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l'OLDERKRANTIE, 15 april 2000.

Driemaandeliiks tijdschriÍt |an het College van Bur8emeester en SchePenen
yrrrIl Ía,oo/rirrilki' ll ilt.i,. t: Icatltti], Snt ijtt
RtilntÍicfu td: l.at hl'Sattitt, Fk\it1tt Dccnncq, Antair Pcrttd, Atln Mihili

Dit tijdschrift 11ordt gratis aan de bevolking aanteboden door het Cemeenteb(stuLrr

in sàmen$erking mei alle ad!erteerders.

Versrreid: 30 januari, 15 april, 15 jrili, 15 okbber 2000.

Artikels zijn altijd $elkom.
Geliere ze I mannL] yoor het rerschijnen binnen te brcngen.

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS

GemeentebestuurZuienkerke 42.70.48(fax.42.85.,15)

Technische Dienst 41 .75.77 \fax. 4l .75.77)

OCMW 12.79.9E (iax.42.67.37)

PWA .12.70.18 (r{oensdagnamiddag)

PwABlankenber8e 42.99.12

Veldwachter 42.70.18 (iax.41.96.96)

Rijkswacht 101of,11.10.05

Brandweer De Haan 100 of41.20.20

Elektrabel Blankenberge 41.79.34

(ook voor de waterbedeling)
na de diensturen 059/34.04.10

OPENINGSUREN GEMEENTEHUIS
Hei Bemeentehuis is iederc werkdag open van 9 uur tot 12 uur
en de woensdagnamiddag van 13 tot 16.30 uur
Andere namiddagen is het gemeentehuis gesloten.

Op de tweede en vierde woensdag van de maand is het gemeenlehuis open tot 19 uur
12 en 26april2000,10 en 24 mei2000,1'l en 28 juni 2000,12 en26juti 2000.

Het gemeentehuis zal gesloten zijn op paasmaandag 24 apÍil2000, maandag l mei,
donderdag 1juni, pinkstermaandag 12juni, dinsdag 1l tuli en vriidag 21,uli 2000.

OPENINGSUREN PWA
Iedere woensdagnamiddag van 13.30 tot 16 uur

OPENINGSUREN POST
ledereweÍkdag van 11 tot 12 uur

OPENINGSUREN BIBLIOTHEEK
Iedere woensda8 \.an 17 tot 19 uur
Iedere zaicrda8 \.an 10 toi 12 uuÍ

OPH-MLDATA HLI ISVUTL : RA-AD P LEEC UWAIVAIIGIENDTRI

OPENBARI YERLICH?'ING DETECT ? RiOOL YERSTOPT?

LÀST YAN MIIS(USR4TTEN ?

ven|ittig dtr Tcchtlischc tlier]Jt oÍ het genee teh is !



WOORDVOORAF
S opeioosheid is een enenvenend probleeml

Meesïol - op een " gevondend" .t.lr ins open ols een roos... moor die zoligheid is von kcnïe d00n en don is heï zover,
welen dolJeJe nLlst HÀRD nodig hebt noon het lokl nieÍ meen om verden ïe slopen.... Zo vengoot hef mil persoonlljk.

Gelukkig ziln er oon slopeloosheid ook posif eve konten , de drokie von de dog beletje vook om veel nd Íe denken

en door knlg ik s nochls n0 m de tid voon JLI st doonom venïik ik het om m'n "bedstee" le verlolen en wot hoishod-

deiyk wenk te doen. lnspinoÍie, ideeën, feksten flifsen doon min hoofd en krllgen vorm. Token die ik s ondenen-

o'oogsnongens op pop en lel Moon hoe don ook : winïernochlen bljlvm long oisje kornpt met slopeloosheidl

Ieder;oor echïen komf de periode dot en een oongenome konl s oon hef wokker liggen, en chï is de ienfe. Íedere

rnongen hoon ik de noluon ontwoken. De gelo den zwelien e ke rnorgen oon. Ik ben geen onniÍholoog, hoewei ik wd
het venschil ken lussen hef geroep von een kcekoek, het gekir von do ven en honengeknooi. Moon vroog me niel oï
het n{l een pimpelmees is d e fldif don we een kwiksïoonfe. Ik hoon hel elke mongen opn eow elke dog venykf meï

nieow gellLriï of deow geloid. Het hindert m! neï dof de kceien vnoeg loeien. Koïlenconcent doonenÍegen vind ik

ckelig , het doei mij denken oon kindenen in nood. Àls één klkker kwookï wond ik needs wonhopig. omdot ik weeÍ
dof eensldoogs de heie poel in gong schief en dil niet voor eventjes, moon voon een gnooÍ deelvon de nochï en

niet voor één nocht nroor voor meerdene weken.

ook diïjodr s de noÍLl.tr weer onïwodki uiï zlln wlnlersloop en heefï diÍ de ellende verzochi von mijn eigen slope-
loosheid.

y'onige ndcht ïoen k nooocht oven heï " Po oenknontje", oven de nijk gevd de ocfivileitenkolender in deTe edif e, flif-
ste heï doon min hoofd , Zuienkenke s onfwooki Ll t zin winlersloopl Moon Íoen ik even de nobnieken ovenliep von

de voorbjle periode, wist rk het neïeen , Zu enkerke sloopï nooit ?UIENKERffi LEEFÍ

Ioch hoon;e we eens rnensen die mornpelen of zefs hord noepm dot er nooiï ie1§ gebeorÍ in Zdienkerke Hen wil ik

DIï rneegeven ; octivileilen wondm heloos net oon luis besteld op een droogblod We enoon wildeelnemen, wie

ervon wilgenieïen wondt volgens rni vohoende ingelichÍ vio verschillende kqnolen, moon moef ZELF de stop zeïien.

Elke ongonisolie zol o heel goed ontvongen en 7ol heel eng bli; zjyn mei uw oonwez gheidl

Vonmorgen begon k dus meïeen riel heï neenpennen von de resoJtolen von een slopeloze rnoon " vnochÍbone"

nochf

Ik wens;t.tlie olvost veel leesgenol ioe en hoopj.llie te onïnoeÍen op één of ondere hoppening, venmeld in de ocfL-

viïe lenkolenden von drt " lentenornmen-i

Jeonnine Somjln.
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GEMEENTERAAD

1, Verslag van de vergadering

van 22 december 1999

De Bemeenteraad keurt eenparig

h€t verslag van de vergadering van

22 december 1999 goed.

2. PolitieÍeglement: voorrangs-

weg Westernieuwweg Zuid

De gemeenteraad beslist eenparig

om van de Westernieuwwe8-Zuid

een voorrangsweS te maken,

Daartoe zal in aan het begin en op

het einde van de WestemieuwweB-

Zuid het verkeersteken B15

geplaatst worden. In de Voetweg,

Langedorpweg, Oude Weg, Kapel-

lestraat en de Linzestraat zal het

verkeersteken 81 geplaatst worden.

3. Bepaling van de voorwaarden

en wiize van gunnen vooÍ de

nieuwe leningen opgenomen in

de begÍoting 2000.

De gemeenteraad stelt eenparig de

voorwaarden en de gunningswijze

vast van de nieuwe leningen die

opgenomen zijn in de begroting

2000.

De raming van het totaal pakket

bedraagt 6.280.000,-fr zijnde I

. aanleg van het gasnet in de

. herstellingswerken

St-Michielskerk. 3.180.000

. restauratiewerken

St-Bato kerk 1.100.000

. restauÍatiewerken

StBartholomeuskeÍk 700.000

Het College van Burgemeester en

Schepenen stelt voor te gunnen via

de onderhandelingsprccedure zon-

der voorafgaande bekendmaking.

4. Afkoop kapitaalaandelen

lmewo van Electrabel voor hel

jaar 2000.

Op voorstel van Imewo kan de

gemeente Zuienkerke een aantal

aandelen kopen in de intercommu-

nale.

Gelet op de financièle toestand lan
de Bemeente die toelaat voor

1.223.800,-Ír aandelen te onder'

schrijven beslisi de gemeenteraad

eenparig hieraan zijn goedkeuring

te geven.

Fi a ciering bouaen bergpladts etl

afigel)i,ltst:crke11.

Gezien voor de financiering van het

project thans voor 100 % beroep kan

gedaan worden op de trekkings-

rechten ult het investeringsÍonds,

verleent de gemeenteraad eenparig

goedkeuring om de werken te

iinarcieren door het gebruik van de

trekkingsrechten uit het investe-

ringslonds.

5. Plaalsen van lichtpunt tel
hoogte van de ingang

speelplein in hel tindenhof.

De gemeenteraad beslist eenparig

een lichtpunt te plaatsen ter hoo8te

ran de ingang ran het speelplein in

het Lindenhof.

Raming ran de kostprijs bedraa8t

6, Aanleg Basnet

IettenburBstraat

De kredieien roor deze uitgave

\ferden roorzien in de begroting

\ an het jaar 2000.

De gemeenteÍaad keurt eenparig de

aanleg \ an het Sasnet in de Letten-

burtstraat goed, mits een gemeen-

ieliike tussenkomst die geraamd

rtordt op 130.800.-fr

Vagevuurwijk 1.000.000

20 2000
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1. Verslag van de vorige

vergadering

De gemeenteraad keurt eenparig

het verslag van de vergadering dd.

22 januad 2000 goed.

2. Herstellingswerken aan de

Sint-Michielskerk te

Zuienkerke: actualisering

lastenboek en raming

De gemeenteraad keurt eenparig de

actualisering \'an het lastenboek en

raming voor de herstellingswerken

aan de Sint-Michielskerk te

Zuienkerke goed, naar aanleiding

van de opmerkingen en aanbevelin'

gen van de AÍdeling ROHM West'

Vlaanderen.

De raming bedraagt 14.788.318,Jr

(inclusief BTW 21 %), waarvan

9.494.100,-fr subsidie van de Vlaam-

se Gemeenschap en 3.164.700,-Ít

subsidie van het PÍovinciebestuur

Het aandeel van de gemeente

bedraagt 2.129.518,-fr.

3. Uitrusting van de

gemeenteliike speelpleinen

De Semeenteraad keurt eenparig de

aankopen goed voor de uitÍusting

van de diverse g€me€flteliike speel-

pleinen.

Dit om\.at I

t)oor het speelplei te Ztienkerlc:

- speeltoestellen

raming 310.000,-fr

- aanplanting, grondw€rken en

poorten oÍnheining

raming 550.000,Jr

- aoor het speelpleín te Meetkerke:

- speeltoestellen :

raming 975.000,-fr

- Ltoot het speelpleinle Nieu:l.m tlsÍer:

- speeltoestellen :

225.000,-fr

- 0oor het speelplein te Houlooe:

- speeltoestellen

raming 200.000,{r

De totale raming van de kostpriis

voor het uitÍusten van de diveEe

speelpleinen bedraagt aldus
2.260.000,{t.

Wijze van gumen: via de onderhan-

delingsprocedure zonder vooraf-

gaande bekendmaking.

4. Bijdrage in de kosten voor de

brandbeveiliging - dienstjaar 1995

De gemeenteraad neemt kennis van

het aandeel in de kosten inzake

brandbeveiliging van de gemeente

voor het dienstjaar 1995 en brengt

gunstig advies uit omtrent dit
bedrag alsook nopens de afneming

ervan van de op naam van de

gemeente Zuienkerke geopende

rekening bij het Gemeentekrediet

van België.

Het gemeentelijk aandeel bedraagt
'l .209.379,-Ít.

Gezien het desbetreÍfend begro-

tingskrediet ontoereikend is zal

deze in de eerstvolgende begro-

tingswijziging aangepast worden.

GEHEIME ZITTING
1. Gemeenteliike Basisschool:

aanstellen tiidelilke leerkrachl

De gemeenteraad keurt eenparig de

aanstelling goed van Mevr.

Hanseeuw Sophie, wonende te
Loppem, Stations-straat 34/a. als

kleuterleidster aan de gemeentelijke

basisschool voor 18/2,1 en dit voor

de pedode van het zwangerschaps-

verlof van Mei,r. Sylvie Wille.

17 TEBRUARI 2OOO
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1. Verslag van de vorige

vergadering

De gemeenteraad keurt eenparig

het ve$lag van de vergadeÍing van

17 februari goed.

2. Sociaal lmpulsfonds:

voortgangsrapport 1999

De gemeenteraad keurt eenparig

het vooitgangsrappori SIF 1999

goed.

3. Sociaal lmpulsfonds:

beleidsplaÍ 2000-2002

De gemeenteraad keurt het beleids-

plan sociaal impulsfonds 2000-2002

goed

4. l.M.Vw. - kapitaalverhoging

Op advies van het Directiecomité

heeft de Raad van Bestuur van

I.M.VW. op 01/02/2000 beslist om

over te gaan tot een kapitaalverho-

ging ten belope van 50 miljoen BEF

ter financiering van de nreuwe

investeringen voorzien i.oor dit jaar

Hiertoe zullen nieuwe B-aandelen

worden gecreëerd.

Rekening houdend met het statutair

evenwichi dat nagestreefd wordi in

het bezit van de B-aandelen tussen

de aangesloten gemeenten en de

privé-maatschappij, wordt de helft

van deze kapitaalverhoging aange

boden aan de gemeenten.

De Raad van Bestuur wijst erop dat

de kapitaalsaandelen B, met auto-

matische toekenning van aandelen

C, in de winstverdeling een Blobaal

dividend geven van 8,75 % gein

dexeerd.

De verdeling van de kapitaalverho-

ging tussen de gemeenten is

gebeurd op basis van de boekwaar-

de van de netten. Ons aandeel in de

kapitaalsverhoging bedraagt

795.656 frank.

Gelet op de financièle toestand var

de gemeente gaat de gemeenteraad

akkoord met de inschrijving op

deze B-aandelen ten bedrage van

795.656 tuank.

De nodlge kredieten zullen voor-

zien worden in de eerstvolgende

begrotingswijziging.

5. Gemeenteliike Basisschool :

aankoop van een speeltoestel

"Mini Play"

De gemeenteraad keurt de aankoop

goed van een speeltoestel "Mini
Play" om te plaatsen in het tuintje

naast de kleuterklassen.

De globale kostprijs wordt geraamd

op 170.000 frank, BTW exclusief.

De Vriendenkring van de gemeente-

lijke basisschool en de school zelf

zullen bij aankoop elk 50.000 fuank

in de kosten bijdÍagen. Het saldo

zal gefinancierd worden door de

gemeente waarvoor de nodi8e kre

dieten voorzien zijn in de begroting

2000.

Wijze van gunnen: via de onderhan-

delingsprocedure zonder \.ooraf

gaande bekendmaking.

6. Aanpassing Íeglement voor

een thuiszorgpremie

De gemeenteraad beslist het regle-

ment \'oor cen thuiszorgpremie,

goedgekeLrrd op 27108/98 als volgt

te rviizigen:

artikrl ):

De term'aan|rager" uordt \re an-

gen door "zorgbehoelende".

nriik.l 3:

rrordt als \ olgi gewijzigd:

De zorst,ehoe\ende is door ziekte,

onger al oi omH ille van de leeftijd

niet meer in siàài zichzelf te verzor-

gen en de elemeniaire huishoudelii

ke taken te \ errichten waardoor

blijlende hulp \ an een derde per-

soon noLrdzakeLiik is.

De vaststel[ng \.an deze zorgbehoe

rendheid gebeurt door middel r,an

de tabel 'zeliredzaaÍrheid" die deel

uitmaakt \-an het aanvraagformu-

lier en die r\ ordt opgemaakt door

een geneesheer aan ie duiden door

het Schepencollege op kosten van

de aanlrager

artikel 1:

De term "aanvrager" wordt vervan-

gen door "zorgbehoevende".

De vermelding van de bedragen

wordt geschrapt.

drtikel6:

De term "aanvrager" wordt vervan-

gen door "zorgbehoevende".

tïT VAN 16 MAART 2OOO

4



7. Budget 2000 OCMW -

kennisname

De gemeenteraad neemt kennis

ran hei budget roor het diensíaar

lilol-l \ an het C,CMW.

De \oorziiter |an Raad voor
\laatschappelijk !t elzijn geeft de

nodiSP toeli.hting.

CEHEIME ZITTING
l. Vachtiging om in rechte te

treden: bekrachtiging

collegebeslissing

Celei op de beslissing van de

\'làamse minister van LeeÍ-milieu

er Landhou\r waarbij de beslissing

dd:: tl: /'99 van de Bestendige

DeFutaiie !an West-Vlaanderen,

houdende de weigering van de

nàiuur\ èrgunning tot het verstevi,

gen oi \ erharden van een oever in
de Bommelstraat, in beroep woÍdt

be|estigd.

Cezien tegen deze beslissing beroep

kan aan8etekend worden bij de

Raad van State.

Celet op de beslissing van het

College van Burgemeestet en

Schepenen dd. 21/02/2000 om i^
beroep te gaan bij de Raad van State

tegen deze beslissing.

De gemeenteraad bekrachtigt de

Collegebeslissing dd. 2"1 / 02 / 2000

om in beÍoep te gaan bij de Raad

van State tegen de beslissing van de

Vlaamse Minister en daarvoor

Meester Antoon Lust, Burggraaf de

Nieulantlaan 14 te 8200 Brugge, aan

te stellen. De gemeenteraad beslist

een beroep tot nietigverklaring en

tot scho$ing van de beslissing in te

Ëtploitatiebxdget

opbrengsten 5.424.670

kosten 12.854.684

lesullaal oan de gruone actiítiteilen -7.4i0.011

I oesteingsbudget

totaal investeringen 3.500.000

financiering 3.500.000

rcs llaal 0

Liquiditeiteflbudget en beftke ing &eneentelijke toelage

resultaat van het boekjaar - 7.430.014

correctie niet-kaskosten 300.000

Te verekenen inlomsten /uitgaven - 50.000

Correctie gemeentelijke bijdrage van het aÍgestoten

boekjaar(1998) en van het lopend boekjaar (1999) 1.468.579

Cash flow uit investeringen en desinvesteringen - 1.s00.000

Cash Ílow uit financiering 1.500.000

Bijdtige geneente 5.711.435,-

5



ITVF'OR]ï4ATIE

In dit polderkrantje vindt u een

aangifteformulier voor uw hond of

honden.

AIle personen die op 1 januaÍi 2000

een hond hebben, vullen dit formu

lier ln en bezorgen dii in het

gemeentehuis voor 15 MEI2000.

OPCELET II

Alle hondeneigenaars die reeds in

1999 hun hond of hondell hebben

aangegeven en waar de toestand

onge$,ijzigd is gebleven, moeten dii

aangif teiormulier NIET invullen.

Indien je meer inlichtinSen wenst ,

kan je steeds contact opnemen met

de belastingdiensi, iel. .12.70.48

Vanaf 1 apdl zal in onze gemeente

de preventiedienst halfjaarlijks de

Op dinsdag 6 juni 2000 van 9.30 tot

12 uur en 13.30 tot 16 uur vindt er

achteraan in het gemeefltehuis een

fietsen graveren en dit elke derde

zaterdag van juni en januari (door-

zitdag plaats van de Directe

Belastingen, Controle Brug8e 6.

Alle inwoners van Zuienkerke kun'

Iopend |an 10 uur tot 16 uur).

ZATERDAG lTJUNI2OOO GRATIS FIETSENMÉRKING IN DE GEMEENIELIJKE $'ERKPLÀATS.

nen gratis hun aangifte in de peÍso-

nenbelasiing aanslagjaar 2000 laten

inlullen.

Vanaf l januari 2000 wordt de

huwelijksaRondiBing afgeschaÍt en

vervangen door een aangifte van

huwelijk.

De aangifte moet gedaan worden

door de aanstaande echtgenoten, in

de gemeenie waar het huwelijk zal

voltrokken worden, en dit voor de

ambtenaar \.an de burgerlijke stand

die samen met hen de aangifte

ondertekeni in het daartoe bestemd

register.

Voor te leggen documenten:

. eensluidend verklaaÍd afschrift

van de geboorteakte

. beNiis |an identiteit (dit is fotoko-

pie ran identiteitskaart of e\.en-

iueel rijbewijs)

. bel\'ljs van nationaliteit

. bewijs van ongehuwde staat of in

voorkomend ge\.al het bewijs van

ontbinding van vorige huwelijken

. bewijs van inschrijvin8 in het

bevolkingsregister.

AANGI I

ZIÏDAG INVULLTN AANGIFTEN IN DI PERSONENBETASTING
AANSLAGIAAR 2000 (inkomsten 1999)

IN VTRBAND MTT HET HUWETIIK
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Wanneer kan de aangifte van het

huwelijk ondertekend worden in

het regisler ran huwelijksaan-

gifte ?

P.r: \.rnneer alle opgesomde docu

menten \ rroÍgeleqd rrorden kan de

,rm.re..;rr \ an de burgerlijke stand

o\ èrga:n tot de opmaak van de

alte r:n Je aangifte \'an huwelijk.

\\:rreer een der aanstaande echt-

:er!.:e: nict ingeschreven is in de

iÈ:.cente r\ aar het huwelijk vol-

::..i.er 1\ rrreli, moet een afschrift

r;:' .ie alie ran aan8ifte overge-

maakt rvorden aan de ambtenaar

van de burgerlijke stand van de

$,oonplaats van betrokkene-

Deze ambtenaar heeÍt dan een ter-

mijn van 10 dagen om nà te gaan of

er huwelijksbeletselen bestaan.

Wanneer kan men ten vroegsle

huwen ?

Het huwelijk màg niet worden vol-

trokken voor de 14de dag na de

datum van de akte van aangifte van

hurvelijk.

Opgelet: er is dus geen wekelljkse

alkondigingsdag meer. De bepalen-

de dag is de dag van opsiellen van

de akte van aangifte.

Het huwelijk moet dan binnen de

6 maanden + 14 dagen na de aan-

giÍte voltrokken woÍden, zoniet

moet een nieuwe aangilte van

huweliik gedaan woÍden.

CafiP Verbeke

Diel$Í Be1)olki g Buryerliike Sland

R.:elInatig rvordt ons de vraag

le::eld: "l\harom hangen de vlag-

D::rom hier een liist met de data

:,::rol, de Vlaamse viag en andere

.:i:.iéle rlaggen moeten worden

:ehesen:

1i Íebruari: (halfstok) ter nage-

.lachtenis r.an de overleden leden

\ ar1 de Koninklijke familie

l.rpril: dag ter ere van de

Belsirche soldaten die overleden

zlin tijdens vredesoperaties, inbe-

grepen de humanitaire operaties

tijdens 1945.

1 mei: feest van de Arbeid

5 mei: dag van de Europese

Cemeenschap

8 mei:V-dag

9 meii dag van de Europese

Cemeensahap

6 junii verjaàrdag \.an Z.M. de

Koning

11 juni: verjaardag van H.M.

Koningin Fabiola

2 juli: huwelijksverjaardag van

HH en MM de Koning en de

Koningin

- 11 juli: feest van de Vlaamse

Cemeenschap

- 21, 22, 23 julii Nationale
Feestdagen

11 september \.erjaardaB van HM

Koningin Paola

24 oktober: dag van de Verenigde

Naties

' 11 no\.ember: wapenstilstand

- lsno\.ember: koningsdag

- dag van de Europese verkiezin-

gen.

Hier rolgt onze tweede en tevens

laatste korte bloemlezing uit het

jaan erslag van 1998, dat veÍsche-

nen is eind 1999 als verplichte bijla-

ge b, de be8roting 2000.

. len8te van ons wegennet:

gewestwegen: 29 km

Bemeentewegen:

gioot verkeer:18 km

buurtwegeni59 km

andere: 13 km

. waterlopen : onbevaarbare water-

lopen:26.299 m
. gemeentelijk aandeel aan de

Nieuwe Polder

1.997, 1.902.827 kn
19981 1.899.513 km

I IAARVERST-AC 1998

7



grote kermis: laatste zon- Poldem'ind, 8377 Zuienkerke

totale oppervlakte cultuurgrond: dag van iuni gelegenieid tot windsurfen, ten-

3.860 ha 68 a kleine kermis: laatsie zon- Íis en kajak

. landbouwtelling:

totaal aantal bedrijven: 143

. zaalinÍrastructuur:

rla, Nieuwe Steenweg 37,

Zuienkerke

15, Meetkerke

Iandschappen

rie te Meetkerke

* Nieui,r'munster

dag van augustus

na Pinksteren

recreatiedomein PoldervÍind,

manège vagevuuÍhoeve.

Vage|uurstraai 18, 8377 Zulen'De Maere, Pastorieshaat 4a, * Zuienkerke

Houtave

De Bommel, Doelhofstraat 37,

Nieuwmunster

grote kermisi 2de zondag kerke

gelegenheid tot pon),- en Paardrii
kleire kermis : 4de zondag den

gemeentelijke spoÍtzaal en cafeta- van sePtember manège Sanders, DuinenestÍaat,

sportcentrum,OudeMolenweg'sPortinÍrastructuur

sacramentsprocessie: 83r\ieu\\nrun§ier

2de zondag na Pinksteren gelegenheid tot PonÉ en Paaidrii
den

.beschermde monumenten en Steenlt'eg 37,8377 Zuienkerke \ielrl\e Steent\'eg 140, 8377

gelegenheidtotvolleybal,basket- Zuierrkprko

gemeenteliike sportzaal, Nieuwe vakantiehoeve De GÍote Stove,

squàshcenter Phoenix,

spoÍtcentÍumMeetkerk€,Oude BlankenhergseSteenlt'eg6a,8377

gelegenheid tot voetballen, tumen Selegenheid tot squash en aelobic

Sint-Michielkerk Zuienkerke bal, badmirton, turnen, tafelten- gelegenheid tot hengelsport

Sint-Bartholomeuskerk te

Nieuwmunster

nis met douches en bar

Onze-Lieye Vrouwkerk en pasto- Molenu'eg 15,8377 Meetkerke ZuienkeÍk.

Lage Moeren te Meetkerke en dansen

Stenen Poldermolen Moere douches en bar

Meetkerke

kerk Sint-Ba\.o en Machutlls

Houia\.e

beschermde dorpsgezichien . pastorijen en kerken

douches en bar

. iaarliikse feesten en plechtigheden
* Houtave:

grote kermisl

lste zondag na 2 juli

kleine kermisl

lste zonda8 na 2 oktober
* Meetkerke

grote kermis: zonda8 van

PiÍ*steren

GEMEENTE EICE\À-A.R

HOUTAVE kerk

pastorii

gemeente Zuienkerke

kerkfabriek Sint-Bavo

MEETKERKE kerk

pastorii

gemeente Zuierikerke

Iz\4. MoedeÍ Van Vrede

NIEI-IWMUNSTER kerk

pastorii
Bemeente Zuienkerke

gemeente Zuienkerke

ZUIENKERKE kerk

pastoÍij

KerkÍabriek Sint-Michiels

gemeente Zuienkerke

kleine kermis: lste zondag

van oktober Het jaarverslag 1998 ligt ter inzage in het Semeenteh is-

vissefbedevaaÍt: zondaB

na OH Hemelvaart

B



OPENB,qRE IAIERKE]V

Ol, 11 maart laatsleden was er aan-

be:tedjng roor het verbeteren van

enkele landbouwwegen, dit in
ianlen\erking met het bestuur van

ilè \ieu\\'e Polder van Blanken-

\-..lgende i{egen zullen verbeterd

x.rden met een nieuwe asfaltlaag

r:r6à10cm.i
Lo\eg - de Mareweg (gedeelte oud

\leetkerke) - Oude Weg -

Linzestraat - Langedorpweg (deel

Zuienkerke - deel Jabbeke) en een

vleugel van de WesternieuwweS

(nu kasseien) in Houtave.

Enkele dwarsduikers worden ver-

nieuwd alsook de lan8sduikers die

kleiner zijn dan 50 cm. en minder

dan 7,5 m. lang. De bermsloten

worden geruimd en de wegbemen

aangepast, alsook de opritten.

De laagste aanbiedin8sprijs was

16.580.334 bef. BTW incl. door de

firma De Vrieze uit Lichtervelde.

Aandeel gemeente Zuienkerke:

7.400.000 bef.

Aandeel gemeente Iabbeke:

3.000.000 bef.

Na goedkeuring van de aanbeste-

ding kunnen de werken uitgevoeÍd

worden na het bouwverloÍ in
au8ustus.

De uitvoeringstermijn voorziet 80

lverkdagen.

Remi De Cletck

Schepen Openbare Werken.

Langs de Rijksweg N371 Brugge

Blankenberge heeft de gemeente 8

nieuwe busschuilhokjes geplaatst.

3 zlin in vervanging van bestaande

en 5 nieulve.

De nieuwe schuilhuisies werden

gratis geleverd door de reclame

iirma, City Advertisin8, die er in

ruil roor de gratis levering, reclame

mag in ophangen.

De nieuwe schuilhuisjes werden

geplaatst aan de volgende bushal-

tesr 2 aan het vroegere café Nele, 1

aan Dudzele Steenweg (richting

Blankenberge), 1 aan het Va8evuur

en 1 aan de Blauwe toren,

De 3 bestaande, die nog in goede

staat wareo werden Beplaatst langs

de Brugse Steenweg aan de over-

kant van de DoelhoÍstraat en aan de

Bommelstraat alsook 1 langs de

Oostendse Steenweg te Houtave ter

hoogte van de grens met De Haan

(Vlissegem).

Remi De Clerck

SchEen Openbare lYerken.

AUTOBUS
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KEERSEBILCK M,
Dotpsplei l - Dudzele. Tel. 59 91 88

Gevarieerd assoniment

Brood, koeken. gebak

en pralines. alsook ruime keus

fijne charcuterie en kaas

MEN BESTELT AAN HUIS

Ceorges en Clara SNAUWAERÏ-MEYNS

Vagevuurstraat I 6À, 8177 Zulenkerke

TPl.0;0/ll 1917 Fax 050/11 l0 88

Ceorges & Filip Snauwaert
Beheer van landbour\,goederen

Vagevuurstraat l6À Bl77 Zuienkerke,

Tel. 050/31 49 17 - Fax 050/31 10 88

BVBA VEE-TIK
Vloeibààr .e"\oede' .George- & Peler SnauwàeÍr

Vagevuurstraat I 6À. 8177 Zuienkerke

Tel.050/3I '+9 17 - Fa\ 0i0/31 l0 BB

't Zandlopertje
De Tea-Íoom \,an de zeedljk te Zeebrugge-bad

zeedijk 13 a, 8lB0 zeebÍugge-Bad - Tel.050/54 4l 05

Zonnig terras - Cezelige sieer - Verzorgde dranken

Huisbereide snacks en geÍechten - Speciàliteit: Ribbetjes

Diverse vees- en ! sgeÍechten . Zelfbereid ijs

\/AN
HOUCKE NV.

Eemegemstraat 44
8490 Snellegem

Tel. 050/81 t2 6'7 - 050181 23 28

Fax 050/81 34 56

GESPECIALISEERD IN VERKOOP

VAN GËREEDSCHAPPEN EN MACHINES

. Makita. Mehbo . Skil . Grasmaaiers

Dieíst naverkoop

Exclusief verdeler voor België

Mf,Z MOTOREN BILGIUM

sponsor WC Poqerbuíers Blankenberye

JeJ tl/or»hp,>/aen

8e* kulz./rq.ée /rt4?,lliuflb

/o5o) 3/ 2/ /ó
Aar.p.ureg 56 - 3l'7 ,4//*Jl"rlz

dameskapsalon

CD[CO
::::ï::"'#,, "lI^8377 zuienkerke exclusively
tel.050/41 84 14 proÍessional

BROOD. EN BANKET

begrafenissen
crernaties

walrarn romboudtstraat l3
8380lissewege

tel. 050/54.67.40 8sm 095/30 40 !0



MTLIEU

De Vlaamse regering keurde op 21

januari jl. het Uitvoeringsplan orga-

nisch- Biologische Afval van de

Ovam goed en op 28 januari jl. het

UitvoeÍingsplan Gescheiden

Inzameling Bedrijfsafval van Kleine

Ondernemingen van de Ovam

goed.

Deze twee uitvoeringsplannen lig-

gen ter inzage in het gemeentehuis,

milieudienst, bij Mevrouw Ingrid

Persyn.

Het Hagebos is gelegen op het

grondgebied Meetkerke, aan de

rand met Zuienkerke en tussen de

Heerweg en het Blankenbergs

Vaarqe.

Het bos, groot 6,25 ha, bestaat uit
hoge populieren en essenhout of
kaphout Senoemd. Ook zijn er veel

vlierstÍuiken en aan de ZW-rand

vind je een meidoornhaag die de

naam aan het bos gaf.

Enkele jaren terug, bij een zware

heffststorm werd een groot gedeelte

van de populieren de kruin aÍge-

knakt oÍ dooÍ de blikseminslag
zwaar toegetakeld.

Het Hagebos is privé -eigendom.

De eigenaar diende in de loop van

1998 een beperkt bosbeheersplan in
bij de Vlaamse Gemeenschap afde-

ling Bos- Cro€n West-Vlaanderen te

Brug8e. Nog hetzelfdejaar werd het

ingediende beheersplan goedge-

keurd voor een periode van 20jaar

Herbebossing is bevolen, betoe-

laagd door de Hogere Overheid.

EÍ mag niet gekapi worden tussen

15 maart en 30 juni.

Om de jacht in stand te houden

wordt slechts jaarlijks één derde

ontbost. In het Hagebos treft men

wilde konijnen, faza[ten, bosdui-

ven en enkele roofvogels aan.

Destijds kreeg het bos's avonds

bezoek van duizenden spreeuwen

die er dagelijks kwamen ovemach-

ten op de essenstruiken.

De Heerweg wordt geregeld

bevuild door \.ervoerders van afval-

hout. Vandaar dat politie en rijks-

waaht regelmatig toezicht houden.

H. Cuypers, bw geneesL er

Refererend naar het Polderkrantje

van aprll 99 willen wij nogmaals

wijzen op de !,ergunningsplicht of

eventuele meldingsplicht voor
zaken zoals in de hierboven titel
vermeld.

Dit informatieblad maakt mensen

attent op veranderingen in de wet-

geving, maar is geen staatsblad en

geeft geen wetteksten weer.

Wie vragen hieromtrent heeft, kan

steeds terecht op de milieudienst

van onze gemeente. De contactper-

soon is Mevrouw IngÍid Persyn.

I

OVAM: U|ïVOËRINCSPLAN ORCANI§CH-BIOLOCISCHE AtvAL
utTVotRtNcsPt_AN cESCHETDEN tNZAMtLtNC BIDRïFSAFVAL VAN
KLEINE ONDERNEMINCEN

HEÏ KERKE

VERCUNNTN6SP|-|CHï VOOR HtT WUZTCEN VAN VECETATII EN KLETNE
LANDSCHAPSTLTMINÏEN



#;ï:ff;ay*,
Plootsen von
Alle ponnen- en leiendoken, plotte doken,
dokromen en dokgoten
(renovolie en nieuwbouwl
Alle houten kopconstruclies
lsolercn von zolders
Bezetlen von gevels met leien, Sidings,
Menuiserileplolen, Trespo- & Glosol- &
Gronulithploten

Vriibliivende & kosieloze priisopgove

Gercgistreerd & erkend oonnemer

I0 ioor wooóorg op olle
door ons uitgevoerde werken

Lid von WTCB,
tBts & NcB

*L^d

Geve!- & Dokwerken

Fernond Louqgie
Brugseboon I

8420 Klemskerke (De Hoonl
Tel. & FoxO59l23 3872 - GSM 075174 26 59

à
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CULTUUR

Zondag 26 maart 2000 om 11 uur
werd voor de eerste maal

Cultuurcafé gehouden in de raads-

zaal van het gemeentehuis te

Zuienkerke.

Er werd een overzicht gegeven van

zeven jaar werking van de

Zuienkerkse Cultuurraad.

Hierna volgde een vooruitblik op

het Zuienkerkse Cultuuibeleid voor

de komende periode. Het geheel

werd opgeluisterd door het muzika

le "Duo Magit" (mandoline en

gitaar). op de fofo: sfeerbeeld culïuurcofé

De 7de editie van de tentoonstelling

in het gemeentehuis te Zurenkerke,

een organisatie van de Zuienkerkse

Cultuuraad, gaat door op 6 en 7

mei 2000.

Er worden werken tentoongesteld

\.an volSende kunstenaars :

De tentoonstelling is vrij en doorlopend toegankelijk van 10.00 toi 18.00 uur
Allen van harte welkom!

Bdke Timperman Zuienkerke

Stefaan DewulÍ Blankenberge

Sofie Duron Zuienkerke

Cilbert Kindt Zuienkerke

Annie Vanlerberghe Dudzele

Caston Coelus Zuienkerke

Esther Meire Zuienkerke

Maria Verbeeck Zuienkerke
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TER DoESrsrRAAr 4 - 8380 LrssEWEcE

TÉ1.050/54 40 82 - FAx 050/54 40 82

ZAKENKANTOOR
DE MERRI§§E NV.

OOSTENDSE STEENWEC 2O

8377 À,lEETKERKE

TEL.050/31 24 85 .FÀX 05A1320917

UW PARTNER IN:

BELECGEN
LENEN

VERZEKEREN

ASWEBO
NAAI\,lLOzE VENNOOTSCHAP

AANNEMERSBEDRIJF

lndustriepaÍk - Drongen 26

9810 Gent

Uit Sympathie

BVBA

Op uvs

R E S T A U R A NT

*-""*I



Vrijdag 7 juli 2000 om 20.00 uur

bent u welkom in de Bemeentelijke

sportzaal te ZuienkeÍke voor de 4de

11-juli-viering in oÍgatisatie van de

Zuienkerkse Cultuurraad. Dirk

Denoyelle brengt er de voorstelling

van zijn programma "Tijd". Kaarten

in voorverkoop kosten 100,- bef. De

avond zelf is de kosiprijs 120, bef.

per kaart.

Kaarten in \.oorverkoop zijfl te ver-

krijgen bij I

dhr J. Boussemaere, tel. 41.84.30.

dhr F. Verburgh, tel.41.E3.67

dhr. F. Duron, tel.41.46.29.

Nu reeds nodigen wij U uit naar de

derde opeenvolgende editie van de

Kunstroute. De Kunstroute gaat

door op 12 13 & 19-20 augustus

2000- Er is vrij en doorlopend toe-

gang van 10.00 tot 18.00 uur. Meer

informatie in hei

Polderkranqe.

volgende

JEUGD

NaaÍ jaarlijke goede gewoonte gaat

Roefel te Zuienkerke door de laatste

zaterdag van junir 24106/2000.

Ieder kind wordt persoonlijk uitge-

nodigd.

De veramelplaats is ook dit jaar ;

de gemeentelijke sportzaal.

We hebben alvast goed weer

besteld, dus - kinderen - hou die

namiddag vrij!

Om a 150 kinderen een aangename/

afwisselende en goed georganiseer-

de dag te kulxlen bezorgen hebben

we altijd heel veel helpende handen

nodig.

Hoewel we - door de jaren heen -

op een vaste ploeg mogen rekenen,

kunnen we toch nog nieuwe men-

sen gebruiken.

Die dag is "grensoverschrijdend"

qua leeftijd, deelgemeente, politiek

Het kind staat.entraal I

Iedereen kan zijn steentje bijdragen:

Wil je helpen aan de - niet geringe -

voorbereiding ?

Wil je op 24 juni een groepje kinde

ren begeleiden ?

Beschik je over vervoer om de kin-

deren naar een activiteit te brengen

(tractor, mini-bus, paard en koets,

,,,)

Denk ie dat je zelf een aantal kinde-

ren een activiteit kunt bezor8en

waàr ze iets ZIEN en DOEN, wil je

ze laten zien wat je beroep of ie
hobby precies inhoudt,....

dan mag je zo vlug mogelijk je

naam opgeven in het gemeentehuis.

We hopen op responsl

l' Samij

schepen jeugrl

t5
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Na het succes van het krokusverlof,

waar het daggemiddelde gestegen

is tot 56 kinderen in plaats van 25 à

30 de vorigejaren, is er ook tijdens

d€ paasvakantie van 10 apÍil tot en

met wiidag 2l april en tijden6 het

groot verlof van 3 juli tot en met

31 augustus

opvang voor de kinderen tussen 3

jaar en 12 jaar

Er is opvan8 voorzien in de

gemeenteschool van Zuienkerke

tussen 7u30 en 8u20 uur stipt.

De kinderen worden dan met de

bus vervoerd naar het sportcentrum

van Meetkerke.

's Avonds zijn ze terug te

Zuienlerke vanaf 17 uur

Ook te Meetkerke is er op\.ang

voorzien vanaf7u30 tot 17u30 uur

De prijs per kind van de gemeente

Zuienkerke blijft 100 fr per dag,240

fr voor 3 kinderen en meer uit het-

zelfde gezin. Daarin zijn 2 drankjes

en een koek inbegrepen.

Elke dag is er gelegenheid om te

knutselen. vij te spelen en om aàn

verschillende activiteiten deel ie

Voor meer inlichtingen kunt u

steeds terecht bij de hoofdmonitri-

ces :

Martine : tel.31.25.06

Marleen i tel.31.19.21

Bii nazicht van het speelplein dooí

een gespecialiseerde firma werden

enkele speeltoestellen niet meer vei-

lig genoeg bevonden en het

gemeentebestuur heeft een combi-

natie klimrek voor kindercn tussen

6 en 12 jaar aangekocht, conJorm de

Europese normen.

De zandbak wordt vergroot door de

Technische Dienst om de klimtoren

te kunnen plaatsen met de nodige

Ieiligheidsruimie.

De speelpleinl erking heeft ook bii
komend klein speel- en knutselma-

teÍiaal aangeko.ht.

Een 1o-tal jongeren van 16 jaar uit

onze gemeenie rolSen in het paas-

|erlof een monitor cursus om als

hulpmonitor te helpen op het speel-

plein.

Hopelijk nog goed weeÍ en het

groot \ erloi is geslaagd.

Reni De Clerck

,\1 a r. i t I e t sp e e lp I e inw e rki ng

GESUBSIDIEERDÉ CONTRACTUELE

Man of vÍouw
als

monitor voor

de ZOMERVAKANTIE

Caje graag met kinderen om en heb

je zin om gedurende ju1l en augus-

tus kinderen hrssen 3 en 12 iaar te

begeleiden op het speelplein te

Meetkerke?

Solliciteer dan naar deze job.

vooÍwaarden

- Je bent 6 maanden uitkeringsge-

rechtigd werkloos gedurende de

laatste 12 maanden of 6 maanden

ingeschreven bij de VDAB als ni€t

werkende werkloze ofje trekt een

bestaansminimum.

(lndien je niet zeker bent om als

gesubsidieerde contractuele in

aanmeÍking te komen, contacteer

vooraf de VDAB.)

bij loorkeur beschikken over een

rijbe$,ijs B

Hoe solliciteren?

Schrifteliike kandidatuur indienen

r.oor 15 mei 2000

College Bur8emeester en Schepenen

Kerkstraat 17

8377 Zuienkerke

tó

VAKANTIE BI] "DE PLOEïTRS"
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SOLIDARITEIT TUSSEN )ONG EN OUD. AL TWINTIG JAÀR.

Ioki ozw. orgafliseert sinds 7980

tijdefis de paasoakafltie efi zomer-

maande kimpefi ooot jofiqerefi il
rusÍhuizen, tehxize loot pelsoflen

fiet eefi haflilicap e psychiabische

instellinge . De kalfipefi ih en éét

week e oindet plqats í heel

Vlaondeten en Brussel, Tijdexs eet

kamp leoen jongeren oafiaÍ 77 iaaí
samen met de bewonets, organise-

efi atifiatie-actioiteitefl ooor hen

en bezotget hen zo een deugildoenile

oaka tie. Ioka olgafiiseett ilit jaar

44 kaflpefi in West-Vlaandere ,

Tijdens een kampweek zorgen de

jongeren voor een echte vakantie'

sfeer in de instelling. Ze doorbreken

het dagelijkse patroon van het leven

van de bewoners. De bewoners

Informatie en inschiiivingen

leven op door de extra aandacht die

ze krijgen van de jongeren, ze kdi
gen de kans om nieuwe sociale con-

tacten te leggen en verruimen zo

hun leefwereld. Bor.endien bevor-

deren deze contacten het zelfu'aar-

degevoel van de bewoners, omdat

ze voelen dat ze voor deze jongeren

nog belangrijk zijn.

In de voormiddag Baan de jongeren

op kamerbezoek bij elk van de

bewoners en geven ze hen extra

aandacht. Ze hebben tijd om een

babbelije te slaan en te luisteren

naar hun lerhaal, ze bekijken foto's,

maken samen een wandelinB, enz.

Na de middag organiseren de )on-

geren een animatie-activiteit vooÍ

de bewoners. Zo nemen de jongeren

de bewoners brjvoorbeeld mee naar

de zoo oÍ naar zee, maken ze samen

fruit- en groentenbrochetten voor

de barbecue, leren de jongeren én

de bewoners hoe ze kunnen dansen

in een rolstoel, zetten de jongeren

een §how oÍ een quiz op poten enz.

's Avonds bereiden de jongeren de

activiteiten voor de volgende dag

voor en hebben ze ruim de tijd om

de belevenissen van die dag aan

elkaar te ve ellen en zich samen te

ontsPannen.

Jongeren moeten minstens 17 zijn

oÍ worden in de loop van 2000.

Deelname is gratis, de instelling

zoÍgt voor kost en inwoon. Joka

sluit een verzeke ng aÍ voor alle

deelnemeÍs.

Provinciaal Nationaal

Caritas West-Vlaanderen

Greta Vervisch

Oostnieuwkerksesteenweg 51

8800 RoeselaÍe

051. /26.56.26

Nathalie Van den Meersschaut en

Karen Vanden Auweele

Liefdadigheidstraat 43

1210 Brussel

17
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Michel Beirens-Erna Willems

0oslendsesteenweg 92

8377 Houlave-Zuienkerke

TeÍnpelhoÍ 65 - 80000 Brugge

Tel.050/31 97 39 - Fax 050/31 1'1 51

ALLE VERZEKERINGEN

BELEGGINGEN

En vooral een vakbekwame service

CDV nÍ 30876

DEMEULEMEE§TER

Polderelectru
Romain Liebaert-Willaert
Heerweg 20 - 8377 l\.4eetkerke

Radio & TV technicus
OFFICIELE PHILIPS DEALER

Eigen hersteldienst: tel. 050/32 03 80

lndustrie Zone Blauwe Toren

Blankenbergsesteenweg 350

8000 Brugge

Tel.:050/31 33 51 - 050/31 78 81

fax:050/31 78 82

GSM:095/54 43 51

Bïhuis: Bruggesteenweg 6

9900 teklo - Tel. 09/377 24 66

ggeUcOED HsrRl,{r&iq,



Wist ie dat 90% van de Vlaamse

Cemeenten een autonome jeugd-

raad heeft?

Na 2 informatieve en voorbereiden-

de biieenkomsten is het zover : ook

in onze gemeente zal een jeugdraad

opgericht worden- De oprichtings-

vergadering zal plaatsvinden op

zaterdag 29 april2000 om 10 uur in

de vergaderzaal van hei gemeente

huis.

Deze vergadering en alle algemene

vergaderingen zijn openbaar

Op de voorbije bijeenkomster $'erd

een ontwerp Bemaakt van de statu-

ten en de afsprakennota, welke op

de oprichtingsvergadering moeten

worden goedgekeurd . Dit zijn offi-

ciéle documenten die in de gemeen-

teraad moeten goedgekeurd wor-

den alvorens de jeugdraad een offi-

ciële erkenning kan krijgen. (statu-

ten : daarin staat wie deel kan uit-

maken van een jeugdraad en welke

doelstellingen en struciuur ze heefti

in de afsprakennota staat de relaiie

en wederzijdse communicatie tus_

sen jeugdraad en gemeentebestuur

beschreven). Er was heel wat

belangstelling vafl de Zuienkerkse

jeugd tot nu toe en we hopen op

nog meer,,,.Daarom nog een kort

woordje uitleg over het hoe en

waarom van een jeugdraad in

Zuienkerke.

De jeugdraad is eiBenlijk een verza-

meling van jongeren die op regel

Wat doet een jeugdraad dan ?

. Een jeugdraad geeft adviezen aan

het gemeentebestuur omtrent

alles wat met jeugdbeleid te
maken heeft. In een aantal ge\'al

len is het gemeentebestuur \ er-

plicht advies te rraten (maahege-

len in het jeugdbeleid).

. Een jeugdraad organiseert zelÍ

ook a.tiviteiten (bvb. fui0.

. Een jeugdraad probeert de

samenwerking tussen verschillen-

de jeugdverenigingen te bevorde

ren.

. Een jeugdraad poogt ook de inte'

resse en de inspraak van jongeren

bij het gemeentelijk jeugdbeleid te

bevorderen.

Hoe zit de jeugdraad in mekaar?

Voor Zuienkerke werd de volgende

stru.tuur voorgesteld

. Er is een algemene vergaderin8:

dat is de verzameling van alle

leden van de jeugdraad die regel

matig samenkomt.

. Er is een stuurgroep die zàl

bestaan uit 1 lid per vereniging

(die door de vereniging zelf

wordt aangesteld) en 2 ongebon-

Dit is sieeds voor de duur van 1

werkjaar. ( van 1/9 tot 31/8)

Het startjaar loopt van 29l'1 tot

31/8/2000.

Hoe kan je lid worden van de

jeugdraad?

- minimum 16 jaar zijn en maxi-

mum 30 jaar en Zuienkerkenaar

en actief in een plaatselijke jeugd-

vereniging of andere vorm van

plaatselijk jeugdwerk.)

-een engagementsverklaring

ondertekenen (dit betekent dat je

je engageert om actief mee te wer-

ken aan een jeugdraad)

- geen politiek mandaat uitoefenen.

Wil je lid rvorden van de

Zuienkerkse jeugdraad dan kan je je

naam opgeven bij de jeugddienst.

Dit kan vanaf heden bij lnez

Goderis op het gemeentehuis. 1o

verdiep Kerkstraat 17. en ten laatste

op de oprichtingsvergadering.

matigetijdstippensamenkomt(bvb. denjongeren.

6 maal per jaar) en op autonome . Uit die siuurgroep wordt door de

manier (onafhankelijk van het algemene vergadering een voor_

gemeentebestuur) zich bezighoudt zitter en een ondervoorzitter

met alle aspecten van het jeugdbe- gekozen die de agenda samenstel-

leid in een gemeente. len (samen met de Eemeenteliike

bediende voorjeugd).
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Child Fo.us, het Europees Centrum

voor Vermiste en Seksueel Uitge

buite Kinderen is operationeel sinds

31 maart 1998.

Het telefoonnummer 110 werkt dag

en nacht, 2!l uur op 24 uur., 7 dagen

oP7

Het nummer 110 werd aan alle

scholen medegedeeld en eveneens

bekend gemaakt in de gemeentelii

ke berichtenkastjes.

Hopelijk heeÍt onze gemeente het

teleÍoonnummer 110 nooit van doen

voor het opsporen van ontvoerde of

verdu aalde kinderen en voor het

signaleren \,an misbruikte en ver-

waarloosde kinderen.

H . C ypers, burgemeesler

BIBLIOTHEEK

1999 was voor de werking van de

bibliotheek een belangrijk jaar Alles

werd in het werk gesteld om tegen

het jaareinde de automatisering te

realiseren. Eind december was het

zo ver. Mei 2 nieuwe pc's konden

we met een gerust gemoed het nieu-

we millennium tegemoet zien.

Alle uitleningen worden voortaan

met de computer geregistreerd. De

leners kunnen nu zelf de publieks-

catalogus raadplegen in het bestand

van Zuienkerke, Blankenberge en

tal van andere West-Vlaamse biblio-

theken.

Voor het afgelopen jaar kunnen we

niet zo'n goede werkingsresultaten

voorleggen.

Mindër Ztlienkerkenràrs màakten

gebruik van de bibliotheek. Het

kÍaal ledenaanial bedroeg 222. Bij

de kinderen en jongeren tot 1.1 jaar

u,àren er 107 inges.hreven en bij de

In de uitleenpost ontleenden de

gebruikers in het totaal 12.478 titels.

ln de jeugdafdeling werden 9.058

boeken onileend en in de volwasse

nenafdeling 3.240. Dat maakt een

gemiddeide van 117 uitleningen per

sessie.

Het lijki een constante te worden in

de Zuienkerkse bibliotheekgeschie-

denis dat er na een jaar t,an stijgen-

de resultaten, telkens een terugval

te noteren was.

De jeugdboekencolleciie groeide

aan met 361 eremplaren en de vol-

$ assenafdeling r\'erd yerrijkt met

198 nieule boeken. Deze 579 aan-

u,insten brachten het totale boeken-

besiand op 6.39-{.

Sedert het begin \ an dit schooljaar

bezoeken, naast de leerlingen van

de gemeenteschool en de vrije basis-

school van Zuienkerke, nu ook de

kinderen ran de Leefschool Akker-

winde Yan Nieu$,munster en de H,

Hartschool van Meetkerke de bibli-

otheek 1 maal per maand in klasver-

band.

De internet pc rverd 56 keer gecon-

sulteerd.

Laat ons hopen dat we in 2000

opnieuw betere werkingsresultaten

kunnen vooÍleggen.
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Thuisbezorgde
maaltijden

Een dienst van het OCMW
Kerkstraat 17 - 8377 Zuienkerke

t 050142.79.98

OCMW

, e &h{i D! roiíè !@n{q ,h ócH

@{



Cpacht€ inrvoner vàn ZuienkeÍke,

Alhoewel het logo aan de vooÍkant splinternieuh is, komt het u misschien al bekend vo,* Àl§,1àtT.isdanbehoort

u tot die mensen die hun dagelijkse post en reclamedrukt{erk toch nog Soed uitPluizen en ook stilstonden bii de

startfolder van onze nieuwe OCMw_diensl thuisbezorgde maaltijden.

Indien u die opborg bijbelangrijke informatie dan heeft u de OcMw-bedoelint ten \oLle bÈSrclrenl (kniPoogjel)

Reeds lang immers probeert het OCMW ook dit zorgpunt binnen de thuiszorg àan te Fakken Bucl8eitàir kan ons

OCMWeeneigen maaltijddienst niet opstarten. EÍ werd dan ook gezocht nàar eerl samenr\ erkLng met een iraiteurdie

op het hel€ grondgebied Zuienkerke maaltijden wou bedelen.

Er werden heel wat traiteuÍs aan8eschreven en ...we vonden blijkbaar "de rlitte merel \ àn.11 1 mei 2000 kunt u

(onder enkele thuiszorgvoon4'aarden) via het OCMW een maaltiid thuis lalen bezorgen Ioor de Priis \ an 200 BEF.

Het OCMW coiirdineert die bedelingen, vol8t die op en zorgde roor dc sPeciaal onderharrdelde priis. Natuurliik

hopen we dat u dit mag aanvoelen als een geslaagde ser\ ice binnen hei thuiszorgPrcie.t van hri C)CNÍW dàt $ e lia hct

SiF aciiveerden.

Ook op het Ylak van de poetsdienst is er belangrijk nieui{sl \'Vaar het OCNÍW nu beschrlt oler iwee halftijdsL'

poetsdames breiden we de dienst ook vanàÍ 1 m€i 2000 uit met nog een halÍtiidse betrekking Dit is dan de laatsie

geco-gerechtigde betrekking waaroveÍ het OCMW beschikte. Ookde taakuitbreiding !an de Poetsdienst is Positief.

Hopeliik kunnen we hieÍmee bij enkele thuiszorgbehoeÍtige inwoners de driÍigende Foetshulpzoektocht stoppen u'ant

de wachtlijst was lang ge{,orden!

We Íoeien met de riemen die we hebben maaÍ we rceien dan ook krachtig met alle hens aan del onder het motto:

Uw welzijn thuis, onze zorgl

Voorzitter OCMW ZuienkeÍke.

Bernàrd De longhe

@,(



De folder kreeg u thuis en beschriift heel gedetailleerd wat de service inhoudt en hoe u er gebruik kunt van maken.

We houden eraan in 't Polderkrantje de belangrlikste punten weer te geven in de hoop dat iedereen dan zeker op de

hoogte is van die nieuwe dienst.

De nieu('e dienst'thuisbezorgde maaltiiden' richt zich kÍ alle Zuienkerkenaars die niet in staai zijn om een warme

maaltijd te bereiden.

De bestelde maaltijden kunnen elke dag (behah'e op rvoensdaË) door een traiteur tussen 9u0O en 12u00 bij u thuis

worden gelererd. Voor de dinsdag kunnen er wel twee maaltijden besteld worden met een ander menu roor de

woensdag.

De maaltijd wordt koud geleverd in een metalen schotel en bestaat uit een hoofdschotel en soep. Hij kan Í,orden

opgewarmd in de microgolfoven, oven of in uw eigen potje op het vuur. Pcr maaltijd betaalt u 200 BEF.

Voor inivoners met eenbeperkt inkomen €n een laa8 KI voorziet hetOCMW een toelage van 10% van de kostprijsl

Mlt u een beÍoep doen op dit nieuw initiatief van het OCMI!? Neem dan contact op met de sociale dienst OCMW

Zuienkerke. Indien u in aanmerking komt yoor deze diensh erlening onh angt u een iidkaart. Eenmaal in het bezit

van deze lidkaart kunnen de bestellingen verder rechtstreeks mei de traiteur gebeuren.

lndien u echt geinteresseerd geraakt, leest u best de thuisbezorgde folder nog eens na.

Nog vragen of onzekerheden waarmee u zit? De sociale dienst van het OCMW zal u graag de nodige inlichtingen

geven. Een simpel telefoontie tijdens hun kantooraanweziBheid kan heel verhelderend werken.

Sociale dienst OCMW ZuienkeÍke, KerkstÍaat 1Z 8377 ZuienkeÍke, tel. 050142,79,98

THUTSBEZORGDE IíAALTTTDEN, EEN NTEUWE DrENSï VAN HËT OCl.lW!



Vanaf 1 mei 2000 wordt de OcMw-poetsdienst uitgebÍeid met een halitiidse betrekkirS. Dan beschikt het OCMW

over drie poetsdames in een halftijdse betrekking.

Wellicht zullen we er zelfs dan niet in slagen alle aanvragen tebehandelen wantde wàchtlijsten worden bij alle diensten

steeds maar langer.

Het OCMW probeert wel de meest dringende en meest thuiszorgbehoeftige situaties voor te nemen. In overleg met

andere poetshulpdicnsten probeÍen we anderen ook àan een Poeishulp te helPen.

We zullen voor het wachten toch steeds op uu begriP moetcn rekenen-

INHOUDELUKE TAA(VERRUIMTNG VAN DÉ POETSD:ENST

Ook \ irna f 1 mei 20(Xl starten r\ c met een i.ts \ ('rru imdc .lrnP.lk \ .ln de Poetsd iensi. Er kunnerl \'anaf dan

kleine, weloms.hrev€n huishoudelijke taakies g('\ r.r.rgd v\ ()rilcrl ir.n !le Poeis\ rou\\'. Enkele ptlntjt's ciie

hierondcr !allen zijn b.r. hrt opnrakcn r .ln bcdr]L'rr, ophang,en I .u de \1'ns cn hei oPr\ arDrcn v.rn eell bcreidt'

maa]tijd,...

Allc po.tshulpg.'brlriker. worilcrr daarvan intiividrrcr.l Lrp cle hor)gtc gcbÍacht en /rllerl .la.1r\'oor ook het

nieur,,,e poeishulpregl.rnl:ni ondcÍt('kenerl Uicr\tr.rt.rkerrTulleniniiidnàtuurlijkin.ftr.kkomenlande

MMC - DE SOCIALE TAXIDIENST VAN HET OCM\,V

Graag herinneren we er u aan dat het OCNÍW een beslissing nam om met 5 BEF/Per kilometer tussen te

komen in de MMC-verplaatsing yan in\,voncrs met een laag inkomen. Vri,willige chauffeurs brengen u

van thuis tot op de plaats van uu bustemming... t'n terug natuurlijk!

Nood aan meer mobiliteit? Bcl na.rr de sociàle dienst \'an het OCMW!



VOTWASSENEN

INTORMATIEVT BOEKEN

TITEL

Basiscursus Excel 2000

De kunst van mehndi

De laatste uitdaging

De val van Eros I over seksuele armoede vandaag

Handboek ingrediënten uit de hele wereld

Handboek positief opvoeden

ROMANS

TITEL

Zonsverduisierin8 boven Brug8e

Vermoorde schuld

De biechtspiegel

Ebbenhout : Afrikaanse ontmoetingen

Thuis en nog veel verder

De broederschap

AUTEUR

Gerrit Bruijnes

Sumita Batra

Betrand PiccaÍd en Brian Jones

Ronald Commers

Francois Fortin

Ciel Heintz

AUTEUR

Vic De Donder

Ruth Rendell

Bart Plouvier

Ryszard Kapuscinski

Willem Vermandere

John Crisham
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Leeglan.lstraat 15
8377 l.uenkerke

Rationeel
energiegebruik ?

Ook voor u.

\t
tmeuro

uw energieadviseur

KE
TIJINEN

FREDDY
YAN RYCKEGHEM
AAIII,EG Ttr[ OIIDIIRIIOI'D

Leeglandstraat 20 ti377 Zuienkerke
Tcl. 050/31 16 50 Fax 050/31 98 7l

a
zrr,EBurrrurvrrÍe ip 't lfOekstje

Nieuwe sieenweg 64 - 85?? ZuieDkerke - tel. 050/41 19 66

Dagolijks op€n van ? u tot l2 u 30 etr vm l5 u 50 tot I9 u
op ZoNDÀG doorlopend open var ? u tot 15 u.

$oent€!, fruit, k8as, charcut€de, kaasplanken, fruiímandetr, biermandetr,

érote keus w!rcD etr st€lke &anlen - dagetijks vsnef ? u hood,
boterkoeken er1 paiisserie - klaÀten, tijdschiften en wgnskaEJten

o
ETEIts



DERDEWERELD

Vandaag heeft WATER in Mozambique een rampzalige betekenls.

Mor8en moet WAIER opnieuw het symbool worden van leven en ontwikkeling.

Daarom steltOxfam - solidariteit voor:

EEN VRIJWILLICE SOLIDARITEITSHEFFING VAN l()(] FR PER WATERKRAANTE

in uw wonin8, ten voordele van de wederopbouw in Mozambique.

PCR 000 - 0000028-28
van Oxfam- SolidariteiL "904Tl Solidariteitsheffing"

We geven hier nog eens de rekeningnummers van andere organisaiies die Mozambique helpen:

RODE KRUIS

UNICEF

000- 0000025-25

000- 0000055-55

ARTSEN ZONDER GRENZEN ()O(]. 0000060.60

CARITAS 000- 0000011-,11

CIFTEN VANAF 1,O()O FRANK ZIIN FISCAAL AFTREKBAAR.

SPORT ^EN VRIJE TIJD

Martin Schouteeten, een landbouwer uit
Nieuwmunstet heeft in februari van dit jaar voor de

tweede maal de alternatieve ElÍstedentocht in

Weissensee in Oostenrijk uitgesi:haatst.

Op tl februari kwamen ze met 1700 deelnemeÍs aan de

start en de temperathur bedroeg -7"C.

Slechts 350 deelnemers bereikten de eindstreep. Martin

deed er àcht uuren \ijfrig minuten o\er, een uur min-

der dan vorig jaar.

De wedstrijd verliep gelukkig zonder incidenten, maar

de dag eNoor vielen er twee doden.

Een schaatser kreeg toen een hartstilstand en bij het

afsluiten van de controle zakte er een auto door het ijs

waardoor de chauffetr verdronk

Wat deze prestatie van onze dorpsgenoot nog indruk-

wekkendeÍ maakt , is dat MaÍtin schaatst met een

kunstknie.

Eén droom zou hij nog graag in velvulling zien gaanl

éénmaal in zijn leven de echte ElÍstedentocht in
Friesland uitrijden.

Martin, we duimen alvast vooÍ je en hopen samen met

je dat je de komende winter geselecteeÍd wordt en dat

het stenen dik vriest.

op de Íola: Moiin Schouleefen in valle octb
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ZONDAC 14 MEI 2(]OO

INSCHRIIVINC

DEELNAME

AFSTANDEN

START

AANKOMST

TROFEEEN

ANIMATIE

in het sportcentrum, Oude Molenweg te

Meetkerke (aan de kerk)

vanaf 8 tot 15 uur

40 bef.

7, 12,20 en 28 km.

start vanaf 8 uur in het sportcentrum te Meetkerke

Sportcentrum Meetkerke

Er zijn prachtige groepstroÍeeën voor

groepen vanaf 20 deelnemers.

Bremers straatmuzikanten van 13 uul tot 16 uur

De inrichting is in handen van de Sportraad vzw.

(VWJ. nÍ.215) mmv het Gemeentebestuur en Bloso

INLICHTINCEN

Alain De Vlie8he

Nielrwe Steenweg 404

tel.41.55.42

Voor de 3lste editie van de

Internationale Tweedaagse van

Blankenberge mikken Luc Henau

en zijn ploeg medewerkers op

10.000 deelnem€6.

Castland is deze keer Duitsland.

. Keuze uit veÍs(hillende aÍstan-

den

Deelnemers aan de 31ste

Internationale Tweedaagse hebben,

afhankelijk van hun mogelijkheden,

de keuze tussen de familiale polder-

wandeling van 6 of 14 km, de spor

tieve wandeling van ongeveer 24

km en de lange afstandswandeling

van 42 km.

. Hoe inschriiven ?

Wie vooraf inschriift, betaalt 250

frank, de dag zelf300 frank.

Inschrijven kan van 1 tot 30 april

2000 in het VW- Blankenberge (tel.

050/41.22.27) of door overschrijving

voor 21 april op bankrekenin8 001-

31,77726-82 van IIy'V- Blankenberge

met vermelding " 2-daagse". Men

kan ook een Sekruiste Eurocheque

of een internationale postwissel in

een gesloten envelop opsturen naar

VVV-Blankenberge, Koning

Leopold III -plein, 8370

Blankenberge.

. Informatie

VZW Tweedaagse van Blankenberge,

Rerum Novarumsiraat 4,

8370 Blankenberge,

Íax.050/41.E4.68

Frankv Coethals

Meetkerkestraat 6

8377 Zuienkerke

tel.41.81.87
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Op zondag 7 mei zullen de

Kerkstraat en de Nieuwe Steenweg

weer het toneel vormen voor wan-

delaa$ en marktkramers.

Prondelaars kunnen dan hun twee-

dehandswaar aan de man brengen.

Een standplaats van 6m' kan

gehuurd worden aan de democrati

sche prljs van 300 frank.

Reserveren op het Bemeeniehuis,
rekendiensL iedere werkdag tussen

9 en 12 uur. Ambachtslui zullen

voor het gemeentehuis de sfeer van

vroegere tijden doen herleven.

Een smid, een $,olkammer, een

schaapsscheerder, een netten

vlechter, touwdraaiers en kantklos-

ters zullen u op de tonen van

BremeÍs stadsmuzikanten hun

ambachtskunst tonen.

Enkel nog de zon en het belooft een

aangename dag te woÍden.

SE/VIORE/V

Een gevoelig punt voor de KBC

(Kristelijke Bond van Gepensio-

neerden) r'an Zuienkerke is hei

openbaar venoer.

Op vorige al8emene vergaderingen

werd de moeilijke bereikbaarheid

met het openbaar vervoer naar zie-

keniuizen & bejaardentehuizen in

Blankenberge en Brugge reeds aan-

geraakt.

Die vraag werd reeds meerder

malen, samen met andere vanuit de

bevolking van Groot-Zuienkerke,

schriftelijk aan "De Lijn" gesteld.

Het antwoord was telkens negatieÍ.

"De Lijn" onderzoekt namelijk de

rentabiliteit.

Op de algemene vergadering van

KBC in het najaar van 99, werd het

pÍobleem besproken van de uurre-

geling van de bussen die

Zuienkerke-dorp aandoen.

Men vroeg het gemeentebestuuÍ

ook deze keer om iussenkomst bij

"De Lijn".

Het Bemeentebestuur achtte het

nuiti8 ecn vragenlijst te richten aan

alle mensen uit Zuienkerke dorp
(1 binnen de agglomeratieborden).

Er werden 250 FORMULIEREN aan

huis besteld.

We kregen er 45 terug.

Op 6 FORMULIEREN vonden we

dat het gezin GEEN gebruik maakt

vàn de Lijnbus en dat ook in de toe-

komst niet zal doen-

Op 3 FORMULIEREN \.onden we

als antwoord dat hei gezin GEEN

gebruik maakt van de bus, maar dit

wel zou doen in de toekomst indien

de bus het dorp frequenter zou aan-

doen.

Uit de Íesterende 36 FORMULIE-

REN (allemaal van gezinnen-

gebruikers) leerden we wat volSt :

. 8 pe$onen zijn tevreden met de

huidige situatie;

. 15 personen zijn daBelijks gebrui

ker en vroegen het volgende oÍ

hadden opmerkingen.
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Àantal personeí /
gezin

Uurregeling

i Brugge t Bl'ge Beide richtingen Opmerkingen

2p. morgen -middag

- avond

1p. 9 en 13 uur

2p. 1.1 u 17à 18u

3p om de 2 uur abonnement iets

goedkoper

1p. 13.20 ! /16.2A]u/

17.L5 'r

13.15u/16.15u/

18.15 u zat. 9.15 u

3p. 10u -14 u - 119 u

1p. 3xd/ vooral zaterdag

1p. 7u - 13.30 u maandag om 16 u

is de bus te vol

1p. 13u 18.15 u

Besluit : Voor de 15 dagelijkse gebruikels die am ultr- ianpnssifig aragen knil geen ur00g flaat ééfi gezamelijke uurueranderifig

tetuggeuonden uo )en

. 11 personen zijn wekelijkse gebruiker

Besluit: e/ komt geefi bEailde dog fioar ooor uit de wekelijkse Bebtuike$.

9 & 1,4 ur kofil neesl oooï als ul1,pl\ndetifiB efi dit h beile tichtingefi.

Aantal peÍsonen /

8€zin

UurÍegeling

{ Brugge + BI'ge Beide richtingen Opmerkin8en

1p. 14 uur

1p. 9-1013-14-20 uuÍ 7.05 i.pv 7.18 u

1p 14 uur AZ aandoen en bus

terug om 16.17 uur

1p. 9 uur 8.30 uur

1p. 9 -14 uur 10 -14 uur

2p. 14.30 uur AZ en Blanke[berge

ziekenhuis aandoen

2p. frequenter

2p. om het uuÍ
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Àantal personen /
gezin

Uurregeling

t BÍugge + BI'ge Beide richtin8en Opmerkingen

1p. zaterd- 1411.

Zp. 14- 18 u. 15u

1p. 10u 14u

1p. alle bussen tot in dorp vraàgt om nieuw

uurrooster in elke

brievenbus

2p. 14 uur

4p. 10 -1.1u 11u.

1p. 12 u.

1p. 13.30 u.

3p. 10u l4 u.

1p. 1't u.

1p. 9u

1p. 14 u.

. Enkele malen per maand : 19 PERSONEN

BËSLLIIT: ttoot de '19 percane die s?oradisch de b s Sthuiken lijkt tttl bus o t l 4 uur in beide richltuge hel beste

Regelmatig kwam de opmerking om de uurregeling van het schooljaar aan te houden oP zaterda8 en in de vakan-

tieperioden.

De resultaten van deze enquéte werden doorgestuurd naar "De Lijn". Wij hopen met de bevolking - oP een gun-

stig antwoord.

leaflni e SanijtL

Dankzij een initiatief van de minis-

ter en De lijn, kan U 65-plusser gra-

tis Bebruik maken van alle bussen

en trams van de Lijn.

In de loop van de maand oktober

2000 ontvangi elke Zuienkerkse

65plusser een 65+ kaart.

U hebt tL nl een jnnribonnene t bii dc

Lij T

Uw abonnement zal voor de reste-

rende loopiijd terugbetaald worden,

vànaf de dahrm dat u het inlevert.

U kunt zi.h wenden tot de dienst

abonnementen van De Lijn, Nieuw

poortsesteenu,eg 110, 8400 Oostende,

Infonummer: 059/56 53 53 .

Hor gebruikl U de 65+ knotl ?

Persoonlijk

De 65+ kaart is persoonlijk. Enkel u

mag ze B€bruiken. Op írauduleus

gebruik staan strenge boeies.

Celdigheidsdutlr.

De kaart is geldig toi 31 december

2002. Bewaar de kaart dus goed en

neem ze mee telkens u er Sratis oP

uit wil met De Lijn.

Meer tnÍa oaer de 65+ kiarÍ?

De Lijn West Vlaanderen, inÍonum-

mer 059/56 53 53

De Vlaamse infolijn:0800/3 02 01.
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Ideeën moeten (soms lang) rijpen

voor ze gerealiseerd worden. zo

was het ook met de organisatie van

de seniorennamiddag : we wisten

ongeveer wat we wilden, maar !!e

wisten niet hoe het kon en hoe het

moest,

Gesteund door het enthousiasme

van de stuurgroep van Roefel, aan-

gevuld met nog een drietal nieuwe

mensen, gingen we van start,

De dagindeling zag er als volgt uit :

1,1 u 30: t erwelkoming met kofÍie,

gevolgd door een verrassingsbe-

zoek. Inderdaad, bij de start van het

project wisten we helemaal niet

hoeveel seniorcn er zouden deelne-

men, maar ook niet waar we terecht

zouden kunnen voor een bezoek.

Dit laatste werd een moeizame

zoektochL nu eens waren we te laat

met onze aanvraag, dan weer schik-

te de dag of het uur niet, of was het

een heel drukke periode voor het

betreffende bedrijf. Tenslotte von-

den we toch voldoende bezoek-

plaatsen. De 120 deelnemers kon-

den zelf geen keuze maken, maar

we hielden - volgens "godsvrucht

en vermogen" - rekening met hun

interesse, hun mobiliteit en deelne-

mende kennissen. Dat hebben we

alvast echt betracht.

slechts aan een gedeelte ert,an- Er

waren alweer 120 deelnemers voor

het warme avondeten. Wie aan de

hele namiddag deelnam betaalde

350 bef.

Joris Verlinde "accordeonist" zorg-

de voor de muzikale achtergrond en

bracht er ten gepaste tijde de sfeeÍ

in met een klucht en een kwinkslag.

Sommige senioren kregen al tijdens

het aperitieÍ te pakken en waagden

zich op de dansvloeÍ

Het was niet vroeg meer toen we -

moe maar tevreden - de deuren van

de sportzaal sloten.

ap de fota: enkele senioren ap bedrijfsbezaek

Het weer zat niet mee. Op het laat-

ste nippertje kon het bezoek aan een

baggerboot van de firma Decloedt

uit Zeebrugge niet doorgaan en

toen was er eventjes paniek. Maar

problemen kunnen en moeten nu

eenmaal opgelost worden en zo

werd die groep onder de andere

verdeeld.

Met eigen ve oer, in groepen van

zowat 20 personen veÍtÍokken de

senioren naar volgende plaatsen: in

Jabbeke stelde Diapal en de sigaÍen-

fabriek Bogaert zijn deuren open.

De brandweerkazerne en het

Klooster van de Zusters van St.- Jan,

beide te Brugge, werden bezocht.

Richting Blankenberge vonden we

de Koffiebranderij Carantos en

Pluspoint Graphic Croup bereid om

mensen rond te leiden in hun

bedrijf. Toen de mensen rond 17 uur

terugkwamen waren we allen echt

tevreden over de interessante

bezoeken. Wederzijdse ervaringen

werden uitgewisseld, en na de eer-

ste aperitieÍ begon het geluidsni-

veau alvast merkelijk te stijgen.

Hei stond ledereen vrij om aan de

Sanse namiddag deel te nemen oÍ
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Dankzij de actieve en enthousiaste

stuurgroep, de dag zelf bijgestaan

door talrijke vrijwilligers die de

handen uit de mouwen staken, de

Iogistieke en financiële steun van de

gemeente en de bereidwilligheid

van bedriiven en instanties waar we

te gast waren, ziet de ganse Ploeg

het zitten om te weíken aan een

tweede editie.

Er werd een evaluatievergadering

gehouden, waar ook de "kinder-

ziekten" behandeld werden. De vo1-

Bende keer wordt hei dus - mini-

mum even goed, dat is beloofdl

leannine Samijfi

TERE/VIGI]VGSLE\IE]V

Als aanloop naar Zuienkerke ker-

mis: op vrijdag 23 juni 2000 wordt

een avondmarkt ingericht door de

Nationale Marktkramersbond van

Roeselare & West-Vlaanderen in

samenwerking met het Feestcomité

Zuienkerke.

De ver€nigingen ( zond€r Politieke

of ideologische strekking) & hande-

laaÍs van grooFzuienkeÍke, die eÍ

belangstelling voor hebben, kunnen

kosteloos deelnemen aan de avond-

markt mits de voorzitter/secreta s

van het Feestcomité tijdig te contac-

teren,

Waltet Ve eye, lel. 0 50 /1'I.28.82

Huberl Bonle, tel.050 /41.28.06

De bloedinzamelingen te Zuien-

kerke brengen vier maal per jaar

heel wat mensen op de been, niet

alleen uii onze vieÍ deelSemeenten,

maar ook heel wat bloedBevers uit

de buurgemeenten en dan vootal

uit Brugge en Blankenberge.

Als wij - de bestuursleden - die

mensen vraSen wat hen naar "de

buiten" lokt, zeggen ze: de Semoe-

delijke sfeer en het vriendelijk ont-

haal. Dit streelt uiteraard onze ijdel-

heid, maar we willen er ook ons

best voor doen om de donoren NET

dai TIKKELIJE MEER te bieden.

Het komt er in de eerste plaats op

aan dat de mensen bloed geven,

maar we hebben wel echt graag dat

ze dat hier doenl Waarom?

Waarschijnlijk gewoon omdat je

fanatiek wordt wanneer je je voor

ieis inzet.

En toch telden we een terugval in

het aantal giÍten van bijna 7ol, in

1999 vergeleken met 98. Die nega-

tieve cijfers brachten bij ons een

gewetensonderzoek teweeS. Het is

duidelijk dat het Rode Kruis als-

maar strenger wordt, soms tot onze

gÍote ergemis, maar wij zien eiSen-

Iiik wel in dat die normen enkel die-

nen om zowel de patiënt als de

donor te beveiligen ( het heeft

immers geen zin dat iemand met

bloedarmoede blijft bloed geven tot

hij er zelf moet kijgen).

Het Belgische bloed is trouwens

van heel goede kwaliteitl

Naast die strengere normen moet

het bestuuÍ van de vriendenkring

ook eens in eiSen boezem kijken:

wij maken wellicht wat minder PÍo-

paganda, maar Seraken ook wel

wat uitgeput van mogelijkheden

om donors te werven.

Nu doen we via dit kanaal to.h

weer een oproep: het lijkt misschien

ver van je bed, je denkt wellicht dat

er anderen genoeg zijn die bloed

geven, maar als je Plots in een zie-

kenhuisbed ligt, als je plots bloed

nodig hebt van een bloedgroeP die

niet voorÍadi8 is, dan zou het Pro-

bleem wel heel onverwacht en met
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hoogdringendheid op je af kunnen

komen,

Dan zou jij ook r€kenen op het soli-

dariteitsgevoel van anderen!

Als je gezond bent en in aanmer-

king komt om bloed te Beven, zouje

het dan toch niet eens wagen?

Wie zich een beeld vormt van een

bloedgever als een martelaar, die

willen wij helpen om tot andere

inzichten te komen:

Ieder jaar houden wij een groot

feest. Wij zetten eerst de ge,.ierden

in de "bloemetjes", genieten allen

samen van een lekkel souPer en wie

wil kan zich nog tot in de vroege

uurtjes op de dansvloer wagen. Wie

vereremerkt is, wordt Sratis uitge-

nodigd op die avond, als wie (ook

al was het maar e€nmaal) bloed gaf

in het afgelopen jaar betaalt 400 Bef

voor het ganse menu (aperitief

inbegrepen). We hadden dit jaar

heel wat gevierden zoals u hieron-

der kunt lezen.

We beperken ons in de opsomming

tot de in\,r'oners van onze gemeente,

- Ontvingen een erkentelijksdiplo-

ma voor l0bloedgiften:

DE PRE MARIA

DEVISCH CEERT

D'HOEDT GUIDO

DHONI KRISTINE

FAUCHE ASTRID

GARDIN ERIC

HOLEMANS INGRID

JONCKHEERE ELS

VANDENBRUANE LUC

WEYTS JORIS VERHAEGHE THERESE

WILLE ILSE VERHEYE CHRISTINE

WYBOKELLY VERSYCK CHRISTEL

WILLEMS CEERT

Ontvingen een legpenning van WYBO ARTHUR

erkentelijkheid "De Pelikaan" voor

20 bloedgiften:

BOUSSY EDDY

BULIINCK CARINE

CLAERHOUT CEERT

DAVID ACNES

DE CMNDE DORINE

DEMEYERE JACQUES

DENDOOVEN NADINE

DESPLENTER PIERRE

DEWULF ROMAIN

FOCKEDEY CREET

GOETHALS]ENNY

IGODT INCRID

MARLY WERNER

MAERTENS DIEDERIK

MOERMAN JAN

RABAEY ANN

ROTSAERT ERIC

VAN KERREBROUCK HERMÀN

VANAUDENAERDE RIK

VANDE KERCKHOVE FRIEDA

VANDEVELDE BETTY

VANLEENE FRANS

- ontvingen een erkenteli)kheidsme-

dailler bronzen kenteken voor 40

bloedgiÍten

BULIINCK MARNICK

KEIRSE MARLEEN

VAN VOOREN MICHEL

VERHELST PETER

' ontvingen een erkentelijkheidsme-

daille: zilveren kenteken voor 60

bloedgiften

DE CEETER RENE

VANDEWALLE HUBERT

- ontvingen een zilvercn medaille

van verdienste voor 100 bloedgiften

VAN BELLE ROMAIN

- ontvingen een speciaal getuiS-

schift en een specraal aandenken

voor 65 jarigen

BODE AGNES

ap de fafo : De gevieícle Agnes Bode meÍ erc voarzillet Romuold Willem.
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De data van de inzamelingen staan

steeds in de aativiteitenkalender

van dit informatieblad en ook Íuim

vooraf oP de Semeentelijke aankon-

DE VRIENDENKRINC VAN BLOEDCEVERS VAN ZUIENKERKE

VLRHUURI ( I IA]\,,ÍIAC\ ECLATE\ VOOR UW FEFSl]T5

IÍ ichtingen: J. VAN THOURHOUI ' SAMIJN tel. 050/41.19 35

digingsborden.

Kunnen we je echt niet over de brug

krijgen? Ja toch ......

Namens het bestuur van de

Vriendenkring,

Iennnifie Saniin.

VETLIGHETD EN GEZONDHEID

We hebben er allemaal belang bij .-.

en we kunnen er allemaai iets aan

doenl

Vrijwel dagelijks verschijnen er alar-

merende berichten in de Pers over

de aftakeling van ons leefmilieu

Kunnen wij individueel iets doen

aan de vervuiling die onze gezond-

heid bedreigt? Zeker en vast.

Uiteraard hebben de openbare

instellingen, de ondernemingen en

de autoriteiten daadn een belangrij-

ke rol te spelen. Eigenlijk kan ieder-

een op een doeltreffende manier bii
dragen tot de verbetering van het

leefmilieu. Hoe? Gewoon door wat

dagelijkse gewoonten te verandeten.

We geven enkele voorbeelden.

AutoveÍkeeÍ en luchtvervuiling

Het autoverkeer blijít de voomaam_

ste bron van luchtvenuiling in ste-

delijke gebieden. De stadslucht

bevat inderdaad meer dan driedui_

zend vervuilende stoffen, waarvan

sommige kankerverwekkende zijn.

Reden te meer om eens de tram of

de metro te nemen....of om de auto

te laten staan, als u maar enkele

honderden meters verder moei zijn.

Want stappen is bovendien goed

voor de gezondheid.

Passief roken

Wist u dat tabaksrook de loornaam-

ste bron van kankerverwekkende

stoffen in Sebouwen is? Als familie-

leden, collega's of vrienden in uw

omgeving roken, moet u hen el

bewust van maken dat ze hun rook-

gedrag niet mogen opleggen aan

anderen. Er kan een lokaal gereser_

veerd worden voor hen, of beter

nog, ze kunnenbuiten gaan roken.

Rook inademen van anderen is niet

enkel hinderliik, het vormt ook een

risico voor de gezondheid. Passief

roken verhoogt inderdaad het risico

op kanker bij niet-rokende medebe

woners en is \rerantwoordelijk voor

een to€name van hart- en vaatziek-

ten en aandoeningen van het adem

halingsstelsel.

Àfvalverbranding

Sommige stoffen die de afvalver-

brandingsoven uitstoten zijn kanker_

veNekkend. Er bestaat evenwel een

eenvoudige en doeltreffende metho-

de om de te verbranden afvalberg te

verminderenr sorteren en recycleren,

Doe mee aan selectieve oPhaling

(papier glas, klein gevaarlijk aÍval

enzo\,oort)l Zo draagt u in grote

mate bii tot een belangrijke vermin-

dering van het te verbranden afval

en tot een verbetering van de lucht_

kwaliteii.

In dezelfde optiek verbrandt u best

Been afval in de tuin! Daardoor

komen er in de lucht en in debodem

dioxines en zware giftige metalen

terecht.
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Voor kankerpatiënten is een louter

medische behandeling vaak niet

voldoende. Ook hun levenskwali-

teit verdient aandacht, zowel wat

het fysische als het psychische zelf-

beeld betreft. Niet zelden ve$toort

de aftakeling van het lichaam

immers het psychische evenwicht

van de patiënten.

De BFK (Belgische Federatie tegen

Kanker) helpt met een opleiding

voor schoonheidsconsultes, gericht

op een aangePaste schoonheidsver-

zorging voor alle kankerPatiènten.

Zij kunnen schoonheidscheques

aanvragen bij het BFK om de tus-

senkomst van een 8e\rormde
schoonheidsconsulente mee te beta-

len . Meer inÍormatie bij mevrouw

Cathy Declercq, Belgische Fedeíatie

tegen Kanker, Leuvensesteenweg

479,1030 Brussel.

Tel .02/733.68.68

Fax. 02 / 734.92.50

BURGERLIJKE SÏA]VD

WOUT GOËMlNNE, zoontje van

Boivin Brigitte en van Coeminne

Peter, geboren te Brugge op 21

januari 2000.

HANNE DEYO5, dochtertje van

Goderis Kathleen en \,an Devos

Frankie, geboren te Oostende op 31

januari 2000.

MAXIM LAMPAERT, zoontie van

Lannové Petra en van LamPaert

Gino, geboren te Oostende op 2

februari 2000.

TOON LÉGEIN, zoontie van

Demeester Hilde en van Legein

Frede ck, geboren te Bru8ge op 24

februari 2000.

PIETER BEIRENS, zoontje van

Mikisz Heidi en van Beirens Koen,

geboren te Brugge op 22 maart

2000.

Wlj wensell Waul, Hanne, Marim ,

Toon en Pieter een lang, gezond en

gelukkig leren toe!

VANDILLE SONIA, geboren ie

Brugge op 16 oktober 1965 en

MOERMAN ERIC, geboren te Bru88e

op 25 apiil 1961, gehuwd te

Zuienkerke op 22 januari 2000.

TAURYSSEN WINDY, geboren te

Brugge op 11 februari 1977 en YER

SCHÈURE IHEOPHIEL, geboren te

Brugge op 3 maart 1971, gehuwd te

Zuienkerke op 28janua 2000.

CLYNCKE MARIE, geboren te

Brugge op 25 oktober 1957 en HAEN-

T/ES YYÉs, geboren te Brugge op 25

augustus 1955, gehuwd te Zuien-

kerke op 14 februari 2000.

COUDEVILLE LIEVE, geboren te

Blankenberge op 24 juni 1972 en RIL-

LMANN MARC, geboren te

Annweiler am Trifels op 17 maari

1973, gehuwd te Zuienkerke op 17

maart 2000.

ANECA KATIA, geboren te

Blankenberge op 26 aptil 1967 eÍ\

YANDÈN BROUC(É GEÈRT, gebo-

ren te Knokke op 14 november 1968,

gehuwd te Zuienkerke oP1 aPril

2000.

Profcial adl1 de io ggehuwden!
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V.4N MASSËNHOYÈ CYRIEL,

geboren te Houtave op 7 november

1911, r,!onende te Houtave en over-

leden te Zuienkerke op 6 februari

2000, weduwnàar vàn

Demeulemeester Codelieva.

DE WAECEN.AERË SUZANNE,

geboren te Lissewege op 11 oktober

1925 wonende te Zuienkerke en

overleden te Blankeflberge op 29

januari 2000, weduwe van Van

CoillieJerome.

STRUBBË ZOE, geboren te

Varsenare op 20 autustus 1905,
'!r,onende te Nieuu,munster en over-

leden te Blankenberge op 29 januari

2000 , weduwe van Demeyere

Isaacq.

LANNOYÈ MARIA, geboren te

Oostende op 19 november 1903,

wonende te Zuienkerke en overle

del1 te Zuienkerke op 10 maart

2000, weduu,e van Maly Alphonse.

5?.4EIËNS M,4RCUERI?E, geboren

te Dudzele op 24 mei 1910 , $,onen

de te Zuienkerke en overleden te

Zuienkerke op 30 maart 2000,

weduwe van Vande Rvse Cvri11e.

Wil hiedelt de fiabestnandefi on2e deel-

11Ct1ti1g nn]1.

MARCELLA PAEPE EN CAMIEL DE DECKER

Op 18 februari 1950 trouwde

Camiel De Decker uit Zuienkerke te

Damme met Marcella Paepe.

Marcella was al vlug ingeburgerd

aangezien ze hier meteen een café

kwam uiibaten. Ze deed dit gedu-

rende 12 jaar De jubilarissen bewa-

ren een heel goeie herinnering aan

die tijd. Ze vierden hun gouden

jubileum op 5 maart. Profi.iat en

blijÍ nog lang en gezond samenl

IlfiIIfrÀ
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CECI'E PARTON EN LUClEN MELILEMEESTER

Op diezelfde zaterdag 18 februarj

van 1950 traden Lucien

Meulemeester en Cecile Parion in

het huwelijk te Meetkerke, waar ze

nog steeds wonen.

Wegens gezondheidsredenen werd

de viering van hun gouden bruiloft

uitgesteld tot de 25ste maart.

We hopen dat de lente Lucien er

weer helemaal bovenop helpt, en

wensen het gouden paar nog vele

gelukkige jaren toe.

wij feliciteren al deze jlbílarisstn

Zu ie n ke I kse ge fi tetlscllnp.

uenseil htn nog t'clr: iaren "sanrcfi' loe, ilt gocrle Sezon\lheid en ill o ze

Jtl

StaÍ Cardon, die in de Kerkstraat te

Zuienkerke woont, is dit jaar 60 jaar

s.hutter op de liggende wip. Op

zondag 30 april 2000 Beeft hij in het

lokaal "De Nieuwe Blàuwe Toren"

te Zuienkerke een jubileumschie-

ting op twee liggende wippen met

gratis meer dan 4.000 bef. prijzen,

en een inleg van 150 bef. Als je een

gaai afschiet krijg je 130 bef. ierug,

de rcst is voor de pijlenraper.

En natuurliik een reuze tombola

met meer dan 50 mooie prljzen.

Mi konden niet nalaten een bezoek

te brengen aan Staf, en als je zijn

living binnenkomt kun je er niet

naast kijken : een kast \,ol trofeeèn,

foto's van de Sire in \,ol ornaat, tin-

nen teljoren, alles ademt de liefde

voor de edele kunst van het boog

schieten.

Hoe word je schuttet en welke spe-

ciale vaardiBheden moet je daar-

voor hebben, was mijn eerste vraag.

"Ifi 19i6, ik ir,os loe 16, nochl ik Ee

tÍ I)ader pijbn en bolle rnpefi h het

taen,utlq laknnl 1,nn de handbooggilde

'Hn]1d it1 Htttld' te D dzele bij

NoÍreda te. Ik krceg t ssefldoor eett

boog cn ual pijlen uon ijtl b re , ett

ik uas gcbcic tloat de tfiicrcbe. ltt
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legenslellfug met nu kofiden uij il1 díe

tijd niet ,ret ,itoliegen, en zochtefl uij

Ltertier tlichl bij h]lis.

Het spoitieve gebeuren lag zoals

vele andere zaken, stil tijdens de

oorlog, maar na de bevÍijding

kwam Staf op kuissnelheid. Zowat

overal in West- en Oost-Vlaan-

deren, waar een liggende wiP

siond, was hij present om zich in de

prijzen te schieten.

11 grote trofeeën van de Sire staan

in ziin kast te pronken, naast \.ele,

vele andere prijzen.

In Zuienkerke was dat bij Omer en

Theo Verscheure, in Uitkerke bij bii

de Sini-Amandsschutters, in

Dudzele opnieuw bii Hand in

Hand, waar hij 14 jaar searetaris en

duivel- doet -al was van het schut-

tersverbond in Oostkamp in her_

berB Stu,'venberg.

Het boogschieten heeft in de Ioop

der iaren een grote evolutie gekend.

Van de gewone houten boog en de

lattenboog met gewichten en vizier

wordt thans naaí de oppergaai

geschoten met een katrollenbooS.

Maar alle technische snufjes ten

spijt, moet je het toch in de Pols
hebben.

SÍaf "Om een goede boogschielet te

uoden, moel je als jonge gasl eefil efi

oooral lercn luisleren atr de audercfi

die je goede fiad geoen, je fioeÍ stel)ig

op je benen staa11, ee scheïp zicht heb-

ben. en tooral : oeel lfiine,"

Het boogschieten trekt de jeugd

minder en minder aan : een Paar

uitzonderingen niet te na SesProken

zijn het meestal mamen en vÍou_

wen van rijpere leeftijd die de sport

nog beoefenen.

Dat mag de pret op 30 april echter

niet bedeÍven. Wie StaÍ en zijn

vrienden aan het werk wil zien en

genieten van de unieke sfeer die

rond zo'n prijskamp hangt, wotdt

veÍwacht in café "De Nieuwe

Blauwe Toren" vanaÍ 15 uur.

FD,

Op zaterdag 15 en zondag 16 april

houdt de Zuienkerkse Jongeren_

groep een reuze haPPeninS in de

sporthal, met toneel, modeshou',

muziek en sketches. De toegang

voor dit voorsiellingsÍeest is 150

frank.

10 iaar reeds bestaat de

Jongerengroep, en ze kan zich op

een niet aflatende belangstelling

\.erheugen. Wij vonden Katrien

Danneels en Tommy Verburgh in

hun stamlokaal, driftig bezig met

de organisatie van het weekend.

Wai bezielt tlr'ee jonge mensen (25

en 23 jaar) om zich in een toch zo

egoïstische en individualistische

wereld in te zetten voor de jeugd?

"lNij zijn beiden bercepshaloe in de

pedagogische sectot bezig, Ít)01 naluur-

lijk eefi goede basi is om anze doelslel'

lingen le t)etwezenlijken : de jotgeren

ídn aandln1 een zinïolle ÍJrijetiidsbe'

sle'litlg fiteegel)en, i een losse spontane

síeeL wnr u,einig regels opgelegíl ltet

Í\en. Wnt niet uil zegge ddt hel et bij

ons chaalisch nln toegaat, wel íntegefl-

deel : wíe deelneethl oan één oJ ander

spel weet uanroan zich le houde , en

lespecLeett dat don ook.

wii hebben een brede wtuiet oan actil)i'

teiten, uaat iederc jongere zich in hel

éért oÍ het ofidet nakkelijk kan tet S

L)inde ."

Dit is een uitstekende basis om die

iongeren aan te trekken die anders

wat doelloos zouden rondslenterenl

eens ze geProefd hebben van de

sfeer, blijven ze verder komen, aan_

Betrokken door de aangename en

positieve groepsgeest. De bos- en

strandspelen, de uitstapjes zijn de

klassiekers, met telkenjare twee

grote uitschieters : het bezoek aan

de bejaarden in de Strandjutter te

Blankenberge en het kamp.

"Iederc uínter lrekken wij naar de

Slrifidjulter on er eefi amiddag te

brengefi met zafig efi dans, efi daarna

Saan onze jol1|ercn de bejaafíLo\ opzoe

ken in de kalnet ofi een ptaatje le slaafl,

eh een klein geschefikje le \eLPn. En ze

doe dat zeer yaag.

Het iaa iilskamp isnal rrlijk dé bele-
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venis, brar men fiaat loe leeÍ, efl @ia/

men nog lafir nodiefi oper tukaorl. Zo

zijn de biieenkomslen ín het bushokje

op hel kerkplein onlslaan rut het kamp

fu Tellifi ifi de Ardefifien. De eroaring

ílas zo geweldig dat de jongeren elkaar

ook lijdefis de week blmen ninden ....

in het bushokje."

En \'an het bushokje ku am er het

speelplein achter het Lindenhof,

kwam de .halet die gekocht werd,

maar lvaarvoor nog geen bouwver

gunning is verkiegen, en tot slot de

bus : de mobiele pleisterplaats voor

de jeugd. Wanneer de chalet er uit-

eindelijk zal komen, is koffiedik kii

ken, lr'ant in Zuienkerke is er voor

iedere nieulr,igheid of positief ini-

tiatief wel een of ander bezwaar dat

voor de voeten worden geworpen.

F,D,
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ATffNTÏETTENKAI-ENDDR
iedere maandagavond is er tuÍnen

vanaf 19.30 uur tot 20.30 uur (uitge

zonderd de schoolvakanties) in de

sportzaal van de gemeenteschool ,

ingericht door Vakantiegenoegens

Zuienkerke

iedere maandag zijn er volksdansen

in ZAAL Boldershof van 14 uur tot

17 uur. ingericht door KBC

Zuienkerke

iedere dinsdagnamiddag in
"Boldershof" kaartnamiddag KCB

Zuienkerke

iedere dinsdagavond vanaf 21 u

volleybal sport 30-70

woensdagnamiddag (om de 14

dagen) kaartnamiddag in het sport-

centrum van Me€tkerke voor leden

van de Bond der gepensioneerden

van Meetkerke

woensdagavond (om de 14 dagen)

repetitie St.-Michiels zangkooÍ

sacristie Sint-Michielskerk om 19

iedere woensdagavond cursus zelf-

verdediging in de sportzaàl

gemeenteschool van 19.30 tot 21

uut
iedere donderdagavond ping-pong

in de gemeentelijke sportzaal om 20

uur

elke lst€ en 3de donderdag van de

maand naailes in de Bommel van 20

tot 22.30 uur, BCIG Nieuwmunster

elke 2de en 4de dondeÍdag van de

maand tumen in de Bommel van 20

tot 21 uur, BCJG Nieuwmunster

iedere vrijdagavond komt het koor

van Nieuwmunster bijeen in de

Bommel vanaf 19.30 uur tot 21 uur

(uitgezonderd juli-augustus)

iedere woensdagmiddag gans het

jaar door is er een wame maaltijd

te bekomen in de Sint-Mi.hiels

parochiezaal aan de pdjs van 150

frank

ledereen is welkom

APRIL 2OOO

Vrijtlag 14 april 200A

Zalerdag en zondng

'15 en 16 rpril 2A00

Zondag 16 nptil 2000

Do àe og 20 aptil2000

zaalvoetbal te Oedelem - 20.30 uur

Fiori sport - Meulemeesterboys

voorstellingsshow door Jongerengroep Zuienkerke

aanvang:20 uur

prijs: 150 ftank

Sportzaal ZuienkeÍke

sobere maaltijd ten voordele \.an Broederlijk Delen in de Sint-Michielszaal vanaf 12 uur -

prijs: 200 frank

itui.hting: parochieraad Zuienkerke

vooraÍ inschrijven bij de pasioors ofbijleden van de parochieraad.

KBG Zuienkerke

Zaal BoldershoÍ om 14 uur

Witte Donderdag beziining met spreker

zaalvoetbal te Zeebtugge - 21 uur

Meulemeesterboys - Car. Vanhullebus.

Vtijdag 21 dpril 2000
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Zalerdag 22 aptil 2000

Maandag 24 april 2004

Zate ag 29 april2000

Zondag 30 april 2000

Zondag 30 april 2000

MEI2OOO

VtijdagS,zate ag6en

Zondag 7 nei 2000

Zaterdag 6 en

zorulag 7 mei 2040

zondag 7 mei 2000

usensdag 10 mei 2000

zonda& 14 meí 2000

fiaa da\ 22 nei 2000

aoensdor 31 meí 2000

sportcentrum Meetkerke

Paaseieren zoeken - BGJG Meetkerke

Vanaf 10 uur

KBC Zuienlerke

Dansfestival in de Blauwe Toren om 14 uur

volleybal Mehoni - sportzaal gemeenteschool

Scholieren Heren Mehoni- VC Lendelede

Om 13.45 uur

Scholieren Dames Mehoni Volley Bredene

Om 17.30 uur

schoolÍeest gemeenteschool in de sportzaal

Vanaf 15 uur

jubileumschieting van Staf Cardon

De Nieuwe Blauwe Toren

kunsttentoonstelling gemeentehuis

van 10 uur tot 18 uuÍ

tweedaagse voettocht van Blankenberge

oude ambachtenmarkt en prondelmarkt in de dorpskem van Zuienlerke

plaats standplaats: 300 frank

inlichtingen: Ann Michiels tel. 42.70.48

Bedevaartnaar Kapelletje van O.-L.-Vrouw van Schoeringe

organisatie KBG Zuienkerke

14 uur:samenkomst aan de kapel

wandeltocht Meetkerkse Moeren

organisatie: sportraad Zuienkerke

sportcentrum Meetkerke - start vanaf: 8 uur

KVLV Nieuwmrmster- zaal De Bommel om 13.30 uur

Feestnamiddag "Hormonen en capriolen van de Menopauze" door dr. Van de Bon

Mis Vruchten der Aarde

organisatie: KVLV Zuienkerke
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ItrNr 2000

Donderdag'L i1o1i 2000 Rerum Novarum viering

eucharistieviering en receptie in Cafetaria gemeenies.hool

Woensdry 14 juni 2000 KVLV Zuienkerke - cafetaria gemeentes.hool

Feestvergadering "A la bon]rcur" - Vanaf 19.30 uur

Vrijdrg 2i jLni 2000 avondmarkt ingeri.ht door de Nationale MaÍktkramersbond van Roeselare en

West-Vlaanderen, in samenwerking met het Feesicomité

Zalerdrg 21 iuni 2000 dansavond in een fee§tteni, SePlaatst in een weide achter het gemeentehuis,

ingericht door de jongerengroeP in samenwerking met het Feestcomité

Zondag 25 iu i 2A00 kermisanimatie in de Kerkstraat, de Nieuwe Steenweg en een barbecue ingericht

doorhet Feesicomité in de feesttent.

Zo drg 25 jul1i 2000 sacramentsprocessie in hei centrum van Zuienkerke

AanvanS: 11 uur

Dinsddg 27 i ni 2A00 bloed geven in de Semeenteliike - SPortzaal vanaf 16 uur

Wijdrg 30 ituli 200A bingo avond in de Eemeenteliike sPortzaal - AanvanS: 19 uur

IUL| 2000

Zo dag2i i 20A0 Reuze barbecue in de Sint-Michielszaal vanhei Boldershofvanaf 12 uur

inrichters; Biliart 2000 - Iedereen is welkom I

inschijving: café Boldershof tel.11 2127 ofbijde leden van hetbestuur

prijs (aPeritief inbegrePen)

500 fr - volwassenen

300 Ír. - - 12 iarigen

Wiidag 7 iuli 2A00 KVLV Houtave - zaal de Maere

feestmaaliiid

VtiidagT juli 20A0 11 'juli viering

Gemeenteliike cultuurraad Zuienkerke

Sportzaal gemeenteschooi vanaf 20 uur

OPtreden: Dirk Denoyelle

OPROEP AAN AL DE VERENIGINGEN

STUUR ONS Uvv JAARKALENDER
\,vIJ PUBLICEREN ZE GRATIS

aRT|KELS BINNEN VOOR I JULI 2000
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DIAPAL NV - Bekedijkstroot 1 - 8490 Jobbeke - Te. (050) 81.15.73 Fox (050) 81.10.83

in REUZENTENT oP ónze parking

DE TOP VAN HET ZOMERPFIOGF|AMMA
voor het eerst bij ons:

DUBBEL OPTFIEDEN MET EIGEN ORKEST

in voorprogramma

Ten wooÍdèlè van het kinderkankerfonds
V.l.P zitplaatsen: 1-2OO Fr.

lnkom kaarten: 600 Fr.

Ftesevatie: o5o/311.6oG DE SCHUURE MEETT<ERKE

DE NACHT UAN
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D. TfiVEÍtNtEÍt
G

. BECRAFENISSEN . CREMATIES

. GRAFZERKEN

. FUNERARIUM

Snellegemstraat 6
. 8.190 Jabbekc

Tel.050/81 20 U5

. Fax 050/81 42 9l

Gistelsteenweg 329
. 8490 Jabbeke

Tel. 050/81 38 ,18

Atle timmer- en schrijnwerk in hout en PVC

Ramen en deuren - rolluiken - dakvensters

garagepoorten - rolluikautomatisatie

gipskartonwanden - plafonds - binnendeuren - zonnewering

dakconstructie - Parket

@,,trtt
"Katteroghe"

Blankenbergse steenweg 1 7

8377 Zuienketke

Tel.050/41 39 63 - Fax 050i42 60 24
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SGHILDTIRI'YERKT!N

BB.AEN'I
IlerÍnan

Binnen- e[ buitenschilalerwerken
BehanÉlwerken
Plaatsen van alle vloerbeklealing

ZEER \IERZONGD WERK

Weimanstraat 17 - 8377 Zuienkerke
Tel/Fax: 050/51 26 28 - GSM: 076/32 21 54

E-mail; herman.braem4@Jrucom.be

RESTATJRANT
Onze zalen bieden plaats van 1O tot 200 personen.

Door de gemoderniseerde accomodatie staan wii Sarant voor een vlolte en

professionele aanpak van uw,feest hetzii huwelilk, lubileum, veriaardag, familie,
communie, productvoorstelling bedriifsfeest, of.., zomaar gezellig samenziin.

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

panorama ziin uw en onze onlbetaalbare troeven.

Graag zien wii uw reseÍvalie tegemoet.
Ons contactnummet en Ía/j. O5O/42 65 64

crdf" stove
NieuwesteenweB 140 - 8377 Zuienkerke

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

FEESTZAAL



D. TfiVER]IIER
(tb

. BEGRAFENISSEN . CREMATIES

. GRAFzERKEN

. FUNERARIUM

SnellegemstÍaat 6
. 8490 Jabbeke

Tel.050/81 20 85
. Fax 050/81 42 9l

Gistelsteenweg 329
. 8490 Jabbeke

Tel. 050/81 38 ,18

Alle timmer- en schrijnwerk in hout en PVC

Ramen en deuren - rolluiken - dakvensters

garagepoorten - rolluikautomatisatie

gipskartonwanden - plafonds - binnendeuren - zonnewering

dakconstructie - Parket

@t'trt't
"Katteroghe"

Blankenbergse steenweg'1 7

8377 Zuienkerke

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