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POLDERKRANTJE, januari 1998

Driemaandelijks tijdschriÍt van het College van Bur8emeester en SchePenen.
Vernnlit)oortlelijk. itg.1,tr :Icnnttittt Si tijtt
ReLl clier.tltl : leatitlitlt Sinijrt, Frcddy Dccnnc4, AnÍait1a Ptulttl, Atttl Mihiels.

Dit tijdschrift wordt gratis aan de bevolkin8 aangeboden door het Cemeentebestllur
in sàmenwerking met alle adverteerders.
Verspreid:31 januari,l5 april, 15juli, 15 oktober.
Artikels ziin altijd welkom.
Celie\.e ze 1 maand voor het verschijnen binnen te brengen.

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS

Gemeentebesfu ur Zuienkerke
Technische Dienst
OCli,IW
PWA
VeldwachteÍ
Rijkswacht
Brandweer De Haan
Elekhabel Blankenberge
(ook voor de waterbedeling)
na de diensturen

42.70.18 (f ax.42.85.45)
41.7 5.7 7 lta\.47.7 5.7 7 )
42.79.98 (Íax A.79.98)
,12.70.48 (!voelr§dagnamiddag)

12.7 0.48 \Í ax 47.96.9 6)
101of41.10.05
100 oÍ 11.20.20

41.79.34

059/3{.0,1.10

OPENINGSUREN GEMEENTËHUIS
Het gemeentehuis is iedere werkdag oPen van g rruÍ tot 12 u r
en de woensdagnamiddag van 13 tot 16.30 uur.
Andere namiddagen is het geme€ntehuis gesloten.
Op de tweede en vieÍde woensdag van de maand is het gemeentehuis
open tot 19 uur
11 en25 februari,11 en 25 maart en 8 en 22 apíl 1998.

Het geÍreentehuis zal gesloten ziir op paasmaandag 13 april 1998.

OPENINGSUREN POST
Iedere weÍkdag van 11 tot 12 uur

OPENINGSUREN BIBLIOTHEEK
ledere woensdag van 17 tot 19 uur
Iedere zateÍdag van 10 tot 12 uur

OPHAALD ATA HUISVUIL : LMDPLEEG UWAFVALKATENDER

OPENBARE YERLICHTING DEFECT ? RIOOLWSTOPT?
LASI YAN M USI(USRATIEN 7

Veruittig de Technische die st oÍhet geneenteh is!



WOORDVOORAF

Waarde medeburgers,

In naam van de Ieden van de

gemeenteraad en van de leden van

het schepencollege, wens ikU allen

een vreugdevol nieuw jaar. Mocht

1998 een voorspoedi8jaar zijn, \.oor

U en de uwen, mocht gij in goede

gezondheid al uw hartewensen

veNuld zien, en mocht gij van grote

ongeluklen gespaard blijven.

Toen ik hier vori8 iaar mijn

nieuwjaaÉbrief voorlas -.e, gcàrrik

dnt rceds dateetÍ r'nt1i onze prille

je gd, ktuestie',,an aan o sdri kgeld te

geral<rn, - kon ik een gans pro-

gramma van realisaties die in 1997

dienden te gebeuren, naar voor

brengen.

De meeste werden volgens plan

uitgevoerd:

De restauratie van Houtave dorp en

de persleiding naar Meetkerke zijn

een feit, en met een groots dorps-

feest hebben wij de resqes onge-

makken die een dorpsrenovatie met

zich brengt, weg kunnen vieren.

De verkaveling langs de Kerkebilk

liBt klaar, de verkeersdÍempels

werden in de Vagevuurstraat

geplaatst, er kwam voor de veilig-

heid van de zwakke weggebruiker

een extra vernauwing bij langs de

Nieuwe Steenweg aan de Westkant,

de wegversmallingen làngs de Prins

LeopoldstraaL bewijzen hun nut,

en wii zijn, in samenwerking met de

nutsmaatschappij Electrabel gestart

met de ailerlaaiste uitbreiding van

de T.V disiributie in de meect

landelijke delen van onze Bemeente.

Een investering van 11 miljoen, die

aan meer dan honderdentien

inwoners een waaieÍ van televisie

amusement zal aanbieden. Wegens

technis.he problemen hebben de

werken wel enige vertraglng, màaÍ

alles komt tegen het voorjaar in

orde, zo werd mij toch verzekerd I

Wanneer \^ ij vooruit bllkken naar

1998 zien wij opnieuw belangrijke

rverken in de stei8ers staanl

de restauratie van onze vier kerkerl

de verdere uitbouw van onze

gemeenteschool,

de verbetering van de landbouw'

weger! de doorgedreven selectieve

ophalingen van het huisvuil,

en het in werking treden van de

interpolitionele zone met politie en

rijkswacht Blankenberge.

Verder zullen wijdit jaar deÍinitief

starten met de opmaak van het

siructuurplan Zuienkerke, dat, naar

wijhopen, ons de middelen zal
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verschafÍen om de gemeente nog

meer Ieetbaar te maken. Wijzijn

ons echter welbewust van het feit

dat het structuurplan Vlaanderen,

de moedei van alle struciuur-

plannin& ons in een eng keurslijf

dreigt te stoppen, zodat de kansen

op woonuitbreidingsgebied te

Zuienkerke erg geh),pothekeerd

zijn I

lk was onlangs op een rverklunch

met de heer Martens, Minister van

Cultuur, die mij verzekerde dat hij

alles in het werk zal stellen om het

dossier van de restauratie van de

vier Zuienkerkse kerken te honore-

ren met de vaste belofte van toe-

lage. Want zoais U allicht weet zijn

onze vier kerken geklasseerd, zodat

n'ij r.an de Vlaamse gemeenschap

60 procent en van de provincie West

Vlaanderen 20 procent toelage

kunnen bekomen,

De uitbreiding van de gemeente-

school neemt eveneens definitieve

vormen aan: de vaste belofte van

een toelage van 70 r; werd reeds

verleend door DIGO, en na de

goedkeuring van de plannen en het

lastenboek door de gemeenteraad

kunnen wij, na vastLeSging van de

kredieten die de toelage regelen,

eindelijk tot deze mooie realisatie

overgaan.

Wij verliezen echter ook de noden

van de andere netten niet uit het

oog, en binnen de mogelijkheden

die het wettelijk kader ons biedt

2

proberen wij tegemoet te komen

aan de verzuchtingen van de vÍije

scholen te Zuienkerke.

De renovatie van de wegen Wester-

nieuwweg Noord, Oosternieuwweg

Zuid, Maereheg en Kerkhofstraat,

zalin 1998 in uitvoering gaan, want

de rverken rverden reeds aan-

besteed. Ik r,il hier speciaal de

Nieuwe Polder van Blankenberge

danken voor hun bereidwillige

inzet: immers door hun toedoen

kunnen wij nog steeds genieien van

een toelage van 60 t;-
Daarenboven staan nog een ganse

reeks landbounwegen op het menu

voor de volgendejarenr de Loweg,

de Mareweg ( kant Meetkerke ), de

Oude Weg, de Linzestraat, en de

Lange Dorpweg.

Daarbijkomt nog de restauratie ran

de Schoeringebrug.

Tijdens de jongste gemeenteraad

l,erd de prijs van de huisr.uil-

zakken Bevoclig opgekokken: deze

maatregel werd ons min of meer

op8edrongen, want wij moeten

tegen 1999 het ger,lcht huisvuil per

inu'oner ierugschroeven \.an 250

naar 150 kg opjaarbasis. Deze

verhoglng gaat uiteraard gepaard

met een ganse reeks bijkomende

voorzienlngen naar selectieve

ophaling toe, en het intenser Be-

bruik van de diverse container-

parken te Blankenberge, Brugge, en

De Haan. Na de iegenwerking van

sommige instanties, die weigerden

hun goedkeuring te hechten aan de

lnplantint ran een eigen container-

park, aan de Strooien Haan, wens ik

lTier in het bijzonder de colleges van

Burgemeester en Schepenen van

deze drie gemeenten te danken. Zij

hebben ons uit de nood geholpen,

zodat \\'iirerder kunnen voldoen

aan de |ereisten \ an

het milieuconrenant dai ltijop 5

december 1991 hel.t en atgesloten

met de Vlaamse qemeenschap.

Tot slot gaan \riiof 1 iuli 1998 in

sanPnl\'erkings!erhand met de

politie en de riiks\!a.ht

Blankenberge, in hPt kader ran de

realisatie \'an hei \ eiligheidscharter

dai opgesteld $ erd rrF l1 april

1997, en dat een permanente politie

zorg verzekert,l.l uur (rp 21. Ziin

wijreeds 20 jaar de I' itie combi's

met rode streep \ an de Rijkswacht

Blankenberge gel oon, dan komen

eÍ deze zomer r\itte combi's met

blauwe streep op het terrein te

Zuienkerke: immers de politie van

Blankenberge zalhjer ook regelma-

tig controle doen, en patrouilleren.

Het wordt eren Nennen natuurlijk I

Als tegenprestatie zullen onze twee

veldwachters, die thans in oplei-

ding zijn bijde \\'est-Vlaamse

politieschool, regelmatig dienst

moeten doen blj de eenheden die

politiezorg verzekeren te

Blankenberge.

Zoals U kunt vaststellery waarde

medeburgeÍs, gaan wij als kleine



Eemeente steviS de intercommunale

toer op: wat u'ij niet of nauwelijks

alleen kunnen, doen wijsamen met

onze burcnihet containerpark met

Blankenberge, Erugge en De Haan,

de bibliotheek met BlankenbeÍge,

de Inter Politle Zone met

Blankenberge, de brandbeveiliging

met De Haan.

De landbouwwegen en de bruggen

met de Nieuwe Polder van

Blankenberge.

De gewestwe8en met hei bestuur

der wegen. Momenteel is het de

beurt aan de Brugse steenweg, waar

een dubbel fietspad wordt aange-

legd, en waàÍ de baan rrordi

vernieuwd. Voor de zomer r\'ordt

de Blankenbergse steenweg aange-

pakt, met moBelijks driekleurige

lichten aan de Kruiskalsijde.

Wat wii doen proberen we goed te

doen, en dat wordt meestal wel

geapprecieerd door de mensen.

Deze week kregen wij nog een

bedanking van de inwoners van de

wijk het Vagevuur omdatwiidaar

verkeersdrempels hebben aange-

legd. Dat doet plezier, want meestal

krijgen wij een petitie om te protes-

teren tegen't een of 't ander

Ik $,ens dan ook tot slot van mijn

nieu$jaarsr\,ensen alle mensen te

danken die zich op de een oÍ de

andere manier inzetten voor onze

gemeente. Iedere inspanning, hoe

klein ook, ten bate van Zuienkerke

wordt geapprecieerd.

Het liikt een cliché, maar wij win-

nen er alles bij als wij eendrachtig

aan de weg timmeren naar welvaart

en welziin toe. En zijn er al eens

problemerl gedenk dan de woor-

den van de Chinese wijsgeer

Confucius:

" Een smalle weg komt onverander-

lijk uit op een bredere Í"

uwb rgemeesÍel

Henri Crypers

GEMEENTERAAD

De gemeenteraad besloot de shaat

in de verkaveling Adiaens langs de

Nieuwe Steenweg te Zuienkerke, de

"FÍans Liebaertweg" te noemen,

naar de stichier van het toenmalig

bedriit de heer Frans Liebaert, die

ln die tijd voor de gemeente een

toonaangevend persoon was en die

voor heel wat tewerkstelling heeÍt

gezorgd.

Zuienkerke'dorp kijgt dan toch

zijn speelplein.

Nu alle beslommeringen rond het

huren van een perceel grond \.oorbij

zijn, kan elndelijk gestari woiden

met het draineren, het plaatsen van

een omheining en het inrichten van

het speelplein.

Tegen de zomervakantie moet het

speelplein klaar zijn.

De gronden van de wijk "Het
LindenhoÍ" in Zuienkerke, evenals

de uitrustingswerken zoals de

rijweg- en voetpadenverharding,

riolerlng, inritten, parkeersiroken,

beplantingen, groenaanleg en

nutsleidingen werden overgedra-

gen aan het gemeentebestuur Deze

overdrachi gebeurde met akkoord

van de Vlaamse Huisvestings-

ZITTING VAN 1997
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maatschappij en de Raad van

Beheer van hei Lindenhof te

Blankenberge.

Naar aanleiding van de plaatsing

van dÍie verkeersdÍempels in de

Vagevuurstraat ter hoogte van de

huisnummers 4 6 en 16, werd

tussen deze verkeersdrempels een

snelheidsbeperking van 30 km /uur
ingevoerd.

De gemeenteraad besloot aan de

heer Minister van Binnenlandse

Zaken te verzoeken de eÍetit€l van

Burg€meesteÍ toe te kennen aan de

heer Gerard De Vlieghere, gewezen

burgemeester van Zuienkerke.

Aan de gemeenteschool werden

volgende leerkrachten benoemd in

vast veÍband:

Mevrouw Sophi€ Houtteman als

leerkracht niet-conf essionele

zedenlÈer en me\'rouw Pasaale

Trenson als kleuterleidster.

NÍet ingang \ an 1 november 1997

werd rerloi zonder \r'edde toege-

kerld aan reldr\ achier l\'Íarc Tim-

mermàn, diè rn diPnst Betreden is

als veldlra.hter te lat'L1eke.

De gemeenteiaad besloot niei in te

gaan op het voorstel van het minls-

terie van Binnenlandse Zaken om

de verkiezingen te automàtiseÍen,

gelet op ondermeer de hoge kost-

prijs.

Er werd ook een politiereglement

goedgekeurd voor hei ophalen van

huishoudelijke afvalstoffen en voor

het gebruik van het containerpark.

Verder in dit Polderkrantje vindt U

een uitgebreid artikel over de

ophaling van het huis\.uil.

Het besiek voor het ondeÍhouden in

1998 van de onbevaaÍbaÍe watet'

lopen door de Nieuwe Polder van

Blankenberge werd goedgekeurd.

Daarvoor is een kediet voorzien

van 1.899.513 frank.

Cezien Marc Timmerman in dienst

is getreden te Jabbeke, en de

2 aangestelde veldwachter nog in

opleiding zijn, heeft de gemeente

een overeenkomst qeslLrten .i'oor de

detachering ran een njkswachteÍ,

vanaf 1 nolember 199; tot 30 juni

1998.

De kostpdjs daan oor tedÍaagt

1.164.657 Írank, dienstlragen

inbegrepen.

De rijksi{acht is aanrrezig in het

gemeentehuis oP

maandag Lan 10 ioi 12

woensdag van 10 tot 12 en van 14

tot 16 uur

v jdag \'an 10 tot 12.

ZITTINC VAN 20 NOVEMBER 1997
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De laatste vergadering van 1997 is

traditiegetrouw een zitting die kan

tellen.

Eerst werden de toelagen voor het

jaar 1998 vastgesteld.

Ook de belastingen en retributies

werden vastgesteld:

Deze bleven ongewijzigd. Welrverd

een retributie vastgesteld voor het

ophalen van grof huisvuil.

AARD EEI.ASNNGEN

Belosting op ofgifie von

odminlstrotieve stukken

Opcenliemen onroeiende

voorheffing

Opcenliémen peÍsonenbelos|ng

Beiosting opholen huisvull

onbebouwdè percelen

donsgelegenheden

vèólijfsbelosilng

tweede verblijven

luxepoordèn

kompeerteíèinen

of leveÍen von wopenveÍgunning

Opcenliemen op de door het

Vloomse GewesÍ geheven hefÍing

ter besÍijding von leegstond €n

veÍkÍolling von gebouwen en of

woningen.

ret buiie huwelilksplechtigheid

op zoteÍdog

honden

relribulie op opholen von snoeiotuol

ÍelÍibuiie op opholen von grof

hursvuil

AANSI.AGVOET

volgens ofgegeven sluk

I800

'olleenstoonde 750 FÍ

- gezin 1500 Fr.

- 2de veÍbiijt 1500 Fr.

' woning vqko.tiedoíp 2.5m tí.

- kompeeÍplooh 400 Fr

ó00 F[/sirekkende meler polendè

oqn de slÍoot

of 5000 Fí. per peíceel

col Ar 10000 Fr

cot B: 25.000 Fr.

1.500 Frkomer

I 7.000 Frlhreede vèlblrÍ

1.000 FrlpooÍd

1.500 Fílkompèèrploots

500 Fí./ vergunning

lm opceniiemen op de door het

Vloomse Gewest geheven heíing

3 000 Fr

750 Frlhond

500 tronk/beurl

500 Íronk/beurl

ZITTING VAN 18 DECEMBTR 1997
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SPECL{LITEIT

gourmet . fondue . baÍbecue . koud buffet
In het weekend: verse kip aan 't spit

STAGERIJ

EÍll-1fi
Herman eÍ Ingrid Van KerÍrbrouck-Verleye

Nieuwe Steenweg 60, 8177 Zuienkerke
'Íel. 050141 1,! 41,

Nieuw vooÍ uw feesten
. Ovengebakken ham

. Fondue-avond

gedoten op do.derdag
en rcndagnamiddag

DORPWEG

g (050) 32 l5 00

Dorps0lein 1 - Dudzele - Tel. 59 91 88

Gevarieerd assortiment

Brood, koeken, gebak

en pralines, alsook ruime keus

ffine cha(uterie en kaas

MEN BESTETI ÀAN HUIS

Voor AANLEG, RENOVATIE en
ONDERHOUD van TUINEN

Kris LFGÍaO(l
TUINARCH!TECT
. ïekenen von ontwerp en

beploniingsp on
. Zooien von gozons
. Eeplontingswerken
. Ploolsen von ofslu I ngen. Leggen von luinpoden

Vliendehoog l0 - 8340 Moerke*è - Tè1. 050/50 l8 19

BROOD. EN BLI'IKET



Daarna werden de begroting van OCMW en kerkfabrieken goedgekeurd.

Hieronder volgen de cijfers

- Sinl Michlel Zulgnk€*e

onlvongslen 1.491.ó80

uitgoven 1.491.ó80

soldo 0

oondeelgemeente Zurenkerke 332882

- Sinl Borlholomèus Nieuwmunster

Voor de politiedienst werd beslist

om 2 fietsen, signalisatie, een

printer, een faxtoestel en een

antwoordapparaat aan te kopen.

De tarieven voor het columbadum

werden aangepast, analoog met de

tarieven die aangerekend worden

voor de begrafenis in gemeente-

kelders.

a)uitstÍooiing op de strooiweide

gratis

b) bijzetten in het columbadum

aotàet 1)etgu11fiífi9:5 jaaÍ BraÍis
Daama wordt de asse uitgestrooid.

Er mag evenwel noch tekst noch

enig ander merkteken aangebracht

Íorden.
Indien echter een vergunning zou

genomen worden, gaat deze in

vanaf de datum van overlijden.

fiet oetgun itg:
30laar 15.000 frank per nis

50 iaar 25.000 frank per nis

De tarieven voor de huisvuil-
zakken werden eveneens aange-

pastl

huisvuilzakken: 40 liter 15 frank/
stuk (momenteel nog niet voorra-

dig)
75 liter: 25 hank/stuk
PMD-zakken: 5 Írank/stuk.

Hei studiebureel Lobelle uit Brugge

werd aangesteld om het ontwerp en

de raming op te maken voor de

rioledngswerken en de meegaande

opschikkingswerken in het

BegijnhoÍ te Zuienkerke.

VooÍ de opmaakvan het Shuctuur-

plan Zuienkerke weÍd de

Intercommunale Witab uit Brugge

aangesteld.

. OIV Meelked(e

ontvong§ten

uilgoven

soldo

oqndeel gemèentè ZuienkeÍke

oondeel slod Brugge

- Sint Bovo Houlove

ontvong§ten

uitgoven

soldo

oondeel gemeente Zuienkerke

47ó8.m0

4 7ó8.m0

0

270.000

30.000

L193.900

r.r 93.900

0

5óó 534

onfuongsten

uitgoven

soldo

oondèel gèmeente ZuienkeÍke

Begioting OCMW,

r.858 900

r.85&900

0

288.47 )

11.620.299

) 1.624.299

5358723

I 442760

0

gev/one diensl

ontvqng§ten

uiigoven

oondèèl gemeenle

bu tengewone dlenst

ontuongsteí

LJitgoven
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BEGRAFENTSONDBRNEMING

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

Begialeínoddft idgDmièlT e 
'ier 

operde zopas er rorrl
nicuw lumrdium re hbbèke liisde GLcl\Èeitreg

Delanili.Tar.nreÍ tr mc.Í dan l1)tàIa.nel. mè' eigei ÍuíèÍmun.

eiger litktra§6 s eige, ercnoiiemÈíea

'lel n(.uí'Llerdrl'.r d'r''r.l.d"e.e..l do. Jtr Le

ui.{dm en kmnisro. kndne4 bijenkomí r@Ídc bcgÍahns op

ééí ei delelldèplaal§ c kuimí gehèurí Bil buqenrj[e be8ÍrIen6

sn k , h her luBmium de \ olhdjge pl4hrigheid doory&n Hcr

ÍuneÍanum beÍhih o\èÍeen Íulme onhmsthaleíÈí
ei3erpdkii3

Bezoeku.en zijn e. dagelijks vàn

15 u. tot 16u.en van l7u30lot 19 u.

Op zondag ian l0 u,lot ll u. otna afspraak: 050[ I 38 ,18

WIJ ZU:i 2.T OP 24 UUR BEREIKBAÀR
oP HDT NR_ 050nt 20 85

ABBÀ
verzeketingen

I'nlCHEt BEIRENS
ERNA WIIIEMS

Oosiendse SÍeenweg 92 - 8377 Houtove - Zuienkerke
tel. 050/31 97 39 -fox 050/31 11 51

AIIE VEMEKER/NGEN . HYPOIHECAIRE TENINGEN
AUIOF'NANC'ER]NG . JONGERENPTAN

En yoorol een vokbekwome service

Vogevuuísiroot
Tel. 050/31 49 47

17, 8377 Zeiè.ketkè
- Fox 050/31 l0 88

Georges & Clara
SNAUWAERT.MEYNS

Georges & Filip SNAUWAERT
Beheer von londbouwgoèderen
Vogèvuurstrool 17, 8377 Zuiénkètké
Íèl A5A/31 49 47 Fox 050/31 l0 88

bvba VEE-LIK -«&ili#;=";:::., luffiil
GeoÍge5 en PeteÍ S.1ouwoerl Liftrí-àÉ-
VogevuuÍsïroot 1 7, 837 7 Zu enketke
Tel 050/31 49 47 - Fox 050/31 l0 88

bvba IAC1A
VogevuuÍstÍoot l7
8377 ZuienkeÍke
Té1. 050/31 49 47
Fox 050/31 l0 88

Tea-Room
t Zandlopertje
Zeedijk
8380 Zeebrugge
Iel. 050/54 4l 05



TNFORMATIE

31.12.97 2.7E2

31.t2.9ó 2.14

AANTAI INWONERS PER DEEIGEiiIEENÍE OP 3l.12.97

AANTAL INWONERS OP

Houlove

Nleelkeke

Nieuwmunster

Zuiènkèrke

TOTAAI"

GEGEVENS BURGERTIJKE STAND EN BEVOLXING ]997

geboorlen

huwelijksoÍkond gingèn

huweiijken

echtscheidingen

sleÍgevollèn

oonkomslen

veÍrekkeÍs
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Een nieuw jaat een nleuwe look.

Zoals U reeds Bemerkt hebt zit ons

Polderkrantje in een ander kleedje

In het vorige polderkrantje rverd er

immers een wedstrijd uitgeschre-

ven om een ontwerp in te dienen

voor het voorblad. Iedereen mocht

deelnemen.

7 kandidaten voelden zich Beroe-

Pen.

De winnaar is ChaÍles

WittevÍongel van de Blankenbergse

Steenweg 47 te Zuienkerke. Hij

ontving vanwege het gemeentebe-

sfuur een cheque ter rLaarde van

3000 frank, die hem olerhandigd

werdtijdens een persroorstelling.

Wijwensen he hierbij no8 eens

van harte prLrii.iat en te|ensbedan-

ken wiialle kandillaten loor hun

inzendin1.

MILIEU

Wdt is eeÍ eco-teafi?

Ee groepeiig oatl fililieubeuuste

mensen, die op een economische en

terafifitooràe fiafiíeí ofigaa fiet
efietgie, woteL aÍtJal,... ifi het

h11ísho1ldefi.

Een eco-team is een groep van

ongeveer tien huishoudens die aan

de hand van een werkboek en

onder begeleiding van een eco-team

gids, gedurende ongeveer acht

maanden rverken aan een duur-

zame levenssiijl. Er worden acht

biieenkomsten gehouden: 1 info- en

1 slotbijeenkomst en 6 thematische

bijeenkomsten waarop telkens één

van de volgende onderu'erpen

aangepakt worden:

àfval, verwarmin& watet veNoet

electriciieit en koopgedrag.

Een goed functionerend eco-team-

huishouden kan ol iaart'asis een

serieus bedrag l esparenl

Indien u iniere5se hebt roor een

vrijblijvende inÍormatie'avond,

kunt u contact oFnemen met de

Technische dienit Zurenkerke,

tel.:050/ l1 ;r;;
vooR 01 M.{ART 1998.

De MilicLtilx'r:t.

CULTUUR

Naar jaarlijkse Bewoonte brengt het

Nieuwmunsterse toneelgezelschap

de Bommelaar in zaal De Bommel

een toneelstuk van formaat,

RUEN EN VRUEN

t0

De opvoeringen vinden plaats op

volgende data:

ttiidag 6 en 13 fiaarl1998 om 20 uut

zaïerdigT e 11uaarl1998 ot 20 ut

zandog 15 nfiarl 1998 om 18 tur.

Kaarten zijn enkel in vooNerkoop te

verkrijgen bij :

B. Lucker - Vandenbussche.

Doelhof straat 34, Nieuwmunster

tel.41.90.51

NIEUWT IOOK VAN

ÏONEETGROEP DE BOMMETAAR



IANDBOUW

Voor de landbouwer, AlÍons

Beyaert uit de HeeÍweg 3 te

Zuienkerke was 1997 een supe4aar.

De bietenoogst was uitermate

succesvol.

Op de foto poseert hij met een biet

van 18 kg,een lengte van 52 cm en

een omtÍek van 88 cm,Voorwaar

een pronkstuk.

JEUGD

Het begon allemaal met een brief

die ze al een lange tijd voordien

naar de toen nog BRTN zond om

deel te mogen nemen aan het

spelprogramma "Blokken" voor de

jeugd.

Na dit bijna allemaal vergeten te

zijn, kwam er op zekeÍe dag een

brief toe van de BRTN aan Frauke

Mar1y. In die briefvroegen ze of ze

mee wou doen aan een nieuw

spelprogramma " VIA VlA" op

Ketnet????

En van het één kwam het ander, ze

mocht deelnemen aan de

preselecties en daarvoor moesten

we naaÍ het Amerikaans theater

Na een tijdie in de file gestaan ie

hebben, kwamen we net op tijd,

zodat mijn zus vol zenuwen aan het

examen kon beginnen. EXAMEN???

Ja, ia, inderdaad een examen; en, ja

het loonde inderdaad de moeite,

want ze i{as r\el geselecteerd zeker

Dinsdagnamiddag reden we naar

de opnamestudio, waar het ultein-

delijk allenaal om draaide en de

rest kennen iullie zeker wel.

Of toch niet ? Wel ze won de eerste

en tweede ronde en ging dan toch

wel met EEN prijs naar huis. De

volgende da& eigenlijk een uurtje

later, mocht ze weer deelnemen en

daar gin8 het Boed tot op de laatste

vragen. Jaja het is en blijft een

kwestie l.an geluk.

Maar ze is toch op TV geweest hé lll

ap de fofa: tuouke Marly mel
pesenlolat Morcel \Anhin

ll

Sieher Matly

ZUS OP TV

l-

. .!./-1, t !! -: rL l:' | .r \f.-



Er is opnieuw speelpleinwerking ge-

durende de krokusvakantie van 23

ÍebruaÍi tot en met27Íebruari 1998.

Ook gedurende het paasverlof van

6 apÍil tot en met 27 apÍil 1998

staan de monikices van de speel-

pleinwerking klaar om uw kinderen

van 3 tot 12 jaar op te vangen.

YOOr meer inlichiingen :

Martine De Bree tel. 31.25.06

NÍarleen CaelenbeÍghe tel. 31.19.21

Op 20 december 9Twerden de

nieuwe lokalen van de scouts

"Polderwolven", Wenduine -

Nieuwmunster in gebruik geno-

Het gemeentebestuur van de Haan

stelde hiervoor containers ter

beschikking die eerder werden

gebruikt als klassen tijdens de

nieuwbouw van de gemeente-

school. (De lokalen bevinden zich

op de terreinen van de Technische

Dienst van Wenduine, tegenover

bovenvermelde school).

De scouts zijn danig blij dat ze nu

een eigen onderkomen hebben.

HET GOEDE DOEL
De inrichters van de Kerstavond-

markt te Meetkerke nodigden alle

personen, die volledig gratis

hadden meegewerkt aan de vorige

kerstmarkt uit op een receptie in

het Spo cenhum te Meetkerke op

zondag 1 februari 1998.

12

Ook was de verantwoordelijke r.an

de Palliatieve Zorg, region Noord

West-Vlaanderen aanwezig.

Ti,dens de zeer geslaagde receptie,

die op peil werd gehouden doorhet

streekbier Brugsche Blondje van

't vat en talvan hapjes, werd de

winst van de vo ge kerstavond-

markt ten bedrage van 125.000

fran( oÍficieel or.erhandigd aan de

Dat deze vereniging die som

SPEETPTEINWERKING "DE PIOETERS"

WINST KERSTMARKT OVERGEMAAKT AAN DE PATTIATIEVE ZORG



optimaal zalbenuttery hoeft geen

verder betoog. Langs deze weg

bedankt de organisatie van de

Kerstavondmarkt nogmaals de

enthousiaste medewerkers, in het

volste vertrouwen hen opnieuw te

moSen aanspreken vooÍ een vol-

gende editie, waaraan nu reeds

wordt Besleuteld.

Sinterklaas kwam dit jaar naar de

gemeenteschool, niet per boot of te

paard, maar met de helikopter.

Een grote schare kinderen stond de

Heilige Man al op te wachten.

Ook de grootouders werden op dit

feest uitBenodiBd.

De verklede kinderen voerden

dansnummertjes, liedjes en gedicht-

jes op.

Het was een prima dag.

t3
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Op zaterdag 7 maart 1998, in de

namiddag houdt de Vriendenkring

van de Bemeenteschool een

"BOOMPLANTDAC",

Een 120-tal laylanders zullen

geplant worden naast de nieuw'

bouw. Daardoor zullen de kleuters

af8eschermd worden van de soms

koude zeewind.De bedoeling is om

daar een kleuterspeelplaais aan te

leggen.

Daarom start de Vriendenkring

vanaf januari met een boomadoptie

om die schuttingshaag mogelijk te

maken,

Iedereen die wil kan een boompje

aankopen en er ziin naam aan

veÍbinden.

We hopen op een massaal succes.

De Vtiendet*rifi! ';n ile gotue te-

school.

BIBLIOTHEET<

Een "quasi status-quojaar " \,oor de

bibliotheek van Zuienkerke.

1997 zit er op: iijd om de werkings-

resultaten van de uitleenpost even

onder de loep te nemen,

220 Zuienkerkenaars kwamen het

voorbije jaar regelmatig over de

vloer. Samen ontleenden ze 12.291

titels-

Per uur gin8en er 58 boeken of

st ps over de uitleenbalie.

Er zijn een trveetal verschuivin8en

merkbaar ten opzichie van het

vorige werkjaar In'96 was er een

lichte achteruitgang te constateren

in het aantal leden. In 1997 konden

we 13 re8elmatige gebruikers meèr

inschriiven. Maar in tegenstelling

met'96 daalde het aantaluit'

leningen met3%.

Ook in de bibliotheek van

14

Blankenberge doen zich dezelfde

fluctuaties voor Meer leners nemen

per uitleenbeurt blijkbaar minder

titels mee. Het feit dàt we in de loop

van '97 deboetes verhoo8d hebben

zit daar uiteraard voor iets tuslen.

De bibliotheekbezoekers leggen

zichzelf duidelijk beperkinBen op.

Ook het prachtige zomerweer heeft

sommige leners van de uitleenpost

gehouden.

Wat boden we de Zuienkerkenaars

het voorbije jaar aan:506 fonkel-

nieuweboeken,

Voor de kinderen werden er 291

jeugdboeken aangekocht. De

volwassenen konden kiezen uit 141

nleuwe romans en 61 nieuwe

informaiieve boeken. De collectie -

die ondertussen 5.342 exemplaren

telt- werd ook aanEe\ uld mei een

aantal praktische naslÀg\rerken en/

of gidsen.

Vanaf oktober konden ook de

Zuienkerkenaars rn de bieb gaan

surÍen.

Tot onze spijt moesten rle vaststel-

len dat er niet reel ini\oners op

onze internetpc aikramen. We

hopen dat er in 1998 1\'at meer

gesurÍt $ordt in Zuienkerke-

Chtistine De Prcsl

Bibliolhecarcsse

DE BIBTIOTHEEK IN 1997



NASLAGWERKEN

Lexicon van hardnekkige misverstanden:

500 kapitale blunders, vooroordelen en denkJouten

van avondrood tot zeppelin

Tussen waarheid en waanzin : een encyclopedie

der pseudo-wetenschappen

VOLWASSENEN

ROMANS

De Cod van kleine dinÉen

Rozen op ijs

Mijn kind : de moolste verhalen over zwangerschap,

bevalling en ouder

KINDF,REN

LEESBOËKEN

De vampierenmoord

De huiÍkartocht

Het letterwinkeltje

De brief die Rosie vond

Het geheime pad

WEETEOEKEN

Het beste boek over piraten

Basketbal

Windows 95 voor kinderen

Het kleuteÍwoordenboek

AÍundhati Roy

Monika Van Paemel

Walter Kràmer

Götz Trenkler

Marcel Hulspas

JanWillem

Nienhuys

Sam Van Roov

Saska Cramer

Ron Schröder

Marianne Busser

Bart Moeyaert

Christopher Pike

Philip Steele

Chris Mullin

Brian Coleman

Addo Stuur

Nannie Kuiper

Philip Hopman
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Minder
Ce

open: elke werkdag van 9u tot I 0u

Een initiatief van het OCMW !

Kerkstraat 17, 8377 Zuienl<erke
t 050142 79 98 17

Mobielen
ntrale



O.C,M.W.
Geachie zuienkerkenaar,

Een nieuw jaar is gestart met Soede wensen, plannen en voornemens.

Ook ik wens u een jaar vol gezondheid en met veel gelukki8e momenten.

Het OCMW is 1998 ingegaan met nieuwe projecten, initiatieven die het welzijn van de

inwoners ten goede komen.

Ook het O.C.M.W.-deel in hei Rond de,aarwisseling kreeg u een In het kader |an het Sociaal lmpuls

PoldeÍkrantje kree8 een nieuw brochure in de bus over de MMC. Fonds staÍtte het oC\Í\\'

uitzicht. Inderdaad, vanaf nu staan het logo met de uitbouh ran een meldPunt

Vanafnu vindt U "het O.C.M.W" in van een autootie en de letters MMC thuiszorg ZuienkeÍkÈ. Hierroor

het midden van het kange. voor een nieuwe dienst van het nam het OClvÍ\{ Isabelle van

We drukken dit deelvoortaan in OCM1\'. Een tiental enthousiaste Haecke in dienst die als maaischaP_

onze "huiskleuÍen". chauffeursboden zich aan om mee pelijk werkster werkt aan de

Per krantje zorgen we ook voor te weÍken aan die vijwilliSers_ uitbouw van die nieuwe diensi. We

aparta thema's dieveÍdeÍ uitge- dienst. Nu nog een warme oPloep wensen haar veel werkvoldoenin8

diept worden. om van de MINDER MOBIELEN in dit veelbelovend projectl U zal er

Die thema's moeten soms eens CENTRALE gebruik te maken. in de loop van ditjaar ongehviifeld

nagelezen kunnen worden en zijn Daarom ook de vooÍkant van dit nog meer over horen-

soms echt interessant om bijte blad als "aÍfiche-geheugen" -

houden. steunlie-

U kan dit gemakkeliik door dit Neem dit middenstuk dan ook

O.C.M.W.-deel eruit te halen maar uit het Polderkrantie.

Lees de brochure die U kreeg nog

eens na of spreek eventueel

mensen aan voor wie de MMC een

Soede oPlossing zou zijn

maaÍ eÍ eventueel zonder Uw

'duwtje' niet zouden instappen I

Ik hoop echt dat het dynamisah werk van ons OCMW zoveel mogelijk Zuienkerkenaars

mag ten Soede komen.

Ons devies bliift immeÍs: UW WELZIIN, ONZE ZORC I

Met een opÍechte gÍoet,

De longhe Bernord, Vootzillet un het OCMW - Ztti:nkcrke

t8



KAN TELEFONEREN GOEDKOPER?

Coedkoper telefoneren kan dankzij

hei sociaal en speciaal telefoontarieÍ

van Belgacom en de provinciale

tegemoetkoming in de

abonnementskosten van een tele-

ioon, de aankoopkosten van een

draadloos telefoonioestel en in de

abonnementskosten van een

Personenalarmtoestel,

Niet iedereen heeft echter recht op

deze tussenkomstenl Kijk r.lug of ie

aan de hieronder uitgele8de voor-

waarden voldoet!

Indien u meer informatie wenst

kunt u altijd terechtbijde sociale

dienst van het OCMW

KerkstÍaat 17, 8377 Zuienkerke,

tel 050 / 42.79.98.

Het sociaal en speciaal

telefoontarieÍ van Belgacom

Het so ciaal teleÍo oflt aieÍ

Het so.iàal tplpÍoontaÍief betekent

dat je goedkoper kunt teleÍoneren

omdai je slechts de helftvan de

aansluitingskosten en het

abonnementsgeld dient te betalen.

Bovendien kriigje per twee maan-

den Yijftig tariefeenheden binnen-

landse gesprekken gratis.

Om van dit sociaal teleÍoontarieÍ te

kunnen genieten, moetje echteÍ aan

een aantal voorwaarden voldoen:

Als l,i?sisloo,'í'ddrdc geldt dat het

Eeza menlijk bruto inkomen lager

dient te zi]n dan het grensinkomen

ian de voorkeuÍregeling. Dit

bedraa8t heden.165.211 Bfr. per jaar,

\erhoogd met 86.123 Bfr per

persoon ten laste.

DaaÍnaast dienje aan één van de

volgende ewntooruoarden Íe

voldoen.

Een ee6te nevenvoorwaaÍde stelt

dat,e de leeÍtijd van 65jaaÍ bereikt

hebt, én alleen woont ofsamen met

ten hoogste twee personen van

minimum 60 jaar of met kinderen oÍ

kleinkinderen die schoolplichtig of

66 1ii gehandicapt zijn.

Een tweede nevenvoorwaarde stelt

dat je ouder bent dan l8 jaar en

tenminste 66 % gehandicaptbent en

ten hoogste met twee personen

samenwoont (voor samenwonende

bloed- ofaanverwanten r,an de

eerste of tweede graad geldt deze

bepeÍking van aantal niet).

Deze invaliditeit kàn bewezen

worden aan de hand van een

gere.hteli,ke oÍ administratieve

beslissing, een attest van het zieken-

fonds waaruit blijkt datje reeds één

jaar ziek bent, ofeen attest van het

l\'Íinisterie van Sociale Voorzorg (de

medische dienst van dit ministerie

levert - na onderzoek - officièle

be\riizen aan mindervaliden die

geen dergerlijke papieren in hun

bezit hebben).

Om het sociaal teleÍoontaÍief te

bekomen magie echter niet in een

rusthuis wonen en de aanvraag

geldt slechts voor één aansluiting.

Het speciale telefoontarief

Het speciaal telefoontarief is voor

mensen die een speciaalvoor

slechthorenden of slechtzienden

goedgekeurd toestelbezitten. Zo'n

toesiel krijg je als je op uw beste oor

een gehooÍverlies hebt van 70dB of

een laryngectomie hebt ondergaan.

Als ouder oí grootouder van een

inwonend kind met voornoemde

kenmerken, kun je ook van de

voordelen van het speciaal telefoon-

tarief genieten.

t9



Die voordelen ziin: een halvering

van de binnenlandse gespreks-

kosten per tweemaandelijkse

Íactuur indien die kosten hoger ziin

dan 1500 Bfr. De toegestane korting

bedraagt maximaal 1000 Bfr per

factuur

Meen je voor het sociaal telefoon-

taÍief of voor het speciaaltelefoon-

tarief in aanmerking te komen?

Aarz€lniet en bel het gratis tele-

Íoonnummer: 0800 /22.800. De

nodiSe documenten worden u

re(htsheeks thuis toegestuurd.

PÍovinciale teg€moetkoming ií
àbonnementskosten van een

teleÍoontoestel, aankoopkosten

van een dÍaadloos teleÍoontoestel

en de abonnemenstkosten van een

p€Íson€nalarmtoestel.

De provincie verleent een tussen-

komst in de abonnementskosten

van de telefoon ofeen personen-

alarmtoestel en de aankoopkosten

van een draadloos teleÍoontoestel

vooÍ zwaar gehandicapten, langdu-

rig zieken en hoogbejaarden.

Voor het pslsd,,e,rn1ar lorsl./ geldt

de inkomensvoorwaarde dat hei

gezamelijk belastbaaÍ bruto inko-

men het gÍensbedrag van de

voorkeurre8eling niet te boven mag

gaan. Dit bedraagt heden

,{65.211 Bfr./iaar, verhoogd met

E6.123 Bfr. per persoon ten laste.

Daarnaast mag men niet in staat

ziin, ingeval eÍ ziah een noodsitua-

tie voordoeL zich op eigen krachten

buitenshuis te begeven OF moet

men de leeftijd van 80 jaar bereikt

hebben.

Te\.ens moet men reaht hebben op

het sociaal telefoontarief bij

Belgacom.

Voor tussenkomst in de

abonnementskosten van de iele/oofl

en de aankoopkosten van een

draadloos tebíooktaeslel geldl dal \el
inkomen mag overeenkomen met

het bestaansminimum, eventueel

aangevuld met een integratie-

tegemoetkoming (categorie lll of V

in het stelsel van integratie-

tegemoetkoming, attest af geleverd

door het Ministerie van Sociale

VoorzoÍ9, Zwarte Liever'rouwstraat

3c, 1000 Brussel).

Er dient tevens een sociaal versiag

opgemaakt te woÍden dooÍ een

maatschappeliik assistent(e),

waaruitblijkt dat het toestel onont-

beerlijk is wegens ernstige

mobiliteitsproblemen.

Het aanvraagformulier voor deze

tussenkomst kan je bij ons verkÍij-

gen:

Sociale dienst van het OCMW

Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke

Teli 050/42.79.98
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DERDEWERELD

11.11.11- Zuienkerke steunde dit

jaar het project " Wate oorziening

en aanle8 van lat nes" in Ecuador.

Ook dit jaar werden er wenskaarten

verkocht (4 voor 200 Írank).

We vestigden met onze Bemeente

een nieuw record nl. 91.215 ÍÍank.

We bedanken alie medewerkers en

graag tot 11 november 1998.

11.11,11, VECHT Tf,GEN

ONRECHT..,,.11.11.11. VÉCHT

TEGEN ONRECHT.

Marlile Von Loocke

SPORTEIT VRIJE TIJD

Alle wandelliefhebbers die zich

voor het iaar 1998 wensen aan te

sluiten bij de wandelclub

kunnen contact opnemen met de

voorzitter van de Sportraad Alain

De Vlieghe tel. 41.55.42

of de secretaris Franky Coethals

te1.41.81.87.

U kan lid worden mits een jàaÍlijkse

lidmaatschapbijdrage van 150 fr
De wandelclub Sportraad

Zuienkerke vzw is aangesloten bij

de Vlaamse Wandel en Jogging

Liga met als lidnummer 215. In de

lidmaatschapsbijdrage is een

verzekering inbegrepen.

Wandelkalender SpoÍtraad Zuienkerke voor de peÍiode

van 01/02 tot 15/04/1998

Zondag 1/02/98 Bloemendaletocht te Beernem

6-1L-L7 -21-25 kín

start 15 en 21 km tot 13.30 / 17 km tot 11.00 u/
overige afstanden

ioi 15.00 u

Staft : Cesubsidieerde Basisschool de Zonnebloem te

Beernem

Ingericht door W.S.V De Moedige Wandelaars

Beernem.

ZateÀà907102198 8 st Blasiusto.ht ie Hooglede-Giis

6-10-15-20-30 km start van 07.00 tot 15.00 u

Start : Sporthal, TorhoutstraaL Markt, Cits

Ingericht door Voetie voor Voetje Cits.

WinteÍtocht te Oostkamp-Ruddervoorde

7-10-"13-22kÍ start van 08-00-15.00 U

Start : Parochiezaal, Vrijgeweidestraat, Ruddervoorde

Ingericht door Godelievestappers Ruddervoorde

Zondag 08/02/98
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ZateÍdag74l 02 198

ZateÍdag 27 I 02 198

ZateÀàE 28 I 02 I 98

Zordag 08 I 03 I 98

ZateÍdag 14 l 03 l 98

Zonn ag15 l 03 l 98

Zaterdaï2ll03l98

Zondag 22 I 03 198

7-14-21 km

4de Oliebollentocht te Lichtervelde

6-12-20 km start van 07.00 -15.00 u

Start : Judolokaal,Sportlaan, Lichtervelde

Ingericht door de Margrietestappers

10e Bibbertocht te Jabbeke-Varsenare

7-13-21-30 km stafi 7.30 u iot 15.00 u

Start : Zaal de Wassenaard, Westemielrwweg 5, Varsenare

Ingericht door de Rustige Bosstappers Jabbeke

Natuurwandeling te EeÍnegem

7-12-21 km start van 07.30 iot 15.00 u

Start : gemeenteschool, Westkerkestraat, Eerne8em

Ingericht door de Motestappers Koekelare

19de Marsen van Aalter

6-12-20-30 km start 07.00 tot 15.00 u

Start : Sportcentrum LindestÍaat Aalter

Ingericht door de Lachende Wandelaars - Wandelclub Aalter

WisselbekeÍtocht

Bossentocht te Oostkamp-Hertsberge

7-10-13-22 km start 07.30 tot 15.00 u

Start : Parochiaal Centrum 't Buls.ampvelt te Herstberge

Ingericht door de Godelievestappers te Ruddervoorde

1ode Zwanentocht te Brugge -Assebroek

start:09.00 tot 15.00 u

Sta : Café de Zwàan Assebroek

Ingericht door de Frisse StappeÍs

Lentetocht Basket Damme Walkers te Damme-Sijsele

6-12-20 km start:08.00 tot 15.00 U

Start : sportzaal't Veld, Warandelaan Sijsele

Ingericht door de Basket Damme Walke$

Wisselbek€*o.ht

15de Vierbossentocht te Zedelgem-Veldegem

7-14-21-30 km start 07.0015.00 u

Start: Sportcentrum de Bosserii, Acaciastraat te Veldegem

IngeÍicht door WK. De Vredestappers
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Zondag?9103198

voorziiter

Aiain De Vlieghe

Te1. 41.55.42

Zaterdag 04/04/98

Zaterdagll I 04 198

Zond,ag 72 I 041 98

Voor meer inlichtingen inzake vertrek te Zuienkerke, kunt u zich wenden tot

3e Brandweeriocht te Lichtervelde

6-12-20-30 km start:07.00-15.00 u

Start : Brandweerarsenaal, Beverenstràat te Lichtervelde

lngericht door de Margrieiestappers

Bossentocht - Lentetocht te Brugge- St.-Michiels

7-16-21km start: 09.00 - 15.00 u

Start: cafetaria De Linde, Veemarkt, Koningin Astddlaan St.'Michiels

Ingericht door de Frisse Stappers

22ste Poldertocht te De Haan-KlemskeÍke

7-15-20-25 km start : 08.00-15.00 u

Start I Cemeenschapshuis't Schelpestilg Vosseslag KlemskeÍke

Ingericht door de W.S.V De Stormvogels Oostende

12 de GlobctrottersÍ'andeltocht te Brugge-St.-Michiels

6-12,15-21-32-.10 km start: 07.00-15.00 u

Start: refter KTA, Rijselstraat 5, St.-\'Íichiels

Inge cht door de W.J.S-\i De Brugsche Globetrotters

Wisselbekertocht

secretads

Franky Coethals

TeI.41.81.E7

23

GELIEVE ÀLVAST TE NOTERÉN:

Op zondag 24 m€i 1998 richt de Sportraad Zuienkerke vzw voor de 21ste keeÍ een

wandeltocht door de MeetkeÍkse MoeÍen (wiss€lbekertocht) in

Start : fussen 08.00 en 15.00 u in het sportcentum te Meetkerke, Oude Molenweg

Afstanden : 7-12-20-35 km

GÍoepshofeeën vanaf 20 deelnemers

Inschriivingspdjs : 40 fr



S^ETffOREN

Naarmate je ouder wordt, krijgje

het ry,sis.h moeilijkeÍ om bi,v. een

djbaan over te steken :

- fiindet gezichtsïetfiage11 : moellii

ker om signalisatie te zien, moeilii-

ker om afstanden en snelheden te

schatte[ moeilijker om het hoofd te

draaien,..

- I)erminderde motoriek I gei,i.ge

wendbaarheid, je hebt meer tijd

nodig om de weg over te steken,..

Maar ook diverse gedrags-

kenmeÍken vertonen meer gevaaÍ :

.senioren zijn geneigd om, eens ze

beslist hebben over te steken,

zonder veÍdeÍ uit te kijken (verder)

over te steken.

. bij verkeerslichten wordt er vaak

nog wat gewacht bij groen, zodat de

beschikbare ti,d om over te steken

(e)kort wordt.

ENKELE TIPS BIJ HET

OVERSTEKEN :

- Kies een plaats uit waar ie een

goed zicht hebt op de rijbaan en

waarje door de rijdende automobi-

listen ook kuni gezien worden.

- Laat het ri,verkeer, dat dicht

genaderd is, eeÍst voorbljri,den.

- Stop voor de boordsteen en, bij

geparkeerde auto's, stop nogmaals

loor de kijklijn (= rand r.an de

parkeerstrook)

- Steek recht en rustig over en kiik

ondertussen naar links en rcchts,

YEREN/GNTGSLEYEIT

Zuienkerke is twee koren rijker

geworden.

Er werd gestart met een

interparochiaal zangkoor dai

Cregoriaans zingt (en liederen van

Taizé) olv de Heer Cilbert Kindt.

Op de St.- MichielspaÍochie is een

parochiaal St- Michielskoor opge-

richt onder de deskundige leiding
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van Tommy VerbuÍgh, bijgestaan

door Andy Coelus.

De bedoeling zou zijn één zaterdag-

avond- en één zondagmis te

verzorgen per maand. Er wordt

gerepeteerd op woensdagavond te

19 uur in de sacdstie van de Sint-

MichielskeÍk.

Nieuwe leden zijn van harte welge-

komen!

Conlaclodrcs :

de koorleider oJ de pastoor aan de Sinl-

Michielsparochie.

tel.41,.26.04



TURNEN

Na de uitgebreide feestmalen van

Kerst en Nieuwjaar is het weer tiid

om eÍ stevi8 in te vliegen en die

overtollige klooties kwijt te gera-

ken op de wekelijkse turnlessen van

Vakantiegenoegens Zuienkerke.

Dit onder de deskundige leiding

van een oude bekende namelijk

Wim Calle.

De lessen gaan door van 19.30 tot

20.30 uur in de gemeenieschool op

volgende data :

ÍebruaÍi 02/02 09102 16102

maaÍt 02/03 09/03 16/03

23103 30/03

Het turnen gebeurt in samenweking

met Vlabus en Bloso.

BEZOEK AAN DE CENTRÀLE

HERDERSBRUG

Na het bezoeken aan de kemcen-

trale van Doel en de waterkacht-

centrale van Trois-Ponts kunnen we

in onze achtertuin de nieuwste

elektriciieitscentrale van Electrabel

bezoeken. Op vriidag 20 februari

1998 kunnen we met maximaal40

pelsonen de centrale " Herders-

burg" bezoeken. Kledij wordt best

aangepast aan de weersomstandig-

heden omdat een groot gedeelte

van het bezoek in open lucht

veÍloopt.

. prijs : 50 ÍÍ. lede11 en 75 Ír. iet-lede

. btlichti gen en inschliit)iígetl

(r)oot 5 Íebtuari) bij Eilip Bouckaetl,

Nieuwe Sleenu)e8 122

tel 42.58.24.

.We perzamelefi op de parking on1

18.45 uur.

VEILIGHETD EN GEZOI{DHEID

Wanneer er geen begaanbare

trottoirs oÍ bermen zijn, mag je als

voetgangeÍ de rijbaan oÍ het fiets'

pad gebruiken. Volg je de jbaary

dan moetje deze voorschÍiften

kennen :

. Op de rijbaan moetje links gaan

én achter elkaar, het rijverkeer aan

jouw kant teBemoet. Dit is dus niet

geschikt voor grote groepen.

.Op de rijbaan moet je Íechts gaarL

alsje een fiets aan de hand leidt.

Die fiets hou je dan best tussen

jezelfen het riiverkeer. Je neemt

meer plaats in (wegensje fiets)om

Iinks te gaan. Tevens word je

beschermd door de fietsreflectoren.

. Ben ie met een groep, \'ergezeld

van een (bege)1eider, dan mag je

rechts op de rijbaan

stappen.ln het donker moetje dan

wel verlicht zijn vooraan Iinks (wit

licht) en achteraan links (rood licht).

.Daar aanrijdingen doorgaans

gebeuren met mensen die de

bestuurder veel te laat hebben

opgemerkt, doen voetgangers er

goed aan eNoor te zorgen dat ze

goed zichtbaar zljrL met behulp van

l-luorescerende-refl ecterende arm-

banden ed.
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Koolstofmonoxide (Co) is een zeer

gevaarlijkgif.

Jaarlijks ste en in Vlaanderen een

honderdtal mensen door CO-

intoxicatie, méér dan 1.000 worden

opgenomen in het ziekenhuis met

vergiÍtigings-verschijnselen.

BUNA ALLE CO. VERGIFTIGIN.

GEN (UNNEN YOORKOMEN

WORDÉN, INDIEN iE MEI DE

YOTGENDE TACTOREN REKË-

NING HOUDT,

WaaÍ schuill het gevaaÍ ?

Ongeveer de helft van de CO-

vergif ti gingen wordt veroorzaakt

door verwarmingstoestellen op

aaÍdgas.

Vooral de kleine gasgeiser van 5

liter is de grote boosdoeneÍ.

Sluit een 5-liter geiser nooit aan op

een douche oÍ een bad .Zorg voor

een goede verluchting.

Toestellen kunnen slecht onderhou-

den of afgesteld zijn Laat daarom

regelmatig hun staat nakiiken op

roest, verstoppingen en lekken.

Een slecht onderhouden sahoor-

steen is eveneens uil den boze.

Wat voel je bij een CO-vergiÍting?

Je kan hoofdpijn krijgen, je duizelig

en moe loelen, misseliik rrorden en

braken.

Bij een meer ernstl8e lorm \'an

vergiftigin8 kan je Ílaurvvallen oÍ

zelfs je bewustzijn verliezen en in

coma Seraken,

Wat moet ie doen bii een persoon

met een Co-vergiftiging ?

Open ramen en deuren. Schakel het

toestel uit. Vewijder de peEoon uit

de kamer.

Is de persoon bewusteloot bel dan

de 100.

Heb je inÍormatieve vragen in

verband met Co-veÍgiÍtiging?

Bel de Co-foon van de So.ialis-

tische Mutualiteit op het nummer

oaool97776
FoldÈr te terktijgeti ol hel genee ie-

Het Rode Kruis Blankenberge-

Zuienkerke heeÍt nu eveneens een

uitleendienst te Zuienlcrke. Kruk-

kerr, rolstoeL looprek en nog andeÍe

maieÍialen kunnpn bekomen

worden bij Dr. Tournoy. verant-

woordelijke voor de uitleendienst te

Zuienkerke.

DÍ Tournoy woont te Zuienkerke,

Leembergstraat 14 en is te bereiken

op het nummer 31.36.34.

Ditjaar zoekt " Levenslijn", een

campagne van VTM ten voordele

i,an het Nationaal Fonds voorweten-

schappelijk onderzoek, letterlilk

en Íiguurlijk de weg naarje hart.

Levenslijn 1998 bindt de strijd aan

tegen hart- en vaatziekten, nog
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altiid de belangrijkste doodsoorzaak

in ons land.Er is dringend meer

geld nodig voor nieuw onderzoelt

opdat wij deze ziekten nog beter

zouden leren kennen en er bijge-

volg ook efficiënteÍ op zouden

kunnen reageren, ook preventieÍ.

Levenslijn, ditjaar aan de 6de editie

ioe, wil ook dit jaar de kaap van

200 miljoen overschijden.

Dit kan pas dankzlj de inzet, de

creativiteit en de gulheid van

honderdduizenden mensen in

Vlaanderen.

CO: HET ONZICHTBARE GEVAAR



Wij laten langs deze weg weten

dat scholen, verenigingen,

organisaties, die stickers \aillen

GERÀRDÀ PAPE EN CERARD YAN

OVENBERGHE

Op 22 november waren GeraÍd Van

Ovenberghe en Cerarda Pape uit

verkopen, die kunnen aÍhalen op

het gemeentehuis.

De prijs van een zelfklever

Nieuwmunster 50 jààr gehouwd.

Het reizen zit hen in hetbloed en

daarom gingen zij ook dit bli,e

gebeuren in 'verre oorden' vieren.

bedraagt 100 fr
Ceihteresseerde verenigingen

moeten slechts betalen na verkoop.

GABRIELLE PROYOOST EN IIFONS BLOÀÍMÈ

Op 26 november 1947 zetten Alfons

Blomme en Gabrielle Provoost de

grote stap.

Zii vieÍden op 29 november hun

Cor]den Br iloft in Nieuwmrnster.

waar Alfons een gekend figuur is l

hii is lid van de kerkfabriek en

se.retaris van de oudstrijdersbond.

Croot Beliik hebben ze, en het

gemeentebestuur wenst hen no8-

nraals van harte proficiat.

Momenteel is hij ook lid van de

cultuurraad.

En Gabriëlle is al 50 iaar de trouwe

supporter en assistente van Fons.

BURGERLIJT,
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In 1997 hadden we 1 diamanten

bruiloft, T gouden bruiloften en 20

zilveren jubilea.

Aan allen: hartelijke gelukwensen.

1998 kondigt zich rustiger aan : 1

diamanten bruiloft, 3 gouden

jubilea.

Alles netjes verdeeld r in elke

deelgemeente één jubileum.

Daarnaast zijn er 18 paÍen 25 jaar

getrouwd in de loop van 98.

M, RGALiX rINCUËR, dochtertje

van Vlietinck Inge en van Vinckier

Patrick, geboren ie Brugge op

19 septembeÍ 1997.

M,ATTHI/S CLICTEUR, zoontje van

Sierens Treesie en van Clicteur

Ceert, geboren te Brugge op

7 oktober 1997

.lADÈ LIICKER, dochtertje van

Vanhaeren Silvie en van Lucker

Patriclt geboren te Brugge op

10 oktober 1997.

PHAEDR,A CLARISSE, dochtertje

van Deyne Patricia en van Clarisse

Kristot geboren te BÍugge op

ll oktober 1997.

.JORDY KETSM,4N, zoontje van Van

Pamel Maria en van Ketsman Steve,

geboren te Brugge op 19 oktober

1997.

RI(KI HAELEtffN, do.htertje van

Vincke Conny en Haelewvn Wim,

geboren te Bru8ge op 31 oktober

1997.

LUCAS COUDEVILLE, zoonge van

Coethals Sofie en Coudeville Mike,

geboren te Brugge op 6 december

1997.

BÉAL1 MILLECAM, zoontje van

Derudder Marleen en Millecam

Koen, geboren te Bngge op

21 december 1997.

DIERCKX L|ËVE en LAMPO IAN,

gehuwd te Zuienkerke op

18 oktober 1997.

WLLE SYLVIE en DË FAUW KURT ,

gehuwd te Zuienkerke op

1,2 deceÍnbet 1,997 .

Y,ANCOMPERNOLLE JOELLE en

WILLÈMS GEERT, gehuwd te

Zuienkerke op 13 december 1997.
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MAENE GODFRIID, geboren te

Etterbeek op 19 mei 1927 en overle-

den te Oostende op 12 sepiember

1997, echtgenoot van Jacquemin

Liliane.

DHONDT C, MIEL, geboren te

Meetkerke op 19 februari 1917 en

overleden te Blankenberge op 8

de.ember 1997, echtgenoot van

Estella Vercruyce

DOBBÈLAERË RAOL./L, geboren te

Zele op 26januari 1933 en overle-

den te Brugge op 24 oktober 1997,

echtgenoot van Van Boxelaere Edith

LARIDON/OSEPHUS, geboren te

Vlissegem op 18juli 1926 en

overleden te Zuienkerke op

28 okiober 1997. echtgenoot van

Vanhaeren Mada.

MARTIN CHRISIIAN, geboren te

Elsene op 13 januari 19-10 en o\'erle-

den te Brugge op 31 oktober 1997,

echtgenoot van Vande Vwer

Georgette.

DOBBELAERE ROGER, geboren te

Oedelem op 17 september 1934 en

overleden te Zuienkerke op

5 november 1997, ongehuwd.

MATTHYS MARIA LOUISA,

geboren te Zuienkerke op 18

september 1906 en overleden te

Blankenberge op 5 december 1997,

rïeduwe van Linskens Prosper

PÉYSKÈNS MAURICE, geboren te

Edelare op 5 mei 1926 en overleden

te Blankenberge op 23 december

1992 echtgenoot van CoornaeÍt

Alice.

MEItrSEIT YAIT BIJ ONS

Op 21 november 1997 werden onze

verdienstelijke inwoners op het

gemeentehuis uitgenodigd

Vooreerst werd het bestuur van het

feestcomiteit in de bloemeties gezet

voor 25 jaar

" Dolle Nacht".

fohan Van Thourhout werd gevierd

voor 25 jaar dienst bijhet AZ.- Sint-

Jan te Bru8ge als hoofd-

verpleegkundige Radiologie,

Vandecasserie Micheline voor 25

jaar verpleegster in het AZ,
Vandoome Filiep en Debaecke

Laum voor 25jaar dienst als
(
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Alle timmer- en schrijnwerk in hout en PVC

Flamen en deuren - rolluiken - dakvensters

garagepoorten - rolluikautomatisatie

gipskartonwanden - plafonds - binnendeuren - zonnewering

dakconstructie - parket

nlY ffililato'
"Katteroghe"

Blankenbergse steenweg'l 7

8377 Zuienketke

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

VAN HOUCKE NV.
Eemegemstraat 44 - 8,190 Snellegem

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

Fax 050/81 3,1 56

GESPECIALISEERD IN VERKOOP VAN

GEREEDSCHAPPEN EN MACHI}.ES

. Makita. Metabo. Skil . Grasnaàiers

Dienst naverkoop

Erclusief rerdeler Yoor België

MEZ MOTOREN BELGIUM

sponsoÍ WC Poderbultefi Blaakenberye

besrafènissen - crematies

- marina neirinck -

walram romboudtslraat l3 - 8380 lissewegc
tel. 050/5,1.67.40 - gsm O'1512'1.'76.29



laborant in datzelfde AZ.

Bij de sportlui kree8 de dames-

ploeg van Mehoni met trainer Ceert

Willem een sportzak aangeboden

voor hun kamPioenstitel, Tom

Verlinden voor zijn tweede plaais

op het Belgisch Kampioenschap

Surfen, Pieter Roels omwille van

ziin gouden medaille op het West-

vlaams Kampioenschap Zwemmen

voor scholen en Verhoeven Ragnar

voor zijn zilveren medaille oP het

Belgische Kampioenschap kajak.

Debeste kok 1997 van Vlaanderen,

Bart Van Steenkiste uit Houtave

werd ook niet veÍgeten.

En tenslotte Svlvie Wille voor haar

jarenlange inzet voor de ]ongeren-

groep , ]oël Boussemaere voor zlin

gratis lessen nieun,e spellin8 en

Filip Bouckaert voor zijn

inititatiecursus compuier

Op 17 oktober en niet op 17 no\'em-

ber zoals verkeerd vermeld in ons

vorige Polderkrantje werden onze

nieuwe inwoners uitgenodigd ten

gemeentehuize.

Het schepencollege, de leden ran

de gemeenteraad, OC\l\\' Pn politie

stonden klaar om de nieuwe

Zuienkerkenaars te verwelkomen.

In maart oÍ april 1998 zal de

nieuwste lichting nieuwe inwoneÍs

evereneens door het Semeentebe-

stuui ontvangen worden.

Ieder gezin zal persoonlijk een

uitnodiging ontl angen

í

$

ap de Íola: anlvongsl nieuwe inwonets
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AKTNTIETTENKALENDER
ierlere maandagavond is er turnen iedere dinsdàgavond vanaf 21 u elke lste en 3de donderdàg van de

vanaf 19.30 uur tot 20.30 uur volleybal sport 30-70 maand naailes in de Bommel van 20

(uitgezonderd de schoolvakanties) woensdagnamiddag (om de 14 tot 22'30 uur, BGJC Nieuwmunster

in de sportzaal van de gemeente- dagen) kaartnamiddag in het elke 2de en 4de dond€rdaSvan de

school, ingericht door Vakantie- sPortcentrum van Meetkerke voor maand hrrnen in de Bommel van 20

genoegens Zuienkerke leden van de Bond der SePensio_ tot 21 uur BCJC Nieuwmunster

iedeÍe maandag ziin er volksdansen neerden van Meetkerke iedere vÍijdagavond komt het koor

in Het Boldershof van 14 uur tot 17 woensdagavond repetitie St.' van Nieuwmunster biieen in de

uur, ingericht door KBG Zuienkerke Miahiels zangkoor sacÍistie sint- Bommel vanaf 19.30 uur tot 21 uur

iedere dinsdagnamiddag in Michielskeik om 19 uur. ( uitgezonderd juli-augustus)

"Boldershof"kaartnamiddagKCB iederedondeÍdagavondping-Pong

Zuienkerke in de gemeentelijke sporizaàl om 20

FEBRUART 1998

zaterdagl4ÍeV ari 1998 arijdag 2A Íeb ati1998

zaalvoetbal te De Haan om 21 uur zalerdag2l lehruari l99S

Bak.St-Paulus-Meulemeesterboys +30j. toneel in de gemeentelijke sportzaai om 20 uur

" Liefde om krlart yoor acht" theater Kleiem

zaÍetdag 14 Íebr ori 1998

souper van de spaarkas. zaal Boldershof zo dag 22 ftbrtnti 1998

toneel in de gemeenteliike sPortzaal om 19 30 u

woensdaglS Jebruari'|99\ " Liefde om kwart voor acht" theater Kleiem

Cursus Kruiddn "Kruidentuin"

eerste les in de cafetaria van de gemeenteschool maandag23 Íehtu1ri 1998

KVLV Groot - Zuienkerke, vanaf20 uur carnavalviering KBG Zuienkerke

in zaal Boldershofom 14 uur

do de agL9 Íebrwti'1998 Agracursus " Je bedrijf in het

landschap" otijdag 27 Íebr ari 1998

KVLV Zuienkerke - cafetaria gemeenteschool zale aB 28 Íebrudri 1998

om 13.30 uul toneel in de gemeentelijke sportzaal om 20 uur

" LieÍde om kwart voor acht"

otijdag21 Íebuari 1998 theater Kleiem

zaalvoetbal te Zeebrugge om 21 uur

Meulemeesterboys - R. Alexander
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MAART 1998 I)riidag 13 e zateÉog L4 maatt 1998

toneel in zaal De Bommel om 20 uur

uot sdag 4 nlaatt 7998 "Rijen en vrijen " theater De Bommelaar

Lur.u. Krurden deel 2 ' lolen met lruiden".

KVLV Groot-Zuienkerke _ cafetaria Eemeenteschool ltii)agli ntlart 1gg8

om 20 uur zaalvoetbal te Oostende om 20 uur

Caf é Den as-MeulemeesterboYs

ariidag 6 naorl 1998

zaalvoetbal te Zeebrugge om 21 uur .aÍe ag ll maarl 'Lgg|

Meulemeesterboys _ CeeÍaerd/Butler zaalvoetbal te De Haan om 19 uur

Meulemeesterboys +30j-Suffolk Ferry

lriidag 6 e zlte agT nayl1998

toneel in zaal De Bommel om20uur zlle ag14ma0rt1gg8

"Rijen en vrijen " theater De Bommelaar souper van de bloedgevers in de gemeentelijke

sPorizaal

fiijdag, e zaterdag7 naart 1998 Zondag1s maart'Lggt

4de boekenbeurs ingericht door de gemeenteschool toneel in zaal De Bommel om 18 uur

in de klassen van het basisonderwijs ,,Rijen en vdjen " theater De Bommelaar

iedereen welkom

zolldag 15 ru rl '1998

zdterdagT n0ri'1998 vo[eybal in de gemeenteliike sportzaa]

boomplantdag in de gemeentelijke basisschool proyalames Mehoni-Olva Assebrcek om 15.30 uur

B-jeugd meisjes Mehoni-Smashing Brugge om 18 u

zaterdogT maart 1998

volleybal in de gemeentelijke sPortzaal uoensdag 18 naftt1gg8

B-jeugd jongens Mehoni - Volley Bredene om 11 u Cursus Kruiden deel3

D-ieugd jongens Mehoni- Volley Bredene om 15 u "Kruiden in de bloemsierkunst",

C-ieugd meisjes Mehoni- Volley Bredene om 16.30 KVLV Croot-ZuienkeÍke , De Maere om 20 uur

C-jeugd jongens Mehoni-Sint-|oris om 18 30 u

"rriidag 20 ttnort 1998

donde ag 12 naatt 1998 zaalvoetbal te Zeebrugge om 21 uur

LourdesnamiddagenplanningfietsuitstapPen MeulemeesteÍboys-ASBZVC

KBC Zuienkerke in zaal Boldershof om 14 uur

2aterdag 2'I maatt 1,998

i)rijda113 nnatt 1998 volleybal in de gemeentelijke sportzaal

"Tijd te kort, tijd te veel - alles over D-jeugd meisjes Mehoni- Sint-Jois om 13.30 u

PWA" - KVLV Zuienkerke

cafeiaria om 19.30 uur
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@oensdog 25 maatt 1998

"De Tijd van Toen" in De Bommel zondag 5 april1998

om 14 u - ingericht dooÍ paÍochieraad Nieuwmunster volleybal in de gemeenteli,ke spoÍtzaal

B-jeugd meisjes Mehoni -Slovo Brugge om 18 u

\rijdag 27 maart 7998

zaalvoetbal te Zeebrugge om 22 uur datderdagg april1998

Pancho Villa- Meulemeesterboys bezinning op witte donderdag

KBG Zuienkerke in zaal Boldershof 14 u

zolerdag 28 naorl 1998

zaalvoetbal te De Haan om 19 uur nfianddg13 a\ril1998

Meulemeesterboys +30j-VK Blankenberge Dansfestival in de Nieuwe Blauwe Toren

KBC Zuienkerke - 14 uur

zatedag 28 klaatt 7998

volleybal in de gemeentelijke sportzaal I)tijdag17 aptil1998

pÍovdames Mehoni-Roularia Roeselare om 16 u. zaalvoetbal te Zeebrugge om 21 uur

provheren Mehoni- Pervol Ruiselede om 20 u. De BÍeydel - MeulemeesteÍboys

znlerdng lS nllil 1998

APRIL 1998 vollevbal in de gemeentelijke sportzaal

D-jeugd meisjes \Íehoni - Kanaries Sijsele 13.30

uoensdag 7 aptil 7998 C-jeugd meisjes NÍehoni-Kanaries Sljsele 16.30 u

Cursus Kruiden deel 4

"CreatieÍ met kruiden" - KVLV Groot-Zuienkerke zondag 19 al1ril 199t

De Maere om.20 uur vollevbal in de gemeentelijke sportzaal

B-jeugd meisjes Mehoni-Nidavo Nieuwpoort 18 u

lrijdag i april 1998

vierde paasboekenbeurs in de feestzaalvan de l'tiidog 21 aptil 1998

Vrije Basisschool Zuienkerke van 14 tot 17 uur met zaalvoetbal te Zeebrugge om 21 uur

veÍkoop van kinderboeken Meulemeesterboys - La Singla

tweede kunsttentoonstelling in de wandelgangen van

de Vrije School - opening 14 uuÍ z|lerdag 25 aptil 1998

zaalvoetbal te De Haan om 20 uur

z|le og 4 0pril'1998 MeulemeesteÍboys +3oj-Tropic Wenduine

volleÉal in de gemeenteliike spoÍtzaal

D-jeugd meisjes Mehoni-Olva Assebroek om 13.30 zondag 26 april1998

C-jeugd meisies Mehoniolva Assebroek om 16.30 Schoolfeest in de gemeentelijke basisschool
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Oostendse steenweg A3 - 8377 Zuienkerke
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Het Polderkrantje wordt verspreid
over 1200 adressen

Kortom, enkele

Méér dan het adverteren waard dus.

We hebben nog plaats vrii,
contacteer ons

Tel.427048 -Fax 428545



lreulrenr
DIAPAL
m,eubclen

Bekedijkstroot 1

8490 Jobbeke
Tel, 050/81 15 73
Fox 050/81 10 83

Fobriek von
- oonbouwkeukens
- modern - mossieÍ
- bo d ko mermeubelen
- wondkosten
- konïoormeubelen
- olle mootweÍk

Schilder- en Dekoratiebedrijf

BRAEM HERMAN

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

. Schilder- en behangwerken

. Spuiten van meerkleurige aÍwerking op wanden

. Plaaisen van vloerbekleding

GRATIS ADVIES



Reslouronl . teeslzool . Teo-Room

'\ %,*,%.9*Z
-*

Gesloten: maandagavond uítgeao,ulercl3 teke in juli &augusÍus. Dinsdag ltet hele jaar.
, Fijne vis & tleesgerechtefi et d(tgrerse pntducten.

. Ook lekkere kreeÍtbereidittgen
. Gastronomische menu's en menu's Ten Doele aungepast aan elk sei:.oen

! Het groolsle Belgische computermerk I

'Best multimedí.a PC' & 'Best Business PC'
(Computer Magazine)

Bel 02/725.88.ó5
voor uw dichtsbiiz:inde Stein verdeler

oÍ bezoek onze website

conPUfEas


