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POLDERKRANTIE, april 199E

Driemaandelijks tijdschrift van het College van Burgemeester en SchePenen.

Vc l,t'oo lelíjkc rilge.,er:Itd tit]l 9t tiitl
Rcdnclitfiad : Iantfiilc Si.,tiit, Fredd! Dcclttcq, Aittoitc P tcd, A n Mi.hitls.

Dit tiidschrift h'ordt gratis aan de bevolking aangeboden doorhet Gemeentebestuur
in samenlverking met alle adverteerders.
Vennrprd: 'll iàn "ri. l5 dDril l5 ruL. l5 ol,loher.
Artikels zijn altijd welkom.
Celieve ze 1 maand voor het verschiinen binnen te brengen.

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS

Gemeentebestuur Zuienkerke
Techrische Dienst
OCMW
PWA
PWÀ Blankenberge
Veldwachter
Rijkswa.ht
Brardweer De Haan
Elektrabel Blankenberge
(ook voor de waterbedeling)
na de dienstuÍen

42.70.48 (f ax.42.85.45)
41.7 5.7 7 lf ax.41.7 5.77 )
42.79.98 (Ía\ 42.67 .37)
42.70.18 (woensdagnamiddag)

42.99.42
42.7 0. 48 (Í ax 41.9 6.96)
101 oÍ41.10.05
100 of41.20.20
41..79.34

059/34.04.10

OPENINGSUREN GEMEINTEHUIS
Het gemeentehuis is iedeÍe werkdag open van 9 uur tot 12 uur
en de woensdagnaÍlddag van 13 tot 16.30 uur
Andere namiddagen is het gememtehuis gesloten.
Op de t\ /eede en vierde woensdag van de maand is het gemeentehuis
open tot 19 uur:
I en 22 apdl 1998, 13 en 27 mei, l0 en 24 iuni en 8 en 22 juli 1998.

Het gemeent€huis zal gesloteÍziin op vÍiidag 1 mei dordeÍda821mei
en pinktermaandag 1 iuni.

OPENINGSUREN POST
ledeÍe weÍkdag van 11 tot 12 uur

OPENINGSUREN BIBLIOTHEEK
IedeÍe wo€nsdag van 17 tot 19 uur
Iedere zaterdag van 10 tot 12 uur

OPHAALDATA HUISWIL : RÀADPLEEG UW AFVALKAIENDER

OPENBARE WRLICHTING DEFECT? RIOOL WSTOPT?
LAST VAN MTIS(US&{TTEN?
Ventittig .]e Techfiische dienst oÍhet geneentehuis !



WOORDVOORAF
DE LENTE LOKT ,,,,

Net na 1 september ruimt elke

winkelier en elk warenhuis het

meeste schoolgedef op: met 6

december in zicht moet er immers

Flaats gemaakt worden vooÍ een

massa sPeelgoed.

Ondertussen zijn er al folders en

catalogen in onze brievenbussen

gevallen, kwestie van inspireÍen,

\rant, aangezien het - hier ennu -

:reestal het gansejaaÍ dooÍ SinteÍ-

llaas is, is eÍ hulp nodig om nog

ieti origineels te vindenl

Erna tegelijk duikt de kerst-

\ è:riering op, ook al weer veel te

'. :!.et De ('arme kleuren, het liaht

'.:i il.lan niet dÍijvende kaarsen,

Jr ;eur van spar en den en

:..::iu e i in dit jaargetiidebij

'.....:ieur in rood-groen-goud)

::::er Èr lL)e bijom lange winter-

:..'.rc: :ezelliger te maken.

-1:r :,: i.rnden niei weerstaan aan

:: :.:.::tè èn de commerce, zodat

:.:: i...,':;.a:ner reeds het eerste

r,-\a_: 1:i1JecembeÍ in kersttooi

Direct na nieuwjaar wordt alle

"sneeuw" geruimd, de lijmresten

van de etalageruiten worden

verwijderd want -'t is raar maar

waaÍ - in die periode staat hei mooi

om grote venstervlakken ie breken

met rode kleelband om aldus

"kleinhout" te simuleren.

Gedaan met de kerst - en

nieuwiaarsperiode, want daar

verschijnen knalrode harten, in alle

formaten, om verliefden eraan te

herinneren dat ze precies op 14

februa hun lieÍde moeten bewiizen

met iets uit de winkel.

En daama maaki het rode plaats

voor geel. De natuur geeÍt deze

kleur aan, denk maar aan de

forsythia's, aan de narcissen...

En ook daar speelt de commerce

van langsom handiger op in. Het

was no8 niet eens eind februari toen

ik naar het tuincentrum ging: ik

wou wat "lente" in huis halen. Ik

kochi kleine narcisjes, viooltje,

ranonkels, primula's, om een grote

rieten mand te vullen. "Veel water

geven en niet warm zetten" was de

raad van de man achter de toon-

bank. Ze waren besternd voor de

livin8. De narcissen Broeiden terwijl

je ze bewondeÍde. Het was mooi,

maar't bleef slechts kort duren....

Wat wil je als je buitenplanties

binnenhaalt.

En toen, op 19 maart, toen ik m'n

hoofd uit 't venster stak om te

weten welke kledij ik die dag zou

moeten aanhekken, zag en hoorde

ik het: ochtendzon, grazende

koeien, slierten nevel, vogelzang.....

Daar was de lente,

Iedereen die ik die morgen ont-

moette had diezelfde e adn8

gehad: dat is het !

En nu meen ikr wij moeten de lente

niet zozeer proberen binnen te

halen. Als de lente er is, lokt die ons

wel .... naar buiten.

I. Sdmíi
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GEMEENTERAAD

De gemeenteraad van januarl was hoofdzakelijk geitijd aan de begÍoting 1998.

Na de gebruikelijke bespreking werd dezebegroting goedgekeurd.

Cezien de financiële ioestand van de

gemeente het toelaat, en gelet op de

mooie opbrengst ervan, beslootde ge-

meenteraad nog 200 electrabel aan-

delen aan te kopen per l juli 1998.

De gemeenteraad keurde ooknog de

aankoop van 9 occasie P.C,'s ten be-

hoeve van de gemeentelijke basis-

school goed voor een totaal bedrag

van 94.000 bef.

De aanschafervan zalwel in schijven

gebeuren, kwestie van te zien of deze

computers beantwoorden aan de

doelstellingen.

Tot slot !rceg \ eilig Vernieuweo zon-

der dat zli aanstuurden op een nieuw

detlat in Lle gemeenteraad, aandacht

\,oor de onderwijspÍoblematiek te

Zuienkerke. \'ooral naar het middag-

toezicht, de !oor- en naschoolse op-

\ ang Pn hetbuslervoer toe.

ZITTING VAN 1998

gewone dlen§l

uitgoven

ontuongsten

geÍoomd Íesultooi von het diensloor

geroomd olgèmeen begrolingsresultaot voÍlg joor

geroorad olgemeen beOrof lng§íesulioot

builengewone diensl

uilgoven

onlvongstèn

geroomd resutloot von het dlenstloor

OF'oord o ge'1ee. begÍolingsrèsLlioo' vo'ig .oo'

ge.oomd olgemeen begrolingsÍesullool

9&9708óó

98 082 57ó

,888.290

t.óó8 0r 3

779.723
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De gemeenteraad besloot aan te slui.

ten bij de West-Vlaamse Intercommu-

nale voor

Huisvesting. De WIH zal zich in de

toekomst meeÍ toeleg8en op het

bewoonbaar maken van verkÍotte

i{oningbestanden of íabÍieks-

gebouwen. De aansluitingsprijs be-

draagt 40befper inwonet De verte-

genwoordiger in de vergadeÍing is

schepen van Íuimtelijke ordening

Alain De Vlieghe, zijn plaatsveNan-

ger raadslid Paul Dewulf.

Het neutrale PMS centrum in De

Haar! datper 1september 1997over-

genomen werd dooÍ het Argo, kiigt
per3l augustus 1999zijn opzeg. De

gemeenteraad besluit tevent gezien

het bewegende landschap in de PMS

wereld, een afwachtende houding

aan te nemen om een nieuw contract

ioe te wijzen.

Om haar lopende uitgaven te kun-

nenbetalen krijgt de auttuuÍÍaad een

voorschot van 50.000 bet bedrag dat

naderhand met bewijsstukken dient

verantwoord. De voorwaarde is wel

dat de cultuurraad de boekhouding

van 1997 voorlegt tegen de volgende

gemeenteraad.

Tot slot werd het ieugdwelk-
beleidsplan, jaargang 1998 goedge-

keurd.

IITFORMATIE

De lemeente Zuienkerke is gele8en

::1 èen ioedstisch landschap waar bii

Lr:rinklijk Besluit regels werden

'.:iteeleqd in verband met het aan-

:laiien en het maken van reclame,

I. ::i:e ireklen kunnen we stellen

jal \ rltende reclame toegelaten is:
. .,-- ;":. rt rr,'orrreclnnle ol1 de aooÍ-

:.:.. ..1,: :la ltitiir,c die door geoes-

::1.':: ':
. r' .ia.ira,ii::ia ::tl!fieb, caritn-

::::-j,j:-ai:t::-j !a: +'(irhti,analii.iler-

:.': i': -:,i'::t:i::,\ af ilaiirnniiadnl

.':-.i. r.ir:! :,: ii,?iri-ih,iiia raalflIt'

ithdngl en niet meer don 15 dagen

1)oot het hegin I)a de acti|ileit en de

oppet|lakle r)an de rcclafie nag nari-

naal 0,75 d 12 zijn.

. regleflefitoire belLteguijzeri g

Alle andere reclame is verboden ten-

zij men een toelating verkegen heeft

van het Ministerie van Openbare

Werken en in sommige gevallen van

het Ministede van Verkeer voor wat

betÍeÍt de gewestwegen Blanken-

bergse Steenweg, Oostendse Steen-

rreg en Brugse Steenweg.

Indien men zich niet aan deze voor-

schriften houdl zal de rijkswacht

tussenkomen,

Voor meer inlichtingen betreÍÍende

het ÍeglementaiÍ plaatsen van re-

clame binnen de gemeente, kunt u

zich wenden tot het gemeentebe-

stuur Zuienkerke ( tel. 42.70.48)

oÍ Riikswacht Blankenberge

ítel. 41.10.05 de heer Dierickx oÍ

WittevÍongel).

ZIITINC VAN 26 FEBRUARI 'I998

TANGS ÏOERISTISCHE WEGEN
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Donderdagll juni 1998 zaleen amb-

tenaar van de belastingen zitdag hou-

den in het Bemeentehuis.

IedeÍeen kan fussen

9.30 uur en 12 uuÍ

13.30 uuÍ en 16 uuÍ

ziin aanslagbiljet 1996 - inkomsten

1997 grati5 laten in!'ul1en.

In dit Polderkrantje vindt u een

aangifteformulier inzake gemeente-

belasting op honden, aanslagjaar

1998.

Iedereen die op l januari 1998 bezit-

ter is van één of meerdere honden

vult dit formulier in. Ook personen

waarbij de toestand op 1 januari 1998

veranderd is (hond overleden of nog

een hond aangekocht) vullen even-

eens dit formulier in.

Dit formulier kunt u opsturen of al
geven op het temeentehuis, Íinan-

ciële dienst ien laatste voor 15 mei

1998.

Minder verantwoordelijke honden-

bezitters laien hun hond wel eens een

kleine oÍ grote boodschap doen op

het voetpad, de straat , in gÍoen- of

speelzones. Het is allerminst

hygiënisch en aangenaam voor wan-

delaars en spelende kinderen en het

veroorzaakt wrevel bij diegenen die

geen hond bezitten.

Daarom een dringende oproep aan

aile hondenbeziiters I

wanneer uw hond zijn boodschap de-

poneert op het |oetpad of oP het

openbaar domein OPRLII!ÍEN lS DE

BOODSCHAP

Laat u1\'hond ook geen kleinebood-

schap doen tegen een gevel oI een

brielenbus.

U heeft het wellicht al gehoord of

Selezenr vanaf 1 januari 1999 wordt

in verschillende lidstaten van de Eu-

rcpese unie één en dezelfdemuntin-

gevoerd : DE EURO.

To.h bliift de frank nog gedurende

drie iaar bestaan . De omschakeling

zaldus niet van vandaa8op mor8en

gebeuren. Pas vanaf het iaar 2002

4

wordt de Belgische frank definiiief

vervangen dooÍ de Euro,

Binnen enkele jaren zult u dus niet

meerin franlg maarwel ineuro reke-

nen en betalen,

We kunnen nu biibenadeÍing zeggen

dat de euro 40 Belgische franku'aard

zal zijr..

De Belgische overheid zal in de toe-

komst een rekenmachienqe, niet gro-

ter dan een bankkaart op de markt

brengen om de waarde van de

Belgische irank naar euro of van euro

naar Belgische frank te berekenen.

\\tnst u meer informatie, dan ligt er

een folder van de FedeÍale Voorlich-

tingsdienst vooÍ u klaar in het ge-

meentehuis,

ZITDAC INVULLEN VAN BETASTINGSAANGIFTE

HONDENBETASTING 1998

HONDENPOEP! OPRUIMTN IS DE BOODSCHAP!!!



Iedereen heeft volgens een nieuwe

Vlaams decreet vooÍtaan altijd Íecht

op een bepaalde leveringvan elektri-

citeit, gas en water en dat zonder on-

derbreking. Uitgezonderd wanneeÍ

de veiligheid in het geding komt, het

effectief bewezen is dat de abonnee

zijn rekening wel kan betalen, maaÍ

het toch niet doet, of nog, als de be-

trokkene ziin elektriciteit op een on-

wettige wijze verkrijgt.

Voor de leverancier de elektdciteit

afsluit, moet hij eerst advies vragen

aan de lokale adviescommissie.

Daarin zetelen het OCMW, de

ener8ieleverancier en eventueel de

eÍkende schuldbemiddelaar die de

klantzelfkan kiezen. De klant kan er

zijn dossier zelfverdedigen, maar hij

kan zich ook laten bijstaan door een

raadsman of vertrouwenspersoon.

Het OCMW verdedigt in deze com-

missie de belangen van de klant.

Meel inÍo ri dt u in de brcàure "AÍ-

sluilen mat nieÍ neel" te rerktijgetl in

hel Gemeentehuis.

In de maandenjuli en augustus is er

opnieuw fietsenmerking in de ge-

meentelijke werkplaats (achter de

pastorie en tegenover de ingang van

cle gemeenteschool).

Al wiezijn fiets gratiswil laten mer-

ken, kan dit doen op:

woensdag 15 juli

woenda812 auguslus

van 9 uur tot 11.30 uur en van 13 uur

tot 16 uur

EEN CEMERKTE FIETS IS EXTRA

BEVEILICDII

\\ ii lrillen langs deze weg de bevol-

ling meedelen dat het gemeentebe

i:uur geen anonieme bÍieven be-

ilan,lelt.

Wii zijn steeds bereid uw grieven te

behandelen wanneer ze genaam-

tekend zijn.

Dè Eemeente Zulenkerke veÍkoopt

et] iitokopiemachine :

:reri Canon - hpe \P2010
-:rrurraar 19ll

- aankooppriis in 1992 155.629Írank.

De machine heeÍt 411.561 kopies af-

geleverd.

Tot 15 mei kunnen belangstellenden

hun bod schiÍtelijk onder gesloten

omslag kenbaar maken.

RECHT OP MINIMUMTEVERINC VAN ILEKTRICITEIT, GAS tN WATTR

ANONIEME BRIEVEN

VERKOOP T OTO KOPIEE R AP PARA AT
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SPECIAI,IÏEIT

gourmet . fondue . barbecue . koud buffet
In het weekend: verce kip aar 't spit

srÀGrRrJ

EÍtl-ífi
Herman en Ingrid Van Kerr€bÍouck-verleye

Nieuwe §teenweg 60, 8377 Zuienkerke
TeI.050141 l3 41

Nieuw voor uw feesten
. Ovengebakken ham

. Fondue-avond

geíoten op donderdag

en zondagnamiddag

Oraid-, tuin.

DORPWÉG I

a (0$)32 15 00

Voor AANLEG, nENOVATII en
ONDTRHOUD van TUINEN

l(ris LFGÍIOO
KEERSEBILCK M,
Dorlsplein 1 - Dudzele - Të1. 59 91 88

Brood, koeken, gebak

en pralines, alsook ruime keus

ffjne charculerie en kaö
MEN BESTETI AAN HIIIS

TUlNARCHTTECT
. Íekenen von oniwerp en

bep oniingsplon
. Tooien von gozons
. Beploni ngswerken
. PlooTsen von ofsluitingen. Leggen von ïu npoden

VliendeÍhoog l0 - 8340 MoeÍkerke - Tel. 050/50 18 19

. groot assortiment huwelijk- en geboortekaarten - folocopiediensl

- 8377 Zuienkerke - Tel.050142 43 44 - Íax05014197 25

BROOD. EN BA\KE'T



OPENBAREWERKE

,Jl

Onlangs weÍd door onze eigen

Semeentewerkmannen het oLlde

brugget e in de Biezenstraat, dat zich

in een verwaaÍloosde staat bevond,

aigebroken.

\u prijkt er een modeme afsluiting.

Proficiat aan de technische dienst

voor hun geslaagde prestatie.

Oa$ onketjke s1ool btug

onze werkmonnen

I
t
a

I17" l.'

t€
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BEGRAFENISONDERNEMING

DANIEL TAVERNIER
Gistelsteenweg 329 . Jabbeke . Tel. 050/81 20 85

BegntenisoderEmi0g DmiilT rmÈ.oFnde lopas Èed loraal

eu{ IuienÍium le labbelc lan3s de GiÍelslenweg.

De lànilie TarmieÍ n meÍ dm 30tar aciet mer ei-qen fu0eoium.

eigs lijkwa-lss eig ceÉmonhmenrs.
H. nertre'unMu 'r de {rcA l.J. .c. be/el d@ td-i''e

{iendm en kenn$en, kiningei b,jeenkomsr !oÍ de begralmis op

Èn mdwe'de p ar'. re .nengeoelEn BU NTflh.r begr.re,*
s km in herlureÉnum de volhdige phhÍ8heiddmryoi. Her

iumÍdium beÍhihower ruine o0ran8íhalq en
cigcn pa*ing

Bezockurcn ztn er das€llik rrn
l5u.tot 16 u. en ran l7uj0 tol 19 u.

Op zondag ran l0 u. tol 1l u. oí na atspraakr 050,61 38 48

WU ZUN 24 OP 24 UUR BIRIIKBAAR
oP Hlr NR. 0ít/81 20 85

/riBÀ
verzeketingen

MICHET BEIRENS
ERNA WIIIEMS

Oostendse SÍeenweg 92 - 8377 Houtove - Zuienkerke
rel. 050/31 97 39 - fox 050/31 11 51

AttE VERZEKERINGEN . HYPOIHECAIRE IEN/NGEN
AUIOFINANCIER/NG . JONGERENPTAN

En vooro/ een vokbekwome service

Vogèvuurstrool
Íèl A5A/31 49 47

17, 8377 Zuienketkè
- Fox 050/31 l0 88

Georges & Clara
SNAUWAERT.MEYNS

Georges & Filip SNAUWAERT
Beheer von londbouwgoedeíèn
VogévuurstÍoot I 7, 8377 Zuiénkèrke
Tel. 050/31 49 47 ' Fox 050/31 l0 88

1"
bvba VEE-LIK -«&ili[J',"=J::" luffi*
ceöroe( Fn peirr snoUwörrt rtutïr*-
Voge;uurstrooi ) 7, 837 7 Zutenketue
Íe. 050/31 49 47 - Fox 050/31 l0 88

bvba IICI-A
Vogevuurstrool l7
8377 Zu enkerke
Iel A5A/31 49 41
Fox 050/31 l0 88

Tea-Room
I Zandlopeftie
Zeedijk
8380 Zeebrugge
Tel. 050/54 41 05



MILIEU

De technische dienst stelt vast dat er

bij nazicht van de fuiken, verschil-

lendeweggenomen zijn of verplaatst.

Ook wordt vastgesteld dat devlotten

met lokaas worden weggenomen.

Hierbij verzoeken we deze vlotten en

fuiken te laten li8gen en wij vragen

dat al wie een overtreding ziet, dit

meldt aan de technische dienst van

de gemeente,

tel. '11.75.77 of op het gemeentehuis

tel.12.70.18.

Al een tijdje kunt u als inwoner van

uw Semeente deelnemen aan de se-

lectieve inzameling van huishoude-

liik verpakkingsafval. Zo kunt u uw

glazen flessen en bokalen naar de

glasbolbrengery uw papieÍ-kaÍtonin

een doos oÍ pakket op de stoep zet-

ten en uw plastic flessen en Ílacont

netalen verpakkingen en drank-

kartons in deblauwePMD-zak mee-

.:eren met de huis-aan-huis-inzame-

Lng.

|o(1r sommigen van u is het sorteren

:l :àng een gewoonte geworden,

naar anderen hebben het daar nog

r. i: moeiliik mee en stellen zich nog

.ri ?antal rragen,

De meeite uagen rijzen bij PMD:

r\;erom mogen bepaalde veÍpakkin-

:èr \è1 i)i niet in de PMD-zak, wat

:iaeurl er aahterai mee, belandt al-

c- uiièindeliik toch nietop het stort?

I;' iri .riLÈi beliahten r\'e meer spe-

;rnel ce P ran P\ÍD.

De P L,a Plaslic Ílessen e flico s

Volgens de sorteerregels mogen niet

alle plasticverpakkingen in de PMD-

zak. Daar is een goeie reden voor!De

verpakkingen die u sorteert, worden

achteraÍ ook daadwerkelijk gere-

cycleeÍd. Het heeft geen nut verpak-

kingeninuw PMD-zak testoppen die

achteraf niet voor rccyclage in aan-

merking kunnen komen.

Sommige verpakkingsmaterialen ko-

men in minderematevoor, waardoor

de rccyclage eÍvan niet Íealiseerbaar

is op economisch of ecologisch ver-

antwoorde wijze. Sommige verpak-

kingen zijn ook te licht, te klein of te

vervuild om te kunnen sorteren, Van-

daar dat enkel kunststofverpakkin-

gen die gemakkelijk ingezameld en

gerecycleerd kunnen worden ln de

PMD-zak horen: ENKEL PET-flessen,

PVC-f lessen en HDPE-fl acons.

Volgende plastics horen NIET bij
PMD: plastic zakken, Íolies oÍ films,

plastic poties (yoghurt, margarine,

boter....). Uit veiligheidsoverwegin-

gen is hei ook belangrijk GEEN in-

jectiespuiien of -naalden (zelfs al zit-

ten ze afgesloten in een kunststoffles)

in de PMD zak te stoppenl

Ifi het sorteerce tturfi

Nadat de PMD-zakbij u thuis wordt

opgehàald, wordt deze naar een

soÍteercentrum gebracht, Daar wor-

den de metaalverpakkingen, de

drankkartons en de verschillende ty-

pes plastic flessen en flacons van el-

kaar ges€heiden- Dit gebeurt deels

automatisch, deels manueel. De

sorteerders moeten aan de vorm en

de kleur zien tot welke categorie de

plastic flessen en flaconsbehoren. Na

het sorteren slaat men de plastic fles-

sen en flacons soort per soort op (in

balen), waarna ze naar de kunststof-

recyclagebeddiven vervoerd worden.

TTTSSEN EN FLACONS
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Daar worden zij eeÍst gewassen en

fljngemalen. De fijngemalen fÍacties

plastic afval zijn dan klaar voor ver-

dere verwerking. Uiteraard worden

ook de Metaalverpakkingen en de

Drankkartons uit de PMD-zak na

sortering afgevoerd naar hun respec-

tieve verweÍkende beddjven.

Recyclage of oerbÍafiding net
eÍeryieïec perutie

Er zijn verschil)ende toepassingen

mogelijk voor gebruikte flessen en

flacons.

Van HDPE-flacons maakt men o.a.

paletten en nieuwe HDPE-veryak-

kingen (vb. voor shampoo, bad-

schuim, vloeibare wasmiddele[ ....).

Van Pvc-flessen maakt men o-a-

textielvezels, productenom de grond

te stabiliseren en rioolbuizen. Deze

bevatten tot 60% geÍecycleerd mate-

riaal.

Van PET-flessen maakt men o.a.

verpakkingsfilms en textielvezels.

Deze worden gebÍuikt als vulling

voor anoraks, Sewatteerde jassen/

donsdekeng kussens, enz. EÍ ziinook

truien die voor 80% uit geÍecycleerd

PET-materiaal bestaan. Er bestaan

eveneens flessen die een laag

gerecycleerd PET bevattery die om-

huld is door nieuw PET. Dergelijke

flessen komen in aanmeÍking voor

hetverpakken van voedsel en drank.

WeBens de strenge criteria waaraan

een verpakking voor voeding moet

voldoen, is het immers nog niet mo-

geliikombvb. drankflessen te maken

die voor 100ft uit gerecycleerd plas-

tic bestaan.

Plastics die niet in aanmerking ko-

men voor recyclage, kunnen een be-

langrijke rol spelen indien ze ver-

brand worden in hiervoor uitgeÍuste

verbrandingsovens: bii verbÍanding

leveren ze een hoog energie-

rendement onder de vorm van stoom,

warm water of elektriciteit .

De verbrandingsoven heeft boven-

dien alsvoordeeldat hetvolume van

het afual met on8eYeer 90% en het

gewicht met ongereer 60% vermin-

dert.

Daar waar recrclage ecologisch of

economisch on\'eranhroord is, vormt

verbranding mét energierecuperatie

dus een alternaheve oplossing vooÍ

het afvalprohleem.

Zo ziet u maar dat urr maar dat uw

sorteerinspanningen zeker hun nut

hebbenl Het aantal toepàssingsmoge-

liikheden voor recvciaBe blijfi toene-

men.

Wij rekenen op uw medeweÍkin&

het milieu vaart er wel bij .

Het is VERBODEN dierlijke en an-

dere mestsbffen op te brengen

- van 21 september tot 21 januaÍi

- van 21 oktober tot en met 21 januari

voor gras na mai§ wintertarwe na

aardappelen.

- op alle zon- en feestda8en

- op alle zaterdagen (behalve van 1

februai iot en met 15 mei)

- voor 7 uur en na 22 uur

- als de cultuurgond overstroomd, be-

t0

vroren of met sneeuw bedekt is.

UTTZONDERINGTN

- Stalmest: tussen 9 en 17 uur op

cultuurgronden in de periode van 21

septembeÍ tot 21 januari (stalmest =

dierlijke mest van varkent runderen,

paarden, schapen uit ingestrooide

stallen)

- veÍplichte emissie-arm : binnen 2l
uur onderwerken,

- \'eÍbod om mesistofÍen op 5 meter

ran de t,orenste boord van een per-

manent i\'aterioeloerende waterloop

te versFreiden.

- mest opbrengen op licht bevroren

gronden kan buiten de normale

rerbodsperiode.

- spe.iale regeiing uitbolle$ (min-

stens 62 jaar ): aan te vragen bii de

Mestbank.



CULTUUR

Dit iaar organiseert de Cemeentelijke

Cultuurraad reeds voor de vrjfde op-

eenvolgende maal een tentoonstel-

ling in het gemeentehuis van

Zuienkerke. Bij deze wordt iedereen

Een overzichtje:

van harte uitgenodigd van \.rijdag 1

tot en metzondag3 mei 1998, telkens

van 10.00 tot 18.00 uur

Heel wat kunstenaars van Zuien-

kerkse bodem stelden de voorbije

vier jaar hun werken tentoon. Ook

verschillende mensen van buiten de

gemeente kwamen aan bod.

woonplaals op ogenblik

t)a te too stelling

nord t)in de Íentoontesleltle ue*e

1994

Koen Scherpereel

\adine'VeÍwinnen

Hed$,ige Van Maele

\{ielfried Vanwynsberghe

LucJacob

1995

Linda Pattyn

\1.ole Lacombe

lhrlippe Roose

schilderkunst

schilderkunst

schilderkunst

schilderkunst

schilderkunst

schilderkunst

schilderkunst

keramiek

kubisme (spiegels)

schilderkunst

keramiek

Zuienkerke

Zuienkerke

Zuienkerke

Zuienkerke

Zuienkerke

'1996

\\ènler Sarlet

Iurgen \hn NufÍel

Chr\ s S.hoonbaert

1997

Delphine Decrock

Annre Pittery

Hilde Depau$'

Ste!e Jonckieere

\r,:ole Rore

Zuienkerke

Zuienkerke

Brugge

Jabbeke

Gent

Brugge

Zulenkerke

Zuienkerke

Zuienkerke

Brugge

BruEge

tastbare werken

schilderkunst

computeÍcomposities en schilde-

rijen

draaiwerk (houi)

keramlek

VANlTOT3MEI



De "§childeÍkunst" zoals hierboven

vermeld, varieerde van klassiek tot

abska.t...

Dit jaar komen zes kunstenaars aan

bod. HubeÍt Vàn Wambeke uitCent

presenteert ons klassiek schilder-

werk. Heidi D'Hollandere is woon-

achtig in BruBge en veNaardigt

keramiek, Suzanne Fransoo en

Denise Van Schepdael - beiden wo-

nende in Blankenberge - werken sa-

men en schilderen beiden op zijde.

Erik Dekeyser (Marik) is eveneens

woonachtigin Blankenberge. Ookhij

vervaardigt schilderkunsl olieverf op

doek. Thomas Verhegge uit Zedel-

gem presentèert ons voornamelijk

foto's. Werk van eigenbodem wordt

ons gepresenteeÍd door Witliam De

Prétr€. Hij toont ons zijn tekeningen

in houtskool en aquarellen.

JEUGD

De stuurgroep van het JWBP werd

weer biieengeroepen voor de opmaak

van de periode 1999 tot 2001.

De stuur8roep is samengesteld uit

vertegenwoordigers van de verschil-

lende jeugdverenigingen, de speel-

pleinwerking, bevoorrechie getuigen,

mensen uit de admlnishatie, de vooÍ-

zitter van de culturele raad en de

schepen van jeugd.

In die stuurgro€p worden voorstellen

gefoÍmuleerd ter bevordering vanhet

jeugdwerk en wordt erover beraad-

slaagd hoe de gelden die ons door de

overheid (voor de jeugd) ter beschik-

king worden gesteld zullen benut en

verdeeld worden.

Voor de opmaak van hetJWBP moet

een bevraging gebeuren bij de inwo-

ners tussen 6 en 25 jaax Dlt gebeurde

middeis een enquète, opgemaakt in

de stuurgroep.

Meer dan 700 enquéteformulieren

werden, grotendeels door stuur-

8Íoepleden - (op naam)aan de jeugd

bezorgd.

We kregen Íuim 1/3 ingevulde en-

quétes terug.

Het verwerken van de gegevens ge-

beurde - alweer - door bepaalde

stuurgroepleden.

Na verwerking deden we volgende

belangrijke vaststellingen:

1,. Uil de lerzImelde gegmetls blíjkt rin!

jongeren bereid zijtl zich ooor eel1 nc-

fíaileil naat eer' andere deelgeflEe tc

te 1)erplaalsefi. Dit geldt ook rioot de

6-12 jatigen.

2. Er zíjn weinig mogelijkheden t'oor

sporÍbeoeÍeni g, geefi l11tnoe|htgs-

3. Voornaofisle actiriteilefi :

- 6-72 jotigen : TV-kijken, lezen, sport

(oooral de woensdag- en zaterdog-

naniddag)

- 7j-15 jarigett: nt llttltr.it, ttttziek

beluislerefi , T lrkt t k, tl l. r I e r tfi -
middag)

- 16-L7 iatilot: fitL:ik b.luislercn,

Tv-kijk. , tl,nrlt t:nt.fiu|-

- 18-19 .i1n$t: b.ot. |ilgootl

Gate agtln 1t,1,1i!, i'riidagal)ond)

- 20-21 inri'.tl: T\'-kiike,t , tfiuziek

beluiseft . Ltit$d (ttiidog- en

ílerddtnid,r,l.

4. Gel\'nnqfu ititititl.l'n ofi teuorden

georgnrisccrdl

- t3-1) irri\ttr :keeleriamííldag,

- 13-15 irrigetl: litst\pjes otgonise-

- 16-1l tdrilefi : _fttiL,en, jeugdcaÍé,

- 18-19 idrigefi: spottz^al, ieugdc.Íé
- )A-2l iarigor: jeugdcafé, culht-

reel- en sporlcentrum

3. Sif-netkitg
-,|tie hahe dagen per week zijn

identi

- suggesties actiltiteite : uitstapjes

organiserc11,

12



In hetJWBP komen een aantaldemo-

grafische gegevens voor en een over-

zicht van de tekorten op het gebied

van jeugdbeleid. Aan de hand daar-

van worden een aantal doelstellingen

geformuleerd.

Het plan wordtovergemaakt aan het

bevoegde ministerie na advies door

de cultuÍele Íaad (dit omdat Zuien-

kerke niet beschikt over een jeugd-

raad)enna goedkeuring door de ge-

meenteraad.

Meer info over de verdere verwer-

king van deze gegevens vindt u in

een volgende editie.

Ik wens heel uitdrukkelijk de leden

van de stuurgroep tebedanken voor

hun aanwezigheid op de verschil

lende vergadeÍingen en hun actieve

en positieve biidrage in het tot stand

brengen van dit JWBP, alsook alle

jongeren diede tijd namenom deen-

quète in te vullen en terug te bezol-

gen-

I. Samijn

Er is opnieuw speelpleinweÍking gedurcnde de grote vakantie vooÍ kinderen tussen 3 en 13jaar.

pnls:

kinderen van de gemeente

Zuienkerke

- 100 fr per kind

- 2.10 1r \'oor 3 kinderen en meer

i.inderen van buiten de gemeente

- 150 fr per kind

- 375 fr voor 3 kinderen en meer

opvang:

gemeenteschool Zuienkerke

\.anaÍ 7.30 uur tot 8.30 uur

sport.enhum Meetkerke

vanaf 7.30 uur

Kinderen van buiten dc gerneente

enkel opvang te Meetkerke

voor meer inlichtingen :

Martine, tel.31.25.06

Marleen, tei.31.19.21

ZateÀal 27 j,uni wordt er ook in

ZuienkeÍke opnieuw geroefeld.

De terkgroep "Roefel" is alweer ge-

itart met z'n vergaderingen envoor-

l.ereidingen. Het thema van'98 is

"Techniek" of " Hoe weÍkt dit?".

T.neinde \rat afwisseling in de acti'

\ iiÈiten te Lrrengen zullen ditjaar ook

enkele nieuwe medewerkers (= be-

drijven) aangesproken worden.

Me de vorige jaren begeleider was

oÍ chauffeur wordt eerstdaags op-

nieuu' aangeschreven voor hulp op

deze hoogdag van de Zuienkerkse

jeugd van 6 tot 12 jaar.

Hebt u zin om uw sieentjebijte dra-

gen,laat het ons weten.

we kunnen altijd hulp gebruiken.

Ons telefoonnummer: 42.70.48

Contactpersoon: A. Allemeesch.

I. Somijn

Sclepen tan le gd.

t3

SPEETPEINWERKING "DE PLOETERS"



VIA is deVlaamse tak van 2 interna-

tionale netwerken: SCI = SeruiceCivil

InteÍnationa I en ICY E = Intemational

Christian Youth Exchange.

Dit zijn wereldu'ijde netwerken

waarin internationale solidariteit cen-

traal staat.

Via zoekt nu vrijwilligers om mee te

werken in hun werkkampen:

Er worden twee programma's aan-

gebodenl

Korte termijn vrijwilligerswerk

vanaf 17jaar: werkkampen in België

vanaf l8 jaaÍ: werkkampen in hetbui-

tenland

2 tot 3 weken in een internationale

groep. Het projectzorgt voor kost en

inwoon. Meestal in de zomer (juni-

oktober) maarie kan ook wegbuiten

het seizoen.

Lange termijn vrijwilligerswerk

vanaf 18 jaar

3 tot 12 nlaanden

individueel \ riiwilligersrverk

verblijf in eerl Èàstianlilie oÍ project

IETS VOOR]OL ]
CEEN DlPLO\I{ \ODIC, ENCA-

CEMENT I5 BEL.\\GRIJK I

De folder ligt Yoor ic klaar in het

Semeentehui§.

OITDERWÏJS

Na het succes van de kunstweek

'Beestige kunst'van vorig jaar koos

de vriie school van Zuienkerke dit

jaar opnieuw voor eenbeeldend pro-

ject. Ditmaal werd er gewerkt rond

het thema'Bouwen'. Activiteiten als

waamemen en vetgelijken van bouw-

materialen, werktuigen, plannen cn

gebouwen, alsook het kritisch bekii

ken van kunstwerken ivm. het thema

kwamen aan bod-

DrukkerJohan Van De Walie had ziin

drukpers naar school gebracht en de

leerlingen konden hun tekeningen

onder de pers sahuiven.

Het resultaat van dit beeldend pro-

ject werd tentoon8esteld in de wan-

delgangen van de Vrije Basisschool

14

op vrijda8 3 april 1998.

Tijdens deze kunstdag rnetselden de

kinderen een echt boutnerk op de

speelplaats.

Celijklopend was er de 5de paas-

jeugdl,oelenbeu rs en een gezellig sa-

menriin in de feestzaal

Pd!/ Rogi.,'s

EN sDE

q-
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Het oudercomité van de Bemeente

school had een lumineus idee. Cezin-

nen konden boompjes adopteren.

Zaterdagnamidda& 7 maart was het

dan zover

A1 de kinderen konden hun geadop-

teerde boom zelfkomen planten. On-

derfussen kon iedereen genieten van

Iekkere pannenkoeken.ln hetzelfde

weekend liep ook voor de vierde

maal de "Boekenbeurs". VrijdaS-

avond kwam de Zuienkerkse auteur

Katrien Vervaele vertellen over haar

boek: "ln hetteken van de maan, het

meisje van Yde, een veenlijk."

De afwezigen hadden ongelijk want

hei werd een boeiend e uiteenzetting.

Zaterdag mochten we meer dan 400

boekenliefhebbers op onze school

begroeten. ap de fota : baamplonÍdog

Nog een klein sportberichtje:

In de West-Vlaamse zwemkampioen-

schappen voor het basisonderwijs is

PIETER ROELS, leerling van de

gemeenteschool, er opnieuw in ge-

slaagd om als eeÍste teeindigen waar-

door hijnet als vorigjaar de gouden

medaille in ontvangst mocht nemen.

ZateÍdag 6juni gaan in Zedelgem de

West-Vlaamse veldkampioenschap-

pen door. Zoals elkjaar neemt ookde

gemeenteschool daaraan deel. Vorig

jaar slaagde onze leerlingTHOMAS

RENIER erin om in zijn categorie

kampioen van West-Vlaanderen te

worden.

Mogenwijditjaar opnieuw een kam-

pioen in ons midden tellen?

Ioël Bo]'ssentrc

schoolhoofd

t5
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Spec alile I van a le zeevruchlen

€n rv èÍvis

Hel bekend Íibsluk'ïer Doe§'

op houlvuur

Spec ale bercidinqen van palinq

ABD]JHOEVE TER DOEST

mel de

MONUIIEITTAI.E SCHUUR

U]TDEX EEEUW
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.TERRAS & ZALEN
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Polderelectro
Bomain Liebaert-Willaert
HeeMeg 20 - 8377 l\.4eetkerke

Fladio & TV technicus
OFFICIELE PHILIPS DEALEB

Eigen hersteldienst: tel.050/32 03 80

Voor de prijs van 1 bad,

kanie3xdouchen...

Reggie. Slim met energie!

Wens jè meer inÍo, telefoneer gratis

naar de energielijn 0800 9 61 63

IMEwO uw energieadviseur

domeskopsolon

ClDltCtD
de decker chonio

kerksÍroot l8 - 8377 Zuienkerke
telefoon 050/41 84 14
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BIBLIOTHEEK

Woensdagar.ond 29 april wordteÍ in

de bibliotheek van Zuienkerke een

inhoductie oveÍ internet georgani-

seerd.

Wilt u ook eens kennismaken met dit

boeiende medium ?

U vindt er informatie over elk denk-

baar onderwerp: wetenschap, cul-

tuur, toerisme, sporL boeken, mu-

ziek....

Hoe u via Bibnet op het internet uw

weg vindt zal belicht worden.

Vooraf (telefonisch) inschrijven is ge-

wenst en dit tijdens de openingsuren

van de bibliotheek:

woensdag van 17 tot 19 uuÍ

zaterdag van 10 tot 12 uur.

TBL.42.70.48

AFSPRAAK WOENSDAG 29 APRIL

OM 19,30 UUR IN DE BIBLIO,

THEEK.

VOLWÀSSENEN

ROMANS

L.M,

De Siraatve.hier

Anna, Hanna en Johanna

Het leeuwerikshuis

INFORMATIEVE BOEKEN

\;n L.D.L. tot Louis De Lentdecker

Denken als een hond:een handboek

loor hondenpsychologie

L1\ cholesierol op peil

De euro: $at verandert ervoor mii

Aromatherapie

Connie Palmen

John Gisham

Marianne Frederiksson

Annie van Keymeulen

Louis De Lentdecker

fohn Fisher

Bonnie Buurke

Marie-Anne Wilssens

Mark Evans

17



SPORTEITT VRIJE TIJD

Op zondag 3 mei belooft het weerom

een spetterend feest te worden in

Zuienkerke.

In de Nieuwe Steenweg en de Kerk-

straat kunnen prondelaars hun waar

aan de man brengen. Voor het Ee-

meentehuis zullen een smid, een

schaapscheerder, een wolkammer,

een nettenmaket kantklosters,

klompenmakers en touwdÍaaiers de

tijd van toen doen herleven.

Hei ganse gebeuren wordt muzikaal

omliist door de Bremers muzikanten

en te Nieuwmunster door Carrosse-

Ook de allerkleinsten worden niet

ver8eteni tussen 11.30 uur en 14.30

uur zal goo.helaar Frankinl samen

met levende dieren een komische

Al wie nog oude rommel op zrjn zol-

der heeft staan en dat graagkwijtwil

rakeo kan een standplaats huten op

de rommelmarktvooÍ de zeerdemo-

cratische prijs van 300 fÍ.

reserveren op het gemeentehuis,

rekendienst, iedere rrerkdag tussen

9 en 12 uur

ZONDAG 24 MEI 1998

WISSELBEKERTOCHT

INSCHRI/WNG

DEELNAME

ATSTANDEN

START

AANKOMSÏ

TROÈEEEN

IN'ICIITINGEN

Alain De Vlieghe

Nieuwe Steenweg 42

8377 Zulenkerke

te1.41.55.42

t8

Franky Goethals

Meetkerkeskaat 6

8377 Zuienkerke

te1.41.81.U7

goochelshow ten beste geven.

In het spoÍtcentÍum, Oude Molenwe8 te Meetkerke (aan de kerk)

vanaf 8 tot 15 uur

40,-Ít.

gÍatis stickeÍ per deelnemer

Z 12, 21 en 30 km

Start vanaf 8 uur in het Sportcentrum ie Meetkerke

SpoÍtcentrum MeetkeÍke

Er zijn prachtige groepstrofeeën voor de groepen lanaf 20 deelnemeÍs

De indchting is in handen van de SpoÍtraad Zuienkerke vzw (VWJ.L. m 215)

mmv. het gemeentebesfuur en Bloso,

PRONDET- EN OUDE

2lSTE MEETKTRKSE MOERINTOCHT



taa\J00
a

Ce.lchte inWONEIi van Zuienkerke,

Uit de kansarmoedecijfers 1996 - gegevens uii het decreet op het Sociaal Impulsfonds - bleek één indicator op het

grondgebied Zuienkerke duideli,kboven het gemiddelde van de provin.ie uit te steken:woningen zondeÍ comÍort

Zo zouden in onze gemeente heel wat woningen niet aangePast ziin aan de hedendaagse eisen qua wooncomfort.

Ze zijrr verouderd, hebben onvoldoende sanitair comfort, hebben grondvocht in de muren enz. Een aandachtspunt

naar algemeen welzijn toe, een aandacltspunt dus voor het OCMWI

ln samcllucrking met de gemeentdiik€ veranh{oordelijke maakte dc so.iale dienst vanhet OC\.4\{ een schema op

ran mogelijke hrssenkomsten biibouu of terboui{inÍlcn.

\\c hopur dat hecl uat mensen met dczc inÍormatie een (Íinancicel) dur\'tje in dc rug krijgen onr hun woning aan te

passcn, zektr'nu dc lente in de lucht hangt.

OCNÍl\ Zuicnkrrke

Urr, wooncornfort, ook onze zorgl

De Voorzittet

Bemard De longhe

t9
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4d
premie wie kan aanvlagen inkomensgrens/

bedrag premie

Tegemoetkoming in de

huurprijs- installatie-

premie (wie recht heeft

op deze premie kijgt
ook een éénmalige

installatiepremie die

bedoeld is om de ver-

huiskosten te helpen

betalen)

Aanpassingspremie

- huurder, dakloze, be

jaarde (+ 65 jaar) of ge

handicapte

- eigenaar oÍ huurder
(moet een huurcontract

van drie,aar kunnen

voorleS8en)

- de aanvrager, de partner

of een inwonend gezins-

lid moet meer dan 60 jaar

en/of gehandicapt zijn
- de handicap moet

blijken uit een medisch

attest van de huisarts

- een ongezonde of on-

aanSepaste woninE ver
laten om een woning te

huren die n'e1gezond oÍ

aan8epast is ofwel
'een dakloze zijn en geen

woning in huur gehad

hebben 6 maanden voor

verhuis naar een gezonde

woning
-de huur van de nieuwe

of aangepaste woning

mag niet meer bedragen

dan 15.000 fr./mnd

- de $,erken moeten een

aanPassing zijn van de

technische of saniiaire

constructie van de r\o-
ning aan de fvsieke toe-

stand van de oudere of

gehandicapte aanvrager

of het gehandicapi inwo-

nend oÍ oudere gezinslid

-de werken moeten vóór

de aarrvraag worden

uitgevoerd en de Íacturen

mo8en maximaal l jaar

oud zijn
- de kostprijs van de

werken moet minstens

50.000 fr bedragen

- het KI < 15.001

- om recht te hebben op

deze premie dient deze

verbeterings- of verbou-

wingswerken uii te voe-

ren. VeÍbeteringswerken

zijn werken die een be-

- het netto belastbaar

inkomen van de aanvra-

ger en de bij hem/haar

inrr'onende personen

van h\ee iaar vóór de

aanvraas màg niet hoger

zijn dan {99.000 fr,
verhoogd met 10.000 fr.

Per Persoon ten laste

- het neito belastbaar

inkomen van de gehan-

dicapte en/ of bejaarde

(samen met een even-

tuele paÍtner)Yan twee

jaaÍ !óór de aanvraag

mag niei meer bedragen

dan 7E0.000 Ír., ver-

hoo8d met.10.000 Ír
voor elke persoon ten

Iaste

- de premie bedraagt

50% van de kostpÍijs van

de werken
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Verbeteringspremie

Tussenkomst in

hr'potheeklening voor
renovatie lan $roning

daterend van voor 1916

- eigenaar of huurder (een

huurcontract van drie jaar

kunnen voorleggen)die
de rvoning belvooni.

- eigenaar van de $,oning

langriike vernieuwing op
het oog hebben van het
dak, de ramen, het sani-
tair of de elektrische
installatie. Verbouwings-
u'erken zijn r,\,erken die
uit8evoerd woÍden om
vertrekken uit te breiden
en zo overbe!{oning te

verhelpen.
- De aanvraag dient te

Sebeuren nadai de

werkcn uitgevoerd zijn.
Enkel facturen bitulen
hetjaar vóór de aan'
vraagdatum komen in
aanmerking
- De i,!oning moet

tebouwd zijn \'óór 1972.

- Ceen andere r\'oning in
volle eigendom of
vrurhtgebruik Behad
hebben in de tl,ce jaar

die de aanvraag looraf

Saan ,

- De n,oning moet een

bescheiden r!oning
(K.1.<15.001 fr)zijn.
- De eerste rngebruik-

name van de woning
moet vóór 1916 zijn.
- Renovatiel,erken voor
minstens 250.000 fr met
een hypotheeklening van
minstens 200.000 fr.
- Na de werken mag uw
woning geen gebreken

meer veÍtonen

- Het netto belastbaar

gezinsinkomen van twee

iaar voor de aanvraag
mag niet meer bedragen
dan 780.000 fr verhoogd

met !10.000 fr per persoon

ten laste.
- De premie bedraagt

50r; van de kostpriis der
u'erken, per categorie
zijn er ook maxima.

- Het netto belastbaar

inkomen mag niet meer

bedragen dan 1,2 milj., te

.10.000 fr per persoon ten

laste.

\bor meer inlichtingen betreffende de tussenkomsten van het Vlaamse Cewest kan je terecht bij: MinisteÍie van de
Vlaamse Cemeenschap, Cel Huisvesting, Werkhuisstraat 9, 8000 Brugge, tel.: 050/I4.2E.11
Indien het Vlaamse Ceu,est een premie toekent, dan wordt de gemeente daarvan op de hoogte gebracht. De ge-

meente Zuienkerke kent dan daarboven nog een extra pÍemie toe,

2)



4-ö
PÍemr€ kan aanvragen

inkomensgrens/

bedrag premie

VerbeteÍingspremie

Aanpassingspremie voor

PeÍsonen mei een handi-
caP

Aanpassingspremie voor
§enioren

- eigenaar of huurder zijn
en de woning na verbete-

ring onmiddellijk zelf

- gehandicapte eigenaar
ofhuurder

- eigenaar of huurder dic
de leeÍtiid van 60 jaar

bereikt heeft

- De premie $,ordt
toegekend voor het
Lritvoeren van bepaalde
werken aan een on8e-

zonde of overbevolkte
Í,oning (b.\r het verbete-
ren van stabiliteit,
structuur van de woninll
en bestÍijden van vocht-
problemen).
- De aanvraag moet
gebeuren vóór de aan-

vang van de rverken

- De wonin8 dient
aangePast te worden aan

de aard van de inwo-
nende Behandicapte.
- De aanvraag dient
ingediend te worden
vóór de aanvang van de

werken en hei mag niet

Saan om onderhouds-,
herstellings$,erken of
verfraaiingswerken.
- Bij ei8en werken i{ordt
enkel de materiaalkost in
aanmerking genomen.

De woning dient aange
past te worden aan de
specifieke leef situatie
(b.v het bekomen van
een gelijkvloerse slaap-
kamer, het plaatsen van
een iraplifi,...).

- Het gezamelijk netto
belastbaar gezinsinko-
men van twee iaar vóór
de aanvraag mag niet
meer bedÍagen dan
700.000 Ír verhoo8d met
.10.000 Ír. per persoon ten
laste.
- De tegemoeikoming
bedraagt 50 % van de
kostprijs van de uitge-
voerde betoelaagde
werken.

- Het samengevoegd
neito belastbaaÍ inko-
men van tvree jaar vóór
de aanvraa8 mag niet
meer bedÍaBen dan
700.000 Ír verhoogd met
,10.000 Ír per persoon ten
laste.

- De tegemoetkoming
bedraagt 50 ,;, van de

uitgevoerde betoelaagde
werken met een maxi-
mum varr 60.000 fr

- De tegemoetkoming
bedÍaagt 50% van de
facturen van de uitge-
voerde beioelaagde
werken en bedÍaagt
maximum 60.000 Ír
- Het samengevoegd
netto belastbaar inko-
men van de bejaarde en
van zijn echtgenoot of
partner van twee jaar

vóór de aanvraag, mag
niet meer bedragen dan
700.000 fr. te verhogen
met 40.000 fr per per-
soon ten laste.

Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij: Provinciehuis Boeverbos, dienst Huis_

\e.rrrg. lonrn6 I eopold lll-laan . \2n0 Brusc". rcl ocn .{2 7()oE. Eil tu.\cn-

komst van de provincie West-Vlaanderen kent de gemeente Zuienkerke eveneens

een extra premie toe.
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Wandelkalender Sportraad Zuienkerke voor de periode tot 15107 11998

- Zordag26 I 04 I '98 :

- Vrijdag 01/05/'98:

- Zaterdag 02/05/'981

- Zondag 03/05/'98:

'Zondag 10/05/'98:

- ZateÍdag"lb I 05 I '981

- Zondag24 I 05 I '98:

lOde Parel van Croot-Jabbeke te Jabbeke-Zerkegen
6-10 15 21 30 40 km start i 07.00-15.00 u

Start : Zaal Sarkoheem,Sarkoheemstraatil,Zerkegem
Wiss€lbekertocht
6e Gordel van Vlaanderen 14de Internationale Croie Westpoldertocht te Koekelare

siart 06.30-15.00 u
Start : Zuudhove, Ichtegemstraat, Koekelare
Wisselbekertocht
29ste Internationale Tweedaagse van Vlaanderen te Blankenberge

6-12-21-30-11 km

6-L2-22-12 kÍ start 08.00-15.00 u

6-14-24-12 km

Start: Feesttent, Grote Markt Blankenberge
Wisselbekeftocht
29ste Internationale Tweedaagse van Vlaanderen te Blankenberge

stari 08.00-15.00 u.
Start : FeesttenL Crote Markt Blankenberge
DooÍtocht te ZuienkeÍke
Frontentocht te Diksmuide
5-10-20-30-10 km start 07.00-15.00 u

start 07.0015.00u

Start: Boterhalle, Grote Markt, Diksmuide
WisselbekeItocht
7de Card,vn-Denys Wandeltocht te Lichtervelde
6-12-16-22-30 km
Start : TenL Pastoor Denvslaar! Lichtervelde
WissetbekeÍtocht
21ste MeetkeÍkse Moerentocht te Zuienkerke-Meetkerke

612'21-33 km

- Zonda8 31/05/'98:

- Zondag 21 I 06 I '98

- Zondag2S I 06 I 98

Voor meer inlichtin8en kunt U zich wenden tot

voorzitter: Alain De Vlieghe, TeI.r41.55.42

start 08.0015.00u

Start : Sport.entrum te Meetkerke

Wisselbeke ocht

22sie Lotelingenmars te Knokke'Heist
6-10-15-21-32 km start : 08.00-15.00 u.

Start : Cemeenteliike Sportstadior! Smedenstraat, Knokke
WisselbekeÍtocht
10de Haverlotocht te Brugge-Assebroek

6-10-14-21-28-35 km start : 07.00-15.00u

Start: Vriie School Haverlo, Weidestraat 154 Assebroek
'Wissetbekerto.ht.

25 ste Voettocht deVlasstreek te Kortrijk Marke
6-12-21-3042-50 km start: 07.00-15.00 u
Start: Don Bosco Colle8e, Don Boscolaan, Marke
WisselbekeÍtocht

secretaris: Franky Coethals, Tel.: 41.81.87
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Na een succesvolle start in 1997, oÍ-

Saniseert VLC in 1998 nu twee

omnisportkampen voor iongeren van

10 tot 20 iaar
Daar kan men nu al voor inschrijvenl

Het aantal deelnemers is echter be-

perkt.

Vlug inschrijven is daarom de bood-

schap. Beide kampen gaan door in

het Sint-Jozefscollege te Torhout

Eerste kampperiode van maandag 6

tot en met vÍi,dag 10 juli 1998.

Tweede kamppeÍiode van maandag

17 tot €n met vriidag 21 augustus

1998.

Kostprijs alles inbegrepen: 6.300 Ír
Naast de basissporten atletiek en

zwemmen zal een ruim omni-

recreatiesportproBramma aangebo-

den worden dat samen met de

validen en onder deskundige bege-

leiding zal doorgaan met bv.

basketbal schietsporL torbal, water-

sport,

zitbadminton, zitvolley en / oÍ andere

sporten rekening houdend met de op-

gegeven voorkeur en mogelijkheden

van de deelnemers.

i Ío : Vlaanse Ligo Gehanàicaptenspotl,

Brcuuerijslraa| 10, 9160 Lokeren

te|.091349.3i.66

Dit iaar zullen voor het eerst 18

Belgische Kampioenschappen vooÍ

auditieí motorisch en visueel gehan-

dicapten doorgaan tijdens één en het-

zelÍde week-end van 16 en 17 mei te

Lommel

Voot meer hÍormalie ooer BK'98 :

SteÍa11 Vrancken, Hees 9 - j920 Lommel

( tel. 011155.25.48)

Andy en Martin Coelus, fohan Van

Thourhout en André Wille, allen

Zuienkerkenaars,ziinaangeslotenbij

de wielertoeristen van Blankenberge

"de Polderbutters".

Iedere zondagvooÍmiddag wordt er

gefietst.

Teneinde hun conditie op peil te hou-

den, hebben zii besloten om vanaf

mei iedere donderdagavond samen

een uuÍge te fietsen.

Zij nodigen u uit om mee te fietsen,

ook vrouwen zijn welkom.

Plaats en uur van de afspraak : om

19 uuÍ start aan hÉt keÍkplein van

Zuienkerke.

l. Van ThoulhouL
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IDREIíIGINGSLEIIEIT

Naar jaarlijkse Bewoonte ging de2de

zaterdag van maart het souper van

de bloed8evers door

Officieel heet deze biieenkomst " a1-

gemene ledenvergadering". OP die

avond wordt iedereen vereremerkt

die 10, 25, 10, 60, 80 of 100 maal bloed

gaÍ, of die de leeftijdsgrens bereikt.

Alle vereremerkten mogen gratis

deelnemen aan de maaltijd. Al wie

tenminste 1x bloed gaf in het afgelo-

pen jaar wordt uitgenodigd en kan

deelnemen aan het souper aan een

waaÍ gunsttaÍieÍ.

De bedoeling is de bloedgevers tebe-

danken, omdat wij weten dat zij er-

toe bijdragen levens te Íedden oÍ de

genezing van zieken te bevorderen.

Wij willen via dit kanaal nogmaals

een oproep doen om bloed te geven,

dit kan tussen 16 en 65 jaar Bloed-

geven is niet pijnlijk, niet gevaarlijk

en u helpt er echt mensen mee.

Ook u kan ooit aan de andere kant

komen te siaan en bloed nodig heb-

ben, watwiju zeker niet toewensen.

Ubent welkom op de bloedinzamelinSen op dinsdag 16fUNI,8 SEPIEMBER

en 8 DECEMBER tussen 16 en 20 uur in de gemeentelijke spoÍtzaal, Nieuwe Steenweg 37 te Zuienkerke.

op de falo: besluu von dë bbedgeveÍs en de veeemeÍklen
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Tijdenshetnieuwjaarfeest van KVLV-

Meetkerke stelde voorzitster Cecile

Demaecker-Dewitte haar nieuwe be-

Naast haarzelf bestaat dit uit secreta-

Íesse Christiane De Love - Van

Zandweghe, agraverantwoordeli jke

Ceorgette DemaeckeÍ- Coudeville,

gezinsverantwoordelijke Rita Jonck-

heere - Deloddere, cultuurverant-

woordelijke Katrien BÍysse - De

Zaeyer, ontspannings\.erantwoor-

delijke Cratienne Stroo - Missault en

proost Bernard Debeuf.

POLITIE

Met ingang van 1 ,uli 1998 zal in het

politielandschap te Zuienkerke, veel,

heel veel veranderen. VanaÍ die da-

tum zullen de politiekorpsen van

Blankenberge, ZuienkeÍke, en de

djkswacht Blankenberge samen weÍ-

ken in wat genoemd wordt de IPZ

Blankenberge - Zuienkerke. Deze

interpolitiezone zal het Brondgebied

van Blankenberge en Zuienkerke be-

strijken, en dat gedurende 24 uur per

dug.
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De samenwerlong ishetresultaat van

de omzendbrief van de minister van

binnenlandse zaken van 5 december

1995 waarbij de indeling van het

grondgebied in interpolitiezones

werd vastgelegd.

De gemeenteraad van Blankenberge

nam op 26 maart 1996 noodgedwon-

gen deze indeling over, de gemeen-

teraad van Zuienkerke op 18 april

1996.

Toen kon men in stilte werken aan de

opmaak van het veiligheidscharter

dat de verhouding tussen de verschil-

lendekorpsen regelt en het huishou-

delijk reglement van het vijfhoeks-

overleg. In dit vijfhoeksoverleg zit-

ten naast de procureur des konings:

de vertegenwoordigers van de

gemeentepolitie, de Iandeliike poli-

tie , de rijkswacht en degerechtelijke

pohtie. Bij de uitwerking van de

prakiische organisatie kwam heel wai

NIEUW BESTUUR MEETKERKE

DE INÏER POTITIE ZONE



kjken rrant de mankrachivan de on-

derscheiden korpsen verschilt nogal

wat: Blankenberge telt 68 politie-

mensen, de rijkswacht 15 rijks-

wachters. en ...ZuienkeÍke 2 veld-

wachiers, Daarenboven was er ook

nog een iinancieel aspect dat diende

onder de loep genomen te worden.

Terug naar 1,uli: opdie datum komt

een einde aan de detachering van de

riiksrracht bij de politie Zuienkerke,

een samenu,erking die vlot en pro-

bleemloos is verlopen, waarvoor

onze dank.

Alsdan nemen de twee aspirant veld-

\,vachters hun taak op als stage-

doende veldwachters. Zo komen zij

in het roulement van de lPZ. 1 veld-

r\a.hter zal gedurende drie weken

dienst doen in de interventieploeg

van de politie Blankenberge, vroeg-

dienst, late ploeg ennachtdienst. Nà

die periode gebeuÍt de omwisselin&

waarbijde tweede veldwachteÍ deze

diensl waarneemt.

Tevens doen zij in een groter korps

de nodige ervaring op,die nuttig zal

zijn voor hun politieopdracht ter

plaatse. Intussen blijft de andere

veldwachteÍ operationeel in

Zuienkerke, zodat er voor de inwo-

ners op dat gebied welni8 zal veran-

deren.

Voor de dringende interventies komt

de rijkswacht in de IPZ met 1 ploeg

van 2man voorE uur per da& afwis-

selend vroeg, laat en nacht en dit ge-

durende 365 dagen. Die ploeg zal

hoofdzakelijk te Zuienkerke opere-

U zult zich allicht afuragen waarom

Zuienkerke één veldwachter ter be-

schikking dient te stellen van

Blankenberge. Deze terbeschikking

stelling is nodig daaÍ de IPZ een 24

uren permanentie voor driags,ídr ir-
ieli)a,rfids verzekert, ook op ons

lrondgebied, zodat wij Íegelmatig

politiemensen van Blankenberge in

Zuienkerke zullen tezien krijgen. En

dat is geen nutteloze maatregel, ge-

zien de talrijke gewestwegen/

Blankenbergse steenweg, Brugse

Steenweg, Oostendse Steenweg,

Nieuwe Steenweg, DÍiftweB,

Lisseweegse Steenlveg, wegen die

berucht geworden zijn voor hun

zwair ongevallen.

Totslotnogdit: gelieve te noteren bi,

uw levensbelangrijke telefoonnum'

politiediensten Zuienkerke te

bereiken:

tiidens de diensturen

05014270 48

{politie Zuienkerke)

050 /41 10 0s

(riikswacht Blankenberge)

na de diensturen en 's nachts

050 14298 42

(politie Blankenberge)

101 (dispatching Rijkswacht)

Aa wie wodt het getuigschtift aÍ
8e8e1te ?

Een getuigschrift van goed zedelijk

gedrag kan u afhalen bij de politie.

Het attest mag alleen aan de belang-

hebbende zelf worden afgegeven!

welke sooltefi getuigschiftefi ziifi eÍ?

Er wordt een onderscheid gemaakt

naargelanghet getuigschriftbestemd

is voor cen opcnbaar bestuur (ge-

meentebestuut onderwijs, ....) of

voor een particulier De meldingen op

de getuigschriften verschillen boven-

dien naargelang de bestemming.

Wltt stoat er ol zo' getuigschtift?

- de volledige identiteit van de be-

Ianghebbende

- een verkladng omtrent het gedrag

van betÍokkene dat "goed" of
"slecht" wordtbestempeld, eventueel

aangevuld met meer Senuanceerde

beschouwingen-

- de vermelding voor wie het attest

bestemd is (openbaar of privé)

- eventueel de in het gemeentelijk

straf register voorkomende veroorde-

lingen; de meldingen kunnen veÍ-

schillen naargelang hetattestbedoeld
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is vooÍ een openbaar besfuur ofvoor

een particulier

Het getuigschrift voor een openbaar

bestuut veÍmeldt het volgende :

- alle veroordelingen die voorkomen

op het gemeentelijk strafblad

- ontzetting uit burgerliike en poli-

tieke rechten

voorwaardelijke veroordelinBen

(uitstel, probatie)ook als is de termijn

van het uitstei verstreken.

-het teÍ bes.hikking gesteld zijn van

de regering (voor gewoontemis-

dadigers)

- genademaatÍegelen die bij een be-

paalde verooÍdeling gelden

opmerking : veroordelin8en die het

voorwerp uitmaakten van eerherstel

in strafzaken of veroordelingen die

uitgewist werden, worden niet ver-

meld.

Het gettligsclltiÍt bestemd toar ee par-

ficulier, L'etneldl hel ltolge de:

- de criminele veroordelingen opge-

lopen tijdens de 20 voorafgaandeja-

- de correctionele veroordelingen van

meeÍ dan3jaar, opgelopen tijdens de

10 voorafgaande jaren

- de correctionele veroordelingen

minder dan 3jaar, opgelopen tijdens

de 5 vooÍafgaande jaÍen

- de politieveroordelingen opgelopen

in het voorafgaande jaar

- vooÍwaaÍdelijke veroordelingen

(uitstel probatie) tenzii de door de

rechter bepaalde termijn versteken is

zonder dat de veroordeelde een

nieuwe c minele veroordeling of een
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hoofdgevangenisstràf van meer dan

een maand heeft opgelopen.

het terbeschikking gesteld zijn van

de regering ( voor Bewoonte-
misdadigers)

- genademaatregelen die bij een be-

paalde veroordeling gelden.

opmerklng : veroordelingen dle het

voorwerp uitmaken van eerherstel in

strafzaken of veroordelingen die uit-

gewist werden, worden niet vermeld.

Zirt et kosten?

AÍhankeliik van het doel of de be-

stemming, is er voor het afleveren

van een getuigschrift van goed zede-

Iijk gedrag al dan niet een zegerlrecht

van 260 fr r.erschuldigd.

Er is bijvoorbeeld geen ze8ehecht

verschuldigd vooÍ getuigschriften af-

geleverd met het oog op rsollicitatiet

eretekent eerherstel, pleeggezinnen-

dienst, behoeftigen, OCMW interim,

kindeÍbijslagÍonds, onderwijs, stu-

diebeurzen...

UITWISSING VAN VEROORDE-

LINGEN EN EERHERSTÉL

In bepaalde gevallen kunnen de ver-

meldingen van veroordelingen veÍ-

dwijnen van het strafblad en van het

bewijsvan goed zedelijk gedrag. Voor

bepaalde misdrijven en aÍhankelijk

van de opgelopen veÍoordeling ge-

beuri dit automatisch volgens de re-

gels gesteld in artikel 619 van het

wetboek van strafvorderinB. Voor de

straffen die niet kunnen uitgewist

worden, kan men in principe in eer

en in rechte hersteld worden.

Voonoaarde aooï eerherstel :

De voornaamste regels om eerherstel

te kunnen bekomen zijn o.m. :

- sedert tenminste 10 jaar geen eer-

herstel hebben genoten

- zijn straf ondergaan hebben (tenzii

genademaatregelen)

- r,oldaan hebben aan deverplichtin-
gen van teruggave, schadeverSoe-

ding en betaling van de kosten

-een proeftijd ondergaan hebben die

begint op de datum waarop de straf

tenietgedaan is:
* 3 jaar voor veroordelingen iot
correctionele straÍfen die niet hoger

zijn dan 5 jaar gevangenisstraf
* 6 iaar bij weitelijke herhalin8 van

één van de hiervoorvermelde veÍoor-

delingen

'5 jaar voor veroordelingen tot cri-

minele straffen of correctlonele straÍ-

Íen hoger dan 5 jaar gevangenisstraf
. 

10 jaar bij wetteliike herhaling van

dehiervoorvermelde veroordelingen
* 

een vaste verbliifplaats hebben ge-

had tijdens de proeftijd
* blijk hebben gegeven \.an verbete-

íng en van goed gedrag

Aafil)ruog oafi eetherctel :

De verzoekeÍ moet zijn aanvraag

richten aan de Procureurdes Konings

te Brugge mei opgave van deveroor'
delingen waarop de aanvraa8betrek-

king heeft en met opgave van de

plaatsen waar hij gedurende de

proef tijd verbleven heef t.

Bii de aanvraag moet een attest toe-

Eievoe8d worden waarcp de veroor-

delin8en vermeld staan en dat door
de politie woÍdt aÍgeleveÍd.

Om te weten of u eventueel in aan-

merking komt voor eerherstel, kunt

u best te rade gaan bij de gemeente-

lijke politie.
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de look i'n hel nieuwe riibewijs.

Vooreerst willen we duidelijk stellen

dat niemànd verplicht is zijn Íijbe-

wiis in te ruilen voor dit nieuwe íi
bewijs.

De rijbewijzen afgegeven voor de in-

weÍkingheding van het nieuwe be-

sluit blijven geldig:

VanaÍ 1 oktober 1998 tÍeedt het Ko-

ninklijk Besluit betreffende het rijbe-

wiis in weÍking.

De belangrijkste wiizigingen betref-

Íen volgende punten :

a) het in omloop brengen van een

nieuw model van rijbewijs, dat de

nieuwe cateEiorieën en sub-

categorieën opneemt.

b) personen aÍkomstig uit een lidstaat

van de Europese Economische Unie

zijn niet meer verpli.ht hun rijbewijs

orn te wisselen voor een Belgisch íi
bewiis

c) de invoeing van één enkele caie-

gorie A en van subcategorieën C1,

Cl+E, D1 en D1+E

d)de theoretische en praktlsche exa-

mens worden strenger

e) de normen betreffende de Íysische

en psvchische geschiktheid om een

motorl,oeriuig te besturen zijn her-

zien,

f) internationale rijbewiizen zullen a!
gegeven worden door de gemeente-

besturen in plaats van door de

automobielclubs

polilie Zuienkelke
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Alle timmer- en schrijnwerk in hout en PVC

Ramen en deuren - rolluiken - dakvensters

garagepoorten - Íolluikautomatisatie

gipskartonwanden - plaÍonds - binnendeuren - zonnewering

dakconstructie - parket

@lrlioto'
"Katteroghe"

Blankenbergse steenweg 1 7

8377 Zuienketke

Tel. 050/4'1 39 63 - Fax 050/42 60 24

z /*""u,

F olo graÍie - Re p orto|e s

Srntionsv'lut 22 - 88JA Lissewege - T & F 050/54 70 l0

VAN HOUCKE NV.
Eernegemstraat 4,1 ' 8490 Snellcgcm

tcl.050/81 12 67 050/81 23 28

Fax 050/81 14 56

GESPECIALISEERD IN VERKOOP VAN

GEREEDSCHAPPEN EN MACHINES

. Makita. Metabo. Skil . Grasmaaiers

Dienst naYerkoop

Exclusief v€rdel€r voor België

MEZ MOTOREN BILGIUM

sponst WTC P\Aefiutlefi Blankenberge

begrafenissen - crematies

- marina neirinck -

walram romboudtstraat l3 - 8380 lissewege
tel. 050/54.67.40 - gsm O'1512'7.'16.29



@
VEILIGHEID EN GEZONDHEID

Jaarliiks zijn duizenden mensen het

slachtoÍÍeÍ van opzettelijke geweld-

daden (slagen en verwondingery aan-

randingen en verkrachtingen,....).

Voor velen begint dan een lange lij-

densweg van herstelen verwerking.

SlachtofÍers kunnen niet enkel fysi-

sche en psychische maar ook finan-

ciële schade ondervinden. Een cor-

recte opvang van deze slachtofÍers is

van groot belang. Gespecialiseerde

hulp en straÍrechteliike veÍvolging

kunnen slachtoffers helpen bij het

verwerken vàn hun tÍaumatischp er-

varing. Indien de dader onbekend of

onvermogend is, draagt de Staat bij

tot het vergoeden van de slachtoffers

of nabestaanden.

Daarom werd in 1985 de Commissie

voor Hulp aan Slachtoffers van Op-

zettelijke Gewelddaden opgericht. Zij

heeft als taak na te gaan of een tus-

senkomst van de overheid terecht is.

Zijzalook hetbedrag van deze hulp

vastleggen. Krachtens de herziening

van de wet in 1997 is de proceduÍe

tot financiélehulp via een wetswiizi-

ging toeganl€liiker geworden. De fol-

deÍ, uitgegeven dooÍ het Ministerie

van Justitie , is te verkrijgen bij de

gemeente of in de openbare biblio-

theek.

Zieke kinderen in huis is geen pretje.

Koorts, een druipneus en humeu-

righeid zijn geen reden tot paniek.

Zolang een kind normaal eet, moet

men zich geen zorgen maken. Bijzui-

gelingen is de toename in gewicht een

tweede criterium. In de meeste geval-

len kan,e bij koorts en een druipneus

zelf een aantal maatregelen treffen.

Enkele tips:

Bij koorts

- regelmatig de koorts controleren.

Lichte koorts kan je beter niet bestii
den. VanaÍ

38,5 "C geef je een enkelvoudig,

koortswerend middel.

Wanneer de temperatuur weer gaat

dalery zal men zweten. Ditisdebeste

manier waarop het lichaam de tem-

peratuur aÍgeeft. Veeg het zweet niet

af. Het verdampt.

- hetkind niet te warm onderdekken,

licht aankleden, kamertempetaruur

niet hoger dan

20 'c
- zorg erl.oor dat je kind voldoende

drinkt

- bij hoge temperatuur kan men een

lauw bad geven.

Bij dÍuipneus:

- voorzie de kamervan wateNeÍdam-

pingsbakjes

- neus indruppelen met ry,siologische

- geefieder kind zijn eigen reine zak-

doek

- Ieerje kind goed de neus tesnuiten

I maak één neusgat vÍij terwijl u het

andeÍe toedrukt. Druk dan het vriie

neusgatdichtensnuit het anderevrij.

Fout isbeide neusgaten samen dicht

te drukken. Hierdoor kan deluahtin

het oor geperst worden en kan het

trommelvlies beschadigd worden.

In tweede instantie kunnen genees-

middelen uit de huisapotheek inge-

schakeld worden. Verdwijnen de

ziektetekens niet dan is het nodlg de

huisarts te raadplegen.

Bii oorklachten is het echter raad-

zaam steeds de arts teraadplegen. Hij

kan vrii snel bepalen of het trommel-

vlies moet geopend worden zodathet

niet scheu .

uif Íolder lta Landsbond der Ctuistelirte

Mulualiteile

Ie ae*rijgen len gemeentehuize

3l

STACHTOFTERS VAN

KTEINE ZIEKEN... GROTT ZORGEN



BURGERLTJKE STHIíD

Op 3 februari 1948 gin8 Camiel

Willaert in zee met Mariette

Vanhaeren.

Zij trouwden in NieuwmunsteÍ/ waar

ze tot op heden nog wonen.

Hartelijke gelukwensen aan de

jubilarissen.

?lNE BOLS, geboren teBrugge op 15

ianuarl 1998, dochterqe van ClaesAn

en van Bols AIain.

CHARLOTTE MICHIËLS, Beboren te

Brugge op 2 februari 1998, dochtertje

van De Coussemaeker Nancy en

Michiels Christol

REN,AAT SCHOUIEËTEN, geboren

te Oostende op 16 Íebruari 1998,

zoontje van Loyson Francine en

Schouteeten Johan.

LIEN DEYR.IESE, geboren te Brugge

op 24 februari 1998, dochtertje van

Isselée Sandra en Devriese Martin.

EILIN DEYOS, Beborcn teOostende

op 12 maart 1998, dochtertje van

Goderis Kathleen en Devos Frankie.
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LAÀÍPO HIlDf,geboren te Brug8e op

5 novembeÍ 1969 en YANBELLE RAF ,

geboren te Halle op 14 mei 1968. ge-

huwd te Zuienkerke op 31 ,anuari
1998.

IUTIERS INGr, geboren te Brugge

op 4 februari 1971 en VERHAEGHË

DIR(, Beboren te Brugge op 24 Íe-

bruari 1966, gehuwd te Zuienkerke

op 21 februari 1998.

BIJLïNCI( Rl(A, geboren te Brugge

op 11 december 1971 en DEWULF

aRANK, geboren te Roeselare op 5

december 1964, gehuwd te

Zuienkerke op 20 maart 1998.

DECELININC( BRIGITIÀ, geboren te

Blankenberge op 30 augustus 1967 en

BRYS RUDÍ geboren te Oostende op

5juli 1962, gehuwd te Zuienkerke op

27 maart 1998.

GESQUIERE FRANCINE, geboren te

Ieper op 4 juni 1948 en overleden te

Brugge op 5januari 1998, echtgenote

van Castryck Codfried.

PINTEION IÈRN,{ND, geboren te

Brugge op 1 februari 1932 en overle-

den te Brugge op 13januari 1998,we-

duwnaar van Barbary Godelieve.

BODE MARTHA, geboren te

LapscheuÍe op 16 december 1917 en

overleden te Brugge op 14 ÍebruaÍi

1998, weduwe van De Rynck

Isidorus.

YASEY WÀLTER, geboren te Londen

op 23 september 1931 en overleden

te Zuienkerke op 19 februaÍi 199&

echtgenoot van Searle Patricia

DÈ CLEER GLIILL,4LIMI, geboren te

Meetkerke op 19 mei 1903 enoverle-

den te Brugge op 4 maaft 1998, we-

dun'naar van Deraeve feanne,

VANDAMMË lULlA, Eeborcn te Sta-

den op 1 april 1931 en overleden te

Zuienkerke op 9 maart 1998, partner

van De.Jaegher Michel.

BLONDEEL ILAYL , geboÍen te

Damme op 16 december 1914 en

overleden te Zuienkerke op 13 maart

1998, weduwe van Traen AndÍé.

DESCHËPPER AlICf, geboren te

Meetkerke op 5 augustus 1914 en

oveÍleden te Zuienkerke op 27 maart

1998, echtgenote van Vertriest Michel.
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MEITS^E]V YA}Í BTJ ONS

Willy Martens is onlangs 60 jaar ge-

worden, en daarmee reeds 40 iaar

verwijderd van het toen belangrijk

moment in zijn leven: het behalen

van een onderwiizersakte. In een

mensenleven is dat een lange Pe-

riode, en toch, door de razendsnelle

evolutievan de laatste decennia, heei

kort.

Vele generaiies Zuienkerkse jongens

en vanaf 1972 ook meisies, hebben

hun eerste stappen naar wijsheid en

kennis gezet in de school van mees-

ter Martens. Eerst verstrektehij Tjaar

onderwiis in de basisschool te

Eernegem, en op 1 september 1965

kwam hij, na het overlijden van

meester Ierome VerburEih, onder lei-

ding van meester Beyne les geven te

Zuienkerke. Toen die na 3 iaar rÍet

pensioen ging begon hij in 1968 als

schoolhoofd, samen met zijn gabber

en trouwe compaan Carlos

Vers(heuÍe aan de gestage opboulY

van de gemeenteschool.

Van 28leerlingen in 1968 naar 130 in

1991, hetjaar dat hijwegens gezond-

heidsredenen moest afhaken, is een

prestatie om u tegen te ze88en. Met

hoogten en laagten, met triomf en

geknars heeÍt hij de gemeenteschool

gemodelleerd naar een moderne

bloeiende dorpsschool. Niet afla-

iende inzet, aanwezi8heid, kwaliteit

34

in het lesgever! motivatie van ouders

en Ieerlingen zijn meer dan alle-

daagse woordery zij zijn dé sleutel

tot het succes. Het kwam zover dat

men in Brugge tijdenshet kantonnaal

examen met respect sprak over het

dorpsschooltje van Zuienkerke.

"En hel slopt iet, stell Will! firct eett

zekerc l)etbazifig pasl. De gefieente-

schaal tell u rceds wr don 170 leer

Iiflget1, en groeiL nog sleeds. lk lrisl ddt

miin oll)olget ee dy afiiek ka11011tu)ik-

kelen alsaf er j6 uren h een elnnalgaon,

ttnar lochsÍnnn ie hiet l'oot eentrijuil-

zo derlijk Íenomeen: ln Z ienkerkebloeit

de gemee Íeschool, daar uaar hel in klei-

flerc Semeentefi rcesÍal a dersofi is.

Deze aafigrcei komt er door de kwaliÍei-

te die uij dna$lfik1 t)efi1oefidefi, en ook

nog doar de herke bilrheid, - alhoex)el

1)eel leerkfichten fiiet nleer le Zuie kerke

wonen, zijtr zij aclief in het socio-cultu-

rcle Lotfl hiet lela de. Een ander plus-

llunt is dit ieder leetjoat zij l)aste

títularis heeÍt."

MEESTER WILTY MARTENS

{r1i -
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Meester NÍartens had gezag: niet al-

Ieen door zijn rijzige gestalte, maar

vooral door zijn gelaatsuitdrukking

en stemintonatie: hij hoefde enkel de

keelte schrapen, de wenkbÍauwen te

fronsen, rustig een paar woorden te

zeggen, en het werd stil muisstil in

de rangen of in de klas. Het rumoer

verstomde, en iedereen had de no-

dige aandacht voor hetgeen zou ko,

men.

Ook meester Carlos h€eÍt gezag, zí)

het op een heel andere manier. Ik

denk dat men op de dag vanvandaag

minder en minder van dat soort on-

derwijzers maakt I

Als je met Willy op stap gaat, en je

komt wat mensen tegen. het mogen

a1 veertigers zijn, dan hoor je steevast:

"dat is dieofdie of die of die, een oud

leerling van me" en je kunt vaststel-

len dat de oudleerlingen hun mees,

ter nog steeds met de nodige joviali-

teit groeten. Zelfs durven zij al eens

een pint pakl@n met hem, en klap-

pen van de tijd van toen I

" Weel je dat ik meet da j2A bellhgen

heb zien hel zesde studitj1lr oerlalen: het

doel je ael exen mijmeren als je daaraan

denkl. Er zit zelF al een oud leerling oan

mij in de gemeenleruad, slel je aoor ! En

zeggen daL ik h Eernegem begofifiefi ben,

gekleed in de onoermijdelijke slofjas die

toen og loÍ de Dagle gilderobe behoorde,

eruastoe nag een 4e graad, eet zmerule

en achf e sludiejaar ! lNelke jonge gast,

die opgegrceid is met computer e I)ideo-

spelleLjes kan zich de lijd -oan lei en gtíÍ
Íel nog inbeelden ? "

Was het vroeger beter, was het slech-

ter. moeilijk te zeggen: het is in elk

gevalanders. De gezagsvormen heb-

ben een grondige evolutie doorge-

maakt, de mentaliteit van de ouders

en de leeriingen is danig gewijzigd,

de stiel: kinderen basisond€rwiis ge-

ven en een opvoeding naar mens in

de maatschappij, blijft dezelfde, maar

de verpakking is ergverschillend ge-

worden.

"HeÍ heraep i)at1 betkradit u,otdt ee

typischoto ueliik bercel1, deze lre1ld zet

zich ook do in heÍ middelboor o der-

wijs. Kijk maar eens naor hel personeels-

besla d bij ons in de genee teschool:

meeslal d\mes, al moel gaegd ditwij i1l

'1989 nlet de aafiuerring pan een nan-

nelijkekle letleider loch uel een primetr

hadden in de regio !"

Naast een niet aflatende zorg en be-

kommernis voor 'zijn school' was

Willy erg actief in het parapolitieke-

en verenigingsleven.

De voorzitteÍ van de Rechtbank in

Brugge wist hem verduiveld goed

wonen telkens als er bij een van de

talrijke verkiezingen, (en wij hebben

er de laatste decennia heel wat ge-

had), een voorzitter nodig was voor

kiesbureau, hoofdbureau of tel-

bureau.

Tien ,aar heeft hij de fietszoekto€hten

van het Íeestcomité verzorgd: deze

hadden de bedoeling om na de Íusie

in l9Tdemensen vande onderschei-

den deelgemeenten via deze activi-

teit dichter bij elkaar tebrengen. Het

waren altijd moeililke vragen, en

vaak gebeurde het dat ie bij de laal
sten was, alhoewel je dachtgoedeen

juiste antwoorden te hebben.

Na die tieniaar is hiidan maar in het

feestcomiteit gestapt als volwaardig

tid.

Hijis nu no8 voorzitter van de ping -

pon8 en lid van de participatieraad.

"E uat mij heel aeel pleziel daet is het

Íeit dat ik op iedet schoowestje, oÍ iedere

ïerjaardag oÍ lefioneels-gebeurctt nog

titge odigd ben. lk be11 nog niet oerge-

In peis en vrede kan Willy zich wij-
den aan zijn geliefkoosde hobby's:

bloemen kwekery fietsen als het weeÍ

het toelaat, een goed boek lezer! en

vooral terugblikken op een riik ge-

vulde loopbaan waar hij dankzij zijn

opvolgers en veel van zijn oud leer-

linge& nu nog plezier aan beleeft.

FD



AKTNTTETTENKALENDER
iedere maandagavond is er turnen iedere dinsdagavond vanaf 21u vol_ elke lste en 3de donderdag van de

vanaf 19.30 uur tot 20.30 uur (uitge- leybal sport 30-70 maand naailes in de Bommel van l0

zonderd de schoolvakanties) in de woensdagnamiddag (om de 14 da- toi 22.30 uur, BCJG Nieuwmunster

sportzaal van de gemeenteschool , 8en) kaartnamiddag in het sPort_ elke 2de en 4de doÍdeÍdag van d€

ingericht door Vakantiegenoegens cenhum van Meetkerke voor leden maand iurnen in de Bommelvan 20

Zuienkerke van de Bond der gepensioneerden tot 21 uut BCJC NieuwmunsteÍ

iedere maandag zijn er volksdansen van MeetkeÍke iedere vrijdagavond komt het koor

in de caÍetaria van de gemeente- woensdagavond repetitie St.- van Nieuwmunsterbijeen in de Bom-

school van 14 uur tot 17 uut ingericht Michiels zangkoor sacristie Sint_ melvanaf 19.30 uur tot 21 uur(uit-
door KBC Zuienkerke Michielskerk om 19 uur gezonded juli-augustus)

iedere dinsdagnamiddag in "Bol- iedere donderdagavond ping-pong

dershof" kaartnamiddagKcB Zuien- in de gemeenteliike sportzaal om 20

kerke uur

APRIL 1998

t)tijd|g 17 aptil1998 nrijdag24 aptil1998

zaalvoetbalte ZeebÍugge om 21 uur "Schiet eens op" door Mw Nicole Vandeweghe

De Breydel - Meulemeesterboys KVLV Nieuwmunster in zaal De Bommel

zaterdig lS nyil 1998 2ate ag25 apri1199t

volleybal in de gemeentelijke sportzaal zaalvoetbal te De Haan om 20 uur

D-ieugd meis,es Mehoni - Kanaries Sijsele 13.30 Meulemeesterboys +3oj-Tropic Wenduine

C-jeugd meisjes Mehoni-Kanaries Sijsele 16.30 u

zondrg 26 altil1998

zondaglg aptil1998 Schoolfeest in de Bemeentelijke basisschool

volleybal in de gemeentelijke spoÍtzaal start: 14 uur - 15 uuÍ : "AchteÍ het sleutelgat."

B-jeugd meisjes Mehoni-Nidavo Nieuwpoort l8 u

woefldas 29 opril 1998

woe sdat 22 april L998 intemetdemonstratie in de gemeenteliike bibliotheek

kindervolksdans van 14 tot 15 uur in de vrije basisschool

vanaÍ 6 jaar - vooÍaf inschri,verL tel.050/42.65.29

arijdag24 apil 1998

zaalvoetbal te Zeebiugge om 21 uru

Meulemeesterboys - La Singla
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MEI1998

rrijdag 1 ntti, zntedag2 mei

kunstenioonstelling in gemeentehuis van 10 tot

zo da! 3 ti1998 18 n.ut

- organisatie cultuurÍaad - inkom gratis

zaterdrg 2 lEí en

tweedaagse voettocht van Blankenberge

zonda8 3 mei 1998

zondag 3 tiisi 1998

oude ambachtenmarkt en pÍondelmarkt in de

dorpskom van Zuienkerke - vanaf 12 uur

optreden Bremers muzikanten,

Soochelaar Frankini en te Nieuwmunster

optreden CarosseÍie D'amour

u,oefiting 20 t ei l99t

Mis vruchten der aarde om 20 uur

KVLV Zuienlerke

dande ag 21 ei 1998

Rerum Novarumfeest in de caÍetaria van de gemeente-

school

zondig 24 mei 1998

Meetkerkse Moerentocht -

start sportcentrum Meetkerke

afstanden 7-12 -21-30 km

JUNI1998

zale og13 jufli e

missiefeest in de cafetaria van de gemeenteschool

zondag 14 juni 1998

- organisatie parochieraad Zuienkerke

dinsdag 16 juni 1998

bloedgeven in de gemeenteschool vanaf 16 uur

naarulog 15 jtl i 1998

FeestveÍgadering KVLV Zuienkerke in de cafetaria

vanaÍ 19.30 uur "Eenvoud ige massage geven en krijgen".

nnondag l5 ioli 1998

Feest\.ergadering KVLV Nieuwmunster in de Bommel

13.30 uur - Spanningshoofdpijn en Migraine door dr Els

Coenegrachts.

L)rijdag 26 juni 1998

bingo avond in de sportzaal van de gemeenteschooJ

vanaÍ 19 uur

I)riida| 26 iu i 1998

ouderfeestom 19.30 uur in de feestzaalvan de Vriie

Basisschool

zalerdog 27 jli1i1998

Roefeldag vanaf 14 uuÍ

37

OPèOEP AAN AL DÉ VEèE^II6IN6EN
5Ít,LTè ÖN5 t,IW JAAREALENDEQ.

iMJ PUBLIéEREN 2E Ga..PíÍl.5
AèÏKEL5 AINNEN VOOlt.zoJ(,NI I99A



Tip voor de communiefeesten

Met de hele Íamilie samen in de paardentram

naaÍ de ke*.

Een tochtje in de polders getrokken door een origineel

BrabanG.trekpaard

Verwarmde zitplaatsen \,oor 20 personen.

Ook voor huwelijken en andere feesten.

VooÍ ÍeseÍvatie: 050/42 94 13

OEERT WIïOEERS
LISSEWECESTRAAT 21
8370 BLANKENBERCE
050/41.57.80 lPRVE)

050/54.47.57

BTW BE 672.308.087

KRAAN- EN CROND\^,/ERKEN

MAAIEN, DORSEN

LEVEREN VAN TEELAARDE EN ZAND

iIÀCKERS iIUGO
- ELECTRICITEIT - SANITAIR -

" CENTRALE VERWARMING -

Oostendse steenweg 83 - 8377 Zuienkerke

Y Tel. 050/31 96 76 - Fax 0sO/31 51 78

- 
G EREG I STR E E RD AAN N EM ER

- NIEUWBOUW EN VERBOUWING
- ERKEND BRANDERTECHNICUS
- H E RSTELLI NG H U I SHOU DAPPARATE Nffi!ffiffi1

.vt?-à/,./,-t
9"n Oà4./.n
'?r;l-r1rr,1*ao,
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Het Polderkrantje wordt verspreid
over 1200 adressen

Kortom, enkele duizenden lezers.

Méér dan het adverteren waard dus.

We hebben nog plaats vrij,
contacteer ons

Tel. 4270 48 - Fax 42 S5 45
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CreotieÍ en kwolitoïief, ol 30 joor long

DtA/F4a

D APAL NV - Bekedjkstroot I - 8490.lobbeke - Tet.050/8t tS 73 - Fox 050/81 t0 83

Schilder- DekoratiebedrijÍ

BRAEM HERMAN
Weimanstraat 17 - 8377 Zuienkerke
Tel./fax O5O/3126 28

. Schilder- en behangwerken

. Spuiten van meerkleurige aÍwerking op wanden

. Plaatsen van vloerbekledlng

GRATIS ADVIES



Reslouronl . Feeslzool . Teo-Room

i\ %*.%9*
Nieuwesleenweg I . 8377 Zuienkerke

Tel. 050/41 31 04

Fox 050/42 ó3 I I
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Geslote : maandagavond uitge--onderd 3 veketl it .itli & a gusíus. Dirstlag het hele iaar
. Fine yis & yleesgercchten net clugrerse produtren-

. Ook lekkerc krceftb?reidiryen
. Gastrcnomische menLt s en nenu t Tett Doele aongepast aon elk sei:oen

! Het groolsle Belgische computermerk !

'Best multimedin PC' & 'Best Business PC'
(Cotuputer Magazitrc)

Bel 02/725.88.ó5
voor uw dichrsbiiziinde Stein verdeler

oÍ bezoek onze website

CO PUÍERS


