclame = zwart-wit

I
s0.00
37.50

Bovenstaande tarieven ziin uitgedrukt in euro en gelden voor één iaar = vier edi(ies.

Nàam:

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

Voegt hierbij in biilage:

De volledige reclame
Logo en/of foto en/oí tekening
De bijhorende tekst

Het ontwerp van uw advertentie mag ook
afgegeven worden op diskette of door8emaild

naar het gemeentehuis of naar de drukker
(wii geven u graag de nodige iníormatie)
3. Wijze van betalen:

contant
op rekening 09 l-0002590-97

Handtekening en datum:

Wil zouden u zeer dankbaar zijn, mocht u

adverleren en ons dit íormulier ingevuld
terug bezorgen vóór
I 5 december 2004

L
2.

Ltafleven + rntekentormulrer zuu5

Pagina

l8



Polderkrant-puzzel
De vorige puzzel werd gewonnen door lngrid Demondt uit Zuienkerke. Proficiat'

Er waren l6 inzendingen, waarvan 2 Íoulieve He! luiste woord was FILIBUSTEREN'

l,ler de verkiezingen in ons achterhoofd. hebben we gekozen voor dit'nieuw 
" 

Politiek woord, dat is overSe-

waaid vanuit Amerika .Het betekent het houden van urenlanSe dikwills zinloze redevoerinSen om he! aanne-

men van onSewenste welten te vertraten-
Hier vol8t de nieuwe puzzel :

L De oplossing voor elk van onderstaande tezochte woorden is teruS !e vinden in ons informatieblad.

2. Als alles coriect is ingevuld krijg ie verticaal,in de gearceerde vakken een vollediS woord te lezen.lenJ stàan

in twee verschillende vakjès! LiS8ende sffeePjes (bv. OCMW-voorzitter), begriPPen beslaande ui! meerdere

woorden (Koning Albertplein) sluiten aan zonder sPatie

3. Stuur uw volledile oplossing door middel van onderstaand Íormulier naar Redactie Polderkrantie, Kerk-

slraat l7 8377 Zuienkerke vóór l5/ I l/2004. Enkel he! verticale woord volslaat dus nie!!

4. Onder de juisle inzendingen wordt één winnàar uitgetrokken die een waardebon van

€ 10.00 toe8estuurd kriiS!

-

Naam en Vo

l. internalionale hulporganisatie, die Daríur steunt
2. welke íeest organiseert de ZAK
3. achternaam peter sportlin!
4. welke ramen worden vernieuwd

5. wa! moèt je dagelijks verversen en

wassen op 60"C
6. kleur populatie in opmars
7. dienslencheque is een onderneming van . .

8. verkooppun! !e Nieuwmunster vàn vuilniszakken

9. achternaamleràresbalsewenninE
I 0. naas! het gemeenteplan werd nog een

plan volledig vernieuwd
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POLDERKRANT'E, I5 OKTOBER 2OO4

Driemaandelijks tijdschrift tratis aan de bevolkint aangeboden door het Gemeentebestuur in samenwerking met a le

adverteerders.

INHOUDSOPGAVE

woord vooraf p. I sPort en vriie tiid p.24-75

gemeenteraad P. 2-3 bibliotheek P.25

informatie p.4-12 derde wereld P.26

vroeger en nu p. 13 veilitheid en Sezondheid P.77

openbare werken en Pneventie P.28

technische dienst p. 13- 14 verenirnten P 29-30

landbouw e. milieu p. 15-18 burSerliike stand P 3l-32

cultuur p.l9-22 mensen van bii ons P.33-34

jeugd p.23 evenementenkalender P.35-37

onderwijs p.23-24 puzzel P.39

Verantwoordelijke uitSever: College van BurS€meester en SchePenen

Redactieraàd: Wim Cools, Freddy Decancq, Els Fockedey, EvaVerburSh en Ann l'4ichiels

Verspreid:31 ianuari, l5 april, l5 juli, l5 oktober 2005.

Artikels ziin ahijd welkom. Gelieve ze I maand voor het verschiinen binnen te brenSen. ann.michielsíAoublilink.be

De redactie behoudt zich het recht voor artikels niet te PUbliceren, in te korren of te wtlziSen

NUTTIGETELEFOONNUMMERS

Gemeentebestu!r Zuienkerke

Polirie Zui€nkerke
Tèchnische Dienst
oct'tw

Bibliothe€k Zuienkerke

IPZ Blankenbergé-Zuienkerke
Brandweer De Haàn
lnformati€ Elektriciteit, aardgas
kabeldistributie en wate.

deíect OpenbareVerlichtiít

OPENINGSUREN GEHEENTEHUIS

050/42.70.48 (fax.050/42.85.45)
Íra.ky.goethah@oublilink.bë
050i4 1 . 1 4. l 4 (Ía,..050/4 1 .96.96)
0501 4 1.7 5.1 7 (h\.0501 4 1.7 5.77)
0s014779.98 lhx 050142 67 37)
sociale.dienst(Oocmw-zui€nk€rke.be
050/42.45.45
050/42.70.48 (woensdagnamiddà8)
050142.99.42
l0l of 0s0/41.10.05
050/4t.20.20

078/35.35.35
078/35.35.00
0800/65.0.65
050t42.70.48

Het gemeentehuis is iedére werkdag open van 9 uur tot 12 uur en de woensdagnamiddà8 vàn 13 tot ló.30 uurAndere
namiddaSen is h€ttemeentehuis gesloten.
Elke eerste woensdag van de mààíd ziin alle diensten van het gemeentehtris open van I 5 uur rot I 9 uu r:
woensdag I novembei I d€cember en 5 januari 2005.
H€t Fhèèntèhuis zal geslot€n zijn op maand.S I november, dinsdaa 2 november , doídèrdag I I novemb€r,vtiid.8 12

novemb€n mandaa l5 Ddèmhèr 2004.
OPENINGSUREN P\^,A
l€dere woensdagnamiddag van 13.30 tot l6 uur
OPENINGSUREN POST
l€dere werkdag van I I tot 12 uur
OPENINGSUREN BIBLIOTHEEK DE BOEKENNOK (aan d€ Nieuwe Steenweg)
l€dere wo€nsdag van lTtot 19 uur - led€re zaterdag van l0tot l2uurTel.050/424545
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d
Ploatsen vqn olle Ponnen- en leiendoken,
plotte doken, dokrqmen en dokgoien
[renovotie en nieuwbouwl
Alle houten ko pconstructies
lsoleren von zolders
Bezeiten von gevels met leien,
kleidokponnen, menuiseriteploien

,rffi

en Glosol- oí GronulithPloten

vÍiibliivende & kosteloze priisopgove
GeregislÍeerd & e*end oonnemer
l0 ioor woorborg op olle, door ons_

ui§evoerde werken mils er
niels, door derden,
werd oon gewiizigd

§PECtOÍ9,4r
FRANK BONNEURE

BLANKENBERGSE STWG.í15 - BRUGGE. 0,50,1311744
KLANTENPARKING. ZAT.NM. & ZONDAG GESLOTEN

o De beste Foto Service (24uur)
o Digitole Foto Service
o Digitole Foto- en Video Comero's
o PosfoÍo & Portret Fotogrofie
o Algemene Publi-Fotogrofie
o Gsm toeslellen en toebehoren
o Telefonie - Mulli Medio
o Energie

Alle topmerken in huis,

NikOn CDLYMPUS FUJIFILM 96
(canorr

.\1,



Restouront - Feestzool

De Grote Stove

Specioliteit: Forellen & Cóte o I'os

Siefon en Nolho ie Pittery- Verhelst
Nieuwesteenweg I 40

8377 Zuienkerke
Íel/Fox: 050.42.65.64

{gesloten: dinsdog en woensdog,juli en ougustus enke de dinsdog)
Feestzool lol 180 personen

Emol : inÍo@deoroleíove.be Websile: v!^e.degroleslove.3e
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