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POLDERKRANTJE, april 1999.
Ddemaandelijks tijds.hrift vàr1het College van Burgenleester en Schcpelten.
Vctdrllt'oardcliikttilltltr:ltittt Sat ittt
Rtrlaclitnnd: l0ntit Si tii , FrcdlttDr11ril, At h)i,r.I1!rrrdl, /lnr Mi.liiirs.

Dit tijdschrift wordt gÍatis aan de bcyolkinil narigcbodcn door hrt Cenleentebetiuur
in samenwerking nret alle adverteerders.
VeÍspreidi 31 ianuari, l5 april, 15 juli, I5 okk)trcr.
Artikels zijn altiid rvelkom.
Gelieve ze 1 maand yoor het yerschiinen bi nen te brorgcr'I.

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS

Gemeentebestuur Zuienkerke 42.70.48 (fax. 42.85.45 )
Technische Dienst 41.75.77 (Ía\.11.75.77)
OCMW 12.79.98 lÍax. 42.67.37')
PWA 42.70.48 (woensdagnamiddag)
PwABlankenbeÍge 12.99.12
Veldwachter 42.70.48lfax 11,.96.96)
Rijkwachr 101of41.10.05
Brandweer De Haan 100 of11.20.20
Elektrabel Blankenberge 'U.79.34
(ook voor de waterbedelilg)
na de diensturen 059/34.04.10

OPENINGSUREN GEMEENTEHUIS
Het gemeentehuis is iedere werkdaF open van 9 uur tot 12 uur
en de woenldagnamiddag van 13 tot 16.30 uur
A[deÍe namiddagen is het gemeenichuis ges]oien.
Op de tweede en vierde woensdag van de maand is het gemeentehuis
oPen tot 19 uur:
14 en 28 april 1999, 12 en 26 mei 1999, 9 en 23 juni 1999 en 1.1en 28 juli 1999.

Het gemeentehuis zàl gesloten zij'n op donderdag 13 mei,
op pinksteÍmaandag 24 mei en woensdag 21 juli 1999.

OPENINGSUREN POST
Iedere werkdag van 11 tot 12 uur.

OPENINGSUREN BIBLIOTHEEK
Iedere woensdag \.an 17 tot 19 uur
Iedere zaterdag van 10 tot 12 uur

OPHAALDATAHUISVUIL : RAADPLEEC UW AFVALKALENDER!

OPENBART YERLICHTING DEFECT ? RIOOLVERSTOPT?
LAST YAN MUSI(USRATTËN ?

Verwittíg deTech ische dienst oÍhet &eneenteltuis !



WOORDVOORAF

Op 27 november zal het precies 100 jaar geleden zijn dat Cuido Gezelle overleed ....

We vonden het passend de drie opeenvolgende edities van ons Polderkrantje '99 in te leiden
met een gedicht van hem, onze Priester -Dichter.

In dit lentenummer: JANTJE geschreven

21,-221 041 1,897 .

.+

JANTJE

Op cn ncér, in de elzeítÍonken;
neéÍ en op, gewiagcwaagd;

toutert Ja[tje, cn, omgczoDkcn,

raakt de stam, dic ,antie draagt,

de aa.de bijkans : op eÍr neder

rijsl het weg en ziíkt het wedeÍ.

Op en neér, in 's lev.ns wegen,

Jantje, zal't bij bcurlcn Eaan;
licl cn lecd zal, vooÍ en tcSen

It henc u en dc schcDcn slaan :

wiegewagel zult ge, en dansen,

tusschen goé en kwade karsen.

BÍeekt dc talq d.n zie'k u vqllen

diepc iÍl't gooÍ, bcneéo u daar:

zwicht u, en, bezicn zc u allcfl,

helpcndc u, mct haídgebaaÍ,

om nog hoog.r op tc schrijden,

zwichl u, Jantje, eÍl Íust in tijden.

27-22.4.1.891

1 elz.ntronken = etz.íruikn, hokhout I 2 g.wi.g.ld I 3 schon,neh I o v.tgezakt | 8

beu .tings t9r.lieÍ.n l.edzutlen u weugde.n tege spoedbc2o.gen (voot hoo bii

10

15

overgenomen uit Cuido Cezelle - Bloemlezing. Zijn wereld in400 gedichten.

Geselecteerd, ingeleid & toegelicht door Pr Dr Jozef Boets.
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GEMEENTERAAD

t. verslag van de v€rSadering van

22 december 1998

DeGemeenteraad keurt eenparig het

verslag van de vergadering van 22

december 1998 goed.

2. Retributi€ voor aÍschriften van

bestuursdocumenten

De gemeenteÍaad beslist eenpari&

naar analogie van de Íederale over-

heid, de retributie voor aÍschriften

van bestuursdocxmenten aan part;

culieren en voor de afgifte van af-

schriften aan gemeenteraadsleden

vast te stellen op 2 Írank per blad-

zijde, A4 Íormaat zwari-wil vanaf 20

kopies.

3. vaststellen toelage tandelilke Cilde
tule€tkerke

De gemeenteraadbeslisteenparig een

toelage toe te kennen aan de Lande-

li,keCilde Meetkerke van 100 BeÍper

lid, gedomicilieerd te Zuienkerke.

4. voorlopiSe financierinS van

buitenSewon€ uitgaven met eig€n

beschikbare middelen

Voor de bestdjkingswerken van de

landbouwwegen Doelhofstraat, kan

geen beroep gedaan worden op de

voorziene trekkingsrechten. Teneinde

nalatigheidsintrcsten te vermijden be-

slist de gemeenteraad debeialing van

deze werken te prefinancieren met ei-

gen middelen.
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5. Bestemmingswijziging leningen

Door hct feit dat voor de werken

"Bestrijkingswerken làndbouw-

wegen Doelhofstraai" geen beroep

kan gedaan rvorden op de voorziene

trekkingsrechten, beslist de gemeen-

teraad het saldo van de leningen

1099, 1108, 1110, bedrage van

1.240.256 bef te bestemmen voor een

gedeeltelijke financiering van deze

werken.

6. Aangaan lening ter financiering
beslrijkingswerken DoelhoÍstraal

Celet op punt .l en i beslist de ge-

meenteraad het saldo van bedoelde

i{erken ie financieren met een lening

voor een bedrag van 4.760.000 bef.

Het ganse mechànisme van her-

Íinanciering zal opgenomen worden

in de eerstvolgende begrotings-

wijziging.

7. tinancieren ereloon aanpassing van

de riolering van de Blankenbergse

SleenweB lussen kruispunl Blauwe

Toren en kruispunt Vag€vuurstraat

Het bestuur der wegen zal de riole-

ring langs de Blankenbergse Steen-

weg tussen het kruispunt Vagevuur-

ttaat en kruispunt BlauweToren aan-

passen, naar aanleiding van het her-

inrichten van het ktuispunt N 31 en

N371.

De administratie van Bruggen en

Wegen komt evenwel niet tussen in

het bekostigen van het ereloon van

de ontwerper,

De gemeenteraad keurt eenpari8 het

bedrag van het ereloon, geraamd op

350.000 frank goed.

8. Eepaling van de voorwaarden en
wiize van Sunnen voor de leningen

op8enomen in de begroting 1999

De gemeenteraad stelt eenpaÍig de

voorwaarden en de Sunningwijze
vast van de leningen dieopgenomen

zijn in de begroting 1999.

Het totale pakket dat 41.085.000 bef

bedraagt, Nordt gegund bij middel

van beperkte aanbesteding.

9. Politiereglemenl: parkeerverbod

Kerkhofstraat.

Dii punt wordt van de dagorde afge-

'i.oerd.

Geheime zitting.

Bij hoogdringendheid die eenpadg

wordt aanvaaÍd, wordt ondeÍstaand

punt àan de dagorde toegevoegd:

GemeentelÍke Basisschool aanslelleÍ
tiideliile leerkracht - bekrachtigen
Collegebesluit,

De beslissing van het schepencollege

d.d. 28/01/99 houdende de aanstel-

ling van mevrouw Lucker Isabel,

wonende te Zuienkerke, Doelhof-

straat 34 als kleuterleidster aan de ge-

meentelijke basiss(hool voor 24/24

ZITÏING VAN 28 IANUARI 1999



van 25/01/99 tot en met05l02l99,

wordt met eenpadgheid van stem-

menbeka.htigd.

l. CAO gemeenlepersoncel:

aanpa§sen aan opmerkinSen
Provinciebesluur

De opmerkingen en aanpassingen,

vermeld in het schrijven van het

pÍovinciebestuur dd. 22 I 12 I 98, rcÍ.

Vl. gem./12.98.630.K3, worden een-

parig goedgekeurd.

2, Aanslell€n boekhouder in
contractueel verband * aanleggen

werfre§elve

Mevrouw Fockedey Greta, geboren te

Oostkerke op 9 augustus 1964 wo-

nende te 8377 Zuienkerke, Blanken-

bergse Dijk Noord 18, wordt aange-

steld als boekhouder in conhactueel

verband.

Mevrouw De Naeghel Els wordt in-

geschreven op de werfreserve voor

de duur van 3 jaar.

3, [xamen boekhouderi vaststellen

vergoeding

Daar de heer Franky Goethalsopza-

terdag 9 januari en maandag 11 ja-

nuari buiten zijn diensturen hulp

heeft geboden bij het examen van

boekhouder beslist de gemeenteraad

hem eveneens een vergoeding toe te

4. B€vorderinSsexamen administratieÍ
hooÍdmedewerker - bepalen
vergoeding juryleden.

De vergoeding voor de jury wordt

eenpaÍig vastgesteld.

1. verslag van de vorige vergadering

De gemeenteraad keurt eenparig het

verslag van de vergadering van 28/

01, I 1999 goed,.

2. Opmaak van een Bijzonder Plan

van Aanleg

De gemeenteraad beslist eenparig

over te gaan tot de opmaak van een

Bijzonder Plan van Aanleg voor:

- het speelplein te Zuienkerke

- het speelplein te Nieuwmunster

- het speelpl€in en voetbalveld te

MeetkeÍke.

3. Zuienkerke pandenbeleid :

aankoop huis De Rese

De raad beslist daarop éénparig ak-

koord te gaan met de aankoop van

het pand De Rese door de West-

Vlaamse Intercommunale voor Huis-

vesting, maar wenst slechts een be-

slissing te nemen over het overkopen

van het resterend Bedeelte van het

pand De Rese dat niet in de ee$te fase

werd opgenomen, na inzage van de

plamen.

4. Bespreking voorstel /llinister van

Binnenlandse Zaken inzake
aÍbakening politiezone

De gemeenteraad brengt eenparig

positiefadvies uit àangaande de door

de Ministervan Binnenlandse Zaken

vooropgestelde politiezoneBlanken-

berge-Zuienkerke.

5. Goedkeuring ontw€rpdossier
herstellingswerken aan de Sinl.
/!tichielskerk

De gemeenteraad keurt eenpadg het

ontwerpdossier voor de "herstel-

lingswerken aan de Sint-Michiels-

kerk te Zuienkerke" goed.

De raming van de onh/orpen werken

bedraagt 14.815.443,{r

- subsidie van de Vlaamse Cemeen-

schap 9.511.514,-fr

- subsidie van de provincie

3.170.505,-fr

- het gemeenielijk aandeel

2.133.124,-fÍ

De werken zullen gegund woÍden bij

wijze van openbare aanbesteding.

Het gemeenteliik aandeel in de uit-

gaven verbonden aan deze werken

zullen Befinancierd worden bij mid-

del van lening.

6. Princiepsbeslissing' onteigening
gronden langsheen de Nieuwe

Steenweg

De gemeentemad gaat eenparigprin-

cipieel akkoord gaan met de onteige-

ning van de gronden langsheen de

Nieuwe Steenweg nl. de zuidkàntop

5,00 m vanaÍ het laatste huis van

Zuienkerke dorp (nr 20) tot aan de

ZITTINC VAN ll MAART 1999



voor om terzelfderttd dan ook een

wachtstrook aan te leggen aan de in-

rit naar Meetkerke-dorp.

Om de werken uit te voeren zal het

perceeltje grond, eigendom van de

kerkJabriekHoutave, moeten aange-

kocht worden. De Burgemeester zal

dit in de volgende vergadering van

de Kerkfabriek Houtave bespreken.

De raad gaat éénparig akkoord met

de voorgestelde werkwijze.

Het Bestuur der Wegen stelt evm€ens

voor om een snelheidsbeperking van

70 km/uur in te voeren langs de

Oostendse Steenweg vanaÍ het huis-

nummerT8 tot voorbijde indt van de

Kapellestraat of de Westernieuwweg.

Geheime zitting:
l. Aanstellen leerkrachl '

bekrachtiging collegebesluit

De gemeenteraad bekrachtlgt eenpa-

rig de Collegebeslissing dd. 01/03/

1999 holrdende de aanstelling van

mevr. Isabel Lucker

2. Aanstellen waarnemend secrelaris

De heer Franky Coethals, wonende

te 8377 Zuienkerke, MeetkerkestÍaat

6, wordtmet ingang van l maart 1999

aangesteld als waarnemend secreta-

Íit voor de duur van deafwezigheid

van de titularis.

3. B€vordering tol adminishatief
hoofdmedewerker.

De heer Franky Coethalt wonende

te 8377 Zuienkerke, Meetkerkestraat

6, wordt met in8ang van 1april1999

bevorderd iot administratief hooÍd-

medewerker (C4).

I/VFORMATIE

Op zondag 13 juni 1999 trekken we

met zijnallennaar het kiesbureau om

onze stem uit te brengen voor Kamer

en Senaat, het Vlaams Parlement en

het Europees Parlement.

Aan de kiezers zullen in het stem-

bureau 4 stembÍieven overhandigd

worden.

Tussen 8 en 15 uur kan u in de

gemeenteschool van Zuienkerke uw

stem uitbrengen.

Wii dringen er echter bij de bevolking

op aanom de wagen zoveel mogelijk

thuis te laten, gezien de beperkte

parkeermogelijkheid vermits er

verbouwingswerken aan de gang ziin

aan de gemeenteschool,

Wij doen hierbij ook een dringende

oproep om niettotl5uur te wachten

om uw stem uit te brenger! vermits

alle stemmen nog steeds manueel

geteld worden.

Wij hopen op uw bereidwillige me-

dewerking.

goed om te weten
* stemmen is nog steeds verpli(ht
* wie als bur8er, niet-Belg, van een

lidstaat van de Europese Unie op I
april 1999 in Zuienkerke woont in-

geschreven is in hetbevolkingsregis-

ter of vreemdelingenregisteÍ en vol-

doet aan de andere kiesvoorwaarde[

kan hier deelnemen aan de vetkiezin-

gen van het EuÍopees parlement.
* zowel Belgen als burgers van een

Iidstaat van de Europese Unie moe-

ten minstens 18 jaar zijn op de dag

van de verkiezingen om te mogen

stemmen
* in Zuienkerke wordt nog niet elek-

tÍonisch gestemd.

13 1999
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Zoals we overal rondom ons kunnen

vaststellen nemen de mogelijkheden

om "elektronisch" te betalen enorm

toe. Ook in Zuienkerke bleven de

zelfstandige handelaren niet bii de

pakken zitten en kunnen we de beta-

ling van onze aankopen met de

betaalfunctie "Proton" of elektroni-

sche portemonnee uitvoeren,

SedeÍtbegin 1999 werdbovendien in

de openbaÍe teleÍooncel te Zuien'

kerke centrum een nieuwe digitale

betaaltelefoon geihstalleerd met tal

van functionaliteiteni telefonerenmet

voorafbetaalde telecaÍds, telefoneren

met calling .ards of telefoneren met

de protonfunctie van uw bankkaart.

Door de firma Banksys (Ban.ontact/

Mister Cash) werden in Belgiè een

3000+al geldautomaten op openbare

plaatsen geinstalleerd. In samenwer-

king met Belga.om werd dit aanbod

verviervoudigdi althans vooÍ wat de

"Prcton" functie betreft: alle 10.000

openbare teleÍooncellen beschikken

momenteel over een modeÍnebetaal-

telefoon waarmee in een oogwenk,

met een eenvoudige druk op de knop,

de protonchip op uw bankkaart kan

worden opgeladen tot het maximum

bedrag van 5000 fr
Wanneer we dringend uitgaven moe-

ten doen is het bijgevolg niet altijd

meer nodiS om een verplaatsinS naar,

zeg maar, Brugge of Blankenber8e te

doen,

In de loop van 1999wordt bovendien

door Belgacom een toestel geaom-

mercialiseerd (Smartphone) voor de

gebruikeÍ thuis, dat zal voorzien zijn

van een gleuÍ (chipkaartlezer) waarin

de gebÍuiker zijn bankkaart kan in-

voeren en, via teleÍonisch bankiererL

de kaart elektronisch zal kunnen op-

laden.

H go verstringe

Elke derde zàterdag van de maand

kan menziin fietslaten merkenin de

werkplaats van de technische dienst

van 9.00 tot 12.00 uur

EEN CEMERKTE FIETS IS EXTM BEVEILICDII

Zoals in ons voÍig nummer vermeld

is het regiohuis van Kind & Gezin

gevestigd in de Steenkaai nr 36 te

Brugge, waar we elke werkdag tus'

sen 9 en 12 uurbereikbaar zijn op het

nummer 050/32 15 41.

Op vrijdag 4 juni richten we een

6

opendeurdag in waarop iedereen

welkom is.

Op die manieÍ wil de instelling

drempelverlagend zijn en ziin wer-

king verduidelijken naar ouders toe,

opvan8Sezinnen, de bevolking in't

algemeen en naar andere diensten.

Voor debezoekers is een natje en een

droogje voorzien, voor de kinderen

animahe. Van haÍte welkoml

Namens het Íegioteam.

l. Sanijn

R e gi o - a erp Ie e gkutt d i ge

ETTKTRONISCHE BTÏAAI.TACILITTIT /PROTON" TT ZUIENKERKE

KIND & GEZIN: OPTNDEURDAC



DeStichtingY Ber8hmans vzw zal in

het naiaar 1999 de tweede Prijs Yvan

Berghmans uitÍeiken.

De prijs, ten bedrage van50.000 fr zal

worden toegekend aan een studie of

initiatief dat een originele en belang-

riike bi,drage vormt tot de verbete-

ring of vemieu$,ing van het gemeen-

telijk beheer in de meest ruime zln.

Kandidaturen dienen ingediend voor

30 juni 1999 op onderstaand adres.

Nadereinlichtingen en het reglement

van de Prijs kunnen bekomen wor-

den op het secretariaat van de Stich-

iing.

p/a Gemeentehuis, Cemeenteplein 1,

I 700 Dilbeek.

ïd,. 0z I 467 21 11.

Verkoop uit de hand van 15 loten

bouwgrond voorzien van volgende

nutsleidingen: elektriciteit, water,TV-

distributie, telefoon.

Er worden 15 loten bouwrijpe gron-

den, waarvan 6 voor halÍ-open be-

bouwing en 9 voor rijbebouwing,

variërend in oppervlakte te koop ge-

steld aan prijzen vanaf 1.550 bef. tot

1.950bef./m':volgens de nummering

van de sociale kavels.

Debouwrijpe kavels zijn bestemd om

verkocht te worden aan personen

met eenbescheiden inkomen, die de

bij decreet besluiten van deVlaamse

Regering en rcglementen gestelde

voorwaarden vervullen,

De priizen van de sociale kavels zijn

omwille van de Íinancièle tussen-

komst van de gemeenschap, lager

dan d ie van vergelijkbare percelenin

de privatesector Het eigendomsrecht

op sociale kavels wordtbeperkt om-

dat er rekening gehouden wordt met

de exclusieve bestemming van het

onroerend 8oed, dat er moet op 8e-

bouwd worden met de eisen in de

hooÍde van de koperg die personen

met bescheiden inkomen dienen te

zijn. De opgelegde bestemming dient

eerbiedigd ie h,orden en is uitslui-

tend bestemd voor de huisvestin8

\.an het gezin.

De soaiale \,erkaveling n ordt \.erwe-

zenliikt door de Vlaamse Huisves-

tingsmaaischappij en de maatschap-

pij "Het Lindenhof" inovereenstem-

ming met de besluiten vàn de

Vlaamse Regerin& in het raam van

de huisvestingscode.

De koper van het bouwperceel mag

voor het voorlaatstejaar (1997) dat de

akte van aankoop van de grond vooÍ-

afgaat, geen inkomsten gehad hebben

waarvan het totale bedrag het maxi-

mum overschriidt, geldend voor het

bekomen van de tegemoetkoming in

de hypothecaire lening oÍ rente-

subsidie, dwz. een belastbaaÍ inko-

men genieten van 1.200.000,- bef.

Eén vierde van het totaal aantal

kavels mag vooÍts voorbehouden

worden vooÍ kopert die tot200.000,-

bef. meer verdienen dan het ge-

noemdebedra8 van 1.200.000bef. Dit

bedrag wordt met 40.000,- bef. ver-

hoogd per persoon ten laste.

De koper mag geen woning oÍ grond

in volle eigendom of volledig vrucht-

gebruik hebben of gehad hebben tii
dens deperiodevan 2jaar die de da-

tum voorafBaat van het indienen van

het dossiet tenzij het gaat ofwel om

een ongezonde en niet-verbeterbare

woongelegenheid, ofwel een ong€-

zonde woongelegenheid wegens

overbevolking waarvoor er na 01/

09/1985 Been premie werd verkre-

gen.

De ruwbouw van de woning te bou-

wen op de sociale kavel moet vol-

tooid zijn binnen de vijf iaar, te reke-

nen vanaf de datum vanhetverlijden

van de notariële akte en moetbeant-

YVAN BERGHMANS

SOCIATE VTRKAVELINC GETTCTN KAPETLESTRAAÏ.KERKHOTSTRAAT
HOUTAVT



woorden aan de technische voor-

schriften en richtliinen gesteld vooí

het bouwen van een woning dooÍ

particulieren om een lening te beko-

men overeenkomstig het besluit van

de Vlaamse Regering dd.03/02/
1993, eventueel bij de Vlaamse

Huisvestingsmaatschappij.

Meer inlichtingen te bekomen op het

gemeentehuis of bij Het Lindenlof tel

4',t.60.19.
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TerP.ht verwà.ht elke nrwoner van

Zuienkerke die klani is bij Imewo,

Te\.ewest, IMWV en Electrabel, in de

eerste plaats een goed product maar

uiteraard ook zo min mogeliik net-

storingen plus daarbovenop een uit-

stekende dienstverleninB.

Om deze dienstverlening op vandaag

nog te kunnen verbeteren, wordt nu

een overeenkomst - zeg maar een ver-

bintenis van de kànt van de ge-

mengde intercommunales en

Electrabel- met u als klant afgesloten.

Sinds 1 januad 1999 hebben 11 Euro'

pese landen een nieuwe gemeen-

schappelijke munt: de euro. Deze euro

is oÍ word t voor ons allemaal heel bij-

zonder. Hii veNangt immers op ier-

mijn de Belgis.he, Luxemburgse en

Franse Írank, de gulden, de maÍ19 de

lire, de peseta en nog een aantal Eu-

ropese valuta's waar we zo vertrouwd

mee ziin.

wij verbinden ons ertoe om in geval van een defect ten laatste

binnen de 2 uur biju te zijn.

wij verbinden ons ertoe om de afspraken die wij met u maken,

na te komen.

wij verbinden ons ertoe om u bij een geplande stroom-

ondeÍbreking tenminste 2werkdagen opvoorhand te verwitti-

8en.

wij verbinden ons ertoe om uw klachten ten laatste binnen de 5

werkdagen te behandelen.

wij verbinden ons eÍtoe om u in dringende gevallen binnen de

48 uur aan te sluiten op het aardgasnet.

wijverbinden ons ertoe om uwbestaande aansluiting ten laatste

binnen de 3 werkdagen in dienst te nemen.

DE VERBINTENIS

Deze seNicegaranties zijn van toepassing op alle huishoudelijke en profes-

sionele klanten.

GaÍantie 1

GaÍantie 2

GaÍantie 3

GaÍantie 4

Garantie 5

GaÍantie 6

Imewo, TevewesL IMVW en Electrabel gaan zelfs verder i aan de overeenkomst wordt een gebaar van hoffelijke ver-

ontschuldiging gekoppeld mocht er dan toch eens iets mislopen.

Zo luidt voortaan bij lmewo, Te\.eWesL IMWV en Electrabe| komen wij één van onze verbintenissen niet na, dan

betalen wii u 25 euÍo.

SedeÍt 1 ianuari kennen we ook de

waarde van de euro,

Waarbij 1 euro gelijk is aan 40,3399

,Belgische ÍÍank oÍ nog 6,55957

FÍanse frank - 2,20371 gulden -

1,95583 DM en zo verder Wat ook

meteen betekent dat de onderlinge

wisselkoeÍsen tussen deze landen

vastliggen.

DE WERKELIJKE INVOERING

VÀN DE EURO

De invoeÍing gebeurt in twee fasen.

Eerst op papieÍ, in het betalings-

verkeer tussen banlen en in het girale

betalingsverkeer zonder gebruikvan

cash. Daarna komen eÍ ook biljetten

en munten,

DT STRVICTGARANTIES VAN UW cEMTNGDE INTERCOMMUNALES EN
ELECTRABEL

UW TACÏUUR VAN IMTWO. ÏTVIWESÏ.IMWV. OOK IN EURO
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KEERSEBILCK M.
Dorpsplein 4 - Dudzele - Tel. 59 91 88

Ge\uiee assoÍtiment

Brood, koeken, gebak

en pralines, alsook ruime keus

ffine charcuterie en kais

MEN BESTETT AAN HUIS

I rt t t, r. /
J+?,L /;4a.DU")Lke/4

Oostendsesteenweg 7l

Ce,o k /dil/"" 1b4ír4luhÍ

(o5o) 3/ 2/ /ó
Aorya,zq 88 - 8377 ,44*fu"4)" 

)

DEMEULEMEESTER
RONNY gverMNNeÍ enseeoaur

OPENBABE èn PRIVATE WERKEN

..-1.r,rl.cq.,r l)aÀitK\ - otlirÍe - renz!scn

kl.450/31 67 t3w

VAN
IIOUCKE NV.

Eemegemstraat 44
8490 Snellegem

Tel.050/81 12 67 - 050/81 23 28
Fax 050/81 34 56

OESPECIALISEERD IN VERKOOP

VAN GEREEDSCHAPPEN EN MACHINES

. Makita . Metabo . Skil . Grasmaaiers

Dienst naverkoop

Exclusief verdel€r Yoor België

MEZ MOTOREN BELGIUNT

spo sot WTC P\Aerbulterr Blankenberge

EtrGtrtrU

Alain Allemeeísch
Blankenbergsesleenweg 64a
8377 Zuienkerke
Te . 050/42 79 99
Fax 050142 75 22

van maandag tot vrijdag van 14 - l9 u.
op zalerdag van 10 u lot 12.30 en van 14 u. lot 19 u

A/^TA
I \\- I /;',1x

BVBA

Blankenbergse Stwg 47 8377 Zuienkerke
Iel. 050/42 43 44 - Fax 050/41 97 25
Crote keus geboorte- en huwelijkscollectie
Specialiteii: Íotokaarten: 4-kleuren, allerlei drukwerk

begrafenissen
crernaties

'"-t-- maflna nemncK -

walram romboudtstraat l3
8380lissewege

tcl. 050/54.67.40 gsm 095/30 40 l0

I

#
&J
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Fase 1; de overgangsperiode

Driejaar lang - tot3l december 2001

- wordt de euro uitsluitend voor niet'

contante betalingen gebruikl over'

schrijvingen, cheques, bij domi-

ciliëringen, met bankkaafi en...

Tijdens deze overgangsperiode mag

elkeburgerbeslissen om zijn rekenin-

Ben in euro om te zetten- Een ver-

plichting is het echter niet. Voor de

consumenten Seldt dus de spreuk :

alles mag, niets moet.

Fas€ 2: de €uÍobilietten en'munten

komen in omloop

Vanaf 1 januari 2002 zullen de ban-

kenen de geldautomatennoguitslui-

tend eurobiljetten aÍleveren. Alle

bankekeningen worden op die da-

tum automatisch en kosteloos van

BEF in euro omgezet.

En in de winkels kan/zal iedereen

met euro betalen,

WAT MET DE FACTUREN VAN

IMEWO, TEVEWEST & IMWV?

Tijdens de overgangsperiode zullen

de klanten van de gemengde

intercommunàles met Electrabel als

privé vennoot weiniB verandering

merken.

De facturen die aangeboden worden

voor aardgas/ elektriciteii, kabel-

distributie en 1{ater ondergaan nau-

Í elijks i{ijzigin8en. De ,,,errekening

van het energieverbruik gebeurt nog

steeds in Belgische Írank. Alleen het

te betalen bedÍag (rechts onderaÀn

de faatuur) wordt voortaan zowel in

BEF als in euro uitgedrukt. Op die

manierkrijgt de klant ruimschoots de

tijd om met de nieuwe munteenheid

vertrouwd te geraken.

Ookhet betaalplan dat bij de jaarlijkse

factuur na een meteropname wordt

vermeld, geeft de bedragen weer in

BEF en in EUR.

Op hetvoorgedrukteoverschíjvings-

formulier dat aan de factuur is ge-

hecht en dat altijd te gebruiken is,

staat het bedrag voorlopig alleen nog

maar in Belgische fuank. Wil u toch

in euro betalen, dan zal uw financiële

instelling op uw vraag automatisch

zorgen voor de omzetting in euro.

Het daarna gedebiteerde bedrag op

ur,! Íekeninguitheksel kunt u steeds

vergelijken met het totaalbedrag op

u factuuÍ

Klanten met een bankÍekening in

euro en een domiciliëring moeten

niets doen. De betaling gebeuÍt au-

tomatisah en de bedÍagen op het

rekeninguittreksel kunnen nagezien

worden op het betaalplan.

OPENBAREWERKEN

Op 6 ianuad weÍd gestart door de

ÍiÍma HaezebÍouck met de veÍnieu-

wingvan de Íiolering en het wegdek

in het BegijnhoÍ in Nieuwmunster

Deze werken ziin bijna afgewerkt,

nog enkele kleine aanpassingen.

Op 18 januari had een info-

vergadering plaats met de bewoner

en met het studiebureau over het

wegdek en de parkeeÍplaatsen. Er

werden enkele opmerkingen ge-

maakt over de plaats van deparkeer-

stroken, die dan ook aangepast wer-

den. Ook de openbare verlichting

werd vernieuwd. 2 lichtpunten wer-

den bijgeplaatst en enkele andere

werden verplaatst.

Kostprijs : 103.455 Bef. BTWinclusieÍ.

De aanbestedingsprijs voor de riool-

en wegenwerken was 4.038.281 Bef.

BTW.inclusief.

Ook de ingangspoort aan het

BegiinhoÍ zal een grondige opknap-

beurt krijgen van zodra het weeÍ het

toelaaL zodat de straateen mooi uit-

zicht heeft bi, de openings-

plechtigheid.

R. De Clerck
Sc hepen Openbore Werken

ll
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Dc v. erkor 2Jt iase aan dc toren ''arr
de kerk \,an }loulave kunnen irr dr

komende rveken r,ar start qain I),

aanhertedirl,i van de v,erle,r \\''
toeten,ezer aan dc Érma l,1r( Beke

(oor ftn bcJrag van 5.788.0111 frank

BTW in.lusirfen js intLrssen goedge-

Itcutul cr.'r d! ll.:rrc ()\ erheid.

De vc,ilrli;rg r'un dc koslen is:

6(l' ;, Vlaamse Cemeensahap

20',; Provircie

lÍl 'L (;cmeente

10'; KeÍkfabÍiek
R,D,C

De vernieuwing van de bov§rbor.r(

en het wegdek van deze brug is 8e-

start op 12 augustus 1998 en is nu

volledig afgewerkt en opEeleterd.

DebÍug is 0,4 meter breder gemaakt

dan eelst voorzien was, yooral dooi

het steeds bÍeder worden van .le

Iandbouwvoertuigen.

De totale kostprijs van het u'erk be-

draagt3.925.176BeÍ., irbegrepenhet

plaatsen van de elektrische

hoogspanningskabel in een wachl

buis op de bodem van devaaften niet

onder het $'egdek.

Het aandeel van de gemeente is

2.333.176 Bef.

De subsidie van de Vlaamse Oveh€id

bedraagt 1.592.000 Bef.

R,D.C,

12

op de foto: de veÍnieu1\,de Schoeringebrug

SCHOERINCTBRUG

,-----"--- ,lí,



Deze winter weÍd door de technische

dienst van de gemeente de oude

toegangshekkens aan het kerkhof va n

Nieuwmunster vervangen door

nieuwe, die een fraai uitzicht geven

in de dorpskom.

Proficiat aan de technische dienst.

R,D,C,

De technische dienst van de ge-

meente heeÍt alle brandkanen langs

de weger! op de wateÍleidin& nage-

zien en een lijst met opmerkin8en

seis van de bràndkÍanen te schilde-

ren zodat de brandkaanin Seval van

nood vlug te vinden is.

R,D,C,

voor herstelling of onderhoud is op-

gestuurd naar de inter(ommunale

voor water!erdeling IMWV

Ze zijn nu ook bezig de palen en dek-

r Aordoppelen

rd)*yll;*l
837/ lIoulove

/ Hoonties

vonoí 4 weken.

rz Geslucfite boelenkippen

l,tfrl,lll,
ord 32

050/4il.4r 1

t3

.?..

l:l

NAZICHT BRANDKRANIN TANGS DE WEGTN OP DE WAïËRLËIDINC
VAN DI GTMEENTE
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Creotief en kwoli'lolieÍ,

ol 30 joor long

D APAL NV

Bekedilkstroot I

8490 Job,b'eke

Tel, 050/81 15 73

Fox 050/81 l0 83

a
zEuEBEDrr*r!Íc ip 't lroekstje

Nieuwe steenweg 64 - 8577 zuienkerke - iel. 050/41 19 66

D&delijks open val 7 u tot 12 u 50 en van I3 u 30 tot 19 u
op ZoNDAG doorlopend open ven ? u tot 15 u.

groent€n, fruit, kaas, charcutgrie, keasplao.ken, fruitmsJdon, biermanden,

Élrote keus ïrijron en sterke dranken - da8elijks vam,f ? u brood,

boterkoekeo en patisserie ' kranien, tijdschriften en wellskaarteo

o
EEEIts

Bloemenweelde

Ezelstrool I I I

8000 Brugge

Tel. & Íox 050/33 35 7ó
«»

Y

dameskapsalon

,{l^
exclusively
proÍessional

CR[CO
de decker chantal

kerkstraat 18
8377 Zuienkerke
Tel. 0.50/41 84 14
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MILIEU

Op 2l oktober 1997 heefthet Vlaamse

parlement het "Decreet betreffende

het Natuurbehoud en het Natuurliik

Milieu" goedgekeurd en is in wer-

king geheden op 20.09.1998.

Het besluit van de Vlaamse regeÍing

van 16.07.1996 tot instelhng van een

vergunningsplicht voor wijziging

van vegetatie en van lijn- en

puntvoÍmige elementen wordt hier-

bij opgeheven.

In de gebiede& terreinen en land'

schappenwaarop ditbesluitvan toe-

passing is, is elke wijziging van ve-

getatie en/of wiiziging van kleine

lands.hapselementen YERBODEN

zondeÍ vooÍafgaande en uitdrukke-

lijke schriÍtelijke z,e/g ííirrg van het

college van buÍgemeester en schepe-

nen oÍ, in voorkomend geval dooÍ de

Bestendige Deputatie van de Provin-

cie West-Vlaanderen.

Deze vergunningsplicht is van toe-

passing in de volgende Sebieden en

zones

- de groengebieden, de park-

gebieden, de buÍiergebieden, de

bosgebieden,de valleigebieden,

de brongebieden, de agrarische ge-

bieden met ecologisch belang, de

agrarische gebieden metbijzondere

waarde en natuurontwikkelings-

gebieden

- de spe.iale EG-vogelbescher-

mingszones;

- de Ramsar-watergebieden;

' de bescheÍmende duingebieden;

- de habitatzones.

Volgende aativiteiten tot vegetatie

en/of kleine landschapselementen

zijn VERBODEN zonder vooraf-

gaande en uitdruklelijke schrif telijke

m€ldir,g aan het college van burge-

meester en schepenen:

1. hetrooienof anderszinsveÍwiide-

ren en het beschadigen van stru-

welen, looÍbossen, houtachtige

beplantingen op weg-, waterweg-

of spoorwegbermen of op het

talud van holle wegen, van

houtachtige beplantingen langs

waterlopen, dijken oÍ taluds, van

hegge& hagen, houtkanten, hout-

wallen, bomenriien en hoog-

stamboomgaarden

2. het uitgraven, verbreden, re(ht-

tÍekken, dichten van stilstaande

waters, poelen of beken.

Deze meldingsplicht is van toepas-

sing ifi het gaflse Vlaafise geu)est

behalve in:

- de woongebieden en de indust e-

gebieden

- de gebieden en zones waarin de

vergunningsplicht voor wijzi8ing

van kleine landsahapselementen

geldt

- de gebieden en zones waadn een

vergunningsplicht op de wijziging

van vegetatie geldt.

Terinzagelegging ontwery Uitvoe-

Íingsplan Orgànisch - Biologisch

Afval 1999 - 2003 en Ontwerp

uitvoeringsplan Gescheiden Inza-

meliÍg BedrijÍsaÍval van Kleine On-

demeftingen.

Het College van Burgemeester en

Schepenen maaktbekend dat hetont-

werp uitvoeringsplan organisch bio-

logisch afval 1999-2003 en Ontwerp

uitvoeringsplan Gescheiden Inzame-

ling BedrijÍsaÍval van Kleine Onder-

nemingen ter inzage ligt in het ge-

meentehuis vanaf:

31 maart 1999 toten met30 mei 1999

elke werkdag van 9 uur tot 11uur in

de voormiddag.

t5

VERCUNNTNGSPUCHT VOOR HÉï WUZICEN VAN VECIïATIE tN VAN
KLEINE TANDSCHAPSTLTMENTEN
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De gemotiveerde bezwaren en op-

merkirlgen worderl door de indieners

rechtstreeks overg€rnaakt aan de

OVAM'afdeling aft'alstromenbeheei,

Kan. De Deckerstraat 22-26, 284\)

Mechelen.

Hierbij dient uitdrukkelijk het

paginanummer en de betrokken pa-

ragraaÍ oÍ actie te worden vermeld.

Met de:chriftelijke bezwaren en op-

merkingen die na zondag 30 mei de

OVAM bereiken ( de postdatum geldt

àls bewijs)wordt geen rekeninB meer

gehouden.

,GEZIN KAN JAARLUKS 8,O{)Í) BEi

BESPAREN OP ELEKTRICITEITS-

FACTUUR,'

Bond BeteÍ LeeÍmilieu publiceerde

een energiepocketgids met liisten van

de alleEuinigste elektrische toestel-

lenverkrijgbaarin de Vlaamsedetail-

handel: lampen, warmwater-

toesteller! koelkasten, diepvriezers,

wasautomaten, droogkasten, tv's,

faxtoestellen.... De energieprestatie

van dezezuinige apparaten scoort tot

tienmaal beter in vergelijking met

gangbare types. De gidsbevat tevens

tal van concrete aanber.elingen. Zo

kan een modaalgezin van drie àvier

personen de jaarliikse elektriciteits-

f actuur met tweederde verminderen.

Een jaarlijkse besparing van 8.000

frank is daaÍbij mogelijk.

Het soÍteren van huishoudelijk

veÍpakkingsaÍval is stilaan een ge-

woonte gewoÍden.

Plastic Ílessen en flacons, metalen

verpakkingenen drankkartonshoren

samen in de blauwe PMD-zak, die

twee keer per maand aan huis wordt

opgehaald. Naast PMD wordt ook

papier-karton huis-aan-huis opge-

haald (1 keer per maand). Glazen fles-

sen en bokalenbrengt u naar de glas-

bol.

Sommige mensen stellen zich nog

vragen over het sorteren van afval, en

velen zijn geihteresseerd in de weg

die verpakkingen afleggen eenmaal

ze aan huis of op het containerpark

opgehaald zijn. Wij willen deze vÍa-

16

gen niet onbeantwoord laten, en wll-

len in dit artikel wat dieper lngaan

op de D-fractie van PMD, namelijk

DRANKKARTONS.

Drankkartons : veÍpakkingen uit
drie laagjes.

De naam drankkarton zou mislei-

dend kunnen zijry want deze veÍpak-

king bestaat niet alleen uit karton.

Een dÍankkarton, dat voornamelijk

als verpakking van fruit- en groente-

sappen of van melkproducten dienst

doet, bestaat uit drie verpakkings-

materialen. Het hoof dbestanddeel is

karton, dat dient voor de stevigheid.

Verder is er nog laagje plastic
(polyethyleen), dat dient als

afdichting en als bindmiddel tussen

de \,erschillende lagen. Hetlaagie alu'

minium tenslotte vormt een barrière

tegen licht en lucht, waardoor de in-

houd lang bewaard kan worden.

Reaycleren: geen pÍobleem

Drankkartons kunnen na gebruik

perfect gerecycleerd woÍden. Van-

daaÍ dat het nuttig is dat u uw lege

drankkartons in deblauwe PMD-Zak

stopt. Vooraf dient u ze goed leeg te

maken, en indien u ze platdrukt. ne-

men ze bovendien niet veelplaats in

beslag.

Nadat uw PMD-zak aan huis is op-

gehaald, belandt die in het sorteer-

centrum, waar de drankkartons

BOND BEÏER I-EITMITITU PUBLICIERT GIDS MET ENIRCIEZUINIGSTE
ETEKTRISCHE TOT§ïTIIEN



manueel of mechanisch van de an-

deÍe verpakkingen gescheiden wor-

den. De drankkartons worden in ba-

len geperst en naar een Íecycla8ebe-

drijf getransporteerd.

De meest voorkomende vorm van

Íecyclage, is het herpulpen. In een

papierfabriek worden de drank-

kaÍtons stukgescheurd of gekneed, en

in water opgelost. Daardoor komt het

karton los van het aluminium en het

polyethyleen. Na een rceks zuiverin-

gen is het karton klaarom totnieuwe

papierproducten vervrerkt te wor-

den. De pulp van dranklartons levert

lange papiervezels van hoge kwali

teit, die kunnen gebruikt worden

voor de productie van nieuw papier,

zoals bijvooÍbeeld toiletpapieÍ, huis-

houdpapier, kaf tpapier, industrieel

absorberend papier, sterkkarton, pa-

pieren zakken, eierdozen, omslagen,

kantoorpapiet... De reststoffen, na-

melijk aluminium en het polyethe-

leen, kunnen voor verschillende toe-

passingen gebruikt worden. Soms

worden ze gebruikt als energieliron

in de papierfabrieken zell in andere

Eevallen worden ze naar ceDlent-

fabrieken gebracht waar ze via een

thermisch procédé aangerf end rror'

den. Een andere mogelijkheid is dat

ze verwerkt worden in kunst-

stofproducten.

Een tweede mogelijkheid voor het

recycleÍen van drankkartons, is de

productie van TECTAN meubel- en

bouwplaten. De drankkartons wor-

Zo ziet u dat het sorteren van ge-

bruikte drankkartons wel degelijk zin

heeft. De drankkaÍtons komen niet in

de (dure) Íestafvalzak terecht, maar

gaan een nieuw leven leiden: dat is

goed voor uw portemonnee en voor

het milieu I

lnÍormatie orer het sofiere en
rc q c I e re n van hui sho ude I i k
verpakkingsaltal kunt u bekot e op
het gratis nunner 0800/12.690.

llrM

Wij willen alle mensen van onze ge-

meente erop wijzen dat wanneer u

het voetpad i.eegi, u het afvalniet in

de rioolputjes mag dumpen, maar

opschept met het vuilblik.

Zo voorkomt u verstoppingen enan-

dere onaangename situaties,

Wij rekenen op uw medewerkin8.
De milieudienst
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JEUGD

Ookdeze zomeÍ staat een team van 8

leidsters en 3 leiders klaaÍ om uw

bengels tussen 3 en 13 jaar een aan-

Sename vakantie te bezorgen.

Er is opvang voorzien in de

gemeenteschool van Zuienkerke tus-

sen 7u30 en 8u20 stipt.

De kinderen worden danmet debus

ve oerd naar het sportcentrum van

'sAvonds zijn ze terug te Zuienkerke

vanaf 17uur.

Ook te Meetkerke is er opvang voor-

zien vanaf 7u30 tot 17u30.

De prijs perkindbedraaBt 100 frank,

240 Írankvoor 3 kinderen en meer uit

hetzelfde gezin.

Daarin zijn 2 drankjes en een koek

inbegrepen.

EIke da8 is er gelegenheid om te

knutselen, vri, te spelen en om aan

verschillende activiteiten deel te ne-

Voormeer inlichtingen kunt u steeds

terecht bij:

Mortine : tel.31.25.06

Marleen : lel. i1.19.21

Vanwele het besfi r oafl ile KeÍst-

,raÍkÍ in Meetkerke werd een cheque

van 75.000 frank ontvangen, bestemd

voor ons speelplein in Meetkerke,

waarvoor nogmaals onze hartelijke

dank.

Intussen werd met dit bedrag reeds

een veilig wiptoestel met veer-

constructie voor 2 personen aange-

schaft, dat zal geplaatst worden voor

het groot verlof.

Ook een nieuwe pingpongtaÍel voor

binnen en nog enkele kleine speel-

toesiellen werden aangekocht.

Het bestuur ïa de Ploeters.

Op zaterdag 26,uni 99 in de namid-

dag roefelen de Zuienkerkse kinde-

ren opnieuw en ditmaal hopelijk on-

der een blauwe lucht en stÍalende

zol
Niettegenstaande de Koning Boude-

wijnstichtingen de Provincie nietlan-

ger Roefel ondersteunt, besloot het

Bestuur die activiteit toch te laten

doorgaan. De argumentatie daartoe

is het grote succes en de talriike op-

komst van kinderen uit alle deel-

gemeenten,

Ieder jaar weer hebben wij heel r.eel

mensen nodig die willen helpen op

deze dag: Iedereen is welkom en wie

al eens kwam helpen, komt graag te-

rug.! De sfeer is schitterendl

Hebt u ookzin om meer dan 130 kin-

deren te zien lachen en bij te dra8en

in het welslagen van die dag, aarzel

dan niet om contact op te nemen met

Afifiie Allefieesch oÍ lfiez Goderis lnhet

gemeentehuis, en dit liefst zo snel

mogelijk.

Is eriemand die ludieke, speciale, od-

ginele vervoermiddelen ter besahik-

kinB wilstellen ? Laat hetweten aan

de hierboven vernoemde mensen,

Dank u.

I. Sanijn
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Het gemeentebestuur ontving een

wcigerrng tot het bouwen van een

onimoeting\ruimte (5 x 10 m) voorde

jeugd. IIct nodige en hct mo8eljJkr

wordigedaan om de "chalet" irr to(h

te krijgen.

In de stuur8roep van het Sociaal

ImpulsÍonds was het voor iedereen

duidelijkdat er grote nood is aan een

"vaste stek" voor de jeugd.

Er werden verschillende denkpi5tes

bewandeld om de jeugd niet langer

in de kou te laten staan en hen een

tijdelijk onderdak te geven.

We kegen de gelegenheid een afge'

schreven lijnbus te kopen. Na

bevraging bij ROHM (stedenbouw)

bleek dat deze i<on en mocht ge-

plaatst worden, in de zone van lan-

delijke bebouwing, palend aan het

speelplrin.

De jeugd had meteen een activiteit

voor het paasverlof: de bus moest

herschilderd worden ....

Omwonenden die zich vragen stel-

len rond lawaaihinder kunnen deze

periode beschouvr'en als een proefpe-

riode.

Hel College wn Burgemeestet en

Schepenen.

Spelewei is een organisatie die alja-

rcn crcatieveprojecten voor kinderen

op poten zet. Ditiaar openen we voor

de tweede keer de deuren van ons

jongste initiatieÍ: het Kinderhotel ***.

Kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen er

gaan lo8eren zoals in een echt hotel.

Overdag kunnen ze kiezen uit een

zeer gevarieerd programma van aller-

lei activiteiten: spel, dans, toneel,

muziek, bouwen, knutselen, ... Voor

kindeÍen een onver8etelijke eNaringÍ

Het Kinderhotel***ligtin Nieuwpoort

aan zee. Het looptvan8 tot20augus-

tus'99 en kost 860 Írank per dag.ln-

sahrijven, infoÍmatie en de hotel-

folder aanvragen kun je bij :

Spelewei, 016/350.550 (dinsdag tot

vrijda& tussen 10 en 17 uur).

Reeds 43 jaar organiseert Euro-

Children vakanties voor kinderen d ie

in andere sociale omstandigheden

opgÍoeien. Ook dit jaar doen ze een

beroep op gezinnen die zich gedu

20

rende enkele weken willen engagercn

om een kind een àangename vakàn-

tie te bieden. Het gaat om kinderen

uit NoordJerland, Tiechië, Slovakije

en Kroatië.

De kindeÍen woÍden steeds geselec-

teerd door organisaties in hun eigen

land en hebben de leeftijd tussen 9

en 13jaar Voor deze kinderen maar

ook voor de gastgezinnen, is het

I ourmorrncsnur

KINDTRHOTET

CASÏCEZINNEN cEZOCHÏ



steeds een verrijkende eÍvaing. Het

Íeit dat twee op drie kinderen op-

nieuw uitgenodi8d worden in het-

zelfde gastgezin bewijst dat er blij

vende vriends(hapsbandenontstaan.

Geinteresseerde families kunnen bii

hun aanvraag steeds de keuze uit-

drukken betreÍfende land van her-

komsL leeftijd, periode waarin ze

gastgezin wensen teziin en of ze een

jongen oÍ een meisje wensen op te

vangen,

DitiaaÍ woÍden de kinderen uitgeno-

digd in de volgende peÍiodes I

NoordJerland : van 2 juli tot 29 juli

(enige periode)

Tjechië en Slowakije : van l juli tot 27

juli of van 26juli tot 20 augustus

Kroatië : van 3 juli tot 28 juli of van

27 iuli tot 19 augustus.

GeihteÍesseeÍden kunnen steeds bii-

komende inlichtingen en/of aan-

vraagJormulieren bekomen bij :

Rik Dewaele, RoterijstÍaat 23,

8860 Lendelede,

tel. en fax. :051/31.66.90

Jongeren
disÍ

betrekken

en in

l^,^{^
met

diver5e

i<rin g i; r,o:lnen

De jeugddiensten van de verschil-

lende Vlaamse Provincies en de

Vlaamse Cemeenschapscommissie

organiseÍen in het najaar van 1999

provinciale wedstrijdenvoor 12 tot 1E

jarigen binnen verschillende catego-

rieèn van jongerencultuur : muziek,

dans theateÍ, taal, fotogÍafie, video,

mode, beeldende kunst....

Het hoofdaccent ligt hierbii op het

"creatief bezig zijn".

Talentvolle jongeren kijgen een po-

dium aangeboden zodat ze hun eigen

creaties aan een bÍeed publiek kun-

Voor West-VlaandeÍen zijn er begin

november provinciale seleciies.

De provinciale wedstrijden monden

uitin een Vlaamse finale, inhet voor-

jaar van 20001

U hoort nog van onsl

Wil je flu al neeÍ weten, wil ie iezelÍ
of jorw groep rceds inschijoen?

teleÍoneet : 050140 33 44
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wie zijn wij ?

Opvang is een vrijzinnige dienst voor

pleegzorg, sinds 1979 erkend door het

Ministerie van de Vlaamse Cemeen'

schap voor Welzijn en Cezin.

Wat zo€k€n wij?

Wij zoeken mensen (alleenstaand,

lehuwd, samenwonend, met of zon-

der kinderen), die bereid zijn kinde-

ren of jongeren tijdelijk in hun gezin

op te nemen.

Wat kunt u doen?

Soms loopt het fout in een gezinreen

overlijden, conflictery een echtschei'

ding, te veel spanning ineens.... Een

langdurige.ombinatie van dergeliike

problemen kan ervoor zorgen dat de

situatie uit de hand loopt en dat de

veilige basis voor de kinderen weg-

valt. Onze dienst wil een altematieÍ

bieden en kiest daarbij voor een

gezinsge chte aanpak. Uw Bezin kan

een oplossingbetekenen, tot hetkind

oÍ dejonSere temg naar huis kary of-

wel zelÍstandig gaat wonen.

" Papa uerà z\\aar ziek, flafia 70as er al-

lafig fiiet fieer. Wat fioesl er fiu fiet ofis

gebeute ?

We @oofiden zouat een holÍ i^at in een

pleeggezin tot papa letu\ genezen uas" .

"Ër komt een kildje bii ons uonetl, ziil
fi|fia ek papa ku nefl fiu biet ooot he,

zot\efi. Ze goa wel oeel op bezaek ko-

men. lk hoop dat het le k zal zij ."

" Onze pleegzoon was 16 toen hij bii ons

I«nafi. muis ginghet helemaal fiiet fieer,

maat alleen uo en was nog te ïrce|. Hij

was bij otts zou,at 'op kot' , maal eefi luis-

tere d oat efl eefi helpefiàe hand nam l'rij

graag aan. Toel1 llij L8 1r,'s ging hij echt

zelÍstafidig wo en."

Wat doen wij ?

Wij trachten minde4arigen, die door

bepaalde omstandigheden voor korte

oÍ langere duur niet meer thuis kun-

nen wonen, in gezinnen onder te

brengen. Vanuit de dienst garande-

ren wrj :

* de voorbereiding van kandidaat-

pleeggezinnen,

' de administratievebegeleiding van

de plaatsin&
* een vaste begeleider die zorgt voor

een continue psychopedagogische

ondersteuning van het pleegkind en

het pleeggezin en die tevens de con-

tacten met de familie van het pleeg-

gezinbegeleidt.

Wenst ttijblijïe d uitgebreide inÍor-

nlalie te ofltwfigefi?

bel. 050134.25.28 oÍ schtiiÍ o11s vzu op-

t)ot1,., WetJstnat T2 - 8000 Br gge.

O/VDERWIJS

De Parking op het Kerkplein heeft

paaskleur gekregen doorhet plaatsen

vande twee "yellow cabins" die sinds

hetpaasverlofdienen als klas van het

vierde en vijfde leeiaar

Op 12 april startten de werken van

de bouw van een nieuwevleugel aan

de school, de tijdsduur der werken

bedraagt 180 werkdagen. Tiidens het

22

paasverlof werd met man en macht

verhuisd : het oudeschoolhuis moest

volledig ontruimd worden.

De kleuters ziin al defin itief verhuisd

naar de klassen die vroeger ingeno-

men werden door de leerlingen van

het 4de,sde en 6de lee4aar

Het zesde leeriaar trekt naar de klas

van Juf. Lieve.

Het derde leerjaar heeft reeds ge-

ruime tijd ervaring in het bewonen

van een containerklas. Maaí nu gaan

ook het 4de en het 5de leerjaar naaÍ

een containerklas.

Een hele omwentelin& inderdaad ...

en dan spreken we nog niet van bii
komende ongemakken: de speel-

plaats is nietvolledigterbeschikking

OPVANG - DIENST VOOR PI.EECZORG
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Isabelle Vanhaecke, maatschappelijk werkster bij ons OCMW is moeder geworden

van een flinke zoon.

We wensen Isabelle en haar echtgenoot van haÍte proficiat en nog veel ouder8eluk

met hun 'oudste'...

Isabelle, geniet maar met volle teugen van je pril moederschap.

\LLV/4 Sedert 1 april 1999 werkt Anioine Perneel, Maatschappelijk Werker OCMW-

Zuienkerke, halftijds bij de provincie.

Antoine stelde zich kandidaat om voor de provincie voorbereidend werk te verrich-

ten i.vm. een nieu$,e op te richten functie in het kadeÍ \.an debegeleiding van West-

Vlaamse gemeenten m.b.t. hun gemeentelijk welzijnsbeleid. De provincie selecteerde

hem voor die Íunctie.

Antoine is halftijds gedétacheerd bijde provincie tot eind december

Langs deze weg wensen we Antoine een verrijkende ervaring toe in zi,n "nieuwe

tijdelijke job" ! Ook een klein OCMW teft in de provincie echt mee i

)(fl

0 ( Í'l t,,
II]mil(tRt(t

Om Antoine halftijds te vervangen voor de duur van diens détacheÍin8 naar de pro-

vin.ie, stelde de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Sophie He],neman aan.

Sophie werkte al halÍtiids bij de sociale dienst van het BÍugge en combineert zo ook

twee half tijdse betrekkingen.

OokSophie wensen we verrijkende ervaringen toe bijons OCMW Je bent er alleszins

welkom I

IONGE MAMA

I



Onsklei OCMW leefl ilde ítad door zifihesltutt an zijtt llelsotlccl. Ind zittishetOCMW

een dln\nlisch gelwl wtarhii fuzet en sa enwerkinl mel personeel ondetling en llerco,leel '
bestLÍt hecl bcLnryrijk zijn. GcltLkkig hqg ik slellctl ilat dit itt Zuienkerke hel gei'aL is

Ikbefihel pefioneel danr dan aakhed d0 khaat l'oot. De gocdc saneniL'erking ntel hel gt»,?cn Ir'

persar.fel laghierhij ook eens ii de bloenÈlics Èczel t'ordetL Dc OcMw'locati: i1 hct ge'

meentehuig zelí is door on9 bestuur dntt ook lllíjd I'etdedtgd gelueesl.

Ëchtu er dringen zich itra1en op of tlil in tle toekomsl llaalbaít bliift. Geneente e OCMW

ktijs er zoecel laken bij dst díl zich oak i] $lrn locitíes hil @eletl Het gemee,:d.chtLisf

OCMW-huis onder hetzewe dak besi l ecll! .,:Loeilijk te itorden. Rekenitli hotdend n.?l Íi"
tlo cièle nlo|]eliikhedeí zal het OCMW !rcbetefi alkele scenario's le achetse ht oi'erleg 8e'

nleente-OcMw decd hcl OCMW d.tn ook al 1'oorclellett lwv de loeko lst loe Dil z0l zondet

luijÍel ogheel u|l boeiend eÍbudgclai l,eranti]]oard denku'erk inhoudetL He! OCMW is et

Zuie keÍke, 2l alril 1999,

De lotlghe Ber ord,

Voorzi tlet OC MW -Zlie1lke *e

In de bibliotheek van het gemeentehuis van ZuienkeÍke, Kerkstraat 17, kan nu ook

'R.issids ooor ficrsr,, ,r.l lr.'p.rfi,rg.,r' worden uitgeleend. Dit is een reisgids voor

mensen met beperkingen van àllerlei aard. Een theoretisch gedeelte Seeft inzicht in

de prcblematiek van het reizen met een handicap. ln het praktisch gedeelte worden

er per Vlaàmse en Zu,d-Nederlandse provincie enkele uiistappen uitgestiPPeld die

persoonlijk dooÍ de auteurs ziin uit8etest. Er is de nodiSe aandacht voor aangePaste

en toeBankelijke restaurants, cafés en hotels.



Personen die recht hebhen ol de ltuhoogde fegelnoetkontitll itt de zi&ïe.-e.rckeritts c,t httl

percone ten laste lrcbhe,t rechl olt een loedkolere SezondlÉidszoti ldc n turliteit kofit flE.r

htss,:i) . Zij opotèn hicrniec lttttls lachl ol1 ettt niltlal andcrc noorzietingett.

Personen die rceds een urhoogde zicklc:r,erzekerfig ge,tiet" , hebhe ee ziekenlondsborlge hf
klet)ertjc)net als cade XXIIXXY (u =0 of1)

Waarop hebt u recht?

een lagere persoonlijke tussenkomst in de kosten voor de Sewone SeneeskundiSe verzorging: doktel, tanda rts, Parà_

medicus,...

een lagere peisoonlijke tussenkomst in de ligdagprijs bij verbliif in een gewoon ziekenhuis

een lagere persoonlijke tussenkomst voor bepaalde geneesmiddelen

Wie komt in aanmerking?

wedurren rreduwnaars, invaliden, gepensioneerdery wezen,

gerechtigden en hun peBonen ten laste op:
i het gewaarborgd inkomen voorbejaaÍden en rentebijslag

' tegemoetkomingen aan gehandicapten

' veÍhoogde kinderbijsla8 voor gehandicapte kinderen

personen die meer dan drie maanden ononderbroken bestaansminimum oÍ steun Senieten van het OCMW (dit

geldt ook indien tussenkomst voor medische verzorging in een verplegingsinstelling wordt gegeven)

Bovendien mag het gezlnsinkomen niet hoger zijn dan 465.211 ÍÍank bruto vermeeÍderd met86l23 ÍrankPer Persoon

ien laste.

Voor de bestaansmrnimumgere.htigden (recht op steun volgens de wet van 2/,1/1965), de rechthcbbenden op een

tegemoetkoming aan gehandicapten of op het gewaarborgd inkomen voor beiaarden (of rentebijslaB) Eelden de

inkomens|oorNaarden van de betreffende voorziening. Een attest van de beirokken in§telling dat vcrmeldt dat je

rechthebbende bent, is dan ook voldoendel

Hoe gebeurt de aanvraag?

De aanvÍaag dient te gebeuren bij uw ziekenfonds, waar u een verklaring op eer dient te ondertekenen.

Uw inkomen kunt u bewijzen aan de hand van de laatste berekeningsnota van de peÍsonenbelasting (= aanslagjaar

van hetiaar van de aanvraag), een recent stÍookje oÍ bankuittreksel.



Het recht op verhoogde tegemo€tkoming kan maar ingaan op hetogenblik dat de vollediSe verklaring oP eer, samen

met alle bewijsstukken, werd overgemaakt.

lndien u recht hebt op de verhooBde tegemoetkoming zieketeverzekering kunt u ook recht hebben op het sociaàl

telefoontarief (indien ie bovendien 66% invalide bent oÍ de leeltijd van 65 jaar hebt bereikt; meer inlichtingen bii de

sociale dienst van het OCMW: 050i 42.79.98).

U hebtbovendien ook recht op een verminderd tariefbijde Belgische SpooÍwegen (inlichtingen station)

Sindsenige tijd treft u iobaanbiedin8en aan in de "|obkant" die uithangt aanhet PrikboÍd naastde sociale dienstvan

het OCMW. U kunt eÍ ook "Examenagenda" i,lkijken, een maandelijks tijdschrift i{aarin u een overzicht kriigt van

aangekondigde weÍvingsexamens voor ambtenaren. Zo wil de sociale dienst van het OCMIV, in samenwerlqng met de

VDAB, werkzoekenden helpen bij hei bemiddelen met het oog op een effectieve teweÍkstelllng.

Devacatures zijn voornamelijk jobs binnen het kader van het'banen werkervaringsPlan' en 'banen ter activering Yan

de werkloosheid'.

Banen werkervaringsplan (wep +)

VooÍ banen werkervaring.plan lomen kànoidàten rn aanmerkinq die :

- minstens twee jaar uitkeringsgerechtigd weÍkloos zijn oÍ

- twee jaar ononderbroken ingeschre\.en zijn als werkzoekende bij de VDAB of

- een bestaansminimum genieten

€n

- niet in het bezit zijn van een diploma Hoger Secundair Onderwijs.

Banen ter activering van de werkloosheid (smet-jobs)

Om voor dezebanen in aanmerking te komen dienen de kandidaten:

- minstens twee jaar uitkeÍingsgeÍe.htigd wcrkloos te zijn en niet in het bezit zijn van een diploma Hoger Secundarr

Onderwij. of

- minstens \.ijf jaar uitkeringsgeÍechtigd werkloos te zijn als men in het bezii is van een diploma Hoger Secundair

Onderwils of hoger.



van de leerlingen, de paÍking is gro-

tendeels ingenomen.

Het is dus een periode waarin veel

mensen gehinderd zullen zijn:

ouders, leeÍkachte& leerlinge& om-

wonenden, gebruikers van de 8e-

meentelijke cafetaria en de gemeen-

telijke sportzaal.

We hopen op een positieve inge-

steldheid van u àllen en vragen

vooral de nodige discipline op te

brengen wat het parkeren beheft.

We rekenen erop dat met de start van

het schooljaar 2000-2001 het "omelet"

gereed zal zijn, maar ondertussen

moeten we door de pedode van ge-

broken eieren.

En om die te overbruggen hebben we

uw allerbegrip en hulp nodig.

I. Sanijtj

HierondeÍ vind je twee ieksten door

kindeÍen van AkkeÍwinde geschre-

ven n,a.y de boekenweek.

BOEKENWÉEK: HOUDEN VAN

De maandag vonden wij prinses

Wijsneus en haar moeder (de konin-

gin) in de eetzaal.

Prinses Wijsneus vond geen pdns, ze

hield alleen maar van vieze beesten.

Met alle prinsen \.an de hele wereld

had ze al kennis gemaakt, maaÍ de

prinses zette de prinsen telkens aan

de deur. Met andere woorden: geen

enkele prins sprak haaÍ aan. En de

dde laatste prinsen zouden komen.

En er steldenzich drieprinsen voor:

PÍins Piet PerÍect, maar diehield niet

van beestjes dus weÍd hij buiten ge-

schopt. Dan Prins LauÍent, maar die

hield meervan zijn hond dan van de

prinses. En dan de ro.kpÍint maar

die hield ookniet ! an beestjes en was

volgens de koningin te onbeleefd.

Danmoesten we de schoolin een ro-

mantische sfeer brengen, Beyol8 | \.eel

rood en harges.

Dinsdag moest aan de prinses ge-

toond worden hoe ze zich moet ge-

dragen. Er werd een verkiezing ge-

houden,9 of 10 meisies moestenbui-

ger! handkusjes geven en lopen zo-

als eenprinses dat moet doen. Er was

eenjury die punten gat en Stina won

de verkiezing.

De tovenaar kwam langs en toverde

Stina om in Prinses Stina en wiisneus

was verdwenen. Erwerd Sezegd aan

dejongens die wilden dat ze een lief-

desbrief mochten schrijven.

Woensdag: Pedagogische Shrdiedag.

DondeÍdag koos Prinses Stina een

prins : Nikolas.

Vriidag heeÍt heel de school bespro-

ken wat eÍ moest geb€ure& en we ztn

tot een besluit gekomen : ze moesten

trouwen. Koenraad belde naar het ge.

meentehuis en om 11uur hadden we

een afspraak. Toen werd de vraagge-

steld: Hoe geraken we daar?

De koningin haalde de koninklijke

trein uit, en per trein verhokken we.

Op een speciale manier moesten we

het gemeentehuis binnengaan. Stina

en Nikolas zijn getrouwd, ze gaven

elkaar een ring en drie kussen. Ze

moesten tekenen in een boekje, de

Op de foto: de trouw van Prinses Siina en haar prins
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VEBZEKER NGEN

Ceorges en Clara SNAUWATRT-MEYNS

VagevuurstraÀt l6A, 8177 Zuienkerke

Íel.050/:11 49 47-Fax 050/.ll 1088

Ceorges & Filip Snauwaert
Beheer van landbourvgoederen

Vagevuurstraat 164, 8377 Zuienkerke,

Íel. 050/11 49,{7' Fax 0i0/11 10 88

't Zandlopertje
De Tea-room van de zeedrjk le ZeebruSSe'bad

Zeedijk 1l a,8180 Zeebrugge-Bad - Te . 050/54 4l 05

zonnig teías'Cezellige íeer - Verzorgde dranken

Hui5beÍeide snacks en gerechten - Speciàliteit: Ribbetjes

Diverse vlees'en visSerechten - ZeÍbereid ijs

BVBA VEE-tIK
Vropibàdr \eflocdF - Geo ep. À Peter SnJr\^àerz

:-"J#',liï:,,,:1 :.;,í'::ïi; w

Michel Beirens-Erna Willems

Oostendsesteenweg 92

8377 Houtave-Zu enkerke

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

CDV nr: 30876

ALLE VERZEKERINGEN

BELEGGINGEN
En vooral een vakbekwame service

VfrII

Alle timmer- en schrijnwerk in hout en PVC

Ramen en deuren - rolluiken - dakvensters

garagepoorten - rolluikautomatisatie

gipskartonwanden - plaÍonds - binnendeuren - zonnewering

dakconstructie - parket

"Katteroghe"

Blankenbergse steenweg'1 7

8377 Zuienketke

Tel. 050/41 39 63 - Fax 050/42 60 24

24



@tu

getuigen en deburgemeester ook. Ze

hebben nu een echt hourrboekje. Er

werd een receptie gehouden. Toen

vertrokken l'e naar school en in een

zaal werd een liroot feest gehouden.

EINDE.

sen. Toen dinsdag een tovenaar

kwam om wat raad te geven over een

goedeprinseE hijzei datwe de pin-
ses maar moesten betoveren, maaf

daar voor hadden we een voorbeeld-

prlnses nodig. Uiteindelijk werd

Stina als vooÍbeeld verkozen. Toen

verwisselde hijde karakters en Stina

was de nieuwe prinses; toen zei de

tovenaar dat we ook een prins moes-

ten hebben voor haar Toen zei de ko-

ningin dat we allen een dag vrii ke-
gen en de directeurwas akkoord. En

degene die wilden mochten iets ma-

ken voor de prinsverkiezing die don-

deÍdag dooÍ ging. Donderdag waren

er vijf kandidaten die prins wilden

worden aan Stina's zijde.

Nikolas was de beste en had ook het

mooiste gedicht.Vriidag kwamen we

allemaal bijeen in de aula van onze

sahool, maar deze keer niet met een

toneeltje maar zaten we in een grote

kring. Toen zei dejuffrouw :Zouden

jullie willen trouwen?

Wij zaten daar allemaal: ja zeg, loop

heen zeg, dat kan toch niet echt trou-

wen, op zo'n leeftild:het2de lee4aar

zeker. Maar toen ze met zekeÍheid

belden naar de burgemeester van

Zuienkerke, spraken we wel anders

en ik weei nog steeds niet hoe ze het

klaar gespeeld hebben. ln ieder geval

na de speeltijd gingen we mei z'n

allen in het bus,e naaÍ het stadhuis

van Zuienkerke waar de burgemees-

ter ons haÍtelijk heeft ontvangen en

dan het huwelijk heeft ingezegend.

Daarna hebben we een groot feest

gehouden ter ere van NICOLAS EN

STINA, daar was het werkelijk toÍ en

cool en keinei& het was ook mooi

versierd met dingen die we die week

gemaakt hebben.

En we kegen als dessert heerlík ijs :

toen volgde er een dansparty, ik heb

echt genoten want er waren vele

meisjes, HET ECHTE HOUDEN

VAN hoor iongens en meisjes.

Rein Van Imschoot.

Dtllltitt DeGtyse.

Beste mensen. die dii iezen.

Vorige week hadden wijeen project-

week, alles draaide om houden van.

Maar dan ook alles. Elke dag kegen

we een stukje toneel, over een Prin'
ses die niks in mannen zag (wat heel

raar is natuurlijk). Maarde koningin

was daar niet mee akkoord, het was

ongehoord dat p nsessen toen niet

trouwden. Het enige datzewel leuk

vond $ aren vieze knuffelbeesten,

maar prinsen konden voor haaÍ de

pot op.

Dat verhaal kregen we instukes per

dag tot aan |ritdag. En het werd ge-

speeld door onze leraars en lerares-

Activak vzw is een organisatie die

gedurende de schooh akanties een

aantal jeugd- en sportkampen orga-

niseert. Nu is het zo dat lvij dit jaar

een exclusiviteit in ons progÍamma

opgenomen hebben, en dat is name-

lijk een heuse indianentournee door

Vlaanderen.

De indianenkinderen (van 6 tot 12

jaar) gaan gedurende 1 week van

zondagnamiddag tot vrijdag'
namiddag leven in een heuse

indianenclan. Ze slapen intipi's, ma-

ken indianenkleding, leren sporen

leggen en volgen, maken trappers-

hutter! gaan to.hten maken in echte

kano's. De laatste avond komt Sk,
een Amerikaànse indiaan, bij het

kampvuur een voorstellinB geven

met zeif gemaakte houtfluiten.

Het wordt gegarandeerd een heuse

belevenis mei mooie herinneringen.

De prijzen voor internaat (all-in)be-

dragen 8500 Bef. en voor het exter-

naat (met middageten) 4.500 Bef.

De brochure ligt ter inzagein het ge-

meentehuis.
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M VANLOO MARC
15laar ervaring

Grond- en tuinwerken

tr Tuinaanleg - onderhoud - beplantingswerken

tr Bekaert-afsluitin8en tr Houten en beton aÍsluitingen

o Snoeien en rerhakselen van bomen o 20 tr Draineerwetken - delven van vijvets

f, Tuinbere8ening - tuinverlichtin8 o opritten - parkings - plaatsing aÍvoerbuizen

tr Alle grond- en kraanwerken o Craafwerken in bepeÍkte ruimten

tr Minikraan met Brondboren tr Opkuis Íond Sebouwen en afvoer van afval

E Leveren van teelaarde tr CrondverbeteÍingsmiddelen (compost) o BooÍnschorse

Nttuwt STEENWEG 38 A - 8377 ZUIENKERKT - TEI-. 050/41 43 11 - 075/61 51 37

ASWEBO
NAAI\,1LOZE VENNOOTSCHAP

AANNEMERSBEDRIJF

lndustriepaÍk - Drongen 26

9810 Gent

OEERï WIïOEERS
LISSEWECESTRAAT
B370 BLANKENBERGE I9
050/41.57.80 (PRrVEl

050/54.47.57

KRAAN- EN CRONDWERKEN
MAAIEN, DORSEN

LEVEREN VAN TEELAARDE EN ZAND

BTW Bi 672.308.087

Uit Sympatbie



BIBLIOTHEEK

1998 was voor de Zuienkerkse bibli-

otheek een goed jaar

In tegenstelling met 1997 schreven

meeÍ Zuienkerkenaars zich in als lid

van de bibliotheek.

Een stijging ran 19 leden bracht het

totale aantal op 239.

Het Ienerspubliekis samengestelduit

117 kinderen (ot 1-l jaar) en 122 vol-

De uitlenin8en namen een forse

sprong voorwaarts, van 12.261 tÍt'97

naar 12.961 in'98. Uit de jeugd-

afdeling werden 8.917 boeken naar

huis meegenomen en uit de vol-

wassenanafdeling 4.04,[. De jeugdige

leners maken duidelijk meer gebruik

van de bibliotheekservice. Per

uitleensessie (van telkens 2 u)werden

gemiddeld 120 boeken uitgeleend.

De collectie groeide aan met 522 boe-

ken. De leugdaÍdeling werd met 323

nieuwe boeken verÍijkt en de

volwassenenafdeling met 199 titels.

In 1998 werd er ook al wat meer

gesurft dan in '97.

KINDEREN

LEESBOEKEN

TITEL

Jubeltenen

Rimpels en geruis

De koningste koning

Sporen

Kastanjes

Het huis van eb en vloed

WEETBOEKEN

Trucs en stunts in fims en op televisie

Walvissen en dolfijnen

Zuivelproducten en dranken

Instrumenten

(Knutselen voor de kleintjes)

Het lentewoordenboek

Flip gaat uit eten : wat gebeurt er

allemaal in een restaurant.

AUTEUR

Rita Ve6chuur

Gerda Van Erkel

Cregie De Maeyer

Sylvia Vanden Heede

Katrien VeÍvaele

Ed Franck

Jake Hamilton

Robin KeÍÍod

Ce.ilia Fitzsimans

Brigitte Van de Wouwer

Nannie Kuiper

Saskia Van Oversteeg
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DORPWEo I

B (050) 32 15 00

rii

Voor de pÍiis van 1 bad, kan je 3 x douchen...

Reggie. Slim met energie !

Wens je meer inío, teleíoneer gÍatis

naar de energieliin 0800 I 61 63

lMËWO uw energioadviseur

eorruRE yUETTE

SPECIALITElT

SNIÍ BRUSHING EN BALLEAGES

ZONNEBANK

Tel. 050/54 45 79

Canadezenstraat 88 - 8380 Lissewege

SPECL{LITEIÏ
gouÍmer . fondue . ba.b€cue ' koud butrel

lÍ h€t weekend: veíse klp aan 't spil

EÍtl,lfi
Hernan en Iflgid \hn IkÍrebrouck.Verlele

,\-ieuw€ Steenweg 60, 8ll7 Zuienk€rke.Tel. 050,+1 1l {l
Ierkoper !"n {Ia Pig{leeqhel íaluurliik€ stukje urkensrlee!

geíor€n of dondedag en 
^ndagnrmiddrg

Polderelectro Yhenmqn
Romain Liebaert-Willaert
Heerweg 20 - 8377 Meetkerke

Radio & TV technicus
OFFICIELE PHILIPS DEALER

Eigen hersteldienst: tel. 050/32 03 80

lndustrie Zone Blauwe Toren

Blankenbergsesteenweg 350

8000 Brugge

Íel.:050/3'1 33 51 - 050/31 78 Bl
tax:050/31 78 82

GSM:095/5;t +3 51

Biihuis: Bruggesteenr!eg 6

9900 teklo - Tel.09/377 2't 66

/Alfa\lsl



SPOR? EJV VRIJE TIJD

ZONDAG

DEÉINA,\,ÍE

AISIANDTN

START

AANKOMST

TROTËEEN

INSCHRI/YINC

De inrichting is inhanden van de Sportraad vzw.

(VWJ.L.nr215) mmv. het GemeentebestuuÍ en Bloso.

ln het sportcentrum, Oude Molenweg te

Meetkerke (aan de kerk)

vanaf 8 iot 15 uur

l0 fr.

7, 12,21 en 32 km

Start vanaf 8 uur in het Sportcentrum te

Meeikerke

Sportcentrum Meetkerke

Er zijn prachti8e groepstrofeeèn voor de

Sroepen vanaf 20 deelnemers.

INIICHTINGEN

Alain De Vlieghe,

Nieuwe Steenweg 42

8377 Zuienkerke

tel.41.55.42

Franky Goethals,

Meetkerkestraat 6

8377 Zuienkerke,

tel. 41.81.87

Zarerdag 01 I 05 I 99

Zondag 02/05/99

Wandelkalender Sportraad Zuienkerke voor de periode van 16/04/tot 15/0/1999

Zondagl' 104199 Lentetocht teSt.Eloois-Winkel

6-12-19 24-32 kn start: van 07.00 tot 15.00 u

Startplaats i spoÍthal bij de kerk

ingericht door de De Winkelse Stappers

Intemationale Tweedaagse Voettocht van Blankenberge

6-12-22-24 kín start :van 08.00 tot 15.00 u

Zondag 09i05 i99

Startplaats | Íeesttent Grote Markt Blankenberge

ingericht : Tweedaagse van Blankenberge

22 ste Meetkerkse Moerentocht

7 -12-21-32 kín staÍt:van 08.00 tot 15.00 u

Startplaats: SportcentÍum MeetkeÍke

ingericht : Sportraad Zuienkerke

13de Hoevetocht te Slijpe-Middelkerke

7-15-24-34 km siart:van 08.00 bt 15.00 u

Startplaats: Zaal Ter Zelte, O.Spruyttestraat 5, SIijpe

ingericht : De Strandlopers Middelkerke

ZonJ,ag,1,6I05I99

S::m*
wanaenocrrt {

9 E€i '99 t e.\4.

![EEIIrERl(SArtro3B.t§

22STE MTTTKERKSE MOTRENTOCHT

WANDELKATENDER SPORTRAAD



Zaterdag29l05l99 9de Dauw- en RododendÍontocht te Beernem

6-1l-17 .22 kl starl van 06.00-12.00 u

Startplaats: Pinto Ranch, Heirweg 15, Beemem

ingericht : De Moedige Wandelaars Beemem vzw

Mars der Jachtfeesten te Brug8e

6-12-17-28-33 km start : van 07.30 u tot 15.00 u

Startplaats i O.L.VHemelvaartinstituut, Gistelse Stwg., Sint-Andries

Ingericht dooÍ De Brugsche Globetrotters

6d€ Sterrebosto.ht te Roeselare-Rumbeke

6-12-16-21-30 km siart I van 07.00 u tot 1

StaÍlplaat.. Parochiaal Lentrum Den Ha/elt,

Ingericht door de Sterebosstappers

11de Haverlotocht te BrugBe

6-10-14-21km start van 07.00 tot 15.00 u

Startplaats : Vrije school Haverlo, Weidestraat 156, Assebroek

lngeicht door Haverlostappers

12de Dwars door de Westhoek te Vlamertinge-Ieper

6-10-14-19-25-30 km start van 07.00 tot 15.00 u

Startplaats I Werkplaats Verhulst, A.Porreystr, Vlamertinge

Ingericht door De Westhoekstappers Vlamertinge

Zatefi,ag,05I06I99

Zondag"I3l06l99

Zofi,a\21l06l99

Zondag77l07l99

Op zaterdag 1 mei en zondag 2 mei

1999 gaat de tweedaagse voettocht

van Blankenberge van start. Ditjaar

is Luxemburg het gastland.

Er zijn parkoersen naar ieders moge-

lijlàeden: 6 km, 14 km.24 km en 42

km.

De startplaats is de Crote Markt te

Blankenberge.

De pÍijs bedraagt voor 2 dagen 250

frank bij voorinschrjjving en 350

frank de dag zelf.

Voor 1 dag betaal je 150 frank bij voor-

inschrijving en 200 frank de dagzelf.

Inlichtingen voor voorinschrijving,

VVV kantoor te BlankenbeÍge of

door storting op het nummer

280-0493687-91 (Generale Bank).

IedeÍe deelnemer die 2 dagen siapi

ontvangt een mooie penning en een

specialebadge'30 jaarTweedaaFse.

Onderweg is er volop animatiÈ en

woÍden U stÍeekspecialiteiten grihi
aangeboden.
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Op zondag 2 mej zullen de Kerktraat

en de Nieu$'e Steenweg weerhet to-

neel vormen \'oor wandelaars en

marktkramers. Prondelaars kunnen

dan hun hfeedehandswaar aan de

man brenten. Een standplaats van

6mr kan gehuurd u,orden aan de de-

mocratlsche prijs \.an 300 frank.

Reserveren op het gemeentehuis,

rekendiensl iedere werkdag tussen

9 en 12 uur

Ambachtslui zullen vooÍ het gemeen-

tehuis de sfeer van vroegere tijden

doen herleven.

Een smid,een wolkammet een

schaapsscheerder, een nettenvlech-

ter, touwdraaiersenkantklosters zul-

len U op de tonen van de Bremers

stadsmuzikanten hun ambachts-

kunst tonen.

Enkel nog de zon en het belooÍt een

aangename dag te worden.

Ém:
3 jaar geleden i\'erd onze fietsroute

doorheen de vier Zuienkerkse deel-

gemeenten feestelijk ingereden. Hoe-

wel de route beh'egwijzeÍd it wer-

den 2000 fietskaarten gedrukt door

de inzet van de leden van het VVV

en de sponsoÍing van onze plaatse-

liike hoÍecabedrijven en voedings-

zaken.

Dat dit een succes weÍd is zekeÍ : de

kaarten zrjn de deur uit.

De Wvers gingen opnieuu' op toer

en vonden 27 zaken bereid tot

sponsoring.

De 2de editie is verschenen, in een

nieuw kleedje, op groter formaaL in

vier talen....

De kaarten zijn te verkrijgen bij alle

deelnemende zaken en op het ge-

meentehuis vooÍ 50 fÍank.

We zouden zeggen: fiets de route en

hou geregeld een sanitaiÍe stop bij

één \.an de adverteerders.

l. Sanijn

De 3.1-jarige Martin Schouteeten,

landbou\ïer te Nieuwmunster, heeft

begin 1999 deelgenomen aan de alteÍ-

natieve elÍ5tedentocht te OostenÍi jk.

AIslid van een Torhoutse schaatsclub

rced hij op 29 januari de volle 200 km

inzevenuuren op 5 februari reed hij

op barslecht ijs - heibegon toen reeds

te dooien - de 100 km op de

Seissensee.

Om deze pÍestatie nog meer glans te

geven moeten wij er bij vermelden

dat Martin 6 jaar geleden een kunst-

knie kreeg.

Bijwijze van therapiebegon hijna zijn

operatie terug te schaatsen.

Onder debezielende leiding van trai-

ner Willy Cabboor schaatst hij één-

maal per week in het Boudewijnpark

en tweemaal per week te Cent,

In de zomeÍ wordt er geskeelerd.

Een training die zijn vÍuchten heeft

afBeworpen, want op 29januariein-

digde Martin bij de eerste 250 op

16.000 deelnemers.

ProficiatMartinl

op de foto : schaatser Martin Schou'

teeten met medailles en oorkonde

3l
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RESTAU
hoÍ

RA 'r ' ZAKENKANT,'R
DE MERRT§§E NY.

OOSTENDSE STEENWTC 20

8377 NlEETKERKE

ïEl.050/31 24 85 - FAX 0501320917

I.]W PARTNER IN:

TDoegt

I

BELEC6EN
LENEN

VERZEKEREN

BEGRAFENISONDERNEMING

TER DoEsrsrRAAr 4 - 8380 Lr5sEIrEcE

TEL. 050 / 5,4 40 82 - FAx 050/51.10 82

DANIEL TAVERNIER
Gistelste€nweg 329. Jabbeke. l'el. 050/tll 20 tis

Ber.àfedi$ideríemirg DriièL 
-hrtrrr o0(d. rTn\ èd knxll

deN lurcffiun le.ruhhelr lrigs de CiÍe\led'ses.

De fimilÈ TaEmier h mcèÍ ddi ll)lda.liel mà elger tunrurrm.
ei-seí iiik{aed\s ci-so arcDoncmÈ\teB

Hc nr ur re dr- \n J. {. I lJd.d. tt,'.l,J,' ri.
field m lemissn. klsinr ei hleeiltomn \oÍ de htEd nop

éón 0n deaLlde ple§le ltum0 -qekuer. BijburgsLLjle l]erÍlhí,s
sr ltar ir het rumruiun de \ olhdile phchdgheid doolreer Hà

lu.draÍiufr be\chiko\eÍm nimeon§mg\rhaL !n lcn

Berukuren ,ijn er daselijks ïan
15 u. tot 16 u. en ian 17u30 tol 19u.

Op 7Índag van l0 u. tol ll u. of na atspraakr 050/81 J8 l8

WU ZUN 24OP24 UUR BEREII{BÀÀR

oP HIT \R.050/81 20 85
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Fietslustige ZuienkerkenaaÍs (en an-

deren)$,orden ook dit jaar weerver-

wacht op donderda8 om 19 uur aan

het kerkplein van Zuienkerke voor

een stevige training.ledereen is wel-

kom die enige kracht in de kuiten

Inlichtingenbij Johan Van Thourhout,

te1.41.19.35.

IVT

De bedrijf svoetalploeg Transport De

Rese iskampioengeworden in de lste

aÍdeling van het gewest Brugge.

Deze ploeg heeft haar thuisbasis op

het voetbalveld van het sportcentrum

van Meetkerke,

On de loto hpílennen we re&t'laand Mn I'nkt nldt re,hl' :

Manu Vandrcke (voorzitter) - Rik Verburgh (verzorger) - Marnix De Rese _ Peter Vercaemst _ Steve Ketsman - Lode

Vercaemst - lan Desioop - Hans Coethals - Piere Provoost (afgevaardigde)

Z!.tstir!!tl!t\:)ts!rJ!,
Dielen De Rese (supporter) - Chris Ketels - Ceert Van Wulpen _ SteveArnou _ Ceert De Vlaeminck- Ward Vercaemst _

BeÍnard Lucker ' llonny Provoost

\EREIVIGI/VGSLE\EJV

I,(r,
-l

1i

Wanneer U de activiteitenkalender

leest, meÍkt u dat het leeuwendeel

van de activiteiten wordt ingenomen

door KBC Zuienkerke.

Vanaf april tot eind augustus wordt

er bijna wekelijks gefietst met een

fietsvakantie in Zeeland erbovenop.

Elke maandag wordt er gedanst en

elke dinsdaBnamiddag wordt eÍ ge-

kaart in café Boldershof.

Op maandag 10 mei wordt eÍ een

daguitstap georganiseerd naar Frans

Vlaanderen.

Op donderdag l0 juni wordtdeelge-

nomen aan de spoÍtdag voor senio-
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ren in De Panne,

Vanaf 13 uur wordt er daar een

waaiervan sportactiviteitenaangebo-

den. waaronder, paardrijden,

zeilcalriiden, boogljchieten, z\vcnr-

men,yo8a, mountainbike, wandelen.

Indien je interesse hebt om je aan te

sluiien bij dezc blociende Ècpen-

sioneerdenvereniging, aarzel danniet

en neem (ontact of-'rlrJI

',,oot zit ster Verct uy ce Esl e lld.

tcl.4'1.11.39

t' r t 5,' u- tut In'oor dtlijke

Alfotls Decloedl, tel. 41.26.89

Zuienlerke kent procentueel een heel

hoog aantal bloedgevers. In maart

daagden bv. 195 donoren op. De

meeste mensen hebben een duwt e in

de rug nodig om de eerste maal te

komen, maar komen dan ook graag

en regelmatig terug. De sÍeer is hier

immers goed en gezellig. Er wordt

nagePraat bij een natje en een dÍoogie.

En, wat ervooral belangrijk it is dat

er door bloed en bloedprcducten zo-

veel levens geÍed wordenl

\{,ie tussen 18 en 65 jaar is komt veelal

in aanmerlong op enkele uitzonde-

dngen na bv wie zelf een operatie on-

derging, aanstaande of kersveÍse

moedert e.d....

Ieder jaar wordt afgerond met een

feestmaal. DitiaaÍ zaten we allen sa-

men met 190 aan tafel in de sportzaal

die voor de gelegenheid omgetoverd

werd in een heus klasserestaurant,

Wie éénmaal in de loop van het jaar

bloed gaf betaalt een kleine bijdrage,

partnels nemen deel aan kostprijs,

maar alle gevieÍden mogen gratis

deelnemen aan het festijn.

Volgende inwoners van Zuienkerke

hadden dit jaar de gelegenheid om

gratis deel te nemen aan het soupeÍ:

Na 10 bloedgiÍten I

Allemeersch Arlette, Braekevelt

Alain, Caayor Josefina, Decq l'tilde,

Dewulf Johan, Fauché Arne, Huys

Dirk, LambÍecht Fernand, Theys

Odiel, Van RenteÍghem Roland,

Vantorre Elsie en Verburgh Michel.

Na 25 bloedgiÍten I

Degryse Hendrik, Haesaert lania,

Meulemeester Geert, Storme

Dominique en Van Eeghem Adelheid.

Na 40 bloedgiÍten;

Dekeyzer Edith en Tavernier Romain.

Na 60 bloedgiften:

Bode Agnes , De Decker Dirk en

Kindt Cilbert.

Nà 80 bloedgiÍten :

Culrpers Henri, Delwiche Joseph en

Samijn Jeannine.

Omdat Robert Huys en Liseite

Debrau*,ere de leeftijdsgrens hebben

bereikt, r,erden ook zii uitgenodigd en

bedacht met een speciaal aandenken.

I\e danken langs deze weg alle

bloedgevers en proberen nieur{e

donoren te werven,

De bloedinzamelingen gaan door op

volgende dinsdagen in'99:8 iuni, U
septembeÍ en 14 december, telkens

in de gemeentelijke sportzaal van 16

tot 20 uur.

Kom erbijvooÍ hetjaar 2000 |

ooorzitteL I. Snt ini

oP de lotol

\'oorzitster

Jeannine Samiin

met gelaurrerde

bloedqeveÍs

BroÍDcEVrN ïl ZUTTNKTRKI:NUïï16 VOOR DE ZIIKE MTDEMEN$
AANCENAAM VOOR DE DONOR



Tijdens het kermis-weekend van 4-5-

6 juni 1999 organiseert het Feest-

comiteit een aantal in het oog sPÍin-

gende activiteiten

Oll t)riida! + ruli 1999

AVONDMARKT

- in de Kerkstraat en de Nieuwe

Steenweg, ranaÍ hei BoldeÍshof tot

Lettenburg

- met medewerking van de Nationale

Marktkramersbond van Roeselare &

West-Vlaanderer! de plaatselijke han-

delaars en het Semeentebestuur.

Op zatedog 5 juni 1999

DOLLE NACHT

- in een feesttent, met afwisselend

orkest en disco.

Ot1 zottdag 6 jtni 1999

ZUIENKERKE KERMIS

- allerhande activiteiten in de feest-

tent met medewerking van de Plaat-

seliike verenigingen.

POLTTIE

Het Koninklijk Besluit van 29 okto-

ber 1998 is van toepassing op de

alarms,vstemen die I

- geïnstnllee l.tifi ittee onroerendSoed

- ooorziefi aiit . i eett buitensirene, ee

buitefi-sigtrnl n.i ecn nlonilaroerbifi'

ding.

Verplichtingen voor de gebririk€r :

De gebruiker ran een alaÍmsysteem

moet vanaÍ de 5e dag na het eerst

onderspanning zetten ranhetalarm-

systeem, een schrlftelijke aangiÍte

gedaan hebben ran het s)steem bij de

gemeentepolitie r\'aaÍ het alarmsys-

teem is geihstalleerd.

Voor de dag van de schriftelijke aan-

gifte aan de gemeentepolitie moeten

de naam en alle dienstige personalia

van ten minste twee contactpersonen

doorde gebruiker van een alarmsys-

teem ingeschreven zijn in het

gebruikersboekje.

Bepalingen van het Koninktijk Be-

sluit van 29.10.98:

- Een alarmsysteem moetbehoÍen iot

een goed8ekeuÍd model.

- Een jaarlijks ondeÍhoudscontraat

moet aÍgesloten woÍen met een er-

kende beveiliginBsondeÍneming.

- De bevoegde politiediensten kun-

nen met alle middelen een alarmsys-

teem n€utraliseren of laten neutÍali-

seren indien de gebruiker of contact-

personen niet bereikbaar zijn, of in-

dien binnen de derig minuten nadat

deze persoon is bereikt, deze niet ter

plaatse is.

- Het gebÍuikeÍsboekje (onder-

houdsboekie) moet voorhanden zijn

op de plaats waar het alarmsysteem

geinstalleerd is, zodat inzage kan ge-

nomen worden in geval van alarm.

- Een verbinding van een alarmsys-

teem met een computer- of

telecommunicatiesysteem van een

politiedienst (o.a. 101-centrale) is ver-

boden zonder vooraf gaandelijke toe-

stemmingvan de bevoegde overheid.

- Bijvals alarm, niet tewijten aaneen

verkeerde bediening van het alarm_

systeem, dient de oorzaak binnen de

24uren door deerkendebeveiliSings-

onderneming te worden opgespoord

en de nodige maatregelen dienen 8e-

nomen te worden om een nieuw vals

alarm te voorkomen dat te wijtenzou

zijn aan dezelfde oorzaak. Eenbewijs

dient binnen de 10 dagen aan de op-

getreden politiedienst voorgelegd te

worden.
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- Bij het voorkomen van 3 valse

alarmmeldingen, niet te wijten aan

verkeerdebedienin& binnen één jaat

kunnen de politiediensten het alarm-

systeem laten heÍkeuren door een

geaccrediteerde keuÍingsinstelling.

- Bijhet voorkomen van 3 valse alar-

men, niet te wijten aan verkeerdebe-

diening, binnen dezelfde maand,

moetcn de politiediensien het alarm-

systeem buiten werking stellen of

laten stelhn. f{ei svsk'em moet dan

gekeurd worden door een geaccre-

diteerde keuringsinstelling.

- In éénmaand mogen erzich aan de

politiediensten niet meer dan 3 valse

alarmmeldingen voordoen irè :e

wiiten zijn aan een verkeerde bedie-

ning door of een nalatigheid r ar ie

gebruiker van het alarmsvsteenr.

Polilie Z 1 t i t ti ;:.' ;:,

VETLIGHEID EN GEZONDHEID_

Steeds meer mensen koken regelma-

tig in de microgolfoven. De micro-

golÍoven speelt immers in op de hui-

dige sociale ontwikkelingen. Het eten

is in een wip klaar, het energie-

verbruik ligt lager en het is gezonder

Toch weten consumenten vaak niet

hoe de microgolfoven precies weÍkt

en stellen ze zich vragen over de

onschadelijkheid ewan en deinvloed

op voedingsstoffen.

GebruiksaanwiizinS

Met behulp van elektdsche wissel-

stroom produceert een elektronische

buis (magnetron) binnenin de oven

elektromagnetische stÍalen. Die stra-

len weerkaatsen in het metalen om-

hulsel van de oven. Het voedsel ab-

soÍbeert de stralen. De microgolven

veroorzaken een trilling van de

warmtemoleculen in het voedsel. De

trilling zet de elektromagnetische

energie om in theÍmische energie,

waardoor het voedsel kookt.
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Welke invloed heeft dat op het voed-

sel?

Koken met de miarogolÍoven vemin-
dert de voedingljwaaÍde van voedsel

van dierlijke oorsprong niet meer dan

traditioneel koken. De voedings-

waarde van de plantaaÍdige eiwitten

gaat er zelfs op vooruit. De vemieti-

gingvan bepaalde enzymen door de

micorgoloven bevordert immers de

verteerbaarheid. Bovendien bliiven

de vitaminem beter bewaaid, gaai het

sneller en is er geen water nodig.

Kan dattype stÍalen de gezondheid

sahaden?

Veel mensen gebruiken geregeld de

microgolfoven omvoedsel op te war-

men. De gemiddelde temperatuur

bedraagt dan74'C. De energie inhet
voedsel, en dus de temperatuur, is

niet evenwichtig verdeeld. De

temperatuurschommelingen kunnen

eventueel een invloed hebben op de

microbiologische kwaliteit van het

voedsel . Daarom raden u'e aan om

de microgolÍoven niet te gebruiken

voor de bereiding vanhuishoudehtlè

conseÍven. De temperatuur van het

voedsel is immeÍsvaak laag om bai-

teriën te vernietigen.

Momenteel is van schade vercorzaali

door de microgolfoven enkel sprale

bij arbeidsongevallen. De getroiiei

personen (brandwonden, staai enz

stonden bloot aan heel hoge doie!

microgolven. Het lijkt ons \einii
$,aaÍschijnlijk dat een lek jn eÈi

microgolÍoven thuis dergelijke se!ol-

gen kan hebben. De isolatienorn'.

voor microgolfovens is immer( het-

streng en de fabrikanten moeien i€
nornen nauwgezet naleven. Er ma:

geen enkel lek ziln na honderJiu;
zend keer openen en sluitenl

Kankerfoon

' Artsen, psychologen r, .e?,I!'cg-

k fidigetl geoen eefi yittis 'rÍhroord
op al w an|efl,0800115 500
. op uetkdogefi | 9-13 tlr) op tnnd,-

dag tot 79 u t.



Kanker is een ziekte die niet alleen

op medische en sociaal vlak zwaar

dooÍweeEit, maar ook op Íinancieel,

moreel en maatschappelijk vlak.

Om enigzins tegemoet te komen aan

de sociale nazorg van kankeÍ-

patiënten, \'oorzien een aantal open-

bare instanties in sociale hulp. Doch

destructurenvan deze instantieszijn

vrij ingewikkeld, zelfs vooÍ gespecia-

liseerd personeel.

De Vlaamse Liga tegen Kanker - So-

ciale Dienst - zag het als zijn taak om

in een gids de voomaamste gegevens

over debestaandeinstellingenen ver-

enigingen te bundelen.

Deze Bids ligtinhet gemeentehuis ter

inzage.

De behoelie aan de thuiszoÍg stijgt

vooÍtdurend r sieeds meeÍ zieke, be-

iaaÍde en gehandicapte personen ver-

langen zo lang mogelijk thuis teblij-

ven en verzorgd te worden in hun

eigen rertrouwde omgeving.

U kan hen steunen en van helpen uw

beroep maken...

De thuiszorg is immers voortdurend

op zoek naar toekomstige gekwali-

Íia€erde medeweÍkeÍs...

Wil u graag l\ erken in de thuiszor&

dan is de opleiding tot verzorgende

die Familiezo rg \\'est-Vlaanderen or-

Baniseert, \'oor u wellicht een 8e-

knipte kans.

De cursus duurt slecht 10 maanden

en laat u toe een officie€l bekwaam-

heidsattest te behalen dat erkend

wordi dooÍ het Ministerie van de

Vlaamse Cemeenschap: Welzijn en

Gezin.

Met het diploma kunt u eveneens aan

de slag in instellingen.

In de cursus wordt gestreeÍd naar een

evenwichtiussen theo eenpraktiik:

naast de theoretische vaklen en prak-

tische hainingen in koken, verzorgen/

naaien en onderhoud (vanaÍ 14 sep-

tembeÍ te Brugge) lopen de cursis'

ten ook vijf maanden stage in instel-

lingen en gezinnen (in eigen regio,

ondeÍbegeleiding van maatschappe-

lijk werkers van het streek-

secretaÍiaat).

Wil u kennismaken met het beroep

van verzoÍgende en de korte

boeiendeopleidin& kom dan vriiblij-

vend naar de contactavond van

FamiliezoÍg West-Vlaanderen - afde-

ling Oostkust, op woensdag 21apÍil

om 19.30 uur in AlbeÍtlaan, 65 te

Knokke - tel.050/60,99.86
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BURGERLIJKE STAIVD

THIBAUU CASSELMAN, geboirn te Brugge op 19 maaÍt 1999, zoonqe van BeausaeÍt

Kathleen en Casselman Stéphane.

Wij wensen ThibaulÍ een lan', gezond en gelukkig leoen loe!

51ïSÀR,4H, geboÍen teCarut (lndo-

nesië) op 5 juli 1973 en DENYIT

ERI& geboren te Oostende op 11 au-

gustus 1969, gehuwd te Zuienkerke

op 12 februari 1999.

WYBO HEIDI, geboren te Brugge op Pft)frcilÍ .1a de jongTehundeil!

12 november 1974en STROO (OËN,

geboren te Knokke op 18 augustus

1970, gehuwd te Zuienkerke op 27

februari 1999.

STOÀME G, RDIN ALIDA, geboren

te Houtave op 27 mei 1908 enoverle-

den te Moeskroen op 27 december

1998, ongehuwd.

DEMEUaEMËES?ER ROGER, gebo-

ren te Brugge op 19 januari 1948 en

overleden te Knokke-Heist op 3 fe'

bruari 1999, echtgenoot van Debrock

Noëlla.

BOOY MARCËLLA, geboren te

Zuienkerke op 25 april1936 en over-

leden te Brugge op 15 februari 1999,

eahtgenote van Vandenberghe

Raymond.

NEIRINCK MARCEI, geboren te

Meetkerke op 17 september 1926 en

overleden te BÍugge oP 26 maari

1999, echtgenoot van Gilliaert

Martha.

Wij bieden de abestaandefl on:edail,:.-

fiiní aa .

38



RACHEL BACKERS EN
MARCEL BODE

Op 20 februari vierden Raahel en

Marcel Bode hun gouden bruiloft.

Marcel is een bekend figuur in
Nieuwmunster waarhijreeds 44 jaar

zetelt en sinds 1Ejaarvoorzitter is van

de kerkÍabiek.

Rachel helpt Marcel hierbij op de ach-

tergrond en vindtbezoekvan haar fa-

milie heel fiin.

Proficiat.

ERNÀ )ANSSENS EN CHÀRLES

GOVAERT

Op 22 maart !l'as het feest bij de

echtelingen Erna en Charles Govaert.

Ook zij zijn 50 jaar geleden in het

bootje gestapi.

Wie kent hen niet: de gewezen

uitbaters i àn het alom bekende

Breughelhof te \Íeetkerke.

Nog vele gezonde jaartjeslll
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ME]VS^B/V YA]V BIJ OATS

Het is een plezier te gast te zijn bij

Firmin Vandepitte en zijn echtgenote

Laura De Vlieghe.

Na de inleidende woorden "wil je een

goeie trappist ofeen tas koffie" is de

toon gezeL en moet je enkel maar je

pen klaar houden om die indrukken

te noteren waawan je denkt dat ze in

ie geest zullen vervliegen.

"Weet je dat ik een echte Zuien-

kerkenaar bery geboren en getogen te

ZuienkeÍke, thuis in de Nieuwe

Steenweg, waar we vroeger woon-

den. De meeste worden geboren in

hetmoederhuis, maar ik dus niet.

En mijn peter was Pietie Stampers, de

toenmalige pastoor, niet dat ik er veel

van bemerkt heb, je weet wel, Pas-

toors hebben meeÍ de neiging te

ontvangen dan zelfveel te geven."

Aan 14 jaaÍ verliet hij de school, en

gin8 uit werken, want wie werkte

hoorde al een beetje bij de mamen.

Zijn eerste werk was in Heist bii een

bakker, en dan bij een meubelmaker

- "ik verdiende in 1937 75 centimes

peÍ uur, daar waar de baas aan de

klant 2,5 frank rekende" - en bii ver-

schillende beenhouwers, tot de oor-

log uitbrak.

Firmin werd gedeporteerd naar

Duitsland, en moesteÍ vieriaar wer-

ken, in Munchen en in Dessau, en
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toen de geallieerden oprukten is hij

samen met Albert Maes uit
Blankenberge te voetnaar huis geko-

men : hij deed er 8 dagen over. Het

heeÍt een paar keer gespannen of hij

geraakte nooit thui§.

Ziin huweliik in 1947 met Lau ra werd

met vier kinderen gezegend, en rond

die peÍiode begon zrn loopbaan bij

Laminoirs in Brugge. " Wij werden

daarzwaaronderbetaald, enie moest

als werkman vooÍtdurend op je

hoede zijn om niet door debazenbe-

Iazerd te worden." Toen er van ho-

gerhand ietsmiswasmet de uitbeta-

ling van de oveÍureo was de maat

vol, en organiseeÍde Firmin in 19öt')

een staking van 7 weken, om het r\ et_

teliik minimumloon te kijgen. He:

was een harde maar ÍechtraarJige

stdjd, en FiÍmin haalde het, rrat hem

de waardering van zijn i0 \rerl_

makkeG en van het AcMestuur ui:

Brugge, waar hij toen al actiei s ai

opleverde.

Hij was ondernemingsaige\ eer'

digde, voorzitter Yan de meiaal'

vakbond, en klom zelfs oP tot Frrr\'1r_

ciaal en nationaal aigeraardiEde

FIRMIN VANDEPITTE



Toen hij 56 Nas, ging Firmin met

brugpensioen, en kon hij zich wijden

aan zijn gÍootste hobby : fietsen.

Maareerst had \'laria Snauwaert hem

nog overhaald om bestuurslid en

voorzitter te worden van de

Bejaardenbond in Zuienkerke. "Toen

pastoor Coe\'oet in het rustoord te

Brugge verbleeÍ, ging ik hem iedere

dinsdag halen om te kaarten in't
Boldershof : hij was een vlugge en

goede leerling, en Paul Celeleens

heeft hem zeiÍs lerenzeure& totgroot

jolijt van de collega's kaaters."

En even mijmerend r"Al die mensen

zijn reeds van ons heengegaan."

Hoewel hij altijd gezond heeft ge-

leefd, keeg Firmin in 1986 een hari-

infaÍct, waar hij nu wel volledig van

genezen is, maar toch, het overkomt

je maar. "Als ze mij buitendÍoegen

naar de ambulance, dacht ik mi,n huis

nooit meerweer te zien :hetis Seluk_

kigzo'n vaaÍtniet gelopen, maar het

geeÍt je siof tot veel nadenken over

de zin en de onzin van een aantalza-

Fietser! het zit Firmin in het bloedl

zo gemiddeld 10.000 kilometer Per
jaar, met de vrouw oÍ met vriender!

Firmin geniet van iedere mooie dag

op de fiets.

"Zoals die keeÍ dat ik met André

Suvee de Westerschelderoute Íietste.

Het was mooi wee! en we troklen

door tot Goet in de oveÍtuiging dat

we vlot slaping gingen vinden . Het

was echter het weekeinde van He_

melvaarL en de Hollanders velhuur_

den niet voor één nacht. We stonden

daaÍ in ons plunje, met een koersfiets

zonder licht...

'k Zeg te8en André, 't was toen als

tien uur's avonds, we gaan eerst eten,

- stovers met frieten- en we zien wel

wat er komL desnoods vragen we de

politieom in debak te slapen Zitten

daar in die ftituur tweeionge Sasten,

die ons naar een pÍedikant van het

Le8er des Heils stuurde& waar wij

uiteindelijk na enig aarzelen een on-

derdak kregen voor de nacht, en

's morgens een kop thee. De brave

man wilde zelfs niet dat wii betaal-

denl"

En voor de liefhebbers van statistie_

ken nog dit toemaatje : Fimin heeft

in 10jaar 108.481 kilometer afgelegd.

Dat is 10.848 perjaar. Aan 17km Per

uuris dat 6.381uur oP de fiets, aan 8

uuÍ per dag is dat 797 dagen dat

Firmin de laatste tienjaar op de fiets

heefi gezeten.

Fietsen moeteen gezonde vriie tijds-

besteding zijr! wani je zou niet zeg-

gen dat Firmin al 76 is: hij oogt als

een p lle zestiSeÍ.

FD,

iedere dinsdagavond vanaf 21 u vol_

Ieybal sport 30-70

woensdagnamiddag (om de 14 da-

gen) kaartnamiddag in het sPort-

centrum van Meetkerke vooÍ Ieden

van de Bond der gepensioneerden

van Meetkerke

woensdagavond rePetitie St.-

Michiels zangkoor sacÍistie Sint-

Michielskerk om 19 uur

iedere woensdagavond cursus zelf-

verdediging in de sportzaal

gemeenteschool van 19.30 tot 21uur

iedere donderdagavond ping-Pong

in de gemeentelijke sportzaal om 20

elke lste en 3de dondeÍdag van de

maand naailes in de Bommel van 20

tot 22.30uur, BCJC Nieuwmunster

elke 2de en 4de donderdag van de

maand turnen in de Bommel van 20

tot 2l uur, BGJC Nieuwmunster

iedere vriidagavond komt het koor

vanNieuwmunsterbijeen in de Bom-

mel vanaf 19.30 uur tot 21 uur ( uit-

gezonderd juli-augustus)

AKTNTTETTENKALENDER
iedere maandagavond is er turnen

vanaÍ 19.30 uuÍ iot 20.30 uur (uitge-

zondprd de schoolvakanties) in de

sportzaal van de Semeenteschool in_

gericht door \hkantiegenoegens

iedere maandag zijn er volksdansen

in ZAAL Boldershof van 14 uur tot

17 uur, ingeicht door KBC Zuien-

kerke

iedere dinsdagnamiddag in "Bol-

dershof" kaartnamiddag KGB

ZuienkeÍke
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APRIL 1999

dondedag lS af il 1999

prijdog L6 oplil 1999

1)rijdog 16 optil 1999

zalerdag 17 april 1999

uoendag 21 afil1999

dondedag 22 aptíl 1999

zate ag 24 opril 1999

zo dag 25 april.1999

donderlog 29 aptil

fietstocht KBG Zuienkerke- 1/2 dag - deelnameprijs: 20 frank

Cezinsavond KVLV Zuienkerke - "Samen je seksuele relatie levendig houden"

cafetaria gemeenteschool om 20 u.

koekenkaarting parochieraad Houtave - "De MaeÍe" vanaf 1E.30 uur

inleg i 60 Írank

kippeÍkaarting in de cafetaria - inÍichting : volleybalclub Mehoni

inleg | 60 frank

contactavond FamiliezoÍg West-Vlaanderen - om 19.30 uur in de AlbeÍtlaan 65 te Knokke

voorstelling opleiding verzorgende en het beroep zelf

fietstocht KBG Zuienkerke - 1/2 dag - deelnameprijs : 20 fr.

Cowboyfeest in Polderwind

start 14 uul : officiële opening met parade van 1500 deelnemers

schoolÍeest gemeenteschool

fietstocht KBG Zuienkerke- 1/2 dag - deelnameprijs : 20 fr

MEI1999

zaterulag 7 mei e zondag

2 mei 
.1999

zate ag I mei en zondaS

2 mei 1999

zottdog 2 mei 1999

dowle ag 6 mei1999

zofidog 9 nei 1999

maondog l0 nei 1999

diflsdag 11 nei 1999
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kunsttentoonstelling in het gemeentehuis

inrichting : cultuuÍÍaad Zuienkerke - toegang gÍatis - open van 10 uur tot 18 uur

internationale tweedaa8se voettocht

van Blankenberge

Íommelmarkt en oude ambaótenmarkt in de dorpskom van Zuienkerke

standplaats rommelmarkt : 300 fr
Íietstocht KBC Zuienkerke - ldag - deelnamep js : 20 fr

Meetkerkse Moerentocht

inrichting : sportÍaad ZuieÍlerke - startplaats: Sportcentrum Meetkerke - lanài ! uur

uitstap KBC Zuienkerke naar Frans-Vlaanderen

start i 7.30 uur aan pastorie- priis:1300 fr -bus,gids, koffie en middagmaal inbegrepen

Moederkensdag door KBG Zuienkerke



waensàag 12 ]ltcj 1999

donderdoÈ13 n,ci 1999

do dedag 20 ]tri 1999

Ttijdag 2E |Eí lal en mel

zaterdag 5 ioli 1999

uoe dog i1 ïti 1999

wr 1999

\ríidag 4 ttoli 
'1999

zaterdog 5 iutii '1999

zandog6iu i1999

Bedevaart naar Schoeringekapel - inÍichting: KBG Zuienkerke

start:14 u - daama pannekoeken bi,Martha Lonneville

Rerum Novarumviering door het ACW

Íietstocht KBG Zuienkerke - 1 dag - deelnameprijs :20 fr.

fietsvakantie KBG Zuienkerke

in Zeetand - inlichtingen : Decloedt Alfons 41.65.54

Mis vruchten der aarde - inrichting : KVLV zuienkerke

Avondmarkt in de dorpskom van Zuienkerke als aanloop tot Zuienkerke KeÍmis

inrichting : Feestcomiteit en de Nationale

Marktkramersbond van Roeselare&West-Vlaanderen

mmv. plaatselijke handelaars en gemeentebestuur.

Dolle Nacht van Zuienkerke in de Íeesttent - inrichting : Feestaomitiet

Zuienkerke kermis in de feesttent - inrichting : Feestcomiteit

-Pub de Schuure
VRIJDAG 13 AUGUSïUS 1999-

onze iaarUjkse

Nacht van de Schuure
TEN VOORDELE VAN HEl KINDERKANKTRFONDS

kaarten te v€Íkrijqen in "de Schuure"
inkom: vooNerkoop 300,- / aan de deuí aoo,- / VlP"kaaÉen 0p aanvraaq

oostendse Steenweg 49, 8377 l4eetkerke (050) 311 606
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]]\andog 7 jtoli 1999

dinsdag 8 iuni 1999

donderdig l0 iuni 1999

zondag li juni 1999

maafidag 14 jltni 1999

dondedas 24 jtni 1999

otijdag 25 juni 1999

zate ag 26 jutli 1999

IULr 1999

do tlerda& I juli 1999

donde ag lS iuli 1999

Feestvergadering KVLV Zuienkerke

caf etarià gemeenteschool

"Zuinige Maria"

bloed geven in de gemeenteschool

vanaf 16 uur tot 21 uur

sportdag in De Panne Sportcentrum

Sportlaan 2 vanaf 13 u. KBG Zuienkerke

eigen vervoer

verkiezingen - gemeenteschool

vanaf 8 uur tot 15 uur

FeestveÍgaderin8 KVLV Nieuwmunster

" Langer leven en gezond blijven"

door dr Victor Van den Bon

De Bommel om 13.30 uur

Hoe doe je het om op je negeniigste nog fit te zijn?

fietstocht KBC zuienkerke - 1 dag

Kasteehoute

deelnamepri,s: 20 fr.

bingoavond in de gemeenteschool

vanaf 19 uur

Roefeldag te Zuienkerke

fietstocht KBC Zuienkerke - 1 dag

onder begeleiding van H.Hillewaert

deelnameprijs : 20 fr.

fietstocht KBG Zuienkerke - ldag

deelnameprijs : 20 fr
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Weimanstraat 17
Tel/Fax: O5O/312628

SCHILDERWERKEN

8377 Zuienkerke
GSM: 075132 21 54

. Binnen- en buitenschilderwerken

. Behangwerken

. Plaatsen van alle vloerbekleding

. Plaatsen van laminaatparket

Zeer verzorgd werk - Gratis verlenen van advies
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Gesloten: maawltgarofid Ltilgeaonderd 3 trekett i4 juli & augusttts. Dittstlag het hele juttr.
. Fiile vis & vleesgercchten »rct daBwrse proaluclen.

. Ook lekkere krceÍibereidinge,l
. Gdstro oilis('he nenu's en nrcttLt s Ten Doele aangepost aun elk sei:.oen
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Onze zalen bieden plaats van 10 tot 200 personen.

Door de gemoderniseerde accomodalie staan wii garant voor een vlotte en

professionele aanpak van uw feesl helzii huweliik, jubileum, verlaardag, familie,
communie, productvoorstelling bedtiifsfeest, oÍ.,. zomaar gezellig samenziin.

De ligging van ons domein bevindt zich midden de ongerepte poldeÍs, rust en

panolama zÍn irw en onze ontbetaalbare troeven.

Craag zien wii uw reservatie tegemoel.
Ons contaclnummer en Íaxt 050/42 65 64
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Nieuwesteenweg 140 - a377 Zuienkerke
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