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POLDERKRANTJE , april 1995
Driemaandelijks tijdschrift van het
College van Burgemeester en Schepenen

Verantwoorde li ke uítgewr:J. Saitin
Dit tijdschrift wordt gratis aan de bevolking
aangeboden door het Gemeentebestuur
in samenweÍking met alle adveÍeerders.
verspreid: 3l januari, 15 april, 15 juli,
15 oktober.
Artikels ztn altïd welkom.Gelieve ze
I maand voor het verschijnen binnen te
brengen,

De redactie behoudt zich het recht vooÍ
artikels te wijzigen, in te
korten of niet te publiceren.

Geïnteresseerden voor publiaiteit
kunnen steeds terecht bij
Re da c t i e P o I d er kr an tj e

Gemeentehuis, Ke*staat I 7,

8377 Zuienkerke
te|.42.70.48

Redactieraad: Jeannine Samijn, Freddy
Decancq, Antoine Pemeel, Ann Michiels.

OPHALING HUISWIL
Het huisvuil wordt niet opgehaald op maandag 17 april , I mei ,

E mei en 5 juni 1995.

ophaling Houtave, Meetkerke en Nieuwmunster: diísdsg 18 april' 2 mei'
9 mei en 6 juni 1995.
Ophaling Zuienkerke: woensdeg 19 lpril,3 mei, 10 mei etr 7 juri 1995.

OPIIÀLING OUD PAPIER ËN KROONKUR-KEN
Telkens de eerste woensdag van de maand
PapieÍ stevig samenbinden ofin een kaÍonnen doos steken.

OPHALING SNOEIAFVAL
donderdag 20 april 1995

donderdag 18 mei 1995

Deze ophaling is gratis, maar men dient vooraf de technische

dienst of het gemeentehuis te verwittigen.

OPEALING GROF HAISWIL
woensdag 24 mei 1995 i.p.v. donderdag 25 mei
donderdag 24 augustus I 995

donderdag 23 november 1995.

Per rit betaalt u 500 frank.Vooraf het gemeentehuis verwittigen.

NUTTICE TELEFOONNUMMERS

gemeentebestuurZuienkerke 42.70.48
technische dienst 41.75.'11

ocMw 12.79.98
lloofdveldwachter l)ecloedt,12.70.48

(Privé) 3r.84.07
Rtkswacht l0l of,+1.10.05
Brandweer De Haar 100 of41.20.20
ElektrabelBlankenberge 41.79.34
(ook vooÍ de wat€rbedeling)
na de diensturen 059/34.04.10

OPENINGSUREN GEMEENTEIIU§
Het gemeentehuis is iedere werkdag open van

9 uur tot I 2 uur,Woensdaglamiddag:van 12.30 uur tot
16.30 uur. Op woedsdag 3,17 en 3l mei ,14 en 2Ejuni en

12 en 26juli is het gemeentehuis op€n tot 19 uuÍ.
Het qelueerlah §-zrlIfdale ii!-ap
17 Àpril rmei.8 rnei.25 mois juni ell ll juli.

OPETIINGSURÈN PO§T
Iedere werkdag van l1 tot 12 uur
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cUoordnoora

Beste MedeburEeL

Nawrschillende positieve reacties op de vorige editie,
pogen wij u ook deze keer terdege te iníorrneren rcnd wal
reih eh zeilt it okze gemeenle.

Eeh belahgijk gebeurert is de instqllatie van de OCMII-raad.
De nieuwe ruadsledeh worden u voorgesteld in de OCMly-rubriek van dit

ln het "polderloantje" nemen wíj eventueel ook uw a ikels op-

Wij r)fageh u vel die rond 15 juni aan ons Íoe te sÍ reh.

Hier dak o s lenÍenummer.....

Een Nieuwe Lente!

Een kikker spríngt onvenvacht in de poel
Er ontstaat deining, toch zwemt elk verder
De kringen ebben
Geen paniek in de plas
Waarom ook?.....straks is het zomer en is
er zon genoeg voor iedereen

Namens de redactieraad

J.Samijn
?TJf
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Qemeenleraad

Tijdens de zitting van 16.1.95 werden de leden var,het Zuieakerkse O.C.M.ly. veÍkozon.
In alfabetische volgorde zijn dat: Acke Edwin ( G.B. ) Cherlet Urbain ( V.V.)
Danneels Willy ( G.B. ) De Jonghe Bemard ( G.B. ) Demaecker Henri ( V.V.)
Demeulemeester Diana ( G.B.) Demeyere Walter ( V.V. ) Timmerman Rita ( G.B, ) eo

vandenbussche Martirc ( Z.+)
De nieuwe O.C.M.W. raad teedt in functie op I april 1995 . Na de eedaflegging kiezel de leden in hun

schoot een voorzitter, de leden van het vast bureau en de leden van het bijzonder comité voor de sociale

dienst, overlegcomité.

De raad besliste eveneeos de oude schoolbus te verkopen aan de firma Labeeuw uit Rumbeke voor de

som van 85.000 Bef

De gemeenteraad keurde de waarborg op een lening van 1.250.000 fr goed die de kerkfabriek van

Houtave heeft aangegaan om de pastorie op te schikken.

Na het vaststellen van het reglement van inwendige orde, boog de raad zich over een reeks aankopen: 2

komputertoestelleh enginters voor de administatie ( raming 200.000 fr ),
een nie],Jwe verwarmihEsinstallatie voor de rot nel te Nieuwmunster ( raming 150.000 fr-),
en de aarkoop van *asÍea voor de schepenen en de ontvanger ( raming 60.000 ft )

Na het vastleggen van hetjeugdbeleidsplan, bogen de raadsleden zich over dejaarlijkse karwei
van begroting en alle toestanden die daarmee samenhangen:

vaststellen van de toelage[ vaststellen van de belastinge[ ( die ongewijzigd blevel ten opzichte van
vo gjaar: zo bedragen de opcentimes op de o oerende voorhefÍing 1400 ende aanvullende
personenbelasting 702 ), overdracht van bevoegdheden aan het schepencollege ten bedrage

van 300.000 A. voor uitgaven van het dagelijks beheer, en kennisname van het jaarverslag 1993.

De begroting voor 1995 ziet er als volgl uit:
gewonedienst: onvangsten 90.45ó.038

uitgaven 90.223.073
batig saldo 232.965

buitengewone dienstr ontvangsten en uitgaven: 96.198,7 54,

ZITTING VAN Ió JANUARI I995

ZITIING VAN 14 FEBRUARI 
'1995



In de geheime zitting werd de heer Vande Ryse Wim aangesteld als ondelwijzer in de gemeentelijke

basisschool ter vervanging van mevrouw Vandelyvere Désirée, die met bevallingsverlof is.

Deheren Alain De l4ieghe en Paul Dewufkegen van de gemeenteraad een mandaat om zitting te

hebben in het plaatselijk werkgelegenheidsagentschap Blankenberge- Zuienkerke, dat op woensdag l5
maafi in het stadhuis van Blankenberge boven de doopvont wordt gehouden.

Tijdens de zitting van l4 maart 1995 werd voorgesteld de eretitel van het ambt te verlenen aan volgende

pe$onen:
de heer Gerard De Vlieghere, raadslid te Zuienkerke van 1.1.59 tot 31.12.64 en bugemee§ter van

Zuienkerke vao 1. 1.65 tot 3 l. 12.94.

deheer lulien De Wieghe, schepen te Zuienkerke van 1.1.59 tot 31.t2.94

de heer Théophile Ver,nee$ch, s.hepen te Meetkerke van 1.1.71 tot 31 12.76'

schepen te Zuierkerke van 1.1.77 tot 31.12.88 en rMdslid te ZuieDkerke van 1.1.89 tot

28.7.94.
deheer Henrt Demaec*?t, schepen te Meetkerke van 1.1.65 tot 31.t2.70, raadslid te Meetkerke van

l.l.'71 tot 31.12.76, ruadslid te Zuienkerke van 1.1.77 Íot31.12.94.

De gemeenteraad keude het ambiteuze plao van het schepencollege goed om al.leteÀen-op het

grondgebied van de gemeente gelegel een grondige beurt te geven:

Zo wordl de O.L.Vrouw kerk le Meelkerke volledig gelestaureerd, zowel wat de toÍen betreft als de daken,

de ramen en het metselwerk: kostprij s geraamd op 1 3. 1 1 9 71 0 Bef.

De ramen en de gevels van de Sínt Ba'rokerk te Houta\)e, de Sint Barlholomeuskerk Íe Nieuwmunster en

de Sint Michielskerk le Zuienkerke worden tagezien en hersteld volgens de regels van de kuDst: totale

kostp js: 12.558.938 Bei
Op beide werken kan het gemeeÍrtebestuur een toelage kijgen van 60 % lastens de Vlaamse gemeenschap

en van 20 0% lastens de provincie West - Vlaanderen.

Op te merken valt dat laast de vemieuwing van het dak van de Sint Bavokerk te Houtave er ook nog een

dossier onderweg is om de toren te herstellen: kostprijs voor beide werken: respectievelijk 6.467.420 en

4.986.211 bef.
Tenslotte zal Monumentenwacht West-vlaanderen gevraagd worden het dak van de Sint Michielskerk te

Zuienkerke grondig na te zien, zodat daarvoor ook een dossier ter vemieuwing kan ingediend worden.

Na het goedkeuren van de aankoop van 20 houten stoelen voor de raadszaal, werd de rckeningJgll
aangepakt: de gewone dieÍst sluit afmet een boni van 13.937.138 Bef, de buitengewone met een boni

van 13.381.623 Bel Een op het eerste gezicht gunstig resultaat, ware het niet dat de opgebouwde reserve

gedeeltellk dient om de aanzienlijke investeringen van vorige jaren te helpen financieren.

tn de geheime zitting werden talrijke personen ult de politieke wereld in een ofandere fimctie benoemd;

wij geven u een overzicht:
Gemeentelijke psrticipatiera&d: Jeannine Samijn, Wim Cools, Jacques Demeyere

Algemetre vergaderitg: Steden en gemeen er: Marc Vermeelsch en Jacques Demeyere

Gemeentelcedíet, Marc Vermeersch en Jacques Demeyerc, omoór Jeannine Samijn

lmewo - Finiwo : Remi De Clerck en Paul Dewulf, ItrlBO. Wim Cools en Nicole Van den Bossche,

Tv-lfesÍ: leaI,Irine Samijn en Paul Dewulf, ,r/iÍaó: Remi De Clerck en Nicole Van den Bossche,

Lindenhof, Herfi Clrypers en Leo Vanbesieq ll/est-l4aamse politieschool:HenÍi C.uypers, TMl4l/:
Remi De Clerck en Leo Vanbesien IMtyV: MarcyeÍÍleersch en Martin Storme, Haard en Koutet:

Remi De Clerck en Willy Danneels, OrlSGr Jeannine Samijn.
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Beheerder: TV-WesL MarcVefirleersch, II/BO: Marc Vermeersch, Lindenhoj| Diana
Demeulemeester, Haurd en Kouter: Willy Danneels, IMIIV: WimCooll Imeyto - Fihhro: Wim
Cools
Commissaris: WITAB: MarcVeÍmeersch, Tlt - West: Wim Cools.

Tenslotte werd nog een plaats voor kleuterleidster en één voor onderwijzer basisschool open verklaard in
de gemeenteschool( I\4^y' ).

Rechtzetting : De prijs voor het abonnement 1995 bed&agt 400 ftank.
Een abonnement vanaf mei bedÍaagt 240 ftank
U kunt nog intekenen voor het abonnement '95 tot en met mei.

9nformaÍíe

Verdere data worden gepubliceerd in de volgende editie van dit informatieblad.
Na de proefperiode zal een evaluatie gemaakt worden over het nut van die nieuwe dienstverlening,
waama besloten zal worde[ ove! de openingsuen in de toekomst.

Gernee tehub geslolen op I mei 1995
Ter gelegenheid van de vijftigste ve{aardag van de Bevrijding op maandag 8 mei 1995,
wordt aan de personeelsleden van de openbarc diensten een dienstvrijstelling verleend.
Het gemeeotehuis zal op die dag gesloten zijn.Ook het huisvr.ril wordt op die dag niet opgehaald.
De ophalingen worden dus verschoven naar dinsdag 9 mei voor Houtave, Meetkerke en Nieuw-
munster en woensdag l0 mei voor Zuienkerke.

)

PRIJS ABONNEMENI GEI\,4EENTERAAD

OPENINGSUREN GEMEENTEHUIS

bevolking en op proef (ÍoÍ 31.12.95) zal het gemeentehuis
:iin voor het publiek op volsende paensdasen van 8 uur tot 12 uur en

12.30 vuÍ tot tq uan
17 . 31 mei

14 - 28 juni



Wanneer u deze zomer same[ met uw kroost op reis vertrekt Íuar het buitenland is

het aangeraden voor de kinderen jonger dan l2 jaar een paspoortje mee te nemen

Dit pasje haalt u gewoon bij de dienst bevolking van het gemeentebestuur;

Wat u nodig hee! : pasfoto ofduidelijke foto van het kind
lengte van het kind

Kostptiis: 20 ftank
Geldigheidsduur: ljaar

AANDAEHI !II! AANDACI.IÍ IIIII MNDACHT !!!!!!
Voor het dienstjaar 1995 wordt er een belasting ingevorderd op het bezit van een hond.

De aanslagvoet is vastgesteld op 750 fÍank per hond.

Alle personen, die oP I JANUARI 1995 in het bezit zijn van een hond, dienen het

aangifteformulier(vooraan in het polderkantje) degelijk in te wllen en uiterlijk voor LDei
aan het gemeentebestuur, dienst belastingen, af te geven.

Zijn v jgesteld van de belasting :

a) honden van blinden
b) honden toevertxouwd aan een dierenasiel

c) I hond per gezin ofper alleenstaande die voor het aanslagiaar 1995 kunnen genieten van een

verhoogde tegemoetkoming inzake terugbetaling van de geneeskundige prestaties.

Deze personen dienen bij het aangifteformulier een klever van het ziekenfonds te voegen.

Personen die zich in de loop van 1995 een hond aanschaffen, dienen dit te melden op het

gemeentebestuur.

Werknemers, zelfstandigen en ambtenaren, ook zij die gedurende hun loopbaan in meedere

statuten hebben gewerkt, kuÍmen vanaf I januari 1995 met één enkele aanvraag de

voorlopige berekening van hun pensioen wagen.

De aanvrager moet minstens 55 iaar oud zijn ( mèt uitzoÍtdering van bepaalde ambtenaren die
lÍoeger met pensioen kunnen dan 60 jaar). De aanwaag moet gebeuren op een formulier

" Aanrraag voor een voorlopige pensioenberekehing", daÍ door de aanvrager zelf moet

ingewld worden. Het aanvraagformulier kan bekomen worden op het gemeentehuis ,

bij de gemeentesecretaris.

Het moet gestuurd worden naar :

INFODIENST PENSIOENEN POSTBUS I75 1060 BRUSSEL

PASPOORT VOOR KINDEREN JONGER DAN 12 JAAR

GEMEENTELIJKE HONDENBELASTING

VOORLOPIGE
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In een besluit van 29 september 1994 heeft de Vlaamse regering de reglementering

gewijzigd van het sociale huurstelsel voor woningen die door sociale huisvestingsmaat-

schappijen worden verhuurd.
Er is een brochure beschikbaar die in eenvoudige bewoordingen de voomÍulmste aspecten van

het nieuwe sociale huurbesluit beschrijft : de inschrijvingsvoorwaarden, de inkomensvoorwaarden,

de huurprijsberekening, de rechten en de plichten van de huurder, enz...

Deze brochure is in de eerste plaats bedoeld voor mogelijke gebruikers van de sociale

huisvesting: dus voor iedereen die zich afwaagt of hij of zij in aanmerking komt voor een

sociale huurwoning.
Maar ze is ook interessant voor wie al ingeschreven is in het rcgister van een sociale huisvestings-

maatschappij en voor al wie een sociale huurwoning bewoont.

Deze brochure is te bekomeÍI op het gemeentehuis.

U zoekt iemand die u kan helpen in het huishouden ofop uw kinderen kan passen.

Uw cultuele vereniging zoekt peisonen voor de organisatie van een manifestatie.

Voor dit soofi activiteiten, die niet in het gewone arbeidscircuit worden uitgevoerd, kan u voortaan

een beroep doen op het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) in uw gemeente.

Wie kah op het PWA eea beroep doea en welke dclieiteiren Lunnen uitgevoerd wordeh?

- privé-pefionen . thrishulp zoals wassen, st jken, kleine herstellingen

hulp aan kinderen, zieken, bejaarden

administratieve hulp: inullen van formulieren
tuinonderhoud

- plaalselike o.rerheden zoals gemeenlen en OCMII's
werkzaamheden ten gevolge van slechte weersomstandigheden,opkuisen van

verwaarloosde wijken, hulp in de bibliotheek,hulp ter gelegenheid van

markten en kermissen
- ,iz\r"s en andere niet -commerciele vetenigingen

administatieve hulp bij bijzondere activiteiten,vormingsactiviteiten,
begeleiding bij hobby's en sport, onderhoudswerkzaamheden

- ondena'ijs: oppas en begeleiding van kinderen bij animatie en buitenschoolse activiteiten,
voor- en naschoolse opvang, ophalen van leerlingen aan de schoolbus

Wie komt bij U de activiteiten ve i.hten?
De activiteiten worden uitgevoerd door personen die 3 jaar ofmeer werkloos zijn, of in het

geval van schoolverlaters, meer dan 2 jaar op zoek zijn naar werk
Deze personeÍr mogen maximaal 45 uren per maand werken Zij behouden hun volledige

werkloosheidsuitkering.Daar bovenop kijgen zij 150 ft. per uur.



tYat kost het u?
U betaalt steeds tussen 2OO en 300 A. per uur. De precieze kostprijs wordt vastgesteld door

de PWA van de gemeente.

Belangrijk is ook dat uw uitgaven recht gevefl op belastingsvermindering.

Hoe belalen?
Op het einde van de activiteit ofop het einde van de maand overhandigt u aan de werkloze

voor elk uur dat hij gewerkt heeft een PwA-cheque.Deze cheques kaÍI u bestellen bij uw aanvlaag.

De folder met bijkomende inlichtingen is te verkdgen op het gemeentehuis.

Een vormings-en odërlte,.lrngsctttsrs \oot thuiswerkànde en werkloze vouwen die (opnieuw)

willen ofmoeten werken of die een ander levensdoel zoeken.

Omschakelen vzw biedt een uitgebreid programma om je plannen concreter te maken: wie ben ik,

wat kan ik, wat wil ik, werken aan algemene en sociale vaardigheden, intensieve sollicitatietraining, .

ll/anneer?
12 dins- en donderdagen van 9u00 tot 16u00 vanaf25 april tot Sjuni 1995

Kennismakingsgesprekken : dinsdag l8 en donderdag 20 april'95.
Wsar?
Brugge: An-hyp,Zuidzandstraat4l, 8000 Brugge

Folder te verkrijgen op het gemeentehuis

Het nieuwe Werk-Informatie-Systeem (WIS) werd begin 1994 in gebruik genomen bij de VDAB.
Met dit technologisch geavanceerd, interactief systeem wil de VDAB de dienstverlening naar

werkgevers en werkzoekenden uitbreiden en vetbeteren

wls zorgt voor een nieuwe kijk op de arbeidsmàkt. De werkzoekende krijgt een overzicht van

alle vacantejobs in Vlaanderen. wIS laat u ook onmiddellijk zien welke beroepen en sectoren goed

in de markt liggen. De werkgever weet vrijwel direct welke respons zijn vacature oplevert.

Wis is op de volgende plaatsen beschikbaar:

E Blankenberge : Plaatsingskantoor VDAB
Hall van het stadshuis (08.15 u - 12.00 u & van 13.30 u - 17.15 u)

E Brugge: P laatsingskantoor VDAB
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In de JOB-kant vindje alle openstaande betekkingen uit de regio!

Deze publikatie, waarvan tweemaal per week een nieuwe bijgewelkte editie afgedrukt wordt, vevangt

de vroeger losse kaartjes waarop de werkaanbiedingen vermeld waren.

Op initiatiefvan de sociale dienst van het OCMW wordt nu wekelijks de meest recente lijst van vacatues

in de ontvangsthal geafficheerd.
We hopen hiermee alle werkzoekenden uit de gemeente de mog€lijkteid te bieden het enoÍne vacature-

aanbod te raadplegen zonder zich te moeten verplaatsen naar VDAB - Blankenberge of- Brugge

Op 26 april 1994 ging de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen, op initiatiefvan de

Vlaamse minister voor Tewerkstelling en Sociale Aangelegenheden, van start met een lelefonische

iníormaÍiedíehsí : DE DRUGLIJN.
Deze dienst is elke dag bereikbaar (behalve op zon- en feestdagen) tussen 15 en 2l uul
op het groene nummer 078-15.10.20.(men betaalt dus enkel het zonaal tariet).
Een team vart goed opgeleide telefoonbeaÍrtwoorders helpt iedereen die vragen ofproblemen heeft

rond het gebruik van alcohol, drugs ofmedic.tie.

l(ie belt nu zoal de Druglíjn?
Een grote groep bellers zit in de leeftijdscategorie l5-25 jaar.

Meestal wensen deze bellers informatie over het produkt(en) ofwillen zij weten bij welke
instanties zij kunnen aanJdoppen voor hulp.
Een andere belangrijke groep zijn ouders, die vragen hebben rond produkten eíofhoe ze hun kind
moeten benaderen, wanneer vermoed wordt dat er (beginnend) druggebruik in het spel is.

De Druglijn ontvangt ook regelmatig oproepen van mensen uit het schoolmilieu (leraars,

scholieren, studenten).
Op dit moment kunnen we niet ande6 stellen dan dat de Druglijn lijkt aan te slaan bij de bevolking.
Hebt u problemen of vragen rond dit onderwep aarzel dan niet om te bellen.

Openbare(Uerken

De energie maatschappij Elektrabel legt dezer dagen de laatste hand aan het ondergronds brengen van de

nutsleidingen in de wijk Vageluur en aan het plaatsen vart een nieuwe openbare verlichting. De hinder
voor de omwoners zal spoedig vergeten zijn, en als tegenprestatie is deze mooie villawijk nog een stuk
ftaaier geworden.
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Polderelectro
Romain Liebaert-Willaert
Heerweg 20 - 8377 Zuienkerke

Fladio & TV technicus
OFFICIELE PHILIPS DEALEH

Eigen hersteldienst: tel.050/32 03 80

KEERSEBILCK M,
Dorpspleifl 4 - Dudzele - Tel, 59 91 88

cn pmlines, alsook ruime keus

fijne chaÍcuterie en kaas

MEN BESTEII AAN HUIS

DESIMPEL
WENDUINE
BRUGSESTEENWEG 93
TOONZAAL - BURELEN:
050/41 31 56 - FAX 050142 92 20

BRUGGE
KRAKELEWEG 55

SOOO BRUGGE
050/41 43 07

BOUWMATERI ALTN
GEVELSTENEN

VLOER- EN WANDTEGELS
DEPOT ZAND EN GRINT

BTW BE 415 555 324

ÀI-L[ DAI§VERXEN . I,OOD - ZINK - ASFAIT

Gespecialiseerd in restaureren

van oude daken en fermettestijl

Gevelbekleding

ts.v B.À.

Goegebeur & Zonen
Consciencestraat 27 - 8820 ïORHOUT (MitreÍdale)

Tel.0502129 82 - 21 57 98 - Fax 010/21 58 19

aTv BÍ itt 039 321

BROOD. EN B,LNKET



SCHILDER. EN DEKORATIEBEDRIJF

BRNM HERMN{

WIIMANSTRAAT 17

8377 ZUIENKERXE

TEL.,/E{X 05061 26 2E

Scbilder- ea behangwerhen

Spultefl oan ,rree euige atwe*ing op uander
Ploatsefi rafl doerbekledlng en laminaat P.l*et

Plalttsen gordijnefi

*** Grqtis adies ***

drukkerii

ACTAFn<aa
Blonkenbergse Sleenweg 47
8377 Zuienkerke
Tel. 050/41 92 17 - tox050/41 97 25

Gelegenheidsdrukwerk:
Geboorte-, huweliik-, conmunie-,
rouwdrukvterb e.a.

Hondelsdrvkwerk:
F octu re+ hestelbons, brleÍhooÍden,
enveloppes, slrooilolderc, e.o.

AÍli c h e s, lo e g o n g sk o o tte n, lol d erc, e. o.

Grotis vriibliivend priisofÍerte.

tr(apsalon Zorurebank

s?hz//d Adëd
SONJA VANDILLE

Tel. 050/31 61 66
Oostendse Steenweg '16

8377 Meetkerke

Caíé - ír"rtow flollwcl,of
OPEN Alle dogen von I I 30 tot 13 30 u. en von I7.30 tot 24.00 uur.
Vijdog en zoleÍdog open lol 's ovonds 02.00 uuÍ
Woensdog gesloten

KERKSTRAAT 13, 8377 Zuienkerke. Tel. O5Ol41 24 27



Aannemer Braet uit Nieuwpoort is op I maaí gestart met het renoveren van de Westemieuwweg Brug

over de Noord - Eede te Houtave. Momenteel is de betonnen vloer die de pijlers dient te verstevigen op

zijn plaats, en werden de brugleuningen gegoten Bij een inspectie ter plaatse op 28 maart bleek dat de

middenpijler van de brug danig uitgehold was, dat het een wonder mag heten dat ook deze brug nog niet

was ingestoÍ. Na het herstel van dit kunstwerk wordt de bouw van de nieuwe brug aan de

Oostemnieuwweg aangevat.

%uimlelíike Ordeni'

U bent eigenaar of toekomstige eigenaar!

Tussenkorfisten - premies van hel Vladmse Cewest.

DoeL - Tegemoetkoming in de leningslast aan meerderjarige partikuliere personen

die een hypothecaire lening afsluiten van minstens I 500.000 fr.

Inl(omen: - max. L200.000 fr. ( : netto belastbaar inkomen van 2 jaar voor de datum

van ondertekening van het aanbod van de leningsovereenkomst en mar.6 maanden voor de

aanvraagdatum), te verhogen met 40.000 fr. per persoon ten laste.
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Geen aanvraag:- indien na l/l/85 een bouw-koop ofrenovatie-, een sanerings-, een verwervings- of
huisvestingspremie, een stad-, of dorpsvemieuwingspremie werd bekomen;

- reeds een tegemoetkoming in de leningslast rrerd bekomen;
- als voor de woning, reeds door een ander persoon een premie of
tegemoetkoming werd bekomen.

2. Tussenkomst in de leningslast voor de aankoop van een woning in de openbare sektor.
Doel: - Tegemoetkoming in de leningslast aan meerdprjarige personen die een hypothecaire lening

afsluiten van minstens 1.000.000 fi.

Inkomen: - max. I .200.000 ft.( = netto belastbaar inkomen van 2 jaar voor de datum van oÍdertekening va
het aanbod van de leningsovereenkomst en max. 6 maanden voor de aanvraagdatum), te verhogen
met 40.000 fr.per persoon ten laste.

Geen aanvraag: zie L

J. I ussenkomst in de leningslast \oor het renoveren van een woning
Doel: - Tegemoetkoming in de leÍingslast aan meerderjarige personen met een hypothecaire lening van

min. 400.000 ft. ( grote renovatie), 200.000 fr (kleine renovatie).

Inkomen: - max. 1.200.000 ft. (= netto belastbaa! inkomen van 2 jaar voor de datum van ondertekening va
het aanbod van de leningslast en max. 6 maanden voor de aanwaagdatum).

Geen aanwaag: zie L en 2.

4. Verbeleringspremie en aanpassingspremie
WONING IN GEBRUIK VOOR 1972

Doel - premie aan meerdedadge paÍiculiere personen die
verbete ngswerken, werken i.v.m. overbevolking en/of aanpassingswerken

hebben uitgevoerd aan een bestaande woning waar zij hun
hoofdverblijfplaats hebben en waarop zij een zakelijk recht hebben.

Inkomen: - max. 780.000 ft. (: netto belastbaar inkomen van 2 jaar voor de datum van oÍrdertekening van
het aanbod van de leningsovereenkomst en max. 6 maanden voor de aanvraagdatum), te veihogen
met 40.000 per persoon ten laste.

Ceen aanvraas: - seen cumulatie met tesemoetkominpen in de last van hvnothecaire leninpen- aanBepaa

met het oog op bouwen, kopen ofrenovéren van woningen;
- wie na 1/l/85 een premie van het gewest heeft ontvangen;

De aanpassingspremie kan wel worden bekomen.

BIJKOMENDE INLICHTINGEN EN FORMULIEREN TE BEKOMEN:
- het Gemeentebestuur, Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke, tel.05Ol 42'70 48
- Bestuur Huisvesting, Buitendienst W. Vlaanderen, Werkhuisstraat 9,

8000 Brugge, tel. 050/ 4428 ll.
- Bestuur huisvesting, ZandstÍaat 3, 1000 Brussel, tel.: 02l 209 28 03
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Tussenkor st Ptueirrcie.

wederhuisvestingspremie: - voor huurders die een kotwoning verlaten om een gemnde woning te betelilien.

Wederhuisvestingspremie voor gehandicapte[: - voor huurde§, eigenaar ofrruchtgebruikers die een gezonde

en aangepaste woning betrekken na het verlaten van eeÍr onzumgepaste woning.

EOU!&Iemig: - voor het oprichten van een gezonde woning tel vervanging van een ongezonde, onverbeterbare

woning.

Verbeteringspiemie: - voor het verbeteren van een ongezonde - verbeterbare woning.

Aanoassinsspremie voor bejaarde!: - voor het aanpassqn van de woning aan de specifieke leefsituatie.

Aanpassingspremie voor pe$onen met een handicap: - voor het funktioneel aumpassen van een woning aan de

aard van de handicap.

BIJKOMENDE INLICHTINGEN: Provinciehuis Boeverbos
8 e afdeling - dienst Huisvesting
Koning Leopold III laan 41

8200 Brugge
tel. 050/ 40 31 1l

7'lilieu

Volgens het afualstoffenplan moeten de gemeenten inspanningen Ieveren om afoalglas in te

zamelen.
In Zuienkerke staan hiervoor 8 containers verspreid over de 4 deelgemeenten.

Het is de bedoeling dat dit huishoudelijk afialglas als secundaire grondstofzou kunnen gebruikt

worden; maar dan moet de kwaliteit van het glas voldoende hoog zijn.

Dit wil zeggen dat men in een glascontainer uítsluitend en allee huishoudel|k afralglas mag

veryen.
We stellen echter vast dat de kwaliteit van het glas spijtig genoeg nog steeds slecht is, wat een

meerkost voor de gemeente met zich brengt.
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Wat hoort thuis in een contaitrer? glazen, flessen & bokalen

wat hooí er niet thuis? huishoudelijk afoal, porcelein, gleis- en aardewerk, geneverkruiken,

neonbuizen, gloeilampen, bokaaldeksels, koonkukeÍI, blikjes, aarde, sterc[, spuitbussen,
plastiek flessen, beeldbuizen, plat glas, gewapend glas, autoruiten, medicijnflessen, injectiespuiten
en - naalden.

Welke kosten brengen de coDtaitrers met zich mee voor de gemeente?

l. huur
2. lediging
3. pdjs van het storten van het afoal uit de container :

dit bedraagt 8,6% van het totale volume volgens Euopese normen.
Die 8,6% is dus alles wat ni€t in de container thuishoort en daarvooi wordt
3000 filton aangerekend . Het afgelopenjaar betaalde Zuienkerke het globale bedÍag van 200.740
fr.-BTW inbegrepen, hetzij 73 ft per inwoner of200 ft. per gezin.

Hoe kan de bevolking bijdragen tot verlaging van de kosten?
l. Zoveel mogelijk glasproducteÍr aanschaffenwa vooÍ staliegeld wordt aangerekend en het glas

terugbrengen.
2. Er,kel toegelaten glas in de container deponeien :

- vermindert het volume
- de stortkosten vervallen : dit zou coflcreet 1367 ft. in min betekenen per lediging van een grote

container en 491 fr. in min voor de lediging van een kleine container.

Een corltainer kan in sommige gevallen het stlaat- en dorpsbeeld ontsieren, doch dient voor de

gebruiker en voor de ophaler gemaklelijk bereikbaar te zijn .

Mocht u echter ideeën hebben dan staan wij daaÍvooi open.
Wat netter zou zijn is een houten omheini[g rond de container.
De erva ng, in andere gemeenten, leert echter dat dit ideale plaatsen zijn voor sluikstorting, tenzij
de Zuienkerkenaren hierop een uitzondering zouden zijn.....
Dit artikel beoogt de motivatie van onze bevolking om de kwaliteit van het aftalglas te bevorderen.
Meteen willen we er ook op aandringen uw kartonnen dozen ofzali.ken waamee u het glas naar de
contain€r brengt terug mee naar huis te nemen of in een ,uilnisbak te werpen.
Wie in de buurt van een container woont klaagt - terecht - over het vele zwerfruil dat in de tuin
terechtkomt.
Wij danken u alvast voor uw medewerking.
De gemeentelijke milieudienst is steeds beieid uw vragen te beantwoorde[
Tel.41.75.77

J.S.

P.V.D.F.
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Het Schepencollege heeft op 3 april 1995 beslist draagkorven voor gla§ aan I V.B.o
te bestellen.

Deze korven bieden volgende voordelen:

- stevig PVC materiaal
- alhetingen 45x29x39 cm
- voorzien van een draaghandvat
- stapelbaar
- lange levensduur
- gemakkelijk handelbaar
- kostprijs : 150 frank

Door het gebruik van dergelijke draagkorven hoopt het gemeentebestuur het achterlaten van

verloren verpakkingen aan de glascontainers tot een minimum te herleiden, wat het straatbeeld op

onze gemeente ten goede komt.
De &aagkorfis te bezichtigen in het gemeentehuis of in de werkplaats van de Technische Diensl
Om een zo nauwkewig mogelijke bestelling te realiseren, vrMgt het gemeefltebestuur uw
medewerking.
Indien u geihteresseerd bent in de aankoop vaÍI een dergelijke draagkorf, gelieve dan onderstaande

bon ingewld terug te bezorgen aan het gemeentebestuur yQ!Q&AÍL/\PRII.UI}Lof telefonisch

kontakt op te nemen met de milieudienst op h€t rluÍffner 41.7 5.7'7 of 42.70 48.

NAAM,
VOORNAAM
ADRES
TEL,NR,

Ja, ik ben geïntelesseerd in de aankoop van een draagkorfvoor glas.

( ZONDER AANKOOPVERPLICHTING)
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Op basis van het besluit van de Vlaamse Executieve van 27.03.1985, is voor het aanleggen
(wijzigen ofverbouwen) en exploiteren van een grondwaterwinning een vergunniÍrg vereist.

Dit geldt ook voor het in gebruik nemen van een grondwaterwinning, die gedurende minstens 2
jaar onafgebroken buiten gebruik is geweest, alsook voor het kunstmatig aanl'ullen van het
grondwater.

Boverdien moet elke natuulijke ofrechtspersoon die dergelijke bouwwerkeo uitvoert, hiervan
melding maken bij de provinciale directeur van het Bestuur voor Leefinilieu van de administratie
voo! Ruimtelijke Ordening en Leefmilieu.
In verband met de te volgen vergunningsprocedue worden grondwaterwinningen in 3 categoriën
onderverdeeld :

- Categotie A : minder dan 96 m3/dag of30.000 mj/jaar
- Categorie B : meer dan 96 n3/dag of30.000 m3/jaar
- Categorie C . grondwaterwinningeh rah de opekbarc d kkwater,roorziehing

Aanvraagfonnulieren te bekomen op het Gemeentehuis van Zuienkerke.Kerkstraat 17.

UITZONDERINGEN
Van vergunning worden echter wijgesteld
l een grondwaterwinning van minder dan l0 m3 per dag die bestemd is voor niet-indust eel

gebruik en voor zover het water op de winplaats niet opwelt; (landbouwbedrijven worden
gelijkgesteld met industrièle bedrijven)

2. een grondwaterwindng waaruit water met een handpomp wordt opgepompt en voor zover het
water niet opwelt.

3. een grondwaterwinning van minder dan 96 m3 per dag die minder dan I jaar in bedrijfzal zijn
(tijdelijke winningen).

4. een proefpomping die minder dan drie maanden zal duren.
5. een wijziging van een grondwaterwinning voor zover dit geen weerslag heeft op heÍ totaal

vergunde debiet, geen andere watervoerende laag wordt aangeboord en alle nieuwe inrichtingen
die gelegen zijn op de in het vergunningsbesluit opgenomen kadastale perceelnummers.

Cufiuur

Aan de eerste editie vao "Zuienkerkse kunstenaars" werkten maar liefst 5 afiiesten mee: Wies Van
Maele, Wilfiied Wijns, Koen Scherpereel, Nadine Verwinnen en Luc Jacob.
Zowel tijdens de officiële opening met een openingstoespraak van kunstcriticus André Penninck,
als tijdens de 2 openingsdagen werd een ruime belangstelling genoteerd.
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En toegegeven,...... stilzwijgend werd aangenomen dat het nog wel een tijdje zou duren vooraleer een

getjk;àige tentoonstelling opnieuw kon georganiseerd worden. De reden voor deze veronderstelliog lag

voor de hand: kunstenaars liggen in onze kleine polderg€meente niet voor het Épen'

Tegen de aanvankelijke verwachtingen en in geen tijd besliste de cultuunaad om voor het tweede

opJneenvolgende jaar met een tentoonstelling " Zuienkerkse kunstenaars" uit te pakken.Hierbij een koÍe

voorstelling van de artiesten.

"Meester" Philippe -Roose voorctellen is een open deur intrappen Ondank§ het feit dat hij in

Brugge woont, is hij steeds op en top Zuienkerkenaar gebleven - in de gemeenteschool kunnen ze

ervan meespreken.

AaÍr eigen ideeën heeft hij alvast geeÍI gebrek. Deze ideeënÍijkdom, de diverse cursussen die hij

volgde en het voortdurend experimenteten, resulteren in het stelselmatig uitproberen van diverse

kunitvormen. Niettemin steekt Phiiippe Roose zijn voorliefde om met klei te werken niet onder

stoelen of (school?) banken .

Linda Pattyn - Sus/.i studeerde aan het Rijkshoger Technisch lnstituut (R H T'l nu R I H O'

genaamd) afdeling plastische kunsten te St-Michiels Brugge.

Àaar werk bestaat voomamelijk uit abstrakt geometrische composities, gecombineerd met

spiegelvlakken. Materialen zoals plexi, zuiver linnen, bladgoud en bladzilver worden ook gebruikt'

Zij woont te Nieuwmunster, waalvan ze naar eigen zeggen zielsveel houdt'

Ze heeft er reeds diverse tentoonstellingen zowel in de eigen regio (Oostende , Knokke ) als iÍI het

buitenland (Warschau -Polen )opzitten.

Samen met een klassieke plastische opleidirrg deed Nicole Lacarnóe hogere muzikale studies

aan het Koninklijk Muziekconservatorium te Gent waar zij de l ste prijs behaalde voor viool en

kamermuziek.
Het is dan ook niet te verwonderen dat de muziek, de abstacte kunstvorm bij uitstek, haar na

enkele jaren deed afzien van de figuratieve schilderkunst en haar iÍspireeÍde en bezielde in het tot

stand brengen van haar werken.

Haar schilderijen in olieveri pigmenten en collages zijn het resultaat van deze opgedane emoties

die zij door middel van kleur en vorm aan de toeschouwer wil overbrengen

Ook Nicole Lacombe woont in Nieuwmunster en zij exposeerde reeds op diverse intemationale

tentoonstelling€n (o.a. Pa js);
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Vanaf 1995 wordt hetjeugdbeleid gedecenealiseerd, d,w,z, dat de gelden, besteed aan de jeugd

niet meer door de Vlaamse Gemeenschap verdeeld zullen wórden, maar dnl de gemeentek zelí dezg

taak op zich moeten nemen
Het bedrug wordt aao de gemeente toegekend op basis van het aantal inwoners tussen 6 en 25 jaar,

daarbij komen de centen die de gemeente zelfbesteedr aan dejeugd- en jongerenwerking.

Het gemeentebestuur kijgt zomaar de subsidie niet toegestuurd, het moet een pla[ opstellen: Egl
Jeugdwerkheleidsllan (JWBP) waaruit blijkt hoe het geld zal besteed worden.
In onze gemeente worden subsidies gegeven voor de Speelpleinwerking, de scouts, de

Jongergngroep en de 2 KLJ afdelingen.

De Vlaamse gemeenschap wil ook dat er naar de behoeften gepeild wordt zowel van de individuele
jeugd als van de jeugdverenigingen.

Wij vonden het nuttig die behoeftenpeiling te doen via een enquëte.
Wij schreven l/3 aan van de inwoners tussen 6 en 25 jaar, verdeeld in 3 leeftijdscategorieën :

l.

3.

6)12 jaar :

12)16 jaar:
l6)25 jaar :

239 inwoners, 79 verstuurde enquétes, 37 antwoorden.
157 inwoÍers, 52 verstuurde enquétes, 23 antwoorden
345 inwoners, 115 verstuurde enquëtes, 34 antwoorden

De vragenlisten werdenverdeeld op24D/95 en werden terug verwacht op
7 t3t95.

Het aantal antwoorden overtofver onze verwachtilgen. De verschillende lagere
scholen van onze gemeente en de leden van de stuurgroep van het JWBP hebben
hier zeker toe bijgedragen, waarvoor onze ogechte dank.
Onze dank gaat uiteraard ook uit naar alle jonge kinderen en hun ouders, en de
jeugdigen die de inspanning deden om de wagenlijst in te vullen en ons tijdig
terug te bezorgen.
De vragenlijst was té uitgebreid voor het beoogde doel.

Wij hopen de nu niet benutte wagen in de toekomst te gebruiken.

Een koíe samervalling ven de ertwoorden.
Exacte cijfers en procenten zijn hier minder belang jk dan wat er in het
algemeen leeft aan noden bij dejeugd.

l. De 6à12 jarigen
Bij deze groep blijkt de speelpleinwerkiog bij 3t op 37 kinderen gekend te zijn.
Meer dan de helft van de kinderen gaat er naar toe. De algemene indruk over de
werking is goed.

Uit de enquéte blijkt dat eÍ een grote nood is aan een speelterrein in Zuienkerke-
dorp; en naar een voetbalplein waar dejeugd volop kan shotten.
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Eigen lokalen voor de jeugdverenigingen zouden heel welkom zijn.Voor Zuienkerke-

dorp is er waag naar een j eugdbeweging voor min dan -12 jarigen of een

jeugdatelier.

2. De 12)16 jariger
Bij de onden raagden in deze leeffIdsgroep waren 7 jongeren aangesloten bij de

scouts van Nieuwmulster, ? bij de Jongerengoep van Zuienkerke en I bij een

chiroafdeling.
Ook hier was de vraag groot naar eigen lokalen. Eenjeugdhui§ zou gewaardeerd

worden door bijna 4/5 van de onderwaagden.

Bij deze leeftijdsgroep blijken 4 jongeren te musicererL 10 anderen zich creatief

bezig te houden met schilderen, boetseren, breien ....

Deze groep zou graag deelnemen aan informatieavonden ove! volgende themata :

milieu, vriietijdsbesteding, gezondheid, derde wereld.

Het minst waren zij geïnteresseerd in politiek.

3. De 16)25 jrrigen
In deze categorie kegen we antwoorden toegestuurd van 27 studerenden en

7 werkenden.

19 waren niet aangesloten bij eenjeugdvereniging. De aangeslotenen

behoorden hoofdzaketijk tot de KLJ . Er waÍeÍr 2 leden van de Jongerengroep

van Zuienkerke en 3 scodsleden
Eenjeugdhuis zou heel positief onthaald worden.

Onder de rubriek suggesties, vonden we verschillende blijken van waardering

voor dit initiatiefvan inspraak naar de jongeren toe.

De vraag naar eigen lokalen kwam ook hier aan bod.

In de enquëte was een vraag opge[omen Í]aru de gevaarlijke verkeerspunten

in Zuienkerke. Hier bleek de ganse Blankenbergse Steenweg een probleem te

zijn met als uitschieters de kruispunten aan de Vagewurwijk en de Kruiskalsijde'

De snelheid op de Nieuwe Steelweg dient afgeremd ; de leuning aan de Brug van

Strooienhaan blijkt te hoog te zijn wat het zicht belemmeÍt.

Er wordt momenteel hard gewerkt aan het opmaken van het JWBP en het

meerj arenplan.
Het ontwerp wordt voor l5/4/95 ter advie§ voorgelegd aan de cultuurraad

Het bestuur is nu nog meer geinformeerd over de noden' behoeften en wenserr en

zal er terdege rekening mee houden, volgens de financiële en materiële

mogelij kheden.

Schepen Jeugd
J. Samijn

19



Ondennii

Prim Diederik is pas tien als hij op de troon van Monarko plaatsneemt.Hij zit boodevol
plannen.Vooral voor de kinderen van zijn koninl<rijk. Maar zijn on gelijke tante Constance wil
hem van de troon stoten.
Diederik weert zich als een duivel in een wijwalervat, maal zal hij
het halen?

Een toneelstuk naar het boek van Ed Franck
door alle leerlingen van de vrije basisschool.
Speeldata:

Plaats:
Toegang:
Kaarten:

vrijdag 19 mei om l8u
zaterdag 20 mei om l5u
Vrije Basisschool, Nieuwe Steenweg 96 , 8377 Zuienkerke
120 fr.(geen geÍrurnmerd plaatsen)

verkrij gbaar op school Íe1.42.65.29

en bij alle leerlingen en leerkrachten.

De gemeenteschool richtte voor de tweede maal een boekenbeurs in voor al de inwoflers van
Groot-Zuienkerke.
Zaterdagavond hadden een veeÍigtal kinderen veel plezier aan het optreden van
po ppení he ate r P al I i e te r.
Zondag gaf de Zuienkerkse auteur Karrrer Vervaele uitlegbij de tondsten uit de Gallo-Romeinse
tijd: opgravingen van een site waaraan haar zooÍ had meegewerkt. Er waren heel wat voorwerpen
te zien, zoals : aardewerk, metaal, glas, been, hout eÍ sporen vart dieren en planten.
Menige jonge snaak luisterde geboeid.

We mochten ons verheugen op een grote opkomst.
De volgende editie zal zeker meer recente literatuur voor volwassenen bevaften.
Dank aan het gemeentebestuur om het gemeentehuis ter beschikking te stellen.

Joël Boussemaere. schoolhoofd.
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€nan

Er zijn 3 argumenten om te pleiten voor een grotere deelname van vrouwen in de po1 i ti ek :

- een kwantiÍatieí gegeven : wouwen zijn ondervertegenwoordigd : pas

vanaf een zekere graad van participatie kurmen zij "wegen" op de politiek

- een hralitatíef gegeren : vrouwen zijn experten op andere terreinen dan

mannen : een aanwinst voor de politiek
- eeÍL principièle owflregixg : de invulling van het beg p "democratie":

d.w.z. het volk bestuurt en daar maken vrouwen de helft van uit.
Bron: vrouwenstudies U.l.A.

Deelname van vrouwen aan de gemeenteraads verk l ezi ngen 1994

l. Aantal trouweliike kandidaten

cijfers voor het ganse lmd | 32 Yo

cijfers voor West-Vlaanderer, : 29,9 o/o

cijfers voor het arrondissement Brugge : 32 %

2. Aantal vouwelijke ve*ozeheh op 9-10-91

cijfers van het ganse land I l9,92!o
cijfers van West-Vlaanderen : 19,42 % (stijging van 6,4 o% vergeleken

met 1988)

cij fers arrondissement Brugge | 22 % (+ 9% vgl. 1988)

Bron: Kabinet van de Minister van

Tewerkstelling en Arbeid en Gelijke
kansenbeleid

J. Samijn

Sibliolbeek

Marleen Peeíers, debibliothecaresse van de Zuienkerkse bibliotheek, is hoogzwanger.

Eind april verwachl ze haar tweede kindjer
Wij wensen haar alvast proficiat.
Intussentijd zal ze veÍvangen worden door enkele collega's van Blankenberge:

Christine Deprest, Conny Vincke, Els Demeulemeester en Gina Legein.

Nieuwe boeken,
Jonge Bruggeling, Ken je haven, het nieuwsteboekvan schoolhooíd Joël Bous§ethaerc is vanafnu

te ontlenen in de bibliotheek.

BIBTIOTHEEK INFO



In 1994 kon de bibliotheek rekenen op 193 ,/edez (herinschrijvingen + nieu*e leden)
Het resultaat van de uitleningen in het laatste kwaÍaal van 1994:
1994
oktober
november
december

uitleDingen 1995
januari
februari

totaal jeugd

JAARLIJKSE VAKANTIESLUITING VAN DE ZUIENKERKSE
BIBLIOTHEEK VAN 17 ruLI TOT EN MET 30 JULI

t352
1t25
1009

1006
1028

l0l7
813
738

739
75)

26',7

276

yolwasseretr

335
312
2',71

Derde cUereld

Vandaag , tienjaar na haar opdchting in België, steunen reeds meer dan 40.000 Belgische plan-
ouders projecten van plan lntematio[al, Fostei Pare[ts Plarl
Plan Intemational is een intemationale, niet-politieke, pluralistische organisatie .

Zij is bekommerd om het lot van miljoenen mensen in de Derde Wereld die nog in zeer moeilijke
omstandigheden moeten leven. De aandacht vao plaÍt Intemational gaat voomamelijk uit naar
kinderen, omdat zij meestal het zwaarst getroffen ziin, maar ook omdat zii overal ter wereld onze
hoop voor de wereld var morgen venegenwoordigen.
Als de omgeving van het kind niet meegroeit, raakt het geisoleerd en daarmee is het lliet gebaat.
Daarom wordt de hulp hoofdzakelijk via gemeenschapsprojecten verleend.
Om haar doelstellingen te bereiken werkt Plan lntemational met het systeem van financiële
adoptie. Elke maand stoÍen de Plan-ouders 820 frank voor hun plan-kind. Via rappofien ell
briefuisseling blijft de Plan-ouder geinformeerd over de evolutie van zijn plan-kind en de
gemeenschap waarin het woont.
Deze unieke benadering werkt vemtimend langs beide kanten. Enerzijds leert de plan_ouder de
toestand van zijn Plan-kind beter begrijpen en anderzijds kijgen het kind en zijn familie hoop en
aanmoediging vanuit een ver land.
Wenst u meer te weten over de werking van plan Intemational dan kan u steeds terecht bij

Plan Intemational Belgium
F. Laurentplein 31

9000 Gent
tel. 09D24 23 '13
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m
verzekeringskantooÍ

Michel Beirens-
Erna Willems

Ooslendsesteenweg 92
8377 Houtave-Zuienkerke

Tel. 050/31 97 39
Fax. 050/31 11 5Í

- Alle verzekeringen
- Hypothecaire leningen

- Auto Íinanciering

En vooral een vakbekwame service

Voor AANLEG, RENOVATIE en
ONDERHOUD von TUINEN

lftis Logroo
TUINARCHIÏECÏ

' Tekenen von ontwerp en

beplontingsplon
'Zooien von gozons
* Beploniingswerken
* Ploolsen von oÍsluitingen
* Leggen von tuinpoden

NieuwesÍeenweg 49 - 8377 Zuienkerke
Íel. O5O/4I 5425-41 21 46

ASWEBO
AANNEMEBSBEDBIJ F NAAiíLOZE VENNOOTSCHAP

lndustriepaÍk - Drongen 25
9810 Gent

UIT SYMPATHID



domeskopsolon

CDICO
de decker chonlol

kerkslrooÍ l8
8377 zuienkerke

tel. O50/41 84 14

GROOTHANDEI. IN SCHOOL. EN BUREELGERIEF
Onze jorenlonge ervoring gorondeert u
kwoliteitsortikelen oon een zochi priisje.

' DIDAKïISCH MATERIAAL o o wondkoonen . weeí nsnumenie.r MAGNETISCHE BORDEN. PAPIERV:RNIETIGERS. FAX. EN KOPIEERPAPIER. PAPIERSNIJIIAACHINE - DAGLICHTPROJECTOR* KL:UTERGERIEF EN SPEEIGOED. NU OOK AUIÏENSPELMATERNAI
HAGS MINI-PI.AY

KAÏAI.OGUS OP AANVNAAG

GROOTHANDEL IN SCHOOL. EN BUREELGERIEF

BANK

[ -] 
Gemeentekrediet

(u ,ur rr* roNK KoM rK vooRur.r

VOF BONTE. PARDO
Westkrpselse Srccn{eg 27 8.1ö0 Dudzcte-BÍug8e
Tel. 050/59 99 63 Fax 050/59 9l 86

MeetkeÍkestraat l4 8377 Zrienkerke
Tel.050/41 28 06

BELEGGINGEN. KREDIETEN
VERZEKERINCEN . BETALINGS]\,IIDDELEN

Flestaurant

"9ïegl4#*/#"
Fludy en Nydia Demeulemeester-lvloerman

Driltweg 10
8377 Nieuwmunster (Wenduine)

Tel. 050/41 12 18

Gesoten op woensdagavond en do.derdag

Feestzaal - Tearoom met zonneterras



I
De sportievelingen van Vakantiegenoegens, die elke maandag tumen, kegen een nieuw "outflt"
aangeboden door M. Beirens-Willems.
Iedereen is er welkom : zowel mannen als vrouwen, leden ofniet-leden van Vakantiegenoegens.

à9I

Het seizoen 94-95 is voorbij.
Onze heren die aantreden in tweede provinciale komen volgendjaar opnieuw in competitie in

dezelfde reeks.

Onze dames zullen volgend seizoen een reeks lager spelen.

Het seizoen kende een mooie start. Halfueg de competitie stonden we op de 6de plMts

Maar na nieuwjaar stonden voor de univerciteitsstudenten de examens voor de deur waardoor heel

wat basisspeelsters forfait moesten geven. We waren gedwongen aan te treden met scholieren,

leeftijd 15 en 16 jaar. Zij deden hun uiterste best maar kwamen kacht en ervaring

te kort om wedstrijden naar hun hand te zetten. Ook haakten heel wat speelsters af gedurende het

seizoen. Jarnmer! Ons doel is om zo snel mogelijk terug te keren naar 2de prcvinciale.

We kunnen ons echter verheugen over het groot aantal jeugdspelers.

25

TURNEN BIJ VAKANTIEGENOEGENS

VOLLEYBALNIEUWS



öporl en cU, cïiid

Het is mogelijk in korte tijd bridge te spelen.
Misschien hebt u het nog nooit geprobeerd,

omdat u altijd hebt gedacht dat bddge "moeilijk" is.

De oplossing is de bridge-cursus die georganiseerd
wordt in POLDERWIND één avond per week.(dag is nog vast te stellen)
We beginnen in de maand mei.Ga in op de uitdaging!

Zowel heren als dames, echtparen ofpartners.

Graag uw aanvraag tot deelneming bij
GEERT DE BUYSER, Polderwind, tel.4l.76.l4
CARL LESCRAUWAET, Dullemolenstraat 7 , tel.31.66.09

Naarjaarlijkse gewoonte wordt er gedure[de het eerste weekend van de maand mei "ge*andeld" te
ts lankenberge.
Het is een taditie dat de sportraad en het gemeentebestuur de zondag van de tweedaagse voeftoch!
een prondel-en oude ambachtenmarkl organiseren.
Al wie tweedehandswaren, oude rommel ofcuriosa wil verkopen kan dat tussen 9 en l7 uur in de
dorpskom van Zuienkerke.
Men dient zich vooraf in te schrijven bij 'PRONDELMARKT ZUIENKERKE' , p.a.Kerkstraat 17,
8377 Zuienlerke.

De deelname in de kosten bedraagt 300 ftank per standplaats van 6 m2.
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Die behaalden heel goede resultaten, zowel de dames- als de herenploegen. Onze B-jeugd, zowel

dames als heren eindigden binnen de top &ie.Onzejongerc ga§ten zetten ook een behoo ijk
resultaat neer.

Onze A-jeugd dames kon doorddogen tot de halve finales van de beker van West-vlaanderen.

Dit jaar zijn we ook g eslaÍt íírc| balgewekning voor de leerlingen van het I ste,2de en 3de leerjaar'

Door het grote succes waren we verplicht de groep in twee te splitsen.

Onze club bestaat nu 12 jaar en we mogen er fier op zijn zoveel jeugdigeÍt sport te bezorgeÍ\Elke

week teden olgeveer 1 40 spelers aar. it de twr.zd,
Een club is echter maar blijvend leefbaar als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en zich ten

volle inzet voor alle opdrachten die hem gegeven worden.

Op naar trog eens 12 jaar!!

Mehonie Zuienkerke

öeníoren

Op de algemene ledenvergadering van het weswlaams Overleg Adviesraden vool Senioren

(WOAS) werd gevraagd de termen :

"derde leeftijd" - "bejaarden" - "Gepensioneerden" - te vervangen door SENIOREN'

Wij vonden dit een goed idee. vandaar . ...

de hoofding van deze rubÍiek.

Op 16.11.94 werden de leden van de toenmalige en de huidige gemeenteraad uitgenodigd door de

KBG op de algemene ledenvergadering.
Zij formuleerden een reeks vragen i.v.m. opnarne voor senioren in rusthuizen, installatie van

alarmsystemen, betoelaging eÍl logistieke steun (gebruik van bus, maken van fotocopies) en stelden

een eisenpakket op van het Íieuwe bestuur i.v.m. de veiligheid op de Nieuwe Steenweg.

Op 21.2.95 keeg de KBG een schriftelijk antwoord, nadat het college van Bugemeester en

Schepenen kontakt had opgenomen met het Bestuur van Bruggen en Wegen nopens de Nieuwe

Steenweg. Het resullaat is her volgende :

De bij regenweer gevaarlijke borduren voor de fietspaden zullen bijgewerkt worden, en de witte

strepen worden verlengd (verlengde van het fietspad).

verder komt een exÍa zebrapad aan het LiÍrdenhof en wordt een parkeerverbod ingevoerd aan de

overzijde van de muur vaÍl het kerkhof
Verkeersplateau's worden door het bestuur van Bruggen en Wegen niet toegelat€n.

Verder zullen er periodieke controles uitgevoerd worden door de rijkswacht op

snelheidsovertredingen. Er werden reeds meer dan 100 voertuigen gecontroleerd.

De KBG dar*t hqt gemeentebestuut voor hun beg p en hun antwoord, wat wij op onze beut dan

weer apprcciëren.

Schepen Senioren
J. Samijn.
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?olitie

De provinciale Visserijcornmissie van West-Vlaanderen heeft voor het seizoen 1995 de
overeenkomst verlengd met de Nieuwe Polder van Blankenberge in verband met het huÍen \.an het
visrecht in de onbevaatbare waterlopen.
Door deze overeenkomst kuÍrnen nu alle hengelaars, die in het bezit zijn van een gcu.oon
staatsverlof, in deze waterlopen hengelen mits de volgende uitdrukkelijke voorwaarden:
. wanneer men de openbare weg verlaat is steeds de voorafgaandelijke schriftelijke toelating

vereist van de oevereigenaars;
. er mag enkel gehengeld worden vanafde oever d.w.z. dat het verboden is te hengelen vanop

een vaaduig, een vlot, staketsel ofelk ander voorwerp dat de normale rraterafuoer kan
hinderen. Bovendien moeten alle private vaartuigen, vlotten erl andere voorwerpen die gebruikt
werden bij het vissen uit de waterlopen worden verwijderd;

. het is verboden te vissen met het kruisnet in deze waterlopel.

1. Parkeer uw wagen bij yoorkeur in een garage ofop een andere l)eilige plaats.
Kies in ieder geval roor een niet aJgelegen eh goed yerlichte parkeerpldats.

2. Draai bij het parkeren de wielen in de richting van het voegad. Voor U de wagen verlaat mag U
niet vergeten het stuuslot in te schakelen. Uw stuurslot gebruiken is een gemakkelijke en efficiënte
maatregel tegen diefstal.

3. Sluit uy) tyogen steeds zorgvuldig af. Vergeet naast de portíeren ook niet de ramen, het opeh dak
en het kofferdeksel goed te sluiten.

4. LMt nooit sleutels in het contactslot zitten. zelfs niet voot een korte duur_
Verstop ook nooit een reservesleutel op een "geheim€" plaats in het voetuig, zoals onder een zetel
ofachter een licht.

5. ll/anneer u de wageh.roor een longe lid verlaat, neem dan uw boorddokumenten mee ofberg ze
weg in een afgesloten ruimte yan uw wagek.

6. Neem steeds alle waardevolle voorwerpen zoals uw handtas, eenjas, een fototoestel met u mee.
Zijn ze te omvangrijk om mee te nemen, berg ze dan op in de koffer van uw wagen.

7. Laat ín u,'y \yagen nooit geld, cheques oÍkredíetkoarten achtet. Laat uw hahdschoenkastje open
sÍadh-

2u

IN DE NIEUWE POLDER VAN BLANKENBERGE

BEVEILIG UW WAGEN TEGEN DIEFSTAL



O.C.?í1.%

Op zaterdag 1 apil 1995 vond de eedaflegging en installatie plaats van de leden van de Raad van

voor Maatschappelij k Welzijn.
Volgende leden legden de eed afin de handen van de burgemeesster:

Edwin Acke
Urbain Cherlet
Willy Danneels
Bemard Dejonghe
Heri Demaecker
Walter Demeyere
Diana Demeulemeester
Rita TimmeÍman
Martine Vandenbussche

Orrcler de leden werd de rooniltet vaír heÍ OCMW verkozen :Bez ard Deionghe stafi in die funktie dus

ook zijn tweede ambtstermijn.

foto tan de ledenvan de Raad mel de voorziíler
de secretatis Hubert Bonte

Bernard De Jonghe en

ie,i,cr werden de leden verkozen van het Vast Bureau, het Bijzonder comité voor de sociale dienst en

hl ovrrlegcomité met de gemeente.

Dez, "omités worden telkens voorgezeten door de voorzitter en hebben daamaast

l. nde leden :

VAST BUREAU: Urbain Cherlet en Willy Danneels

Bijzonder Comité van de sociale dienst : Edwin Acke en Walter Demeyere

overlegcomité : Diana Demeulemeester en Matine vandenbussche

). ( )C MW -raad komt minstens om de maand samen, meestal de derde donderdag van de maand.
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8. Schenk ook aandacht aan de buitenzijde van de wagen: plaats een afsluitbare schroefdop op de
benzinetank, schuif uw antenne in, gebruik afsluitbare systemen om uw goederen op het bagagerek
te transporteren enz...

9- Om te beletten dat heh in tr wageh kan korneh tetwijl u bijyootbeeld aqh eeh stoplicht wachí
kdk u ih de grcotstad besí de pofiiereh lqhgs de bihherzíjnde sluiten, zeker yoor de portieren vaar
gee n passagie r heeÍt plaatsgenomen-

10. Indien u ondanks al uw voorzorgen toch nog het slachtoffer van een diefstal van of in uw
wagen mocht worden, doe hiervan dan zo vlug mogelijk aangifte bij politie of rijkswacht. De
snelheid en de volledigheid van uw aangifte kunnen belangrijke elementen in de opsporing.

voor u gelezen door
H.Cuypers
waamemend-Bwgemeester

cUeiligbeid

De afstand door de dorpskom is 1 100 meter
Rijdt u aan 50 kríuur dan neemt dit 79,2 seconden in beslag.
Rldt u aan 90 kn uur dan neemt dit 44 seconden in beslag.

Het verschil in tijd is klein : 35,2 seconden

Het verschil in "comfort" is groot :

. vGel v0lllg6r, vooral v00r Jougdlgs on bslssrde v00tgang6rs 0n notssr§

. v6ol "stlll0r" voor ds bewonsrÍ van ds Nlouws Sto0trwsg

. v88l rustlgor Yoor om allsn.

J. Samijn
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Het letterwoord OCMW staat voor Openbaar Centrum voor Maatsahappelijk Welzijn.

Dit wordt bestuurd do ot de Raad voot Maat§chappelijk Welziin, De leden van deze Raad worden

voor zes jaar door de gemeenteraad verkozen. onder de leden wordt eerr voorziler gekoz.É]'l!.(zie

hiemaast).'ln vast dienstverband heeft elk ocMw ook een secretaris en minstens één maatschappelijk

werker.De ontvanget regelt de ontvangsten en uitgaven.

Zo ziet het schema eruit voor ons OCMW:

ffiíElt6l[ ----ilrkiuirg",

,dot í dlmln$r Í)(WI OIEII

'Eldnp,Afrmf
Als u voor één ofandere reden naar ons OCMW komt, zal je meestal ontvangen worden door

Antoine Perneel, maatschappelijk werker van de Sociale Dienst. Tenzij het om andere OCMW-

aangelegenheden gaat, bv. pachten van grond, dan zal de secretaÍis u ontvangen. Buiten de kantooruren

heeft ook de voorzitter zijn kontaktmoment nl. de maandag van 18 u tot l9u.

Blijft echter dat de sociale dienst met Antoine Pemeel de ingangspoort zal zijn ''tooÍ de meeste

gesprekken. Hij zal samen met jou eventuele problemen bespreken De nodige inlichtingen geven, ook

voor die zaken die het OCMW niet onmiddellijk zelf kan oplossen.

Er wordt een afspraak met je gemaakt voor een gesprek bij je thuis of op kantoor. Dit gesprek is geen

verhoor, integendeel. Het is de maatschappelijk werker die je hulplraag onderzoekt en dus h! alleen zal

szunen meljou nÍur oplossingen zoeken.

Niemand wordt bij ons aan zijn lot overgelaten: jongelui die met hun ouders overhoop liggen, mensen die

geen werk vinden, senioren die het alleen niet meer redden, wie zich in de schulden heeft gewerkt of
gewoon zijn weg niet vindt in het doolhof van de administratie. Soms moet het corect juddisch advies

iijn, een (nieuwe) job, een bemiddeling, een adres, een komfortabelere woonst, of een hulp in het

huishouden. Soms moet het een minimum inkomen zijn, een voo$chot op achterstallige uitkeringen, een

Íinanciële hulp, ......

Alleen bij deze laatste dienstverleningen wotdt er op basis vao de gesprekken, door de maatschappelijk

werker een verslag opgesteld, dat aan de Raad voor Maatschappelijk WelzijÍl wordt voolgelegd.

Het is dus niet de maatschappelijk werker die beslist ofje het bestaansminimum of een andere financièle

steun krij g1, maar wel de Raad .

het OCMW staat in dienst vao de totale bevolking en dient elke politieke, ideologische, filosofische en

godsdienstige overtuiging te eerbiedigen. Elk raadslid en het personeel van het OCMW is gehouden aan

de zwijgplicht. Wat je ons toevertrouM, blijft dan ook tussen ons.leder raadslid legt daarvoor een eed af.

ln elke gemeente is er een deur die voor iedereen openstaat Voor elke vorm van advies en bemiddeling is

onze tussenkomst gmtis. Aarzel niet om van dat recht gebruik te maken als je ooit in de probhnen komt

SOCIALE DlEllSÍ VAN l{EI COC W, K.rr.h.!r 17 8377 Zqrenko}ko, t050/42799t aíl!l.Ír,.O5O/L2A7S7

Yoniftí
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Surgelyke öÍand

Milan De Rese, geboren te Brugge op 27101/1995, tweede kindje van Hilde Casrele!.n en van Mamix
De Rese

Milah Lucker, geboten te Brugge op 18/0//1995, eetste kindje van Sylvie Vanhaeren en van parrick
Lucker.

Niels Demeulemeestet, geboren te Brugge op 14103/1995, tweede kindje van Nl dia \Íoermaa en r a:r
Rudy Demeulemeester.

Billen Barl , Zlierketke, en DenolÍSandra, Zuienkerke, gehuwd op 24 l13llg95

Vandenbruaene Luc, ZtieÍtkerke, en Caayon losefina, Zuenkerke gehuwd op
24/03/t995

Pierloot Hugo,wonende te Zuienkerke,overleden re Hippach (Oosten jk) op 01/08/1994, echtgenoot'an
Ergo Sonja.

Wybo Camiel, wonende te Meetkerke, overleden te Brugge op ljl\l/|9g5, echtgenoot lan
Vanhoorenweder lrena

Marrcyt Juliaan, wonende te Zuienkerke, overleden te Zuienkerke op l2103/1995, weduwnaar van plae'
Flora

Deschoolmeestet Gabriëlla, wone',de te Zuienkerke, overleden te Blankenberge op l4103/1995, wedu*.e
van Dupon Marcellus

Beyne Madelehre, wonende te Zuienkerke. overleden
Vlieghe Julien

te Brugge op 22/0311995, echrgenote van De

Loru,ogie celestina' wonende te zuienkerke, overleden te Brugge op 25103/1995, weduwe van Geleleens
L eopold

Lucker Jerry, wonerde te Meetkerke, overleden te Meetkerke op 29103/1995, echtgenoot van De Grande
Jeannine
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SCHRUNWERKEN . KEUKENS
P-V,C. - RAMEN - DEUREN - ROLLUIKEN

VANTORRE.MAERTEN

Brugsesteen\Yeg 1

8377 Nieurvmunster-Zuienkerke
Tel. 050/lr 89 63

Fax 050/42 85 32

BI DEMEULEMEESTER

- RONNY
BVBAAANNEMERSAEORJF

OPENBARE en PRIVATE WERKEN

§
Gbnd en wegeniswetuen, Albtuak en ioietingswetuen :
Aanleggen van optitten, patuings en terassen :
Leveren van aanvullinosorcnd, zànd en teelaade *
Leveren en plaàtsen van citenes en sepische puten B

?
OoíendsBtéènreg 71 - 837t ZUIENKEBKE-HOUTAVE à
Tel, 05041 67 ,3 - Mobiloí@n 07523 58 72 - Telelax 050€1 02 83

OFFICIËLE MITSUBISHI-DEALER

GARAGE
MITSUBISHI

À,4otors

L. CROMBEZ
BÍugsesleenweg l0l - 8420 Wenduine

Tel. 050/41 28 13

Zo de
beleggingsstrategie

Zo de bank
ln de KBiondsenwaaier zil beslisi een beleggingdie

Van obligaties over aandelen lol vaslgoed.

Van regionale lot rnleínalionale spreid ng

Van éénmunl- lotéénbeuísbelegqinqen.

Prospecrus en inlormane vindt u n elk KB-kanlooí.

KREDIETBANK TIlUIS B]J DE BANK VAN H ER

a_t0il]ÀLS

Meetkerkeslroot 17
8377 Zuienkerke
Tel. O5O/41 75 52

VOLLEDIGE AANNEMINGEN
TIMNAER- EN SCHRIJNWERK
METSEL. EN BETONWERK



Een prachtig gazon zonder mos ?

Gebruik Bio Gazon-Azet aan ECOsSle !

Bio Gozon-Azei von Ecoslyle
is een biolosisch-orsonische

Mikro'orgonlsmen veronderen
oÍgeíorven wortelvill e. grós - en
mos otuol ió notuuniik plonle.voedsèi

Uw gozon groèit mooi dichl bieen

Veriikuleren is nlel meeÍ nodig !

Bio Gozon Azei von ECO5! e s

verkriisboor bil o e soeoe

Voór ole vrogen op het gèb ecl
vo. bemèíins en gewos,

bèschermins heefi ECOsiy e
het 100 % notuunilke ofh,oo,o

Belvöor o le iníormoile ove.
milie!vriendellik ruin eren de

ECOs
EIGEN HERSTETDIENSÍ
EIGEN SLIJPDIENSI:
lrommels en kellingen
DESKUNDIG ADVIES
DEGETIJK MATERIAAT

diinlk nnqlnlt@n@
Blonkenbergsesteenweg 3l
8377 Zuienkerke - Tel. 050/41 42 ó3
IUIN & HOBBY

WIJ ZIJN ER

EI.KE DAG

VOOR U
X?i:rï§Aff-r§ffi§

tfftwo-EucIRÀtIt
Xl.ír.ndienir 8lqk.íb.rs.

Xdinginlo.n ól
8370 Blonksberq.
Íel. O5Ol4l.rE-34

\
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Tlensen oan bíions

Ludo Goderis ttoont met zijn echtgenote Rita en twee zoontjes in een smaakvol gerestaureerde woning,

de woegere wagenmakerij van Raymond Mally, midden in het dorp van Zuienkerke, en toch heerlijk

landelrji. Hij o;tvangt ons in zijn leef- en werkkamer, een sobere doch stijlvol ingerichte plaats, met wit

als hoófdkleur, hier en daar geaccentueerd door zwarte tonen, enkele antieke kasten, twee confortabele

diepe zetels waarje geen leeftijd kunt op plakken, en een ganse wand boeken'

En.... naluurlijk kanten. caíoons. lekeningen

want Ludo is naast hoofdverpleger in het Franciscus xaveriu§ instituut ( de zwartzustels ) in Brugge, een

gevierd cartoonist. die met zijn politieke tekeniDgen in ' De standaad ' momeÍlteel hoogdagen beleeft: U

raadt het al: de Agusta affaire.

Dit dagelijks feuilleton met om de haverklap nieuwe venassingen en onverwachte wendingen bij het

politiek en publiek personeel is natuurlijk gefundenes fressen voor een satyricus van het formaat van

Ludo Goderis.
Louis Tobback. Jean Luc Dehaene, de Paus en zijn wouw- onvriendelijke uitspraken, het condoom

syndroom van Johames Paulus, allemaal onderwerpen, die het publiek doet griDniken omdat het nu ook

eens I nbeurtis.
Het polilieke cartoon is natuurlijk altijd dankbaar: de doorsnee burgel houdt van situaties waar de groten

der aarde, zelfs al zijn het bekende Belgen ofVlamingen, flink op de bek vallen

Ten andere. de meeste politici houden ervan op de koÍrel genomen te worden, Ludo heeft zelfs een

bedarJ<ingsbrief van Mieke offeciers in de archieven liggen. En regelmatig wordt vanuit een ofandel

kabinet g;beld om een kartoon die in de krant verschenen is, in te lijsten ; die wordt dan als geschenk

aangeboden aan de geviseerde.

Je zou het zo niet vemoeden, maar om bij de aktualiteit te blijven - de redaktie waagt
,s anderendaags reeds een caÍoon dat eeD markant feit van de dag voordien vertelt - moetje voortdurend

ogen e, oren ópen houden: dagelijkse dingen observeten en er een eigen kleur aan geven, kranten lezeí,

en vooral de r«liqbeluisteren: ten huize Goderis staat de radio altijd aan, om toch geen enkel

nieuwsbe cht dat een spitante tekenilg zou kunnen opleveren te missen.

Je vraagt je als leek, die nauwelijke een metrisch figuur kan tekenen, natuurlijk af, waar

dit scheppend talent vandaan komt.
Lrdot ,,je krijgt dat et de moedermelk mee denk ih het is de combinatie yan tekentechnieken inspiratie,

die een grappige ofbitende cartoon opleverl.

Inspirdtíe, daar gaal het om: ie kunt eeh schitterehde lechniek hebben,, maar toch geen goeie grap

kuinen onn 
"rpà. 

Ik ben in hoofdzaak een autodidakt, want naast enkele lessen aan de academie heb ik

het allefiaal zelí uítgeprobeetd-"
Het verhaal dat een tunstenaar altijd notaboek of schetsboekje bij heeft, in de auto,in de badkamer, zelfs

op de nachttafel van de slaapkamer blijkt bij nawaag te kloppen: het goeie idee' waarje al een tijdje op

bioedt, ofdatje plots te binnen valt, moetje onmiddellijk visualiseren, of anders vervliegt het als ether in

ijle lucht.
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Naast de Standaard en vele binnen- en buitefllandse tijdscfuiften u'aar hij regelmarig aan mee\\erkr. k]in]ir
de naam Ludo Goderis als een klok in talloze nationale en intemationale tentoonslelliflgen. gaande r aa de
Kartoenales te Knokl<e- Heist, Beringen, Boechout, over caÍtoonfestivals in Nederland. Japan. Xorea en
Turkije. Met natuurlijk regelmatig een prijs ofeervolle vermelding er bovenop.
Naast de Standaard kan Ludo Goderis misschien in het Polderkrantje zijn inspiratie o\er alÍue1e
Zuienl<erkse onderwerpen botvieren: wie weet ?

Wij presenteren U alvast een voorproete van zijn onvolprezen talent: een zelfpoÍrer I

F.D.
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Sidonia Haesebroeck, beter gekend als "Sitje" is de oudste inwoner van Zuienkerke Op 2 mei

wordt Sitje 93 jaar en ze is nog in goede gezondheid!

Alvast onze beste vedaardagswensen !l
Maar er zijn nog 6 andere Zuienkerkenaars van meer dan 90 jaar :

Guillaume De Cleer, Alexis Coelus, Maria Larmoye, Hyeronimus Masschaele, Yvonna Horseele en

Adile Van Den Broucke. We zien Adile trouwens nog dagelijks rondtoeren met zijn motorflets.

ln de loop van 1995 treden nog 4 senioren bij tot de club van de 9o-plussers!

Jonge Bruggeling, kenje haven !

Dat is de titel van het boek dat Joël Boussemaere, schoolhoofd van de GemeeÍteschool heeft

geschreven.

Dit jaar viert de haven van Brugge zijn honderdste verjaardag.

Naar aanleiding van dit eeu\a{eest worden in Brugge heel wat activiteiten georganiseerd. Joël

Boussemaere is lid van de beheerraad van de vzw l00jaar Zeehaven - Brugge.
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Hij was verantwoordelijk voor het pedagogisch gedeelte. Ook voor het secundair onder*ijs uerd
een lespakket opgemaakt.
Het boek bestaat uit lessuggesties voor het 6de leerjaar lager onderwijs. Alle vakken komen aa-n

bod en het is vooral de bedoeling geweest dat de leerlinge[ zelfstandig op stap gaan om heel u at

gegevens te vinden rond de haven van Zeebrugge,zowel in verband met !Íoeger, nu en morgen.
Het boek woÍdt enkel uitebracht voor de scholen van Brugge. Er werden reeds 1300 exemplaren
besteld. Indien de aanvraag van de scholen, gelegen in de randgemeenten van Brugge. grool is zou
een tweede druk gemaall worden.

9klíoíleilenkalender

MA
MA
DIN
woE
DOND
VRIJ

19.30-20.30
14.00-17.00
14.00
14.00
19.00
19.30-21.00

8.00-15.00
14.00
20.00
14.00
14.00

20.00
ganse dag
ganse dag
8.00
14.00
8.00
20.00

ganse dag
8.00
10.00

tumen
volksdansen
kaarten
kaarten
ping-pong
zaig

moerentocht
dansfestival
voordracht
schoolfeest
tafeltenris

APRIL
ZON 16

MA 17

DI 18

zoN 23

ZON 30

MEI

ZAT 6

ZAT 6
ZON 7
ZON 7
woE l0
ZON 21

woE 24

25-26-2'7-28
DOND 25

zoN 28

maaltijd
tentoonst.
tentoonst.
plondel
bedevaaÍ
kiezing
mis

bolling
mis
I ste

communie

spoÍzaal
cafetada
boldershof
sportcentmm
sportzaal
kerk Nieuw.

sportcentum
Blauwe Toren
Bommel
sportzaal
sportzaal

zusterschool
gemeentehuis
gemeentehuis

dorpskom Z.
schoeringkapel
gemeenteschool

hoeve Rene
Claeys
boldershof
SrMichiels
St-Michiels

vakantiegenoegens
KBG Zuienlierke
KBG Zuienkerke
Bejaaden lvÍeetk.
polderyalet
zangkoor

spor[aad
KBG Zuienlierke
KVLV Nieu\rmunster
Gemeenteschool
Polderpalet jeugd

parochieraad Z.
cultuurraad
cultuurraad
gemeentebesfuur

KBG Zuienkerke

parochieraad

poldertrofee
A.C.W.
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JUNI

ZAT 3

ZON 4

DI 6

Dt 13

ZON 18

Vormsel
Plechtige
Communie

"Hoge
Bloeddruk"

processie

St-Michiels
St-Michiels

De Bommel

16.00
10.00

20.00

16.00
10.00

KVLV
Nieuwmunster

23-24-25 ganse dag voetbaltomooi sportcentrum

bloedgeven gemeenteschool bloedgevers
parochieraad

sportiva
dorpskom Z.

STUUR ONS UW AKTIVITEITENII!
WIJ PUBLICEREN ZE GRATIS

i}ÀCKEÏTS }IUGO
ELECTRICITEIT - SANITAIR -

CENTRALE VERWARMING -

Oostendse steenweg 83 - 8377 Zuienkerke
Tel.050/31 96 76 - Fax 050/31 51 78

" G ER EG I STREERD AAN N EM ER
- NIEUWBOUW EN VERBOUWING
- ERKEND BRANDERTECHNICUS
- H E RSTELLI NG H U I SHOU D AP PARATEN!!||!l!!
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MELDINGSKAART

Het gebeuÍ maar al te vaak dat er iets defekt ofbeschadigd is.

Om dit op een ietwat vluggere manier op te lossen, is hier de meldingskaart'

Kortom : wanneer bij u in de buut de openbare verlichting defekt is, het wegdek beschadigd is,

riolen verstopt zijn, er muskusratten zijn, knip dan deze bon uit , rul het duidelijk en volledig in en

stuur het op naar het gemeentebestuu, Kelkstraat 17, 8377 Zuienkerke.

Voor dringende gevallen kan u ook bellen naar de technische diemt op nummer 41 75 77 ofnaar

het gemeentehuis op nummer 42.70.48.

NAAM:

ADRES :

MELDING:



ABDIJHOEVE TER DOEST
met de

MONUMENTALE SCHUUR
uit de XIIIe eeuw
iets enigs in,Europa

Specialiteit van alle zee'unrchten

en riviervis
Het bekend ribstnk'Ter Doest"

op houtvuur
Speciale bereidingen van paling

Domein
Terras & zalen

Parking

LISSEWEGE
Ter Doeststraat 4
8380 Brugge
050/54 40 82

Wuï
ttrMtv ffiuegtt'

Jules Dendooven en Zonen


