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POLDERKRANTJE, juli 1996
Driemaandelijks tijdschrift van het
College van Burgemeester en Schepenen.

Ue rantvroo rde lij ke uit g ev e r :
Jeannine Safiijt
Dit tijdschÍift wordt gratis aan de bevolking
aangeboden dooÍ het GemeentebestuuÍ in
saÍnenwerking met alle adverteerders.

Verspreid: 3l jaorari,15 april, 15 juli,
15 oktober

Artikels zijn altijd welkom. Gelieve ze I maand
voor het verschijnen binnen te brcngen.
De redactie behoudt zich het recht voor aÍikels
te wijzigen, in te korten ofniet te publiceren.

Geïnteresseerden voor publiciteit kunnen
steeds terecht bij
Re dac tie Polde rkrantj e
Gemeente huis, Ke rkstraat 1 7,

8377 Zuienkerke
te\.42.70.48

NUTT'(iE TELEFOONNUMNAERS

Gemeentebestuur Zuienkerke 42.70.48
Tèchnische dieost 41.15,'77

ocMw 42.79.98
PWA 42,',/0.48
HoofdveldwachterDealoedt 42.70.48

(pivó) 31.84.07
Rijkswacht 101 of 41.10.05
Brandweer De Haan 100 of41.20.20
ElektrabelBla.kenberge 41,'79.34
(ook voor de waterbedeling)
na de diensturen 059/34.04.10

OPENINGSUREN GEMEENTEHIIIS
Het gemeentehuis is iedere werkdag open van
9 uur tot 12 uur en de woensdagnamiddag van
l3 tot 16.30 uur Andere Íamiddagen is het
gemeentehuis gesloten.

Op de tweede en vierde woensdag van de maand
is het gemeentehuis open tot 19 uur: zli.ull
14 en 28 augustus. 1l en 25 seotember. 9 en
23 okober
Het gemeentehuis zal geslotetr zijn op
15 augustus.

OPENINGSUREN FOST
Iedere werkdag van l1 tot 12 uur

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

OPHALING HAISVUIL
Maandag: ophaling Houtave, Meetkerke en Nieuwmunster
Dinsdag: ophaling Zuienkerke

OPHALING OUD PAPIER EN KROONI{RUKKEN
Telkens de eerste woensdag van de maand.Wanneer de ophaling van het huisvuil wegens een
officiële feestdag naar een andere dag wordt veNchoven, dan wordt het oud papier ook later
opgehaald.
Data: wo€nsdag 7 augustus, 4 september en 2 oktober.
Papier stevig samenbinden ofin een kadonnen doos steken.

OPEALING GROF HUISVUIL
donderdag 19 september en 28 november 199ó.
Per dt betaalt u 500 frank.Vooraf het gemeentehuis verwittigen.

OPHAUNG SNOEIAFUAL
donderdag 17 oktober 1996.
Vooraf het gemeentehuis verwittigen.
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Juli en augustus: vakantiemaanden.

Tild om te verpozen, om op reis te gaan,

een "dolce farniente".

Kaartjes uit dichte of verre bestemmingen

versieren straks weer de muur van ons kantoot

hangen aan het prikbord in onze keuken.

"Zonnige groeten", " zalig nietsdoen"

zijn enkele van de gekende formules.

Europa lijkt plots veel kleiner te zijn dan

we dachten, Grenzen vervagen.

Dat stukken van ons continent een nieuw evenwicht zoeken na een zinloze

oorlog en volkeren de ellende van hun leven beleven, ontgaat maar al te vaak de

toerist die door de zon wordt verwend.

En zomer kent nog meer facetten

Straks breekt de oogst aan: hard en intens werken, dag en nacht. En voor wie

"'t seizoen doet" 7 dagen op 7 werken, 't wijzertje rond.

Verlol voor sommige het moment om vele en lang uitgestelde klussen te klaren.

Had de la Fontaine het juist voor, toen hij enkel een mierenbestaan voor

zaligmakend hield?

Of, schuilt er niet in elke mens een beetje krekel en een beetje mier?

\[ij hopen het, voor elk van u.

J. Samljn

WOORD VOORAF
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GEMEENTERAAD

Zuienkerke kijgt er twee nieuwe straatjes bij: de insteekweg aan de Blankenbergse Dijk zal "Nlolenwal"
heten, die in de verkaveling te Houtave " Kerkebilk ".
De vorming van de interpolitiezone Blankenberge - Zuienkerke, opgelegd door de Minister van

Binnenlandse zaken keeg de goedkeuring van de gemeenteraad: voorwaarde is *el dat de financiàle
gevolgen van die opeÍatie niet ten laste van de gemeente vallen: er zullen immers heel * at politiemensen

bij moeten komen.

De boven- en ondergrondse innemingen te Houtave. dienstig om de doleringswerken in de Kapellestraat
uit te voeren, werden goedgekeurd, evenals de pachtvergoeding ten voordele van de zitlende pachter

De gemeenteraad sluit zoals vroeger voor een periode van 5 jaar een overeenkomst af met de

intercommunale IMEWO en het OCMW van Zuienkerke om het schorsen van energieleleringen bij
wanbetalingen te regelen: vooÍaleer de energie afgesloten kan worden, dient het OCtrÍW een sociaal

onderzoek in te stellen naar de behoeftigheid, en kan de nodige maatregelen treffen: Imewo stelt daartoe

een fonds ter beschikldng van het OCMW.

Er wordt nog eefl lichtpunt geplaatst op de hoek weimanstraat - Blauwe Torenstraat. en als slot van de

openbare zitting keurde de raad een aantal leningen goed:

Een waarborg voor een derde schijf van 1.250.000 fr ter restauratie van de paslo e te Houtave.
Riole ngs- en wegeniswerken te Houtave dorp: 8.260.000 fr
Bouwen pompstation en persleiding Houtave - Meetkerke: 11.300.000 fr.

Aanleggen nutsleidingen ondergronds: 3.400.000 fr
Onteigeningen: 700.000 fr

In de geheime zitting kreeg het schepencollege machtiging om in rechte te Íeden bij de Raad van State

inzake verzoek tot vemietiging van de gemeenteraadsbeslissing van 9.5.95 houdende de verkoop van

een verkaveld perceel grond, gelegen te Houtave, eigendom van de gemeente aan de S.M. HetLindenhof
te Blankenberge.
Tenslotte nam de raad akte van de verkiezing van de leden van de participatieraad bij de gemeentelijke

basisschool:
amens de ouders: Rita Dhondt, Freddy Verburgh en Geert Meulemeester

namens het personeel: Greta Depree, Lieve Leenknecht en Pascale Trenson.

Vooraleer de raadszitting afte sluiten boog de gemeenteraad zich nog over de toestand van het kapelletje
"De Duitsche Schapers" te Houtave. Het blijkt in zulke slechte staat te zijn dat het niet meer te
herstellen valt: unaniem ging de raad akkoord het af te breken, en het in dezelfde vorm opnieuw te

herplaatsen, met dezelfde kleine Brugse moefen, zonder bepleistering noch beschildering, vermits dit
oorspronkelijk ook niet zo was.

1a aPRtL 199ó
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Na uitgebreide discussie en gedachtenwisseling keurde de raad, meerderheid tegen minderheid de
definitieve onteigening goed vàn een partij landbouwland. eigendom van de Kerkfabriek van
Zuienkerke, en gelegen ten Zuiden van het dorp, teneinder er een speelruimte aan Íe leggen voor de
jeugd. De bezwaren die het gevolg waren van het onderzoek de commodo et incommodo werden
verworpen. De kostprijs bedraagt L456.280 fr, gronden, wederbeleg en wachtintresten inbegrepen, en

3 13.200 fr pachtvergoeding

De raad keurde het reg lement van orle van de participatieraad goed, en besloot een .rrelieidsbeperking
v.rr? 50 tt per uur in te voeren in de Prins Leopoldstraat, en een gewíchtsbeperking tot 15 ton in de
Beverlinksweg.

In de geheime zitting werden "de gecoöpteerde leden bij de paÍicipatieraad aanvaard: het ztjn Fra k
Duron, Hubert Vandewalle en Wilh Martens.

Ten gerieve van de politiediensten besloot de gemeenteraad 2 PC's, een printer en de nodige softwarc
aan te kopen: de raming bedraagt 230.000 fr.. waarbij beroep kan gedaan worden op 88.928 fr
trekkingsrechten van de staat.

Ook het gewicht in de Linzestraat wordt beperkt tot l5 ton.

De gemeenteraad keurde de samenwerking met de Nieuwe Polder van Blankenberge goed, tenqinde
de betonwegen te Houtave, zijnde de Oosternieu\rveg, de Mareweg e de KerkhofstraaL opte schikken,
en teneinde de .§càoeringebrug Íe ÍenoyeÍen Door deze samenwerking kan de gemeente, via de Polder
60 7ó toelage bekomen van het Vlaamse gewest.

Wegens hoogdringendheid keurde de gemeenteraad eveneens de dringende herstellingswerken aan de
Oosternieuwweg ( Oostkant ) goedr de raming bedraagt 500.000 fr

Er worden nog 6 gralkelders geplaatst te Zuienkerke - raming 140.000 fr. en de raad besloot de hoet
Duirchstraat eh Brug.§e sleerlreg te Nieuwmunster afte sluiten voor verkeer met vierwielers, uiteraard
nadat de doorsteek die in de vorige raad beslist werd, gerealiseerd is.

Op klacht van de oppositie heeft de heer Gouvemeur de raadsbeslissing van 21.2.96 ivm de erkenning
van de oudervereniging van de gemeentelijke basisschool en de goedkeuring van de statuten van die
vereniging geschorst: de raad nam kennis van die schorsing, doch besliste eenparig de beslissing te
handhaven: evenwel dienen er drie voorwaarden vervuld, en daar was de raad mee akkoord.

VeNolgens werden de leerplannen voor het gemeentelijk basisonderwijs goedgekeurd, de beslissing
om op I september 1996 te starten met de ,leu$,e spelling, en de fac[hatie\e ve oÍdagen: deze worden
toegekend op maandag 28 april 1997 en maandag 12 mei 1997.

ztïïtNc' vaN t 9 JUN| 199ó



Na het goedkeuren van de milieubeleidsnota besloot de gemeenteÍaad 100 opcentimen te heffen op de

doorhetVlaamse gewest te heffen belasting ter bestrijding van leegstanden verkrotting van gebouwen

en woningen: het gemeentelijk reglement dat goedgekeurd werd op 2 I februari 1996 wordt ingetrokken.

Tenslotte keurde de raad de aankoop goed van een perceel grond geleSen te Houtave langs de

Kapellestraat, teneinde eÍ heÍ pompstation in te planten: de prijs bedraagt 80.000 bef. alle
vergoedingen inbegrepen.

INFORMATIE

Ondanks het ernstig voorbeÍeidend werk, ondanks 2 proefdrukken en proeflezers. zijn in de

informatiebrochure fouten geslopen of zijn eÍ reeds veranderingen aan te brengen.

In dit Polderkrantje vindt U een bijlage. een eÍatum. toe te voegen aan uw wèg\\ iJzer.

Wij hopen op het begrip van de lezer en bieden onze verontschuldigingen aan aan de gedupeerden".

Wij zullen eventuele bijkomende opmerkingen noteren en fouten verbetercn. als die ons schriftelíjk
toegestuuÍd worden met vermelding van de pagina in de folder en de rubriek.

Namens de redactie.

De lijn West-Vlaanderen beschikt, vanaf heden. over nieuwe herdrukte dienstreSelingen van de lijnen
die rijden in de entiteit west-Vlaanderen.
Deze dienstregelingen zijn geldig van 02/06/96 tot en met 3l/05/97.
De reizigerdie een een dienstregeling van een specifieke lijn in West-Vlaanderen wenst te bekomen, kan

deze verkrijgen bij de chauffeur, de ltnwinkels of vià het infonummer 059/56.53.53.
Tevens zjjn de dienstregelingen voor de regio Brugge te verkrijgen :

G. Roelandtsplein I 5, 83 l0 Assebroek te1.35.3 I .43

De prijs voor deze bundel bedraagt 150 fr.

De prijs voor drie bundels (regio kust. regio Brugge en regio Kortrijk -leper) bedraagt,100 fr.

Aan de belangstellenden wordt gevraagd deze bedragen te storten op rekeningnummer 001-2778084-80
met de mededeling 'dienstregeling kust. Brugge of Koírijkleper'of dienstregelingen West-Vlaanderen'.



Op woensdag l0juli 1996 en
woensdag 14 augustus 1996

kan men in de werkplaats gratis zijn fiets latcn merken.

En dit vanaf 8 .30 uur tot 12 uur en l3 uur tot 16 uur.

Voortaan zal het PWA.-kantoor Zuienkerke Eeopend zijn op \ryOENSDAGNAMIDDAG van 13.00 tot

16.30 uur ; dus niet meer op dinsdag- en vrijdagvoormiddag.
voor alle infoÍmatie kunt u ook terecht op het Stadhuis van BlankenbeÍge, a 42.99.42, Íoestel 226 en dit

dageltks van 8.,15 tot 12.00 uur.

Het College van Burgemeesteren Schepenen heeft de heer Boussemaerebereid gevonden om op maandag

9 SEPTEMBER 1996 20 volwassenen wegwijs te maken in de nieuwe spelling. Het spreekt voor zich

dat elke Zuienkerkenaar de gelegenheid krijgt om deze leerÍijke avond te volgen.

Mochten er meer kandidaten zijn dan wordt een volgende avond ingericht op een latere datum.De les

gaat door in de 1'?r8ade rSttrl t cur het ge»teenle,tltir (achteraan).

Vooraf inschrijven is noodzakelijk en kan vanaf nu tot uiterlijk 3l augustus 1996 ten gemeentehuize bij
A. Allemeesch.

J. So ijn
S(hepe Onderyis.

Op woensdag ll septenber /99ó organiseeÍt het College van Burgemeester en Schepenen in
samenwerking met de Rijkswacht van Blankenberge een informatieavond oveÍdrugspreventie bij jongercn

Deze avond wordt ingericht voor ouders en opvoeders en is niet bedoeld voor dejeugd.
De vergadering gaat door in de raadszaal van het gemeentehuis en begint stipt om 19.30 uur
Het aantal deelnemers is beperkt tot40. Zijn er meer geïnteresseerden dan wordteen wachtlijst aangelegd

en worden die mensen uitgenodigd op een latere datum.
Vooraf inschrijven is noodzakelijk en kan vanaf nu tot uiterli.jk 3l augustus 1996 ten gemeentehuize bij
A. Allemeesch.

J. Samíjn
Schepen Jeugd



OPENBARE WERKEN

De werken te Houtave ztn voor wat het ord? rgrcnds brengen van de nuÍsleidiigen. en heÍ plaatsen van

de openbare verlichting betreft, gestaÍ op l5 april, en in de loop van de maand juni geëindigd.

In tegenstellin8 met wat in het schrtven van 3 april 1996 werdaangekondigd is de aannemer Descamps
uit Marke niet begonnen op I juni met het plaatsen van de riolering in de Kapellestraat.
Na herhaaldelijk aandringen heeft hij tijdens de werfvergadering van 28 juni 1996 voorgesteld de werken
aan le vangen op maandag 19 augustus.

De aannemer maakt zich sterk alles binnen de door het lastenboek voorziene tijdschema uil te voeren:
we zullen zien !

De werken aan hetpompstation en depersleiding, uit te voeren doorde firma Vanlerberghe uit Diksmuide
zullen starten op maandag 5 augustus 1996.

Plechtige inhuldiging op vrijdag 7 juni 1996

Het was BurgemeesteÍ Culpers, een geboren en getogen Meetkerkenaar, die het s) mbolische lint op
vrijdag 7 juni 1996 te Meetkerke Dorp mocht doorknippen in het bijzijn vàn tal \an prominenten,
waaronderde heren Decraemer, afdelingshoofd van het bestuur der wegen. \4'est-VlaandeÍen, Declercq,
provinciaal directeur van de technische dienst, gemeenteraadsleden, OCMw-leden,ínensen van de Nieurre
Polder vut Blankenberge, ingenieurs van de nv Aquafrn, afirbtenaren van de nv Ekcrrdbel, en talrijke
inwoners uit Meetkerke, die zich niet door het wispelturige weer lieten afschrikken.

Fnerovarre rvreerrenxc ne T
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In zijn toespraak gaf hij een korte histoíek van de realisatie, en een overzicht van de kostprijs: de

volledige opschik heelÍ een 51 miljoe .ft gekost waarvan ll tilioen Íen laste van Zuienkerke. Alle
aanwezigen kregen een verzorgde map, waarin de werken die de laatstejaren aan bod kwamen uitvoerig

beschreven werden

Op de tonen van de Bremers slraatmuzikanten uit Blankenberge maakten de genodigden een wandeling

in het dorp, en toen BurSemeester Cuypcrs opiep om hetglas te heffen opMeetkerkewas de belangstelling

groot.

Tot in de late uunjes werd menige Straffc Henddk gedronken op het heil van MeetkeÍke.

Prettig om te vernemen is wel dat het Sanse feest niets heeft gekost aan de gemeentekas: zowel de

aannemer. de heerVanden Broecke. als het studiebureau Lobelle, als ElecÍabel hebben hun ( milde) duit
in het zakje gedaan.

,



MILIEU

Wegens de veelvuldige klachten die ons bereiken over de plastiek lintjes die onpraklisch zijn om de

zakken toe te binden, heeft het gemeentebcstuur geopteerd om in de toekomst huisvuilzakl<en met
trekbandsluiting aan te kopen (de kraag wordt met een eenvoudige handeling gestropt).De nurtige inhoud
van de huisvuilzall<en met trekbandsluiting vergroot ten opzichte van de zakken met sluitlint.
De kleur en de kwaliteit van de nieuwe huisvuilzakken blijft ongewijzigd.

I. HUISHOUDETIJKE AFVATSTOFFEN

* Veldwetboek : art. 89 punt 9.

Het is verboden vuur te maken in het open veld op een afstand van minder dan 100 meter van huizen,
bossen, heiden, hagen, boomgaarden, graan, stro en dergelijke.
M.a.w. het is in de dorpskernen en woonzones van de gemeente nagenoeg uitgesloten \ uuÍ te maken
zonder in overtreding te zijn met dit artikel uit het veldwetboek.

*Afialstoffendecreet ( 2 julí 1981, gewijzigd op 20 april 1991).
Het zich ontdoen van huishoudelijke afvalstoffen wordt bij gemeentelijk reglement bepaald. In Zuienkerke
bestaat eÍ een reglement voorhetophalen van huishoudelijk afval, verpakkingsmateriaal. papieren karton,
glas, grof huisvuil en snoeiafval.

* Wet op de luchnerontreiniging ( dd. 28 december 1961 en het KB van 26 jrli l97l ).

Afvalstoffen vernietigen in openlucht is VERBODEN. behalve plantaardige afvalstoffen aÍtomstig van
tuinen. onlbo\sing en \ an landbouuactiviteiten.

2. INDUSTRIELE AFVALSTOFFEN

Dit zi.jn afvalstoffen die ontstaan ten gevolge van een industriàle, ambachteltke of wetenschappelijke
activiteit.
Ondememingen die door hun werkzaamheden industrieel afval doen ontstaan moeten deze op eigen
kosten verwijderen. Dergelijke afvalstoffen kunnen verwerkt worden binnen de onderneming zelf, indien
zij daar een vergunning voor heeft; of ze kunnen getransporteerd worden naar een inrichting die een
vergunning heeft voor het verwerken/verwijderen van afvalstoffen. Het spreekt vanzelfdat mogellkleid
3, het verbranden van afval zoals autobanden, plastiek e.d. in openlucht ten strengste verboden is. Het
begrip " industrieel afval" moet ruim worden gezien. Vuile olie biivoorbeeld behoort er ook toe.
Daarom mag afvalolie niet worden verbrand (tenzij men een vergunning heeft vooropslagen hetzuiveren
van afvalolie).
De olie dient verplicht verwerkt te worden in de daartoe vergunde inrichtingen.

l0



ALGEMEEN BESLUIT

Het verbranden van welk afval dan ook in de dorpskemen en woonzones is verboden Ten lande

mag men uitsluitend landbouwafval (organisch matedaal) verbÍanden en dat enkel op voorwaarde

dat de afstand van minimum 100 meter tussen standhaard en gebouwen, bossen, heiden, hagen en

dergelijke gerespecteerd worden.

3. OPEN HAARDEN, HOUTKACHELS, ALLESBRANDERS

Enkele maanden geleden verscheen debrochure "LEEFBAAR VLAANDEREN 2002", uitgegeven door

hetvlaams ministerie van l.eefmilieu, en waarin als besluit vemeld staat dat allesbranders enkel gestookt

mogen worden met onbewerkt hout en steenkool. Het verbranden van huisvuil in een allesbrander is dus

verboden.

De milieudie st.

Het bodemsaneringsdecreet werd goedgekewd op 22.02. 1995.

Het decreet heeft als doel de verwerver van een grond te beschermen.
yanàf I oktobet 1996 bent u verplicht om bij sluiting van een overeenkomst tot overdracht van gronden,

bij de OVAM een bodemattest aan te vÍagen.

Gaat het om gronden waar activiteiten plaatsvinden (of plaatsvonden) ofinrichtingen zijn (ofwaren) die

bodemverontreiniging kunnen veroorzaken, moet u eerst een bodemonderzoek laten uitvoercn.
Aanvraagformulieren voor een bodemattest kunnen bekomen worden bij de OVAM of bij het
gemeentebestuur, elke werkdag van 9 uur tot 12 uur.

LANDBOUW

De vereniging "Koninklijke Angora kleinveeclub- Brugge",met als secreta s Jean-Pierre Van Gheluwe

uit de WeimansÍaat te Zuienkerke, organiseen ditjaarhet gemengd provinciaal kampioen§chap voor
neerhofdieren -1996,

Deze wedstrijd zal plaatsvinden in de beurshalle te Brugge op datum van 9 en l0 november 1996.

Naast het hoofddoel: de tentoonstelling van officieel erkende rasneerhofdieren zullen er tal van

nevenactiviteiten, die vooral de jeugd aanspreken, uitgebouwd woÍden.

Naast dit alles is er ook nog een unieke voorstelling voorzien van alle nog bestaande Belgische rassen

van schapen en ook de duivenliefhebbers zullen aan hun treklen komen.
11

DE



CULTUUR

Nogmaals hartelijk dank aan alle medewerkers en sympathisanten van " Een dag vol muziek te Zuienkerke
t996."
Het was een muzikaal festijn en een culturele prestatie van mensen ter plaatse.
" Dit initiatiefis voor herhaling vatbaar" werd gezegd.
Daarom is op 2 maart 1997 een tweede editie gepland.
Wellicht zijn er nog verborgen talenten- muzikanten-zangers die nog niet aan bod kwamen.
Nu is er ueer gelegenheid. Niet aarzelen.
De muziekcultuur is één van de bronnen van diepe menselijke vreugde.
Leve de muziekl

Tommy Verburgh en Sioen Henri.

Op zondag 8 september 1996 neemt
Zuienkerke voor de eerste maal deel aan

Open Monumentendag. Het thema van dit
jaar is : " Zorg en zin voor kleur".

Het lokaalcomité onder leiding van.r.rep?,?
tan cultuur Alain De y/ie8Àe opteerde voor
de openstelling van de vier kerken. Het
centraal infopunt is echler her gemeenrehui..
dat die dag geopend zal zijn van l0 uur
's morgens tot 18 uur.

Alle belangstellenden kriigen daar een folder
over onze kerken en een uitgestippelde auto
of l'ietsroute. Alvast een voorsmaakje.

t2



De Sint-Bavo en Machutusketk van HoutawdateÍend uit de 13de-14 de eeuw, werd midden lTde

eeuw herbouwd met westbouw en koor.

Het rijke barokmeubilair omvat twee altaÍen, een koorgestoelte. kerkmeesterbanken, een communiebank

uit 1680 en een kansel met biechtstoelen uit de 18de eeuw.

Daarnaast herbergt deze kerk nog prachtige schilderijen uit de de 17de -l8de eeuw.

Te Meetkerke slaàl de kerk van O,-L-Vrou$' tenherfielopneming.

Deze in oorsprong eenvoudige l3de eeuwse kuiskerk kreeg rond 1520 een geveltoren'

De zoldering is met figuratief rococostucwerk veÍsierd.

Naast mooi barokmeubilair bezit de kerk een laatgotisch devotiebeeldvan O-L-Vrouw met Kind' dat

volgens de overlevering door Blankenbergse vissers in volle zee werd gevonden

De Sint-Bbrtholomeuskerk ra Nieuwmun§rer in oorsprong een vroeggotische kÍuiskerk heeft van de

middeleeuwse aanleg enkel de achtkantige toren en de noordeÍkruisbeuk bewaaÍd. De kelk bezit een

Íenaissancistisch houten portiekaltaar van de hand van Hiëronymus stalpaert met vijftien
rozekransmysteries. geschilderd door Jan Bartholomeus

Tenslotte staat er in de dorpskom van zri?nterke de sint-Michiels&erl. met lomaanse westefiolen. Het

1Sde eeuwse meubilair is hoofdzakelijk in barok- en rococostijl

Deze kerk is eigenaar van een prachtig orgel en een marmcren doopvont met koperen deksel'

Het loont dus de moeite om op 8 september 1996 deze kerken eens te bezoeken, waar een deskundige

gids u de nodige informatie zal geven.

Er zijn Íeeds 110 abonnees. Een succes en we hopen dat ons eerste nummer u aangesproken heeft'

ln oktober verschijnt het tweede nummer.

Wie een artikel wil schriiven, zijn we heel dankbaar, maar uw tekst moet afgegeven zijn tegen 10 september

wie wil kan zich nog steeds abonneÍen op Heemstede:

prijs: 250 frank of 350 ftank (steunabonnenment) te storten op rekeningnummer 800-2234493-79'

Sponsors zullen worden aangeschreven in de maand augustus om hun steun te vmgen.

Redactieadres: F Verburgh , Meetkerkestraat 18, 8377 Zuienkerke.

J.Boussemaerc
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JEUGD

Onder impuls van een stuurgroep werd moeizaam gewerkt aan de realisatie van de eerste Roefeldag te
Zuienkerke op 29 juni 199ó, voor kinderen van 6 tot 12 jaar.

Bedrijven werden bezocht op zoek naar medewerkers. Iedereen was onervaren: het werd aftasten,
onzekerheid, een zekere angst en toch: we moester enkele bedrijven bedanken en een afspraak maken
voor volgend jaar omdat we reserve hadden.

De kinderen werden in 9 groepjes verdeeld, die elk deelnamen aan 3 activiteiten. De 9 medewerkers
waÍena Acta Prcss, Koen Beírefis, Walter De eyere, lnntpo, Eric Lucker Polderwiwl ex de lhge\\Ltrhoeve.
Voor de jacht was er A Ao s Decloedt en Jon Lucker. àls Í^ÍÍenvanger Urbain Netrirk.

De kinderen werden feestelijk onthaald en verwend met een tsje, een fruitsap.je en een frisdrank. Op het
menu stonden frietjes met een muzikaal sausje van Wimpy Flater.

We mochten genieten van de generositeit van vele sponsors.
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Tal van mensen werden bereid gevonden om de groepjes te begeleiden, stand-by te zijn op de bedrijven
ofte zorgen voor veilig en ludiek vervoer.
3 busjes, 3 traktoren met karren, 2jeeps en 4 go-carts reden - kleurijk versierd- door de gemeente met de
joelende kinderen onder het waakzame oog van onze veldwachters.

Alle bedrijven zorgden voor een fantastisch onthaal en een leerrijke uiteenzetting met een doe-moment.
Met de secretaris als "barman" en de burgemeester als "plongeur" kegen we frisse drankjes opgediend
in nette glazen.
Waar de vraag voorafwas of het " roefelen" of"foefelen" zou worden, kegen we na afloop de bevestiging
dat het initiatiefheel geslaagd was.

29 iuni was een dag zonder politieke kleut waar leraa6 van de verschillende netten samen werkten.
Waar leeftijd, stand, deelgemeente van geen tel was, een dag om u tegen te zeggen.

50 grote mensen droegen hiertoe hun steen{e bij. Wij zullen aan hun deur kloppen voor Roefel 97.

Alvast heel hard bedankt in naam van de stuurgroep en de kinderen.

J. Samijn
Schepen Jeugd.

ONDERWIJS

Joël Boussemaere schreef voor de zesde klassers een nieuw boek.

" Een marathon, een uitdaging !" is de titel van een nieuw lessenpakket in boekvorm uitgegeven.
In opvolging van 'ilonge Bruggeling, ken je zeehaven", maakt de directeur van de gemeenteschool

Zuienkerke een boek in verband met het ontstaan, de geschiedenis van de mamthon. Dit naar aanleiding
van de lode uitgave van de Guldensporen-marathon Kortrijk-Brugge. De auteur is secretaris van de vzw
Guldensporen-marathon.

Een kleine 1000 exemplaren werden veflonden naar de scholen die zich ]angs het parkoers Kortrijk-
Brugge bevinden. Deze lessuggesties zijn opgemaakt voor de leerlingen van het 6de leerjaar.
Wie belangstelling heeft, kan deze uitgave vinden in de bibliotheek van Zuienkerke.
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Aan alle mensen die hun kinderen met de wagen naar school of de speelpleinwerking brengen, wordt
gevraagd hun auto op een geooÍloofde manier achter te laten.

Parkeer uw wagen volgens het toelaatbare van het verkeersreglement.

Wildparkeren zal wanneer het een gevaar inhoudt voor overstekende kinderen ofvoorbijrijdende fietsers
beboet worden.

De veiligheid van kinderen gaat immers boven het bekmg van "mijn gemok".

rO TIPS OM VEILIG NAAR SCHOOL TE GAAN

l. Zorg ervoor datje kind gezien wordt in het verkeer
2. Laat je kind de veiligste weg naar school nemen.
Dit is niet noodzakelijk de kortste weg. Toon je kind de plaatsen waar het veilig kan oversteken. Loop of
fiets een aantal keren metje kind mee.

3. Zorg ervoor datje kind 's morgens niet overhaast naar school moet veÍrekken
4. Aan een oversteekplaats voor fietsers hebben fietsers geen voorrang.
5. Handen horen op het stuur, voeten op de pedalen.

6. Voetgangers onder de l0jaar en fietsers onder de l2 jaar laatje niet zonder begeleiding in hel verkeer
7. Breng je je kind met de wagen naar school? Laat je wagen op enige afstand van de school staan en
breng je kind te voet tot aan deschoolpoort.
8. Fiets in orde? Licht? Remmen? Reflectoren? Ketting'l Pedalen? Hoogte van her zàdel? Bel? Banden
voldoende opgepompt ?

9. Een bredere en aangepaste bagagedrager op de fiets laat toe om de boekentas degelijk te bevestigen.
10. Zorg voor een degelijke snelbinder en let op voor het terugspringen bij de ber estiging ervan.

Dan: v.ilk naal s.hoat ABB

Marc Timmerman
veldwachter

ABBÀ
tetze*etlngen

MICHET BEIRENS
ERNA WLLEMS
Oosterulse Steenweg 92 - 8377 Houtave - Zuienkerke

tel.050/31 97 39 - f t: 050/31 11 5l

ALIE VERZEKERINGEN
EYPOTHECAIRË LENINGEN

AATOFINANCIERING

En vooral een vakbe*wame semice
l6



Georges & Clara
SNAUWAERT.MEYNS
Vogevuurstroot 11, 8377 Zeienketke
Tel. 050/31 49 47 - Fox 050/31 10 88

Georges & Filip SNAUWAERT
Beheer von londbouwgoederen
Vogevuursïroot 17. 8377 Zuienkerke
Íè.050/31 49 47 - Fox 050/31 l0 88

bvöa VEE-LIK
Vloelboor veévoeder
Oeorges en Peter Snouwoerl
Vogevuurslrool 17, 8377 Zu enkerke
Íel a51l31 49 41 Fox 050/31 l0 88

bvba IACLA
VogevuursÍooi l7
8377 Zuienkerke
ïel 050/31 49 47
tox 050/31 l0 88

Tea-Room
ï ZandlopeÍtje
Zeedijk
8380 Zèeb'rugge
Tel. 050/54 41 05

Voor AA^ILEG, RENOVATIE ën
ONDERHOUD van TUINEN

Kris TAGROU
TUINARCH!TECT

. Íekenen von ontwerp
en bèplontingsplon

. Zooien von gozons

. BeplontingsweÍken

. Plootsèn von ofsluiïingen

. Leggen von tuinPoden

Dudzeelsesteenweg 489
838O Dudzele
fel, OSOE9 a4 26

à_[0[illlLS
BVBA

MC€TIíCBIíCSIBNNI I7
8377 ZU|CT{IICSTC

Ícr.. 050/41 75 52

vor.r.cDtoc nnN €Ínt o€t{
IT MCB. €II SCHEIJNI'JCNT
iNCÉCT. CÍT BCTONIU€BIí

JeJ /l4avhzilx,n

to- k*ldriln 14"?zk4h,t

(o5o) 3/ 2í /6
Aa4u"a 88 - 8377 /l//àlà.é"



Met vriendeliike groelen

DESIMPEL
WENDUINE

BRUGSESTEENWEG 93
TOONZAAL - BURELEN:

050/41 31 56 - FAX 050/42 92 20

BRUGGE
KRAKELEWEG 55

SOOO BRUGGE
050141 43 07

BOUWMATER[AtENI

GEVELSTENEN
VLOER. EN WANDTEGELS
DEPOT ZAND EN GRINT

BlW BE 415 555 324

lare,ooe Shn"/, - 1e.a Qaan

Doslhofl
Johnny en Eli Vqn Assche-Jonssens

DoelhoÍstrqot 40
8377 Nieuwmunsièr
Iel. O5Ol41 41 26

Gesloten op dinsdog
beholve juli en ougustus

. TERRAS

. FEESTZAAL 40 PERSONEN

GEVARIEERD
ASSORTIMENT
. BROOD
. KOEKEN
. CEBAK
. PRAI-INES

ALSOOK RUIME KEUS
FIJNE CHARCUTERIE
EN KÀAS

BROOD- EN BANKETBAKKF,RII

KEERSBBILCK M.

DORPSPLEIN 4
DUDZELE
TEL. 050/59 9l 88

Men bestelt oon huis

s(HnuNUCní€N - t{€ur€ s
P.V.(.-RnmCN - DCUB€t{ - ROLLUIíCr{

DIRI{
VRNTORRC.Í|JIRCRICN

Brugsestèenwég l
8377 NieuwmunsteÈZuienkerke

Tel.050/41 89 ó3
Fox O5Ol42 85 32



BIBLIOTHEEK

Binnenkon is ook de bibliotheek aan vakantie toe. Wij sluiten onze deuren vanafT augustus tot en met
l7 augustus.

Vanaf l7 juli mag u l0 boeken ontlenen en u mag ze 6 weken houden.

Vakantie is de uitgelezen periode om je te ontspannen ofje te verdiepen in een bepaald onderwerp.

Boeken lenen zich daartoe uitstekend. In de bib vind je een uitgebreide collectie met o.a. spannende,

leuke, romantische en informatieve boeken voor alle leeftijden.

Binnenkon pakt de bibliotheek uit met een groot aantal nieuwe §trips. Een stripverhaal kan een leuk

tussendoortje zrjn voor de kinderen tijdens de lange vakantieperiode.

Hier volgt een greep uit het gevarieerde aanbod van dc nieuwe reeksen:

',toor de kinderen rmaf 7 jaar: - De smurfen
- Johan en Pirrewiet

\ooÍ de kindeÍen vanaf 9 jaar - Guust
- Papyrus

voot de jetgd vanaÍ 12 jaar - Yoko Tsuno
- Sam

EEN PRETTIGE VAKANTIE EN VEEL LEESPLEZIER !!!

Matleen

In het teken van dè mzdz is reeds het derde boek van de zuienkerkse schrijfster Katrien vervaele

Het venelt het levensverhaal van het meisje van Yde, een meisje voorbestemd om geofferd te worden

Het verhaal speelt zich af in 69 na Christus, hetjaar van de grote opstand tegen de Romeinen.

Het thema van offer en dood sluipt als een rode draad door het boek. De maan vormt een tegengewicht.

Met haàr steeds terugkerende cyclus is de maan wel het symbool van alles wat zich hemieuwt, het

symbool van de hoop.

De aanzet tot het schrijven van dit boek was een artikel in een archeologisch tijdschrift van een zekere

dokter van der Sanden over een tweeduizend jaar oud veenlijk dat op 12 mei 1897 door twee arbeiders

werd ontdekt.
In het teken van de maan is een boek voor volwassen, dat ook doorjongeren kan gelezen worden Hettelt
119 bladzijden en kost 495 frank.

l9
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SPORT EN VRIJE TIJD

Fotofietszoektocht
Op zondag 18 augustus 1996 richt de SpoÍraad Zuienkerke haar jaarlijkse fotofietszoekrocht in. De
fietstocht stan dit jaar in de gemeente Zuienkerke en het parcours omvat een afstand van een l2-tal
kilometer.
Men kan zich laten inschrijven vanaf 13.00 uur in het cafetaria van de gemeenteschool te Zuienkerke. De
deelnameformulieren moeten binnengebracht worden voor 17.00 uur
De prijs bedraagt 60 frank peÍ deelnameformulier

SReelerwedstrijd
Zondàg 29 september 199ó organiseert de Sportraad voor de eerste maal een skeelerwedstrijd. Deze
wedstrijd zal doorgaan in de Vagevuurwijk te Zuienkerke.
Verdere inlichtingen zullen nog via de lokaie pers medegedeeld worden of u kan ook meer informatie
bekomen bij de voorzitteÍ Alain De Vlieghe, rel. 41.55.42.

Wandelen mel de Zuienkerkse Sportraad
De Sportraad is aljaren lid van de Vlaamse Wandel en Jogging Liga als organisatiecomité. Volgendjaar
is het reeds voor de 20 ste maal dat de wandeltocht door de Meetkerkse Moeren ingericht wordt.
Heden is de Sportraad van het statuut als organisatiecomité overgestapt naar \\.andelclub.
Wie interesse heeft om zich bij de wandelclub van de Zuienkerkse SpoÍtraad aan le sluiren. kan contact
opnemen met de voorzitterAlain De Vlieghe, tel .41.55.42 ofde secretaris Frank] Coelhals. rel. ,11.81.87.

De bedoeling is dat wij met onze club ook daadwerkeli.jk regelmarig gaan \\andelen.
Op zondag 25 august ,r /99ó stappen wij mee tijdens de l4de Bezantentocht in Koekelare.
Deze wisselbekertocht stan aan zaal Zuidhove. Ichtegemstraat te Koeklare. Men kan er starten vanaf 7
uur tot l5 uur en men heeft er de keuze tussen volgende afstanden: 6 - 12- 22 - 35 of 42 km. We vertrekten
gezamelijk naar Koekelare na de middag aan de gemeenteschool in Zuienkerke.

Op zaterdag l1 mei 1996 werd de fbnkelnieuwe Vierkerkenroute feestelijk en ludiek ingereden.
Het ziet er naar uit dat dit een schot in de roos wordt.
Tot op heden vlogen er reeds 930 fietsroutefolders de deur uit.

J. Samijn, Schepen Toerisme
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foto: "pIet htiqe inhuIIiqínq vierkerkutnurt

Even kennismaken mct voctbalclub VK'liansporl De Rese vzw.
Wij zijn aangesloten bii de Koninklijke BedriiUssporrbond. De tselgische Voerbalbond. Wij besraan reeds
sedeÍ l972.Sinds enkelcjaÍen zijn wij meer "Zuicnkcrks ' geworden : ons caÍë lokaal was café Nele. Nu
vertoeren we in de Nieuwe Blauwe Torcn. Ons thuisteÍrein is het voctbalplein van Meetkerke.
Enkele bestuursleden en spelers zijn woonachtig te Zuienkerke of net buiten de grenzen van Groot-
Zuienkerke. Ook onzc sponsor woont in't harric van Zuienkerke. Bijgevolg mogen wij ons wel een
Zuienkerkse club noemcn.
wij trachten echter nog meer Zuienkerks le worden! I)aarom vragen wij aan de voetballende jeugd
(vanaf lójaar), die interesse heeft, ons te kontakteren en desgevallend zich bij ons aan te sluiten.
De competitiewedstrijden wordcn van begin septembcr tot eind april op zaterdagnamiddag (15 uur)
gespeeld.
Naast de voetbalwedstriiden komen ook enkele acriviteilen aan bod om onze clubkas te spijzen:

l5 Ítugu.ttu.t 199ó rornmehnurkt etl VfuLunse Kennis
13. 11en l5 septenfier 1996 gauibollittg

Dit alles gaat door in de Nicuwe Blauwe Toren-
Tot binnenkort.
Het bestuur
LAROCK NIKO tel. 050/28.01 .58 (liefst na I9 u.)

2t
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Op zaterdag 14 apÍil 1996 organiseerde de pingpongclub een jeugdtornooi.

22jongeren namen deel aan deze wedstrijd.
uitslagen :

8 tot 12 jaar I

12 tot 14 jaar I

Il Íot l6 jaar :

L Thomas Benrem
2. Demuynck Sven

3. Goethals Thijs
4. Goethals Tom
5. Bossaert Joris
6. Van Ryckeghem Stefaan

7. Toumoy Yves

8. Deschoolmeester Charlotte
9. Demaecker Nick
10. Van Renierghem Broes

1. Verheye David
2. Blomme Martijn
3. Van Ryckegehem Steve
4. Traen Michael
5. Verstraete Andy
6. Veffiest Mathias

l. Delcourt David
2. Demuynck Arne
3. Niville Quinten
,1. Braet Dries
5. Fransoo David
6. Van Renterghem Bram

VERENTGINGSLEVEN

Voor de komende maanden heeft Vakantiegenoegens heel wat activiteiten gepland.

Op 4 augustus vindt de jaarlijkse midzomerwandeling en barbecue plaats

Startsein wordt gegeven om 15 uur aan de kerk te Zuienkerke.
De barbecue begint te 18 uur in de gemeenteschool.

Aan beide activiteit€n kan afzonderlijk deelgenomen worden.
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Op 31 augustus te 7 uuÍ vertrekt men met ecn luxecar. aan de kerk te Zuienkerke om de Lesse af te
varen,
Voor de mensen die het niet zo zien zitten om in een bootje rond te dobberen, is er een stadswandeling
voorzien in Dinant.

De prijs voor dit allesl

eenpersrx»tskuittk
h?cpe^t)utskíiak

950
750
100

I050
850
500

inschtiivi ge i lichtingen
Romain Van Belle. Nieuwe Steenweg 106,8377 Zuienkerke, re1.41.35.62
Filip Bouckaeft. Nieuwe Steenweg 122. 8377 Zuienkcrke. te1..12.58.2,1

Op I I juni werd het nieuwe bcstuur gekozen van dc Kathoiieke Vereniging van Landelijke Vrouwen
Zuienkerke.
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yooraiÍ.§rel: Monique Dewulf, echtgenote René Claeys
P/oorr. E.H. Sioen
.§ecrerarisr Sabine Decloedt, echtgenote Michel Van Vooren

Agrare runnooordelij k?. Godelieve willem, echtgenote Gabriél Dejonckheere

G ev e s Ív e rLt nf,t oo rd e líte: Monique Dewulf
PasÍoraal verantwoorclelrke: Gabriëlle AIlemeesch, echtgenote Michel Van Loocke

Hilde Bulthé, echtgenote Ghislain Van Belleghem

G eaífiste rant n*oordelute: Mireille Versyck. echtgenote André De Muynck
Annick Vandewalle, echtgenote Dominique Cocquyt

Ontspanningsverantrtooldelrke: Nicole Van den Bossche, echtgenote Luc Deschoolmeester
Karine Van Moerbeke, echtgenote Dirk veÍriest

Reirventnrn ounleltjle: \4ireille VeÍsycl
Marie-Anne Delodddere, echtgenote Roger Linskens

J.r20-ers: Gabriëlle Allemeesch
Rosa Tilleman. echtgenote Hubert Bonte
Annie Ballegeer

Afgevaardigde milíeuru4d: Monique StÍoo. echtgenote Willy Danneels

Afgevaardi gde cultuurraad: Marie-Anne Deloddere

De Pàrochieraad en de KVLV Zuienkerkc organiseren op l8 augustus 1996 een viering "50 jaar
Schoeringekapel".
De vie ng bestaat uit een hedevaarl en een vterirlg aan de kapel. De bedevaarl vertrekt om 14 uur aan de

Blankenbergse Dijk en gaat via de Schoeringedreef naar de kapel.

Langs de Blankenbergse Dtk is tijdens de Tweede Wereldoorlog een verdwaalde Vl terecht gekomen.

Dat was de rechtstreekse aanleiding om de kapel te bouwen. Vandaar dat de bedevaart daar stan. Op een

weide aan de kapel zal dan de viering gehouden worden.

Die bestaat uit zang en dans. Zoals het bij elke bedevaalt past, kan er ter plaatse ook wat genuttigd

worden.

Op zondag 25 augustus viert Nieuwmunster haarjaarlijkse Bartholomeuskermis.

Oude ambachten en volksspelen zijn weer van de partij.
Mensen die graag prondelen, kunnen contact opnemen met café Doelhof, tel.4l.4l.26.
Een standplaats kost 300 frank en bedraagt 5 meter.

Verder is er in de namiddag een wagenspel voorzien en een muziekoptreden.
's Avonds wordt de ganse boel opgevrolijkt met een disco.

Allen daarheen.
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i}ÀCKEiTS iIUGO
ELECTRICITEIT * SANITAIR -

CENTRALE VERWARMING -

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

- 
G ER EG I STREERD AANN EM ER

- NIEUWBOUW EN VERBOUWING
- E RKEN D BRAN D E RTEC H N ICU S
- H E RSTELLI NG H U I SHOU DAPPARATEN

ASWEBO
AANNEMERSBEDRIJF NAAI\4LozEVENNoorscHAP

lndustriepark - Drongen 26
9810 Gent

--I:-*;



dliinlk nnqlnlf @ns
Blonkenbergsesteenweg 3l - 8377 Zuienkerke
Tet.050141 42 63
Fox 050141 72 32

ALLES VOOR DE TUIN

zooi en plontgoed, bloembollen, peíkplonïen, groszoden, potgronden, turt sierschors
meststoffenr orgonische, biologische en ondere sproeistoffen blologische en scheikundige
ïuingereedschoppen,
tuinversieringen: wiïsleen beelden, kobouters ed
broeikossen, seíes, loddeís'solide', borbecues voor binnen en buiten
luinmeubelen LAWN COMFORÍ, kunsïstof in 10 versch llende k euren mei gorontie von 5 joor
oluminium sieÍmeubelen
induslrièle gossen: zuuísïoÍ, sïikstof, orgon, luchï, helum, woterstoÍ, propoon 1ot bollongos
medische gossen: zuurstof, lochgos, lucht e.o.
horeco gossénr koolzuur (topinst) en Guinness gos (lopinst)
olle mogelijke veípokkingsgossen voor voedingsworen
GRASMAAIERS, ZIÍMAAIERS, TUINTRAKTOREN, TU NFREZEN, MOIOCULTEURS,
KENINGZAGEN, HOUTHAKSELAARS, BOSN,IAAIERS, BLADBLAZERS

. Ëigen herstgldlenst . eigen slíjpdienst voo. tÍommels en ketiingen . deskundlg odvies
. degelijk mofèriool

Zo de
beleggingsstrategie

Zo de bank
ln de KB{ondsenwaaier zit beslisteen belegging die

Van obligaties over aandeleo tol vaslgoed
Van regionale lot inlernalronale spÍeiding.
Van éénmunl- tot éenbeursbeleggingen.
P.ospecrus en,nloÍmane vindr u in elh XB-kaniooí.

(REDIETBANK THU S 8 J DE BÀNI( VAN N EB

SCHILDER, EN DEKORATIEBEDRIJT

BRAEM HERMN{

.IVXIMANSTRAAT 17

8377 ZUIENKERXE

TEL.,&{X 010/31 26 28

Schilder e n be hangwerke n

Spuite wr, íreetkleuige afwerking op wanden

P laqt $ e n t) a n v I o e r b e kle ding

*** Gfati. aàJip. ***

KB-Beleggingen



POLITIE

Ingevolge art. 50 § 6 van het veldwetboek is iedere eigenaar of huurder van gronden verplicht om distels

en andere gewassen die schadelijk zijn voor de landbouw te verdelgen of op één of andere manier de

bloei ervan te beletten.
De schadelijke distels ztn: akl(erdistels, speendistel, kalejonker en kruldistel.
Door de politie zal stieng toezicht worden gehouden op de naleving van voormeld artikel en overteders
zullen dan ook verbaliseerd worden.

Marc Timmerman heeft met succes ztn eerste jaar afgesloten aan de West-Vlaamse politieschool.
Vanaf I juli 1996 zal hij naast hoofdveldwachter Joël Decloedt optreden als veldwachter

GEZONDHEID

Nu de vakantie voor de deur staat en de meeste onder ons naar andere oorden vertrekken, willen wejullie
enkele richtlijnen geven vodr de samenstelling van uw reisapotheek.
* Zonnecrème met een hoge beschermingsfactor
* Insectenwerend middel voor het lichaam + insecticide voor muggenet
* Geneesmiddel tegen reisziekte
* Ceneesmiddel tegen jeuk en allergieën
* Aan gepaste producten voor baby ot' kind (onmisbaar: speciale rehydratatieoplossing verkrijgbaar bij
de apotheker)
* Geneesmiddel tegen diarree
* Geneesmiddel tegen pijn en koorts
* Splinterpincet, schaar, thermometer
* Steriele iniectiespuit
* Steriele compressen, sparadrap
* Ontsmettingsmiddel
* Reservestrip van de gewone geneesmiddelen

bnn : OntrcntGP.o tlsrys 9ó 97
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Kanker.
Een ziekte die niemand koud laat.

Er is niemand die er niet mee wordt geconfronteerd.

Misschien hebje zelf de ziekte, of ben je er -gelukkig- van genezen.

Ongetwijfeld lijden er mensen aan kanker uit je omgeving: een familielid, een vriend.een collega, een

klasgenoot.
Je voelt je machteloos, je wil, maar je kan niet helpen, of toch...

Je kan ongetwijfeld helpen en dit heel binnenkort.

Wij zoeken mensen voor het week-end van 7 en 8 september 1996 voor de actie

"Kom op tegen Kanker".

Tijdens dat week-end worden in heel Vlaan dercn wtplanlies, kalanchoës' hui§ aan huis veÍkocht tegen

200 fr
Met de opbrengst worden projecten voor kankerbestrijding gefinancierd: kinderkankerprojecten'

psychosociale hulpverlening aan patienten en hun omgeving en palliatieve initiatieven.

Wij doen langs deze weg een opÍoep naar alle mensen van "goede wil".
wij richten onze oproep tot alle individuen maar ook tot de verschillende verenigingen om hun mensen

warm te maken.

Wij denken aanjeugdbewegingen, seniorenverenigingen, sportclubs, cultuurverenigingen, sociale werkers'

gemeentelijke adviesraden, scholen. vrouwegilden
Voor een vlot verloop kunnen wij zeker eer, 251al meue, gebruiken. Gezien de uitgestrektheid van

onze gemeente hebben we ook mensen nodig die met hun wagen willen rijden. Wij willen niet enkel de

dorpskemen bereiken maar alle inwoners van Zuienkerke, tot op de meest afgelegen plaat§en.

wij zullen de ,.ri§ aa n huis verkoop otganiseren op zaterdag 7 septefiber eí Ínel eventuele restanten

tijdens Open Monumenlendagaan de ketken staan op zonddg I september.

Als we met voldoende mensen zijn kunnen we de actie doen slagen openkele uren tijd.

De Vlaamse kankerliga vraagt d ngend naar gegevens van medewerkers uit onze gemeente. Daarom is

een eerste vergadering dringend, en verwachten wij zoveel mogelijk vrijwilligers op

DONDERDÀG 18 JULI T996 OM 20 UUR

in de ruadzaal van het gemeentehuis.

Met dank voor de medewerking.

J Samijn
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Nu het zomer is wordt uw tuin weer een deel van uw leefruimte. Hebt u er al eens aan gedacht dat in uw

tuin risico's àanwezig zijn.Daarom enkele tips voor een veilige tuin.

STRUCTUUR VAN DE TUIN
* Paadjes begaanbaar houden
* Elektrische kabels beschermen
* AanslLlitingen voortuinverlichting
* Afmsteringen en poortjes nakijken

met waterdicht materiaal uitvoeren
op schcrpe uitsleeksels of roestplekken

GIFTIGE PLANTEN
* Let op met giftige planlen in de tuin. vooral bloemen en bessen trekken kinderen aan.

Enkele voorbeelden:
Bereklauw - Mahonia - Gouden Regen - Taxus

TUINGEBEEDSCHAP
* Gebruik nooit electrisch aangedreven toestellen bij nat weer
* Gebruik de grasmaaier volgens de instructies: met grasopvaflgzak ofbeschermklep opde uitwerpopening.

Maai geen gras op 'blote voeten'.
* Blijf altijd met uw handen buiten het bereik van de messen.
* Laat geen werktuigen rondslingeren in de tuin: berg ze veilig op buiten het bereik van kinderen.

GEBRUIK VAN PRODUCTEN
* Lees en bewaar de gebruiksaanwijzing van alle bestrijdingsmiddelen of meststoffen die u gebruikt.
* BewaaÍ die producten steeds achter slot.
x Let op de persoonlijke beschermingsmiddelen die nodig zijn bij het gebruik van bestrijdingsmiddelen
: bril/masker/handschoenen of volledig beschermpak.
* Bewaar geen resies: in de milieubox ermee.

brur: Tips eor ?en \eilige luin ABB

.,íjt \.; .
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o.c.M.w.

Beste Zuienkerkenaar.

Hopelijk kan u genieten van weldoende vakantiemomenten- Het O.C.M.W. wenst u daarin vele uren van

echt vredig geluk.
Toch vragen we in deze vakantieperiode een beeije aandacht.... Eén minuutje doorlezen.
Injuli 1976 werd de O.C.M.W.- wet boven de nationale doopvont gehouden. Vanaf die maand werd die
wetgeving dan ook van kracht in elke Belgische gemeente. Naar aanleiding van twintigjaar O.C.M.W,
maar vooral ook om onze eigen O.C.M.W. taken nog eens te belichten, hield de O.C.M.W.- raad eraan

een kleine folder op te maken, die u eerstdaags mag verwachten.
Wij fristen deze brochure op met foto's van naamborden uit de vier deelgemeenten.

Dit om u te laten aanvoelen dat ieder persoon in iedere deelgemeente voor ons belangrijk is vanuit onze

O.C.M.W.- bekommemis.
We hopen dan ook dat de inhoud goed overkomt en voor sommigen de deur mag openen naar een dienst
waar wU fier op zijn.

Dus.... uitkijken en met een warm vakantiehart begroeten.

Uakantie Broetj e s,

De Jo ghe Bemard
Voorzitter O.C. M.W- Zuienke rke



BURGERLIJKE STAND

VAN DE REVIERE EDDf, wonende te Gent , en ADAMS ELS, wonende te Zuienkerke, gehuwd op 26

àp l1996.

ROOM ROMEO- wonende te Nieuwmunster. en DEWAELE ISABELLE,wonende te Nieuwmunster,

gehuwd op 27 april 1996.

D'HONDT PAUL. wonende te Zuienkerke, en DE KEYSER VEERLL wonende te Zuienkerke, gehuwd

op 3l mei 1996.

VANDAMME PIETER. wonende te Nieuwmunster, en CySELEN,(AIy, wonende te Oostende, gehuwd

op 8 juni 1996.

VANBELLE PATRICK-wonende te Nieuwmunster. en SANDELE MARZNE, wonende te Nieuwmunster,

gehuwd op 28 juni 1996.

W ITC EERS G E ERT, \\onende te Blankenberg., en DE VLIEGHE MAU|REEN. wonende te Zuienkerke,

gehuwd op 12 juli 1996.

FERNANDEZ ALONSO MARGAUX. dochtertje van Foulart Martine en van Femandez Alonso Nico,

geboren te Brugge op 21 maart 1996.

VERSYCK LU CAS, zoontj e van Dhont [<ristine en van Versyck Peter, geboren te Brugge op 7 april 1996.

DESCHOOLMEESTER MICHAEL, zoonlJe van Van den Bossche Nicole en van Deschoolmeester Luc,

geboren te Brugge op l4 mei 1996.

DE vI-AEMYNCK JENS, zoontje van Cambier Mariette en van De Vlaemynck Rene,

geboren te Brugge op 17 mei 1996

LUCKER ELINE, dochtertje van Decuyper Patricia en Lucker Nico, geboren te Brugge op 3 juni 1996

DERYNCK EMMA, dochtertje van De Nolf Hilde en van Derycnk Luc, geboren te Brugge op 7 juni

1996.

QIIINTENS.IOLIEN, dochteÍje van Wieland Mireille en van Quintens Geert, geboren te Brugge op 8

juni 1996.

VANHANDSAEME LElI"4N/ LUKA, dochtertje van Heíeweghe Isabelle en van Vanhandsaeme BaÍ,
geboren te Knokle-Heist op 13 juni 1996.

JI
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I-AMOTE JEAN PIERRE geboren op 13 februàri 1953, en overleden te Brugge op 9 februari 1996.

DEPOORTERE ROBERI, geboren op 6 december 1907. en overleden te Blankenberge op 8 april 1996,

weduwnaar van Deman Jeanne.

UAN DE VELDE LO U/S, geboÍen op 24 januàri 1943. en overleden te Brugge op l6 mei 1996, echtgenoot
van Stroo Anna.

OMER UANHAEREN EN GEP."I-RDA DE KEMPE

Omer Vanhaeren en Gerarda De Kempe waren op I 7 àpÍil 1996 50 jaar gehuwd.
OmeÍ is geen onbekende in Zuienkerke. Nadat hl jarenlang werkte op de hoeve van de familie De
Vlieghere, kwam hij op I februari '77 aan de gemeenle werken. Nà bijna ll jaar trouwe dienst ging hij
op rust.
Hij was daaÍnaast ook nog COO raadslid.

a2
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PROSPER VERBURGH EN MYMONDA VERCRUYSSE

Op 23 april 1946 trad Pros VeÍburgh in het huwelijk met Raymonda Vercruysse. Drie dagen te vroeg

vierden ze hun gouden jubileum.
De rode draad die dooÍ het leven van dit echtpaar liep. was "werken".
De oude Zuienkerkenaren herinneren zich ongetwijfeld nog Raymonda's winkel in dc Dorpsstraat en

hoe meeslerlijk ze stoffèn kon stoppen.

A,NDRE HEINDRYCKX EN IVONA DRYEPONDT

De vtftig jaren die André en Ivona sarnen beleel'den. lijLen uel roorbijgevlogen

De achtste mei vierden zij hun gouden bruiloli.
Twee mensen, die rustig
leven op hun prachtig
gelegen hoeve langs de

schilderachtige Ooster-
nieuwweg.
André is vooral gekend

omdat hij zolang in de raad

van de COO en OCMW
zetelde en er zelfs l2 jaar

voorzitter was in Houtave.
Meer dan 30 jaar was hij
ook miszanger

Èï"
§

§
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MENSEN VAN BIJ ONS

Dirk is kapitein op de Vlaanderen XX van de firma Decloedt uit Zeebrugge, legt havens aan, baggert

leulen uit, creëeft eilanden, maakt waterkeringen onder de zeespiegel, van Zeebrugge tot Japan en
Australiè; van de Perzische golftot uiterst puntje Afrika.

H! behoort tot het wereldberoemd heir van Vlaamse baggeraars. die overal wegens hun vakkennis en

dooÍzettingsvermogen gevraagd worden om moeilijke klussen te klaren.
Zijn laatste grote werk was het helpen aanleggen van een luchthaven te Hong Kong. In het totale project
waren 35 verschillende baggerschepen betrokken.

Vaak maanden van huis weg, op een schip van 107 meter lang, 20 meter breed met 6,65 meter diepgang.
en een bemanning van 20 man, het is niet vanzelÍiprekend: hoe wordtje zeeman ?

Dirk: "De kriebels manifesteerden zich bij mi tidens nun fiiddelbare studies, en ik heb de ZeevoaÍÍschool
in Oostende gevolgd. Op l9-jarige leeftijd monsterde ik aan boorcl Nan ee kuker ilgeaet doot de Culf
compdgníe als aspirant - officier: een oude open Shelter die met een bemannfug van 32 koppei crude

lr
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Na enkele maanden, ínjuni 1971, Sing ik aanmonstere bíi de CMB, de grootste Belgische rederii,als4e

offícier, e ran dan of heb ik aotNat alle aeeèn bewtren, alle continenten aangedaon "

Ten tijde van de koopvaardt heerste er aan boord een strikte hiërarchie:

De Màster after Cod is de kapitein, ondeÍde bemanning steevast'den ouwen 'genoemd - als hij het niet

hoort natuurlijk.

Hij houdr de touwíes in handen, en hij beveelt. Hij wordt natuurlijk bijgestaan dooreen aantal officieren:

de eerste officier is verantwoordelijk voor zrjn wacht, en voor het laden en lossen van het schip. De

tweede moet naast zijn wacht zorgen voor de navigatie, voor de kaartverbetering, en voor het goed

functioneren van de apparaten op de brug. de derde is hoofd van de wacht' en staat in voor de

veiligheidsuitrusting van het schip. en dat gaat van nazicht van de reddingsboten zwemvesten, vuurpijlen

tot de controle van de brandweednstallaties. Tenslotte mag de vierde officier invallen vool de andele

officieren aan dek, hij is zowat het manusje van alles, en loopt op zee wacht tezamen met de eerste

officier

Het leven verloopt eveneens volSens vaste regels: 4 uur wacht' 8 uur rust' 4 uur wacht' 24 uur per dag,

en zo van bij het venrek tot aan de aankomsl in een haven.

" sedert 1970 toefi ik begofi te |are , is er uiteraard heel yeel verantlercl in de koopvaardij: de boten

voftJen groter, cle bemtnníngen krimpen in, de teranflroordelijkheden verhogen Vroeger moesten wij

ons behelpen et se.xtant, magnetís<'h kompas e chrono etet' nu wordt allescontputet gest urd, met

net*-erkefi noar de onders(heiden secties adn bootd.

En toch heh je tle grondiEe kefinis van ndnuele atigatie broodnodig: :o ben ik in 1983 van Calabor

Nigeria Íot ViottL) ale Coslello in Porlltgal getaren, de Atlantische Oceaa |an auid nnr noord o1)er met

"rk"l ^íiu 
,"*rrr'r, 

", ^ijn 
kompas: tloor een op 7ee niet te he$lellen kortsluitinl aan bootd waren alle

elekttotlische i,tsttufile te uitgetalle .wiizi |eilÍg env'el atattgekonen !"

Aan boord van een schip mag je nooit wegzinken in routine: ieder moment moetje aandachtig zijn, er

kan altijtt iets onverwachts gebeuren. Al heb je regelmatig af\r isseling als er een fikse stolm woedt.

dagenlang, windkracht l0 met golven tot 20 meter hoogi dan is er van rusten en deitig eten niet veel

sprakc, tot het zware weer gelu§d is.

Als ik Dirk vraag of er vaak prettige momenten zijn aan boord, beginnen zijn ogen te tintelen, wanneer

hij het heeft over de evenaaÍsdoop van de bleus': zij die voor het eerste de evenaaÍ kuisen worden

ludiek aangepakt, en de ganse bemanning drinkt en fuift dan op hun kosten.

Het moet zijn dat het vaak wat te lollig was, wanr inmiddels is dil gebruik bij alle rederijen velboden.

" Ik heb txtk eens v'"reed verschote " veftelt Dirk " op een nacht, ik taarde toen dls tweede oÍicier liep

ik de wocht van 00 tatt 4, en ík was beziS met nozicht \@ de zeekaarten. Je oet weÍen dat de brug

's ndchÍs auieliks rerlicht ís, enkelde inttrufienten le|en v,at klaarte. Ook buiten was het hemeltje

helle donker Ik hoor tle buitendeur open en dicht 4dan, ik dacht dat het de matrcos van vlacht $)as die

een kop koffie kvum tlrinken. Ik roep hem, en wat aie ik '? Iachende wítte tanden 'hi hi hi hi' en

blinkewle ogen: een awarte \ie$lekelinS. Ik wipíe v,el een halve meler omhoog van 't verschot Wíi

hebben er de kapítein bijSeroepen, en toefi bleek dat de wrstekeling drie dagen voordien bii het vertfek

uitWaltisbaoiN.tmibiiistíekefiaanboottl$'.tsgelaa: hij spraktlot Engels en zijn popíeren waren i
orde, tluarenboven fi:as de mdn fiiel aan zijn proeÍstuk: hij had dit reeds meennalen Sedaan, om een

stukje t,an de u,erekl te zien: Wi hebben hem meegenomen naar Ant$)erpen, daat stopte ze hem in 't

ab iesie tot wii terug naar Walisbaai wfirokken.
Alhoe$el een verslekelin! níet mag -'erkefl, heert hij uít vrie wil de ganse terugreis Eeholpen in de

keuken."

Dirk Mamhef is een bescheiden màn van weinig woorden. Toen hij van Margaret Thatcher de to€nmalige

Britse premiereen dankbriefkreeg wegens zijn aandeel in het redden van mensenleven§ bij het kapseizen

1t



van The Herald of Free Enterprise in Zeebrugge op 6 maaÍ 1987, heeft hij dat voor de buitenwereld
verborgen gehouden: wij zijn het te weten gekomen via via.
Onlangs nog werd hij door zijn rederij genomineerd voor zijn koelbloedig optreden, toen hij een ramp
kon vermijden bij het uitbreken van een uitslaande brand aan boord van de Vlaanderen XX op 2 februari
1996.

" Nooit Boesting om eenjobke aan de wal te wrsieren Dirk ?"
" Bah, ik heb erwel eens over nagedacht, alsje 26jaarNaart, h,il je misschienwat andere lucht opsnuiten.
Maar onlangs moesÍ ik een dag naar een vergaderí 9, ik kreeq bijna de stuipen, een hele dag binnen
zitten, en luisteren naar palavers, niets voor mij: ik blijf zeeman."

FD

iedere maandagavond is er tumen vanaf 19.30 uur tot 20.30 uur (uitgezonderd de schoolvakanties) in
de sportzaal van de gemeenteschool , ingericht door Vakantiegenoegens Zuienkerke

iedere maandag zijn er volksdansen in de cafetaria van de gemeenteschool van 14 uur tot l7 uur, ingericht
door KBG Zuienkerke

iedere dinsdagnamiddag in "Boldershof ' kaartnamiddag KGB Zuienkerke

iedere dinsdagavond vanaf 2l u volleybal door VLM

woensdagnamiddag (om de 14 dagen) kaartnamiddag in het sponcentrum van Meetkerke voor leden
van de Bond der gepensioneerden van Meetkerke

iedere donderdagavond ping-pong in de gemeentelijke sponzaal

iedere vrijdagavond komt het koor van Nieuwmunster bijeen in de Sint-Bartholomeuskerk vanaf 19.30
uur tot 2l uur.
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JALI 1996

(londerdag l\juli 199ó vergadering "Kom op tegen Kanker"
raadszaal van het gemeentehuis om 20 uur

AUGUSTAS 1996

ondaB 4 augustus 1996 midzomerwandeling en barbecue Seorganiseerd door
vakantiegenoegens Zuienkerke.

zonda| 15 augustus 1996 6de grote rommelmaÍkt en Vlaamse Kermis in " De

Blauwe Toren" ingericht door voetbalclub Transport De Rese

zondag 18 augustus 1996 grote fotofietszoektocht ingericht door de sportraad

veÍrek : cafetaria gemeenteschool

zondag 25 augustus 1996 l4de Bezantentocht te Koekelare
gezamelijk vertrek vanuit Zuienkerke met de §portraad

zondag 25 augustus 1996 Sint-Bartholomeu§kermis in Nieuwmunsterdorp met

rommelmarkt, oude volksspelen' muziekoptreden

dinsdag 27 auqustus 1996 Kleuterinstuif
open deur in de kleuterklassen van de Vrije Basisschool van 17 tot

l8 uur

zondag 31 aulustus 1996 afvaaÍt van de Lesse of stadswandeling in Dinant
ingericht door Vakantiegenoegens

SEPTEMBER

zaÍerdag 7 september 199ó verkoop vetplantjes tw. Kom op tegen Kanker

zondag 8 september 1996 Open Monumentendag

maandag 9 september 199ó les in nieuwe spelling voor volwassenen

vergaderzaal gemeentehuis

woensdag ll september 1996 informatieavond oveÍ drugspreventie
raadszaal Semeentehuis om 19.30 uur

13,14 & l5 septe bu 1996 $ote gaaibollrng in de feestzaal van " De nieuweBlauwe Toren"

inrichters : voetbalclub Transport De Rese

dinsdag 17 sepÍember.199ó bloedgeven in de gemeentelijke spoÍzaal
tan 16 tot 20 uur

zondag 29 september 199ó skeelerwedstrijd in de Vagevuurwijk
ingericht door zuienkerkse Sportraad
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OKTOBER

di sdae I oktober 199ó

zo da? 6 oktobet 199ó

woensdag 9 oktobet 1996

dinsdog 15 oktober 1996

zaterdag 19 oktober 1996

participatieraad Vrije Basisschool Meetkerke

wijdingsplechtigheid van de kapel en het
nieuwe beeld van Sint-Antonius om 9-30 uur en " Dankfeest
na de oogst en Zegening van de velden."

volksdansen voor 6-jarigen tot l0-jarigen
in de kleuterklassen van Vrije Basisschool

Derde Werelddag in de kleuterklassen van
Vrije Basisschool met
- Afrikaanse dans; inleefmomenti missionaris aan het woord,
hongermaal

§tartavond vakantiegenoegens Zuienkerke
in de cafetaria van de gemeenteschool

Rationeel Energie Gebruik ?

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

lmewo - Electrabel

l8
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Uw lening

rond in

20 minuten.

ffiTORDIT

G.mcèntckrtdlct

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

Meetkerkestraat 14
8377 Zuienketke
Tel. 050/41 28 06

domeskopsolon

CDltCtD
de decker chontol

keíkstroot 18 - 8377 Zuienkerke
ielefoon 050/41 84 14

@ 3''ffi;'LEMEESTER
BVBÀ MNNEMERSBEDAIJF

OPENBABE EN PFIVAÍE WERKEN

Cmnd- e. *.scnieèrken- AÍbt@k .n ioLri\eetkn.
Abl.sse^ w opnïeh, Pa*ir&s cn ena§en-
taeÈ4 vdn §.ennat, zoid .4 rcelMtn
Ia.É, e^ pt asen ton ciPm6 .n eptitck Puí.a.

o6.tàndsd.€nw.r 7l ' C377 ZUIENXERKE T€uT vÉ

i"]. o5oar oz r s - xioorrotoon 07523 50 72 _ Í.httr oíE'l 02 83

Kopsolon domes en heren
zonnebonk

COIFFEURE YVETTE

SPECIALITEIT; SNIT EN BRUSHING
OPSTEEKKAPSELS

Tel. 050/54 45 79
Conodezensïroot 88

8380 Lissewege

Polderelectro
Bomain Liebaert-Willaert
Heerweg 20 - 8377 Zuienkerke

Radio & w technicus
OFFICIELE PHILIPS DÉALEB

Eigen hersteldienst: tel. 05d32 03 80

kan het niet.
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MELDINGSKAART

Het gebeurt maa! al te vaak dat er iets defekt of beschadigd is.
Om dit op een ietwat vluggere manier op te lossen, is hiei de meldingskaart.

5:,1om 
: yanne.el bij u in de buun de.openbare verlichting defekt is,-het wegdek beschadigd is,

nolen verstopt zijn, er muskusratten zijn, knip dan deze bon uit , r.ul het duiJetjk en volleÍg in en
stuur het op naar het gemeentebestuur, KerkshMt 17, g377 Zuienkerke.
Voor dringende gevallen kan u ook bellen naar de technische dienst op nummer 4l.75.77 ofnaar
het gemeentehuis op nummet 42.'tO.4B.

NAAM:

ADRES:


