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POLDERKRANTJE. oktober 1997
Driemaandelijks tijdschdft van het
College van Burgemeester en Schepenen.

Ue rant,t oorde Iij ke uit Ieve r :
Jeannine Samjn

Dit lijdschrifl wordt gratis aan de bevolking
aangeboden door het Gemeentebestuur in
samenwerking met alle adverteerders.

Verspreid: 3l januari, l5 april, l5 juli, 15 oktober

Artikels zijn altijd welkom. Gelieve ze I maand voor
het verschijnen binnen te brengen.
De redactie behoudt zich het recht voor aÍtikels te
wijzigen, in te koÍen of niet te publiceren.

Geihteresseerden voor publiciteit kunnen steeds
teÍecht bij
Re dactie Polde rkrantj e
Geme entehui s, Ke rks t raat I 7,

8377 Zuienkerke
tel. 42.70.48

NUTTIGE TÉLEFOONNUl^i^ERS

Gemee.tehestuuÍZuienke*e 42.70.48 ífax42.85.45)

Technische dienst 41.75.77 (fàx41.75.11t

OCMW 42.19.98 1tax42.79.98\

PWA 42.70.48

Veldwachter

Rijkswacht

Brandweer De Haan

Elektrabel BlankenbeÍge
(ook voor de waterbedeling)

na de diensturen

OPENINGSTJREN GEMEENTEIIU§
Het gemeentehuis is iedere w€Íkdag open van 9 uur tot

12 uur en de woensdagnamiddag valr 13 tot 16.30 uur
Anderc mmiddagen is het geme€ntehuis gesloteÍ.

Op de tweède en vierde woensdag van de maand is het

gemóentehuis open tot 19 uur: 22 okob€Í- 12 en 26

mvember. l0 d€cember 19E7. 14 en 28 januari 1998.

Het gemeentabds zi sedotan zijn oo diÍsdrg 11

novemb€.. dorderd.S 25 dec.pber en vriida{ 26

decerEber l9yr. dddedt! I hnufii en rtïdsg 2

lenuari

OPEN]NGSIJREN POST
ledeÍe weÍkdag vatr I I lot 12 uur

42.1 0.48 (f ax 41.96.96\

l0l of41.10.05
100 of41.20.20
4t.79.34

059/34.04. l0

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

OPÍIAUNG HAISVAIL
Het huisvuil wordt niet opgehaald op dinsdag I I november 1997

Ophaling Zuienkerke: wo€nsdag 12 november 1997

OPHALING PAPIER / KARTON
woensdag 5 november en 3 december 1997, 8 januari 1998.

Papier stevig samenbinden of in een kartonnen doos steken, zeker niet in een plastiek zak

OPHALING GROF HAISVUIL
donderdag 20 november 1997. Per rit betaalt u 500 frank.Vooraf het gemeentehuis verwittigen.

OPHALING SNOEIAFUAL
donderdag 16 oktober 1997, 27 rovember en
Per ophaalbeurt betaalt U 500 frank. Vooraf het

lE december 1997.
gemeentehuis verwinigen

OPTTAUNG KGA
zaterdag 18 oktober 1997, Vooraf het gemeentehuis verwittigen.

OPHALING PMD
woensdag 15 en 29 oktober, donderdag 13 Íovember en woeDsdag 26 november,
woensdag l0 en 2.4 december 1997.
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1978 l as hct jaar van hct dorp. Groot Zuicnkcrkc u'as tocn

prccics I Jaaroud,

Het PtlJcrkratrtje, ptod ucr van dc "Wcrkgrocp Zuicnkcrkc"
rc$.hccn tocn voor hL't ccr-st cn rlcrd vcrsprcid op 750

cx.mplàrcn. Dc uitlocringrlas sobcr. Dc tckstcn u crdcn op

ccn ccnvorr.lrgc machinc gcn pt cn qcstcncild.

ln 1982duikt hcr kr':rntjc op in ccn nicurlklccdjc. Dc rcdacric

doct ook .lan Íc.ds ccn. oprocp rot dc bclolking cn dc

r clcnigingcn ror hcr insturcn van artikcls cn inl ormatic.

H.t inÍàrmaticbhd hLjft ccn urtgalc van dc\\ crkgrocp, maar

ntr mct mcdc$ cr-ki:'rq\'àn d!'sportraad.

1986: alu'ccrccn nicul ckaft, rlaaropn c lczcn dat hct Collcgc

\ )n Bur'qr'rn((.r(r'(rr Sch.pinin nu utrqereris.

En daarna onr\\'crpt Na,.linc Vcrl inncn dc huidigc
vool'nàcinil.

Maar in 1998 wordt het krantje 20 jaar.

Dc rtdactic dacht dat ccn nicul c 'look' nict zou misstaan.

Wlc he-t rr or.1t, Lgt mrsschicn s cl aan loul
Wij lichtcn narnclijk ccn rlcdstrijd in s aaraan icdcrccr.r mag

.lccLrcmcn. Indicn ccn onnlcqlrvccrhoudcn blijft u ord t dc

rnnnaal bcloond mct ccr.r gcldprijs van 3000 írank.

-li'ncindc 
misvcrstandcr.r tc vcrmijdcn cn dc ob;cctivitcit tc

r'.^rzck.-rcn hchbcn l ij c.'n l'cdstrijdrcglcmcnrjc bcdacht:



- Allcs isrrclkom (foto, pcntckcning, tckcningin viltstift,
c^lhg.., P oJ rc I E m ukr "pR^....\

- In hct onnr crp moct volgcndc tckst zckc|opgcnomcn

ztlt'L:

Hct Poldcrkrantj.- - Zurlcnkokc
) - maa nd c I i j ks I n Í'o t1n a t lch I ad
ÀIr:

l qqè]

Inzcnd ingcn: zrlart. op stcvigs it papicr'- -\-l tolrraat.

- Bij dc inzcndingvcflr'achtcn \r'c ook sugg!'s!ics orcrdc
kcuzc van hct papic, (klc.,r, glanzcnd ,,f rn.rt - kcuzc

"pdruk 
(t klc"').

Wc lcnr achtcn dc inzcndingcn urccr'lijk op

I5 novcmhcr Iggr ondcr gcslotcnomsleg -\J iormaat),

zondcr idcntificancgcgclcns.

Binncnin dczc omsllg, ondcr afzon.lcrIlkc gcsl"r.'n omslag,

vcr\\'achccn r|rj u naam, adrcs, tclcfoonn,.rrnÍncr cn

r-,:kcning nummcr'.

Dc idcntificatic zel pas gcschicdcn na dc;trrcr rnq.

- :rllc ingcsttrurc{c or-rtrlcrpcn hiijvcn ciqcnJom lu dc

Scmccntc.

Wc *'cnscn u l'ccl lccsgcnot toc in dczc laatstc uitgavc van 1997,

Wc dankcn dc troul c advcrtccrdcrs, docn ccn oprocp voor vcrlcngingvan d.- rJr cr.tcntrcs in

1qq8.

Nicuu c rcclamc is uitcraard hcclu'clkom.

Artikcls rlordcn in dank aanvaard, r'ant ... l\'cct ic ... ook onzc inspiratic laer h.t Í cl ccns

afivctcn.

Narncns dc rcdacticraa.l,

J. Sarnijn.

o
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GEMEENTERAAD

Traditioneel moeten voor het begin van het schooljaar een ganse lijst aanstellingen gebeuren in de

gemeentelijke basisschool: op vraag van de oppositie kwam de gemeenteraad daarom bijeen op

donderdag 28 augustus.

Zowel in openbare zitting als in geheime zitting was deze vergadering dan ook voor een groot stuk

gewijd aan het ozderwiys.

De leerplannen voor het komende schooljaar werden goedgekeurd, terwijl dezelfde regeling als vorig
jaar voorde uitbelaling van de leerkachten bij het middagtoezicht van kmchtblijft. De gemeenteschool

krijgt nog vijfnieuwe schoolbanken bij, en het rapport van de schooldoorlichting, opgemaakt door de

inspectie leert ons dat leerkrachten en directie in een positieve teamgeest de belangen van kinderen en

ouders op optimale wijze invullen de eindconclusie is dan ook positief gunstig!

In de geheime zitting werd mevrouw Maria Crabeels voor 4 uur extra administratieve ondersteuning

aangesteld, en volgende Ieerkrachten kegen een aanvullende job tot het einde van dit schooljaar: de

dames Nadine Van Renterghem ( lichamelijke opvoeding) Sophie Houtteman (lerares lageronderwijs,
en bijzondere leermeesteres niet confessionele zedenleer ),TaniaTimmeman ( lerares lager onderwijs).

PascaleTrenson (kleuterleidster) en Cecile Slabbinck (bijzondere leerneesteres protestantse godsdienst).

Als we dan nog vermelden dat de heer PeterVolcke en melrouw Jill Demeester beiden uit Oostende

benoemd werden als dspirunt veldwachters, kunt U zich \\el voorstellen dat eÍ na die gemeenteraad

heel wat blijde gezichten te noteren vielen.

Diezelfde gemeenteraad keurde nog een aantal politiereglementen goed, onder meerde signalisatie in
Houtave Dorp.

De firma Adriaens uit Loppem heeft de hofstede en de bijbehorende gÍonden van de cons. Bultynck
langs de Nieuwe Steenweg aangekocht, en zal daar een wrkaveling realiseren. De gemeenteraad

keurde het tracé en de rooilijnen van de nieuw aan te leggen weg goed. Bt het ter perse gaan vemamen

wij dat geenbezwaren werden aangetekend bij dezebeslissing, zodatde uitvoering van deze verkaveling

binnen redelijke tijd een feit zal zijn. Voor de naam van deze nieuwe straat moeten we nog even

wachten: het college stelde de naam Frans LiebaeÍweg voor. er waren stemmen om het Nieuwdorp te

noemen: de gemeenteraad besloot vooraf het advies van de cultuuraad in te winnen.

De administratie tan de technische.lie st.,',ordt geauto .ttiseerdt kostprijs 240.I90bel BTWinclusief,
en er dient een bijkomend rek in heÍ archíeÍ geplaatst: prijskaartje: 82.469 bef, BTW exclusief.

Ook de afgedankte vuilniswagen is verkocht voor de som van 76.000 bef.

l



Tot slot van de openbare zitting keurde degemeenteraad nog de DeSrí)rinsrn riigi,ls goed:

Gewone dienst

Totaal uitgaven van het dienstjaar
Totaal ontvangsten van het dienstjaar
Geraamd negatiel resu ltaat dienstjaar
Algemeen begrotinsÍesultaat vorig jaar
Geraamd algemeen begrotingsresultaat van

de gewone dienst
batig saldo

BuitengewoÍe dienst

Totaal uitgavcn van het dicnstiaar
Totaal ontvanssten van hel diensÍaar
Geraamd negaliel- resu llaat dierstaar
Algemeen begrotingsresultaat vorig jilar
Geraamd algemeen begrotingsresultaat

1t5.434.'732.

to'l.228.36'7
- 8.206.365

8.71t.111

5-1.t.8t)9

68. r r 7.108
60.320.0r9
- 7.797.189

1 .191 .189
0

Jil Demeesier en Peter Vocke, ospiÍoni vedwochtere, somen mel buÍgemeeÍer Cuypers

itlítÈ/



INFORMATIE

Het gemeentebestuur heeft de goede gewoonte aangenomen haar nieuwe inwoners officieel uit te
nodigen op het gemeentehuis. Dit gebeurt twee maal perjaar.

Op 17 november 1997 kunnen de nieuwe ZuienkerkenaÍen kennis maken met de verschillende
gemeentelijke diensten en kijgen ze een rondleiding in het gemeentehuis met een receptie als alsluiter
Elk 'nieuw' gezin heeft reeds persoonlijk een uitnodiging ontvangen
Zij worden verwacht om acht uur in de raadszaal van het gemeentehuis.

Het Fonds voor Arbeidsongevallen is een openbare instelling onder toezicht van de Minister van
Sociale Zaken.
Dit fonds voor Arbeidsongevallen houdt van september tot juni ZITDAGEN in uw streek. Iedereen
kan er terecht met ALLE VRACEN en voor INLICHTINGEN ivm. een arbeidsongeval.

\ryaar en Wanneer?

ROESELARE
OCMW 'Ten Elsberge'
Mandellaan 101

te1.05121.60.50
De Ie aandag yan de maand
9u -11.30 u

BRI]GGË
Oud gemeente huis St -Arulries
Gistelsesteenweg 524
rel. 050/ 38.93.
Elke dinsdag 9u - 12 u

Fonds voor ArbeidsoÍgevallen
Troonstraat 100
1050 Brussel
rel. 02/506.84.I I

KORTRI]K
Grce itgenstraat 40
Íel. 056/23.93.9l
Elke woensdag van 13.30 u - 16 u.

OOSTENDE
Stadhuis (inga g kant postkaníoot)
Vindictivelaan 6
Íel. 050/80.55.00
De 2e maandag van de maand 9u - l2u.

NIEUWE TNvl,ONERS
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Hoewel er de laatste jaren een kentering is geweest op maatschappelijk vlak en er al veel openlijker
over seksualiteit kan gepraat worden, blijft het - zeker voorjongeren - moeilijk om met homosexuele
gevoelens naar buiten te treden.
De Vlaamse minister van Gelijke Kansenbeleid heeft een brochuÍe uitgegeven waarin deze thematiek

wordt behandeld.
De brochure situeeÍ homosexualiteit en de maatschappelijke positie van homo s en lesbiennes.Daamaast

bevat de brochure praktische informatie voor opvoeders en lesgevers, die het thema homoselualileit
willen behandelen. Ook zijn er een aantal tips voorjonge homo's en lesbiennes loor eonting-out.

Exemplaren van deze uitgave zijn gratis te bekomen in het gemeentehuis.

J. Samin

OPENBARE WERKEN

Op 29 augustus 1997 was het zover: Houtave Dorp, dat volledig is gerestaureerd kreeg een plechtige
en tevens ludieke inhuldiging, met alles erop en eraan.

Muziek, officiële toespmken, een rondgang, personaliteiten in de koetsen, het voetlolk te \ oet. redelijk
mooi weer en vooral veel volk. De mensen van Houtave hadden massaal de oproep van het
Schepencollege beantwoord, en naarmate het uur vorderde werden de rijen rond de bar die op het
pleintje was geïnstalleerd dikker De dankwoorden die her en dcr werdcn uitgesproken kegen een

warm applaus, met uitzondering natuurlijk van de talrijke genodigden. die slechts één hand ter
beschikking hadden: de andere was gevuld rnet een glas 'StralÈ Hendrik l Toen de \aten leeggetapt
waren, en de belegde broodjes naar binnen gewerkt, ging het feest verder in de drie herbergen van
Houtave dorp. en naar wij ons hebben laten vertellen. is niemand nog met grote dorst naar huis gegaan.

6
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Op aandringen van een aantàl mensen besloot de gemeenteraad van Zuienkerke op l0 oktober 1996

alle mensen die nog niet aangesloten waren op hel TV- distributienet de kans te geven dit te doen.

Bij een eerste raming bleek de totale kost van de investering rond de 18 miUoen te schommelen,

waarvan I I miljoen ten laste van de gemcente.

Aan de huidige leningstarieven betekendc dit een jaarlijkse last van ccn miljoen frank gedurende 20

.jaar.
Dat oversteeg ruim de draagkracht van de gemeentekas. die in het verleden j aàrlij ks 500.000 frank ter

beschikking stelde voor gedeeltelijke uitbreidingen. Gelukkig konden het gemeentebestuur en

Electrabel. de privé partner van TV- west hel eens worden overeen verlenging van het lopende contmct

met lmewo. die andere inlercommunale die de distributic verzorgt van gas en electriciteit. De

begeleidende maatregelen resultercn in een extraiaarlijkse inkomst van rond de 500.000 frank.

Uit de enquète die gehouden werd bleek dal van de lJ5 potentiële abonnees er 106 belangstelling

hadden voor het project. De enige vergoedirg die zii moetcn dragen is een aandeel van 10.000 frank in

hun uitbreiding en 5.860 frank aansluitingskosten. Daarcnboven plant TV-West in de komende jaren

het thans bestaande aanbod uit te breiden met verschillende nieuwe diensten. waaronder telefonie en

teleshopping.
Daarom besloot de gemeenteraad op l0 april 1997 het \oorslel definitief goed te keuren

de kostprijs van de uitbreiding wordt geruamd op 17.060,060 fr.
teruggave Tv-llest
ad deel abo nees

aa deelgemeente

5.326.500fr.
1.060.000Ír.

10.673.5ó0Ír.
Het spreekt vanzelf. dat na deze toch belangrijke financiële inspanning die het gemeentebestuur van

Zuienkerke levert, het dossier van de uitbreidingen in de toekonrst definitief wordt afgesloten.

Dinsdag I 9 augustu s was het dan zo ver: B urge neester en S chepenen. geruggesteund door de mensen

van ElectÍabel staken symbolisch de eerste spàdesteek in de grond.

T.V. DISTR!BUÏIE \/OOR

l-...._-,,I
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MILIEU

OPGELET !!!OPGELET !!!OPGELET !I! OPGELET I!I OPGELET III OPGELET I!!

Vanaf oktober 1997 start de gemeente met de ophaling van PMD
Uastiek: plastie kefi fle ssen en_flacons van drank, roeding, veraorgingsprotlu.tetl. deteigetllen...

Metale : metalen vetpakkingen zoals drankblikjes, consen'enblikken, ktuotlku*eit, ....

Dra kkarto s ran melk, fruitsap...

U zult merken dat deze bijkomende ophaling voor heel wat volumevermindering in de huidige
huisvuilzakken zal zorgen, waardoor in principe nog enkel een restfractie zal al-sevoerd \\'orden naar

dd verbrandingsoven.
Wie beschikt over een compostvat kan tevens Broenle, fruit en tuinafval uit de bruine huisvuilzak

WAAR EN WANNEER?

De ophaaldata worden via een afvalkalender, die u in de brievenbus hebt ont\angen. medegedeeld.

Daarbij zat een pakket van 4 gratis zakken en een bon voor 20 gratis zakken mei de nodige uitleg. De

ophaling van PMD geschiedt om de veertien dagen.

OPHALING PNTD:
WOENSDAG 15 OKTOBER EN 29 OKTOBER

DONDERDAG 13 NOVEMBER EN WOENSDAG 26 NOVENIBER
WOENSDAG 10 DECEMBER EN WOENSDAG 24 DECENTBER

WAT?
Flessen en bokalen van: drank

groenten en fruit
confituur-choco
sauzen, mayonnaise

HOE?
- leeg en proper
- zonder deksels of doppen

(metalen kroonkurken, deksels en doppen kunt u in de PMD zak stoppen)

INZAMELING:
- steek de flessen en bokalen in de glasbol, per kleur
- laat niets achter rond de glasbol. Sluikstorten is strafbaar
- respecteer de rust van de buren en gooi niets in de glasbol buiten de voorziene uren.

- glazen flessen en bokalen kan u ook naar het containerpark brengen.

De Milíeuriienst.

I

P.,l^.D. ZAKKEN



De Technische Dienst Waterlopen van de provincie West Vlaanderen vraagt de gemeenlen een serieuze

inspannning te leveren om de muskusratten te bestrijden. Vermits onze gemeente zo uitgesÍekt is
heeti de provincie een extra mankracht, nl. Roland De Deckere ingezet om de muskusrattenplaag op
onze gemeente in te dijken.
De muskusratten huisvesten zich in hoofdzaak langs de waterlopen. Naast de schade aan

landbouwgewassen brengen zij aanzienlijke schade toe aan de oevers en dijken van onze waterlopen.
De wet bepaalt ondeÍ andere dat een eiSenaar, huurder ofgebruiker van een eigendom verplicht is om
over te gaan tot de bestrijding van muskusratten zodra hij op ztn tenein hun aanwezigheid vaststelt.
wie muskusratten waarneemt, kan dit melden aan de Technische Dienst ao 41.75.77. of op het
gemeentehuis A 42.70.48.

IMEWO, de energie-intercommunale die zorgt voor elektriciteit en aaÍdgas

in onze gemeente, is samen met Electrabel Distributie Vlaanderen gestart

met een ruime informatiecampagne over REG, rationeel energiegebruik.
Voordeze campagne is ereen nieuw gezicht, een nieuw symbool: REGGIE.
REGGIE wordt gevormd uit de letters van REG en de Gemengde
Intercommunales en Electrabel.

REGGIE toont op een sympathieke manier hoeje energie. elektricileir en aardgas, kunt besparen. Hoe
je comforÍabel kunt leven en toch slim omspringen met eneÍsie.

l- Het eerste aanbod van REGGIE: een premie van 2.00A fr bij aankoop van ee energiezuinige
koelkast of diepvriezer net errergielabel A.
Alle koeltoestellen moeten vanaf dit jaar een label dragen. En een toestel met label A is het meest
energíe:ttinig maar vaak ook een iets duurder toestel.
Door een toestel met labelAte gebruiken, kan er jaarlijks :o'tt 2.000 fr bespaard woftle op het
stroomverbruik ín yergelijkíng met bijvoorbeeld een toestel met label C.

2. En er is og een aatubod: eer, spdardouchekop toor de gereduceerde prijs van 500 fx Hiermee
bespaarje rratea eneryie, aíltalwater, geld ....

Geïnteresseerd ?

Contacteer het klantenbureau van Imewo-Electrabel.
Oftelefoneer tussen 8 en 19 uur gratis naar de Energielijn, aD 0800/9 61 63.

Wist je dat tmewo- electrabel een Energieclub heeft ?

De leden van deze club ontvangen regelmatig de REGGIE- tips: praktisch advies. uitnodigingen voor
een info-avond of een beurs in de regio, koÍingen op energiezuinige toestellen.
Laat deze kans niet voorbijgaan en telefoneer vandaag nog naar de Energielijn O 0800/9 61 63.

REGi: roliorreel eÍrergiègèbÍuik.

9



Volgens de van kracht zijnde milieuwetgeving betreflende het voorkonen van luchtverontreiniging
bij het verwarmen van gebouwen met vaste oi vloeibare brandstof, moet u als gebruiker van een

verwarmingsinstallatie deze steeds in goede staat van werkinS houden.

Dit betekent onder meer dat u verplicht bent uw verwarmingsinstallaliejaaÍlijks een onderhoudsbeurl

te geven.

Een degelijk onderhouden verwarmingsinstallatic beperkt irnmers de vercntreinigende uitstoot.

Ophet gemeenthuis ligteÍgratis een brochure die hetonderhoud en nazicht van verwarnringsinstallàties

en opslaginstallaties behandelt.

h*lbouwers en Handelo.rs ht tproei.rto-lJbt1 OPGELET!!
Om de opschorting van de ecotaks op lytofarmaceutische verpàkkingen, die dienen \ oor de landbouw,

te verkrijgen werd er een ophaalsysteem cn een !erwerkingssysteem van dit sooÍt al\ al leorsaniseerd.

De laatste ophaling van 1997 wordt gepland ran 17 tot 28 november 1997,

Daarom doen wij een oproep om uw verpakkingel binnen te dÍagen bij de handelaar. opdal deze

operatie opnieuw een gÍoot succes zou worden.

Op die manier vermijden we samen I miljard ecotaks.

CULTUUR

Wat gebeurt er als de "Kleiemmensen" samenkomen ?

Wd in een mum van tijd, hebben we doordacht en bewust een nieuw toneelstuk sekozen:

LIEFDE OM l/4VOOR ACHT.

Het is ongemeen LACHWEKKEND. Men ontdekt ereen nieuwe vorm van samenle\en. het dagelijks
gemeenschappelijk vitten en ruziemaken. en via kone beschouwingen ziet men hoe subliel TROUW'
is en hoe toegankelijk eenieder van ons geneigd is om toe te geven aan aanlokkelijke r oorslellen.

Het liefdesverhaal is hier sensationeel, soms wat uitdagend, maar het is toch ste\ ig r oer r oor u ie van

een doordenkertje houdt. Gaandeweg zal de kijker merken dat de liefde tussen t\ee mensen veel

schakeringen kent, en hl zal er een rijke waaiet zien van vormen van genegenheid. maar het einddoel

om sereen te blijven blijft voelbaar. Zoals altijd zal de harmonie de bovenhand kiJgen.
Dit toneelstuk is zeer lachwekkendl Een warm pleidooi ook voor "creatiele trou\\ aan eigen vrouw".
Het is een verfrissend heerlijk lachsucces, zoals Kleiem er steeds één belooÍi en ook geet't.

Daarvoor zorgen: lValter Frafico, JohanUanbesien, Geert Claerhoul, Wi \ Ptool, Agl1es Bt)de, Jenry-

Goethals, Nicole Vandenbossche, Katrien Vanbesien en Cath"- Brotrckaert ett rtog eett ttieuie speler
( ?).

Tot binnenkoft!
wij verwachten U zeker!
LuÍ Quin te n s, re gi s s e u r.

l0



Hoewel de vier Zuienkerkse deelgemeenten niet over een onuitputlelijke schat aan monumenten _ in
de klassieke betekenis van het woord - beschikken. werd op zondag 14 september 1997 de tweede

plaatselijke editie van Open Monumentendag georganiseerd. Hel centrale thema was 'Arbeid".
Een prima weerde en, het allerbelangrijkste. eeD boeiend dagprogramma lokten opnieuw een 250-tal

bezoekers naar de diverse bedrijven en bocrderijen.
De deelnemende (landbouw)bedrijven haddcn cr dtn ook alles aan gedaan om de vclc bezoekers

gastvrij te onthalen en bij de rondleiding interessante uitleg en infoÍmatie te geven.

Alvast hartelijk dank aan dhr en mevr Clacys Dewulf-. dhr en mevr. Monbaliu - Dewulf, Schepen de

Clerck, Peter en Stefan Pittery. dhr. en mevr; Schouteelen - Loyson. dhr. en mevr. Lootens - Dupon,

dhr en mevr Verhelst - Coppens.
Zij werden bij de rondleiding bijgestaan door diverse actieve leden van de Cultuunaad. Onze

erkentelijkheid gaat hierbij naar Philippe Demerrisse. Willy Danneels. Gilbert Jonckheere. Hubert

Vandewalle. Angela Vanroose. Katrien Rabaey. Gilbert Fauché. Freddy Verburgh. Carine Verbeke en

Annie Allemeesch.
Tot slot een dankwoord aan de ledcn vaD de rnonumentengroep van de CultuurÍaad, de werkgroep

Heemstede, de Nieuwe Polder. Albert De Veirman. het gemeentebestuur en de technische dienst.

Afspraak op Open Monumentcndag l998ll

Dl»in Acke.
Voot:itter CuItuufiadd

Een íeeÍbeeld von de vooÍbje Zuienkerk§e Open Monumentendog

JEUGD

Na l6jaarwerking heefthetbestuur van de speelpleinwerking voor het groot verlof, een grote financiële

inspanning gedaan, door de àankoop van nieuwe speeltoestellen en het inrichten van een speelplein
voor de allerkleinsten.
Nagoedkeuring van het schepencollege werdeen af)onderlijke speelruimte voorzien voor de kinderen

tussen 3 en 6jaar, vooraan op het grasplein van het sportcentrum te Meetkerke, met zandbak, klimtoren
met glijbaan en verende zeehondjes.

ll
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Voor de andere kinderen van + 6 jaar werd de zandbak aan het voetbalveld volledig afgeboord met

planken door de technische dienst van de gemeente.

Een tuinhuisje werd aangekocht om het speelmàteriaal in op te bergen. Achter op het voetbalplein

werd een kabelbaan geïnstalleerd. Een legertent van l0x5 meter weÍd aangekocht voor dejaarlijkse 2-

daagse ovemachting.
Ook kleine speeltuigen en knutselmateriaal werden aangeschaft om de koude en natte dagen op te

vrolijken.

Dit jaar werd er voor het eerst een opendeurdag gehouden op 7 juli, waarop de ouders alsook het

gemeentebestuur uitgenodi gd waren.

Er werden ook activeiten buiten het sportcentrum georganiseerd. zoals een optreden van goochelaar

Frankine met clown, zwemmen en rolschaatsen in het Boudewijnpark en een bezoek aan het speeldorp

in Lapscheure.

Juli was goed voor een gemiddelde van 82 kinderen per dag en in augustus waren er gemiddeld 75

aanwezig. Topdag was l15 kinderen.

ER IS OPNIEUW SPEELPLEINWERKING GEDURENDE DE HERFSTUAKANTIE
VAN 27 OKTOBERTOT EN MET 3I OKTOBER 1997

De vootzittet,
Remi De Clerck

Neen, dit is geen aÍtikel over waterleiding. Eigenlijk zoekt jongerengroep Zuienkerke gemotiveerde

l8-plussers om leiding te geven aan l8-minners.Kom uit je zetel. hou op met zappen en gooi de TV
buiten om kleur en inhoud te geven aanje leven. Laat ons duidelijk $ezen. \\ij \rigen !s311 

"6j5r or
mister perfect", maar een gezonde dosis humot fantasie en creativiteit is altijd \\ elkom. Duidelijk zo?

Heb je er zin voor maar wilje meer uitleg, aarzel niet en bel naar iemand \an de leiding.

TommyVerburgh 050/41.83.ó7
Stijn De Lrere 050/42.82.14
KatrienDanneels 050/41.24.11

De scouts en gidsen Tervant zoeken een kampeerbos of -weide voor het volgende scoutsjaar. Het

kamp za) doorgaan van 10/07/98 toÍ 2110'7198 en ongeveer een 200 leden zullen er ovemachten in
tenten.
Mensen die bereid zijn dezejongeren een kampplaats aan te bieden. kunnen contact opnemen met

Maes Chris, Tervantstraat 168, 3583 Paal-Beringen tet. 011/12.97.53.
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Deze zomervakantie ging er een project van stan voor de Zuienkerkse jeugd van 13 tot 18 jaar want
voor sommigen duufi de vakantie wel erg lang....

Op vraag van dejongeren en hun ouders werd het plan realiteit. want eens de kampen, de reizen en de

vakantiejobs achter de rug ztn. vàll er niks meer te beleven.

Op 19 augustus gaven we het staÍtschot. daama kwamen er nog zes activiteiten. Een greep uit het

aanbod: vlottenbouwen (zie foto). gipsgieten en schilderen, improvisatietheater, tatoeagespel,....

Alle aanwezigen waren dolenthousiast en kwamen meerdere keren terug.

Konje er ditjaar niet bij zijn en verveelje
je bij momenten ?Geen nood, ook volgend
jaar zijn er een paar namiddagen per week

fantastische zaken te beleven. wij brengen

beueging in de val'antie. Breng je
vriend(innetje) mee en amuseerje! Ideeën

en te gekke plannen zijn altijd welkom.

Meer informatie kan je bekomen in het

gemeentehuis.

GÍocten en tot dan.

Kot i cn Donnc? I s. r? ranwoo rde I ijke Sl t -

.iotlgercnproject.

BIBLIOTHEEK

Het is zover I Vanaf september kan iedereen op het Net in de bieb!

Je hebt er wellicht al veel over gehoord en selezen. maar misschien hebje nog niet de kans gehad om
zelfde informatiesnelweg op te gaan. Die mogelijkheid ligt nu voor het grijpen in de bieb.

Internet voor iedereen
Jong en oud, studenten en leeÍkachten. groentjes" en ervaren surfers kunnen nu tijdens de openingsuren

in de bieb komen InteÍnetten.
Ben je ouder dan l2 en lid kom dan zelf maar eens uitvissen wat je met Intemet kan aanvangen.

Wat heeft Internet de bibliotheekgebruikers te bieden ?

Nog een pak meer dan we nu àl in huis hadden. Toegang tot infomatie die vÍoegeralleen maar in grote

bibliotheken of instellinSen te vinden was.
Als bibliotheekgebruiker kan je vrij surfen op het World Wide Web ofje kan heel doelgericht op

informatiejacht.

BIBNET
Je wordt niet zomaar gedropt in dil elektronische labyrint.
Bibnet de website van de Vlàamse Openbare bibliotheken - biedtje een aantal informatiepagina's die
meer doen dan je enkel op weg le helpen bij het raadplegen van World Wide Webpagina's. Ze bieden
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je hulp bij je opzoekingswerk.
Het menu " Informatie zoeken" vormt een uniek vertrekpunt om je met één enkele zockactie op het

spoor te brengen van zowel traditionele informatiebronnen als vàn webpagina's.

De bruikbare informatie kanje uitprinten of " downloitden".

Wat kan niet?
E-mailen, chatten en adressen opslaan in bookmarks kan niet op de lnternet-pc van de bieb. Ook

nieuusgroepen $ orden niet aangeboden.

Hoe internetten in de bieb?
Je dient een 'opstartdiskette' aan te kopen aan de volwassenenbalie. Zo'n diskette kost

50 fr. en daarmee kanje een half uur Internelten. Je dient voorafje lidkaart af te geven aan de balie. Na

het inbrengen van de diskette wordt de computeÍ automatisch opgestan en kom je op de startpagina

van de website "BIBNET" terecht.
wanneer het halfuur bijna om is wordtje als gebruiker er tijdig van veÍwittigd datjeje zoekopdracht

moet afronden. Is de tijd volledig verstreken dan wordt de computer uitgeschakeld.

Er kan ook geprint worden. Je dient papier af te halen aan de balie.Het printen kost 5 fr. per pagina.

lndien je gegevens op diskette wenst te downloaden moet je hiervoor een diskelle in de bibliotheek
aankopen. Een diskette kost 30 fr HetSebruik van eigen diskettes woÍdtniet toegestaan. dit om viÍussen

te vemijden.
Voorlopig moet er nog niet gereserveerd worden om te komen Intemetten. Mocht na \ erloop van ti.jd

blijken dat dit wel nodig is, dan brengen we.je daarvan tijdig op de hoogte.

Tijdens de "week van de Openbare Bibliotheek '. die loopt van l7 tot 24 oktober hoor je zeker nog

meer over Intenet. Al onze informatie over en rond lnteÍnet zullen we dan voorjou uitstallen zodat je
je nog verder kunt verdiepen in dit boeiende mediuml

Voor de InteÍnetbeginners zal er een beknopte startercbrochure klaarliggen!
Mocht je nog vragen hebben, dan kanje voor meer inlbrmatie in de bieb terecht.

Veel Internet-plezier | !

Uit onderzoek blijkt dat de basis voorhet leesgedrag alheelvroeg wordt gelegd. Via hel boek ontvangt
hetjonge kind heel wat positieve pÍiklels. zou'el naar weetgierigheid als naar beterc lees\aardigheid

toe. Je leen je kind dus best al op peuter- en kleuterleeftijd omgaan met boeken.

De jeugdbieb is uiteraard de plaats bij uitstek waarje geschikte boeken voor je kind vindt. Je treft er

een ruim assortiment mooie peuter- en pÍentenboeken en eerste leesboekjes aan.

VeÍellen, voorlezen, versjes opzeggen, liedjes zingen .....het hoon er allemaal bij enje oogappel zal er
met volle teugen van genieten.!

Kom eens langs en laatje kind gratis lid worden van de jeugdbibliotheek. Je kunt er tevens kosteloos
die aantrekkelijke, vaak prachtig geillustreerde voorleesboeken ontlenen.
Zetje zesjarige de stap naar het zelfstandig lezen? Geen probleem: er staal een ruime collectie eerste

leesboekjes klaar, met aanduiding van het leesniveau. De leesniveaucode zal je helpen bij het kiezen
van het gepaste boekje voorjouw "prille studentje".

Tot binnenkort in de jeugdbieb!
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Schilder- en Dekoratiebedrijf

BRAEM HERMAN

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

. Schilder- en behangwerken

. Spuiten van meerkleurige aÍwerking op wanden

. Plaatsen van vloerbekleding

GRATIS ADVIES

Rationeel Energie Gebruik ?

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

lmewo - Electrabel



Orond-, luin-

a (050) 32 15 00

Vogevuursïroot
Tel. 050/31 49 47

17. 8377 Tuienkètkè
- Fox 050/31 l0 88

Georges & Clara
SNAUWAERT.MEYNS

Georges & Filip SNAUWAERT
Beheer von londbouwgoedèren
Vogevuurstroot 1 7, 8377 Zuienkerké
Tè1. 050/31 49 47 - Fox 050/31 l0 88

bvba VEE-LIK t-g(2 .
vroeiboo vèevoede, l$Ylill
Geo Oes èn Déle Snouwoe'l rt--ti:t*-
VogevuursÍoo1 17, 8377 Zuienkerke
Tei.050/31 49 47 - Fox 050/31 l0 88

bvöa I.AC|A
Vogevuurslrooï l7
8377 Zu enkeÍke
Tè1. 050/31 49 47
Fox 050/31 l0 88

Tea-Room
t ZandÍopertje
Zeedijk
8380 Zèebíugge
Tel. 050/54 41 05

J/el //ayhptileru

8e* khXil/e dlilphr4Jv"

(o5o) 3/ 2/ /6
Auryte7 8S SSll ,l4epJleilp

ABBÀ
verzekeringen

MICHET BEIRENS
ERNA WIttEMS

Oostendse Sleenweg 92 - 8377 Houlove - Zuienkerke
tel.050/31 97 39 -fox 050/31 11 51

ALLE VERZEKERINGEN . HYPOIHEC,A]RE LEN]NGEN

AUIOFINANC]ERING . JONGERENPIAN
En voorol een vokbekwome service

KEERSEBILCK M,
Dorpspletn 4 - Dudzele - fel. 59 91 88

Gevarieerd assortiment

Brood, koeken, gebak

en pÍ"Àlines, alsook ruime keus

fiine charcuterie en kaas

MEN BESTETX AAN HUIS

BROOD. EN BLVKET



DERDE WERELD

''Arbeid" is voor de komende jaren het thema van de I L I l. I Lactie.

Dit is een heel belangrijk thema aangezien arbeid en het inkomen dat mensen daaruit verwerven

bepalend zijn voor de overlevings- en ontwikkelingskansen van het individu en de maatschappij.

Steeds meer schrijnende arbeidstocstanden komen in de Derde Wereld aan het licht: mannenen vrouwen

die vele werkuren kloppen aan een hongerloontje. kindeÍarbeid, aÍbeidsters die worden opgesloten in
de fabrieken...
Ditjaar ligt de nàdruk op de sportschoenensector.

Heb je er al eens bij slil gestaan als je sportschoenen koopt. wie deze

spoÍtschoenen maakt en hoeveelde arbciders ervoor \\orden betaald?

Hebjeje al cens afgevraagd alsje sportschoenen koopt \.an bijvoorbeeld
.1.000 frank, hoeveel loon de arbeidcrs hiervoor ontvangen?
Waarschijnlijk niet. Wel,het antwoord is toch wel choquerend:.......Bekijk
dit maar eens goed!l!!

De sportschoen uitgekleed.
We gingen uil van €en scho€n waarvoorje 4.000 ír neerlelt n de winkel

'!4q!t de &be,dn.r in de roducn. malcn scmiddcld
4,3 tol,(,5 rpoí!.hoencn pc. dlg rcor..n S.niddrld
d.Sloon tus.n l,6trn 21. M«shl wrdthctm.roluk
minimuoaoon !nb.trld. Ma r@n h.r lndonesÈ(tlc

nrnimuóloon!!rd opScnolt r rot 74 frlnk tcrdig
rcrS.erd.n de f.brikrnt.n ncr c.n krhogio8vàn dc

Als ook jij deze toestanden schrijnend vindt. dan kun je ÍeageÍen

Vulje naam en adres in op de protestbief"Geen schandalen aan mijn voeten" en geefde protestbrief

afaan één van de I l.l l.l L- verantwooÍdelijken ofop het gemeentehuis van Zuienkerke.
Alle ingevulde protestbrieven uit heel Vlaanderen zullen dan worden overgemaakt aan de directies
van de grote sportschoenmerken NIKE. ADIDAS en REEBOK.

aal{t(ooP 8t, DE
ONDIRÀÀNNIMER
480 ír.

moteriool,ot\

orteidskosl

. EnK lt{Dllt
1320 la

. DlïÀlLillt{Dll
2000 lr.

productiequora, her opmrcn vaÀ d. sncllrrid hn de

lopende bànd cr ren KrlcDgn8 Èn de w.ktijd.
'MEIX ANDEuj u h.bbcn en sd@n sdom.n uí d.
!.kln vàn dc srolc m.rtcn dic nicr allccn Arotc H.}
gtn litg*n.an publiciteit, haer @t eno.me wi.sten
opí.ijkei Dc samc.íellrry van dit dc.l wis.lt tr rgc

.\À

1_

winí íobrikonl
801r.'-

IRÀNSPON EN
BELASTINGEN



Beste Zuienkerkenaat

Naast deze sportschoenenactie vraagt l1.l l.l l. ditjaar opnieuw uw financiële steun.

I l.l l.1l- Zuienkerke steunt ditjaar het project "Watervoorziening en aanleg van laÍines" in Ecuador.

De bedoeling van dit project is te voorzien in ofhet verbeteren van de infÍastructuuÍ in verband met de

algemene gezondheid o.a. door het aanleggen van syslemen \oor watervooÍziening en de installatie
van toiletten in de woningen.

Ook dit jaar worden er wenskaarten verkocht (4 voor 200 fiank). Rond de periode van I I november

zullen onze medewerkerc u aanspreken om kaarten te kopen.
U kuntook rechtstreekseen bedrag sto en op het rekeningnummer van 11.l1.ll. via het hierbijgevoegd
overschrijvingsformulier.
Bedragen vanaf 1.000 frank zijn fiscaal aftrekbaar.

Wij rekenen ook ditjaar op uw steun!l

Medewerkers aan de financiële actie zijn steeds welkom en nemen het best contact op met de

verantwoordeltke van hun gemeente:

Ludvt i g Va nde rbeke ( te l. I 1.2 3. 89 )

Hen ri Cu\pe rs ( te l. 3 2.00. 72 )

Berndtul De Jo ghe (te1.41.50.66)

Jeannine Somin (te1.41.19.35 )

en Marti e Van Inocke (te1.39.15.05)

Houtave:
Meetkerke:

Zuienkerke:

II.11.I1. VECHT TEGEN ONRECHT .....11.II.II. VECHT TEGEN ONRECHT.

SPORT EN VRIJE TIJD

Na zes jaar besloten de uitbaters van café Boldershof te stoppen met mede-sponsoring van de

zaalvoetbalploeg en drukten de wens uit dat de zaalvoetbalploeg het café niet meer zou gebruiken als
lokaal. Tevens kwam ook onverwacht hetontslag van de heer Van den Fonteyne als lid en voorzitteren
stond de zaalvoetbalploeg voor een nieuwe uitdaging.

Gelukkig was er Geert Meulemeester van de gekende autohandel Meulemeester. die resoluut besliste
om de sponsoring van de uitrusting volledig op zich te nemen. Het bestuur veÍanderde dan ook de

naam van de zaalvoetbalploeg in MEULEMEESTERBOYS.
Daar we momenteel niet meer over een lokaal beschik:ken. verliezen we een aantal inkomsten van

sponsoring (scorebord, tombola,...) en moet het vernieuwd bestuur uiteraard meer dan ooit uitkijken
naar inkomsten via zelfsupponing. Gelukkig hebben we nog de subsidies van de Sportraad en de

gemeente - waarvoor onze oprechte dank - maar deze inkomsten zijn lang niet voldoende om de

kompetitie van zowel de eerste ploeg als van de dertig-plussers te bekostigen.
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Daarom organisercn de Meulemeesterboys op ZATERDAG I NOVEMBER 97 een kaarting in het

caÍètaria vilD de gemeenleschool. waarop we alle sympathisanten van de zaalvoetbalploeg uitnodigen

een kaarlje le komen Icggen.

Het hcsurrr weÍd uiigehrcid met nieuwe eezichten en bij de eerste ploeg werden drie nieuwe krachten

aangcworveD.le riil vq)rde LleÍlig-plusses een aitnlalnieuwe gezichtende Meulemeesterboys zullen

versterken.

Dit speeljairr ligl de lat hoog. De eerste ploeg zou opnieuw een Europese plaats moeten behalen terwijl

de denig-plusseÍs dc ambitie koesteren in het midden van de rangschikking te eindigen.

f)e eerste ploeg speclt haar thuiswedstrijden allijd in de spoÍthal " De Landdijk" te Zeebrugge. terwijl

de derlig-plussers hun thuiswedstríden betwisten in de sporthal "Haneveld" te De Haan

SUPPORTERS ZIJN STEEDS WEI,KOM EN DE lNKOM IS GRATIS,

H DeR^rc.

ioto: de meulemeesierboys
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Op zatenlag l3 december 1997 om20 lÍichtde Zuienkerkse SpoÍraad voor de I lde maal een spoÍkwis
in.
Deze kwis bestaat uit 4 reeksen van 15 vragen en 3 praktische proeven.

ledere vereniging kan per ploeg minimum 3 en maximum 5 leden afvàardigen. Een vereniging kan

met meer dan één ploeg deelnemen.Ook mensen die geen lid zijn van een vercniging kunnen deelnemen.

De kwis gaat door in de cafetaria en de sportzaal van de gemeenteschool te Zuienkerke.

De deelnameprijs bedraagt 200,- fr per ploeg.
Er ziin mooie geldprijzen te winnen.
Men kan zich vooraf inschrijven bij de bestuursleden van de Spoftraad ofwel de avond zelf.

inlichtingen
vooraitter
Alain De Vlieghe
o1t.55.12

secretaris
Franky Goethals
@ 41.81.87

De wandelclub van de sportraad Zuienkerke stelt aan al haar leden haar wandelkalender periode

oktober - december 1997 vooÍ:

Zondag 19/10/97: 5e jachthaventocht te Nieuwpoon
6-9-15-20-30 km start van 07.30 tot 15.00 u

Start: stedelijke feestzaal De Vismijn, Kaai NieuwpooÍt
Ingericht door WTC Nieuwpoon
Wisselbekertocht

5de Handzaamsetocht te Kortemark-Handzame
6- 10- l5-20-24-32 km - start van 8 tot 15.00 u
Start: Hansam. Handzamestraat. Handzame
Ingericht door de Michiel Mispelonvrienden
WisselbekeÍocht

l4de Herfsttocht te De Haan-wenduine
7-14-20-25 km - start ran 08.00 tot 15.00 u
Ingericht door W.S.V De Stormvogels te Oostende
start: zaalWendy Forum te wenduine

Erwtensoeptocht te Meetkerke-Zuienkerke
6-16-21 km - start van 09.00 tot 15.00 u
Ingericht door de Frisse Stappers
Start: Sportcentrum Meetkerke

Zondag 26/ I 0/97 :

Zondag 02/ I I /97 :

Zate ag 08/11/971

2ll
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Zondag 09/ll/97:

Dinsdag l1/11/971

Zondag 13/l l/97:

Zontlag 07/12/97:

Zondttg l1/12/97:

Voor meer inlichtingen inzake
Ioofaítter
Alait De Vlieghe

'i 11.55.12

vertrek te Zuienkerke. kunt u zich wenden tot
secretaris
Franfo Goethals
(o 41.8 t.87

7de Brigandtrotterstocht te Ingelmunster
6-12-17-21-32 km - start van 07.30 - 15.00 u.
Ingericht door de Brigandtrotters
Stan: zaal Mandelroos Oostrozebeke
Wisselbekertocht

Wandel Mee Dag te Beemem
6-ll-17-21km - stan van 08.00 tot 15.00 u
Ingericht door de WSV De Moedige Wandelaars Beemem vzw
Start: Gesubsidieerde Basisschool Zonnebloem Beemem

9e Stormtocht te Blankenberge
6-12-18 km - start van 09.00 tot 15.00 u.

Ingericht door de tweedaagse van Blankenberge vzw
StaÍ: Zaal Forum te Blankenberge

St.-Niklaastocht te Beemem-Oedelem
6-11-1'7-21km - start van 08.00 tot 15.00 u
Ingericht door de WSV De Moedige Wandelaars Beemem
Start: Gemeenteschool Oedelem

Wintertocht te Z.€delgem
7-10-13-22 km - start van 08.00 tot 15.00 u.
Ingericht door de Godelievetrappen Rudderuoorde
Start: ontmoetingscentrum (sporthal) te Loppem

De gemeente Oostkamp organiseert iederjaar in afwachting van de I I juli marathon Kortrijk-Brugge,
een stratenloop voor ambtenaren en politiekers.

Op deze elfde uitgave was ook Zuienkerke van de partij met 2 deelnemers.

Bij de ambtenaren finishte Ghislain De Clerck (43 jaar) uir Houtave op een eervolle 29e plaats op
circa 300 deelnemers.

Aan de staÍ kwamen slechts twee burgemeesters opdagen, nl. onze eigen burgemeester Henri Cuypers
en zijn veeljongere collega Luc Vanparijs uit Oostkamp.

De Oostkampse burgervader arriveerde op de 148e en de ZuienkeÍkse burgemeester op de 237e plaats.
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Deze zomer organiseerde het gemeentebestuur voor de tweede maal een kitjakcursu' \ oor jull.rek'r1

tussen l2 en l6jaar. Elfdeelnemers kwamen opdagen en onder leiding van een dooÍ Bloso erkende

lesgeverkregenzijdetechniekenvanhetkajakkcnonderdeknie.DeBrugsekajakclub'DeUalenatic\'
stelde gÍatis hun boten en zwemvesten ter beschikkinS. Ook hel dol)rcin PoldeÍwind lcverde gratis allc

accommodatie.
Daarvoor onze oprechte dank.

Volgcnd jaar plannen we opnieuw een lessenreeks voorjongeÍen
A. De Vlieghe.

SENIOREN

Thuis voor een oudere persoon zorgen is een niet te ondeÍschatten opgave.

Meerdere rust- en verzorgingstehuizen in west vlaanderen bieden. ter ondeNteuning van de thuiszorg.

KORTVERBLIJF aan.

Op die manier kan de thuisverzoÍger cr afen ()e eens tussenuit mct een 'gerust harf .

Het provinciebestuur van West-Vlaandcren heeft een foldeÍ uitgcgeven Inet lermelding van de

verzorgingsinstellingen. waar senioren voor kortverbllfterecht kunnen gedurende maximum 28 dagen

perjaaÍ.
Geïnteresseerden kunnen de foldeÍ verkrijgen ten gemeentehuize.

J. Sdilíjtl
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Omdat lid zijn \ an een bejaardenbond meer is dan wekelijks achter de kaarttafel plaatsnemen, besloot

toennlaiig KBc-\'oorzitter Firmin Van de Pitte om eind 1986 met een volksdansgroep van stÉrt te

gaan.

De groep kreeg de naam ' Polderdansers ' en elke maandag werd er geoefend in de cafetaria van de

gemeenteschool onder de deskundige leiding eerst van Julien Dessy en nu van Germaine Jacoby.

Naast oefenen wordt er natuurlijk opgetreden, vooral in rusthuizen.
Eén der hoogtepunten van het ' dansjaaÍ' is hetjaarlijks meedoen aan het dansfeest op tweede paasdag

in de Blauwe Toren.
Daar meten zij zich met de KBc-volksdansers uit de omliggende poldergemeenten.

op de Íoio de polderdonseis von kBG ZuenkeÍke

De thuiszorgpremie is een gemeenteltke toelage terondersteuning van gezinnen die een zorgbehoevende
en minvemogende bejaarde thuis verzorgen.
De voorl\aarde om deze premie le onvangen i\
- dot de bejaanle tenmi ste 7qjadr oud moet aijfi en in\tonen bíj de petsoon die de premie onryangt.
Uit een medísch attest moet blijken dat hij .loor zíekre of onge|al blijwrule hulp van een derde nodíg
heeft roor ..ijn líchaamsverzorgíag en loor de uitNoering tian huishoudelijke taken. Híj mag niet
beschikken over een jaarlijks belastbaar inkomen dat anderhalve nadl het bestaansminimum
oyerschrijdt: ditis no enteel482.181 Ír. (voot een gezin) en 361.860.fr voor een alleenstaande.
- de zorgverstrekker aan wie de toelage uitbetaald wordt, moet zich daadwerkelijk
net de wr.orghtg tan de bejaarcle inlaten.

Aanvraagformulieren kunnen afgehaald worden ten gemeentehuize.

De aanvragen worden echterjaarlijks door het College herzien.
Bij opname van de bejaarde in een verzorgingsinstelling of bij een periode van afwezigheid van4weken
en meer, wordt de toelage ingehouden. De aanvrager verbindt zich ertoe iedere verandering in de

situatie, schriftelijk mee te delen aan het gemeentebestuur.
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VERENIGINGSLEVEN

Het feestcomiteit Zuienkerke werd in 1964 gesticht. toen de gebroeders Verburgh. en voomameliik
Rudy furore maakten als motorcrossers.

Omdat motoÍcross een nogal dure spon is, besloten enkele actievelingen moreel en financieel bij te
springen.
De kern van het bestuur werd gevormd door hctzclf'de trio dat thans nog aan het roer staat: Walter

Verleye, voorzitter, André De Buck, ondervoorzitter en Hubert Bonte, schatbenaardet
Van bij de stichting oordeelden de 'Rudy's vrienden' dat de beste manier om zaad in't bakske te

brengen een bal was. De eerste dansavonden werden gevierd in het café van Omer Verscheure. De

belangstelling werd echter zo groot , dat men in 1973 beloot het bal te laten doorgaan in een tent met

een groot orkest.
De eerste Dolle Nacht van Zuienkerke kon van start gaan.

Op | 3 september ll. kregen wij reeds de 25ste uitgave.
Ter gelegenheid van deze vijfentwintigste uitgave weÍd er zondag l,l september in de tent een

apertiefconcert en een barbecue georganiseerd.

t

Momenteel ziet het bestuur er als volgt uit: wír lter verlele, rooraiÍteí André De Buck, ondenooraitter
Hubert Bo te, penfiingfieestet en de leden Ronain uan Belle, Robefi laqrou, Will!'Martens, Filip
Bouckae , Wim Cools, Frank De ueirman, Gee Claerlout en Roland De Decker
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T,akenkanÍoor
De Merrisse

Uw PoÉner in:
VERZEKERINGEN
TENINGEN
BETEGGINGEN

Sleeds lot uw dienst

en

0p eef moo e dag staal uw droomhuls oi bouwgrond "TE (00P"

DeneeÍarch tectkomlnoq kiiken, maarin uw haÍl hebtu a gekocht. Endan

h hel l ld ofir le 
_denken'. 

Denk aan zekerheid bilvoorbeeld en ontdek hel

''KB-Een chllngslaíeÍ".Dillarelkanenkeldal€n 0mnooilmeeÍieslilgen.

Zekerder kan dus niet. Denkaan uw levensslandaard. I\,let een pÍemedie

Ticl lan aanpacsen àan Lw pv.nqor<ut ohede- Den[àà1onvoo?Fre

OebeLrrtenissen. En verzeker uw lenino en uwwonrnq voorwalze waard

zijn.l\4aar denk vooÍa1aan uw qeluk En praateens metde Kredietbank

overeen soepele enrg. Ll krijgt bovendien een oÍigin6l6

videocasselle om alles nog eens ruslg te overdenken.

1'HLIS t]IJ DL BANK \TAN HIER @
6

-oOI( EIGEN Ö



BÀCKTRS }IUGO
- ELECTRICITEIT - SANITAIR -
- CENTRALE VERWARMING -

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

- 
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AANNEMERSBEDRIJF NAAMLOZEVENNOOTSCHAP

lndustriepark - Drongen 26
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VEILIGHEID

Bij het lezen van het artikel " Zuienkerke, onveiligste gemeente", komt me een krop in de keel. Door
het niet vermelden "rijkswegen' krijgt de lezer de indruk dat ons bestuur in de fout gaat of weinig
onderneemt. Niets is minder waar.
Onze grote poldervlakte is een "doorstroomgebied" naar de drukke kustplaatsen Blankenberge -
§tnduine De Haan, ja zelf\ Oostende.
Zo s ordl onze gemeente doorkuist mel de Blankenbergse, Oostendse en de Brugse Steentreg.Verdeí
heeft Zuienkerke nog als gewestwegen de Nieuwe Steenweg en de Driftweg. Ook de verkeersader
Blautrc Toren siíteeÍt zich op onze gemeentegrens.
De ligging van de rijkswegen in onze gemeente kan noch hel gemeentebestuur noch de bewoners
aangewreven worden en daaÍenboven is een statistiek ongevallen tegenover inwonerseen nietopgaande
verseliiking.

Het is evenmin de schuld van ons bestu[ dàt reeds l0 jaar en mee\ de gewestu,eg naar Wenduifie de
slechtste baan is uit onze provincie. Dank zij ons bestuur en het Bestuu der Wegen afdeling West-
Vlaanderen en door jarenlang aandringen op het departement van Verkeerswezen te Brussel, komt
hieraan stilaan een einde. Tegen het volgende zomerseizoen zal door 2 verschillende aannemers het
uegdek volledig zijn vernieuwd, een rondpunr - goed uitgesplitst en verlicht - in gebruik ziin en een
tielspal aan de o\erlijde van de grachr aangelegd zijn.

Het mag ook gezegd dat ons bestuur al het mogelijke doet om meer veiligheid te bekomen op de
andere rijkswegen.
Ik citeer:
- op de Oostendse Steer?r1.,?g te Meetkerke. snelheidsbeperking en aànleg van

een zebrapad met wit-gele verlichte palen:
- langsheen de N,?tí.e .lteenn eg in Zuienkerke dorp: drie wegversmallingen, goede

stràatverlichting, snelheidsbeperking en radarcontroles door de rijkswachtl
- ter hoogte van de D/iÍrreg (Lekkerbek tot Sunparks) een snelheidsbeperking en op

vraag van tal van inwoners ook aldaar radarcontrole.
Zo werden 150 PV's opgesteld tijdens een controle van circa 5 uur.

- tenslotte is de B/dnÀenbergse Steetl\teg ons groot zorgenkind en kreeg deze
overdrukle baan 'nogmaals' een bijzondere aandacht op de provinciale
verkeerscommissie, waarop de colleges van Blankenberge, Brugge en Zuienkerke
aanwezig waren, evenals de rijkswacht van Blankenberge en Brugge, het Bestuur
der Wegen van Brugge en de verkeerscommissie van Brussel.

Op korte termijn (lees tegen volgend seizoen) worden door ons bestuur volgende ingrepen beloofd
op de Blankenbergse Steenweg:
- een betere uitbouw van het T-kruispwlt aan de Kaiskalsijde, met een tussenstop en driekleurige
lichteni
- op de kruispunten Vier*-eEhe, Uagevu t, Poklerwind een yoorlopige maatregel met materialisering
van de wegmarkeringen.
- het supprimeren \an het rteÍspad aan één zijde en een dubbel, breed, afzonderlijk fietspad aan de
overzijde en dit vanaf Blankenberge tot aan Sint-Pieters kerk.



Op lange termiin wordt de uitrit van de Vagevuurstraat opgenomen in de verkeerswisse laar de Blau\\'e

Toren. De kruispunten Vierweghe en polderwind worden dan definitief afgewerkt.
De werken op lange termijn staan op het programma van hetjaar 2000.

De rijkswacht verzeken veelvuldige snelheidscontroles uit te voeren tussen Kruiskalstde en Blau\\e
Toren. Sommige dagen zouden 387o der automobilisten in oveÍreding zijn en dat is veel te veel volgeni
een rijkswachtoffi cier.
Inwoners, denk asjeblief aan jullie geldbeugel!

Om al deze verbeteringen uit te voeren moet Vadertje Staat niet alleen centen beloven, maar ook
geven. Nu Zuienkerke ten onrechte als onveilig overkomt, zal de Staat hopelijk geld over hebben voor
de rijkswegen die niet meer aan druk personenvervoer noch om aan zwaar vrachtvervoer voldoen.

De keerzijde van de medaille mag ook eens belicht worden

In het jaar 1995 was Zuienkerke de derde veiligste gemeente uit het Vlaamse land wat betreft
"gemeentewegen", vermits Zuienkerke met haar l0O km gemeentewegen in 1995 geen enkel ongeval

kende.
Als slot durfik alle inwoners uit Groot-Zuienkerke vragen hun steentje bij te dragen voor een veiliger
verkeer zowel op de gemeentewegen als de rijkswegen door snelheid, rijgedrag . drankgebruik steeds

in acht te nemen.

uw burgemeesÍer
H. Cuypers.

BURGERLIJKE STAND

GODELIEVE MAERTEN EN LUCIEN SCHEEMAEKER

((È

Op l2juli werd ergefeest in restaurant Lepelem: Lucien Scheemaeker en Godelieve Maenen vierden

hun gouden bruiloft. Zij zijn beiden geboren en getogen in Nieuwmunster, en wonen er nog alttd.
Lucien en Lieve houden van fietsen en kaarten met vrienden. We hopen dat ze dit nog lang samen

kunnen doen.
Proficiat!
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UAN EECKE JOLINE, dochtertje van Strubbe Christina en \ an Vàn Eecke Paul. geboren te Brugge op
6juli 1997.

VLAEMINCK SACHA. zoontje \an Bu)sse Sàbine en \an Vlaeminck Luc, geboren te Knokke-Heist
op 8 juli 1997

PELGRIMS IAN. zoontje van Cuppens Catharina en vàn Pelgrims Eduard, beiden woonachtig te
Aarschot, geboren te Zuienkerke. Polderwind op 9 augustus 1997.

ROMMENS MARIAN, dochteftje van Javier Teresa en van Rommens Koen, geboren te Brugge op l7
september 1997.

DEMENTIEUA OLGA en DECLERCK STEFAN, gehuwd te Zuienkerke op 22juli 1997.

DEMAECKER EVELINE en FOSSE FILIP. gehuwd te Zuienkerke op 26 juli 1997.

DEWAELE GREET en VERBEKE AXEL, Eehuwd te Zuienkerke op 30 augsutus 1997.

STORME KATHLEEN en VAN DE VOORDE F/L/P, gehuwd te ZuienkeÍke op 5 september 1997.

UAN DE VELDE ISABELLE er FEVERY STE 4AN, gehuwd te Zuienkerke op 6 september 1997.
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VAN RIETVEI,DE ODETTE en FRANSOO MARCEL, gehuwd te Zuienkerke op l0 septembeÍ 1997.

VAN WAES SYLVIE en CORDIER DANNy, Eehuwd te Zuienkerke op 12 september 1997.

NEYTS VICKY en CALUS R1,(, gehuwd te Zuienkerke op 19 september 1997.

GARDIN GERMAIN, geboren op 3l juli 1932 en overlcdcn te Zuienkerke op I juli 1997, echtgenoot

van Morbée Mariette

HUBRECHT ELISABEIFI, geboren op 20 tèbruari 1918 en ovcrleden te Oostkamp op 26 augustus

1997. ueduwe ran VandenbeíÈhe Jo.eph.

VERLINDEN SILVAIN, geboren op 28 mei l9l7 en overleden te Zuienkerke op 3 september 1997.

echtgenoot van Danneels Maria.

TIMMERMAN MARIE IOUISÀ geboren op l2april 1930 en overleden te ZuienkeÍke l0 scptember

1997- weduwe van Van Eecke Louis

MENSEN VAN BIJ ONS

Met ztn gerecht ' Tongschartilet opgevuld met wijtingmousse in een sausje van tomaaten koningskruid'
behaalde Bart Vansteenkiste uit Houtave de eerste plaats in de \\'edstrijd van het Vlaamse Broederschap

van Keukenmeesters.
Deze wedstrijd voor'Beste kok van Vlaanderen 1997'had plaats in de Koksijdse hotelschool Ter

Duinen.
Zo'n 43 koks stuurden een recept in voor de bereidins van tongschar. Slechts 6 kandidaten werden
geselecteerd.

Eenjaar lang mag Bart Vansteenkiste zich beste kok van Vlaanderen noemen.

Van harte proficiat.

Toen ik onder een sÍalende septembezon het erf van Jan LuckeÍ betrad kwam een vriendelijke,
aanhankelijke kwispelende okerbruine hond mij begroeten. Het beest was blijkbaar in een zonnige
stemming:
" Het is een 2-jarige Hongaarse Viszla hond, een teefje dat gebruikt wordt voor de jacht. ïmmy is

een staande hond, zij jaagt het wild niet maar blijft staan en toont waar het wild zit. Dit in tegenstelling
tot een drijfhond zoals bijvoorbeeld labradors, die ingezet worden voor waterwild."
Op mijn vraag waarom haar staart zo kort is, wist Jan te vertellen dat dit noodzakelijk was om te
vermijden dat hun staaÍ kapot slaat als ze in de bossen of tussen de struiken lopen.
Hoe word je jachtwachter?
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"lhn kíncls aí we ik .ta gettukken door de natuur de buiten, het landelíjk leNen, en door alles waÍ
daor leeft en roildloopt. Ikbe in mijnjeugd veel gaan vissen h1 grachte e poelen, ,ij liepen
kiloDrclets le |oel om de goeale plaatsen op te zoeken.
Zo lxn ik don in 196ó begonten in Beernen, maar algauw lowm ik hier in de streek: een goede
jachn achter woont betennidde in :íjn j.tcht, je moet je gebied hewaken, goede rcldtíes onderhouden
t et de latdbouvers, de beh,oners en de polítie, en vooral controle doen op de sttupeij."

Het sropen is de laatste j aren felverminderd, ook aldoor de spectaculaire terugval van het hazenbestand.
Er heefl een felle ziekte gewoed, en ook door de modeme landbouwmethodes heeft het wild het
moeilijk. Gelukkig herpakt de natuur zich na enige tijd. De hazen komen terug. Ze worden in de
w in ter bijgevoederd , en dejachtwachters ijveren voorhet herstel van de natuuÍlijke biotopen: het is
belangrijk dat het wild in zo'n gunstig en rustig mogelijke omgeving kan gedijen. Daarom worden
aanplanlingen gedaan om de dieren betere bescherming te geven, en tegen de mens en tegen de
roofdieÍen en tegen de roofvogels. Bovendien groeperen de jagers zich in wild beheerseenheden, die
toelaten een grotere oppervlakte te bestrijken om zodoende nog toteen beter beheer van het wildbestand
te komen.
" D«arbij jagen we enkel nog voor de toet. krtek Jan, we selecteret bij het afschieten, zo gad y ij in
eett brcde boog ornheen een Drcet alie it hcer leger ligt, en iij laten roldoe de levelskrachtige
e.retttpltrett lopen om h?t l,crtflttd te lat?tt tutgrucien.

Er gebeuren ook veel eigenaardige zaken: zo werden vossen waargenomen in de polders, die nochtans
geen natuurlijke omgeving zijn voor die dieren. Daarbij komt nog dat het echte moordenaars zijn: zij
doden niet zozeer om aan voedsel te geraken, maar om te doden. Een ander fenomeen is het jaarlijks
terugkerend uit de auto werpen \.an honden en katten.
Die tamme huisdieren kunnen in het wilde niet overleven, en zijn gedoemd om een ellendige dood te
sterlen. als ze niet opgepikt worden door dejachtwachter en naar het dierenasiel gebracht.
'' Er is tan oudsher yeel disctrssie roru1 de jacht, ei de groenen ageren daar so»ts Jbl Íegefi. Mat ik
ben wn mening dut het jagen ttootl:okelijk is om de atuur in ereny,icht te houdefi.
Tentutderen aorge xij er steeds roor dat eefi gewond dier xo vlug mogelijk Ltit i.Un lijden 1)erlost
vodt. Wi aUfl geel1 beule !"
Er lopen in de polders natuurlijk niet alleen hazen rond: je hebt ook nog wilde konijnen, paÍijzen,
fazanten, en waterwild. De periodes waarop zij mogen bejaagd worden is beperkt in tijd: van 15

augustus mag gejaagd worden rond de waterlopen op waterwild, vanaf 15 september in het veld op
konijnen en patrijzen. en vanaf l5 oktober op de rest. Dejacht in het veld stopt onherroepelijk op 3l
decemher

"De rid dat rle sÍrafste pettsenjagers de beste jacltw.a<hters werden is lang voorbij: je ttordt niet
:ondarjdclllwdchtet: etko pn - nloeilijke - cursussen en examens ítan te pas. Enalsje dan geslaagtl
bent wnlÍ je beëdíg.l: je kríjgt een grote t erut1t*-oordelijkheid op het gebied tan reilígheid, en je
tioet de schddeljke dierc kunnen bestrijdetl. Ddarofi moeÍ je alles vat loopt entliegt goedku ne
onderscheiden, wa t als je bíjworbeeld per abuis ee torenralk, een kiekendieÍ of ee spe$er -
besclrcrntde rooJiogels - .oudt schieten, dan bet je la g noq niet jarig: de boeÍes en stru.ÍÍe zijn íet
gerín!1, e terecht," sÍelt lan.
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"Je maakt ookveel pretti?e dinge meei dejacht: op eett dttg waren wij opjuclt, eettjttger hadeen

haas geschoÍen, en het beestje was gekwetst weggelopett achter een afsluitirg. Ik heb me even

afgezonderd met mijn klei awafi ho dje - een kruising tussen een labrodor e eettÍo.\, et1t1a een poar
minuten ha&len wíj de haas gerofidefi. Het was een mooí dik e.\e,nploar en toe h'e itt de bat kwamen

stond voor miil ho dje e ik ee litet bíer klaar. En dadr nijtl lond geen bier drifikt... de rest kun je
rude !"

Toen ik met Jan een boompje wilde opzetten over de ' après chasse ' begon hij te monkelen:
" Dat is atuurlijk de prettige afrondífi? r)an een kuge dag lopetl itl het veld - heel ge:oncl overigens
- je kunt akaaftetu bij ee natje e een droogje, en zoals d.tt ook bij tissers Baat: hoe langer de

toogsport duurt, hoe strafere wrhalen wrteld worden ."

FD

In het Polderkrantje van juli 1997 nr 47 nl. in het afiikel over Zuster Lieve Brusselle, was een

onjuistheid geslopen.

Hier de rechtzetting:
"De mensen vdn Meetkerke en slmpathisanten hebben door het organiseren Nan ee jaatlijkse
kersÍmdrkt toÍ een niet onbelangrijke financiële steun bijgedragen, daarbij pla í KVLV Meetke*e
ook nog 't een en 't ander in septenber aodat Lieve na het afscheid van het ouderlijk huis, Moeftlreve
13, met enigweemoed en eenwelgevulde beurs op25 september de Sabe a vlucht naat Cafieroun kan
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o.c.M.w.

Mobiliteit
ook

ofize zofg

OCM\\'-ZUIENKIRKE

@ 050/121998

Ge dc ht e Zu ie n ke rkenaar

Een autosymbool rijdt ons 0.C.M.W. binnen.
Straks zult U dit symbool nog meer zien als 'oog-
lokker'.
Hiermee willen we onze nieuwe dienst in de kijker
plaatsen die de naam krijgt

MINDER MOBIELE CENTRALE
o.c.M.w.

ZUIENKERKE

Het is de bedoeling de mobiliteit* van minder-
mobielenx te stimuleren.
Binnenkort krijgt u alle informalie over ons nieu\\
project.
Via vrijwillige chauffeurs willen we alle mensen die
moeilijk weg kunnen met de autonaarhun besteÍrning
brengen.

Mils een km.-bijdrage wordt zo op een haalbare manier
aan een nood tegemoetgekomen.
Zie er maar naar uit en

... wie weet maakt U er gebruik van.

Uv welzin, onze <org!
De Voorzitter.
De Jonghe Bernad

minder-mobiel = al wie met het zich verplaatsen moeite heeft.
mobiliteit = het bewegen, het zich kunnen verplaatsen.
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AKTTVITEITENKALENDER

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

iedere maandag zijn er volksdansen in de cafetaria van de gemeenteschool van 1,1 uur tot l? uur.

ingericht door KBG Zuienkerke

iedere dindagnamiddag in "Boldershof' kaafthamiddag KGB Zuienkerke

iedere dinsdagavond vanaf 2l u volleybal door VLM

woensdagnamiddag ( om de l4 dagen) kaartnamiddag in het sportcentrum van Meetkerke voor leden

van de Bond der gepensioneerden van Meetkerke

iedere donderdagavond ping-pong in de gemeentelijke sportzaal om 20 uur

elke lste en 3de donderdag van de maand naailes in de Bommel van 20 tot 22.30 u'rr, BGJG

Nieuwmunster

elke2deen 4d€ donderdagvan de maand tumen in de Bommelvan 20 tot 2l uur, BGJG Nieuwmunster

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

OKTOBER 1997

trijdag l7 oktoberl997 Fondue avond KVLV Zuienkerke
cafetaria gemeenteschool om 19.45 u.

vrijdag 17 oktober 1997 ontvangst van de nieuwe inwoners in het gemeente-

huis vanaf 20 uur

zaterdag 18 oktober 1997 voetbal transport De Rese om 15 uur
sPoncentrum Meetkerke

zaterdag l8 oktober 1997 volleybal in de gemeentelijke sportzaal
I I uur B-jeugdjongens Mehoni - Panasonic Gistel
13.30u D-jeugd meisjes Mehoni - VK. Dudzele
l5 uuÍ D-jeugdjongens Mehoni - Panasonic Gistel
16.30u C-jeugd meisjes Mehoni - Panasonic Gistel
18.30u C-jeugdjongens Mehoni - Kanaries Sijsele

zondaq 19 oktober 1997 volleybal in de gemeentelijke sportzaal
l8 uur B-jeugd meisjes Mehoni - Apollo Koekelare
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dinstlag 2l oktober 1997 Yoga - KVLV Nieuwmunster in De Bommel
20 uur - lesgeefster Patsy Bruggeman

tlinslag 2) oktober 1997 'Palliatieve zorg" KVLV Meetkerke in het
sportcentrum om 13.30 uur

:.ute ag 25 oktoher 1997 Meulemeesterboys +30 - Vet.Blankenberge
20 uuÍ De Haan

:atetdds 25 okïober 1997 volleybal in de gemeentelijke sportzaal
16u 2de prov. dames Mehonie - Sportiva
Langemark
20u 2deprov.heren Mehonie - Volley Bredene I

;«terdag 25 oktober 1997 mossel- en hutsepotsouper

aotldag 26 oktober 1997 parochieraad Nieuwmunster in de Bommel

t ridag 3l okÍobet 1997 MeulemeesteÍboys - Café DenAs
2l uuÍ Zeebrugge

NOVEMBER 1997

:dtetdag I norember 1997 volleybal in de gemeentelijke sportzaal
ll u B-jeugd.jongens N{ehoni-Jump
Middelkerke
13.30u D-.jeugd meisies Mehoni-Ruvo Rudderv.
16.30u C-jeugd meisjes Mehoni-Apollo Koekelare

:otlddg 2 noNember 1997 volleybal in de gemeentelijke sportzaal
l8 u. B-Jeugd meisjes Mehoni-Volley Team Knokke

laterdag I november 1997 kaaning Meulemeesterboys in de cafetaria

donderdag 13 notember 1997 Agra "Alrijd of nooit tijd" KVLV Zuienkerke
20 u. cafetaria gemeenteschool

víjdag 11 norember 1997 Meulemeesterboys - De Klokle om 2l uur te
Zeebrugge

vudag l1 november 1997 kaarting van het cyclo- Ateam in de cafetaria
van de gemeenteschool

zaterdag 15 november 1997 volleybal in de gemeentelijke sportzaal
I I u B-jeugd jongens Mehoni-Tievolley Tielr
I 3.30u D-jeugd jonSens Mehoni-Ova Assebroek
l6 u 2de prov.dames Mehoni-Smashing Brugge
20 u 2de prov.heren Mehoni-Eervo Eernegem
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madndag l7 november 1997 kookles "feestmenu om te watertanden"
in zaal de Bommel om 19 uur - KVLV Nieuwm.

maandag 17 november 1997 Grootoudersfeest in de feestzaal van de vrte
basisschool Zuienkerke van 10.30 tot 16 uur
10.30 opendeur in de kleuterklas
I L30 aperitief
12.00 feestmaal voor kinderen en grootouders
14.00 koffietafel + gezellig samenzln in samen

werking met KBG Zuienkerke
vooraf inschrijven op school 42.65.29 of via
de bestuursleden van KBG

dhsdag l8 oNember 1997 yoga in zaal De Bommel om 20 uur
KVLV Nieuwmunster

woensddg l9 noriember 1997 algemene vergadering KBG Zuienkerke in
Boldershofom 14 uur met medewerking
gemeentebestuur en OCMW

weekend van 2l tot 23
november 1997

promotieweekend Hengelhoef - Houthalen
organisatie vakantiegenoegens Zuienkerke
inlichtingen: 050/33 27 38

vrijdag 21 owmber 1997 jaarlijkse worstenkaarting KBG Zuienkerke
vanaf l4 uur in het Boldershof.

zaterdag 22 november I997 feestvieÍing KBG Zuienkerke - H.Mis om I 1 uur
souper om 13 uur in zaal Boldershof

?sterdaq 22 notie bet 1997 volleybal in de gemeentelijke sportzaal
l6u 2de prov.dames B Mehoni-Gidas Gits
20u 2de prov.heren Mehoni-Jovo Knokke

zondag 23 november 1997 volleybal in de gemeentelijke sportzaal
18 u B-jeugd meisjes Mehoni-Woumen
Diksmuide

xaterdag 29 november 1997 volleybal in de gemeentelijke sportzaal
I lu B-jeugdjongens Mehoni-Olva Assebroek
13.30u D-jeugd meisjes Mehoni-SIovo Brugge
l5 u D-jeugdjongens MehoniHemes Oostende
16.30u C-jeugd meisjes Mehoni-Slovo Brugge
I 8.30u C-jeugd jongens Mehoni-Volley Bredene

maandag 21 november 1997 kookles " feestmenu met aperitieÍhapje" in
De Bommel om 19 uuÍ - KVLV Nieuwm.

dinsdag 25 owmber 1997 Agra-cursus les I " Runje bed jfgoed"
KVLV Zuienkerke - cafetaria
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Ílit.ïclag 25 tlot'e ber 1997 yoga in zaal De Bommel om 20 uur
KVLV Nieuwmunster

rrijdog 28 novmber 1997 Meulemeesterboys - Pancho Villa om 2l uur te
Zeebrugge

lrijdag 28 november 1997 Marcassou - worstenkaarting door voetbalclub
Transport De Rese in de Nieuwe Blauwe Toren
inleg 60 fr- bieden of manillen naar keuze
start l9 uur

:ate ag 29 novemher 1997 Marcassou- worstenkaarting in de Nieuwe
Blauwe Toren om l8 uur

..atetdog 29 ovember 1997 l2de klaaskaarting van het Polderpalet.
vanat' 19 uur in de cafetaria - inleg 60 fr

.o|dag 30 november 1997 sinterklaasfeest van CM,ACV Zuienkerke in de
gemeentelijke sportzaal Zuienkerke

DECEMBER 1997

dinsdag 2 dece ber 1997 AgÍa-cursus les 2 - KVLV Zuienkerke
cafetaria gemeenteschool

dinsrlag 2 tlecenbet 1997 yoga in zaal De Bommel om 20 uur
KVLV Nieuwmunster

vijdag 5 december 1997 bietenkopwandeling
organisatie: vakantiegenoegens Zuienkerke
start 19.30 uur aan de gemeenteschool
achteraf maaltijdsoep - aan beide activiteiten
kan afzonderlijk deelgenomen worden
inlichtingen: 41.35.62

rrijdag 5 december 1997 Meulemeesterboys - De Breydel
22 uur te Zeebrugge

:ateftlaq 6 december 1997 Meulemeesterboys + 30 - Golden Ducks
19 uur De Haan

:aterdag ó december 1997 voetbal Transport De Rese om 15 uur
sportcentrum Meetkerke

:crterdag 6 december 1997 volleybal in de gemeentelijke sportzaal
I lu B-jeugdjongens Mehoni-Hermes Oostende
I 3.30uD-jeugd jonSens Mehoni-Hemes
Oostende
16 u 2de prov.dames Mehoni-VKoksijde
20u 2de prov.heren Mehoni-Kanaries Sijsele
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zondog 7 decembet 1997 volleybal in de gemeentelijke sportzaal
10.30u C-jeugd meisjes Mehoni-NieuwpooÍ

dinsdag 9 december 1997 yoga in zaal De Bommel om 20 uur
KVLV Nieuwmunster

xaterdag l3 december 1997 sportkwis georganiseerd door sportraad Zuienkerke
in de cafetaria van de gemeenteschool

dinsdag 16 december 1997 Yoga in zaal De Bommel om 20 uur
KVLV Nieuwmunster

dinsda| 16 december 1997 kerstevocatie in de St-Michielskerk om 10.35 u
organisatie vrije basisschool Zuienkerke

woensdag 17 december 1997 Kerstfeest van KVLV Zuienkerke met bezinning
en kwis - cafetaria om l9 u.

xaterdag 20 december 1997 Kerstmarkt te Meetkerke

aaÍerdag 20 decefiber 1997 volleybal in de gemeentelUke sportzaal
l6u 2de prov.dames Mehoni-Jumpers
Middelkerke
20u 2de prov.heren Mehoni-Knack Roeselare

maandag 22 december 1997 Kerstfeest van KVLV Nieuwmunster in zaal
De Bommelom 19.30 uur

4terdag 27 december 1997 volleybal in de gemeentelijke sportzaal
I 3.30u D-jeugd meisjes MehoniSmashing
Brugge
l5u D-jeugd jongens Mehoni-Kanaries Sijsele
16.30u C-jeugd meisjes Mehoni-Smashing
Brugge
1 8.30u C-jeugd jongens Mehoni-OlvaAssebroek

4ondag 28 december 1997 volleybal iD de gemeentelijke spoÍzaal
l8u B-jeugd meisjes Mehoni-Sarrako Kortemark

maandag 29 december 1997 kerstviering KBG Zuienkerke in zaal Boldershof

]ANUARI 1998

zaterdag 3 jíxtuari 1998 volleybal in de gemeentelijke sportzaal
I 8.30u C-jeugd jongens Mehoni-VC. Loppem

zaterdaq lojanuati 1998 volleybal in de gemeentelijke sportzaal
l6u 2de prov.dames Mehoni-Elckerlyc
Zwe\ezele
20u 2de prov. heren Mehoni-Hermes Oostende
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maanddg 12 ja uai 1998 kookles " Honig - HoninSzoet " in zaal
De Bommel om 19 uur - KVLV Nieuwmunster

ditlsdag 13 januati 1998 Agra- cursus les 3 - KVLV Zuienkerke
cafetaria gemeenteschool

woe sdig l4januari 1998 "Voederhuisje timmeren" om 14utot 15.30u
in de feestzaal van de vrije basisschool
Zuienkerke
voor kinderen van 6 tot l2jaar - vooraf inschrijven
42.65.29 - deelname 50 fr.
tang en hamer meebrengen

sterdag 17 januari 1998 volleybal in de gemeentelijke sportzaal
I lu B-jeugdjongens Mehoni-Pervol Ruiselede
13.30u D-jeugd meisjes Mehoni-VT. Knokke
l5u D-jeugd jongens Mehoni-Volley De Haan
16.30 u C-jeugd meisjes Mehoni-Vï Knokke
18.30 u C-jeugd jongens Mehoni-Packo
Zedelgem

.onchg 18 januai 1998 volleybal in de gemeentelijke sportzaal
l8 u B-jeugd meisjes Mehoni- Panasonic Gistel

nmtutdag 19 _januari 1998 kookles " ln het teken van het Belgisch lam" in
zaal De Bommel om l9 uur - KVLV NieuwmunsteÍ

ditsdag 20 januari 1998 Agra-cursusles KVLV Zuienkerke
cafetaria gemeenteschool

sterdag 2l januari 1998 volleybal in de gemeentelijke sportzaal
10u C-jeugd jongens Mehoni-Rembert Torhout
l6u 2de prov. dames Mehoni- Iris Woumen
Diksm.
20.30u 2de prov. Heren Mehoni-Jokavo
Kachtem

aaterdag 3l januari 1998 volleybal in de gemeentelijke sportzaal
l6u 2de prov.dames Mehoni-Kanaries Sijsele
20u 2de prov. heren Mehoni- Olva Assebroek

OPROEP AAN AL DE VDRENIGINGEN
STAUR ONS AW bARKALENDER

WIJ PABUCEREN ZE GRATIS
ARTIKELS BINNEN VOOR 15 JANUARI 1998
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HET POLDERKRANTJE: reclame 1998

NAAM:

ADRES:

TEL.: ........................

a) wenst reclame te plaatsen in het polderkrantje op de volgende manier:

I 2.000 .Í ftt t1k

1/2 blad : ó.000.1rct11k

1/4 blad : 3.000.liai1k
l/8 hlatl : l.st)t) -tii /tl

prijs kaft : bLitenkattt : 15.000 frank
prijs kdÍt : binnenkort: 7.500.Ínl,tk

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

c) voegt hierbij de volledige reclame
voegt hierbij het logo en / ofde foto en/of de tekening en vermeldt hieronder de tekst.

TEKST:

handtekenins

Ind.icn U voor 1998 opnieuw wenst te adverteren, gelieve dit
blad in te vullen en af te geven vóór

20 december 1997.



Uw lening

rond

20 minuten.

Gemeentekrediet
VOF BONTE, PARDO
Westkapelse Steenweg 27
8380 DUDZELE (Brugge)
Tel. 05U59 99 63 . Fax 050/59 9í 85

Meetkerkestraat 't4

8377 Zuienketke
Tel. 050/41 28 06

domeskopsolon

CDltCtD
de deckèr chontol

kerkstroot l8 - 8377 Zuienkerke
telefoon 050/41 84 14

@ 3.eJIïTLEMEESTER
8V&q ÀÀNNEMERSSEDRIJF

oPENBARE en PRIVATE wERKEN

Atunl1- éh wè!.aiwe*cn. AftmaÍ en rioleinslwrk n.
Aanléqeèn ron opntun, pa*inss en t ascn.
I2vddv tteenslaB, zann a kel@tne.
lzvoén èt plattsn eat cikmes cn s.ptiíhe prt^

oo.l!nd!..r.!nsg -837,Zt EI{KEFKE-HOUÍAVE
T!1. 050131 67 I l - taobllotooí 07523 5N 72 ' Í.Lla, oílBt 02 8t

Kopsolon domes en heren
zonnebonk

COIFFEURE YVETTE
SPECIALITEIÏ SNIT EN BRUSHING

O PSTE EKKAPSELS

Tel. 050/54 45 79
Conodezenstroot 88

8380 Lissewege

Polderelectro
Romain Liebaert-Willaert
Heerweg 20 - 8377 Zuienkerke

Radio & TV technicus
OFFICIELE PHILIPS DEALER

Eigen hersteldienst: tel.050/32 03 80

BANKtÀ
K'

kan het niet.



-v
MELDINGSKAART

Het geb€uÍ ma4r al te vaak dat er iets defekt ofbeschadigd is.
Om dit op een ietwat vluggere manier op te lossen, is hier de meldingskaart.
Kortom : wanneer bl u in de buuÍ de openbarc verlichting defeld is, het wegdek beschadigd is,
riolen verstopt zijÍr, er muskusratten zijn, knip dan deze bon uit , vul het duidelijk en voiledig in en

stuur het op naar het gemeeltebestuur, Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke.
Voor &ingende gevallen kan u ook bellen naar de technische dienst op nurDmer 41.75.77 of naar

het gemeentehuis op nummet 42.'70.48.

NAAM:

ADRES :

MELDING:


