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POLDERKRANTJE, oktober 1995

Driemaandelijks tijdschrift van het
College vall Burgemeester en Schepenen .

Verantwoordelijke uitgever:
Jeannine Samijn

Dit tijdschrift wodt $atis aan de bevolking aange-

boden door het Geme€ntebestuur in sarnenwerking

met alle adverteerders.

Verspreid: 3l januad, 15 april, 15juli, 15 oktober.

AÍtikels zijn altijd welkom.Gelieve ze I maand voor
het verschijnen binnen te brengen.

De redactie behoudt zich het recht voor artikels te

wijzigen, in te korten of niet te publiceren.

Geïnteresseerden voor publiciteit kunnen steeds

terecht bij
Redac tie Pold.e rkrantj e
Gememl e huís, Kerkstraat I 7,

8377 Zuienkerke
tel. 42.70.48

NUTTIOE ÏELEFOONNUMMERS

gemeentebesiuur Zuienkerke 42.70.48
technische dienst 41.75.7'l
ocMw 42."t9.98
P'À/A 42;70.48 B? 30
loofdveldwachterDecloedt 42.70.48

(privé) 3r.84.91
Rijkswacht 101 of 41.10.05
Brandweer De Haan 100 of41.20,20
Elektrab€lBlankenberge 41.'79.34
(ook voor de waterbedeting)
na de dieÍrsturen 059/34.04.10

OPENINGSUREN GEMEENTEIIUD
Het gemeentehuis is iederc werkdag open van 9
uur tot 12 uur en de woensdagmmiddag van 13

tot 16.30 uur Andere namiddager is het ge-

meentehuis gesloten.

Op de volgende lvoensdagen is het gemeentehuis

ooen tot 19 uur: I en 22 november. 6 en 20
december- 3.17 en 3l januari.

Het gemeenlehuis zal p

vember. 15 november.25 en 2ó decemb€r. I ell
2 januari.

OPENINGSUREN POST

ledere werkdag van I I tot 12 uur

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

OPHAUNG HAISVUIL
Het huiswil wordt niet opgehaàld op 25 en 26 december en op I en 2 januari. Ophaling Houtave, Meetkerke

en Nieuwmuoster: woensdag 27 d€cember 1995 en 3 januari 1996. Ophaling Zuienkerke: donderdag
28 december 1995 en 4 januari 1996.

OPHALING GROF HUISVUIL
donderdag 23 november 1995.

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

OPHAI-ING SNOEIAFUAL
donderdag 26 oktober, 16 november en 7 december 1995.
De ophaling is gratis. vooraf het gemeentehuis verwittigen

OPHAI,ING OAD PAPIER EN KROONKURKEN

Telkens de eerste woensdag van de maand. Wanneer de ophaling van het huisvuil wegens een ofÍiciële feest-

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

Data: vrijdag 3 november , \f,oensdag 10 januari .
Papier stevig samenbinden of in een kaÍonnen doos steken.
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HERFST

"Kom"
zei hij
tot haar
"We gaan
naar het
bos
nootjes
rapen."

maar.. toen ze in het bos aanhuamen,
was het zo druk dat...

ze verplicht waren nootjes te rapen.

h-

v"\
'7. .o,'
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Het was een lange en mooie zomer een periode waarh alle acliviteilen " behalve de recreatieve 'vat terug

liepen.

Ondefiussen is iedereen weer volop in actie, de wrloJperiode is achter de rug, de kínderen aU weet naar

school, de activiteiten op gemeentelijk en politiek vlak zijn hernomen.

Het is zeLfs zo druk dat deze uítgave vatu het Polderkrantje met enige vertagitry zal verschijnen, wat de redactie

ín de toekomst zekèr wil vermijden.

Wij hebben ook in deze uitgave gepoogd om u tal van inÍornlalie door Íe spelen.

Wij ondeminden dat het polderkrantje gelezen en bevaatd h'ordt en leíden híeruit af dat heÍ beantu oordt aan

de doelstellingen.

Artikels ran uwenfirege ziin steeds welkofi.

Alvast veel leesge oÍ.

namens de redacÍieraad

J.Samijn

WOORD VOORAF
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GEMEENTERAAD

De raad stemde een belastilg op de zandwinning: opbrengst voor 1995: 22.815 Bef'

De meerwerken aan de speelplaàts van de gemeenteltke basisschool werden goedgekeurd:!5q060-Eql vooÍ

dallering, ,15.287 Bef voor openbare verlichting. De sportzaal krijgt nieuwe vouwwanden: de vijf die de

scheiding vormen met de overdekte speelplaats worden vemieuwd, de andere worden hersteld:

kostprijs: 233.!0aB§IL!EIXL

tn de geheime zitting werd.het nieuwe CAO voor het gemeentepersoneel goedgekeurd, en kregen een Sanse

reeks leerkrachten een aanstelling: ofbijkomende lesuren: de dames Trenson Pascale, GoegebeulAn, Houtteman

SopÈie, Timmerman Tania en Van Renterghem Nadine. Mevrouw Lammens Mirjam blijft lemres protestantse

godsdienst, en de heerAndré Vande Casteele leraar katholieke godsdienst.

Éen belangrijke nier-rwigheid is wel dat vanaf I september in de gemeentelijke basisschoolvoor en na schoolse

oprang *t;rdÍ georganiseerd. Deze opvang is iedere schooldag van 7 tot 8ul5 en van 16 tot l8 uur. de

woensdagnamiddag van l2 tot 18 u.

De bijdrage |an de oLn&rs bedraagt: voor het eerste kind; 40 Bef per uur'

kind is dat resp. 20 en l0 Bef. en vanaf het derde kind is het gratis
20 Befper halfuur, voor het tweede

opengesteld voor alle
van de vrije scholen.

Belangrijk is te weten dat het schepencollege deze voor en naschoolse opvang heeft

kinderen van Zuienkerke die kleuter of lagere school volgen, dus ook voor de kinderen

Mevrouw Rita Timmerman, raadslid bij het ocMW heeft wegens vertreknaar het buitenland haar ontslag

ingediend: de raad aanvaardde dit ontslag en zag de gelooÍibrieven na van haar opvolger, mertottte Rit t
Dhondt.

De aanpassingen aan het jeugdwerkbeleidsplan werden goedgekeurd

Er wordt een parkeerverbod opgelegd in het dorp van Meetkerke, ter hoogte van café Het MoÍierken, en de

sluikophalers van oud papier zullen moeten uit de doppen kijken: voortaan is het velboden papier op te halen

door paÍikulieÍen: uitzondering wordt gemaakt voor zuienkerkse veÍenigingen, maar die moeten wel voolaf

de toelating krijgen van het Schepencollege.
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Vanaf heden kun je ook een gemeentelijke vlag kopen: de verkoopprijs is vastgesteld op 4.000 Bet
Mevrouw Roelens, gewestelijke ontvanger legde aan de raadsleden de beginbalans tit, die de basis vormt van
de patrimoniale boekhouding die vanaf 1 januari 1995 werd ingevoerd. De raadsleden hechtten hun goedkeuring
aan deze beginbalans.
Daama werd nog infomatie verstrekt over een aantal vmgen die in de vorige zitting warcn gesteld.

In Houtave komt geegfielyeld om de afvalwaters te zuiveren, zoals in een klacht bij de heer GouveÍneur was
geëist: de aanleg komt ongeveer even duur als het klassieke systeem, met pompstation en persleiding, en

daarbij komt nog dat een lap grond van minstens I ha is veÍeist.
Dergelijk rietveld eist ook veel onderhoud. terwijl men zeker kan zijn. dat reukhinder en Íattenpopulatie, twee
zeer onaangename nevenaspecten vormen van een rietveld. Men was het er wel over eens, een bezoek te

brengen aan een bestaand rietveld.

De vraag om een suósidie toe le kennen aon de 1r'r( .r.r?(r/é,,r teneinde eveneens een r.idklerudr aan te weLven
kan !ic1 ingewilligd worden: immers is het hct gemeentebestuur lerboden om andere subsidies toe Ie kennen
aan het vÍije onderwijs, dan deze die omschreven uerden in de nrinisteriële onrzendbrief van 27.7.91. namelijk
gezondheidstoezicht, ochtend. middag en avond toczicht. en het ter beschikking stellcn vao de gemeenrelijke
intiastructuur: welnu de v je scholen te Zuienkerke kunnen evereens genieten van de morgen en avond na-

schoolse opvang, terwijl ze sinds jaar en dag de bus gebruiken voor vervoer naar de zwenllessen. en gratis
gebruik maken van de gemeentelijke turnzaal.

De Íaad nam kennis van de raming die doorïV. \\est werd opgemaakt teneinde alle woningen van de gemeente
te voorzien v{n ïV distributie: er zijn nog 127 potentiële abonrees: de lotale kostprts zou 2Q.OiL9LliBgl
bedragen. waarvan 14.'702.2'19 Bef ten laste viu de genleentekas. Sommige raadsleden slikten even bij het
horen van deze astronomische getàllen. Wel $erd aan het Schepencollege gerraagd oln jaar)ijks een som te
voorzien voor verdere uitbreiding, en om aan te dingen bt T.V \\'est de bijdrage die thans 30.000 Bel per
abonnee bedraagl. pe\ oelie te v(Íhogen.

In de geheime zitting weÍdheÍ lc.tti)detrydkket vastgesteld: hier uil leren we dat op I februari 1995 99 leerlingen
de lagere school bezochten. en ,18 klcuters ingeschrcven waren. Wat ditjaar recht geeft op 6 lagerc klassen en

3 kleuterklassen.
Aan het eerste studiejaar werden 7 uur toegekend voor zorgverbreding.

De gemeenteraadszittingen zullen plaats hebben op de hiernavolgende dagen:

dinsdag l4 november
l2 december

Vanaf 1996 zullen de gemeenteraadszittingen doorgaan op elke tweede donderdag van de maand.
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CAFE FRITUUR FEESTZAAL

BOLDERSTIOF
KERKSTRAAT 13 8377 ZUIENKERKE

TEL.: 05014t2427

IEDERE ZONDAG VANAF 15 OKTOBER 1995

REUZE AKTIE

BOEREBROOD MET HESP EN RAIIWKOST

MET EEN TRAPPISTVAN HETVAT

OF EEN STRATFE HENDRIK

vooR DE PRIJS VAN 195 FR.

VOOR tIw FEESTEN KUNT U

TERECHT IN ONZE VOIIEDIG
\TERNIETIWDE FEESTZAAT
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$JÀCKTRS }IUGO
ELECTRICITEIT - SANITAIR -

CENTRALE VERWARMING -

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

- 
G EREG I STREERD AANN EMER

- NIEUWBOUW EN VERBOUWING
- ERKEND BRANDERTECHNICUS
- H E R STELLI NG H U I S HO U DAP PARATEN!ffinl|il[

?9Ht

opèniígsuren: iedere dog von 6.30 u. aot 18.3o u, oÍ no oÍsprook
op zondogmorgen op oÍsprook

geslolen op moondog

voaaf
3 okt,

hail€s - ltc?Eil - iltil0cocil

,,Oud huis Vercruysse" . Zeebruggeloon 32 . 8380 lissewege

TeI-= O5O/54-70-7O'95
t_



wij driÍgen er bij de bevolking op aan dat de openingsuren van het gemeentehuis zouden gerespecteerd

worden.
U kan er elke werkdag terecht van 9 u tot 12 u, de woensdag van l1u tot 16'30 u'

Op volgend€ woensdageí is het gemeentehuis toegankeliik voor het publiek tot 19 u:

Op 8 en 22 NOVËMBER
Op 6 en 20 DECEMBER
Op 3-17 - 31 JANUARI

DE OVERIGE NAMIDDAGEN ZLIN DE LOKETTEN GESLOTEN I!!!!

De PWA. bediende M. Crabeels laat weten dat het kantoor gesloten is op volgende dinsdagen:

3l oktobeÍ
l9 december
26 december
2 januad.

Op rleze dagen na is zt op de gewone uren en dagen te bereiken namelijk:

elke dinsdag- en vrijdagvoormiddag van 8 tot 12 u. op het gemeentehuis.

Tel.: 42.70.48 binnenpost 30.

De parking achteraan het gemeentehuis wordt Íegelmatig als speelplein gebÍuikt doorjonge kinderen'

wij zouden de ouders willen wijzen op her gevaar: de zichtbaarheid bij het op- en aftijden van de parking is

beperkt.
Een kleuter valt dikwijls buiten het gezichtsveld van een achteruitrijdende autobestuurder Regelmatige gebruikers

van de parking uiten terecht hun vrees voor ongevallen

Mogen wij u dan ook vragen uw kind daar niet meer te laten spelen

Er zijn gemeentevlaggen te bekomen voor particulieren of bedrijven tegen de prij§ van 4000 fr./per vlag.



Enige tijd geleden viel er een folder met als hoofding "Zuienkerke" in alle b evenbussen.
Dc uitgever heeft voor deze uitgave GEENSZINS de medewerking oï informatie van het gemeentebestuur
gekregen.

Wij zijn dus NIET VERANTWOORDELIJK voor de onvolledige of onjuiste informatie die eÍin vooÍkomt.

De thuiszorgpremie is een gemeenteltke toelage ter ondersteuning van gezinnen die een zorgbehoevende en
minvermogende bejaarde thuis verzorgen.

- de bejaarde moet tenminste 70 jaar oud zijn en inwonen bij de persoon die de premie aanvraagt. Uit een
medisch attest moet blijken dat hij door ziekte ofongeval blijvende hulp van een derde nodig heeft voor zijn
lichaamsverzorging en voor de uitvoeri gNa huíshoudelijke taken. Hij mag níet beschikken over een jaarlíjks
belastbaar inkomen dat anderhalve maal het bestaansminimun overschríjdt: dit is monenteel182.481 BF
(voor een gezin) en 361.860 BF \)oor een alleenstaande.

- de zorgverstrekker aan wie de toelage uitbetaald wordt, moet zich daadwerkelíjk met de verzorging van de

bejaarde inlaten.

De aanvraagformulieren kunnen afgehaald worden ten gemeentehuize.

vanaf l5 september 1995 is het Centrum voor Morele Dienstverlening gehuisvest in de Hendrik Consciencelaan
68 te 8000 Brugge.

Het telefoonnummer blijft ongewijzigd: 050/33.59.75.
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De gemeente ZuienkeÍke beschikt over een Culden Boek.

In dit boek staan de belangrijke gebeurtenissen vermeld, ze zijn van een illustratie voorzien en met de hand-

tekeningen van de genodigden- Het betreft hier allerhande vieringen' maar vooral dejubilea.

Geinteresseerden kunnen dit boek komen inkijken op avonden waarop het gemeentehuis tot 19u geopend is.

U vindt eÍ wellicht herinneringen aan uw ouders of grootouders.

Van hane welloml

EÍzijn nog steeds boeken voorhanrlen van ile geschiedenis van Zuienkerke, geschreven door Robert Boterberghe.

De prijs van een boek bedraagt 1700 ti
Het is te verkrijgen ten gemeentehuize,bt Maria Vande Walle en Ip't Hoekstje.

Een ideaal geschenk voor de komende eindejaarsfeesten;

Eind.juni werd in het sportcentum van Meetkerke en in de sponzaal van de gemeentelijke basisschool van

ZuienkeÍke een munttelefoon geplaatst.

De betaling gebeurt met muntstukken van 20 fr.

De bedoeling is dat gebruikers van beide zalen, zeker bij ongevallen , kunnen opbellen'

Die maatregel werd genomen uit veiligheidsoverwegingen.

De toestellen hebben reeds hun dienst bewezen.

Geihteresseerden kunnen zich een exemplaar aanschaffen van " Rekening 95" en " Begroting 96" van de

gemeente Zuienkerke.

De kosten hieraan verbonden zijn 11.000 f. per boek.

Vooraf inschrijven en betalen is noodzakelijk.
Dit kan tot 15 december 1995.
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De beide bruggen te Houtave zijn in gebruik genomen sedert halt'juli: de restauratie van de brug aan de

Westernieuwweg ÍÀg geslaagd genoemd worden, terwijl de nieuwe brug aan de Oo§lerurieu)rreg een pareltje

is van modeme aÍchitectuur.
De totale kostprijs bedroeg, prijsherziening en BTW inbegrepen: f.lí9alLLBqL

Dank zij de medewerking van de polder bekwam het gemeentebestuur een toelage van 60 % op de werken.

foto: een zícht op de gerestaureerde brug

Íoto: de betonne dekplaat wordt op de landhooÍden van de nieuwe brug geplaatst

12
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De werken aan de landbouwwegen deel C., beyalÍende de Groe estraat, dc Assestraat, de MeetkerkestraaÍ, de

lnveS en de Beverlinl<sweg werden gegund aan de aannemeÍ Maes uit Lichtervelde zijnde de laagste bieder.

Zij st:men op 15 november, en voor de winterperiode zullen de waterweÍken uitgevoeld worden; in het volgend

voorjaar volgt dan de KWS verharding.

De kosrprijs bedraagt 17.692.961 Bef, waarvan 9.239.000 ten laste van de gemeente, en 8.454.000 ten laste van

de Vlaamie gemeenschap. Het is eveneens dank zij de medewerking van de Polder dat deze subsidie kan

verkegen worden. Het opdrachtgevend bestuur is derhalve ook de Polder van Blankenberge'

MILIEU

Bij het afsluiten van het milieuconvenant in l99l . was een van de verplichtingen opgelegd aan ons bestuur om

vóór 3 I . 12.95 een containerpark in te richten. of een overeenkon'tst af te sluiten met een naburige gemeente.

De zoektocht naar een geschikte lap grond. centraal gelegen ten opzichte van de vier dorpskernen nam heel wat

tijd in beslag, en toen het gemeentebestuur eindelijk een bereidwilliSe eigenaaren pachter had bereid gevonden

om een stuk grond aan de gangbare prijzen te verwerven, stuitten zrj op een uitSesproken njet van stedebouw en

landinrichting. Het zou een schending betekenen van de open ruimten in het waaldevolle landbouwgebied: als

je dan weet dat gans het grondgebied van Zuienkerke Iandbouwgebied is.

Het schepencollege heeft dan kontakt gezocht met de buurgemeenten om een overeenkomst af te sluiten: de

onderhandelingen zijn nog bezig, en zouden moeten uitmonden in een voorlopige regeling, dit in afwachting

van het oprichten van een eigen containerpark.

r.D.
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LANDBOUW

OVAM, de Openbare Afvalstoffenmaatschappt voor het Vlaamse Gewest, deelde ons mee dat ze regelmatig
klachten binnenkijgen betreffende laatttdige ophaling van krengen door Animalia Produkten N.V, Fabriekstraat
2. 9470 Denderleeuw-
Partikulieren en veehouders die niet aangesloten zijn op het automatisch antwoordsysteem kunnen enkel tijdens
de werkdagen tussen 9 en 17 uur op een bemande telefoon met nummer 053/64.02.34 de ophaling van krengen
melden.De juiste vindplaats van het dode dier moet dan worden medegedeeld, evenals de diersooÍ en het
geschatte gewicht. Erkunnen geen berichten worden ingesproken op het antwoordapparaat. De wettelijke termtn
waarbinnen kengen dienen opgehaald te worden is 2 werkdagen na de melding.

Indien er zich nog klachten voordo€n inzake laattijdige ophaling, kan de dienst Afvalstromenbeheer bij de
OVAM worden gecontacteerd Tel.: 015/20.83.20, toestel 621.

Indien elke landbouwer of loonwerker zijn slijksporen op een consequente manier opruimt, kan veel onheil
voorkomen worden. lmmers indien er zich een ongeval voordoet op een weg met een slijkspoor moet de politie
in haar vaststellingen het slijkspoor vermelden, wat ook de oorzaak van het ongeval mag zUn.

Het opruimen van een §/rtspool behoort tot het werk van de landbouwers. Het werk is dus niet afals de oogst
binnen is, maar pas nadat ook de weg is schoongemaakt.
Het achteÍlaten van een slijkspoor, hoe klein ook is in strijd met aIt.7 van het algemeen reglement op de politie
van het wegverkeer.
Daarom zal vanaf heden nauwlettend worden toegekeken op het vervuilen van de openbare weg door
landbouwvoertuigen.

Slijksporen moeten zo snel mogelijk worden opgen-rimd door de vervuiler
Indien dit niet gebeurt zal na een vermaning, desnoods worden overgegaan tot het opmaken van een PV.
lndien de vervuiler elke medewerking weigert, wordt de brandweer opgevorderd die het opruimwerk uitvoert
op kosten van de vervuiler

Een ander facet, naast het slipgevaar, is de beschadiging van het wegdek: wanneer het gaat regenen, spoelt het
slijk weg maar hoopt zich op langs de grasberm, waardoorhet regenwater niet kan afvloeien. Hetzelfde gebeurt
indien de landbouwer alle slijk gewoon op de rand van de weg deponeeÍ.
Tijdens de werken en bij de opkuis kan tijdelijk signalisatie aangebracht worden, die het "slipgevaar" aanduidt.
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ln de gemeentelijke werkplaats sÍaan een 81al van die
,o/den ter beschikling van de landbouwers. Deze borden

kunnen voor enkele dagen ontleend worden mits betaling
van een waarboÍgsom van 1000 fr./per bord.

Het is trouwens aan te raden op een veilige manicr tc werk
te gaan: zorg ervoor dat het materiaal dat u gebruikt en de

mensen dic opruimen, goed zichtbaar zijn voor de andere

weggebruikers!

415 rijbaan

CULTUUR

Senioren en jeugd zullen de spits aÍbijten met een tentoonstelling in de gangen van het gemeentehuis met als

thefià: " Relaties met generatíes".
werkjes van de leerlingen van de beide lagere scholen van Zuienkerke zullen er van 13 tot 30 november
tentoongesteld worden.

Iedereen is welkom in deze periode tijdens de openingsuren van het gemeentehurs.

In de loop van de maand deceÍnbet zal Ludo Goderis zijn cafioonstentoonstellen in datzelfde gemeentehuis.

Plaatselijke kunstenaars die gebruik willen makén var deze lokatie voor een expostie mogen hun aanvraag
richten naar het Schepencollege.

Begin van de zomer was de start van een nieuwe galerij voor hedendaagse toegepaste kunsten in de dorpskem
van Houtave.De idee voor dit initiatiefis gegroeid uit de grote interesse voor kunst van de uitbaters van restau-

rant De Roeschaert.

De hooizolder werd gerenoveerd en resulteerde in een expostieruimte van 90 vierkante meter De galedj is te
bereiken via een buitentrap in de tuin waarin er tijdens de zomer ook plaars is voor beelden.
Naast een permanente tentoonstelling is er ook plaats voor nieuw werk van kunstenaa$.
De Ealerij is elke dag, behalve op dinsdag, vrij te bezoeken in de namiddag vanaf 13.30.

DE ROESCHAERT KUNSTGALERIJ
Kerkhofstraat 12. 8377 Houtave

Glibberise

E

H

1i

,§

tt

IN



JEUGD

Tot het decreet van 9 juni 1993 was het zo dat de regering toelagen uitbetaalde aan jeugdwerk en jeugd_
verenigingen, mits zij voldeden aan bepaalde voorwaarden.
Enkel de speelpleinwerking " De Ploeters', deed zijn aanvraag en kreeg subsidies.
Een subsidie die hoog was, gezien het grote aantal kinderen, ook van buiten de gemeeme.

De vierjeugdvereDigingen ( KLJ zuienkerke-uitkerke, KLJ Hortave-oostende, de Jongerengroep en de scouts
Nieuwmunster) dienden nooit hun aanvraag in, maar kregen van de gemeente eenjaarrijkse subsidie van 5000
fr en logistieke steun.

Het decreet bracht een grondige wijziging: de vlaamse regering kent een globaar bedrag toe aan de gemeente,
dat gebaseerd is op het aantal inwoners tussen 0 en 25 jaar
Dit bedrag wordt slechts uitbetaald na vooÍlegging en goedkeuring van een JwBp en een werkingsverslag.
Het betreft hier een ingewikkelde procedure.

Kort samensevat en concreet betekent dit I

voor l996moet hetbedrag vanl 248.000 fr nog integraalnaarde speelpleinwerking gaan- De speerpleinwerking
moet wel 57c uitbetalen voor kadervorming aan zuienkerkse cursisten. De verenigingen kijgen dan nog trui
5000 fr' van het gemeentebestuur. Verder besteedt de gemeente 30.000 fr. aan Roelèl en een vertelnamidàag.
In 1997 en 1998 zal deze susbsidie om en bij de 200.000 Íi bedragen.
Daarvan moet minstens 5 % naar kadeÍvorming (monitorenopleiding) gaan.
Het overige bedrag wordt verdeeld tussen de verschillende verenigingen.

Aan de verdeelsleutel werd gewerkt door de sruurgroep naar aanleiding \ an her JWBp samengesteld uit mensen
van de diverse verenigingen en deskundigen in hetjeugdwerk met als voorzitter de schepen van Jeugd.
Hun voorstel werd voorgedragen aan het College.
Ondertussen werd het JWBP ook goedgekeurd door de gemeenteraad.
Er blijft dus i 190.000 fr te verdelen, daarvan gaat 35 zo naar de speelpleinwerking en wordt 65 4o verdeerd
onder de jeugdverenigingen, volgens een bepaald rcglement en punt nry.t""..

De gemeente heeft voor 1997 en 1998 50.000 fr voorzien voor activiteiten door de gemeente zelf ingericht:
Roefel. venelnamiddag. vrij podium ......
Wie meer inlichtingen wil, kan rerecht bij J. Samijn, schepen van Jeugd.

J.S.
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De speelpleinweÍking heefi ook tijdens het groot verlof bewezen dat er behoefte is aan georganiseerde opvang
tijdens de schoolvakanties.
Dit jaar werden cr niet minder dan 168 verschillende kinderen uit Zuienkerke geteld die regelmatig naar het

speelplein kwamen.

Juli was goed voor een gemiddelde van ll3 jongeren per dag en in augustus waren er nog gemiddeld 104.

Topdag was 167 kinderen.

Er was veel afwisseling in het programma zoals het optreden van clownAlfredo, het huren van twee springkastelen
en een ballenbad. De jaarlijkse overnachting in Meetkerke gedurende twee nachten was opnieuw een succes

met 40jongeren. die de nacht doorbrachten in 3 tenten.

Deze speelpleinwerking werddan ook afgesloten met een gezellig afscheidsfeestje samen met het Schepencollege.

die de monitrices en monitors en het bestuur bedankte voor de goede werking.

Er is opnieuw speelpleinwerking gedurende de herfstvakantie :

van 30 oktober tot en met 3 november uitgezonderd I november 1995.

Bij het ()pruin1e ..in nog allerhande kledingstukken gevonden.

Ouders kuwten deze a|halen itt het gemeentehuis gedurende de openingsuren.

Remi De Clerck

Op de foto: de vohallige leiding van de Ploeters

t7



longeÍen tot e met 24Jaar die een monitorenopleiding volgen bij een erkende organisatie kunnen hiervoor een

toelage kijgen van de gemeente.

Om in aanmerking te komen dient een bewijs voorgelegd.

De toelage zal uitbetaald worden eindjuli van hetjaar volgend op het jaar waarin de cursus gevolgd werd. Er zal
slechts I cursus per jaar worden betoelaagd. Indien er meer subsidieaanvragen zijn dan het voorziene bedrag,
zal het bedrag verdeeld worden onder de cursisten.

Het Pedagogisch instituut Vives stuurde het programma op van de cursussen " Arilrarrr in het jeugdwe*".
GeÏnteresseerde jongeren kunnen dit programma aanvragen ten gemeentehuize bij Annie Allemeesch, dienst
bevolking.

J. S.

!ernobil: misschien lijkt het reeds lang geleden maar de plaatselijke bevolking blijtt m(]t de gevolgen van deze

Íamp gecoolionteerd.

Mensen uit Aarschot realiserenjaarlÍks een vakantie in Bclgië voor ccn tw intigtal van deze kinderen: wezen en

zieke kinderen, leukemiepatientjes tengevolge van de kernramp. De kinderen verblijven telkens een vieÍal
dagen in het Brugse en worden dan prompt verwelkomd in de ' Blauwe Toren bij de familie De Craemer. waar
zij eerst kunnen ravotten in de speeltuin en daama een warme nualtijd aangeboden kijgen.

Het schepencollege ging hen ook even dag zeggen en bood hen een kleine attentie aan.

we bewaren een ontroerende herinnering aan 22 dankbare gezichtjes van wie we wisten dat ze weinige dagen
later weer hun troosteloos leven moeten verder zetten in die geteisterde stÍeek.

J, S,

De vriendenkring van de gcmeentcschool organiseen sinds I september een buitenschoolse opvang.

Deze opvang gaat doot iedere s(hLtoldag r\t 7 kt 8.l5 u el ru,t 16utt 18 uur: de vtoettxlag ta l2lot llluut:
{llqLiuderc4 van Zuienkerke zijn er wclkom, mits betaling van volgende bijdrage :

Voor het eerste kind 40 fr per uur. 20 fr. per half uul Voor het tweede kind is dat respectievelijk 20 en l0 fr. en

va af het derde kind is het gratis.

Voorde eerste periode werd een gemiddelde genoteerd van l0 à l5 kinderen; op woensdagnamiddag zijn ereen
liental kinderen die in de opvang blijven.

Tot op heden maakten 50 kinderen gebruik van deze seÍvice.

18
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SCHRIJNWERKEN - KEUKENS
P,V.C, - RAMEN - DEUREN - ROLLUIKEN

DIRK

VANTORRE.MAERTEN

Brugsesteenweg 1

8377 Nieuwmunster-Zuienkerke
Te]. 050/41 89 63

Fax 050/42 85 32

@ 3..gïTLEMEESTER
BVBAMNNEMEESEEDBIJF

OPENBABE en PBIVATE WERKEN

§
Grold- en @geniswe*en, albaak en ioletingswe*en :
Aanlëggéh van oPtinen, patkings en leÍassén l
Lévercn van aanvutfrngsgt d, and eó tèélaarde §
Levercn d plaatsen van ciÍehes en septische punen H

3
OGiénd*stëenËg 71 - 8377 ZIJIENXEFKE_HOUTAVE Ë
Íel, o5ol,1 67 l3 - Mobllotoon 07523 58 72 - Telèr.r 050lJl 02 83

orrtctËu MTTSUBtSHI-DEAIER

GARAGE
I\/ITSUBISHI

L. CROMBEZ
Brugsesleenweg l0l - 8420 Wénduine

Íel. 050/41 28 13

Zo de
beleggingsstrategie

Zo de hank
ln de KBíondsenwaaieí zit beslisteeír belegglng die

Van obligaties over aandèlen tot vaslgoed.

Van íegionale lol inlernalionalè spreiding.

Van éénmunt loléénbeu.sbeleggingen.
Prospecius en,nbrmar€ v,rdl u in elk KB-kalloor

l(REOIETBAN(. THU S B J DE BANK VAN I]IEF,

a_[ffi1]À15

Meelkerkestroql l7
8377 Zuienkerke
lel, O5O/41 75 52

VOLLEDIGE AANNEi/IINGEN
TIiÀNAER- EN SCHRIJNWERK
METSEL. EN BEÏONWERK

KB-Beleggingen



Een pracbtig gazon zonder mos ?

Gebruik Bio Gazon-Azet uan ECOstyle !

8io Gozon-Azet von Ecoslyle
is een biolosisch-orsonische

Mlkro-orgonismen veronderen
oÍgesloNèn wodelvill en sros- en
mos olvol in noiuurliik plontenvoedsel.

Uw gozon sroeii mooi dichi biieen

Vertikuieren È niet meer nodig I

Bio Gozon Azet von Ecostyle is
veÍkriisboor bli olle sóede

tuincentro.

Voor olle vrosen op het sebied
von bemeíing en gewos -

bèscherming heeÍl ECOsty e
hel 100 % notuuí iike onn{oord.

8el voor olle inÍormotie over
milleuvriènde iik tuinieren de

ECOstvle
EIGEN HERSTETDIENST
ÉIGEN STUPDIENST:
lrommels en kellingen
DESKUNDIG ADVIES
DEGELIJK II,IATERIAAT

dlíinlk Rnqlltrt@mo
Blonkenbergsesteemveg 3l
8377 Zuienkerke - Tel.050141 42 63
TUIN & HOBBY

WIJ ZUN ER

EI.KE DAG

VOOR U
lritR ro-ElrcTtaBEt

xlonrèndi.E BldrkèrbèrEè
Kdinrinl@n ó!

83rO Blonksbèrsè
Ll. O5O/41.79.34

],)@
íiouro ErEcrilrE!
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BIBLIOTHEEK

Het is belanSrtk dal kinderen al op jonge leeftijd met boeken in aanraking komen. Plaatjes kijken, dingen

aanwijzen, liedjes zingen, voorgelezen worden: ze genieten ervan. Tegelijkertijd leren ze allerlei dingen over de

wereld om hen heen.

UiteÉard is "lezen" opjonge leeftijd ook gocd voor de ontwikkeling van de taal.

Een kind dat alvroeg met boeken omgaat, zal later mall<elÍker leren lezen. Welke oudeÍwil dat niet? Bovendien

is het gewoon gezellig en knus om samen met je kind te "lezen";

In de jeugdbibliotheek vind je een ruim aanbod aan boeken voor peuters en kleuteÍs. wie in het eerste leerjaar

de stap naar zelfstandig lezen zet, treft er gepast leesvoer aan. Tot slot stippen we nog aan dat lid worden van de

bibliotheek gÍalis is \oor kinderen tot l4jaar.

Doen dusl

VaIlen........................ .A ne Pru\'oost

Amsterdam Retour..-. . Christile Hernnerchts

De Rainmaker ........... . John Grisham

Paula ......................... . Isabel Allende

De vriendschap .-....... . Connie Palmen

De culinaire avonturen van Fra Bartolo .......lionard Reinirkens

Achter de spiegel ...... . André Leysen

Een geschiedenis van God: vierduizend
jaarjodendom, christendom en islam. .......... Kare Armstrone

De aangeklede aap: het dier in de mens ....... Desmond Morris

De gebroken rijstkom: het testament van

Deng Xiaoping.......... . Paul Muys

De kustrout: 200 km wandelplezier van

Duinkerke tot Oostende. ............................... Ann Jooris en Setge Re son

Koning Boudewijn:
getuigenis van een leven .............................. , lao JozeÍ Suenens
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DERDE WERELD

Het N.C.O.S. (Nationaal Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking) organiseen ook dit jaar de l1.l1.ll.-
actie: naast het voeren van politieke acties, wordt geld ingezameld voor kleinschalige projecten dÈ-tglL!§lEeLs
ten goede komen aan de olaatseli.ike bevolking in de Derde Wereld.

I l.l l.l l.-Zuienkerke steunt dit jaar een project in de sector van de kleinbedrijven in het Middenamerikaanse
land Honduras.
De Hondurese Federatie van Industrièle Coöperatieven telt 900 aangesloten coöperatieven die samen meer dan

5.000 werknemers hebben. Deze bedrijfjes situeren zich vooral in de sector textiel, leer, schoenmakerij,
houtbewerking en voeding.

Dankzij de Zuienkerkse bevolking zal een modemisering van de produktie en de administratie mogelijk zijn,
zullen de werknemers een beter inkomen ontvangen en zal de teweÍkstelling toenemen.

Belangrtk is dat er bij dit alles specifieke aandacht uitgaat naaÍ de begeleiding, ondersteuning en vorming van

de werknemers.

Ook ditjaar worden eí \tenskaartefi \eÍkocht (3 yoor 150 fr.).
U kunt ook rechtstreeks een bedrag storten op het rekeningnummer van 11.11.11 via het hierbijgevoegd
overschrijvingsformulier.
Bedragen vanaf 1.000 fr zijn fiscaal aftrekbazLr.

WU REKENEN OP UW MEDEWERKING.

Zuienkerke: Carl lzscrauwaet, Kathleen Derijcker, Sylvie Wille, Katrien en

Kistíen Danneels, Fam. De PrÍtere, Fam. De Vriese, Fam. Kindt,
Luc De Schoolmeestea Mart É Ua loocke, Johan Va Thourhout,
lVim Vandewalle, Georges lpenknecht.

Henri Cuypers, Líette GoeÍhals, Ilse Va Inocke,
Nele en Wouter Colaert.

Gee Castryck, Lu.lwig Vanderbeke, Edwin Acke.

Maarten Makelberge + scoutsploeB, Christophe Coigne,
Bernaftl Dejonghe.

Meetkerke:

Houtavei

Nieuwmunster;
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OMDAT 11.11.11. EFFICIENT EN DAADWERKELIJK HELPT, ZETTEN
HIERNAAST VERMELDE PERSONEN ZICH OOK DAADWERKEUJK IN.

JIJ TOCH OOK !!!! ZIJ KOMEN OOK BIJ U LANGS TIJDENS DE HUIS AAN
HUISVEBI{OOP VAN PBENTKAARTEN.

U zuLT ZE HERKENNEN AAN HUN 11.11.11. PASJE.

Alle kinderen geboren it 1987. 1988 en 1989 kregen een uitnodiging van het gemeentebestuur voor het volgen

van een reeks lessen balgewenning met de bedoeling hen initiatie te geven tot alle bal§porten.

De lessen gaan door op donderdagavond en vrijdagavond van 16.15 u tot 17 15 u en worden gegeven door een

leraar lichamelijke opvoeding.
De opkomst is zeer bevredigend: 20 kinderen per sessie.

Sport 30-70 zoekt
RECREAIIEVE VOLLEYBALSPELERS (M/V)
(ervaring niet vereist).

Wij spelen op dinsdagavond van 2l uur tot 22.30 uur in de gemeentelijke sportzaal te Zuienkerke.

GeÏnteresseerden nemen contact op met

JOS UEVENS
WEIMANSTRAAT 7A

8377 ZÍ]IËNKERKE
TEL.31.55.83

2a

aL.aL.Ll,.
OOK BII U KOMEN W4 LANGS

SPORT & VRIJE TTJD



Polderpalet wil opnieuw de basisprincipes van tafeltennis doorgeven aan de jeugdspelers. Daarom is eÍ in sa-

menwerking met het gemeentebestuur van Zuienkerke en met Blosoeen trainer aangesproken om deze begrippen

bij dejeugd over te brengen.

Vanaf donderdag 12 oktober tussen 20.00 u en 21.00 u zal er opnieuw een trainer les geven aan de belang-

stellenden.

Polderpalet hoopt daarom dat dejeugd weer massaal aanwezig zal zijn om deze sportieve kennis mee te kÍijgen.

lederc ZaÍerdag van 19.30 uur tot 20.30 uur en iedere woensdag van 21.00 uur tot 22.00 uur wordt er onder

leiding van teacher Steve Boedt geaercbict in de gemeentelijke sportzaal van Zuienkerke. Alle vrouwen en

mannen boven de l2 jaar zijn welkom.

De prijs bedraagt 150 fr per les of 1.000 fr voor een l0 beurten-kaaÍ.

ledere maand.ag van 18.30 uur tot 19.30 uuÍ is er ook aerobicles voor jongens en meisjes van 6 tot 1l jaar. Men
betaalt 80 fr per beurt of 700 fr. voor een lO-beurtenkaaÍ (verzekering inbegrepen).

Op zaterdag I I december 1995 om 20 u. icht de Zuienkerkse SpoÍraad haar 9de sportkwis in, bestaande uit 4
reeksen van 15 vragen en 3 praktische proeven.

Hierbij doen wij dan ookeen beroep op de verenigingen om aan deze sportkwis deel te nemen.ledere vereniging

kan per ploeg minimum 3 en maximum 5 leden afvaardigen.

De kwis gaat door in de cafetaria en de spoÍzaal van de gemeenteschool te Zuienkerke en de deelnameprijs

bedraagt 200,-fr. per ploeg. De verenigingen kunnen zich met meer dan één ploeg inschdjven. Er zijn mooie
geldprijzen te winnen die ten goede kunnen komen aan de kas van uwvereniging.

Inlichtingen en inschdjvingen bij

Alain De vlíeghe
Nieuwe Steenweg 42
8377 Zuienke*e
Tel.:11.55.42
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In de pre-olympische zeilwedstrijd van 20juli tot 4 augustus 1995 in Savannah (Georgië - USA) werd België bij
het windsurfen MISTRAL vertegenwoordigd door de negentienjarige Zuienkerkse belofte Tom Verlinde.

Door zijn goede resultaten in de wereldkampioenschappenjunioren werd Tom opgenomen in de preselectie van
de olympische ploeg.

In Savannah was de wereldtop present.
Tom Verlinde eindigde op de 49ste plaats.

VËRENIGINGSLEVEN

Teneinde de kas van de vriendenkring van Bloedgevers te spijzen houdt het bestuur van die vriendenkring op 3
december voor de derde maal een tweedehandsbeurs van alle mogelijke geriefvoor kinderen van 0 tot 12jaar.

U kan er terecht voor verkoop (standen te huur aan 150 frltafel) en aankoop van babyuitzet, speelgoed, kledij,
boeken, video's, C.D.'s, en2.....
Iedereen is trouwens welkom die dag in onze "bar" waar u kunt genieten van iets "fris" of koffie met pannekoeken.

Van l5 tot 16 uur zullen de Sint en Zwarte Pie, er zijn voor de kleinsten.
De deuren zijn open van 14 tot l8 u.

Inlichtingen bij J. Samijn, voorzitter van de vriendenkring
Tel.: 41.19.35
of ten gemeentehuize

Tel.i 42.'70.48.
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SENIOREN

Ditjaar loopt van 13 tot 18 november de seniorenweek.
KBG Zuienkerke organiseert in samenwerking met de Vrije Basisschool en de Gemeenteschool een tekenwedstrijd
voor de kinderen met als thema " RELAnES MET GENERATIES".

Deze tekeningen zullen vanaf l3 tot 30 november tentoongesteld worden in de gangen van het gemeentehuis

§amen met een collage van foto's van de KBG Zuienkerke.

Op zaterdagl8 november worden alle 55-plussers bij deze uitgenodigd om deze tentoonstelling te komen
bekijken, tussen 10.30 u. en 12.30 u. Tevens zal erook gelegenheid zijn tot een rondgang in het gemeentehuis.

de OCMW lokalen en de bibliotheek. Er zal een drankje aangeboden worden ter gelegenheid van de seniorenweek.
Dit artikel geldt als uitnodiging.

Wij dringen er wel op aan dat u veÍwittigt indien u aanwezig zult zijn, dit teneinde enig idee te hebben over het
aantal aanweziSen.
Wie aangesloten is bU een "Bond van Gepensionneerden" op de gemeente kan inschrijven via de bestuursleden.
Senioren die niet aangesloten zijn, worden gevraagd op het gemeentehuis hun naam op te geven (het kan ook
telefonisch op nummer 42.70.48 ) indien zij komen en dit y§§1 I I november.

Wie zich moeilijk kan verplaatsen mag kontakt opnemen met het gemeentebestuur, de gemeentebus kan u

komen halen.
Wij hopen op uw talrijke aanwezigheidl

J. Satnijn
Schepen Senioren.

In de vorige editie van ons Polderkantje werd er melding gemaakt van een nieuwe plus 3 pas.

Wij willen er echter op wijzen dat alle personen die reeds in het bezit zijn van een 'oud' plus 3 pas dit niet
hoeven in te ruilen voor het nieuwe model.

Het 'oude' paspoort blijft geldig.
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Polderelectro
Romain Liebaert-Willaert
Heerweg 20 - 8377 Zuienkerke

Radio & TV technicus
OFFICIELE PHILIPS DEALER

Ëigen hersteldienst: tel.050/32 03 80

KEERSEBILCK M.
Drysplein 4 . Dltdzele - Íel. 59 91 88

Ce\ arieerd assoniment É!n:
Brood, koeken. gebak J§-
en pmlines, alsook Íuime keus

fiine charcuterie en kaas

MIN BESTETX AÀN HUIS

DESIMPEL
WENDUINE
BRUGSESTEENWEG 93
TOONZAAL - BURELEN:
050/41 31 56 - FAX0501429220

BRUGGE
KRAKELEWEG 55

SOOO BRUGGE
050/41 4307

BOUWMATERIALEN
GEVELSTENEN

VLOER. EN WANDTEGELS
DEPOT ZAND EN GRINT

BTW BE 415 555 324

AII,E DAI(WERKEN . LOOD . ZINK . ÀSFAII

Gespecialiseerd in restaureÍeÍ
van oude daken en fermettestijl

Gevelbekleding

B,V,B,A.

Goegebeur & Zonen
CoNciencestiaat 27 . 8820 TORHOUT (Mitrendale)

Tel. 050n1 29 82 . 2t 57 98 - Put 050l2t 58 19

BïVBE.i15$9a21

BROOD- EN &ILNKET

MË//w *



SCHILDER- EN DEKORATIEBEDRIJF

BRAEM HERfuTAN

VEIMANSTRAAT 17

8377 ZUIENIGRJG
TEL.EAX0508126 28

S childet- en bebaagwerke t
Spuiter, oafi meerkleufige ofuerkir.g op oafidefi
Plaatser, aar, oloerbehledlng en laminltot pathet

Plaatser, gordijrrer,

*** Gratis adaies ***

il?f l,4offm4@w

9e.n .ln Xd.4le lary4hrjrtb

(oio) 3/ 2/ /ó
Aozpuej 88 SSZT ,44e,eJleile

drukkerii

ACTA/4e44
Blonkenbergse Steenweg 47
8377 Zuienkerke
Íel. 050/4l 92 17 -tox 050/41 97 25

G e I e g e n hei d sd ru l<w erk :
Gèboode-, huweliik-, communle-,
rouwd4tkwerk, e.o.

Hondelsdrul<werk:
F ocrurcn, bestetbons, brieÍhoolden,
enveroppet stroo iloldery e.o.

Affiches, toegcngs ko,drie.n, folders. e.o,

G r ati s v r i ib I i iv en d p ri i soflefie.

Sfr^"llo Z,/',/4zx

SONJA VANDILLE
Tel. 050/31 61 66

Oostendse Steenweg 16
8377 lvleetkerke

Críé - íon* flollr,"sl,of

OPEN I Allo dogen von I 1.30 fol 13.30 u. en von 1 7.30 tot 24.00 uur.
Vdjdog en zoterdog open lol's ovonds 02.m uur.
Woensdog Oèsloten

KE RKSTRAAT 1 3, 837 7 Zuienkerke, T et. O5O / 41 24 27

tr(apsalon + Zonnebank



POLITIE

Aan de voorgevel van het gemeentehuis werd een brievenbus geplaatst metde bedoeling dat mensen die onderdak
verlenen aan (oeristen en bijgevolg hotelfiches moeten indienen niet langer in de file naar Blankenberge hoeven
te staan.

De Rtks\\'achr stààt in voor regelmatige lichting.

l. Uit noodzaak werd het verkeer gereglementeerd in de Nieuwe Steenweg.
Vermoedelijk hebt u reeds opgemerkt dat het verboden is te parkeren vanaf het Kruispunt- Lindenhof -
Nieu$e Steenweg tot aan Nieuwe Steenweg nr. 58.
Er zal maar gebruik worden gemaakt van een kleine proefperiode, waar wij preventief zullen opheden.
Nadien zal er bij het niet naleven van deze reglementering proces-verbaal worden opgesteld.

Het politiereglement "rerboden te parkeren yoor vrachtwagens meÍ een maa. gewicht van 3,5 ton in de
dorpskotnnten en woonwijken van HouÍate, Meetkerke, Níeuwmunster en Zuienkerke" werd goedgekevd.
Dit verbod zal worden aangeduid door de verkeersborden E 17 en E 19, die in de verschillende woonwijken
en doÍpskommen zullen worden aangebracht.
Bij niet-naleving van dit regelement zal er eveneens proces-verbaal woÍden opgesteld.

In het verleden werd regelmatig vastgesteld dat erbij huwelijken en feestelijkheden misbruik werd gemaakt van
het afschietcn ofhet laten knallen van vuulpijlen, vuurwapens, springbussen ofknallende voorwerpen.
Tal van inwoners protesteerden hieÍegen.

Art. ,14 en 4-5 van het Algemeen Politiereglement van Zuienkerke zegt:
" Het is verboden bij dag of bij nacht, de openbare rust te verstoren door te roepen, te tieren, te schreeuwen of
enig ander gerucht, dat oorverstorend is, te veroorzaken."

a) het is verboden vuutwapens,
knallen.

b) niemand mag op de openbare

vuurpijlen, spfíngbussen of knallende rooft)erpen af te schieten of te laten

weg ofop een openbare plaats schieten met handboog oÍktuiswe7.

Er zal dan ook in de toekomst niet meer toegelaten worden dat er terzake misbruik wordt gemaakt en er zal
onmiddellijk pÍoces-verbaal worden opgesteld.
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Tijdens de maand oktobeÍ werd door de politie van Zuienkerke in elke school van de gemeente Zuienkerke een

les verkeersopvoeding gegeven. Deze verkeerseducatie werd gegeven aan kinderen van 6 tot en met l2jaar. De

lessen bestonden uit twee gedeeltes.

In het eerste luik werd de nodige aandacht besteed aan de theoretische kennis van enkele veelvoorkomende

verkeersborden. In het tweede luik van de les werd een praktische oefening uitgevoerd op de speelplaats ofop
de openbare weg.

De praktische oefening bestond hieruit dat de leerlingen ondenicht kregen in asseÍtief fietsen. Dit laatste s il
zeggen dat men als iietser wat meer opkomt voor zichzelfen dat men zich duidelijk manifesteert in het verkeer

als fietser

Omdat de meeste ongevallen met fietsers op kruispunten gebeuren werd aangeleerd hoe men op de meesl

veilige manier een kruispunt oprijdt of overschrijdt.

In Houtave werden geen veÍkeerslessen gegeven omdat in deze deelgemeente alleen maar kleuterondeN Us 
js.

Marc Timnternnn
aspirant-veldvachIer

OCMW

Via de pers en indertijd via't Polderkrantje en een eigen info-gids van het OCMW mocht u vememen dat hel

OCMW van Zuienkerke een principe-akkoord afsloot met het OCMW van Blankenberge.

Aanleiding waren de plannen van het OCMW van Blankenberge om hun bejaardenthuis 'de Strandjutler' uit le
bouwen.

Voor het OCMW van BlankenbeÍge was de verbouwing pas echt rendabel indien ze ruimer konden uitbou\ren
dan de hen toegekende bedden. Iedere gemeente kreeg een quotlrm = maximum aantal bedden voor bejaarden

die ook gesubsidieerd worden.
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Het ocMw van zuienkerke kon zijn quotum afstaan aan Blankenberge maar deed dit niet. wel drongen we er
bij de minister op aan rekening te houden met regio zuienkerke voor de uitbouw van 'de shandjutter'. En diÍ
gebeurde.

Het ocMw van Blankenberge kon de strandjutter met 24 bedden mé& dan zijn quotum uitbouwen door de
inbreng van het ocMW van Zuienkerke. In ruil daarvoor zou het ocMw van zuienkerke t.o.v. zijn inwoners
vooÍrang hebben op de wachtlijst voor zowat 20 bedden.

Dus gedaan met íom een plaatsje bedelen'.

ln het voorjaar gaat de'Nieuwe strandjutter' open. Tijd dus om via onderhandelen onze samenwerking te
concretiseren.
De gesprekken daarond zijn reeds gestaÍt.onze betrachting is om een zo vlot mogellke regeling tot stand te
brengen waarbij de instap van een opname bij ons plaatselijke o.c.M.w. kan gebeuren.ook het prijskaartje
daaraan verbonden moet voor ons ocMw haalbaar zijn.Redenen genoeg om te hopen dat die gesprekken
verder gunstig evolueren.

Ik hoop echt dat ik u, in naam van de Raad voor Maatschappeltk welzijn en vooral van de oudere senioren op
onze -qemeente- i0 het volgend polderkrantjc een positieve evolutie kan melden.

De Uoorzitter
Bernard De Jonghe

Adn)inistrutic. ortxkl ook dcel ui1 van het dagdagclijks huishouden. Inderdaad, tegenwoordig kdjgje voor het
rÍiinste niemendalleíe ccn papieÍje. maar soms zijn het belangrijke dokumenten. Hiedn een onderscheid maken
is een eerste stap. weten wat je best bewaaÍt en hoelang, een tweede.

Rcsclmltig \ rxagt men ,)n. hieÍvoor udvie\

Daarom dachten we dat dil oveÍzichtje menig ondeÍ u kon interesseren:
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DOKUMENT minimum
bewaaÍijd

DOKUXIENT minimum
bewaartijd

Alimentatie of onderhoudsgeld
met inbegrip van betalings-
bewijzen

5 jaar Kwitanties of betalingsbewijzen
van huur en pacht

5 jaar

Arbeidskontrakt duur van de

ovel eenkomst
en 2 jaar na

opzegging

Kwitanlies m.b.t.
emstige schadevergoedingen

30jaar

de voomaamste Bankdokumenten 5 jaar Loonfichcs tot toeken-
ning pensioen

Belastingen (aangifte, aanslag-
biUet, Betalingsbewijzen, ...)

5 jaar Medische gege\,ens (dossiers,

foto's, verklaringen)
hele le\ en

Betekeningcn (toelagen,

OCMW, premies, ...)

geldigheidster
mijn + 2 jaar

Medikatie- en doktersbriefjes ljaar

Bestekken vooÍ uit te voeren
werken

tot na betaling
van faktuur

Militaire- en militiedokumenten hele leven

Diploma's en getuigschdften hele leven Pensioenen (alle dokumenten) hele leven

Eigendomtitels van onr. goederen hele leven Postcheques/overschrijvingen 5 jaar

Fakturen van omvangrijke
werken met inbegrip
van betalingsbewijzen

hele leven Postwissel\ (strookie) 2 jaar

Fakturen van vervoerdem met
inbegrip van betalingsbewijzen

I jaar Rente (betalingsbewijzen van
rente op geleend kapitaal)

5 jaar

Fakturen van waardevolle
voorwerpen (vb sieraden)

hele levcn RSZ-bijdragen 5 jaar

andere Fakturen met inbegrip
van betalingsbewijzen

30jaar attest van de Schoorsteenveser I jaar

Garantiekaarlen of dokumentcn geldigheids-
termijn

Hotel- en andere rekeningen
(verblijo met inbe8rip van
betalingsbewijzen

6 maanden Trouwboekje (kontrakr) hele leren

Huur en verhuur dokumenten duur van
overeenkomst

Verzekeringen
(betalingsbewijzen)

2 jaar

Huwelijkskontrakt helc lcvcn Verzekeringen (polissen en

bijhorende dokumenten)
duur van
kontraki en

2jaar na

opzegging

Kinderbijslag (betaling- en

ontvangbewijzen)
5 jaar rekeningen van Water, Gas,

Elektriciteit. Telefoon
2 jaar

tjoomaamst brun: 'Bondsklappet' w 7l - beig Brusse

Deze lijst is absoluut niet voll€dig, Ze bevat volgens ons de meest voorkomende dokumenten. Het spreekt voor zich dar u alle
dokumenten.langer mag bewaren. maaÍ dit zal zeker bij velen nier de bedoeling zÍn. Mocht u met eeÍ dokument geen weg weren,
neem dan gerust konta.l( rnet onze diensten. We zoeken dan samen naaÍ een oplossing.

A toin. pemeel
sociale.lienst wn het OCMW kefistruat 17 8377 Zuienkerke,05A127998 oi fu 050/126737
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verzekeÍingskantoor

Michel Beirens-
Erna Willems

Oostendsesteenweg 92
8377 Houtave-Zuienkerke

Tel. 050/31 97 39
Fax. 050/31 í1 5Í

- Alle verzekeringen
- Hypothecaire leningen

- Auto Íinanciering

En vooral een vakbekwame service

Voor AANLEG, RENOVATIE en
ONDERHOUD von ïUINEN

Kris Logroo
TU!NARCH!TECT

* Tekenen von ontwerp en
beplontingsplon

* Zooien von gozons
* Beplonlingswerken
* Ploolsen von oÍsluitingen
* Leggen von tuinpoden

Nieuwesleenweg 49 - 8377 Zuienkerke
Tel. 050/al 5425-41 21 46

ASWEBO
AANNEMERSBEDRIJF NMMLoZEVENNooTScHAP

lndustriepark - Drongen 26
9810 Gent



domeskopsolon

CDICO
de decker chontol

kerkstroot l8
8377 zuienkerke

tel. 050/41 84 14

BANK. Gemeentekrediet
l§J *r, woRDEN uw BANK

VOF BONTE. PARDO
Weíkapselse Sreenweg 27 - 8380 Dudzele,Brugge
Tel. 050/59 99 63 Fax 050/59 91 86

Meetkerkestraai l,l S3TTZuienkerke
Tel.050/41 28 06

BELEGGINGEN. KREDIETEN
VERZEKERINCEN . BETAI,INGSMIDDELEN

GROOTHANDEL IN SCHOOL EN BUREELGERIEF
Onze iorenlonge ervoring gorondeert u
kwoliteitsortikelen oon een zochl prijsje.

i DIOAKïISCH MATERIAAL o o wondkooden weerinsirumènten. ATAGNETISCHE BORDEN . PAHENVSRNIETIGERsI FAX. EN KOPIEERPAPI:R. PAPIERSNUMACHINE - DAGLICHTPROJECTON

' XI.EUÏERGERIEF EN SPEETGOED. NU OOK BUITENSPELMATENIAAL
HAGS MINI-PI.AY

XAÏALOGUS OP AANVNAAG

GROOTHANDEL IN SCHOOL- EN BUREELGERIEF

Restaurant

9" 9.r,4/"-í.í
Rudy en Nydia Demeulemeester-Moerman

DriÍtweg 10
8377 Nieuwmunster (Wenduine)

Tel. 050/41 12 18

Gesloten op woensdagavond en dondedag

Feestzaal - Tearoom met zonneterras



BURGERLIJKE STAND

WYBO GINO. Blankenberge en LINSKENS ELS, Zuienkerke, gehuwd op 7 juli 1995.

MllLËCAM KOEN,BÍug9e en DERTJDDER MARLEEN,Zuienketke, gehuwd op 20 juti 1995.

MASSCHAELE BRUNO, Zuienkerke en VANHEERENTATS CARIN\ Zuienkerke, gehuwd op 3l juli 1995.

SIERENS MARC , BeeÍnern en V ERM EIRE KATR| EN , ZuienkeÍke, gehuwd op I 2 augustus I 995 .

DENDOOVEN ,lOHAN,Brugge en DEMAECKER AN.IA,Meetke*e, gehuwd op 31 augustus 1995.

UAN AELDEWEERELD ROGER , ZuenkeÍke enVYNCKE CHRISTTNE, Zuienkerke, gehuwd op Z september
1995.

DEHAEMERS KOEN. De Haan en BROUCKAERT CATHY,Z)ienkerke, gehuwd op 2l september 1995.

UAN DEN BROUCKE RONNr, BlankenbeÍge en VANTORRE MARl,4, Zuienkerke, gehuwd op 22 september
l9s5

GOEMAERE PETER, Blankenberge en GOVAERT MIEKE, Znienkerke, gehuwd op 23 september 1995.

CEULENAERE MARC,Damme en D'HOEDT MARTLNE, Houtavq gehuwd op 27 september 1995.

BONTE ELLEN, geboren te Brugge op l2 juli 1995, eerste kindje van D,Hondr Elsje en van Bonte Frank,
wonende te Zuienkerke

DE SMEDT ELIAS, geboren re Brugge op 3 augustus 1995, derde kindje van Honnay Véronique en De Smedt
Marc. wonende te Nieuwmunster

DE SMEDT LOIK, geboren te Brugge op 3 augustus 1995, vierde kindje van Honnay Véronique en De Smedt
Marc. wonende te Nieuwmunster.
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VAN HAVER ARNE, Eeboren te Poperinge op 17 augustus 1995, tweede kindje van Lagasse Kathleen en ran
Van HaveÍ Eric, wonende te Zuienlerke.

DE CUYPER ELLEN, geboren te Brugge op 20 augustus 1995, eerste kindje van vantorre Elsie en van De

Cuyper Peter, wonende te Nieuwmunster.

VANDENABEELE LAR/SSA, geboren te Knokke-Heist op 2ó augustus 1995. eerste kindje van Verburgh Nanc]
en Vandenabeele Nico. wonende te Zuienkerke.

VAN BELLEGHEM DAyy, geboren te Brugge op 29 augustus 1995, derde kindje van Buthé Hilde en \,an \all
Belleghem Ghislain, wonende te Zuienkerke

MASSCHAELE ROy, geboren te Brugge op 4 september 1995, derde kindje van Cottenjé Sandra en \ an

Masschaele Ddes, wonende te Houtave.

HUYSMAN JEROEN, geboren te Brugge op 22 september 1995, derde kindje van Popelier Nadine en |an
Huysman Stephan.

DE KIM P E I EROME, wonende te Meetkerke, overleden te Brugge op 26juni 1995. echtgenoot van De ScheppeÍ
Monique.

BUyS ROGER, wonende le Aalsl, overleden te Zuienkerke op 2 juli I995. echtgenoot van De Cock Chri.tiinlr.

WILLEMS LIANE. wonende te Houtave, overleden te Zuienkerke op | 2 juli 1995, echtgenote van Geens Paul.

VAN DAELE MARIA, wonende te Zuienkerke, overleden te Blankenberge op 20 augustus 1995, wedu\\e \an
Desoete Emiel.

UAN KERREBROUCK ANTOINETTE, wonende te Zuienkerke, overleden te Brugge op 23 augustus 1995.

ongehuwd.

OTTENAD EVA, wonende te Zuienkerke. overleden te Brugge op l0 september 1995.

RYCKX MARIA, wonende te Nieuwmunster, overleden te Zuienkerke op 12 september 1995, wedu$e ran
Bonny Philemon.

HORSEELE IVONNE, wonende te Zuienkerke, overleden te Blankenberge op 16 september 1995, weduwe lan
Devrieze Hieronymus.

DEZUTTER AL|CE.wonende te Zuienkerke. overleden te Zuienkerke op I I oktober 1995, weduwe van Verburgh
Albert.
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PETRUS WILLEM EN MADELEINE DEMEYERE

Op l7juli 1995 werd het echtpaar Petrus Willem en Madeleine Demeyere in de bloemetjes gezet naar aanleiding
van hun gouden bruiloft.
Petrus was gedurende l2jaar gemeenteraàdslid en 6jaar eerste schepen in Meetkerke.

]ULIEN LOUWAGIE EN R4YMONDA WITGEERS

Op 2 augustus 1995 vierden Julien Louwagie en Raymonda Witgeers de vijftigste verjaardag van hun huwelijk.
Ook Julien was gedurende 12 jaar raadslid maar dan in Zuienkerke.
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CEMRD DE VLIEGHERE EN MARIE-JEANNE DEVOS

Op 2l augustus was het de beurt aan Gerard De Vlieghere en Marie-Jeanne Devos om hun gouden jubileum re
vieren. Gerard was onze burgervader gedurende 30jaar

JUUEN VERPL\NCKE EN GESARINE VANDAMME

Op 22 augustus vierdenJulien en Cesarine hun diamanten bruiloft. Zij wonen nog steeds te Nieuwmunster $ aar
zij omringd worden door de goede zoÍgen van dochter Lena, haar man en kinderen.

e!

,-4't
')
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ANDRE VERTE EN DUNJA HWOZDIK

Op 29 augustus was het alweer feest.
André en Dunja waren 50jaar getrouwd. André was gedurende 30 jaar OCMW -raadslid.

SYLUAIN VERLINDEN EN MARIA DANNEELS

Op 20 september ging het schepencollege naar Sylvain Verlinden en Ma a Danneels om hen te feliciteren met
hun gouden bruiloft.
Sylvain was kleermaker en " Suisse" in de kerk van Zuienkerke. Maria hieldjaren winkel van .,hoeden, klakken
en ondergoed".

Met het echtpaar Verlinden sluiten we voor 1995 de gouden & diamanten jubilea af.
Er waren 2 echtparen die een 60 -jarig huwelijkslèest vierden en 7 echtparen waren 50 jaar gerouwd.
Hartelijke gelukwensen en nog velejaren!
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MENSEN VAN BIJ ONS

Op 15 augustus was het dus zover Hetjaarltkse 'Feest van de Moere'vond weer plaats, een vriendenÍeest
waaruit de gehechtheid van de bewoners aan elkaar en aan 'de Moere' blijkt.

Om 17.00 uur was iedereen op post op de verzamelplaats, de hoeve 'de Calagne' bij Erwin en Damiet Stuliens
alwaaÍ de tocht zijn aanvang nam.

Zij die niet met de fiets konden deelnemen, namen plaats op de oude blokwagen, geÍokken door een kloeke.
Brabantse meÍie, die op kop reed.

De sliert vertrok dchting Speistraat voor een eerste halte bij Omer en Lena Verhoye.
Van daar ging de l00-koppige escorte door de Moerdreve voor een tweede stop bij de familie Cobbaen. De

tocht ging verder via de Biezenstaat naar de lege Moerstraat b! Jenny en Roger Tamsin. Rond middernacht
werd het feest ontbonden en keerden de 'moerhazen' voldaan en moegebabbeld terug naar hun haardsteden.

Op 28 juli nam de gemeenteraad op feestelijke wijze afscheid van de uitgetreden mandatarissen, allemaal

mensen die op hun eigen manier hun steende bijdroegen tot de groei en bloei van onze gemeente.

Ord-BuÍgemeesÍer Aclg4LDgllueghery behartigde als burgervader de belangen van Zuienkerke gedurende 30
jaar, nadat hij vooÍaf Íeeds 6jaar gemeenteraadslid was.

Julien De vliegLekon een even lange staat van dienst vooÍleggen: hij was gedurende 36jaar schepen, en steeds

schepen van openbare werken.

Theophile veineefich werd schepen op 1 januari 1971 in Meetkerke, hij nam hetzelfde ambt waar tot eind 88.

2 legislaturen na de fusie. Van 1989 tot 28 juli 1994 was hij raadslid.

UlLriDeuacekrwas 6jaar schepen te Meetkerke, daama was hij nog 24 jaar raadslid, eerst te Meetkerke en na

de fusie te Zuienkerke. Thans is ht OCMW raadslid.

Fernand De Decker was eerst OCMW raadslid gedurende 6 jaar, de volgende Iegislaturen was hij gemeente-

raadslid.

Na het overlijden op 24 september 1993 van Edmond Demeyere, die 6 jaar burgemeester was te Nieuwmunster
en vanaf 1977 raadslid in de fusiegemeente, werd hij op 25 november 1993 opgevolgd door NglLr4cplggL
Calemetn.
Ondanks haar drukke beroepsbezigheden hielp ook zij de belangen van Zuienkerke behaÍtigen.

Diana Demeulemeester is vanaf I april 1989 OCMW raadslid. Zij maakte het mandaat rond van Theophile
VermeeÍsch en dit van 27juli tot 3l december 1994.
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Tijdens de voorbije internationale trekpaardenprijskamp op Polderwind was de meest opgemerkte figuw de
Zuienkerkse ereschepen Theophiel Vermeersch.

Hij liet zich \an zijn beste zUde zien door met 5 paarden aanwezig te zijn en een eerste! twee tweedes en een
derde en zevende plaats te veroveren.

Op de foto zien we een tevreden VeÍmeersch die de overstap van politiek naar paardenfokker succesvol heeft
gezet.

Deze zomer kreeg de lSja ge Arne Fauché, Prins Leopold-
straat, I te Zuienkerke uit handen van de Haanse Burge-
meesler CatÍysse een oorkonde als jeugdbrandweerman. Het
gemeentebestuur van De Haan voert reeds geruime tijd actie
om dejongeren te betreklen bij de jeugdbrandweer, teneinde
hen als volwaardige brandweerlui klaar te stomen voor het
grote werk. Ame kwam bij de jeugdbrandweer op I .10.93,
en heeft zijn kandidatuur gesteld als stagair brandweerman.
Ook zijn I7 jarige zus Astrid is bij de jeugdbrandweer

Momenteel volgen I I jongeren beneden de 18 een voorop-
leiding, en daar komen nog eens 9 kandidaten bij, ondermeer
enkelejongeren uitNieuwmunster. GeihteresseeÍden uitZui-
enkerke kunnen nog steeds een aanvraag doen bij de brand-
weer van De Haan om in te treden als stageair brandweerman

ARNE FAU€HE



GEZONDHEID

Sheena,4-jarigkleindochtertje van Fernand Lambrecht en Arlette Allemeersch uit Nieuwmunster is zwaar ziek
en reeds in behandeling.
Toch zou zij een beenmergÍansplantatie moeten ondergaan om volledig te genezen.

De Vriendenkring van de BloedgeveÍs van Zuienkerke doet langs deze weg een oproep aan de bevolking:

Zijn er mensen tussen 18 en 50 jaar die zich vrijwillig willen opgeyen als kandidaat
beenmergdonor?

Het probleem is een geschikte donor te vinden, d.w.z. iemand met hetzelfde ueefseltype, maar er zijn tien,
duizenden mogellke combinaties in dit weefseltype, zodat het zelfs moeilijk is om binnen het gezin een geschikte
donorte vinden.Daarom werd een "beenmergbank" opgericht. Dit is een computerwaadn de weefseltyperingen
opgeslagen zijn van mensen die bereid zijn beenmerg afte staan. De kans datje opgeroepen wordt is minder dan
I op 50.000.

Helaas, tot nu toe werd er voor Sheena nog niemand gevonden.

Misschein kan iemand onder ons dit kind een onbetaalbare kans geven.
Wiè zich bereid verklaart, kan elk moment die verklaÍing intrekken.
U kan vrijblijvend een meer uitgebreide brochure' vrijwillige beenmergschenking bekomen bij het bloedtrans-
fusiecentrum van Brugge tel.: 32.01 .27 .

U mag inlichtingen nemen bij J. Samijn , voorzitter van de Bloedgeversbond van Zuienkerke
tel; 41.19.35 of 42.'10.48.

Op 7 augustus waren alle mensen uitgenodigd die sinds I januaÍi te Zuienkerke kwamen wonen. Bedoeling \\as
hen te Iaten kennismaken met elkaar, met de leden van het schepencollege en met de gemeentelijke instellingen.

Henri Cuypers, waamemend-Burgemeester, stelde in een notedop de gemeente voor, daarna gingen we even
rond in het gemeentehuis, de OcMw-lokalen en de bibliotheek.
Bij een drankje was er daama tijd voor een losse babbel.

De opkomst was gering, de stemming was goed wat de genodigden en de organisatoren verheugde.
Een nieuw initiatief dat wij zullen heÍhalenl

12
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AKTIVITEITENKALENDER

y' iedere maandagavond is er tumen vanaf i9.30 uur tot 20.30 uur (uitgezonderd de schoolvakanties) in de

spoÍtzaal van de gemeenteschool . ingericht door Vakantiegenoegens Zuienkerke
y' iedere maandag zijn er \olksdansen in de cafetaria van de gemeenteschool van 14 uur tot 17 uur, ingericht

door KBG Zuienkerke
y' iedere dinsdagnamiddag in Boldershof' kaaÍnamiddag KGB Zuienkerke
y' iedere dinsdagarond vanaf 2l u volleybal door VLM
y' woensdagnamiddag ( on1 de l4 dagen) kaartnamiddag in het sportcenlrum van Meetkerke voor leden van de

Bond der gepensioneerden van Meetkerke
y' iedere donderdagavond ping-pong in de gemeentelijke sportzaal
y' iedere vrijdagarond komt het koor van Nieuwmunster bijeen in de Sint Bartholomeuskerk vanaf 19.30 uur

lot 2l uur.
y' iedere zaterdagavond aerobic in de gemeenteltke sportzaal

OKTOBER

zaterdag 2l oktober 1995i buikspreker CeÍt Boullan in de gemeenteschool

inge cht door Vakantiegenoegens
voorveÍkoop leden: 80 Íi aan de deur:100 fr.
niet-leden: 120 fr 140 fr.

zaterdag 2l oktober 1995: Voetbal te Meetkerke met Transpon De Rese vanaf 15 u.

zondag 22 oklober 1995: 10.30 uur Volleybal kadetten HeÍen tegen Olva
13.30 uur Volleybal miniemen Heren tegen Sint-Joris 2
15.00 uur kadetten Dames tegen Sint-Joris 2
18.00 uur prov. Heren tegen ToÍhout

zondag 22 oktober 1995: Voetbal te Meetkerke met KLI Oostende vanafl4.30 u.

vriidjg2f-ektobel!99! "GERMAINEENASTEREFUIF'indegemeenteschool
door de Jongerengroep vanaf 20.00 uur
voorverkoop: 80 fr;
aan de deur: 99 fr.

zaterdag 28 oktober 1995r Voetbal te Meetkerke met Transpon De Rese vanaf 15.u.

zaterdag 28 oktober 1995: Volleybal min.dames tegen Ruiselede vanaf 15.30u.

zondag 29 oktober 1995: Volleybal prov.Dames tegen Hertsberge vanaf 17.00 u.

zondag 29 oktober 1995: Voetbal te MeetkeÍke met KLJ Oostende vanaf 14.30 u.
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NOVEMBER

zaterdag 4 november 1995: SP kaarting in café Boldershof vanaf 19 uur
inleS 60 fr.

zaterdag 4 november 1995: Volleybal kad. heren tegen Energie Oosiende vanaf 10.-30 u

min. heren tegen Ruvo vanaf 13.30 u.

scholieren heren tegen Wevelgem vanaf 17.30 u.
prov. heren tegen Sint-Joris vanaf 20.30 u.

zondae 5 november 1995: ked. dames tesen Ruro vanaÍ 14.0(, u.

pÍov. dames tegen Izegem vanaf I7-00 u.

zondag 5 november 1995: Voetbal te Meetkerke met KLJ Oostende vanaf 14.30u.

zaterdag 1l november 1995: Volleybal mini's dames tegen Vy'evelgem vanaf 15.30 u
scholieren Heren tegen Wingene vanaf 17.30 u.

zondag l2 novembeÍ 1995: Volleybal prov.Dames tegen Leffiige vanafl8.00 u.

maandas l3 november 1995: KBG Zuienkerke bezoek aan zieken en tachtigiarigen

dinsdag 14 november 1995: KBC Zuienkerke- kaartnamiddag met gratis bolling

woensdalll !teyc!1be!1199! Algemene vergadering KBG in het Boldershof

donderdag 16 november 1995: Grootoudersfeest in de gemeentelUke basisschool

írijdag 17 november 1995: jaarlijkse worstenkaalting ten voordele van de KBG
vanaf l4 u.-tombola in Boldershof

zaterdag l8 november 1995: Receptie van 10 tot 12.30 u in het gemeentehuis
voor de senioren

zaterdag l8 novembeÍ 1995: feestmaal van KBG Zuienkerke in lokaal Boldershof
vanaf 13 u.

zondag l9 november 1995: Volleybal kadetten Dames tegen Loppem vanaf 14.00 u.
prov. Heren tegen Middelkerke vanaf 17.00 u.

zondag 19 november 1995: Voetbal te Meetkerke met KLJ Oostende vanaf 14.30 u.

vdidag 24 novembeÍ 1995: KaaÍting van The A-team in het cafetaria van de
gemeenteschool vanf 20.00 uur

zaterdag 25 november 1995: Miniemen Heren tegen Loppem vanaf 13.30 u
Miniemen Dames tegen Zwevezele vanaf 15.30 u.

Scholieren HeÍen tegen Sialco Menen vanaf 17.30 u.

Prov. Dames tegen Wingene vanaf 20.30 u

zondag 26 november 1995: Voetbal te Meetkerke met KLJ Oostende vanaf 14.30 uur

DECEMBER

zaterdag 2 december 1995: Marsepeinkaaning in de cafetaria van de gemeenteschool

ingericht door Polderpalet vanaf 19.00 uur
inleg: 60 fr

zaterdag 2 december 1995: Voetbal te Meetkerke met TÍanspon De Rese vanaf 15.00 uur.

zaterdag 2 december 1995: Jaarlijkse hutsepot van de KBG Zuienkerke aan huis besteld.
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zondag 3 december I995: tweedehandsbeuÍs kindergeÍief in de gemeenteschool ingericht
door de bkredgevers

dinsdag 5 december 1995: Sinterklaasviering met taaÍ en koffie door KBG Zuienkerke

v idag 8 december 1995: Bietenkop\randeling en Hutsepotsouper ingericht door
Vakantiegenoegens Zuienkerke

zaterdag 9 december 1995: T.VV BoldershoÍboys en Meulemeesterboys (30+ers)
Gercokte haring mer aardappelen in de schil aan 190 fr
in de tèestzaal van het Boldershof
Tel: 41.21.2'7

zondag l0 december 1995: kadetten dames tegen Slovo vanaf 14.00 u.
prov. dames tegen Sm. Roeselare vanaf 17.00 u.

zaterdag 16 december 1995: Sportkwis in de gemeenteschool ingeÍicht door de

Sportraad Zuienkerke

zaterdag l6 december 1995: ScholieÍen Heren tegen Lendelede vanaf 17.30 u.

zondag 17 december 1995: Prov. Heren tegen Knokke vanaf 17.00 u
prov. dames Mehoni tegen Bevo aanvang 19.00 uur

dinsdag l9 december 1995: Bloedinzameling in de gemeenteschool vanaf 16 uur tot 20 uur

donderdag 2l december 1995: Kerst!ierinS KBC Zuienkerke met kerstspelen kerstliederen
koekebrood en koffie

woensdag 27 december 1995: Kerstfeest van KVLV NieuwmunsteÍ in de Bommel vanaf 19 u.

]ANAARI

zaterdag 6 ianua 1996: Volleybal min. Heren tegen Sijsele vanaf 13.30 u.

miniemen Dames tegen Ruvo vanaf 15.30 u.

zondag 7 ianuari 1996: Prov. Heren tegen Knack vanaf 17.00 u.

zateÍdag l3januai lq96: ladelen heren regen Loppem vanaf 10.30 u.

miniemen Heren tegen Gistel vanaf 13.30 u.

scholieren Heren tegen Knack vanaf 17.30 u.

zondag 14 ianuari 1996: kadenen dames tegen Smashing vanaf 14.00 u.
prov. Heren tegen Knack vanaf 17.00 u.

maandag l5 januari 1996: stan van een reeks kooklessen in de Bommel
ingericht door KVLV Nieuwmunster
" Grootmoeders recepten in een nieuw kleedje".

zaterdag 2ojanuari 1996: Volleybal miniemen Dames tegen Smashing vanaf 15.30 u.

zondag 2ljanuari l9q6: PÍov. Dames tegen Bredene ranaf 17.00 u.

OPROEP AAN AL DE VERENIGINGEN

STUAR ONS UW JAARKALENDER EN UW ACTIVITEITEN OP

WIJ PUBLICEREN ZE GRATIS.

ARTIKELS BINNEN VÓÓR 25 DECEMBER 1995.
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ladiea A voor 1996 opaieuw weast te odvefierca,
gelieve dit blad io te yallea ea af te gewa vöór

. Rezkí4íe"at*z4aar<lie /??6 '

Naam:

Adres:

Tel.

a) Wenst reclame te plaatsen in het Polderkrantje (prijs voor een gans jaar)

.1/l blad

. 112 blad

. 1/4 blad

. 1/8 blad

10.000 frank
5.000 frank
2.500 Íiank
1.250 frank

prijs kaft buitenkant: 12.000 frank
prijs kaft binnenkant: 11.000 frank

b) betaald contant
betaald op rekening 091-0002590-97

c) voegt hierbij de volledige reclame

16

dalum handtekening
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MELDINGSKAART

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

Om dit op een ietwat vluggere manier op te lossen, is hier de meldingskaart.

KoÍom : wanneer bij u in de buuÍ de openbare verlichting defekt is, het wegdek beschadigd is,

riolen verstopt zijn, er musku$atten zijn, kÍrip dan deze bon uit , vul het duidelijk en volledig in en

stuur het op naar het gemeentebestuur, Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke.

Voor dringende gevallen kan u ook bellen naar de technische dienst op nummer 4l.75.77 of naar

het gemeentehuis op nummet 42.70.48.

NAAM:

ADRES :

Mf,LDING:



ABDIJHOEVE TER DOEST
met de
MONUMENTALE SCHUUR
uit de XIIIe eeuw
iets enigs in Europa

Specialiteit van alle zeevruchten

en riviervis
Het bekend ribstuk "Ter Doest"

op houtvuur
Speciale bereidingen van paling

Domein
Terras & zalen

Parking

TISSEWEGE
Ter Doeststraat 4
8380 Brugge
050t54 40 82

Wuf
tt'Wtv 

ffiuegf 
t'

Jules Dendooven en Zonen


