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POLDERKRANTJE, april 1997

Ddemaandelijks tijdschrift van het

College van Bugemeester en Schepenen.

ve r antw o o rde I ij ke ui t I ev e r :
Jeonnine Sariijn

Dit tijdschrift wordt $atis aan de bevolking aange-

boden door het Gemeentebestuur in sarnenwerking

met alle adveÍeerders.

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

Artikels zijn altijd welkom. Gelieve ze 1 maand vooÍ
het verschijnen binnen te brengen.

De redactie behoudt zich het recht voor artikels te
wijzigen, in te korten of niet te publiceren.

Geihteresseerden voor publiciteit kunnen steeds

teÍecht bij
Re dactie Polde rkrantj e
Gemeente huis, Ke r kstraat I 7,

8377 Zuíenke*e
te\.42.70.48

NUÍÏIGE T=IEF(,ONNUÍlrMERS

gemeentebestuuÍZuienle*e 42.70.48 (f8r42.85.45)

techniscie dienst 4r;15.7'7 (íax4l;15;l'7')

OCMW 42.19.98 (fax42.1998\

PWA 42.10.48

Veldwashtu Marc ïmmerman 42.?0.48

Rijkwacht l0l of41.10.05

Bràndwee. De Haan 100 of41.20.20

ElektrabelBlankenbeÍge 41.19.34

(ook voor de wateÈe&ling)
na de dienstwen 059/34.04.10

OPEMNC§UIEN GEME§NITHT'I§

Het gemeenteh.is is ieder. \rerkdag open van 9 uur lot

12 uur en de woensdagnamiddag van 13 tot 16.30 uur.

Andere namiddag€n is het geme€ntehuis geslole[.

Op de tweede en vierde wo€nsdag van de maand is het

gemelntehuis open tol 19 uur: Zlapdl-l4iE28ggill
er 25 iuni en 9 en 23 iuli 1997.

Eel geEefllrhltis ,al geslotap ztn op donderdsg I mei.

dorderdag I slei. naatrdig 19 mei. vdjdag l1 iuli etl

msaldm 21 it li 1997,

OPENINGSUREN POSÏ
ledere werkdag van I I tot 12 uuÍ

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

OPHAUNG IIUBWIL
Het huisluil wordt niet opgehaald op maaÍdag 2l inli 199'7 .

Ophaling Houtave, Meetkerke er Nieuwmun§ter: dinsdag 22 juli 1997.

Ophaling Zuienkerke: woensdag 23 iuli 199.

OPHAUNG OAD PAPIER ËN KROONKARXEN

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

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

Data: woensdag 7 mei, 4 jui en 2 juli 199.
Papier stevig samenbindeí of in een kartoníen doos steken.

OPHAUNG GROF HAISVAIL
donderdag 19 juni 197.
Per rit betaalt u 500 frank.Vooraf het gemeentehuis verwittigen.

OPTIAI,ING SNOEIAFUAL
donderdÀg 24 april, 15 mei en l2juni 1997.

Per ophaalb€ut b€taalt U 500 frank. Vooraf het gemeentehui§ verwittigen.



J/ &m.Z Vr /a m.e/L/e/,

Jí ,,{'rirí a7 ,y'c mantut. ,lt /oVo, t«:allut,
,le ,lrar /,Q;,o" Vooo meÍ /un lry n ,* utn,/.

à. ,,"/ llVu, lou,y'az mat /"t V"ó"/ oon ,o" ér*,/.

J/ ,l'rirí a7 r* mantaz ,lé ,b7rs" leguzz,«t

ataar ru,?nanry' (a,/. «/é€Í «raf ,* czftrfz zo/ z/r,

3/ ,l,rh/ ,7 ,/c merzt*z ,le met ,.,o&rz erz rytaart
ru:ef, ar,#rz *alez. ta,rz ual,s uz & 

"ryr.

Jí ,/rrné ,Vt ,/e mentet ,/é /,4),a,

,/e ,ra,z. lau,zaz ntel u/,arrz /taa,//'ao/)

,*, /rcr.,ee/ aa baa./om..

Jí ,*r"/ qr ,* maz.tet. ,le ,/rur lQ,az /ytaz,

:o /an. r/re -oo, ur/ erz :t2 m.aa,,/ niét ém..

Jl ,*rr/ qr /at /etre ruz. raz.,/aag ?z motre/z.

J/ ,r,)r/ c7 /et mruvtc *ooo ,é oo, íro.

Jí ,rrh/ qz íeÍ m.azrrn.usn ual ez naV n :ll
,n t'a,z./aaq m tt rnuVtz, n mV cz fa.

4oo/V)n VZz
I

WOORD VOORAF



GEMEENTERAAD

Het voomaamste punt op de dagorde was ongetwijfeld fte, re rcegd terugbetalefi ran een aantal

lenik?e bij hel gemeentekrediet.

Door de fusie gemeentekediet met Crédit local de France, ging de nieuwe holding Dexia naar de

beurs met een aantal aandelen. De operatie was zo geslaagd dat het gemeentekediet de gemeenten liet
meegenieten van de gerealiseerde meerwaarde: voor Zuienkerke bedraagt dat 9'811.177 fr, een bedrag

dat zal besteed worden om een aantal leningen vervroegd terug te betalen.

Deze financiële injectie is graag meegenomen want in de volgende punten keurde de raad twee uitgaven

goedt de aankoop va eea tasl voor de gemeentelijke basisschool, raming 100.000 fr en het dossier

vemieutien bovenbouw Schoerin4ebrus, in samenwerking met de Nieuwe polder van Blankenberge:

raming 3.019.567 fr. waarvoor een subsidie van 60 Eo zal aangevÍaagd worden bij de Vlaamse

gemeenschap.

De overigepunten van de zitting hadden vooral betrekking opde nilmtelijke sttuctuur van zuienkerke:

in een advies naar het structuurplan Vlaanderen toe, volgde de gemeenteraad de stellingen van de

vereniging voor Belgische steden en gemeenten, de GOM, wlTAB, en de bedrijfsgilde Zuienkerke

De raad drukte zijn bekommemis uit voor de leefbaarheid van de kleine gemeenten' zag graten in de

regelgeving nopens het bouwen in de buitengebieden. wat met de huidige wetgeving een regelrechte

aanslag is op het eigendomsrecht. Dit brengt met zich dat het platteland dreigt te verkrotten, voor wat

de niet landbouwb€drijven betreft.In die optiek stemde de raad nog een motie om de woonrechten en

eigendomsrechten van de bewoners van paÍiculiere woningen in landbouwgebied te herstellen

En in de geheime zitting werden enkele leerkrachten van de gemeentelijke basisschool, die zwanger

zijn, tijdelijk vervangen, terwijl twee betrekkingen vacant werden verklaard.

De raad keurde de verbeteritgswerken a.tn ee aantal landbouwwegen goed: het gaat om de

Westemieuwweg Noord, tussen de Oostendse steenweg en de Beverlinksweg, de Kerkhofstraat. de

Mareweg, tussen de Oostemnieuwweg en de grens met het vroegere Meetkerke, en de Oostemnieuwweg

Zuid. De raming bedraagt 13.500.000 fr, en het is opnieuw de Nieuwe Polder van Blankenberge die er

zijn schouders onder steekt, met het oog op het bekomen van een toelage van 60 7.

Divene andere landbouwwegen kijgen een ruitengewoon onderhoud, in die zin dat de kanten zullen

afgestoken worden, wat de afwatering en de kwaliteit van de weg zal ten goede komen (raming voor

1997 1.000.000 fr)

De Doelhofstraat, de Leeuwenstmat, de Smisjestraat, de Bommelstraat, de Duinenstraat, de

Wenduinestraat, de Blankenberyse Dijk Noord, de Schoeringstraat, de voetweg, de Heerweg en de

Copsweg, krijgen geheel ofgedeeltelijk een dubbele slemlaag: raming 6.316.442 fr, en er zal beroep

gedaan worden op het invesleringsfonds.

ZITTING VAN I3 FEBRUARI 1997
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verder werd nog beslist in het kader van de weÍken aan de Brugse Steenweg, faze 2 vieí nieuwe

autobushokjes a;n okopen. I aan het Smisje, 2 aan de Doelhofstraat, en I aan de doorsteek Duinenstraat

lgemeentelijk aandeel t00.000 fr), terwijl de Maere zal behangen worden met een aantal gordíinen'

niet alleen om het esthetische te verzorgen, maar vooral om de akoestiek te verbeteren (raming

100.000 fÍ.)

Aandewijk.tSmisjezulleninhetkadervandewerkenlangsdeBrugsesteenweg'tweer)erk€ufi,elluels
worden aàngebracht: de snelheid tussen die hindernissen wordt beperkt tot 50 km per uur, terwll er

daar een voetgangersoversteek komt, alsook aan de Doelhofstraat'

Te\ens zal ?enrichting.trelÀ€e," doorgevoerd worden in het stuk Duinenstraat tussen de doorsteek en

de uitmonding naar de Brugse steenweg. Enkel het verkeer komende van wenduine zal nog de

Duinenstraat mogen inrijden

TotSrotevÍcusdevan106afgelegenwoningenzalerT.udistributiekoínen.3]doennietmee;de
gemienteraad ieur,le de uitgave goed: deze bedraagt 17.060 060 fr" waarvan 5 326 500 f' ten laste

van TV West. 1.060.000 fr ten laste van de abonnees, en 10.673.560 fr' ten laste van de gemeente

Zuienkerke.

Gezien de principiele goedkeuring tot het verlenen van een toelage van 10lo aan de gemeente werd

bezorgd, kan heidossier uitbre len gemeenÍe,rcrool in uitvoering gaan. Teneinde het tijdelijk tekort

aàn ru-imte op te vangen besliste de raad een \iertal klas.onlainers ( raming 1 000 000 fr' ) in occasie

aan te kopen: deze zullen naderhand ter beschikking worden gesteld van de Zuienkerkse jeugd- en

jongeren verenigingen

ln de marge werd ook nog het voorstel van de kerkfabriek sint Michiels te zuienkerke van 12 januari

199? besproken om een stuk grond te pachten, groot ongeveer 6.000 Ín2 Íeneinde eÍ een speelpleífi in

te richten. Er werd reeds een akkoord bereikt met beide pachters zodat de deelgemeente Zuienkerke -

eindelijk zouden we zeggen - zal kunnen beschikken over een volwassen speelplein'

Tot slot besliste de gemeenteraad nog drie ye,"t ee rsdfempels aan Ieleggen in de vagevuurstraat. Geven

die een gunstig resultaat. dan zllllen er nog vier bijkomende aangelegd worden in de WeimansÍaat'
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INFORMATIE

Het §ociaal Impuls Eonds (SIF) is een initiatief van de Vlaamse Gemeenschap met als bijzondere

aandachtspunten de strijd tegen kansarmoede, de bevordering van het algemeen qglzija en de

verbetering van de LesÈ-eLt0.Eggyulgskvalile1l.

Deze doelstellingen kunnen enkel succesvol aangepakt wotden in samenwerking en in pannerschap

tussen de Vlaamse overheid en de lokale besturen.

Daarom kegen de lokale besturen (gemeente en OCMW) de opdracht om SAMEN een beleidsplan

op te stellen waaruit moest blijken waar de specifieke noden lagen en hoe zij het trekkingsrecht (82 1 .992

fr./ perjaar voor Zuienkerke) zouden besteden.

Dit bedrag is de som van het vroegere bedrag dat de gemeente ontving als Bijzondere Dotatie (561.558

fr.) en het bedrag van 260.434 fi.l pet la?{ dat het OCMW ontving uit het BFMW (Bijzonder Fonds

voor Maatschappelijk Welzijn).

In onze gemeente is daaruoor dan ook een stuurgroep opgericht. Die stuurgroep is samengesteld uit
een afvaardiging van de gemeente enerzijds (Wim Cools, Freddy Decancq, Jacques Demeyere, Franky

Goethals, Martin Storme en Jeannine Samijn) en anderzijds van het OCMW (Edwin Acke, Huben
Bonte, BemaÍd De Jonghe, Walter Demeyere, Antoine Perneel).

Deze stuurgroep boog zich over de opmaak van het SIF- beleidsplan.

op 20 maart'97 keurde de OcMw-raad het beleidsplan SIF 1997-1999 goedl de gemeenteraad deed

dit op zijn beurt in de zitting van 10 april 1997. Het beleidsplan wordt nu naar de Vlaamse regering
doorgestuurd ter goedkeuring. Voor wie geihteresseerd is, ligt het Beleidsplan alvast ter inzage in het
gemeentehuis.

Uit wat voorafging blijkt dat Zuienkerke dus nieuwe projecten moet ontwiklelen metdezelfde gelden

als vroeger.
Niemand weet of wij na verloop van die drie jaar nog op diezelfde financiële middelen zullen kunnen
rekenen. Er zullen ondertussen echter wel nieuwe behoeften gecreëerd zijn. Mochten de kedietlijnen
afgesneden worden, dan zullen wij inderdaad de projecten moeten hezien .....

Maar,laat ons positiefzijn. SIF brengt de nodige impulsen mee: er zullen initiatieven genomen worden,

die anders misschien nooit het daglicht zouden gezien hebben.....

De stuurgroep besliste - na grondig denkwerk - de bestaande geme entelijke thuiszorgprcn ie ( 150.000
lÍ.1 per jarr) veÍder in het SlF-beleidsplan te integreren: gezien de meeste mensen verkiezen in hun
veÍrcuwde omgeving te blijven wonen, en om de soms dure plaatsingen in bejaardeninstellingen te
vermijden, dient alles in het werk gesteld te worden om hen die mogelijkleid te bieden.
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De andere acties zrjn echter nieuw.

De gemeente opteerde ervoor om een bijzonder prolect "Jeugd" (12- à 18 jarigen) uit te werken. De

behoefte bleek uit een enquCte gehouden in 1995 naar aanleiding van de opmaak van het JWBP

(Jeugdwerkbeleidsplan) en uit gesprekken met diverse ouders.

De bedoeling is een monitor aan te werven die een project uitwerkt waarbij aan de jongeren in die

leeftijdscategorie de mogelijkheid wordt Seboden om enkele namiddagen per week' gedurende de

vakantieperiodes, hun tijd zinvol door te brengen met allerhande activiteiten uit hun interessesfeer'

De zorg van deze doelgroep is: het vermtden datjongeren doelloos Íondhangen' dat ze afglijden naar

vandalisme of kleine criminaliteit.
De gemeente zal hiervoor een bedrag van 220.000 frlperjaaÍ ter beschikking krijgen.

Het OCMW zal het thema "Tlrursaol8 " ter hane nemen en eventueel een project "Huisvesting", maar

voorlopig zal dit laatste even in de koelkast bewaard woÍden omwille van budgettaire redenen'

Het OCMW zou 450.000 fr ter beschikking kijgen om de "Thuiszorg" in de breedste zin van het

woord tecoördineren. Het zou een omkadering moeten zijn van alle dienstverleningen aan huis. Hiervoor

zou het OCMW dan ook in de nabije toekomst een halftijdse kacht engageren.

Hoewel de "Thuiszorg" vooral de ouderen aanbelangt, sluit dit niet uit dat iedereen (zonder

leeÍtijdsgrens) die zorgbehoevend is met deze problematiek kan geconfronteerd worden- Gezien de

uitgestrektheid van onze gemeente. gezien het gebrekkige of onbestaande openbaal vervoer, moeten

wij met onze diensten zelfnaar de mensen toe. We verkiezen deze aanpak boven het oprichten van een

dienstencentrum.

wc staan met onze projeclen nog voor heel wat vragen. Praktijkervaringen zullen ons heel wat leren.

We beschouwcn 1997 àls een 'proefjaar", waarbij de stuurgroep de uit! oering ervan van heel dichtbij

zal volgen, bespreken. evalueren en eventueel bijsturen.

Na goedkeuring van het beleidsplan. zullen in een verdere fase van uitvoedng - Iokale actoren

moeten bijdragen tot de realisatie van onze doelstelling
Wt houden u verder op de hoogte!

nantens de volledige stuu4qroep

J.Samijn - voorzítter

Onze samenleving wordt er helaas niet eenvoudiger op Dagelijks komen gezinnen met kinderen in

emstige problemen (tewerkstelling, huisvesting, gezondheid, financiële ofrelationele problemen).

Deze problemen kunnen aan de basis liggen van de tijdelijke uithuisplaatsing van de kinderen. Voor

de ouders komt dan een periode om orde op zaken te stellen zodat de kinderen op termijn terug naar

huis kunnen komen. Voor de kindeÍen wordt een gezin gezocht waar ze tijdelijk terecht kunnen, waar

ze tot rust komen. de nodige aandacht en aflectie krlgen.
Inhrssen worden de contacten tussen ouders en kinderen behouden.

PLEEGGEZIN= PLEEGOUDER + PLEEGKIND
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Ook in uw gemeente worden kinderen toevertÍourryd aan een pleeggezin.

Ook in uw gemeente fungeren gezinnen als pleeggezin voor deze kinderen.

Voor het kind in problematische omstandigheden kan slechts een oplossing woÍden Seboden op

voorwaarde dat gezinnen hun huis openstellen voor deze kinderen en als pleegouder willen fungeren.

Hebt u belangstelling voor pleegzorS, wiltu vrijblijvend verdere informatie, aarzel dan niet contact op

te neÍnen met V.Z.W. Opvang - WerÍstraol 72 - 80(n Brugge.
Tel. 050/34.25.283

Wilje werk in eige streek ?

Wil je een sociaal beroep met toekomst ?

Help je graag andere mefisen en wil je je inzeíek voor aíeke, bejaarde en gehandicapte personei ?

Kom dan vrijblijvend naar de contactavond van Familiezorg west-vlaanderen en maak kennis met het

beroep van verzorgende en de korte en boeiende opleiding die toelaat dit officieel diploma te behalen.

Dinsdag 29 apil on 19u30.
Fomiliezorg W.-Vl. - aÍdeling Oostkust, Alberthan 65, 8300 Knokke-Heist.
tel 050/60.99.86

Vooraan in dit Polderkantje vindt U een aangifteformulier inzake gemeentebelasting op honden,

aanslagjaar 1997.

Alle penonen, die in 1996 hondenbelasting betaalden en waarbij de toestand op I januari 1997 verandend

is (hond overleden of nog een hond erbij), vullen luik A in van het formulier

Alle personen die op I januari 1997 hondenbezitter zijn en voor 1996 geen belasti.g betaalden dienen
luik B in te vullen.

Dit formulier kunt U opsturen of afgeven ten gemeentehuize, financiéle dienst ten laatste voor
l5 MEI 1997.

1997
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Schilder- en DekoratiebedrijÍ

BRAEM HERMAN

Weimanstraat 17 - 8377 Zuienkerke
Tel./Fax. O5O/31 2ó 28

. Schilder- en behangwerken

. Spuiten van meerkleurige aÍwerking op wanden

. Plaatsen van vloerbekleding

GRATIS ADVIES

Rationeel Energie Gebruik ?

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

lmewo - Electrabel



Grond-, t'rin-

DOTPWEG

a p$) 32 15 00

Georges & Clara
SNAUWAERT.MEYNS
VogevuuísÍroot 17, 8377 Zuienkeíke
Tel.050/31 49 47 Fox 050/31 l0 88

Georges & Filip SNAUWAERT
BeheeÍ von londbouwgoedeíen
Vogevuuístrool 17, 8377 Zuienkètkè
Tel 050/31 49 47 - Fox 050/31 l0 88

bvöa VEE-LIK
Vloeiboor veevoeder
Georges en PeleÍ Snouwoeri
Vogevuurstroot I7, 8377 Zuienkerke
Íel. 050/31 49 47 - Fox 050/31 l0 88

bvba IJqCL{
Vogevuurstroot l7
8377 Zuienkerkè
Íet. O5Ol31 49 47
Fox 050/31 l0 88

Tea-Room
t Zandlopertje
Zeedijk
8380 zeebíugge
Tel 050/54 41 05

JleJ /lbilie,*zn

te.n knlàrftz li44lizho
(o5o) Jl 2/ /ó

Anryn4. 88 - 5377 //*JlPr)z

/FiBÀ
verzeketingen

MICHET BEIRENS
ERNA WITLEMS

OosÍendse Sleenweg 92 - 8377 Houtove ' Zuienkerke

tel. 050/31 97 39 - Íox 050/31 1l 51

AIIE VERZEKER,NGEN . HYPOIHECA'RE TENINGEN

AUTOF'NANCIER'NG . JONGERENPTAN

En voorol een volbekwome service

KEERSEBILCK M,
Dorpspleln 4 - Dudzele - Tel, 59 91 88

en pralines, alsook íuime keus

fiine .harcuterie en kaas

MEN BESTErI AÀN HUIS

BROOD. EN BA,VKET



OPENBARE WERKEN

Het dorpscentÍum van de deelgemeenle Houtave werd onlangs gerenoveerd. In dit kader werden de

riolering en de aansluitingen volledig gerenoveerd. Het rioolwater wordt via deze nieuwe riolering
gravitair algevoerd langs de Kapellestraat tot aan het pompstation.

Deze ondergrondse constructie uitgevocrd in gewapend beton bestaat uit:

- een verzamel- en bergingskamer, 4,5 m onder het maaiveld, waarin twee dompelpompen staan

opgesteld;
- een droge kamer waar de bediening van de afsluit- en controlesystemen en het be- en ontluchters-

mechanisme zich bevindt:
een elektrische uitrusting en regelapparatuur;
een nooduitlaat met overstort, regelbare kleppen en afsluiters.

Het geheel wordl afgewerkt met omSevinSsinfrastructuur.

Twee dompelpompen moeten het rioolwater van Houtave via een persleiding naar het rioleringssysteem

van Meetkerke pompen.

De persleiding is in rechte lijn aan te leggen met een onderdoorgang van de Oostemieuwweg, de

Loweg en dwarst vervolgens de Blankenbergse VaaÍt ter hoogte van de Mareweg om in Meetkerke_

dorp velzameld te worden in een speciale conslructie die aangesloten wordt op het bestaande

rioleringsnet. De riolering van Meetkerke is sinds enkele jaren aangesloten op een pompstation met

een persleiding verbonden met de watezuileringsinstallatie van Brugge.

De persleiding Houtave Meetkerke heeft een diameter van 160 mm en wordt aangelegd op een

gemiddelde diepte van 4 m onder het maaiveld teneinde de verschillende waterlopen, de nutsleidingen

van de wegen en de transportleidingen die zich in het tracé bevonden op voldoende diepte te kunnen

ondeÍdoordwarsen.

Rekeninghoudende met de diepte van het ontworpen lengteprofiel, de aard van de bodemgesteldheid
(zware klei, turf, enz.) en het grondwaterpeil, heeft de aannemer in overleg met het studiebureau

geopteerd om een speciale techniek toe te passen. De persleiding bestaat uit HDPE-buizen d 160x14,6

mm PNlo, aangevoerd op rollen van 100 m. en met toepassing van spiegelassen aan elkaar gezet tot
één streng van 3.300 m. Met een kettinggraafmachine wordt de HDPE-leiding tot op de vooÍziene

diepte gebracht. De diepteregeling gebeurt door middel van een laser zodat het lengteprofiel perfect

wordt gevolgd.
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Het inzetten van deze ingravingstechniek heeft volgende voordelen:

er is geen bemaling van het grondwater vereist;
de grondinname beperkt zich tot een werkruimte van max. l0 m breedte;

- de beschadiging van de grondstructuur wordt tot het minimum herleid, zodat na het herplaatsen van

de teelaarde de landerijen zich opnieuw in een pe ecte toestand bevinden;

de uitvoeringsp€riode bedraagt maximum l4 werkdagen, terwijl een conventionele uitvoering
minstens 80 werkdagen vereist.

In de Kerkebilk te Houtave, en langs de KapellesÍaat zijn de werken gestart om de nutsleidingen

wegenis en riolering aan te leggen ten gerieve van de verkaveJing van de S.M. Het Lindenhof uit

Blankenberge. Zonder tegenslagen moet de aannemer de klus klaren in zestig werkdagen, en in de

eerste plaats zal h! zorgen dat dat stuk KapellestÍaat zo vlug mogelijk weer berijdbaar wordt.

Er worden vijftien kavels bouwrijp gemaakt. en de voorkeur zal gegeven worden aanjonge Zuienkerkse

gezinnen. Dit in de geest van de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen in 1992:

betaalbare bouwgrond ter beschikling te stellen voorjonge gezinnen.

Kandidaten zullen uiteraard aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen, namelijk dat hun inkomens

een maximumplafond niet mogen overschrijden, en dat zij nog geen andere eigendom mogen bezitten.

Alle inlichtingen en inschrijvingsformulieren kunnen bekomen worden in de S.M. Het Lhderrhoí
Harrneuzestrao4 i2, bus 2, íe 8370 Bl4 kenberye, íeleÍoon 050 / 41 60 19.

Onder impuls van het Bestuur der Wegen uit Brugge werd onlangs de tweede fase van de

renovatiewerken aan de Gewestweg 307, Brugse steenweg aangevaÍ, met aanleg van een dubbelzijdig

,er"rpad ten oosten van de weg.

Eerst pakt men het Smisje aan: er worden tweepldredrls gebouwd om de snelheid afte remmen (tussen

de hindemissen maximum 50 km per uur !) en eÍ koÍnl een voet gangel.torelsreek aan de DoelhofsÍaat
en aan de Smisjesstraat / Prins Leopoldstraat. De onderbreking van het kruispunt zal duren tot eind
juni 1997. Daama wordt de baan terug opengesteld gedurende de maanden juli en augustus. Vanaf

september werkt men de rest van de weg af, vanaf Wenduine tot voor het kruispunt
't Smisje. De doorgang zal waarschijnlijk verzekerd blijven, want het bestuur der wegen zou opteren

voor driekleurige verkeerslichten. Hierover zal na een evaluatie in juni een definitieve beslissing
genomen worden. Intussen wordt het plaatselijk verkeer en de bus van de Lijn omgeleid via het dorp

van Nieuwmunster. Er was enige overlast, en na een petitie van de inwoners zal het bestuur tijdelijk
een snelheidsbeperkinq van 30 ktt/uur in\oercn.
Er komen ook nog vi,a r nieuwe autobushokjesr één aan de doorsteek naar de Duinensfaat, twee aan de

Doelhofstraat, en één aan 't Smisje.
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MILIEU

Na meer dan 25 jaar trouwe dienst werd door het gemeentebestuur beslist de oude vuilniswagen te

vervangen,vermits hij niet meer volde€d aan de veiligheidsnormen. Bij het gemeentebestuur van Veume

werd een tweedehandsvuilniswagen aangekocht.

De nieuwe tweedshandvuilkar is uitgerust met een TV camera op de laadbak en een monitor in de

kabine.

Op de foto zien we de overhandiging van de sleutels door de schepen van Veume aan burgemeester

Henri Cuypers.

'§+

In ons vorige polderkrantje was het telefoonnummer van het Brugse Kringloopcentrum verkeerd

meegedeeld.

Hier het juiste telefoonummer: 050/3.94.fi)

*/:
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Indien het gemeentebestuur haar contract verlengt met OVAM (Openbare Afvalstoffen Maatschappij)

zullen er in de toekomst drastische maatregelen dienen genomen te worden, willen wij als

gemeentebestuur de opgelegde normen door OVAM voor het jaar 1999 behalen voor wat betreft de

restfracties in de huidige huisvuilzakken (dwz. ALLES WAT NIET RECUPEREERBAAR EN

BRANDBAAR IS).

Op dit ogenblik bedraagt de opgehaalde hoeveelheid 265 kg/inw/jaar voor de gemeenre TnienkeÍke-

wat vrij hoog is.

Ovam schrijft voor om in het jaar 1997 : 300 kg/indjaar
1998 : 255 kg/inw/jaar
1999 : 150 kflnw/jaar

Indien aan de norm van 150 kg/inw/jaar in 1999 niet wordt voldaan. zal de gemeente verplicht worden

om een extra ophaling van GFI (Groente, Fruit en Tuinafval) te organiseren. wat weerom een meerprijs

zal b€tekenen.

DaaÍom vraagt het gemeenteb€stuur aan de Zuienkerkse bevolking zoveel mogelijk zelf te §orter€n

en/of af te voeren naar de voor U beschikbaar gestelde containerparken van DE HAAN, BRUGGE

en BLANKENBERGE'

De basisdoelstelling is en bltft no8 steeds dat de consument zelfzijn afval dient te verwerken en/ofte

verwijderen via de containerparken eÍ/of pdvé ophalers.

ENKEL DE RESTFMCTIE MAG ]N DE HUISVUILZAKKEN TERECHTKOMEN OM IN DE
VERBRANDINGSOVEN AF TE VOEREN.

Wij zelf als gemeentebestuur zullen de nodige inspanningen leveren om zoveel mogelijk aan de bron

te sorteÍen vooraleer afte voeren naar de verbrandingsoven.

HOE KUNNEN DE INWONERS NU SORTEREN EN VER\ryERKEN ?

1. In de huisvuilzaklen enkel nog 8E§4II4L (NIET RECUPEREERBAAR EN BRANDBAAR)
Niet to€gelaten in de huis\uilzalken: GLAS, SNOEIHOUT, GRAS, KIEIN GEVAARLIJK AFVAL.
GITIGE, BIJTENDE EN BRANDBARE STOFFEN, GENEESMIDDELEN, TUINAFVAL,
STEENPUIN en AFBRAAKMAIERIALEN

THUIS COMPOSTEREN: - aanschaf van een compostvat
prijs : 650 fr /per stuk bij Technische Dienst

- afvoer naar een containerpark

GIA!: alle glas naar de voorziene glasbollen en/of containerparken

PAPIER EN KARTON: Steekditniet in de vuilniszak !Papierenkafion wordt elkeeerste woensdag

van de maand gratis opgehaald en vanaf I oktober 1997 2x per maand.

2.

3.

4.

5. 4U2: Plastiek, Metalen en Drankkartons (afvoer naar containerpark) zullen worden opgehaald

vanaf I oktober 1997.

12
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6. TERIIGNAMEPUCHT: Vraag uw handelaar om u oude toestellen zoals TY radio, koelkast,

diepvries, wasmachine..... terug te nemen.

7. {@! (Klein Gevaarlijk Afval): Maak gebruik van uw milieubox. Deze wordt 2x perjaar huis aan

huis opgehaald.

8. KRINGLOOPCENTRUM: Indien u nog herstelbare ofbruikbare toestellen ofmeubelen weg doet,

neem dan contact op met het kringloopcentrum van Brugge, tel.050/34 94 00. Alles wordt gratis

opgehaald.

9. SNOEIAFVAL: tlient afgevoerd te worden naar de containerparken en/of thuiscompostering.

GRAS ZAL IN DE TOEKOMST NIET MEER AANVAARD WORDEN IN DE HUIS-
VUILZAKKEN.

10. MOTOROLI E: kan afgegeven worden in de containerparken of aan de opengestelde container aan

de technische dienst van uw Semeente tijdens de openingsuren.

Motorolie * Frituurolie O Milieubox,

11. TEXTIELT kan afgegeven worden in de containerparken ofaan de opengestelde container aan de

technische dienst van uw gemeente tijdens de openingsuren.

12. MEIALEN: afvoer naar containerparken eniof privé ophaaldienst

13. GENEESMIDDELEN: afte geven aan uw apotheker. Verboden in huisvuilzak.

14. BOUW & SLOOPAFVAL: geen ophaling doorde technische dienst. Afvoer naar containerpark en/

of privé ophaaldienst.

ER ZAL EEN STRENGERE CONTROLE UITGEOEFEND WORDEN OP DE
AANBIEDING VAN GROF HUTSVUIL
- bedrijfsafval voo(komende van nijverheden, ambachten en winkels behoort niet tot grofhuisvuil
- alle huisvuil dat in huisvuilzakken verpakt kan worden, dat recycleerbaar is en waarmee je op een

containerpark terecht kunt, wordt niet aanzien als grof huisvuil en wordt niet meer meegenomen

tijdens ophaling gÍof huisvuil.

15- VERBOD TOT SLAII{STORTING

16. VERBRANDING enkel van zuiver snoeiafval is toegelaten buiten de bebouwde kom en op een

a[star.l r an l0O meleÍ van gebouwen.

DOE MEEÀÀN EEN MILISUVRI§NDf,LUK EN LEETBÀAR ZUIENKERKE

Hebt U vragen ofweet u geen raad met één of ander soort afval, aarzel dan niet en vraag inlichtingen
op de Milieudienst van uw gemeente.

SAMEN ZOEKXN WE NAAR EEN OPLOSSING !

De Milieudienst
Nieuwe Steenweg 39a
tel 4l.15.71

1l



CULTUUR

wie herinneÍ zich niet de eerste succesvolle Zuienkerkse deelname aan de Open Monumentendag

van vong JaaÍ.
Op zondag 14 september 1997 werkt de Zuienkerkse Cultuurraad in

gemeentebestuur voor de tweede maal mee aan Open Monumentendag.

Het centrale thema ditmaal is ARBEID !

ln onze gemeente zal dus voomamelijk de landbouw aan bod komen

Wie nog oude landbouwmachines bezit of over allerhande

beschikt, woÍdt zeer beleefd gevraagd het gemeentebestuur

tegen uiterlijk 3l mei 1997.

Ook ideeën en suggesties zijn bijzondeÍ welkom

Wij rekenen op uw medewerking .

samenwerking met het

landbouw- en andere oude werktuigen
via het nummer 42.70.48 te contacteren

Aan de eerste tentoonstelling van de Zuienkerkse cultuurraad werkten vijfkunstenaars mee:wies van

Maele, Wilfried wyns, Koen Scherpereel, Luc Jacob en Nadine Verwinnen

ln 1995 werd voor de tweede opeenvolgende maal met een tentoonstelling uitgepakt. Kunstenaars van

dienst waren Philippe Roose, Linda Pattyn en Nicole Lacombe.

Telkens werden de talrijk opgekomen bezoekers geconfÍonteerd met een veíàssend aanbod van

toegankelijke en minder toegankelijke, doch steeds kwaliteitsvolle werken.

In 1996 werd de kunsttentoonstelling op een gelijkaardige leest geschoeid. Maar omdat tradities nogal's

de neiginghebbenom met de tijdafte brok*elen, werd gewerkl met kunstenaars vanbuiten de gemeente.

De kunstenaars waren Werner Sarlet (Varsenare). Chrys Schoonbaen (Sint-AndÍies) en Jurgen Van

Nuffel (Deinze).

DitjaaÍ wordt er opnieuw over de gemeentegrenzen heen "gekeken" en komt er eveneens talent van

eigen bodem aan bod.

Nicole Roye ( Sint-Michiels) stelt olieverfschilderijen en keramiek tentoon, Steve Jonckheere (Sint-

Michiels) sierhoutdraaiwerk en inlegwerk in houl
Delphine Decrock (Zuienkerke) stelt kubisme en gedichten tentoon' Annie Pittery (Zuienkerke)

aquarellen, en Tille (Zuienkerke) computerwerk en schilderten.

De vierde kunsttentoonstelling van de Zuienkerkse Cultuurraad loopt in samenwerking met het

gemeentebestuur en kar van I tol en met I ei, telkens van l0tot 18 xur 8r41i.t bezocht worden.
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Het Vrij Centrum Deeltijds Beroeps Secundair Onderwijs te Brugge organiseert een wedstrijd
'muurculfuur'voorjongeren tussen 14 en 20 jaar. Met een voorontwerp kan men inschrijven.
Een wedstrijdjury selecteert een loÍal inzendingen die hun ontwerp op 3l mei en I juni mogen

uitvoeren, Het Centrum voor Deeltijds Onderwts stelt hiervoor een muur van 40 meter lang bij 3

meter hoog ter beschikking. VeÍf wordt gratis ter b€schikking gesteld aan de deelnemers. Er is tevens

een prijzenpot voorzien van 30.000 franl.

.INTERESSE omdeelre nemen sqn de ,edstrijd'm urcultuur'?
Lees dan het wedstrijdrcglement (af te halen op het gemeentehuis) en bezorg uw inschrijving en

voorontwerp voor l0 mei 1997.

. INTERESSE in de uilvoeriig ran de t'erker, 'mqurcultuur'?
Kom dan kijken op zaterdag 3l mei en zondag I juni van 13.30 tot l8 uuÍ tijdens het open-deurweekend

van het Cenhum Deeltijds Onderwijs
Ofbeleefde prijsuitreiking mee op I juni om l8 uur

VRIJ CENTRUM DEELTIJDS BEROEPS SECUNDAIR ONDERWIJS
KANMAKERSSTRAAI 6. SOOO BRUGGE 34.33.73

Ttdens de schoolvakanties of woensdagnamiddagen kan je terecht bij CvL Brugge,
Dries 4, 8310 Assebroek, @ 35.60.87.
Bereikbaarheid enkel binnen kantooruÍen I

JEUGD

Na het succes van vorig jaar organiseert het gemeentebestuur op

zaterdag 28 juni opnieuw " Roefel" , de dag van het kind.
Alle kinderen van 6 tot 12 jaar zullen opnieuw uitgenodigd
worden.

Ook dit jaar zullen we nood hebben aan vele medewerkers,
begeleiders en'chauffeurs'.

Wie zich geroepen voelt kan contact opnemen met Annie
Allemeesch of Jeannine Samijn ten gemeentehuize.
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Er is opnieuw speelpleinwerking gedurende de grote vakantie voor kinderen tussen

3 en 13 jaar.

prijs: kinderen van de gemeente Zuienkerke

100 fr. per kind - 240 fr. voor 3 kinderen en meer

kinderen van buiten de gemeente

150 fr per kind - 375 fr voor 3 kinderen en meer

opvang: gemeenteschool Zuienkerke vanaf 7.30 uur tot 8 30 uur

SpoÍcenrum Meetkerke vanaf 7.30 uur

Kinderen van buiten de gemeente enkel opvang te Meetkerke

voor meer inlichtingen: Martine , tel. 31.25.06
Marleen - tel.3l.l9.2l

Sedert l0 febÍuari 1997 staat voor jongeren en ouders

binnen de bijzondere jeugdbijstand een gratis telelbonlijn
terbeschikking onder de naam JO-Un en met als nummer

0800/900 33.

Het initiatief gaat uit van de afdeling Bijzondere Jeugd-

bijstand van het Ministerie van de Vl.Iamse Cemeenschap

De Jo-lijn is bedoeld voor jongeren van 0 tot 18 jaar die
vinden dat zij in de btzonderejeugdbijstand onvoldoende

tot hun recht komen. Voor ouders die bijkomende vragen

hebben inzake opstarten, evolutie of beëindigen van de

hulpverlening in de bijzondere jeugdbijstand.

Kortom,Jo-lijn iseen luisterltn voorJongeren en Ouders of iedereen metvragen omtrent een maatregel

of beslissing in de bijzondere jeugdbijstand.

De Jo-lij is gralis te bereikefi de maandagvoormídelag van 9 ' 13 uur
woensdagnamiddag van l3 - l8 uur
vrijdagnamíddag van l3 - 18 uut

Een scoutsbeweging, erkend door de Gidsen en scoutsbeweging in België, is op zoek naar een geschikt

teíein om gedurende het weekend van 27 en 28 september een grote samenkomst te organiseren met

alle jongeren van tak l2-15jaar.
Ze zoeken naar een terrein van +/- 6 ha dicht bij de kust. Indien er een lokaal, keuken of een andere

accommodatie aanwezig zou zijn, wordt dat ten zeerste op prijs gesteld.

Gedurende dat weekend zal op het terrein enkel Segeten en geslapen worden

De activiteiten zullen vooral op het strand doorgaan.

voor meer inlichtingen :

tel.02/539.23. 19 Christian Taremiers

l6
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ONDERWIJS

Op vrijdag 28 maart 1997 hield de vrije basisschool Zuienkerke een unieke kunsttentoonstelling.
Op deze expo konden de zelfgemaakt kunstwerkjes, het resultaat van een veertiendaagse rond
beeldopvoeding. bewonderd worden. Het project kreeg als thema " Fantasiedier" in volm en kleur.

. Klaswerking

Onder klaswerking wordt verstaan dat er tijdens deze periode verhoogde aandacht is en gerichte
activiteiten worden georganiseerd i.v.m. het gekozen thema " Fantasiedier"en debeeldaspecten VORM
EN KLEUR,
Er wordl hierbij geprobeerd het thema te integreren in andere ontwikkelings- of leerdomeinen.Alle
klassen deden hieÍaan mee.

. Museumbezoeken

Tijdens de l,l-daagse gingen alle klassen vanaf de I ste kleuterklas op museumbezoek. Dit gebeurde

op 18 en 19 maart 1997. Het beschouwende karakter rond beeldopvoeding kwam hier uitgebreid aan

bod. Het opdoen van impressies is noodzakelijk voor creatieve werking.

Het betrofhier een rondleiding in het Provinciaal Museum voor Modeme Kunst (PMMK) te Oostende.
Aan deze Íondleiding was telkens een doe-activiteit gekoppeld in het atelier ivm. het thema "Diei' in
vorm en kleua

. Atelierdag op school

ll
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Op dinsdag 25 maart ging op school een "Kunst-demodag" door.
Drie kunstenaars demonstreerden op school een paar technieken en verweÍkingsmogelijkheden i\m.
Vorm en Kleur.

De bedoeling hiervan was om een impressierijk moment te beleven. Het "zien ontstaan van realisaties

als een verrijking om zelf tot crcërcn te komen.
Het beschouwen (zien en bespreken) staat hierbij centraall

Volgende kunstenaars waren op bezoek:
Ludo Goderis: cartoonist bij "de Standaad"
Lucien Duyck: kunstschilder
Ma a Croes: boetseert en schildert

. Het rode draad project
De bedoeling van het Rode - dmad project, het maken van een fantasiedier, is het focussen van de

creativiteit binnen een opdracht (met beperkingen: aandacht voor Kleur en Vorm).

Praktisch verliep het zo:
Na het waamemen van een kleine levende dieren-show, posters en reproducties van dieren, keeg elk
kind als opdracht: een fantasiedier creëren met veel aandacht voor KLEUR EN VORM. Binnen de

klasgroep werd dit onderwerp ofde uitwerkingsmogelijkheid uitgediept en uitgevoerd.
De kinderen kozen een zelfgekozen presentatievorm, naam en/of thema voor hun werk. Het samen

met de kinderen besprcken en uitdenken is essentieel in het creatief denken.
Verschillende materialen werden gebruikt.

. Tentoonstellilg
Het tentoonstellen van alle creaties draagt ook bij tot het beschouwende deel van het leeÍplan. Tonen
is dus ook weer bekijken en bespreken, maar ook weer impressies opdoen. Tentoonstellen is ook
appreciëren, waarderen. Wie tentoonstolt, waardeert zijn eigen werk en vindt zijn werk belangrijk.Wie
tentoonstelt waardeert zijn eigen werk en vindt zijn weÍk belangrijk. Wie naar een tentoonstelling
komt, waardeert het werk van een ander Deze tentoonstelling ging door tijdens de 3de Paasboekenbeurs

in de wandelgangen van de Vrije Basisschool in aanwezigheid van inspectie en gemeentebestuur. Elke
kunsienaar keeg een passend "kunst-diploma".

Tijdens de boekenbeurs las jeugdschrijfster Brigitte Minne voor uit eigen werk.

Paul Rogiers
I e rantw. aÍde li n I Zuí e nke rke
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BTBLIOTHEEK

VOLWASSENEN

Romans
- Mayday...Mayday .. .............. Heinz G. Konsalik
- Rose ....................... ...........-.. MaÍin Crul Smith
- Unit 13................... .............. Felix Thijssen
- De laatste Don ....... .............. MaÍio Puzo

- De mooiste van de hele wereld : 300
gedichten van de 20ste eeuw.

Informatieve boeken
- Het íool van België:

de waarheid achter de affaires ................................ André Rogge

- Zes Koninginnen .... ............. Henri Van Daele

- De eerste Wercldoorlog ............... .......................... Luc De Vos

- Tourkoorst : vijfentwintig jaar

Tour De France l97l - 1995................................... Peter Ouwekerk

,lEUCD

Leesboeken
- Saïdjah en Adinda.. .............. Multatuli
- De vierde stad..---... .............. Jan Simoen
- Stilstaan................. .............. Willy Schuyesmans

- De dieven gerold ................. Karel Verleyen

SPORT & VRIJE TIJD

Het is een jarenlange traditie dat het gemeentebestuur naar aanleiding van de tweedaagse voettocht

van Blankenberge een rommelmarkt en een oude ambachtenmarkt organiseert.

ook ditjaar kan iedereen op 4 mei 1997 vanaf 8 uur 's morgens tweedehandswaren, oude rommel of
curiosa verkopen in de dorpskom van Zuienkerke.
DepnJs per standplaats van 6m':bedraagt -r00lx
Men dient zich vooraf in te schrijven, ten gemeentehuize, financiële dienst.

Het ganse gebeuren woÍdt muzikaal omlijsl In Zuienkerke centrum zorgen de Bremer muzikanten
daarvoor in Nieuwmunster Carosserie d'Amour
Iedereen is van haÍe welkom.
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ZONDAG II MEI 1997

WISSELBEKERTOCHT

INSCHRIIVING In het sponcentrum, Oude
Molenweg te Meetkerke
(aan de kerk) vanaf 8 tot 15 u

40,- fr.
gratis sticker per deelnemer

7, 12, 20 en 35 km.

Start vanaf 8 uur in het

sportcenlum te Meetkerke

Sportcenfum Meetkerke

Er zijn prachtige groepstrofeeën

voor de groepen vanaf
20 deelnemers.

De inrichting is in handen van de Sportraad Zuienkerke vzw (VW.J.L. nr 215)
mmv. het gemeentebestuur en Bloso.

DEELNAME

AFSTANDEN

START

AANKOMST

TROFEEEN

INLICHTINGEN

Alain De Vlieghe
Nieuwe Steenweq 42
8377 Zuienkerke
tel. 41.55.42

Frank!- Goethals
Meetkerkestraat ó
8377 Zuíenkerke
tel.1l.8l.87

De wandelclub Sportraad zuienkerke. aangesloten bij de Vlaamse Wandel en Jogging Liga met als

lidnummer nr2l5, richt een oproep aan alle wandelliefïebbers van Groot-Zuienkerke om zich bij de

wandelclub van de spoÍraad aan te sluiten.
U kan lid worden mits eenjaarlijkse lidmaatschapsbijdrage van 150,-fr.

Voor meer inlichtingen kan U contact opnemen met de voorzitter Alain De Vlieghe tel.41.55..12 of de

secretaris Franky Goerhals rel.41.81.87.

Deze zomeÍ organiseert het gemeentebestuur in samenwerking met Bloso opnieuw een cursus

kajakvaren vooÍ beginnelingen en gevorderden.

De cuÍsus vindt plaats op de plas van Polderwind.
Een gediplomeerde lesgever zal gedurende een week jongens en meisjes van 12 tot l6 jafi en van 7 tot
l2 jaar de technieken van het kajakvaren bijbrengen.
Dejuiste data van de Iessenreeks en de prijs zal later nog meegcdeeld worden.
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T,akenkantoor
De Merrisse

Uw Porlner inl
VERZEKERINGEN
LENINGEN
BELEGGINGEN

Steeds tot uw dienst

en

Op een mooie dao íaat uw droomhuis ol bouwgrond ÍE KdOP".

Deneelarchiteclkomtnog kiiken. maarin uwharihebtualqekocht. En dan

ishettildomte denken" oenk aan zekeÍlreid bijvoorbeeld en ontdek hel

"lG-Eeníahlingsla ef D(tarief kanenkeldaen.0mnooitmeerleslij0en.

ZekerdeÍkan dus niet Denkaan uw levensstandaard.lvlet een premie die

4ch kan aanpdssen odí -,? levenso TslJndqhede, Denl aan onvoo'ze.e

overeen soepele en n! LJ kijol bovendien een orioinele

vldooca$6116 om alles nog eens Íusli0 te oveÍdenken.

TH UIS BIJ DE BANK VAN HIER
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$}ÀCKEiTS iIUGO
- ELECTRICITEIT * SANITAIR -
- CENTRALE VERWARMING -

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

- 
G EREG I STR E E RD AAN N EM E R

- NIEUWBOUW EN VERBOUWING
- ERKEN D BRAN D ERTECH N I C U S
* H ERSTELLI N G H U I SHOU DAPPARAT E N!ffinffi[n

ASWEBO
AANNEMERSBEDRIJF NAAI\,4LOZEVENNOOTSCHAP

lndustriepark - Drongen 26
9810 Gent
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VERENIGINGSLEVEN

Op zaterdag 3 mei gaat in 't Breughelhof te Meetkerke een bijeenkomst door voor al wie in de loop
van '97 50jaar wordt.

Iedereen die in Groot-Zuienkerke woont en in '47 het levenslicht zag, en iedereen die er misschien
niet meer woont, maar in 47 hier geboren werd en in één van de vier deelgemeenten opgroeide, is van

harte welkom met zijn of haar eventuele panner, voor een etentje en een gezellig samenzijn.

Meer inlichtingen of inschrijving bij één van de 4 organisatoren:

. Paul Demaecker, Molenweg 7, Meetkerke, @ 31.93.82

. Gilbert Fauché, Prins Leopoldstraàt 1, Nieuwmunster, @ 41.62.60

. Monique Priem, Lindenhof, Zuienkerke

. Erna Willems, Oostendse Steenweg 92, Houtave @ 31.97.39

Stel uw inschrijving niet meer uit,
de tiid dringt !l!

POLITIE

Op zaterdag 8 maart 1997 werd ter hoogte van de Nieuwe Steenweg 64, 8377 Zuienkerke, een
dameshorloge gevonden van het merk Quartz met vermelding Blue Star- Het uurwerkheeft een armband
van bruine kleur in plastievleer.

De houder van dit horloge kan zich wenden tot het politiebureel te Zuienkerke.

Ingevolge een petitie vanwege de buurtbewoners van de Doelhot.straat, waarbij de snelheid van het
verkeer die de dorpskom van Nieuwmunster doorkuist, wordt aangeklaagd is het gemeentebestuur

van Zuienkerke overgegaan tot het vervaardigen van een tijdelijk politiereglement.

Dit politiereglement behelst een snelheidsbeperking van 30km,/u in dat gedeelte van de Doelshofstraat
dat binnen de bebouwde kom valt. De snelheidsbeperking gaat in op 17.04.97 en vervalt op 30.06.97,
de datum waarop de lste fase van de wegwerkzaamheden ter hoogte van de Brugse Steenweg zouden
moeten beëindigd zijn of onderbroken worden.

Bij elke (nieuwe) aanvang van de werkzaamheden, zal het tijdelijk politiereglement van kracht worden
gesteld en zo nodig aangepast worden.
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TIPS OM VERGIFTIGING TE VOORKOMEN

. BewMr geneesmiddelen en huishoudproducten buiten het bereik van kinderen.

. De meeste ongevallen gebeuren thuis, terwijl een product in gebruik is!

. Giet nooit producten over in een andere velpakking.

. Lees altijd het etiket.

. Ken de naam van de planten die u thuis hebt, koop onschadelijke soorten.

. Laat kachels en gasgeisers regelmatig onderhouden en voorzie permanente verluchting in de lokalen
waar ze st.um, veeg de schoorstenen: Co-vergifting is de belangrijkste oorzaak van dodelijke
intoxicaties.

. Koop bij de apotheker wat actieve kool (in poedervom) voor uw medicijnkastje.
Enkel toedienen na advies van uw arts ofhet Antisifcentrum.

EERSTE HULP .....MOET GOEDE HULP ZIJN.

. Geen melk toedienen, melk is geen tegengif.

. Niet laten bmken ! Meestal is braken niet aangewezen: vraag eerst ons advies of dat van een arts.

. Na spatten van een stofin de ogen ofop de huid, overvloedig spoelen met water.

. Werk met oplosmiddelen in een verluchte ruimte.

BEL HET ANTIGIFCENTRUM BU VERGIFTIGING
070t245,245

De aÍs die u te woord staat zal om volgende gegevens vragen:

* leeftiid en gewicht van het slachtoffer
* uiterst belangrijk is de naam van het product dat de vergiftiging

heeft veroorzaakt. Hou de verpakking, bijsluiter .....bij de hand.
* de hoeveelheid ingenomen tabletten, vloeistof(soep- of koffielepels),...
* wat is er precies gebeurd: gaat het om een ongeval, een zelfmoordpoging,....?
* stelt u symptomen vast, zoja, welke?
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Op vrijdag 16 mei 1997 om 20 uur organiseert het plaatselijk C.M.-BestuuÍ in de cafetaria van de

gemeenteschool te Zuienkerke een informatie- en gespreksavond met als onderwerp:

Mogen wij U vriendelijk uitnodige, tot het bijwonen van deze leerrijke voordracht waa-rbt dokterAn
Becelaere deskundige uitleg zal geven.

Gratis toegang.
het CM bestuur

VEILIGHEID
We weten uit diverse onderzoeken uit binnen- en buitenland, dat kinderen beneden 10 jaar niet in staat
zijn zelfstandig te fietsen. Ze hebben zoveel aandacht nodig voor het fietsen op zich, dat ze weinig of
geen aandacht over hebben voor het overige verkeer.

We leren hen best op straat fietsen door een aantal keren samen te fietsen. Enkele wenken en enkele
bedenkingen.

Voor, achter of naast elkaar?
Jonge kinderen fietsen best voor ofrechts naast de (groot)ouders. Je kunt ze zo in de gaten houden en
je bent beter zichtbaar voor de achterliggers.

Met 2 naast elkaar?
Binnen de bebouwde kom mag je altijd met 2 naast elkaar fietsen, tenzij de naderende tegenligger niet
kan knisen. De meest kwetsbare fietser rijdt best aan de kant van de huizen.

Op de stoep?
Kinderen van minder dan 9jaar mogen op de stoep fietsen, op voorwaarde dat ze met hun kinderfiets
geen andere mensen in gevaar brengen.

Afsprakerl
Alsje samen gaat fietsen met kinderen, doeje er goed aan voorafenkele afspraken te maken. Voorbeeld:
"Als ik roep "stop", dan stopje ook direct. Ze g het kind vooraf datje dan zal uitleggen waarom je het
hebt do€n stoppen.

e.r#'
I

uit Seniorenvefiee. lste jaaryang nt2
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O.C.M,W,

Nog voor de zomer 1997 wil het OCMW haar dienstenpakket uitbreiden Hierbij wordt r ooral rekening

gehouden met een belangdjke zorg die ons OCMW ook binnen het S I.F.- beleidsplan zal behaíigen.

nl. Thuiszorg. Zch vanuit je huis kunnen verplaatsen, maakt zeker ook deel uit van die grote uaaier

van aandachtspunten die thuiszorg \raagt.

Om een antwoord te bieden op de verplaatsingsproblemen van minder mobiele personen in onze

gemeente, neemt het OCMW het initiatief om een minder mobielen centrale op te dchten. Een diens!

die bejaarden, minder-validen, autolozen, mensen in een sociale noodsituatie, ... de kans biedt om een

bezoek te brengen aall familie, dokter, gemeentehuis, ....., om boodschappen te doen, enz... Dit omdal

er anders geen geschikt of betaalbaar vervoer voor handen is.

Iedereen heeft tenslotte recht op een minimal€ vorm van mobiliteit

De Minder Mobielen Centrale wil meer zijn dan een georgani§eerde v endendienst, waarbij

vrijwilligers, die op bepaalde dagen of uren beschikbaar zijn, het vervoer verzorgen.

Het OCMW neemt het initiatief, de verantwoordelijkàeid en de organisatie op zich, maar de goede

werking zal sterk afhankelijk zijn van de vrijwilligers-chauffeurs.

Vandaar deze warme oproep:

t^11 t
Í{otlt.!t'l

ËlirÍl
altrrllt

Chauffeurs gezochi die zich willen aansluiten bij
een nieuwe vriendendiensl, die over enige vrije

tijdbeschikken ( een aantal uren perweekis reeds

voldoende) en bereid zijn om op een respectvolle

en zorgzame wijze het veryoer van minder mobiele

personen te verzekeren.

Als chauffeur ontvangt u een kleine onkosten-
vergoeding per afgelegde kilometer en sluit het

OCMW voor u een verzekering burgerlijke aan-

sprakelijkheid en een omnium af.

Op onzeeerste oproep kegen we reeds een aantal

enthousiaste Íeacties, tochwillen we de ploeg nog

verslerkt /ien. Graag een seintje roor juni. \Iant
dan plannen we een eerste bijeenkomst met de

kandidaat vrijwilligers-chauffeurs.

A,m
9í,tí

Interesse? en/of voor verdere info kan u steeds terecht bii de socíale die st ran het OCMW Antoine
Pemeel, Kerkstraal 17 8377 Zuienkerke, @ 050/42,79.98
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BURGERLIJKE STAND

NlNl MlNfEN. dochtertje van Stroobandt Nancy en van Minten Dirk, geboren te Brugge op 2 februari

1997.

JORDYTROTTEYN, zoonde van Laeremans Sandraen van Trotteyn Jan, geboren te Knokke-Heist op

3 februari 1997.

MAXIME ROOM, dochtertje van Dewaele Isabelle en van Room Romeo, geboren te Knokke-Heist op

7 februari 1997.

JENS BONTE, zoo\tje van D'hondt Elsje en van Bonte Frank, geboren te Brugge op 14 februari 1997

EMILIE EVRARD, dochtertje van D'hondt Manuella en van Evrard Piere, geboren te Brugge op 4

maafi 1997.

LISA LOUWAGIE, dochtertje van Vanrapenbusch Cathy en van Louwagie Mike, geboren te BÍugge

op 2 ínaaÍÍ 1997 ,

GILLES UAN DEN BROUCKE, zoontje yu., Vantone Maria en van Van Den Broucke Ronny, geboren

te Brugge op 7 maaÍ 1997.

RUBEN UAN DEN BROUCKË, zoontje vanYantorre Maria en van Van Den Broucke Ronny, geboren

te Brugge op 7 maart 1997.

ULRIKE ARNOU, dochtertje van Lucker Gerlinde en van Amou Steve, geboren te Brugge op 14

ÍnaÀÍr 1991 .

THIEMO SEYS. zoontje van Vantore Anneke en van Seys Gino, geboren te Brugge op 15 maafi 1997.

EaIEN SEyS, dochtertje van Vantorre Anneke en van Seys Gino, geboren te Brugge op l5 maart 1997.

DIETER COSTENOBLE, zoonde van Slembrouck Grietje en Costenoble Alain, geboren te Brugge op

26 ,,]laaÍt 1997

MIKE UAN DE WEGHE, zoontje van Van de Weghe Kim, geboren te Oostende op 3l maaÍ 1997.
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NEIRINCK ANDREA§ geboren op 28 april 1928, en overleden te Brugge op 21 januari 1991.

DEMEYERE MAGDALENA, geboren op 31 december 19l1 en overleden te zuienkerke oP 1l fèbruari

1997, echtgenote van Willem Petrus

UAN HOUCKE MARCEL, geboren op 12 april 1918 en overleden te Brugge op 6 maart 1997. $ edu\ n&r

van Provoost Manha.

FMNSOO CYRIEI. geboren op 18 oktober l9l5 en overleden te Zuienkerke op 25 maàrl 199-

echtgenoot van Van Maele Agnes.

VAN MAELE AGNES, geboren op 20 maaÍ 1918 en overleden te Brugge op 29 maart 1997. \\ edutt e

van Fransoo Cyriel

ASPESIÀ,CH JEROME, geboren t 8 juni 1920 en overleden te Zuienkerke op 4 april 1997, wedu§ naar

van Cambier Lucienne

Op 1 februari 1947 huwden Gustaaf Cardon en Lia Vandepitte te Zuienkerke

Reeds meer dan 4jaar zet 'Staf'zich dag en nacht om zijn zieke Lia verder thuis te verzorgen. Proficiatl
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MENSEN VAN BTJ ONS

Wat is schoonheid bij een vrouw ? Had Rubens het bij het rechte eind, ofmoeten wij de schijnwerper
richten op de magere dames, slank gelijk asperges, zonder buik noch kont ?

Wij vroegen het aan Tania Haesaert, een doDkerharige knappe dame, gehuwd met PeterMerckx. moeder
van twee schalige kinderen MaÍijn en Sigrid, en sedert tienjaar woonachtig te Zuienkerke.

Als we zeggen 'knappe dame' is dat zeker niet ironisch bedoeld, want eind vorig jaar heeft zij
deelgenomen aan de verkiezing van Miss Maxi of the Year, u raadt het al, een schoonheidswedstrijd
voor volslanke vrouwen. Vol - slank betekent in dit geval een eufemisme voor dames die goed in vel
en vlees zitten, zeg maar de groteÍe maten.

Hoe kom je nu als dertigiaÍige vrouw op het idee om aan een dergeltke wedstrijd deel te nemen. Want

wij dachten dat deelneemsters aan schoorheidswedstrijden allemaal domme gansjes waren met alleen
maar een mooi lichaam. Tania heeft een job als secretaresse in een PMS centrum in het Brugse.

"lk behoor al een hele lange ÍUd tot i,at je kunt noemen de hogere gewichtsklasse, niet dat ik daar veel
problemen mee heb, wanÍ ikvoel mertt, en ikverzorg me goed. Md de houding van sommiqe mensen

heeft me welmateloos geërgerd: Als je in een winkel om kleren gaaí krijgje steevast dezelfde modellen
aangesmeenl, geshowddoor slanke vrouwen, endie kleren zjn dan meestal nog venierd met beertjes.

En ik haat beertjes op kledij voor volwassen vrouwen ! Eens heb ik gesolliciteerd in een bonfitinkel, en

de madam van de zaak liet mí verstuan dat zíj een magere verkoopster zocht, omdat het mooi moest
o8en."

Toen vond Tania het welletjes en beslooter iets aan te doen. Wanneer haar vriendin haar warm maakte

om samen met haar deel te nemen aan de wedstrijd voor Miss Maxi, was het hek van de dam, ook al
omdat de drie finalisten uit elke provincie een leuke trip naaÍ Turkte kegen aangeboden.
En Tania was een van de drie finalisten van West-Vlaanderen!

De reis naar Turkije is wel een klein beetje tegengevallenr bij het betreden van Turks grondgebied
heeft zii haar enkel verzwikt, zodat zij de meeste activiteiten meemaakte aan boord van een rolstoel.
Die enkel heeft haar nog ferm paften gespeeld tijdens de finale in het Casino van Blankenberge.
Doordat die nog ingepakt was mankte zij een weinig op scène zodat zij net buiten de prijzen viel.

"Al bij al is het een heel leuke eh positieve ervaring Bev,eest: ik heb er veel zefuertrouwen aan
orergehoude , een paar goeie rríe di e,e eendik gestoffeerd plakboek.

Plus dat ikerwelzin zou in hebben omdeel te neme aanmodedefrlésofompresentatiewerktedoe."
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Dat zwaarlijvigheid geen synoniem is van stijÍheid der ledematen. zoals slankheid geen uiting i\ \ an

fitheid, demonstreerde mevrouw Haesaert op overtuigende wijze: zij voerde prompt een rpasrrt uit:

een houding waar beide benen gestrekl woÍden in de lengteas. zodat het zitvlak op de grond ru\t. Iel\

waar balletdansers erg bedreven in zijn.

Ik moest wel even slikken: ik zou nog niet tot de helft van die spreidstand kunnen komen zond.r een

spierscheuring op te lopen van hier tot ginder !

FD
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iedere maandagavold is er tumen vanaf 19.30 uur tot 20.30 uur (uitgezonderd de schoolvakanties) in
de sportzaal van de gemeenteschool, ingericht door Vakantiegenoegens Zuienkerke

iedere maandag zijn er volksdansen in de cafetaria van de gemeenteschool van 14 uur tot l7 uur,

ingericht door KBG Zuienkerke

iedere dinsdagnamiddag in "Boldershof ' kaartnamiddag KGB Zuienkerke

iedere dinsdagavond vanaf 21 u volleybal door VLM

woensdagnamiddag (om de 14 dagen) kaartnamiddag in het sportcentrum van Meetkerke voor leden

van de Bond der gepensioneerden van Meetkerke

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

elke lste eÍ 3de donderdag van de maand naailes in de Bommel van 20 Íot 22.30 uur, BGJC
Nieuwmunster

elke 2de eI| 4de donderdag van de maand tumen in de Bommel van 20 tot 2l uur, BGJG Nieuwmunster

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

APRIL 1997

vrijdag 25 april 1997

zorulag 27 april )997

MEI 1997

dofldedag 1 nei 1997
wijdag 2 mei 1997

zaterdag j mei 1997

zowlag 4 mei 1997

vrijdag 2 mei 1997

zondag 4 mei 1997

zaalvoetbal te Zeebrugge om 21 uur
De Breydel tegen Boldershofboys

schoolfeest in de gemeenteschool

thema "Op zoldei'.

kunsttentoonstelling in het gemeentehuis

ingericht door culturraad

zaalvoetbal BoldershoÍboys tegen Astburg
om 21 uur te Zeebrugge

oude ambachtenmarkt en prondelmarkt in de

dorpskom van Zuienkerke nav. tweedaagse
voettocht van Blankenberge
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dondedag I meí 1997 Rerum NovaÍum feest in de cafetaria

zondag 11 mei 1997 eerste communie te Zuienkerke
l0 uur in de parochiekerke

zohdag 11 fiei 1997 Meetkerkse Moerentocht, 20ste editie
inschrijven sportcentrum Meetkerke
vanaf 8 uur tot 15 uur.

vrijdag 16 nei 1997 voordracht door dr Becelaere

cafetaria gemeenteschool om 20 uur

zaterdag 17 mei 1997 H.Vormsel in de Sint Michielskerk te

Zuienkerke

zaterdaq 31 mei 1997 missiefeest vanaf 17 uur in de cafetaria
tentoonstelling en tombola in de cafetaria
van de gemeenteschool

luNr 1997

zondag l juni 1997 missiefeest in de cafetaria van ll tot 13 uur
en vanaf 16 uur

zondag I juni 1997 missieconcert met cello en viool. afgewisseld
door voordracht van pater-scheutist André
Decock, die venelt over zijn werk in Braziliè

zondag I jutti 1997 Vakantiegenoegens Zuienkerke - fietstocht naar
Zeebrugge met een bezoek aan Seafronl

di sdag 17 juni 1997 bloedgeven in de sponzaal van de gemeente-
school vanaf 16 uur

maandag 23 juni 1997 feestvergadering met traditionele bolling

zaterdag 2l juni 1997
zondag 22 juní 1997

t rijdag 27 juni 1997

voetbaltornooi te Meetkcrke
ingericht door Spoíiva

KVLV Nieuwmunster in de Bommel om 13.30u
thema:" Kinderen alle geven." door Van Houtte

Bingo-avond in de gemeenteschool

OPROEPAALV AL DE VEREIVIGINGE]V
STUUR OATS UW JAARI<ALEATDER

WTJ T'UEZIC:NNEN ZE (}RATIS
ARTII<ELS BILYLVEN VOOR 7 JALI 1997
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Uw lening

rond in

20 minuten.

Blil(
Ganrcc'rt tordk

Gemeentekrediet
VOF BONTE, PARDO
Westkapelse Steenw€g 27
8380 DUDZELE (Brugge)
Tel. 050/59 99 63 - Fax 050/59 91 86

M€etkerkesiraat 1 4
832 Zuienkerke
Tel. 05d4í 28 06

domeskopsolon

CIDICO
de deckeÍ choniql

kerkslrool 18 - 8377 Zulenkèrke
teleÍoon 050/41 84 14

B |ffï,LEMEESTER
BVB,q AÀINEMEFSECORUF

OPENBARE en PRIVAIE WEBKEN

ennn- .n v.Eaie.rk L AlbtMk.n ibkÀn|e.tk L
AanleAgen wn opnt.rr po*inAs .n t trut.L
lzr.m w se^las, zMn .n @laaí!..
lzem plaaa.n w Lium.s a rptilch. pud.n.

(b.nd..ti..nr,.g 71 - 037, ZUENXEAIG-IIOUÍAVE
Í.L osoill67 iI. [oÈlloloon t 5723 5a 72- T.Lí.r 050iBl 02 8t

Kopsolon domes en heren
zonnebonk

COIFFEURE YVETTE
SPECIALI]EIÏ SNIÍ EN BRUSHING

OPSTEE KKAPSELS

Tel, 050/54 45 79
Conodezensïroot 88

8380 Lissewege

Polderelectro
Romain Liebaert-Willaert
HeeMeg 20 - 8377 Zuienkerke

Radio & TV technicus
OFFICIELE PHILIPS DEALER

Eigen hersteldienst: tel. 050/32 03 80

kan het niet.
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MELDINGSKAART

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

Om dit op een ietwat vluggere manieÍ op te lossen, is hier de meldingskaart.
Kortom : wanneer bij u in de buuÍ de ope[barc verlichting defelÍ is, het wegdek beschadigd is,
riolen verstopt zijn, er muskusratlen zijn, knip dan deze bon uit , vul het duidelijk en volledig in en

stuuÍ het op naar het gemeentebestuur, Kerkstraat 17, 8377 Zuieokerke.
Voor dringende gevallen kan u ook bellen naar de technische dienst op nummer 4l.75.77 of naar

het gemeentehuis op nummet 42-70.48.

NAAM:

ADRES:

MELDINGI


