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POLDERKRANTJE, ianuari 2000.

Driemaandelijks tijdschriÍt van het College van Bulgemeester en SchePenen.

Verunluoo eliike uilgewr: Iean ine Santijn
Relaclíeraad: Ieanfiine Samijn, Frcddy Decancq, Antoine Pemeel, Anfl Michiels.

Dit tijdschÍift wordt gÍatis aan de bevolking aangeboden door het Gemeentebestuur
in samenwerking met alle adverteeÍders.

l&!§plclrl 30 januaii, 15 april, 15 juli, 15 oktober 2000.

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

NUTIIGÉ TELEFOONNUMMERS

Gemeentebestuur Zuienkerke
Technische Dienst
OCMW
PWA
PWA Blanlenberge
Veldwa.hier
Rijkswacht
Brandweer De Haan
Elektrabel Blankel$erge
(ook voor de waterbedeling)
na de diensturen

050 / 42.70.48 lfax.42.8s.45)
050 / 4l.75.77 {Íax.41.75.77)
050 / 42.n.98 ltax A.67 .37)
050/42.70.48 (woensda8namiddag)
050 / 4.99.42
050 / A.70.48 (fax 41.96.961
101 oÍ050/41.10.05
100 oÍ050/41.20.20
u50 / 41.79 .31

059/34.04.10

OPENINGSUREN GËMEINTEHUIS
Het gemeentehuis i6 iedere werkdag opm van 9 uuÍ tot 12 uur
en de woensda8namiddag van 13 tot 16.30 uuí
Andere namiddagen is het g€meentehuis gesloten.
Op de tweede en vierde wo€nsda8 van de maand is het Semeentehuis
open tot 19 uuri
9 en 23 Íebruari, 8 en 22 maart en 12 en 26 april 2000, 10 en 24 mei 2000.

Het ge eentehuis zal gesloten ziin op paasmaandag 24 aPril 2000.

OPËNINGSUREN PWA
Iedere woensdagnamiddag van 13.30 tot 16 uuÍ

OPENINCSUREN POST
Iedere werkdag van 11tot 12 uur

OPENINGSUREN BIBLIOTHEEK
ledere woensdag van 17 tot 19 uur
IedeÍe zaierdag van 10 tot 12 uur

OPHAALDATA HUISWL : LMDPLEEG UW AFVALX,q,LENDER!

OPENBARE YENLICHTING DEFECT ? RIOOLVERSTOPT?
I,AST VAN MUSKUSRATTEN ?

Venoittíg de Technische dienst oÍhet gemeentehuis !



WOORDVOORAF

lNaarde medeburgers,

Geluk, een goede gezondheid en wor-

spoed, àat zijl1 zouat de truditionele

uoo en àie uij elkaar toeuensen bíj

het begin oan een fiie w íaar
Zo ook nome$ heL schepencollege, de

leden oan rle gemeenteraad en in fl1ijt1

naam uens ik U dit allemari it1 dit

magisch jaat 2000.

Reeds lafig @ed gespíoke ooer het

fiieaoe fiillefini fi ook al is àe 21ste

eeuu oífcíeel fiog hiet ingezef. Het

jnaí 2000 is ook àe laatste oan deze

gemeentelijke legislatuur. Ër werd de

lnatste oíjf j\at met otlze ploeg heel

wat aetuezenlijkL . Bijna alle beloÍtet1

werden @ont&emaakt. Het ísda ook

hel ogenblik ofi eefls terug te blikken

op de ooorbije jarcfl ea een blik te

@etpen op de toekomst.

De àorpsker t)afi Ha tnoe |L)erd als

laatste uan ofize oier gemeefilefi ool-

ledig gerenaoeerd, en meÍ s cces,

udnt dit enig mooi dorpje nag ge-

zien worden. Er rueril een persleiding

oan HouÍaue naar Meetketke aange-

legd en teuens ued et íloor de bouu-

maatschappíi "Het Líndenhof" een

socíale oeíkal)eliflg anhgelegà @dar-

door de tlogelijkheid geboden uordt

tegefi betaalbare priizen gronden ter

beschikking te stellen. Voríg jaar

werd ook nog de toren aan de St.-

Balrokerk gerestaureerd.

ln Nieuwmunsíer werd in hel

Begijnhof de gebrekkige riolering ool-

leàig \ernieuud en werden

wegefiiswerken itgeooerd zodat nu

ook de @ijk De Lekketbek oolledig

gesafieetil is.

Dank zij het bestwt der wegen Toerd

de Brugse Steenweg oetfiietud en

ooorzien oan een afzofldetlijk brced

fietspad.
lfi samenwerking fiet àe Nie loe

Poldet wn Blankenbetge uerden di

t)erse lafiàbol11\oegen t'etbeted en

ued de Scloerilgebrug lolledi& t)eí

fiieuud. Wij àlfikei de Nieua)e Pol-

del daí ook ooor de goede safienuer-

king.

leder oafi o s heeft uel niet fiaast de

ruwbouu oan de uitbreiding oan de

gemeenÍeschool kunnen kíjken en

oanaf het oolgenil schooljaar zullen

de leerlingen de containerklassen heb-

ben oetlaten en hun intrck genomen

hebben in de fioderne lokalen ran het

fiieuw gebouTo.

Ë|k gezin oan de gemeeníe heeft in-

miildels de kans gekregen om zich aan

te sluiten op het Tv-disttibutíenet.

Voor een itgestrekte gemeente als

Zuie kerke kunnen uij daar allee/t

maar fiet op zijn.

]n àe wiik het LindenhoÍ te

Zuiefiketke uerd een speelpleifi aafi-

gelegd die fiog Lprder zal uodefi uit-

gerust. Ook zal er dil jaot iandacht

besteed worden om de speelpleinen in

de oaerige deelgenteente oerdet uit

te rusten,

Bij de statt \an hel níeuue jaar be-

schikt de gefleenÍe fiu ook ouer een

oolledig geautonatiseerde biblio-

tleek. Thans kan uorden uitgeleend

Sínds oorig jaar heeÍ de gemeente

opnieuTo tuee oastbenoemàe Deld-

uachterc in àíefist die beurtelings ifi-

geschakeld worden in de lnter
politiofiele Zo e Blanke -betge-

Zuienkerke die in 1998 in uerking is

getrcden.

wijdanke de ríjksíoachte$ die zich

Xedurefide de opleídíng lan onze

nieuue oeldwítchters plíchtsbewust

71oor ofize gemeente hebben ifigezet.

lnfiiddels is ook àe nieuwe collecLiel)e

arbeidsoL)ereenkomst pooï het

Semeefitepersofieel it1 werking getre-

den. Met ileze ínl)oering ktijgt het

gemeentepersofieel tmefis oorfiings-

rccht en ootmifigsplícht uaardoor de

beoolking oeràet opLítÍlaal kan u)or

àe bíj4estaan.



De geneentelijke adfiifiistratie uerd
'oorig jatu ooorzíen oan eefi nieuwe

conputerconf|uratie die nodig bleek

om het iaar 2000 zonder probleme/l

te olrerbruggen.

Ook onze jeugd en seniorefi werden

fiiet oetgeten. Mede datlk zij gelden

ít het sociaal ímpulsíofids uerd een

halftijdse jeudconsulefite aangeu)ot'

uen die tijdens de oakanfiepetiodes

íroor de 72 tot 78 jarigen dií)erce ac'

tioiteiten organiseert. Ook u,oden zij

begeleid i het zoeken naar em ge

paste oakafltiejob.

Reeds tiet maal werd er ooor de kix-

deretl oa/t 6 tot 12 jaat een Roet'eldag

geotganiseerd die dank zij de fiede-

uetking oan tal oan oríjwilligers tel
kefls een succes uerd.

Vorig jaaï werd aoor het eerst eefi

sefiiorendag itgericht uaarbij oer-

schillefide bedijom bezocht uerrlerl

en 's aoonds een gezellig feest werd

gehoudefl. Cezien het succes is dít

zeker aoot herhaling oatbaar.

Voor het laatste jaar oan ileze

legislatuur zal aerder gewerkt @or-

ilen aan het restaureren odfi de ker-

ken. Ëe5tàdags oeruachten wij de

goeàkeurífi{ om de werken oan de

Oflze Lieoe Vrouwkerk le Meetkerke

aal1 te besteden. Ook de resta ratie

aan de ShtMichielskerk zou dít jaat

kunnen aafiuafigefi. Veruolgens ho-

pen uij op de goedkeurin& oan ile

dossíers ooor het herstelle oan de

ramen efi muren L)an de sint-
Bartholome skerkte Nie |rt tufister

2

en oan de 3" fase oan de Sint-
BaT,]okerk te Houtaoe.

Achter het gemeefitehuís lootdt eefi

nieutoe loods gebouud om er de ua

gens oan de Setfieefitelijke diefistefl

te stallm.

De wijk Kruískalsijde zal ooorzien

worden oan rioleting en de aanleg

ran een g$net waarbíjtet)ens de ooe-

rige nutsleidingefi ontlergronds ge-

brachL zullen worden.

Ook in de Vagetuuraijk zal het gas-

net oetder uorden Ltitgebrcid. l àe

eerstkofiende gemeenteraad @otdt de

aafileg oan het gasnet in de Lettefi

blttgstfiat besproken.

Een polgende Íase in het oerbeleïen

uan de lanilbo wwegefi zal zijfl uit-

ooering krijgen.

Doot het prooinciebestuur oan West-

Vlaanderefi zal met meileíaerking

oan het gefieentebest Lt en de eige-

naat de stenefi \oíndfiolen ifi
Meetketke uorilen geresÍa reerd.

Deze zal da11 eflkele ueekends pet jaar

opengesteld Toorden loor het publiek.

Dit iaar uotdí ook L)erdet Reuerkt

aan ile opmaak oan een gemeentelijk

structuurplan ildt - fiaar uij hopefi

kan leiden naar eefi woon-

uítbreídingsgebied t e Zuienkerke.

De laatste jare11 hebben wel enkele

ptioé-oerl.aoel aars het ifiitiati{ geno-

men waaruloor we optieuw otter en

kele loten bouugrond beschikten

maar thans zijn die terug sclqars.

Ifi samenuerkífi\ fiet het gefieeflte

bestuur zal dit jaal doot de west-

Vliafise Intetcommltfiile t,oor

H ísaestittgsbeleià gestar| .oorde,1

met het bo'uÍoen t)an een dertierllol

Ílats Lroor bejatden en alleenstanh-

den in de dorpskerh te Zuiefikeíke.

Nadat dit alles zql aetÍoezenlijkt zijn

zal fiog wat resen)e ooer zijfi ofi a1e/'

der oeilig de toekomst rlafi o ze ge'

meefite fe oerzekeren,

ln Zuienkerke is het nog steeds tus'

tíg efi goed olt1 leoefi waar fiefisen

nog triewlen zijn onder elkaar. Het

is mijn diepsle wefis àat dil in de toe-

konrst zo mag blijoen. Eell beetje be-

grip, respect en tterdraagzaamheid

aoor elkaar kuanen daar alleen maat

toe bijdragefi.

lk dank ietlereen, Schepenen, raads-

leden, personeel en dfidercn die aafi

het uelzijtl t'afi onze gefieefite heb-

ben meegeloerkt. Ook de goeàe sa-

nenwerking met ofize bu r-
get eefiten fiag ik zeker fiiet uetge-

tel1.

Ikzelf zal alles in het werk slellefi oer'

der eefi goede bwgemeester te zijfi
ooor alle inwonets.

lk kan jullíe nu rceds oerzekeren op

8 oktobel rran dít jadr opnieuu pa-

raat te sÍaan, mel eefi stetke qrcep

fiedeuerkers, om Zuienkerke t stig,

ueilig en gezorlà de 21't' eeuu bifi-

fien te loodsen.

Uto Burgemeester,

Hexri Cuypers.



GEMEENTERAAD

1. Nieuwe Polder van Blanlen-

berge: goedkeuring pro-
gÍamma 2000 van dc gewone

onderhoudswerken aan on.

bevaarbare waterlopen.

De gemeenteraad keurt het bestek

van de onderhoudswerken voor het

jaar 2000 aan de onbevaarbare

waterlopen van de 3" categorie,

opgemaakt door de Nieuwe Polder

van Blanken-berge, goed en het

krediet van 1.740.671,-fr wordt

vastgele8d. op art. 482 / 435-01 van de

gewone begroting voor 2000 \.oor de

betaling \.an het aandeel van de

gemeente in de kostprijs van de

2. Kcrkf abriek St.-Michielc

Zuienkerke: begrotingswijzi.

tint nr. 1.

De gemeenteraad keuit de

begrotingswijziging nr. 1 van de

Kerkfabriek Sint Michiels. Het

bedra8 in ontvan8sten en uitgaven

van 810.270,-fr blijft ongewijzigd

evenals het aandeelvàn de gemeente

ten bedrage van 218.368,-fr

3. Betrotintswi,ziting nr. 2 -
gemeente.

De gemeenteraad keurt éénpari8 de

begrotingswijziging nr. 2 goed.

4. BeSroting KerkÍabrieken 20fi):

eenparig gunstig geadviseerd

Sint.Michiels ZuienkcÍke

OntvanBsten

Uitgaven

Saldo

Aandeel gemeente

Sinl.Barlholomeus Nieuwmunster

Onh,angsten

Uitgaven

Saldo

Aandeel gemeente

Sint.Bavo Houlave

Ontvangsten

Uitgaven

Saldo

Aande€l gemeente

5. lMwv - AÍkoop van aandelen

B

De gemeenteraad is akkoord om van

Elechabel n.v. I.M.W.V B-aandelen

af te kopen voor een bedrag van

1.318.240,Jr en de nodige middelen

te voorzien in de begroting 2000.

6. Gemecntellrke Holding nv:

heÍrtÍucturering en statulen.

wiiziging.

De gemeenteraad betuigt ziin

akkoord met de herstructurcring van

de groep Dexia, het voorstel tot

wijziBing van het maatschappelijk

doel en de voorstellen tot wijzi8ing

van de statuten.

7. Zuienkerke Pandenbeleid: over-

eenkomst mel de WIH n.a.v.

aankoop woning De Rese

Gezien de WIH geen eigen patri-

monium aanlegt is de gemeenteraad

bereid om zich te engageren tot de

aankoop van de Ílats die een jaar na

datum van de vooilopige oplevering

onverkocht blijven.

Bij overname van de onverkochte

appartementen kan de gemeente

genieten van de prefinanciering van

de WIH, waarbij een lening wordt

toegestaanover 15 of 20 jaar met een

vaste intrestvoet van 3 %.

1.451.025

1.451.025

0

161.835

1.538.900

1.538.900

0

534.719

1.128.591

1.128.591

0

49L.037

ztïTtNG vAN 20 oKTOBIR 1999
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8. vaslslellen erploilaticvoor-
waarden voor taxidiensten.

De gemeenteraad stelt de exploi-

tatievoorwaarden voor taxidiensten

vast naar aanleiding van een

aanvraag tot het bekomen van een

taxivergunning zonder standplaats.

Geheine zitting

1. Gemeenteliike baslsschool

De gemeenteraad keurt het les-

tijdenpakket voor het schooljaar

1999-2000 goed.

l.Politieretlcm€ntr parkeer-

retlemcnterint Ni€uwe Stecn-

wet
De gemeenteraad keurt het politie-

reglement goed waaÍbij verplicht

wordt in de Nieuwe Steenweg, langs

de kerkmuur, tegenover de woningen

met huisnrs. 58 t-e.m. 62 te parkeren

deels op de rijweg, de€ls op het

voetpad.

2. leugdwerkbeleidsplan -iaarplan

2000

Het jeugdwerkbeleidsplan dat

gunstig werd geadviseeÍd door de

Cultuuraad wordt éénparig door de

raad goedgekeurd.

3. BeleidscontÍact mel centra vooÍ

leerlingenbegeleiding

De gemeenteraad beslist een contract

van drie jaar af te sluiten met CLB

Oostkust.

4. vaststellen vergoedingen voor

de pachlverbrekingen n,a.v. de

onteigenlng van de tronden
langsheen de Nieuwe Steenweg

De gemeenieraad stelt de vergoe-

dingen \.oor de pachh erbreking van

gronden langsheen de Nieuwe

Steenl,\,eg, dienstig voor het

aanleggen van riolering in de wijk

Krulskalsijde en de aanslu iting op de

collector te Zuienkerke \'ast.

5. Betroting kerkfabriek Meet-

kerke - gunstig geadviseerd

6, Gemeentellrke basiscchool:

aankoop computersin h€t kadcr

van het PClKD-project voor het

schooliaar 1999.2000

De gemeenteraad keurt de aankoop

!an tuee PC's voor de gemeente-

c.hool in het kader van het

actieprogramma PC/KD van het

Ministerie van Onden ,ijs goed Voor

het schooljaar 1999-2000 ontvangt de

gemeente een ioelage van 67.!150,-fr.

7. Vastslellen toela8en

De toelagen |oor het jaar 2000

worden rastgesteld.
Ontvan8sten

Uitgaven

Saldo

Aandeel gemeente

Zuienkerke

Aandeel stad Brugge

978.500

978.500

0

189.152

23.611

4

ZITTINC VAN 22 DECEMBER 1999



8. vaststellen belaslingen en retributies:

AARD BELASTINGEN AANSLAGVOET

Opcentiemen onroerende voorheffing 1t00

Opcentiemen personenbelasting

Belasting ophalen huisvuil - alleenstaande 750 Fr

- gezin 1.500 Fr

- 2de verblijf 1.500 Fr.

- $,oning vakantiedorp 2.500 Fr.

- kampeerplaats 400 Fr

Onbebouwde percelen 600 Fr./strekkende meteÍ palende aan de straat

Dansgelegenheden cat. Ar 10.000 Fr.

cat. B: 25.000 Fr

Verbliifsbelasting 1.500 Fr./kamer

Tweede r.erblijven 17.000 Frltweede verblijf

Luxepaarden 1.000 Fr./paard

Kampeerterreinen 1.500 Fr/kampeerplaats

Opcentiemen op de door het Vlaamse

Cewest geheven heffing ter bestrijding

van leegstand en verkrotting van

gebouwen en of woningen,

100 opcentiemen op de door het Vlaamse Gewest

Seheven heÍfing

Retributie huwelijksplechtigheid

op zaterda8, zon- en feestdagen 3.000 Fr.

Honden 750 Frlhond

Retributie op ophalen van snoeiafual 500 hanl/beuri
Retributie op ophalen van groÍ huisvuil 500 ftanl/beufi
Retdbutie voor aÍschriften van

besfuuIsdocumenten 2 frank/bladzijde vanaf 20 kopies

Retributie voor het i,erstrekken van

schrif telijke vastgoedinformatie aan

notarissen en andere personen die

daarom verzoeken 1.000 Fr

Retributie voor het verwerken \.an wit-

en bruingoed

- koel- en vÍiesapparatuur

- beelbuishoudend bruingoed

- TV'S

- monitoren

- niet beeldbuishoudend bruingoed

650 ft./stuk

550 ÍÍ./stuk

200 Írlstuk
100 Ir. stuk

5



BROOD. EN BLTiKET

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

Gevaoeerd a-ssoniment

Brood, koeken, gebak

en pmlines, alsook ruime keus

Íiine chaÍcuterie en kaa§

MEN BESTEII AAN HUIS

Jol /L/ozípilep*

9o* k*Xd.t7L hplrlha
(oso) st sr rc

bata-lr.,"a 88 - 8377 ,14*Jl"r1"

Ceorges en Clara SNAUWATRT-MEYNS

VagevuursÍaat I 64, 8177 ZuienkeÍke

Te.050/31 49 47-Fax 050/31 l0BB

Ceorges & tilip Snauwaert
Beheer van landbouwgoederen

Vagevuurstraat I6À, 8177 Zuienkerke,

Tel.050/11 49 17 - Fax 050/31 l0 88

BVBA VEE-tIK

[i;i;ï"ï"i',{:*,Í},"I*'^"'W
't Zandlopertie
De Tea-room van de zeedijk te Zeebrugge'bad

Zeediik ll a,8180 Zeebrugge-Bad - Tel. 05 0/54 4l 05

Zonnig terras - Cezellige sÍeer - Verzorgde dranken

HuisbeÍeide snacks en gerechten - Specialiteit: Ribbetjes

Diverse vlees- en vÈgerechten - ZeÍbereid ijs

\/AN
HOUCKE N\/.

Eernegemstraat zl4

8490 Snellegem
Tel.050/81 12 67 - 050/81 2328

Fax 050/81 34 56

GESPECIALISEERD IN VERKOOP

VAN GEREEDSCHAPPEN EN N,IACHINES

. Makila. Metabo. Skil. Grasmaaiers

Dienst naverkoop

Exclusief verdeler voor België

MEZ MOTOREN BELGIUNI

sponsoÍ WTC Pouefiulte Bl&nke berye

dameskapsalon

CIDICO
de decker chantal

nicuwe steenweg BB

8377 zuienkerke
tel. 050/41 84 14

,,Il^
exclusively

pÍofessional

begrafenissen
crernaties

- marina neirinck -

walram romboud(stmat l3
ti3{i0lissewege

lel. 050/54.67.40 gsm 095/30 40 l0



9. Aanpassing retlement afgifle 12' laarvcrslag 1998

administlatieve stukken Het jaarverslag van het jaar 1998

Gelet op de omzendbrief van 3 juni woÍdt goedgekeurd

1999 van de Minister van Binnen

landse zaken betreffende de afgifte 13. BetrotinE 2000 en financieel beleidsplan
ran rei.pas.on roor linderen pastde

gemeenteraad art. 2 van het

reglement op de afgifte van

administratieve siukken aan in di€

zin dat vrijstelling van retdbutie

wordt verleend voor afgifte vaÍ
reispassen aan kinderen jon8er dan

12 jaaL

10. Subsidiereglement hemel-

waterputtcn

De gemeenteraad keuÍt de gemeen-

telijke subsidieregeling voor de

installatie van em hemelwaterput dat

goedgekeurd werd in de gemeen-

teraad van 26108/99 en geldig bleeÍ

tot 31/12l99 eveneens goed voor het

jaar 2000.

11. Overdrachlvan bevoegdheid

aan het schepencollege

inzake de opdrachlen Yan het

dageliiks beheer.

De gemeenteraad draagt voor het

dienstjaar 2000 haar bevoe8dheid

over aan het SchepencolleSe voor

opdrachten van dagelijks beheer,

binnen de perken van de op de

gewone begroting ingeschreven

kredieten tot 300.000 frank (exclusief

BTW).

onderwijzend personeel.

- Minimum afstand: 2 km

3, Verhuring pastorie Nieuw"

munstel

Gewone dienst

Uitgaven 115.239.043

Ontvangsten x5.100.080

Geraamd resultaat van het dienstiaar 138.963

Geraamd algemeen begrotingsÍesultaat vorig jaar + 530.526

Geraamd algemeen begroiingsresultaat 391.563

Buitengewone dienst

Uitgaven 99.53t.599

Ontvangsten 98.231.599

Geraamd resultaat van het dienstjaar - 1.300.000

Geraamd algemeen begrotingsresultaat vorig jaar 1.300.000

Geraamd algemeen begrotingsÍesultaat 0

Ceheime zittirg.

l.lnvoeren premie ter aanmoe- 2, Polilieperson€el - beno€ming in

diging van het fietsgebruik in vast verband

woon-werkverkeer in de lolale Stagedoend veldwachter Francis

besluren Leman met 684 Bepresteerd stage-

De gemeenteraad beslist éénparig ter uren wordt met ingan8 van 1

aanmoediging van het fietsgebruik in december 1999 als veldwachter in

woon-weÍkverkeer een premie toe te vast verband benoemd.

kennm aan het onderwijzend en niet-

- 6 frank/km met een maximum van De voorwaarden van de huur van de

30,-Ír / dag pastorie van Nieuwmunster u,orden

- fiche peÍ maand in te vullen vastgesteld.

(maandstaat indienen).

Hieroverwerd overeenlomstbereil(t

in het bijzonder onderhandelings-

comité en het overleg-comité op 14

oktober 1999.
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Plootsen von
Alle ponnen- en leiendoken, plotte doken,
dokromen en dokgoten
(renovolie en nieuwbouw)
Alle houien kopconstruclies
lsoleren von zolders
Bezetten von gevels met leien, Sidings,
Menuisedieplotren, Trespo- & Glosol- &
Gronulithploten

Vdibliivende & kosteloze priisopgove

Geregistreerd & erkend oonnemer

l0 ioor woorborg op olle
door ons uitgevoerde werken

Lid von WTCB,
LBIS & NCB

à

Gevel- & Dokwerken

Fernond Louogie
Brugseboon I

8420 Klemskerke (De Hoon)
Tel. & Fox059/23 3872 - GSM 075174 26 59

%.
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/]VF'ORMATIE

Met de jaarwisseling zijn de

elektronische getevens op uw SIS

kaaÍt aan actualisering toe. Sommige

aanpassingen kunnen volledig
automatisch worden uitgevoerd.

Voor andere is een bezoekie aan het

ziekenfondskantoor noodzakelijk.

VoÍig jaar kreeg u u!r,SlS-kaart
toegestuurd. Stap voor stap r\erd het

gebruik ervan ingevoerd in zieken-

fondseo apothekenenziekenhuizen-

Nu ze er goed ingeburgerd is, staat

een nieuwe uitdaging vooÍ de deur:

het vlot aanpassen van de elektm-

nische gege\.ens op de kaart, zonder

veel geloop voor betrokkene.

De meeste aanpassinBen van de

elekhonische gegevens op uw kaart

gebeuren volledig automatisch,
zonder dat u zich hieNoor moet

verplaatsen. lndien u toch moet

langskomen bij uw ziekenfonds om

uw kaart te laten aanpassen, wordt u

ver\a.ittigd- ln enkele specifieke

situaties kan de automatische

procedure immers niet \\orden
ioe8epast. Zo is een bezoekje aan het

ziekenfondskantoor noodzakelijk

indien uw statuut verandert, u niet

in orde bent met de ziekterer'
zekering, u als zelfstandige verzekerd

bent tegen de kleine risico's of indien

internationale documenten moeten

worden afgeleverd. In zulke situatie

zal uw ziekenfonds u vragen om

langs te komen. Laatdie uitnodiging

alvast niet links Iiggen. Correcte

SegeYens op de Sls-kaart |ormen
immers de basis |an een correcte

uitbetaling en \eimijden problemen

achteiaf.

KLEVER BLIIFT

Voor een vlotte gang van zaken is het

ook belangriik dat u steeds de juiste

Sls-kaart voorlegt, nameliik die van

het betrokken gezinslid. Toon bij de

apotheker dus de kaart van diegene

voor wie de geneesmiddelen voorge-

sahreven zijn, in het ziekenhuis van

diegene die verzorging nodig heeft.

Tot slot willen we nogmaals het

misverstand uit de weg ruimen dat

de ziekenfondsklever overbodig
wordt. Op enkele zeldzame uitzon-

dedngen na, hebt u hem niet meer

nodig op documenten voor apo-

thekers en ziekenhuizen. Voor andere

administratieve f ormaliteiten blijf t de

klever evenwel onmisbaar. Zo moet

u hem verder gebruiken op alle

document€n die u naar uw zieken-

fonds stuurt.

Sobine Decloedt

Vanaf 1 januari 2000 wordi er in
België een Europees model van

Parkeerkaart voor mensen met een

handicap uit8ereikt.

De toekenningsvoorwaarden en de

vooÍdelen van de kaart blijven
ongewijzigd.

Volgende wijzigingen worden e\.en

wel aangebracht :

. de lay-out van de kaar!

. hetmedi§.h formulieÍ iÍ tevullën

door de behandelende arts

. hetaanvraagformulier

De vroegere parkeerkaarten blijven

geldig tot3l juli 2001.

Indien men echter toch een kaart

naar Europees model wenst te

bekomen, dient men een nieurv

aanvÍaagformulier met Íoto in te
vullen.

Deze foto zal op de nieuu,e

parkeerkaart verschijnen.

Voor de nieuwe aanvraagÍormu-

lieren kunt U ter€cht bij de waar-

nemend gemeentesecretaris, Franky

Coethals.

9
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Vanaf 1 januari 2000 is de nieuwe

verantwoordeliike voor het gemeen_

telijk trefpunt te Houtave "De Maere"

Mevrouw Denise Allemeersch-Van

Massenhove.

Zij woont te Houtave, Kapellestraat

36. Tel. 050/31.43.69.

De Maere beschikt over een

uitgeruste keuken en modern

sanitair

Voor het huren van dit zaaltie dien je

eerst contact op te nemen met het

gemeentehuis.

De huurprijs voor een familiefeesi

bedraagt 3.000 frank voor één dag.

Voor andere activiteiten zoals

verSaderingen en bijeenkomsten

beiaalie 150 frank per uur.

ln december 1992 verscheen het boek

van Robert Boterberghe: Zuienkerke,

een geschiedenis van een polderdorp.

Het vertelt de geschiedenis van

Zuienkerke vanaf de 10d' eeuw tot

op de dag van het lerschijnen van hei

boek. Deze studie omvat vier grote

delen. Het eerste behandelt

vanzelfsprekend het ontstaan en de

oniwikkeling ran Zuienkerke. Het

t$eede deel is gerrijd aan de

geschiedenis \'an Sint-\lichiels-
parochie. Het derde deel richt zich

naar de Beschiedenis \'àn de land-

bouw en het vierde deel tenslotte

omvat de Beschiedenis van het

onderwiis.

Dit prachtige boek kost 1700 frank en

is te verkrijgen bij kruidenierswinkel

Maria Vande Walle, KeÍkstraat 3, bij

ip't Hoeksqe,Nieuwe Steenwe8 64 en

in het gemeentehuis.

FROS (Federatie voor Recreatie en

Ornnisport) heeft een vacature voor

een licentiaat Lichamelijke Opr,oe-

ding voor de afdeling West-Vlaan'

deren; deze Baat in op 01/04/2000.

Jobbeschriiving I

U hebt interesse voor avonturen-

sport en wenst sportieve evene-

menten in Vlaamse scholen en op

sportkampen te organiseren? ]e bent

1 jaar uitkeringsgerechtigd werkloos.

Solliciteer dan op deze vacature.

VeÍeisten

Taalkennisr geen specif ieke vereisten

Studies: medische weienschappen -
lichamelijke opvoeding

Erva ng

Geen ervaring vereist

JobinÍo
Arbeidscircuil Cesco - Onbepaalde

duur

Tijdsre8eling: Voltijdse dag

Stàrt op 01/01/2000

Hoe solli(iteren

S.hdftelijk mei CV

T.a.\,: Mevr Verheyen Martine

Boomgaardstraat 22 bus 35

2600 Berchem

t0
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AANTAL INWONERS

OP

31.12.99

3L.72.9A

2.790

2.768

AANTAL INWONERS PER DEELCEMEENTE OP 31.12.99

mannen vrouwen totaal

HoutaYe 202 193 395

Meetkerke 196 196 392

Nieuwmunster 259 252 511

Zuienkerke 768 721 1.492

TOTAAL 1.425 7.366 2,790

GEGEVENS BURGERLIJKE STAND EN BEVOLKING 1999

Geboorten 23

HuwelijksaÍkondigingen 19

Huwelijken 12

Echtscheidingen 3

Nationaliteitskeuze l

Sterfgevallen 16

159

Vertrekkers L11

Ambtshah,e s.hrappin8en 3

Interne mutaties ,13

Erkenningen 2

AANTAL WONINGEN

Nieuwmunster 210

Meetkerke

Houtave 155

Zuienkerke 550

Totaal 1080

]l

VAN DE DIINST BEVOTKING EN BURGERTUKE STAND



AANTAL PERSONEN PER NAIIONALITÉIT OP 1.1.2000

NATIONALITEIT MANNEN VROUWEN TOTAAL

Duitsland 1 1 2

Frankrijk 1 0 1

Nederland 10 3 13

België 1..111 1.357 2.768

China Taiwan 0 1 I
Indonesië 0 1 1

Filippijnen 0 1 1

Pakistan 1 0 1

Verenigde Staten

vanAmerika 1 1 2

ALGEMEEN

TOTAAL 1.,125 1.365 2.790

Bericht aan de bfiterc lan een Lid-Slaal

1)a11 de Ëurcpese Ufiie.

De Burgemeester brengt ter kennis

van de niet-Belgische ondeÍdanen

van een Lid-Staat van de EuroPese

Unie, die ingeschreven zijn in het

bevolkings- of vrcemdelingenregister

van de gemeente, dat ze een aanvraag

kunnen doen tot inschriiving op de

kiezelslijst die opgesteld wordt voor

de gemeenteràadsverkiezingen.

Deze aanvraag kan op elk moment

ingediend worden bij het

gemeentebestuut behalve tijdens de

periode tussen de opstelling van de

kiezerslijst (1 augustus van het jaar

waadn de gewone vernieuwing van

de gemeenteraden plaatsvindt) en de

12

dag van de veÍkiezing waarvoor de

lijst is opgesteld.

De aanvraag wordt ingediend bij de

dienst BEVOLKING.

Een speciaal aanvraagformulieÍ

wordt door het g€meentebestuur ter

beschikking gesteld.

De aanvrager moet de nationaliteit

hebben van een van volgmde landen:

Denemarken, Duitsland, Finland,

Frankrijk, Griekenland, Croot-

Brittannië, Ierland, Italiè, Luxem-

burg, Nederland, Oostenrijk,

Portugal, Spanje oÍ Zweden.

Hij moet ingeschreven zijn in het

bevolkingsregisteÍ oÍ vreemde_

lingenregister van de Bemeente, de

leeftijd van 18 ,aar beÍeiken op de dag

van de verkiezingen, zijn actief en

passieÍ kiesrecht niet verloren hebben

in zijn Staat van herkomst, en in

België niet het voorwerp geweest zijn

van een veroordeling die zou leiden

tot de s(horsing of de uitsluiting van

het kiesrecht.

Voor meer inlichtingen kunt U steeds

contact oPnemen met mevrouw

Carine Verbeke, tel. 050/42.70.,18.

(Ten Gemeentehuize)

2000



EIk iaar verschijnt als verplichte

bijlage bij de begroting een

iàaÍverslag van de gemeente.

Het nieuwste jaarverslag handelt

over het jaaÍ 1998.

ln de polderkrantjes van 2000 zullen

we telkens enkele thema's belichten

die in dit ,aarverslag aan bod komen.

Hier volgt onze eerste korte

bloeÍr ezing.

In 1998 vergaderde het schepen-

college 44 maal en kwam de

gemeenteíaad '10 keer samen,

De Semeente kon beroep doen op 7

vastbenoemde personeelsleden en 18

gesco's, voor wat betreft de

administratie, de teclmische dienst,

de politie en de speelweÍking.

Het gemeentelijk onderwijs kon op 6

voltijdse en l0halftijdse leerkrachten

en t halftijdse bediende rekenen.

In 1998 beschikte de gemeente oler

het volgend rollend & exploitatie-

mateieel;
. vuilniswagen Renault

. autobus Mercedes

. bestelwagen Citroën C 15D

. lichte vrachtwagen Mitsubischi

' OPel break

. tractor Fendt 611 LSA- ( in 1998

aangekocht )

. tractor Fendt

. klepelmaaier Thomas

. bermmaaier Vandaele

. kipaanhanguagen

. zoutstrooier Vicon

. grasmachine Honda

. grasmachine Hayter Harrier

. grasmachine sabo

. bosmaaier Nylonline

. zitmaaier GÍavery

. aanhangwagen

. grachtenruimer

De oppervlakte per deelgemeente bedroeg in 1998

kadastÍale aÍdeling deelgemeente oPPeÍvlakte

lste en 2de afdeling Zuienkerke 1.589 ha

3de afdeling Meetkerke 936 ha

4de afdeling Houtave 1.632 ha

5de afdeling Nieuwmunster /-29 ha

TOTAAL .1.886 ha

b)kadastrale gegevens

1996 1997 1Cg8

GekaddsÍtede

Werulakle
* belastbaar
* onbelastbaar
* totaal

1721ha29à 48ca

26ha 51a 25ca

4747ha 80a 73ca

4720ha 87a 31ca

26ha 65a 39ca

4747ha 52a 70ca

4713ha 8"4a 99ca

29ha 23a 41ca

4743ha 08a 40ca

niet gektdastrce le

opperulakte

138ha 4,la 26ca 138ha 72a 29ca 143ha 16a 59ca

totale oppervlakte 4886ha 24a 99ca 4886ha 24a 99ca 4886ha 24a 99ca

Personen die gelLnteresseerd zijn kunnen dit jaaNerslag 98 steeds consulteren tiidens de oPeningsuren van het

Semeentehuis.

t3



OPENBARE IAERKEIV

Op aanvraag van enkele bewoners

van de Lettenburgstraai werd een

rondvraag gericht naar de bewoners

r,\,aarbij uiteindelijk bleek dat er 4

aanwezigen rvaren om aansluiting te

bekomen op het gasnet om 8as te

gebruiken voor de verwarmiflg \,an

het huis.

Hierna weÍd een studie gemaakt

door Elektrabel om de rendabiliteit te

bepalen.

In de gemeenteÍaad van 20 januad

werd er beslist oveÍ de gemeentelijke

tussenkomst. De aansluitinBsprijs

voor de bewoners bedraa8t 9900

fÍank indien men gas Bebruikt als

verwarminS. Indien men overscha-

kelt van mazoutverwarming op 8as,

kan er een premie bekomen worden

van 7000 frank zodat de aansluiting

slechts 2900 (BTW inclusief) be-

draa8t.

R De Clerck

Schepe tt Openbnrc W e tke ]1

De werken aan de kerktoren 2d'fase

zijn afgewerkt en ook zijn er twee

nieuwe vijzerplaten van het uurrverk

geplaatst. De toren Seeft een mooi

uitzicht in de onlangs vernieuwde

dorpskom. Binnen in de kerk, links

achteraan staat nu ook het

noodklokje, gevonden tijdens de

Íestauratie werken, met het jaartal

1743, gemonteerd op een

eikenhoutenklokkenstoel. Het werd

vorig jaarmetKerstmis ingehuldigd.

Het klokie werd volledig opgekuist

door een gespecialiseerde firma uit

Izegem. De prachtige eikenhouten

stoel werd gemaakt door de

technische dienst van de gemeente,

waarvoor onze welgemeende

felicitatie. Het is prachtig geslaagd en

blijÍt een herdenking aan de

rcstauratie van de toren van de Sint-

Bavo kerk te Houtave.

R. De Clerck

SchEen Openbare Werken
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De technische dienst van de

gemeente heeÍt tegen AlleÍheiligen

van vorig jaar de voetpaden tussen

de graven op het kerkhof voorzien

van boordstenen en nieuwe steen-

slagverharding. Waar het mogelijk

was, zijn de voetpaden recht

getroklen, zodat het kerkhoÍ een veel

mooier uitzichi bekomt, zoals

zichtbaar op bijgaande foto.

Proficiat aan de Technische Dienst.

Het kerkhof van Meeikerke rvordt dit
jaar ook opgefdst.

R. De Clerck

Schepen Openbare lNerken

MILIEU
Nieuwe opslaginstallaties voor

stookolie zijn meldingsplichtig.

Demeldinggebeu aan het College

van Bur8emeester en Schepenen van

de gemeente waar de opslag-

installatie zich bevindt.

OndeÍgronds stookolietanks

Alle bestaande ondergrondse

stookolietanks (geplaatst VOOR 1

augustus 1995) moeten VOOR 1

AUCUSTUS 2000 uitgerust zijn met

een waarschuwings- of beveiligings

systeem tegen oven ulling.

De stookolietanks moeten binnen

deze termijn volledig gecontroleerd

worden door een erkend iechnicus,

Na de controle maakt de erkende

technicus een onderhoudattest op

conform Vlarem IL

Dit attest moet worden bellaard,

minstens tol na de eerstvolgende

controle.

Naargelang het resultaat van het

onderzoek, bevestigt de erkende

technlcus aan de vulmond van de

stookolietank een merkplaatje.

Een groene merkplaat betekent dat de

installatie I olledi8 in , )rde is, een rode

merkplaàt betekent ciat de installatie

niet in orde werd bevonden en zal

dan ook niet worden gevuld of

bijgevuld.

BovengÍondse stookolietanks

Voor alle bestaande stookolietanks

(geplaatst voor 1 àugustus 1995)

gelden dezelfde normen en die

dienen in orde te zijn VOOR 1

AUCUSTUS 2002.

t5
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Nieuwe installaties

Voor alle nieuwe stookolietanks

gelden dezelfde normen en dienen te

$,orden gecontroleeÍd:

ondergrondse stookolietanks in

metaali binnen 6 jaar

ondergrondse stookolietanks G.T.

Kunststof: binnen 8 jaar

bovengrondse stookolietanks:

binnen 10 jaar

De lijsi van de erkende technici en

meer inlichtingen, kunt u bekomen

bij de technis.he dienst van de

gemeente Zuienkerke, Kerkstraat 17,

iiidens de kantooruren.

Ik vind het moeilijk om mijzelf voor

te stellen. Op mijnnaamkaarqe staat:

Tyto alba.

Met een li€haamsgex'icht !an 330

gÍam, meet ik in de llucht toch 100

cm. Men kan mij gerust een atleei

noemen. lk kan fladderen, in glii
vlucht gaan, zeer snel trippelen en

door kleine holletjes wippen. En dat

zonder geluid te maken. Hoe ik dat

kan? Heel eenvoudig, op mijn veren

is er een speciaal donslaagje dat elk

geluid dempt. Zowel overdag als

's na.hts kan ik even goed zien. Het

is niet omdatmijn hoofd hartvomig

is dat ik geen oren heb. Die zitten

goed verstopi op de zijrand van mijn

gezichtsshdter. Ik kan met mijn oren

Preaies zegSen waar een muis

we8loopt. Mijn grootte was ik bijna

vergeten. Van kop tot teen meet ik 35

cm. Men noemt mii meestal terttil.

Ik betl een echle fiichtoogeL Or mljr,

weg in de duisternis te vinden bezit

ik een aantal goed ontwikkelde

zintuigen. Door mijn uitstekende

ogen ben ik in staat om zowat 100

maal beter te zien danjullie mensen.

Met mijn gehoor kan ik zelfs in het

donker mijn prooi peÍÍect lokaliseren.

Bovendien zorgen mijn grote en

zachte vleugels ervoor dat ik mijn

prooi geruisloos kan benaderen.

Mtizen oínd ik lekker: lk jaag in open

terreinen, afgezoomd met bermen,

hagen, bosjes,. . . Mijn voedsel bestaat

vooral uit muizen, aangevuld met

jonge Íatten. In de polder is de

veldmuis mijn hoofdvoedsel. Als

volwassen kerkuil eetik3 à 5 muizen

per nàcht, wat betekent dat in het

broedseizoen een f amilie kerkuilen

200 muizen per week verorbertll!

Vntl ei loÍ il: De donkere, rustiSe

nestplaats van de kerkuil bevindt

zich in de boerderijen, kerken en

s(:hoorstenen. Daar legt miin

vrouwt)e in april-mei 4 à 7 witte

eieren die na het broeden uitkomen.

Na 14 weken zoeken de ondertussen

volBroeide kerkuilen een eigen

leefgebied, die voor de meeste niet

verder is dan 50 km van de

geboorteplaats. Daar be8int een

onzeker toekomst.

Uil in de bulrÍ? Hoe ka\ je nu weten

dat er kerkuilen bij u vertoeven? Et

zijn de braakballen op de grond of op

hetstro. Op de balken van de schuur

zle ie witte kalkstrepen van de

uitwerpselen en voor de rcst doen we

geen mens kwaad. We zijn

zwiigzaaÍÍt, maar soms laat de

mansuil een ijselijke kreet hoÍen. In

:v.í"t.o
a--)r-.*a-WWn
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het broedseizoen is er het typische

geblaas van de jongen.

Bescherm onze soort Illl Men kan de

kerkuil nieuwe broedgelegenheid

verschaffen door het oPnieuw

oPenen van kerktorcns en uilegaten

en door het plaatsen van speciale

nestbakken. Er moet echter ook

voldoende voedsel aanwezig zijn; het

behoud van ruige bermen, een rij

knotwilgen of struiken is levens-

noodzakeiijk als voedselbron voor de

kerkuil.

Dus, met wat goede wil kunnen we

samen onze soort erop vooruit
helpen.

Het geme€ntebestuur vÍaagt ziin

bevolking mede te willen werken

aan d€ heropbloei van een bij'na

veÍ8ane glorie. Vroeger had

nagenoeg elk Vlaams dorP zijn

kerkuilpaartje. Nu is dit anders. Het

aantal broedparen schommelt tussen

de 150 en250 voor gans Vlaanderen.

Het gemeentebestuur heeft op de vier

kerktorens speciaal voor de uil

gemaakte bakken laten plaatsen in

samenwerking met het Provincie-

bestuur We zijnop zoek geweestnaar

een persoon die zich belangeloos

inzet voor de opvolging van dejonge

kerkuilen en die ze voorziet van een

ring. De heer Van de Kerckhove uit

Assebroek wil dit met plezier

opvolgen louter uit inteÍesse. Hij

heeft meer dan voldoende kennis om

U met raad en daad bij te staan.

Tevens ziin we op zoek naaÍ

landbouweÍs oÍ mensen die denken

mee te kunnen helpen àan de

bescherming van de kerkuil. Een

iedeale schuilplaats om dergeliike

bÍoedbak te plaatsen is een open

schuur. D€ bak heeÍt een afmeting

van 100 cm bii 50 cm en 50.m diep.

Indien er belangstelling is kan de

gemeente via de Provinaie nog een

aantal broedbakken verkri jgen.

Hebt U belangstelling? Telefo neer

even naar uw milieudienst van de

gemeente op het nummer 050/

41.75.77 en help de NATUUR.

In het jaar 2000 zullen een dertigtal

opleidingen door de Cel van

thuiscomposteren van Vlaco worden

Beorganiseerd.

De opleidingen tot compostmeester

zullendoorgaanin de periodes apÍil-

mei en september-oktober.

Mensen die geïnteresseerd zijn in

deze cursus kunnen contact opnemen

met de milieuambtenaar van de

gemeente, Patrick Van den Fonteyne,

tel.050/41.75.n.

Ook voor de compostmeesters wordt

er een weekend georganiseerd en dit

op zaterdag 10junien zondag ll juni

2000.

t8
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De milieudienst stelt vast dat er

ondanks het verbod op verbÍanden

van afvalstoffen in open lucht, nog

heel wat vuurhaarden te bemerken

zijn op onze gemeente. De \.uur-

haarden worden dan nog meestal met

autobanden en/of motorolie aange-

stoken, wat zeer schadelijk is voor

onze leefomgerinS.

Het verbrandenvan 1kg plastic komt

overeen met een rookontwikk€ling

van 45.000 mr.

De milieudienst voelt zich genood-

zaakt om in de toekomst de nodige

instanties te \,erwittigen zoals rijk-
wacht en brandweer om vuuhaarden

te weren in onze gemeente.

REGLEMENTERING: Het veÍ-

branden van welk aÍval dan ook in

de domskemen en wooÍzonesis len

strengste verboden. Ten lande mag

men uitsluitend Iandbouwafval
(organisch mateÍiaal) verbranden en

dat enkel op voorwaarde dat de

afstand van minimum 100 meter

tussen vuurhaàÍd en gebouwen,

bossen, heiden, hagen; en dergeliike

gerespecteerd woÍdt *../i/i{'t1lr(rdl:

nrl.89 p nt 9.

Afi'nlsiaííendecrcct (2 j li 1931,

gctuijzigd op 2A npril1991)

Het zich ontdoen vàn huishoudelijke

afr,alstoffen wordt bij gemeentelijk

reglement bepaald. In Zuienkerke

bestaat er een reglement voor het

ophalen van huishoudelijk afval,

Yerpakkingsmateriaal, PaPieÍ en

karton, glas, Brofvuil en snoeiafval.

Wel op de l chtlterottlreitiging Od. 28

dtccnbcr 1964 a hel KB 1)nn 26 jtli
1971)

Af\,alstoffen vernietigen in open

lu.ht is VERBODEN, behalve plant-

aardige af\.alstoffen afkomstig van

tuinen, ontbossin8 en van landbouw-

a.ti\,iteiten.

De Milie dieíst,

Het is en bli,ft Ierboden om olièn,

gevaarlijke producten/ \'er\ en en

frieh,etten alsook mortelresten en

straatvuil in de straatkolken te

deponeren. \\t stellen rast dat er

tijdens de heri8e regen|al |an
afgelopen najaar heel rrat rrater-

overlast geweest is ten Serol8e \'an

dergelijke praktijken. In de to€komst

zuilen regelmatig steekproeven

genomen en beschouwd worden als

sluikstofiing.

zEr.rBEDrErrrNe ip 't lroekstje
NÍeuwe steenweg 64'83?7 Zuienkerke - tel. 050/41 19 66

Dagelijks open van 7 u tot 1.2 u 50 en van I5 u 30 tot I9 u
op ZoNDAG doorloped open van 7 u tot l5 u.

groenten, fnrit, kaas, chaJcuterie, kaasplanken, fruitmaÀde4 biermande4,
gmte keuB lrijnen en sterke dmrÈen ' dagelijks vaÀa,f ? u br00d,
boterkoeken en patisserie ' krant€n, tiidschdften en wenska€J,Len

o
EIEElts
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Rekening houdend met de dwin-

gende VLAREA-bepalingen (o.a.

aanvaardingsplicht i[hqaldcf aryle
verlooer en dit sinds 01 iuli 1999). de

verplichte scheiding van herbruik-

baar en niet herbruikbaar materiaal,

de verplichting om schadelijke

componenten te verwijderen en de

hoge verwerkingskosten dient

voortaan voor de aflevering van wit-

en bÍuingoed een tarief betaald te

worden à rato van het soort af te

leveren toestel. De ophaling van wit-

en bruingoed wordt opgehaald

tijdens de ophalinS van grofvuil, met

een maximum van vijf stuks en mits

betaling. Dit \.anaf0l januari 2000.

AaÍzel dus niet om bij de aankoop

van een nieuw toestel, het oude

to$tel door uw handelaaÍ te laten

meenemen.

tabel 1: VERWERKINGSPRIJZEN

WITGOED koel- en vdesapparatuur (diepvries, frigo)

(groot witgoed)r Íomuizen, wasmachines, vaatmachines, droogkasten,...

( klein witgoed): grill- en bakovens, dampkappen, mi.ro8o1foIens,...

650 frank/stuk

gratis, (schroot)

gratis, (schÍoot)

BRUINGOED beeldbur.houdend: leler i.ie-.

computermonitoren.

niet beeldbuishoudend: radio's, tuners, PlatensPelers, CD'sPelers,

Printers, comPuters, telefoons,...

550 Írank/stuk

200 ÍÍank/stuk

100 frank/stuk

kleinhuishoudelijke apparatuur waterkokers, frituurPannen,

stofzuigers, strijkijzers,... Gratis

OPHALINC CROFVUIL OP AFROEPMAXIMUM 5 STUKS 500 Írank Íorfaitair

uit8ez. wit- en

bruingoed)

De gemakkelijkste manier om

spuitbussen te herkennen als "klein

gevaarlijk afr.al", zijn die bussen

i{aarop een oranjekleurig oÍ Seel

vierkantje van ongeveer 1 .m: is
afgebeeld, met daarin een aan-

20

duiding door middel van een

symbool, dat op gevaar duidt.

l,edlge spuitbussenvan cosmetica en

etenswaren mogen voortaan in de

blauwe PMD-zak.

Gewone lampen zijn restafval,

lampen metkwikisKGA. Voor meer

infoÍmatie: zie af valkalender.

WIT EN BRUINGOED

KTEIN AFVAI



§lAg lcdlg m ontdaan van kuÍken

en deksels (kurken en deksels mogen

in de PMD zak (blauwe zak)

(Q\r klein gevaarlijk aÍval: in

milieubox, ophaling 2 X per jaar

GRAS. SNOEIÀFVÀL: NIET IN DE

BRUINE ZAK: zelfcompostering en/

of containerpark. (niet langs de

openbare weg deponneren)

PMD: blauwe zak: enkel verpak-

kingsmatedaal (geenbotervlootjes en

yoghurtpoijes) sPuitbussen van

cosmetica en voedingsrvaren zijn

toegelaten.

&\!IELEL&\!I9N: niet in
plastiek zakken, maar samen-

gebonden met een touw of in een

kartonnen doos, geplaatst aan de

rooili,n.

GIOE!14[4L: ze]f .omposterin g of

tijdens ophaling snoeiafval (zie

afvalkalender), op afroep, of naar

.omposteenheid te Brugge en/of

containerpark brengen.

RESTÀFVAL: bruine zak:

INEL

- AIle brandbare, niet herbruikbare

afval.

NIET:

- papier en karton

- textiel

- glas

. KGA

- groenafval

- PMD

- en andere selectieÍ in te zamelen

afvalsiofÍen

GROF VUIL:

WEL:

- alle niei herbruikbare en brandbare

materialen die NIET in de IVBO

(bruine) zakJcen kumen.

NIÉT:

- papier en karton

- textiel

- glas

- groenafval

, PMD

- bouu- en sloopafual

- onbeweÍkte planken

- kisten en paletten

- autobanden en andere selectief in te

zamelen afvalstoffen.

Afzonderliik aanbieden van wit_ en

bruingoed. ( zie tabel l)
Wat altiid verboden is. zowel bii

huis aan huis- ophaling, als oP het

aontainerpaÍk:

gashouders of andere ontPlofbare

voorwerPen, kÍengen van dieren,

slachtafval, geneesmiddelen, in ec-

tienaalden, afvalstoffen die vrije

asbestvezels bevatten, risicohou-

dend medisch aÍval, afvalwaters en

vloeibare vloeistoffen, dierlijke

uitwerpselen, kattenbakvullingen

verklaÍende aÍkortingenl

- CP: containerpark

- PMD: platiek flessen en Ílacons,

metalen verpakkingen, drank_

kartons

- KGA; Klein gevaarlijk Afval

- P & K: papier en karton

TaÍieven zakkeni

- Bruine huisvuilzak klein

40liter inhoud: 15 frlstuk
- Bruine huisvuilzak groot

- T0liter inhoud: 25 fr. /stuk

- PMD zak ( blauwe zak): 5 ft. /stuk
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Tabel 2: FREQUENTIE EN WUZE VÀN INZAMELING VOOR DE VERSCHILLENDE FRACTIES UIT

HET HUISHOUDELIJK AFVÀ1.

FRACTIE INZAMELWIIZE INZAMELMIDDEL FREQUENTIE

AFVALOLIE:

GEEN frituurolie

(=KcA)

- brengmethode - oliecontainer

Technische dienst en/oÍ

oliecontainer CP

- tijdens de diensturen

- tijdens de openings-

uren

BAITERIJEN: - zelfinzameling en/of

via scholen en winkels

- milieubox - bebatbox

- container Technische

dienst-CP-winl(els

inzamelton

BOUW' en

SLOOPAFVAL:

containerpark, privé-

ophaaldienst

.ontainer op CP - tijdens de openings-

WIT- EN

BRUINGOED:

- containerpark en/of

kringloopcentrar indien

nog bruikbaar en/

of klein defect:

tel.:050/3494 00)

- huis aan huis

inzameling (op afroep)

- container op CP

- wordt gratis opgehaald

door kdngloopcentra

afzonderlijk aanbieden

tijdens ophaling grofvuil

oÍ op CP

- tijdens de openings-

tijdens ophaling

grofvuil(5xperjaar)

GLASI breng-methode en/

of containerpark

- glasbollen (kleuren

scheiden)

- tijdens de openings-

uren

VLAK GLAS: - breng-methode - container op CP

- container op CP

tijdens de openings-

uren

GROENAFVALI

(gras,

kerstbomen)

- zelf.omposiering en/

of coniainerpark

' speciale ophaahonde

)anuari (keÍstbomen)

op afroep, tegen

- betaling - composhat

/bak (650 frank)

- container op CP voor

fijn tuinafval en gras

tijdens de openings-

uren

GROF VUIL: huis aan huis-inzamelin8

en/of containerpark

- op afroep, tegen

betaling

- container op CP

5 x perjaar (zie

afvalkalender)

- tijdens de openings-

HOUTAfVÀL: Containerpark - container op CP tiidens de openings-
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(jeaclite inuoner,

1Jw ue[zijn toor oget [rouíen, zuakkgre mensen [teschermen en opfutmefl loor hun rechtefl, ieíar indoneÍ bistoafi

íie iníoífiotie ueflst. le mensuao ígfrdí in a[[e omstaníigher{m Íroo! liouíen...Dat is fiaar eett greep uit le

aeelieií oan tafu:n íie het oCM'r! afl Zuienkqrkq 6ewaak.

Í)e OCMIl-raaí is een wette[íjk9 TrergaíeiÍlg íie atfiter ges[oten íeuren ptaats dflít. l.íers Pi acA oÍlt

immers íoor htt OCMIl-\estuur froog ín Éet taaníe[ gez'oerí, Zuijgpticíit op lit a(is ían oolaíe eeÍste

pioiteít. 'Íoch Íaan o(1Í'111-6e[eirt en openfreií zefor ooQhaní in lianí.

Dit toftefl ute stceís met inío.aítí&rk in fi et eLt[tlerkrantje cn mct initiatieoet lie íe pers ia[en oJ aaar u tfruis le

rcsu[taten tan ziet. tsij rle oorsteÍíflf tltn onze íroclrures temen zLte ooLte[kns nct een iízonder initiatieí

nar 6uiten. De tfruíszorgbeurs in '98, debat i. . . ?L,e[zíinszorg en cu[trre[e aJsluiter in '99.

' íj schlztten zeker tiet rccfitstreekt contat niet. In het lootjaor i[Íen e íit eXra íuiíetíjLnafun. tht
oCM'l uit zuríer fret iaoren-toren-ííee aJ6ou efl...tucrt 6i eeí fue[ oan fu 6eto[kjtg. Qraag mafun ue per

lee[gemtente een aaotí o,rij om een eto[utie ín fret Zuieflkrrk OCM'fu looi te ste[[en' onze uerftxg uit te [eggen,

Lze te toetsefl oan íe 6e!Íotií8 efl oín te [uítteren naar tuat 6i u [eeít.

11 @rneemt frieÍo')er uiteraarl no! fi.er.

Ílítt .[ziin, o]t.t zo9.

'lloo rz í t t er OCXÍ' 11) Zu iu klr ke,

tsenarí l)e i)onghe

W,l



MMC: Vriiwillige chauÍfeurs voeren u.,.nu goedkoper voor personen met een
beperkt inkomen

De Minder Mobielen Cen tra Ie zcthetnieuv!,e millennium inl Ook in het jaar 2000 kunt
u steeds eenberoep doen op de inzct van onze vriju,illige chauffeurs voorhet doen Yan

uw boodschappen, een ziekenhuisbezoek, r'oor een namiddag naar de bejaardenclub,...

Hetjaarlijks Iidgeld bedraagt 250 BEF- Daarnaast betaalt u 9 BEF per km... of betaalde

u 9 BEF per kml

9 BEF/km r oor een echte taxidienst is eigenliik niet veel, maar als de kilometers oplopen, wordt dit toch
i{at veel (\'ooral bij dubbele ritten). Zeker Yoor mensen met een heel bescheiden inkomen Yormt dit mogelijks
een hinclerp.aal. \/oor deze mensen wil het OCMW tussenkomen in de kilometerbijdÍage. Vanaf 1 januai
2000 startten \\ ., met een proefproiect \'an 6 maanden. Dit houdt in dat mcnsen met een inkomen lager
dan 680.000 een tussenkomst kÍijgen van het OCMW van 5 BEF/km. Aan de chauffeur betaalt u het
volledige bedrag van 9 BEF/km. Na een aantal ritten \t,ordt de tussenkomst dan op uw rekening gestort.
We hopen dat dit initiatief resulteert in een grotere deelname aan de Minder Mobielen Centrale. Dan
l.unnen r'. deu. .l'cnsl ln ltand huudcn

Voot'nk1't'i li.liti.lli.fi k| l t ttr?chl bijde socíalc.ii.,,st rl7]r /rat OCMW Kttks|mat 17,8377 Zuiotke*e,
t.1.i 050/ll.:9.9.s

Telefoonkaarten voor personen met een bestaansminimum

Belgacom kent een telefoonkaart toe aan personen aan w ie het bestaansminimum $,erd toegekend. Met
deze kaart kunnen telefoongesprekken u,orden ge\'oerd met een vast toestel oÍ \,anuit een openbare
telefooncel De rechthebbende kriigt per iaar twee telefoonkaarten ter waarde van elk 750 BEF excl. BTW.

Da sorir/. ríí',rsl i,rDr,aÍ OCMW zal ftcltl ,bb.nd. 1:lÍ rontachr-,n.

Dienst budgetbegeleiding

Het is iedereen ai eens overkomen dat een aantal rekeningen zodanig samenkomen dat u.e naar financiële
adem moeten snakken- Meestal heeft dat te maken met het feit dnt onze ujtgaYen met t{,einig oYerleg
gebeuren en rr'e pas op het einde yan de maand vaststellen dat we teveel hebben uitgegeven. Dat prcbleem
kan voorkomen rvorden door een financiöle planning op te maken, m.a.w. door te budgetteren. Samen met
de sociale dienst |an het OCMW kunnen we proberen daar iets aan te doen, vb. aÍ,betalingen spreiden.
lcningen beier plannen, kortom onderzoeken hoe we met ons inkomen meer zouden kunnen doen. Binnen
de sociale dienst worden middelen aangeboden om in- en uitgaven wekelijks te noteren om zo te proberen
de financiële situatie beter onder controle te houden.

W,I
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HierondeÍ \'indt u een 'ílair-Libelleltestie, het resultaat kan een indicatie zijn. Maar ook zonder dit testje

bent u steeds $,e1kom. I)c dienst is gratis en dc aanpak & opvolging gebeuren in de grootste discretie-

Hoe ga ik om met geld?

1. Erslaat een verkoper aan de deur die je een hypermoderne stoÍzuiger wilverkopen.

a) je rekent onmiddellijk hel veÍkoopsconract

b) je overlÈgt eersrc met jc paíner. wantjullie hebb€n momenreel niet genoeg GpaaÍ)centen

c) je bedankl dc ílan lrieudelr.ti. voor zijn uilleg. rraaÍ regt datje nier genÍerelse€rd bent

2. Je bent pas qehuwd en zou graag een wasmachine kopen. Je zag een heel moderne machine staan in een

reclameblad voor 35.000 BEF.

a) je beslií om de nrachine rc kopen. wanrje hoefl niet in één keer le beralen:.ie kunt maandelijks 3.500 BEF aftoíen

b) je acht totje het.odige geld bijeengespaard hebt: op die mànier spaarje geld uit

c) je vraagt aanjc mo€dcÍ om een deel van het geld voor le schi€ien en dit dan aan haar terug te betalen

3. Je hebt een salon zien slaan, maarje hebt onvoldoende geld om ook het bijhorende taíeltje te kopen.

a) je koopl aivasÍ de zilbanken en spaan nog war bij€en rol je ook het bijhorende tafehje kunt kopen

b) je gaat naa. de bank en leent 100.tX)0 BEF , zo kun j€ ook de eelplaats kopen die je heel mooi vindt

c) je koopt de salon en leent wàt Seld lan vrienden om het tafeltje te kunnen kopen

4. De woning die je pas huurt is aan wal oplrissing loe: nieuw behang, schilderen,... ook de tuin zou een beuÍt

moelen krijgen. omdat je niet geno€g geld hebt om alles in één keer te do€n.

a) leranderje all€s stap vooÍ §1ap, totie voldoende bijeengespaard hebt

b) je leenr wat geld lan vrienden om alles onmiddellijk te kunnen leranderen

c) je verand€r( nu reeds een sluk en met het vakantiegeld do€ je dan de reit

De punten:

l. a) 0 punten b) 5 punten c) l0 punten

2- a) 0 punten b) l0 punren c) 5 punten

3. a) I0 punten b) 0 punlen c) 5 punreD

4. a) l0 puoÍen b) 0 punten c) 5 punrcn

rotaal f--l

a) 0 t.e.m. 15 punte

Op die manier ruakje nog in een liranciëlc prl Gaeens praren metde oraatschappelijk werker van de sociale diensl.

Die kan je helpen om op e.n goèdc rnanicr ic inkomen le besreden.

b) 16 t.e.n. J0 punten

Je pÍobeeí roleel nx)geli.ik rc spÀrcn, maa. sonrs kíiebell her om eens iets nieuws te kopen

c) jl te.n.40 puntet
Je benl heel spaàrzllam.'n ral zeker geen Seld door de mmen gooien. Houden zol
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FRACTTE tNzAMELWUZE INZAMELMIDDEL FREQUENTIE

HUISVUIL: huis aan huisinzameling -bruine zak max 4 stuks,

max 25kg/st. en toegebonden

Wekelijks (zie

afvalkalender)

INIECTIE.

NAALDEN +

VERVALLEN

GENEESMIDDELEN:

Brengmethode -apotheker - tijdens de openings-

uren

ISOMOI - VERPOLA, Paihoekewet

19,8000 Brugge,

tel.:050/3142 08

- en/of containerpa rk

container op CP - tijdens de openings-

KGA:

(klein gevaarlijk

afval=miliebox)

- huis aan huisiÍzameling

milieubox-chemoaàr 2 x peÍ jaar (zie

aÍr,alkalender)

METALEN:

gemengd (oud ijzer),

fornuizen, vaat- en

wasmachines,...

- huis aan huisiMameling

(op afroep)

containerpark

- Sescheiden

aanbieden samen

met grof vuil
- container op CP

5 x per jaar (zie

afualkalender

grof vuil)

- tijdens de openinSs-

uren

PAPIEIUKARTON: huis aan huisinzameling

en/of containerpark

- kartonnen doos

of aaneengebonden

met touw

- container op CP

- tweewekelijks (zie

aÍvalkalender)

- tijdens de openings-

PMDr huis aan huisinzameling

en/ of containerpark

blauwe zak

en/oÍ via container

op CP

Twee-wekelijks (zie

afvalkalender)

SNOEIAIVAL: - huis aan huis

inzameling en/of

containeÍpark,

zelÍcompostering

op afroep, container

op CP, voor snoeiafval

-8xperjaar (zie

afvalkalender)

TEXTIELI Brengmethode - textielcontainer

Technische dienst

textielcontainer op CP

- tiidens de dienstuen

- tijdens de openings-

uren

23
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Michel Beirens-EÍna Willems

0oslendsesteenweg 92

8377 Houlave-Zuienkerke

Tempe hoj 65 - 80000 BÍugge

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

ALLE VEHZEKEBINGEN
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En vooral een vakbekwame service
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lndustrie Zone Blauwe ÍoÍen
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ÍaxtO50/317882
CSM: 095/54 43 s1

Bïhuis: Bruggesteenweg 6

9900 teklo - Tel.09/377 24 66



JA
De blauwe PJ\ID zakken zijn be-

stemd voor rerpakkingsaf vali

Plastic Ílessen

Metalen rerpakkingen

Drankkartons

NEEN

De blauue PMD-zakken zijn niet

bestemd roor alle soorten verpak

kingsafval.

Pas ofr een "groen punt" op een

verpakking betekent enkel dat de

producent een bijdrage betaalt aan

Fost Plus. Een "groen punt" is geen

garantie dat een verpakking daad-

werkelijk gerecycleerd wordt en dus

thuis hoort in de blauwe PMD-zak.

NEEN

De blauwe PMD-Zakken zijn

uiteraaÍd niet bestemd voor allerlei

andeÍ (plastic) aÍval zoals plastic

speelgoed, piepschuim.....

De blauwe zakken die in onze

gemeente opgehaald worden, bevat-

ien zowat 25% afval dat geen PMD

is. Dat is te veel.

Er kan eens een misverstand zijn over

de sorteerregels, maar sommige

mensen maken duidelijk misbruik.

De ophaaldienst van IVBO zal deze

misbruiken voortaan bestrijden en

zakken laten staan. Als teken van

herinnering krijgen de geweigerde

zakken en rode sticker opgekleefd.

Raadpleeg de achterzijde van uw

afvalkalender 2000 voor de meest

\.olledige sorteerregels. Hebt u nog

vragen? Aarzel dan niet om inlich-

tingen te vragen aan de milieudienst

van uw gemeente, tel : 050/41,75.n.

LANDBOUW,

Hie$ij doen wij een oproep aan alle

landbouwers om regelmatig de

afsluitingen van de weiden te

controleren,

Het is reeds meermalen voor-

gekomen dat er rundeÍen uit de

weide op de openbare weg lopen. In

dit geval is een ongeval nietveraf. Bij

schade is echter de eigenaar van het

Ioslopend rund vemntwoordelijk.

Daarom landbouwers, controleer

regelrnatig uw afsluiting.

Polilie Zuíenke*e
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CUUTUUR

Wie belan8stelling heeft voor een

denderend lachsucces T,an Hans De

Rijck moet maar vlug kaarten

rcserveren voor 3-4-5-10 of 11 maart

2000, want op die dagen gaan de

poppetjes aan het dansen in de

familie Hofmans.

Reeds 16 jaar biedt Kleiem

vooÍstellingen voor vrolljke mensen.

De spelers gaan er weer onweer_

staanbaar hevig tegenaan en maken

spontaan uw lach los. AIs een

schepen dreigt uit hei College te

worden gezet, zal hij er alles aar doen

om dit te beletten en dat brengt

komische toestanden mee.

We bliilen ook in de actualiteit

De tiiel: ZEG HET NIET TEGÉN

MATHILDE

Is niet toevallig gekozen voor dit

millenniumjaaÍ!

Toegang: 180 bef in de polyvalente

zaal van de gemeenteschool op

voornoemde data, telkens om 20 uut

uitgezonderd de zondag om 19.30

U bent Bedoemd om te lachen lll

De regisseur Lut Qltintens.

De spelers \\hlter FÍanco, Philippe De

Merrisse, Geert Claerhoui, Henl

Knockaeri, Bart Jàspaert, Tenr!

Coethals. \i.ole \;n den BL)iiihe

Cathy Dehaemer=Brouckàeri. {.lne:

Bode en Chrisiiane Dellerck

TOT ZIENS I!I!

Kaarten bii Àlain en Ann De

Vlieghe-Mi.hiels: 050/.11,55.12 op

hun nieuw adres: Nieuwe Steenweg

40 A te Zuienkerke of bii de

Íegisseur en de speleÍs.

In 2000 wordt door de Zuienkerkse

Cultuurraad voor de eerste maal de

Cultuurprijs "Koen Scherpereelpriis"

uitgeieikt ter waarde van 10.000,-bef.

De Cultuurprijs kan toegekend

worden aan een persoon of vere_

niging die zich verdienstelijk heeft

gemaakt en/of vernieuwend werk

heeft geleverd ten bate van het

culturele leven te Zuienkerke.

UiteÍlijk tot 15 februari 2000 kunnen

schrif telijk gemotiveerde kandida-

turen ingediend worden in het

gemeentehuis van Zuienkerke teÍ

attentie van de Cultuurraad. EÍ

kunnen meerdere voordrachten

gebeuren door één persoon.

Tiidens de Algemene VerSadering

van 12 april 2000 beslist de

Cultuurraad aan wie de Cultuurprijs

toegekend wordt. De uitreiking heeii

plaats tijdens de vooropening ran de

ientoonstelling.

Bedankt voor uw medewerkingl

ÏHEATER SERVTERT IN



JEUGD

Om het Bemeentelijk jeugdbeleid

nieuwe impulsen te Beven wordt er

in de gemeente Zuienkerke een

jeugdraad opgedcht. Alle gelhteres-

seerde jongeÍen, die inspraak willen

hebben in het gemeentelijk jeugd-

beleid alsook de vertegenwoordigers

van jeugdverenigingen en andere

instellingen of organisaties die met

kinderen en jongeren werken zijn

welkom op de startvergaderin8 \,an

de jeugdraad- Deze vindt plaais op

12 februari 2000 om 10 uur in de

vergaderzaal van het gemeentehuis.

Op het programma staat het opstellen

en goedkeuren van de statuten, het

huishoudelijk reglement en de

afsprakennota met het gemeente-

bestuur.

Voor meer informatie kan je steeds

terecht op het gemeentehuis bij Inez

Goderis op 050/42 70 48.

In het najaar van 1989 zag Jonge-

rengÍoep Zuienkerke het levenslicht.

Cedurende het afgelopen decennium

zijn vele 12- tot 18-jarigen de revue

gepasseerd en al dan niet blijven

hangen. Vele jongeren (nu misschien

al ouderen) blikken wel eens terug

naar die activiteiten en kampen.

Misschien willen ze al die mensen

van toen wel eens terugzien.,.

Cedurende dit feestjaar heeft u de

gelegenheid dit te doen. TijdeN de

Paasvakantie \.oeren we een heus

voorstellingsfeest (met toneel,

sketches, zang,...)op, $'aar\'oor u nu

reeds van hart€ uitgenodigd wordtl

Hou alvast 14 of 15 apdl vrij.

AIle gewezen leden en leiding

woÍden ook nog uitgenodigd op een

receptie ter gele8enheid van ons

tienjarig bestaan, maar daarover

vemeemt u later meer,

Wij hopen al de vrienden en

sympathisanten van Jongerengroep

Zuienkerke te mogen ontmoeten op

ons vooÍstellingsÍeest !l

Voor meer inÍormatie, contacteer

Katrien Danneels tel. 050/41.24.41.

Er is opnieuw opvang voorzienvoor

de kinderen gedurende het krokus

verloÍ, van MAANDAG 6 MAART

TOT EN MET VRIIDAG 10 MAART

2000.

Alsook geduÍende het paasverlof van

MAANDAG 10 APRILTOT EN MET

VRIIDAG 2l APRIL 2000.

Voor meer inlichtingen kunt u steeds

terecht bij:

Martine iel.31.25.06

Marleen tel.31.19.29.

Hel beshaÍ ltan de Plaelers
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Reeds voor de zevende maal

organiseert de vereniging "Vlamin-

gen helpenTsjemobylkinderen vzw."

Gezondheids\.akanties voor Wit-

Russische kinderen.

Deze kinderen wonen in de gebieden

die, na de ontploffing van de

kemcentrale \.an Tsjernobyl in april

1986, radioactief besmet werden.

Vorig jaar waren er een 75 kinderen

tussen 7 en i7 jaar te gast bij

Westvlaamse gastgezinnen gedu-

rende de maanden jull en/oÍ
augustus,

Uit de ervaringen met voorgaande

verblijven blijkt dat de taal geen

onoverkomelijke hindernis is en

vooíal in gastgezinnen met kinderen

van dezelfde leeftijd overwint de

kindertaal alle grenzen.

Cezinnen die interesse hebben om in

2000 een Tsjemobyl kind op te vangen

dienen voor 15 maart 2000 contact op

te nemen met de provinciaal

verant$,oordeliike.

Personen of bedrijven die de

vereniging financieel willen steunen

kunnen ook bij deze mensen terecht

op rekeningnummer 390-0155113-65

\.an "Vlamingen helpen Tsjernobll_

kinderen".

Vanaf heden kuni U |oor onze

vereniging ook "steunouders"

worden. Wat is de bedoelirghierlan:

een Persoon, een iirma, een

rereniging, een school of .....kan de

Íeis ran één of meeÍdeÍe Tsjemo-

bylkinderen sponsoren.

Via een bestendige opdracht van 20

euro (807 bef) per maand te storten

op rekening 390-01.55113-65 van

8iÍtenrekening Vlamingen helpen

Tsjernobylkinderen zou de steun-

ouder een bedrag ïan 210 euro (9.682

bef) over maken op een jaar. Dit

bedrag dekt alle kosten om een hr.rd

naar België te laten komen en te

verzekeren gedurende zijn rert,liii

alhier

We |eru'achtm zeker niet Ían deze

mensen dat ze zelf een kind in hun

gezin opnemen.

Ieder jaar zullen we'toor zo\ er §e

erkend blijven een Íiscaal atieit
opsturen aan deze steunouders \N,r
de door hun gestorte bedragen in het

loorbije jaar. Zodoende zal redere

steunouders ongereer IÀr euro ilill
bef.) minder belastingen betalen.

Voor nadere inlichtingen kr.mt L zich

wenden tot de penningmeester tel.

09 /230.99.59) ot lol onze Prorinciaal

veÍantwoordelijke: Vercrulsse Rik.

Warandestraat 20 te 8ó-10 \\besten.

tel. en fax: 057/O.36.15

Sinds 1956 organiseert Euro Children

vakanhes voor kinderen die in andere

sociale omstandigheden opgroeien.

Vori8 jaar kwam het 50.000ste kind

hier in Vlaanderen genieten van een

deugddoende vakantie in een

gastgezin. De bedoeling van Euro-

Children is een band te scheppe[

iussen de Bastgezinnen enerzijds en
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de kinderen uit andere landen

anderzijds.

Voor deze kinderen maar ook vooÍ de

gastgezinnen is het steeds een

\.erdjkende eNaring en hei feit dat

60% van de kinderen opnieuw door

hun gastgezin worden uitgenodigd

bewi,st dat er wel degelijk v end-

schapsbanden ontstaan.

De kinderen zijn afkomstig uit
Kroatië, Slovakije, Tsjechiè en )'.loord-

Ierland. De nieuwe uitgenodlgde

kinderen worden geselecteerd door

organisaties in hun eigen iand en hun

leeftijd is tussen 9 en 13jaar

Eventueel geïnteresseerde families

kunnen bij hun aanvraag steeds de

keuze uitdrukken betreffende land

OOK VOOR U KAN HEÏ ETN VERR!'KENDT ERVARING WORDEN

- WORDï GASTGEZIN -



van heÍkomst, leeftijd, periode

waarin ze Bastgezin wensen te zijn en

of ze een jongen of een meisje wensen

uit te nodigen.

Volgende zomerràkantie worden de

kindeÍen uitgenodigd inde volgende

periodes:

1. Noord-lerland: van,t juli tot 27juli

2. Tsjechië en Slovakije: van 3 juli tot

25 juli of \'an 24 juli tot 16

augustus

3. Kroatië:van 5juli tot 26juli ofvan

25 juli tot 17 augustus.

Ceïnteresseerde gezinnen kunnen

sieeds bijkomende inlichtingen en/

of aanvraagf ormulieÍen bekomen bij

Rik Dewaele, Roterijstraat 23, 8860

L€ndelede.

Tel. en fax: 051/31.66.90.

BIBUOTHEEK

We hadden het reeds aangekondigd

en nu is het zo|erl

Bij de siart Ian het nieuwe millen-

nium pakt de gemeente Zuienkerke

uit met een volledig geautomati-

seeÍde bibliotheek. Alle boek- en

vroegere lidkaartjes !liegen de

prullenmand inAlle leners zullen bij

hun eerste bezoek aan de bibliotheek

een nieu\\'e lenerspas met barcode

krijgen.

Alle boeken r\'erden van de start in

1993 inge\oerd in de geautoma-

tiseerde caialogllsvan de bibliotheek

Blankenberge. Vandaar dat we nL1

meteen kunnen overstappen naar het

uitlenen met de computer Door het

scannen van de streepjescode op uw

Ienerspasje en op de boeken weet

Marle€n Peeters wat u ihuis hebt.

Voortaan kri]gt u bij elke uitleenbeurt

cen ticket mee, waarop genoteerd

staat welke titels u ontleend hebt en

van het ticket kunt u ook precies

allezen wanneer de boeken terug

moeten naar de bibliothe€k.

Ceschreven boeteberichten behoren

ook tot het rerleden. Voortaan kijgt
u door de computer opgestelde

herinneringen in urv brievenbusl Alle

vroegeÍe tijdrovende administratieve

taken zijn nu voor de comPutet

weggelegd. Niet alleen het uitlenen,

imemen en verlengen van de boeke[

za1 automatisch gebeuren, ook het

plaatsen van reserraties, het innen

vanlid-enmaningsgeld,... zalvoort-

aan via de computer afgehandeld

worden,

We hopen dat dankzij de automa-

tisedng \.an de uitleen-administratie

Marleen Peeters wat meer tijd voor

de Zuienkerkse bibliotheekbezoeker

zal kunnen vrijmaken.

Voortaan zal u ook een publieks'

catalogus in Zuienkerke kunnen

raadplegen. U kunt zelíde nieuwste

tiiels opzoeken en u zult ook meteen

kunnen zien of het door u gezoahte

boek al dan niet besteld of uitgeleend

is.

Vermits de computer in Zuienkerke

in verbindin8 staat metde server van

de Blankenbergse bibliotheek en met

de (West-) Vlaamse centrale catalogus

( het WlNoB-netyerken deVLACC)

kunt u ook de catalogus van andere

openbare bibliotheken bekiiken. Een

boek in een andere bibliotheek

opvragen behoort nu ook tot de

Zuienkerkse bibliotheekservice.

Mocht u zich nog wat onwenniS

voelen achter het beeldscherm, dan

roept umaarevenijes de hulp in van

MarleenlZijzalu graaB een woordje

uitleg geven over de r,ele zoek-

mogelijkheden van het ÍIieuwe

computersysteem,

Het bibliotheekpersoneel wenst u

veel leesgenot toe in 2000 |

Chtistitt De Pr$l
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LEESBOEKEN

TITEL

Griezelverzen...: van gruwelrijm tot griezehap

Terreur op school

Een zucht eneen zoen: een bloemlezing liefdesgedichten

WEETBOEKEN

TITEL

Filosofie voorjonge denkers: een eerste

kennismaking met de Srote westeise filosofen

]e eigen sho\ar 101ideeën voor een show

Waarom is de paashaas geen hond ? : \'ragen

van en voor kinderen over feesten

VOLWÀSSENEN

INFORMATIEVE BOEKEN

TITEL

Mijn eeuw

De ster Henry Smart

Koud hart.

Harten in Atlantis

De Bloedproever

ROMANS

TITEL

Brugge: de geschiedenis van e€n Europese stad.

De Vrouw: de waarheid over het vrouwelijk lichaam.

Het masker is de ziel : gesprekken over liefde.

AUTEUR

Het griezelgenootschap

PeteJohnson

Samengesteld door Jan Van Coillie

AUTEUR

JeÍemy Weate

Reg Bolton

Leen \ran Den BeÍge

AUTEUR

Cimier Grass

Roddy Doyle

Lvnda La Plante

Stephen King

Paul Koeck

AUTEUR

Marc Ryckaert

Natalie Angier

Hans en Gerda Abel

Bo Coolsaet en Erlend Hamerlijnck
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DERDEWERELD

Ook dit jaar steunde 11.11.11-

Zuienkerke de jaarlijkse 11.11.11- actie

van het Nationaal Centrum voor

Ontwikkelintssamen!\,erking
(NCOS).

Er werden wenskaarteÍ\ en een

potlodenset ! erkocht (200 frank).

We bereikten het recordbedrag van

Meetkerke

Nieuwmunster

Overschrijvingen

11.200 frank

11-000 frank

5.000 frank

88.900 Írank

Zuienkerke

Houtave

,16.600 frank

15.100 frank

Bedankt aan àlle milde schenkers.

SPORT E]V VRIJE TTJD

AII Style |u Jutsu is ontstaan en

gegroeid uit de eerdere beoefenin8

van de Hakko Ryu stijk die men

dikwijls zal herkennen al dan niet

aangepast aan het westen. All Style

Ju Jutsu is gebaseerd op technieken

uit diverse i erdedigingssporten,

hervormd en gericht op ontsPannen

aan sport doen, zonder prestatie

plichten. Het is een zelfverde-

digingssport waar kracht niet

noodzakelijk is en leent zich dus tot

iedereen. Je leert jezelf verdedigen,

jezelÍ beheersen, stress wegwerken

en herwint of bouut zelf|ertrouwen

oP.

De drie hoofdkenmerken van All
Style Ju Jutsu zijn in ovemame van

Hakko Ryu: niet uitdagen, geen

weerstand bieden, geen lichamelijke

letsels toebrengen.

Is je nieuwsgierigheid gewekt, kom

dan gerust eens langs vooreen gratis

Proefles.

Training r elke woensdagavond van

19.30 uur tot 21 uul in de gemeen-

telijke sportzaal.

Voor wie? Iedereen vanaf 12 iaar

De insch jving voor 1 iaar bedraagt

3000 frank (verzekering inbegrepen)

Voor meer informatie kan je terecht

bij Ja.ques Bultinck: 075 /91, 12 L3 oÍ

op de training.

Dit infoblad voor de hengelaar en

natuurliefhebber is reeds aan de

vierde jaargang toe.

Dit magazine ligt gratis ter uwen

beschikking in het gemeentehuis.

Wie op zoek is naar nieuwe stekken,

vindt zeker inter€ssante suggesties. Je

komt ook alles te weten over de

!r'ijzigingen in de wetgeving, de

winde één van de meest geliefde

sporhqissen van het ogenblik en het

actueel onderzoek naar vismigratie.

Tenslotte staan er ook extra tips in

voor de hengelende jeugd.

Falt)er in het gemeenleh is

3l
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\ERE]VIGINGSLEVEN

Op 28 januari 2000 werd de nieuwe

biljartclub "Biljartclub 2000" boven

de doopvont gehouden.

Na het stopzetten van de biljartclub

'De Leeglander' bleven vele biljart

Iiefhebbers op hun honger zitten

Daarom hebben Lucien De Wulf.

Franky Dufour en Dirk Versyck de

koppen bij elkaar Bestoken en een

nieuwe club zag het levenslicht-

Elke laatste vrijdag van de maand

woÍdter Bebiljart in café Boldershof,

de vaste stek van de ploe8.

De biliarttafel van het Boldershoi

rferd voorzien van een nieu\r grc'en

laken en er rverden 4 nieu$'e stouien

aangekocht.

\\'ii Nensen de nieuwe alub ah a.t

\'eel biljartplezier toe.

BURGERLIJKE SÏAITD

lARl BELPAIRË, zoontje van Jacobs

Àn en Belpaire Jurgen, geboren te

Brugge op 28 september 1999.

5,4M HUYS, zoontje van Decloedt

Veronique en van Huys Marc,

geboÍen te Oostende op 30 september

1999.

ARWIN ROMMËNS, zoontje van

Javier Teresa en van Rommens K(Én

geboren te Brugge op 3 oktober 1999-

,ANDREAS DERUDDER, zoonqe van

Nachtegaele Sabine en van DeruddeÍ

Wim, geboren te Brugge op 13

oktober 1999.
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GIANNI BRYS, zoontje Yan

Deceuninck Biigitta en van Brys

Rudy, geboren te Knokke-Heist op 16

november 1999.

AXELLË ROOM, dochtertje van

Dewaele Isabelle en van Room

Romeo, geboren te Knokke Heistop

2,l november 1999.

VITAL CALUS, zoontje van Neyts

Vicky en van Calus Rik, geboren te

Brugge op 23 november 1999.

IULES MAT, zoontje van Debeerst

Heidi en t,an Mat René, geboren te

Brugge op 14 december 1999.

PHAEBEn LLECAM, dochtertie \.an

Derudder Marleen en van Millecam

Koen, geboren te Brugge oF l1

december 199.

DÀA\ SCHAEPDÀYYER, zoontje

ran Blondeel Adelheid en |an

Schaepdrvver Dann, geboren ie

Brug8e op i januari 2000 .

Wíjwensen lati, Sam, Arurin, Attircat.

Cintl]1i, Arelle, Vital, lules, Photbe at

Daírx een lang, gezond en gelukkig

leven toel



BOIVIN BRIGITTE, geboren te

Blankenberge op 2 j1111 1972 er,

COEMINNE PETER, geboren te

Knokke op 25ianuari 1969. gehuwd

te Zuienkerke op 17 december 1999.

Profrciat aa de jonggeh wden!

VËRMEIRE M,4RC, geboren te

Brugge op 27 mei 1961, wonende te

Zuienl€rke en overleden te Bredene

op 9 oktober 1999, ongehuwd.

Y,4N RENCERCHEM LUCIA,

geboren te Zuienkerke op 13 mei

1923, wonende te Zuienkerke en

overleden te Brugge op 14 oktober

1999, ongehuwd

DËPAUW IOANNA, geboren te

Wingene op 25 norember 1921,

wonende te Meetkerke en overleden

te BruSge op 12 november 1999,

echtgenote van De MeÍrisse

Josephus.

NYSSENM,4ÀL4, geboren te Damme

op 27 april 1914, wonende te

Zuienkerke en overleden te BruBge

op 16 november 1999, weduwe van

Paepe Camillus.

PINTÈtON ÀaICL4, geboren te

Houtale op 1 mei 1915, wonende te

Zuienkerke en overleden te Knokke-

Heistop 19 december 1999, weduwe

van Verscheurc Omer.

BRUSSELTE M,4ÀlÀ, geboren te

Houtave op 20 mei 1905 en overleden

te Zuienkerke op 29 december 1999,

l-edun'e r.an Bode Cvrillus.

BERQUiN PAUL, geboren te

Antwerpen op 20 augustus 1939 en

overleden te Zuienkerke op 30

december 1999, echtgenoot van De

Blieck Lea.

UAN EËGHEM ALICË, geborcn te

Zuienkerke op 28 april 1909 en

overleden te De Haan op 12 januari

2000, weduwe van Ionckheere
Firmin.

Wij bieden de fittbestaartdefi onze

deel eming aan.

ffi Nl TUINEN

N\5 FREDDY
VAN RYCKEGHEM
AAITLIIG TII OIIDIIRIIOIID

Leeglandstraat 20 8377 Zuienkerke
Tel. 050/31 16 50 Fax 050/31 98 7l
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/E,4XNE (EIRSEBIICl( EN ROGER

COUAERT

In ons vorig Polderkrantje werd het

gouden jubileum van dit Paar Íeeds

vermeld, enkel de foto ontbrak.

Daarom drukken wij in deze editie de

foto van dit gouden echtpaaÍ

omringd door hrm kinderen af.

ROMAINE DOBBELAERE EN

4]RSENE VERSYC«

Op 27 april 1949 huwden Arséne

Versyck en Romaine DobbelaeÍe te

Zuienkerke, waar ze nog steeds

Ze vierden hun gouden bruiloft oP 3

oktober 1999 in "uitgesteld relais" te

Moerkerke.

ROSA GOEÏIIAIS EN ALBERruS

WILLEMS

Geen goud, maar DIAMANT voor

Rosa en BeÍïe, want zij stapten reeds

op 27 september 1939 in het bootje te

Meetkerke.

Houtave blijft hun woonplaats.

Er werd op 9 oktober 1999 gevierd te

Ichtegem.

I!
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MARIA DEMEYTRE ÈN CAROLUS

VAN LOOCKE

Op 26 okiober 1949 huwden Charles

Van Loocke en Maria Demevere te

Houta|e. Ze rierden hun gouden

jubileum op 31 oktober 1999 te

Meetkerke, \'aar ze ook woonachtig

zijn. Zij (aren meteen de laatste

jubilarissen \ an de jaren 1900.

MíRI/ CHRISTIATN TN AIME

WILLE

Op Tjanuari mochten Aimé en Maria
de spits afbijten voor de jubilea van

het iaar 2000.

Het was toen precies 50 jaar geleden

dat zij in Eemegem trou§den.
Zuienkerke dorp is hun vaste stek.

Wij feliciteren al deze jubilarissen en

wensen hun nog vele jaren "samen"

toe, in goede gezondheld en in onze

Zuienkerkse gemeenschap.

I
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ME]VSEIV TA]V BIJ OITS

Frank Dumolyn van de Lisseweegse

Steenweg te Zuienkerke had mij een

tijdje geleden gevraagd of ik zin had

in e€n trip met de zeesleper Union 5.

De Union 5 maakt samen met de

Union 6, de Zeebmgge, de Brug8e en

een resevesleper de dienst uit in de

haven van Zeebrugge voor rekening

van de Unie van Reddings- en

Sleepdiensten (URS).

Natulrrliik was ik geinteresseerd in

zo'n buitenkansje I

Op een dinsdagmor8en kreeg ik een

telefoontje: "Deze namiddag gaan we

een kolenboot halen aan de Scheur

Zandboei, zowat 4 mijl uit de kust

voor Zeebrugge; maak dat je om 14.30

uur aan de ligplaats bent, even

voorbij de watertoren."

14.30 uur

lkwas present, net op tijd, en na een

klauterpartijtje langs de ladder - het

was hoog water - werd ik aan boord

verwelkomd door Christophe Pape,

kapitein, Richard Dobbelaere,

stuurman en kok en Frank Dumolln,

motorist. Veel tijd voor plichtple-

gingen was er niet, wantwijmoesten

dringend vertrekken. Ik mee met

Frank naar de onderste verdieping

van het schip, naar de machinekamer

Daar stonden twee motoren van elk

1800 pk te wachten op werk. Met een

3ó

krachtige luchtdrukstoot r|erden de

koppen van de zes olinders
uiigeblazen, dit om rlater op de

cylinderkoppen ie rermijden. Na het

di.htdraaien van de kleppen, startte

het gevaartemet een simpele durr' op

de knop. Cans het schip kr\'am toi

Ieven, het Bromde en sldderde \'an

ingehouden kracht, het was alsoÍ een

reuze titaan alles in vuur en t,lam

zette. Die motoren drijven tr{ee

schroeven aan van 2m20 diameter, en

die kunnen 360 graden om hun as

draaien, wat uiterst handig is om op

een kleine oppervlakte te manoeu-

14.15 uuÍ

De vier slepers gooien de irossen los

en varen de haven uit, op lreg naar

de Hellas, een Crieks schip - met

Filippijnse bemanning - 280 meter

Iang, 42 meter breed, 15,5 meter

diepgang geladen mei 74.800 ton

kolen bestemd voor de Engelse

elektriciteitscentrales.

De lading \ ,ordt in de achterhaven

van Zeebrugge overgeladen op

kleinere schepen, want de Britse

havens waar dergelljke grote schepen

kunnen aanmeren liggen te ver van

die centrales. Intussen zijn we via het

kombuis, de slaapvertrekken en de

eethoek, die gelegen zijn in het

midden, opgeklommen naar de

derde verdieping waar de brug Iigi,

en vanwaarje een pmchtig zichihebt

op de havenbedrijvigheid ran

Zeebrugge.

Christophe zit rusti8 aan zijn radar.

een comPuter met groot scherm dàt

de havenuitgang de rondliggende

boeien en de drukke scheepsiraiiel

ii beeld brengt. De satelliet narigator

geefi |oortdurend de posities ran de

|erschillende hindernissen aan. Lit
de radio komen otafgebÍoken

gesprekken en informatie. Aan

bakboord en siuurboord, Iiggen ziin

handen losjes op een metalen ring

|an zowat 15 cm. DooÍsnede, dat is

het roer datde draaibeweging |an de

schrceven regelt. Een pookje |an 10

cm beve€lt de motoren,

15.45 uur

Vanuit de lichte nevel - diezig r{eer

floemen we dat - komt de Hellas in

zi.ht. De Zeebrugge en de Bru8ge

hebben zich genesteld a.hteÍ het

schip, zij moeten het gelaarte

aÍremmen bij de manoeuvers. De

Union 5 en 6 zijn de trekkers ran

dienst. Ri(hard staat op het achterdek

om het touw waar de scheepskabel

aan bevestigd wordt op te rangen,

maar er rijzen blijkbaar $ at

problemen met de communicatie

tussen de Criekse dekofficier en de

Filipppino's die de klus moeten

UNION 5. EEN BELEVENIS



klaren. Het blijft duren. Het is
inmiddels hevig beginnen regenen/

wat Richard, die geen regenkledij aan

heeÍt, \,erleidt tot een kort maar

kachtig gesprek met Onzelieveheer.

16 uuÍ

De vieÍ slepers melden aan de

loodsen die de Criek veilig in de

achterhaven moeten brengen, dat

alles o.k. is, de tros komt onder

spanning, het opslepen kan be-

ginnen.

Op de brug heersi er een geconcen-

treerde maar ontspannen sfeer De

instructies die over de radio komen

aangerold, worden nauwkeurig

opgevol8d, tenvijl de posities van de

verschillende schepen voortdurend

aan elkaaÍ \,oÍden getoetst. Het

konvooi wijkt uit naar de westelijke

havendam. Dat is nodig, want er staat

een sterke stroming van minstens

twee knopen die looptvan west naar

oost. Richard heeft inmiddels droge

kleren aangetrokken en Frank, die

Íegelmatig in het ruim |erdwijnt om

"'t machien" te controleren, zorgt

voor de koffie en de koekjes.

Het echte moeilijke werk komt

rranneer $,e langzaam de Vandam-

mesluis binnen|aren. De Hellas heeft

aan rreerszijden maar \'ijfmeter over

Hei is voortdurend bijsturen, aÍrem-

men, trekkennaar bakboord, trekken

naar stuLrrboord. Tot het kolenschip

binnen de sluis netjes in de goeie

positie li8t.

17 uur

Over de radio wordt de Union 5

oPgeroePen om een ander€ klus te

klaren. De Hellas zal veilig en zonder

problemen de achterhaven binnen

geloodst (,orden door de drie

overgebleven sleepboten.

17.30 uur

Aan de O.C.H.Z. containerkaaiin de

voorhaven ligt de Ever Gloving, een

Taiwanees containerschip van 294

meteÍ lang en 36 meter breed te

wachten om de haven uit te varen.

Zonder hulp van een sleepboot kan

het Be\.aarte echter de bocht van 90

Braden die naar open zee leidt niet

maken. Het blijkt allemaal nog mee

te vallen. Enkele krachtige duwtjes

van de Union 5 aan bakboordzijde

ziin voldoende om het schip in de

goede richting te brengen.

18 uur

De dagtaak zit er yoorlopig (?)op. We

meren aan in een stralend zonneqe,

De mannen snakken aahter een beege

rust. Ze zijn de laatste dagen dag en

naaht in het getouw geweest. De

dienst op zo'n sleper loopt continu

van donderdag 16 uur tot de

volgende donderdag 16 uur.

Chrisiophe wipt van boord om de

instructies voor het volgend etmaal

op te halen. Uit de bdefing blijkt dat

er iegen de woensdagavond z€ker

nog vijf opdÍachten dienen geklaad.

Zonder de dringende of onver-

wachte bijwerkies.

Intussen komen lekkere geurtjes

vanuit het kombuis. Richard zwaait

met pottefl en pannen. Hij verwent

zijn kompanen met.hicons gerold in

hesp en Bestampte pataqes.

Smakelijk.

E.D,
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Op 10 december werden in het

gemeentehuis de verdiensteliike

inwoneÍs gevierd.

De eeÍste in de dj was gemeente-

secretaris FREDDY DECÀNCQ.

Na tien jaar bijhet stadsbestuurvan

Blankenberge gewerkt te hebben,

werd hij op 1 september 1973

gemeentesecretaris van Zuienkerke

en Meetkerke en met de Íusie in 1977

gemeentesecretaris van Groot-

Zuienkerke. AIs waardering voor

rldm 25 jaren ten dienste te staan van

de buÍgers kreeg hij de Burgerlijke

Medaille 1'r" klasse opg€speld.

De volgende pe$oon die die avond

in bloemetjes werd gezet was

Mevrouw MARIE CLYNCKE..

Deze dame uit Houtave redde eerder

datjaar 2 kinderen en hun ouders uit

hun auto, die ten gevolge van een

verkeerd manoeuvre in de Noord

Ede terecht gekomen was.
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Vervolgens werd EDDY GoET-

HALS gelauwerd. Hij mocht het

ereteken van fuddeÍ in de Kroonorde

in ontvangst nemen als blijk van

erkentelijkheid voor bewezen

diensten als Landmeter-expeÍt bij de

administratie van het kadaster.

Voor haar 25 jaren dienstbij Siemens

te Oostkamp verkreeg meïrou$'

LINDA SAVELS het ereteken van de

ÀÍbeid 2d" klasse.

Eveneens voor zijn 25 jaar dienst bij

de firma Diapal te Jabbeke werd aan

de PATRICK VÀN BELLE het

ereteken van de Arbeid 2d"

toegekend.

LINSKENS ROGER bekwam de

Gouden Medaille der Kroonorde

voor ziin 35 iaar dienst bij Bombardier

Transportation Bn.

WALTER PINTELON $,as de

volgende Bevierde burger, hii

verkreeg eleneens de Couden

medaille der Kroonorde voor zijn 3i
jaar trour\e dienst bij Siemens te

Oostkamp.

Ook dit jaar werden deoud-strijders

gehuldigd.

RENE LINSKENS ontving de

Gouden Palmen van het Erekruis \,an

de Naiionale Strijde6bond, CÀMtEL

PYRA de Zilveren Medaille Ían

Verdienste.

Ook de sportievelingen werden niet

\.ergeten.

JESSICA VANDENBERGHE $ eÍd

in septembei 99 individueel Belgisch

kampio€n op het ijzeren Gaaibord in

de caiegorie Jeugd.

EVY GOETHALS werd te Bissegem

\\'est-Vlaamse kampioene tumbling

in de reeks scholieren meisjes.

Hierbij feliciteren wij deze

\'erdiensteliike burgers en doen

hierbij een opÍoep aan alle personen

die inhetjaar 2000 iets opmerkelijks

presteren, dit te melden aan het

gemeentebestuur,



Op víjdat 19 no|ember werden de

nieuwe inNoners uitgenodigd in het

gemeentehuis.

Het schepencollege, de leden \.an de

gemeenteraad, het OCMW en de

politie stonden klaar om de nieuwe

Zuienkerkenaars te verwelkomen.

Deze keer Nas de opkomst zeer

bevredigend.

Deze ontmoeting is een ideale

gelegenheid r oor de nieuwko-mers

om onze diensten te leren kemen.

Na een rondleiding in het gemeen

tehuis werd een receptie aange-

boden.

SPortcentrum van Meetkerke voor

leden van de Bond der gepen-

sioneerden van Meetkerke

woensdagavond (om de 14 dagen)

repetitie St.-Michiels zangkoor

sacristie Sint-Michielskerkom 19 uur
iedere woensdagavond cursus

zelfverdediging in de sportzaal

gemeenteschool \'an 19.30 tot 21uur.

iedere donderdagavond ping-pong

in de gemeentelijke sportzaal om 20

uur

AI<T IVTTETTE N KALEN DER
iedere maandagavond is er turnen

vanaf 19.30 uur tot 20.30 uur
(uitgezonderd de schooh,akanties) in

de sportzaal \an de temeenteschool,
ingerichi door \àkantiegenoegens

Zuienkerke

iedere maandag zijn er lolksdansen

in ZAAL Boldershoi ran 1.1 uur tot

17 uut ingericht door KBC

Zuienkerke

iedere dinsdagnamiddag in
"Boldershof" kaartnamlddag KCB

Zuienkerke elke lste en 3de donderdag van de

iedere dinsdagavond vanaf 21 u maand naailes in de Bommel van 20

volleybal sport 30-70 tot 22.30 uur, BGJG Nieuwmunster
woensdagnamiddag (om de 14 elke 2de en 4de donderdag van de

dagen) kaartnamiddag in het maand turnen jn de Bommel van20

tot 21 uur, BCIG Nieuwmunster

iedere vrijdagavond komt het koor

van Nieulvmunster biieen in de

Bommel \.anaf 19.30 uur tot 21 uur

(uitgezonderd juli-augustus)

iedere woensdagmiddag gans

het ,aar door is er een warme

maaltijd te bekomen in de Sint-

Michiels parochiezaal aan de prljs

van 150 frank

Iedereen is welkom
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FEBRIIARI2OOO

Vrijdag 4 febtuai 2000 kaartavond in de caÍetaria

Ten voordele van de wielrenner Tom Stubbe

Aanvang : 19 uur

Wiidag 4 Íebruari 2000 zaalvoetbal te Zeebrugge - 21 uur

Meulemeesteboys _ Café De vrede

Zate ag5Íebtuai2000 sportzaal gemeenteschool

Souper bloedgevers

M\\flda( 7 Íebruati 2000 KVLV Nieuwmunster

Zaal de Bommel om 20 uur

Een avond over Seldbeleggingen door MaÍcel Lammens.

Mannen worden hierbij uit8enodiSd.

WoensdagIÍeb &ri2000 KVLV ZuienkeÍke

CaÍetaria om 19 30 uur

Ze zeggen. . . dat ze ze88en dat . . . .

woensdag 9 Íebruuli 2000 KBC Zuienkerke

Loudersnamiddag om 1l uur in zaal Boldershof.

Vijdag ll t'ebruati 20N KBC Zuienkerke

Vakantiebeurs in zaal \àlkenburg te Brugge

Donde ag'17 februari2qoo KVLV Zuienkerke

Cafetaria om 13.30 uur

Agra - Nieuwe trends in eÍfbePlanting

wiidagl\ Íeb nri2000 zaalvoetbalte Zeebru88e - 21 uur

Meulemeesteboys - Rixenstar

ZaterddglgÍebruari2\1A ZaalvoetbalclubMeulemeesterboys

Gemeenteschool ZuienlGrke

|ongerenÍuif

Maandag 2l Jebruari 2000 KVLV Houtave

De Maere om 13.30 uur

Kookles r nieuwe trends in hartiS en zoet gebak

Lesgeefster: mevr Colaert

AO



Wijdag 25 febt nri 2000 zaalvoetbal te Brugge - 22.30 uur

De Pitaleir - Meulemeesterbovs

Vtijdag 25.fel)ntnri 2A00 Café Breughelhof, Oosiendse Steenweg 9 telkens vanaf 18 uur

Zolerdag 26 .kL.uori 2000 Crote Hoofdvleeskaarting - Bieden en Manillen

t.\,.\,. Spaarkas De Brcughelviienden

Steun en inleg: 60 fr

MAART 2OOO

Vtijdag 3 fir 2000 zaalvoetbal te Zeebrugge 21 uur

Meulemeesterboys - Ajax Damme B

Vtíjdag,zaterdig,zondag toneeloploeringtheaterKleiem

34-5 nfiarl 2004 sportzaal gemeenteschool Zuienkerke

"Zeg het niet tegen Mathilde"

prijs : 180 frank - aanlang : 20 uur - (behalve zondag 19.30 uur)

Moofidag 6 nfinrl 2000 KVLV Houtave

De Maere om 19.30 uur

Kookles : irieuwe trends in haÍtig en zoet gebak

(les 2) lesgeefster I mevr Colaert

Donde aggnoart 2000 KBG Zuienkerke

Sint-Michielszaal om 14 uur

Carnavalviering

Vrijdag efi zatedag toneelopvoeÍing door theater Kleiem

1,0 efi 1,1 maart 2000 "Zeg het niet tegen Mathilde"

sportzaal gemeenteschool Zuienkerke

prts:180 ftank

aanvangr20 uur

Vrijda& en zaterdo|

10 en 11 maott 2000

loneelop\ oering door theater de Bomfielaàr

zaal De Bommel

aanvang:20 uur

dinsdag 14 maart 2000 bloedge\.en in de gemeentelijke sportzaal

aanvangr 16 uur.
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Woensda& L5 uaart 2000

Vtíjdag 17 moatt 2000

Vijdag, zalerdag, zondag

L7-18 en 19 maart 2000

,oetsdag 22 maarl 2000

Vrijdag 21 naatt 2000

APNL 2OOO

Dondenlog 6 aptil 2000

Vrijdag 7 april 2000

Woensdog12 aptil 2000

Woensdag 12 april 2000

vtíjdag 14 april 2000

KBG Zuienkerke

Boldershof om 14 uur - Bespreking fietsprogramma

zaalvoetbal te Ze€brugge -22 uur

Zwankendammezv Meulemeesterboys

toneelopvoering door theater De Bommelaar

aanvang :20 uur - (zondag 18 uur)

zaal De Bommel Nieuwmunsier

"De Tiid van toen"

dooÍ paÍochieraad Nieuwmunsier

zaal De Bommel - inkom : Bratis

zaalvoetbal te Zeebrugge - 21.15 uur

Meulemeesterboys - Geeraerd Parasol

KVLV Zuienkerke

Cafetaria om 19.30 uur

Gezinsavond duuzaamsamenleven,

zaalvoetbal te ZeebÍugge - 21 uur

Meulemeesterboys R.Aiexander

KVLV Nieuwmunster

Zaal De Bommel om 13.30 uur

Koken en knutselen met rijst en deegwaren.

Onder leiding van mevr. Ria Collaert.

Breng de kinderen mee.

KVLV Houtave

Zaal de Maere om 13.30 uur - Bloemschikken door Kathleen Storme

zaalvoetbalte Oedelem - 20.30 uur

Fiori spoÍt - Meulemeesterboys
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Vtíjda|, zaterdag

14 en 15 aryil 2000

voorstellingsshow door Jongerengroep ZuienkeÍke

Sportzaal Zuienkerke

Dandenllg 20 rptil2000 KBC Zuienkerke

Zaal BoldershoÍ om 14 uur

Witte DondeÍdag bezinning met spreker

Vrijdag 21 afll2000 zaalvoetbal te Zeebrugge - 21 uur

Meulemeesterbovs - Gar. Vanhullebus.

Maandag 24 april 2400 KBG Zuienkerke

Dansfestival in de Blauwe Torcn om 14 uur

OPROEP l{AN ÀI, DE VERENICINGEN

snruR oNs alw I,{,{RKÀLENDER
WII PIIBIJCERËN ZË GRATIS AÀTIIGIS BIÀTNEN VOOR 7 APRIL2NO

Rationeel
energiegebruik ?

Ook voor u.

*'\

%,
tm0uo

uw energieadviseur

F(.<
Èh Leeglandstraat 15

8377 luienkerke

Tel!50/32-39-76
Gsm:0477-502277
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Md

Het Polderkrantie wordt verspreid
over 1200 adressen

Kortom, enkele duizenden lezers.

Méér dan het adverteren waard dus.

We hebben nog plaats vrii,
contacteer ons

Tel.42 70 48 - Fax 42BS 45
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D. T6VEÍI1TIEÍI
O

. BEGRAFENTssEN . CIENTATTEs

. GnepzgnrgN

. Fuxepexruv

Snellegemstraat 6
. 8490 Jàbbeke

Tel. 050/81 20 85
. Fax 050/81 42 9l

Gistelsteenweg 329
. 8490 Jabbeke

Tel. 050/81 38 48

Alle timmer- en schrijnwerk in hout en PVC

Fiamen en deuren - rolluiken - dakvensters
garagepoorten - rolluikautomatisatie

gipskartonwanden - plafonds - binnendeuren - zonnewering

dakconstructie - parket

@t'trt't
"Katteroghe"

Blankenbergse steenweg 1 7

8377 Zuienkerke

Tel. 050/41 39 63 - Fax 050/42 60 24
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SCHIIJ)EBI'UERKIiN

BB,AE!N'T
Ilerrnan
. Binnen- en buitenscNLlercverken
. Behanliwerkea
. Plaatsea vaa alle vloerbekledinÉl

ZEER IrEBZOBCI' WIIBI(

Weimanstraat 17 - 8A?7 Zuienkerke
TeI/Fax: O5O/51 26 28 - GSM: O75/6e el 54

E-mail: hermaÍr.braem4qrucom.be

DIAPAL NV - Bekedijkstroot I - 8490 Jobbeke - Tel. (050) 81,15.73 - Fox (050) 81.10,83
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