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zU IEN KER KE, oktober 1992

" Het Polderkrantje " tdgrdt Eitgegeven door het College van Burgemeester
en Schepenen.
verantr,roordelijke uitgéver : Gereld De Vlieghere

Lirdenhof 20
A371 ZUIENKERKE

Ons adles : ' Het Pofderkrantje "
Kerkstraat 17
8377 ZUÍXNKERKE
Tf,L / 050/ 42.79.66 of 050/ 42.10.44

Het volgeÍrale Pol.delklantje velschijnt ofistleeks 15 januari 1993.
uitersté inzerrldatum ( voor o.a. ertike.ls en aktivlteiten) : 4,I4!UÀRI 1993 ll

NT']'IIGE ÍELEFCOTINTI4MERS :

o. c. M. I{,
R-ÏffiFcHT ( B1ànkenberge )
ERÀNDWEm ( De Hean)
ffiL ( Blànkenberge )

HOOPDVELDWÀCI{IM J. DECI'EM

GMm$lEtsESIIJuR ZUIE IKERKE
TECHNISCHE DÍENST

| 42.79.98
: 101, of 41.10.05
: 100 of 41.20.20
, 4L.79.34

na de dienstuleí 059/32.30.58
| 42.10.48

privé 31.84.07
't 42.19.66 oÍ 42.70.48
': 4I.15.77

OPENINGSUREX§ GEMEENTEHUIS :

Het gqneentehuis van Zuienkerke is iedere werkdeg open van I uul tot f2 uur.
De $oensdagnamiddag is het gemeentehuis eveieens open van 12.30 tot 17 uur.
Het gemeentehuis zaf gËif.glgl zijo op de hiernavolgerde data:
meardèg 2 noveÍÈer 1992
woensdag I1 november L992
dorderdag 24 deceíÈer 1992
!'rijdaq 25 deceÍnber 1992 , ( . '
donderdag 3I decenber 1992 (
vrijdag t januari 1993 =- \

Het huisl1ri] \^rordt niet opgeheald op maardag 2 nove[Èer 1992.
De opha-Ling voor Houtave, Meetkerke en Niertununster gaet door op_qi!egg_f_j9yg!9!:
De ophaLj"og voo! zuienkerke gaat dan door op woensdag 4 november 1992.
Het hulsvulf wordt eveneens niet opgehaald op dinsdag lL oovember 1992.
De ophalj.ng voor zuienkelke gaat door op woensdàg 12 novemter 1992.

OPHÀI,EN FíUISWIL :

OPHÀLING OI]D PÀPIER :

Illegens het qrote succes fioldt de meaodelijkse ophaling van oud papier verdergezet.
voor Houtàve, Meetkerke en Nier$Ínurster gebeurt dit iedere eerste maardag van de
maarÉ en voor Zuienkeike iedere eerste dinsdag van de maand.
De ophaling geschiedt even voor de dormale huisluilophaling.
celieve uw papier netjes sameÀJebonden of in kartonnen dozen te plaatsen
naest uw gewoon huisvlril - kroonkurken liefst in een zak apart.



OPHÀLING GOF HUÍSWIL :

op donderdag 22 oktober .1992 is er een ophal.ing vàn grof hurs\,,ui]'.
l,ià..rneer U l;É-Ë-te geven hebt, b€] dan trldrg naar het gemeecteiu" s '
Per rit betaalt U 500 frànk.

M]SKUSRÀTIEN;

Het gemeentebestuur dlingt er bij de bevolking op aan dat a]le haarden van

nusËsratten o nlddellijk zouden beke@eínaakt worden bij de technische
dienst ven de gemeente àf op het geneeotehuis, zodat de nodige màatregelen
kunnen getroffen lroralen voor het verdelgen met ofwel fuiken ofwel

re1. techniscbe dienst : 4I.75.?7 - Tel. geneentehuj.s | 42"70'48

r€D_II9_§ry9I9!ÍErMs ,

Denuister van L,eef,ttilieu llolbert de BatseLieÍ heeft de ÍÉfdirqs-
pticht van alle houders van een stookoLietari< met een inhor'rd tot 4'999 liter
geschrapt.

"ens 
is ae àangj.fteperj.cde voor de nÉldirgsplicht voor à11e stookolie-

hooalers { van 5.Óoo L tot 2o.ooo I) met zes naarden verlengd, nL'
tot en m€t 30/06/1993.

!I!IIIE-:-
Ètet zijn omzerdbrief van 11.08.1992 brengt het !'l1nj'sterre van Bi_nnenlardse

iJ." É, op."r"* r^ut, Àlgemeoe Direktre van de Íletgevirq en 
-van 

NàtLone_le

Ínstellirqen. aen de gqlleenteD te! kennis dat de Ministerraàd rn zrttlng
i*, is.ol. lósz volgeiae beslissirgen heeft genonen betreffende de militi-e:

I. LichtlrE 1995 - ilschrijvirEen oP de ítifillelrjsten : De Jongens
geboren-i.n f976 i.!!den Èiet meer irqeschreven op de flilitielrlsten'

2. Lichtj.rg f994 - geboren in 19?5 of iloor uj.tstel bij 1994 qevoegd:
É p.o"&,r.. vooi ae i.rAnenirq van de aanvraqen om uitstel van de

dieDstplichtigen, voorzien voor januari f993, !",ordt eveneens -opgè- .

schort. evenals de aanvragen dn t rijlàtirE op morele grord ot de vrll-
ste1Iilq op lj"chamelijke 9rorA. aiJgevolq-zal nlemeÍd in januart f993
ncg een àànrrraag ÍIEeten i-rdienen bij het G€Í€entebesttlul:'

De besu.ssing vàn de regerirq heeft voor g€vo]g dat de d.ienstplichtigen
vèn de lj.chtirq 1994 en volgerde, geen militaire dienst meer zuL_Len ver-
\ rllen.
voor verdere inlichtirEen i Gerneeotebestuur zuienkerke Dienst Militie
Kerkstraat 1.7 te 8377 Zuienkerke, te]..050/ 42.'10.48.

GLÀSCONTÀlNMS

GIàss DlrotE, de firma die zorgt v@r de recuperatie en reclclage van
gIàs, neldt ons dat ze ernstige Problemen hebben bij het selectief oPhalen
van het huishoudelijk aÍvalq]as. De glasfabriek vindt jn containers
injectienaàlden en sPuiten.De kaos op kwetsuren en besmetting j's daàtdÓÓr
zé3r rdée1 om e-11e problemen in de toekonst te vérnijden , vragen wil
aan de bewoners iniectienaalden eo spuiten te deponeren in de inllieubox,
die in de nabije toekomst zal geplaatst !rcrden. VeÍder zu-11en er sti.ckèrs
aàrqebracht \norden op de gla,scontainers met wat en wat NÍIf ln de
container mag gedeponeerd lorden.
I.JÍJ REKENEN OP UW MDEWBKING !



Thverne - Feestzaal " DE KÀREIGET '
cosÉNDsE sÍEB&rEG 55ÍEDERE ZOTIDÀGÀI/o!.ID VÀNÀF 20 Ut,R LNE OR@L, ZÀNG E[.I DÀNS
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G. Van Den Broucke N.V.
BakkeriJnraterlalen' Ovens . llaclrlncs
Blanl(enbergse steenweg 44 A
B.8577 ZUIENI{ERI(E
a.) (050) 51 3622 . Fax (O5O) 51 76 70
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à_[f[Il]À15
b.v.È.a. f

Meetkerkestraat 17
8377 ZuienkeÍke

VOI I FDIGE MNNEMINGEN
ÏMMER. EN SCHRUNWEFK
METSEL. EN BETONWERK

<8 (050) 417552 - 4127

$OEITN BI VE,LEN

VÀN m{EI
ERÀNDIfl'I

8377 zuIENKERKE

TEL.050/42.95.88
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Het voomaànst.puot uit de Gemeenteraad van 09/07/92 wàs de vraag van
de oppositie om' de begeleidïi§ïfr-E-EIffiiEi-fit de gemeentelljke
basi!èchooI te laten geschiedèn door het neutraal PMs centrun uit
De Haan voor wat het isy -motolisch gedee-Ite betreft. Àldus -geschiedde
en werd het lopende coniract met he{ vrij PMS cen-trum u1t Blankenbelge
opgezeqd. !,|el Ëlijft de gemeenteschool bij dit Iàatste centrum aangè-

sloten voor het medisch gedeeLte.
Verder werd het tracé en de rooi.lijn van wegenis vastgelegd in de

VerkavelirxgÍ Houtavè dorP.
En de raad;zj-ttjig eirdj.gde [Et de goedkeu.ring van een aantà]' rekenirqen'
o" qà.*"t. n*ta- "goed teboerd" in 1991, want er is een batig safdo van

18.370.957 fralk ijl de gewone diensten
I.535.912 frank i!1 de buiterqeirone dienst.

op 23 septeÈer 1992 werd de gemeenteraad nogÍnaals saÍelg-eroepen door
d; frEËÉEE;-AE. ,"nsten \,rat uitleg te vememen over de bout^' van het
nieuue gemeeniehuis. Uit het cijfermateriaal lezen lre d't de iDstoltj'lq
van het oude gèmeeotehuis eo dè nieuwbouw 2.729.L23 frank extra zel kosten'
oe gerneenteraà \das evenwel nj-et bereid de ni-euwe kontraktprijs bij hoog-
a.ifo.t:fr.ia te behardelen, zodat dit E]nt verschovèn rioldt naar eèn

volqerde zitting.
Er irordt hèel wat afgeleerd bij hèt Gsrcentekredièt:
Doelhofstraat en kerkplein Nieuv,rnun§ter 6.000.000 frank
Ruilverkaveling fbutave 780.000 frank
Brouweri jstraat zuienkerke L160.000 flaDk
Renovatj.e Rijks,weq 326 zuienkerkè 17.200.000 flank
De gemeenteli.jke ÉiUtiottreeX rrordt uitgërust met I P'c net -o-Rom speler
en irinter; ramirg fSO.OOO frank en het meubilair kost 516.383 frank'
In àe geheime zitaj.ng rierden een aantaL Leèrkrachtèn aarqesteld in de
gemeenteli jkè basisschool :
Mev!. Mirjan Lafliéns, Ie!àres protestantse gcdsdienst
Men. Berny Doens, Ieraar zedenleer
Me!'r. Àn coegebuer, onderuijzeres
Mev!. Greta Depree, onderdijzerès
onze gelukswensen I

In het tseede pJnt werd de adviesraad voor milieu en natuur éénpariq
sanengesteld :
leden van a[Ètsrrege : schepen De clerck Remi

waarneÍnend milieuanbtenaar Van den Eontelme Patrick
leden zonder stemrecht: Veilig Vernieuwen Defaere Àndré

zuierr(erke + Pi.ntelon Johan
Gemeentet€langen Haegebaert Monica

leden : politie Decloedt JcëI
ACW Proot I,[j.11y
ÀBW Àcke Edwin
order! ijs Trenson PascaLe
ÀÀs De vriese DaniëI
Boerenbond Schouteeten Johan
Écrc Bode Julien ( Demuynck Àndré )

rvLV Delcddere Marie-Ànne (Dewitte Cécile)
Vakantiegenoegens Boaekaert EiLip
Bëjaarden Decloedt Atfons (Í'l11tem Ro uald)
Nieuwe Polder van Blankenbergè Dèmeyere Jacques
Scouts Dejonghe Bernàrd
Privé storme René, JonckheeE Gilbert

Tot slot werd het personeelskader aangeluld Ínet l milieuambtenaar.



ronCom zuankerke
PCOLSE KINDEREN ÍE GÀST ]N zuÍTÀIKMKE

via de vereniging " Àarschotsé vakantiè voor kirderen " en de heer
Jean Luc vdÈóutie kwameo deze maaL l0 jongens en lL meisjes niet een
leeftijd schonmelend tlrssen de 10 en 14 jaar uit sprotowic (Polen)

naar België. Bij hun bezoek ean BIl1gge stord een middagnaal in de
Nieuwe Biawe Toreo te zuj.enkerke op het progrraríme. Dit nerd mogelijk
gsÍ1aakt door o.a. Bakkerij D'Hondt en de Blau!íe Toren zelf.

Foto De kinderen uit Polen met enkelè medewerkers en eeo efvaaldiging

-van 
het schepencollege.

UITSLÀG FCÍIOZOEKIICIIT VÀN SPORIRÀÀD

Er wareo 88 deelnqÍEs afgekomen voo! de fietszoektocht. De schiftingsvraag
zorgde voor de uiteinlelljke rangschikkirq: 1. ELjrck Caroline
2. verté Ànd!é 3. BleyenbeÍg Patsy 4. van de l'Íiele Heidi 5. content Jeröne
6. Stubbe Yolanla 7. B1èyenberg Marc 8. Gheleens Georgette 9. De Vlieghe
Meggie 10. coethals Gilbert.



SPEELPLEINWERKÍNG

Speelpleinwerking " De Ploeters" heeft opnj.euw zijn materiaal oFgebrgen.
Het was een lekordjaar.
Het krokusverlof had èen gemiddelde van 42 kinderen. Tijdens het paasverlof
wes de gemiddèIde opkomst 94.
Juli was goed voor een gemiddelde van 94 en augmstus voor een geÍÉddelde
van 93 kindèren.
De topdaq was het optreden van het cj-rkus Rona-ldo , dat op uitncdiging van
het bestuur zijn tenten. had opgeslagen te Meetkerke; die dag wèren er
165 kinderen aaflilezr"g.
De jaarlijkse overnachtinq in Meetkerke werd dit jaar uitgebreid tot
2 nachten, en het verd een qroot succes met 35 kfuidereo die blevèn slapen
in een grote tent.
Eegjn nove[Èer kan IIEn opnieuw inschrj.jven voor het herfstver]of.
ÍÍij lr-illen de ouders eraan herinneren dat er verschi.llende kleding-
stukken en ook enkele brooddozen zijn achtergeblèvén op het speelplein.
Deze kunnèn tot eirrc oktober worden afgehaafd bij de voorzitte! ReIÍi
De clerck, Nj.erjwe steenweg 85 te 8377 zuienkerke

r& t- .&t.t

tÍr r

Poto op het eirde van de speelpleinwerking juli-augustus had het bestuur
Cirkus Ronaldo ,litgenodigd te Meetkerke.

J

I@ST- ÀVONDMÀRM TE MEx:ftGRKE 19 DECEMBER 1992

Dit jaar op zaterdag 19 deceÍnber te f7.00 uur organiseert de Ouder-
vereniging van de H. HartschooL te Meetkerke opnieuÍ,/ een Kerst-avondharkt
in de dorpskom van het landelijke Meetkerke. Dus een tweede editie ven de
Kerstmarkt. De opbrenqst gaat deels naar de zusterschool iÈ Bunrndi en
deels naar dringende schoolbehoeften van de H.Hartschool van Meetkerke.



Personen of firma's die geÍnteressseerd zijn o{n op de kerstmarkt een
verkoopsstard te houden iprofessione.Len of oi.et_professionelen ) , of
die op één of anderè nànier het initiatief wensen te steunen of te
spon"àren, kunnen voor verdere inli-cht.ingen steeds terecht na 19.00 rltrr
bij één van de bestuursleden van de oudewereniging of op de telefoon_
nunÍÍrers 050/31.30.60 of 31.33.82.

VOT,KSSPELEN MEÍ FEESICOIIIIEIT

Ter geLegenheid van de viefj.ng van 20 jaar Irolle Nacht richtte het
Feëstcomiteit een plo€gerÉFel van oude volksspelen io. Er kwahen
hielvoor een 13 tal ploegen opdagen die met eierwerÉ€n, elerrijden,
palingpakken eÍr ringsteken elkaar békarnpten. Het was de ploeg van de
Sportraad dj.e de overÍriDiirg in de wacht sleepte.

BRÍDGE

Àan eventueLe bridgespelers in zuienkerke dj.e graag wekelijks
enkefe uurtjes dit kaartspel witlen spelen, ll?ordt gevraagd kontakt
op te neÍr€n met Carl Lescraudaet. Duflemolenstraat 7 te
8377 Zui-enkerke te].31.66.09.

STÀRT JXUGDI,IERKING BOLDERSHOFBOYS

De zaalvoetbalclub "Bolderhofboys" start met JEUGDZÀÀLVOETtsÀL
categorie : duiveltjes - pré-minremen en oij 

-voldoende 

uetangstetting
ook met miniemen.
leeftijdsgreozen : du+veltjes : geboren na 31/07184

pré-miniemen : mustens Si.qeborer, na 3|/a1/q2
ïGFemen:.ninstens 9;' en - {eboren na 31/0?/80



Een kontaktvergadering Ínet de ouders van belangstellerde jeugdzaal-
voetballers vindt Plaàts oP

3l- ol(loBm 1992 om 14 uur
in café Boldershof, Kerkstraat 13

8377 zuieokerke
Tijdens deze vergaderirq kunneo de jewdspelers reeds irqeschreven Íolden'
Te;ens zoekt het eerste tean van de zaalvoetbalplo€g oog een tweetal'
veldspelers om in het fanion_team aan te tledèn (minstens 15 jaar)'
Meer informatie bij het besturr:
G. Noe
H. Degryse

tel.41242'7
teI.418595

P.Van den Pontelme te1.4l3462
G. Matthys te1.4184?3

sÀMEx.lKol.4sT 60 Ell 61 JÀRIGBI

Op
te

zaterdàg 3 oktober
cloot-Zuienkerke.

vierden de 60 en 61 jari.gen, gebolen of wonende

foto Zittend van links naar rechts:

-tahon 
madeleine, Decloedt Romanle, De KLerck Arqè1e, Defevere Yvonne,

van Belleghem Àndré, Deloddere Rachel. Storme Clodlt, De clerck Cecile.
staanle van links daar rechts:
De Clerck Camiel, Vanloocke Roger, Velschoore Frank, De Meester Maurits,
Demeulemeester Gustaaf, Vankemmelbeke Denise. stroo Gabllel, De Decker
Diana. Eeckeloo Leon, Devisch Lia, Daene Georges, De coster El'isabeth,
Devriese Yvonne, Verkest Denise, De Kempe Gerard, Van Landschoot Àndré,
Verburgh Georgette.

I



foto 61 -jarigen : zitteBl van links nàar rechts:
Velsyck Ànna, DeLcddere Jacquelj.ne, Drmcn Joarma, Defraye Lidia,
Van Houtte Beltha, D'Hoore Hi1da, Schutz Àdriène, Van HuUebussch
Edrr-ich -
staarde van lirks naar rechts:
Hoste Romain, cardin Jozef, Scheemaeker Fernand, Keirsebilck Rogrer,
Van Belleghem Jozef, nachtegaele Jacqueline, Standaert Judith,
Goethals Gilbert, De Hau",ere Christiane, Neyrinck Albert, Monteyne
YoIarda.

tr.tl. 11. ÀKrlE

Soma1ië, Àfrika, Índia, 3de wereld, hongerdood, burgeroorlog, kirder-
sterfte: kranteberichteo en fv beelden die ons schokkèn en opstardig
maken. Machtelooshei-d. Toch iets willen doent
Niètteídn blijven heel rdat mensen hier niet bij de pakken zitten.
ook hj.er te zuienkerke is er op dit gebied een sti1le revolutie aan de
gérg tegen de schande van onze tijd.weliswaar bescheiden maar niet zonder
betekenis: jaar na jaar is er een rekordopbrengst voor de 11.11.1-1. ÀKTI3
een eeovoudig telefoontje volstaat om telkenjare ÍÍéér persorlen te Íno-
biliseren die rechtstreeks willen Íneewerken aan de straataktie; ook de
gemeente werkt reeds jaren probleemloos mee, mede onderimpuls van de
schepen van ontwlkkelirqssamenu,erking.
Dit jaar is er op lrÀÀlDÀc 26 OI§DBm een be]àngrijke 11.U.1I. start-
avord. Wij hebben de uitzonderlijke kàns om kennis te maken met de
derdehereld, in de prsoon van Rosa uit Peru. zlj zal ons haar ervaring
meedelen omtrent de vrourTenproblematiek, de krottenwijken en de indÍanen-
diskiiminatle na 500 jaar ontdekking van Àmerj-ka.
Ook jongeren Í/erken aan deze avoBl nee met [mziek, dia's etc.
zeer graag verwachten wij u op Egg$lgg:49!9!Sl_!9_?9_.]l9l io de
cafetaria van de gemeenteschool.
wÀT r{E sÀ}Íml mBr DoB.l ÍÍIJ BEIm! ! !

Het I].11. 11 comité Cu!?ers Henri, De Jonghe Bernard, Klndt Gilbert
Varderbeke Ludwig, Van Dilfe Marie-Thérèse,
Van Loocke Martine.
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SPESIÀÍIIEI! : Drqe rÈrst, bloed{orat, geàakt, aÉricain f!íípeÉ
SPEC!ÀÀL ÀDRES \rm : ForÉue

VOON EEN

IIOET JE

cidErEt
l(6d Drffet (od( tÍËt vis)

BÀRSECUE HEERLIi'T( EN PIJN

BI;' SI,ÀGER BERIIÀr{ ZIJN! I ! t

TÀNDBOUH{MI(E,I

DE GÀE''M POÍ,

BlaDkeDheryse steet!.eg,lÀ
8371 Z'IENKENXE

te1.31.86.3,1 - 59.80.23

- al'le zaai- en oogst$erken

- ruinEn van aalPutten en septj.sche trrtteD

- qÉootpakkenpers NHD f000 v6r persen
van voordfoog, hooi en st!o.

AUÏOHANDEL GEERT MEULEMEESTER

V€lkoop t/an alle NIEUWE- en TuiEÉDEHANo$iraGENs

AIe cano§§erie hersellingen

Nhrwe §eenu€g 10 t (050) 42 91 76 ' 4'17228

83rI ZUTENKERKE LT.W.672 177 633

Blankenbergseíeenweg 13
8000 Brugge
Tel. 050/ 3'l 32 33 en 31 57 75

DEVIÍCH GEERT

tel-050 / k7.97 -09
ho€ktam 2o 8377 XIEUWItUXtÍER-ZUlEXl(ER(E

uloeren-laience
natuurstccn

cigcrÍ toonràal' plaatri n9



Pitvó. lndllsHa - OP.nbi.! dl€n9ton
Grond- & waganlawa*!í
Aíbralt- & alolaÍlng$vaÍkan

Aanl€lEon van o9Íitbn & Paidí€!
14...n v6 t €bgda - alnDlaí!Íro!í
Ptae§on vsn s€dlrcha pulan & dtaÍn6

U b.tra v.r, Pl.a ..A nl.u.a t.t-' Crooa-
6a .f....1co...t è. ki.t.n ? ol "n."a.i c*.c.1 eoo. à.c àui.àou"'a -?
Ut! v.tc.ll.À u P..oi.. v.,'oP u 'n,o'À a.e.l .lr.r..) .o.a l.tx"'"
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GOED NIEUWS van de Zuienkerkse BLoEDGEVERS

ons werkjaar is nog maar voor 75% voorbij.
Toch ui]len ue nu reeds enkele cijfers
kwijt! Ire ll,il]en op die manier onze te-
vredenheid ove! de opkomst en onze dank-

baarheid aan de bloedgevers uiten.

Maa.t 92r 142 donoren, waaronder 18 nieuwkomers

Juni 92: 160 donoren, waaronde. 15 nieuwkomers

Sept. 92: 173 donoren, waaronder 16 nieu\rkomers

Er ueid indeadaad een intense propaganda gevoerd, VeeI mensen werden
aaigesproken door de bestuursleden, nieuwe inwoners uerden aangeschre-
ven, de 18-jarigen kregen een uÍtnodiging.
wat l,e heel tof vinden is dat onze bloedgevers zelf propagànda maken en
buren, vrienden of familie meebrengen. Er zijn zelfs ouders die

spelen om hun kinderen in de gelegenheid te stelfen
bloed te geven.

De j.nzameling van december is vaak de zuakste van het jaar. Toch is ons
streefdoel voor 92 de 6OO.BLOEDGIFTEN TE OVERSCIIRIJDEM ! Daarom moe-
ten er op dinsdag 29 DECEMBER minstens 125 bloedgevers opdagen.
We menen dat dit I,OET en XAN. Wij doen al.vast ons best. Doen jul]ie

t bloedtaansfusiecenrum deelde ons reeds de data van 93 mee:
- dinsdac 30 maart
- dinsdag 22 juni
- dinsdag 14 september
- dinsdag 14 december, telkens van 16 tot 20 uur in de sportzaal

de ge,neenteschool van Zuienkerke

Smulpapen en feestneuzen noteren best reeds de datum van het volgend
souper: zate.dag 13 maart 93. Die dag drukken ve vooraL onze dank uit
aan de ve.eremerkte bloedgevers, maar evenzeer aan alle donoren, We zul-
len ons best doen om ze echt te verwennen met een smakelijk etentje,
gevolgd door gelegenheid om te dansen en gezellig sarnenzijn.
rrie tid is van de bloedgeversbond en in 92 minstens éénmaal bloed gaf
geniet van een gunsttarief. ]r/ie nog niet tot deze categorie behoort
kan dit nog goed maken op de lnzaneling van 29 december.
We hopen ook dan weer op een talrijke opkomst!
Namens alle bestuursleden,

J, Samijn.



rr cÍ r v r / e i te r r ka/a d e r
maandag f9 oktober 1992 : volksdansen ingericht door de kristelijke

iedere maardagEríeEfiq van qepe"sioneerden. Deze actlvitelt vindt
plaats in de cafetaria van de gemeenteschool vanaÍ f4 uur.
Nieuwe deelnemers zijn zeer welkom.
maandag 19 oktober f992 : turnen ingericht dcor vakantiegenoegens
led-ere maandaq-avonaandagavond van f9u30 tot 20u30 in de sportzaal van de ge-
meenteschool van Zuienkerke.Inschri jven ls nog altijd nrogelijk.
zaterdag 24 oktobèr 1992 : om 20 uur in het Sportcentrum te Meetkerke
6rïnsa;ond- ÍreT-Ïàasta-fel en diareeks over sevifla. georganiseerd
door KVLV Meetkerke.
vrijdag 30 oktober 1992 : Grandiose
aoor-r*ani1egenoeqens zuienkerke.

Bierdegustatieavord íngericht
Dit gaat door in de gemeenteschool

en start stlpt om 20 uur.

Ronaln Van Belle te].413562

pr.ijs leden 150 fr. niet -leden
Inschrijven ten laatst! op 23 oktober f992'

2o0 Ír.
uenri Cuypers teI-320A72

maandag 26 oktober 1992: stàrtàvord ff,11.Ll.aktie

zondàg 8 november 1992: 6de badmintontornooi van de Sportràad vàn
zuienkerke in de gemeentelijke sportzaal vanaf 9 uur 's Ínorgens.
Inschrijven bij De Vlieghe À1ain . Nieuwe Steenweg 42, Zuienkerke
te1.415542
deelnèmeprijs; 100 frank per persoon
woensdaq 18 november 1992 : KVLV Meetkerke , lnfoles over de zuivel-
prAiEï];-v"ndr-e- u .

vrijdag 20 november 1992 : Vanaf 19 ur]r in de cafetarla van de gemeente-
schoof is er een worstenkaarting t.v-v- "Cycloclub A-Team Uitkerke"
Bieden en Maniflen staan op het programma. lnleg: 60 frank
zondag 29 nove[Èer 1992: Sinterklaasfeest van het ACI'I ln de sportzaal
van zuienkerke

,/,

t -l?
J"'zaterdag 5 december.: BGJG zuienkerke organiseert in de gemeenteschool

/ /v, .ran Z-uien-EeiÏe=lgemene leden vergadering net toneelvoorstelling'LJ7 vrildaq II decembe; 1992 : Bietenk;gràndeilng irqericht door vak"antie-
, ,/ ./ genoegens zuienkerke. Start: 19u30

"t/ zalerdaq 19 december 1992 : 6de Sportkwis lngericht door de Spor:tràad.
,/ l, FfàFts: catetaria qeneenteschool zuienkerke

' l, I -- Aànvàno: 20 uur -\.111" vérenigrngen dle per ploeg 4 leden kunnen afvaardigen zijn welkom.
,,. L' _ Èt".d... in-Iichtinqen : De Vlleghe À]-in rel.4.55r2
:' 4 _ 99etha-Ls Franky tel .4.LBI87.L

zaterdag 19 deceÍiber 1992 : Kerst-avond markt te Meetkerke vanaf 17 uur.

Het gebeurt ,naar af te vaak dat er iets defekt of beschadrgd is, OÍn dit op een retwat
vluggere manier op te lossen, is hier de meidrngskaart. Kortoín : wànneer bll u ]n de
orntrek rets beschàdrgd of defekt rs, knip dèn het onderstààrËe uit, ',r1 het duldeltlk
en volledig in eh stuur het op nààr het geneeDtebestuur , Kerkstrààt 17 te B3?7
ZLrienkerke. Voor dringerde gevallen kan u ook bel]en nàar de technische dienst op
het nunyrer 4I.75.?7 en di.t vàr I uur tot 12 uur en var 13 rlur tot l6u.l0.
Mcgen ',r1 u ook vràgen oín btl de meldrrg vàn een defekte verlichttng, de juiste plàats
durdeLlk te oínschrijven. Dank bj,l voorbaat I

0
0
0
0
0

wegdek beschèdigd
openbare verlichtlng defekt : plaats i
riolen verstopt
voeio.den herstellen

0 onderholÈ plàntsoen ge\.renst

0 rurrnen grachlen
0 musk,§ratien

NÀ!!Y :
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- Auto ffnancioÍing
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met de bank

van hier.

Hieí leven en weíken
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Met een ste.ke bank die hieí hèàí wonels heeft
Met een groolbank die hreÍ mel 
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0.C.m.W. TNFoRMEERT

BESTÀÀNSMINI}ON

EeÍr aÍÈoop

Binnen ieder O-c.M.w. naakt het bestaàJrsminiÍmD deel uit vó de maardelijkse
uitkerirqen.
i"t i. É".n*to ook een lrettefijke verPuchtirq waaraèn iede! o'c_u't{' mcet

voldoei.
o"-rt""t l"t"aft voor die 'verplichtirE' dàn ook de hel:Et vàn ieder uitgekeeld
bestaaltsmilrimur tèrug aan het plaatselijk O.C.M'Í{'

E€.l sifuatiesclets

Stel je even voor: de ko§tr.iDnel thuis raakt refkLoos; het bedrijf waàr hij
r.Erkte girg 'over koP' .
l.À-."f-g"-io, hèeft Aie rÈrl(rlellEr lecàt op 'stqÍPelgeld'' Blijkt nu echter
a"í aa *éaX"oat aar eelr haIE jaar ir aien§t sàs en vroeger zel'fsta'dig eas'
cevolg ... qeea !€cttt op steqeJ:geld .-. öjs o ft' jl*oíEn Fr naard_
À zo;n sooitgetiike siiuaties op te vangett heeft de wetgever.het recht i-n-
geschreJelt op een geiraalbcgd mjnimldnkcmen: het bestaàD§tudnu '

Een !€dtt
ttet be.staaisminirrin is à§ een recht. Niemàld kan bet àfoqrcn à1s al'Ie voor-
waaldelt ver'ruLd zijn. Ni4arË kan het je toekeJEen à-ts die voon'aarden niet
ver\ u:Ld zijn. fbe de be.sli.ssirg tot staÍd koínt, wat cle voo!Í'aàEen z:.ln enz'

zetteo re Éier"naer ( toch nog Írgekort) op eeí rijtje'

vocrrazdest

- de BetgLsctÈ nationafitej t bezitten of Eco[Ée8daan ziÍ staats]'oze of nog

€Eke.d vlEltelirtl.
- ËËiil;;f i+m jaar) zijn, tenzij Ínelqeh't^d is' ééí of rEer kirËeren

ten làste beeft of araÍEer j-s

- daaÀ^elkelijk jn EèLg"ië veóIiivÉíl
- ;;;;;; npet ov& bestaansín'iddela-beschikkeJ'H

- blijk geven van Èklerei.dtÉjd, t""": àit om gezordheids- of biltijkheids-
redenen orfiogelijk is

- Ë;';J;."-i;6 àÀra..t op a-lle ardere sociare uitkertugsr (vb' Í'erkloo

Ëíà-, ,iJt"-, Lioó..lij.r&-,*ilitie velgoedturgen) en zi'jn rechten op

orderhoudsg,eld.

voorhetbestaansÍdjril|l.nllDrdttoegekerd,voelthetccl|weei.orÉerzoeknaar
de bestaaDsniddelen ,r.r, o" ""r,ot$. 

i'tttuii til'o' tI"Ee belerErijke vrag'en:

' flèfke bèstaànstriddèIen karlErr ir aaÍrlEEkil'g ?
% oorspllrE ooÀ' Er- ioiii nEi 16Ë'--ÀILe testean.srrlctsle Len van ''irx.,=", g"."k*rà o.a.Ioon, seial'e uitkerfugeÍt' onroer-erde jrikdllsteÍI

(t(1 * jolooot, roeretÉ kàPitaaL, oÍdelhoudsgeld voor de aanvrager' ""



' Ílieos bestaan$d&elen tellen [Ee ?

-vanzelfsgekeÍd vao de aan\rrager zelf.
-vèn de lÉrsonerr die ÍÉt h€fi sarEn].even en zelf geen besteansmjninÏJn

aamvragei
- E!49 van de ecltgenoten of van de man of \rrou!, die net de aan-

ureger saloefl,Joont alsof ze gehu,ld waren.
- §ggg van ale ouders of van de Íieerderjarige kirderen
- ,rooit a,"r, a1le andele personen (broers, zus of gtlootoudels)

Hoeveel U kriilt, hargt dus af vàn de ínàte weerin hij/zij nog over bestaàn§-
middelen beschikt en de kategorj'e Íraa.r U a.].s aanvreger toe behoort.

Het besta Éminirí-m qDrdt oP jaerbasis berelerÈ en vervolgens qlgerekerd tot
een oaardbedrag.

lt@ 6 lds! dic
Ér.1, ret lrt :i j
-t a Élrrd .i,&JeiE
Ijd <lrt t ziiÉ llt is.
rEëij -t ÉibE utnè.
6 Eudc.iat* 6
dgcrd ridéJaÈ *rd
rLt.t diÉ rEt is 2t9.65, !a.
v@ c .U€ltàrd
FfE: »1.1a3 L.
trd .lle rtÈ. Ftan
iti. -r c .d EtlE!
!ÉÉÉ .GErt : 1a9.829 &.

ÀànEëeÍI Hoe ?

EeÍt aaÍrvlaag ven het bestaallsninirum kunt U zelf doen bij het @{l,l of er
isnàrd toe nachtigen. Dàt kall zc ief norËeurq a.ls sctEiftelijk. Daarroor
ne€rÍt U kontàkt ltÉt de socia.].e dr.enst van het G.lw. U ontvangt dàn een
ontvalEst!-{ijs, !ig! oobefargrijk, t.,'dnt de beslissirE j-s rEt teruqrerkende
kracàt qeldig vanaÍ de dq van ale aanura4. Dan volqt een orderzoek naar de
g€grodtrejd van ale aanrrraeg. met nàíle nil;tr de be-steàrt$Liddelen van de aan-
vra€er en eventueel ook ëlj.e vaí de tErsoon met eÍie hij sàmenfeeft.
Deze Í{ordt uitgevoerd door de fiaatschapPlijk *erker o.m. door mi.ddef van een
aantal erquëteforft!.ieren. In die periode krijgt betrokkene de kans gehoord
te lËrden door de Raad voor MàatschàFpelijk Welzijn .
Het ctíW rÍbet een be-slj,ssirlg neíEn. bjrrEn de 30 dàgen en ten laatste I dagen
na de uitspraak de beslissiDg bj-j aàlqete*erd scàrijven opsturen flaa.r de
aànvrageE.
In deze brief vi,rËt men naest de beslissjJg ook informatie over de wiJze oín
in beroep te gaan.

l,leer jJÉormatie kan U altijd krijqen op de sociaLe dienst van O.C.M.H.

Verantrdoordeli jk uitgever
O.C.M.Í{. deel
Bernard DèjoíEhe - voorzitter

!:!ÈÉrg -lllsÈcEls

14.729 fr,

u.aa6 &.
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