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Artikels zijn altiid welkom.
Gelieve ze 1 maand yoor het verschiinen binnen te brengen.

NUTTIGE TELÉFOONNUMMERS

Gememtebestuur Zuienkerke 42.70.48 (fax,42,85.45)

Tedmische Dienst
oc}ílv

PWABlankenberge
Veldwachter
Rijkswacht
Brandweer De Haan
Elektrabel Blankenberge
(ook voor de waterbedelilg)
na de diensturen

41..75.77 {fax. 11.75.77)
42.79.98 \fax. 42.67 .37)
42.70.48 (woensdagnamiddag)
42.99.12
42.70.48 (fax 41.96.96)

101 of41.10.05
100 of 41.20.20

4t.79.34

059/34.04.10

OPENINGSUREN GEMEENTEHUIS
Het geneentehuis is iedere weÍkdaB open van 9 uuÍ tot 12 uur
en de woensdagnamiddag van 13 tot 16.30 uur
Andere namiddagen is het gemeentehuis gesloten.
Op de tweede en vierde woensdag van de maand is het gemeentehuis '

open tot 19 uurl
10 en 24 februari, 10 en 24 maart en 14 en 28 april 1999.

Het gemeentehuis zal gesloten zijn op paasmaandag 5 apÍil.

OPENINGSUREN POST
Iedere werkdag van 1l tot 12 uur

OPENINGSUREN BIBLIOTHEEK
Iedere woensdag \.an 17 tot 19 uur.
IedeÍe zaterdag vàn 10 tot 12 uur

OPHAALDATA HUISVUIL : RAADPLEËG UW AFVALTq.LENDER!

OPENBÀRË YERIICHTING DEFECT ? RIOOL VERSTOPT?
LASI YAN M US(USI'ATTEN ?

Verwittig deTechflische die st oÍhet gemee tehnis !



WOORDVOORAF

Cenchte gefiodigden, Waalde medebwgefi ,

Ik ':rag t dit ioor miin trodílio ele

ieuirjaa/swensen, die ik lot u richÍ in

ndnm uan hel schepencollege, de gemeen-

ictaad, e inmijn naam, toeslure irt een

;ttns nierwe lokolie: ortze gemeenlelijke

slltlrtzaal,oerbofidefi aafi o ze bloeie de

Dt clÍetaia uas, iloor hel Brcot aafil|l

acrodigden teklein geuoÀett,en w Íal-

tlike nd wezígheid bruijst eens te meeL

.'1i! elk op uw domeill, oí elk net ,w
:!$ialileit bekomme befit @ot hel,oel-

.:\t í dti Zuienke*e efl zijfi ifiloonefi. lk

\L.! 1999 het j00t zijn L,an ooorspoed,

:'crlr i,r ,rl, gezín en in uw werk-

:"r.lntuíighedefi,1)rcde in hel harl, een

.!.i qezonàheid, en oele Eurc's op de

r-.i,:i:tÀ. ,?i,rg.

;.1":!1i ,ttt het bestuuï der wegen heb-

.:': :, tj nt 1998 enkele ,natk\nte zaken

.'j,'.. i:flr /irkir de I)etfiie @i g aan íle

:::,'$til tq Bnqse steenTDeg, mel aÍzort-

.i.'ltik l.Ërl .fitl71ad, een werk dat oolle-

.iii.l,lrrÍ r.tir'fi,r,r /,sf restuur der we-

ij,r.iif,ri {fsaln'.rc,r.

D.r,rrrrrl,oirr la,nrr rrog eefi ifig'tiipende

::r'l., ii'r'rrrq,rarr rie or rreilig e uerkeels-si-

lrnti l, tls ilc Bl lkàfuetgse sleenweg:

lrlí,?lsa,r rir/r i,arÈadrsgcleiderc níel L)er-

lichle kegels, luee tichtingsfetsp^d, en

driekleurige lichte aan de Kruiskalsijde.

Ik moet die fie sen die híeraan hebben

fieegeue*t d|nken ooor hun cotrccte tí-

,nifig efi inzel.

Met de Nietwe Polder 1)a Blarkefibetge,

sindsioot endago ze pattfiers it het oer-

beteren aan landbouwwegen efi btuggefi,

hebben wii opnieuw een reeks wege11 aÍ-

&e.aerkt, - de laatste slechle betofiwegefi

te Hotlalre behoren tol het aeieden. De

Schoeringebrug, die leed |afi beloníol,

werd aetnie ud.

Hebben )ii onze hemel nog niet Lvrdiend,

hebben wij nog niet Loldoerule aolle afa-

len Eesprokkeld, dan íloen wij tach had

ons besl om o ze kerken le reslaureÍefi:

tle torcn an dp Sint-Btlrokcrk is aan-

besteed, en gaaL in uilaoetiry in 1999,

de OLV kelk t)an Meelke*e wo t irt
2000 I)olledig gerestaurceÍd, samen mel

de ra efi en de muren oan de Sint-

Bartholomeulsketk te Nietwmu slet et1

de Sint-Bolloketk Íe Hautaoe. Ëen de2er

dagen oerwachÍen uij aafi hel sludie-

burctu het dossier aoor de oolleilige rcs-

tauratie ïan de Sifit-Michielskerk te

T.uicnk?rk?.

Een oo onze zorgenkindjes was het

BegijnhoÍ te Nieuwmtnster: een aerka-

reli g oan de jarcn zeslig, net gebrek-

kige riolei X, en ongemakkefi toor àe

beltoners: de aafine eÍise kele weken

tetug met de xL)etket Bestott, efi het ehàe

situeett zích n0 50 urelkdogen: De statl

ke de doot de slechte @eersomstandighe-

defi heel tuat t)e/ttugin\. N a hel beëíndi-

Benna de uerken zil de wijk De Lekker-

bek, s.men met de Wenduinestrool en het

Domein oolledig gesanee zijn.

De restauratie oa de historische waleï-

molen oan Meetkerke, efii| ifi ziitl soo'tt,

staat op hetptuyamm| oon dil jaaï hel

prcl)inciebestuut oon lNesl-V laonderen

heeÍt et zijfischo defi ondel guel, en sa-

fie mel de eiSenaar en ons gefieenlebe-

sluli steoenen wij op een oolledig 1)er-

níeuwde fiolen aÍ: prijskaarlje ooot de

gemeefiLe: ofigeïeer 4 fiiljoen Írafik (&een

Ellto\) .

Mefi I)enacht dat àe wetken in het jaat

koeed izend zullen beèir'digíl zijn.

De aanbesteding ooor de uiLbrcidífi| t)afi

onze geneellteschool heefl aotile L,rijdog

plaals gehaà, e ik ben gelukkigr tekun-

fien nededelen dal àe laogste biedet ge-

ooelig onàet àe tumin& zit. Alles lMl

loespraok von de heet Cuyperc Burgemeester van Zuienkerke let gelegenheid von de
nieuw)oorsrccepfie op vtíjdog 15 januot 1999.



morzien dot rrij in hel oootjaaL ik schal

begin mei, zullen begififien mel de u)er'

ken, en ik kafi u oetzekercfi dat onze lol-

rijke leerlifigen zullen ktfifiefi sluderen

ifi moderne,sobere en belo|lbate lokale .

De lfiLerpolilie Zofie is in werkin\ sedett

i1lli'1998, en ik mag zeggea dat alles per'

loopt zoals uijhel aerwacht hadden: een

politieoonu*igheid, 24 uut op 24, wal

eea oerhoogd geroel oan ueiligheid fiet

zich brocht. Wíj hebben @at peikelen

gehad met de aaflwerí)ín1 o4 ofize reld-

wachlers, doch wij fiaken ons stetk, fu)t

tíet de aanstellifig oafl de nieuae api'
nnt ons korps ifi iuli dit iaar L,oltoLlig

zal zijn, zodat lDij defnilief kunnen be-

schil,Ien o1)er een oelfuDachter ter plaatse.

Waarmee ik niet uil Xezegd hebben dat

@ii niet gelukkig @atut net de serTtice die

ile Rijkswacht ons gedurc {le Yaee jaot

heeft geboden: ik dofik onze twee "8e -

dafinen" die zich prachlig van hu loak

hebbefi gehneten, en die het ooLle oerhou'

u)efl ,Jan onze bel)olkitg ktegen.

Wii hebben nog steeds geen uit|el st

speelpleifi te Zuíenketke dotp: de yon-

de ziinperuonen, hel gtas is iqezaaid,

alles slool kl00t ofi de chalet te plaatsen

en het speelpleh h Íasen in le tichlell:

L\e hebben wal ïoblefiefi mel de boltu'

pergwlflíng wot de chalet, et zijn er die

meenden d00T tegen klachl te tuoeteft neer

leggen, doch ik hoop dat, i hel belaflq

oal1onze je Bd, ifi uie ik rolsaast gelooÍ,

deze moeilijkhedm binnenkorl zullen rtan

de baan zijn.

De fiuskusratten keíden oorig joat een

ltilefit noeilijke periode ! Dank zij een

dool|ed@)e besbijding tloot onze rat-

len!1ngefi op alle ioe\ 's ,- koslptijs

mee/ d011 1 miljoen,- is de populatie oon

di t s ch ad el i jk krt a agdi e/ tet r g ge dr on gen

en is hel probleem ondet cofilrole: ik doe

echtel eefi oproep lol íle bu tgefieenten,

en lol ofize lafidbouweÍg ofi de oerdel'

ging íntensi{te et te zetlen.

Verder heb ik nog gwd nietws loot o11s

gefieent.perconeel: de fiieuwe colleclia'e

arb e idsoul e enkom st is goed gekeur d doot

geípe ler aad, ltol)iflcíe en de Vlaafise

mhisler: et moetefi it ile wlgende ge-

meellleraad nog enkele kleine aanpossin-

gen gebe rcL Het CAO trced.t in wer'

king nÉ! lerugi] erkende kncht uan 1 ja-

ari1996: u zult bt de komefide weken

op de haagle gebracht uorden oox alle

modalíteiten ler znke. Ik maak mijstetk

daloíi iet de eerslerl zijn, doch als kbixe

gemeellle aeker ièl de loatslefl die dit

leÍu,eze líikt hebben.

Geachle geilidigde , íL'aatde fiedebur-

gers, ik zsl aftunde , irant ik zie dal de

glazelt leeg.i1t1: ik zeg ieder jaot het-

zelÍde, en het is iedet iaar eL,enSoed 8e-

meend: dafik |'oot alle positiae mede-

we*iry, efi het alletbesle !oo/ 1999.

lk dank t

uto burgefiuster

He i Cuyperc
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GEMEENTERAAD

1. Verslag van de vorige vergadering

De gemeenteÍaad keurt eenparig het

r erslag van de vergadering van 28/

0E 98 goed.

2. Àangaan lening rioleringswerken

Begiinhof

De gemeenteraad keurt eenparig een

lening ten bedrage van 5.000.000

iiank goed vooÍ bovenvermelde wer-

\\'itze \,an gunnen: via de onderhan-

delingsprocedure.

l. Aanvullend krediet aankoop vracht-

§agen.

De raming bedraagt 1.000.000 frank.

Cezien de uitslag van de aan-

ae:leding voor een vtachtwagen,

.irieziidig kipperr 1.143.200 f rank be-

iraagt beslist de gemeenteraad een-

a a riË een a anvullend kediet te voor-

zien ran 150.000 frank. Ditbedragzal
jan e!'eneens ingeschreven worden

:ri de eerst|olgende begrotings-

\ijzjging.

.1. Verbeteren van landbouwwegen

1999 rLoweg, À,larew€8, Oud€ Weg,

Linzestraat, Weslernieuwwe8 en

Langedorpweg - goedkeurinS ont-

nerp

De §-"nreenieraad keurt eenparig het

onir\ erF \ oor de rerbetering van

Iandboul l egen 1999 goed.

Vermoedelijke kostp js der werken

15.136.611bef.

Vermoedelijk aandeel Vlaamse Ce-

meenschap 7.747.000beÍ.

Vermoedelijk aandeel gemeente

Zuienkerke 7.389.611 bef.

Dit werk geschiedt met medewerking

van de Nieuwe Polder van Blanken-

berge.

5. Aankoop meubilair peulerklas

De gemeenteraad keurt eenparig de

aankoop van ondertaand meubilair

voor de gemeentelijke basisschool

goed.

2 zitbanken

l tafel

I open kast

kostpriis 28.727 BTW inclusief

6. Restauratie van de ramen en

opschikkingsweÍken aan gevels voor

de Sint-Bavokerk tr Houtav€ ensint-

Barlholomeuskerk te Nieuwmuíster.

Aangepasl ontwerp dd.30/09/98

De gemeenteÍaad keurt eenparig het

aangepast ontwerp en de raming

voor bovenvermelde werken goed

Ramingi

algemeen totaal 9.632.509 ftank

subsidie Vlaamse Cemeenschap

6.184.070 ÍÍank

subsidie Provincie 2.061.357 frank

aandeel gemeente Zuienkerke

1.387.082 frank

Wijze van gunnen: openbare aan-

besteding.

Ceheime zitting

l. Gemeenleliike basisschool Soedkeu-

ring lestiidenpakket schooliaar 1998-

1999

De gemeenteraad keurt eenparig het

lestijdenpakket voor het schooljaar

1998-1999 goed.

2. cAo politi€

De gemeenteraad keurt eenparig het

CAO voor het politiepersoneel goed.

3. CAO OCMW

Dit punt wordt uitgesteld daar de

Raad van het OCMW hetdossieÍ nog

niet heeÍt goedgekeurd.

4. Openverklaring plaats boekhouder

in contractueel verband:

aanleggen werÍreserve

samenstellinS iury

bepalen vergoeding jury

De gemeenteraad verklaart eenparig

de plaats van boekhouder in

contactueel verband open, en keurt

de aanleg van een weírcserve goed.

De gemeenteraad bepaalt eveneens

de vergoeding voor deze juryleden.

ZITTING VAN B OKTOBER 1998



1. Verslag van de vergadering d.d,

I oktober 1998

Het verslag van de vergadering van

8oktober1998 wordt voorgelezen en

zonder opmerkingen eenpaÍig Soed-

gekeurd.

2. Aankoop putdeksel.li(hter

De gemeenteraad keurt met 6 ja-

stemmen bij4 neen-stemmen de aan_

koop van een putdeksel-lichteÍ ten

behoeve van de technische dienst

Boed, via de onderhandelings-

procedure.

De kostprijs bedraag 42.459 fÍank

BTW inclusief.

3. Aankoop kast

De gemeenteraad keurt eenparig de

aankoop goed van een kast ten be_

hoeve van de administratie, via de

onderhandelingsprocedure.

De kostprijs bedraag 16.880 frank

BTW inclusief.

4. Nieuwe Polder van Blankenberge:

goedkeuring programma 1999 van

de gewoneonderhoudswerken

aan onb€vaaÍbare walerlopen

Het bestek van de onderhouds-

werken 1999 aan de onbevaarbare

waterlopen van de 3de categorie, op-

gemaaki door de Nieuwe Polder van

Blankenberge, wordt goedgekeurd.

Een kediet van 1.900.344 frank wordt

vastgeleBd op artikel 482 /435 / 01 van

de gewone begroting voor 1999voor

de betaling van het aandeel van de

gemeente in de kostprijs van de wer-

ken.

5. Bommelstraal: versterken oevers

langs8rachten

Gelet op de dringende noodzaak om

op verschillende plaatsen langs de

Bommelstraat de oevets te verster_

kery beslist de gemeenteraad eenpa_

rig deze werken goed te keuren.

De totale lengte wordt geraamd oP

526 meter, wat een uitgave betekent

van 839.595 ÍÍank BTw inclusieÍ.

6. Toelage plaatsen scholelantenne

De gemeenteraad keurt eenpad8 een

toelage van 20.000 frank goed voor

het plaatsen van een schotelantenne,

voor deze ingeschreven personen van

de gemeente, die geen gelegenheid

kegen om aan te sluiten bij de TV-

distributie.

7, (erkfabriek Zuienkerle:
be8rotingswiiziging nr. 2,

De gemeenteraad keurt eenpaÍig de

begrotingsrrijzi8ing nr. 2 van de

Kerkfabriek Zuienkerke 8oed. Het

bedrag van 1.517.155 frank in ont-

vangsien en uitgaven blijft ongewii

zigd, alsook het aandeel van de ge-

meente ten bedrage van 332.882 fr

8. BeSrotingswiiziging nL 2 Semeente.

De begrotingswijziging nr. 2 wordt

met 6 ia-siemmenbijl onthoudingen

goedgekeurd.

Ceheime zitting
l. CAO gemeenlepersoneel: intrekken

raadsbesluit van 27 augustus 1998.

2. CAO gemeentepersoneel:

vaststellen gewijziSd CAO

ingevolge de opme ingen van de

Administratie voor Binnenlandse

Aangelegenheden

Op vraag Yan deAdminis[ahe voor

Binnenlandse Aangelegenheden be-

slist de gemeenteraad de beslissing

ran 27 augustus 1998 in te trekken,

bepaalde i{ijzigingen aan tebrengen

en het gewijzigd CAO van het

gemeentepersoneel oPnieuw vast te

siellen.

ZITTINC VAN 1B NOVEMBTR 1998
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1, Verslag van de vergadering van

lB november l99B

De gemeenteraad keurt eenparig het

lerslag van de vergade ng van 18

no\ ember 1998 goed.

2. lmerryoi openbare verlichtinS -
lervanging van milieu.
onvriendelijke lampen

De gemeenteraad beslist om, over een

Feriode van vierjaat alle milieu-on-

rriendelijke lampen te vervangen

i.oi modeÍne eneÍgiezuinige types.

Dè toiale investeÍing (over vierjaar)

.èlraagt 9,{0.384 f rank.

3. Politiereglementr parkeerverbod

Kerkhofstraal

D. lemeenteraad wordt gevraagd

r.: Folitiereglement houdende het

i:1\.rÈr\,en lan parkeerverbod in de

l.è:i.hoiitÍaat te Houtave aan de kant

'. ::1 le L)npaÍe nummers, rechtover
'rr: huirnÍ 1. orer pen afstand van 5

:È:èr iL)ed te keuren. Ditpunt wordt

èr:raanE uitgesteld teneinde het pro-

: eenr nos eens duidelijk na te zien.

4. Huishoudeliik reSlement Overleg
OCMW-Gemeente

De gemeenteraad keurt eenparig het

huishoudelijk reglement dat het over-

leg regelt tussen de gemeente en het

OCMW goed.

5. Jeugdwerkbeleidsplan. jaarplan

r999

De gemeenteraad keurt het jaarplan

1999 van het jeugdwerkbeleidsplan-

goed

6. Jeugdwerkbeleidsplan 1999-2001

De gemeenteÍaad keurt eenparig het

ieugdwerkbeleidsplan 1999-2001

goed.

7. Cewesiplan Eru8ge-Oostkust .

advies

Het onderzoek de commodo et

incommodo betreffende het besluit

van de Vlaamse rcgedng van 5 mei

1998, houdende de vooÍlopige vast-

stelling van het ontwerp-plan tot ge-

deeltelijke wijziging van het gewest-

plan Brugge-Oostkust op het grond-

gebied \.an de gemeente Zedelgem,

werd gesloten op 3 december 1998.

De gemeenteÍaad verleent eenparig

gunstig advies.

B, PMS - contract met De Haan

Het Vlaams Parlement heeft op 18/

11 / 98 zijn goedkeuring verleend aan

de oprichting van nieuwe Centra

voor Leerlingenbegeleiding met in-

gang van 01/01/2000.

Daardoor vervallen alle lopende con-

hacten op 01/09/2000.

De gemeenteraad beslist eenparig,

met het oog op hetb€houden van de

tewerktellin& het contract met het

PMS Centrum van het gemeen-

schapsondeÍwijs te De Haan, dat in

zlt1in],van26 I 021 98 oplezegd werd,

opnieuw te onderschriiven voor wat

de schoolbegeleiding betref t, voor de

periode van 01109199 tot 311081

2000.

9. Vaststell€n toelagen

De toelagenlijst 1999 wordt eenparig

vastgesteld.

ZITTING VAN 22 DECEMBER I99B
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10. vaststellen belastingen en retributies:

Volgende belastingen en retributies worden goedgekeurd.

AARD BELASTINCEN AANSLAGVOET

Opaentiemen onroeÍende voorheÍfing 1800

Opcentiemen personenbelasting 7,k

Belasting ophalen huisvuil - alleenstaande 750 Fr.

- gezin 1.500 Fr.

- 2de verblilf 1.i00 Fr

'woning vakantiedorp 2.500 Fr.

- kampeeÍplaats 100 Fr.

onbebouwde peÍcelen 600 Fr /strekkende meter palende aan de straat

dansgelegenheden cat. A: 10.000 Fr.

cat. B: 25.000 Fr.

veÍblijfsbelasting 1.500 Fr/kamer

tweede verblijven 17.000 Fr /tvreede verbliif

Iuxepaarden 1.000 Fr/paard

kampeerterÍeinen 1.500 Fr / kampeerplaats

afl everen van wapenvergunning 500 Fr./vergunning

Opcentiemen op de door het Vlaamse Gewest

geheven heffing ter bestdjding van leegstand

en verkotting van g€bouwen en of woningen.

100 opcentiemen op de door het Vlaamse Cewest

geheven heffing

retÍibutie huwelijLsplechtigheid oP zaterdag 3.000 Fr

honden 750 Fr/hond

retributie op ophalen van snoeiafval 500 frank/beuri

retributie op ophalen van grofhuisvuil 500 frank/beurt

belasting op relais-stations voor

telecommunicatie

100.000 frank/jaar

6



ll. Overdra.hl van bevoegdheid aan hel sch€pencollege inzake dr opdmchten van het dagelijks beheer

De gemeenteraad beslist eenparig, vooÍ het dienstjaar 1999 haar bevoegdheid over te dragen aan het Schepencollege

voor opdrachten van dagelijks behee, binnen de perken van de op de gewone begroting ingeschreven kredieten tot

300.000 frank (exclusief BTw).

I 2. Begroting KerkÍabriekenl

De begroting 1999 van onderstaande kerkJabrieken wordt goedgekeurd:

OLV Meetkerke

ontvangsten

uitgaven

saldo

aandeel gemeente Zuienkerke

aandeel stad Brugge

Sifi t B ar th o lofi eu s N i euwnltfl st et

ontvangsten

uitgaven

saldo

aandeel gemeente ZuienkeÍke

Sifit Baoo Houtaoe

ontvangsten

uitgaven

saldo

aandeel gemeente Zuienkerke

Sínt Michiel Ztienkelke

ontvangsten

uitgaven

saldo

aandeel gemeente Zuienkerke

13. B€Sroting OCMW - kennisname.

De raad gaat eenparig akkoord om bii hoogddngendheid het meerjarenplan van het OCMW samen met het budget

voor 1999 te behandelen.

gewone dienst

ontvangsten

uitgaven

saldo

aandeel Seme€nte

buitengewone dienst

ontvangsten

uitgaven

saldo

6.056.000

6.056.000

0

320.000

40.000

1.628.856

1.628.856

0

950.189

1.576.003

1.576.003

0

494.392

810.270

810.270

0

218.368

12.344.259

123M.259

0

5.302.087

5.384.581

3.850.000

1.534.581
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14.laarveÍslag 1997

De gemeenteraad neemt kennis van hetjaaNerslag 1997 over het beheer en de toestand van de gemeentezaken over_

eenkomst art. 96 van de nieuwe Semeentewet.

15. Begroting 1999 en financiëel beleidsplan

De begroting wordt goedgekeurd met 8 ja-stemmenbij 1 onthouding van raadslid Storme.

gewone dien§t

uitgaven 109.611.981

ontvangsten 1.07.534.192

geraamd resultaat van het dienstiaal - 2.077.789

geraamd algemeen begrotingsresultaat vorig jaar 2.547.235

geraamd alge-een begrotingsresultaat 169.446

buitengewone dienst

uitgaven 105.173.768

ontvangsten L0L.173.768

geraamd resultaat van het dienstjaar - 4.000.000

geraamd algemeen begrotingsresultaat voriS jaar 4.000.000

geraamd algemeen begrotin8sresultaat 0

Geheime zitting-
l. Gemeenteliike basisschool: aanslellen tiidelïke leerkracht ' bekrachtiSen Collegebesluil

De gemeenteraad beslist eenparig de tijdelijke aanstelling van mevrouw Lucker Isat'el aan de Semeenteliike basis-

schoolte bekachtigen.

2. CAO Politie - aanpassing

Het CAO voor het politiepersoneel wordt eenParig aangePast aan de opmerkjngen \ an hei Provinciebestuur

3. CAO OCMW - Boedkeuring

De gemeenteraad keurt eenparig het CAO van het Personeel van het OC\11\' goed.

4. Politiepersoneel - benoeminB ií vast verband

Op l december 1998 heeÍt stagedoend veldwachter JillDemeester 684 stage-uren tepresteerd, zodat zijin aanmerking

komt voor een vaste benoeminS.

Zijwordt met eenparigheid van stemmenbenoemd in vast verband.

5. Politiepersoneel - aanstelling hulpagent

Deheer Francis Leman wordt met eenpari8heid van stemmen aangesteld als hulPagent.

8



INF'ORMATIE

AANTAL INWONERS OP

31.12.98

il..12.97

2.768

2.782

{{NTAL INWONERS PTR DEELGEN'IEENTT OP 31.12.98

totaal

9

Houtave 200 I S.1 394

\Íeetkerke 193 194 387

\ieuwmunster 261. 252 513

Zuienkerke 751. 723 1.471

TOTAAL 1.405 1.363 2.768

CICEVENS BURGERLIJKE STAND EN BEVOLKING 1998

qebooÍten 26

hur!elijksaÍïondigingen 26

hul elijken 15

è.htscheidingen 1

.icritevallen 26

1.18

L57

àmbtshah.e schrappingen 6

interne mutaties 34

erkenÍringen I

A{\TAL I{ONINGFN

\ieu\!munster 210

\Íeeikerke "t65

Houta\.e 155

Zuienkerke 535

IOIAAL 1065

EN



KEERSEBILCK M.
Dotltsplein 1 - Dudzele - Tel. 59 91 88

cevadeerd rssortiment ?.iSQ Iil""J,À;i's.b,t JH i
rn pralines. alsook ruime keu' 2rl§r-1§
fiine charcuterie en kaas

MEN BESTEII AAN HUIS

Jel l4anizilp,n

0e* k .dil7le //'if4|t"Jtu
(o5o) 3/ 2/ /ó

batglz4 88 - 5377 ,t/*J,t"r)-

VAN
HOUCKE NV.

Eemegemstraat 44
8490 Snellegem

Tel. 050/81 12 6'l - O50l8l 23 28

Fax 050/81 34 56

OESPECIAIISEERD ]N VERKOOP

VAN GEREEDSCHAPPEN EN MACHINES

. Makila . Metabo . Skil . Grusmaaiers

Dienst naverkoop

Exclusief verdeler voor België

MEZ MOTORIN BELGIUM

sp otl sot W C P oldefi utt efi B la n k e n b erg e

DEMEULEMEESTER
RONNY everllHHeueasaeonL,r

OPENBABE en PBIVATE WEBKEN

. Aanleggen Pa*it1g\ 'oPt-iÍen' Í(t-t-assen.

Ooskndsesteenweg 71 Tel.050/3) 67 13

E377 Zuie keÍke - Houtate FtLt 050/31 02 83

)E(o
IIEGtrtrU

A arn A erneersch
B ankenbergsesteenweg 64a
8377 ZL.rienkerke

Tel.050/42 79 99
F ax 05AA2 75 22

Open:
van maandag tot víÍdag van 14 - 19 u.

op zaterdag van 10 u tol 12 30 sn van 14 u. lot 19 u

BROOD. EN B,LNKET

begrafenissen
crernaties

- marina neirinck -

walmm romboudtstmat l3
8380lissewege

(el. 050/54.67.40 - gsm 095/30 40 l0

DRUKKERII

A/-TA
I \\- l/

BlankenbeÍgse StwS 47 - 8377 Zuienkerke
Tel. 050/42 43 44 - aax O5O/41 97 25
Crote keus geboorte- en huweliikscollectie
Specialiteit: fotokaaten: 4-kleuren, allerlei drukwerk

t0



In dit polderkrantje vindt U een

aangifteformulier inzake honden-

belastinB 1999.

Alle personen die op 1 januad 1999

een hond hebben of bij wie de toe-

stand veranderd is ten opzichte van

1998. bezorsen vóóÍ 15 Íebruàri dit

formulier op de rekendienst van het

gemeentehuis.

Vanaf 1 september 1998 is de identi-

Íicatie en Íegistratievan honden ver-

plicht voor

' alle honden geboren na 1 septem-

ber 1998

- alle honden die van eigenaar ver-

anderen na 1 september 1998.

1\,{T BETEKENIDIT CONCREET /

- Indien uw hond bij u thuis gebo-

ren is en indien u deze hond wil

houden, moet u hem laten Íegishe-

ren voorde leeftijd van4 maanden.

(risicohonden voor de leeftijd van

E \reken).

' Indien u een hond wil verkopen oÍ

\l eggeven, moetu dezehond laten

illentificeren, ongeacht de leefttd

lan de hond.

- \\'anneer u een hond koopt oÍ ki,gf,

moet deze hond vooraf geildenti-

iicieerd zijn en moet men u een

identiiicatie- en registratie-

document meegeven.

1\,1,1ROM DEZE N]EUWE WET?

De ideniiÍicatie en registratie van uw

hond maakt het mogelijk de handel

in honden beter te controleren. U

kunt ook ben ijzen dat u wel degeliik

de eigenaar van dehondbent, zodat

het gemakkelijker is om uw hond te-

rug te kijgen wanneer dezeverloren

of gestolen is.

HOELAAT U UW HOND IDENTIFI.

CËREN ?

U kunt kiezen tussen twee methodes:

- U kunt uw hond laten tatoeëÍen.

Deze tatoeage wordt geplaatst door

een erkende veÍeniging voor

tatoeage oÍ dooÍ een dierenarts.

In WeslVlaanderen is er één eÍ-

kende vereniging voor tatoeage

van honden:

Kynologische Maatschappij

VO.E. vzw Bollewerpstraat 119,

8770 InBelmunster

- U kuntbijuw hond een microchip

laten inplanten. In dat geval moet

u zich wenden tot een diercna s.

Enkel dierenartsen mogen micro-

chips inplanten.

HOË LÀlI U UWHOND REGISIRE,

RËN?

De persoon, tatoeëerder of dierenarts,

die de identificatie van uw hond heeft

uitgevoerd, stuurt alle documenten

naar de Belgische Vereniging voor

IdentiÍicatie en Registratie van Hon-

den (BVIRH). U moet dus zelf niets

doen. Na maximum dde weken, ont-

vangt u per post een document als

bewijs van de identificatie en regis-

tÍatie van uw hond.

Op dit document worden al uw ge-

gevens en deze van uw hond ver-

meld.

Dit certificaat is een soo identiteits-

kaart van uw hond en moet zorgvul-

dig bewaard worden.

HONDEN W,A, RYOOR BUZON.

DERË MAATREGELEN YOOR

ID ENï I F IC AT IE EN RÈGISTRAI/E

GÉLDEN

Welke honden worden bedoeld?

- honden die karakterkenmerken of

gedragskenmerken van vechthon-

den vertonen (ongeacht het ras).

- honden die tot één van deze 13 ras-

senbehorenl

AmeÍican Staffordshire Terrier -

English Teffier (StafÍordshire bull-

terrier) - Pitbull Terrier - Fila Brazi-

liero - Tosa Inu - Dogo Argentino -

Bull TeÍÍier - Mastiff (alle ooÍspron-

gen) - Rhodesian Ridgeback - Dog

de Bordeaux - Band dog - Rottweiler

HONDENBETASTINC I999

DE IDENTITICATIT EN RTCISïRAÏIE VAN HONDEN



- de kruisingen van deze 13 8e-

Welke speciÍieke maatregelen moe'

ten genomen worden?

Alle hierboven bedoelde honden ge-

boren voor 1 september 1998 (ongÈ

acht hun leeftijd) moeten geidentifi-

ceerd en geregistreerd zijn voor 1

maaÍt 1999. Honden geboÍen na 1

september moeten voor de leeftiid

van 8 weken geidentificeerd zijn.

Melding bij de politie van Zuienkerke

De eigenaars \,an deze honden ziin

verplicht hun honden te melden bij de

gemeente !àn zodra ze geidentiÍiceerd

en geregisireerd zijn. Gelieve uw

registratiedocument mee te brengen.

Elke derde zateÍda8 van de maand

kan men zijnfiets laten merken in de

werkplaats van de technische dienst

van 9.00 tot 12.00 uur

Ef,N GE]\ÍERKTE FTETS IS EXTRA

BEVETLICDII

Jaarlijks worden de verdienstelijke in-

woners gevierd oP onze gemeente.

Voor het gemeentebestuuÍ is hetniet

De heer Baudewijn Meersseman uit

de Blankenbergse Dijk meldde ons

dat de gemeente Zuienkerke ook een

digitale regiobezitop lnternet en dit

nietalleen in Europa, maarook in de

Verenigde Staten van AmeÍika. Hier

een afdruk genomen vanafhet Inter-

net.

Daarom deze oproep :t anneer u een

speciale Ierdienste of een pÍestatie

hebt tele\'erd, geef ons een seinqe.

Gcneu e Zuicnkerke

tnhoud

'l ZuicL.rk. ii b.ddrÉ!fiíq.L itEddi8
{ zunr L.r\. i! !..rd: } ro.*r
{,{!!ul iq'oi.É ( zÍk!l.r}.
.I .r!!!L!oíjr&! r.z!i.!k.l&
i' opp.^ hkr I tt d.r@c!r. Zui!ól*rrc
|r.Èt@i.!a6.4rr!d.adÉfidllk Ck 11 v.! z!|.ít r
IOp.trilsru4'lrr !dr!1'!.rÍdlxluDz!i.!k!tt @l
{ Or.lir§oFn \ r. d 6l t. z{l.qLrt
I Or.'l!i!rc' n' !d7ir!ola!iL:k dlrLrt
I Oriiinsu..{'r' n! !i!lio!t*l(n Zlie.Lr}r
'jr vlilBn opirrinl ii d. &aFl! Zuicnt d(
L c4mÉfldrr. r'.b.!rl&!r &tk
il Bud.!í.! 8ru3a.: zqieír..írÉ'-alett!b.!E

Br!d:.'íd BhrL.íb.rs. - tulc.t.*.-rFil.
!Yr.!dn'u.q (dokcr, rDorLéU !4rZxkllk.I(
Aí !rD.!*hild v!í Zqhll.rrc

alti,d mogelijk te achterhalen welke

personen in het afgelopen jaar een

bijzondere prestatie hebben verricht

Mcbcsoi (c) I Lm. písÈ 'r M!cr*

t
ï

ffit
1."*: I

l" .*;;. " Il;'t''l
tïr:till
W
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\AIERKETTOPENBARE

Vrijdag 8 januari 1999 had de open-

bare aanbesteding van de uitbreiding

van de gemeenteschool perceelnr 1:

ruwbouw en diverse afwerkingen

plaats.

Zes firma's hadden ingeschreven.

Defirma ROMEL uit Izegem was de

laagste bieder met 19.264.963 frank

exclusieÍ BTW

MILIEU

In 1997 werd nog 736.140 kg Íestafual afgevoerd naar de verbrandingsoven te Brugge, in 1998 was dit 470 890 kg

\{ei een totaal van 2.782 inwoners betekent dit 169 kg/per inwoner/ perjaar

Doelgtelling (volgens convenant)

l^ 1997 225 kB I inw I jaar

ln 1998 : 200 kg/inw/jaar

ln 1999: 150 kg/inw/jaar

\oor diijaar wordt nog een bijkomende inspanning gevraagd aan de inwoners van Zuienkerke om de doelstellingvan

1999 te bereiken.

Een ht eede stap naar de doelstelling van 150 kg/inw/jaar zal dit jaar ziin: het niet meer aanvaarden van gras in de

restfractie.

ENKELE GEGEVENS VAN SELECTIÉF INGEZAMELDE FRACTIES IN 1998;

Resultaat

Zuienkerke : 266,5 kg/inw/jaar

Zuienkerke : 169 kg/inw/ jaar

Zuienkerke : ?

157.540 KG

30.960 KG

74.048 KG (tot en met november98)

9.540 KC

8.500 KG

7.906 KG

1.588 KG en 260 TL-LAMPEN

2.719 KG (tot en met 3de kwartaal)

PÀPIER EN KARTON

P\ÍD (blauwe zak)

CLAS

CROF VUIL

SNOEIHOUT

METALEN

KGA (milieubox)

TEXTIEL

Het college van Burgemeester en Schepenen en de milieudienst dankt de bevolking van Zuienkerke voor de geleverde

inspanningen.

De mihe diensl.

t3
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Creotief en kwol totieÍ,
o 30 jooÍ long

D APAL NV

BekedijksiÍooi I

8490 Jobbeke
Íe 050/81 l5 73

Fox 050/81 l0 83

ZEI,I.BEDIIINING ip ,t lroekstje
Nieuwe steenweEl 64 - 8877 Zuienterke - te1. 050/41 19 66

Dageliiks open var 7 u tot I2 u 30 en vaÀ 13 u 50 tot l9 u
op ZoNDÀG doorlopend opetr va,r ? u tot 15 u.

gloetrtÉr, fruit, kaes, charcuterie, kaasllar*eD, fruitEa.Dden. biermandetr,
grote keus wïrcn e]l sterke drarÈeD dageujks vanal ? u brood,

boterkoeken en patisserÍe - kranten, tijdschdften en welskeantetr

Bloemenweelde

«»

Y
Ezelstrool I I I

8000 Brugge

Tel. & fox 050/33 35 7ó

dameskapsalon

,{I^
exclusively

professional

CD[CO
de decker chantal

kerkstraat lB
8377 Zuienkerke
Iel. O5O/41 84 14
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Om gezondheidsrisico's te vermii
den, dienen oude en veruallen ge-

neesmiddelen tijdig uit de huis-

apotheek verwijderd te worden. Ze

horen echternoch in de huisvuilzak,

noch in de milieubox thuis. In het

huisruilcircuit kunnen ze een gevaar

betekenen wanneer ze in verkeerde

handen komen.

De sele.tieve inzameling via de apo-

theek werd opgestart om ervoor te

zor8en dat ze op een milieu-

verantwoorde en veilige manier wor-

den vernietigd. Vervallen (na

houdbaarheidsdatum) en niet-

opgebruikte geneesmiddelen kan u

kosteloos naaÍ uw apotheker tetug-

brengen.Indien u zeker bent dat een

geneesmiddel niet meer bruikbaa r is,

verwijdert u best eerst de kartonnen

ver?akking en de bijsluiter

In geval van twijfel brengt u best het

geneesmiddel in zijn originele ver-

pakking naar de apotheker

I1:1T IITI NAAR Df, APOTHEKER

- r ervallen geneesmiddelen

niei opgebruikte geneesmiddelen onder de

\ orm \'an pil1en, zetpillen, zalt siropen,

r loeibare geneesmiddelen. neus- en oordruppels.

WÀT NIET N,4ÀR DE A POTHEKËR

- verbanden, compressen, pleisters, watten, doekjes (huisvuil)

- incontinentiemateriaal en luieÍs (huisvuil)

- teststrookjes en strips (huisvuil)

- dieet- en babyvoeding (huisvuil)

- resten van tandpasta,shampoo badschuim, zeep (KCA)

- cosmetlca en veÍorgingsprodukten (KCA)

- bestrijdingsmiddelen, onkruidverdelgers,

kunstmeststoffen en chemicaliën (KGA)

- bijsluiters (papier- en kartonafval)

- lege kartonnen verpakkingen (papier- en kartonafval)

' lege glazen verpakkingen (glasafual)

- lege blisters en lege kunststoÍ verpakkingen (huisvuil)

- injectienaalden (af te spreken met arts, thuisveÍpleging

of gemeente)

Tot midden van de iaren '60 weÍd

lood raak gebruikt voor waterleidin-

gen en aanslultingen.

I\f\\ï (lntercommunale Maatschap-

pii \'oor \\htervoorziening in Vlaan-

deren )doet reeds iaren grote inspan-

ningen om de nog bestaande loden

leidingen en aansluitingen waar mo-

gelijk te saneren. Nieuwe uitbreidin-

gen van het drinkwaternet worden

aangelegd met moderne leidingen in

kunststof. Bii defecten oÍ wegen-

werken vervangt IMWV oude loden

installaties. Ook als er defecten op-

treden aan loden àansluitingen bii de

klant, gaat de intercommunàle over

tot vervan8ing met modem mate-

riaal.

De watervooÍzienings-intercommu-

nale IMWV bouwt zo aan een mo-

l5
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dern drinkwaternet dat voldoet aan

de strengste eisen. Zij neemt de Eu-

ropese aanbeveling ter haÍte om te_

gen het jaar 2012 alle loden aanslui-

tingen te vervangen.

VooÍtaan zal IMWV ook systema-

tisch de loden aansluiting moderni_

seren, wanneer de klant zijn eigen

lodenbinneninstallatie veÍvangt. Ui-

teraard gebeurt devervangingvande

aansluiting volledig gratis vooÍ de

klant.

Gelieve tijdig uw klantenkantoor te

verwittiSen \ranneer u uw binnen_

insiallatie gaat vernieuwen.

Het sorteren van afval is in onze ge_

meente al een tijdje ingeburgerd. U

houdt het papier-karton apart, depo-

neert glazen flessen en bokalen in de

glasbol en gebruikt de blauwe zak

voor de PMD-verpakkrngen. Het is

belangriik dat u zich strikt aan de

sorteerregels houdt. En het zijn juist

die sorteerregels die bij de burgers

soms vragen oProePen: waalom wor_

den bepaalde verpakkingen wel en

andere niet selectief ingezameld ?

Wat gebeurt ermee na de selectieve

irzameling ?

In dit artikel belichten wemeer spe-

cifiek de hactie papieËkarton.

Niet alleen kranten en tijdschriÍten

De selectieve inzameling van PaPier

en karton is al iaren een feit- U zamelt

kranien, tijdschriften, realameladen,

telefoonboeken, boeken, schrijf_ en

computerpapier, samen met verPak-

kingen in papier en kartonnen dozen,

papieÍenzakker! ... Ditalles mag sa_

menop de stoep Sezet woÍden in een

kartonnen doos of in een handelbare

stapel op de dag van de ophaling; of

ró

u kunt het naar het containerPark

brengen.

Let wel dai u geen vuil papier mee_

geeft; dat zou het water tijdens het

recyclageproces al te sterkvervuilen.

Ook vet papier kan niet, omdat het

bewerkt is met een laagje (coating),

dat problemen geeft bij de re.yclage.

Behangpapier hooÍt eveneens niet bij

deze fractie. Ook hier maken de

"coatings" (om het papier te verster_

ken), het papier niet herpulpbaar

Bovendien zou oud behangpapier

ook te vervuild zijn om terecycleren.

Let er ook op dat u de plastic Íolie

rond drukwerk eelst verwijdert voor

u het papier bij de papier-karton-

fÍactie doet. Horen eveneens niet tot

deze fractie: aluminiumpapier,

cellofaanpapier en theÍmisch papier

(biiv. fàxpapier).

Na de selectieve inzameling

Het papier-karton woÍdt elke maand

bij u thuis aan de deur op8ehaald.

Maar wat gebeurt er daarna mee?

Het ingezamelde papier-karton

wordtin eerste instantie op kwaliteit

gesorteerd en in balen SePersL om

vervolgens naàr de papierfabriek te

worden gesiransporteerd. Daar

wordt het gereiniEd en ontdaan van

onger!ensie besianddelen (nieties,

lak, vernis, Iiimresien, stukjes Plas-

tiek, tourl, enz...), elentueel ontinkt

en tot pulp \erl\'erkt, met of zonder

toeroe8ing ran nieuwe vezels (af_

komsiiE !an hout). De papierPulP

rrordt ria onh\ aterinS, Persen en

drogen omgezet in papier en tenslotte

op rollen opgerold.

Toepassingen

CeÍecrcleerde papiervezels kunnen

in papier roor allerlei toepassingen

\rorden \'er\\-erkt.

"Bont" ingezameld papier (=menge-

llng) $ ordt hooÍdzakelijk gebruikt

voor het maken van paPieren en kar_

tonnen Yerpakkingen. Kranten en

tijdschriften woÍden vooml gebruikt

voor de Productie van nieuwe kan-

ten en iijds.hriften. Papier van hoge

kwaliteit (meestal afkomstig van kan-

toren, drukkerijen) wordt vaak 8e-

bruikt voor hygiënisch en grafisch

papier



Papier kan echter niet oneindig wor-

den gerecycleerd. Na elke bewerking

lermindert de kwaliteit van de ve-

zels. Daarom is de inbreng van

nieuwe vezels noodzakelijk. Afhan-

kelijk van de beoogde kwaliteit van

het te produceren papier, worden

meer oÍ minder nieuwevezels toege-

loegd.

Het vooÍdeel van papier-karton sor-

teÍen en recyaleÍen?

Papier-kartonafval komt niet in de

Íestafvalzak terecht, maar Saat een

nieuw leven leiden: het wordt als

grondstof gebruikt bij de productie

van nieuw papier-karton. Hierdoor

vemindert de afvalberg en worden

natuurlijke gÍondstoffen bespaard.

Ook uw portemoruree vaart er wel bij:

gemiddeld 56 kg papier-kaÍton per

inwonerperiaarhoeft nietin de dure

restafualzakl

Datis toch de moeitewaard om ook

mee te doen?

Het gemeentebestuur van Zuien-

kerke organisee van 17mei 1999 tot

en met 28 fiei 1999 een Sroot milieu-

educatief project: Het Milieu-
OnimoetingsProgramma, kortweg

!íOP geheten.

\IOP is een initiatief van de Koning

Bouderviinstichting en de Admini-

iiratie Milieu-, NatuuÍ-, Land- en

\laterbeheer (ANIMAL) in samen-

t erking met OVANd VLN! VMM, en

met de steun van de Nationale Lote-

rit. De \rlaamse provincies coördine-

ren en zorgen voor ondersteuning

|an de gemeenten.

\àn 17 mei 1999 tot en met 28 mei

1999, twee weken kijgen alle leerlin-

gen van 5 tot 12 jaaÍ de kans om al-

lerlei initiatieven in de gemeente in

verband met milieu en natuur te le-

ren kennen. Overal zullen klassen op

stap zijn om hun directe leef-

omgeving te ontdekken. De initiatief-

nemeÍszoekennog geihteresseerden

die in ZuienkeÍke beroepshalve of uit

interesse met milieubezig zijn in een

bed jÍ, een milieuvereniging, als

landbouwer oÍ handelaar. Henwordt

de kans geboden om hun werkrng

aan de leeÍlingen te tonen. Aller-

hande thema's kunnen daarbij aan

bod komen: wat gebeuÍt eÍ in de

nieuwe waterzuiveÍingsinstallatie?

Welke beheerswerken worden uitge-

voerd in het ÍeseÍvaat? Hoe wordt

honing geslingerd? Hoe verwerkt een

bedrijf het atual?

Met MOP kijgen de leerlingen een

unieke gelegenheid om hun leeÍ-

omgeving te ontdekken.

Wie evenh.reel geihteresseerd is om in

de meimaand 1999 één of meer klas-

sen te ontvangen en rcnd te leiden,

neemt best zo snel mogelijk contact

met de milieudienst van de 8e-

meente: Patrick Van den Fonteyne,

Ni€uwe Steenweg 39a, lel, 47.75.77.

Ook schooldiÍecties en leerkrachten

kunnen daar terecht voor bijkomende

inÍomatie.
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TATYDBOT.]W

Het West-Vlaams Agrarisch Vor-

mingsinstituut (WAVI), Ieperseweg

87 -8800 Roeselare organiseert tijdens

dewinter'99 een lessenreeks omtrent

de diverse aspecten van water (neer-

slag, erosie, kringloop wate! belang

van water voor dier en planL...) op

het land- en tuinbouwbedrijf.

Per Iesavond kan afzonderlijk inge-

schreven worden.

De bijeenkomsten gaan telkens dooÍ

van 19.30 toi 22.30 uur in het

Champignongebouw van het Provin-

ciaal Onderzoeks-en Voorli(htings-

centrum voor Land- en Tuinbouw,

leperseweg 8Z 8800 Roeselare.

Vooraf inschrijven is noodzakelijk I

tel. 051 / 26.14.00 of fax. 051 / 24.00.20.

LESSENPÀKKET

3de les : maandag 1 Íebruari 1999

GÍondwater (-tafel, problemaiiek, -winning)

VergunningeD lozingsvoorwaarden en hefflngen oP lraier!.

4de les I maandag 8 februari 1999

Belang van water voor de plant

sde l€s : maa[dag 15 ÍebruaÍi 1999

Ontsmettingsmogelijkheden van opgevangen \raters

6d€ les I maandag 22 ÍebÍua 1999

Waterzuivering via planten: aanleg en wettelijke reglementeringen

7de les : maandag l maart 1999

Scheikundige begrippen en interpretatie ran § ateranalr5es

Invloed van chemische parameters op de plantengroei

Sste les : maandag 8 maart 1999

WateÍopvan& - kwaliteit en dierengezondheid

Wanneer landbouwe$ en natuur-

beschermers samenwerken, kunnen

we heel wat doen om onze weide-

vogels tebeschermen- Àls de weide-

vogelnest€n worden opgesPoord

voor het maaien en gemerkt met een

stok, kan de landbouwer broedsels

sparen. Ook bij het ploegen van mai's-

Iand kunnen nesten worden opgetild

en later terug in een kuiltie gelegd

worden. Voor de landbouwer is het

voorjaar een drukke tijd en vaak zul-

t8

len vrijwilligers dan ook de nesten

moeten komen aanduiden. Wanneer

de landbouwer tiidig aan de vdjwil-

Jigers meldt dat hijhet veld gaat be-

werken, kunnen er met weinig

moeite tientallen jonge weidevogels

gered worden.

OPROEP TOT MEDEWERKINC I!!!

\{'e zijn in Vlaanderen op zoek naar

landbouwers die meewillen werken

aan een toekomst voor onze weide_

vogels.

Op het grondgebied Zuienkerke wer-

den twee gebieden vooropgesteld,

een gedeelte in de MeetkeÍkse Moe-

ren en een Sebied in Nieuwmunster

(zie kaart).

WATER OP HTT IAND. TN

BTSCHERM ONZT
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Wat zal dit voor de vri jwilligels bete-

kenen?

1/2 dag per week een terreinbezoek,

ongeveer 25 ha/gebied.

De maatregel betreft enkel het land-

bouwgebied en niet natuurgebied.

Vanuit het Vlaams Gewest is de

beheersoveÍeenkomst zo goed als

goedgekeurd met 50% toelagevan de

Europese Cemeenschap en 50% van

het Vlaamse Gewest.

Een voorbeeld kan zijnr 1.000 bef te

verdelen als volgtr 500 bef voor de

landbouwer, 250 bef voor de vinder

van het nest en 250 bef voor het rc-

sultaai.

Indien belangstelling, vragen wij u

onderstaand gedeelte te willen invul-

Ien en op te sturen naaÍ de milieu-

dieÍst van Zuienkerke. Nieuwe

Steenweg 39a te 8377 Zuienkerke

vooÍ 15 febÍuari 1999. Wenst u nog

verdere inlichtingen dan kunt u

steeds terecht op het nummer

41.75.77 oÍ bij de natuurverenigrng

De Wielei\aal op het nummer 014/

41.22.52

Ik wil meerverken aan de bescher-

ming tan de rleidevogels.

Op 2 mei 1998 opende het vogel-

opvangcentrum Bulskampveld ofÍi-

cieel de deuren. Dit vog€l-

opvangcentrum, kortweg VOC, is

een rcalisatie van De Torenvalk vzw

en Vogelb€scherming Vlaanderen

vzw met de §teun van het Pro\.incie-

bestuur West-VlaandeÍen.

Dit vogelopvangcentrum vervangt

het VOC van Ruislede.

Adres: Vogelopvangcentrum Buls-

kampveld

Bulskampveld 8

8730 Beernem

tel.050179.@.59

Ía\. 050 I 79.05.72

Men kan eÍ ook teÍecht met zoogdie-

nen,
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SANIF]NWERKING'I'LTSSEN DI,] POST EN OCNIW ZUIENKERKE

UB"
Vorig jaar sloten het OCMW van Zuienkerke

r,n oe po\r een \amenr4'iÍkin8\akloord dal bil

oe .lart \ an het nieuue Jaar wordt 8ea(tuàl'_

seerd. De samenwerking slaat vooral op de

op roepkaaÍt die u bij het raam kuntzettenom

de postbode voor een 'posttaak' binnen te toe-

pen. Deze kaart wordt in een nieuwe versie

bedeeld in de loop van februari.

Lihrer. nar\t hel brnnenroepen \àn de Post_

bode voor posttaken, kunt u nu ook door dit

samenwerkingsakkoord door bemiddeling

van uw postbode een beroep doen op de so_

.iale dienst van het OCMW

N€en, de postbode wordt geen maatschappe-

lijkweÍkeÍ. Maar de postbode vervulL zeker

op een kleine gemeente, een sociale taak met

een lage dÍempel. Hiervan wil het OCMW ge-

bruik maken om de postbode als welzijns-

schakeltj€ in te schakelen. Het spreekt voor

zich dat we hieÍbii vooral minder mobiele en

zorgbehoeÍtige inwoneÍs op het oog hebben.

Ukrijgtdusde mogelijlàeid om uw postbode

als'doorgeelbode naar de sociale dienst'bin-

nen te vraSen.

postbode

\\'ij iveten dat het uitgesproken posttaken zullen blijven u'aatvoor u de Postbode binnenloept Maar als de sociale

dienst van het OCMIV per,aar enkele mensen via deze weg kan hetpen, dan is dit "initiatieÍ-oP-mensenmaat" we€l

geslaagd. Kleine stapies in vertrou$,en; zo willen we met het OCMW uw welziin bewaken.

Ik hou eraan de post in het algemeen en iedere postbode op Zuienkerke in hetbijzonder te bedanken voor het mooie

1\'erk d.1i ze realisercn. Ze ziin het OcMw-!,ertrourven echt waardl

Voorziiter OCMW Zuienkerke

BeÍnard De ]onghe

W,l

4m.4{J{'
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(icachte Zuienkerkenaar,

Ik hou eraan u allen - rlamens het OcMw-bestuur een gezond en gelukkig 1999 toe te wensen. Moge in 1999 uw

'welzi jn-gevoel' positief gevoed worden.

Voor het OCMW zal ook 1999 een jaar zijn r,{aar nieuwe en verder uitgeweÍkte initiatieven naar elk ZuienkeÍk gezin

op het Betou$, staan.

Graagwillen weu in 1999 ook veÍder informeren viaonsOCMW-deel in het PoldeÍkantje. ZorreleiSen initiatievenen

informatie komen er aan bod alsook alle actuele inÍoÍmatie die met welziin in z'n totaliteit te maken heeft. Zo is er

vandaag een info-deel ovet het speciÍiek tarief bij energie-watervoorzienings-intercommunales en een teru8blik op 1

iaaÍ Minder Mobielen Centrale van ons OCMW. Uw beroep op die Minder Mobielen Centrale houdt dit initiahef

levend, onze OCMW wensl

Maar u zag op de eerste bladzijde dat we startten met een nieuw OcMw-initiatief. Weer een klein staPje om uw

Zuienkerkse sociale dienst van het OCMW dichter bii u tebrengen.

Ieders welzijn blijÍt onze bekommernisl

CraaB wil ik ook dit'OCMW-deel'wat'inter_actief' maken en uw ideeën ofwensen ontvangen n 6.1'. gghschte thema's

of initiatieven maar ook los daarvan. Het OcMw-beleid dicht bij u brengen blijft dan ook een groot aandachtspunt.

Evenbelangijk isde vingeraande welzijnspols te houden. Uw bevindin8en en ideeën zijn daan'oorvan uitzonderlijk

belang.

Daarom ookr.anaf nu de uitdrukkeliike vraag in dit OCMW-deel:

* u heeft bedenkingen;
* u heeft positieve opmerkingen;
* ll heeft ideeën naarhet OCMW toe;
* u heeÍt vragen;

' u Ieell vernieuwende oÍ betere \ oor.tellcn

Laat dit weten en stuur eveniueel jets op naar het OCMW t.a v. de voorzitter, p a. Kerkstraat 17 te Zuienkerke of

telefoneer tiidens het contactmoment van de voorzitter oP maandagavond van 17u00 ioi 18u00 (0501127998)



HET SPECIFIEK TARIEF BIJ ENERGIE-WATERVOORZIENINGS-
INTERCOMMUNALES

Rechthebbenden op dit specifiek sociaal tarief genieten volgende vooÍdelen:

Electriciteit

- bij normaal tarieir vrijstelling van het jaarliiks bedrag dat r\oÍdt betaald voor de meter

- bii h{, eevoudig (dag / nacht) tarief: vermindering (= bed rag gelijk aan de vrijstelling van het normaal tarief) van het

jaarlijks bedrag dat u,oÍdt betaald voor de tweevoudige meter

Gas

- bij een verbruik van minder dan 50 mrgas per jaar wordi het tarief "klein verbruik" aangerekend, met vri,stelling

van het jaarlijks bedrag dat wordt betaald voor de meter

- bij een hoger verbruik $,ordt het normale tarief toegepast, wat voordeliger uitkomt

\\hter

- het sociaal abonnementsgeld bedraaBt 500 BEF i.p.v. 1000 BEF

Otlgeld

Het sociaal tarief rvordt niet toegekend voor tweede verblijfplaatsen, gemeenschappelijke delen van appartements-

gebouwen, professionele abonnees en tiidelijke abonnees.

Om recht te hebben op dit sociaal ta ef dient de abonnee zelf of één van de inwonende kinderer! kleinkinderen of

ouders, oÍ inwonende echtgeno(o)te te genieten van:

- een bestaansminimum toegekend dooÍ het OCMW van de gemeente

- een gewaarborgd inkomen voor bejaarden

- een tegemoetkoming aan gehandicapten in gevolge van een blijvende arbeidsongeschiktheid en een invaliditeit van

ienminste 66'Z'

- een inkomensvervangende tegemoetkoming aan gehandicapten

- een integratiete8emoetkoming aan gehandiaapten behorende tot de categorieèn II, III of IV
- een te8emoetkoming hulp aan bejaarden

- een te8emoeikoming hulp van derde

Sinds juli 1998 wordt het voordeel\.an het speciÍiek sociaal tarief voor de categorie van gehandicapten ook toegekend

aan de samenwonende verbruikers.

Het specifiek sociaal tarief aanvragen gebeurt aan dehand van een attesL dat elkjaaropnieuw moet bezorgd worden

aan de klaniendienst van de electÍi.iteits- en gasmaatschappij IMEWO, Koninginlaan 61 te 8370 BlankenbeÍ8e, tel.

050/11 79 31.

Wie een bestaansminimum van het OCMW krijgt, kan aldaar een attest veÍki,gen. Personen die genieten van een

gewaarborgd inkomen voor bejaarden bekomen een attestbiide RijksdienstvooÍ Pensioenen, Denst Betalinge[ Zuider-

toren te 1060 BrusselDe categorie van gehandicapte gerechtigden kunnen het attest indienen dat zijontvangen hebben

van het Ministerie van Sociale Voorzorg, Zwarte Lievevrouwstraat 3c te 1000 Brussel .



EEN JAAR MINDER MOBIELEN CENTRALE!

De Minder Mobielen Centrale van Zuienkerke hedt op 1 januari 1999 z'n l-jarig bestaan gevierd Tergeliikertiid mei

onze halliaarlijkse afrekcning rvas er een kleine receptie gepland als dank voor de belangloze en vriiwillige inzet van

onze chauffeurs. Zij zijn het immers die in hun vrije tijd de minder mobiele mensen met een warm hart en een vlot

(ontact naar hun ge\ ,enste bestemminI voeren. ln ons eerste iaar werden niet minder dan 1't3 ritten verzorgd dooÍ 8

.hauÍfeurs wat resulteerde in .1237 km. Momenteel tellen we 7 gebruikers- Het Zuienkerkse OCMW wil dit initiatieÍ

dan ook voortzetten en uitbreiden.

Hi€ronder vindi u ecn be\^,erking van de toespraak en persnota van de voorzitter:

Drie van onze vierdorpskernen zijn immers zo klein dat vooreen apotheek, dokterofwinkei minstensenkele kilome-

ters dienen te $,ffden afgelegd. Drie d orpskernen die voor de sim Pele voorzieningen in de Praktijk dikwijls aangewe_

zen zijn op ohrel de hoofdÍlemeente zelf maar heel dikwijls oP aanBrensende gemeenten: Wenduine, Brugge,

Blankenberge, Varsenare,... Voor grotere voorzieningen zoals ziekenhuizen, rusthuizer! ... zijn we helemaal aangewe-

zenop andere gemeenten. Op het openba a r vervoei moeten \deniet veelrekenen. Busvoorzieningen door elke dorPs-

kern op geregelde tijdstippen zijn niet zo evident. Het ontbreken van deze basisvoorzieningen teÍ plaatse heeft dan

ook grote gevolgen op de noodzaak tot verplaatsing. Een verplaatsing die de staP- of fietsaÍstand dikwiils over-

schrijdt.

Minder mobiele mensen moeten dan ook vooralrekenen op soldidariteit van Íamilie, vrienden en kennissen. Geluk'

kig is dieop landelijke gemeenten noBheelgroot. Die mensen willen echter ook hun verplaatsing kunnen re8elen met

een minder aftankelijk te\oel. De Minder Mobielen Centrale wil deze mensen dan ook een 'helPend wiel' toesteken.

Kandidaat-chauÍÍeurs of -gebrui-

kers kunnen contact opnemen

met het OCMW

{tel.:050/42.79.98).

De sociale dienst verstÍekt u de

nodige uitleg.

D,: nchl chntffu rs |ni d,: Midu Mabicltu Cettlrírle , írne nel tlc OCMW'L'oorzitteL Ber a De lorlgl],?..
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CULTUUR

We starten onze vierde jaargang!

Voor wie ons no8 niet zou kennen:

Heemstede is ontstaan in de schoot

van de Cultuurraad van Zuienkerke.

Het is onze bedoeling te Brasduinen

in het verleden van Meetkerke. Hout-

ave, NieuwmunsteÍ en Zuienkerke.

ook de huidige moderne ti,d komt

aan bod. We proberen een heemkun-

dig tijds&Íift af te leveren op een

hoogstaand niveau.

HieÍ volgen een aantal onderwerpen

die reeds aanbod kwamen:debewo-

ners van Cleihem, de pastoors van

Zuienkerke, de kastelen op Meet-

kerke, heÍinneringen uit de oorlogs-

tiid, de Sint-Sebastiaensgilde van

Meetkerke, de Meetkerkse Moeren,

een Àrtesische pomp in Zuienkerke,

familienamen uit Groot-Zuienkerke,

volkstelling te Houtave 1748, staat

van goed van Marie De Cousse-

maeckere, De Frans Liebaertweg, de

Franse republikeinen in Zuienkerke,

de Tempeliers in onze streken, de

spotnaam van de inwoners van

Zuienkerke, de bevolking van

Zuienkerke 1866-1886, toevallige

vondsten, heel wat inteÍviews.....

Verschilldende van onze artikels

haalden ruim de plaatselijke pers

omwille van de interessante inloud.

Nuzijn we ook gestart met een reeks

rond ,acob van Maerlant. Wie inte-

resse heeft in de geschiedenis van

onze vier deelgemeenten moet zich

zeker abonneren,

Voor het ogenblik tellen we een 150

Medewerkers aan ons tijdschrift zijn:

Roland Verté, Ceert Castryck, Filip

Logier en Robert BoteÍberge.

Wie zelf in de pen wil klimmen, mag

ons steeds àrtikels oPsturenl

VooÍ 300 hank per jaaÍ kri,gt u drie

nummers.

U kunt dit bedrag overschrijven op

rekenin gnummer 800-223U93 -79 ! an

Heemstede, MeetkeÍkesïraat 13, 8377

Zuienkerke.

Voor meer infoÍmatie, kunt U tereaht

bij de redactieleden: Joël Bousse-

maere, Freddy Verburgh of Frank

Duron,

]oël Boussefiaele

Hetionge ambitieuze, van ongeduld

trappelend talent van Theater Kleiem

uitZuienkerke zal voor u allen weer

een daverend lachsucces op het po-

diumzetten. Dit seizoen zal dezecul-

tuÍele groep zijn 1sde voorstelling

weggeven.

Voordien hebben ze al getoond wat

ze in hun mars hebben, maar bijdeze

,ubileumvoorstelling worden ze van

goesting overspoeld en dit zal blijken

uit de wonderbare titel van hun vol-

gende opvoering:

GE MOEST HET E KE

ALLEMÖÀLE WETEN !

van Gerard Put.

Voor dit optreden hebben we mensen

met dejuiste kop- de goede stem - en

de beste mimiekl Ze zijn Brappig,
absurd, melig, cynisch, en kwetsbaar

' heerlijk lll

Iedereen za I zijn gading vinden in de

doorleeÍde en met humor door-

speende taal van de tien mensen die

zich in het krokusverloÍ weer eens

uitleven!!l

We gaan in februaÍi van start en ge-

ven voorstellingen weg telkens in het

weekend. We hopen u dus allen ont-

spannend te ontmoeten op één van

de volgende avonden in desportzaal

van de gemeenteschool:

21

VAN THEAÏER KLEIEM



vrijdag 12 februari om 20 uur

zateÍdag 13 februad om 20 uur

zondag 14 februari om 1430!!I
vriidag 19 februari om 20 uur

zaterdag 20 februari om 20 uur

Kaarten tebekomen bijAlain en Ann

De Vlieghe op het nummer 050/

41.55.42 na 18.30 uur of bij één van

uw favo ete spelers.

PS. Ditiaar speelt theater Kleiem rol-

ledig ten bate van de nieu\\'e

parochiezaal "Het Boldershof", dai

door pastoor Joris Weyts is aange-

kocht.

Dit jaar brengt toneelEroep De

Bommelaar het stuk

MOTIE VÀN WÀNORDE

De opvoeringen vinden plaats op

volgende data's:

Vrijdag 5 maart om 20 uur

zaterdag 6 maart om 20 uuÍ

vrrdag 12 maart om 20 uur

zaterdag 13 maari om 20 uur

zondag 14 maart om 18 uur

Dit telkens in de zaal De Bommel.

Kaarten zijn enkelin voorverkoop te

verkrijgen bij :

Bernard en Martine

Lucker - Vandenbussche

DoelhoÍstraat 34,

8377 Nieuwmunster

tel.050/41.90.51

JEUGD

Reeds in 1992 weÍd de vraag naar een

speelplein gesteld door de bevolking

(d.m.v een petitie). Er moet inder-

daad niet aan Betwijfeld worden dat

er nood is aan speelruimte voor de

jeugd. Het was niet eenvoudig een

aangepaste locatie te vinden. Uitein-

delijk kon het Bemeentebestuur een

terrein aÍhurcn, van circa 6000 m'z

groot, dat ondertussen werd ge-

draineerd en gezaaid, gelegen achter

het Lindenhof.

In tegenstelling tot wat sommigen

vrezen zal er nauwlettend op toege-

zien worden dat deze realisatie een

22

meerwaarde betekent voor Zuien-

kerke. De bedoelingen die het ge-

meentebestuur heeÍt met dit speel-

plein en de ontmoetingsruimte voor

de jeugd werd reeds uitdrukkelijk

uitgelegd aan de omwoners en aan

de pers.

Uit ontmoetingen met dejeu8d blrkt

duideliik dat zij beseffen dat het ge-

meentebestuur hen iets wil aanbie-

den dat delicaat ligt voor sommigen,

maar zijbeloven hun verantwoorde-

lijkheid op te nemen, omdat zij we-

ten dat het voortbestaan van de

ontmoetinBsruimte zal vallen of staan

met de manier waarop zi,ermeeom-

8aan.

Het College van Burgemeester en

Schepenen wil de jongeren deze kans

biedeÍ! zodat ze kunnen bewijzendat

vele mensen ten onrechte bevoor-

deeld zijn.

Het speelplein zal erzijnvoordelqn-

deren van de buurt. In tegenstelling

tot wat sommigen beweren en vrezen

is het niet de bedoeling om er regel-

matig Íeesten te organiseren en blijft

de speelpleinwerking in Meetkerke.

Na goedkeuing door de Bemeente-

TONTTLCROTP DT BOMMETAAR

SPEEI.PLEIN TE ZUIENKTRKE



raad werd een houten (halet aange-

kocht als ontmoetingsruimte voor de

jeugd, die geplaatst zal worden van

zodra de bouwvergunning wordt af-

geleverd door Stedebouw Het Col-

lege belooÍt ook dat er regelmatig toe-

zicht zal zijn vànuit de jeugddienst

en veÍbindt er zich toe dat eÍ jaarlijk

een evaluatie zal opgemaakt woÍden

door diezelfde dienst. Die evaluatie

zal voor8elegd woÍden aan de 8e-

meenteraad en moet ertoe leiden - in

alle eerlijkheid - bij te sturen als dit

nodi8 mochi blijken.

Op 12 december 1998 werd aan de

inwoneÍs van Zuienkerke het plan

van het speelplein achteÍ het Linden-

hof voorgesteld.

Iedpreen was welkom . De bewoners

van het Lindenhof kegen allen een

uitnodiging in de bÍievenbus , de kin-

deren weÍden uitgenodigd via de

twee Zuienkerkse scholen en ookde

schooldiÍecties werden uitgenodigd-

Het was vooral de jeugd die kwam

opdagen en enkelebewonersvan het

Lindenhof.

Het ontwerp \.an het speelplein werd

aan de inwoneE voorgesteld als een

sneuvelplan. Er zal rekening gehou-

den woÍden met de opmerkingen van

de bevolking bij de uitvoering van

hetplan.

De inrichting van het speelplein werd

uitgewerkt dooÍ een werkgroep,

waarbij ook een specialist t€r zake

werd aangesproken en de jongeren-

Sroep maakte een maquette om het

aanschouwehjkvoor te stellen aan de

kinderen. Het is de bedoeling dat het

speelplein aantÍekkelijk is voor kin-

deren en hun begeleiders en dat het

ook de moBeliikheid biedt voor jon-

geren als ontmoetingsruimte.

Omdat het speelplein voor zowel

kleuierE jonge kindeÍen, jongeren en

jeugdverenigingen bestemd is, werd

het opgedeeld in drie uitgesproken

(1)Er wordt een ruimte met speeltui-

gen voor kleuters en kinderen vooÍ-

zien op het klein speelplein (de

ruimte die tussen de huizen ligt en

waar de dooÍgang naar het speelplein

is). Ditisbedoeld voor de korte speel-

momenten (op weg naar huis...)

Het speelpiein woÍdt enigszins af8e-

schermd van het grotere terrein ach-

teraan door de chalet die geplaatst

wordttussen beide terreinen en die -

zoals hoger vemeld - dienstzal doen

als jeugdontmoetingslokaal. Naast de

chalet is een smalle doorgang voor-

zien waarlangs de kleuters het grote

terrein kunnen verkennen en waar

een zandbak en een speelhuisje voor-

zien worden.

(2) Voor de chalet op het grote terrein

wordteen zone met open tuimte voor

sport en spel voorzien met ook een

skeelerbaan (met enkele kleine ram-

pen en Íalls enz.). Meer achteraan

deze zone woÍdt een klautertuig

voorzien.

(3) Een derde zone iseen ruimte met

veel groen en niveauverschille[ die

leidt tot aan het minivoetbalveld. Het

minivoetbalveld zal omheind wor_

den en achter de doelen worden

ballenvangeÍs geplaatst.

Tussen het speelplein en de huizen

wordt een Sroenzone van 6 meter

breed aangelegd, als bufÍer

Het jeugdontmoetingslokaal zal voot

zowel de jeugdveÍenigingen als de

niet-georganiseerde jeugd openstaan.

Er is reeds een werkgroep opgericht

met jongeren en vertegenwoordi8ers

van jeugdbeweginge[ de jeugdcon-

sulente en een afvaardiging van het

gemeentebestuur die zal uitzoeken

hoe de werking van het jeugdlokaal

vorm kan kdjgen. Er zal een huishou-

delijk reglement gemaakt worden.

De buurtbewoners zouden liever zien

dat Íietsen niet toegelaten woÍden op

het speelplein. ln de toegangswegen

worden kleine hekkens voorzien

waardoor Íietsers niet kunnen rilden.

EÍ komt ook een fietsrek aan de in-

gang van het speelplein.

De,eugddienst van de gemeente zal

het centrale punt zijn van waaruit

toezicht zal gehouden wordeÍL maar

waar ook buurtbewoners en gebrui-

kers van het speelplein tereaht kun-

nen met eventuele vÍagen en klach-

ten.

Het gemeentebestuur start nu met de

inri.hting.

Het College oan Bulgefieestel

e Schepenen en de leugddienst.



T(BC
VERZEKEB NGEN

Michel Beirens-Erna Willems

ooslendsesleenweg 92

8377 Houlave-Zuienkerke

Tel. 050/31 97 39 - Fax 050/31 11 51

CDV nr: 30876

ALLE VERZEKERINGEN

BELEGGINGEN
En vooÍal een vakbekwame service

Georges en Clara SNAUWAERT-MtYNS

VaSevuursÍaat I 6À, B l77 Zuienkerke

Tel.050/ll 49 47-tax050/31 10 88

Ceorges & Filip Snauwaert
Beheer van landbouwgoederen

Vagevuurstraàt I 6A, 8177 Zuienkerke,

TeL050/11 49 47 - Fax 050/31 l0 88

NN VïiPrtr lta
"Katteroghe"

BlankenbeÍgse steenweg'1 7

8377 Zuienketke

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

BVBA VEE-LIK

rffi"#ïilïï*,',kl**-W)
't Zandlop ertje
De Tea-room van de zeedijk te Zeebrugge-bad

Zeedijk 1l a,8380 ZeebÍugge-Bad - Tel.050/54 41 05

Zonnig terÍas ' Cezellige íeer - Verzorgde dranken

HuigbeÍeide snacks en gerechten - Specialiteit Ribbetjes

DiveÍse v ees. en vitgerechten - Zelíbereid ijs

Alle timmer- en schrijnwerk in hout en PVC

Ramen en deuren - rolluiken - dakvensters

garagepoorten - rolluikautomatisatie

gipskartonwanden - plafonds - binnendeuren - zonnewering

dakconstructie - Parket
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In het kader \,anhei SlF-projectvoor

jongeren $ordt in 1999 gestart met

iobstudenten$,erking. Handelaars,

horeca-uitbaters en bedrijven worden

bij deze uitgenodigd om vacatures

voor jobstudenien kenbaar te maken

aan de jeugddienst:

Inez Goderis

Kerkstraat 1Z 1' verdiep

tel050/42.70.48

Kandidaat iobstudenten kumen deze

informatie komen inkijken op de

jeugddienst vanaÍ maart 1999. (elke

zaterdag tussen 10 en 12)

Er zal vanafbegin maartook een Bra-

tis informatiebÍochuÍe omtrent

studentenwerk beschikbaar zijn op

de ieugddienst.

O]VDERWTJS

In het gemeentehuis ligt de tweede

editie van de Studentengids ter in-

za8e. De studentengids is gemaakt in

samenwerking met de Provincie

West-\4aanderm en de West-\4aamse

instellingen voor Hoger Onderwijs.

In deze overzichtelijke gids worden

alle instellingen dieHoger Onderwijs

organiseren in West-Vlaanderen op-

genomen, wat inhoudt dat alle

schoolnetten erin staan.

Verschillende brochures voor

volwassenenonderwiis liggen ook

klaar voor alle geihteresseerden.

RODE NEUZEN

Onze school verkocht voor 6.400 fu.

rode neuzen.

Dat geld wordt geschonken aan een

fonds dat instaat voor animatie aan

kinderen die kankerpatiént ziin.

Dank aan de milde schenkers!

SINT-NIKLAAS KRIJCT

1(),O.)() FRANK

In samenspraak met de leerlingen

besliste onze school om dit jaar de

helft van de geschenken en snoep af

te staan aan de kinderen dieheelerg

getroffen zrn door de wervelstormen

die raasden over Midden-Amerika.

Zo konden we met ons allen 10.000

Bef- schenken aan Sint-Niklaas.

Via de organisatie "AÍtsen zonder

grenzen" zal dit bedrag terecht ko-

men in de getrofÍen gebieden.

JUNIOR JOURNALISTEN BU

DAVIDSFONDS

Naar jaarlijke traditie organiseerde

Davidsfonds Blankenberge een wed-

striid voor "iunioÍ joumalisten". Een

viifhonderdtal leeÍlingen uit Blan-

kenbeÍge, Zuienkerke, Lissewege en

Zeebrugge namen deel. Met als

thema Surfen in de tiid mochten de

deelnemers zich als het ware ver-

plaatsen met een teletijdmachine om

er een gesprekmeteen historisahe fi-

guur.

Tot de winnaars behoren Aaron

Steurbout, Nelis Schouteeten,

Delphine De Grijse en SoÍie De

Coensel.

Iaël Boussemiete
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M VAN LOO MARC
15 jaar ervaring

Grond- en tuinwerken

tr Tuinaanleg - onderhoud - beplantingswerken

tr Bekaert-afsluitin8en tr Houten en beton aÍsluitingen

tr Snoeien en lerhakselen van bomen u 20 D Draineerwerken - delven van vijvers

tr TuinberegeninS ' tuinverlichting o Opritten - parkings - plaatsing afvoetbuizen

tr Alle grond- en kraanwerken tr Craafwerken in beperkte ruimten

D Minikraan met grondboren O Opkuis rond gebouwen en aÍvoer van afval

D Le\,eren van teelaarde tr Grondverbeteringsmiddelen (compost) f, Boomschorse

Nttuwt srttNwtc 38 A - 8377 zUttNKERKE . TEt. 050/41 43 't't - 075161 51 37

OECRï WIïOEERS
LISSEWECESTRAAT
B37O BLANKENBERCE I9
050/41.57.80 (PRtvE)

050/54.47.57

KRAAN- EN CRONDWERKEN
MAAIEN, DORSEN

LEVEREN VAN TEELAARDE EN ZAND

BTW BE 672.308.087

ASWEBO
NAAIlILOZE VENNOOTSCHAP

AANNEMERSBEDRIJF

lndustriepark - Drongen 26

9810 Gent

Uit Sympathie
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BIBLIOTHEDK

VOLWASSENEN

ROMANS

De kacht van ijs

De Schaduw van de adelaar. (Hercule Poirot prijs)

Een varken in het paleis

Simon

De PC

INFORMATIÉVE BOEKEN

De mens van morgen

Ik ben makelaar in hasj

De wereld van het konijn

De geest van Leopold II en de plundering van de Congo

Over de drempelvan de angst

Dirk Draulans

Chris De Stoop

Esther J.|. Verhoef - Verhallen

Adam Hochschild

Manu Ruys

Bob Mendes

Staf Schoeters

Tessa De Loo

Marianne FredÍiksson

Jef Geeraerts

DERDEWERELD

De opbrengst vàn de 11.11.11. actie 1998 bedÍoeg op onze gemeente 68.760 frank.

Wiidanken de bevolking voor hun bijdrage en danken in hetbijzonder alle medewerkers.

SPORT E/V VRIJE TIJD

Voor de Zuienkerkse visser ligt er

gratis een infoblad in het Bemeente-

huis. DaaÍin wordeno.a. vijf bekende

provinciale hengelwaters in de kijker

geplaatst en de regelgeving rond het

gebruik van de aasvis wordt ontra-

feld.

Er wordt ook even stilgestaan bij de

toekomst van de openbare visserij.

In bijla8e vind je ook nog een gids

voor de spoÍtieve visset

Dusbeste Zuienkerkse hengelaareen

heleboel inJormatie wadrt op je in het

gemeentehuis.
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BVBA

Op

DORPWEG
8m
a p50)32 15 m

leeloordo, enr. ,

Voor de prijs van 1 bad, kan je 3 x douchen...

Reggie. Slim met energiè !

Wens ie meer inío,leleíoneer gÍatis

naaÍ de eneÍgieliln 0800 9 61 63

IMEWO uw energieadviseuÍ

eotrruRE yUETTE

SPECIALITEIT:

SNIT. BRUSHING EN BALLEAGES

ZONNEBANK

Tel. 050/54 45 79

Canadezenst@aÍ 88 - 8380 Lissewege

SPf,CIALITEIT
gou.met . fondue . baÍbecue . koud butret

In het weekend: veÍse kip aan 't spil

§tAGERIJ

EÍtl,lfi
Herman er ltr8.id \hÍ xerÍebrouck'verleye

Nteuwe steenweS 60,8377 zuieíkeÍke 'Ibl.0t0Al 13,il
rcÍkope. r"n AlIn Pig.vleeEhel natuurliike stukie va'k€nsvl€€s

geíolen op donderdrg en zondagnamiddag

Polderelectro
Romain Liebaert-Willaert
Heerweg 20 - 8377 Meetkerke

Radio & TV technicus
OFFICIELE PHILIPS DEALER

Eigen hersteldiènst: tel.050/32 03 80

lndustrie zone Blauwe Toren

Blankenbergsesleenweg 350

B000 BÍu8ge

Íel.:050/31 33 51 - 050/31 78 81

tax:050/31 7B B2

CSM:095/54 43 51

BÍhuis: Bruggesteenweg 6

9900 Eeklo - Tel. 09/377 24 66
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SPORTRAAD ZUIENKERKE

Wandelnieu!vs

AIle wandelliefhebbers kunnen zich voor het jaar 1999 opnieuw aansluiten bij dewandelclub van de SPortraad

Zuienkerke Yzw.

Deze wandelclub is aangesloten bij de Vlaamse Wandel en Jogging LiSa met als lidmaatschapnummer 215.

U kan lid worden van onze wandelalub voor200,-fr In de lidmaatschaPbijdrage is een veÍzekering inbegÍepen.

Voor meer inlichtingen kan U contact opnemen met de voorzitter van de Sportraad De Vlieghe Alain tel.41.55.42 of de

seoetaris Franky Goethals tel. 41.81.87.

Wàndelkalender SportÍÀad Zuienkerk€ voor de periode van 01/02 tot 15/04/1999

Zondag1T I02I99 Bloemendaletocht te Beernem

6-11-17-21-25y,rn start : vanaf 08.00 u

25 en 21km tot 13.30 u / 17km tot 14.00 u

overige afstanden tot 15.00 u

Startplaats : Gesubsidieerde Basisschool de Zonnebloem te Beemem

Ingericht door W.S.V De Moedige WandelaaÍs van Beernem.

Zond,àg14 I 02 I 99 Wintertocht te Oostkamp-Ruddervoorde

7-10-13-22 km staÍt : van 08.00 tot 15.00 u

De 22 km mag starten tot 13.00 u

Startplaats : Parochiezaal, Vrijgeweidestraat Ruddervoorde

Ingericht door de Codelievestapper van Ruddervoorde

Zo dag2T 102199 11de Bibbertocht te Jabbeke(VaÍsenare)

7-13-21-30 km start : van 07.30 tot 15.00 u

Startplaats : Zaal de WassenaaÍd, Westemieuwweg 5, Varsenare

IngeÍicht door de Rustige Bosstappe$ Jabbeke

zondag07l03l99 15de Verloren Kost Tocht te Torhout (Wisselbekertocht)

6-12-18-24-35 km start van 07.00-15.00 u

Sta plaats: Sporthal, Industrielaan 14, Torhout

Ingericht door de W.S.J.V Nacht van Vlaanderen vzw

Zondag2T I03I99 16de Vierbossentocht te Zedelgem

7-14-21-30 km start : van 07.00 u tot 15.00 u

Startplaats : Parochiecentrum Onmoetin& St.-Elooistlaat 23, Zedelgem

Ingericht dooÍ WK. De VredestappeB

Zondag 28 I 03 I 99 11de Zwanentocht te Brugge(Assebroek)

6-1+21 km start : van 09.00 u tot 15.00 u

StartplaatsrCafé de Zwaan, Meulestee 11, Assebroek

Ingericht door de Frisse Stappers
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Zond ag 11 I 04 I 99 13de Clobetrotterswandelto(ht te Brugge (St.-Michiels)

6'9'12-15-20-30-37km 07.00-15.00u

Startplaats: ReÍter KTA, Rijselstraat 5, St.-Mil:hiels

Ingericht door W.J.S.V De Brugsche Globetrotters

Wisselbekertocht

GËLIEVE ALVAST TE NOTEREN :

De wandeltocht door de M€etkerkse Moeren ingerlcht door de SPortraad Zuienkerke vzw
gaat door op zondag 9 Írei 1999.

POLTTIE

Op dronkenschap betrapte chauË

feurs riskeren een flinke straf. Be-

halve een dÍle uÍen jverbod, krijgt

deove ÍedeÍ met€en alcoholgehalte

tussen 0,5 en 08 prcmille (pm) een

boete van 5.000 bef., te betalen met

boetezegels binnen de twee werkda-

gen. Buitenlanders moeten cash be-

talen.

WeigeÍt de overtreder te betalen, ris-

keert hij een veroordeling tot een

boete van 5.000 tot 100.000 bef. Hij

kan ook gevraagd worden een

minneliike schikking te betalen.

Vanaf een alcoholgehalte van 0,8 pm

en meer, of in gevàl van zichtbare

dronkenschap of weigering van een

test kriigt de chauffeuÍ zes uur rii
verbod.

Daarnaast Íiskeert hij I

* 
een boete van40.000 tot 400.000bef.

oÍ een minnelijke schikking.
* een gevangenisstraf van 15 dagen

tot 6 maanden - onmiddelliike in-

trekkinB van een rijbewijs.
* 8 dagen tot 5jaar rijverbod.

De minneliike schikking zal in alle

geÍechtelijke arrondissementen de-

zelÍde zijn:
* 6.000 bef. voor 0,5 pm maar min-

der dan 0,8 pm
* 15.000 bef. voor 0,8 pm maaÍ min-

der dan 1,2 pm
. 20.000bef. voor 1,2 pm maar min-

der dan 1,5pm
. 25.000 bef. als de chauffeur een

ademtest of bloedtest weigert.
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VETLTGHEID E]V GEZONDHEID

De wegname van organen toelaten

betekent zieken redden die zich il1

een eindstadium bevinden van een

lever-, hart-, alvleesklier-, of long-

ziekte. Het is ook een normaal leven

schenken aan nierpahènten diemeer-

dere malen per weekbehandeld wor-

den met de kunstnier of aan perso_

nen die het zichtverloren hebben.

DIT ALLES KLINKT HEEL MOOL

MAAR BU HET OVERLIJDEN VAN

EEN DIERBARE DUIKEN ONVER-

MUDELIJK EEN AANTAL VRACEN

OP

B€ntU eÍzekeÍvan dat etniets meeÍ

aan te do€n valt?

Alles, tot op de laatste seconde, zal in

het werk worden gesteld om de ster_

vende persoon in leven te houden.

Kanmen ge€n uuroÍtvree wachten?

Transplantaties zijn steeds een wed-

Ioop tegen het uurwerk. Gewonnen

oÍ veÍlorenminuten zijn kenmerkend

voor het slagen of misluklen van een

transplantatie.

Zou hij of zij er mee akkoord zijn

gewee3t?

lndien we er van tevoren hadden over

gesproker! zou het nu gemakkelijker

zi1n.

Daarom : MAAK UW KEUZE NU!

Erbestaat een mogelijkheid om uw

keuze kenbaar te maken:

Het gemeentehuis zal u een inschÍii

vingsformulier voor het Nationaal

Register Beven waarop uw aanvaar-

djng of weigering voor orgaanweg-

name zal geacteerd wolden.

Maar denk hieraan: Voor bepaalde

organenziin eÍ ongeveer 30% van de

wachtende patënten die sterven

vooÍaleer een hansplantatie mogelijk is.

Ons streven moet eÍop gericht zijn

om deze 30% te doen neigen naar 0.

Natianale Verc igi11g nan

H at t ge I r o nsp I at1 I e e r d e fi

BURGERLIJKE STA]VD

BRENDAN YANDËNABËELE, gebo-

ren te Knokke-Heist op 2 oktober

1998, zoontje van Verburgh Nancy en

Vandenabeele Nico.

ESTEaLE BËRNAÉRT, geboren te

Brugge op 12 oktober 1998, dochter-

tje van Fievez Danielle en Bernaert

Pas.al.

EVA CLYNCKE, geboren te Brugge

op 12 oktobeÍ 1998, dochtertje van

Bonte Mieke en Clyncke Peter

/OHANN. H MART. geboÍen te

Brugge op 15 december 199& doch-

terqe van Vann€ste Veerle en Mart

Eric-

LAI-IRÀ MAÈS, geboren te Knokl(e-

Heistop 16 december 1998, dochteÍ-

tje van Amandels Tamara en Maes

Jurgen.

3t

EN INDIEN U ER VAN ÏTVOREN OVER SPRAK...



DE MEBRI§§E NV.

OOSTENDSE STEENWEC 2(]

8377 À4EETKERKE

TEL.050/11 24 85-FAX 050/32 09 t7

ZAKENKANTOOR

UW PARTNER IN:

BELEGGEN

LENEN
VERZEKERENTF.R DoEsrsrRAAr4 - 8380 LrssEWEcE

TEL. 050/54,10 82 - Fax 050/54 40 82

BEGRAFENISONDERNBMING

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

Begaltn isondemem ing DaniÈ I Ta\ em ieÍ oF.de zopa\ ee. ldar L

,ieu{ lummrium E Jabbeke la\qs deCiíelíeoee-q.

De hmilieTa nier is me, dan l0 jaar acÈt iner eieen runeftriun.

eigm lijkwasis m eigen ercmmÈmeíÍs.
Her' ie,trr turuium \"n d( rkel ld-r re h il Juor Lm,lic
fied m lcmis$.ltisrirg o bltemkomí \,mÍ de begÍaiois op

éí eí deztlÍde pLaa§ t kumen gehu.ei B,l burgerl,jke begÍarinh

s kar in her iummÍi'Ln de \ ollediee phchligheld door-len Her

,urerÀiuD brsch*r o\ fl en ruimconlvrngÍhalen ccn

eigedpaÍltiig

B€zo.kurcn zijr' €r daselijks van

15u.lol 16 u. en var 17u30 tot 19 u.

Op zondag ràn l0 u. tol I I u. of na afspraak: 05081 38 48

WIJ ZIJI§ T,{ OP 24 UUR Bf,Rf,IKBAAR
oP HET NR. 050/8 t 20 85
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lDE INGE, BeboÍen te Blankenberge

op 12 oktober L974, en VAN-

COMPÈRNOLLE STEPHANE, gebo-

ren te Etterbeekop3 december 1971

gehuwd te Zuienkerke op

28 oktober 1998.

HLLEW{ËRï DORINE, geboren te

Blankenberge op 27 apdl 1961 en

AÈRTS G LADO, geboÍen te Brugge op

27 juni 1951 gehuwd te Zuienkerke

op 6 november 1998.

DE ClËEÀ WIM, geboren te Bru8ge

op 26 febmad 1980 en overleden te

Brugge op 15 oktober 1998 , onge-

hrrwde zoon van De Cleer Hubert en

De Ke$gieteÍ Catharina.

DECROOS IRENE, geboren teHoog-

stade op 22 okiober 1916 en overle-

den te Brugge op 5 november 1998,

weduwe van Verkest Cerardus.

LOI-IAGIE LIÀ, geboren teMeetkerke

op 9 april 1914 en oveÍleden te De

Haan op 24 oktober 1998, weduwe

van Cuypers Joseph.

DELOOFCECILI, geboren te Brugge

op 20 april 1931 en oveÍleden te Hout-

aveop 12 december 1998, echigenote

van Backers Michel.

YAN OYËN MICHIEI, geboren te

Zuienkerke op 14 mei 1912 en over-

leden te Zuienkerke op 21 december

1998, weduwnaar van Mylle Rosa.

BEYAËRT CHARLES, geboren te

Zuienkerke op 1 februari 1925 en

overleden te Brugge oP 22 decembeÍ

1998, echtgenoot van D'Hoedt Ra-

chel.

ANDRE SCHËEMAEKËR ÈNÀ4íRIA DIIONDT

Op 20 oktober 1948 huwdenAndré ScheemaekeÍ en Maria Dhondt te Uitkerke. 18 oktober ll. vierden ze dit omringd

door familie, vriender! buren en de gemeentelijke overheid. André en Mada wonen te Houtave, Iangs de Brugse

Steenweg.

IULIÈN NEYRINC( EN MARIA GOETHALS

Op 26 oktober 1948 trad Julien Neyrinck in het hu-

welijk met Mada Goethals. Op 4 november werd er

gevierd nav. hun gouden bÍuiloft. Langs de

Oostendse Steenwe& waar ze nu nog steeds wonen,

haddenze een beenhouwerij, maar daarnaast waÍen

re ool Soed gekend builen de Eemeente ààngeTien

ze op ver\chillende màíklen \londen.lulien i. een

echte dorpsfiguur te MeetkeÍke.

In 1998 waren er vier jubilea : één in elke deelgemeente. Wij willen alle jubilarissen nog eens van harte feliciteren en

wensen hen toe dat ze nog lang samen mogen blijven-
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Op 20 november 1998 werden de ver-

dienstelijkeinwonersvanZuienkerke

gevierd.

Vooreerts werd aan onzeburgemees-

ter Henri Cu)?ersalsbliikvanerken-

telijkheid voor meer dan 42 jaar

dienst als bestuursassistent bii de

administratie der directe belastinBen

een ereteken van Ridder in de Kroon-

orde verleend.

Daniël DemeyeÍe, ontvanger Briff ier

van de Nieuwe Polder van

Blankenberge, kreeg het bijzonder

Iandbouwercteken tweede klasse,

wegens 25 jaar dienst-
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Ook de heer Marc VeÍcame , direc'

teur van de supermaÍkt Delhaize in

Blankenbergg en sedert enkele jaren

Zuienlerkenaar, bekwam met ingang

van 4 juni 1996 het zilveren ereteken

van Laureaat van de arbeid, in de

groep Handel in voedingswaren.

VooÍ de tweede maal werd Camiet

Quintens, veearts van beroep, ge-

vierd. Hiibekwam met ingang van 29

mei 1996 het zilveren ereteken van

laureaat van de arbeid, in de groep

Dierengeneeskunde.

IIKT INWONERS



Mevrouw Katden Blan(kaert samen

met haar echtBenoot Etienne

Coudeville, is bij ons vooral gekend

als eigenaar \,an de meest pittoreske

herbeÍg te Zuienkere : De Dde Ko-

ningen. Daamaast heeÍt zij nog een

loopbaan uitgebouwd alsbediende in

het Zeepreventorium te De Haan:

voor haar meer dan 30 iaar trouwe

dienst keeg zij het ereteken van de

aÍbeid lste klasse.

Ook de velwachters werden in het zonneqe gezet.

Hoofdveldu,achter Ioël Dectoedt werd gefeliciteerd met zijn

oppensioenstelling. Jitl Demeester bekwam op 26 juni 1998 met vrucht het

diploma van aspirant veldwachter

De nieuweling FÍancis Leman kreeg op l6oktobeÍ 1998 zijn getuigschdft van

hulpagent van politie.

Daarna werden de oudstrijders in de bloemetjes gezet.

Camiel PyÍa h,erd gevierd voor zijn iarenlange inzet als voorzitter van de

Naiionale Strijdersbond van België, aÍdeling Zuienkerke. JulienLouagie ont-

vnrg voor ziir toewijding aan deze bond van meer dan 35 jaar de gouden

palm van het erekruis van de NSB.

René Linskens kreeg het erediploma van vaandeldrageÍ van de nationale

§triidersbond.

35

IL



Ook de sportievelingen werden ge-

lauwerd.

PieteÍ Roels verorverde als elfjarige

de tiiel van Westvlaams kampioen

schoolzwemmen, discipline schools-

lug

Romain Lapin behaaldein 1998 drie

gÍote pdjzen:

kampioen bij de tweejarige duiven

halve fond in Cistel, kampioen met

zijn tweEaige asduif halve fond in

Cistel en kampioen najaarse jonge

duiven in De Haan.

En Zuienkerke teli de beste bolders van Het land.

Àndré Verté, Gilbert Goethals, Maudts PÍiem, Willy V€rbuÍgh en Nico Vandenabeele behaalden inoktoberte Kap-

rijke de titel van Belgisch kampioen boiien op het ijzeren gaaibord.

Tensloite werd onze gemeentesecretaris Freddy Decancq gevierd

voor zijn 25 iaar trouwe dienst als gemeentesecretaris .
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AKTTVTÏETTENKALENDER
iedere maandagavond is er tumen

vanaÍ 19.30 uur tot 20.30 uur (uitge-

zonderd de schoolvakanties) in de

sportzaal vande gemeenteschool, in-

gericht door Vakantiegenoegens

Zuienkerke

iedere maandag zijn er volksdansen

in ZAAL Boldershof van 14 uur tot

17 uur, ingericht door KBG

Zuienkerke

iedere dinsdagnamiddag in

"BoldeÍshoÍ" kaaÍtnamiddag KGB

Zuienkerke

iedere dinsdagavond vanaf2l u vol-

Ieybal sport 30-70

woercdagramiddag ( om de 14 da-

gen) kaartnamiddag in het sport-

centrum van MeetkeÍke voor leden

van de Bond der gepensioneerden

van Meetkerke

woensdagavond Íepetitie St.-

Michiels zangkooÍ sacristie Sint-

Michielskerk om 19 uur.

iederc woensdagavond cursus zelÍ-

verdediging in de sportzaal

gemeenteschool van 19.30 tot 21uur

iedere donderdagavond ping-pong

in de gemeentelijke sportzaal om 20

elke lste en 3de donderdag van de

maand naailes in de Bommel van 20

tot 22.30 uur BGJG Nieuwmunster

elke 2de en 4de dondeÍdag van de

maand turnen in de Bommel van 20

tot 21 uur, BGJG NieuwmunsteÍ

iedere vrijdagavond komt het koor

van Nieuwmunster bijeen in de Bom'

mel vanaÍ 19.30 uur tot 21 uur (uitge-

zonderd juli-augustus)

FEBRUARI1999

dinsdag 2 Íebtuali 1999

woensdag 3 Íebtuati L999

dondeÀag 11 febt atí 1999

otijdag 12 Íeblrari 1999 en

zaÍenlog 1j Íebttarí 1,999

zondag 14 Íebruari 1999

nai dag 15 Íebruai 1999

Erfenissen en testamenten door Mr, Marcel

Lammens. - KVLV Nieuwmunster

De Bommel om 20 uur

Kom zeker luisteren en breng u echtgenoot mee.

Men weet nooit genoeg over deze ingewikkelde mateÍie

Cursus koken les 2

" Fijne gehaktbereidingen"KVLV Zuienkerke

caÍetaia gemeenteschool om 19 u.

Agra- lnÍoÍmatie op Intemet

KVLV Zuienkerke - caÍetada om 13.45 u.

toneelopvoering theateÍ Kleiem om 20 uur

sportzaal gemeenteschool - prijs : 180 fr
tel.41.55.42

tone€lopvoering theater Kleiem om 19.30 uur

Carnàvàlviering vàn KBC Tuienlerle in het

BoldeÍshof
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oijdag 19 fehu i e\1

zate ag 20 febtuoti 1999

dinsdag 23 Íebruati 1999

MAART 1999

tlonde ag 4 maarÍ 1999

tríidog 5 naort 1999

wijdag 5 maatt en

zalerdag 6 moatt 1999

zaterdag 13 moort 1999

t)tiidag 12 maarl en

zaterdaR 13 naatt 1999

zondag 1,4 lfioort 1999

dinsdag 1,6 moart 1,999

woensdag L7 fiaalt 1999

toneelopvoeing theater Kleiem

sportzaal gemeenteschóol om 20 uur

cursus sjabloneren

KVLV Groot-Zuienkerke

De Bommel

cursus sjabloneren

KVLV Groot - Zuienkerke

De Maere

informatie-avond SAK

zaal BoldershoÍ om 19.30 u

"Kansarmoede, hoe kunnen we dit

aanpakken in onze Eemeente?"

ledereen is welkom - toegang gratis

toneelopvoering theater De Bommelaar

zaal De Bommel om 20 uur

kaarten: 180 frank - te1.41.90.51

souper bloedgevers

sportzaal gemeenteschool

toneelopvoeÍing theater De Bommelaar

zaal De Bommel om 20 uur

kaarten - teI.41.90.41

toneelopvoering theater De Bommelaar

zaal De Bommelom 18 uuÍ

bloedgeven in de gemeentelrke sportzaal

vanaf 16 uur

" De Tijd van Toen" parochieraad

Nieuwmunster in zaal De Bommei
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dofide ag lS nffl 1999 cursus sjabloneren

KVLV Groot - Zuienkerke -

Sportcentrum MeetkeÍke

maandag 29 ,n|rl 1999 Cursus koken les 3

"Gewicht- en calo earm koken"

KVLV Zuienkerke - cafetaia gemeenteschool om 19 u.

dinsdag 30 maart 1999 cursus sjabloneren

KVLV Groot -Zuienkerke - cafetaria gemeenteschool

ÀPRIL 1999

ltrijdig 2 april 1,999

maandag 5 apríl 1999

uoensdag 7 april 1999

dinsdog 13 april 1999

I)tijdag 16 opril 1999

"Tekententoonstelling van de kleine kunstenaar" van 15 uur tot 20 uur

inrichting : vriendenking leerlingen en leerkachten

gemeenteschool Zuienkerke.

dansfestival in " De Blauwe Toren"

Cursus koken les 4

"Gewiaht - en caloriearm koken"

KVLV Zuienkerke - cafetaÍia gem€enteschool om 19 u.

"EetstooÍnissen bij jongeren voorkomen"

door Mr Marc Dupon

Maken wijons te vlug zorgen of is anorexia nervosa en boulemia meer dan we denken...

KVLV Nieuwmunster -

De Bommelom 14 u

Gezinsavond KVLV Zuienkerke

''qdmen je <eliuele relàiie levendig houden '

caÍetaria gemeenteschool om 20 u.

schoolfeest gemeenteschoolzondag 25 aptil 7999
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Het Polderkrantje wordt verspreid
over 1200 adressen

Kortom, enkele

Méér dan het adverteren waard dus.

We hebben nog plaats vrij,
contacteer ons

Tel.4270 48 - Fax 4285 45



Weimanstraat 17
TellFax: O5O/31 26 28

SCHILDERWERKEN

8377 Zuienkerke
CSM: 075132 21 54

Binnen- en buitenschilderwerken

Behangwerken

Plaatsen van alle vloerbekleding

Plaatsen van laminaatparket

Zeer verzorgd werk - Cratis verlenen van advies



Reslouronl . teeslzool . Tèo-Room

,,%,o,r%.9*Z
Nieuwësleenweg I .8377 Zuienkerke

di

I

ET,JI:

Geslote : Matnalatgat|ond uiÍqe:o derd -l reken in jLrli &augustus. Dirtsdtg het hele-jttrt:
. Fijtle ris & \,leesgercchten nel dagrerse pnttltrtten.

. Ook lekkere kreetiberei.litqeil
. Cttstrottonisclrc ntettu's en menu's Ten Doele aattgeytst uun elk sei:.oen

\

I
í*

^,-.: I*->\
Fàt Iel. 050/41 31 04

tox 050/42 ó3 I I

t1--:l
ir
I

TNARUAER

Onze zalen bieden plaats van 10 tot 2OO personen.

Door de gemoderniseerde accomodalie staan wii garant voor een vlotte en
professionele aanpak van uw feest hetzii huwelilk, jubileum, veriaardag, familie,

communie, productvoorstelling bedriifsfeest, of... zomaar gezelliB samenziin.

De ligging van ons domein bevindt zich midden de ongerepte polders, rust en
panorama zijn uw en onze ontbetaalbare troeven.

Graag zien wii uw reservatie tegemoet.
Ons contactnummer en fax: 050/42 65 64

Stove
Nieuwesteenweg 14O - A377 Zuienkerke

Tel. 050/41 22 05 - Tel. & Íax O5O/ 42 65 64
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