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POLDERKRANTJE, ianuari 1997

Driemaandelijks tijdschrift van het

College van Burgemeester en Schepenen.

verantwoorde lij ke uitgever:
Jeannine Sanin

Dit tijdschritr wordt gratis aan de bevolking aange-

boden door het Gemeentebestuur in samenwerking

met alle adverteerders.

Verspreid: 3l januari, l5 april, 15juli, l5 oktober

Artikels zijn altijd welkom. Gelieve ze I maand voor
het verschijnen binnen te brengen.
De redactie behoudt zich het recht voor aÍikels te

wijzigen, in te korten ofniet te publiceren.

Geinteresseerden voor publiciteit kunnen steeds

rerecht bij
Redactie P o lde r krantj e

Gemee tehuis, Kerkstroat 17,

8377 7.uíenkerke

te1.42.70.48

NUTÏIGE ÏELEFOONNUÀI,vlERS

gemeentebestuurzuienkerke 42.70.48 (fa(42.85.45)

techÍische dienst 41.75.'71 ffax4l;75;77)
OCMW 42.19.98 (fa\ 42.19.98)

PWA 42.10.48

Veldwachter Marc TimmeÍman 42.70.48

Rijkswacht

BraldweeÍ De Haan

101 of41.10.05

100 of 4l .20.20

ElektrabelBla.kerberge 41.7934
(ook voor de wateÍbedeling)

na de diensturen 059/34.04.10

OPENINGSURf, N GEMEENÏTIIUIS

Het gemeentehuis is iedere werkdag open van 9 uur tol

12 uur en de woensdagnamiddag van 13 tot 16.30 uur

Andere namiddagen is het gemeeítehuis gesloten.

Op de seede en vierde woensdag van de Íaand is het

gemeentehuis open tol 19 uur: 12 en 26 febmari. 12 en

26 maaÍ. 9 en 23 april 1 997

Het gem€entehuis zal geslottn ziin op pià§![83nlbg

31 maart 1997.

OPENINGSUREN POST

ledeÍe werkdag van I I tol 12 uur

Redactieraad: Jeannine Samijn, Freddy Decancq, Antoine Pemeel, Ann Michiel§.

OPHALING HUISVUIL
Het huisvuil wordt niet opgehaald op paasmaandag 3l maart 1997.

Ophaling Houtave, Meetkerke en Nieuwmunster: dinsdag 1 april 1997.

Ophaling Zuienkerke: woensdag 2 april 1997.

OPHALING SNOEIAFUAL
donderdag 20 februari, 20 maart ell 24 april 1997

Per ophaalbeuÍ betaalt U 500 frank. Vooraf het gemeentehuis verwittigen.

OPHALING KGA

woensdag 16 april 1997. Vooraf het gemeentehuis verwittigen.

OPHAUNG OUD PAPIER EN KROONKARKEN

Telkens de eerste woensdag van de maand. Wanneer de ophaling van hethuisvuil wegens een officiële feest-

dag naar een andere dag wordt velschoven, dan wordt het oud papier ook later oPgehaald.

Data: woensdag 5 februari, 5 maart en 9 april 1997.

Papier stevig samenbinden of in een kartonnen doos steken.

OPHALING GROF HUISVUIL
donderdag 13 febmari en donderdag 17 april 1997.

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



WOORD VOORAF

Beste medeburgers,

Alweer is het een ioor geleden, dot wij elkoor geluk, voorspoed en een goede
gezondheid toewenslen. Komen die woorden oltijd recht uit ons horl, don bliikt
het ochterof, dol het voorbiie ioor oon sommigen onder ons zwore kloppen heeft
uitgedeeld, in Zuienkerke, en ver buiten onze gemeeniegrenzen...

De mossole sympolhie von mensen in nood heeÍt velen moed gegeven, heeÍi
velen leren reloliveren.

Toch hou ik er oon in noom von hel schepencollege, de leden von de
gemeenlerood en in mljn noom, U en uw dierboren een prochiig 1997 toe le
wensen.

1996 is op gemeenteliik vlok ongeÍwiifeld het ioor geweest von de renovolie von
Houtove dorp (met doi dossier hebben wij vook de heod lines in de pers gehoold,
onder meer met de voorspelde dood von een koebeest) von het gemeenlelijk
notuurontwikkelingsplon, von de Íielsroute, von het onlluikend slrucluurplon
Zuienkerke, dol een oonvulling zou moeien ziio op hei struciuurplon Vloonderen
en hel slrucluurplon kustzone.

Wii zullen in 1997 de voltooiing beleven von Houtove Dorp en de persleiding
von Houtove noor Meetkerke. lk durf nu ol te stellen dot Houtove prochlig zol
gerestoureerd ziio, tol grote vreugde, zo hoop ik olthons, von de inwoners. Wont
sommigen blijken nog steeds te vergeten, dot in een mooi gerestoureerd dorpje,
de eigendommen von de portikulieren gevoelig in woorde stiigen.

Dit dossier vormt don ook het voorlopig sluitsuk von de sonering von onze
gemeenle. Ook nog in Houtove, zullen, woorschijnlijk in Íebruori, de
infrostructuurwerken voor de verkoveling von het LindenhoÍ oongevoi worden,
zodoi in het nojoor kon begonnen worden met de verkoop von de bouwgronden:
zo zol een oude droom von he1 schepencollege in vervulling goon : betoolbore
gronden ter beschikking slellen von jonge gezinnen ... lot spiiÍ von wie het beniidi.

De veiligheid von onze gemeenle bliift onze oondocht weerhouden : Zuienkerke
wordt doorkruisl door enkele druk bereden gewestwegen, ols door zijn de
Blonkenbergse, de Brugse en de Oostendse Steenweg. Wii hebben bij heÍ Bestuur
der Wegen oongedrongen om de verkeersveiligheid le oplimoliseren.
Voor de Elonkenbergse Sleenweg werd ons voorslel om de loegonkelijkheid veiliger
te moken olvost weerhouden : er komi een ongeliikvloers olzonderliik Íietspod
noor de kruising met de Blouwe Toren loe, zodot de fietsers ongehinderd het
drukke verkeerspunÍ kunnen dworsen.
De kn-rising Vogevuurstrool - Blonkenbergse Steenweg, zol mede opgenomen
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worden in de verkeerswisseloor Blouwe Toren, wonl zools ie weet zullen dit ioor
de werken lot rechtlrekking von de expressweg storten, hetondergronds brengen
von de Blonkenbergse Steenweg het volgende ioor.
Tevens wordt een studie gemookl om de kruising Blonkenbergse Sleenweg met
Polderwind, Nieuwe Sleenweg en Vierweghe te verbeleren.
De wegversmollingen oon de Prins Leopoldstrool ziin goedgekeurd in de
gemeenlerood, en onlongs nog door de bevoegde minisler, zodoi eerlong deze
zone verkeersveiliger zol gemookl worden.
ln de wijk Vogevuur komen in I 997 verkeersremmende mootregelen. Wii hebben
een studiebureou opdrochl gegeven de besl mogeliike formule te bestuderen.
Blijfi de Nieuwe Steenweg: iedereen zol reeds opgemerkl hebben dot de multo
novo regelmolig ziin werk doet, en het begint, dunkt me, resulloten of te werpen:
wees ervon overiuigd, beste mensen, dol wij geen medeliiden zullen hebben met
snelheidsduivels, die onze dorpskommen onveilig moken. Het Bestuur der Wegen
heeÍt zich sierk gemookt de wegversmolling ter hoogle von het huis Verleye op
dezel{de breedte le brengen ols de vorige wegversmollingen.

Als ie de berichten in kronlen leesl, oÍ rodio of televisie hoort, don weet ie op hel
einde niel meer wol er nu oon de hond is in ons lond : leven wii nog sleeds in een

diepe crisis, is het einde von de tunnel in zicht, oÍ ziin wii donk zii de Mooslricht
norm von 3 proceni oon een enorme heropleving von onze economie toe?

Wii holen olvost onze Moostrichi norm in Zuienkerke: dynomische oonpok von
de zoken, zuinig beheer, gezonde finoncièn, en veel oondocht voor de
tewerkstelling : het is olliid onze bedoeling geweesi de moximole tewerkslelling
oon de gemeenÍe Íe beogen. Wii hebben een took ols vongnel voor minder
geschoolden, enerzijds, en onderzijds zullen bijscholing en troining centrool stoon,
wonneer het nieuwe CAO in voege treedt: wii moeÍen invesleren in ons personeel,
teneinde de uitdogingen von de éénentwintigsle eeuw oon le kunnen, dil om
onze bevolking nog beter te dienen.
Feit is en bliift dot de hogere overheid niet sleeds consequent is noor de gemeenten
ioe: nog steeds worden ons meer en meer loslen toegeschoven - ik denk hierbij
oon het Sociool lmpuls Fonds, dol onze gemeenle en OCMW een nieuw dynomiek
oplegl, zonder biikomende middelen - ik denk hierbij oon de grole moeite die
wij ondervinden om goedkeuring von de inplonting von ons conÍoinerpork te
krijgen.
Wordl hel niet een beetie tiid dot de regering ons gerust loot, en ons onze eigen
boonties loot doppen: kleine besturen hebben in hel verleden bewezen, en

bewijzen nog steeds betere beheerders von de Íinonciën te zijn, don groie sleden
oÍ regionole en federole regeringen.

lk doe hier ook nog een oproep lot wol wii noemen de ondergeschikte besturen,
teneinde hun finoncién te beheren ols een goede huisvoder : de meeslen hebben
de boodschop goed begrepen, wont hel is moor ols we oon een zeel lrekken dol
we kunnen komen woor we moeten komen: een welvorend Zuienkerke, mel
niets don oongenome ospecten in de leeÍ- en werkwereld von onze medeburgers.
Nogmools miin beste wensen voor 1997.

uw burgemeester
Henri Cuypers.
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GEMEENTERAAD

Teneinde verwarring te vermijden besloot de gemeenteraad aan volgende straten de aanduiding Noord
en Zuid toe te voegen: Blankenbergse Dijk, Westernieuwweg. Oostemnieuwweg. De nummering van

de huizen blUfl ongewijzigd, zodat de hinder voor de inwoners miniem is.

Het plaatsen van wegversmallingen langs de Prins Leopoldstraat werd goedgekeurd. Daardoor zal de

veiligheid van de zwakke weggebruikers en de jnwoners gevoelig verhogen: dit besluit werd inmiddels
door de bevoegde minister goedgekeurd. zodat de materialen bij levering kunnen geplaatst worden.

Tot slot onderschreef de raad nog voor I miljoen aandelen bij de intercommunale IMEWO, en werd

de kapitaalsverhoging bij de watermaatschapptj IMWV goedgekeurd voor een bedrag van 418.000

Bef.

De laatste zitting van 1996 was er een die kan tellen: de begrotingen van kerkfabrieken, OCMW en

gemeente werden aan de raadsleden voorgelegd, en goedgekeurd.

Hiema komen de cijfers:

Begroting Kerklobrieken.

- OLV MeetkeÍke
ontvangsten
uitgaven
aandeel gemeente Zuienkerke
aandeel slad Brugge

- Sinl Bqrlholomeus Nieuwmunsler
onl!angsten
uitgaven
gemeenteliik aandeel

- Sint Bqvo Houlqve
ontvangsten
uitgaven
gemeentclijk aandeel

- Sint Michiel Zuienkerke
onlvangsten
uitgaven
gemeentelijk aandeel

706.500
706.500
207.05,1

25.892

2.044.300
2.044.300

517.112

2.395.850
2.395.850

585.251

L119.985
L119.985

-184.021

ZITTING VAN I4 NOVEMBER 199ó

ZIÏTING VAN IA DECEMBER 199ó
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Begroling OCMW.

gewone dienst
ontvangsten
uitgaven

buitengewone dienst
ontvangsten
uitgaven
batig saldo
gemeentelijk aandeel

Begroting gemeente I997

gewone dienst
uitgaven
ontvangsten
geraamd resultaat van het dienstjaar
geÍaamd aleemeen bcgrolrng:re.ullaal \oriE jaar

geraamd al gemeen begrotinSsresultaat

buitengewone dienst
uitgaven
ontvangsten
geraamd resultaat van het dienstjaar
geruumd ulgerneen beprolinSsÍesult t \ori! jaar
geraamde algemeen begrotingsresultaat

I t.151.,199
I t.151.,199

2.834.533
2.830.000

4.533
3.4'7 4.964

98.081.29',7

91 .289.322
191.915

r.3 r r.-16.1

513.-189

51.358.933
50.558.902

- 800.031
800.031

0

Vooraleer we zover waren moest de raad zich nog buigen over tal van zaken:
programma onderhoudswerken van de Nieuwe Polder van Blankenberge 1997:1 .905.'178 bel
gemeentelijk natuurontwikkelingsplan

- jeugdwerkbeleidsplan

- toelagen 1997

- belastingen en retributies: deze blijven ongewijzigd, met uitzondeÍing van de belasting op de

dansgelegenheden, die nog slechts twee categoriën telt, en de retributieophet ophalen \an snoeiafval.



Opcentiemen op de onroerende voorhetfing
Opcentiemen op de personenbelos'ting

Beosting opholen huisvuil

ReïÍibutie veíoÍen veÍpokking
Belosïing otleveren wopenveÍgunn ng

Belosling te huuÍ stellen komeÍs

Belosting kompeeireíeinen
Belosting op n et-bebouwde perceen

Belosting op lweede verb iven
Belosting op honden
Belosling op donsgelegenheden

Beloíng op uxepooÍden
Opcentemen op de door het V ooms Gewesi
geheven heÍÍing ler bestridlng von leegstoond en
veÍkÍott ng von gebouwen en/oÍ woningen

RelÍibutie huwelijksplechtigheden op zoteÍdog
ReiÍibulie op opho en von snoeioÍvol
Relributle op de door de brondweer veÍichte
niet-wettelilke opdrochten

1800 Íonk

750 frlolleen$.
1500 Írlgezln
1500 frl2de verbl
2500 frlwon ng in vokontedorp
400 frlkompeerpl.
3000 fr
500 fr
I 500 Írlkomer
I 500 Írlkompeerpoois
ó00 Ír^trekkende meteÍ polende

oon de stroot ot 5000 f[ peÍ peÍceel
'r7000 í
750 frlhond
cot.A 10000 fr
coi.B 25000 í
1000 Í/pooÍd

100 opcentiemen op de door het
Vlooms Gewest geheven hefÍ ng

3000 fr
500 Í/per beurt

bedrog vo gens prestotie

In de geheime zitting was veldwachter Marc Timmerman het feestvaÍken: hij werd na zijn
stageperiode. die gunstig werd geëvalueerd benoemd in vast verband.

Na de lange gemeenteraad van december, de kortste: mel slechts een punt op de dagorde besloot de

raad een nieuwc Ípeedehandsruiliis agen te kopen aan de stad Veume. De oude wordt na 25 jaar
dienst aigedankt, want voldoet niet meer aan de veiligheidsvoorschriften.
Het bctreft hicr cen Renault G 22O BOM rnet diepe kabine en een Ecomanleach lypeAlpha opbouu
metTV camera opde laadbakeneen monitor in de kabine. Tevens is een systeem voorcontainerbelading
voorzien.
De kostprijs bedraagt 2.850.000 Bef. en die uitgave wordt gefinancierd met een lening bij het
gemeentekrediet.

Dat de gemcente Zuienkerke daar een goede zaak aan doet bewijzen volgende cijfers: de wagen heeft
in 199,1,1.357.816 Belnieuw gekost. BTw inbegrepen. en wordt van de hand gedaan met slechts 748
km op de teller.
Het zelfophalen van ons huisvuil met de nieuwe vuilniswagen, is nog steeds goedkoper dan het laten
ophalen door IVBO.
Op.jaarbasis kost de ophaling door de gemeente 2.179.800 Bef, door IVBO 2.956.500 bef, wat een
besparing betekent van 776.700 Bef.



INFORMATIH

070t245.245.

Een afts beantwoordt uw oproep, 24 op 24 uur. elke dag.

Gratis levering, eÍ toch duurder !

Op l9 december heeft de Vlaamse raad nog een verrassing uit de mouw geschud: bij wijze van

nieuwjaarsgeschenk heeft de raad beslist dat vanaf 1.1.9715 m3 water per gedomicilieerd persoon

gratis woÍdt geleveÍd. Prettig nieuws voor de consument. ware het niet dat ook deze medaille een

keerzijde heeft. Teneinde exploitàtie rendabel te houden. dienen de watermaatschappijen op een af

andere manier deze gratis levering te compenseren.

Indien de prijzencommissie akkoord gaat zal volgende regeling r-tit de bus komen:

- tot 15 mr: gratis

vanaf 1.4.97: huishoudelijk verbruik: 94 bet' mr

niet huishoudelijk verbruik: tot 500 mr
meer dan 500 mr :

vanaf L 1.98: huishoudelijk verbruik 8l bef m'
niet huishoudelijk verbruik tot 500 m'

meer dan 500 mr :

Het abonnementsgeld wordt vastgesteld op 1.000 beÍherjaar ( 500 voor §ociale abonnementen )

Onder huishoudelijke abonnees wordtverstaan: woningen, apparlementsgebouwen. huis\ e slingsmaat_

schappijen, syndics, kloosters (zonder school) rusthuizen.

Onder niet huishoudelijke abonnees wordt verstaan: industrie, KMO, hotels. scholen Tiekenhuizen'

gemeente- en slaalsgebouwen. re§taurants. campings. enz

Aa lal inwoners atp

9.1 Bef mj
,13.5 bef ml

81 bef mr
43.5 bef ml

31.12.96
31.12.95

8

2.'762

2.166

BE\,OLKING 1996



BVBA

Op ys

Gro.d-, tuin-

DORPWEG
8377 ME
a (0í)n 15 00

ABBÀ
vetzekeringen

MICHET BEIRENS
ERNA WILLEMS

Oosiendse Sieenweg 92 - 8377 Houíove - Zuienkerke

tel. 050/31 97 39 - fox 050/31 11 51

AttE VERZEKERINGEN . HYPOTHECAIRE TENINGEN

AUIOFINANCIERING . JONGERENPLAN

En vooroleen vokbekwome service

Georges & Clara
SNAUWAERT.MEYNS
VogevuuÍstroot I 7, 8377 Zuienkerke
Tel. 050/31 49 47 - Fox 050/31 l0 88

Georges & Filip SNAUWAERT
BeheeÍ von londbouwgoederen
VogevuuÍstíoot I 7, 8377 Zuienkerke
Tel.050/31 49 47 Fox 050/31 l0 88

!rírrïF]=lirï* 
"* ". 

n ffi .
VogevuurshooÍ 17. 8377 Zuiènkerke
Tel.050/31 49 47 - Fox 050/31 l0 88

övba I-ACLA
VogevuursÍroot l7
8377 Zuienkerke
Iet.050131 49 47
Fox 050/31 10 88

Téa-Room
t ZandlopeÍtje
Zeedi)k
8380 Zeebrugge
Tel. 050/54 41 05

J/eJ /l4avhz/zpn

t"n kn/dii/r. la,rplklJxt
(o5o) 3/ 2/ /ó

AoapueA 88 - 8377 /Y/*Jl"rle

KEERSEBILCK M,
DorpsPleh 1 - Dudzele - Tel. 59 91 88

GevaÍie(rd ÀisoÍiment qn:jS) 
Itj)Brood, koeken. gebak è&4 !l

en pralines, alsook ruime keus

fiine charcuterie en kaas

MEN BESTETT AÀN HUIS

(
l

BROOD. EN B,LI/K,ET



Schilder- en Dekoratiebedrijf

BRAEM HERMAN

Weimanstraat 17 - 8377 Zuienkerke
Tel./Fax. O5O/31 2ó 28

. Schilder- en behanSwerken

. Spuiten van meerkleurige afwerking op wanden

. Plaatsen van vloerbekleding

GRATIS ADVIES

Rationeel Energie Gebruik ?

Ook voor u.
Als u het nlet doet voor het geld,
waaÍom dan nlet voor het mllleu.

lmewo - Electrabel



D}'EI,GF]NII]F]NTE MANNI'N VROUWEN TOTAAL
Houlave 220 2t3 433

Meetkerke 200 IIiIJ 388

Nieuwmunster 253 238 49l

Zuicnkerke 136 114 l.:l5t)

TOTÀAI- 1.409 1.353 2.762

Aantal ínwonen pet deelgeneente op 31.12.96

Gegewns Burgerlíjke shnd en bevolking 1996

Aaital woninge

In de loop van de laatstejaren hebben zowel de officiële veiligheidsinstellingen als de gezinnen er op

aangedrongen om voor kinderen onder de twaalf.jaar ofliciële identiteitsdocumenten te verkrijgen.

Daarom worden vanaf I januari 1997 volgende documenten ter beschikting gesteld :

- Er wordt een identiteitsstuk afgegeven aan elk kind onder de twaalfjaar bij zijn eerste inschrijving
in de bevolkingsregisters (bij gebooÍte oï verhuis).

ll

geboofien 26

huwelijksaíkondigingen t3
huwelijken I]
echtscheidingen 7

overlijdens )7
aankomsten 1.16

ve rekkers r56

ambtshalve schrappingen -l

lntcrne mutatles 13

)
naamwuzrEnlSen

erkenningcn 3

Nieuwmunster 2r0

Mcctkcrke 165

Houtave r55

Zuienkerke 510

nationaliteitswijzingen

KINDEREN ONDER DE I2 JAAR



Dit document bestaat uit een wit kaiton met een zijde van 6 cm met afgeronde hoeken.
Hct wordt in een plastic zakje gestoken dat met een lint om de hals van het kind wordt gehangen.

Op verzoek van de persoon of personen die het ouderlijk gezag uitoefe en over een kind ondcr dc
twaalfjaar kan een identiteitsbewijs worden afgegeven op naam van dit kind.

Het identiteitsbewijs is geldig voor een periode van twce jaar vanaf de afgifte ervan.
Het vervalt in geval van verandering van verblijfplaats of van adres.
Op het identiteitsbewijs staan buiten dc otliciële gegevens zoals naanl, voornamen. adres, enz... de

identiteit en telefoonnummer van de persoon die in dringende gevallen moet wordcn gewaarschuwd.
alsook \eiligheidsaanbevelingen.
Op het bewijs wordt een pasfoto aangebracht. De Íbto moet rccent en goed gelijkcnd zijn.

De beide documenten kunncn bekomen worden bij de bevolkingsdienst.

Het PWA Zuienkcrke werd opge cht op 16 mei 1995.

Momenteel beschikt het over 3 mannen en ll vrouwcn. atnbtshalve ingeschreven uerklozen, die
vrijwillig ingeschrevcn zijn en I persoon. niet werkloos maar met een positiefattesr van de RVA.
3 peNonen. die zich ook wensten in te schrijven, verkregen cen negatiefattest van de RVA. I vrouwen
kwamen niet in aanmerking wegens schorsing en I man en 2 vrouwen werden uitgeschrelen vanwege
de leeftijd. Verder kwam I man nict in aanmerking wegens verhuis en 2 vrouwen wegens vast werk in
het regulier arbeidscircuit.

Dus. het PWA Zuienkcrke beschikt slechts over 15 personen.
Thuishulp is het meest gevraagd en dat omvat poetsen, strijken. boodschappen doen enz..
Ook voor hulp in de tuin wordt cr een beroep gedaan op het PWA.

Momenteel zijn er 23 personen dic gebruik maken van het PWA. maar slechts l5 personen die bereid
zijn om PWA klusies te doen.
Bovendien zijn de deelgemcenten moeilijk bereikbaar met openbaar vervoer en beschikken de meeste
werklozen niet over vervoermiddelen.
Daarom is het PWA Zuienkerke genoodzaakt beroep te doen op Blankenbergse werklozen, die over
een wagen beschikken en die willen gebruiken voor het PWA, om aan de redelijke grote vraag te
kunnen voldoen
Aktoorden worden gemaakt tussen PWAen gebruikers om aan die mensen hun verplaatsingskosten te
vergoeden ( de gebruiker betaalt 5070 en het PWA eveneens 50 o/').

t2



OPROEP

Vanuit Engis werd ons de vraag gesteld naar de mogelijkheid om gebÍuik te maken van een weide
voor een kamp van meisjesgidsen.
Het betreft een kamp voor 20 meisjes tussen I I en 17 jaar begeleid door 2 leidsters van 20 jaar.

Ze zouden 8 tenten willen plaatsen, vragen ofer mogelijkheid zou zijn om te sjorren en een WC. in te
richten, of ze kampvuur zouden mogen maken?

Ze vragen ook naar de nabijheid van bos. water, velden strand, winkels en of ze zouden kunnen
aansluiten op water en electriciteit.
Ze zijn uiteraard benieuwd naar het prtskaaíje dat hieraan vasthangt voor een verblijf van l5 tot 25
juli 1997 .

Wie bereid is deze groep te ontvangen, kan best zo vlug mogelijk contact opnemen met./. Sdmin 1e1.

11.19.35.

Na de ping-pongkaaning van 30 november ll. is er een jas blijven hangen. Per vergissing werd in de

plaats daarvan een "wax-jas" meeSenomen met allerlei sleutels in. Wie dezejas per vergirsing in zijn
bezit heeft, wordt verzocht contact op te nemen mel voorzitter Willy Martens, tel. 41.44.42.

RUIMTELIJKE ORDENING

Het ONTWERP RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN
vergaderzaal van het gemeentehuis van Zuienkerke vanaf
1997. elke werkdag van 9 uurtot 12 uur

VLAANDEREN
I december 1996

ligt ter inzage in de
tot en met 28 februari

I]

GEZOCHÍ:

\/ERLOREN



OPENBARE WERKEN

Het ziet er naar uit dat de gemeenteraad diep in de portemonnee zal mogen tasten: toen hij in oktober
besliste om de T.V disÍributie uit te breiden op het ganse grondgebied van de gemeente. hing daar een

pÍijskà:rtje van ruim I I miljoen aan vast. op voorwaarde dat alle polentiële abonnees aansloten. Van

de ruim 136 niet àangeslotenen gaven reeds meer dan 98 gezinnen hun akkooÍd om T.V dist butie te
krijgen.
Zoals men allicht weet. gaat het niet àlleen over distributie van beelden maarook overeen gans paklet
dat Electrabel via Telenet zal aàn b iede n. gaande v an te le fon ie over elec tÍon isch shoppen tot inteÍaklie f
verkeer
Het dossier is nog niet afgesloten: wie wil kan nog stecds ztn aanvraag indienen bij Electrabel
Blankenberge. Maar zal zich wel moeten haasten.

MILIEU

lndien u wenst dat uw snoeiafval wordt opgehaald op de vooropgestelde data's. dient u telefonisch de

technische dienst tel. 41.75.77 ol heÍ gefieenÍehuis tel. 12.70.48 op de hoogte te brengen, minstens
I dag voorde ophaling.

Het gemeentebestuur besliste om per ophaalbeurt 500 fÍank aan te rekenen.

Het aangeboden snoeihout moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

- het maq maximaal ,ee weken gesnoeíd zijn op datLuu van ophaling
heÍ moet vríj ain van doornen, vortelgestellen, tuinaftal, sÍenen, ijaerdraad en v?emde nnteriolen
die een houoersnipperaar zouden kunnett beschadigen.
de marinale toelaatbare doormeter van de takken bedraagt 7 cm.

de Íakken moeten onderling in deielfrle richthg gestapeld zijn e i ee bussel gebotdefi \'orden.
het binden van de bussels mag enkel gebeurefi met een louw.
de lengte van een bussel mag md.xinaal2 meter hedragen.

lr



},TAAND PAPIER SNOEIAFVAL GROF VUIL KGA

JANUARI wo 08/01/97

FEBRUARI 'No o5lo2l91 do 2OlO2l91 do 13lC)2197

MAART wo 05/03/97 do 20/03191

APRIL wo 09/04/97 do 24lO4l9'7 d,o l'7l01l9'7 wo 16104197

MEI ' o O1lO5l97 do 15/05/97

JUNI wo 04/0619'7 do 1211619'1 do t9l06l9'7

JULI wo O2/O'7 /9'7

AUCUSTUS wo 06/08/97

SEPTEMBER wo 03/09/97 do I 8/09/97

OKTOBER wo 0l / 10/97 do 16l)0197 za 18/10/91

NOVEMBER wo 05/l I /97 do 21111197 do 20lt I l9'7

DECEMBER wo 0! lA9'7 do l8/12197

0phaadata 1997

HUISVUILKAI-ENDER

MAANDAG: deelgemeenten MEETKERKE - HOUTAVE - NIEUWMUNSTER
DINSDAG: deelgemeente ZUIENKERKE

I5

JANUÀRI
06-07 januari
l3- l4januari
20-21 januari
27-28 januari

FEBRUARI
03-04 februari
l0-l I lèbruari
l7- l8 tèbruari
24-25 februari

NIAART
03-0.1maaÍt
l0- ll maart
17-18 maart
21-25 Ínaaí

APRIL
0l -02 april
07-08 april
l4- l5 april
2l-22 apÍil
28-29 apd.l

MEI
05-0ó mei
l2- l3 mei
20-21 mei
26-2'7 ínel,

JUNI
02-03.juni
09- l0 juni
16- l7 juni
23-24 j\ni
30 juni

JULI
0ljuli
07-08 juli
l4- l5 juli
22-23 jolt
28-29 juli

AUGUSTUS
04-05 augustus
I l-12 augustus
l8- 19 augustus
25-26 augustus

SEPTEMBER
0l-02 september
08-09 september
l5-16 september
22-23 september
29-30 september

OKTOBER
06-07 oktober
l3- l4 oktober
20-21 oktober
27-28 oktober
29-30 december

NOVEMBER
03-04 novemher
l0- 12 november
l7- 18 november
24 25 november

DECEMBER
0l-02 december

08-09 december
l5-16 december

22-23 december



Voor het grat!.r ophalen van nog bruikbare goederen (meubelen, huisra.rd, potten, pannen. borden,
kleding. tapijten, huishoudtoestellen in goede staat, fietsen, boeken, speelgoed enz.), kunt u contact
opnemen met de kingloopwinkel, Langestraat 169-17l te Brugge, tel.050/34.94.

Het doel van deze vzw is bruikbare goederen, die anders in het grof huisvuil terecht komen, om die
eventueel na herstelling te verkopen in de kringloopwinkel.

Daar kan iedereen terecht voor een koopje, vooral mensen met een laag inkomen.
Aangepaste prijzen worden verleend aan mensen gestuurd door een sociaal centrum. Inlichtingen
kunnen bekomen worden bij het plaatseltk OCMW

In afwachting van het bouwen van een eigcn containerpark heeÍi het College van Burgemeester en

Schepenen een overeenkomst gesloten met de gemeentebesturen van Blankenberge. Brugge en De
Haan om hun containerparken te gebruiken.

Om gebruik te kunnen maken van één ofander containerpark. dienen de inwoners van Zuienkerke een

legitimatiekaarl àf te halen in het gemeentehuis, waarbij rnen een keuze maakt uit één van de drie
containerparken.

Deze kaaÍ wordt uitgereikt per gezin, en is strikt persoonlijk.

Voor 1996 werden
voor Brugge:

deze kaarten uitgereikt :

voor Blankenberge:
Noor De Haan:

Dit maakt een totaal van 395 kaarten.

Hetgebruik van het containerpark geldt enkelvoor paniculieren en is voor de gebruike$ van Zuienkerke,
gratis.
Het gemeentebestuur betaalt evenwel vergoedingen aan de drie buurtgemeenten.
LegitimatiekaaÍen kunnen nog steeds afgehaald worden.

208 kaarten
88 kacrten
99 kaarten



I-LNDBOUW

Wanneer uitzonderlijke en plaatselijke schade (zoals hagel, onweer, overstroming,...) aan teelten
aangericht wordt, kan de landbouwer een beroep doen op de S.C. Het verslag dat deze commissie
opstelt kan gebruikt worden om de verliezen van de belastbare winst afte trekken.

Deze schade moet tweemaal vastgesteld worden door de S.C.
1) Op het ogenblik daÍ de schade veroorzoakt i)ordt :
Dan wordt de aard van de teelt en de nauwkeurige oppervlakte van het getroffen perceel bepaald. De
S.C. gaat na ofde schade te wijten is aan een plaatselijk, uitzonderlijk feit.
2) Bi het oogstet. diÍ om de opbrengst van de beschadigde teelt op het perceel te ramen.

Na het overlijden van Louis Van de Velde ziet de S.C. er als volgt uit (zie ook de Informatiegids
Wegwijzer pg. 20 )

voorzitter: WillyDanneels (Zuienkerke)
leden: Willy Looteís (Houtave)

Martin Schouteeten (Nieuwmunster)
Daniel Coudeville (Meetkerke)

Daarbij komen nog ir. E Dedeyne vanhetMinisterie van Landbouw en Middenstand en de ltuspecteur
der directe belastinge, (Brugge 6).
Van deze personen zijn er minstens drie nodig om een geldig schattingsverslag op te maken.

De vorige winter $as er nogal wat te doen omtrent schade aan wintertarwe en raaigras, veroorzaakt
door alle soorten ganzen. Uit onze eNaring blijkt dat tarwe weinig hinder ondervindt en practisch
normale opbrengsten geeft. wanneer het gewas in rusttoestand afgepikt wordt. Eens de hergroei op
gang gekomen. is er wel degelijk schade door het afpikken, al blijft het moeilijk daar getallen op te
zetten.

Samenvattend kunnen we stellen dat vooraleer een landbouwer een beroep doet op de S.C., hij zich
degelijk moet vergewissen van de emst van de schade. Wat op het eerste zicht een ramp lijkt, zieter na
enkele dagen vaak heel wat minder erg uit-
Kortom, als de schade ernstig genoeg ltkt, bel ons op maar bel niet te vrceg.

Willy Donteels
roo rzí t te r s c hat t in g sc ommi s s ie

1l

CO,'^,'^ISSIE TOT \/ASTSTELLING VAN SCHADE AAN TEELTEN:
DE SCHAïïtNG'SCOi^,l^tSStE (S.C-)



CULTUUR

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de Geneentelijke Cultuurraad een tentoonstelling in het
gemeentehuis van Zuienkerke.
Ditjaar gaat de tentoonstelling door vanaf I tot en met 4 mei.

Als het evcn kan, worden werken van Zuienkerkse bodem tentoongesteld. Wie zich geroepen voelt
om ditjaar dcel te nemen aan de tentoonstelling, wordt verzocht schriftelijk of telefonisch contact op
te nemen met de Gemeentclijkc cultuunaad via het gemeentebestuur tel- 42.70.48.
Ookjongeren die aan amateuristische kunstbeoefening doen en hun werken willen tentoonstellen aan

het " grote" publiek komen hiervoor in aanmerking.

De toneelvoorstellingen van Theater Kleiem zijn vervroegd.
We spelen ditjaar van vrijdag 7 februari tot en met l5 februari 1997.

In vergelijking met de vorige iaren wordt het weer de crème de la crème l!!. met veel fantasie en

spanning. Het wordt mysterieus. komplex, kortom een weefsel van relaties en emoties met
lachwckkende dramatische gebeuÍenissen die natuurlijk een verrassend goed einde kennen.

LTEVE SILVESTER is de titel.
Namen die we eigenlijk niet meer moeten noemen zoals Wahet Frdnco , Johan Vanbesien, Geert
CIaerhoLtt, Agne.t Bode, Jennt Goethals en Chri.rtiane Declerck zorgen voor een perfecte afwerking
en het jong gezelschap wordt nog .ieugdiger met de nieuwe rol van Kathl Brouckdert.
Succes verzekerd!
In het repetitielokaal zijn we dit succesnummer aan het opbouwen met als toneelmeester lli/À Proo,,
als theaterbouwer Ald in De Vlieghe enfietde steeds weerkerende regisseur Lut Quintens.

161 7lqn. np één r an de r olgendc dagen :

vrijdag 7 februari eÍ zaterdag 8 februari 1997 om 20 uur
zondag 9 februari 1997 om 19.30 uur
vrijdag 14 februari en zaterdag l5 februari 1997 om 20 uur.
Inkom : 150 fr.

Kaarten te bekomen bij het bestuur, de spelers en bij Alain en An DE VLIEGHE
Nieuwe Steenweg 42,Zuienkerke
tel. 050/41.55.42

Het Bestuur.

r8



JEUGD

Er is opnieuw speelpleinwerking gedurende de krokusvokonlie :

von I0 februorl lol en mel 14 Íebruori 1997.

voor meer inlichtingen : Martine De Bree. tel. 31.25.06

Reeds voor de vijfde maal oÍganiseert de veÍeniging " Vlamingen helpen Tsjernobylkinderen vzw "
gezondheidsvakanties voor Wit-Russische kinderen.

Deze kinderen wonen in de gebieden die na de ontploffin8 van de kemcentÍale van Tsjernobyl in april

I 986. radio-actief besmet u,erden.

Vorig jaar waren er een I 3 3 kinderen t ussen 7 en I 6 j aar te gàst bij westvlaamse gastgezinnen gedurende

de maanden juli en/of augustus.

Uit de ervaringen met voorgaande veÍblijven blijkt dal de taal geen onoverkomelijke hindemis is en

vooral in gastSezinnen met kinderen van dezell'de leeftijd overwint de kindertaal alle Srenzen.
Gezinnen die interesse hebben om in 1997 een Tsjernobll kind op te vangen dienen voor I maart

1997 contact op te nemen met dc provinciaal of arrondissernentele verantwoordelijken.

Personen ofbedriiven die de vereniSing financieel willen steunen kunnen ook bij deze mensen terecht.

Voor het arrondissement Brugge is dat :

VERCRUYSSE RIK
WARANDESTRAAT 20
8610 WOESTEN
TEL. 0s 1/65.56.32

l9
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ONDERWI]S

Voor de derde maal organiseert de gemeenteschool van Zuienkerke een boekenbeurs voor kinderen en
volwassenen.

Dit initiatiefgaat telkens om de twee jaar door in het gemeentehuis van Zuienkerke.
Men vindt er een duizendtal titels.
ledereen kan op de boekenbeurs boeken aankopen indien men dit wenst.

Op zaterdag is er nog een verrassing voorde kinderen die onzeboekententoonstelling komen bezoeken.

De derde boekenbeurs gaatdoor op vrijdag 7 maaÍvan l8uur tot 2l uuren de zaterdagnamiddag
8 maaÍ van 14 uur tot 19 uur.

Joël Boussemaere

....We kunnen er niet meer omheen, de computer neemt een belangrijke plaats in. in deze wereld.

En toch, misschien is dit voorjou nog een onbekende, maar zou je er wel kennis mee willen maken,
want tenslotte : je hoort er zoveel over, je kinderen werken ermee, je ziet hem overal gebruiken.

Filip Bouckaert, dorpsgenoot en computerspecialist, weet er alles over en wil ons informatie geven.
Wat is een computer, hoe werkt een PC, wat kan men met een PC, uitleg rond de terminologie, maar
vooral heel veel gelegenheid om vragen te stellen.

De info-avond gaat door op 27 februari 97 om 19.30 uur in het gemeentehuis.
Insch jven is noodzakelijk en kan tot 2l februari , in het gemeentehuis.

2A



BIBLIOTHEEK

VOLWASSENEN
Romans
- De geruchten
- Guggenheimer wast witter
- Desperation
- Justine
- Ontvoeringsbericht

JEUGD
Leesboeken
- Leven op de rand
- Malus
- De kloklenluider van de Notre Dame

Misschien herkent ze me wel
- De lucht in (prentenboek)

Weetboeken
- Het kunstpakket junior : een pop-up
boek vol verrassingen

- Dejonge turner
- Hoe maak je een trein.
- Poolgebieden
- Hoe werkt dit ?

Hugo Claus
Herman Brusselmans
Stephen King
Judith Krantz
GabrielGarcia Marquez

Gerda Van Erkel
Marc Dc Bel
walt Disney
Brigittc Minne
Kcn Wilson Max

Rond Van Der Meer&Frank
whitford
Joan Jackman
Rien Van Eck
Barbara Taylor
Ian Graham

Het jaarboek 1996 van de Zuienkerkse bieb wordt (tiguurJijk althans) afgesloten. En de

werkingsresultaten van de uitleenpost waren opnieuw verrassend.

Waar we eind '95 tot de vaststelling kwamen dat meer leners toen minder gelezen hadden, moeten we
nu net het tegenovergestelde constateren.

In'96 maàkten 207 Zuienkerkenaars regelmatig gebruik van de bibliotheek. Erhaakten weliswaaÍeen
l2-tal leners af. Doch de vaste klanten hebben in '96 heel wat leesvoer verslonden. verÍnits er een

stijging van l4olo geboekt werd in het aantal uitleningen.
De trouwe bezoekers hebben de smaak van het lezen dus duidelijk goed te paklen.

?1
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Even de cijfergegevens in een notendop : de bibliotheekcollectie telt momenteel4.835 boeken. In '96
werden er 623 nieuwe uitgaven aangekocht. De collectie bestaat nu uit 437. jeugdboeken, 39Ea ro-
mans, 15 7, infbrmatieve boeken en 3 7c naslagwerken.
'7,5 lo van de inwoners van het grootgrondgebied Zuienkerke maken ellectief gebruik van de

dienstverlening. Beperken we ons tot de inwoners van de deelgemeente Zuienkerke, dan hebben we
een bereik van 14 70.

Het lezerspubliek bestaat voor 44 7o uit kinderen en 56 7o volwassenen.
Het voorbije jaaÍ ontleenden die samen | 2.605 boeken. Het zijn \ ooral de jongeren die boeken
verslinden. Die lene$categorie zorgt voor 7l 7o van de uitleningen.

In '96 ontleenden de kinderen 4.902 leerboeken. 3.107 strips en 966 weetbocken.

Bij de volwassenen gaat de voorkeur duidelijk naar de romans. Voorjanuari tot december werden er
69 7c fiction en 31 o/. non-fiction uitgeleend.
Per uitleenzitting van telkens 2 uur, gingen er gemiddeld I l7 boeken de deur uit.
Uit de statistieken kan men ook opmaken dat eÍ nu voorelke gebmiker23 boeken voorhanden zijn, dat

elk boek gemiddeld 2,6 keer wordt uitgeleend en dat elke lener gemiddeld 6l titels heeti gelezen.

En dat is niet niks ! In vlaanderen leest elke bibliotheekgebruiker gemiddeld 29 bibliotheekboeken
perjaar.

Christine De Prcst
bibliothecaris

DERDE WERELD

De totale opbrengst bedÍoeg 75.420 frank

Zuienkerke 42.520
Meetkerke 12.800
Houtave 10.200
Nieuwmunster 9.900

Aan alle medewerkers . bedankt voor de inzet en tot I I november 1997.
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SPORT & VRIJE TIJD

Zaterdag 1l januari 1997 werden erop de plas van Polderwind schaatswedstrijden georganiseerd. Het
ijs lag er onvoorstelbaar effen bt en de organisatic vcrdiende alle lof.
Het idee kwam van de uitbater van Polderwind, Geert De Buyser, die het drietal gemeenteraadslid Leo
Vanbesien ( Houtave). Urbain Neyrinck (Zuienkerke) en Martin Schouteeten (Nieuwmunster) enkele
weken liet trainen op zijn ijsvlàkte. Jozef Lierman die de vierde deelgemeente Meetkerke
vertegenwoordigt. was er deze keer niet bij.

op de foto: vooraan Urbain Neyrinck. Martin Schouteeten en Leo Vanbesien

Na afspraken met de verzekering, het gemeentebestuur. de veldwachter en het Rode Kruis werd er
contact opgenomen met wedstrijdorganisatoren Franky Vanhooren en Willy Caboor
Bij de jeugd , die een afstand schaatste van I ,7 kilometer, werd Pieter Roels de vierde en behaalde bij
de meisjes Ellen Vanderostyne uit Zuienkerke de tweede plaats.
De wedstrijd voor recreanlen zonder Noorse schaatsen en met een afstand van 3,4 kilometer werd
gewonnen door 2 Zuienkerkenaars: Thomas Roels en Marleen Stubbe, moeder en zoon.
De schaatswedstrld van 5l kilometer werd het hoogtepunt van de namiddag.
Daar behaalde Bert Janssens uit Brugge de eerste plaats.
De winnaars kegen een beker van het gemeentebestLtur.

2J
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VERENIGINGSLEVEN

De Bloedgeversbond of Vriendenkring van BloedgeveÍs van Zuienkerke werd opgericht in 1962.

Na 35 jaaÍ behaalden we in 1996 het record aantal bloedgiften van 807.
We mochten 36 nieuwe donoren verwelkomen. In december behaalden we een hoogtepunt met 215
bloedgevers. Hartelijk dank aan iedereen die bereid is om op die manier de zieke medemens te helpen.
Naarjaarlijkse gewoonte houden wij - uit erkentelijkheid - ons souper de 2e zaterdag van maart.
We zullen ereen speciaal tintje aan geven : een 35ste verjaaÍdag laatje niet onopgemerkt voorbijgaan.

.1. Samíj

Gezien het stijgend succes gaat op zondag 16 maart in de namiddag voor de vierde maal een
tweedehandsbeurs door voor alle mogelijke kindeNpullen.
Het gebeuren gaat door in de spoftzaal van de gemeenteschool- Wie geïnteresseerd is om spullen te
verkopen kan er op voorhand een standje afhuren. Gezien het om een indoor manifestatie gàat. hoeft
njemand slecht weer te vrezen. Wie zaken zoekt aan te kopen kan rustig rondkuieren en z'n keuze
maken.
Het betreft hier een organisatie van de V endenkring van de bloedgevers. De opbrengst komt ten

Soede aan de donoren. Ten einde de kas meer te spijzigen is er ter plaatse gele8enheid om koffie met
een pannenkoek ofeen biertje te nuttigen.
Wie niets zoekt te kopen ofte verkopen, mag tocheven binnen wippen voor een babbeltje, de gezellige
sfeer en ons cafetaria I

We verwachten je !

lnlichtingen bij J. SAMIJN. lel 4l . 1c.35

Voor de derde keer organiseert de parochieraad van Nieuwmunster zo'n ontspanningsnamiddag op
woensdag l2 maart'97 van 14 uur tot l7 uur in de Bommel.
Alle 60-plussers, zieken en alleenstaanden van Nieuwmunster, worden uitgenodigd op dit gezellig
samenzijn : DE TIJD VAN TOEN!
Uit de tijd van toen worden enkele nummertjes, sketches, potpourri's gebracht door 'ARTIESTEN'
van Nieuwmunster.
Het wordt een fijne namiddag vol gezonde leute, met zang en zwans ... en ...een 'pinte vers bloed'.
De parochieraad zorgt zelf voor vervoer, als dit nodig is !

Vcrdcr informatie bij : Angela Vanroose
Lena Verplancke
Zí. L\r

C) 050141.49.'18
a 050t41.62.60
a 050t41.19.94
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De KVLV van Nieuwmunster heeft, uit de 64 leden, een nieuw bestuur gekozen, voor de komende
6 jaar

Tijdens het keÍstfeest van 27 december'96 werd dan ook het nieuw bestuur voorsesreld.

Even op een rijtje, van rechts naar links (vooraan):
Sinonne Schouteeten - Coene was tot hiertoe de trouwe secretaresse. Ze blijft bestuurslid en
wijkverantwoordelijke.
Angela Rabaey - Vanroose woÍdt de nieuwe 'secretaris'.
Nicole Quintens - Depldrc*e is opnieuw tot voorzitster verkozen. Ze is ook gewestverantwoordelijke.
Zr Lu Jaques blijft de enthousiaste proost van KVLV

En op de bovenste dj stellen wij voor :

Gtiet Delaere - Gerry, die de belangen van de oudere leden behartigt.
Maria laukens - Allemeersci is een extra-wijkverantwoordelijke.
M\ríafi Demqlere - Uermee rsch is gezinsverantwoordelÍke en schakel tussen de KVLV en de Landelijke
Gilde.
Véroníque ltukens - Kerckhove zorgt \ooí de Agra-werking en helpt mee bij het gewest.
Catuline Defietere - Uan Haecke is ontspanningsverantwoordelijke , saÍnen meÍFÍancine Schouteeten
- 1-oyson (niet op de foto). Francine is ook, als eerste, verkozen tot pastoraal-veÍantwoordelijke.

27
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POLITIE

Aan dit flink bestuur en aan alle KVLV-leden wensen we graag 'ALLE GOEDS .

Op geregelde tijdstippen zal zowel 's morgens als 's avonds controle worden uitgevoerd op de

fietsverlichting. Deze controles zullen plaatsvinden op de openbare weg, dus niet op schoolterreinen

of bedrijfsruimtes.
Aan dc ouders van minderjarigen wordt gevraagd om toe te zien dat de fietsverlichting in orde is. Bij
elke overtreding zal onmiddellijk een proces-verbaal worden opgesteld.

OPGELET!!! HET RIJDEN ZONDER FIETSVERLICHTING IS EEN ZWARE
VERKEERSINBREUK ( 5000 tot 7000 frank).

Om de inwoners van onze gemeente aan te sporen hun snelheid aan te passen, Seven wij hier de

resultaten van de controles van de rijkwacht.

2b

AANTAL
OPGESTELDE PV
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GEZONDHEID

IO BASISPRINCIPES OP EEN RUTJE

l. Zorg en'ooÍ dat kinderen uit de keuken blijven (plaats bijv. een veiligheidsrekje)
2. Zet hete voorwerpen of vloeistoffen nooit op de rand van de tafel.
3. Leg geen lafelkleed op tafel, ofzet het vast met stevige klemmen.
,1. Vul uw frietketel of fonduestel maar voor een derde, en zet deze toestellen nooit op de grond.
5. Stel de temperatuur van het warm-watercircuit afop 55 C.
6. Controleer voorafaltijd de temperatuur van het badwater
7. Laat een kind nooit alleen als het in bad zit, ook niet als er gebeld wordt of als de telefoon

rinkelt.
8. Koop uitsluitend elektrische apparaten waarvan de wanden en handvatten niet warm worden-
9. Drink geen hete vloeistoffen met een kind in uw nabijheid (op uw schoot bijvoorbeeld).

10. Gebruik nooit methanol voor uw barbecue olfondue. maar wel aanmaakblokjes voor barbecue
of alcohol in pastavorm voor fondue.

WAT TE DOEN ALS HET KIND ZICH VERBKLNDT:

DOOF HET VUUR.
Doof hel vuur door het kind op de grond te rollen.
Gebruik daarbij stukken textiel (zoals eenjas ofeen deken)
Blus met water, behalve als het gaat om een brandende frietketel (een natte dweil opgooien).

BEGIN MET KOELEN
Koel de wonde af met lauw, slromend water (van de kraan).

BLIJF KOELEN
Koel tenminste 5 minuten.
Laat het kaanwater zacht sÍomen.
VeÍwijder tijdens het koelen de kleding die niet aan de huid kleeft.

WAARSCHUW DE HUISARTS
Neem contact op met de huisarts als er blaren zijn of als de huid er aangetast uitziet.
Geefhet kind nooit iets te eten of te drinken.

VERZORG DE WONDE
Verbind met steriel verband.
Smeer nooit iets op de wonde, behalve een speciale brandwondenzalf.

uit Wel thuis. Hel voo omen van bÍandvonden hii kind,rcn
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o.c.M.w.

Neen, geen nieuwejob, maar een vrijwillige dienst die we met het OCMW willen opstarten om mensen
meer mobiel te maken.
We zoeken mensen met rijbewijs en eigen auto die hun vrije tijd zinvol willen besteden!
(zelfs al ben je maar één dag in de week vrij). Je hebt begrip voor de situatie vanje passagiers. Je bent
geduldig als mensen niet al te vlot uit de voeten kunnen. En een prettige babbel tijdens de rit is mooi
meegenomen. Al kan je discreet blijven over wat mensenje vertellen.
Wat dichter bij de mensen komen, door hen al eens wat verder van huis te brengen. Het brengtje een

deugddoende voldoening !

Gerhteresseerd ?

Neem dan contact op met de sociale dienst van het OCMW
p.a. Antoine Perneel, KerksÍraat 17,1J377 Zuienkerke
tel. 050/ 42.79.98., elke v,erkdag Íussen 9 en I I uut

Binnenkofi plannen we een eerste bijeenkomst, waaÍ we deze nieuwe dienst wensen voor te stellen.

Toen de winter zo plots en resoluut op gang kwam. wist niemand dat die krakende v eskou ons zo n
paÍen zou spelen. De landbouwels waren wellicht de eersten die de gevolgen moesten ondergaan van
bevroren leidingen; ze moesten weer aan de lijve ondervinden dat hun veestapel heel wat water
vraagt.
Maar naast die veNelende, maaroplosbare problemen, hoorden we op deradio veel emstigere gevolgen.
Mensen kwamen om van de kou!
Binnen het OCMWworden alle'voelantennes'opengezet om eventuele probleemsituaties op te volgen.
Het OCMW kan dit natuurlijk maarals schakeltje in de menselijke 'dichte' berrokkenheid van familie,
buren en buurt. Het is hàrtverwarmend om te mogen aanvoelen dat die bezorgdheid en betrokkenheid
in Zuienkerke heel groot is. Het bltft een oproep om met zoln extreem vriesweer waakzaam te zijn
voor mensen, buren met een brozere attankelijkheid. Enkel die waakzame betrokkenheid kan grotere
problemen voorkomen. Iedereen dient echter te weten dat het OCMW open staat voor uw vragen en
uw problemen die u voor uzelfondervindt ofdie u heeft met betrekking tot mensen die u wilt helpen.
Verwacht van het OCMW geen wonderen maar wel de wil om via de nodige contacten die problemen
aan te pakken.
De sociale dienst van het OCMW is dus geen sterkere schakel dan de dienst van de buurt, maar het
blijft een schakel in de menselijke betokkenheid op uw gemeente.
Ikeindig dan ook graag met een woordje van dank aan die vele mensen die zich inzetten voor anderen.
Ze blijven voor mij een voorbeeld van menselijke betrok:kenheid.

De Jonghe Bernard
Voo rzitte r O C M W Zu ie nke rke
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OCMW accenten 1997
- minder-mobiele mensen meer mobiel te maken. Vandaar onze eerste oproep naar "vrijwillige
chauffers .

- e\lra iniriarie\ en op her ! laL van de rhuiszorg
Via het Sociaai Impulsfonds (S.l.F.) wil het OCMW extra accerter leggen op dit aspect van
dienstverlening.
van biede initiatieven wordt U verder via de pers en andere middelen op de hoogte gehouden.

BURGERLIJKE STAND

COELtIS .lORIS. wonende te Zuienkerke en VANDËRHËYDE ALBERTINE- wonende te Zuienkerke.
gehuwd op 27 december 1996.

MONBALIU JANA, dochterde van DewulfAnneke en van Monbaliu Luc, geboren te Brugge op l5
oktober 1996.

DEFOUR ESTHEE, dochterde van Teirlinck Annick en van Defour BaÍ, geboren te Brugge op l7
oktober 1996.

DEBAST DIETER,zoontje van Hallaert Chdstine en van Debast Eddy, geboren te Nieuwmunster op
l8 oktober 1996.

TOSCA ARNO, zoontje van Goderis Inez en van Tosca Joffrey, geboren te Gent op 2l oktober 1996.

NOE JONATHAN, zoontje van Broeckaert Marleen en van Noe Georges, geboren te Brugge op 29
oktober I 996.

COUVREUR AXELLE, dochtertje van Bossuyt Gudrun en van Couvreur Jurgen, geboren te Brugge
op 6 november 1997.

GODERIS BRAAM, zoontje van Dupont Rita en Goderis Ludo, geboren te Gent op 30 november
1996.

CASSELMAN PAULINE, dochtertje van Beausaert Kathleen en van Casselman Stéphane, geboreD te
Brugge op l9 december 1996.

DEWULF SARA, dochtertje van Breemersch Veerle en van DewulfJohan, geboren te Oostende op 2l
december 1996.

29
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STORME RENE, geboren op 28 december 1938, en overleden te Brugge op 26oktober 1996. echtgenoot
van Wijffels Andrea.

LEGON ALBRECHT, geboren op 3 november 1916, en o\erleden te Zuienkerke op l8 no\ember
1996,

DELODDERE RAYMONDUS, geboren op 12 januàri 192,1. en overleden te Meetkerke op 9 januari
1997, echtgenoot van Coethals Laura.

SIOEN HENRI, geboÍen op 28 februari 1928. en overleden te Zuienkerke op I I januari 1997, pastoor.

Op l9 oktober 1996 waren familie, vrienden en het schepencollege te gast bij het echtpaar Pieter
Lierman en Yvonne De Brabander Op 24 juli 1946 hadden zij de grote stap gewaagd en dit werd na

ruim 50jaar gevierd.

LOUIS HIMPE en MNNE DEVRIEZE

Op 23 oktober 1996 was er dan weer fèest bij Louis Himpe en Ivonne Devrieze. Precies 60 jaar
geleden huwden zij te Blankenberge en kwamen meteen langs de Blankenbergse Steenweg wonen.
Een diananten bruiloft van twee " wakkere burgers", wie doet het hen na ?

PIETER LIERMAN e WONNE DE BRABANDER

J{)

OVERLIJDENS

JUBILEA

I
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RENE DE SUTTER en MAGDALENA FOCQUAERT

Op I I december '96 werden we ontvangen bij René De Sutter en Focquaert Magdalena.
Hun rijftigste hu\\elijksverjaardag was nochtans op 3julijongstleden. Door een foutje in het rijksregister
waren re bijna eenjaar te laat : we waÍen zinnens hen in de bloemeies te zetten op 3 julr 1991.Zo zie
je maar. zell\ hel rijksÍegister is niet onfeilbaar. Hel echtpaarkon begrip opbrengen voorde vergissing,
waar\ oor onze dank.

ar-

We wensen de driejubilerende echtparen nog velejaren toe van samen-z|n in goede gezondheid.

MENSEN VAN BIJ ONS

Emmanuel van Weerst is componist en woont sinds 1970 te Zuienkerke. Vroeger woonde hij aan de
'Zielebrug'. nadien verhuisdc hij - samen met echtgenote Magda naar Houtave.
Eerstdaags verschijnt een CD van de musicus getiteld "Mimoïde" naar het boek Solaris van Stanislav
Lem en de daarop gcbaseerde film Solaris van Andrei Tàrkovski.
De electÍonische gedeelten werden door de componist zelf gerealiseerd.
De CD wordt naast in België. ook in New-York en Tokyo verdeeld.
De kostprijs zou 680 Íiank bedragen.
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Wie geïnteresseerd is in de aankoop, meer uitleg wil of gewoon de kunstenaar wil feliciteren kan dit
doen op het nummer 31.79.44.
Wij zijn alvast fier op onze medeburger, feliciteren hem van harte en wensen hem een goede verkoop
toe van zijn werk.

JS

De vaste bezoekers van de Nieuwe Polder van Blankenberge te Houtave is het reeds geruifie tijd
opgevallenr sedert 1 januari 1994 is Denise het nieuwe gezicht dat zorgt voor vriendeltk en charmant
onthaal en ... geurige koffie. Zij onderhoudt het poldcrhuis zodat het blinkt gelijk een spiegel, en
poetsen in dit nieuwe gebouw is natuurlijk heel wat aangenamer dan in een oud versleten huis. Zij
volgt Mariawillaert op die na velejaren trouwe dienst een welverdiende rust geniet in het rustoord
van Loppem.
Niet alleen tijdens de dag is Denise concierge : ook na de diensturen kan je bt haar terecht op het
nummer 31 98 50 : zij schakelt dan door naar de man met wachtdienst bij de polder.
Haar ganse leven heeft zich te Houtave afgespeeld: zij is een rasecht Houtaafse.
Geboren in het ouderlijk huis langs de Oostendse Steenweg Sl.liep zij tot haar l5de school bij de
zusters in de Kerkhofstraat.
Toen ze volwassen was, trouwde ze in Houtave. met Gilbert, eveneens een geboren en getogen
Houtavenaar. Gilbert is wel naar de gemeenteschool geweest, de concurrentie zullen we maar zeggen,
en na zijn opleiding werd hij kraanman,jarenlang bij Marcel Demeulemeester, en toen die met pensioen
grng. bij de Firma Deprer uir Zeebrugge.
Na haar schooltijd en tot àan haar huwelijk is Denise een tijd gaan dienen bij een Brugse familie.
Eenit woonden ze in bij haar ouders, om daama te verhuizen naar het dorp, waar ze nog steeds verblijven.
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Het gezin Allemeersch heeft drie kinderen grootgebracht: dochterConny is dertig en woont in Stalhille.
zoon Danny is 18 en roont in BÍugge, en de jongsle spruit Kris is 22 en nog thuis.

Veel tijd voor hobby's heeft Denise nict.
" Mijn tlagen :.ijn vl:.et. ik aory reeds jarctl vnr wrtler die 85 ís, en ik heb meer dan 7 jaar noeder
ter:orgl. .e rrrs rerlatnÍl en a.dt in een itjtalide\ragetÍje. Ze is in l99l gestob-en."
Wel gaal ze iedere avond een gezondheidswandelingetje maken met de chow-chow James. de hond
van haar zoon Dalnnv-

Toen ik haaÍ een gelukkig nieu[,jaar wenste en al het beste voor 1997. blonken haar ogen van tÍots:
" Het »ttrdt aeker een goed jaar. nrijn do<'htet ís ín wnnclÍing etl ik rottlyoor de eefite nlool
o Lt ... is claÍ ní?t heerlijk ?"

FD

Zaternamiddag. Il januari 1997. is Henri Sioen, pastoor van de Sint-Michielsparochie te Zuienkerke,
na een kortsiondige ziekte op 68-jaÍige leefiijd overleden.
Henri Sioen werd op 6 februari 1928 te Oostende geboren.
Na zijn middelbare studies aan het VTI van Oostende, vatte hij zijn priesterstudie aan in het klein
seminarie te Roeselare en in het groot seminarie van Brugge.
Op 23 augustus 1953 werd Henri Sioen tot priestergewijd en hij werd eerst priester-leraar te Oostende
en te BruSge.
Daarna werd hij medepastoor achtereenvolgens in Assebroek en Veldegem. ln Veldegem bleef hij 22
jaar. Hij was er evenveeljaren proost van de Chiro.

e
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Op 13 november 1983 werd hij aangesteld als pastoor van Zuienkerke. Hier zette hij zich r ooral in
voor het muziekonderwijs en was hij tevens betrokken bij de oprichting van het toenmalig zanskoor-

de toneelgÍoep, de ping pongclub en de j ongerengroep.

Ook zette hij zich in voor de vernieuwing van dc sacramentsprocessie en de paarden* ijding.
Vorig jaar, op 3 maart 1996. organiseerde hij de Dag van de muziek, want muziek was één \ an de

grote passies in zijn leven.

Op vri.jdag 29 november 1996 waren een 6-tal gedecoreerden uitgenodigd door de gemeenteraad op
een feestelijke zitting.
Op de foto zit u ran links naar Íechts :

Will! Iootens, Wilfried D'hoore en Michael Dhoedl-
Deze drie mensen ontvingen de burgerlijke medaille eerste klasse voor luim 25 jaar dienst in de

Kerkfabriek te Houtave.
Daarnaast Camiel P1ru. ridder in de KroonoÍde. voorzitter van de oudstrijdersbond van Zuienkerke-

Jeannine Samijt ontving de burgeÍlijke medaille eerste klasse voor 25.jaar dienst bij Kind & Gezin,
waaÍvan 23 jaar te Zuienkerke. waar zij nu schepen is.
TensloÍLe Mieke Ua lardegdrrr. Mieke is één van de 3 spoÍieve dochters uit het gezin Van Landegem.
Mieke is 12 jaar en Vlaams kampioene 1996 brj de microben Short Track. Haar zus Tine is Vlaams
kampioene I996 bij de kadetten Short Track.
Sofie, 16 jaar, die in feite de gevierde was. als Belgisch kampioene bij de Junioren Short Track was
afwezig: zij was samen met Tine naar de preselecties in Italië vooÍ de volgende olynlpische spelen.
Sofie behaalde eveneens de 2de prijs op 103 inzendingcn van de intervieuwwedstrijd van de BGJG.
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Het ligt in de bedoeling van het gcnrccntcbcstuur telkcnjarc dc gcdecoreerden te huldigen tijdens een

feestellke receptie.
Het bestuur zelf js meestal niet op dc hoogte van wic medailles hceft ontvangen.
Wie een vereremerking heeft ontvangcn, wordt gcvraagd dit tijdiS mede te delen aan de
gemeentesecretaris. De viering zal telkens doorgaan eind novenrber.

In l97ul werd en dit was toen ook heel uitzonderlijk cen kindje geboren te ZuienkeÍke: sindsdien
trok iedereen naar omliggende kraamklinieken om er te hcvallen.
Tot Dieter Debast op l8 oktobcr I996 in Nieuwnlunster het levenslicht zag.

De ouders. Eddy en Christine Debast-Hallaert hadden er hc§,ust voor gckozen dat hun baby thuis zou
geboren worden.
" We hcbben het hele gebeuren totaal anders beleefd. het was een heel fijne ervaring" vertelde ons de

gelukkige moeder Grote zus Barbara omringt kleinr: broer nlet de beste zorgen.

m
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AKTIVITEITENKALENDER

iedere maandagavond is ertumen vanaf 19.30 uurtot 20.30 uuÍ (uitgezonderd de school\ i[anties ) in
de sportzaal van de gemeenteschool, ingericht door Vakàntiegenoegens Zuienkerke

iedere maandag zijn er volksdansen in de cafetaria van de gemeenteschool van 14 uur tot 17 uur.

inge cht door KBG Zuienkerke

iedere dinsdagnamiddag in "Boldershof' kaartnamiddag KGB Zuienkerke

iedere dinsdagavond vanaf 2l u volleybal door VLM

woensdagnamiddag ( om de l4 dagen) kaartnamiddag in het spoÍcentrum van Meetkerke voor leden

van de Bond der gepensioneerden van Meetkerke

iedere donderdagayond ping-pong in de gemeentelijke sportzaal om 20 uur

elke lste en 3de donderdag van de maand naailes in de Bommel van 20 tot 22.30 uur. BGJC

Nieuwmunster

elke 2de en,lde donderdag van de maand tumen in de Bommel van 20 tot 2l uur. BGJG Nieuwmunster

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

FEBRUARI 1997

zondag 2 februed 1997 Lichtmisviering in de Sint-l\'tichielskerk
om 10 uur. mis opgedragen aan alle ouders

die in 1996 een kindje ter wereld brachten.

dinsdag 4;februai 1997 open klasdag in de gemeenteschool in de kleuter-afdeling.

vrijdag 7 februai 1997 zaalvoetbal te zeebrugge om 2luur
BoldershoÍboys tegen Polderwind

vrijdag 7 februari, toneel " Lieve Silvester" door theater Kleiem
zaterdag Sfebruari 1997 in de gemeentelijke sportzaal om 20 uur

kaarten te verkrijgen bij Alain De Vlieghe
tel .41.55.42 ' prijs: 150 frank

zaterd.tg 8 febtua 1997 souper Spaarkas in de feestzaal van café
Boldershof om 20 uur

zondag 9 februari 1997 toneel " Lieve Silvester" om 19.30 uur

aa dag l0 februari 1997 " Eet wijs]. eet voedingsvezels" om l9uur
KVLV Nieuwmunster in de Bommel
lesgeefster : Mevrouw Blanckaert
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maandae 10 februdri I 997

trijdag l4 februari,
zaterda| I 5.febrwri I 997

rrijdag ll.februati 1997

zonddg 16 februari 1997

vrijdag 2l .februari 1997

aaterclag 22 Íebruari 1997

zaÍerdag 22 februari 1997

zo d«g 23.februari 1997

l.ondag 23 Íebru.llí 1997

donderdag 27 februari 1997

r jdag 28februarí 1997

ttrijd.ag 28 februari 1997

MMRT 1997

zater.la? I fioart 1997

zaterdag I maart 1997

ao dag 2flaart 1997

camavalviering KBG Zuienkerke in het Boldershof

komedie " Lieve Silvestei'dooÍ theateÍ

Kleiem in de gemeentelijke spofizaal om 20 uur

zaalvoetbal te Zeebrugge om 2l uur

Boldershof boys tegen Vanhullebus

volleybal in de gemeentelijke sportzaal
om 18 uur - Mehoni-Olva 2

zaalvoetbal in bloso Blankenberge om 22 uur

The King Stars tegen Boldershotboys

voetbal om 15 uur te Meetkerke
FC TranspoÍt De Rese

volleybal in de sportzaal om 1l uur
scholieren heren Mehoni tegen Wingene

om 13.30 uur miniemen dames Mehoni tegen Olva

volleybal in de spoÍzaal om 14 uur
scholieren dames Mehoni tegen Olva
om l7 uur prov. dames Mehoni tegen Knokke

Bos en Strandwandeling - Vakantiegenoegens

vertrek : Lekkerbek om 14.30 uur stipt
prijs: 25 fr (leden) - 50 fr (nierleden)

(omputer in[o-a\ onJ in hel gemeenlehuis

om 19.30 uur - vooraf inschrijven

zaalvoetbal te Zeebrugge om 2l uur
BoldershoÍboys tegen Café Den As

komedie " Bed-kwartet" door theater

de Bommelaar in zaal De Bommel om 20 uur

kaarten enkel in voorverkoop bij
B. Lucker tel. 41.90.51

Doelhofstraat 34, Nieuwmunster

komedie " Bed-kwartet" in zaal De Bommel om 20 uur

3o-jarig bestaan KBG Zuienkerke

" Dag vol muziek" in de spoÍzaal van de

gemeenteschool om 15 uur
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maand(tg 3 maart 1997 turnen in het sportcentrum van Meetkerke van

20 tot 21 uur- BGJG Meetkerke

donderdag 6 aaft 1997 open klasdag in de gemeenteschool in de lagere afdeling.

vrijdag 7 maort 1997 boterkaarting in de cafetaÍia van de gemeenteschool

t.v.v. jonge rennerTom Stubbe vanaf 19.30 uur.

rijdag 7 nadrÍ 1997 volleybal in de spoÍzaal om 20 uur
scholieren heren Mehoni tegen Westende.

rrijdagT maa 1997 zaalvoetbal in Bloso Brugge om 22.30 uur
A.S.B. tegen BoldershoÍboys

|rijdag 7 maaft 1997 komedie " Bed-kwaltet" door de Bommelaar

zatenleg I maaft 1997 in zaal De Bommel om 20 uuÍ

vrijdag 7 fitldrt 1997 boekenbeurs in de vergadetaal van het

zaterclaq 8 maart 1997 gemeentehuis

zateftlag 8 naart 1997 souper van de bloedgevers in de sportzaal van de gemeenteschool

zondag 9 maart 1997 komedie " Bed-kwartet" doorde Bommelaar
in zaal De Bommelom l8 uur.

<ondag 9 maart 1997 volleybal in de sportzaal om 14 uur
scholieren dames Mehoni tegen Slovo Brugge
om l7 uur Mehoni prov. dames tegen Gistel 2

mdandag l0 maort 1997 kookles KVLV Meetkerke in het sponcentrum om 19.30 uur

woensdag 12 maart 1997 De tijd van toen - parochieraad Nieuwmunster
De Bommel van 14 uur tot l7 uur

donderdag 13 maart 1997 planningsactiviteit met voorstelling van fietsplan en

data's - KBG Zuienkerke

vrijdag 11 maart 1997 zaalvoetbal lc Zeebrugge om 2l uur
BoldershoÍboys tegen Tempo Team

zaterclag 15 maart 1997 volleybal in de sportzaal om 15 uur
miniemen heren Mehoni tegen Sint-Jods 2

zowlag 16 maart 1991 2de handsbeurs kindergerief in de sportzaal
van de gemeeDteschool, vanaf l4 uur
inrichters : vriendenkring bloedgevers

maandag 17 maart 1997 tumen in het spoÍcentrum van Meetkerke
van 20 tot 2l uur - BGJG Meeterke

dinsdag 18 maan 1997 bloedgeven vanaf 16 uur in de gemeentellke sportzaal.
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vrijdag 2l maart 1997 zaalvoetbal in Zeebrugge om 2l uur
Boldershotboys tegen 't Fortuinie

zaterdaq 22 nwtot 1997 volleybal in de sportzaal om 11 uur
scholieren heren Mehoni tegen lzegem
miniemen dames Mehoni tegen Smashing Brugge

zondag 23 »tcLort 1997 volleybal in de sportzaal om l7 uur
prov. dames Mehoni tegen De Haan 2

mlatdag 21 uaart 1997 kookles in het sportcenÍum van Meetkerke om 20 uur KVLV

dondertlag 27 nnart 1997 Bezinning witte Donderdag - KBG Zuienkerke

vrijdag 28 t aaft 1997 tentoonstelling van kindercreativiteit in de gemeenteschool van 15 uur
tot 21 uur, ingericht door de vriendenkring in samenwerking
met de leerkachten.

vrij.lag 28 Mart 1997 zaalvoetbal in Ballon Oostende om 22 uur
De Klokle tegen Boldershofboys

zate ag 29 maart 1997 paasfeest voor kinderen van l0 tot 12 uur in
het Sportcentrum van Meetkerke - BGJG

alteftlag 29 maart 1997 volleybal in de sportzaal om 14 uur
scholieren dames Mehoni tegen Sint Jo s 2
om 17 uur prov. dames Mehoni tegen Koekelare

mLtandag 3l maart 1997 dansfestival in café De Blauwe Toren - KBG Zuienkerke

APRIL 1997

zaterdag 5 april 1997 volleybal in de spoÍtzaal om l1 uur
scholieren heren Mehoni tegen Hertsberge
om 13.30 uur miniemen dames tegen Ruiselede

zondag 6 apríl 1997 volleybal in de sportzaal om 14 uur
scholieren dames Mehoni tegen Sm. roeselare
om 17 uur prov. heren Mehoni tegen Tielt

maandag 7 april 1997 KVLV Nieuwmunster
" Gezondheid ... meer dan het lichamelijk." door
Mevr D'Hondt om 19.30 uur in zaal De Bommel

maandag 7 april 1997 tumen in het spoÍcentrum van Meetkerke van
20 tot 2l uur - BGJG

donderdag 10 april 1997 voordracht over drugs - KBC Zuienkerke

zaterdag 12 april 1997 volleybal in de sportzaal om 1l uur
scholieren heren Mehoni tegen Loppem
om 15 uur miniemen heren Mehoni tegen Ruddervoorde
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.ondag 13 april 1997

maandag 14 april I997

vríjdag 18 april 1997

víjdag 18 ap l 1997

zaterdag 19 rlptíl 1997

.ondag 20 april 1997

maandaq 2l april 1997

maandaq 2l april 1997

tjijdag 25 april 1997

zondag 27 april 1997

tomooi Polderpalet (ping-pong) voor dejeugd in de

sportzaal van de gemeenteschool inschrijvingen ter plaatie

tumen in het sportcentrum van Meetkerke
van 20 tot 2l uur - BGJG

zaalvoetbal in Zeebrugge om 2l uur
Boldershotboys tegen Leenhofboys

bezoek LNG Terminal in ZeebruSge met

deskundige begeleiding- vakantieSenoegens Zuienkerke
inlichtingen: Romain Van Belle te1.,11.35.62

volleybal in de sportzaal om I I uur
scholieren heren Mehoni tegen Sijsele
om 13.30 uur miniemen dames tegen Dudzele
om l5 uur miniemen heren Mehoni tegen wingene

volleybal in de sportzaal om 17 uur
prov. heren Mehoni tegen RuddeNoorde

tumen in het sponcentrum van Meetkerke van 20 tot 2l uur -BGJG

" Koken met kuiden om 19 uuÍ
KVLV Nieuwmunster in de Bommel, lesgeefster : Mevr Blanckaen

zaalvoetbal te Zeebrugge om 2l uur
De Breydel tegen Boldcrshofboys

schoolfeest in de gemeenteschool thema " Op zolder".

OPROEP AAN AL DE VERENIGINGEN
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T,akenkantoor
I)e Merrisse

Uw PoÉner in:
VERZEKERINGEN
LENINGEN
BELEGGINGEN

Sleeds lot uw dienst
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$JÀCKERS }IUGO
ELECTRICITEIT - SANITAIR -

CENTRALE VERWARMING -

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

- GEREGISTREERD AANNEMER
- NIEUWBOUW EN VERBOUWING
- ERKEND BRANDERTECHNICUS
- 

H E RSTELU NG H U I S H OU DAP PARATE N!!!!t!!!

ASWEBO
AANNEMERSBEDRIJF NAAIVLOZEVENNooTSCHAP

lndustriepark - Drongen 26
9810 Gent

UII SYMPATHIE



Uw lening

rond in

20 minuten.

GanraèitGkr€dict

Gemeentekrediet
VOF BONTE, PARDO
Westkapolse Steenweg 27
8380 DUDZELE (Brugge)
Tel. 050/59 99 63 - Fax 05U59 9í 86

Meetkerkestraat I 4
8377 Zuienkerke
Tel. 05U41 28 06

domeskopsolon

ClDltCtD
de decker chontol

keíkstíoot 18 - 8377 Zuienkerke
teleÍoon 050/41 84 14

@ 3ffï,LEMEESTER
BVBAMNNEMEFSBEDRIJF

OPENBARE EN PRIVATE WERKEN

Grcn l resernrerkq. AJb.@k àalerint$èrkd.
Aanle$ laa opnnq, pa4iaBs er teta§i.
Lvedn vot íeenslaq, zond keloarde.
Lcrer en pl@tyn vn citemes en septiÍhe puten.

ooaicndr€.lo.nmg 71 - 8317 ZT IENKERKE-HOI TAVE

Íèt, oí,/Jt 67 l3 . iloblloioon 07523 5a 72 - Teléllr 050/:,1 02 83

Kopsolon domes en herèn
zonnebonk

COIFFEURE YVETTE
SPECIALITEIT: SNII EN BRUSHING

OPSTE EKKAPSELS

Iel, O5O/54 45 79
Conodezenslrqol 88

8380 Ussewege

Polderelectro
Bomain Liebaert-Willaert
Heeryeg 20 - 8377 Zuienkerke

Radio & TV technicus
OFFICIELE PHILIPS DEALER

Eigen hersteldienst: tel. 050/32 03 80

BANK

@

kan het niet.



MELDINGSKAART

Het gebeurt maar al te vaak dat er iets defekt of beschadigd is.
Om dit op een ietwat vluggere manier op te losseÍL is hier de meldingskaart.
Kortom : wanneer bij u in de buuÍ de openbare verlichting defekl is, het wegdek beschadigd is,
riol€n ve$topt zijn, er muskusratten zijn, knip dan deze bon uit , lul het duidelijk en volledig in en
stuur het op naar het gemeentebestuu, Kelkstraat 17, 8377 Zuienkerke.
Voor dringende gevallen kan u ook bellen naar de technische dienst op nummer 4l.75.77 ofnaar
het gemeentehuis op nummer 42.70.48.

NAAM:

ADRES :

MELDING:


