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NUTTIGI I ELII,oONNUMMEITS

CemeeniebcstuLÍ Zuicnkf.k. i l' 'r.ri.12 tj5.15)
Te&nis(he Dienst il 7a.77 lL\x.11.75.77)
OCMW 12 7e.98 lÍa\. 12.67.37)

PWA .12.:{).ll (\^'oensdagnamiddag)

PwABlankenberge 12.99,{2
Veldwachter 12.70.18 (iax 41.96.96)

Riikswacht 101of,11.10.05
Brandweer De Haan 100 of 41.20.20

Elektrabel Blankenberge 1l .79 .34
(ook voor de $,aterhedeling)
na de diensiuren 059i 34.04.10

OPf, NINGSUREN GEMEENTEHUIS
Het gemeentehuis is iedere werkdag open van 9 uur tot 12 uur
en de woensdagnamidda8 van 13 tot 16.30 uur.
Andere namiddagen is het geme€ntehuis gesloten.
Op de tweede en vi€rde woensdag van de maand is het gemeentehuis
open tot 19 uur.l
14 m 28 iuli 199, 11 en 25 augustus 1999, 8 en 22 september 1999 en
13 m 27 oktober 1999.

Het Bemeentehuis zal gesloten ziin op woensdag 21juli 1999.

OPENINGSUREN PWA
Iedere wo€nsdagnamiddag van 13.30 tot 16 uur

OPENINGSUREN POST
ledere werkdag van 11 tot 12 uur.

OPENINGSUREN BIBLIOTHEEK
Iedere woensdag vàn 17 tot 19 uur
Iedere zaterdaB van 10 tot 12 uur
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WOORDVOORAF

Zoals beloofd, hier ons tweede gedicht van Cuido Cezelle

In dit zomemummer : TERWE geschreven

24107 11895.

Jn"rn

De Jerae ztel er zufuer uil,

ohrfínr.' íoo.nrorn,

ge6o"en ui/ íen 6inner*ord
uo, Rn"u'" unfín, ,o"n,

.oo gefu*e u ,e, en gouíge[;í /
De slammen slaan genegen

en, londerdduizend, ó/inhen ze, in

íe, .oefe, ,orrer"ege, .'

'1 ziln priemen go"ís, í,a írogendzqn

íe, ks/ e[í, e, íe ,ro"n,
íe íiííe, oo[[e onscial6oo"leíí

íe" gouíe, íoorenare /
9oA ,ngnn op ín ,e(íe" u,ed

9oí zegenl u, gy 6oe"en,

ír'n pnn"ínr*ojnr" loo"nn ,r{1
ír'11aar, len u[ege[ uoeren /

overgenomen uit Cuido Gezelle - Bloemlezing . Zijn wereld in 400 gedichten.

Ceselecteerd, ingeleid & toegelicht door Pr. Dr. JozeÍ Boets.
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GEMEENTERAAD

1, Verslag van de vorige vergadering

De gemeenteraad keurt eenparig het

verslag van 08/04/1999 goed.

2. Sociaal lmpulsfonds: voortgangs-

rapport 1998

De gemeenteraad keurt eenpari8 het

voortgangsrapport 1998 goed.

3. l[twvr slatutenwiizigin8

De gemeenteraad keurt eenparighet

ontwerp van de statutenwijzi8ing en

zijn bijlage Boed en stemt in met de

omzetting van reseÍves in kapitaal.

De omzetting inbeschikbare reserves

van I.M.WV in kapitaalaandelen B

bedraagt voor de gemeente

Zuienkerke 896.889,'f r.

4. Toelage 'Help Kosovo"

De gemeenteraad bekrachtigt eenpa-

rig de collegebeslissing d d."19 I 04 I '99

waarbij beslist werd een toelage van

10,Í per inwoner te verstrekken ter

ondersteuning van de actie "Help

5. Vaslstellen toelaSe voor hel
Kampioenschap van Belgiè op

het lzeren Gaaibord

Gezien de aanvraag van de inrichters

van het Kampioenschap van Belgiè

op het lJzeren Caaibord ontvangen

op 12/04/1999 tot hei bekomen van

een toelage voor dit kampioenschap,

beslist de gemeenteraad eenparig
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deze éénmalige toelage vast te stel-

len op 3.000,Jr

6. Pact tussen de Vlaamse regering

en de gemeenten & OCMWT

De gemeenteraad neemt kennis \.an

het pact tussen de Vlaamse Regering

en de Vlaamse Cemeenten en

OCMW's.

Hierbii wenst de raad op te merken

datbepaalde actiepunten nogal raag

worden voorgesteld zoalso.a. de her_

vorming van het Besco-stelsel en van

eventuele arldere contractuele

tewerkstellingsvormen.

Er dienteveneens rekenin8 te worden

gehouden met de speciÍieke proble-

matiek en de financièle draagkracht

van de kleinere gemeenten.

7. Meerjarenplan Provinciaal

lntegrali€centrum: advies

De gemeenteraad wordt gevraagd

advies uit te brengen omtrent het

meerjarenplan voor het Provinciaal

Integratiecentrum.

De Íaad stelt vast dat de gemeente

ZuienkeÍke momenteel weinig ge-

confronteerd wordt met de problema-

tiek omtrent het etnisch-culturele

minderhedenbeleid.

De gemeenteraad kan akkoord gaan

met het voorgesteld meerjarenplan

van het Provinciaal lntegratie-

centrum voor de periode 2000-2002

voorzover er geen financiële tussen-

komst gevraagd wordt aan de ge_

meente.

B. Samenwerking tussen brandweer-

korpsen in een bepaalde zone .

oprichting van hulpverlenings-

zon€s: advies

De gemeenteraad brengt advies uit

over hei voorstel van de gouvemeur

om de gemeente Zuienkerke in te

delen in de hulpverleningszone

Brugge bestaande uit de Semeenten

Brugge, Knokke-Heist, Damme,

Beernem, Oostkamp, Torhout,

Zedelgem, Jabbeke, Zuienkerke en

Blankenberg€.

9. Advies rekening kerkfabriek

Sint-Michiel te ZuienkeÍke

Sint-Bavo le Houtave

Sinl-Bartholomeus te

Nieui!munsler

Onze lieve Vrouw te Meetkerke

De gemeenteraad verleent eenparig

gunstig advies aan de rekening van

volgende kerkfabrieken:

Sint'Michiel Zuienkerke

Ontvangsten

Uitgaven

Batig saldo

Aandeel gemeente 332.882 fÍank

Sint-Bavo Houtave

Ontvangsten 1.351.662frank

Uitgaven 968.851 frank

Batig saldo 382.811 tuank

Aandeel gemeente 533.614 frank

1.893.159 frank

1.294.988 frank

598.171frank

-
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Sint-Bartholom€us Nieuwmunster

Ontvangsten 1.713.7(4Írank

Uitgaven

Batig saldo

Aandeel gemeente 319.173 frank

Onze Lieve Vrcuw MeetkeÍke

Ontvan8sten 780.926hank

UitBaven

Batig saldo

GEHEIME ZITTING
1. Machtiging om in rechte te treden

De gemeenteraad verleent het Col-

)ege eenparig machtiging om ,n
rechte te ireden in de zaak

Omob I verzekering terugvorderings-

kosten

Brandweertussenkomst n.a,v, ver-

keersongeval dd. 06/ 12l 1997

2. IMWV: benoeming van 2 leden
voor het Regionaal Adviescomité

De gemeenteraad benoemt eenparig

2 leden voor het Regionaal Advies-

comitévan de intercommunale Maat-

schappij voor Watervoorziening in

Vlaanderen.

1.584.539 frank

129.225 frank

577.581 frank

203.345 frank

Aandeel gemeente Zuienkerke

274.421 frank

Aandeel stad Brugge 24.157 frank

Il I I I lrlttll/llNl 7l tU\rl I tjl I

l. Verslag van de vorige vergadering

De gemeenteraad keurt eenparig het

verslag van de vergadering van 19/

05/ 1999 goed.

2, VerbeterinSswerken aan diverse
KWS'wegen

Het ontwerp-dossier van de werken

genaamd "verbeteringswerken aan

diverse KWS-Wegen" opgemaakt

door het Studiebureel Plantec uit
Oostende op 04/06/99, en geraamd

op een totaal bedrag van 3.684.511

ÍrankBTW inbegrepen, wotdt eenpa-

rig goedgekeurd.

De heer ProvinciegouverneuÍ wordt

verzo.ht de subsidie van 100 % te

willen verlenen in het kader van het

Investedngsfonds.

De werkenzullen worden gegund bí
wijze van openbare aanbesteding.

3. Coedkeuring ontwerp
rioleringswerken in de wijl
Kruislalsilde en aansluiting op de

bestaande collector

De gemeenteraad keurt eenparig het

ontwerp goed voor het aanleggen

van dolen in de wijk Kruiskalsijde en

de aansluiting op de bestaande col-

lector,

Raming der werken :

DeÍioleringswerken 10.51,1.908,-

Dewegherstellingen 1.089.000,-

Algemeen totaal de weÍken

11.633.908,-

( BTW inbegrepen)

Aanvullende Cewestbijdrage

- 7 .908.68L,-

Cemeentelijk aandeel

3.725.227,-

Voor het gemeenteliik aandeel kan

beroep gedaan worden op de

trekkingsrechten uit het investerings-

fonds.

4. Vaslslellen verBoedinsen

onleigening Bronden langshe€n de

Ni€uwe St€enweg.

De gemeenteraad keurt eenpaÍig de

vergoeding goed voorde onteigening

van de gronden langsheen de

Nieuwe Steenweg dienstig voor het

aanleggen van de riolering in de wijk
Kruiskalsiide en aansluiting op de

aolleator te Zuienkerke.

5. Medewerking aan het initiatieÍ "de
groene lonS van Blankenberge'
Zuienlerke en DpHeàn-'

De Bemeenteraad verklaart zich een-

parig akkoord om mee te werken aan

het initiatief van het provinciebestuur

die wenst over te gaan tot het verle-

nen van een studieopdracht nl. " de

groene long van Blankenberge,

Zuienkerke en De Haan een toeris-

tisch, recreatief actleplan met het

landschap als uitgangspunt- een in-

tegrale gebiedsvisie."



De opdrachtgever is het provincie-

beshnrÍ Wesi-Vlàanderen.

6, Werkingsverslag

ieu8dwerkbeleidsplan 1 998

De gemeenteraad keurt eenparig het

werkingsverslag van het jeugdwerk-

beleidsplan 1998 goed.

7. RekeninS O.C.M.W. 1998

De gemeetlleriad keurt eenparig de

rekening van het OCMW goed.

Geuone dienst

Ontvangsten

Uitgaven

Batig saldo

Buitengewone diensl

Ontvangsten

Uitgaven

Batig saldo

Aandeel gemeente

9. Straatnaam : deÍinitieve
vaststelling

De gemeenteraad wordt gevraagd de

straatnaam "Vital Troghstraat" defi-

nitief vast te stellen.

De Koninklijke Commissie van ad-

vies voor plaatsnaamgeving ver-

leende gunstig advies.

10. Kerkebilk : overdracht openbaar

domein

De gemeenteraad keurt eenparig de

overdracht goed tussen de bouw-

maatschappij het Lindenhof (de

afstanddoener) en de gemeente

Zuienkerke (de verkÍijger) van het

openbaar domein met een oppeÍ-

vlakte van 06 are 86 ca gÍond, dien-

stig als wegenis, en gelegen in de ver-

kaveling tussen de KapellestÍaat en

de Kerkhofstraat, gekadastÍeerd in

de sectie C deel perceel nummer

467D, samenmetde medegaande in-

fÍastructuur en dit volgens het plan

opgemaakt door Studiebureau

Plantec dd. 20/10/97 en de akte op-

gemaakt door het Comité tot Aan-

koop op 05/05/1999.

11. Verkoop van perceeltje grond

eigendom van de gemeenle aan

aanpalende eigenaar

De gemeenteÍaad keurt eenparig de

verkoop goed aan dhr. Verscheure

Pierre van een driehoekig perceeltje

grond, eigendom van de gemeenteen

gele8en te Zuienkerke in de sectie A

nr. 683t achter de eigendom Kerk-

straat 11, met een oppervlakte van

4,95 mr, en een s.hattingsprijs van

t2.500,-Ít.

De verkoop geschiedt op vraag van

voornoemde eigenaar, dit teneinde de

perceelsgrenzen recht te trekken.

GEHEIME ZITTING
1. G€meenteliike basisschool :

verl€n8ing halítiidse
loopbaanonderbreking

De gemeenteiaad beslist eenparig de

half tijdse loopbaanonderbreking van

mevrourv Pascale Trenson te verlen-

gen voor het schooljaar 1999-2000.
8. C€meenteÍekening 199B

De gemeenteraad keurt eenparig de

gemeenteÍekening voor het dienst-

jaar 1998 goed.

beg-oli gsrcsullaat ifl de gewo e die sl

12.24L.323

1A.276.719

1.96,!.60,1

1.484.581

0

1.484.581

5.358.723

23.01.9 .711,

resultaat in de buiten-

14.719.006

begrolin gsrcsultait ir' de buiÍengeuofi e

t'an de rek. '98

diet$Í 1)alt de rck.'98 6.084.599

boekhoudk ndig res llaol in de geuone

dienst

boekhoudkundig

gewo e diefisl 20.952.026
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I]VFORMATIE

1999 : het jaar van de senioren. Ook

Zuienkerke wil in dit kader iets spe-

ciaals organiseren voor de 60-plusse6

in of rond de seniorenweek.

We dachten aan een uitstap achterde

schermen van bedrijven (vandaar :

"langs d'achterdeur"), gevolgd door

een stuke eten en als afsluiter nog

wat ontspanning met muziek "van

toen" waarop gedanst kan worden,

waarbij evengoed gepraat of gekaart

kan worden. Wie wil zou kunnen

deelnemen aan het ganse pro-

gramma of slechts een Sedeelte er-

van.

Het idee is et maar aan de concrete

realisatie moet nog begonnen wor-

den. We zoeken mensen uit de vier

deelgemeenten, van divere "plui-

mage", die willen meedenken en -

werken aan de voorbereiding en die

op de dag zelf ook hun steentje kun-

nen en willen bijdragen.

Mogen we geihteresseerden vragen

voor eind iuli hun naam op te geven

op het gemeentehuis? tel. 42.70.48.

I. Samiin

Ons gemeentebestuur wil ook dit jaar

deelnemen aan de actie KOM OP TE-

CEN KANKER. VOOR 2OO FRANK

GROEIT ER IETS MOOIS TUSSEN

ONS,

Dit zal dan de vierde maal zijn. Wij

zullen dus op zaterdaSlS septembeÍ

opnieuw een plant esverkoop orga-

niseren. De kostprijs van de plantjes

blijft 200 tuank.

De afgelopen jaren was de verkoop

heel goed en de sfeer gezellig. Ook

hier weer leren mensen mekaar ken-

nen. Als gemeentebestuurbieden we

na afloop een ddnkaan om onze ap-

preciatie uit te drukken voor het vrii
willig geleverde werk.

We zullen uiteraard de mensen aan-

spreken die de voÍige malen hebben

meegeweÍkl maar - je weet - vele

handen maken lichtweÍken ookUW

hulp zouden we op pdjs stellen.

We hebben zowel mensen nodig die

geen vervoer hebben, als mensen die

bereid zijn rond te rijden met hun

wagen.

De eigenlijke verkoop gaat door de

zaterdag van 10 tot 12 uuÍ. We drin-

gen er wel oP aan vroeger aanwezig

te zijn om de taken en de planties te

verdelen. Hoe laatje weeÍ thuis bent

hangt af van het nakaarten....

Gez€llig gamen weÍken voor e€rr

goed doel, voel iii eÍ niets voor ?

we zullen met veel plezier uw naam

toevoegen aan de lijst van de mede-

'!\.erkers.

Een eenvoudig telefoontje volstaat

naar het gemeentehuis. We nemen

dan ten gepaste tijde met u contact

op....

l. Stmijn
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KEERSEBILCK M,
Dorpspleln 4 - Dudzele - fel, 59 91 88

Gevarieerd assoniment

Brood, koeken, gebak

en pmlines, alsook ruime keus

fiine charcuterie en kaas

MEN BESTEIX AÀN HUIS

te* k*/"*//?e /b4e/Mlv"
3/ 2/ /6
$77 ,4y'eelleile

\/AN
HOUCI(E NV.

EemegemstraaÍ r[4

8490 Snellegem
Te]. 050/81 12 6'1 - 050181 23 28

Fax 050/81 34 56

GESPECIALISEERD IN VERKOOP

VAN GEREEDSCHAPPEN EN MACHTNES

. Makita . Metabo . Skil . Grasmaaie§

Dienst naverkoop

Exclusief veÍdeler voor België

MXZ MOTOREN BELGIUM

sponsor WTC PqAe utters Bbnkenberge

DEMEULEMEESTER
B0NNY evarlllHeMEnsBEDRrJF

OPENBABE en PRIVATE WEFKEN

. Aanleggen parkings -opritten- terrassen.

Oostchdsestee veg 7l
8377 Zuíenke*e - Ho tot)e

Tel.050/31 67 13

Fax 050/31 02 83

)E(o
8trGtrtrtr

A ain A emeersch
BlankeÍrbergsesteenweg 64a
8377 Zu enkerke
Te. 050/42 79 99
Fex 050142 75 22

Open:
van maandag tol vrlidag van 14 - 19 u.
op zaterdag van 10 u tol 12.30 en van 14 u. ioi 19 u

A/^TA/ïLre.,ï
Blankenbergse Stwg 47 8377 Zuienkerke
Íel. 050/42 43 44 - tax 050/41 97 25
Crote keus geboorte- en huwelijkscollectie
Specialiteit fotokaarten: 4-kleuren, allerlei drukwerk

BROOD. EN BA,NKET

t.l

Ibegrafenissen
creÍnaties

- marina neirinck -

walram romboudtstÍaat l3
8380 lissewcgc

tel. 050/54.67.40 - 8sm 095/30 40 l0



Het systeem van het oproepstelsel

"100" waarborgt aan elke burger in

België een dringende en snelle hulp-

verlening zowel op medisch vlak als

voor tussenkomst vanwege de brand-

weer. Tot op heden kon echteÍ niet

iedereen op dat systeem beroep doen;

met name is dit het geval voor de re-

latief grote groep van doven, slecht-

horendenen spraakgestoorden. Deze

groep wordt in België geschat op

meer dan 500.000 personen. De com-

muni(atie tussen deze groep en de

operatoren van 100-systeem was

quasi onmogeliik

EEN FAX-NOODNUMMER 1O()

Om deze groep te helpen zal vanaf 9

juni a.s. een systeem van "noodÍax

100" in gebruik $,orden genomen.

Het systeem bestaat erin dat vanàf

dan de betrokkene via fax het num-

mer "100" dringend kanbereiken. Er

weÍd gekozen voor het faxsysteem

omdat heel $rat betrokkenen van

deze doelgroep momenteel over een

faxtoestel beschikken, waaÍvan de

aankoop kan gesubsidieerd woÍden

door de gewesten.

WTRKWIJZE

Om de "100" met noodfax te kunnen

oproeper! dient de oproeper gebruik

te maken van een voorgedrukt for-

mulier ( teverkrijgenop het gemeen-

iehuis).

Bij die formulieren is ook een korte

nota gevoegd met instructies voor het

gebruik en het invullen van dit for-

mulier

De betrokkene kuist, ingeval hijbe-

roep wenst te doen op dringende

hulpverlening via de "100", de over-

eenstemmende vakjesinenvult deze,

zo mogelijk, aan metbijkomende in-

formatie. Daarna faxt hij het formu-

lier naar het nummer 100.

In elke 1oo-centÍale werd daartoe een

nieui{e fax geinstalleerd die enkel

voor het systeem van noodfax mag

gebruikt worden.

De centrale die de 1oo-oproep heeft

ontvangen, bevestigt aan de

oproeper, door middel van een

ant$,oordfax, dat hijde oproep heeÍt

ontvangen en dat de nodige hulp

onderweg is.

Elke derdezateÍdag vandemaand kan men zijn fiets laten merken in dewerkplaatsvan de technische dienst van 9.00

tot 12.00 uur

EEN CEMERKTE FIETS IS EXTRA BEVEILIGD!!

HEï SY§TEEM "100" OOK VOOR DOVEN, SLECHMORENDEN EN
SPRAAKGESÏOORDEN

TIETSENMERKING
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Met de dienstencheques kunt u tot

4U.000 bef. uitsparen op uw behàng-

en schilderwerken. De overheid komt

namelijk voor 50% tussen in de ar-

beidskosten (aanBerekende werku-

ren), exclusief BTW met een maxi-

mum van 40.000 bef. per iaaÍ en per

8ezin.

wie kan gebruik màken van de

dienstenaheques?

Elke particulier die schilder- of

behangwerken wil laten uitvoeren in

zijn hoofdverblijfplaats komt in aan-

merking voor de tussenkomst.

Welke weÍken komen in aanmer-

king?

Alle schilder- en behangwerken bin-

nen in de woning. Delen van de wo-

ning die gebruikt worden voor

beroepsdoeleinden komen niet in

aanmerking.

Bii welke schildeÍsbedÍiiven kunt U

terecht?

Op het PWA. zal een lijst terbeschik-

king liggen met alle aangesloten aan-

nemers.lndien de aannemeÍ vanuw

keuze niet op de lijst vermeld staat,

dan kan die zich op het ogenblik dat

u de werken wilt laten uitvoeren nog

steeds aansluiten.

Bijkomende inlichtingen en inschrii

ving.

PW.A.Zuienkerke, gemeentehuis

Zuienkerke, (posikantoor)

iedere woensdag van 13.30uurtot16

OPEIVBARE WERKEIT

De werken 2de Íase aan de toren van

de kerk van Houtave, door de firma

Luc Beke, zijn bezig.

Deuitvoeringstermijn is 100 werkda-

gen en de totale kostpriis 5.788.081

ÍÍank.

De toren staat nu volledig in de stel-

lingen zoals op bijgaande foto te zien

is.

Het werkomvat het vernieuwen van

het daktimmerwerk en schaliebe-

dekking van de torenspits, het ver-

nieuwen van toÍenkuis met nieuwe

weerhaarLvemieuwen van bliksem-

afleider en galmbanen (klokgaten).

I

Van de toren wordt het metselwerk

gereinigd, herteld en helvoegd.

De wijzerplaten van het uuflverk

woÍden veNangen en verplaatst.

De aannemer voorziet om voor het

bouwverlofvan 19 juli, het torenkruis

terug te plaatsen samen met de

nieuwe weerhaan, daarna de stelling

te demonteren tot onder de torenspits

en na het bouwverlof de rest van de

toren aÍ te werken.

R. De Clerck

schepefi openbare werken

DE

KIRK SINÏ.BAVO ïE HOUTAVE



MILTEU

Ia
De blauwe PMD-zakken zijn be-

stemd vooÍ verpakkingsafval :

Plastic flessen

Metalen verpakkingen

Drankkartons

Neen

Deblauwe PMD-zakken zijn niet be-

stemd voor alle soorten verpakkings-

afual.

Pas op:een "gÍoenpunt" op een ver-

pakking betekent enkel dat de pro'

ducent een bijdrage betaalt aan Fost

Plus. Een "groen punt" is geen garan-

tie dat een verpakking daadwerkelijk

gerecycieerd wordt en dus thuis

hoort in de blauwe PMD-zak.

Neen

De blauwe PMD-zakken ziin uiteÍ-

aard niet bestemd voor allerlei ander

(plastic) afval zoals plastic speelgoed,

piepschuim,....

De blauwe zakken die in onze ge-

meente opgehaald woÍden, bevatten

zowat20% atual dat geen PMD is. Dat

is te veel. Er kan eens een misverstand

ziin over de soÍteerÍegels, maar som-

mige mensen maken duidelijk mis-

bruik.

De ophaaldienst van IVBO zal deze

misbruiken voortaan bestriiden en

zakken laten staan.

Als teken van herinnering krijgen de

geweigerde zakken een rode sticker

opgekleefd.

Raadpleeg de 
^chteftijde 

oM u1t 0Í0al-

kalefider 1999 t)oor de fieest oolledige

sorteelrcgels. Hebt L flag ofilen? Aar-

zel dïn iel om inlichtifigen te 1)ragen

aafi de nlilieudiensl pan u70 qefieente,

T81.41.7s.77.

De milieudienst stelt vàst dat er on-

danks het verbod op verbranden van

afvalsioffen in open lucht, nog heel

watvuuÍhaarden te bemerken zijn in

onze gemeente. De vuurhaarden

worden dan nog meestal met auto-

banden en /of motorolie aangesto-

ken, wat zeer schadelijkis voor onze

leefomgeving.

Het verbranden van l kgplastickomt

overeen met een rookontwikkeling

van 45.000 mr ( dit komt overeen met

een gebouw van tha en 5 meter

hoog).

De milieudienst voelt zich genood-

zaakt om in de toekomst de nodige

instanties te verwittigen zoals rijks-

wacht en brandweer om vuur-

haarden te weren in onze gemeente.

RECLEMENTERING: Het verbran-

den van welk afval dan ook in de

dorpskernen en woonzones is ten

strengsie verboden. Ten lande mag

men uitsluitend landbouwafval (or-

ganisch materiaal) verbranden en dai

enkel op voorwaarde dat de àfstand

van 100 meter tussen vuurhaard en

gebouwen, bossen, heide, hagen en

dergelijke gerespecteerd wordt.

Aft'rlstoftndecret (2 ini D81, garilzi8d ap 20

rpnl 1994)

Het zich ontdoenvan huishoudelijke

afvalstoffen is bij reglement bepaald.

In Zuienkerke bestaat er een regle-

ment voor het ophalen vanhuishou-

delijk aÍval, verpakkingsmateÍiaal,

papieÍ en kartory glas, grof huisvuil

en snoeiafval.

Wet ap de Luelnrdo treinigitlg (dd- 28 ddenbd

1964 en het KB ron 26 juli1971)

Afvalstoffen vernietigen in open

lucht is veÍboden, behalve plantaar-

dige aÍvalstofÍen afkomstig van tui-
nery ontbossing en van landbouw-

activiteiten.

De Milie die sl

OPGITTT VOOR RODT STICKERS OP UW BTAUWE PMD.ZAKKEN!

VTRBOD OP VTRBRANDEN VAN AFVAT IN OPEN TUCHT



Onlangs zijn het Vlaams Reglement

op de Milieuvergunning (Vlarem I)

en hetBesluit houdende algemene en

sectorale bepalingen inzake milieu-

hygiëne (Vlarem II) gewijzigd

Deze wijzigingen zijn in voege EjetÍe-

den vanaf 1 mei 1999.

We beperken ons tot volgende be'

langrijke wijzigingen I

OPSIAG- ËN BRANDSTOT-

WRDEELINSTALLATIES

Voor iedereen die beschikt over een

brandstofverdeelinstallatie voor

motorvoertuigen, d.w.z. voor de veÍ-

delingvan diesel erVofbenzine met

maximum 1 verdeelslan& zijn I'ol-

gende bepalingen van toepassing:

Voor meer inlichtingen omtrent de wijzigingen van VLAREM, kunt u tere.ht

bijdeTechnische Dienst van de gemeente Zuienkerke, Kerkstraat 1Z

tel.050/12.70.18

DIESEL

van 100 I t/m 20.000 liter

- van meer dan 20.000 I t/m 500.000l

- meer dan 500.0001

BËNZINE

- van 501t/m 500 I

- meer dan 5001 t/m 30.000 I

- meer dan 30.000 1

- melding aan het College van

Burgemeester en Schepenen

(CBS)

- aanvraag vergunning klasse 2

aan het CBS

- aanvraag vergunning klasse 1

bij de Bestendige Deputatie

- melding aan het college van

burgemeester en schepenen

(CBS)

- aanfraag vergunning klasse 2

aan het CBS

- aanvraag lergunning klasse 1

bij de Bestendige Deputatie

Het College van BuÍgemeester en

Schepenen vraagt aan de landbou-

wers eenop8ave te doen van de weg-

bermen die ze in de toekomst wen-

sen te maaien, teneinde het huidige

bestand te vervolledigen.

Het spreekt vanzelf dat U de toege-

wezenberm volledigdient te maaien

en te ondeÍhouden, en te ontdoen

o,m. van netels en distels.

l0

Craag hadden wij antwoord gekre-

gen voor 15 augustus 1999, op het

adres:

GemeentebestuuÍ Zuienkerke, Kerk-

straat 17, 8377 Zuienkerke.

Nadat alle gegevens verzameld zijn,

wordt U eenbevestiging van de aan-

gevraagde wegbermen toegezonden.

De eerste maaibeurt is toegelaten

vanaf 15 iuni en de tweede vanaf 15

september. Tenzij anders bepaald

door de bevoegde Overheid.

Het maaisel dient opgeruimd ten

laatste tien dagen na het maaien.

Het gebruik van biociden is verbo-

den.

Houtgewassen en ondergrondse de-

len mogen niei beschadigd worden.

WIIZIcINC VAN HET VLAAM§ REGTEMTNT OP DE MILIEU.
VERGUNNING (VLAREM) van kracht oo 0'1.05.1999

AANVRAAC MAAIEN VAN DE WECBTRMEN



---<._-_-_
Hierbii stelt ondergetekende zich kandidaat voor het maaien en het ondcrhoud ran de volgende Srasbermen, gelegcn

op de deelgemccnte. ....

Straatnaam,.....-..,....,,...,,,.,..,,,,...,,,...,,....................van .......,..,,,,....,,.,...,,,...,,,.....,,...,,t(Í.

OPMERKINCEN :

NAAM :

ADRES:

U kunt ook telefonisch contact opnemen met de Technische Dienst van de Semeente, tel. 050/41.75.72

dhr Patrick Van den Fonteyne.

rz Hoonljes



CULTUUR

Mevrouw Mijnheer,

Volgens de wettelijke bepalingen

moeten voor elk werkjaar dat loopt

voor één september tot eind augus

tus alle organisaties die in aanmer'

king komen voor het lidmaatschap

van deAlgemene Vergaderin8van de

Cultuurraad aangeschreven worden

met de vraag om hun aÍgevaar-

digde(n) aan te duiden.

De CultuuÍraad van Zuienkerke doet

dan ook een oproep tot de verenigin-

gen om lid te worden van de Algemene

Vergadering van de Cultuurraad.

Ook peÍsonen die menen eenindivi-

duele bijdrage te kunnen leveren

door hun persoonlijke betrokkenleid

of deskundigheid, kunnen vragen om

deel uit te maken van de gemeente-

lijke Cultuurraad.

Indien u als vertegenwooÍdiBer van

een vereniging of als individueelbe-

langstellendewenst deel uit te maken

van de Gemeentelijke Cultuurraad,

verzoeken wij u onderstaande strook

in te vullen en terug te bezorgen bii

de Cemeentelijke Cultuurraad, ter

attentie van Edwin Acke, Voorziiter

van de Cultuurraad, Voorzitter van

de Cultuurraad, en dit uit€Íliik teg€n

4 augustus 1999.

--=<------
Ondergeiekende

Voornaam : .....,,.............

tel. I

vÍaagt hierbij deel te mogen uitmaken van de Al8emene Vergadering van de Gemeentelijke Cultuurraad.

De aanvrager wenst aan te sluiten

O namenr de vol8ende vereniging : ..............

O wenst aan te sluiten als individueel belangstellende.

Datum I Handtekenin&

12
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UNSTROUTE
ZvIENKERKE

14-15 u N 2L-22 a{ustus i999 (10{B uuR)

Dit jaar kunt u terecht op een centraal infopunt in de dorpskom van Zuienkerke
waar medewerkers van de Cultuurraad graag op al uw \,Íagen antwoorden.

Op deze locatie wordt tevens een staalkaart van de werken van de deelnemende
kunstenaars tentoongesteld: zo krijgt u al een voorsmaakje van wat de Kunstroute
te bieden heeft.

Centraal Infopunt:

Vrije Basisschool
Nieuwe Steenweg 96
8377 Zuienkerke

t3



Grrer.p Bral"l ne, ,ich mer succes ióe
óp het s.hndcrm ran vertnde alu3rellen Hij
bce.n als ratenrvol autódnh.t en \olqde làrcr
.uFUsen bij Nànó Depondt nr Brlgqc.n
Frank De Nuher nr AÍwerpe!
cerà.d $às Alqc.rccn LarÍ.aai aBK Knnsl
Nedstrijd lvourne 1993) cn bchaald. r.rs.hil
lende ÈreDnjz.! in krnstrv.dsr"rd.n zij,'
N.Íken ,ijr Le beLr.rdrr.n 1

pdrsrtrrrrnrA àls l.raar rI r.
zio s.hrldc^rrk Iliihck§aanÍle znl, nt ul.1-
rkenen ain {1e à(d.rni.s van L.p.r Koksri.l. rr

Rijscl .n volgde daarnaasr noe lalloze kunsl

Als {.!oren Pólrrineenaar behaàlde lrit prijzen
'ovcr d. s.hre-in Rijsel. Hi.inge en BoÈschepe
Hij nm rcerts deel aan verschèidène gróepsren-
rmnstelli4.n en had l, 1997 een èigen lentDn

stèlling tn Galerti Duthler lAp.ldórn). Dir jad is er eeó RetGpdiLwe tc

TENTOONSTELTINGSADRES: DE GROTE STOVE, NIEUWE STEINWEG 140, 8377 ZIJIENKERKE

HUCO DfrfU .*", en w6kt tn M.nen en was reeds rr le55 ledling vm zlin mder, AnÍlré D.beul dte

mènrg kuEtschildeÍ in àl! etgen atelier opgeleld h*,1. Hugo speiàltseert dch h de oude tetuteken w n.r
!óíretschild€ren en 3childert dadnaast ook stillèvèns €n lddrhappen.

ReliÉieuze !Ínst vomt een kÈ.ttrlge ,nsplratiÉbron voor hem: .aaslh€t zelt deërèn van schtlderijen Éslàu.ccÍr
hij ook óude doeken ar kerken en klo.sters HErroe behooÍr mlt hei polKhrom€rën lan b€€ldeD.

Door de lijd heen tr.eroorle Hngos §eÍkrercÍr zch rol hniren llaander€n: zijn wÈÍk is t. vinden in Porèn

lBiaNisrok etr cs.stó.hóMl. Bosnrc IsruÈlen cànndn

ETIE|WT DtfTnOONCK lec'dc h.( kunslsnÈde. u. zijn lader en werd door de jaren heèn sieeds

hedrevèner in her berveÍkèn van meraal. \\hr eerlr een drm.r was is rerkelijkneid gewo.den Etienne is tol een

Làrèmvolle kunstenaa. uitgegr@td di€ zijn $erken vè eenlllkt in muziekvórmen.

De teruEiherende vomen van de vi@l brengen her muzikale in her bs.rkte koper lot leven. EUenne qpceèrde
@d in Eoep àls tndtvtdueel in binnen- en buitefllànd en kaaple verscheid€ne prijren weg

TENIOONSTELLINGSADRES: MOEDËR VAN VREDE, OUDE MOLENWEG 24,8377 MEETKERKE

TNr LtwrNs *rsd. .cadeÍne re Roese-
làrè en rrgm e. js €en t,ental laàr be2ig mèr
nààkrsrudles i. ale l..hnieken. s!ós.esulreer
dx rn iekennrgcn mer paslel, bisr€i hóutskml of
aquar.l. gemengde te.h.ieken. mar de gote
lieftr gaar sèl nàarde Nàrme. expresside kleu
r.n !àn dè à.rytvert soms Iigu.alief. soms hàlf

I lct àin Nerken die sleèds *€er je aràchr iragen

Fnarr Mor'lr'ulrNqv vorsr k.rlnnrk
irn \lnRSk.rl 1. lorhou( cn rn zedeleen' Hij
,s g.dl.y.n .n pre.res en \ril ran àllès het lijnc

zijn be.Lden ziln volled,e al kleine rààkie
vrousen zljn llef cn zachr. koppe! krà.hrig en
lors. Frek ls altijd b€zig. sleeds op @eI nàà.
ni.uwÉ en betere techniek€n, nààr veinjalng.

14
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Jelr FR:VNS *-a i, rs43 Éeh.Í.í en 6ludedde MoÍumenrale kun6ten en her slnl.Lu.as in ocnr. ritl
bmgt voral tekeninge. naàÍ léwrd model. Réeds in 1966 sleldè hlj lenton ln h.t sladhuis vd Elankenb€rg..

h 196? behàaldè h{ de Prls Jong Talent in Btussel, Dada rclgden nog de Twed€ PreÍ{e Pmlnciale Prij.
west-\,ladderèn (1969) en de Tkede Itijs wandde.öÍade zmbad BruÉge (I9?0)Jd Freyns nd deel @
Éen helÉ rtts renroonsreuingen waamnder 'antichMbre' h c€nt en Im" íutut {versteende Nacht in Brugge)

Rccenl waren e. in 1992 de sà.t tenloonstelling in de Hallen vaí het Belfort te Brugge en l9s3 een t€nt@n
steninegetnield TeÍug.aàr de Bron. mcr 1.kenineen naar lertnd model

h'rrrr veN HoEcKÉ .u".d in her oolr !4a3ms. Àssenede q.boren en q@nr reeds 3r jaar in
zuiènkerke. ZIl ontdekr. pas op lalere l.etijd dè nEAie vàn het boetseren

Na één jaar opleiding Mn de wile academi. van cenl volgde ze een lreÍal jaa. cursussen bij een kermiste in
h.t Brugse. IÍelte §telt vmr de €ersre keer tent@n.

TENTOONSTELLINGSADRES:

DE MAERE, PASTORIESTRAAT 4, 8377 HOUTAVE

Grrm VeN ÀCKIR volsde arcndlesn aan de Àcàdèmies vàn Roe*lae en Brugge. Naàsr drrcrse sel€cti€s en ten_
t@nsrelhngen won hij vers.h lende pnjzen, s'ààfurdÈr de eerste prjjs lan de K a.v §?dstrLjd in AntweÍpen (1993). de

neeende prijs in r9§3 Én d.lierdenr 19961\rerm.vl.nlonds Ooslend,i en dè Ntede prils in tf,de (19961 O€erls mrker rln
strenge. àr.èris.lie en b.h ksetsbar. rrzcns Hun In .lkaaÍ gepuz.ld lirflertoont garen en beslaar uit èen rengeling van
màteriàlen Hu. gesdoodiindc hllcn blrien.nheroerd l,róós è. {erk.IerÍrjl hun klassieke. gelormenteerd. kop d€
emor,es r6ank.r1. Een bese \rerk dar b,tlrlltli

ROSellt PROVOOST lS een veelz,jdise kuns(ena.es die aan!ànkelijk s.htlderd€ €n boerseerd€ IÈr zi.h d€ làatsle
jdèn het best kan uttdrukken in keramiek

Zij volede less€n in Brugge e. Oostende en b€haalde vers.h lende pnjzen. Nàà.ónder de Zilveren prijs te Móèskroèn en de
eersie prijs aan de acàdÈmiè lan Brtrg€ie en Maldeg€nr Haar beelden zijn oerecht. instin.tier uil de klei geMonge. en hertn'
neren aan her rt§Le.iè vàn levensechte. primitieve cultu.en De kleuren en !.rmen weerspiegclen de€ssenue vàn het begln
van het l€ven de rouu

Fn.e,r.lK Dl KtrtsCtrttt * .., s.ooren en eeroeen Biank..bèrgenaar. Hir schild€( het lierst mer àcqlverr cn
ddnsr er niea voor tcrue om al zijn fanrasEè. àà. hèi dóèk

noewel hij pe óp àjr vljrendertlgslc begonnen is, werd schildèrën al vlug èÈ. passle di. m€€r betekent dàn een pffe hobby

TENIOONSTELLINGSADREST DE BOMMEL, DOELHOFSTRAAT 28, 8377 NIEUWMUNSTXR
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CreotieÍ en kwolitotief,

ol 30 jooÍ long

DIAPAL NV

Bekedijkstroot I

8490 Jobbeke
Tel, 050/81 15 73

Fox 050/81 l0 83

a
zEr.FBEDrENrlre ip 't Iroelrstje

Nieuwe steeoweg 64 - 8677 Zuienkerke - tel. 050/41 19 66

Dagelijks open var ? u bt I2 u 50 en vaÀ 15 u 30 tot I9 u
op ZoIDÀG doorlope]d open vaÀ 7 u tot I5 u.

gloert€n, fruit, kaas, charcuterie, ks,asplankeo, fluiimaDden, biermanden,
g?ote keus winen en sterke danken - dageliik§ vaÀaÍ ? u brood,

boterkoekeo en patisserie ' k&nten, iiidschiit€t en wetrskaalten

Bloemenweelde

«»

Y
Ezelslrool I I I

8000 Brugge

Tel. & fox 050/33 35 7ó

dameskapsalon

,{l^
exclusively

professional

CR[CO
de decker chantal

kerkstraat 18
8377 Zuienkerke
Tel.050/41 84 14



JEUGD

VieÍde maal Roefel, eerste maal zon.

150 kinderell hadden zich ingeschre-

ven om op zaterdag 26 juni in de na-

middag te roefelen.

De werkgroep ( Annic Allemees.h;

Gcert Bombeke, Carine De Decker,

Inez en Kaat Codeis, Heidi Mikisz,

.Jeannine Samijn, Désirée Van de

Vyvere, Sylvie Wille en Johan Van

Thourhout als enige man)hadden de

handen vol met de voorbereiding.

EIk kind mocht deelnemen aan drie

van de 21 activiteiten: Michel Van

Vooren stelde zijn schrijn\\'erkerij

open en na 1 uur Ierirokken de kin-

deren met een zelfgeknutselde spaar-

pot. Ze werden naar de Katteroghe

gebracht met "billenkarren" met aan

het stuur Romain Van Belle en Bart

Van den Fonteyne. Met een winkel'

wagen kwamen Franky Goethals en

Annie Allemeesch hun kinderen op-

halen om een kijkje ie nemen in het

gemeentehuis en de admlnistratie,

waarAntoine Perneel hen opwachtte.

Zoals elk jaar wilden ook heel wat

kinderen naar Manège 't Vagevuur

Cabriël De Jonckheere bra.ht hen

ernaartoe met de tractoronder debe-

geleiding van Tania Timmerman-

Omdat er zoveel belangstelling was

voor een'paardenactiviteit' SinBen

we op zoek naar nog een andere

medeweÍker.Het werden Peter en

Rita vanPaardenpensionSchellevliet.

Edith Dekevzer was begeleider, ter-

r\ijl Filip en SteÍaan Demeyere met

de tractor naar de plaats van het ge-

beuren reden.ln dezelfde tractor za-

ien de kinderen die gekozen hadden

voor "Kok of Kelner". Hun bestenr

ming was 'De Crcte Stove'. Onder

de begeleiding van.Joèl Boussemaere

werden die gasten verwelkomd door

de familie Pittery die dit jaar noB 40

kg frietjes leverdeen frituurvet. Om-

dat er zoveel kinderen een horeca-

ervarin8 wilden opdoen zochten we

nog naar een medewerker. In'De
\leu\!e Blauwe Toren'r|erden ze

dan ook \'er\lelkomd door de fami-

lie Decraener, die ook een friteuse ter

beschikldng stelde. Daar werden de

kinderen naaÍtoe BebÍacht in en met

de minibus van Freddy Verburgh,

ondeÍbegeleding van An Goegebeur

In dezelfde buurt, namelijk bij 'Ka-

der Kunst'in Klein Monnikenwe e.

leerden de kinderen inlijsten en kre-

gen hun lievelingsfoto ingekaderd

terug mee naar huis, Voor deze acti-

viteit vonden we HubeÍt Van De

Walle bereid om met zijn minibus te

Íijden met MaÍleen Caelenberghe aan

zijn zijde.

Cemeentegrensoverschri jdend wa-

ren ook de twee volgende activitei-

ten waarvoor de gemeentebus en

chaufÍeuÍ Nicole Priem werden inge-

zet.In Zeebrug8e werden de dokken

bczocht lnet dokrvcrker l{im Cools.

begeleid door Rita D'Hondt, terwiil

de andere helft van debus de'Vlaan'

deren XVIII' bezochi, een bag8erboot

van de firma Decloedt. Om veili8-

heidsÍedenen werden hier heel wat

rrlensen inBeschakeld (Dirk Marnhet

Leo en NÍarc .loye, Filiep Roose en

Alain De Vlieghe liet zi.h vervangen

door Ann Michiels). Ondertussen

stelde Pépé De Vlieghe zijn huis open

voor een andere activiteit, nameliik

"mee met de verplee8ster van Kind

en Gezin op huisbezoek". Zijachter-

kleindochter ivas er'kindje van

diensi'. Ingrid Boonet, regio-

verpleegkundige was zo liefdeze ac-

tiviteit te willen verzoÍgen. Ze ging

op stap met 3 kinderwagens en een

rolstoel. De volgende groep ging naar

de Brouwerijstraat, bij de familie

Zwaenpoel, waar Silke dit keeÍ een

badje kreeg. Gezien de afstand wer-

den wagens ingezet. Terwijl de Opa

en Oma van Brecht Bouckaert in8e-

schakeld waren als begeleiders, en

zus CaÍmen en Stijn zelf roefelden,

trok Ingrid Boonet met de kinderwa-

gens chting Conny Van Belle, waar

de derde groep ontvangen werd.

Alfons Decloedt en Ian Lucker stop-

ten de jonge snaken in hun terrein-

wàgent met aan boord ook Martine

De Bree, en zo leerden ze het leven

van de jachtwachteÍ kennen. Ceert
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DemeyeÍe snorde driemaal met zijn

tractor om de boerderijvan naamge-

noot Walter te bezoeken. Els

fonckheere snorde mee,

Urbain Neyrinck vond ook dit jaar

weeÍ onderdak op de hoeve van

Dominique Cocquyt. Hij gaf degelijke

uitleg rond het probleem van de

muskusrat. Met twee Go-carts trap-

ten de kinderen ernaartoe.Marijke

Perquy en KoenBeirens legden drie-

maal het traject af als begeleiders

(Chapeau Marijkel).

Met de spiksplinternieuwe combi

bezorgden onze veldwa(hters Jill
Demeester enFrancis Leman de kln-

deren een interessante namiddag-

Patrick Van den Fonteyne deed de

toekomstiBe vuilnisophalers eerst

wat sorteren, daama gingen ze echt

vuilnis ophalen met Michel Verburglr

cn Germain Matthys. JoÍis Weyts

stelde de kerktoren open voor het

jonge publiek, geassisteerd door

Frank Duron en Michel Van Loocke.

Ook dit jaar zorgde Nadine Ver-

winnen vooÍ een leuke activiteit. Op

het nieuwe speelplein - achter Hei

Lindenhof- knutselden de kinderen

met hooi en ijzerdraad dierqes. De

begeleiders waren Peter Merckx en

Sofie Duron. Met ziin tweespan

bracht Hugo Backe$ de kindeÍen ter

plaatse. Hu8o's vaste compagnon en

neef Francis Kimpe stond hem heel

de namiddag bii.

De laatste vier activiteiten hadden

dan weereen medisch tintje. Met rol-

stoelen naar de apotheker . Edi,\,i8

Nivilleen dochter Ruth lieten de kin-

deren pillen d ra aien en zaltjes makÈn.

Lieve Leenknecht begeleidde hen.

Andere rolstoelen, onder begeleiding

van Kathy Duron reden richting

tandarts Vincke, Het 'zwar€ trans-

port'met de brancards ging richting

dierenarts Peter VeÍsy.k met Michèle

Denys en Sofie Cools- Een meer be-

dreven'bracandier' fohan Van

Thourhout bijgestaan door Greta

Depreebracht dejeugd naar de kine'

siste, waar ze zich een massage door

Marleen Vanbesien lieten welgeval-

len.

Tenslottewillen wijnog even de rest

van de mensen vermelden die hun

bijdrage leverden tot het welslagen

van Roefel. Maarwe laten het aan de

lezeroveÍ om de opstelsom te maken

van iedereen die zich inzettevoorde

"Dagvan hetKind". Wijzullen al heel

blij zijn als we niemand vergeten ziin.

Droegen hun steentje bij om alles bij

te halen en weg te bren8en :Jacques

Demeyere, Lucien DewulÍ en Rudy

hghelbrecht. Le\,eÍancier en blazer

van de ballonnen: Michel Beirens.

Stelde zi jn nlegafoon ter beschikking:

Hendrik Degrvse. Hei Roefelvenqe

dat de bar verzorgde was ook diiiaar

weer Freddy Decancq, met medewer-

kingvanAshok Mariens.Aan diverse

Íriteuses stonden te zweten: Sonja en

Svlvie Demeyere, Creet Fockedy en

Maria Van Thourhout. Als iedereen -

moe maar voldaan naar huis was,

kiramen ChÍistine Verheye en Nancy

Matihvsin actie om " hetpuin terui-

Maandag 28 juni werden alle vdjwil-
Iigers bedankt met een receptie, ver-

zorgd door de laatstejaars van de la-

gere scholen. Ze staken flink de han-

den uit de mouwen. Bedankt.

Natuurlijk waren hier en daar fout-

jes en gebreken bij de oiganisatie van

de Roefelda8. Wij staan open voor

uw opmerklngen en suggesties en

kumen nog altijd nieuwe krachten

gebruiken voor de laatste Zaterdag

van iuni 2000.

Na N$ de terkgrctll

l. SrnliíI.

t8
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In het kadeÍ van hetSlF-proiect voor

de ieugd worden er deze zomer in

Zuienkerke weer tal van sportieveen

avontuurlijke activiteiten voor jonFe-

Íen tussen :13 en 18 jaar georgani-

seerd. Hier een greep uit de àctivitei-

ten van deze zomeÍ :

megafestatie te Cent sportkriebels te

.Jabbeke, zeilwagenriiden te De Panne

paintball shooiing, tandemf oiozoek

tocht, avonturen tweedaagse in de

Ardennen.

Maar de jeugd hoeft ook niet altijd

even actief te zijn. Daarom is eÍ deze

zomer ook de SIF-bus, een jongeren-

on tmoetingsruim te op het speelplein

achter het Lindenhof. Op vrijdag-

avond tussen 19u en 23u zal de bus

open zijn en daarnaastook overdag.

Inlichtingen over deze vakantie-

werking, l ste verdiep gemeentehuis

bij Inez of Heidi, iedere voorniddaE

van 30 juni tot en met 3 juli.

Ouders voelen zich vaak alleenstaan,

wanneer het Saat over het eventueel

druggebruik van hun kinderen.

Iongeren komen immers gemakkelii

ker en r.lugger in aanraking met

genotsmiddelen zoals tabak, alcohol,

cannabis, speed, XTC..., dan pakweg

twintig, dertig jaar geleden en maken

dan ook de keuze om hiermee te ex-

peÍimenteren. Ouders kunnen zich

hierbij zeer ongemakkelijk voelen.

Voor experimenten met alcohol en ta-

bak kunnen de meesie ouders onder

hetmotto "wij zijn ook jong geweest",

nog wel begrip opbrengen. Het ge-

bruik van hasj of weed wordt vaak

veel verontrustender gevonden, om

nog maar niet te spreken van recent

populair geworden middelen als

XTC en speed.

Bijhet vinden van een zakje weed in

de binnenzak van de jas van zoon of

dochte! is paniekmisschien een eer-

ste reactie. Het is echter belangrijk

hierover een gesprekaan tegaan. Op

die manier kan je beter inschatten of

je kind riskant bezig is of niet.

Ëtlkele lqs ottt lol tut goed gesprek le

- Paniek is een slechte raadgever.

Vaak is het e\ped menteren onderdeel

van een nieur\'sgierigheid dle nodig

is om zicl, te kunnen ontlrikkelen.

Het is dus niet erg zinvol een e)iperi-

menterende jon8ere als verslaaÍde te

zien (van je eerste biertie ben je zelÍ

immers geen alcoholist geworden).

- InÍormeer ie over deze genotlimid-

delen. Je verhoogt op die manier je

geloofwaardigheid tegenover de jon-

8eren.

- Uit je bezorgdheidl Dreigen echter

werkt maar al te vaak aveÍechts, Luis-

ter naar de mening van je kind en

geef ook jouw mening.

- Wees als ouder bereid om ook open

te ziin over jouw omgang met alco-

hol, tabak, medicatie,.....Aanvaard

kritiek hierop en ga niet in de tegen-

aanval.

- Urenlange gesprekken vervelen

maar alte vlug.

Natuurlijk is het belangrijk gedu-

rende de op\.oeding aandacht te blij-

ven geven, ook al wordt ie goed-

bedoelde raad leer eens Benegeerd.

fongeren hebben hoe dan ook steun

aan regels en Srenzen die ouders stel-

leÍ! ook als het om Benotsmiddelen

gaat. Dit geeÍt houvastenlaatzien dat

je geihteresseerd bent in je kind. Help

hen ook verveling tevoorkomer! sti-

muleerdan ook hobbv't sporten, liel
hebberijen.

Als ouder sta ie misschien machteloos

tegenover het druggebruik van je

kind. Neem in elk geval steeds ie-

mand in vertrouwen : vertel je ver-

haal aanje partner, vriender! andere

ouders,... je zal merken dat er nog

ouders met dezelfdevragen zitten als

jlj

Wanneer het middel Bebruikt wordt

om onpreitige gevoelens (verveling,

19
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M VANLOO MARC
15 jaar ervaring in:

Grond- en tuinwerken

o Tuinaanleg - onderhoud - beplantingswerken

O Bekaert-afsluitingen tr Houten en beton aísluitingen

È Snoeien en verhakselen van bomen O 20 D Draineerwerken - delven van vrjvets

f, Tuinbere8ening - tuinverlichting O Opritten - parkings - plaatsing afvoerbuizen

f Alle Srond- en kraanwerken tr Oraafwerken in beperkte ruimten

tr Minikraan met Brondboren J opkuis rond gebouwen en afvoer van afval

E LeveÍen van teelaarde tr Crondverbeteringsmiddelen (compost) f Boomschorse

NTEUWE STEENWEG 38 A - 8377 ZUIENKERKT . TEt. 050/41 43 11 - 07516'1 5-t 37

OEERï WIïOEER§
LISSEWECESTRAAT
B370 BLANKENBERCE I9
050/41.57.80 (PR vE)

050/54.47.57

KRAAN- EN CRONDWERKEN
MAAIEN, DORSEN

LEVEREN VAN TEELAARDE EN ZAND

BTW BE 672.308.087

ASWEBO
NAAI\,,tLOZE VENNOOTSCHAP

AANNEMERSBEDRIJF

lndustriepark - Drongen 26

9810 Gent

Uit Sympathie



onzekerheid. boosheid, verdriet ) niet

tc moeten ervaren, dan wordt het

vaak een vlucht- of tÍoostmiddel. De

belangrijkste signalen van riskant

gebruik naast lichamelijke signalen,

veranderingen in het Sedrag van je

kind (schoolprestaties, pl(Íse veran_

dering van vriendengroep, dalende

inter€sse in Íamiliezaken, vergeei_

achtigheid, plotseling geldtekoÍt,

angst, \.ermoeid- en feestdagen.prikkelbaarheid,

heid).

WAAR KAN JE HULP VINDEN2

Voor alle vragen kan je (anoniem)

bellen naar 078/15 10 20
het groene nummer vau de dru8ujn.

.Je kunt er terecht elke werkdag tlls_

sen 12 en 21 uur en op zaterdag van

15 tot 21 uur, uitgezonderd oP zon-

Een team van medewerkers zit steeds

klaaÍ om naariouw \.erhaal te luiste-

ren, je advies te geven en je vÍagen te

beantwoorden. Zii weten ook waarje

ierecht kan voor hulpverlening bij jou

in de buurt.

Cemeenteliike contactPersoon:

lnez Goderis.

O]VDERWTJS

NIEUW COMPUTERLOKAAL

Net na de paasvakantie startte de

Vrije Basisschool met een heus

computerlokaal met zo'n 10 comPu-

ie§. De leerlingen van lste tot 6de

leerjaar kunnen vanafapril ll.de leer-

stof wiskunde, taal, WO. en Frans

inoefenen via het medium computer.

Dank zii de tussenkomst van hetmi-

nisterie van de Vlaamse Cemeen-

s.hap (PcKD-project) werd ook één

hoofdcomputer aangekocht met een

modem voor Internet. Het ouder-

comité droeg ook hun steenge bii en

sponsoÍde een Printer en een scanner.

Zo kunnen vooral de hoogste leeda_

ren nu zelf projecten verwerken met

opgezochte informatie van het inter-

net en illustreren met opgezo(hte fo_

to's die ze zelf inscannen. Ook E-

mailen wordt aangeleerd.

De eindtermen bepalen jmmers dat

de le€rlingen vlot moeten kunnen

omgaan met de nieurve media als de

computer. Met deze realisatie werd

deze grote litap een heel 'ituk kleirleÍ

gelnaakt.

SCHIIDIREN VOOR (OSOI'O

Tijdens de opendeurdagen (n.a.\: de

Blankenbergse Voettocht) konden de

kinderen van de Vrije Basisschool

Heilig Hart op een areatieve manier

hun steun beiui8en aan de vluchte_

lingen in Kosovo.Or,cler impuls van

Krisiien De Keere, de mama van Lien,

Dorien. Lieven en Zoë Mertens,

maakten de kinderen echte kleuriSe

schilder\rerkjes, die te kooP werden

aangeboden aan alle voorbiiSangers.

Dii projeci "Kinderen schllderen voor

Kosovo" werd een groot succes. De

opbrengst van 7000 frank werd reeds

op de hulprekening gestoÍt. Proficiat

en dank aan alle medewerkersl
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DE MERRI§§E NV.

OOSTENDSE STEENWEC 20

8377 i\,l[ETKERKE

TEL.050/31 24 85 - FAX 0501320917

ZAKENKANTOOR

UW PARTNER IN:

BELEGGEN
LENEN

VERZEKEREN
TÉR DoÉsrsrRAAr 4 - 8380 LrssÉ\\'EcE

TEL. 050/54 40 82 - FAr 050/5410 82

BEGRAFENISONDERNEMING

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

Begmierisondemening Dmièl TÀ èíÈÍ oFid! 4p6 en Iorml

iÈtr" luemnum E Jabbeke hng5 deGinelsteítreg

D€ ladiLieTaremieÍ i\ neÍdm l0j! rcriei mer eiger luíÍmum.
ei-qm li.lkwa-qm meisi arcnonierÈ\È^

He. ie tr. lr,nu rJ {,c.l,ru( bereldNj irtu è

'ie'Jrn. lfln -fl rrr.npe bieerlo .r'@J.brJ..'|...f
óón md{elldeplol5 re kuinen geheuÍen B! bur-qcrli.lke begnlem
$ k.i in her funeÉnum de \olhdige phhdSheiddmÍgaii Het

IumÍdim' kÍhih orer crn ruimc mr\mgslhrl el
elgeipaÍking.

Bemekuren zijn er dagelijks van

l5 u. tot 16 u. en van 17u30 tol19 u.

Op zondag van 10 u. tot ll u. of tra afspÍaak: 05081 38 ,lE

WU ZUN 24 OP 24 UUR BERIIXBÀAR
OP HET NR- {)SOE I 20 85

R E S T À U R A NT
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OCNTW

Het OCMW bliift de siille sociale o.iopus \'an de gemeentc. Wii komen inderdaad niet in het nieuws met grootse

evenementen. Hei is de stille kracht van sociale !,oeling en beleidsmatige beslissingen daarrond die ons stuwt.

Met een maximum aan inzet en een minimum aan SIF-geld groeii het OCMW verder in de thuiszor8coördinatie. we

plannen dan ook rond de senioÍenweek in november een bijzondere ontmoeting wàarbil we ook onze tweede thuis-

zorg brochure zullen voorstellen. Deze behandelt dc tegemoetkomingen in de thuiszorg.

Tevens acti\.eerde het OCMI{ via het SIF nog ecn huurrloongele8enheid in Meetkerke.

Ondertussen is de zomervàkantie gesiart. Een moment om u te berichten over enkele speciale vakantietÍips voor

minder-validen. Injuniwerden debedragen vande socia le uiikeringen aangepastaan de index. We hieldeneraanom

u rvat informatie te geven over de belangrijkste sociale uitkeíing van hei OCMIV: het bestaansminimum. Craag

he nner ik er u aan dat u ons luisterend-OcMw-oor kunt voeden met allerlei impulsen en voorstellen naar ons

OCMW toe...ook in de r.akantie... DOENI

Ik hou eraan u zomermaanden toe te $,ensen mei een hoog vakantiegeyoell

OClvÍN \borzitter

Bernard De Jonghe

29 iuni 1999

Nog maaÍ pas is Isabelle uit zwangerschapsverlof terug bij het OCMW of Antoine mag zich

samen met zijn vrouw Katleen en zoontjes NÍilan en Mauro verheugen op de geboorte van

doahteÍ Nona.

Een dikke pÍoÍiciatl

De Minder Mobielen Centrale neemt Been vakantie! Ook tijdens de maanden juli en augustus

zetten onze chaufÍeuÍs zich belangeloos in roor het \,eÍvoer van autolozen, mensen in een so-

ciale noodsituatie, beiaarden en minder'validen.

Vanaf l juli betaalt u het halÍiaaÍliiks tarieÍvan 125 ÍÍ. i.pl.v.250 fr
Inlichtingen kunt u verkÍijBen È, dr so.i0i i, dr.,,rs f |qn het OCMW, krkstru|t 17,8i77 Z ienketkc,

tcl.: 050112.79.98.

r'Ia i,
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'1.Wol is het b$laatl\nti it t ?

Het bestaansminimum is een sociale uitkering voor mensen die o\rer geen ofon(oldoende inkomen beschikken. Het

is een minimuminkomen zodat ie een levenswaardig bestaan kunt leiden. Het bestaansminimum $ordt dooÍ de

OCMW-raad als recht bevestigd na een sociaal ondeÍzoek en vcrslag van de maatschappeliik \ ,erk(st)er

2. Wal zij dt 1\)ort'aardot?

- Overonvoldoende of geen inkomen beschikken en geen recht hebben (ofontoereikend)op andere sociale uitkerin'

gen

- Belg zijn, alsook staatsloze, vluchteling of onderdaan van de EC

- Burgerlijk meerdeiarig zijn

- Werkelijke verblijfsplaatli in België hebben

Hebben ook recht op het bestaansminimum

- Mindeiarigen ontvoogd door huwelijk

- Ongehuwde minderjarigen met een of meer kinderen t€n laste

- Zwangereminde4ari8en

j. Aafipassing aafi de itdcx

VanaÍ l juni 1999 zijn debedragen van het bestaansminimum aangepast aan de index.

De nieuwebedragen per categorie zien er als volgt uiti

categoriel: SezinshooÍd

28.445 frlmaand

categoÍie 2 : alleenstaande met kinderlast

28.445 fr /maand

categoÍie 3 : alleenstaande peÍsoon

21.334 frlmaand

càtegoÍie 4 : samenwonenden

14.223 frlmaand

Voor meer informatie: OCMW, Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke, tel.: 050/42.79.98

t ll'
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\'anai I scptr'ffbrÍ 1999 kunnÈn personen nret een Ger{'aàrboÍgd lnkomen Beiaardcn (CIB) aan§Praak maken oP een

Yennindcringskaart van De Liin.

Op Iertoon van dic ver irrderingskaari kunnen reizigers of de tram of op de bus een 2-rittenkaart koPen aan l0 fr',

ongcacht het .antal doork)pcr1 zon0s, maar mct een maximalc Seldi8heidsduur van 150 minuten.

Dt, R\rP (Rijksdienst |or» Pen\iocnen) stuLrrt alle C1B'gercchtigdcn auiomatisch een atiest (voor 1999) toe waarmee ie

op dÈ socialc dienst van het OCM\\ een venninderingskaart kunt bekomen.

Naàst dr gercchtigllen op GIB, kunnen ook de samenwonende e.htgeno(o)ten een vermindering§kaart krijgen, dit

echter op !oor'$.,ardc dat zij e!{ eenqluidend verklairrd afschrift \'àn de gezinstoestand, aÍgeleverd door het Semeen-

tebestuut ail.\ eÍen. Dit L,iikomend 'tuk ir uitcn.lrd niet verei\t als het attest van de RVP de beide eahtgenoten veÈ

meldt.

TensloitÈ kunlrcn ook jnr\'onende schoolgaande kinderen van CIB'ers een verminderingskaart krijgen, Ios vàn het feit

of zij meerderjarig of minderiarig zijn.\roor deze kinderen n1oet dan \!el naast hei reeds vermeld afschrift Yan de

gezinstoestand ook een schoolattest, uitgereikt door de school rLaar het kind dÀgonderwijs vol8t, worden afgeleverd.

OCÀÍWX.rtsl,1rdi1,,§i:;Ztidtkctkc,tt'l.:A50i12.;9.9S.ltr,grdldrnor/i{irdot:ttlttctttetlrtictu.dclcllrt lc !

Ilr het tiolderkrantie varl april 1999 stonden u,e even ltil bij de verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekerin8

(r,roegere t{lCW). Sinds 1juni 1999nerd detroepvan geÍechtigden uitgebreid. Zo kunnen gezinshoofden, alleen-

staanden (en hun persoren ten lnsie) die langer dan 1 jaar werkloos zijn en de leeÍtiid van 50 iaar hebben bereikt,

evenecns genieten van deze tegemoetkoming. Daarenboven is het maximum toe8elaten inkomen Per jaar gestegen

tot 165.211 Ír |erhoogd met 86.213 fr per persoon ten laste. Het gaat hier om hetbelastbaar inkomen;de SehandicaPten-

iegemoetkoninÍlen vàllen daarbuiten.

Ivleer inlichtingÈn kunt u bekomen bij u\r, mutualit€it.



Het HINT (Handicap Informatie en Tips) geeft een aantal aanraders \'oor tijdens de lakantie:

De tuinen van Annevoie (tussen Namen en Dinant)

Doorheen de 12 hectaÍen die de tuinen vanAnnevoie bestriiken,l(x)pt een speciaal voor blinde en slcchtziende bezoe-

kers aangelegd traject dat naar een aantal'zintuiglijke'haltes Ieidt. Een gids verteli er de bezoekers het rerhaal van elk

oord en na afloop volgt er op een klein concert van barokmuziek. De rondleiding om\'àt ie\ens het bezoek aan het

kasteel en de tentoonstelling.

Meer inlichtingenr 082/61.15.55

Zoo van Anlwerpen

Opdat ook gehandicapten in optimale omstandigheden de zoo zouden kunnen bezoeken, rverden heel wat obstakels

weggeruimd. Onlangs is er een rolwagenpad geopend, dat de bezoeker lrij§el langs alle dierenverblijven brengt.

Aan de ingang van de dierentuin staan tevens vijf rol$'agens en hree elektÍische scooters ter beschikking. Een handige

folder geeft allerlei concrete informatie, zoals de route van het rol$agenpad, de plaatsen waar aangepaste toiletten

staan en het educatief aanbod voor gehandicapten. De Zoo van Antwerpen is door haar ligging (naast het Centraal

Station) gemakkelijk te bereiken met het openbaar l ervoer.

Meer inlichtingen: Zoo Ànluterpen, Kaningin AsÍriÍlpleii 26,201t Anlltctl,icn, td.: 031202.15.73 \'oar rcstrt'attu i'a Jtlt

rolu|gen aÍ deklrische scoalcr, tel.: 0i 1202.45.40

't Wit Hui§ - K.M.P.|. SpeÍmalie

De tuinen van 't Wit Huis tonen een hoogstaande selectie van sculpturen en installaties van hedendaagse kunstenaars.

Alle kunstwerken kunnen wordenbetast. Bovendien werden de planten en struiken naar tactiliteit en geuren zorgvul-

dig geselecteerd zodat de zinfuigen worden beroerd.

Meer inli.htingeni I Ml Huis, RijselseslraaÍ 13, E210 Lalllent, lel.: 050182.!.28

In het gemeentelijk sport. en wandelpark teÍ Elst in Zele (tussen Lokeren en Derdermonde) is een fito-meter die

toegankelijk is voor rolstoelgebruikeÍs. Info op tel.r 052/45.09.69.

Bij de Brailleliga zijn gezelschapsspelen aangepast voor blinden te verkriigen zoals geurende markeerstiften,

geluidsmemory,... Info op tel.: 02/533.32.11

In Labyrinthus, een doolhof in een mai'sveld in Barvaux (nabij Durbuy), kunnen ook rolsto€lgebruikers het paÍcours

volgen.

Ook heel wat pretparken hebben speciale faciliteiten voor gehandicapten. Controleer de mogelijkheden ah'orens je

vertrekt! (Belga.om Cids: 130 A)

LN



I OGELRINCEN

Of 1! mei trokken we naar de

\1Èr:kerkse !Íoeren ter gelegenheid

\ àn.lt'Èerse MoP-dagen. Wewerden

\ en\ a.ht bij de heer Vandenbulcke

P in Lle Biezenstraat 2. Als hobby

ringt hij\.ogels.

\bor de meeste kinderen en ook voor

de leerkrachten een onbekend gege-

l\! $erden heel gashiij ontvangen.

\let tekeningen en prenten uit boe-

ken werd alles duidelijker. Ook de

omgang met kinderen verlieP

vlot.Algauw werd iedereen nauw bij

het gebeuren betrokken, toen een

tiental vogels zoals mussery merels

en koolmezen in de vangnettenraak-

ten. De kinderen mochten de vogel-

t es eventjesvasthouden, vooraleeÍze

geringd werden.

AI vlug merkte iedereen dat de heer

Vandenbulcke een echte vogel

beschermeris, want direct na het dn-

gen worden de vogels weer vrij gela-

ten. We leerden ook dat het 'vogel'

ringen' wordi uitgevoerd ten dienste

van vogelstud ie over de hele wereld.

Wie ringen of geringde vogels

vindt,kan ze altijd bij hem binnen-

brengen. We kiiken al verlangend uit

naar de volgende MOP-week en dan

ken de Cemeente Zuienkerke voor

dit mooi initiatief.

Pol Rogiers

In het kader van het Milieu-

ontmoetingsproBramma (Mop) be-

zochten verschillende klassen van de

gemeenteschool heel r{at bedrijven,

verenigingen, openbare instellingen

en privé-personen.

Het aanbod was gevarieerd: een be-

zoek aan het kringloopcentrum "'t
Rad" in Blankenberge, een ki,kje in

restaurant "De Zilveren Zwaan" , een

nadere kennismaking met de Brand-

weer van De Haan die een olielozing

simuleerde, een bezoek aan het

stÍand, een demonstratie vogel-

ringen,... Aan alle activiteiten konden

de kinderen actief deelnemen. Op de

slotdag waren de zeventien leerlin-

gen van het derde leerjaar van de

Cemeenteschool te gast bij imkeÍ

Maudce De Iaegher.
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Op deze foto zien we een dele8aiie

van de hlee Zuienkerkse scholen en

het gemeentebestuur van Zuienkerke

die de medewerkers van dit Milieu

Ontmoetingsprogramma bedanken.
a-

BIBLIOTHEEK

De vakantie komt eraan.

Debibliotheek sluit deze zomer vanaf

21juli tot en met 31 juli.

Als lezer krijgt u cchter de mogelijk-

heid meer boeken te ontlenen.

VanaÍ 30 juni mag u 10 boeken uit-

u nrag ze 6 ueken thuiskiezen en

houden.

In 1993 kreeg de bibliotheek van

Blankenberge er een kleine telg bij :

nl. de "uitleenpost" Zuienkerke.

Marleen Peeters, ook als bibliotheek-

assisiente weÍkzaam in de hoofd'
bibliotheek, runt dit filiaal als een

goede huismoeder. De uitleenpost
telt ondertu ssen een 6.000 talboeken

en strips. Zo'n 9% van de

Zuienkerkenaars ontlenen er op iaar
basis zowat 13.000 titel5. De

Zuienkerkenaars kunnen er terecht

op woensdagavond en zaterdag

voormiddag. Per uur gaan er gernid'

deld 60 boeken de deur uit.
De uitleenadministratie gebeurde er

toi nu toe no8 manueel, nl. metboek-

kaarties die in lenersmapies aange-

bracht werden. Het gemeentebestuur

van Zuienkerke heeft nu beslist om

over te Saan tot de automatisering

van de uitleenadministratie.

Marleen zal dan de plaaiselijke
boekenÍreaks vlugger en beter kun-

nen bedienen,

Er zal ook een online verbinding met

de hooÍdbibliotheek van Blanken-

berge gerealiseerd worden. De

Zuienkerkse biblioth€ekgebÍuikers

zullen, via een aparte publiek-
catalogus, meteen de gegevens van

de nieuw aangckochte boeken kun-

nen opvragen (iets !!at nu niet mo-

gelijkwas). Bovendien zullen ze ook

onmiddellijk te zien krijgen of het

boek al dan niet aanwezig is. Daar-

naast zullen ze ook andere biblio-

theekaatalogi o-a. de catalogus van

Blankenberge, de PCC (Provinciale

Centrale Catalogus) en de VLACC
(VIaamse Geautomatiseerde Centrale

Catalogus) online kunnen raadplegen.

Zuienkerke verlegt dus de biblio-
theekgrenzenl

Tussen haakjes : in de uitleenpost
staat ook het World Wide Web al ge-

ruime tijd ter beschikking van de

bibliotheekgrenzenl
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!(BC
VERZEKER NGEN

Michel Beirens-Erna Willems

Oostendsesleenweg 92

8377 Houlave-Zuienkerke

Tel. 050/31 97 39 - Fax 050i31 l1 51

CDV nr: 30876

ALLE VEBZEKERINGEN

BELEGGINGEN
En vooral een vakbekwame service

Ceorges en Clara SNAUWATRT-MEYNS

Vigevuur(Írrt I 6A, ul77 Zrienkerke

Tel.050/ll4947-Fax0;0 ll 10 88

Georges & tilip Snauwaert
Belreer ran landbourvgoederen

Vagevuurstraat I6A, 8377 Zuienkerkq

Tel.050/ll4947-F.rx(l;0 ll l0 88

BVBA VET-LIK

't Zandlopertje
De Tea-room ran de zeedrjk te ZeebÍugge-bad

Zeedijk l3 a.8380 Zeebrugge-Bad - Tel. 050/54 41 05

ZonniS terÍas - Ceze lige íeeÍ - VerzoÍgde dranken

Huisbereide snacks en gerechten - Specialiteit: Ribbetjes

Di\,erse r ees-en v sgerechten - ZelíbeÍeid ijs

ïï;ri.,:'ïï".',-^W

Alle timmer- en schrijnwerk in hout en PVC

Bamen en deuren - rolluiken - dakvensters

garagepoorten - rolluikautomatisatie

gipskartonwanden - plaÍonds - binnendeuren - zonnewering

dakconstructie - parket

'tlo'[
"Katteroghe"

Blankenbergse steenweg 17

8377 Zuienketke

Tel. 050/41 39 63 - Fax O5O/42 60 24



JEUGDAFDELING

STRIPS

NIEUWE REEKSEN

Sarah en Robin

Biebel

AANVULLINC VAN DE VOLGENDE REEKSEN

Jakai
Franka

Steven Sterk

Papyrus

VOLWASSE\E\

ROMANS

TITEL

De tuin der onschuldigen

Dolende geesten

De sneeu$ ralk

Single en Single

Het Drevse incident

Het testament

AUTEUR

Kristien Hemmerechts

Charles Palliser

Stuart Harrison

fohn Le Carré

Pieter Aspe

John Grisham

INFORMÀTIEVE BOEKEN

TNEL

De magie van het millenium: de eeuwwisseling in heden en

verleden

Rob's Verlinden vaste plantenboekiverzorging, compositie

en aanleg |an bordeÍs

Het p.\ choloBr-(:h ondertoel: een oeÍenboek

Mama, ik kan niet slapenl:

hoe kinderen met slaapproblemen helpen

De voetbalmaffia: de corrupte spelletjes van de FIFA

AUTEUR

Sander HendÍiks, rohn Klein, Inge Jansen

llob Verlinden

Wim Bloemers

LudoD esen

David Yallop
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SPORT.E/V VRIJE TIJD

- Windsurfen voor leden en niet-leden

- Verhuring van : surÍplanken met tuig oi peddel - kajaks - surfPakken

- Cursussen windsurÍen r dag en avondlessen

Voor meer inlichtingen : Maurice Dejaeger, Blankenbergse Steenrteg.160

8380 Brugge - tel.050/31.39.72

Wandelkalender Sportraàd ZuienkeÍke voor de peÍiode van 16/07 99 tot 15/10/1999

zondag25 I A7 I 99 26ste InteÍnationaal Wandelu'eekend van Oostende

6-12-20-25'35-.t2 km start i 7 uur tot 15 uur

siartpl. I Van Clabbekeschool, A.Vermevlenstraat ;l,Oostende

ingerichi door de Keignaerttrippers Oostende

zondag 08/08/99 10de Brugsche Poorterstocht

6-10-1,1-21 km start : 7 ullr tot 15 uur

startplaats : KTABruSSe

ingericht door VWJL

zondag 15/08/99 28ste internationale 15 augustustochten te Beemem

6-10-13-17-21,-27-35kÍ start : 7 uur tot 15 uur

startplaats : sporthal psychiatrisch Centrum St-amandus

ingericht dooÍ De Moedige Wandelaàrs Beernem

zondag22l08l99 4de kermistocht te Ruiselede

6-12-20-30'35 km start : 7 uur tot 15 uur

startplàats : Instituut Sancta Mada, Pensionaatstraat,ltuiselede

ingericht door de Molenstappers Ruiselde

zondap,12l09l99 Wandeling in en rond Ver-Assebroek

7-1.1-21km start :8 uur tot 15 uur

startplaats : O.L.Vrouwcollege, Astridlaan 400,Assebroek

ingericht door Families helpen Families

zondailg I 09 I 99 4de Brugsche Kroenkel

6-10-13-18-21'25-31 start : 8 uur tot 15 uur

startplaats : KTA Brugge

ingericht door De Frisse Stappers Bru8ge

28
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zondag,3 I 70 I 99 Herfshrandeling Beemem-Oedelem

start 8 uur tot 15 uur

startplaats I Land en tuinbouw Instituut Oedelem

ingericht door De Moedige Wandelaars Beemem

Meer inlichtingen i Alain DeVlieghe, ie1.41.55.42

611-17-11 km

Op zondag 22 augustus 1999 heeft

voor de derde maal een skeelerwed-

strijd plaais in de Vagevuurwijk te

Zuienkerke (nabij het kruispunt de

Blauwe Toren).

De eerste start is voorzien vanaf 14

uur De deelnameprijs bedraagt 100

Ír per persoon. Er zijn veÍschillende

disciplines, onderverdeeld per

leeftijdscategorie.

Alle skeelerliefhebbers en sl,mpathi-

santen ziin er van harte welkom.

Meer inlichtingen kunnen bekomen

wordenbij de voorzittervan de sport-

raad,

Alain De Vlieghe tel. -11.55.12.

op zondag 2 mei werd dwars door

Brugge gelopen, een tÍaject van 16

km.

Zuienkerke was hierbij sterk verte-

genwoordigd.

Op de Íoto herkennen we

zittend van llnks naar Íechts :

MaÍtijn Blomme, Martin Van Ren-

terghem, Werner Verleye, Dirk
Goethals

staand r.an links naar rechts:

Jan Devriese, Bram Vandepoele,

Marleen Vanbesien, Klaas Devriese,

Romain Van Be]]e, Rik Cr],p en Edith

Dekeyzer
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Deze zomer organiseert het gemeen-

tebestuur van Zuienkerke voor de

derde maal een kajakcurus .

Ben je tussen de 12 en 16 iaaÍ, heb je

een brevet van 50 meter, dan kan je

vanaf maandag 26iuli toi en met vrij-

dag30juli op deplas van Polderwind

ondeÍ begeleiding van een ervaren

Blosolesgever 5 lessen kaiakinitiatie

volgen.

De prijs voordit alles, \.erzekering in-

begrepen, is slechts 500 fÍank.

De lessen starten om 18.30uuren du-

ren2 uuÍ,Hetdragen vàn een zrïem-

vest is verplicht

Deze zwemvest wordt geler erLl d.,or

de kajakclub.

lnschriiven kan nog tot 23 iuliop het

gemeentehuis, te1.42.70..18 oÍ bij sche-

pen van sport Alain De Vlieghe, tel.

.11.55..12.
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Zuienkerke keÍmis is deze keer niet

onoPgemerkt voorbijgeBaan.

Het feestcomiteit Zuienkerkeheefter

een spetterend kermisweekend van

gemaakt.

Op deze loto ziet U een sfeerbeeld

van de avondmarkt op vÍijdag 3juni.

Theater Kleiem zorgde toen voor de

nodi8c ambianl:e.

Voor herhaling vatbaar

ra

POLÍTIE

Er is al enige tijd een richtlijn van de

minister Yan Justitie in voege inzake

de onmiddelliike inirekking van het

rijbewijs. Deze richtlijn wordt over

het hele land op dezelfde wijze toe-

gepast en heeft onder meer gevol8en

bij het oyerschrijden van de maxi-

maal toegelaten snelheid. De intrek-

king van het rijbewijs Sebeurt in op-

drachtvan de procureur des Konings,

die door de poliliediensten onmid_

deliijk moet worden ingelicht bij vast-

stelling van de hierna volgende over_

tredingen.

1. Binnen de bebouwde kom gelden

volgende dchtlirnen I

Ongeacht de omstandigheden en de

aard van de weg, woÍdthet rijbewiis

ingetrokken bii volgende overtredin_

8en :

* voor voertuigen en slepen van meer

dan 7,5 bn (dit zijn o.m. vÍachh{a-

gens en autobussen) die meerdan 10

km/uur sneller rijden dan de toege-

Iaten snelheid.
* voor auto's en moto's diemeer dan

30 km/uur sneller rijden dan de toe-

gelaten snelheid.

2, Buiten de bebouwde kom gelden

volgende Íichtlijnen:

ongeacht de omstandigheden en de

aard van de weg, wordt het riibewijs

ingetrokken bij volgende oveÍtredin-

8en :

* voor voertuigen en slepen van meer

dan Z5 ton die meer dan 20 km /uur

sneller rijden dan de toegelaten snel_

heid
* voor aut(ís en moto's die meer dan

,10km/uur sneller rijdcn dan de toe-

gelaten snelheid.

politie Zuienkerke
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BVBA

Op

DORPWTG I
8m
a (050)32 15 00

SPECLq.tITEIT
gou.met . fondur . barb€cue . koud buff€t

In het qeekend, \ers€ kip aan \ spit

srlGtRrJ

EÍtlífi
HeÍmao en hg.id \ira Iierebrouck Verl€y€

\ieuwe Steenweg 60.8J-- zuienke.k€. Tel.050/11 1l +1

le.koper van Alía Pig.vleeEhet Íatuurliike stuk € lr*ensrlee§

Sesloren op donderdrg en rondag.amiddag

lndustrie Zone Blauwe Toren

Blankenbergsesteenweg 350

8000 BruBge

Íel.:050/31 33 51 - 050/31 78 B1

tax:050/31 78 82

CSld:095/54 43 51

Bijhuis: Bruggesteenweg 6

9900 Eeklo - Íel. 09/377 24 66

A
lri,'l

4'ri

Voor de priis van 1 bad, kan ie 3 x douchen...

Reggie. Slim met energiè |

Wens le meer into, teletoneer gÍatis

naar de energieliin 0800 I 61 63

IMEWO uw energieadviseur

eorrruRE yUETTE

SPECIALITEIT

SNIT, BRUSHING EN BALLEAGES

ZONNEBANK

Tel. 050/54 45 79
Canadezenstruat 88 - 8380 Lissewege

Polderelecttu
Romain Liebaert-Willaert
Heerweg 20 - 8377 l\4eetkerke

Radio & TV technicus
OFFICIELE PHILIPS DEALER

Eigen hersteldienst: tè|.050/32 03 80



Onze twee \'eldriachters, Jill
Demeester en Francis Leman, kun_

nen vanaf nu over een eiSen politie

waBen beschikken. Het voertuiS

werd aangekoahi in het kader van de

InterPolitieZone BlankenberBe-

Zuienkerke, kortrleg lPZ.

Deze Ford Transit werd gekocht in

Brugge en te Leuren omgebouwd tot

een vol1\ aardiSe politiewagen met

zwaailichien, radio-uitrusting en

bureaufunctie.

De gemeente beiaalde 1.048.997

frank. r\ aarlan 500.000 frank werd

betoelaagd door het Ministerie van

Binnenlandse Zaken.
Op de Íofa hetkennen we de bugemeesÍet die de sleuleh in onlvongsl nééml von
de nieuwe polittewogen.

VEILTGHEID EN GEZONDHEID

Met deze tekst op aÍÍiches, verspreid

over de hele gemeente worden alle

vrcuwen tussen 50 en 70 jaaÍ aange-

spoord om mee te doen aan de cam

pagne die nu loopt in Blankenberge,

Knokke-Heist en Zuienkerke.

Door het gemeentebestuur, de lokale

artsen en de \.z1\ VOB wordt name-

liik een opsporingscampagne naar

borstkanker georganiseerd.

Deze ziekte die een groot deel (1 op

11) van alle vrouwen aantast, kan

immeÍs beter genezen worden als

men ze in een vroege fasevindt.

AIs het knobbelqe nog niet voelbaar

is, dus als de vÍouw nog niets kan ver-

moeden, kan men het vaak wel zien

op een radiografie van de borsten.

Deze foto (mammografie) moet dan

wel regelmatig - dit is om de 2 jaar -

herhaald worden bij alle vrouwen

zelÍs zonder klachten vanaf 50 jaar

Bi, vrouwen ionger dan 40 jaar zon-

der klachten is dit niet aangewezen

omdat de foto's dan vaak niet duide-

lijk genoeg ziin. Jongere vrouwen

kunnen wel aanleren om kleine ver-

anderingen op te merken door zelf

hun borsten te betasten en te bekij-

ken.

Het isde bedoeling dat alle vrouwen

die tussen 50 en 70 jaar oud ziin en

geen klachten hebben, even langs-

gaan bij hun huisaris of gynaecoloog.

Indlen de termijn van 2 jaar velstre-

ken is, wordt een radiografie aange-

vraagd bijeen radioloog in de buuÍt.

De uitslag en de foto's worden dan

aan hun arts teru8gestuurd nadateen

tweede radioloog de foio's nogmaals

bekeken heeft.

Doordezeextra beoordeling kan men

beter kleine letsels vinden die vaak

kunnen verwilderd worden zonder

de borst te verminken.
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Dus zelÍs als u niets voelL blijft het

zeker nutti8 om toch nog deel te ne-

men,

Zo profiteert u van het feit dat tijdens

de campagne extra aandacht wordt

besteed aan een perfect geslaagde

Íoto en alle Íoto's nog eens nageke-

ken worden door een tweede radio-

loog.

Twijfel dus niet want meedoen staat

hier zeker gelijk aan winnenl

ELKE VERENIGING KA\
NA ÉEN VERGADERING

BEROEP DOEN OP EEN

SPREKER OM HET NUÍ
VAN DIT ONDERZOEX

TOE TE LICHTEN.

,rr'.) ir,1i./rÍ;r,:pr ltij leannitt Sntntt.

Èe»'..)ttth t t is lcl. 12.70 -48

Plasmaferese iseen techniek die erin

bestaat om bij donors bloed af te ne-

men, de bloedcellen van het plasma

te scheiden en bloedcellen meteen

aan de donor terug te geven.

Dit gebeurt door middel van een

plasmaferesetoestel.

De pro.edure duurt gemiddeld 35

minuten; er wordt maximaal 500 ml

plasma afgenomen.

WAT IS PLASMA?

Bloed bestaat voor ongeveeÍ 55 % uit

plasma. Hetplasma zelf bestaat voor

93 % uit water en voor 7 % uit opge-

loste stoffen, onder andere eiwitten.

Het ziin precies deze eiwitten die van

belang zijn voor de pÍoductie van di-

verse geneesmiddelen ter behande-

lin8 van patiènten met belan8rijk

vochtverliet met stollingsproblemen,

met pÍoblemen bij de afweer tegen in-

fectieziekten e.a. Plasmadonors heLi-

ben de afgestane ei\ritten reeds na.l

dagenierug aanBemaakt.

Daarom kan plasna geven gerust

wekelijks of om de 14 dagen gebeu-

ren met een maximum van 15liter per

jaar.

WIE MÀG PLASMA GEVEN ?

De voorwaardenom plasma te geven

zijn dezelfde als voorbloed geven :

r gezond zijn

. geen risicogedrag voorAIDS VER-

TONEN

. tussen lE en 65 jaar oud zijn

. bloedgevers blijven best bloed-

gever, maarmogen daarenboven ook

nog plasma Seven!

WAAR EN WANNEER ?

Plasma geven kan dagelijks in de

donorcentra van het BLOED-

TRANSFUSIECENTRUM

WEST-VLAANDEREN te Brugge,

Kortijk , Oostende en Roeselare, dit

uitsluitend na afspraak.

Voor nadere inlichtingen kan u te-

recht in het :

BLOEDTRANSFUSIECENTRUM

WEST-VLAANDEREN

DiÍk MaÍtensshaat 11,8200 Brugge

05013207 27
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Omdat mensen de zonnestralen vaak

moeten ontberen, ziin ze de laatste

vijftien jaar massaal gebruik gaan

maken van kunstmati8e Uv-stÍalen

(zonnebanken en zonnelampen).

ËÍ onstond een ware "boom" rond

kunstmatig bruinen. Toch geldt een

overdreven blootstelling aan ultra-

violetstralen (UV) momenteel als de

voornaamste reden voor het veÍ-

hooBde aantal gevallen van huid-

kanker,

Het toenemende gebÍuik van

zonnebanken zou dus leiden tot een

bijkomende verhoging van de scha-

deliike ultravioletstralen.

S.hadelijk voor de huid

De meeste zonnebanken stralen

vooral U\A's uit (98,8%) en een

kleine dosis UVB's (1,2'7). De ver-

schillende types van stralen oefenen

een schadelijke invloed uitop dehuid

door het aflveersysteem van de huid-

cellen te verzwakken en hun Sene-

tisch materiaal te verstoren (DNA-

beschadigingen). Dat kan de weg vrii
maken voor de ontwikkeling van

kanker.

De UVA s tasten ook de elastische

vezels aan en veroorzaken rimpels en

een arcegtijdige urouderhg ttoll de

hnid.

Misvattingen oveÍ zonnebanken

Heel wat mensen denken dat

zonnebanken de huid als het ware

trainen om beter te8en dezon tekun-

nen. Ze hebben het verkeerd voor!

Ultravioletstralen, ongeacht of zevan

natuurlijke of kunstmatige aard zijn,

berokkenen de huid altiid s(hade.

Eenwetterbesahermingvan de con-

De $ et die sinds kort de uitbating van

zonnecentra regelt, \'eiplicht die cen-

tÍa om op een goed zichtbare plaats

een waaÍschuwinguiite hangen o|er

demogelijke kankerverwekkende ei-

genschappen van Uv-stralen. Het

gebruik van zonnebanken is oved-

gens verboden voor kinderen onder

de vijÍtien jaar en afgeraden voor

mindeiarigen en zwangere vrou!!en.

Mensen die kunstmatig willen brui-

nen, moeten de volgende vooÍzorgs-

maatregelen in acht nemen:

- een zonnebril opzetten die vol-

doende bescherml

- geen cosmetica ofzonneproducten

gebruiken;

- blootstelling aanultravioletstralen

vermijden wanneer men genees-

middelen neemt die de gevoelig-

held voor ultravioletstralen verho-

8en;
- niet zonder toelating van een arts

onderde zonnebank gaan wanneer

men aan een huidziekte lijdt;

- tijdens de eerste sessie niet te lang

onder de zonnebank bliiven om de

reactie van de huid af te wachten.

Mur i1Íorttnlie o|et zo nebatlken etl de

irtÍgtfitlg dalranÍreil ltitdl u op de

Í,ol,lende oebiiles:

hltp lluou.canccr.be

ht tp I 1,,1,'.L,1o.healtt1 ÍgoL'.h e

KankeÍÍoon
* Artsen, psychologen en verpleeg-

kundigen antwoorden gratis op al uw

vraSen:

o8oo/15 aooo

35



#ji:g;g;y",

Ploolsen von
àlle ponnen- en leiendoken, plotte doken,
dokromen en dokgoten
{renovotie en nieuwbouw}
Alle houien kopconstructies
& isoleren von zolders
Bezetten von gevels met leien,
menuiserite-ploten, trespo-ploten & gloso!-ploten

Vriibliivende & kosteloze pri jsopgove

Geregiskeerd & erkend oonnemer

l0 ioor woorborg op ALLE WERKEN

Gevel- & Dokwerken

Ferncrnd Louogie
Brugseboon I

8420 Klemskerke (De Hoonl
Te!. & FoxO59/23 3872 - GSM 075/74 26 59

à
d



BURGERLIJKE, SIX]VD

BÀECHI EOL/C(AER?i zoontje van

lhn Belle Conn! en van Bouckaert

Filip, geboren ie Knokke-Heist op 11

aPril1999.

RUÈEN BUfS, zoontje van Kindt

Natalie en Bu\s Simon, geboren te

Brugge op I mei 1999.

CELIEN QUINTËNS, dochteÍtie van

Wieland Mireille en Quintens Geert,

geboren ie Brugge op 18 mei 1999.

GEENA YAN MEENEN, dochter§e

val1 Verscheure Corry en Van Meenen

Filip, geboÍen te Brugge op 6 juni

1999.

Ël.IsE YÀN DEN BROLICKE. doch-

teÍtie van Pierard Tamara en Van Den

Broucke Patrick, geboren te Knokke-

Heist op 24 juni 1999.

Wíj we sen Bre f, Ruben , Cé\ien,

Cee a en Elise eeit long, &ezo d en ge-

ltkkig lel)e toe!

/MËIOOT \-]THALIE, geboren te

Torhout op:l december 1969 en CÀL-

IENS HERBERI, qeboren te Kortdjk

op 19 iebruari 1968 en gehuwd te

Zuienkerke oF 13 apdl 1999.

Y,4NASSCHr lj{LERIE, geboren te

Blankenberge op 26 december 1976

en DEBROC( 5ERCE, geboren te

Brugge op 28mei 1975en gehuu,d te

Zuienkerke op 14 mei 1999.

DËMËYERE ANNICK, geboren te

Blankenberge op 17 mei 1971 en

COEMAN DiEfER, {rboren te Kort-

rijk op 12 juli 1972 en gehuwd te

Zuienkerke op 15 mei 1999.

DENDOOYEN CAROLINE, geboren

te BÍugge op 31 maart 1966 en YER-

TONGÈN ALBËRI, Beboren te

Steenhuffel op 9 mei 1960 , gehuwd

te Zuienkerke op 21 mei 1999.

ALLE MEESCH M ARLËEN, geboren

te Blankenberge op 12 de.ember 1970

en DE LEYN RI(, geboren te Brugge

op 22 juli 1966, gehuwd te Zuienkerke

op 28 mei 1999.

PtoÍiciot aa de jonggehuwde l

COCHIE ORPHA, Beboren te Zotte

gem op 7 juli 1937, wonende te
Schaarbeek en plotseling overleden

te Zuienkerke op 8 april 1999.

YERPLANC(E.lLIaIAÀN, geboren te

Zedelgem op 8 januari 1914, wo-
nende te NieuwmunsteÍ en overle-

den te Zuienkerke op 13 april 1999,

echtgenoot van Vandamme Cesarina.

VANDEPITTE LIA, Beboren te

Zuienkerke op 28juli 1918, wonende

te Zuienkerke en overleden te
ZuienkeÍke op 25 apÍil 1999, echtge-

note van Cardon Custaaf.

,IANSSENS ROLAND, geboren te

Sint-Andries op 13 november 1941

wonende teZuienkerke en overleden

te Zuienkerke op 4 mei 1999.

MALSTAË IREN, , geboren te Hout-

ave op 25 december 1906, wonende

te Meetkerke en overleden te

Zuienkerke op 1 juni 1999, weduwe

van Van Dille Edmond

WILLAERT CAMIEL, geboÍen te

Vlissegem op 17 januari 1912, wo-

nende te Nieuwmunster en overle-

den te BlankenbeÍge op 16juni 1999,

echtgenoot van Vanhaeren Mariette.

Wij bide]1 t)e n\bestdd tlen onze deel e-

111i 9oo .

I HUWEI.IKEN

OVERLI



MEIVSE]V VAN BIJ nrs

Op vrijdag 28 mei werdendenieuwe

inwoners van onze gemeente ont-

haald in het gemeentehuis. Na een

Ieerrijke rondleiding door de waar-

nemende secÍetaris, werd hun een

kleine receptie aangeboden vanwege

het gemeentebestuur

Paaszaterdag 1999: dooreen verkeerd

manoeuver vliegt een auto door de

vangrails langs de Oostendse Steen-

weg te Houtave en plonst in het don-

kere sli,kerige water van de NooÍd-

Ede. Het is koud en windei& nau-

weliiks 10 graden. De wagen komtop

zijn dak terecht, en blijftsteken in de

modder. De ouders, een echtpaar ult

Zerkegem geraken er niet uit, de 2

kinderen zitten vast. Automobilisten

stopper! staan te kijken, sommigen

nemen foto's. Verder doen ze niets,

Zij laten de vier mensen aan hun lot

MaÍie Clynck ziet het ongevalgebeu-

ren, springt in het wateÍ, Luc Beke,

aannemer uit Stalhille springt in het

water, Danny Poppe, beroepsmilitair

uit Brugge geeft assistentie. Het ge-

zin wordt gered, nog voor de hulp-

diensten ter plaatse zijn. De veÍont-
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waardiging van pers en hulpdiensten

is groot voor zijdie stonden tekijken

en niets deden.

Een krant noemt ze lafaards.

Het respect voor de drie die er een

nat pak en koude rillingen aan over-

hielden is des te Broter

We hadden een gesprek mct \larie

Clyncke,,{1 jaar hotelierster tp Bntg-

ge, en wonende ie I loutave. Een Irien-

delijke, verzorgde, modieuze r'rourr.

rvaarvan je niet onIniddellijk zou den-

ken dat zij zomaar in het kouLle r\'ater

springt om mensen te redden.
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Vandafi onze \ftaï, "Wat goat eÍ op

zo'fi tfiofieflt ifi ie om?"

"lk zou het iel i]dle.l. ik denk dat heÍ

ee reÍlex is: ik heb hel ongettil zie11 ge-

beutefi: den lo catap lteetde orter de re-

ling in hel a,atet e lag sàtLit1 op zij

dak.lk hetl g$fnpt ofl te zien ofiennnd

uíl de uttigen ao krultcn,i]to etkiLlattt

niennnd. PloÍstlitrg hoorde ik kindeten

sdveie , har|oerschewend schreien, hel

s eed door fiErg efi bee . Ol1 dat oge -

blik ging alles hliksensnel: ik heh mij

laatze uilgelrokke , slro l h het t\t-
leLm0 xaas arftast daat de dikc laag

slijk die ol de hodet lill. Ik tleerl tllie-
tere ot 1'ooutit lc ge:",kcn. lk heh tlt

on$taatldeti lttotlen o cc/r Ídrli1' It
gooietl. Cd kkig it'ns LK itt aattlocht :

hij sprofiS lldt ol1 ziil blik in hel iroler

o,t »tij bij k slaatt. Wij zijtl op de auto

gektopetl ot zttgtfi dat er noosl de ouderc

Íwee kitlderefi inn hootd uarcn uaatlta

hel iongsle le,ntrye zot itl lnat sloeltje.

tvijkregtn die i,trdondt dev niel open,

e dat Letn,til ott$lnaiulerc sto de te

En dan stilletjes :

" Daor tlaÍ gel«odak nnn de lL\il is Luc hetl

kt,aatl geoorden , en met een haàst bo-

venmenselijkekacht heeft hij de deu-

ren opengerukt. De ouders en de kin-

deren konden wij op het dak hijsen.

Intussen waren de hulpdiensten ter

plaatse en is iedeÍeen heelhuids uit

het avontuur Eiekomen, zonder al te

veel lichamelijke letsels.

Maar zonder Luc zouden die hvee

kinderen verdronken zijn."

Het siert me! rour! Clrncke dat zij zo

bescheiden bliift: haar rol in de red-

ding van dit gezin is gÍoter dan dàt

ze zelÍ vertelt . Dnt /,.rord t 
't 

'it!t l1dtt ntr

rc . Hcl fcil irÍ .ii ifi haar jcrgd red-

sh,r'{.i{r,!l is l. Zrcl,,lrstt helfl et tfiis-

sdrid,r toir l, ii{.,?,"td, r ,l r I : ii:. lo.1l,ltu-

dig rcagee le.

Marie Clyncke is een rasechte Brugse

die te Houtave is komen wonen

"Wat bezi€lt een stadmens om naar

de buiten te trekken?"

"De aluut, ik zou i de slod niet meet

kun cfi oorde .Te aÍderen, ik be gee

sÍadstltus: mij groototders @oten boe-

rc11 efl hafidelaars ii1 groe ten en íruil.,
en nijn hobby is bezig zijtr fiet alles uat

met diercn el1la d te zien heefl. Ol)efill

en bolten ziin ntiin gelieíde oriietiíds-

kledij. Momenteel ben ik oll uur gesleld :

ik geef een lamnrctje de papÍles, en dat

moel op geregekle lijden gebewen.

E is er al iets waar ik geen weg mee kan,

de co tactefi met mijrl buren landbou-

1aerc zijn uiÍslekend. Ik m|g sleeds le rade

gaatl ofi de Íinesses ran de sliel te lerefi."

En de buren?

Zii vo€len zich veiligmetiemand die

niet aarzelt te handelen in noodsifua-

ties.

rD
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iederc dinsdagavond vanaf 21 u vol-

leybal sport 30-70

woensdagnamiddag (om de 14 da-

gen) kaaÍtnamiddag in het sport-

centrum van Meetkerke vooÍ leden

van de Bond der gepensioneerden

van Meetkerke

woensdagavond repetliie St.-

Michiels zangkoor sacristie Sini'
Michielskerk om 19 uur

iedere woensdagavond cursus zelf-

verdediging in de sportzaal

gemeenteschool van 19.30 iot 21uur.

iedere donderdagavond ping'pong

in de gemeentelijke sportzaal om l0

elke lste en 3d€ donderdag van de

maand naailes in de Bommel Yan l0

tot 22.30 uur, BCIG Nieuwmunster

elke 2de en 4de donderdag van de

maand tuÍnen in de Bommel van l0
tot 21 uut BGJG Nieuwmunster

iedere vÍiidagavond komt het koor

ran Nieuwmunsterbijeen in de Bom-

melvanaf 19.30 uur tot21 uur (uitge-

zonderd juli-augustus)

IUL| 1999

do derdag 15 juli'1999

danderdag 22 j li 1999

zate ag 24 juli 1999

zondag 25 iuli 1999

fietstocht KBG Zuienkerke - ldag

deelnamepÍijs : 20 Ír

fietstocht KBG Zuienkerke - ldag

deelnameprijs :20 fr

1-euro fuif in feesttent op weide

BiezenstÍaat 1, Meetkerke

KLJ - Oostende

Studio 2

23.30 uuÍ : opheden Lexy Boy& Dark Shades

WK. 130 fr- A.D.D. 150 ft.

Sportfeesten KLJ - Cewest Brugge

start 13 uur

om 21 uur SportÍeest ÀÍter Party

Studio2-A.D.D.100fr

AKTNTTETTENKALENDER
iedeÍe maàndagavond is eÍ tumen

vanaf 19.30 uur tot 20.30 uur (uitge-

zondeÍd de schoolvakanties) in de

sportzaal van de gemeenteschool,

ingericht door Vakantiegenoegens

Zuienkerke

iedere maandag zijn er volksdansen

in ZAAL BoldershoÍ van 14 uur tot

17 uur, ingericht door KBG

Zuienkerke

iedere dinsdagnamiddag in

"Boldershof" kaartnamiddag KGB

Zuienkerke
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nlaondag2s juli tol È tt
ïrijdagi1 j li 1999 Kajakcursus ln Polderwind

\.oor 12 tot 16-iarigen

ran 18.30 uul tot 19.30 uur

Prijs I 500 Írank

donderdng 29 t i 1999 lietstocht KBC Zuienkerke - 1 dag

deelnameprijs: 20 fr

uijdag j01uh1999 avondwandelingvakantiegenoegensZuienkerke

door de Meetkerkse Moeren

start : sportcenhum Meetkerke om 19 uur stiPt

gids : burgemeester Henri Cuypers

prijs i leden 40 fr - nietleden : 50 fr
( 1 consumptie inbegrepen)

AUGUSTUS 1999

doflddldíg j ,riitr/slrís i999 fietstocht KBC Zuienkerke - ldag

deelnamepriis 20 fr

do derdag f ntryushts 1999 fietstocht KBC Zuienkerke - l dag

deelnameprijs 20 fr.

zate a81l dLtgushts

zondaglsarytslus'|ggg Kunstroute

ingeícht door de gemeenteliike cultuurraad

locaties : GÍote Stove, De Maere, De Bommel

Moeder van Vrede, van 10 tot 18 uur

do de ngTgr {ush5'1999 fietstocht KBG Zuienkerke - ldag

deelnamePriis 20 fr

zate ag21alg$lrs

zo íhg 22 augushts 1999 Kunstroute

ingericht door de gemeentehjke aultuuÍaad

locaties : GÍote Stove, De Maere, De Bommel

Moeder van Vrede, van 10 tot 18 uur



zondag 22 auSustus 1999

dande ag 26 augustus 1999

donderddg 26 augusLus 1999

zaletdag 28 ougustus 1999

SEPTEMBËR 1999

zondag 5 sElember 1999

dinsdag 14 september 1999

OKTOBER 1999

uijdag 1 oktober 1999

9de Rommelmarkt

terreinen i " De Nieuwe Blauwe Toren"

info : 050/31.44.65 - reseNatie door storting op

rck.03512027848-07 (75 Ít /m)voor 18/08/99

geen voeding of dieren

fietstocht KBG ZuienkeÍke - ldag

deelnameprijs 20 fr

Open deur in de Vri,e Basisschool,

Nieuwe Steenweg 96, Zuienkerke

met kleuter en lste lee4aar instuif

tuseen 17 uur en 18 uur

Afvaart van de Lesse door Vakantiegenoegens

Zuienkerke

vertrek: 7 uur aan kerk van Zuienkerke

teruglom.t'ten laal.le 22 uur te Zu'enkerke

mogelrkheid tot een wandeling te Dinant

priis:

éénpersoonskajak : 1000 (leden) -1100 (niet-leden)

tweepersoonskajak : 900 (leden) - 1000 (nierleden)

wandelaars :450 (leden) - 550 (niet'leden)

inschrijven Boldershof of bii de bestuursleden

ten laatste tegen 12 augustus 1999.

Aperitiefconcert binnenplaats'hoeve

de Calagnq MaÍeweg 6, Me€tkeike

inrichting : BGJC Meetkerke nav 70 ste ve4aardag

bloedgeven in de gemeentelijke sportzaal

vanaf 16 uur

jaarlijkse pannekoekenkaarting in de Vrije Basisschool

Nieuwe Steenweg 96, Zuienkerke ten voordele van

didactisch mateÍiaal vooÍ kleuter en lagere klassen

Voor de kinderen zijn spelcativiteiten voorzien

Aanvang: 19 uur - Voorverkoop bij de oude$ - tel.42.65.29
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zaterdag 2i oklolltr

zondog 24 oktuLltr 1999

zatertlag 3A rkfil..t 1999

zondag 31 rktrbtr 1999

Mossel en Hutsepotsouper in de Bommel

organisatie : parochieraad Nieuwmunster

Cultuuravond " VoorJan en Alleman"

opereite - musicaI- volksliederen - dans -ballet

sportzaal gemeenteschool om 20 uur - organisatie Kamlel Lampaert

inkom : 100 frank

Cultuurnamiddag " Voor Jan en Alleman"

sportzaal gemeenteschool om 15 uur

0ostendse Steenweg 49, 8377 Meetkerke (050) 311 606

;13 AUGUSTUS 1999-
onze jaarLijkse

Nacht van de Schuure
TEN VOORDETE VAN HET KINOIRKANKTRFONDS

kaaítei te verkíjgen in "de Schlue"
i.kom: voorvèÍkoop 300,- / ààn de deur 100,- / V]p-kaarten op aanvÍaag

OPROEP AAN AL DE VERENIGINGEN
STUUR ONS Uw JA,IARK/ALENDER

WIJ PUBLICEREN ZE GRATIS
ARTIKELS BINNEN VOOR I OKTOBER 1999
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Het Polderkrantje wordt verspreid
over 1200 adressen

Kortom, enkele duizenden lezers.

Méér dan het adverteren waard dus.

We hebben nog plaats vrij,
contacteer ons

Tel.4270 48 - Fax 42BS 45



Weimanstraat 17
Tel/Íax:050/31 26 28

SCHILDERWERKEN

8377 Zuienkerke
GSM: 075/32 21 54

. Binnen- en buitenschilderwerken

. Behangwerken

. Plaatsen van alle vloerbekleding

. Plaatsen van laminaatparket

Zeer verzorgd werk - Cratis verlenen van advies

ffi

BRAEttl Hermon



Restouronl . Feeslzool . Ieo-Room
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,%,*,%.9*Z
Nieuwesleenweg I - 8377 Zuienkerke

Iel.050/41 31 04

Fox 050/42 ó3 I I
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Onze zalen bieden plaats van l0 tol 200 peÍsonen.
Door de gemoderniseerde àccomodatie staan wii garant vooÍ een vlotte en

professionele aanpak van uw feest hetzil huwelijk, jubileum, veriaardag, familie,
communie, produclvoorstelling bedÍiifsfeest, of.,. zomaar gezellig samenziin.

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

Craag zien wij uw reservalie tegemoet.
Ons contaclnummet en taxr O5O/42 65 64

crdf" stove
Nieuwesteenweg 14O - 8377 Zuienkerke

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


