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POLDERKRANTJE, april 1996

Ddemaandelijks tijdschrift van het

College van Burgemeester en Schepenen.

Ue ra tw oorde lij ke uit ge ve r :

Jeannine Samijn

Dit tijdschift wordt gratis aan de bevolking aange-

boden dooÍ het Gemeentebestuur in samenwerking
met alle adverteerders.

Verspreid: 3t januari, 15 april, 15 juli, 15 oktober.

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

De redactie behoudt zich het recht voor artikels te

wijzigen, in te korten ofniet te publiceren.

Geïnteresseerden voor publiciteit kunnen steeds

terecht bU

Re dact ie P o lderkrantj e
Geme ente hui s, Ke r kst raat I 7,

8377 Zuienkerke
tel. 12.70.18

NUTTI6E ÏELEFOONNUiAIIAERS

Gemeentebestuur zuienkerke 42.70.48
Technische dierst 41.75.7'7

ocMw 42.'19 .98

PWA 42.70.48 BP 30
Hoofdveldwachter Decl@dÍ 42.'10.48

(privé) 31.84.07
Rijkswacht 101 of 41.10.05

Brandweer De Haan 100 of41.20.20
ElektrabelBlankenberge 41,79,34
(ook voor de waterbedeling)
na de diensturen 059/34.04.10

OPENINGSUREN GEMEENTEHUIS
Het gemeentehuis is iedere werkdag open vall
9 uur tot 12 uur en de woensdagnaniddag van

13 tot 16.30 uur Andere Mmiddagen is het
gemeentehuis gesloten.

Op de tweede en vierde woensdag vaí de maand

is het gemeentehuis open tot 19 uur: 24 april-
8 en 22 mei. 12 etr 26 iuni en l0 er 24juli.
HeÍ qemeentehuis zàl gesloteo ziin op I mei.
16 mei. 27 mei en ll juli 1996.

OPENINGSUREN POST
Iedere werkdag van 1l tot 12 uur

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

OPHAUNG HUISVUIL
Het huisvuil wordt niet opgehaald op 27 mei. Ophaling lloutave, Meetkerke en Nieuwmunster:
dinsdag 28 mei. Ophaling zuienkerke: woensdag 29 mei 1996.

OPHALING OUD PAPIER EN KROONKRUKKEN
Telkens de eerste woensdag van de maand.wanneer de ophaling van het huisvuil wegens een officiële
feestdag naar een andere dag wordt verschoven, dan wordt het oud papier ook later opgehaald.

Data: woensdag 8 mei,5 juni en 3juli 196.
Papier stevig samenbinden of in een kaÍonnen doos steken.

OPHAUNG GROF HAISVUIL
donderdag 18 april 1996 en donderdag 20juni 1996.

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

OPHALING SNOEIAFUAL
donderdag 25 april,23 mei en 13juni 1996.

Prijs: 600 fr Voomf het gemeentehuis verwittigen.
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WOORD VOORAF

.%eftL
,%, óerr orree* nellgil

VerlieÍdheid is een wonderlijk gevoel
als een lente in je hart.
Alles wordt anders.
Alles krijgt kleur.
Als je verliefd bent
wordt alles mooi en zonnig
omdat je voor de helft blind bent geworden,
blind voor de kwade, vervelende kanten van het leven.
Er zijn vele soorten vertiefdheden l.r/
maar er is één verliefdheid die we in onze samenleving
clan ooit noclig hebben : / 

^ 

,
DE VERLIEFDHEID OP CEWONE ALLEDA,ACÉEI,
Ontdek weer de gewone dingen.. / /de simpele charme van de vriendschap,
een paar bloemen voor een zieke,
een open deur, een gastvrije tafel,

het opengaan van een bloe

in een Iuie \loel liggen en naar de lfht hàken.
een handdruk. een glimlach. a ./\
de stilte in een kerk, de tekening van een kind,

fluiten van een vogel,
een rij populieren
een beek, een berg,
een koe...
Het leven wordt een feest,
als je kunt genieten,
van gewone, alledaagse dingen
Het is Lente ! Hoera !

Ik ben weer verliefd
op gewone dingen!

..t
r.r':í:
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GEMEENTERAAD

In de gemeenteraad van 2l februari werd er beslist, conform het decreet van 23 oktober l99l betreffende de

medezeggenschap in het gesubsidieerd onderwijs. de paÍicipatieraad in het gemeentelijk onderwijs te vemieuwen.

Ook werden de statuten van de oudervereniging van de gemeentelijke basisschool goedgekeurd.

Verder werd de verkoop van grondendoorde kerkfàbriek van Nieuwmunster teneinde de bouw van twee woningen

in de Doelhofstraat mede te helpen financiëren, positief bevonden.

Vermits dat de gemeentelijke grafkelders op het kerkhofvan Meetkerke bijna allemaal ingenomen zijn. besliste

de raad over te gaan tot het plaatsen van 7 tweepersoons Erafkelders.

Ook werd er een nieuwe politieverordening inzake het gebruik van de gemeentelijke sponzaal goedgekeurd,

om de veiligheid en de openbaÍe rust in de sportzaal te waarborgen.

Het jaarylan 1996 van het Jeugdwerkbeleidsplan werd eenparig aanvaard, evenals de toelagenlijst 1996.

Verder werden de belastings- en retributiereglementen voor 1996 vastgelegd.

De hiemavolgende begrotingen voor het dienstjaar 1996 werden goedgekeurd:

. KerkÍabiek oLV Meetkerke
ontvangsten
uitgaven
aandeel gemeente Zuienkerke
aandeei stad Brugge

. Ke*fabriek Sint-Bartholone us Nie uw munsrer
ontvangsten
uitgaven
gemeentelijk aandeel

. Kerkfabriek Sint- B.tvo Houtove
ontvangsten
uitgaven
gemeentelijk aandeel

t.o9'7.134
t.o9'7.434

'7't3.740

96.7t8

2.301.162
2.301.162

435.824

l r.899.800
| 1.899.800

594.098

. Ke*Íabriek Sint- Michiel Zuie nke rke
ontvangsten
uitgaven
gemeentelijk aandeel

r.418.558
r.418.558

460.104



. Begrcting OCMW

Gewone DiensÍ
Ontvangsten
Uitgaven

Buitengerione Dienst
Ontvangsten
Uitgaven
gemeentelijk aandeel

. Begroting gemeenlc

Gev,-one Dienst
Uitgaven
Ontvangsten
geraamd resultaat van het dienstjaar
geraamd algemeen begrotingsresultaat vodg jaar
geraamd algemeen begrotingsresultaat

11.341.552
| 1.341.552

1.536.890
r.536.890
4.099.219

95.616.185
9l.630.925
-3.985.260
4.287.551

302.294

Buite ge\rofie Dienst
Uitgaven 76.332.812
Ontvangsten 74.265.812
geraamd resultaat van het dienstjaar -2.067.000

geraamdalgemeenbegrotingsresultaatvorigjaar 2.067.000

ln de geheime zitting werd Pascale TÍenson met een opdracht van l4124 benoemd als kleuteronderwijzeres in
de gemeentelijke basisschool en werd de reisvergoeding van het gemeentepesoneel vastgesteld.

De raad verleende haar advies betreffende het ontwerp van het Sewestplan Brugge-Oostkust o.a. over de

rechttrekking van de expresweg en kruising met de Blankenbergse Steenweg, de geplande en bestaande

zandwinning en de bestemming van de Uitkerkse Polders.

De uitbreiding van het het water-en Tv-net in de BIauwe TorenstrMt werd goedgekeurd, netals de modemiseÍing
van laagspanningsnet in de Brouwerijstraat en de aanleg van een watemet.

Ook de aankoop van gronden die noodzakelijk zijn voor de doorsteek tussende Brugse Steenweg en de

Duinen\rraat \ erd éénparig aangenomen.

Het politiereglement betreffende de afbakening van de bebouwde kom "Wijk Vagevuur" werd aanvaard.
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De vraag van Electrabel om de duurtijd van de intercommunales IMEWO en FINIWO te verlengen tot hetjaar
2023 weÍd positief beantwooÍd, gelet op de voordelen nl. een jaaÍlijks bijkomend dividend van 364.63'l frank,

daling van de kosren bij het verbruik en het onderhoud van de openbare verlichting en een voorkeuÍarief vooÍ

de verwarming van openbare gebouwen mel aardgas.

Verder werd de verkoop van 5 loten landbouwgrond door de KerkfabÍiek van Nieuwmunster goedgekeurd.

Tenslotte werd in de geheime zitting de weddeschaal van een bijzondere taakleraar in het Lager Onderwijs

vasgesteld.

INFORMATIE

Wanneer U deze zomer naar het buitenland tÍekt.
een reispasje mee te nemen.

kostprijs: 20 fr
meebrengen: recente foto
bijkomende informatie: lengtc van het kind

is het wel aangeraden voor uw kinderen jonger dan 12 jaar

De gemeente Zuienkerke verkoopt twee bromfietsen :

- Honda Pirelli
- Scooter Piaggio
Tot l5 mei kunnen belangstellenden hun bod schrifielijk kenbaar maken.

Op woensdag l0 juli 1996 en

woensdag l4 augustus 1996

kan men in de werkplaats gÍalis zijn Íiets latcn

En dit vanaf 8.30 uur tot 12 uur en l3 uur td
merken.
l6 uur.

Vanaf I april 1996 gaan de zitdagen van de CM in het gemeentehuis door op de eerste en derde

dinsdagnamiddag in plaats van iedere week.

De zitting duurt wel tot l7ul5 .
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vooraan in dit Polderkrantje vindt U een aangiftefoÍmulier inzake gemeentebelasting op honden, aanslagjaar

1996.

AJle personen, die in 1995 hondenbelasting betaalden en waarbij de toestand op l januari 1996 veranderd is
(hond overleden of nog een hond erbij), vullen luik À in van het formulier

Alle personen die op I januari 1996 hondenbezitter zijn en voor 1995 nog geen belasting betaalden dienen luik
B in te vullen.

Dit formulier kunt U opsturen of afgeven ten gemeentehuize, financiële dienstten laatste voor 15 MEI 1996.

Het depot van het klooster is overgebracht naar de pastorie, Nieuwe Steenweg 41.

Alle kledingstukken en schoenen, die nog in goede staat zijn, evenals dekens of lakens kunt u afgeven bij
pastoor HenÍi Sioen.

Zo de pastoor niet thuis is, gelieve het mate aal, dat u best goed verpakt, te plaatsen aan de garagepoort.

Hiflelijk dank \ anwege de mi§\ionaris.en en missiezusler..

ABBÀ
retzeketlngen

MICHET BEIRENS
ERNA WttEMS
Oostendse Steenweg 92 - 8377 Houtave - Zuienkerke

tet.050/31 97 39 - ftLt: 050/31 11 5l

ALLE VERZËKERINGEN
HYPOTHECAIRE LENINGEN

AUTOFINANCIENNG

En rooÍdl een vakbekwame senica



MILIEU

WEGGOOIEN IS JAMMER. HERGEBRUIKEN WERKT EN VERKLEINT DE AFUALBERG.

Het gemeentebestuur zal een samenwerking afsluiten met de v.z.w. LeeÍbaar wonen - atelier " Kringloop Cen-

trum" uit Brugge.

Het doel van deze vzw. is het GRAIIS OPHALEN van nog bruikbare goederen lneubelen. huisraad, potten,

pannen, borden, kleding, tapijten, huishoudtoestellen in goede staat, Íietsen. boeken, speelgoed, enz.), die anders

in het grof huisvuil terecht komen, en om die eventueel naheÍstelling te verkopen in hun kringloopwinkel.

Daar kan iedereen terecht voor een koopje, vooral mensen met een laag inkomen.

Aangepaste prijzen worden verleend aan mensen gestuurd door een sociaal centrum. Inlichtingen te bekomen

bij het plaatselijk OCMW.

De Kringloopwinkel is Du gevestigd in de veldmaarschalk Fockstraat, 20 in Brugge en is open van dinsdag tot
en met vÍijdag van 13.30 uur tot 17.30 uur. Zaterdag is de winkel open van l0 tot ló uur
Tel. 050/34.94.00.

De goederen mogen ook op bovenvermeld adres gratis afgegeven worden.

Wij hopen op uw medewerking.

Remi De Clerck
Schepen Milieu

TA,NDBOUW

Het gewijzigd mestdecreet, dat op 20 december 1995 door het vlaams Parlement werd goedgekeurd, is op

l januari 1996 in voege getreden.

De adkelen 14, l5 en 17 handelen over de bemestingsnoÍmen en over de uitrijregeling van dierltk mest.

In gebieden, die van belang zijn voor de drinkwaterwinning ofvoor hun natuurkundige waarden, gelden strengere
normen en een langer duÍend uitrijverbod.

lnfomatieve kaarten, waarop de normen en uitrijbepalingen zijn aangeduid, liggen terinzage in het Semeentehuis,
elke voormiddàg van 9 tot 12 uur en de woensdagnamiddag van 13 tot 16.30 uur.
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UITRIJBEPALINGEN

HeÍ is VERBODEN dierlUke en anderen meststoppen op te brengen

- van 2l september rol en met 2l januari

- van 2l oktober tot en met 2l januari voor gras na mais, wiotertarwe naaardappelen.

- op alle zon- en feestdagen

- op alle zaterdagen (behalve van I februa tot en met 15 mei)

- voor 7 uur en na 22 uur.

- als de cultuurgrond overstroomd, bevroren of met sneeuw bedekt is.

U]TZONDERINGEN

Stalmest: tussen 9 en 17 uur op cultuurgronden in de periode van 2l september tot 2l januari (stalmest =
dierlijk mest van varkens, runderen, paarden, schapen uit ingestrooide stallen)
verplicht emissie-arm: binnen 24 uur onderwerken
verbod om meststoffen op 5 meter van de bovenste boord van een permanent wateÍoevoercnde waterloop

te verspreiden
mest opbrengen op licht bevroren gronden kan buiten de normale verbodsperiode

spcciale regeling uitbollers (minstens 62jaar): aan te vragen bij de Mestbank.

Aan de eente tentoonstelling van de Zuienkerkse cultuurraad werkten v|fkunstenaars mee: Wies Van Maele,
Wilfried Wyns, Koen Scherpereel, Luc Jacob en Nadine Verwinnen.

In 1995 werd vooÍ de tweede opeenvolgende maal met een tentoonstelling uitgepakt. Kunstenaa$ van dienst
waren vorig jaar Filiep Roose, Linda Pattyn en Nicole Lacombe.

Telkens werden de talrijk opgekomen bezoekers geconfronteerd met een veÍassend aanbod van toegankelijke
en minder toegankelijke, doch steeds kwaliteitsvolle werken.

En ook ditjaar wordt de kunsttentoonstelling op een gelijkaardige leest geschoeid.

Maar omdat tradities nogal 's de neiging hebben om met de tijd af te brokkelen, werden er een tweetal
vemieuwingen dooÍgevoerd.

9



De vorige tentoonstellingen waren slechts een tweetal dagen ioegankelijk (weekend tweedaagse voettocht) en

dat was eerder beperkt in verhouding tot het vele voorbereidende werk. De derde tentoonstelling van de

Zuienkerkse cultuurraad loopt van woensdag 1 tot en met zondag 5 mei 1996 in het gemeentehuis.

Wat de deelnemende aÍiesten betreft werd over de gemeente - en zelfs over de provinciegrens - gekeken.

Chris Schoonbaen ( Sint-Andries) brengt beelden in keramiek en ze is meteen aan haar eerste tentoonstelling
toe. En net als vo.ig jaar vinden we onder de exposanten twee kunstschilders: Jiirgen van Nuffel (Deinze) met

in het oog springende composities en uitgesproken kleurgebÍuik, en Wemer Sarlet (varsenare) die reeds op een

indrukwekkende artistieke loopbaan kan terugblikken, maar niettemin met recent werk naar Zuienkerke komt.

De derde kunsttentoonstelling van de Zuienkerkse cultuunaad loopt in samenwerking met het gemeentebestuur

en kan van I tot en met 5 mei, telkens van l0 tot 18 uur gratis bezocht worden.

De gemeentelijke CultuurraaÍd brengt in juni 1996 haar eerste nummer van het driemaandelijks heemkundig
tijdschrift "Heemstede" op de markt. Deze eerste editie wordt gmtis bezorgd aan alle inwoners \an Groot-
Zuienkerke. Vanafhet volgend nunmer zal er gewerkt worden metabonnementen en sponsoring, om de kostpÍijs
te drukken. De prijs van een gewoon jaarabonnement bedraagt 250 fï (3 nummers), een steunabonnement

350 fr ( of meer).

ln dit tijdschrift komt de geschiedenis van alle deelgemeenten aan bod. een geschiedenis van duizendjaar . Er
zal steeds een interview instaan met een inwoner Ook komen de verenigingen aan bod om hun werking, hun

onstaan en groei, hun activeiten voor te stellen.

Tevens rcepen de redacÍielede loël Boussemaerc, Frcdd! Vetburgh en Frahk Drron, alle mensen op die
zich geroepen voelen om een verhaal in verband met het verleden van ons dorp op papier te zetten ofdie actief
willen meewerken aan de redactie van dit tijdschrift. Men kan zijn naam steeds opgeven bij één van de leden.

Hopelijk steunt U dit initiatief door u te abonneren op dit eerste zuienkerks Heemkundig tijdschdft en we
wensen U veel leesgenot toe.

Aktih De Vlieghe
Schepeh Cuhuut

Alle peÍsonen, die er al jarenlang van dromen, op de planken te staan kunnen contact opnemerl met:

Lut Quintens
tel.41.15.53

Jenny Goethals
tel.41.54.25

TheateÍ Kleiem zoekt voor haar volgend toneelstuk nieuwe spelers.
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VogevuurstrooÍ
Tel. 050/31 49 47

)l. 8317 Zuenke'ke
- Fox 050/31 l0 88

Georges & Clara
SNAUWAERT.MEYNS

Georges & Filip SNAUWAERT
BeheeÍ von londbouwgoèderen
VogevuursÍroot 17, 8377 Zuienkèke
Tel. 050/31 49 47 - Fox 050/31 l0 88

..,*,ïFI{"Ij,ï*._".-ffi!i.
VogevuLrrstroot I 7, 8377 Zuienkerke
Tèl 050/31 49 47 Fox 050/31 l0 88

bvba IAC1A
Vogevuurslrool l7
8377 Zu enkerke
Ie 054/31 49 41
Fox 050/31 l0 88

Tea-Room
t Zandlopertje
Zeedrjk
8380 Zeebrugge
Íel 050/54 41 05

Voor AANLEG, RENOVATIE en
ONDERHOUD van TUINEN

Kris LEGROU
TUINARCHITECT

. Tekenen von onlwerp
en beplontingsplon

. Zooien von gozons

. Beplontingsweíkèn

Plooïsen von ofsluitingen

Leggen von tuinpoden

Dudzeelsesteenweg 48,
838O DudzeÍe
lel. O3Ol5r, A4 26

DRUKKERIJ DE NIEUWE HUWELIJKS. EN GEBOORÍE
COTLECTIE IS VERSCHENEN

GROOT ASSORTIMEN] UIÍ VERSCHILLENDEBVBA cATAtoGt
OOK EIGEN ONTWERP

/\ t-T A,\\- t/
VAJ\|AF ! MAART STAIITEN WE MET EEITI FOTOCOPIECENTER,

TOT O,95 CENTIEMEN

Blonkenb,ergse Sleenweg 47 - 8377 Zuienkerke - Tel. 050/41 92 17 - tox 050141 97 25

é,-[[Il]lL5
BVBA

MCCIKCR Ií€ST8 R flI I7
8377 ZUtCt{t{€Bl{e
T€r.. 0so/4r 7s 5t

vott€Dt6c nf, Í{NcintÍ{oct{
fl minci- cl{ sc[nuÍ{lucBr
t€ïs€L- cN 86ÍOt{t JCBr

JleJ lllanip,tlpn

teh k nldr/,6e /r"r.plr4k "
(oio) 3/ 2/ /ó

AuV**a 88 - 8377 l4à,ba.é"



l\.4et vriende jke oroeten

DESIMPEL
WENDUINE

BRUGSESTEENWEG 93
TOONZAAL - BUBELEN:

050/41 31 56 - FAX 050/42 92 20

BRUGGE
KRAKELEWEG 55

SOOO BRUGGE
050/41 43 07

GEV ELSTENEN

VLOER- EN WANDTEGELS
DEPOT ZAND EN GRINÍ

BTW BE 415 555 324

la"e,t oa S,4nr/" 1en, Raarn

Doslhol
Johnny en Eli Vqn Assche-Jonssens

DoelhoÍstroot 40
8377 NieuwmunsleÍ
Iel. O5Ol41 41 26

cesloten op dinsdog
beholve juii en ouguslus

. TERRAS

. FEESTZAAL 40 PERSONEN

GEVARIEERD
ASSORTIMENT
. BROOD
. KOEKEN
. GEBAK
. PRALINES

ALSOOK RUIME KEUS
FIJNE CHARCUTERIE
EN KAAS

BROOD EN BANKETBAKKERIJ

KEERSEBILCK M.

DORPSPLEIN 4
DUDZELE
TEL. 050/59 91 88

Men bestelt oon huis

s(HBtJÍ{Ur€RríCl{ - líCUlí€lls
P.V.(.-f,nmc - D€URCN - BOttUlrC

DIRH
URNTORR€.ÍUIRCRÏ€N

Bíugsesteenweg I

8377 Nieuwmunstèr-Zuienkerke
Tel. 050/41 89 ó3
Fox 050/42 85 32



JEUGD

Op zaterdag 29juni kijgen alle kinderen tussen 6 en l3 jaar de kans om deel te nemen aan Roefel: de dag van

het kind.

Het is de eerste keer dat Zuienkerke zich aan dit initiatief waagt. Het gaat uit van het gemeentebestuur, maar

Roefel wordt concreet georganiseerd door een groep mensen: de stuurgrcep.

Stuurgroepleden moeten veel en hard willen werken, mensen kunnen motiveren en feeling hebben vooÍ wat

kindeÍen interesseert. we zoeken nog dringend de stuurgroep uit te breiden met iemand uit Meetkerke, dan zijn

de vier deelgemeenten veÍtegenwoordigd en dat is heel belangrijk.

In de volgende fase zoeken de stuurgroepleden naar medewerkers: dat zijn mensen (bedrijven, instanties,

voorzieningen) waar de kinderen in kleine groepen mogen binnenvallen, rondkijken, vragen stellen en iets

DOEN.

De kinderen moeten van de ene plaats naar de andere geraken op een veilige manier. hieNoor hebben we

begeleiders nodig.

Gezien de uitgestrektheid van de gemeente hebben we ook vervoer nodig. we denken hier aan paard en kar'

schoolbus, tractor en wagen ....

U ziet, er komt heel wat kijken bij de organisatie van zo'n dag.

We zullen die eerste Roefeldag bescheiden uitbouwen: de kinderen zullen een programma aangeboden kdjgen,

maar zullen die eerste keer niet zelfhun programma mogen samenstellen. We starten met een halve Roefeldag,

dit om de op\ang orer de middag niel le moelen organi\eren.

En toch zullen we veel mensen nodig hebben I

Hebt U er zin in , om op één of andere manier mee te werken ,laat het ons weten.

Misschien komen wij wel aan uw bel trekken om het U te vragen !

Als Roefel lukt, dan brengt dit de kinderen dichter bij elkaar, de kinderen en volwassenen dichter bij elkaal
maar ook de deelgemeenten.

Kortom: Roefel organiseren vraagt

deelnamen zeggen dat het beslist de

ContactpeÍsoon:
A. Allemeesch
gemeentehuis tel. 42.70.48

J Samijn
Schepen ran Jeugd.

enoÍïn veel energie, vooral de eelste maal, maar de gemeenten die reeds

moeite waard is.
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Ziehier een greep uit de nieuwe aanwinsten van de bibliotheek :

Naslagwerken :
* Larousse Wijn Encyclopedie : wijnen uit de hele wereld
* Atlas van de wereld
* Intemationale campinggids 1996

Voor de vo lw ass e nafdeling
Fictie
x De paardenflui steraar
* Kon Kon Lang
* Goud
x Rosie
* Nog één man om het afte leren

lnformatieve boeken
* Opvoeden is een groeiproces

wegwijzeÍ voor vaders en moeders
* Madame est servie : leven in dienst van adel

en burgerij 1900-1995
* Ontvoerd
* Vlaamse sprookjes
* De beurs belicht : wat u van beleggen moet weten
* De goden van Club Brugge
* Zo werkt Internet

Uoor de jeugdaÍdelirrg

* De Wolf en de zeven geitjes
x Kikker is een held
* Het vervelende lieveheersbeestje

lnfonnatieve boeken
* Quizboek

* Forten en Kastelen

Nicholas Evans
Kristien Hemmerechts
JefGeeraeÍs
Stephen King
Yvonne Kroonenberg

Peter Adriàenssens

Diane De Keyzer
William en Marilyn Hoffer
Geert Van Istendael
Jan Pleus en Rolf Schöndorff
Jacques Seys

E Koenen

Grimm
Theo Rowland- Entwistle
Eric Carle

Ann Kramer
Th. Rowland- Entwistle
Brian Williams
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Inschrijvingi

Deelname:

AÍstandenl

SÍart:

Aankomst:

Trcfeeën:

De inrichting is
Bloso.

APRIL 1996

In het SpoÍcentrum, Oude Molenweg te Meetkerke (aan de ke*)
van 8.30 uur tot 15 uuÍ

Met aandenken : volwassenen 60 fr.
kinderen -l2jaaÍ 40 fr

Zonder aandenken volwassenen 40 fr

6, 12, 24 en 33 km

staÍ vanaf 8.30 u in het sportcenhum te Meetkerke

sportcen[um Meetkerke

Er zUn prachtige groepstrofeeën voor groepen vanaf 20 deelnemers

in handen van de SpoÍraad Zuienkerke (VW.J.L. nr' 215) m.m.v. het gemeentebestuur en

Goethals Franlq
Meetkerkestruat 6
8377 Zuíenkerke
Tel.4l.8l.87

Inlichtingen :

Alain De Vlíeghe
Nieuwe Steenweg 12
8377 Zuienkerke
Te1.,11.55.42

IENKEB

VIEFKERKE
Begin 95 steldenenkele mensen vast dat ze zwanger waren
van hetzelfde idee: de realisatie van een fiets- en
wandelroute doorheen Zuienkerke.

Enkele dagen later werd er reeds een werkgrcep geboren.
Het weÍd een vijfling: Freddy Decancq, Gilbert Jonckheere,
Jeannine Samijn, Romain Van Belle en
Johan Van Thourhout.

l5

SPORT EN VNJE TIJD
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we gingen te rade bij Westtoerisme: de route kon niet meer opgenomen worden bij de andere routes van west-

Vlaanderen, dus moesten we autonoom gaan werken.

Op t3 mei 95 reed de werkgroep voor het eerst het traject per fiets in baÍ slecht weer. Het vrouwelijk lid van de

groep besliste de bezemwagen te besturen en ontsnapte aldus aan de regen en de snijdende wind.

Er werd regelmatig vergaderd - niet te veel en de doelstelling was dat we na elke bijeenkomst een stapje

dichter moesten zijn bij ons einddoel.

Reeds vrij vroeg beslisten we dat onze realisatie boven de doopvont moest gehouden worden op 1l mei I996 en

de naam " Vierkerkenroute" zou krijgen, en ... zo zal geschieden.

Een fietsroute met alles erop en eraan: er werd een folder ontworpen met kaart en begeleidende tekst, er zijn
enkele rustplaatsen voorzien met picknicktafels en vuilnisbakjes, en wat meer is: deroute is zelfs bewegwijzerdl

Die ganse realisatie betekent bovendien geen aderlating voor de Semeentekas en zal ongetwlfeld de kassa doen

rinkelen van onze middenstanders.

We zochten inderdaad naarmiddelen: de plaatselijkc horeca- en voedingswarenbedrijven werden aangeschreven

om te adverteren op de folder De vier mannen uit de werkgroep trokken daarna twee aan twee naar alle

aangeschreven zaken, aanvankelijk met ecn klein hartje en de vraag hoe ze onthaald zouden worden

De respons was uitermate positief zodat de tocht een heel aangename ervaring was en een goede herinnering

nalaat.

Een ander facet was de bewegwijzering . Johan Van Thourhout trok zijn stoute schoenen aan en stapte afop de

huisbrouwerij " Straffe Hendrik" en dit met succes.

Toen Romain Van Belle en Gilben Jonckheere wilden instaan voor het instandhouden van de bewegwijzering
zagen we het helemaal zitten.

Freddy Decancq verkrceg dat Electrabel en studiebureau Lobelle hun schouders onder het project staken.

Ludo Goderis bood aan om het logo te ontwerpen, een logo dat wijzelfheel stijlvol vinden.

Drukkert Acta-Press zwoegde op het verwezenlijken van de kaaÍ, maar het resultaat is prima.

Op 16 april stellen wij de route voor aan de peÍs. Zuivelhandel Lampo is die avond sponsor.

Eertsdaags zal iedereen de bewegwijzeringsplaatjes doorheen de ganse gemeente kunnen bewonderen. De fol-
ders kunnen vanaf l7 april aangekocht woÍden voor de prijs van 50 fr. in de deelnemende zaken en ten

gemeentehuize.

We denken eraan om volgend jaar af en toe geleide fietstochten te organiseren. Er boden zich reeds 2 gidsen

aan.

we zijn fier met onze vierkerkenroute en we zijn alle sponsors, medewerkeN en sympathisant€n uitermate

dankbaar.

Zuienkerke, actieve gemeente, komt hiermee ongetwijfeld positiefin het nieuws.

U haalt toch ook eens uw stalen ros tevoorschijn ? DOEN l!

.1. SamUn

khepen Toerisne
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$}ÀCKTRS }IUGO
- ELECTRICITEIT - SANTTAIR -
- CENTRALE VERWARMING -

Oostendse steenweg 83 - 8377 Zuienkerke

Z Tel. 050/31 96 76 - Fax 050/31 51 78

- 
G E R EG I STREE RD AAN N EM E R

- NIEUWBOUW EN VERBOUWING
" ERKEN D BRAN DE RTEC H N ICU S
- H E RSTELLI N G H U I SHOU DAP PARATEN!!!!!!!!

ASWEBO
AANNEMERSBEDRIJF NAAÍ\,4LoZEvENNooTSCHAP

lndustriepark - Drongen 26
9810 Gent
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dfiinlk nn@nlterns
Blonkenbergsesteenweg 3l - 8377 Zuienkerke
Iel. O5Ol41 42 63
Fox O5O/41 72 32

ALLES VOOR DE TUINI

zooi- en plontgoed, bloembollen, peíkplonlen, groszoden, potgíonden, tuíf, sierschoís
meslstoffen: orgonische, biologische en ondere spÍoeistoffenr biologische ën scheikundige
luingereedschoppen,
luinversieringen: wiÍsÍeen béelden, kobouteÍs ed.
bíoeikossen, seíes, loddeís 'solide', borbècues vooí binnen en buiten
tuinmeubelen: IAWN COMFORI kunsistof in l0 verschillende kleuren mei gorontiè von 5 joor
oIrminium siéÍmèr]belèn
industíiële gossèn: zur.rrstof, slikstoÍ, orgon, luchl, helium, woïerslof, propoon tot bollongos
medische gosseni zuursÍof, lochgos, lucht e.o.
hoíeco gossen: koolzuur (fopinst.) en Guinness gos (topinst.)
olle mogèlijke verpokkingsgossen voor voedingsworen
GRASMAAIERS, ZITMAAIERS, TUINTRAKTOREN, TU]NFREZEN, MOTOCUTTEURS.
KEÍTINGZAGEN, HOUTHAKSELAARS, BOSI\4AAIERS, BLADBLAZERS

. Eigen hèrsteldienst . eigen slijpdienst voor trommels en kettingen . deskundjg odvies
. degelijk moteriool

Zo de
beleggingsstrategie

Zo de bank
ln de KB-Íondsenwaaier z l beslisl een belegging die

Van obligalies over aandelen lol vastgoed.
Van íegionale lol inleínalionale spreid ng
Van éénmunl- lotéénbeuÍsbeleqgingen.
Prospectus en rnlormalie vindl u in elk KB-kanloo.

(EEDIETBANK ÍHUlS BIJ DE BÀNK VAN HIER,

SCHILDER. EN DEKORÀIIEBEDRIJF

BRAEM HERMAN

\{TIIfiNSTfiÀ{*I 17

8]77 ZUIENKERJ(E

TEL./TAX 050/31 26 28

Sc híkler e n be hangw erken

Spuiten van meerkleuige alverkíng op wdnden

Plaatsen van oerbekledi g

*** Gratis adries *x*



Het is een jarenlange traditie dat het gemeentebesluur naar aanleiding van de tweedaagse voettocht van
Blankenberge een rommelmarkt en een oude ambachtenmarkt organiseert.

Ook dit jaar kan iedereen op 5 mei 1996 vanaf 8 uur 's morgens tweedehandswaren, oude rommel of curiosa
verkopen in de dorpskom van Zuienkerke.

De prijs per standplaats van 6m bedraagt 300 fr.

Men dient zich vooraf in te schrijven, ofwel bU burgemeester H. cuyperc ofwel bij het geme€ntebestuur, financiële
dienst.

Het ganse gebeuren wordt muzikaal omlijst door een Blankenbergse folkgroep.

Te Nieuwmunster, waar de voettocht eveneens passee( trcedt teater Aabazjoer op met het stuk .fickels met
Ajuindes".

Ze brengen een spetterende straatanimatie met poppen en poppenspelers., met artiesten van alle pluimage. Op
hun wereldtoumee stoppen ze even te Nieuwmunster, aan het kerkplein.

Iedereen is van harte welkom.

Nu het wielerseizoen van start is gegaan, trekken ook de recreanten weer op pad. Het provincieb€stuur wil hen
daarbij helpen, niet alleen via de gloednieuwe brochure " Fietsen en Wandelen in West-Vlaanderefi,' w^ai,n je
ondermeer een beschrijving van 25 bewegwijzerde fietsroutes vindt, maar ook door fietsverhuur aan te bieden.

Naast de 120 vertrouwde gele fietsen, kocht de provincie 35 nieuwe fietsen aan:
5 kinderfietsen, l0 dames- en 20 herenfietsen van Belgische makelij.

De provinciale uitleenfietsen worden op volgende plaatsen te huur aangeboden:

- Domein Lippensgoed Bulskampveld te 8730 Beemem tel. 050/78.91.76
- Domein De Gavers - Windsurfclub Gavcnrreer Íel. 056122.54.18

Eikenstraat 13l te 8530 Harelbeke

- vzw Jeugdstation Leopold IIIJaan 16 te 8900Ieper tel. 05j 121,72.82

- Provinciaal Museum Stijn Streuvel " Het Lijstemest"
Stijn Streuvelsstraat 25 te 8570lngooigem

Gedurende de zomermaanden juli en augustus eveneens

- ISERA-boot (Vletercn) VVV Alveringem

- Koekelare (Cultureel Centrum)
Sint-MaaÍenplein 19 te 8680 Koekelare

tel. 058/28.88.81

tel. 051/58.92.01
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Zuienkerke is ook voor 1996 opnieuw aangeduid als impulsgerneente. Door de provinciale spoíraad \,erd er

aan de gemeente Zuienkerke 100.000 fr. toegewezen om de sPort te promoten.

Dus, alle verenigingen die in 1996 een sponactiviteit wensen te organiseren onder leiding van een erkende

lesgever, kunnen contact opnemen met schepen van Sport, Alain De Vlieghe , tel. 4l .55,42.

GEZONDHETD

Nu de lente haar intrede heeft gedaan, en we tussen deregenbuien doorkunnen genieten vandieeerste sprankeltjes

zon, is het gepastjullie te wijzen op de gevaÍen van het onverstandig en onbedachtzaam zonnebaden.

De effecten op kote termrjn ondeÍ de vorm van een zonnebrandreactie zijn meestal voldoende gekend, maar dat

langdurige blootstelling aan de zon ook nadelen kan hebben op latere leeftijd onder de voÍn van een vluggere

veroudering van de huid en een verhoogd risico op huidkankers, willen we wel eens veigeten als we aan het

zonnen zijn.

Een zonnebrandreactie ontstaat in de ee6te plaats door de Uv-B stralen van de zon.

Verschillende factor€n spelen daa n mee:

duur: bij een korte zonblootstelling kan het gaan om een lichte roodheid. Bij een langdurige blootstelling van

enkele uren kan de verbranding gepaard gaan met een hevige roodheid met pijn eventueel zelfs met blaarvorming,

koorts en rillingen.

Het veÍraderuke is dat de roodheid meestal pas enkele uren na de blootstelling aan de zon zichtbaar wordt

Ook huidtype, tijdstip van het zonnebaden en het seizoen spelen een belangrijke rol.

Wat nu te doen bij zonnebrand?

Éen lichte verbranding geneest meestal spontaan. om het pijnlijk gevoel te onderdrukken , volstaat het doorgaans

dat men de huid afkoelt b.v. door een koude douche te nemen.

Soms kan het nodig zijn een cortisonecrème te gebruiken. Een gewone 'after-sun' is meestal onvoldoende voor

een echte verbranding of een echte zonnebrand.

Om uitdrcging te voorkomen is een gewone vette crème even effectief en merkelijk goedkoper dan de meeste

afteÍ-sun produkten.
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Wat doen bij een 'zonnesteek' ?

Een zonnesteek of zonneslag is een uitgesproken vorm van verbmnding. Men kan deze herkennen aan een
hoogrode gelaatskleur, dorst en hoofdpijn, een loom gevoel, misselijkheid, een versnelde polsslag en koons.
In dergellke gevallen is het best onmiddellijk in de schaduw te gaan eD zekergeen ijskoude dranken te drinken.
Indien de toestand niet snel betert ofgepaard gaat met bmken ofbewusteloosheid, wordt besteen afts geraadpleegd.

Hoe kan metl de huid beschermen ?

Elke huid bezit de mogelijkheid om zich progressief aan de zon aan te passen : door pigmentvorming en door
verdikking van de huid.

Daarnaast kunnen we ons lichaam best beschermen met een zonrecrème.

Zonnecrèmes dienen nier om te bruinen, maar om de huid te beschermen tegen ultravioletblootstelling.

Zonnecrèmes kunnen op afdoende wijze zonnebrand voorkomen en zullen dit des te beter doen naamate de
protectiefactor hoger is.

Het is alttd best een produkt met een zo hoog mogelijke protectiefactorte gebruiken.

oor een gemiddelde Belgische huid moet minstens factor 6 en liefst l0 of meer, worden gebruikt.

Bescherming van de huid is zeer belangrijk omdat de huid een eenmaal doorgemaakte zonbeschadiging niet
vergeet. Zo is het ísico voor het optreden van een kwaadaardig melanoom (een bepaalde huidkanker) groter bij
personen die in de kinderjaren ofopjeugdige leeftijd een ernstige verbranding door de zon hebben doorgemaakt.

Laat U niet verrassen

Zonnebrandreacties treden niet alleen op bl het zonnebaden, maar ook bij het sponen, fietsen ofwerken in de
zon.

Laat u ook niet verassen door de wind die de indruk kan geven van afkoeling, maar de effecten van hetzonnelicht
helemaal niet afremt.

Wanneer de huid nat is na een zwembeurt often gevolge van sterke transpiratie, zult u nog vlugger verbranden.

Tenslotte nog een woordje over kinderen. De kinderhuid is gevoeliger en dus minder bestand tegen de UV-
stralen.Bovendien herkennen kinderen minder snel de mogelijke alarmsignalen, zodat extra aandacht en
bescherming aangewezen is, temeer daar ze soms uren buitenspelen.
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De Jongerengroep was de enige jeugdorganisatie van Zuienkerke, die gehoor heeft gegeven aan de oproep in

ons vorige Polderkantje tot het verkopen van Levenslijnstickers ten behoeve van het onderzoek naar diabetes.

Ze hebben door een deur aan deur verkoop een bedrag van 12900 frankverzameld.

Van haÍe proficiat voor de inzet.

BURGERLTJKE STAND

COUSAERT ERIK, wonende te Wemmel, en DANNEELS ANJE, wonende te Zuienkerke, gehuwd op

19 januari 1996

LEFEVERE EDDY. wonende te Nieuwmunster. en BARRAT MA RIE-THERESE, wonende te Nieuwmunster,

gehuwd op 18 februari 1996

VANHANDSAEME ALB ERT. wonende Íe Zuienkerke. en HERREWEGHE ISABELLË, wonende te Zuienkerke,

gehuwd op 23 februari 1996

DE GROOTE MAARTEN, zoontje van Vandewiele GeeÍtrui en van De Groote Jean, geboren te Brugge

op 2Tjanuari 1996

KEMEL CHARLOTTE, dochtertje van Lierman Christa en van Kemel Geert, geboren te Brugge op

22 febrluai 1996

DEKLERCK JONAS, zoontje van Sys Ingrid en van Deklerck Eddy, geboren te Brugge op 26 februari 1996

DUFOUR MATTHIAS, zoontje van Matthys Nancy en van Dufour Franky, geboren te Brugge op

12 maaÍt 1996.
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VERMEIRE LEO. geboren op I I juli 1923, en oveÍleden te Brugge op 25 janua 1996, echtgenoot van

Liebaert Lia.

\l AN Bl ERVLI ET CONSTàNT, geboren op 28 augustus 1924 en overleden te Zuienkerke op 28 januari 1996,

echtgenoot van Alliet Simonne.

VAN COILLIE JEROME geboren op 26 november l9l9 en overleden te Blankenberge op 3 februari 1996,

echlgenoot \ an De Waegenaere Su/anna.

STAELANDRE. geboren op l3 november l9l9 en overleden te Brugge op 5 februari 1996, echtgenoot van

Verstraete Maria.

DELCARTE GILBERTE, geboren op 29 oktober l9l3 en overleden te BÍugge op 29 februari 1996, weduwe

van Verboven Lodewijk.

BOSSAER JULES. Eeboren op 25 september 1908 en overleden te Blankenberge op 25 maart 1996,
weduwnaar van De Clerck Ivona.

MENSEN VAN BIJ ONS

Voor de inwoners van Nieuwmunster kwam het nieuws pijnlijk overtoen zij het bericht te horen kregen dat hun
parochiepriester een punt zette achter zijn opdracht als voorganger in de kerkdiensten en als assistent van de

pastoraatsverantwoordelijke zuster Lu.

Cedurende vijfjaalr won hij hier de sympathie en het veÍrouwen van alle mensen door zijn hartelijke omgang,
zijn begrip en zijn levenshouding, wars van alle uiterlijke drukte en machtsveÍoon.

Geboren op 15 januari l92l te Poperinge, bracht hij zijn jeugd- envormingsjaren door te Avelgem, waar zijn
vadeÍ als politiecommissaris was aangesteld.

ln het Sint-Amandscollege te Korttk kon hij zijn temperamentvol karakter en bruisend idealisme uitleven in het
uitgebreid actieterrein van de katholieke studentenactie en de Vlaamse Beweging.

De vreugde om zijn priesterwtding op l5juni 1946 werd overschaduwd doorhet verdriet om het overlijden van
zijn beide ouders. enige tijd voordien.

Na een korte periode als leraar aan het college te Menen, zou hij als onderpastoor te Wijnendale (45-48) en in
St-Kruis (54-71) zijn werkkracht en talenten ontplooien vooral op het terrein van de jongerenvorming in chiro
en Kroonwacht, en als proost van de christelijke sociale organisaties.
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Daama volgde zijn benoeming tot pastoor in
Westouter. Daar voelde hlj zich " pastoor van le

lande", door iedereen gekend, door allen op
handen gedragen.
Zijn overplaatsing naar de Uylenspiegelstad -

Damme in april 83, betekende voor hem het
orgelpunt van een mooi gevulde loopbaan.
Dit historisch stadje inspireerde hem tot enkele
succesvolle initiàtieven. zoals de
"Cruydenwijding" op Onze Lieve Vrouw half
oogst gevierd.
Gezondheidsperikelen noopten hem ertoe in 1990

zijn ontslag aan te brieven en met pensioen te

gaan.

Zich volledig afzonderen in beate rust kon hij
echter niet, en graag ging hij in op het verzoek van

de bisschop om zuster Lu in Nieuwmunster als

begeleidend priester te assisteren.
Ecn taak die hij. tot ieders voldoening. punctueel
en tsctvol heeft vervuld.
Onze oprechte dank en onze beste wensen voor
een een gelukkig leven in de nieuwe woonstede te
Torhout

Op zondag 3l maart l.l. weÍden de getuigschriften en diploma's uitgereikt voor de examenzittijd 1995 in de

Hendrik Pickeryzaal van het Belfort teBrugge.

Ditjaar was geen enkele laureaat afkomstig uit Zuienkerke, doch onder de 700 geslaagden citeren wij :

Brood- en Banketbakker : Pascal Lievens uit Meetkerke

- Pottenbakker : Christel Van HavermaeÍ uit Houtave

- Hersteller en restaurateur van koetsen : Filip Logier uit Meetkerke

- Algemeen BedrijÍibeheer: Martine D'Hoedt uit Houtave
Evelinc Demaecker uit Meetkerke
Hcidi Wybo uit Zuienkerke

- Consulent Sociale wetgeving: Bjorn Desmet uit Zuienkerke
Wouter Versyck uit Zuienkerke

Hartelijke proficiat aan alle geslaagden!

Burgemeester Henri Cuypers mochr aan de heer Christian Braet uit Oostende de trofee als laureaat in de sector
Grafi sche Kunsten overhandigen.

,?l
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AKTTVITEITENKALENDER

iedere maandagavond is er tumen vanaf 19.30 uur tot 20.30 uur (uitgezonderd de schoolvakanties) in de

spoÍtzaal van de gemeenteschool , ingericht door Vakantiegenoegens Zuienkerke

iedere maandag zijn er volksdansen in de cafetaria van de gemeenteschool van 14 uur iot 17 uur, ingericht door
KBG Zuienkerke

iedere dinsdagnamiddag in "Boldershof' kaaÍnamiddag KGB Zuienkerke

iedere dinsdagavo[d vanaf2l u volleybal door VLM

woeÍsdagnamiddag (om de 14 dagen) kaartnamiddag in het sponcentrum van Meetkerke voor leden van de

Bond der gepensioneerden van Meetkerke

iedere donderdagavond ping-pong in de gemeentelijke sportzaal

iedere vrijdagavond komt het koor van Nieuwmunster bijeen in de Sint-Bartholomeuskerk vanaf 19.30 uur tot
2l uur.

APRIL 1996

:ondag 14 april 1996 tafeltennistomooi, georganiseerd door Polderpalet
inschrijving : sportzaal vanaf 13.30 uur
slafl : l4 uuÍ - eÍ zijn moore prij/en le winnen

zondag 14 apríl 1996 volleybal prov. dames Mehoni tegen Ruvo om 17 u

dinsdag ló april 1996 " Incontinentie", thema gebracht door dr. V Van den Bon
ingericht door KVLV Nieuwmunstet zaal de Bommel
vanaf 19.30 uur

aatedag 20 apil 1996 kadetten heren Mehoni tegen Bredene om l0 uur
scholieren heren Menoni tegen Marke om 16.30 uur

zonda| 2l apil 199ó grote wandeltocht door de Meetkerkse Moeren

zondag 2l apil 1996 volleybal kadetten dames tegen Knokl<e om 14 uur
prov. heÍen tegen Bevo om 15.45 uur

zondag 28 apil 1996 schoolfeest van de gemeenteschool vanaf 14 uur

MEI 1996

\roensdag I mei tot 5 mei 1996 kunsttentoonstelling in het gemeentehuis

zaterdag 5 mei 199ó souper van volleybalclub Mehoni in de gemeenteschool ZuienkeÍke
aanvang: 20 uur

zondag 5 meí 1996 rommel- en oude ambachtenmarkt in de dorpskom van de gemeente

Zuienkerke - optreden poppen-theater aan het kerkplein te
Nieuwmunster

woensdag I mei 1996 jaarlijkse bedevaart naar de Schoeringekapel
inrichters: KBG zuienkerke

dinsdag 14 mei 1996 moederdag - KBG Zuienkerke
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woensdog 15 mei 1996 mis voor de "Vruchten der aarde" op de hoeve

Cleyhem, Nieuwe Steenweg 3 om 20 uur

donderdag ló mei 1996 Rerum Novarummis in de parochiekerk te Zuienkerke, organisatiel
ACw - dJamr broodmaalliJd in de cafelaÍia

donderdag l6 mei tot
zondag 19 nei 1996 20ste poldertrofee in café Boldershof

gaaibolling

aondag 19 mei 1996 Eerste Communie om l0 uur in de hoogmis

zatedag 25 mei 199ó Heilig Vorrnsel om l0 uur in de hoogmis

zondag 26 mei 1996 Plechtige communie in de hoogmis om l0 uur

v,oensdog 29 meí 199ó fietstocht grootouders en kleinkinderen
inrichters : KBG Zuienkerke

JUNI 1996

aateftlag 8 juni 1996 vanaf 20 uur in de cafetaria missietentoonstelling

aondag 9 juni 1996 missiefeest in de gemeenteschool met allerhande activiteiten

maandag 24 juní 199ó Feestvergadering in de Bommel te Nieuwmunster
organisati: KVLV
thema: Zorg dragen voorje huid op elk moment.
start: l4 uur

vrijdag 28juni 199ó Bingo avond in de gemeenteschool

zondag 30 juni 1996 dagfietstocht georganiseerd door vakantiegenoegens

Rationeel Energie Gebruik ?

Ook voor u.
Als u het nlet doet vooÍ het teld,
weaÍom dan nlet voor het mllleu.

lmewo - Electrabel
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BANK

Uw lening

rond in

20 minuten.

ftr0n0tt
Ul Elil(

Gallr€èntckrrdlat

Gemeentel«rediet
VOF BONTE, PARDO
Westkapelse Steenweg 27
8380 DUDZELE (Brugge)
Tel. 050/59 99 63 - Fax 050/59 91 86

Meetkerkestraat 14
8377 Zuienketke
Tel. 050/41 28 06

domeskopsolon

CD[CD
de decker chontol

kerkstroot l8 ' 8377 Zuienkerke
telefoon 050/41 84 14

BI DEMEULEMEESTER

- BONNY
BVBÀMNNEMEBSBEDFJF

OPENBARE en PRIVATE WERKEN

Crcnl q wegdisre&.n. Aft-ool riole.ingr»elkd.
Aorle$uw optuten, po*ings kmtw.
kre4a w. tieensloB, zonn keluÍde.
k*Íèn èn pt@te tun .iÈm.s .n leptiíhe ptten.

Oolt nd!é.i.€m|.g 71 - 832 ZUIENKERKE-HOUT VE
T6l.0ív3167 r3. oblloíoon 07523 58 72 - Tol.lar 05041 02 83

Kopsolon domes en heÍen
zonnebonk

COIFFEURE YVETTE
SPECIALITEIT SNIT EN BRUSHING

O PSTE E KKAPSELS

Iel. OSOIU 45 79
Conodezenstroot 88

8380 Lissewege

Polderelectro
Romain Lièbaert-Willaert
HeeNveg 20 - 8377 ZuienkeÍke

Radio & TV technicus
OFFICIELE PHILIPS DEALER

Eigen heÍsteldienst: tel. 050/32 03 80

kan het niet.



MELDINGSKAART

Het gebeurt maar al te vaak dat er iets defekt ofbeschadigd is.

Om dit op een ietwat vluggerc manier op te lossen, is hier de meldingskaart.
Kortom : warmeer bij u in de buuÍ de openbare verlichting defekt is, het wegdek beschadigd is,
dolen verstopt zijn, er muskusraÍen zijn, knip dan deze bon uit , vul het duidelijk en volledig in en

stuur het op naar het gemeentebestuur, Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke.
Voor d ngende gevallen kan u ook bellen naar de technische dienst op nummer 41.75.77 ofnaar
het gemeentehuis op nummer 42.70.48.

NAAM:

ADRES :

MELDING:


