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OPENINGSUREN GEMEÉNI-LHUIS
Het genrcnt('huis is iedero $tr'kd,rgopcn !arl9 rLLrÍ i(]t 1l utlr
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12 en 26 i.rruari 2l)ll{1.

Het gemeentehuis zàl gesloten zijn op maàndà8 1 november en dinsdag
2 november, dondeÍdag ll novembeÍ.
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GEMEENTERAAD

l. Verslag van de vorige vergadering

De gemeenteraad keurt eenparig het

verslag val de vergadering d.d. 06

juli 1999 goed.

2, KerkÍabriek St.-Bartholomeus:

begrotingswÍziging

De gemeenteraad brengt eenparig

gunstig advies uit over de begrotings

wijziginB nr I van hetdienstiaar 1999

van de Kerkf abriek St.-Bartholomeus

te Nieuwmunstet

De balansbedraagt in ontralgsicn en

uitgaven 1.718.856,-f r Het gemeente

lijk aandeel wordi verhoogd met

90.000,Jr.

3, Aanpassing bestaande

belastingsverordeningen

De gemeenteraad besiist eenpa rig de

bestaande gemeentelijke belastings_

verordeningen die nog gelden voor

het dienstjaar 1999 aan te Passen. ln-

gevolge een wijziging van dewette-

ving wordt volgende bePaling met

betrekking toi het indienen van be'

zwaren bij de Bestendige DePutatie

venangen door :

"De belasiingpllchtige kan een be'

zlr,aar indienen tegen deze belasting

bij het College van Burgemeestet en

Schepenen". Het bezwaarschrifi

moet gemotiveerd zijn en schriftelijk

worden ingediend.

4. Bouwverordening inzake de

installalie van hemelwaterputten

en inf iltratievoorzieningen

De gemeenteraad keurteenPari8 een

boun'r,erordening goed w aarbi j yoor

nieuwbouw en vernieuwbour\' \'an

woongelegenieden met een horizon-

tale dakopperv la kte groter \'.1n 50 m:

de bourvheer ofeigenaar verplicht is

een hemelwaierput met eerl inlrcud

aÍhankelijk van de opgegeverr dak-

opperYlàkte, en met een minirnile

inhoud \'an 3 m'. of een irrÍilkatie

voorziening te install€ren.

5. verordening inzake af zonderliike

huisaansluitingen voor nieuwbouw

en voor vernieuwbouw voor de

gescheiden aÍvoer van aÍvalwaler

en hemelwater

De gemeenieraad keurt eenpaig de

vcrordening goed inzake afzonder

Iijke huisaansluitingen voor nieuw_

bouw en veÍnieuwbouw voor de 8e-

schelden afvoer van afvah^,ater en

hemelwater goed, waarbij de afvoer

van hemelwater naar een gemengd

sielsel slechts wordt toegelaten bij

ontstentenis van een infiltratie-

voorziening, een gracht/ een oPPer-

vlaktewater of een regenweder

afvoerleiding.

6. Cemeentelillie subsidie voor de

aanleg van een hemelwaterput en/
of inf ilhatievoorziening

De g!'meenteraad keurt eenPari8 een

gemeentelitke sr.rbsidieregeling goed

\ ooÍ de inst.lllatie van een hemel_

\\.rtcrput en oi infiltratievoor-

zienins

7. Rioleringswerken Begiinhof: werken

in meer - eindaírekening

De genleent('raad keurt de u'erkefl in

nreer en de cindairekening Soed voor

e1t' nolerhgs- en opschikkingswerken

in het Besijnhoi te Nieulvmunster

De eindafrekening bedraagt:

' tota.ll der uitgeloerde werken:

I f,79.a.1;.- BT\\' inclusief

- aigemene kosten + ereloonl

3riÉ,.309-- BT\l inclusief

Eindtotaal

5.015.856.- BT\\' inclusief

De r\'erken in meer + herzienings-

bedragen : 6.11.266,-fr

B. lindenhof Zuienkerke: kosleloze

overname wegenis en vo€tpaden/

Sroenaanles en infnstrucluur-
werken. Aanpassing gemeente'

raadsbeslissing d.d. 23l'10/1997

De gemeenteraad beslist eenPari8 de

gemeenteraadsbeslissin g dd. 23 / 10 /
97 in te trekken en de wijziging van

het opmetingsplan in verband met de

over te nemen btale oppen'lakte, als-

ook het ontwerp t,an de akte van af-

stand goed te keuren.
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9, Vashlellen vergoedingen

onteigeniíg gronden langsheen de

Nieuwe SteenweS evenals h€t
vaslstellen van de vergoedinSen

voor de pachlverbrekingen

De gemeenteraad keurt eenpang de

onteiBenin8sver8oedingen evenals

de vergoedingen voor de pachtver-

brekingen van de gronden langsheen

de Nieuwe Steenweg dienstig voor

het aanleggen van de Íiolering in de

wijk Kruiskalsijde en de aansluiting

op de coliector te Zuienkerke goed.

10. Bekrachliging lijdeliike politiever'

ordening - skeelerwedstrijd

De Bemeenteraad bekrachtigt eenpa-

rig de beslissing tot het uitvaardigen

van een tijdelijke politieverordening

naar aanleiding \.an de skeelerwed-

strijd van 22 augustus 1999 in de

Vagevuurwijk.

11. Cemeenlelilke basisschool:

goedkeuring schoolwerkplan

De gemeenteÍaad keurt eenparig het

schoolwerkplan voor de gemeente

lijke basisschool goed.

12. Cemeenleliike basisschooll

uitbetalinB le€rlracht€n
middaStoezicht schooliaar 1999-
2000

De gemeenteraad keurt eenparig de

uitbetaling van het middagtoezicht

voor het schooljaar 1999-2000 goed.

13, HerzieninS interventies
brandweer op onze gemeenle

Dit punt werd aangevraagd door

raadslid Wim Cools.

Het advies van de gemeenteraad

werd aan de Gouverneur over8e-

maakt die zijn definitief vooÍstel aan

de Minister van Binnenlandse Zaken

overmaakte op 15 / 07l 1999. Nu moet

worden gewacht op de aÍbakening

van de zones door de Minister,

De buÍgemeesteÍ wenst er op te wii
zen dat Zuienkerke, die vÍoeger be-

schermd werd door de brandweeÍ-

dienst van Brugge en sinds 01/01/

1986 door de brandweer van De

Haan, meerdere maal heeft onder-

handeld om tot een samenwerkings-

overeenkomst te komen met de

brandweer van De Haan en Bru8ge

waarbij een gedeelte van Zuienl€rke

(o.a. de Vagevuurwijk) door Brugge

zou bediend worden. De onderhan-

delingen zijn steeds zonder gevolg

Bebleven.

Op de vraag aan raadslid Wim Cools

oÍhijhet eensluidend advies van 19l

05/1999 wenst te wijzigen, blijkt hij

akkoord te gaan om het ad\'ies te

handhaven en de beslissing van de

hogere overheid af te wachten.

Geheime zitting.
l. Gemeenlelijke basisschool :

verlenging halftïdse
loopbaanonderbreking

De gemeenteraad beslist eenpaÍig de

halftijdse loopbaanonderbreking van

mevrouw 4tu1 Coegebeur te veÍlen-

gen voor het schooljaar 1999-2000.

2. Cemeentelilke basisschool :

aanstellingen voor het schooljaar
1999-2000

Volgende aanstellingen worden een-

parig goedgekeurd:

u il he t ls6líj denpt*kel

. Trenson Pascale: kleuterleidster

voor 12l24 (werkt deeltiids)

. Coegebeur Annr onderwijzeres

voor 12124 (werkt deeltiids)

. Timmerman Tania: onderwijzeres

voot 12/24 (duobaan met An
Coegebeur)

. Van Renter8hem Nadine: Ieer

ka.ht L.O. voor 3/24
. Houtteman Sophie: onderwijzeres

voor 5/24
. VerccheuÍe Carlos: onderwiizer

voot 19 /24
. Wille Sylvie: kleuterleidster voor

12/24 (duobaan met Pascale

Trenson) en 6/24 restlestijden van

de lageÍe afdelin8

b i j zo n d e re I e e r me e st e r s

. Vande Casteele André: leermees-

ter Íooms katholieke godsdienst

voot 1,0 /24
. Houtteman Sophie: leermeester

niet-conÍessionele zedenleer voor

10/24 (vastbenoemd) en voor 2/
24(uitaanvullendlestijdenpakket)

Aansl e I I en I e e r kr a c h t Tia o I i - ak*o o t tl
. Tania Timmerma& onderwtzeres,

voor 6/24 aan te stellen in het ka-

der van het Tivoli-akkoord.

Aanstellen personeelslid t\or 4 t r ext/a

admín ist r at i ew on d e r st e u n in I.
. Maria CÍabeels aan te stellen voor

4 uur extra administratieve onder-

steuning.

3. Aanduiding leden in het
overlegcomité met de raad voor
maatschappeliik welzïn

De gemeenteraad duidt eenparig de

delegatie van de gemeenteÉad aan

voor het oveÍlegcomité met de mad

voor maatschappelijk welzijn.



L verslag van de vorige vergad€ring

De gemeeflteraad keurt eenParig het

verslag van de vergadering d.d. 26

augustus 1999 8oed.

2. Dossier bouwen van een loods:

goedkeuring

De gemeenteraad keurt hei PrinciPe,

ontwerp en aanbestedingsdossier

\,oor het bouwen van een loods op

de gronden achter gemeent€huis

goed. De loods zal diensiig zijn voor

het onderbrengen van gemeentelijke

voertuigen en materiaal.

De kostenraming voor de ruwbouw

en diverse afwerkingen bedraagt

4.284.4€,4,-f r BTW inclusief .

De gunning zal geschieden bij mid-

del van openbare aanbesieding.

3. tusie WH, WtR, WTAB

De gemeenteraad gaat eenparig ak_

koord te Baan met:

1) de ontbinding van de intercom-

mrrnales WIH en WITAB.

2) de fusie van de inteÍcommunales

WIER, WIH en WITAB,

3) de statutenwijziSingen van de

intercommunale WIER die ermee

gepaard gaan,

,1) de aanvullende of bijkomendebe-

noemingen van de leden van de

raad van besiuur en van het coL

lege van commissarissen van de

intercommunale WVI

4. BegrotingswÍziginS OCMW -

kennisname

De gemeente(aad neemt kennis van

de begrotingswijziging nr. 1 \'àn het

dienst'aar 1999 \,an het OCM\{.

5, Tïdeliike politiev€rordeninS n.a.v.

de oÍficiële opening van het

parochiehuis

De gemeenteraad keurt eenparis een

tijdelijke politieverordening goed

n.a.v. de officièle opening \'an het

parochiehuis.

Er geldt algemeen verkeersverbod en

parkeerverbod in de Kerkstraat te

Zuienkerke op zaterdag 25 septem-

ber 1999 r,anaf16.00 uur tot 19.00 uur

6, Kennisname politiebesluit van de

Burgemeesler n.a.v. het houden van

een motorhefÍen

De gemeenteraad neemt kennis \,an

het politiebesluit van de Butgemees_

ter d.d. 30 augustus 1999 r,aarbiieen

motortreffen op het Domein Polder-

wind te Zuienkerke op 3-1 en 5 sep-

tember 1999 niet werd toegestaan ge-

zien wegens de grootheid van de ma-

nifestatie de openbare orde en veilig

heid niet kon worden gewaarbor8d.

Gezien niet voldaan was aan de

brandyeiligheidsnormen \{'aaraan

tr,rreinen Iollr Openluchtrecreatieve

\ erblilren moeten voldoen $,ordt

e\eneens rerbod opgelegd om oP 3-

.l en I jelÍember 1999 oP het terrein

ràn het domein Polderwind te over_

nàchten ir1 tenten.

7, SlatutennijziSing lV8O.
goedkeuring

ln het kader \ an de o|ereenkomst

IL\A/ IYBO l\ enst IL\A zo llug mo-

gelijk toe te treden tot de IVBO als

vennoot B, IVBO zal op zijn beurt, re-

kening houdende met het wederke-

righeidsbeginsel, toetreden tot ILVA.

Tegeliikertijd wordt voor8esteld de

statuten te actualiseren,

De Fiemeenteraad keurt eenParig

deze statutenwijziging goed.
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I]VFOR]I4ATIE

Vanaf 1 september 1999 hebben alle

kinderen, zelfs pasgeborenen, een

geldig indnidueel Íeispàs nodig om

te reizen naarOost-Europese landen,

Cyprus en bijna alle bestemmingen

buiten Europa. De mo8elijkheid om

kinderen in te sclrijven op de reispas

van de volwassene wordt af geschaft.

Indien u dus na 31 augustus op reis

gaat met uw kindercn, dan moet u

voor uw kinderen een individueel

reispas aanvragen, ook alhebt u zelf

een geldig reispas waarop ook uw

kindercn zijn ingeschreven.

Hou er ook rekening mee dat de

PRUS

Ionger dan 12 jaar

aÍleveringstermijn voor een reispas

één maand bedraagt.

REDENEN WAAROM DEZE RE-

CF.I GEVING VERANDERT

. De afgifte van indiYiduele reis-

passen kan een belemmering zijn

bii pogin8en tot ontvoering of han-

del in kinderen.
. De intemationale richtliinen schdj-

ven een verplichte afgifte voor van

individuele reispassen. Deze Íicht-

lijnen worden binnenkoÍt bindend

voor ons land.

. De techniek om informatie optisch

of elektronisch te lezen zal op korte

termijn worden toegepast voor de

Belgische reispassen. Alleen indi-

viduele paspoorten kunnenop die

manier gelezen woÍden.

Voor de aanvraag van e€n rcispas kan

u terecht bij de DienstBevolking van

het gemeentebestuur

WAT HEBT U NODIC BU DE AAN-

VRAAC
. Vier recente pasfoto's

. Uw vervallen oude reispas of het

attest van verlies (indien u vroe-

ger al een reispas hebt Behad)

Duur Normale pro€edure (1 maand) Spoedprocedure (1 week)

1 of 2 jaar '150 frank 900 frank

12 jaar en ouder

Duur Normale procedure (1 maand) Spoedprocedure (1 week)

l jaar 750 frank 1200 frank

5jaar 1950 frank 2400 frank

EN TEN SLOTTE

Het blijft ten zeerste aangeraden om minderjaÍige kinderen diealleen of met één van de ouders reizen een s.hriftelijke

toestemming mee te Beven van beide oudèrs of Ian de ouder die hen niet vergezelt.

De handtekening(en) op deze verklaring moet(en) gelegaliseerd zijn door de gemeentelijke diensten.

NODIC



E (0501o 15 00

Polderelectro
Romain Liebaert-Willaert
Heerweg 20 - 8377 Meetkerke

Fladio & TV technicus
OFFICIELE PHILIPS DEALER

Eigen hersteldienst: tel.050/32 03 80

eorruRE yUETTE

SPECIALlTEIT

SNIT, BBUSHING EN BALLEAGES

ZONNEBANK

Tel. 050/54 45 79

Canadezenstaat 88 - 8380 Lissewege

lndustrie Zone Blauwe Toren

Blankenbergsesteenweg 350

8000 Brugge

Íe|.r 050/31 33 s1 - 050/31 78 B1

Íaxl.050/3178 82

CSM: 095/54 43 5l
Biihuis: BÍuggesteenweg 6

9900 Eeklo - Tel. 09/377 24 66

Voor de prijs van 1 bad, kan je 3 x doucher...

Reggie. Slim met energie !

Wens je meet inÍo, ieleÍoneer gÍatis

naar de eneÍgielijn 0800I61 63

IMEWO uw eneÍgieadviseur

SPECL\I-ITEIT
gourmer . fondue ' barb€(ue ' koud buffet

l. het seeke.d: rerse kip aan 't §Pit

EÍ11,1fi
He.man en In8.id \àn Xerrcbrotrck-VeÍleye

\ieuqe §teen$eg 60.8J-- ZuienkeÍke ' I€1.050/41 r3'tr
lerkoper un.{Ía PiS.rleether naluurliike §tukie r"rkeí§le§

gc'lorrn lrp donderdrg en rondagoamiddaS



Personen, die zich moeilijk kunnen

!,erplaatsen en die een opÍoep in de

bus krijgen i.\.m. een nieuwe identi-

teitskaart, kunnen telefonisch contact

opnemen met het gemeentehuis op

hetnummer 42.70.48.

Wij komen dan bij u thuis.

Dus aarzel niet en neem contact met

ons oP,

De bel)olkíngsdienst .

Binnenkort zal de dienst burgerlijke

stand van de gemeente Zuienkerke

op alle grai en waarvan de conaessie

vervallen is en niet verlengd werd,

een bordje plaatsen met het opschriÍt

einde concessie.

De families van de overled en hebben

dan tot 1 april 2000 de tijd om het

graf zerk te verwijderen.

Na 1 april wordt het grafzerk door

de technische dienst van het gemeen

tebestuur we8genomen.

Voor meer inlichtjngen kunt u steeds

contact opnemen met mevrouw

Carine Verbeke, tel-,12.70.48.

Het gemeentebestuur van Zuien-

kerke wenst het loertuig van de Tech-

nische Dienst OPEL KADET

STATIONWACEN 1600cc, bouwjaar

1987 van de hand te doen of te ver-

kopen.

De motor is nog in zeer goede staat

en de wagen heeft een blanco

keuringskaart.

Indien U gelnteresseerd bent, gelieve

uw prijsopgale onder gesloten om-

slag met de vermelding

"prljsopgave wagen TD" tebezorgen

aan het gemeentebestuur van

Zuienkerke, Kerkstraat 17 te 8377

Zuienkerke voor vrijdag 19 novem-

b€r 1999.

Het voertuig kan bezichtigd worden

op volgende data:

Woensdagmorgen 3 nooenber '1999

Dondedagnotge 4 ouembeï-1999

Vrijdagnoryen 5 kooefiber 1999

7
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OPE]VBARE IÀERKEN

De ruwbouw voor de uitbreidingvan

de school verloopt vol8ens planning

en zou tegen eind september 1999

onder dak zitten. Daarna kunnen de

werken beginnen voor de ver!\'al-

ming en sanitaire irstaliaiics, alsook

de elektrische installatie. Daarna kan

aan de verdere binnenaÍwerking ge_

werkt worden namelijk het plaki{erk,

vloeren, ramen en deuren.

Van de 2oude klaslokalen ziin de ra_

men reeds vervangen door nieurre

aluminiumramen met dubbelglas en

is ook het dak vernieu\,\ d.

Indien alles verloopt volgens PIan_

ning en de verschillende techniekers

elkaar kuinen opvolgen zou de eind-

afwerking tegen maart april onge-

\'eer moeten klaaÍ ziin.

R. De Clerck

Schepen Openbnrc Wcrkell

Op 17 september làatstleden, is er

aànbesteding geweest voor het her'

stellen, uih,lakken en bestrijken met

een dubbele slemLaag vàn de vol-

gende landboun'u'egen, dic aan her-

stelling toe zijn.

Duinenstraat (gedeelte achter

ManègeSanders tot in de lstebocht)

Wenduinestraat (volledig)

Vaaristraat

Bontepoortstraat

Molenweg vanaf brug or er

Blankenbergse Vaart tot aan de grens

met Brugge

Biezenstraat vanaf de grens met

Brugge tot aan de Molenweg.

De laagste aanbiedingsprijs bedroeg

4.062.ó84 frank BTW. Inbe8rePen,

door de firma Aswebo.

''_a goedkeuring r an de provincieen

indien het §eer het nog toelaat, zou-

den de werken nogbegin November

uitge\ oerd Norden.

R. De Clerck

Sdtpen Openbare Werken

UITBREIDEN CEMTTNÍEIIKE BAS]§§EHQCI
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De technische dienst van de ge-

meente isbezig aan het aÍkuisen, heÍ

stellen, instrijken en schilderen van

de ingangspoort van het Begijnhof.

Het grondig afkulsen van de oude

verÍlagen is gedaan en nu moeten de

muren nog hersteld en ingestreken

worden met een isolerende laag te-

gen het indringende water

Daarna worden ze met een derora-

tieve waterdichte af werkingslaag be-

handeld zodat de ingangsboog een

mooie inkom geeft aan de ver-

nieuwde straat,

R. De Clerck

S chepefi Opetfu n rc W e rke t t Ap de ÍaÍa ngangsboog Beginhof Íe Nteuwrr'unsret

De werken 2d" fase aan de kerktoren

zijn nog volop bezig. De torenspits

metboven op het vemieuwd kruis en

nieuwe windhaan is reeds afgewerkt.

Ook werd er binnen de toren een

nieuwe plankenvloer aangelegd om-

dat de oude vloer totaal veÍsleten

Nu is men bezig het metselwerk van

de toren te herstellen, te reinigen en

te helvoegen,

Twee nieuwe wijzerplaten van het

uurwerk moeten ook no8 Seplaatst

worden,

In de klokkentoren werd een klein

klokje ontdekt, dat Been dienst meer

doet, en hetjaartal 1743 draagt.

Het deed vroeger dienst als noodklok

en als inklepklokje om de

telaatkomers aan te manen zich te

rePPen.

Dit klokje is naar beneden gehaald,

het lr,ordt opgekuist en zal gemon

teerd worden op een klokkenstoel, te

maken door de Technische dienstvan

de gemeente, en zal dan tentoonge-

steld $,orden langs achter in de kerk

om ermee het jaar 2000 in te luiden.

R. De Clerck

Schepell Opcfi bar Werken

HET BEGTfNHOT rrOPSCHIKKINCSWMKTN
NiEUWMUNSÏIR
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MILIEU

Sed€rt 1 juni 1999 kunt u voor het

installeren van een regenwaterPut in

een bestaande woning of in geval van

vernieuwbou\, \'an wonin8en een

subsidie krijgen-

Voorlt,aardc is Wel dat het water bin-

nenshuis wordt gebruikt (WC, u'as-

machine,..)

Hoeveel?

De gemeentelijke subsidie bedraaBt 1

frank/per liter voor een vernieuw_

bouw en 2 frank/per liter voor een

bestaande woning met een maxi-

mum van 50% van de bewezen kos-

ten ofeen maximum van 10.000 fr
De put moet minimaal 3mr Sroot ziin.

Uw proÍijt?

Naast het voordeel van deze subsi

die, kuni u door het gebruik van re_

genwater besparen oP de l\'ater-

factuuÍ en de iaarlijkse ah'alrrater

heffing van VMM.

Een ecologische oplossin8, die u snel

terugverdient.

Een verplichting?

De keuze voor een regenwaterput in

een bestaande woning is vijblijvend.

In geval van nieuwbouw en

vernieuwbouw van een bestaande

r\ oning is een regenwaterput ver-

plicht

Enkel L,ij r ernieuwbouw is een ge

meentel jke Premie voorzien.

Bit nieur\tour\ is sedert 1 ,uli 1999

ook de ges.heiden afloer \'an regen-

en àf\.ah\ ater \ erplicht.

Ieder iaar krijBen onze landbouw_

wegen het zlr'aar te verdLrren. De

slechtste periode is in de herfst door

het mestvoeren, de maïsoogst, het

ploegwerk e.a.

Aan onze landboun'ers en loon

werkers wordt nogmaals met aan

drang gevraagd, na het bevuilen van

de weg, deze met alle mogelijke mid-

deien op te kuisen.

Onze gemeentelijke politie en rijks-

wacht zullen toezicht uitoeienen en

slechts na een te|ergeefse

verwittiging pioces-\'erbaal oPma_

ken en de hulp van debrand\\'eer in_

roepen. Hopelijk is dit niet nodigl

lk doe een warme oproep tot iedere

weggebruiket onze i{egen zo ProPer

mogelijk te houden u,at leidt tot neer

t)eiligluit).

Het mag ook gezegd dat de gemeente

jaailijks miljoenen uitgeeft vooÍ her-

stei, onderhoud en vemieuwen van

onze landbouwwegen, die één der

beste uit de provincie zijn.

H.C ypers

BrtgenPester

10
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CUUTUUR

Op 14 en 15en 21en 22 au8ustus was

er voor de tweede maal Kunstroute

te Zuienkerke.

Zoals de eersteeditie in 1998 was dit

initiatief e€n groot succes. Nieuw was

het centraal informatiepunt waaÍ var

elke de€lnemende kunstenaarenkele

werken tentoongesteld werden,

Er werden werken tentoongesteld in

"De Grote Stove" Zuienkerke

vzw Moeder van Vrede - Meetkerke

De Maere - Houtave

De Bommel - Nieuwmunster

Graag danken lrijiedereen die op de

één of andere manier mede§erking

verleende om deze Kunstroute |lot
te laten verlopen.

Dec hntftond

op de Íoior dee/nemende kunslenooÍs mel de vootziflet cuhuutood

JDUGD

Voor het Broot verlof vanjuliaugus

tus heeft het bestuur van de speel

pleinwerkinB een nieuwe en veilige

voetbaltafel alsook een poolbiljart en

een pingpongtàfel aangckocht voor

het geval het weer tegenvalt, maar dit

r\as zeker niet het geval.

Ook allerhande nieulr' knutsel

materiaal is er bijgekomen voor de

binnena.tiviteiten. maar deze zomer

ls het buiten gebruikt in de open

Iegertent.

Andere actiYiteiten buiten het speel-

plein wàren hei bezoek aan de

bowling en het rolschaatsen

Brugge en het speeldorp

Lapscheure.

De 2-daagse overnachting voor de

kinderen vanaf het 2de leerjaar was

oPnieuw een sucaes.

's Avonds werd er gedanst of aller-

in

in

]l
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ha de spelletjes gedaan en er werd

geslapen in één grote tent Plus enkele

kleine eigen tentjes.

Juli was goed \.oor een gemiddelde

van 98 kinderen per dag en in augus_

tus waren er gemiddeld 85 aanwezig,

wat gemiddeld 7 à 8 kinderen meer

was dan vorig jaar. Topdag was 142

kinderen.

Er is opnieuw speelplein_

weÍking geduïende de heÍfst-

vàkantie van dinsdag 2 tot en

meivrijdag 5 novembeÍ 1999.

Na het opruimen van de speelPleilÈ

werking zijr, er verschillende kle'

dingstukken achtergebleven Ian de

kinderen. Aan de ouders rvordt dan

ook gevraagd deze zo spoedig mo'

gelijk af te halen bij Marleen

Caelenberghe en dit na telefonische

afspÍaak 050/31.19.21.

R. De Clerck

Voaftitter

Op 1 september 99 gingen de lessen

Hakko-Ryu Ju-Jutsu te Zuienkerke

opnieuw van §taÍt.

Hakko-Ryu Ju-Jutsu is een traditio-

nele Japanse zelÍverdedigingskunst,

gebaseerd op de kracht van de aan_

valler Ben ie jong of oud, dik of dun.

vrouw of màn, deze zelfvelde-

digingskunst kan iedereen aanleren

op eigen temPo en zonder veÍPli.h_

tingen.!

Hebjezin in een gÍatis proefles, dan

ben je welkom ir sportkledij.

De Iessen vinden plaats in de 8e_

meenteliike sportzaal van

Zuienkerke, elke woensdag van

19.30 uur tot 21 uuÍ.

De lessen ziin toegankelijkvoor ieder-

een lanaf 12 jaar (ook voh4assenen

ziin welkom).

Voor meer info kun je terecht bij

Jacques Bultinck: CSM 075/91.1:.13

of tiidens de trairinB.

Inschrijren kan nog sieeds : de in-

schrijung \ mr een jaarbedraagt3000

Bei. (in(lusief \ erzekering).

De organisatie \an de lessengebeuÍt

in samen\lerking met het Semeente-

bestuur van Zuienkerke in het kader

Ían het SlF-proiect voor jongeren-

De sif-bus is ook gedurende het

schooljaar elke vrijdagavond oPenj

behalve op vdjdag 5 novemberis de

bus gesloten wegens ÍuiÍ van de

iongeÍengÍoep; allen daarheenl

Tiidens de herfstvakantie is de bus

ook op woensdagavond oPen. Daar-

naast zal in de vakantie ook verder

Bewerkt worden aan de inrichting

12

van de bus en plannen r\ e een "grote

kuis":

Handige Harrv's en kuismaniakken

zijn van harte welkoml

Dejuistedata zullen uithangen in de

bus.

We zoeken dringend nog vrijlvilligers

die de bus op vrijdaga\.ond willen

open houden I

\roori{aarden minimum 16 jaar zijn

en een beetje verantwoordelijkheids-

gevoel hebben.

Kandidaat-vrijwilligers: noteer je

naam op de kalender in debus. Meer

info bij Inez CodeÍis tel. 42.70.48.



Binnenkort zal ook Zuienkerke een

jeugdraad hebben. Alle jongeren die

inspraak voor jongeren op vlak van

het gemeentelijk beleid beiangrijk

vinden en geinteresseerd ziin om mee

te draaien in een ieugdÉad kunnen

contact opnemen met Inez Goderis,

tel. 42.70.48.

OiVDERWIJS
Ilt i§ tl\r lltvÉ\Nlw/ I 7l í u tNt :r r{tr!{G E
De meeste cu$ussm zijn zowel's avonds als overdag.

N RFKF,NFN

1 of 2 maal per week, jaaicursus

. Rekenen opfrissen * Voorbereiden op Tweede Kans Onderwijs

. Voorberciden op examens. * Rekenen met de Euro. * Beginners en gevorderden.

O LEZEN EN SCHRUVEN

1 of 2 maal per week,jaarcursus

D NIETJWE WOORDEN LEREN

1 maal per week, voor4 weken.

- CUIDO CEZELLE

1 maal per week, voor 6 weken NIEUW

O SAMEN BOEKEN LEZEN

1 maal per week, vooÍ 4 weken N..IEUW

O SAMENVATTEN VOOR EXAMENS

1 maal per week, voor 8 weken NIEUW

O VLOT EN CORRECT SCHRUVEN

1 maal per week, jaarcursus

D WERKWOORDEN

1 maal per week, voor 10 weken NIEUW

] ZINSONTLEDING

1 maal peÍ week, voor 6 weken NIEUW

O NEDERLANDS VOOR ANDERSTALICEN

Nederlands spreken : 2 of3 maalper week, jaarcursus

Nederlands lezen en schrijven : 1 maalper week,jaarcursus

NIEUW I ook 's avonds
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ZEKERDER VAN ]EZELF

l maal per week, voor 17 weken

DURVEN SPREKEN IN GROEP

1 maal peÍ week, voor 9 weken

VRTF,NDEN MAKEN, VRIENDEN

HOIJDEN

1 maal per week, voor 9 weken

RUWUS

1 maal per week, voor 5 weken

je hebt wel je rijbewijs, maar hoe zit

die wegcode weer in elkaar?

BASISCURSUS'JE GEZONDHEID"

l maalper week, voor 15 weken

BASISCURSUS "KUNST EN CUL-

TUUR"

1 maai per week, voor 15 weken

HET NIEUWS VAN DE DAC

1 maal per rveek, Yoor i0 weken

NIEUW

Dageliiks nieuws van t\', radio en

kranten ivordt in groep besproken

VOEL ]U IE NOC VEILIC IN JE

BUURT ?

1 maal per week, t,oor 5 Íeken

NIEUW

. lessen vàn 2,5 uur

. alle cursussen zijn GRATIS

. je mag geen verdere opleiding

gevolSd hebben

. je mag niet meer schoolplichtig

zijn

. ie leert in een gezellige sÍeer en

in een kleine groep

. inschrijven kanhethele jaardooÍ,

ook vooÍ jaaïauÍsussen!

. er i5 vriistelling van stemPel-

(ontrole

. eris betaald educatief verloÍ mo-

geliik
. inschÍiiven is zeer eenvoudig : ge-

rvoon bellen oÍ langskomen

I\ IIZER GEEFT OOK CURSUSSEN

I\ BEER\E\Í

BL1\KE\BERGE, TORHOUT,

K\OKKE.HEIST EN ZEDELGEM.

BTBLIOTHEEK

JEUGD

LEESBOEKEN

Luchtpost

VOLWASSENEN

INFORMATIEVE BOEKEN

TITEL

Top 100 van het Belgisch voetbal

Game, seten match: tennis in BelSiè

Kroniek van 100 jaar Europese koningshuizen

Als je huid je lieÍ is: huidverbetering

14

Pieter Aspe

AUTEUR

Walter Pauli en jan Wauiers

Marc Lerouge

Jan Van den Berghe

Hannie Hakze

EEN CREEP UIT DË AANWINSTEN



De Crielse keulen: meer dan 400 smaLelijke

en authentieke Íecepten

Woordenboek van voornamen

ROMANS

Dubbelliefde

Volgens Maria Magdalena

Hannibal

Elementaire deeltjes

Voor je gaat slapen

De betovering

Manousos Daskalogiannis

l. Van Der Schaar

Adriaan Van Dis

Marianne Fredriksson

Thomas HarÍis

Michel Houellebecq

Linn Ullmann

Alan Hollinghurst

U kunt ook rechtstreeks een bedrag

storien op het rekeningnummer van

000.0000011-11 of op het rekening-

nummer 523-0400712-80.

Bedragen vanaf 1.000 frank zijn fis-

caal afhekbaar.

Wij rekenen ook dit jaar op uw steun.

Medewerkers aan de Íinanciële actie

zljn steeds welkom en nemen het best

contact op met de verantwooÍdelijke

van hun gemeente.

Haulope:

Ludwlg Vanderbeke (tel. 41.23.89)

Meelkerke:

Henri Cuypers (te1.32.00.72)

Er worden wenskaarten en een Bemard Dejonghe (te1.41.50.66)

potlodensetverkocht(200frank). Zuienkerke:

Rond de periode van 11 novembq 
Jeannine Samijn (tel. 41.19.35) en

1999 zullen onze medewerkeÍs u vra- Martine Van Loocke (tel. 39.15.05)
gen om onze actie te steunen.

DtrRDEWDRELD
I I I I I I Faltr ' ll I llr.'(rli!I íNlrv/ I I 7.1§tó-
Beste Zuienkerkenaat

Harde,.onfionterende affiches, dat is

het handelsmerk van de 11.11.11. ac-

tie. Ook ditjaar làat ze niets aan dui-

delljkheid over Een lndiase vader

kijkt ons doordringend aan. Het dode

kind in zijn armen is niet toevallig ge

sto en, niet "zomaar verongelukt".

Was het kind in België geboren, dan

blaakte het wellicht van gezondheid.

Het is één van de miljoenen slachtof-

fers van de schandeliike klooÍtussen

rijk en arm in onze wereld.

Elkeda8 sterven inde Derde Wereld

30.000 kinderen van honger en ont

bering. Het ls alsoÍer 600 bussen vol

kinderen in een ravijn rijden. Elke

dag. Toch is dit geen voorpagina-

nieuws. Celdt er geen rampenplan.

Alsof iedereen zich erbij neerlegt-

De 25.000 vrijwilligers die voor

11.11.11. de straat opkomen, leggen

zich er alvast niet bij neer Ze vinden

datwehetjaar2000 niet fuivend kun-

nen ingaan, zonder iets te doen aan

de nog altijd groeiende klooÍ tussen

rijk en schrijnend arm.

Al te gemakkelijk vergeten we dat 1

miljard mensen moeten overleven

net minderdan l dollarperdag, dat

840 miljoen mensen honger lijden.

Ook dit jaar steunt 11.11.11-

Zuienkerke de jaarlijkse 11.11.11- ac-

tie van het Nationaal Centrum voor

Ontw i kke linB ssam en w e r k i ng
(NCOS).
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Ploolsen von
àlle ponnen- en leiendoken, plotte doken,
dokromen en dokgoten
(renovotie en nieuwbouw)
Alle houten kopconslruclies
& isoleren von zolders
Bezetten von gevels met leien,
menuiserite-ploten, tespo-ploten & glosol-ploien

Vriibliivende & kosteloze priisopgove

Geregistneerd & erkend oonnemer

IO ioor woorborg op AILE WERKEN

Fernond
Geve!- & Dokwerken

Louogie
Brugseboon I

8420 Klemskerke (De Hoonl
Te!. & FoxO59l23 3872 - GSM 075n4 26 59

à
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SPORT ^81\ TE TIJD14?L

Op 3, ,l en 5 september ll. hàd het

kampioenschap van Belgiè op hei ij-

zeren gaaibord plaats te Zuienkeike.

De inrichters André Verté. Cilberi

Goethals, Maurits PÍiem, Will),

Verburgh en Nico Vandenabeele mo-

gen met fierheid terugblikken op een

geslaagde inrichting. Niet minder

dan 95 ploegen van 5 bolders of bol-

sters en 100 jon8eren k$,amen naar

Zuienkerke afgezakt om hun favo

riete sport te beo€fenen. Het $ erd een

sportieve strijd voor de begeerde

truien en medailles. Uiteindeliik

sleepten de mannen van café De

Zwaàn uit Heist de meest punten in

de wacht. Bijde dames waren het de

bolsters van Komen en Caan uit
Maldegem-Donl die met de bloemen

naar huis gingen. Individueel moch-

ten Roger Smet uit Sint-Niklaas,

Maria Dobbelaerc uit Sint-Michiels en

bij de jeugd Luc Sinnaeve uit Slni-

M ichiels en Iessica Vandenberghe uit

Zuienkerke mei de meeste punten

victorie kraaien. Iessica mag terecht

fier zijn op haarprestatie: zijbehàalde

20 punien, evenveel als de laurenat

bij de mannL,n, en dit voor iemand die

\'oor de eerste maal op een bolbaan

stond.

Wij danken alle deelnemers vooÍ hun

sportieve prestatie en wensen alle

kampioenen proficiat met de be-

haalde rcsultaten.

De ifilichters

Op de Íalo: winnoo$ en iníichle$ gaoibalkompioenschop en hel gemeenlebesluut

De sportraad Zuienkerke vzw. orga-

niseeriop zàterdag 11 decembeÍ1999

voor de 13e maal een sportquiz met

zowel theoretische quizvragen als

Praktische Proeven.

De quiz taat door in de cafetaria en

de sportzaal van de gemeenteschool

te Zuienkerke, Nieu$,e Steenweg 37

en start om 20 h.

Wij sporendan ook alle verenigingen

aan om een ploe8 samen te stellen.

Per ploeg moeten minimum 3 en

maximum 5leden afgeYaardigd wor-

den.

Een verenigirg kan met meerdere

ploegen deelnemel Me geer lid is

van een vereniSing en wenst deel te

nemen kan gerust met enkele vrien-

den een ploeg vormen.

De deelnameprijs bedraagt 200 Bef

per ploeg.

Er zijn mooie geldprijzen te wiruen

die ten goede komen kunnen komen

aan de kas van uw \.ereniging,

17
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Er wordt een afzonderlijke prijs voor-

zien voor de eerste Zulenkerkse

p1oeg. Men kan zich laten inschriiven

als Zuienkerkse ploeg als minstens

drie deelnemers van de Ploeg in

Zuienlerke woonachtig zijn.

Op zonda8 19 september 1999 warcn

we samen om KVLV Nieuwmunster

te vieren, die 75 ,aar bestaat.

"75 IAAR" is de leeÍtijd om van je

pensioen en je rust te Eenieten maar

voor KVLV ook het moment om zich

te bezinnen en vo1 frisse moed

nieuwe uitdagingen aan te durven,

aldus E.H. P Dejonghe.

Om 10 u was er een sfeerlolle

euchaÍistieviering oP8edragen dool

U kan zich vooraf laten inschrijven bij

de bestuursleden van de Sportraad

ofwel de avond zelf.

Ook supporters zijn van harte t,el_

kom.

Iklichtinlen bij :

Voozitlet Alain De VIieShe

tel.41.55.42

Secrctaris Fru ky Goethals

te|.41 .8 1.87

Íi!

E.H. P Dejonghe, provinciaal proost

\.an de landelijke gilden, en geassis

teerd door Zr Lu.

Klein en groot mocht meevieren. OP

deze manier werd het werk en het

gezin van de KVLV vrouwen in deze

typische landelijke gilden in de kii-

ker gezet.

Na de mis, op de receptie rlas er tijd

voor een gezellige babbel. De heer

Bernard Decuyper, provincieraadslid

relkie er de medailles uit aan de be_

stuursleden van nu en van toen, die

zich velejaren vooÍ de KVLV hebben

ingezet.

Er 1\ as ook een feestmaaltijd ! oorzien

in het Smisje.

De aànl\ ezige leden konden er genie_

ten rPn een fijn en Verzorgd menu,

Francitc Loyso

Beshnrslid KVLV

I
75 iaar KVLV is een waar verhaal

van mensen. Een verhaal van harde

noeste werkeÍs die het zaad tot

vrucht veÍbouwden en veÍbouw€n.

Tot bron van leven voor ons, en de

aÍbeid woÍdt een'gebed' van dank,

omdat we aan dat wondeÍ kunnen

en mogen meehelPen Iedere dag

opnieuw.Op de falo : besÍuwleden K/LV Nteuwmunstet

r8
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KVLV IS ER OOK VOOR JOUI

Want:

- jijbent een vrouw van ons dorp

- jij houdt ervan andere vrouvr'en te

oI1tmoeten

- jij wil iets bijleren op een aange-

name manier

- jijhebt su8gesties wat nog allemaal

zou kunnen gebeuren in ons dorp

je krijgt van kvlv :

- een boeiend maandblad "eigen

aard"

- uitnodigingen voor alle activiteiten

- inspraak in programma en bestuur

- contaaten met vele anderen

boeiënde vÍouwen

Geboeid? Neem contact op met

Nicole Quintens-Deplancke, tel.
.11.48.54

Monique Bode-Bossaert, tel. 42.66.58

In de hoop dat u op deze uitnodiging

ingaat om KVLV wat beter te leren

kennen, groeten wii U vriendeliik ií
naam van heel KVLV Nieuwmunster.

Terwijl de ledenwerving volop aan de

gang is (geinteresseerden kunnen

zich nog altijd melden),pianthet DF-

ZuienkeÍke een interessante Herfst-

activiteit.

Op zaterdag 27 november 1999

brengt het DF een geleid bezoek aan

de retrospectieve van Frits van den

Berghe in het PMMK (Provinciaal

Museum voor Moderne Kunst)

Romeshaat 11 te Oostende.

Frits van den Berghe (Gent 3 april

1883 23 september 1939) behoorde

met o.à. Permeke en G. De Smei ioi

de tweede groep \'an de Latemse

school.

PÍaktis.h

Vertrek aan depastorie om 13.30 uur.

Het vervoer gebeurt met privé-i{'a-

gens, zodat er ook een aantal plaat-

sen beschikbaar zijn voor hen die niet

over eigen venoer beschikken (wel

verwittiSen a.u.b.).

Rondleiding mei gids voorzien om

14.00 uur De groep is beperkt tot 25

personen. Nadien, voor wie dit

wenst, gelegenheid om samen iets te

drinken en na te kaarten in de nabii

gelegen BieÍco.

Priis:

300 bef voor DF-leden

350 Bef voor niet-leden

Inlichtingen en inschrijvingen bij :

E.H. lorisWeyÍs : tel. 41.26.04

Georges Suoée : lel. 3L91.93

t9
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VEBZEKEBINGEN

Michel Beirens-Erna Willems

oostendsesleenweg 92

8377 Houlave-Zuienkerke

Tel. 050/31 97 39'Fax 050/31 11 51

CoV nr: 30876

ALLE VERZEKERINGEN

BELEGGINGEN
En vooral een vakbekwame service

Ceorges en Clara SNAUWAERT-MtYNS

Vagevuurstrail I 6À. 8177 Zu enkerke

Tel.050/ ll 19.17 , tu\ 050 Jt t0 88

Ceorges & tilip Snauwaert
Beheer laf J ndl)oln ,qoecleren

Vagevuurslr.rrt l 6:. 8l-- Zu enkerke,

Te|.050,'Jl.l.l1- F.r\ Lr;0 ll l088

BVBA VEE-LIK

Y#iïï::,;*W
't Zandlopertje
De Tea-Íoom \an de zeediik le ZeebÍu8ge-bad

zeedijk I I a. Bl80 zeebrugge-Bad - Tel. 050/54 41 05

Zonnig lerÍas . Cezel ge síeer - VeÍzorgde dranken

Huisbereide snàcks en eerechten - Specialiteitr Ribbeties

Dlverse rleev en r sqerechten - Zelibereld ijs

Alle timmer- en schrijnwerk in hout en PVC

Ramen en deuren - rolluiken - dakvensters

garagepoorten - rolluikautomatisatie

gipskartonwanden - plafonds - binnendeuren - zonnewering

dakconstructie - Parket

rut WrrY /rliol"
" Katte rog h e"

Blankenbergse steenweg 1 7

8377 Zuienkerke

Tel. 050/4'1 39 63 - Fax 050/42 60 24



Geen vervoer?
Reken op ons vervoer...

voor het doen van uw boodschappen,

om een bezoek te brengen aan de bibliotheek,

voor een namiddag naar de bejaardenclub,

Vrijwillige chauffeurs brengen en halen u tegen een

vaste kilometervergoeding

MMC, een initiatief van het OCMW Kerkstraat "17 ,8377 Zuienkerke, tr 050 /427995



Geachte Zuienkerkenaar,

De herfst heeft met volle bakken u'atcr zijn intrede bezegend. Oktober is zo een vreemde maand; na

de zomerse oogstexplosie h'acht okb[rer nog oP dic ]aatste oogsten

Bieten, aardappclen, mais, ...rusti8 h'achten ze oP hct ilePaste tijdstip om zich in ai hun \'oedzaamheid

te geven. Die jor.rge herfst moet altiid nog even \{'ennen maar is toch zo aantrekkelijk Die

(t)huisgezelligheid , de eerste kachehvarmte en... rust.

Zo moet hct ook zijn a!s men zegt: "De herfst \ an het leYen ". r.-et als een late oogst bliift ieder mens,

hoe oucl ook, z(r u'aardt'r'ol. Een rijpe oo1;st vol rust, da t str.ralt dic' leeftijdsgroep uit: rust in het hart

Het u,elzjin van dcze "herfst-groep" 'iveerhoudt de i+ootsie a.rndacht r an ons OClvlIV' Het is als het

$,are "de eerste liefde" r an ons OCMW. De thuiszorgaandacht naar.leze groel'' en de acccnten via

het SIF (Sociaal tmpulsfonds) zijn dan ook heel gemeendl

In december r,erschijnt onze tweede brochure. Die geeft een overzicht van allerhande Premies waaloP

(vooral) de thuiszorggroep beroep kan doerr. Het OCM\\' $il deze brochure in een soort "avant-

première" aanbieden aan onze "herfstgroePen"

vorig jaar organiseerden we bij de voorstelling van onze eerste brochule "Thuiszorgdiensten in

Zuienkerke" een thuiszorgbeurs. Dit jaar u'illen we met deze "gouden brochure" naar de vier deel-

gemeenten komen en die "gouden leeÍtiidsgroeP" uitnodiSen met een SePaste omkadering U hoort

er nog van!

Tot dan,

Bernard De Jonghe

Voorzitter OCMW Zuienkerke



De r'.2.n. Omtrent Cezonrllreid ianceert een c.rmpagne rond het belang van \ .rccina-

ties voor 60-65-plussers. Heel u'at 60-65-plussers blijken nog te u,einig beroep te

docn op de bcscherming die bcpaalde vaccinaties bicden.

Volgende inentingen worden aangeraclen: het vaccin tegen pneumokokken, r'anaf60jaar (eventueel

herhalen alle 5 à 7 jaar), het griepvaccin vanaÍ 65 jaar (elk ja.rr herhalen) en het vaccin tegen tetanus

en difterie (vanaf de geboort€,, allc 10 i.1ar hcrhalcn).

lnfoboekjes betreffènde vaccinaties kunt u \ erkrijgen bijde sociale dienst van hetOCMW Zuienkerke,

Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke, tel.: 050/.12.79.9E

Deze campagne loopt r anaÍ 15 no|ember 1999 tot en met 15 december

1999. Vrourven vanaf 25 tot en met 6-l jaar zullen door het Provincie-

bestuur van West-Vlaanderen bij brief n orden uitgenodigd om een uit-

strijkje van de baarmoederhals te laten afnemen.

Deze oproep is heel belangrijk voor t\ ie nog nooit een uitstrijkje liet nemen of n anneer dit meer dan

drie jaar geleden is. Voor dit onderzoek kunt u zich richterr tot u\'\, lruisarts of uw gvnaecoloog.

Kanker aan de baarmoederhals is r,,olledig te genezen als mcn er op tijd bij is. Baarmoederhals-

kanker kan heel langzaam ontstaan zonder da t u het opmerkt. Hetnemenvaneen uitstrijkje is een

eenvoudiS en pijnloos onderzoek. lndien uu,baarmoeder u,erd verrviiderd, r'raag dan aan uw arts

of een uitstrijkje voor u nog nodig is.

Stel dus niet uit en maak nu een afspra.lk met ut! artsl

:l
E

(»



Een aantal mensen dienen om sociale redenen geen heffing te betalen:

Het gaat om:

- bejaarden die het gen aarborSd inkomen voor bejaarden krijgen

- pesonen die sinds drie maandcn leven van een bestaansminimum oÍ SerechtiSd zi,n oP sociale

bijstard r,an het OCMW (r,olgens de u'et van 2 april 1965)

- gehandicapten die een inkomensvervangende tegemoetkoming krijgen

Het heffingsbiljet dient echter wel op naam te staan van de persoon die de tegemoetkoming aan-

vraagt. Enkel roor be1{oners van huizeD en aPPartementeu met een gezamenlijke waterteller wordt

een uitzondering gemaakt.

Voor aanvraag van de vrijstelling dient binnen de tu,ee maanden na verzending van het heffings-

formulier een schriftelijke aanvraag te worden ingediend bii de Vlaamse Milieumaatschappij

Bij de schrifteliike aanvraag dienen volgende documenten te worden gevoegd:

- een kopie van het hefíingsfonnulier

- een kopie van het rekeningsuittreksel n'aarop de laatste betaling van één van de hierboven opge-

somde tegemoetkomingen terug tc Yinden is

- een geldig attest afgeler,erd door het OCMW ( bestaansminimum en sociale biistand). Of Ministe-

rie van Sociale Zaken (inkomensvervangcnde tegemoetkoming). OÍ Rijksdienst voor Pensioenen

(gervaarborgd inkomen bejaarden)

Da nttcslctt r,n htt OCMW kuturtr tL'ordor nfgchanld op iooensdag of wijdngtoorniddag.

Mccr inlithtingcn an a,]wralg ,.].iisttlling: Vlaan§c Milie uutlntschaPpij, Postbus 53,9320 Erenhodegcnt,

grutis irfon ununt: 0800 /9711 3



POLTTIE

Cere8eld wordt bij onze politie te-

recht geklaagd dat soÍrmige automo-

bilisten niet rijden, maar "vliegen"

door het dorp van Zuienkerke. Het-

zelfde probleem stelt zich ook op de

Driftweg ie Nieuwmunster

Op 23 juni '99 richtte ik een verzoek

aan debevoegde dienst van de Rijks-

wacht van Brugge. Daar er vanuitdie

richting geen anhvoord kwam en er

voorts klachten Seuit werden, werd

een tweede maal aan de bel getrokken.

Op 13 augustus99 mocht ik vol8end

resultaat ontvangen. Tussen l juli en

11 au8ustus werden op de Nieur\e

Steenweg drie radar.ontroles uitge

voerd waaÈij 200 voertuigen werden

gecontroleeÍd en slechts 16 bestuur-

ders werden inoyertreding genomen.

Làngsheen de Drifh{eg hadden I
radarcontroles plaàts, werden 702

voertuigen gecontroleerd, waarvan
.11 bestuurders snel ler reden dan toe-

gelaten.

De rijkswacht besluit dat met 6 tot 8%

oveÍreders Been alarmerend niveau

bereikt wordt.

De riikswacht bevestigt me de

snelheidscontroles in de toekomst te

handhaven, wat zal bijdragen tot

meer en betere verkeersveiligheid.

H. Cuwers

bu/gefieesler

. Deze reglementering laat dus niet

toe dat er specifiek met het oog op

de verkoop tijdens deze maniÍesta-

ties, zou geproduceerd of gefabd-

ceerd worden. Elkeen die meer dan

zijn "overschot" wenst te verkopen,

wordt als proÍessioneel beschouwd

en zal dan ook aan de toepasseliike

verplichtingen moeten voldoen.

Aan hoeveel manif€staties kan een

particulieÍ deeln€men?

. Vanaf 01.10.99 mag een particulieÍ

zes maal periaaraan een manifes-

tatie deelnemen.

Dit aantal zoll voor iedereen moe-

ten voldoen om zich te ontdoen van

zijn "overschotten".

Welke situaties worden dooÍ de

reglementering bedoeld?

Het nieuh e a rtikel laat, net zoals het

oude, de occasionele verkoop van

goederen die aan de particulier toe

behoren, toe, Deze verkoop moet

steeds plaatsvinden il1 het kader van

het normaal beheer van een privaat

vermogen. Het betreft zowel de in-

dividuele als de collectieve verkopen.

In het laatste gevalgebeuren de ver-

kopen in het kader van een manifes-

tatie die verscheidene niet professio

nele verkopeÍs verenigt, de rommel

markten zijn hiervan het voorbeeld

bij uitstek.

Welke goederen mogen door een

particulier verkocht worden?

. Zoals voorheen machtiBt de

nieuwe reglemenierinB de particu-

lier om zijn "ov€rschot" te Yerko-

pen, d.wz. goederen die niet wer-

den aangekocht om verder te ver-

kopen. De term "verworven" dient

in de ruimste zin van het tvoord te

worden geihterpreteerd (aankoop,

productie, fabricatie,...)

. ln concreto mag departiculier oude

spullen van zijn zolder verkopen,

als ook overschotten van eigen

producties (b.v, Overschot van vo-

gels uit eigen k!r'eek).
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TER DoEsrsrRAAr 4 - 8380 LIssE['EcE

TEL.050/54 40 82 - FAx 050/54 40 82

DE MERBI§§E NV.

OOSTENDSE STEENWEC 20

8377IíEETKERKE

TEt.050/31 24 85-FAX 05013209 17

UW PARTNER

ZAKENKANTOOR

BELEGCEN
LENEN

VERZEKEREN

BEGRAFBNISONDERNEMING

DANIEL TAVERNIER
Gistelsteenveg 329 . Jabbeke . Tel. 050/81 20 E5
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. Deze regel is \,an toepassing op ie-

dereen die minstens a.httien iaaÍ

oud is.

Welke ziin de voorwaarden om te

kunnen deelnemen?

. De parti.uller die wil deelnemen

aan een manifestatie moet in het

bezit zijn lan een "kaaÍt voor de

occasionele verkoop van eigen

goederen".

. Deze kaart kan !,!,orden verkregen

bii het gemeentebestuur van de

woonplaats.

. Personen die geen u'oonplaats in

Belgiè hebben kunnen de kaart

rechtstreeks bij het MinisteÍie van

Middenstand en Landbouw beko-

. Op de kaart worden de identiteit,

het adresen de fotovan de houder

aangebracht. In geval van adres-

wijziging zal zij moeten aangepast

worden door de be\,oegde admini'

stratieve overheid. Deze kaart ls

persoonlijk, zij is bijgevolg niet

overdraagbaaÍ en kan niet uitge-

leend worden.

. Deze kaart wordt toegekend Yoor

een jaai vanaf de datum van toe-

kenning. Zij is jaarlijks heÍnieuw-

baàr, maar kan niet het looru,erp

uitmaken van een duplicaat om

welke reden ook.

. Op de kaart staan zes vakjes. over-

eenkomstig het maximaal aantal

jaarlijkse deelnamen. Alvorens zijn

verkoopplaats te mogen innemen

7al de houdër van een kaart deze

moeten laten viseren en dateren in

hei daartoebestemde vakje door de

organisator \.an de manifestatie oÍ

zijn aangestelde.

. Gedurende de volledige duur van

de verkoop zal de verkoper in het

bezit moeten zijn van zijn kaart en

ze op elk verzoek, samen met zijn

ldentiteitskaart, moeten kunnen

voorleggen.

Politie Z ie kerke

VETLIGHEID tr,AI GEZONDHEID

Een coÍrect samengesteld ontbijt be

staat uit:

. Een drankje zoals water lichte thee

en lichte koffie om het organisme

te rehydrateren na de nachtrust;

. Graanproducten zoals brood of

granen, liefst volkoren, die zorgen

voor de aanbreng van koolhydra-

ten en vezels;

. Een vers stuk fruit of vers geperst

fruitsap, rijk aàn vitaminen en mi

neralen;

. Een melkproduct, zoals melk, kaas

en yoghurt. rijk aan eiwitten, cal-

cium en vitaminen A, 82 en D.

Op die manier zal het ontbijt een ver-

eiste kwart van de da8elijkse eneÍgie

leveren en zal de bekende "appel-

flauwte" in de loop van de ochtend

uitblijven.

Bovendien is uit onderzoek gebleken

dat een evenwichtiB ontbijt ook de in-

tellectuele en de fysieke prestaties

van jong en oud verhoogt en over-

gelr,icht helpt vermijden.

Ontbijten tussendoor op school?

Sommige kindercn eten 's ochtends

door tijdsgebrek te weinig. Voor hen

is een goed samengesteld tussen-

doortje aan te raden. Daarmee voor-

komt u dat ze de honger. die in de

loop van de ochtend onvermijdelijk

de kop opsteekt, zullen stillen met

snoep of andere energlerijke en wei-

nig voedzame snacks.

Aanrade$ zijn ondermeer magere of
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halfu olle melkproducten (plattekaas,

yo8hurt, melkdrank enzovoo ), \.ers

fruiL ongezoet fruitsap, een boterham

of een volkorenkoek- Nog beter zou

zijn de kinder€n wat vroeger te wek-

ken en tijd te maken om rustig samen

te ontbiiten.

Andere kinderen hebben 's ochtends

geen honger Voorzie ook voor hen

een evenwichtig tussendootje, maar

zorg er vooral voor dat ze toch thuis

leÍen ontbijten.

Een mooi gedekte tafel. een ontspan_

nen sfeer en (gezonde) voedingsmid-

delen die ze lekkervinden. kunnen u

helpen om dat doel tebereiken.

Tot slot no8 het allerbelan8rijkste:

De ouders kunnen zelf het goede

voorbeeld gelen!

BURGERLIJKE STA,IVD

/ORAN MONBALIU, zoontje van

DewuÍ Ameke m van Monbaliu Luc,

geboren te Brugge op dertien juti 1999.

AMBER WILLEMS, dochtertje van

Vancompeinolle Joëlle en van

Will€ms Geert, geboren te Brugge 25

juli 1999.

YANN WILLEMS, zoontje van

Vancompernolle Joëlle en van

willems Geert, geboren te Brugge op

25 ltlli 1999.

,IUSTINE DE DECKERE, dochtertje

van Goethals Nancy en van De

Deckere ]ohrmy, geboren te Brugge op

ll augustus 1999.

SOPHIE MIRCAUX, dochterqe van

Janssens Stefanie en van Mirgaux

Patrick, geboren te Brugge op 1 sep

tember 1999.

PAULIN E CARBONË2, dochtertie

van Tuffreau Lieve en van Carbonez

Edd,v, geboren te Oostende op 13 sep-

tember 1999

Wij wensen Joran, Amber, Yann,

Justine , Sophie en Pauline een lang,

gezond en gelukkig leven toel

rituuírJ
HESSENS SHIRLËY, geboÍen te

Brugge op 5 september 1977 en

MEULEMEËST ËR D I MlïRI, geboren

te Brugge op 29 maart 1977, gehuwd

te Zuienkerke op 10juli 199.

QUICKE MARÍNKA, geboÍen te

Brugge op 12 oktober 1978 en

, LIEMEESCH RONNY, geboren te

24

BÍugge op 21 februari 1974, gehuwd

te Zuienlerke op 16 juli 1999.

DECUYPÈR PATRICIA, geboren te

Brugge op 17 augustus 1972 en

I UCKËR NICO, geboren te Brugge op

27 ,uli 1970 . gehuwd te Zuienl€rke

op 30 juli 1999.

DËRM, LIT ËaS, geboien te Cent op

29 mei "1973 en GROENËMAN5

.JOHANNES, geboren te Geldrop (Ne-

derland) op 30 november 1968, ge-

huwd te Zuienkerke op 4 september

1999.

ProÍtciat aan Í\e jonggeh wdefi!



YANDËNBERCHË R, YMOND, ge-

boren te Campeaux (Frankrijk)op 23

januari 1928, wonende te Zuienkerke

en overleden te Zuienkerke op 2juli

1999, rvedurvnaar van Booy Marcella.

YERCRUYCË ESTËILA, geboren te

Zuienlcrke op 7 september 1923 en

overleden te Brugge op 30 juli 1999,

weduwe van Marly Raymond en van

Dhondt Camiel.

MARTENS MLLY Seboren te Brugge

op 9 november 1937 en overleden ie

Brugge op ,{ augustus 1999, levens-

gezel Yan Ballegeer Annie.

HIMPË LOUIS, geboren te Lissewege

op 29 februari 1908 , wonende te

Zuienkerke en overleden te

Zuienkerke op 18 au8ustus 1999,

echtgenoot van Devrieze Ivonne.

Wijbied? de Mbestaatdcno zcdeelne

]ltifig nnfi.

EDMOND DE GËNDT ËN

GE]?MAiNÈ DUCHESNE

Op 9 juli 19.19 huuden Edmond De

Cendt en Cermaine Duchesne te

Ukkel.

Ze lr,onen thans in de Wenduine-

straat l9 te Nieuwmunster

ANDRE YANBREUSE EN ,JE,{NNË

BÉÈUS,AÈRT

Op 1.1 juli 1999 rierder André

Vanbreuse en Jeanne Beeusaert hun

gouden bruiloft. Zij hurïden te

VerYiers en wonen nu rustig in de

Mareweg 9 te Houtale.

ROGER GOY,4ERT ËN /ËANNË
I<EIRSEBILCK

Op 26 september was er Íeest in

Meetkerke. Daar vierden Roger

Covaert en Ieanne Keirsebilck hun

gouden jubileum. Roger en Jeanne

huwden te Vlissegem op 27 septem-

bet 1949.

Aan alle j bilarisse a ze hatlelijke gel haefisefi en we hopen dat ze nog lang gezold mogen santl1 ztj -
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M VANLOO MARC
15 jaar ervaring

Crond- en tuinwerken

! Tuinaanleg - onderhoud - beplantingswerken

tr Bekaert-afsluitingen tr Houten en beton afsluitingen

tr Snoeien en verhakselen van bomen u 20 tr Draineerwerken - delven van viivers

o Tuinbere8ening - tuinverlichting o opritten - paÍkings - plaatsing afvoerbuizen

tr Alle grond- en kraanwerken tr CraaÍwerken in beperkte ruimten

o Minikraan met grondboren D Opkuis rond gebouwen en afvoer van aÍval

E Leveren van teelaarde f, Crondverbeteringsmiddelen (compost) f Boornschorse

NTEUWE STEENWEC 38 A - 8377 ZUITNKERKE - TEt.050/41 43 11 -075/61 5'137

ASWEBO
NAAI\4LOZE VENNOOTSCHAP

AANNEMERSBEDRIJF

lndustriepark - Drongen 26

9810 Gent

GEERï WIïOEERS
LISSEWECESTRAAT
B370 BLANKENBERCE I9
050/41.57.80 (PRlvFl

0\0/54.17.57

BTW BE 672..]OB,O87

KRAAN- EN CRONDWERKEN
MAAIEN, DORSEN

LEVEREN VAN TEELAARDE EN ZAND
Uit Sympathie



MEIVSE]V \ZA]V BIJ O/VS

In de loop \'an de maand oktober

kunnen rlij ingrijpende vemnderin-

gen rerwachten in het parochiaal ge-

beuren te Zuienkerkel

Op vraag van de Brugse biss.hop

Vangheluwe zullen de vier paÍochies

Sint-Michiels Zuienkerke, Sint-

BaÍtholomeus Nieuwmunster. Sint-

Bavo Houtaveen Onze Liele Vrou$

van Meetkerke gaansamenr{erken in

federaal verband. Alhoewel de paro-

chies autonoom blijven bestaan zul-

len ze bediend woíden door drie

priesters:

Joris Weyts uit Zuienkerke, Bernard

Debeuf en Alexander Rodenbach uit

Meetkerke.

Twee bedienaars nemen afscheid:

pastoor Robert Du8ardyn uit Hout-

ave, pas 80 Seworden en zuster Lu uit

Nieuwmunster. De federatie wordt

oÍficieel aangesteld op zondag 10 ok'

tober 1999. Om 15.30 uur is er een

plechtige mis in de kerk te

Zuienkerke, voorgegaan door ]oris

Weyts, moderator. waarin deken Van

Brabant de nieuwe ploeg aanstelt.

Daarna volgt een receptie in het

parochiaal centrum "Het Boldershof ".

DE FEDERATIE

Stof genoeg om met al deze Íeligieu-

zen te gaan Praten,

In de gerestaureerde pastorie van

Meetkerke troffen we Bernard

Debeut Joris weyts en Alexander

Rodenbach àan.

De Íederatie Zuienkerke wordt de

41'1" federatie in West Vlaanderen.

Daar de nieuwe structuren nog maar

pas operationeel zijn, is er \.oor de

pÍaktis.he uitwerkin8, de dagelijkse

organisatie nog Seen \'ast stramien.

Het Lllijit een beetje zoeken naar de

beste manier omde federaiiete doen

r\'erken. Uit de gesprekken met de

drie priesters bleek wel da t de eigen'

heid van de onderscheiden paro.hies

zo veel mogelijk zal gerespecteerd

worden. Wat leeft, wat beweegt, la-

ten leven en bewegen. De parochies

kunnen niet alleen eigen accenten leg-

gen; ze zullen daarin aangemoedigd

Wat nu reeds vaststaat ls datBernard

Debeuf Meetkerke zal bedienen, Joris

Weyts ZuienkeÍke, Alexander

Rodenbach Nieuwmunster teri{'ljl

Houtave door Weyts en Rodenbach

samen zullen bediend worden. Pas-

toor Dugardyn veÍdwijnt niet hele-

maal uit beeld: hijblijft in de pastorie

te Houtave wonen,

Ter ondersteuning van de werking is

een federale stuuÍgroep in de maak

- er dienen nog een Paar namen inge-

r.uld - dienaast de driepriesters twee

mensen uit iedere Pàrochie omvat.

Die stuurgroep zal nauw samenlr,er-

ken, en verantwoordelijk tekenen

voor het dagdagelijkse reilen en zei-

len van de federatie. De leden eNan

krijgen tevens de gele8enheid om een

aangepaste oPleiding te volSen.

Daarnaast is de Íederatie op zoek

naar één aontactpeEoon PeÍ Paro-

chie, een sooÍt ankerpunt waar de

mensen terecht kunnen voor al hun

problemen en bekommemissen. De

zaken die hij of zij niet onmiddellijk

kan oplossen, zullen doorgegeven

\\'orden aan de verantwoordelijke

parochiepriestet die dan verder oP

volgt.

Voor de gelovigen wordt het wel evm

wermen, maar wij besPeuren veel en-

thousiasmebij onze Besprekparhers.

Een eerste probleem dat de stuur-

groep voor de voeten krijgt, is de

wekeliikse eredienstr er zal heel wat

moeten gesleuteld worden om in de

vier parochies een zaterda8se en zon

dagse mis te celebreren. De zondagse

mis begint in één parochie om 9u30,

in de drie anderen om 10 uur of

10u30. Met diebeschikbare priesters

zalhet moeilijk worden om hetzelfde

uur aan te houden.

De uitdaging is boeiend, de stap in

het onbekende Broot, doch de fede-

ratie kan steÍnen op twee ervaren

mannen, die reeds bewezen hebben
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dooÍzetteÉ ie zijn: pastoor Debeuf

heeft zeven jaar geleden toen hij te

Meetkerke werd aangesteld, een spi-

rituele groep van gebed en evangeli

satie opgerichtr de gemeenschap

Moeder \.an Vrede.

Die geme€nschap telt nu Íeeds meer

dan 450leden, die regelmatig aanwe-

zig zijn op de maandelijkse gebeds-

dagen in de kerk te Meetkerke. Hij is

ook de dÍijvende krachtachter de res-

tauratie van de pastorie van

Meetkerke en van de woning

Monteyne.

PastooÍ We,'ts, sedert september 1997

zielenherder te Zuienkerke, kocht in

1998 het zieltogende Boldershof op,

gin8 de boer op om de nodige fond-

sen samen te brengen, en maakte er

annex de herberg, een parochiaal cen

AlexandeÍ Rodenbach. die is sedert

begin 1992 van bij de opri.hting Lid van

de gemeenschap Mrxder van Vrede.
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Zeven jaar geleden vatte hij zijn

priesterstudies aan, en werd deze zo-

mer tot pri€ster gewijd: de jonge

kÍacht in de federatiel

Curieus als we zijn, waÍen we be-

nieuwd naar de reacties \.an de men-

sen die afscheid nemen.

ROBERT DUGARDYN

Robert Dugardyn, op 21 september

S0jaargeworden zieier fris en mon-

ter uit. En optimistisch.

"Dat er momenteel weinig roepingen

zijn hoeft, als je de loop van de ge-

schiedenis van het christendom be-

kijkt, geen ramp te zijn: in het verle-

den zijn er nog dieptepunten ge-

weest, die toen steevast gevolgd wer-

den door grote bloeiperiodes. De

dode momenten werden toen ook al

ingevuld door kloosterlingen, die het

parochiaal werk voor hun rekening

namen."

Pastoor Dugardyn is 55jaar priester.

"Ik ben gewijd in 1944, en zat dts de

gafise aorlogsperiode als semínarisl le

Btugge : honget hebbn u)ii iet geleden ,

want de tueehonde sludenten u,erdett

bij de dieflsl rantsaenetifig ingeschreïett

als boereflzofiei. Die kregen ettlo zegels,

olndal de boercn nu ee maal t)oor dc

let ensnoodzokelíjke beooorrading zotg

ln tegenstelling tot de meeste afgestu'

deerde priesteÍs is hijnooitleraar ge-

weest. Hlj werd meteen benoemd als

eerste tweede onderPastoor te

Rekkem, een grensparochie, met veel

seizoenarbeiders, de meeste zo 'rood

als bloed' en heei wat smokkelaars.

Er heerste een sPeciale sfeer zo vlak

na de oorlog. Er was zelfs geen huis

voor onze kersverse onderPastoor

Hijis dan maarop kameÍs gegaan rn

het plaatselijk rustoord, waar hij 7 jaar

verbleef. Hii bouwde er een sterk

ACW uit, dat de meeste van de 1300

grensarbeiders kon tewerkstellen in

de opkomende fabrieken. De solida

Íiteit onder de arbeiders was groot;

zo werd een jonge kajotter die de

priesteropleidingvolgde gesponsord

door zijn werkrnaklers.

Na 16 jaarwerdhijdooÍ de bisschop

aangesteld tot onderpastoor te Tor-

hout, en proost van het Chdstelijk

Werkersverbond. Hij bleeÍ er 10 iaar
"Hel uas een dynanlische porcchíe, ik

fioest heel uat eryaderingen bijwonen

oÍ L)aoftittefi, de straÍste maand kefide ik

in decefibeL waar ik aafiuezig was op 5i
bijeefikotnsten."

t
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HrÍ ir,ri dok,l. til,1 ,lit .?. S./or,t,r, sa

ntn ,pl ilt! llritsh'rs de hnndc i]1 el

lddl s/oi,Ia, dfl aa,, ka,'k a, lot parochi

zial tc bo ÍLtt Dit gtbc rdc ifi d.

To to Íse u,ijk dt Knptlini, it'! t ttlt

§nt6t tltaul)t lt4oltluijk 1L\ts o]1lstaafi.

Na 10 jaar i{,erd hij pastoor te
Roksem, een parochie van 1500 zie-

len die yeel arbeiders le! erde voor de

Union Chimique uit Oostende, in de

volksmond ook nog'de zoete dood'

genoemd.

Zijn voorlaaiste plaats was de paro-

chie te Rumbeke, met 8.000 zielen

een hele grote gemeenschap, die hlj

bediend heeft tot zijn ze\'entigste veÍ-

jaardag.

Geboren te Zuienkerke, kwam hijre-

gelmatig eens uitwaaien in de streek.

Zo is hij in 1989 te Houtave beland,

zogenaamd om een beetje uit te bol-

len.

" lk hcb hicr litn nooie jnrcn doorgc-

bnchÍ, tlnnr Ni uilbollcn ltas ueitiig

spmkt. Edt Pítroclli tlool dfinien llrotlgt

n eetll nnl eelt i\aj,ld]/rc]Lfu iltzat. Ce-

lukkig heb ik hier .. k.t r rír,? .q.rldli-
1)eerde pIrochinle filed.it tt ktrs I tti /i') d i'
strdks hut meerÍaanda 2tllatl htit'ij:afi

iit de íedenlie.

Nu zet ik et een p nt achlel: /rcl.qrr&)or

en heL g?zichl gaon nchterui!, cn miin

stem uordt schor. lk kafl tliet t eer ait

gen zoals hel hoott, slijtage .egt dc iok

ter"

Robe Dugardyn blijft in de pastorie

wonen, en de vergaderzaal blijft ter

beschikking van de bond der gepen-

sioneerden, en van de parochiale ver-

enigingen.

" Ik ben een gelukkig nan, die hoolll tlog

oele gezonde jare le k n en doorbre

ge i Ho tnl)e. Eníku'ilernognnntoe-

LDqefi dnl ik altijd zeet gaed heb kutl-

nen sllnenuerketl nrct de leden onl1 de

pllochienld, oln de ketlíÍnbríek en t eL

hel gemeenlebeshatr 1)an Zuienke*t.

Zii zorgtlcn etaoor tlal nij pnstorie op-

nie l[ bewoonbaar werd en dat de mooie

Si tBaoo en Machuluskerk nolledíg ge-

ZUSTER LU

Ook zuster Lu 'in de pastorie van

Nieuwmunster'zoals ze zich steevast

telefonisch identificeert, stopt haaÍ

ambt als'pastor'. Een vrouw als

parochiaal verantwoordeliike, het is

niet evident in de katholieke keÍ19 die

toch nog wel een uitgesproken man-

nenwereld is. Maar bisschop Vang

heluwe had zich in het begin van de

jaren negentig over het probleem van

de \.er8rijzing van de geestelijkheid.

werkzaam in de parochies, gebogen.

Een interessant experimentwas jn de

maak. Hij deed beroep op klooster-

zusters om de leegstaande parochies

te'bemannen',

ln West-Vlaandercn zijn een viertal

zusters ingegaan op het vefloek van

de bisschop, waaronder zuster Lu.

"Toen monseigne r VonghelLrue nij riep,

zijn r)oelstellingen uiteenzette, e zei: ik

|eeÍ U nijn 1)ertrcuu)en, uas ik Snag

bercid die itdlging aan le fiemei. Als

klooslerz ster parochi1al oemfitwoorde-

lijke Íe worden, hel zei me uel ual. Let

op, conlnct met nense was mij iet

Ik ben altijd al bezig geueest nel io ge-

re , lls lefires colechese , ei als I)eront-

uoordelijke uoor bezinníngsdogen. Wal

uei igol uelen is dIl ík een breïet aan

bibliothecaris behaalde, en l)erschille de

jorcn dicttsl tieed in tfu bib le TofiouÍ .
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Alleen in een pastorie, na utt lnen in

gemeenschnp. Het werd tael eítn !'ctt

t??t1. Ik kot.l iÍ een gezil ir,lnr zeutl ki]l

derc]l auerden grcolicbrlchl, ot als rcli

gieuze oerd ik opgtnont, i,r ccfl .\,,ool

kloosler tu Íorho I. í)atrfln irt tut kbi-

nere &enrce schnp, tuair oak ztstet

Grcta letÍde. Zii kwntfi tlndi ookifiilt

pastorb fu Nie,ltrn t$ler'.rtr t!tl."

Het m{xt gezegd dat zuster Lu \'an

bii haar aankomst te Nieuwmunstet

waar zij de betreurde pastoor

Depourcq opvolgde, onmiddellijk

aanvaard en gesteund werd in haaÍ

Pastoraal !t'erk.

Het was een !,erfrlssing haa r bezig te

zien, haar te horen, te gerieten lan
haar gedreven inzet en vooral zij

Iegde een vrouwelijke klemtoon ir de

omganS met haar parochianen.

Als een goede, begÍijpende moeder

heeft zij vele mensen bijgestaan in

momenten vàn grote vreu8de en in

momenten van bodemloos verdriet.

Dat het experimentniet verder is ge

zet heeít voornameliik te zien met de

kwaliteiten die een 'pastor' dieni te

hebben. Je moet vlot met mensen

kr.rnnen omgaan, je moet charisma

hebben, veel kunnen luisteren, en

soms incass€ren. Weinig kloosterlin-

gen die kiezen voor een leven in ge-

meenschap hebben die eigenschap-

pen en er zijn ook te weinig klooster

lingen...

Toch laat de bisschop het idcr ran

\eflrieuning en Yerfrissing niet ios.

Er $,orden nu kleinere kloostcÍ'

gemeenschappen gevormd, die in ge'

meenschap le\.en, maardie bl:h \ ol-

doende contacten onderhouden met

de lekenwereld.

De oprichting \'an de federatie

Zuienkerke heefi Zuster Lu .le gele-

genheid BeBeren haar taak \ an P.rs-

toràal ycr.rnhvoordeli,ke los te laten.

Zij al het de komende maanden wat

rustigeÍ aal1 doen. Als |ijfenzestig

plusser moet ook zij een beetje meer

letten op haar gezondheid.

Na haar'Sabbat-tijd'hoopt zij de

draad opnieuw te kunnen opnemen.

Het geven van bezinnin8, opgaan in

\'rijr'! illiserswerk, vol8en van een

cu rsus Palliàtieve zorgen, maar

steeds onL-ler het motkr: "Alles kan,

In oktol.er Yerhuist ze samen met

zllster Creta naar l\'enduine,
"/l 1,a,1 ,lt ,r(!,sa,r r,/r,r Niau«\1nu1ster

lk|l ln'tkbntt ttoor tle heerlijkt síntlot-

itetkhtg lijd.J§ ntiitl ntitlt ialr tlutctltl

prrcdtirnl ractk. Alhoeiul ik fu uerdd

nitl uit bctt,lant ik t ijtl tnak trls pítslo-

mal u.ranh||dardtlijkt los, .ij hct ttÈÍ

.{.rtulr§./r .(irrio./e,rs. It àd n hier 2.eet K-
/llkkr§8.a,.'t5Í..

Het was een zichtbaar ontroerde zus-

ter Lu, die ons buiten liet.

r
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AT(TIVTIE ITEN KAI-EN D ER
iedeÍe maandagavond is er tumen

vanaf 19.30 uur tot 20.30 uur (uitge-

zondeÍd de schoolvakanties) in de

spo zaal van de gemeenteschool, in-

gericht door Vakantiegenoegens

Zuienkerke

iedere maandag zijn er volksdansen

in ZAAL BoldershoÍ van 14 uur tot

17 uur, ingericht door KBG

Zuienkerke

iedere dinsdagnamiddag in

"Boldershof" kaartnamiddag KCB

Zuienkerke

iedere dinsdagavond vanaf2l u vol

le),bal sport 30-70

woensdagnamiddag (om de 14 da-

Ben) kaartnamiddag in het sport-

.ëntÍum van MeetkeÍkë looÍ ledpn

van de Bond der gepensioneerden

van MeetkeÍke

woensdagavond repetiiie St.-

Michiels zangkoor sacristie Sint-

Michielskerk om 1g uur

iedere woensdagavond cursus zelí

\'erded iging in de sportzaal

gemeenteschool va n 19.30tot21 uur

iedere dondeÍdagavond ping-pong

in de gemeentelijke sportzaal om 20

uur

elke lste en 3de donderdag van de

maand naailes in de Bommel van 20

iot 22.30 uur, BCJC Nieuwmunster

elke 2de en 4de donderdag van de

maand tumen in de Bommel van 20

tot 21 uur, BCIC Nieuwmunster

iedere vÍijdagavond komt het koor

vanNleuwmunsterbljeen in de Bom-

mel vanaf 19.30 uur tot21 uur (uitge-

zonderd juli autustus)

OI(TOBËR

donderdig 1,4 oktobet 1999

otijdag 15 oktober 1999

zandag 17 oktober 1999

zo àag'l7 oklober '1999

diflsdit 19 oklobet 1999

diflsdag 19 oklobet 1999

woensdag 20 oktober 1,999

b\ensdag 20 oklober 1999

KVLV Houtave - zaal De MaeÍe om 20 uur

Hormonen en Capriolen van de menopauze ' Dokter Van de Bon

zaahoetbal te Zeebrugte om21 uur Meulemeesterboys - De Pitaleir

afscheidsvierin8 pastoor Robert Du8ardIn ' receptie in de Maere

voetbalte Meetkerke 15 uur - KLJ Oostende - Houtave

ACV vergadedng in zaal De Bommel - 19.30 uur

tumen zaal De Bommel20 uur - organisatie : BC.JG Nieuwmunster

tumen sportcentrum om 20.15 uur organisatie I BGJG Meetkerke

KVLV Zuienkerke - cafetaria Bemeenteschool 19 uuÍ

Cursus machinaal Patchwork les 2
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CreotieÍ en kwolilolief.
ol 30 joor long

DIAPAL NV

Bekedijkstrooi I

8490 Jobbeke
Tel, 050/81 15 73

Fox 050/81 l0 83

a
zEr,FBri,rE*rrrc ip 't lroelrstje

Nieuwe sieenwe€i 64 - 8577 Zuienherke - te1. 050/41 tg 66

Dagelijks ope! van 7 u toi le u 30 en van 13 u 30 tot I9 u
op ZoNDAG doorlopend open van 7 u toi I5 u.

groenten, fruit, kaas, charqute"ie, kaasple,nken, flulbroanden, biermandon,
grote keus ndjÀen en sterke dranken - dageliiks vana,i ? u brood,

boterkoeken en patisserie - h'anten, tijdschiftel en wenskaalten

@
EIEEIts

Bloemenweelde

Ezelstroot I I I

8000 Brugge

Tel. & fox 050/33 35 76

dameskapsalon

de decker chantal

kerkstraat 18
8377 Zuienkerke
Tel. 050/41 84 14

"Il^exclusively
professional



donderÍ\ag211klober1999 senioren-verwendag

Start | 14.30 koffie en vernssingsbezoek - Prijs : 50 fÍank

17.30 uur warme maaltijd - Prijs:300 frank

muzikale omlijsting: Joris Verlinde

aan beide activiteiten kan afzonderliik deelgenomen worden

uijdns 22 oktober 1999 zaah,oebal te Moerbrugge - Ajax Damme B - Meulemeesterboys

Om 22 uur

ute lag 2i oklober '1999 ZAK Fuif - SpoÍtcentrum Meetkerke

zitedag 2j oklaber

zondí.g 24 oktobet L999 Mossel- en Hutsepotsouper in de Bommel - organisatie: parochieraad Nieuwmunstel

zondng 24 oktobet '1999 voetbal te Meetkerke 15 uur - KLJ Oostende - Houtave

dblsdttg 26 oktobu 1999 turnen in de Bommel om 20 uur - Organlsatie rBCJC Nieuwmusnter

woensdag 27 oktobet 1999 turnen in sportcentrum te NÍeeikerke om 20.15 uur - Organisatie: BCJG Meetkerke

uijdag 29 oktoher 1999 zaahoeibalte Zeebrugge - \'leulemeesterbovs - dwankendamme

Om 21 uur

zale ng 30 oktobet 1999 Cultuumvond " Voor Jan en Alleman"

operette - musical - \.olksliederen - dans -ballet

sportzaal Bemeenteschool om 20 uur - organisatie Kamiel Lampaert

inkom : 100 fmnk

zondttg il oklobet 1999 Cultuumamiddag "Voor Jan en Alleman"

sportzaal gemeenteschool om 15 uur - inlom : 100 frank

NOVËMBER

dilsà?l 2 tloltenber 1999 turnen in de Bommelom 20 uur Organisàtie : BCJC Nieuwmunster

woensdng 3 iateklber 1999 turnen spoÍtcentrum om 20.15 uur - organisatie I BGJG Meetkerke

woensdag j nar)ember 1999 KVLV Houtave - bij Cecile, Westemieuwweg Noord 7

Ontspanningsnamiddag voor 55 plus - Ouder worden met stijl door B. Druwé
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uiidng 5 noïefiber'1999 zaah.oetbal te Heist om 21 uur Ceeraerd Parasol - Meulemeesterboys

uijdag5 fiowmbet lggg cafetaria gemeenteschool om 20 uur - Samenkomst KLJ Zuienkerke - Uitkerke

trrijdag 5 nooefitber 1999 fuif Jongerengroep

Sportzaal gemeenteschool Kaarten te bekomen bij leidtnB

di5la.q 9 aumber 1999 tumen in de Bommel om 20 uur _ Organisatie : BCJG Nieuwmunster

woefistlag 7A nouembet '1999 cafetaria gemeenteschool 19 uur

Cursus machinaal patchwork les 3 - Organisatie : KVLV Zuienkerke

zalefiag73 nol)embet 1999 kaartin8 in de cafetaria gemeenteschool 20 uur

Organisatie I Meulemeesierbovs

zondlg L4 fiowmber 1999 Vakantiegenoegens Zuienkerke

Smoefeltocht

Start cafetaria Semeenteschool tussen 14 en 15 uur

Wandeling langs goed begaanbare w€8en

OnderweS is er een natje en droogje voorzien

maandat'Is opembet 1999vrij€ Basisschool Zuienkerke

Grootoudersfeest met optreden van de Poldeldansers

ntufidag 15 orember 1999 KVLV Nieuwmunster - Zaal De Bommel om 19 uur

We koken visvriendeliik door Mevr. Colaert

dnsdag 16 noaembtt'1999 turnen in de Bommel om 20 uur _ Organisatie: BGJG Nieuwmurt.t.r

woensdag 17 nonembet 1999 fumen sportcentrum om 20.15 uuÍ - organisatie : BCJC Meetkerke

@oe11s(Lag 17 nooembet 1999 Algemene Vergadering KBG met Semeentebestuur

En voorzitter milieuraad

Organisatie: KBG Zuienkerke in zaal Boldershof

uijdag L9 noaentber'|999 jaarlijkse worstenkaartin8 vanaÍ 14 uur

Organisatie; KBG Zuienkerke

Zaal Boldershof
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orijdag 19 noïenber'1999 zaalvoetbal te Zeebruge

Meulemeesterboys teg€n CaÍé De Vrede - 21 uur

zaterdag 20 t1owmbet 7999 Íeestmaaltijd KBG Zuienkerke

11 uur H. Mis met optreden Polderdansers

12 uur:receptie in zaal BoldeÍshoÍ met daarna feestmenu en tombola

zatefilag 20 no|)enlbet 1999 \.oetbal te Meetkerke om 15 uur - Transpo De Rese tegen Witte BeeÍ

zondng 21 nolrefifuer 1999 Dag vol muziek

In de Bemeentelijke sportzaal - Organisatie: Cultuurraad Zuienkerke

nfiandig 22 nooember 1,999 KVLV Nieuwmunster

Zaal De Bommel om 19 uur

We leren origineel en eenloudig ho€ í'e gasien kunnen ontvangen door Mevr. Colaert

fiaandag 22 o|entber 1999KVLV Zuienkerke

CaÍetaria gemeentesahool om 1.1 uuÍ - Hormonen en capriolen van de menopauze.

tlifist)ng 23 fiol,ettlber 1999 tuÍnen in de Bommel om 20 uur - Organisatie: BCJG Nieuwmunster

uoetls'dag 24 flooefiber 1999 tuÍnen spo centrum om 20.15 uur - organisatie: BGJG Meetkerke

woensdag 24 noL)embet 7999 cafetaria gemeenteschool 19 uur

cursus machinaal patchwork les 4 organisatie : KVLV ZuienkeÍke

uoefisdag 24 nooehbet'1999 KVLV Houtave

Zaal De Maere om 13.30 uur

Kookles: feestmenu om bij te watertanden door Mevr Colaert

arijdag 26 nol)embet 1999 zaalvoetbal te Oostende om 20.30 uur - R. Alexander tegen Meulemeesterboys

zalerdag 27 ttooember 1999 kaarting cafetaria gemeenteschool vanaf 19 uur

Organisatie i ping-pong club Zuienkerke Polderpalet

zate ag 27 tlorefibet 1999 voetbal te Meetkerke om 15 uur - Transport De Rese tegen Moto8roup

zalerdag 27 fioltembet 1999 uitstap DavidsÍonds Zuienkerke

Ver[ek : 13.30 aan de pastoÍie
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zondag 28 nolrentber L999 voetbal te MeetkeÍke om 15 uur KLJ Oostende - Houtave

zondag 28 nol)efibet 1999 CM sinterldaasfeest in de sPortzaal _ Gemeenteschool Zuienkerke

àinsdag 30 ooember 1999 tuínen in de Bommel om 20 uur Organisatie: BCJG Nieuwmunster

DECEMBER

woensdag I decembet 1999 turnen spo centrum om 20.15 uur _ organisatie: BCJG MPetkerke

uiidag 3 decembet 1999 zaalvoetbal te ZeebruSSe om 21 uur - Meulemeesterboys - Fiori SPort

1)ïijdag 3 december 1999 jaarvergadering SPoricentrum Meetkerke - BGJG Meetkerke om 19.30 uur

ltijdlg 3 december 1999 cafetaria Eemeenieschool om 20 uur ' KLJ Zuienkerke - Uitkerke

zofida| 5 dece lber'1999 voetbal te Meetkerke om 15 uur - KLJ- Oostende-Houtave

di sdag 7 decembet '1999 Sinterklaasviering KBC Zuienkerke

In zaal Boldershof : kaarting met Sratis koífie en Koekenbrood

difisdag 7 decnber 1999 turnen in de Bommel om 20 uur - oÍSanisatie : BGJC Nieuwmunster

aoefisdag 8 decefiber 1999 tuÍnen sportcentrum om 20.15 uul - organisatie : BGJG Meetkerke

u,oefisdog I decenber'1999 KVLV Houtave - Kookles : feestmenu - Door Mevr. ColaeÍt (les 2 )

rrijdag fi decenber 1999 zaalvoetbal te OostkamP De Valkaart 21 .30 uul

GarVanhullebus - Meuleme€sterbovs

otiidag l0 decenbet 1999 caÍetaria gemeenteschool vanaÍ 18 uur - Gewestactiviteit KLJ

zatedag L l december 1999 voetbal te Meetkerke om 15 uuJ - Transport De Rese - Spicer

znleïdog 71 dece bet 1999 gemeentelijke sportzaal en cafetaria

Sportquiz door de sPoÍtraad - Aanvang : 20 uur

dínsdag'|4 decembet 1999 bloedgeven in de sportzaal van de Semeenteschool 16 uuÍ tot 20 uur

3ó



Íli sdng 11 tlecember 1999 tumen in de Bommd om 20 uur - Organisatie : BCJG Nieuwmunster

u)oel1sd1g 15 dece bet 1999 sportcentrum Meetkerke

bloemschikken om 19 uur - organisatie : KVLV Meetkerke

donde ag 16 riecenber'1999 tumen sportcentrum om 20.15 uur

organisatie : BCJG Meetkerke

l)rijdry 17 Í)ecenber 1999 zaalvoetbal te Oedelem om 20.30 ulrr - Rixensart - MeulemeesteÍboys

znle lng 18 decenfuet 7999 voetbal te Meetkerke om 15 uur - TranspoÍt De Rese - sodiburg

zo dq19 decetnber 1999 kerstfeesge Bommel om 14 uur - OÍBanisatier BGJG Nieuwmunster

zo dag 19 decet bn 1999 sportcentrum Meetkerke - Feest van de paardenhouders

íloofidog 20 decentbet 1999 cafetaria gemeenteschool 19 uuÍ

kerstfeest - Organisatie : KVLV Zuienkerke

dinsdag21dece bet 1999 KVLV Nieu\,,,munster

Zaal De Bommel om 13.30 uur

'DaaÍ magjijvoor zorgen'me\'r. Brigitte Druwé

íqoeksàag 22 decembet 1999 KVLV Houtave ' Kerstfeest in de pastorie om 14 uur

noonda| 27 decembq 1999 kerstfeest KBG Zuienkerke

In zaal Boldershof

Animatie, kerstrnuziek, kerstgezang en dans - KofÍie en kertgebak.

IANUAFJ 2000

I)rijdag 7 il uari 2000 zaalvoetbal te Moerkerke om 20 uur ' Café De Vrede - Meulemeesterboys

zale ag 8 jahuati 2000 voetbal te Meetkerke om 15 uur - Transport De Rese - Olympos

maifldaï1) jaflu1li 2000 KVLV Nieuwmunster

Zaal de Bommel om 19 uuÍ - We koken met stoom

Í)tiidog 14 jonuorí 2000 zaalvoetbal te Zeebrugge om 21.15 uur - MeuelemeesteÍboys - Àluvan zvc
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BROOD. EN BANKLT

KEERSEBILCK M,
Dolpsplein 1 - Dtdzele - Tel. 59 91 88

Gevarieerd assoniment

Brood, koeken, gebak

en pralines, alsook Íuime keus

fijne charcuterie en kaö
MEN BESTETT AAN HUIS

I

it

3/ 2/ /ó
$77 ,44e*Jla)e

\/AN
HOUCKE NV.

Eemegemstraat 44
8490 Snellegem

Tel. 050/81 12 6'7 - 050181 23 28

Fax 050/81 34 56

GESPECIALISEERD IN VERKOOP

VAN GEREEDSCHAPPEN EN MACH1NES

. Makila . Metabo . Skil . Grasmaaiers

Dienst mverkoop

Exclusief Yerdeler voor België

MEZ MOTOREN BELGIL'NI

spons ot lY I C P o lde fi utt e n B lonke nb u ge

Bl DEMEULEMEESTER

- 
RONNY BvBA AANNEMEBsBEDHIJF

OPENBABE en PFIVATE WEBKEN

. Aanleggen parkings 'opritte '

Tel.0s0/31ó7 13

F/,-.050/3102 E3

)E(o
EtrGtrtrS

ALainAlemeersch
Blankènbercsesteenweg 64a
8377 ZLlienkerke
Tel.050/42 79 99
Fax 05A142 75 22

Open:
van maandag lot vrijdag van 14 - 19 u-

op zaterdag van 10 u tol 12.30 en van 14 !. tot 19 u

RU

A/^TAiVrrèöi
Blankenbergse Stwg 47 8377 Zuienkerke
Tel. 050/42 43 44 - Fax O5Ol41 97 25
6rote leus geboortc- en huwelijksrolle, tie
specialiteit: Íotolààíten: 4-kleuren. allerlei drulwerl

Jel /tlailietbpn

begrafenissen
crernaties

- marina neirinck -

walram romboud(straat l3
8380 lissewegc

tel. 050/54.67.40 - gsm 095/30 40 l0

IK



zalertlng 15 jotltnrí 2000

manndag'17 jauari 2000

:dríjdag 21 januarí 2000

dontlerdag 27 jn wri 2000

grandioze spel- en quizavond

In de cafetaria vanaf 19.30 uur - OÍganisatie : vakantiegenoegens

KVLV Nieuwmunster

Zaal De Bommel om 19 uur

De rijkdom van pitten, zaden en noten door mevr Ria Collaert

zaalt,oetbal te Heist 19 uur - CD liften - Meulemeesterbovs

KVLV Houtave

ZaalDe Maere om 19.30 uur

Fondue-avond

Ze zeggen ...dat ze zeggen dat - Door Dhí Desodt

rz Hoonlies

vonrl 4 we
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HET POLDERKRANTIE

RECLAME IN HET 

'AAR 

2

Ook in het iaar 2000 kan U adverteren in het PoldeÍkrantle, dat vier maal per iaar veÍschiinl.

lndien U geihleÍesseerd bent, gelieve dan dit blad in te vullen en ons teruB te bezorgen

vóóÍ 15 december 1999. - wiidanken U Íeeds bijvoorbaat'

TEL. .................

a
o

000

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

l/1 blad 12.000 frank

1/26lad 6.000 frank

1/41:tlad 3.000 frank

1/B blad 1.500 frank

prijs kaft buitenkant 5.000 Írank

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

c)voegt hierbij de volledige reclame

voegt hierbijhet logo en/of de íoto en/of de tekening en vetmeldt hieronder de tekst :

Datum Handtekening
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Weimanstraat 17
Tel/Fax: O5O/312628

SCHILDERWERKEN

8377 Zuienkerke
GSM: 075132 21 54

Binnen- en buitenschilderwerken

Behangwerken

Plaatsen van alle vloerbekleding

Plaatsen van laminaatparket

Zeer verzorgd werk - Cratis verlenen van advies



Reslouronl . Feeslzool . Teo.Room

,%,*.%9*Z
Nieuwesleenweg I - 8377 Zuienkerke

Iel.050/41 31 04

tox 050/42 ó3 I I

rtrL Jt I
sÉ3.{a -r=:=n f è1

Gesloten: nuurltrgttrontl uitgeionderd 3 »ekett in juli & atguslus. Ditsdog lrt fule iaar
. Fijne yis & \'leeseerechten lel dagt'erse prorlutlen.

. Ook lekkere kreeÍibercidiigen
. Casttutot)tische fiettLis ett tnenu's Ten Doele aangepast aan elk sei:oetr

TA

LSEEF A A

t

f

Onze zalen bieden plaats van 10lol 200 personen.

Door de gemoderniseerde a€comodalie staan wii garant voor een vlolte en

professionele aanpak van uw feesl helzii huweliik, iubileum, veriaardag, familie,
communie. productvoorstelling bedrijÍsfeest, of... zomaar gezellig samenziin.

De ligging van ons domein bevindl zich midden de ongerepte polders, rusl en

panorama ziin uw en onze ontbetaalbare lroeven.

Graag zien wii uw reservatie le8emoet.
Ons conlactnummer en fax: 050/42 65 64

crdf" stove
NieuwesteenweB 140 - A377 Zuienkerke

Tel. 050/41 22 05 - Tel. & tax O5O/42 65 64

*


