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POLDERKRANTJE, januari 1996

Driemaardelijks tijdschiift van het

College van Burgemeester en Schepenen.

Uera t /,oordelijke uitgever :

Jea ine Samijn

Dit tijdschrift wordt gratis aan de bevolking
aangeboden dooí het Gemeentebesluuí in
samenwerking met alle adverteerdeÍs.

Verspreid'.31 jafl.taIi,15 apdl, l5juli, 15 oktober

AÍikels zijn altijd welkom. Gelieve ze I maand

voor het verschijnen binnen te brengen.

De rcdactie behoudt zich het rccht voor artikels

te wijzigen, in te korten of niet te publiceren

Geïnteresseerden voor publiciteit kunnen steeds

terecht bij

Re dactie P o lde rkranti e
Gemee tehuis. Kerkstraal 17,

8377 Zuienkerke
tel. 42.70.48

NUTÏIGE TELEFOON]\lUMMERS

Gemeentebestuur Zuienkerke
TechdsclÉ dienst

ocMw
PWA
Hoofdveldwachter Decloedl

(Privé)
Rijkswacht
BÍaÍdweer De Haan

Elektrabel Blankenb€rge
(ook voor de waterbedeling)
na de diensturen

42.10.48
4t.75.77
42.79.94
42.70-48BP30
42."tO.48

3t.u.o1
101of41.10.05
lmof 41.20.20
41.79.34

059/34.04. 10

OPNNINGSUREN GEMEENTEIÍUIS
Het gemeentehLlis is iederc werkdag open van

9 uur tot I2 uul en de woensdagDamiddag van

13 tot 16.30 uur Anderc namiddagen is het 8e-
meentehxis gesloten,

Op de volgende woensdagea is het gemeentehuis

open tot 19 uur: 3l iaruari. 14 en 28 februari. 13

en 2? maart. l0 en 24 aoril.
Het gemeentehuis zal gesloleí zijn op
Ds-asmaandaa 8 aDril.

O?ENINGSUREN POST

ledere \À,erkdag van I I tot 12 uur.

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

OPHAUNG HUISVUIL
Het huisvuil wordt niet opSehaald op 8 april 1996

Ophaling Houtave, Meetkerke en Nieuwmunster ! dinsdag 9 april.
Ophaling Zuienkerke : woensdag l0 april 1996.

OPHAI-ING OUD PAPIER EN XROONKARKEN
Telkens de eemte woensdag van de maand.Wanneer de ophaling van het huisvuil wegen§ een

of6cië1e feestdag naar een andere dag wordt verschoven, dan wordt het oud papier ook lÀter

opgehaald. Data: wo€nsdag 7 februari, 6 maart en 3 april.
Papier stevig samenbinden of in een kaÍonnen doos steken.

OPHAUNG GROF HUISVUIL
donderdag 15 februari en donderdag lE april 1996

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

OPHALING SNOEIAFVAL
donderdag 22 februari, 2l màaÍ en 25 april 1996.

De ophaling is gratis. Vooraf het gemeentehuis verwittigen.
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WOORD VOORAF

Waarde medeburgers,

Namens de leden van het Schepencollege en namens de leden van de gemecnteraad wens ik U allen
een gelukkig jaar 1996. een goede gezondheid. geluk, voorspoed en veel vreugde in uw dagelijks
leven.

1995 is voorbij. en was in veel opzichten een bijzonderjaar. Het was zoeken en tasten, en wij in de
nieuwe bestuursploeg moesten elkaar vinden, en wennen aan eikaar Maar nu we sedert oktober
definitiefop de sporen staan, beloofik U voor 1996 spetterend vuurwerk. Legden wij in 1995 de
basis voor een aantal beleidsopties, dan kunnen wij tijdens ditjaar en volgendejaren zorgen voor
in grijpende verbeteringen.

Te beginnen met Ilorrta|e dorp, waar de werken zullen starten in maan. en die van dit enig mooie
dorpje een juweeltje zullen maken: antieke schoonheid veÈoenen met moderne vorÍnge!ing.

Verder bouwen we aan een containerpark: de onderhandelingen tot het verwerven van de nodige
gronden zijn in een beslissend stadium: intussen kunnen onze inwoners terecht bt het containerpark
te Brugge, Blankenberge. of De Haan, de keuze is vrij.

1996 wordt ook hetjaar van de opschik van de laatsre reeks larrdóornnegen, dit in samenwerking
met de Nieuwe Polder van Blankenberge: de Groenestraat, AssestÍaat, Meetkerkestraat, Loweg en
Beverlingsweg krijgen een grondige beurt.

Ook heÍ ondenrijs teZuienkerke weerhoudt onze aandacht: de zorg om kwaliteitsonderwijs in de
onderscheiden deelgemeenten was altijd al een prio teit. en dar blijft zo: zonder evenwel het
gemeenteuk onderwijs uit het oog te verliezen: daarvan getuigen de plannen die wij ditjaar zullen
ontwikkelen om de gemeenteschool uit te breiden. Tevens zullen wij zorgen voor locatie voor het
sociaal cultureel leven.
Wij zijn ook aan het onderhandelen om g,"onden rc verwerven teneinde in Zuienkerke dorp, in de wijk
het Vagevuur gronden te verwerven om een speelplein in te richten.



De wijk het Uageruut zal tenanderen onze btzondere zorg weerhouden: uiteen zopas gehouden

enquëte blijkt dat een overgrote meerderheid van de inwoners gewonnen is voor verkeersbeperkende

maatregelen: het college zal in de komende weken de te nemen maatregelen aan een grondige studie

onderwerpen.Tevens wordt in de maandjanuari aandacht besteed aàn de plannen van de Vlaamse

gemeenschap om het gewestplan aan de Blauwe Toren ingÍijpend te wijzigen. Er ligt een petitie ten

gemeentehuize om bezwad aan te tekenen tegen bepaalde opties die de hogere overheid zal nemen,

onder meer tegen de geplande zandwinning met nabestemming landbouw, iets waar wt als

gemeentebe.tuur vierkanr regen gekant zijn.

Waarde medeburgers, dit alles is slechts een kleine greep uit onze plannen voor de toekomst : wrj

bouwen gestaag verder aan het welzijn en welvaren van Zuienkerke, zodat iedereen zich Eoed voelt

hier te leven en te werken.

Uw B tgefieester,
He ri Cur-pers.
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GEMEENTERAAD

Burgemeester Cuypers benoemd !

In de gemeenteraad van 27 oktober werd voorlezing gegeven van het K.B. van 6. | 0.95, waarbij de heer
Henri Cuypers benoemd wordt tot Burgemeester van de gemeente Zuienkerke.
Hij legde op 19.10.95 in handen van de heer Gouverneur de vereiste eed af.

Op de foto herkennen we de gouvenreur tafi West-Vlaalndercn, Olivier Vanneste en

burgemeeste r Hen ri C uype rs-

Schepen De Vlieghe geihstalleerd !

Door de benoeming van de heer Cuypers kwam een plaats vrij als schepen: de heer Alain De Vlieghe
keeg de meerderheid der stemmen achteÍ zijn naam, zodat hij zich na zijn eedaflegging derde schepen
mag noemen. De heer Remi De Clerck wordt eerste schepen. mevrouw Jeannine Samijn tweede schepen.



I

Op de foto: eedatleggiig schepetr Alait D? vlieEhe.

Bevoegdheden van de leden van het schepencollege:

de heer Henri Cuypers, Burqemeester

Algemeen Beleid, Politie en Veiligheid, Burgerlijke Sland. Kerkhoven. Financiën. Administratief
personeel.

Venegenwoordiger bij de Kerkfabriek Houtave.

de heet Remi De Clerck, lste schepen,

Openbare Werken, Technische Dienst, Leefmilieu. l-andbouu- Openbare VeÍlichting, Technisch personeel.

Vertegenwoordiger bt de kerkfabriek Zuienkerke.

fievrouw Jeanfiine Samíjn, 2de sc hepe n,

Onderwijs, Bibliotheek, Maatschappelijk werk. Sociale Zak.'n. \\'elzijnsbeleid, Jeugd. Bejaarden, Gezin'

Toerisme, Feesten enontvangsten, Ontwikkelingssamenwerking. Public rclations en intbrmatie. Europese

aangelegenheden, Emancipatiebeleid.
verantwoordelijk voor het Polderkàntje, vertegenwoordiger bl.l OCMW, VeÍegenwoordiger bij de

kerkfabriek Meetkerke.

de heer Alain De Vlieghe, 3de schepe ,

Sport, Cultuur, Ruimtelijke Ordening. Tewerkstelling. Economie. Huisvesting
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Er wordt een columhariun aangelegd op het kerkhof te Houtave, en de kostprijs wordt geraamd op
200.000 Bef.
Tevens werd het ontwerp goedgekeurd van de wegenis- en rioleringswerken te Houtave, aan de
goedgekeurde Semeezte lijke ve rkawlíng.
De totale kostprijs wordt geraamd op 7.251.238 Bef . waarvan slechts 910.203 Bef ten lastc van de
gemeente. Zoals geweten -heeft de gemeenteraad de overdracht van deze gronden aan het Lindenhof
goedgekeurd, omdat de sociale bouwmàatschappij de inÍiastÍuctuurwerken inregraal terug betaald krijgr
van de Vlaamse gemeenschap, wat de kostprijs van de bouwgrond gevoelig zal drukken. Dit kadert dan
volledig in de politiek van het schepencollege om betaalbare bouwgrond ter beschikking te stellen aan
jonge gezinnen.

De jaarstaaÍ Íen voordele van de Nieurte Pokler van Blankenberge werd goedgekeurd: deze bedraagt
1.905.239 Bef, bedrag dat de gemeente aan de Polder geeft voor het onderhoud van de waterlopen.
De Líssei)eegse steenlre8, een gewestweg, krijgt een dubbel fietspad. en de raad ging daarmee graag in
op de vraag van het bestuur van Wegen en Vcrkcer te Bruggc.
Na het vaststellen van de begrotingscommissie werd tenslotte de begrotingswijziging goedgekeurd.

De raad moest zich buigen over de à.Sroain,gstrijaigitlg rLol het O.C.M. tl{. nlaar dar was geen probleem.
evenmin als het vaststellen van een huurovereenkomst met een ln$oner ran de gemeentc. De hoofdbrok
ging naar de vraagstelling van raadslid Cools, nopens de r,er*rer.n,e l/igl?? i.1 op di\erse moeilijke plaatsen
in de gemeente. Uit de antwoorden van Burgemecster Cuypers bleek dat hcl college zich intens bczighoudl
met al de aangekaarte problemen.

De gemeenteraad keurde de eindafrekening van beide ór ggefi over de Noord Eede goed: deze bedraagt
7.791.698 Bel BTW inbegrepen. Daarvan neemt het Vlaamse gc\\esl4.798.000 Beften zijnen laste.
Na het goedkeuren van de verkoop ran een perceel gro d dooÍ dc KF van Nieuwmunster aan de cons.
Andries-Delannoye, keurde de mad nog een voorlopige (waàlfde goed in afwachting van de goedkeuring
van de begroting.
Tot slot werd nog omstandig uitleg gegeven over de regeling in verband met het gebruik van het
containerpark. Dit wordt uitvoerig uiteengezet in een andere rubriek.

ZITTING \/AN 1995

ZITÏING \/AN I2 DECE'YIBER I995

zIÏÏING \,AN I I JANUARI 1996



De gemeenteraadszittingen zullen in 1996 in principe plaats hebben op de tweede donderdag van de

maand.

Aan de inwoners die de agenda van de gemeenteraad voor hetjaar 1996 wensen te ontvangen, wordt de

som van 400 frank gevraagd.

INFORMATIE

Wij dringen er bij de bevolking op aan dat de openingsuren vaÍ het gemeentehuis zouden

gerespecteerd worden .

U kan er elke werkdàg terecht van 9 u tot 12 u, de woensdag van 1J,u tot 16.30 u.

Op volgende woensdagen is het gemeentehuis toegankelijk roor het publiek tot l9-]L:

Op
Op
Op

t4 eÍ 28 februari.
13 en 27 maaÍ.
l0 en 24 april.

DE OvERIGE NAMIDDAGEN ZI.IN DE LOKETTEN GESLOTEh- Il::!

Op 1 oktober 1995 weÍd Xatrizn Debaecke aangesleld als westelijk ontvanger voor de gemeente en

OCMW Zuienkerke. Zij volgt Christiane Roelens op die het gemeentebestuur en het OCMW van

Lichtervelde toegewezen keeg.
Gemeenten die minder dan 10.000 inwoners hebben, werken met een gewestelijke ontvanger.

Katrien Debaecke werd geboren op 30augustus 1965, zij studeerde handels- en financiële welenschappen.

Voorheen weÍkte zii als gewestelijk ontvanger op de gemeente Lichtervelde. OCMW Kortemark en

OCMW Vleteren.

De gemeente Zuienkerke verkoopt een occassie klepelmaaier van het merk Thomas en een occassie

brandkoffer
Tot 29 februari 1996 kunnen belangstellenden hun bod schriftelijk kenbaar maken.

DATA VAN DE

N IEUWE
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Toestand bevolking

31.12.95 = 2.166
3t.12.94 = 2.757

Aantal personen per deelgemeente op 31.12.95

Gegevens burgerlijke stand + Bevolking 1995

Seboorten 23

h uwe I ij k s aJko ndi g i n g e n 3.1

huwelijken )l
echtscheidi ge 9

overlijdens l-+

172

verÍrekkers l6l
afibtshalw schrappi ge ll

43

Aa[tal woningen

Houtave

Meetkerke

Nieuwmunster

Zuienkerke

MANNEN VROUWEN TOTAAL

223

t99

2s8

144

212

r83

239

708

435

382

49',7

1.452

.IO'IAAI, t.421 t.312 2.'7 66

Nieuwmunster 210

Meetkerke 165

Houlave t55

Zuienkerke 5r0



Vanaf 26110/1995 is het algemeen telefoonnummer voor A.Z. Konrngin Fabiola

050/43.41 .l1

OPENBARE WERKEN

De werken te Houtaw Dorp wetden toegewezen aan de Íirma Descanps uil Marke mits de som van

23.7 50.421 Bef, BTW en proefkosten inbegrepen.

De werken zullen starten in het voorjaar I996.
De werken aan de perslerdirrs tussen Houtave en Meetkerke werden toegewezen aan de fima Algro uit

Eeklo, mits de som van 20.961.946 Bef, BTW en proefkosten inbegrepen.

De werken zullen stanen na de oogst van 1996.

Debeide bruggen le Houtave zijn in gebruik genomen sedcrt halfjuli: de Íestauratie van de brug aan de

Westernieuwweg mag geslaagd eenoemd worden. teÍwijl de nieu\\'e brug aan dr: Oorternnieurrr.'.9 een

pareltje is van moderne architectuLr
De totale kostprijs bedroeg , pÍijsherziening en BTw inbegrepen: 7.699.1'll Bef.

Dank zij de medewerking van de polder bekwam het gemeentebestuur een toelage van 60 t op de

werken.

foto: ee zicht op de gerestaureerde brug
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.lint: een icht op de gerestuureerde brug
Onmiddellijk na nieuwjaar is de aannemer gestart met de werken aan de landbouwwegen, en wel in de
Assestraat en de Groencstraat.

Aan de inwoners van de wijk het Vagevuur werd volgende modcltekst overhandigd, met de bedoeling
een gemeenschappelijke petitie onder impuls van het schepencollege in te dienen bij de gouverneur.

De inwoneÍs van de wijk Vagevuur te Zuienkerke, wensen volgende bezwaren en opmerkingen
formuleren i.v.m. de geplande wijzigingen aan het gewestplan Brugge,Oostkust:

a) Rechttrekking expres weg

Deze rechttrekking dient zoveel mogelijk naar het zuidwesten op te schuiven, teneinde de afstand tot de
villawijk zo groot mogelijk te houden.

b) Iíruising meí de Bhnkenbetgse Steenweg

De kuising van de expres weg met de Blankenbergse Steenweg dient ongelijkvloers te gebeuren, en in
geen geval kan aanvaard worden dat de exprcs weg boven de Blankenbergse Steenweg wordt aangelegd:
ontoelaatbare geluidshindcr en visuele hinder voor de wijk
ofltel de etpres weg ifikok?rc tet'lloogte |an de Bktnkenbergse Steen' eg
ort|el, ifirliefi dit technisch niet logeliik:ou aiin, de BlautkenberRse SÍeeniep ínkokeren.
Dan dient wel een geluidswerend schcrm aangebracht tussen de expres weg en de wijk het Vagevulrr.

c) De za dwinnfug
De geplande zandwinning met nabestemming Iandbouw. kan in geen geval aanvaard worden: niet alleen
situecn die inplanting in het gewestplan zich regen de Weimansrraat. ook de toegankelijklleid tot de
geplande zandwinning is ongelukkig : het transporr zal dienen te geschieden oflangs de Vagevuurstraat/
Weimanstraat, in een woonwijk met 120 woningen en velejonge gezinnen, of langs de Blankenbergse
DijUNieuwe Steenweg: de Blankenbergse Dijk is een landbouwweg van 3 meter breed, en de Nieuwe
Steenweg werd in 1993 volledig vernieuwd.
De nabestemming landbouw betekcnt dat de put zal opgevuld worden met inerte afval, wat voor de
bewoners een ontoelaatbare last betekent van l0jaar zware transporten in en om de wijk.
Als altematiefvan dcze zandwinning dient overwogen te worden de zandwinning aan Sint,pieters Brugge
(put van Bloso) uit re breiden. Indien echrer de expres weg zou ingetunneld worden. zal heel wat minder
zand nodig zijn om de rechttrekking van de expres weg. en de kruising lnet de Blankenbergse Steenweg
te realiseÍen.

II



MILIEU

Aan de bevolking van Zuienkerke werd ccn rondschrijven gcstuurd nopens het gcbruik !an hel
containeÍpark te Blankcnberge. Brusge en Dc Haan.
Wij bÍengen hier in 't koí no! cven de kmchtli.incn.

In atwachting van het bouwen van ccn eigen containcrpark heeli het Collcgc van Burgemeester cn
Schepcncn ccn overeenkonrst bereikt mct dc gemeentebesturcn lan lllu kenbcryc. Brugze en De H«tt
om U dezc scrvicc. namelijk het gebruik \.an een containerpark. tt- kLrnnen aanbiedcn.
Itt pittcipe ktnnco dc inwoners van Nieuwmunstcr terechl bij het containerpark \ an Dc Haan. dc jnlvoners

van Zuienkcrkc bij het conlaineeark van Blankenbelge en dc inwoners \'an Houtavc Mectkerke bij hel
conlainerpark van Brugge.
f)e regeling gaat in vanaf I februari 1996.
Om gebruik le kunnen makcn van een ol- xnder containcrpar-k. dient LIccn lcgitimatieLaart ul tc halcn in
hct gemeentehuis. waarbij U ccn kcuzc naàkt uit een van de drie containerparkcn.
DcTc kaart wordl uitgereikt per gczin. cn is stÍikt pe$oonli.ik : ntisbrLtiken »ordcn gesanctioneerd.

De legitimatiekaart€n kunnen afgehaald worden :

" vanaf 27J01196 tijdens de gewone openingsuren
- er is een speciale uitreiking voorzier op zàlerèag27ltlll996 van 9 tot l2§rr

wmnsdag 31101/96 van 17 tot 19 uur.

Het gebruik van de containerparken geldt e,tkel voor parti<tlieren.
De gebruikers vàn de containerparken dienen zich strikt te houden aan de \.oor\\aarden. opgelegd door
het desbetreffende gemeentebcstuur.
Het gebruik van het containerpark is voor de gebruikers van Zuieikerke. behoudens de uitzonderingen
hierboven aangegeven, gratis.
Het gemeentebestuuI dient evenwel vergoedingen te betalen aan de drie buurtgemeenten.

In het polderkantje vindt u de klever met de data van de ophaling van het KcA-afval t996.
Kleef deze sticker op uw milieubox!

Ophaaldagen :

woensdag 17 april 1996
zarerdag l9 oktober 199ó

t)

KLE\/ERS KGA (KLEIN



Vogevuurstroot
Tel. 050/31 49 47

17. 8377 Zuienkerke
Fox 050/31 l0 88

Georges & Clara
SNAUWAERT.MEYNS

Georges & Filip SNAUWAERI
Beheér von londbouwgoedeÍén
VogevuursïÍoot 17,8317 Zuieókè e
Tel 050/31 49 47 - Fox 050/31 l0 88

,.

ïX3AY'*i.ilï". tffik
Georges Aa Pe er SaoLwoea tt'-ti-Èb'
Vogevuursïrool I 7. 8377 Zuienkerke
Tel.050/31 49 47 - Fox 050/31 l0 88

Dvba LACLA
VogevuursïIoot l7
8377 Zu enkeÍke
Ièl A5Al31 49 47
Fox 050/31 l0 88

Tea-Room
t ZandlopeÍtje
Zeedlk
8380 Zeebrugge
Tel. 050/54 41 05

VooÍ AANLEG, RENOVATIE en
ONDERHOUD van TUINEN

KriS TAGROU
TUINARCHITECT

. Tèkènen von onïweíP

en beplontingsPlon

' Zooien von gozons

. Beploniingswerken

. Ploolsen von ofsluitingen

. Leggen von tuinpoden

Dudzeelse5teenweg 489
838O Dudzele
Tel, OSOE, A4 26

D R U K K E R I J DE NIEUWE HUWELIJKS EN GEBOORTE,

A, t-T /\ 33à'5iHJàXiffifriïiï,0,.*u,,,,

/ \\- l/ \ 
BVBA 

Sàï',uo§*on*,oo

r,ANAF T TUAAAT STARTEN WE MET EE TOTOCOPIECENTEN,
TOT O,95 CENTIEMEN

Blonkenbergse Steenweg 47 - 8317 Tutenkerke - Tel. 050141 92 17 - Fox 050/41 97 25

à_[0tït]À15
BVBA

MC€TTCBKCSINNfi I7
8377 ZUICÍ{líCil{c
r€t. 050/41 75 52

VOTTCDIG€ NN N€TII GCI{

nmmcB- ci{ s(H6lJl{luc8r
Í6CrSCt. €il B€ÍOllluc6lí

J/eJ /l/a»lp,t/rua
dH
§J

8e* kzddale /r44k4lr*
(o5o) 3/ 2/ /ó

Xrrp*.q 88 - 8377 ///eà/rrr/r"



l\,4et vriende jke groelen

DESIMPEL
WENDUINE

BRUGSESTEENWEG 93
TOONZAAL - BURELEN:

050/4'1 3'l 56 - FAX 050/42 92 20

BRUGGE
KRAKELEWEG 55

SOOO BRUGGE
050/4í 43 07

GEVELSTENEN
VLOER. EN WANDÍEGELS
DEPOT ZAND EN GRINT

Brw BE 4r5 555 324

<'í /2/-1 A
/dat".4 " 

- à?roak /ed l<Abrrt

Doslho[
Johnny en Eli Von Assche-Jonssens

Doe hoÍsfÍooï 40
8377 N euwmunster
Iel O5A/41 41 26

Gesloten op d nsdog
beholve ju i en ougusius

. TERRAS

. FEESÏZAAL 40 PERSONEN

GEVARIEERD
ASSORTIMENT

' BRoOD
. KOEKEN
. GEBAK
. PRALINES

ALSOOK RUIME KEUS
FIJNE CHARCUTERIE
EN KAAS

BROOD EN BANKETBAKKERIJ

KEERSEBILCK M.

DORPSPLEIN 4
DUDZELE
TEL. 050/59 91 88

Men bestelt oon huis

sotBtJNur€ití€N - tícutíct{s
P.U.C.-nf,m(Í{ . ÍrcuR(N . BOU.UIíCN

DIRIí
URNTORR€.ÍUIR€RTCN

Brugsesteenweg I
8377 Nieuwmunster-Zuienkerke

Iel. 050/41 89 ó3
Fox 050/42 85 32

I'
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HANG N/IJ I.]IÍ A.U.B,

MAAND PAPIER SNOEIAFVAT GROF VUIL KGA

FEBRUAR \to 07102196 da 22102196 da )5102196

IVAART wo 0ó/03/9ó da 21103196

APR L wo 03/04/9ó da 25104196 da 18104196 \Na )1104196

N.i]E do 08/05/9ó do 23105196

JUN] wo 05/0ó/9ó do l3/0ó/9ó do 20106196

JULI wo 03/0719ó

AUGUSTUS woa7l08196

SEPTEIVlBER wo 04/09/9ó do l9/09/9ó

OKTOBER \^ro02110196 do l7l10/9ó zo 19110196

NOVEMBER wo 0ó/l I /9ó da 2l l)l196 do 28111196

DECEMBER wa 04l12196 da 12112196

JANUARI 97 wo 08/01/97

HUISVUILKATENDER I99ó

FEBRUARI

29-30 jonuor
05-0ó februoÍi
l2 l3 Íebruori
l9-20 februoÍi
)6-27 fèbt]oti

l,lAARI
04-05 moorl
ll 12 moort
l8-19 moort
25-2ó mood

APRIT
0l-02 opril
09 l0 opÍil
l5-ló opril
22 23 optil
29'30 opri

iÀEt
0ó-07 mei
l3-14 me
20 2) me
28-29 me

JUNI
03 04 iun
l0-l I jun

l7-18 lun
24 25 )ut)

JULI
0l 02 iuli
08-09 iuli
l5 ló tuli
22-23 )uli
29-30 juli

AUGUSTUS
05-0ó qugusius
I2-13 ououstus
l9 20 ouousius
2ó-27 ougustus

SEPTEMEER

02-03 september
09 l0 seplember
ló-17 september
30 sepiembeÍ

OKIOBER
0l okiobéÍ
07-08 oklober
l4-15 oktober
28 29 oktober

NOVEMBER

04 05 november
l2-13 novembeÍ
l8-19 novembeÍ
25-2ó november

DECEI,tBER

02-03 december
09 l0 december
ló-17 december
23-24 december
30-31 december

JANUARI
0ó 07 tonuoÍi

1t

I



CULTUUR

Zondag 3 maart 1996 om 14.30 uur
Gemeenteschool, Nieuwe Steenweg 37, 8377 Zuienkerke
inkom : 100 fr./per volwassene

Deze muziekdag is een ontmoetingsdag van muzikanten en zangers/zangeressen uit de vier deelgemeenten
van Zuienkerke. maar ook van alle muzieklieÍhebbers.

Wij begroeten met enthousiasme allen die met hun muzikaal talent ons een werkje of lied presenteren.

Hebben tot nu toe hun medewerking aan het programma toegezegd:

Trudo Verstruete ( gitaat) - Kdteline verstraete (víool) - Stijn VersÍraete (Biaor) - Claire Anrys (aafig)

- M. U.n Re terghem ( keyboard) - Trees Sierens(hobo)- Steven Poels (piano) - Kamiel l-ampdert (tertor)

- Maerten (gitaar) - Míeke Marannes (fluit)- Marc Makelberge ( gitaar) - Annelies Hoste Uluít) - Heleefi
Uan Poucke Uluit) - Cecile Uan Parys (keyboard) Tommy Verburgh (piano/z.mg) - Dries Bruet (piano)
- Wim Devrieze (piano) - Andy Coelus (_ÍluiÍ/pidno) Veerle Vanrlewalle (Jluit) - Rania Verhoeven (.Íl\tit)

- Frauke Marb (tltiarsfluit) - Tomas Gezelle (^tarsfluit) lren,Koe,BramVandewalle(fluít)-Waller
Verleye (accordeon) - Ronanie Decloedt (accordeon) - Fernand De Decker (slagwerk) - Joris Verlínde
(éénmansorkest) - Antoon vanhoutte - koor tan Nieuv»unster de schole fiet hun lerschillende

zafiggroepe| - sioen Henri....

Dit muziekfestijn wordt georganiseerd met medewerking van het gemeentebestuur. de gemeentelijke

cultuurraad en de parochieraad waaNoor dank !

Om 10 uureen plechtig gezongen hoogmis in de kerk van Sint-Michiel met medewerking van muzikanlen
en zangers/zangeressen.

tanwege de promotoren
Tommy Verburgh en Sioen Henri.



ZUN CR NOG KI.ACHIEN ?

naar P Coppens
in een regie van Mevr. K. Quintens
De domme bediende dient voor enige tijd zijn cheÍ te vervangen op het klachtenbureau van een
gÍootwaÍenhuis. Natuurlijk gebeuren er de gekste dingen en loopt alles in het honderd.

Data: vridag l6 februa om20 uur
aaterdaq 17 februarí om 20 uut
zondag lSfebruari orn 19.30 uur
vrijdaq 2l februa oi120 uLtr

aaterda? 25 februarí on 20 uut

Kaarten te verkrijgen bij Maureen De Vlieghe, Nieu\\e Steenweg 42, Zuienkerkc
E 050/ 41.55.42 - prijs: I50fr.

TONEELGEZíL)CHAP DE DONÀ N4ELAAR 9ÍELÍ VOOR :

ÍONEEIAEZEL1CNAT KLEIEN4 9ÍÉLT VAOR :

" WAT OOET M'N VROUW VAN ]WEE TOT VUF 7

door Ladislaus Fodor

l)atà : vrijddg I fidafl ofi 20 uur
zateftl.tg 2 t alart (»n 20 uur
trijdag 8 nldart ot11 20 uur
zaterdag 9 naarl on 20 uut
zondag l0 maart om l8 uur

Kaarten zijn verkrijgbaar uitsluitend in voorverkoop bij :

B. Lucker - Vandenbussche. Doelhof.stÍaat 3.1. Zuienkerke
6 050/ 4r.90.51

JEUGD

Op 29 juni 1996 wil Zuienkerke voor het eerst deelnemen aan de Roefeldag. de dag waarop kinderen
tussen 6 en l2 jaar de volwassenenwereld leren kennen.

In de startfase is de eerste opdracht : het samenstellen van een plaatselijke steungroep.
We hebben hiervoor een l0-tal mensen nodiE mel.Íeelitg voor b ot tnense ínteresseert, díe hard kunnen
of willen terken en die undere mensen kunuen nottv?ren.
vanuit de cultuurraad vonden we reeds veÍschillende stuurgroepleden.

l-

ROEFEL



Daamaast hebben we een l0-tal medewerkers nodig. Dit zijn personen, instanties die hun deuren

openstellen op 29 juni. We weten nu reeds dat we terecht kunnen op een leghennenbedríf, bij een

vaÍkensfokker, een restaurant en een jachtwachter. De deelnemende kinderen moeten begeleid worden.
we zijn dus ook op zoek naar begeleiders. Iedereen kent de uitgestrektheid van Zuienkerke, de kinderen
moeten van het ene bedrijfnaar het andere geraken, we hebben dus ook vervoer nodig, en dan liefst iets

ongewoons.
Misschien kunnen de jeugdbewegingen fiets-taxi spelen- we zullen landbouwers vragen om eventueel
met traktor en kar te rijden. We mogen alvast op een koetsier rekenen. Roefel is een organisatie waar

heel veel komt bU kijken, als we slagen in de realisatie dan wordt dit een bijzondere dag, vooral voor de

kinderen, maar ook voor iedereen die erbij bctrokken is.

Hel thema van Roefel '96 is : " ETEN, VEEL OF WEINIG, LEKKER EN GEZOND."
Hoewel we uiteraard persoonlijk kontakt zullen opnemen met heel wat organisaties en mensen, willen
we langs deze weg reeds belichten waar het om gaat en wie weet zijn er mensen oforganisaties die ons

spontaan kontakteren om hun medewerking toe te zeggen!! Daar hopen wij een beetje op !

U kan kontakt opnemen met Annie Allemeesch in het gemeentehuis fJ 42.70.48.

J. Sdnijn,
Schepen Jeugd.

GeduÍende de kokusvakantie is er opnieuw speelpleinwerking en dit vanaf
MAANDAG 19 FEBRUARI TOT VRUDAG 23 FEBRUARI 1996.

Ook gedurende het paasverlof staat een professioneel team van monitrices klaar om uw kinderen op te
vangen vanaf:
MÀÀNDAG 1 APRIL TOT VRUDAG 12 APRIL, uitgezonderd 2de paasdag 8 april

Prijs : kinderen van Groot - Zuienkerke
75 fr per kind - 190 fr voor 3 kinderen en meer
kínderen van buiten de Bemeente Zuienke*e ( geen opva g te Zuienkerke - e kel in
Meetkerke)
125 fr. per kind - 325 fr voor 3 kinderen en meer

Cemeenteschool te Zuienkerke vanaf7.30 uur tot 8.30 uur
Spo(centrum te Meetkerke vanaf 7.30 uur

Gemeenteschool te Zuienkerke vanaf 17 uur tot 17.30 uur stipt.

Meer inlichtingen te bekomen bij de monitrices :

Marleen È 31.19.21
Martine

Opvang :

AJhalíng :

lu

6 31.25.06



ONDERWIJS

Eén van de Pieten was vroeger op school en ve elde laconiek dat de Sint slraks met de helicopter zou
aankomen. De kinderen gelooÍden het onmiddellijk, maar de grootouders keken argwanend. Kon dat
wel, was het geen grap? Door het enthousiasme van de kinderen werdcn de gÍootouders meegetrokken
naiu de speelplaats.Veelkindergezichten en grootouders stonden benieuwd naaÍde blauwe lucht te turen.
Stipt om halftwee hoorden we in de vertc het schroeÍgeluid van het toestel. Al snel doemde de helikopter
op achter de kerktoren. Een gejuich van dc oudste leerlingen slee8 op maar de allerkleinsten voelden
zich zo zelfzeker niet meer.

Na een paar rondjes landde hij in de weide naast dc school.
Daar stapte hij eindelijk op de begane grond. Er was zclfs nos een Zwane Piet mee in de helikopter. Op
de speelplaats werd de Sint onmiddellijk omringd door de leerlingen. Iedereen wilde hem een hand

Eeven of iets vcrtcllen. Eénmaal in de zaal mochl hij op zijn troon plaatsnemen. De ganse namiddag
brachten de kleuters en de leerlingen nummertjes naar voren. Zelfs de grootouders verrasten de Sint met
gezang en dans. ZclÍi de Pieten moesten behendigheidsoefeningen afleggen en ze werden gecontroleerd
door de kleuters. De namiddag wcrd afgesloten nadat elk kind zijn geschenk had gekregen. Dank aan al
de medewerkers die ervoor gezorgd hebben dat onze leerlingen cen onvergetelijke namiddag konden
beleven.

Joèl Boussemaere

BIBLIOTHEEK

Zo werkt Intemet
Bloedsporen : een reis naar de mafià.
Parapsychologie : een wetenschap in beweging
Liz : de biografie van Elizabeth Taylor
Dieren en mensen : het dier en zijn baas door de
eeuwen heen

Een eeuw van uitersten: de twintigste eeuw 19l4-1991
Costa Brava, Costa Dorada, Barcelona (ANWB reisgids)
Vrouwen met een I.Q.
De Proloog
AJs een bloem in de knop

E. Koenen
Danry Ilegens en Raf Sauvíller
Rihanl S. Broughton
C. D1r,id Helmani

Ton De Joode
Eric Hobsbown
htge E. Oosterman
Herna Btusselmans
Bert Wagendorp

Cathetirc Cookso

SINT-NIKLAAS ,r^ET E,E

EIÈLIOÏHEEL ZUIENKERKE



DERDE WERELD

Naarjaarlijkse gewoonte zetten zich ook ditjaar een 30-tal nrensen in om huis aan huis wenskaarten te

gaan verkopen. Martine Van Ltncke, de nieuwe coördinator van CÍoot-Zuienkerke. mag tevreden

terugkijken op de actie. De opbrengst bedroeg 8 1 .520 frank (een nieuw Zuienkerks rekord) Zl dankt de

bevolking en de medewerkers hiervoor van harte. Enkele mensen uit Zuienkerke gingen op I I november

's namiddags de ploeg van Houtave wat helpen: vele handen nlaken licht werk.
Zijn er mensen uit Houtave zelfdie de ploeg willen vervolledigenl
Steeds welkom !!!

J. Samíjn

Naar aanleiding van de organisatie van de vierde kerstavondmarkl

te MeetkeÍke einde december'95, delen de inrichters graaS mee dat ongeveerdrie vierden van de opbrengst,

goed voor 150.000 fr, eerstdaags zal worden overgemaakl aan Lieve BRUSSELLE. zulks nii afspraak

binnen ons bestuur
Waarom nujuist solidair met Lieve te Kameroen?

Eerst en vooral omdat Lieve uit onze eiSen regio afkomstig i§. Ze is cen dochter van Gilbert en Fran§oise

Tylleman uit Meetkerke, is geboren in 1966 en tÍad in 89 tol de missiezusters van het Onbevlekt Han

van Maria (beter gekend als de "Zusters van de Jacht") le Heverlee. Haar werd als licentiate in de

wiskunde, een lesopdracht toebedeeld in een missiepost te Kameroen. om in die taak teo volle te slagen

volgde Lieve eerst een cursus technisch Frans te Pariis cn venrok naaL haal missiepost in september

1993. In de stad Mvaa op zowat 50 km van de hooldslad Yaoude len zuiden van Kameroen. kreeg ze

eerst een lesopdracht in het college St-Thérèse: Momenteel is Lieve Brussclle cr schoolhoofd en telt die

school het recordaantal leerlingen van 437.

Verder is het ook zo, dat heel concreet met Lieve is afgesproken wat erjuisl ter plaalse gebeuÍt met de

financiële steun uit Meetkerke.
Dat was trouwens ook het geval met de besteding van de winst van de vorige kerstnarkt (decembeÍ

1993), toen de som van 220.000 fr aan Lieve werd overgemaakt.

De huidíge somvan 150.000Íx zal wo en gebruikt ter betdlíng wn schoolgeld - staatssubsidies besta1fi

er niet tneer -, behandeling vd m(tla a-patiënÍen, extra voedsel lioot geainnen die er dagelijks een

schijnend tekort aan hebben, steun voor een opva gtehuis toor t'erlalen kinderen en renoratíe tan de

school zelf.

20

1 1.I l.l l. AKIIE: resulloot

MEEÏKERKE SOLIDAIR MET KAi^EROEN \/IA



Er wordt gecorÍespondeerd tussen Lieve en ons bestuur, zodat wij op de hoogte blijven van de evolutie
van de aangehaalde ondersteuning.

De rest van de opbrengst van de keÍstmarkt zal besteed worden als startbedrag voor de inrichting van
andere activiteiten te Meetkerke, bedoeld voor iedereen. bijvoorbeeld hemieuwde afvaaÍt Blankenbergs
VaaÍje. huur springkasteel, huur van huiÍkarren met rondrit in de Moeren, bloemen- en plantenmarkt in
het loorjaar, een kleinkunstoptreden in het sportcentrum, een vi.jfde kerstavondmarkt.....

Wie wil meewerken aan deze initiatieven. of terzake enige ondervinding heeft. is bijzonder welkom.
(secr. Oostendse Steenlveg 1, 8377 Meetkerke tel, 050/31.30.60).

Langs deze weg nogmaals onze bijzondere dank aan alle personen, die meewerkten aan de vierde
Kerstavondmarkt, zonder wiens inzet dergelijk initiatief onmogelijk is.

Namens het bestuur
Chris Uan Poucke.

SPORT EN VRIJE TIJD

Bloso voorzag voor het najaar 1995 extra promotionele
"impulsgebieden" meer bepaald gemeenten die qua personeel
ziin dan andere gemeenten.

middelen om spoÍt
en/of infrastruktuur

te bevorderen in
minder ontwikkeld

Voor West-Vlaanderen werd op die manier I miuoen frank vrtgemaakt.
Concreet werd er voor orze gemeentc een bedrag van 65.000 frank voorzien, dat nog in 1995 diende
besteed te worden.

Er werd een financiële impuls gegeven aan enkele sportactiviteiten op onze gemeente nl. balgewenning,
jeugdinitiatie tafeltennis, volleybaljeugd meisjes, tumen vakantiegenoegens en tumen BGJG Meetkerke.

Hopelijk heeft dit promotieprcject een steun betekent voor de sportorganisaties op onze gemeente.

Alain De Vlieghe
Schepen van Sport

ll



VERENIGINGSLEVEN

Op 8 oktober had dc jaarlijksc paardenwijding van Meetkerke voor de vijÍde keer plaats. Deze
zonovergoten dag bood de kans aan dc paardenlielhebber uit de streek om na de wijding gezamelijk een
rit te maken door de polders-

Twaalfgespannen en evenveel ruiters warcn van de partij. Het was een bonte mengeling van verschillende
rassen; van de kleine Shetlandpony tot het Brabantse trekpaaÍd. Koelsen van allerlei types verfiaaiden
het nieuw bekasseide dorp en heel eventjes waandc men zich in een lang vervlogen tijd.

POLITIE

Erkele richtlijnen :

l. Uw ramen zijn geen winkeletaltges. Plaats geen kostbare spullen in het zicht van de voorbijgangers.

2. Zorg voor zichtbare tekenen van aanwezigheid en geef aan uw huis steeds een àewoonde indruk.

3. Laat de deuren en ramen nooit ope staan. rnaar sluit ze goed af. ook als u maar heel even weg bent.

4. Verstop uw sleutels nooit op die typische "publiek geheime" plaatsen zoals onder de mat. in de
bloembak. En hang aan uw slcutel nooit een label met uw naam en adÍes.

5. Bewijs de inbreker geen diensten door a/lerleí materiaal, zoals ladders, klein gereedschap etc. voor
hem klaar te leSgen.

6. Zorg er voor dat alle kanten van uw woning Eoed zíchtboer zrjn- Hoge muurtjes, hagen of andere
afsluitingen verhogen uw privacy. maar geenszins uw veiligheid.
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1.

8.

9.

Het inbrengen yan een code in of op waardevolle voorwerpen, ook wel merken genoemd,
vergemakkelijkt datgestolen goederen worden herkend. Registreer ook het merk, het type en eventuele
bijzonderheden van uw waardevolle goederen en berg dit veilig op.

Degelijk hang- en sluirwerl kan de diefkostbare ttd benemen. Vandaar dat de beveiliging van deuren
en ramen en in voorkomend geval ook kelderopeningen en koepels, elementair is. De plaatselijke
politie- en preventiediensten kunnen U inlichten over de zinvolheid en de kwaliteit van veilig-
heidssloten, bijzetsloten ...

Als u toch kiest voor het plaatsen van een elecÍronisch alannssrsteprr, dient U zich te houden aan
bepaalde wettelijke voorschdften.zoals de meldingsplichr bij de plaarselijke polirie, her verplichr
afsluiten van een onderhoudscontract, etc.Voor meer informatie kunt u terecht bij de politie, en
preventiediensten.

VEILIGHEID

Er was een ruime belangstelling nopens de enquëte nopens de verkeersveiligheid in de wijk Vagevuur.
Een honderdtal personen reageerden op onze vraag, en maakten, ai dan niet gegroepeerd hun wensen
bekend.

Er werden zelfs nog 9 formulieren afgegeven na de sluitingsdatum. Ook waren er verschillende mensen
die 2 formulieren indienden, om hun wensen kenbaar te maken.

Concluderend kunnen we echter stellen dat 72 gezinnen opteren voor de aanleg van verkeersplateau's of
drempels, of een combinatie van beiden.

l5 gezinnen opteren voor wegversmallingen, twee voor de aanleg van parkeerstroken.

Tenslotte vinden l l personen de huidige situatie bevredigend.

Het schepencollege zal zich nu beraden over de te nemen maatregelen. U kunt er in elk geval op rekenen
dat u tijdig zult ingelicht worden.
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GEZONDHEID

Eén vrouw op drie krijgt osteoporose. U kan deze beenderziekte nochtans bestrijden.

Vanaf februari komt er ccn universeel nurnmer 0701233 048 waarop hcl publiek een volledige
documentatie kan aanvragen over osteoporose en overde middclcn om deze beenderziekle le bestrijden.

Ben jij ook ingeènt tegen tetanus? Voldoet deze vaccinatie nog wel, of is ze reeds vervallen? Je \\ eel het

niet meer- lees dit dan maar eens.

. Wat is tetanus of wondklem pÍecies ?

Tetanus of wondklem wordt veroorzaakt door de bacterie Clostridium tetani, die vooral in de grond

ondeÍ de vorm van sporen aangeÍoffen wordt. Deze sporen zijn niet de levende bacterie zelf, maar een

geconcenheerde overlevingsvorm ervan. De mens wordt vooral besmet door sporen die in een wonde

binnendringen. De tetanus-bacterie is een bacterie die slechts in een zullÍstofarme omgeving, zoals

diepe en vervuilde wonden met veel afstervend weefsel, tot ontwikleling komt. Let wel op : in 607r

van de gevallen is de ingangspoort slechts een heel kleine wonde. In de wonde vermenigvvuldigt de

bacterie zich. Ze dringt het lichaam niet verder binnen. Ze scheidt een gif (toxine) af dat zich via de

bloedbaan en via de zenuwen verspreidt en vooral het zenuwstelsel in het ruggemerg aantast. Het gif
verhindeÍ de normale geleiding van zenuwprikkels aan de oveÍgang van de zenuwuiteinden naar de

spieren.

. Welke zijn de symptomen?

Typisch voor tetanus zijn dc spierkrampen, meestal eerst in het gelaat. met een kramp van de

kauwspieren, waardoor men de mond niel meer kan openen. Een verhoogde spanning \an andere

lichaamsspieren, rusteloosheid en slikmoeilijkheden zijn de volgende symptomen. Soms breidl de

krampaanvai zich over alle spieren uit, waarbij de ademhaling kan blokkeren. De helfl \ an de patiinten

overleeft dit niet, zelfs met een zeer intensieve medische behandeling.

. Hoe je zelf beschermen?

Doorje te laten vaccineren!
Het tetanus vaccin bestaat uit ongevaarlijk gemaakte gifsloffen. Je lichaam zal tegen die geinactiveerde

gifstof antistoffen aanmaken.wanneer er later dan toch tetanus-bacteriën je lichaam binnendringen en

gifstofproducelen, isje lichaam voldoende gewapend om het gifonmiddellijk te neutraliseren. zodat

er geen zielter erschijnsclen optreden.

ln België woÍden de kinderen een eerste maal ingeënt op de leeftijd van 3 maanden en de volgende

injecties op 4. 5 en 14 maanden. Op 6 jarige leeftijd krijgen ze nog een herhalingsinenling. Daama

volstaat een injectie om de l0jaar

. Zoje toch nog een kleiÍe ofeen gmtere wonde zou oplopen...

Let vooral op met kneus en verbrtzelingswonden, prikwonden door houtsplinters, doornen, Loesle

voorwerpen.....

l. Reinig altijd overvloedig en zo vlug mogelijk de wonde en verwijder alle vuil materiaal. Zo je

twiifelt over voldoende reiniging, raadpleeg danje huisarts.
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2. Isje laatste vaccinatie minder dan 5 jaar teÍug, dan ben je in orde. Isje laatste vaccinatie meer dan

5 jaar geleden, maar minder dan l0 jaar geleden, dan wordt een nieuwe injectie gegeven. Zo je laatste

vaccinatie langer dan l0jaar geleden is, wordt er aÍhankelijk van grootte, dieple, zuiverheid , ouderdom
van de wonde een nieuwe injectie gegeven, of wordt een volledig vaccinatieschema afgewerkt, of
moet er soms nog een dosis antigif gegeven worden.

Zo je dus nog nooit gevaccineerd bent. of het is langer dan l0 jaar geleden, of het is ongeveer l0 jaar
geleden dat je laatst gevaccineerd, ga dan best eens langs bij je huisarts. ook al hebje nu geen wondjes.

Doe het vandaag nog. want....
"Vootkome is beler ddn gerrezen,"

ledere man of vrouw van minstens l8 jaar kan zrjn toestemming of weigering betuigen voor het wegnemen

van organen na zijn dood. Het volstaat dan dat men zich bij het gemeentebestuur aanmeldt en er een

formulieÍ invult.

Her betreft het formulier: "Wilsbetuiging i.v.m. het wegnemen en de transplantatie van organen en

van weefsel na de dood."

Men kan steeds op zijn beslissing terugkomen in welke zin ook.

lndien dezc adnlinistratieve rompslomp u evenwcl vcel tc ingewikkeld lijkt, kan men zijn wil ook laten

kennen door een kàartje ORCAN DONOR CARD op zak te dragen.

Jaarliiks sterven in Belgii nog een honderd mensen als gevolg van het niet vinden van een dono.
Twaalfduizend personen zijn ingeschreven bt Eurotransplant, een netwerk dat wachtende patiënten uit
de Benelux, Duitsland en Oostenrijk groepcert.

ln België konden in 1993 op een totaal van 1.260 zieken in afwachting van een orgaantransplantatie
slechts 674 werkelijk een orgaan onlvangen.

Het is dringend nodig dat orgaanschenking deel uitmaakt van onze mentaliteit opdat de 586 anderen ook
het recht zouden hebben om te leven.

En wanneer u ofiemand die u liefis morgen de 587 ste zou worden, zou u dan voor oftegen transplantatie
zijnl

Dus...laat uw hart spreken!

Voor olle gÉi,r,enslè infoÍmolie : 021524 25
Vroog uw donor cord
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Met 785 bloedgiften (of een gemiddelde van 196, 25 afnames per inzameling), behaalden \te een ,ti?r/1r

rekord in 1995.Ne clanken icdereen van harte, die vrijwillig bloed kwam geven, de sympatisanlen die

nieuwe donoren aanbrachten. maar ook die mensen. die zich aanboden maar om medische redenen niel

toegelaten werden.

Naarjaarlijkse gewoonte ging ons "rorper" door in maart '95. Er waren I 200 deelnemers. ledereen

die bloed gaf in de loop van het afgelopen jaar werd uitgenodigd om eraan deel te nemcn aan een ware

gunstprijs en kon zich laten vergezellen van iemand die de ware kostprijs betaalt. Alle gevierden namen

gratis deel aan dit feest.

Naasl subsidies en sponsoring wordt onze kas gespijzigd door - in kleine mate - de verltuur wm on:e

champagneglazen en door de opbrcngsl rdn de ,eedeha dsbeurs voor kinderspullen die we reeds

driemaal inrichtten. Dit jaar kwam dc Sint er op bezoek met een klein geschenkje voor de aanwezige

kinderen.
Tijdens de inzameling van december kreeg elke bloedgever een kleine attentie. een zakje $afeltjes

aangeboden door de Vriendenkring cn gebakken door de bestuursleden. Elkjaar verweÍken $e hiervoor

40 kg deeg; gelukkig hebben we naast onze bestuursleden hulp van losse medewerkers.

Zuienkerke staat procentgewijs À:Àn de top vafi de regio: naast onze eigen bevolking komen heel !\'at

mensen uit naburige gemcenten om hier bloed te Seven en daarna in een gezellige sfeer een glaasje te

drinken.

Realiseert u zich dat ook uw blo€d voor iemand het verschil kan betekenen tu§sen leven en dood?

We zouden het fijn vinden u als nieuwkomer te mogen begroeten!

Wij verhuren tot 200 champagneglazen aan 5 fi/stuk. Inlichtingen bl
J. Samijn t 41.19.35.

.1. Sanijn

Iedereen heeft er wellicht als iets van opgevangen. Op I januari 1996 starlte Kind en Gezin met een

strategisch plan dat in 5 jaar tijd moet leiden tot een grondige vemieuwing van de werking.
De doelstellingen die vooropgesteld zijn kan men als volgt samenvatten :

l. Goed uitgeruste consultatiebureaus die ook 's avoíds bereikbaar ziin.

De raadplegingen of de "wegingen" zoals de consultatiebureaus soms nog genoemd werden zijn
vemieuwd. Men opteerde voor mindeÍ consultatiebureaus. Dit houdt in dat vele gezinnen grotere afstanden

moeten afleggen- Ín ruil daarvooÍ worden er wekelljks meerdere consultaties gehouden. Er is minimum
I avondzitting per week, zodat ook werkende ouders met hun kind op consult kunnen komen.
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2. Meer tijd en aandacht voor ouders en kind tijdens coísultaties en huisbezoekeÍ.

Huisbezoeken blijven een belangrijke pijler van dc dienstleÍlening. vooral tijdens de eerste drie maanden
na de gebooÍe. Tijdens de consultaties zullen de aÍs en de sociaal verpleegkundige meer tijd uittrekken
voor begeleiding. Gezinnen met problemen zullen intenscr begeleid worden.

3, Meer steun en begeleiding bij verzorging eÍ ontwikkeling van het kind.

Alle gezinnen kijgen voor, tiidens en na de geboorte ondersteunende begeleiding.
De sociaal verpleegkundige kan zich in de vernieuwde werking beter richten op haar taak als
gezondheidsvooÍlichter en opvoeder (verzorging, voeding, veiligheid, opvoeding ....)
De aÍs van zijn kant volgtde medische aspccten (medisch onderzoek. biometrie, vaccinaties..-) grondiger
op.

4. Meer samenwerking en overleg met ouders , hulpverleners eÍ artse[.

5. Permanente bereikbaarheid van de verpleegkundige,

Wat betekent dit nu voor ZuienkerkeJ
Het consultatiebureau datjarenlang onderdak vond in her gemeentehuis sloor op 31.12.95 zijn deuren.
De huisbezoeken worden verdcr gebÍacht door Mia Bcsaen-Ceenaeme. Zij vcrtelt u waar de
"consultatiebureaus nieuwe stiil' Tich hevinden.
U kan er uirsluilend terecht na afspraak (mct kinderc tot 30 maandefl).
Mia Ceenaeme is elke morgen tussen 8 en {3-30 uur bereikbaal op her nummer 050/42.57.97.

Wij zoeken heel dringend bloedgevers met àloedgroep B+ (por;itief) die beÍeid zijn bloedplaaries af re
staan voor een inwoner van onze gemeente die heel erg ziek is.

Gezien de emst van de ziekte kan die athame enkel in Gent gebeuren enteneinde bloedplaatjes van zo
weinig mogelijk verschillende donoren te moeten toedienen wordt gevraagd, dat wie ztn naam opgeeft,
bereid is om gedurende een zekere periode: ongeveer om de 14 dagen bloedplaatjes af te staan.

Wij zijn ons terdege bewust dat er hier een heel grote inspanning gevraagd wordt aan de donor, maar wl
willen mee helpen vechten voor het leven van deze patiënt en mede-Zuienkerkenaa. Wij wachten op U!
U mag uw naam opgeven bij Freddy Decancq (ten gemcenrehuize rel. 42.70.48) of bij J. Samijn
(te1.41.19.35).
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Levenslijn is een campagne van VTM ten vooÍdele van het N.F.W.O., het Nationaal Fonds \ oor

Wetenschappelijk onderzoek.

De voÍige afleveringen van LEVENSLIJN werden een ongelooflijk succes en lagen aan de basis r an

doorgedreven wetenschappelijk onderzoek naar kanker, ziekte van han en bloedvaten' Multiple Sclerose

en Astma en longziektcn.

Levenslijn 1996 hceft als doel gelden te verzamelen ten behoeve van fundamenteel

domein van DIABETES.
Alle fondsen komen onmiddellijk en integraal terecht bij het Nalionaal Fonds voor

Onderzoek.

onderzoek op het

wetenschappelijk

Diabetes ofsuikerziekte is een chronische aandoening die een lichamelijke en geestelijke last veÍoorzaakt

en die statistisch gezien behoort tot de 5 belangrijkste doodsoozaken. In Vlaanderen zijn er 150.000

gekende en minstens evenveel ongekende suikerzieken.

Reden genoeg dus om de actie te steunen.

wii laten langs deze weg weten dat scholen, verenigingen, organisaties, die stickers willen verkopen die

kunnen komen afhalen op het gemeentehuis.

De prijs van een zelÍklever bedraagt 100 fr
Geihteresseerde verenigingen moeten slechts betalen na verkoop.

BURGERLIJKE STAND

ARNOUS?'EyE. Nieuwmunster, en aUC(ER CERLINDE, Nieuwmunster, gehuwd op 8 december 1995'

DEJONCKHEERE GEERI Gistel. en (ERCKHOF lSABEL,Houtave, gehuwd op l9 december 1995'

BETRENS JANA, dochtertje van Mikisz Heidi en van Beirens Koen, geboren te Brugge op 24 oktober

1995.

VINCKIER CHARLOffE dochtertje van Vlietinck Inge en van Vinckier Patrick. Seboren te Brugge op

6 november 1995.

STULTJENS BEA, dochtertje van Blomme Damienne en van Stultjens Erwin, geboren te Brugge op

7 november | 995.

vAN LA,NDSCHOOT CfNffl,r,4, dochtertje van vandevelde Betty en van Landschoot Thierry, geboren

te Brugge op l3 novembcr 1995.
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VANDERBEKE FELINE, dochtertje van Landuyt Chístine en van Vanderbeke Georges, geboren te
Deinze op 20 november 1995.

CALLENS MARIE-ELINE, dochrertje van Gos Marie-paule en Callens Joris, geboren re Knokke_Heist
op l3 december 1995.

DILLEMANS I-AURA, dochterrje van Sintobin Kathleen en Dillemans Bruno, geboren te Brugge op l2
december 1995.

SCHOOIWAERE MARCOT, dochtertje van Slembrouck Marie paule en van Schoonvaere Guido, geboren
te Brugge op l8 december 1995.

MICHIELS JONATHAN, zoontje van De Coussemaeker Nancy en van Michiels Christof, geboren te
Brugge op 20 december 1995.

UANNESTE ALBERT, wonende te Zuienkerke. overleden te Brugge op l6 oktober
Verwaerde Paula.

1995. echtgenoot van

LEPER MARIE. wonende te Znienkerke, overleden te Brugge op 9 november 1995, echtgenote van
Roffiaen Roger

DEFRAYE RËNATUS, wonende tc Nieuwmunstet overleden te Brugge op I december 1996, echtgenoot
van Stoop Elza.

DE KIMPE EDUARD. wonende te Meeikerke, overleden te Zuienkerke op 25 december 1g95, ongehuwd.

MUCHAL HABIB-UR R4HMAÀ, wonende re Antwerpen, ovededen te Zuienkerke op 2 januari 1996,
echtgenoot van Mughal Rakhshandra Akther

2r)



O.C.M,W.

een thuiszorgdienst van het OCMW

Soms kan er tijdelijk, bijvoorbeeld na ontslag uit het ziekenhuis, nietmeer gezorgd rvorden voor het

schoonmaken van de woning. Misschien is de wekelijkse onderhoudsbeurt voor u een \.eel te zware

karweiEewoÍden...
Dan kunt u terecht bii de poetsdienst van het OCMW.

Deze dienst. waarop steeds meer zuienkerkse gczinnen een beroep doen, zorgl vooÍ het afstot'tèn en

stoizuigen. het onderhoud vàn de keuken en het sanitair, het dweilen, het schuren en het boenen ran

houtwerk en de meubelen, verder ook het wassen van de ramen en gordiinen, het verschonen \an de

bedden. hel schoonmalen \ an de .loep..

Een aanvraaS richt U of Uw buur, familie tot de sociale dienst van het OCMW' De maatschappelijk

werker bekijkt samen met u wat u van dienst verwacht en wat u zelf nog wil en kan doen Per gezin kan

wekelijks (uitzonderlijk om de 14 dagcn) een halve dag poetshulp Eeboden worden Bij een grote

schoonmaak of evcntueel andere werkjes kan de duur worden aangepast. De kostprijs per uur wordt

berekcnd volgens de inkomsten van de gebruiker(s). Telens wordt een reglement ondergetekend waar

cllc af\praken noB een. mooi neergcschreren u rjn.

Hoewel de poetsdienst de enige eiSen thuiszorgdienst is van ons OCMW kunt U steeds terecht bt de

sociale dienst voor inlichtingen of bemiddelingen voor vb war-ne maattijden. gezins of bejaardenhulp.

klusjesdienst, ziekenoppas, kon- ofdagopvang, noodoproepsystemen.... Er bestaat immeÍseen intense

samenwerking tussen het ocMw van zuienkerke en de vcrscheidene private thuiszorSdiensten \\'aarnaal

de aanvrageN eventueel doorgestuurd kunnen worden.

Inlichtingen:
Sociale dienst oCMW-Zuienkerke, Antoine Pemeel, Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke. 050/'127998

De O.C.M.W.-begroting voor het dienstjaar 1996 werd. met gunstig advies van het overlegcomité

O.C.M.W.-GEMEENTE in datum van 7 december 1995. door dc Raad voor Maatschappelijk Welzijn

goedegekeurd op 2l december 1996

In wezen wijkt de begroting voor het dienstjaar 1996 niet veel af van de begroting voor het dienstjaar

1995. Ter verduidelijking enkele losse maar toch kenmerkende cijfergegevens:
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ARTIKEL BECROTINC I995 BEGROTING I996

ONTVANGSTF,N

Bijpassing gemeente 3.695,145 1.099.2t9

Bijzonder Fonds voor
Maatsch. welzijn 208.288 290.420

Verhuringen 793.028 819.578

Poetsdienst tussenkomst
Ícchthebbenden 200.000 200.000

Staatstoelase GECO's 230.000 230.000

Boni vorig dienstjaar 2 1t'7 491 r.726.158

UITCAVEN

Alpenlcne administratic 2.834.500 3.i81.500

Sociale bijstand 5..101.000 5.836.000

Poetsdienst 1.006.000 1.006.000

SAMENVATTING VAN DE GOEDGEKEURDE BEGROTING I996

Begroting 1996 Ontvangsten Uilgaven saldo

Cewone dienst 11.341.552 I L3.11.552 i)

Buitenge$one dienst r.536.890 r.536.890 0

Het spreekt voor zich dat de begrotingscijfers geen weergave zijn van de reële uitgaven en klemtonen
daarin. Hel O.C.M.W. ZUIENKERKE stelt 4 mensen tewerk, heeft een totaal aparte administratie en
bestuur en heeft daarbij enkel wat te verwaarlozen inkomsten uit een beetje landbouwgrond, verhuur
van 5 bejaardenhuisjes en wat subsidies. Het O.C.M.W. heft geen belastingen. Vandaar dat enkel de

gemeente als "belastinginner" het O.C.M.W. moet betalen. Die belasting ziet U onder: "bijpassing van
de gemeente". Lees die term dus nooit als bijpassing van het O.C.M.W.-"tekort".

De mooiste dienst die wij de inwoners kunnen geven is onze directe betrokkenheid op de sociale noden,
op Uw welzijn. Ook ditjaar gaan we ons daar blijven op toeleggen. Een kone schets wordt hiemaast al

gegeven. Lees het misschien voor Uzelfofwellicht is die info interessant vooreen vriend(in) offamilielid.
Wij komen op voor Uw welzijn.

voo rziÍte r O.C.M. W. ZU I EN KER K E

DEJONGHE B.
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iIUGO$}ÀCKTRS
- ELECTRICITEIT - SANITAIR -
- CENTRALE VERWARMING -

ó

Oostendse steenweg 83 - 8377 Zuienkerke

Z Tel. 050/31 96 76 - Fax 050/31 51 78

- GEREGISTREERD AANNEMER

I vll | 1l ll ll 11 ll ll llIl . ERKEND BRANDERTECHN|CUS
Ll!LlLl!LlL,lLlLll_luh . HERSTELLTNG HU|SHOUDA?qARATEN

ASWEBO
AANNEMERSBEDRIJF NAAMLOZEVENNOOISOHAP

lndustriepark - Drongen 26
9810 Gent
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dliinlk nnqlnlieJne
Blonkenbergsesteenweg 3l - 8377 Zuienkerke
Íet. O5O/41 42 63
Fox050/41 72 32

ALLES VOOR DE TUINI

zooi- en plonlgoed, bloembollen, perkplonten, gíoszoden, polgronden, tuÍ, sierschors
meststoffenr orgonische, biologische en ondere spíoestoffen: biologische en sche kundige
tu ngereedschoppen,
tuinversieringenr wilsteen beelden, kobouieís ëd.
broeikossen, serres, lodders 'solide', boíbecues vooí binnen en buiten
tuinmeubelen: LAWN COMFORI kunstslot n l0 veÍschillénde kleuren met gorontie von 5loor
oluminium siermeubelen
nduslrièle gossen: zuurstof, stiksïof, orgon, lucht, heiium, woteístof, píopoon tot bollongos
medische gossen: zuuÍstof, lochgos, lucht e.o.
hoÍeco gossen: koolzuuí (topinst.) en Guinness gos (topinsi.)
olle mogélijkè veípokkingsgossen vooÍ voedingsworen
GRASMAAIERS, ZTMAAIERS, TUINTRAKTOREN, TUINFREZEN, MOTOCULÍEURS,
KETTNGZAGEN, HOUTHAKSELAARS, BOSMAAIERS, BLADBLAZERS

. Eigen hersroldlenst . eigen slijpdiensl voor trommèls en kéftlngen . deskundig odvles
. degelijk moteriool

Zo de
beleggingsstrategie

Zo de hank
ln de KBlondsenwaaier zl beslisl een beleggingdie

Van obligalies oveÍ aandelen tot vastgoed.
Van reglonale lol inlelnalionale spÍeiding.
Van éénmunl lot éénbeursbeleggingen.
Prospecluse- rnÍorÍài.e vrnol u,,r elL XB-kànloor

(BEDIETBAN( THU S B J OE BANK VAN NIER

SCHILDER. EN DEKORÀIIEBEDRIJF

BRAEM HERMAI{

wIIlif,{NSTRÀdT 17

8377 ZUIENKERJ(E

TEL.TB{X 050/31 26 28

Sc hílder e n be hangw erke n

Spuíten vat meerkleu ge afwerking op wanden

Plaatse n van v loe r b e kleding

*+* Grulis.ldt1ies ***

J.t



MENSEN VAN BIJ ONS

Na l5 jaar trouwe en nauwgezette dienst en een steeds ingewikkelder geworden administratie, verliet
Medard Deloddere met ingang van 96 de kerkraad van Meetkerke.waarvan hij secretaris was.

Philippe De Merisse werd bereid gevonden hem op te volgen.

Voortaan zal de Kerkaad dus als volgt samengesteld zijn :

de leden tan rcchtswege <íjn :
Pastoor Bemard Debeuf en Jeannine Samijn. schepen
vrkoze lede zijn :
Oerard Declerck (voorzitter), Gilben Brusselle (penningmeester). Philippe De Merrisse (secretaris),

Van Hoorenweder Marcel en Demaecker Fernand.
Wij danken Medard voor al het werk dat hij decd voor de parochie O.-L.-Vr. Meetkerke en wensen
Philippe veel succes toe en hopen op een verdere goede samenwerking.

VARIA

Euro-Children is een organisatie die ervoor zorgt dat kinderen die in moeilijke sociale omstandigheden
opgroeien hun vakantie kunnen doorbrengen bij gastgezinncn. Ook in 1996 wil Euro-Children meer dan
1000 kinderen de kans bieden hier hun \akantie door te brengen. Misschien hebt U de mogelijkheid hen
deze kans te bieden. De onthaalgezinnen hebben steeds vrije keuzc wat betreft de leefttd en het geslacht
van het gastkind.
Er komt een groep kindeíen riÍ KrooÍië.
De data. vdn 2 juli tot 26 juli - r,dn 25 julí tot 2l ougustus-
Andere kinderen kom en ut Noord- lerland. Leeftijd : varieert tussen 9 en l2 jaar.

De daÍa I ta ljuli tot 3Ojuli - van 2ó julí tot 22 augusnls.
Tenslotte komt er een groep kinderen uit Tjechië en Slowakije. Leefti.jd : gaat van 9 tot 13 jaar.
De data: rd,l ljulitot25juli -wn24juli rot 20 augusíLts.

Een uitgebreide inlichtingenbrochurc wordt gratis en zonder enige verplichting bezorgd, op eenvoudige
schriftelijke of telefonische aanvraag.

Euro Children vzw
Karel Minstraat 2
2O2O ANTWERPEN
03/247.88.50

Vriefidet* fit g Eu ntC lti ldrett
WesÍ -V l.tufi de rc /Rik Dev,oe Ie

RoterUstrudt 23
8860 LENDELEDE 051/ 31.6ó.90

frenxqr,noy4ryoerEo.-L.-vRouwmeerksnrÉ-------------l



AKTIVITEITENKALENDER

iedere rnaandagavond is er turnen vanaf 19.30 uur tot 20.30 uur (uitgezonderd de schoolvakanties) in
de sportzaal van de gemeenteschool , ingericht dooÍ Vakantiegenoegens Zuienkerke
iedere maandag zijn er volksdansen in de cafetaria van de gemeenteschool van 14 uur tot l7 uur, ingericht
door KBG Zuienkerke
iedere dindagnamiddag in "BoldeNhof' kaartnamiddag KGB Zuienkerke

iedere dinsdagavond vanaf2l u volleybal door VLM
woensdagnamiddag (om de 14 dagen) kaartnamidda8 in hel sportcentrum van Meetkerke voor leden

van de Bond der gepensioneerden van Meetkerke
iedere donderdagavond ping-pong in de gemeentelijke sportzaal

iedere vrijdagavond komt het koor van Nieuwmunster bijeen in de Sint-Bartholomeuskerk vanaf
19.30 uur tot 2l uur.

iedere zaterdagavond aerobic in de gemeentelijke spoÍlzaal

FEBRUARI 1996

zaterdag 3 februari 1996 kidetten heren Mehoni - Gistel om l0 uur
miniemen heÍen Mehoni -Vepako om 13.30 uur
scholieren heÍen Mehoni - wervik om 17.30 uur
prov. dames Mehoni - Koekelare om 20.30 uur

zondag 4 februari 1996 kadetten dames Mehoni - Wingene om 14 uur
prov. heren Mehoni - Sijsele om 17 uuÍ

maandag 12 februari 1996 " wokken. We doen een knipoog naar het Oosten."
lesgeefster Mevr. Keereman Rita
KvLv Nieuwmunster - de Bommel om l9 u.

vrijdag l6 februari 1996
zaterdag 17 februari 1996

zaterdag 17 februari 1996

zondag l8 februari 1996

toneelvoorstelling Kleiem vanaf 20.00 uur in de

gemeenteschool

voetbal Transport De Rese te Meetkerke om 15 uur

toneel Kleiem om 19.30 uur

maandag 19 februari 1996 " Koken mel olUfoiic" door Mevr. Keereman
KVLV Nieuwmuntcr - Bommel om l9 uur

vrijdag 23 februaril996
zaterdag 24 februari 1996 tonccl Kleiem om 20 uur
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MÀART 1996

vrijdag I maart 1996
zaterdag 2 maart 199ó

vrijdag I maart 1996

zaterdag 2 maart 1996
zondag 3 maart 1996

zondag 3 màart 1996

vrijdag 8 maart 1996
zaterdag 9 maart 1996

zaterdag 9 maart 1996

zondag l0 maart 1996

zondag l0 maart 1996

zaterdàg 16 màart 1996

zondag 17 maart 199ó

dinsdag l9 maart 1996

vrijdag 22 maart 1996

zaterdag 23 maart 1996
zondag24 maart 1996

zaterdag 30 maart 1996

toneelvoorstelling door " De Bommelaar" om 20 uur

kaanrng cycloclub A-team'in de caferaria van

de gemeenteschool

miniemen dames Mehoni - Dudzele om 15.30 uur
prov. dames Mehoni - Slov om 17 uuÍ

dag van de muziek in de sportzaal om 1,1.30 uur

toneel door de Bommelaar om 20 uur

souper van de bloedgevers in de gemeentelijke
sportzaal van Zuienkerke

toneel door de BommelaaÍ o,1 18 uur

miniemen heren Mehoni - Bredene om l4 uur
miniemen dames Mehoni - Sint Joris om l6 uur
scholieren dames Mehoni - Packo om 18 uur

kadetten heren Mehoni - Vepako om 10.30 uur
miniemen heren Mehoni - Diksmuide om 13.30

miniemen dames Mehoni - Sijsele om 15.30 uur
scholieren heren Mehoni - Oostende om 17.30 uur

kadetten dames Mehoni - Sint Joris I om lil uur

bloedgeven in de gemeentelijke sportzaal van
16 uur tot 20 uur

CM in[o-avond orer allergieën in de cafelaÍia
van de gemeente\chool van 20 tol 22 uu-

pÍov. heren Mehoni - Kachtem om 15.45 uur
kadetten dames Mehoni - OIva om 14 uur
prov. dames Mehoni , Smashing om 15.45 uur

kadetten heren Mehoni - Koekelare om 10.30 uur
miniemen heren Mehoni- Torhout 2 om 13.30 uur
miniemen dames Mehoni - Wingene om 15.30 uur
scholieren heren Mehoni - Torhout om 17.30 uur
prov. heren Mehoni - Eernegem om l7 uurzondag 3l maart 1996



APRIL 1996

zaterdag 6 april 1996

zaterdag 13 april 1996

zoÍdag 14 april 1996

zoÍdag 14 april 1996

dinsdag 16 april 1996

zaterdag 20 april 1996

zotJ,dagzl apÍil 1996

zondag 2l april 1996

zordag 28 april 1996

prov. heren Mehoni - Moorslede om 15.45 uur

miniemen heren Mehoni- Knokle om 13.30 uur
miniemen dames Mehoni- Torhout om 15.30 uur
prov. dames Mehoni - Ruvo om 17 uur

tomooi polderpalet in de sportzaal van de gemeentelijke
basisschool Zuienkerke

KVLV Nieuwmunter in de Bommel om 19.30 uur
"lncontinentie" thema door dokter Van den Bon

kadetten heren Mehoni - Bredene om 10.30 uur
scholieren heren Mehoni - Markeom l7.30uur
kàdetten dames Mehoni Knokke om 14 uur
prov. heren Mehoni - Bevo om l7 uur

Meetkerkse MoeÍentocht - Sportcentrum Meetkerke
organisatie : sportÍaad

schoolfeest van de gemeenteschool Zuienkerke

OPROEP AAN AL DE VERENIGINGEN

STUUR ONS TIw JAARKALENDER EN UW ACTIVITEITEN OP.
WIJ PTJBLICEREN ZE GRATIS.

ABBÀ
vetzeletlngen

MICHEL BEIRENS
ERNA WLLEMS
Oostendse Steenwes 92 - 8377 Houtave - Zuienkerke

tel.050/31 97 39 - Jax: 050/31 ll 5l

ALLE VERZEKERINGEN
HYPOTHECAIRE LENINGEN

AUTOFINANCIERING

En vooral een rakbekwdfie service

l8



EANK

Uw lening

rond in

20 minuten.

GamccntclocdlGt

Gemeentekrediet
VOF BONTE, PARDO
Westkapelse Steenweg 27
8380 DUDZELE (Brugge)
Tel. 050/59 99 63 - Fax 050/59 91 86

N,teetkerkestraat 14
8377 Zuienketke
Tel. 050/41 28 06

domeskopsolon

CIDITCID
de decker chontol

kerks'tíoot 18 - 8377 Zuienkerke
telefoon 050/41 84 14

BI DEMEULEMEESTER

- RONNY
BVBÀMNNEMEFSBEDRUF

OPENBARE EN PRIVATE WERKEN

Cruntl- .n Nesenknetken. AÍbrual en rioteti\srerken.
AanleAS.n wn oprittèn, porkiBt a tenden.
Izvren wn íeenrlde, zand en teeloail..
Lvren en plaatèn eancite es en s.Plkch. puten.

OGlend!ë.1€.nmg 7 - 8377 ZUIEN(ERKE-HOIJTAVE
Tel. O$/31 67 l3 . Mobllotoon 07523 56 72 _ Tèlër.t 050131 02 81,

Kopsolon domes en heren
zonnebonk

COIFFEURE YVETTE
SPECIALITEIÏ SNIT EN BRUSHING

OPSTEEKKAPSELS

Tel, 050/54 45 79
Conodezenstrooï 88

8380 Lissewege

Polderelectro
Romain Liebaert-Willaert
HeeNveg 20 - 8377 Zuienkerke

Badio & TV technicus
OFFICIELE PHILIPS DEALEB

Eigen hersteldienst: tel. 050/32 03 80

Makkeliiker
kan het niet.



MELDINGSKAART

Het gebeurt maar al te vaak dat er iets defekt ofbeschadigd is.
Om dit op een ietwat vluggere manier op te lossen, is hier de meldingskaart.
Kodom : wanneer bij u in de buurt de openbare verlichting defekt is, het wegdek beschadigd is,
dolen verstopt zijn, er muskusratten zijn, knip dan deze bon uit , lnl het duidelijk en volledig in en
stuur het op [aar het gemeentebestuur, Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke.
Voor d ngende gevallen kan u ook bellen naar de technische diensl op nummer 41.75.77 ofnaar
het gemeentehuis op nummer 42.70.48.

NAAM:

ADRES :

MELDING:

I


