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POLDERKRÀNTJE, juli 1997

Driemaandelijks tijdschrift van het

College van Burgemeester en Schepenen.

Ve ranflworde lij ke uit geve r :

Jeannine Samijn

Dit tijdschrift wordt gratis aar de bevolking arnge-

boden door het Gemeentebestuur in samenwerking

met alle adverteerders.

Verspreid: 3l januari, 15 apdl, 15 juli, 15 oktober

Artikels zijn altijd welkom. Gelieve ze I maand voor

het verschijnen binnen te brengen.

De redactie behoudt zich het recht voor artikels te

wijzigen, in t€ korten of niet te publicercn.

Geihteresseerden voor publiciteit kunnen steeds

terecht bij
Redactie Polderkruntje
Gefie entehuis, Ke rks traat I 7,

8377 Zlienke*e
teI.42.70.48

NUTTIGE ÏELEFOONNUÀIMERS

gemeent€bestuuZuienkeÍke 42.70.48 (fax42.85-45)

technische dienst 4l;75.71 (fax 4l'75.711

OCMW 42.79.98 (fax 42.79.98)

PWA 42;10.48

VeldwachlerMarc ïmmermaÍ 42.70.48 (fax41.96.96)

Rijkswacht 101of41.10.05

BmndweerDe Haan 100 of41.20.20

ElektrabelBlankenbeÍge 41.19.34

(ook voor de watcÍb€deling)

na de diensturen 059/34.M.10

OPENINCSUREN GEMEENTEHUIS

Het gemeentehr.ris is iedere werkdag open van

9 uu tot 12 uul eÍI de woensdagnamiddag van

13 Íot 16.30 uur. AndeÍe namiddagen is het Semeentehuis
gesloten.

Op de twe.€de en viede woensdag van de maand is het

gemeentehuis open tot 19 uuÍ: 21iul!'13l!ÉZ!ugu§!!L!
10 en 24 septembeÍ en 8 en 22 oktober 1 997

IIet gemeentehuis zal geslotatr ziin oD msaddaq 21 juli
19v7,

OPXNINGSUREN POST

IedeÍe werkdag van I I tot 12 uur

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

OPHAUNG ITA$VAIL
Het huisvuil wordt niet opgehaald op maandag 21 jnli 1997.

Ophaling Houtave, Meetkerke en Nieuwmunster: dinsdag 22 juli 1997.

Ophaling zuienkerke: woensdag 23 juli 1997.

OPHALING OAD PAPIER EN KROONKURKEN

Telkens de ee6te woensdag van de maand. Wanneer de ophaling van het huisvuil wegens een officiële feest-

dag naar een ardere dag wordt verschoven, dan wordt het oud papier ook later opgehaald.

Data: wo€rsdag 6 augustus, 3 september en I oktober 1997.

Papier stevig samenbinden of in een kaÍtonnen doos steken.

OPHAUNG GROF HUISVUIL
donderdag 18 september 1997.

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

OPHAUNG SNOEIAFUAL
donderdag 16 oktober 1997,

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

OPHAUNG KGA
zaterdag 18 oktober 1997. Vooraf het gemeentehuis verwittigen.



ZOMER EN "ZON-GERICHT" LE\'EN

Mijn vader zei :

"Wat een fijne zomer."
En mijn moeder zei :

"Het zal vr'eer gauw winter worden."
(Maia Cécíle Moerdijk) .

Zon-gedcht leven is oog hebben
voor het vele schone
dat ons zomaar wordt gegeven.

zon-gerichr leven is zich niet blind kijken
op wat allemaal misgaat,
op het negatieve van het leven
dar roch altiid maar een Íragmenr is.

soms heel klein,
van de hele werkelijkheid.

Zon-gericht leven is elke opdracht
die ons is toegevr'ezen
zo goed als mogelijk behartigen.
'w'at we goed doen
doen we trouwens ook graag.

Zon'gericht leven is niet toegeven
aan een vr'azig, onbestemd gevoel
van humeurigheid.
Het is zich niet storen aan de kleine tegenheden,
die elke dag opnieuw
ons levenspad doorkruisen.

Zon-gericht leven is aanvaarden
wat we toch niet kunnen veranderen.

Zon-gericht leven is genieten
van een zalig nietsdoen,

€aenieten van de vruchten van ons werk,
tijd maken voor bezigheden van onze voorkeur
en vooral Lijd maken vooÍ het samen-ziin
met geliefde mensen

Uit : "Vooï een uolle Ruiker"

uan Ualeer Descbacbt .

WOORD VOORAF

I



GEMEENTERAAD

De gemeenteraad van 15 mei was traditioneel gewijd aan het behandelen van de j aarrekeningen.

Zij werden allen goedgekeurd.

Een overzicht.

Rekening KerkÍabrieken

Zuienkerke

Bekening OCMW

Gewone dienst

Ontvangsten 1.468.115

Uitgaven 1.291..109

Batig saldo |76.ut6
aandeel gemeente 420.23,+

Houtave

Ontvangsten 1.204.2.18

Uitgaven 864.430

Batis saldo 339.818

aandeel gemeente 410.134

Meetkerke

Ontvangsten r.06,1.5rJ4

Uitgaven 589.3:13

Batig saldo 4'.15.241

aandeel gemeente Zuienkerke 580.305

aandeel stad Brugge 23.t11

Nieuwmunster (onder voorbehoud van materiële fout)

Ontvànssten 9.959.907

Uitgaven 9.398.586

Batig saldo 561.321

aandeel gemeente 59.1.098

Ontvangsten ll 084 808

Uitgaven 8.156.594

Batig saldo 2.928.211
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Buitengewone dieÍst

Ontvangsten 2.91t.423

Uitgaven 685.000

Batig saldo 2.256.423

Aandeei semeente 1.099.219

Gemeenterekening.

Het zieterdan toch naaruit dat Zuienkerke DoÍp een speelplein kÍijgt: de gemeenteraad ging akkoord
om een stuk grond te huren aan de kerkfabÍiek van Zuienkerke. Dit stuk is gelegen ten zuiden van het

Lindenhof en ongeveer 6.000 vierkante meter groot.

De beide zittende pachters zijn alloord om pacht afte staan en te ruilen, zodat niets nog de aÍhandeling
via de notaris in de weg staat. Wanneer dit gebeurd is zal in eerste faze de grond genivelleerd en

gedraineerd worden, en voorzien van een stevige omheining En dan moeten de schepenen van jeugd

en sport de koppen bij elkaar steken om het speelplein in te richten voor alle leeftijdscategoriën. De
gemeenteraad trok daafloor een kediet van 800.000 Befuit.

Nu Zuienkerke in de pefioon van Joris weyts een nieuwe pastoor krijgt, besloot de gemeenteraad de

pasbrte wat op te schikken: er wordt een nieuwe badkamer ingericht door de gemeentemannen

kostprijs 50.000bef. hij kÍijgt een nieuwe keuken, daarvooriseen krediet van 300.000 befuitgeÍokken,
en de ganse elektriciteit wordt vemieuwd: Íaming 150.000 bef.
De signalisatie in Houtave dorp werd vastgelegd, en het oprichten van een columbarium ter Meetkerke
werd goedgekeurd. De raming bedraagt 200.000 bef. Op het kerkhof van Houtave worden nog 6
nieuwe graÍkelders gestoken: kostprijs ongeveer 150.000 bef.

Op vraag van de oppositie boog de raad zich nog over enkele problemen die verband houden met de

gemeentelijke basisschool. Zoals men weet, is de gemeenteraad inrichtende macht van deze school.

De vraag werd gesteld ofhet niet beter ware het oude schoolgebouw te restaureren en in te richten als

lesruimtes, in plaats van te opteren voor nieuwbouw. Men kwam na een uitgebreide gedachtenwisselinS

akkoord om de architect te vragen een en ander te onderzoeken en een rapport te bezorgen.

Dan was er ook nog de wens om een scholenoverlegpla$orm op te richten voor de onderscheiden

netten, onder leiding van de schepen van onderwijs en met medewerking van de verschillende fracties

uit de gemeenteraad en van de directies en leerkachten van de verschillende scholen te Zuienkerke.
De schepen van onderwijs zal in de loop van de maand juli deze mensen voor overleg samenroepen
om te zien ofer consÍuctieve elementen uit de bus zullen komen.

begrotingsresultaat in de gewone dicnst van de rek. '96 8.74t.1',74

begrotingsresultaat in de buitengewone dienst van de rek.'96 7 .791 .t89

boekhoudkundig resultaat in dc gcwone dienst 14.3'7',7.202

boekhoudkundig resultaat in de buitengewone dienst ,13.,103.329

boekhoudkundig resultaat = vastgestelde rechten

- aangerekende uitgaven

begrotingsresultaat = vastgestelde rechten

- vastgelegde uitgaven



Veldwachter Marc Timmerman, - en zo zijn we rceds in de geheime zitting beland - werd benoemd als

veldwachter te Jabbeke, zodat de gemeenteraad besloot iwee plaatsen v ar wdwachler open Íe \etklaÍen,

temeer daar de hoofdveldwachter reeds lanSdurig met ziekteverlof is. Er zal wel geput \\'orden uit de

bovenlokale werfreserve aangelegd door de politieschool. Kandidaturen kwl en uiterlijk tegen I
aulustus ingediend worden lefi gemeentehuize.

De gemeenteraad is eveneens op zoek naarJbbsÍLdeníen die eenbÍevet hebben van . ofstudies \olgen

in de richting van opvoeder, maatschappelijk werker, pedagogisch geschoolde ol animatoÍ in het

jeugdwerk,( man ofvrouw ) teneinde in het kader van het Sociaal impulsfonds in tijdelijke opdrachten

te gaan werken metjongeÍen tussen l3 en l8 jaar. Kandidaturen of ittlichtínge ten ge teetttehuiae.

INFORMATIE

Zoals vorigjaar zalZuienkerke ook nu deelnemen aan de actie " KOM OPTEGEN KA\KER endÍ
op zaterdag 20 september van l0 tot 12 uur.

We hopen dat we mogen rekenen op de vrijwillige verkopers van vorigjaar, maaÍ richlen langs deze

weg een oproep tot nog meer vrijwilligers.

Wie vorigjaar een plantje kocht was tevreden : ze hadden een goed doel gesteund en de k\\ alitiet van

de plantjes was heel goed.

wie vorigjaar verkoper was was ook tevreden. de plantjes verkochten heel goed. het \\ eer zat mee en

de sfeer onder de wijwilligers prima.

Je kan alvastje naam opgeven op het gemeentehuis. ,12.70.48.

We wachten ongeduldig op jouw medewerking. Meer inlichtingen volgen later.

J.Samin

Deze zomer kan je in de gemeentelijke werkplàats (achter de pastorie en tesenoleÍ ingang
gemeenteschool) GRAIIS je fiets laten merken.

En dit op woensdag 16juli 1997

woensdag 13 augustus 1997

van 8.30 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 16 uuÍ.

Door het ACW werd er in de maand apÍil een ludieke actie gevoerd om automobilisten aan te sporen

trager te rijden.
Vele inwoners krcgen een afÍiche GRAAC TRAAG . Inwoners die no8 niet in het bezit zijn van deze

affiche, of waarvan de affiche stuk is, kunnen contact opnemen met Wim Cools. Nieuwe Steenweg

134, Zuienkerke, tel. 41.21.03
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MILIEU

De Algemene Eetwareninspectie herinneÍ er de fabrikanten en handelaars in voedingsmiddelen aan

dat een vergunningsaanvraag voor hun activiteit moest ingediend zijn voor I januari 1997.

Alle winkcls waar voedingsmiddelen verkocht worden, (zelfs in kleine hoeveelheden). reslaurants,

cafés. ijssalons, bakkers. beenhouwers. fabrikanten, grootkeukens, enz. moeten in de loop van 1997

ccn vergunning bekomen voor hun fabricage of handel.

Wieeen dergelijke vergunning nogniet zou àangevraagd hebben,loopt steeds meerkansop gerechtelijke

aclre. ran*ege de ambtenaren van de Eetr,rerenin:.pectie.
Alle handelaars en fabrikanten van voedingsmiddelen worden dan ook aangeraden zo snel mogelijk
cen vergunning aan te vragen.

Aanvraagformulieren en verdere inlichtingen kunnen in de provinciale centra van de Eetwareninspectie
van het Ministerie van Sociale Zaken. Volksgezondheid en Leefmilieu bekomen worden.

Personen die een inrichting uitbaten. die valt onder de bepalingen vermeld in de titel, dienen hiervoor
een erkenning aan te vragen.
Een aanvraag tot erkenning rnoet ingediend worden bij het gemeentebestuur door middel van een

aanvraagformulier. Een aanvraaeformulier is verkrijgbaar op de milieudienst. Bestaande inrichtingen
nDeten voor 24 augustus 1997 hun aanvraag tot erkenning indienen.
Voor het maken van reclame kan voor bestaande inrichtingen een voorlopige erkenning verkegen
wordcn.
Bijkomende inlichtingen: gemeentehuis milieudienst, tel. 42.70.48

CULTUUR

Op zondag 14 september 1997 neemt Zuienkerke voor de tweede maal deel aan Open Monumentendag.
Het centrale thema van ditjaar is ARBEID!
Het lokaal comité - een afzonderlijke werkgroep van de Zuienkerkse Cultuurraad - opteerde na het
succes van vorig jaar opnieuw voor het uitstippelen van een gelegenheidsroute. In deze
gelegenheidsroute zullen onder meer enkele boerderijen in de kijker geplaatst worden.
Het centràal infopunt is het gemeentehuis, dat die dag geopend zal zijn van l0 uur 's morgens tot 18

uur.
De deelnàme is gratis.

Alle deelnemers ontvangen er een infobundel.

ERKENNING - HONDENKWEKERIJEN, KATTENKWEKERIJEN,



Van 4 juli tot en met 27 augustus loopt er in Hotel Butler aan de B lankenbergse Steenweg. | 3 A te
Zuienkerke een kunsttentoonstelling van de vzw Kunstking Orchis.
Deze tentoonstelling is iedere dag te bezichtigen van l4 tot l8 uur. inlichtingen, tel.42.60.12.
Een greep uit de deelnemende kunstenaars : Christine Van Hulst (uitbaatster Butler) schilderijen. Ilse

Petillion (gewezen Zuienkerkenaar) schilderijen, DimiÍi Cambier keramiek. Tania De Clerck beelden.

Quirino Landi foto's, Stanislas De Spae schilderijen. Rik van den Abeele tekeningen, Lore Ongenae

kledingskast......

JEUGD

Op 28juni rond 13 uur drumden I 15 kinderen tussen 6 en I2jaar om aan hun pasje en ijsje te gerakeni

een gratis ijsje ter verwelkoming, een pasje zodat ze wisten waar ze die namiddag naar toe zouden

trekken.
Enkelen waren overompeld dooÍ de drukte. maar wcrdcn vlug Serustgesleld door een begeleider.

Er stonden l2 activiteiten op het programma: 3 activiteiten per kind. Wat tegenviel was het weet maar

dat kon de pret niet bederven. De kinderen werden verwelkomd door goedgeluimde begeleiders,

vertrokken met originele vervoermiddelen bestuurd door gemotiveerde chauffeurs en werden ter plekke
onthaàld door enthou\iaste mede\r erLer\
Tussen het eten van friedes door, hoordeje niets dan gelukkige kinderen. De dag eindigde loor enkelen

met een watergevecht (ze hadden elk een spuit met hun naam gekÍegen ter identillcatie) met water
getrokken uit de plassen. Een lekker badje of een douche tr as dan ook voor de nreesten geen luxe,

vooraleer ze naar dromenland vertrokken.
Als we de optelsom maken van de volwassenen die bijdroegen tot het welslagen \ an deze namiddag

benaderen we de 70.
Bedankt allemaal en hopelijk tot volgendjaar!

J. Samij

BUTLER

ROEFELDAG



Schilder- en Dekoratiebedrijf

Weimanstraat 17 - 8377 Zuienkerke
Tel./Fax. O5O/31 26 28

. Schilder- en behangwerken

. Spuiten van meerkleuri6e aÍwerking op wanden

. Plaatsen van vloerbekleding

GRATIS ADVIES

BRAEM HERMAN

Rationeel Energie Gebruik ?

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

lmewo - Electrabel



Grond.,luitr-

a 1050) 32 15 00

Georges & Clara
SNAUWAERT.MEYNS
VogevuuÍstíoot 11, 837 7 Zuienketke
Tel. 050/31 49 47 - Fox 050/31 l0 88

Georges & Filip SNAUWAERT
Beheer von londbouwgoederen
Vogevuuís1íoot I 7, 8377 Zuienkeíke
Iel. O5Ol31 49 47 Fox 050/31 l0 88

g':i,:*{;.]{'[rï*"-"."ffi!f, .
Vogevuurstrool I 7. 8377 Zuienkerke
Íel 050/31 49 47 - Fox 050/31 l0 88

bvba LACLA
Vogevuurslroot l7
8377 Zuienkerke
Tel 050/31 49 47
Fox 050/31 l0 88

Tea-Room
t Zandlopertje
Zeedijk
8380 Zeebíuggè
Tel 050/54 41 05

Jel /L/anie,ilzen

9e* k /z*./e lu»ilu.lw
(o5o) 3/ 2/ /6

AotVue4. SS S S:: ,t4*11",*z

ABBÀ
verzekeÍingen

MICHET BEIRENS
ERNA WILLEMS

Ooslendse Steenweg 92 - 8377 Hourove ' Zuienkerke

tel. 050/31 97 39 ' Íox 050/31 11 51

AIIE VERZEKERiNGEN . HYPOÍHECA/RE TENINGEN

AUIOFINANC'ERING . JONGERTNPTAN

En vooroleen vokbekwome service

KEERSEBILCK M,
Dor$spleln 1 - Du.lzele . Tel. 59 91 88

Ge\arieerd Àssonrmenr =ljl
Brood, koeken, gebak ]5
cn pralines, alsook ruime keus /' f-i
fiine charcutede cn kaÀs l-:
À4EN BEsTELT AÀN HUrs 'a5,

BROOD. EN BA,^IKET



TOERISME

Je kan fietsen voor de prestatie. Je legt je dan best plat op een koersfiets met dito strak truitje en
aerodynamische helm en je bent dan vlug terug thuis in prima fysieke conditie.
Je kan ook fietsen voor de gezelligheid, om te genieten van het mooie weer, van het vlakl<e land. Dan
haaljeje hollandse fiets boven en zet je flink recht om alles in ogenschouw te kunnen nemen.
Je ondcrneemt zo'n fietstocht liefst in aangenaam gezelschap, schakelt afeen toe een..sanitaire stop,,
in. waamaje de verloren hoeveelheid vocht weer aanvult met een tiisse pint op een leuk terrasje.
Maar vanaf nu kanje nog meer...
De werkgroep die zich vorigjaar boog over de opmaak van de vierkerkenroute, wil vanafdit seizoen
groepen gratis gidsen.
Het is de bedoeling een meerwaarde te geven aan de fietsroute door de deelnemers wat meer te vertellen
over dc kerken, over merkwaardige medeburgers. over hoeven ofschuren, over de molen, de dieselpomp
van Mcetkerke. de moeren -...

De gids zal materiaalbij zich hebben om te depanneren, mochten erproblemen rlzen met de fietserof
met de ficts.
De enthousiastelingen staan ter uwer beschikking. mits een eenvoudig telefoontje naar het gemeentehuis;
te1.42.70.48., contactpersoon F. Decancq.

J. Samun

Misschien hebbenjullie hem alzien
voorbijtrekken, de huiÍkar van
Jean-Pierre Morkey, getrokken
door twee zware Brabantse trek-
paarden.

Op 27 april hadden de gemeente-
raadsleden het genoegen die ori-
ginele Smoefeltocht te mogen
inwijdcn.
Inderdaad. vanaf I mei heeft
Zuienkerke er een attractie bij.
Een smoefeltocht perhuifkar langs
Polderwegen. En een smoefeltocht
werd het : we waren halverwege te
gasl in "lle/ Doellrírl" te Nieuw-
munster waar we verwend werden
met lekkere hapjes en "Wortegem-
sen" origineef gepresenteerd met een stukje limoen. Bij de terugkeeÍ jn ,,De Grote Stove,'wachtte ons
geurige koffie met pannekoeken of warme appeltaart met ijs, alwcer zoveel lekkers.
De tocht zelfis rustgevend,je kan wat keuvelen, genietend van het rustige ritme van de paardenhoeven,
van het geÍinkel van de belletjes aan de garelen, kijkend naar het landschap of naar de dikke
paardenkonten....

Wie zin heeft om ook eens op die manier langs onze polderwegen te toeren kan voor inlichtingen
terecht bij de twee inrichtende zaken:

" DeGfote Stove" teL.42.65.64 oÍ11.22.05 -,, Doelhof, te|.41.41-26
We wensen hen alvast veel succes toe met dir originele initiatiei

J. Samijn

UI ir'§ "



ONDERWIJS

In het najaar van 1997 staÍ de dienst solidariteit voor het Gezin met 4 nieuwe opleidingen tot gezins-

en bej aardenhelpster.

In de provinice West'Vlaanderen

op 15 september
op I december

In de pro|incie Oost-Vldanderen
op 6 oktober : cursus 129 te Gent

. op 8 december : cursus l3l te Gent

Voor meer informatie, kunt U contact opnemen met W. Fourie. 091224.43.65

: cursus 128 te Kortrijk
: cuÍsus 130 te Oostende

CURSUSSEN VANAF 1 SEPTEMBER 1997

Lezen eD schrijven
Deze cuÍus kanje volgen in Brugge, Beernem. Blankenberge en Zedelgem.

RekeI!en
Deze cursus kanje volgen in Brugge, Beernem en Blankenberge.

Nederlands voor anderstàligen.
Deze cursus kanje volgen in Brugge en in Blankenberge.

Kortlopende cursussen
Deze cursussen woÍden verschillen keren perjaar georganiseerd. Je moet vooraf inschrijven'

Tckerdeltatl, jezelf.

Duryen spreken in een grcep.

Je rijbewijs halen.

Je gezondheid.

Kun§t en cultuur
Het gerecht.... een doolhof?

rNscHRUl.EN? BEL 050/34.15.rs
of kom eens langs : Collaert MaÍ§ionstraat 24' 8000 Brugge.

t0

I oper.r scHool vooR voLwassENEN



BIBLIOTHEEK

Weetboeken + 9 jaal:
Groot tekenboek voor beginners
Griezelhandboek
Het Rode KÍuis en de Rode Halvemaan
Gorilla's
Doe iets metje haar

Weetboeken . 9 jaar.
Kleuren ontdekken
Vormen ontdekken
Ik ben groot en grijs
Een wereld vol baby's : een infoÍmatief
boek voorjonge kinderen

Leesboeken
Dagje Pauwoog
De schat van Orval
Je ogen spreken : gedichten van
kinderen, tieners en jonge volwassenen
over verdÍaagzaamheid
Eiland
Een nijlpaard met een bult

Philippe Legendre
Paul Van Loon
Michael Pollard
Jan Redmond
Fiona Watt & Lisa Miles

Marie-Agnés Gaudrat & Thieny Courtin
Fransoise Audry & Thierry Counin
Moira Butterfield

Mick Manning & Brita Granström

MiLrc De Bel
Patrick Bernauw & Guy Didelez
Sarnensiellers : Ben Reynders & Herman
Vander Straeten

Kolet Janssen

Sine Van Mol

DE BIBLIOTHEEK VAN ZUIENKERKE ZAL GESLOTEN ZIJN
VAN I1 TOT EN MET 23 AUGUSTUS.

SPORT EN VRIJE TIJD

De GoÍdel is ditjaar aàn zijn zeventiende editie toe.
Net zoals vorige jaren kanje terecht in Sint-Genesius,Rode, Dilbeek, Zaventem ofOverijse voor een

Íikse wandeling of een stevige fietstocht in de grcene rand rond Brussel.

Inschrijvingsgcld:
Wie wil deelnemen betaalt tot 24 augustus 1997 slechts 90 frank.
Later betaaljc 130 frank. In deze prijs zijn inbegrepen:
de deelnamc en de verzekering.

Voor meer inlichtingen :

Gordelsecretatiaat, Dorpstraat 44, 1640 Sint-Genesius -Rode
tel.021380.44.44

ll



De wandelclub van de

najaar 1997 voor.

zondag 20 juli 1997 |

voorzíÍter
Alain De Vlieghe
tel. 41.55.42

zondag 27 juli 1997 :

zondag l0 aug. 1997 :

zondag 3l aug.l997: l5e Bezantentocht in Koekelare
6-12-22-35-42 km, ingericht door wandelclub Koekelare

start tussen 7 en 15 uur
zaal Zuidhove, IchtegemsÍaat . Koekelare
(wisselb€kertoch0

zondag 7 sept.1997: lOe stoomtuigwandeling te Gits
6 -10 -15- 20 -30 km
staÍt tussen 7 en 15 uur in de feesttent, Bruggesteenweg. Gits
(wisselbekertocht)

zo lag 5 okt. 1997: wandeltocht te Hooglede ingericht door de warden Oom

Stappers
6- t2-15-20-30 km
start tussen 7 en 15 uur aan de gemeentelijke Jongensschool.

Hooglede
(wisselbekertocht)

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

sportraad Zuienkerke stelt aan al haar leden haar wandelkalender zomer-

Lipton Ice Tea walk in De Haan

6 - 12 - 20 - 30 - 40 km - start van 8 tot 15 uur
inschrijvingen staÍ : sportcentrum Haneveld De Haan
(wisselbekeÍocht)

24ste Internationaal Wandelweekend van Oostende

ingericht door de WSV De Keignaerttrappers Oostende

6-12-2O-25-35-42 km
staÍ tussen ? en 15 uur aan Van Glabbeke School.
A. Vermeylenstraat 71, Oostende
(wisselbekertocht)

8ste bÍugsche Poorterstocht te Sint-Kruis Brugge

ingericht door de FÍisse Stappers

6-10-14-21-28 km
start tussen 8 en 15 uur aan het Schuttershoi
Boogschutterslaan 4 1, St-Kruis
(wisselbekeÍocht)

secfetafis
Franlcy Goeíhals
tel. 41.81.81
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Op zondag 24 augustus 1997 organiseeÍ de sportraad vooÍ de eerste maal een skeelerwedstrijd. Deze
wedstrijd zaldoorgaan in de Vagevuurwijk te Zuienkerkc (nabij kuispunt BlauweToren).De wedstrijd
stan om l4 uur en de deelnameprijs bedraagt 100 fr Er zijn verschillende disciplines, onderverdeeld
per leeftijdscategorie.
Hierbi.j worden alle skeelerlieÍhebbers van haÍe uitgenodigd.

Meer inlichtingen kan u bekomen bij de voo[ilterAlain De Vlieghe, te].41.55.42

Deze zomer organiseert het gemeentebestuur in samenwerking met Bloso opnieuw een kajakcursus
voorjongeren van l2 tot en met l6jaar.
De lessen vinden plaats te Polderruind en ruorden gegeven door een erkende lesgever.
Hou dus de hiernavolgende §eek \rijl
maandag 25 augustus tot vrijdag 29 augustus 1997 van 18 uur tot 20 uur,
inschrijvingsprijs: 500 frank (verzekering inbegÍepen )

deelnemingsvoorwaarde: een brevet lan minstens 50 meter zwemmen of een attest van de ouders
voorleggen.

itschrijven: bi Alain De Vlieghe, 11.55.12
gemeentehuis, 12.70.111

VERENIGINGSLEVEN

Op vrijdag 30 mei ll. was

het dàn zo ver. Met 43
dames veÍrokken we rich-
(ing Fràns Vlaanderen om
er een culturele rondrit te

maken. Een ervaren gids.
die eralles van wist, bracht
ons naaÍ kleine pittoreske
dorpjes zoals ZetÍnezee7e.

Ekelsbeke- Watten...
Het weer was prachtig, de

sfeer optimaal. Het werd
een mooie dag om niet vlug
te vergeten.

S. DecloeclÍ, secreÍaris

groepsÍoÍo I(VLV mel een zichi op de woleringen ie Andnes, woor we
een kofÍe-slop hodden in een oud moeÍos coÍeeije

rl
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Op 2ojuni waÍen de gemeenteraadsleden te gast bij de opening van het nieuwe SALOON van de

cowboys van Polderwind.
We werden er hartelijk ontvangen met een cowboyhanddruk. We zagen hoe de leden respect hebben

voor hun sheriff, keken met bewondering naar de prachtige kledij, vooral van bepaalde dames in het

gezelschap, genoten van de rustige country-muziek en van een demonstratie square-dance.

Het nieuwe saloon werd officieel voor geopend verklaard met een pistoolschot.

Is je nieuwsgierigheid gewekt ?

Weketijks komen de cowboys en -girls samen op Polderwind: op vrijdagavond wordt er gedanst en

dansles gegeven. Op zaterdag staan activiteiten alsbijl- en lassowerpen op de agenda. ook boogschieten.

Je kan er gerust eens een kijkje gaan nemen.

Blijvend als toeschouwer fungeren kan niet. Raakjt ook in de ban van de cowboysfeer dan moetje lid
worden van de club, waa oor een kleine bijdrage wordt gevraagd, en dan moet je \e$chijnen in
cowboyplunje, dat enkel als enige obligate attributen en hoed en boots behelst

J. Santijn.

Op zaterdag I I oktober a.s. gaat in "'t Smisje" te Nieuwmunster een gezellig samenztn door \ oor al

wie in de loop van '97, 60jaar wordt.
Iedereen die in Groot-Zuienkerke woont en in 1937 geboren we.d, wordt er verwacht.

Traditioneel worden ook de ex-dorpsgenoten die hier geboren zijn of hier opgroeiden uitgenodigd

Zoals het in 1987 en in 1992 het geval was, hopen de organisatoren op een talri.ike opkomst.

Het wordt een enige gelegenheid om mekaar terug te zien en om nieuwe gezichten te leren kennen.

Meer inlichtingen bij de verantwoordelijken:

- Marid De heyet Doelhofstraat ló

- E a Beirens, Oostendse Steenh,eg 78

- Joël Decloedt, KapellesÍraat l0

- Willy Martens, Listeweegse SteenweB l

Íe|.41.31.45

te1.31.78.02

tel. 31.84.07

te|.11.44.42

Persoonlijke uitnodigingen en verdere inlichtingen volgen eerstdaags.
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BÀCKERS iIUGO
- ELECTRICITEIT - SANITAIR -
- CENTRALE VERWARMING -

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

- 
G E R EG I STR E ERD AAN N EM ER

- NIEUWBOUW EN VERBOUWING
- ERKEND BRANDERTECHNICUS
- H ERSTELLI NG HU I SHOU DAP PARATEN!!![[ill!

ASWEBO
AANNEMEBSBEDBIJF N,q,qMLOZEVENNOOTSCHAP

lndustriepark - Drongen 26
9810 Gent

UIT SYMPATHIE
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POLITIE

In de maanden juli en augustus zal er een verscherpte controle uitgevoerd worden op de snelheid en

inhaalmaneuvers aan de Blankenbergse Steenweg. De rijkswacht wil hiermee de veiligheid van deze
steenweg verhogen.
Alle inwoners worden erop gewezen hun rijgedmg en snelheid aan te passen.

GEZONDHEID

l. Transpiratie

TÍanspiratie of zweten is een natuurlijk verschijnsel dat het Iichaam in staat stelt zijn lemperatuuÍ re

regelen en giftige stoffen af te scheiden.
Maar transpiratie is ook een bron van klamme plekken, kringen en vervelende geurtjes die vrijkomen
bij de ontwik:keling van bacteriën in het zweet.

Enkele tips:
In de eerste plaats is een dagelijkse goede hygiëne onontbeerlijk. Voldoende veranderen van
ondergoed, regelmatig baden en douchen, gevolgd door uitvoerig spoelen en zorgvuldig drogen.
Wie overdag transpireert, draagt bovendien het best katoenen ondergoed.

- Men kan ook gebruik maken van antitranspiratiemiddelen (apotheek). Bij overdadig zweten
versteÍken ze op doeltreffende manier de werking van een deodorant. Kies bij voorkeur voor een

alcoholvrije als u een gevoelige huid hebt. Deze producten zijn verkrijgbaar in de vorm van sticks,
sprays of crèmes.

- EpileÍen kan nuttig zijn, want haaÍjes bevorderen de bacteriële ontwikkeling en dus ook de vorming
van vervelende lichaamsgeurtjes.

- Talk of andere poeders voor huidverzorging hebben een btzonder steÍk absorberend veÍnogen. Na
het aanbrengen eNan wrijft u het hele lichaam schoon met een droge doek om overtollig poeder te
verwij deren.
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2- En de vo€ten.

Wie heeft nog nooit last gehad van de onaangename Seur van zijn voeten na een lange zomerdag ofna
het sporten?

Enkele tips :
- Om de ontwikkeling van bacteriën of schimmels te voorkomen, wordt aangeraden dagelijks verse

kousen of sokken aan te trekken of zelfs verscheidene keren perdag bij intense lichaamsbeweging.
Kies bij voorkeur kousen van een stof die op hoge temperatuur kunnen worden gewassen.

- Voor schoenen is het beste materiaal ledet omdat dat de voeten optimaal laat ademen.

- Boraat (te koop bij de drogist en apotheker) is een goed absorptiemiddel.

- Als u iets te grote schoenen kiest (wat aan te raden is), kunt u inlegzolen met actieve koolstof
gebÍuiken. Die zijn zeer doeltreffend om het zweet te absorberen.

- Een laatste belangrijke tip: zorg eryoor dat uw schoenen volkomen droog zijn voordat u ze weer
aanfekt.

3. En de adem,

Bovenaan het lijstje van vervelende geurtjes staat ongetwijfeld een slecht ruikende adem. Dit kan
soms wijzen op een ziekte.

Waaraan moet u denken?
De meest voorkomende oorzaak van een slecht ruikende adem is de rotting van voedselresten in de

mond bij mensen die niet regelmatig de tanden en het tandvlees poetsen ofhun kunstgebit reinigen.

- Personen met een sterk verwMrloosd gebit, vol gaatjes en tandstompjes, die de bacteriële ontwik:keling
in de hand werken, hebben dooÍgaans een erg slecht ruikende adem.

- Elke infectie van de mondholte kan leiden tot een slecht ruikende adem, net als een aandoening van
de sinussen of van de ademhalingswegen.

- Maagproblemen kunnen eveneens een oorzaak zijn.

- Ook sommige voedingsproducten kunnen een slecht ruikende adem veroorzaken zoals knoflook,
uien of kerrie.

Tenslotte kunnen ook tabak, alcohol en andere verslavende middelen aan de bron liggen van een
slecht ruikende adem.

Enkele tips:

- Poets regelmatig de tanden, liefst na elke maaltijd en minstens eenmaal per dag. Dat poetsen voorkomt
aanslag en tandplak, waardoor een te overvloedige bacteriële ontwikkeling kan worden tegengegaan.

De regelmatige reiniging van een uitneembaar kunstgebit is uiteraard even belangrijk.

- Kauwgom, bonbons en mondsprays kunnen mensen met een slecht ruikende adem helpen, maar
mogen zeker niet beschouwd worden als behandeling. Kies voor suikervrije producten.
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BURGERLIJKE STAND

MELISSAVERMEERSCII, dochteÍje van MaeÍens Christaen van Vermeersch Dirk, geboren te Brugge
op 30 april 1997.

CUILI-4UME VAN DE SfPE, zoontje van Sabbe Cynthia en van Van de Sype Filip, geboren te Brugge
op 5 mei 1997.

ROBIN DUMOLYN,zoontje vaí Trenson Pascale en van Dumolyn Frank, geboren te Brugge op 5 mei
t997.

ELINE BUYSSE, dochtertje van FockenierAnnick en van Buysse Harry, geboren te Knokl<e-Heist op

15 mei 1997.

IGGY BILLEN. zoontje van Denolf Sandra en van Billen BaÍ, geboren te Brugge op 22 mei 1997.

CARO DE CUYPER, dochtertje van Vantorre Elsie en van De Cuyper Peter, geboren te Brugge op 9
juni 1997.

BERL\MONT CATHARINA en DE MEy EDDf. gehuwd te Zuienkerke op 25 april 1997

LOUWAC|E VICKY en BROECKAERT MARC. gehuwd te Zuienkerke op l6 mei 1997.

VERBURGH PROSPE& geboren 8 oktober 1923 en overleden te Brugge op 17 maaÍ 1997, echtgenoot
van Vercruysse Raymonda.

LONCKE MAR|E CI-AIRE, geboren 12 september 1953 en overleden te Brugge op 27 april 1997,

echtgenote van Traen Ignace.

BEIRL4NT EUGENE, geboren l8 mei 1922 en overleden te Brugge op 28 april 1997, weduwnaar van
De Pree Yvonne.

VAN DEN BROUCKE ADILE, geborcn op 3 december 1904 en overleden te Brugge op 8 juni 1997,
weduwnaar van Mortier Octavie.
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GERARD EN ESTHER DESCHOOLMEESTER

Op I mei vierden Esther Vermccrsch cn Gerlrd Deschoolmeesler hun
op l5 april 1947 te Houtavc. Esthcr was Ícgcntes huishoudkunde- Haar
van pas toen ze moeder werd van ecn kroostriik gczin.
Gerard nam onlangs ontslag als penningmccstcr, maar blijÍi veÍder lid
Michiel Zuienkerke.

gouden bruiloft. Ze trouwden
genoten opleiding kwam goed

I van de kerkfabriek van Sint

É*

L*
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f jr.

\,tri
FIRMIN EN IAURA UAN DEPITTE

Ook op I mei vierden Firnrin Van Dcpille cn Laura Dc Vlicghe hun jubileum. ZiJ
zetten de beslissende slap op I mci 1947 te Zuienkerkc. Firnrin en Laura houden lalr
fietsen en fietsvakanties. Firmin is ook bckeud !oor zijn inzct in KBG te Zuienkerke.
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MAURICE EN II4ARIA FEYS

Maurice Fcys en Maria Dcgrandc vicrdcn ook Íèest. precies op de vijftigste
verjaardag van hun huwelijk. Zij trouwden te Lissewege op 3 mei 1947.

Maurice en Maria zijn twee bezige bijen. huis cn tuin liggen er dan ook altijd
kraaknet bij.

OSCAR EN M AG DA LEN/I ZI\.\ E N E Po E I,

Oscar Lambrecht en Magdalcna Zwaencpoel hu*den op 30 juni l9l7 te
Nieuwmunster. Als gewezen uitbatcrs van een caÍé aan de kerk zijn zij bij velen
gekend. zij konden ld Nieuwjaar 97 in hun lenÍouwde omgeving blijven, dank zi.j

de goede zorgen van zoon Fernand en sc hoondoc hter Arlet te. Nu verblijven ze in de
Strandjutter.
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MENSEN VAN BIJ ONS

Zondag 29 juni werd Joris Weyts als nieuwe pastoor van de Sint Michielparochie van Zuienkerke
plechtig verwelkomd.De viering begon met een stoet gevormd door de plaatselijke verenigingen,
gemeentebestuur , ruiters te paard, fanfare.kerkfabriek en scholen.
Voorop liep de belleman die alle inwoners " cont maakte dat Zuienkerke eindelijk een nieuwe
dorpsherder vond."
Na de eucharistieviering. waain Joris Weyts tot pastd)r benoemd werd van Zuienkerke. volgde een

receptie voor alle genodigden en paÍochianen in de gemeenteschool.

Maar wie is nu eigenlijk deze Joris Weytsl
Joris Weyts werd geboren op I april 19,1,1 te Mechelen als vierde zoon op rij van Staf en Wiske
Weyts.Na de oorlog verhuisde het gezin naar Sint-Kruis. Hij liep school aan het Onze-Lieve-
Vrouwecollege te Assebroek.
Na zijn humaniora trok hij naarhet seminade en in 1967 werd hij tot priestergewijd. Hij vervolmaakte
zijn opleiding in Leuven waar hU catechetische welenschappen sludeerde.Sedert '78 geeft Joris les in
Sint-Andreas Sint-Kruis en Hemelsdaele Brugge slad.Op 23 april van dil jaar heelt onze bisschop,
Roger Vangheluwe, Jo s Weyts metbehoud van zijn funclies indeLycea Hemelsdaeleen St-Andreas,
benoemd tot pastoor van de Sint-Michielsparochie.
Hoe ziet de nieuwe Zuienkerkse herdeÍ zijn opdracht?
"Eige tijk weet ik niet aoveel .lí vut lllr(,(hieverk. Ik ga proherc» de ntensen llrd«g te:ien en hen
Noot te Saa h qebed. Ik i,íl een beetje r(rt|ij:en nour Gotl cn ecn tnooie lituryie uitbo\nren. ht elk
geval zal ik de mensen erbij hetrckkut, ra t ik lil luilk'ftn nuar f t .i.i aelf|ennxlÍe .

Joris, je bent van harte welkom!

_*,*;.

Í

Jors We,4s ontuongl de sleulelvon de Sinï MchieskeÍk
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Wat bezielt eenjonge vrouw, met universitair diploma, uitstekende toekomstperspectieven en zicht op
een comfortabel luxe levenie, om dat alles op te geven, en kloosterlinge te worden bij een missieorde?
Lieve Brusselle met verlofin het ouderlijk huis te Meetkerke kuiste toevallig ons pad, en wij vroegen
het haar Met uitzondeÍing van het klein zilveren kruisje dat ze rond de hals draagt, en de begeestering
die uit haar woorden en uit haar houding stralen kanje haar in niets onderscheiden van andere vrouwen.
En nochtans is zij een missiezuster van 3l jaar !

Na haar studies als licentiaat Wiskunde, - specialisatie informatica - besluit zij, na éénjaar lesgeven,
op 23jarige leeftijd kloosteÍlinge te worden, bij de zusteÍs van deJacht. een uitgesproken missieorde
uit Heverlee. die actief is in 20 verschillende derde wereld landen.

Hoe komje in onze ' modeme westerse wereld ' die het niet meer zo op heeft met het geloof, tot zo,n
besluit, en toen ik die vraag stelde besefte ik aan haar glimlach dat het een reeds vele malen gestelde
- allicht domme - vraag was.

"Je kunt dat getust roeping noemen, zegt Liere, je leyen indienst stelle ta God, op stap ga(n met
God, en dan nog líefst in de derde wereld.
Maar dan nieÍ fiet een God die yer boven ons trcctní maar die Íussen ons ís en leefi.,,

Na drie jaar opleiding bij de zusters van Heverlee mocht zij een lijstje indienen met drie keuzen: de
opties waren Brazilië, Guatemala of Cameroun. Het werd na een jaar Frans studeren in pa js,
Cameroun. een Midden Afrikaans land, zestien maal België, I I miljoen inwoners, en... tweetalig: na
een Duits mandaat werd het land in l9l8 voor een derde toebedeeld aan de Britten en voor twee
derden aan de Fransen, tot begin dejaren zestig roen het onafhankelijk werd, en verder leefde meteen
typisch Britse en een rypisch Franse mentaliteit. Er wordt hard gewerkt om de kinderen in het Frans
te onderwijzen in de scholen. Vroeg of laat zal het misschien in één van de tweehonderd Camerounse
dialecten ztn, teneinde de eigenheid, en de cultuur te behouden. Waar hebben we dat nog gehoord?

In september 1993 kwam zij aan in Cameroun, een land dat door zijn ligging zowat alle klimaten van
Afrika op zijn grondgebied heeft. Zij werd meteen directrice van een lager middelbare school waar
450 gemotiveerde kinderen onderricht volgen. Waar de ouders hard moeten werken om het schoolgeld
en de boeken van hun kinderen te betalen. Als je dan weet dat een jaar onderricht en boeken op
jaarbasis de som van 2.000 befof32.000 C.F.A. (Central Franc Africa) kost dan weerje genoeg oler
de levensstandaard in dat land. Alhoewel niemand honger lijdt, en er relatief vrede is zijn maar 5 Zo

van de mensen rijk: de rest is arm. Al moetje dat ook steÍk relativeren:

"Het ís een andere ttunier ydn letten, de mensen hebben geen oÍ v,einig materieel bezit, doch zij
hechten \,eel belang aan andere waanlen zoals bijttoorbeeld de familie. Zo zorgt iederee Noor iedereen,
de oudste man is de chef, naarwie iedereen luisteft.

Wanneer een vrouw echter h,eduwe v,oftlt, dan wordt zij autofiatisch de vrouw van alle broers van de

O maar te zeggen daÍ de vtuuw heÍ nog steeds moeilijk heeft, en ín een ondergeschikÍe rol geduwd
wordt... Maar \,íj werken et aan !"

Lieve is de enige blanke zuster in het Sint Theresia College in Mva,a op 50 kilometer van de
hoofdstad.Yaoundé. Zij wordt bijgestaan door Congoleese en Camerouneese zusters, die samen met
mannen van ter plaatse het schoolteam vormen. De opleiding van de leerlingen is een waar probleem
aan het worden: mensen verarmen, het analfabetisme neemt toe, want de regering ontmoedigt het
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verder studeren een beetje, omdat er te v(-el geschooldc mensen gevormd worden !

Ook de opleiding van de leerkÍachten kan heel wat beter: tijdens haar verblijf in België is zij ijverig op
zoek naar een initiatie cursus pedagogie in het Frans. liefst op het niveau van onderwtzer of regent..
om aldaar te kunnen doceÍen aan de aspirant leerkràchten
Wie in het franstalig landsgedeelte mensen kenl die over zo'n kuNus beschikken kan gerust de infomatie
bezorgen ten gemeentehuize.

Want alhoewel zuster Brusselle nog tot eind september in Belgiè verblijft - zij veftrckt dàn opnieuw
voor vier jaar - is zij in mci naar Hoboken veÍtrokken om zich in alle ingetogenheid voor te bereiden
op haar eeuwige gelolien van gehoorzaamheid, kuisheid en armoede.

"Die gelofte van gelnorud,tlhcil k[btkÍ telharcler dun tle werkelí jklteitl. glít»luLlt:e, het ís uiteitrlelijk
de groep die beslist wat dieit te gebeurc . Alleefi itt gt't'ol vot rerstltillende »tenittgen ge<ft de orerste
de doorslag '.

De mensen van Meetkerke die samcn mct dc K.VL.V de jaarlijkse keÍstmarkt organiseren. plannen
ook nog 't een en 't ander in septernber, zodat Lievc na het aÍ:scheid van het oudeÍlijk huis . Moerdreve
13, met enige weemoed en een welgevulde bcurs op l5 scptember de Sabena vlucht naar Cameroun
kan nemen.

Zuster Lieve mel de fomilie ONGUENE

Vodeí Onguene is coiechisÍ en heeÍi I kindeÍen. Een von ziln 2onen is onderwÍzeÍ bijzusÍer Lieve
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O.C.M.W,

EEN MAAISCHAPPELUK WERKER Í/v
of

EEN GEGRADI,EERDE SOCIAAL VERPLEEGKUNDIGE n,v

In het kader van de uitwerking van een SIF (Sociaal Impuls Fonds) project zoekt het OCMW van
Zuienkerke:

voor de invulling van een HALFTIJDSE opdracht: GEco-staruur
De kandidaten moeten dus minimum 6 maanden uitkeringsgerechtigde werklozen zijn.

Geïnteresseerden kunnen vanaf22juli alle inlichtingen over de nieuwe betrekking en de voorwaarden
ervan bekomen bij het OCMW Zuienkerke.
Daaftoe dient U een schriftelijke aanvraag te richten tot het:

OCMW Zuienkerke
info nieuwe betrekking

tov. de Heer vooziiter Bernord De Jonghe
Kerksiroot l7

AKTIVITEITENKALENDER

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

iedere maaÍdag zijn er volks:lansen in de cafetaria van de gemeenteschool van l,l uur tot 17 uur,
ingericht door KBG Zuienkerke

iedere dinsdagnamiddag in "Boldershof' kaartnamiddag KCB Zuienkerke

iedere dinsdagavond vanaf 2l u volleybal door VLM

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

iedere dolderdagavond ping-pong in de gemeentelijke sponzaal om 20 uur
elke lste en 3de donderdag van de maand naailes in de Bommel van 20 ÍoÍ 22.30 uur, BGJG
Nieuwmunster
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elke 2.de en 4de donderdag van de maand tumeninde Bommel van 20 tot 2l uut BGJG Nieuwmunster

iedere vrijdagavond komt het koor van Nieuwmunster bijeen in de Bommel vanaf 19.30 uur tot 2l
uur (uitgezonderd juli-augustus)

JULI 1997

zatedog 19 juli 1997 reuze barbecue in de Nieuwe Blauwe Toren

500 frlpp - inschrijven 050/31.44.65

AUGUSTUS 1997

rcntlag 3 augustus 1997 Oude Vlaamse Volksspelen op het terrein van

walter Verleye, Nieuwe Steenweg 114 te

Zuienkerke- deelname voor verenigingen of
ploegdeelname vanaf 3 personen

prijs: 100 fr - muzikale animatie.
organisatie: feestcomiteit

zondag 10 augustus 1997 Afvaart van de Lesse. organisator Vakanlie_
genoegens Zuienkerke

donderdag 14 augustus 1997 DE NACHTVAN'DE SCHUURE"
met Dana Winner en Garry Hagger tvv.
Kinderkankerfonds in een feesttent op de parking

van De Schuure, Oostendse Stwg., Meetkerke
prijs: 350 fr. - voorverkoop 300 fr
tel. 3l1.606

zondag 17 augustus 1997 7e grote rommelmarkt met tal van animalies
en attÍactiesop tereinen en zaal " Nieuwe Blauwe
Toren" tvv Voetbalclub De Rese en Hobbyclub
Militaria- inschrijven rommelmarkt tel. 39.22.88
(na l9 uur).

zondag 24 augustus 1997 skeelerwedstrijd in de Vagevuurwijk
georganiseerd door Sportraad

dinsdag 26 augustus 1997 Open deur-instuif
l7-18 uur
in de kleuterklassen van de

Vrije Basisschool

zaterdag 30 augustus 1997 bezoek aan Brussel en brouwerij Belle Vue
organisatie: vakantiegenoegens Zuienkerke
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SEPTEMBER 1997

zaterdag 6 september 1997 " The black-out paÍy" in de vergrote loods van
De Nieuwe Blauwe Toren- aanvang 20.30 uur
Studio Enjoy - voorverkoop 120 fr, aan de deur
150 fr

zdterdag 13 septe ber 1997 25 STE DOLLE NACHT met Studio Enjoy
feesttent Nieuwe Steenweg vanaf 2l uur
inkom : 150 fr.- voorverkoop : 130 fr

viering 25ste Dolle Nacht in de feesttent
I I uur: aperitief met muziek van De Bremers
13 uur: feestmaal met gemarineerde hesp
prts: volw.400 fr - kinderen -l2jaar 200 fr
inschrijving bij bestuursleden tot l0 september
tel. 41.28.82 - 41.21.03

zon.lag ll september 1997

zondaq l1 september 1997 Open Monumentendag Zuienkerke

diisdag 16 septe ber 1997 bloedgeven in de sportzaal van de gemeenteschool
vanaf I6 uur

h,oensdag 17 septe ber 1997 Volksdansen
1 4- 1 5 uur, vanaf 6 jaar
in de kleuterspeelzaal van de Vrije Basisschool

zaterdag 20 september 1997 Koud Buffet in de cafetaria van de gemeenteschool
ingericht door de parochieraad Zuienkerke

OKTOBER 1997

vijdag 10 oktober 1997 Pannenkoekenavond
vanaf l9 uur
in de feestzaal van de Vrije Basisschool

zaÍerdag l l okÍobet1997 staflavond vakantiegenoegens
gmndiose spel- en kwisavond

OPROEP AAN AT DE VERENIGINOEN

SruUR ONS UW JAARKATENDER
WIJ PUBTICERIN ZE GRANS

ARTIKE|S BINNEN VOOR I OKÍOBER 1997
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DE GEMEENTE WERFT AAN:

.IOBSTUDENTEN Í/v
of

CONTRACïUELEN m/v
als

MONITOR IIALF| UDSN BETR.EKKING
VOOR DE VAKANTIEPERIODES

voonoaarden:
studies volgen als opvoeder oÍmaatschappelijkwerk(srer oÍpedagogisch Seschool.le qÍeencursus
gevolgd hebben tan animator in het jeu?dwerk ofeen opleiding tolgen in die ríchtitg
leeÍijd: ni ímum 18 jaar
bij voorkew beschikken over een rijbewijs B

inschijving:
Voor 20 juli 1997 schrifielijke kandi&ltuur indienen bíi het College van Burgemeester en Schepene ,

KerkstraaÍ 17. 8377 Zuienkerke

OPEIWERKLARING SETREKKING
TWEE ASPIRANT.VELDWACHTERS

voofwaarden:

- Belg zijn, tan onbetispelik Bedr.t8 zíjn

- burgerlijke en politieke rechten Benieten

- op datum indiening kandidatuur mínímum lSjaar oud ziin en maximum 35 jaar

- medisch geschíkt zijn en minste s l,ó3 fi groot

- voldoen aan de dienstplich ,ette

diploma hoger secundjai onderyíjs e in het bezit van ribe\,ijs B
- de gemeente bewo en uite íjk 6 maond na benoeming ín vast verband

bijzonderc voorwaarde n :
- aa gei,one aijn ífi de bovenlokale werfreserve van een polítieschool

inschijving:
tot uíterlijk 8 augustus 1997 aangetekend aan het College van B rgemeester en Schepenen, Kerkstraal
17, 8377 Zuienkerke.
De kandidatuurstelliig die t vergezeld te zijn tan de nodige bewijsstukken
inlichtingen kunnen bekomen worden ten gemeentehuize.

adrus politieschool: Koning lzopoW III laar, 11 ,8200 Brugge
tel. 050/ 40.45.40



Uw lening

rond in

20 minuten.

ftr0n00t

lTBilfi
G.mcGhtclordi.t

Gemeentel«rediet
VOF BONTE, PARDO
Westkapelse Steenweg 27
8380 DUDZELE (Brugge)
Tel. 050/59 99 63 . Fax 050/59 9í 86

lveetkerkestraat 14
8377 Zuienkerke
Tel. 050/4í 28 06

domeskopsolon

CD[CO
de decker chonÍol

kerkstroo't 18 - 8377 Zuienkeíke
telefoon 050/41 84 14

B 3.e#ïTLEMEESTER
BVBAMNNEMEBSBEDBIJF

OPENBARE en PRIVATE WERKEN

Crond q weqaisv.rkzn. Albruk en doteti^!§.rt n,
AonlqBay@ opnda, partinAs t naren,
Lveren wn íeenslaB, end il t.elande.
Iat Íèn en pl@tw van cneme! en s.ptish. putlè..

O$!.nd...t€.nw.g 7l' 83n ZUENKEiKE.IIOUIAVE
Í.1. 05081 67 13 - MórlotM 07523 58 12 . LloLr 05031 O2 13

Kopsolon domes en heren
zonnebonk

COIFFEURE YVETTE
SPECIALITEITT SNIT EN BRUSHING

OPSTE EKKAPSE LS

Tel. 050/54 45 79
Conodezenstrooï 88

8380 Llssewege

Polderelecttu
Romain Liebaert-Willaert
Heeruveg 20 - 8377 Zuienkerke

Radio & TV technicus
OFFICIELE PHILIPS DEALER

Eigen hersteldienst: tel, 050/32 0:l 80
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kan het niet.



MELDINGSKAART

Het gebeut maar al te vaak dat er iets defekt of beschadigd is.

Om dit op een ietwat vluggere manier op te lossen, is hier de meldingskaart.
Kortom : wanneer bij u in de buuÍ de openbarc verlichting defekt is, het wegdek beschadigd is,
rioleÍr verstopt zijÍr, er musku$atten zijn, knip dan deze bon uit , !'ul het duidelijk en volledig in en

stuur het op naar het gemeentebestuur, Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke.
Voor dringende gevallen karl u ook bellen naar de technische dienst op nummer 41.75.77 of naar

het gemeentehuis op nurnmet 42.70,48,

NAAM:

ADRES:

MELDING:


