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POLDERKRANTJE , januari 1995

Driemaandelijks tijdschrift van het

Gemeentebestuur van Zuienkerke

Ver antwoor delij kc uit gewr :
Jeahkine Samijn
Dit tijdschift wordt gmtis aan de bevolking
aangeboden door het Gemeentebesturr
in samenwerking met alle adverteerders

Verspreid: 3l januad, 15 april, 15 juli,
15 oktober.
Artikels zijn altijd welkom.De redactie behoudt

zich het recht voor artikels te wijzigen, in te

korten of niet te publiceren.

GeïnteÍesseerden voor publiciteit
kunnen steeds terecht bij
Redactie PolderkÍantje
Gemeentehuis, KerkstÍaat 1 7,

öJ / / ZurenKer(e
Íel.42.70.48

Redactieraad: Jeannine Samijn, Freddy

Decarcq, Antoine Pemeel, Ann Michiels.

OPHALING HAISVAIL
Het huisvuil woidt niet opgehaald op paasmaandag l7 april 1995.

Ophaling Houtave, Meetkerke en Nieuwmunster: dinsdag l8 april 1995.

Ophaling Zuienkerke: woensdag l9 april 1995.

OPIULING OAD PAPIER EN KROONKURIGN
Telkens de eerste woensdag van de maand

Papier stevig samenbinden of in eeí kartoÍ[ten doos steken.Kroonkurken

apart verpakkeÍr.

OPHALING GROF HUISWIL
donderdag 23 februari 1995

donderdag 25 mei 1995

doÍrdeÍdag 24 augustus 1995

donderdag 23 november 1995.

Per t betaalt u 500 ftank.Voorafhet gemeentehuis verwittigen.

OPITALING SNOEAWAL
donderdag 16 februari 1995

donderdag l6 Íraart 1995

donderdag 20 april 1995

Deze ophaling is gratis, maar men dient voorafde technische dienst ofhet
gemeentehuis te verwittigen.



WOORD VOORAF

Als U dit polderka je thuis kijgt zal 1995
zowat een maaÍd joog zijn.
De periode van wensen en wederwensen is bijna
voorbij.
Wij kunnen reeds terugblikken op één twaalfde van
het iaar en nagaaÍr in hoevene we onze
i,eloftes en voomemens realiseerden.
Wij zijn dus wellicht bij de laatsten om u via deze
.veg eenjaar toe te wensen met veel geluk,
voorspoed,vriendschap,vrede en een goede
gezondheid.

I januari gaat nooit onopgemerkt voorbij. Ditjaar
was het zeker zo op gemeentelijk vlak.
's Middags om twaalf uur was er de installatie-
vergadering van de nieuwe gemeenteraad.
Eerste schepen en waamemend bugemeester werd Henri Cuypers,
tueede schepen Remi De Clerck.derde schepen Jeannine Samijn.
Verder legden ook volgende raadsleden de eed af: Alain De Vlieghe, Marc Vermeetsch,
Wim Cools, Leo Vanbesien, Jacques Demeyere, Paul De Wulf,
Deschoolmeester-Van Den Bossche Nicole en MaÍin Storme.

In 1994 verlieten zeven mandatarissen de gemeenteraad: Gerard De Vlieghere,
JulieÍ De Vlieghe, Theophile Vermeersch, Diana Demeulemeester, Henri Demaecker,
Femand De Decker, Nadine Govaed-Calemeyn.
Hení Cuypers dankte al die mensen voor hun vaakjarenlange inzet ten bate van onze gemeente,
zij het vanuit de meerderheid, zij het vanuit de oppositie en hij wenste hen nog een lang
en gelukkig leven toe.
In 1995 zal dit polderkantje een faceJift krijgen. Bedoeling is meer informatie aan de bevolking
te be,,orgen, meer openheid te blengen over wat in de gemeente leeft en gebeuÍ.
Dit nummer verschijnt reeds in een gewijzigde vorm. De redactieraad werld eraan
om het lentenummer in zijn volledige nieuwe vorm te laten verschijÍreÍr.

NaÍneÍs de leden van de redactieraad,
Jeannine Samijn.
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ZIÏTII{C YIN 14 NOryBMBTR 1994

De raad keurde een ganse reeks werken en leveringen goed:

Aar*:oop t lototkulteur: raming 40.000 frank

Herstellingswerken p astorie Zuienkerke', tuÍÍtiry 200 000 frank

Herstellingswerken sc hool Houtd\)e: taÍlling 350 000 fiank

DringendJinstandhoudingswerken Bozzrel Nieuwmunster: kostprijs 154 264 frank

Auioop verwormings&eÍsl pastorie Zuienkerke: kostprijs 49 980 fiank

Aarkoop grond Dorpweg te Meetkerke: kostprijs 12 600 frank voor 7m2

Gewone onderhoudsw etket Nieuwe Polder van Blankenberge we*jaar 1995:

raming 1.748.390 fiank

In de geheime zitting werden 2 leden van het onderwijs benoemd in vast verband:

Me\Íonw Depree Greta
MevtotJw Goegebeur An

ZITTII{G TAN 19 DECEMBDN 1994

Vaststellen la eÍ water
Ingevolge de prijsstijging opgelegd door het T.M.V.W. dat zijn tariefverkoop water per I januari

1995 verhoogt van 22 ft.m3 naar 26,5 frank m3 en in samenspraak met de IMWV besloot

de gemeenteraad per I janua l995 volgend tariefaan te rekenen:

prij s per m3 : 43,5
abonnementsgeld: 1200

Vetkoop pastoie van Meeíketke
Doordat de heer Gouvemeur op 29.09.94 de gemeenteraadsbeslissing waarbij de pastorie van

Meetkerke uiterhand werd verkocht aan de VZW Moeder van Maria, heeft geschorst, besloot de

mad akte te nemen van deze schorsing, de beslissing in te trekken en te vervangen door de

volgeode beslissing: de pastorie van Meetketke wordt uiterhand verkocht aan de VZW Moeder
tan Maria, mits de prijs van 1.000.000Írank, en miÍs de paslool voor \rat zijh atfibtsletmij
betrcfí akkoord is met het befuag wn 90.000 frank als huu'vergoedirS: dat bedrag wordt niet
meer verhoogd. Als argumenten voor deze verkoop uiterhand stelde de gemeenteraad dat het

bedÍag73,9oÀl'Loger ligt dan de mming, dat het gebouw aldus zijn oorspronkelijke religieuze
bestemming behoudt, en dat de vzw het meeste gaÉnties biedt dat de geklasseerde pastorie

zal gerestaureerd worden volgens de regels van de kunst.

Plaals elij k We*gelege n heidsage nls ch ap
De Raad besliste een PWA op te richten in samenwerking met de stad Blankenberge.



SCHITDER. EN DEKOMÍIEBEDRIJF drukkerii

BRAEM HERMAN ACTAp,e4/.

WEIMANSTRAAT 17

8377 ZUIENIGRXE

TEL.,[AX oro/31 26 28

kb der efi bebangue*en
Spuitei, uan fieerkleurige atuetking op watden

Plaatser o.t t oloer$ekledfug en lafiinaat Parhet
Plaatsen gordlJnm

Blonkenbergse Steenweg 47
8377 Zuienkerke
Tel. 050/41 92 17 - Fox050/41 97 25

Gel ege n h e i d sd ru l<w erk:
Geboorle-, huweliik-, communle-,
rouwdrulanerh e.o.

Hondelsdrul<werk:
F o c tu r e n, b e sle I b o n s, b r ielho olde n,
enveroppes, stroo iiolderc, e.o.

Alliches, toegangskoarbn, iolder* e.o.

Grotis wllbli ivend priisollerte.
*** Cratis t:tdries **+

I(apsalon +

Sft*lla ?lct**
SONJA VANDILLE

Tel. 050/31 61 66
Oostendse Steenweg '16

8377 l\ileetkerke

Críé - íon* flollr,"cl,of

OPEN I Alle dogen von I 1.30 tot 13 30 u. en von 17.30 tot 24.00 uur.
VÍijdog en zoterdog open tot 's ovonds 02.00 uur.
Woensdog geslofen

KERKSTRAAT 13, 8377 Zuienkerke, Tel, O5Ol41 24 27



Polderelectro
Romain Liebaert-Willaert
Heerweg 20 - 8377 Zuienkerke

Radio & TV technicus
OFFICIELE PHILIPS DEALEB

Eigen hersteldienst: tel.050/32 03 80

KEERSEBILCK M,
Dorpsplein 1 - Dudzele - Tel. 59 91 88

Geuriee.d assoÍiment
Brood. koeken. gebak

en pralines. alsook ruime keus

fijne charcuterie en kaaj

MEN BESTEII AAN HUIS

DESIMPEL
WENDUINE
BRUGSESTEENWEG 93
TOONZAAL - BURELEN:
050/41 31 56 - FAX 050142 92 20

BRUGGE
KRAKELEWEG 55

SOOO BRUGGE
050141 43 07

tsOUWMATER! ALEN
G EVELSTEN EN

VLOER- EN WANDTEGELS
DEPOT ZAND EN GRINT

BTW BE 415 555 324

AILE DAI(WERKEN . I-OOD, ZINK,ÀSÈ\r]'
Gespecialiseerd in restaurercn

van oude daken en fermcttestijl

Gevelbeklediflg

B,V,B.À,

§
F
I
N
G

Goegebeur & Zonen
Consciencestraat 27 - 8820 ïORHOUT (wïnendale)

Tel. 050121, 29 82 - 21 57 98 - Fax 0t0/2 1 ,E 19

BTV BE tl' 039 321
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B e g r otin g e n Ke *fa b r ie k e n
De gemeenteraad keurt éénparig volgende

Kerkfabriek Sint-Michiel Zuienkerke
ontvangsten en uitgaven
aandeel gemeente

Kerkfabriek Sint-Bavo Houtave
ontvangsten
uitgaven
batig saldo
aandeel gemeente

Ontvangsten en uitgaven
Buitengewone Dienst
Ontvangsten en uitgaven
Aandeel gemeente

begrotingen voo! het jaar 1995 goed:

912.956
385.',737

Kerkfabriek Sint-Barlholomeus Nieuwmunster
ontvangsten en uitgaven
aandeel gemeente

Kerkfabriek OLV Meetkerke
ontvangsten en uitgaven
aandeel gemeente Zuienkerke
aandeel stad Brugge

2.r51.290
2.t26.200

25.090
0

1.184.750
632.622

793.500
t65.404
20.67 5

10.626.414

3.350.000
3.695.445

Begroting OCMIY 1995

Na toelichting verstrekt door de heer Bemard Dejonghe, voorzitter, keurt de raad

eenparig de begroting 1995 goed.

Gewone Dienst:

ACTIEVE OPXII{BAARIIEID TÀ.V. IIET PUBLIEK OMTRXNT DE GEMEX§ITNAAD

In de nieuwe gemeentewet wordt een art.87 bis ingeschreven:

" Plaals, dag, tidstip en agenda vdn de vergaderikgen van de gemeenteraad \'t'orden ter

kennis gebracht van het publiekdoor aanplakking aan hel gemeentehuis.

De pe$ en beldngstellende inwonets van de gefieente worden, op hunvezoek en hínnen

een nog lopende tetmijn, op de hoogte Sesteld van de agenda tan de gemeekleraad,

fiits betaling vdk een vergoeding die hiet neer mag bedtagen dan de kostprijs

Die nog lopende termijn gelà niet voot de punlen die aan de agenda
'worden toegevoegd na hel verzendeh van de oproeping overcenkot tslíg art 87 "
Aan de inwoners die de agenda van de gemeenters.d wehsen te ontvangetr, wordt de som

vrD 40 frrnk gevrargd.
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DATA VAN DE GEMEENTEAAADSZITTINGEN

De gemeenteraadszittingen zullcn plaars hebben iedere tweede dinsdag van de maand

mel uitzonderi[g \ an.iull en au!]uslus:

dinsdag 14 februari
14 Ína Í
I 1 april
9 mei
l3 juni
12 september
10 oktober
l4 november
l2 december

TNFORUETTE

BEVOLKINGSGEGEVENS

Aantal personen per deelgemeente op ll.l2.l99,l

Dit betekent een toename van 3l personen .

Aantal personeD per nationaliteit, einde 1994,

MANNEN VROUWEN TOTAAL

HOUTAVE
MEETKERKE
NIËUWMT-INSTER
ZUIENKERKE

227
202
266
710

223

185

249
695

450
38',7

515
1.405

GROOT.ZIIIF,NKERKN 1.,105 1.352 2.157

NATIONALITEIT MANNEN VROUWEN TOTAAL

FRANKRIJK
GR.-BRITTANNI
ROEMENIE
NEDERLAND
BELGIE
ALGEzuJE

I
I
0
t2
1388
3

2
0

I
5

1341

3

3

1

1

l'7
2129
6

ALGEMEEN
TOTAAL

1.405 1.352 2.757
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7

Om een sociale lening te bekomen voor de aankoop van een dooÍ de Vlaamse
Huisvestingsmaatschappij erkende sociale woongelegenheid ofvoor de individuele bouw of
aankoop met verbeteting/sanering van een eigen woning , moet men aan een aantal

voorwaarden voldoen.
- de vastgestelde inkomensgrenzen niet overschrijden ( maximum 1.200.000 ft. netto-gezamelijk
belastbaar inkomen, te verhogen met 40.000 ft. per kind ten laste)

- de woniflg.dient te voldoen aan de techÍIische voorschdften van het V.H.M.
- om de 5 jaar wordt de rentevoet herberekerd in functie van het gemiddelde inkomen van de

laatste vijfjaar
- Maiimum leningsduur : 20 jaar die in bepaalde gevallen kan verlengd worden, doch nooit
meer dan 30jaar mag zijn;
- Verplichte schuldsaldoverzekering afte sluiten bij de V.H.M.
- Kandidaat-ontleners mogen geen woning in volle eigendom ofin vruchtgebruik gehad hebben

in de 2 jaar die de leningsaanvraag voorafgaan.

Nadere inlichtirgen zijn te bekomen bij de erkende maatschappij,
bevoegd voor het arrondissement Brugge - Torhout :

"Haard en Kouter" c.v.

Marktgraaístraqt 3 2
83l0 Sínt-Kruis Brugge
rel.050/3 6.15.84
Zitdagen : Maandag en donderdag vanaf 18.00 -19.30 uuÍ.

DEELIÏJDS WERKEN ? VOLTIJDS LEVENI

Exha prcmie bij deeltijds werk of loopbaanonderbreking.
De Vlaamse regering doet u een volshekt nieuw en aantekkelijk voorstel.
.\ls u nu r-rw voltijdse job voor deeltijds werk ruilt of loopbaanonderbreking neemt, kunt u
in bepaalde gevallen een aanmoedigingspremie van 3000 of5000 fiank bruto per maand
ontvangen,
ISoven op de normale vergoeding!
Tegelijk geeft u zo anderen de kans om aan de slag te gaan.

W3nr eén op tren Vlamingen is werkloos.
Folder met meer informatie te bekomen op het gemeentehuis

9



T.V. DISTRIBTJTIE

Uitbreíding T. V. distributie in landelij ke gebieden

Op 19 december richtte het Schepencollege een schrijven aan Tevewest met de
waag om een grotere tussenkomst van de intercommunale in de uitbreiding van de
distributie in de landelijke gebieden. De gemeente Zuienkerke verleende in het verleden
30.000 ftank toelage voor de uitbreiding, waarbij nog eeÍl 30.000 ftank kwam yan TeveWest.
De uitbreidingen die thans nog te realiseren zijn kosten zeer veel geld, en zijn zwaar om dragen
voor een kleine gemeente als Zuie[kerke.
Het spreekt vanzelf dat het gemeentebestuur bij positief antwoold var! Tevewest zijn
tussenkomsten eveneens zal opdrijven.

ONDIRGRONDS BRENGEN NUT§III'INGIN

Naar aanleiding van de werken aan landbouwwegeÍr waaronder ook de Groenestraat yalÍ,
heeft het Schepencoll ege op 19 .12.1994 aan de maatschappij Elektrabel gewaagd
de nutsleidingen (TV distributie, laagspanning, openbare verlichting) ondergronds te brengen
tot en met huisnummeÍ 24.

llijk Vagetuur
De werken die er toe strekken om de nutsleidingen in de wijk Vagevuur oldergronds te
brengen, zijn gezien de gunstige weersomstanigheden , reeds aangevat.

BRUGGEN OVEX DE NOORD B'E

Teneinde een subsidie van 600Z te kuruen bekomen van het Vlaamse Gewest, had het
gemeentebestuur het dossier overgedragen aan de Blankenbergse Polder, zodat het
gemeentelijk aandeel slechts 40% bednagt.
Op 2l december 1993 greep in de kantoren van de Nieuwe Polder vart Blanlenberge de
aanbesteding plaats van het bouwen van een brug over de Noord -Ede ter hoogte van
de Oosternieuwweg en de restauratie van de brug ter hoogte van de ,Yesterhieulrtyeg.
De laagste bieder was de firma Braet uit Nieuwpoort voor een bedrag van 6.799,079 fr.,
B.T.W. inbegrepen. Op dit werk kan het bestuur van de Blankenbergse Polder 60%
toelage bekomen van het Vlaamse Gewest.
Uit goedingelichte brcn veÍnamen we dat de heer Minister van het Vlaamse Gewest op
29. I I .94 zijn handtekening heeft geplaatst oÍrder de definitieve vastlegging van de kedieten
ter zake, zodat de uitvoering van de weÍken niet lang meer op zich zullen laten wachten.

Naar alle waarschijnlijkheid wordt er op I MAART 1995 gestart met de herstelling van de
brug over de Westemieuwweg.
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In samenwerking met het Polderbestuur was er op 30 november 1994 de aanbestediÍtg voor het

verbeteren yan enkele landbouwwegeo deel C, in asfalt zijnde:

de Grcenesfiaat (Ztienkerke) vanafde Nieuwe Steenweg tot aan de Copsweg en vanaf

de Copsweg tot de Blankenbergse Steenweg

Asse§rraat (Ztiet*etke) volledig met gedeeltelijke oeverversterking en enkele nieuwe

dwarsduikers
Meetkerkestraal vaÍaf wijk Lindenhoftot a8n de Heerweg

,orreg (Houtave) vanaf de Oostemieuwweg tot aan de betonrijweg

Beterlenksx'eg (Ho|ut?ve) volledig met gedeeltelijke oeverversterking en nieuwe

dwarsduiker
De aanbestedingsprijs was 15.180.245 frank
Uitvoeringstermijn 80 werkdagen. Deze werken zullen uitgevoerd wolden door de firma Maes

uit Lichtervelde, naar alle waarschijnlijkfieid vanafmei-juni 1995.

'ÏLT

Op I oktober 1994 werd het Klein Gevaariijk Afual ingezameld op onze gem€ente.

Dit zijn de resultaten :

l. Verven , inkten, lijmen en ha$en
- verf, lak en vemis
- inkten

2. Schoonmaakmiddelen
3. Batterijen
4. K.G.A. met gemengde samenstelling

- pesticiden
- spuitbussen
- bÉndblussers

5. Lege veryakkingen
subtotml KGA

72 ke
2ke

74kg

9kg
130 kg
69 kg

6kg

- accus
- aftalolie
- frituurvetten
- Tl--lampen

8kg
57 ke
4kg

288 KG

50 kg
5kg

80 kg
85 stuks

WOENSDAG 19 APRIL 1995

ZATERDAG 7 OKTOBER 1995

De volgende KGA-ophaling is voorzien op

11
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sTnoolzollT

Het gemeentebestuur vmagt de bevolking bij sleeu\rval de sneeuw van het voetpad aan de

zijde van de \Àoning (e verwiideren.
Om de gladheid te bestrijden kurnen alle inwoners strooizout aankopen tegen 200 fr./zak bij de

technische dienst van het gemeentebestuur . 1e1.41.75.'77.

Het strooizout is verlakt in zakken van 50 kg.
De inwoners dienen zelfin te staan voor de aanloop en de aÍhaling van het zout brj de

hogervermelde dienst.

CULTUUR

THEÀIEN KLEIIM

?I*i:: ï:if I 1ï,': Ítl's:lr'.u"'é'/r'í i oíÉ
Want dit riant polderdorp is tijdens de kokus- ,'. , l, , '
vakanlie her mekka voor de gevorderde lklul'hll'l

lachers.
Toneelgroep Kleiem brengt dit.jaar de komedie
DE ONBETAALBARE LOODGIETER
VOOR 3 DAGEN MIJN MAN. in een regie
van Mewouw QuiÍrtens.
Kaarten zijn te verkrijgen bij
Maureen De Vlieghe
Nieuwe Steenweg 42
8377 Zuienkelke
te1.4l .55 .42
Ook bij iederc speleÍ kan men kaarten bekomen.

De voorstellingen gaan dooÍ op vijddg 24 Íebruari en 3 mdarl om 20 uur stípt.

op zatedag 25 Íebrusri en 4 maafi om 20 uur stipt
op zondag 26lebruari orn lLiIlalt

h
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CULTUURMAD

Volgens de wettelijke bepalingen moeten de gemeenten en sleden met de installatie van de

nieuwe gemeenteraad ook de Raad voor Cultuurbeleid opnieuw samenstellen.

Sinds 1993 hebben die raden een wettelijke adviesbevoegdheid naar het gemeentebestuur.

Hel gemeentebestuur tan Zuieakerke doel een oproep tol de tereniginge om lid ,e wotden

van de Gemeentelijke Culluunaad.
Ook personen die menen een individuele bijd&ge te kumen leveren door hun persoonlijke

betrokkenheid of deskundigheid, kunnen rragen om deel uit te maken van de gemeentelijke

culturrraad.

STROOK IN TE VULLEN EN TERUG TE BEZORGEN BIJ DE GEMEENTELIJKE
CULTUURRAAD , GEMEENTEHUIS, KERKSTRAAT 17 TE ZUIENKERKE.
UITERLIJK TEGEN 28 FEBRUÀR] 1995.

Ondergetekeode
Naam..........,..............
Voomaam..................
adres.. .... .... ... . .. . . ... ... ..

Tel. ...........................
waagt hierbij deel te mogen uitmaken van de Gemeertelijke Cultuuraad
als lid algemene vergadering

lid dagelijks bestuur
De aanvrager is lid - bestuurslid - vertegenwoordiger - medewerker bij/van ondentaande

vereniging :

Handtekening,

OPROEP AAN ALLE VERENIGINGEN

De GemeeÍrtelijke Cultuuraad doet een oproep aan alle verenigingen om hunjaarkalender zo

spoedig mogelijk kenbaar te willen maken!!!!! !

Te bezorgen bij de secretais van de gemeentelijke cultuuraad, pa. Gemeentehuis, Kerkstraat

17 te Zuienkerke.

1.J



Het Nieuwmunste6e toneelgezelschap " De Bommelaar"brengt ditjaar het blijspel :

" EEN BRANDKAST IN DE HANGKAST',
De voorstellingen gaan door op

vijdag 3 en l0 maart om 20 uttr
zaterdag I en 11 maart otk 20 uur
zohddg 12 maafi om 18 uur

Meer inlichtingen betreffende reservatie en kaartenve*oop bij Quintens Geert, Demeyerstraat

20,8370 Blankenberge.

;TEUGD

s?E;Í,nn§w§lrlNc

Gedurende de kokusvakantie is er opnieuw speelpleinwerking en dit vanaf
MAANDAG 27 FEBRUAzu TOT VRIJDAG 3 MAART.
Ook gedurende het paasverlof staat een professioneel team van monitrices klaar om uw
kindeÍen op te vangen en dit vanaf:
MAANDAG 3 APRIL TOT VRIJDAG 14 APRIL.

Prijs : kinderen van Groot-Zuiehke*e
75 fr. per kind - 190 fr. voor 3 kinderen en meer
kinderen van b iteh de gemeente Groot-Zuienk rke
125 fr. per kind - 325 ft. voor 3 kinderen en meer

Opva[g : Gemeenteschool te Zuienkerke vanaf 7.30 uur tot 9 uur
Sportcentmm te Meetkerke vanaf 9.30 uur

Onthaal: Gemeetrteschool te Zuienkerke vanaf 17 uur tot 17.30 uur.

Meerdere inlichtingen :

Martine te1.31.25.06 na 19 uur
Marleen tel,3l.l9.21 na 19 uur.

t1



METJITE §CHOOIAU§

Op 23 november 1994 werd de gemeentelijke schoolbus ofÍiciètl in gebruik genomen.
Kostprijs: 3.723.450 frank
Deze bus biedt plaats aan 30 volwassenen + I gids ofaan 45 kindeten + 1 volwassen
begeleider.
Ze beschikt over een pneumatische Wegmann deur, een nooddeurvergrendeling, 1 opklapbare
gidsstoel , uitwerpbaar noodluik in wit ABS en geïsoleerde wanden en dak.
Qp-dc-fglqherkennen we het toenmalig schepencollege, de levetancier van de autobus, d€ ver-
zekeringsagent, de schooldirecteur en de milieuambtenaar

I
§l

GEMEENïE ZUlEN(ÉRrc

ï
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i
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BIBITOTIIITK INrO

Momenteel kan de Zuienkerkse bibliotheek rekenen op een 160 jeugdige lezers en een 86

volwassen lezers.

De opkomst van de volwassen lezers , blijkens deze cijfers, is povel te noemen

Daarom doen wij een oproep aan alle inwoners van Groot-Zuienkerke :

kom eens eea kijkje nemen in onze bibliotheek en overtuig uzeqvan van haar riik ea

gevarieerd aanbod.

Daarom hier een greep uit de aanwinstenlijst:

HUGO CLAUS
JEF GEERAERTS
ALLAN FOLSOM
FREDEzuCK FORSYTH
JOSTEIN GAARDER
GABRIEL MARQUEZ
JOHN CzuSHAM
ARNON GRUNBERG
ruDITH KRANTZ
TASLIMA NASRIN
RIK DEVILLE
PIERS PAUL READ
MICKAEL SUPHI
JOHN IRVING
RRIGITTE RASKIN
ASTER BERKHOF
SNOECKS'95

Belladorma
De nachtvogels
De dag na morgen
De vuist van God
De wereld van Sofie
Over de liefde en andere duivels
Het vonnis
Blauwe Maandagen
Gigi
Lajja : schaamte
De katholieke ziekte : een diagnose.

Alarm! Het verhaal van Tsjemobyl
Fara§ : relaas uit de Turkse folterkamers.

De zoon van het circus.
De eeuw van de ekster
Happy Town.

Ook de debuuÍoman , De RiDg, van onze eigen KATzuEN VERVAELE werd aangekocht door

de bibliotheek voor haar j eugdafdeling
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DERDE WERELD

Ef,N NACHÏ ATS YIUCIITE NG

In het kader van de voorbije missiemaand koos de Zuíenkerl*e l/rije Basisschool \oor eenniel
alledaagse aktiviteit. Ze wilden het leven in een vluchteli[genkamp eens aan de lijve
oÍdervinden en brachten op 18 oktober de nacht buiten door in eeÍr Rode Icuistent.
Geïnspireerd op de toestand in Ruanda wilden de oudste leerlingen van de Vrije Basisschool
lenerlijk ondervinden hoe het leven is in een vluchtelingenkamp.
Als voorbereiding kwam zuster Cecile( missiezuster) vertellen over het leven in de kampen.
Na schooltijd ontvingen de leerlingen van meester Piet Coens het statuut van vluchteling.ln de
Zuienkerkse dorpskom gingen ze op zoek naar eten en ddnken om de nacht door te brengen.Na
een gezamelijk primitief avondmaal met melk, brood en eieren kopen de leerlingen in hun
slaapzakken om een avontuurlijke nacht door te brengen in de Rode Kruistent.
Zelf hadden ze elk 150 ftank betaald om vluchteling te mogen zijn.Dit geld en het gespaarde

bedrag van enkele kleine projecten bracht samen 11.000 frank op.

Dit wordt integraal geschonken aan een project van het PMK in Gitarama, Ruanda. Daar wil
pater Josaphat ÍweehondeÍd kinderen een veilige thuis bieden.

De actie werd de volgende morgen afgesloten met een eucha stieviering in de tent, opgedragen

door pastoor Henri Sioen.
Proficiat aan Thomas, Nick, Tijs, Sven, Nick, Ruth, SaIa, Bart, Andy, Stijn en meester Piet
voor deze geslaagde missieactie. Maar liefst 8 kranten, radio en televisie schonken aandacht aan

deze unieke gebeurtenis.

f911q: afsluitende euchadstieviering in de yluchtelingentent met de kinderen van de Vrije
Basisschool.
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11.11.11. ArTrS

De laatste I 1.1 1.11. aktie bracht dit jaar 80,960 frark op.Dit is het hoogste be&ag dat ooit op
onze gemeente werd ingezameld.Wij daaken hiervoor de bevolking van harte.

Het getuigt van een visie en solidariteit, die verder reill dan ons eigen klein, mooi dorpje.
We willen ook de ploeg van ongeveer 30 vrijwilligers danken die al jaren meewerken met
enthousiasme en efficiëntie onder de leidi[g err coördinatie van Gilbert Kindí
Gilbert wenst vanafheden die leiding over te dragen aan jongere mensen, maar zal verder

meewerken als vrijwilliger.Hij dankt de gemeente, de medewerkers en de bevolking voor de
jarenlange vlotte medewerking.
wij van onze kant danken Gilbert omdat hij altijd onbaatzuchtig de aktie leidde met een steeds

stijgend succes.

De 11.11.l l. aktie was tot op heden in onze gemeente hoofdzakelijk een staataldie.
Dit wil zeggen dat het een huis aan huis verkoop was van wenskaarten.Het spreelil vanzelfdat
de I 1 .l 1 .l I.aktie moglijks kan uitgebreid worden met andere initiatieven.
In de loop van hetjaar hopen we hieromtrent een vergaderiÍrg te beleggen.

Wie de opvolger of opvolgster wordt van Gilbert delen we mede zodra die gekend is.

Bent U kandidaat medewerker, hebt U belangstelling ofideeën, neem dan coÍrtact op met
de schepen van ontwikkelingssamenwerkingJeo/.nifle Saniih ,te1.41.19.35. often
gemeentehuize.

SPORT EN VRT,TE TT'TD

ZIJIE§X3XX§E §PiORTK§NS

De Zuienkerkse spoÍraadTnet \/ootzïfiet Alain De Wieghe ww er opnieuw in geslaagd om een

10-tal ploegen op zijn jaarlijkse sportkwis in te schrijven.
Dat deze k\ris openstaat voor alle sporten is overduidelijk, niet minder dan 35 verschillende

sportdisciplines kwamen aaÍr bod tot zelfs touwspdngen iÍI competitie.

Maar het is niet de bedoeling van de Zuienkerkse sporhaad om alloen de parate ke Ís aan bod

te laten komeÍr, ook de Ssieke weerbaarheid wordt getest in sn€lheid, kunde en inzicht.
Zo moest een bliÍd opgeslagen bal in een emmer opgevangen wordelL worden al snel enkele

nagels in een boomstam geslagen en werd een brug gelegd met lege bielbakken.

De trofee van Sportiva ging opnieuw naar Topspin Beernem als beste ploeg voor Reigerloo

Beemem, Sportiva Heist, het A-team en zaalvoetbal De Rese.

De beste plaatselijke ploeg was deze van Mehoni die eveneens een mooie trofee overhandigd

keeg uit handen van schepen van Sport Henri Cuypers.
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MEEÏIGAI§E MOERXNTOCHT ZONDAG 16 A}RIT 1995

In het Sportcentum, Oude Molenweg te Meetkerke (tegenaan de kerk)
vanaf 8 h30 tot 15 uur.
Met aandenken : volwassen 60,-ft

kind - l2j 40,-fr
Zonder aandelken : volwassen 40,-ft
LedeÍr V.W.J.L. 3 5,-fr
12,24 en 33 km
Start vanaf8 u 30 in het Sportcentrum te Meetkerke
SportcelAum Meetkerke
Er zijn prachtige gÍoepstrofeeën voor de grcepen
vanaf 20 deelnemers.

INSCHRIJVING

DEELNAME

AFSTANDEN
START
AANKOMST
TROFEEEN

De inrichting is in hande[ van de Sporhaad Zuienkerke (V.W.J.L. nr. 215 ) m.m.v.
het Gemeentebestuur en Bloso.

INLICEfINGEN I De Wieghe Alain
Níeuwe Steenweg 42
8377 Zuienkzrke
050/41.55.42

Goethals Franky
Meetkerkzslruat 6
8377 Zuienkerke
050/41.81.87

VERENTGÍNGSLEVEN

BOND DER GEPEN§IONEERDEN VAN MEEfiERTE

De lijst der winnende nummers van de tombola is te bekomen bij het bestuur vaÍr de
gepensioneerdenbond van Meetkerke.
Het bestuur dankt alle leden en sympathisanten om hun spontane medewerking , voor het
welslagen van de tombola.
Ook de personen en firma's, die prijzen geschonken hebben, willen wij speciaal vemelden:
Electro Romain LiebaeÍ - Dirk MuylaeÍ - Frituur Strooien Haan Wintein - Voeders Veihelst-
Kaarsenfabriek Hautekiet - Bouwfirma Jeróme Lucker - Fietsenhandel Viaene - Coiffeut J.
Lagrou- Gasthof Breughelhof - Zakenkantoor De Merrisse - Bakkerij M. Decloedt- Superfruit
Pollet.
Verder zijn nieuwe leden steeds welkom op onze kaartnamiddagen.
Wij wensen aan de inwoneN van Meetkerke eÍt Groot-Zuienkerke een gelukkig nieuwjaar.
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DVAÀ:IICE:II'I DOON ZUINNTf, RXE

Naarjaarlijkse gewoonte richtte Vakantiegenoegens in de maand december een

bietekopwandelíng in.
Ook dit jaar bleefdeze aktiviteit niet onopgemerkt, daai er bij valavond niet minder dan 160

wandelaars meetokken door de Zuienkerkse polder met een uitgeholde biet met een kaarsje in'

Het was immers een mooi zicht om deze huppelende lichtjes door de velden te zien

ronddwalen.
Vakantiegeooegens Zuienkerke met voozitter Romain Van Belle hadden er vool gezorgd om

het de koude wandelaars naar hun zin te maken. Een glas warme wijn onderweg en een ster ige

hutsepot op het einde van de wandeling brachten de deelnemers als sÍrel terug op temperatuur'

Maaiook de mooiste bieten werden bekoond Bij de kinderen werd de biet van valerie Van

Daele als mooiste verkozen, tweede was Joke Vercruysse en derde Lindsey De Veirman'

Bij de volwassenen won de heer Wijdaghe, gevolgd door Ann Resqez en Lena Vandenberghe'
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POLTTTE

RIJOEN ONDXR II\ryLOÉD

Rijden onder iÍvloed van alcohol is nog altijd een van de hoofdoorzaken van zware
verkeersongevallen.Om auto te rijden moetje aandachtig en waakzaam zijn,
snel reageren is een must.
Alcohol veroorzaakt een gevoel v:rn onwerkelijkheid, en dat gaat absoluut niet samen met

auto jden.
Teneinde de verkeeBveiligheid te verhogen , heeft de huidige minister van verkeer Elio Di
Rupo enkele wetswijzigingen aangebracht die ingaan vanaf I december 1994.

Een overzicht
+ het straíbare alcoholgehalte wordt teruggebruclLt vatl. 0,8 yomille naar 0,5 promille
* het zogenaamde blaaspijpje wordt vervangen dooÍ eeÍ aderntesttoestel
* de bloedproefwordt vervangen door een ademanalyse door middel van een

ademanalysetoestel
* her resultaàt van de ademanalyse wordt uit gedí*.l in milligrom alcohol per litet uitgeademde

0,22 mg/l uitgeademde lucht = 0,5 promille
0,35 mg/l uitgeademde lucht = 0,8 promille

* rijden onder invloed wordt vanaf 0,8 promille zwaarde! gestraff
+ het rijden onder invloed vanafo,5 pomille tot 0,8 promille heeft tot gevolg dat een rijverbod
van 3 uur wordt opgelegd. En je zal een boete moeten betalel van minstens 5000 frank.

HOEWEL MAG JE DRINKEN?

Ofhet nu om bier, wijn, aperitieven ofgedistilleerde dranken gaat,een gewoon glas bevat
gemiddeld 10 g zuivere alcohol. Een glas brengt zodoende gemiddeld eeÍl alcoholgehalte in het
bloed van :

0,2 promille voor een man van 75 kg
0,3 promille voor een wouw van 60 kg

Opgelet , het is praktisch onmogelijk om met zekerheidje alcoholgehalte te bepalen in firnctie
van het aantal gedronlen glazen.

Het alcoholgehalte in je bloed varieert immers
* tolgens aard van de drank
*dtinloitme
*geslacht, leeiij d, lichaamsgewicht
*líc hqme lij ke conditie
Algemeen mogen we stellen:
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HETADEMTOESTEL

Dit draagbaar apparaat, dat het alcoholgehalte in de uitgeademde lucht opspoort, is de
vervanger van het blaaspijpje.Het resultaat ervan is slechts een aanduiding; het leveÍ geen
strafbaar bewijs op.Daa oor is de ademanalyse rcdig.

Het resultaat wordt weergegeven door één van de volgende drie lettersymbolenl
S = het resultaat is negatief
A = het resultaat is positief(meer dan 0,5 promille maar minder dan 0,8 promille)
P = het rcsultaat is positief ( ten minste 0,8 promille)
Vooraleerje aan een ademtest wordt onderworpen , magje een wachttijd van 15 minuren
vragen.

HET ADEMANALYS E TO ES T E L

Dit toestel wordt gebruikt na een positieve ademtest en het levert het straÍtare berri.Js op \ oor
het rijden onder invloed van alcohol.
Afhankelijk van je blaasvermogen zal je geduende 5 tot l0 seconden gelijkmatig in her
mondstuk van het toestel blazen, totdat het geluidssignaal stopt.
Vooraleerje aan de ademanalyse wordt onderwolpen, mag je eveneens een u.achnijd inroepen
van 15 minuten.

JE EEBT TE VEEL GEDRONKEN?

* van 0,5 promille tot 0,8 promille
- je rijbewijs wordt voor 3 uur ingehouden
- 5.000 ftank geldboete

* vanaf0,8 promille
- 6 uur rijverbod
Je moetje rijbewij s afgeven voor een zes uur duend rijverbod. Na die zes uur \À'ordt een
nieuwe ademlest opgelegd

§ hebje nog 0,8 promille ofmeer, dan wordt het rijdenje opnieuw gedurende 6 uuÍ ontzegd:

§ hebje nog 0,5 promille maar minder dan 0,8 promille dan magje gedurende 3 uur niet rijden.

- bestraÍIing
Vanaf0,8 promille,warureerje in een staat van dronkenschap verkeert ofwanneer je de
ademtest, ademanalyse of bloedproef weigeÍ, kunnen de volgende straffen worden toegepast

§ een geldboete van 40.000 fr. tot 400.000 fr.

§ een gevangenisstrafvan l5 dagen tot 6 maanden

§ onmiddellijke inuekking van het rijbewijs
§ verval van het recht tot stuen van 8 dagen tot 5 jaar
En nog zwaardere staffen in geval van herhaling.

De Brochure " Strafbaar Alcoholgehalte 0,5 Eomille", uitgegeven door het Ministerie van
Verkeer eI! Infrastructuur, is gratis te velkrijgen op het politiekantoor.
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MEER VEITICHXID YOOR ZWAI§G WSGGISRUTf,EN

Een eerste maatregel tot verhoging van de veiligheid voor vo€tgangers en fietsers werd dool
het nieuw schepencollege genomen.
Voortaan zal geregeld de snelheid van de automobilist gemeteo worden langsheen de Nieuwe
Steenweg.
De hoofdveld\\,achter zal regelmatig het rijgedrag van de schooljeugd nagaan en de fietsen
controleren. In het verleden stelde de Hoofdveldwachter herhaaldelijk vast dat ouderc hun
voeÍuig stationeerden op het zebrapad. fietspad ofvoetpad, waardoor u de veiligheid van de
kinderen en de aÍdere" zwakl(e" weggebruikers in gevaar brengt.Bovendien belernmert men op
deze manier het doorgaand verkeer.Aan de vemauwingen en op de zebrapaden zal stilhouden of
parkeren niet geduld worden.Lichtgevende ambanden zullen aan de schooljeugd bedeeld
worden. De leerkachten en de ouders worden op de hoogte gebracht en het college hoopt op
een volledige medewerking.
Een verhoogde veiligheid komt iedereen telr goede.

Henri Cuypers

BRA DVEER

Ter vergelding van de door de brandweerdienst verrichte niet-wettelijke opdrachteÍr, wordt er
een retributie gevorderd. Wij willen hie! echter duidelijk bij vermelden dat men voor wettelijke
opdrachten geen retributie moet betalen.

De niet-weftelike opdmchten worden als volg bepaald:
l) Brundvoo*oming.' deze opdracht omvat:
a) studie op plan van de beschermingsmaategelen tegen brand en paniek;
b) onderzoek naar de toepassing van de terzake geldeÍrde wetten en reglementen;
c) afleveren van adviezen ofattesten inzake brandbescherming;
d) ondezoek en controle ter plaatse bij uitvoering van nieuwbouw- ofverbouwingswerken en
het opstellen van een uitvoeringsverslag;

De met de opdmcht belaste omcier bepaalt het aantal gepresteede ulen.

2) Bewijdel varr:
a) eerr in een lift opgesloten persoon

b) een in een put, riool of bij verkeersongeval geklemd persoon;

c) een ,niet ten gevolge van ontploÍïing, brand of zware stoÍm, ondq puih of afbraaknateriaal
bedolven pelsoon.

3) Ophalen von een drcrrlíerizg uit een kanaal, vijver of\raterput.

1) Vturnaken val hel wegdeh ta een yetkeeÍsngeval ofna een belemmering door olie, aarde,

a&al, enz., met gevaar voor peNonen of goeder€n.

5) Leegron pen yarl eerl kelder ten gevolge van lel\*age aan de waterleiding of e€n veBtopte
riool,
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6) Tussenkorrrsl in gebouwen bij lekkage met ontsnappiitg van gevarulijke of schadelijke
gassen en stoom.

7) Neutralisercn bij lekkage, ongeacht de oozaak, van alle iÍiterende, bijtetde er:,/

of gift ige chemische produkten.

8) Verdelgen tan N,espen.

TARIEVEN

A.IEB§QNEEL : enkel de manschappen effectiefter plaatse en alle materiaal inbegrepeD
met uitzonde ng van de voertuigen.

dagdienst zondag - wettelijke feestdagen -

nachtdienst

l. Ofïicier 600 fi./uur 1.200 fi./uur
2. Onderofficier 400 ft./uur 800 fr./uur
3. Korporaal en 350 fr./uur 700 fr./uuÍ
manschappen
4. Duikers 500 fr./uur 1.000 ft./uur

Onder nacht wordt verstaan : de pe ode begrepen tussen 22 uur en 06 uur.

B. MATERIEEL : gebruik van een voertuig met zijn volledig€ inhoud van materiaal. alsook
brandstof, smeerolie en alle voor de tussenkomst noodzakelijke produlten.

l. autopomp 1.500 fi./uur
2. autoladder 3.000 fr./uur
3.personeelswagen 1.000ft./tussenkomst
4. materieelwagen 1.000 ft./tussenkomst
5. snelle hulpwagen 1.000 fi./tussenkomst
6. tankwagen 1.500 fi./uur

C. VNRDE'T,GRN VAN WESPEN
Inbegrepen voertuig + 2 manschappen + verdelgingsmiddel :

800 fr./nest

D. BRANDVOORI(OMING
600 fr./gepresteerd uur

- Wat de opdrachten betreft aangehaald in de punten 2 en 3 wordt de rctributie
slechts gevorderd wanneer er een tegelpaÍij is die burgerlijk verantwoordelijk is.

- Ieder begonnen uur wordt als een volledig uur beschouwd.
- De betaling van de retributie zal geschieden binnen de veeíien dagen volgend op

het schriftelijk verzoek van het gemeentebestuur.
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Voor AANLEG, RENOVATIE en
ONDERHOUD von TUINEN

lftis Logroo
TUINARCHITECT

* Tekenen von onfwerp en

beplonfingsplon
* Zooien von gozons
* Beplontingswerken
* Plootsen von ofsluitingen
* Leggen von luinpoden

Nieuwesteenweg 49 - 8377 zulenkerke
Tel.050/41 5425 - 41 21 46

verzekeringskanloor

Michel Beirens-
Erna Willems

Oostendsesteenweg 92
8377 Houtave-Zuienkerke

Tel. 050/31 97 39
Fax. 050/31 11 5í

- Alle verzekeringèn
- Hypothecaire leningen

- Auto financiering

En vooÍal een vakbekwame service

ASWEBO
AANNEMERSBEDRIJF NAAI\,iLozEVENNoorscHAP

lndustriepark - Drongen 26
9810 Gent

I,I'I'SYMID/II'HIB
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domeskopsolon

CDTCO
de decker chontol

kerks'trool 'l 8
8377 zuienkerke

tel. 050/ 41 84 1 4

' DIDAKTISCH iiAïERIAAL o.o. wondkoo e.. ,IAAGNETISCHE BORDEN - PAPIERVERNIETIGERS* FAX. EN TOPIEERPAflEN
' PA ENSNIJMACHINE.OAGLICHTPROJECTON
1 KLEUTEPGERIEF EN SPEELGOÈD

' NU OOK BUITENSPEI.ÀNATERIAAL
HAGS I/IINI.PLAY

KAÏALOGUS OP AANVRAAG

GROOTHANDEL IN SCHOOL. EN BUREELGERIEF

GROOTHANDEL IN SCHOOL EN BUREELGERII'
Onze jorenlonge ervoring gorondeeri u

kwoliteiisortikelen oon een zochi priisie.

Bestaurant=À Gemeentekrediet

U ,, MIJN BAr\r KUM lK \ uuRL l l
"9n %.Z&n1a/

VOF BONTE. PARDO
Westkapselse Srccnweg 27,8-180 Dud/§lc Brugge
Tel.050/59 99 írl Fax 050/59 9l 86

Meelkerkestraat l1 8377Zuienkerkè
Tel.050/lI 28 06

BELEGGINGEN. KREDIETEN
VERZEKERINGEN, BETAI,INGSMIDDELEN

Ftudy en Nydia Demeulemeester-l\,4oerrnan
Driltweg í0

8377 Nieuwmunster (Wenduine)
Tel. 050/41 í2 18

Gesloten op woensdagavond en donderdag

Feestzaal - Tearoom met zonneterras
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BI,OXDINZAMELINGEN TE ZUIENKERTE

Met 783 bloedgiften in 1994 heeÍt Zuienkerke het absolute record bereikt. We bereiken
hiermee een gemiddelde van 195.75 donoren per inzameling.
Even de cijfers van de afgelopen vijfjaar
1990 : 598
l99I : 526
1992 : 658
1993 :752
1994 :'183
Wij danken die hoge cijfers, enerzijds aan onze eigen bevolking, maar anderzijds ook aan de
hoge opkomst van mensen van buiten de gemeente.Wat opvalt in Zuienkerke is het gloot aantal
jonge do[oren. Het Rode Ifuuis van Brugge belooft stellig meer dokters en verpleegkundigen te
sturen voor de volgende afnames, teneinde de wachttijd gevoelig te verkorten.
Nieuu,e donoren zijn altijd welkom.
UW BLOED KAN INDERDAAD HET WRSCIIIL BETEKENEN TUSSEN LEVEN
EN DOOD,
De data van de inzamelingen zijn steeds vermeld in de aktiviteitenkalender van dit
informatieblad.
Zoals elkjaar vieren we feest op het succes van het afgelopenjaar met een viering van de
rereremerken. gevolgd door een souper.
Dit feest gaat door op I 1 maart eerstkomende.

KIND EN GEZIN

Gratis consultatiebueau voor hetjonge kind van 0 tot 3 jaar in de raadszaal van het
gemeentehuis

elke derde woensdag van de maand ttanaf 11 uur.
Voor een afspraak neemt u contact op met de sociaal verpleegkundige
MIA GEENAEME op telefoonnummer 050/41.50.52 of 42.57.9'1
van 8 tot 8.30 uur's morgens.
Voor inlichtingen ook omtrent zwangelschap en bevalling belt u naar de

Provinciale dienst van Kind & Gezin, Niklaas Despa$straat 12, 8000 Brugge. tel.050/33.10.62.
U kunt er elke werkdag terecht tijdens de bueeluen.
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G.a.ttz ZLkhLé*m ,

voot .6t hou it.r@n a1.,. ».lE ru.nL.q Saonn a gdriug 1995 t kvM
't5,o h oottoot td O.CM-tv- .enjrut vo$ e. eootul dcto.iol. tli.6tt.ttli c.nn 4l st Ua
U inÍorMa ei" dit pod,ktoni. ; adnEould Nt th.Nlact ontufl.,ra, .41 @t ín '95 oiealLt
Hiqohdd nd A inÍo.Nn. ot* tor.n op tftdi.t E.n inr.Bsantrt.tuíla,rondd,.dirleu tet
laot t.lictu op tii pl@a ir
Help íJzelf ohptobl.ru" t roottotun. hélp n,t @ di. M. zii^ .

RONDKOMEN MET JE CENTEN

Geld nodtg ? Laat ie niet slÍikken !

Willen kopen... er niet genoeg geld beschikbaar hebben. Geen probleem NEEM EEN KREDIET
St.aks gaje ook met een kediet op reis !

Het Iijkt gemakkelijk, het houdt blijkbaar niets in. PAS ECHTER OP, krediet kan een giftige slang

zijn met een dodelijke beet !

Binnen de sociale dienst ervaren wij dat al te gemakkelík "krediet opnemen - kediet toestaan" \ aal
het valluik opent naai een financiële put.
Voorkomen is altijd beter dan genezen....

Een reportage - U leest dit toch ook !

Verbruikerskediet is niet zonder gevaar. Niet meer kunnen afbetalen, gerechtelijk veroordeeld

worden, langdurig loonbeslag, gedwongen uitverkoop,... : problemen waarvan een kedienrager
meestal niet het minste vermoeden heeff.

Wees echter op Uw hoede !

Bereken altijd eerst zelf de albat.litrg ofvraag een konkreet albetalingsplan !

Sommige financieringsmaatschappijen maken reklame dat U bij hen goedkoop geld kunt lenen. Later

blijkt dit een ilEsstrael w l8%o of 21oÀ of een bsl§lpslscmEge van 0,85 of 1,00. Wat betekent dit
konkeet ? Hoeveel dient U dan maandelijks af te betalen ? Om dit berekenen bestaan enlele
formules.

l. om Uw aÍbetalingen te berekenen moet U altijd eerst @
Laat ons veronderstellen dat U alleen de jaarlijkse reële intrest kent. Om dan het lastenpercentage

te berekenen moet U de volgende formule gebruiken :

intrestvoet = lastenpercentagex24xlooptijd / looptijd +l

GELD LENEN ? GEEN PROBLEEI'{ !
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2.

Nlet een voorbeeld wordt dit duidelijker :

U leent 200000 BF op 36 maanden, aan een reële intrest van 23,25. Als U nu wil weten ho€veel U
moet albetalen, dan moet U eeast het lastenpercentage berekenen. We passen de fomule toe :

23.25 : lastenpercentage x24 x 36 I 36+l =
23.25'= lastenpercentage x 23,25 = 1,00

Laat U niet vangen door lage lastenpercefitages ! Vruag steeds de werkerlijke intrcsteoet ! De
werkelijke intrestvoet is steeds bijna 21 n aal gtuler dan het lastenpercentage.
Trouwens de wet ran I2/6/1991 verplicht beíde mede te delen.

U kent nu het lastenpercentage. Om de riaandelijLse aÍbetalitrg te b€rekenen moet U nu de

volgende fomule gebruiken :

maandelijkse afbetaling = som / looptijd + somx lastenpercentage / 100:
Voor ons voorbeeld geeft dat dan :

maandelijkse afbetaling = 200000 BF / 36 + 200000 BF x 1,00 / 100 :
5555,55 BF (kapitaal) + 2000 BF (inteso = 7555,55 BF

Om nu te weten hoeveel U in het totaal moet aÍbetal€n voor Uw lening moet U gewoon het
bedrag var de maandelijkse aÍbetaling vermenigluldigen met de looptijd (aantal maanden dat U
moet aÍbetalen).
Voor ons voorbeeld geeft dat : 7555,55 BF x 36 = 272000 BF

U kaD niet meer aÍbetalen, wat staàt er U te wrchten ?

PROBLEMENMET...

U leent nog steeds 200000 BF op de maximale
termijn van 36 maande[ De kedietverlener vraagl
de zogenaamde wettelijke intrest, maar in feite is dit
de maximale intrest die de wet toelaat. Voor ons
voorbeeld is die intest - omgerekend in
maaÍdelijkse lasteÍrpercentage- 1,00olo.

zie de berekeningen van de maandelijkse afbetaling
hierboven.

Wanneer U nu door onverwachte omstandigheden geen enkele afbetaling kunt doen, dan kan de

schuldeiser U na-drie-maa,nden gerechtelijk vervolgen. Zijn eis voor de rechtbank zal dan wellicht de

volgende zijn :

- de onmiddellijke betaling van het kapita.l plus de totale intrest : dus 272000 BF.
- Daarop zal hij dan nog eeD forfaitsire itrtrest reketren vaD 10, 15,20 ofsoms wel257o, al
naargelang de overeengekomel bepalingeÍr in het kontrakt (zie de kleine lettertjes)

Stel dat we 2002 rekenen, dan wordt het bedrag verhoogd met 54400 BF (20% 'i n,272000). In totaal
geeft dat dan reeds de som van 326400 BF. Veel rechters zullen de eis van de schuldeiser
goedkeuren, zeker als U zich niet verdedigt voor de rechtbank.
Voor ons voorbeeld beteketrt dat als U 200000 BF leetrt, U drie uranden lster de som van
326400 BF moet terugbetalen. Dit is een intrBt v.n 63yo op een periode van drie maanden !

Op dit bedrag begint dan vanaf de dag van de veroordeling door de rechtbark nog een gerechtelijke
intest te lopen.
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Een zware klap, U kunt niet meer maandelijks aÍbetalen, en U wordt veroordeeld om nog veel Íreer
en dles in één keer te betalen I

Wanneer U ook nu niet betaalt (hoe kan het anders), dan beschikt de schuldeiser over diverse
drukkitrgsmiddeleD.

- Hij kan beslag leggen op het loou. Dit wil zeggen dat een gedeelte van het loon
rechtsteeks aan de schuldeiser wordt overgemaakt.

- De schuldeiser kan U in gebreke stelleD en U zo dagv.rrder voor de rechtbar*. Na het
vonnis van de rechter zal de gerechtsdeurwaarder een bevel om te betÀletr brengen. De
gerechtsdeuwaarder stelt dan een procesverbasl var beslaglegging op met daarbij een

inventaris vaÍr alle goederen die vooi beslag vatbaar zijn. De gerechtsdeurivaarder

organiseert de openbare verkoop, De opbrengst wordt ver-deeld onder de schuldeisers.

Vlot krediet met pijtrlijke gevolgen, het is ylug gebeurd .

Wees waakzaam ! Enkele tips :
1. Neem altijd ge[oeg tijd en vraag de nodige informtrtie alvorens te lenen.

Vraag eveneens uideg bij de kleine lettertjes in het kon&akt
2. Onderbreek de aÍbetaling van de maandelijlse schijven triet, zonder er schiftelijk

melding van te maken.

3. Ga geen grotere lening aan om al de andere leningen ofschulden afte betalen.
4. Laat Ulv schulden triet zotrder radetrkeu over rrn eetr mratschappij Í'oor

hergroepering vau krediet.

De sociale dienst van het O.C.M.W. kan U misschien helpen :

Ziet U het niet meer zitten ?

Als U financieel in de put zit, kan een hulp van buitenafwelkom zijn.

- Bemiddelen
De sociale dienst kan kontakÍ opnemeÍI met de verschillende
fina[cierilgsmaatschappijen,met de advokaten ofmet de gerechtsdeuwaarders- Zokanerin
sommige gevallen een oplossing gevonden worden : uitstel van betaling, een lag€re
marndelijkse .flossiug, een terugbetalitrgsphtr.

- Budgetbeg€leiding
Hierbij gaan we samen op zoek naar een evenwichtig gezinsbudget. Zo kan de sociale diensr

U helpen uw uitgaveD te pl.nDer, zodat alle schuldeisers op hun beurt voldaan worden.

- Finatrciele hulp
Als Uw inkomen werkelijk te klein is om op eigen kacht uit de fiÍEnciële put te geraken en

dit ook niet meer mogelijk is door herschikkingen, dan kan de sociale dienst een tussenkomst
vragen aàn het O.C.M.W. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het O.C.M.W. beslisl

dan over het al dan niet toekennen van een Íinanciële tussenkomst. Een tussenkomst die
niet, gedeeltelijk of volledig terugbetaald wodt.

Wilt U daar méér over wetetr ? Loop dan eens binnen bij de sociale dietrst vaD het
OCMW Kerkstra^t 17 8377 Zuienkerke of telefotreer ons voor een afspraak,
0s0t427998.
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SCHRUNWERKEN - KEUKENS
P,V.C. - RAMEN - DEUREN - ROLLUIKEN

VANTORRE.MAERTEN

Brugsesteenh.eg 1

8377 Nieuwmunster-Zuienkerke
TeI.050,141 89 63
Fax050/428532

@ 3,tffiïTLEMEESTER
BVBAAÀNNEMEBSBEDB JF

OPENBARE en PRIVATE WEBKEN

3
Gbnd- én wëgeniswé*èh, Albbak eh ioleingswerken :
Aantewn van óptitten, patuings en te assen l
Levercn van aanvulingsgrcnd, zand en teelaarde §
Levercn en phatsen van citenes en @ptische puften H

È
OGlendsstèlnreq 71 -83rl ZUIENKERKE-HOUÍAVE Ë
Tet, 050/31 67 

' 
3 - Mobitotoon 07523 58 72 - Íetëlat 050/Jr 02 83

OFFICIËLE MITSUBISHI-DEALER

GARAGE

L. CROMBEZ
Brugsesteenweg l0l

Tel. 050/41
- 8420 Wenduine
28 t3

.)1

Zo de
beleggingsstrategie

Zo de bank
ln de KB-iondsenwaaie r z I beslisl eefl belegging die

Van oblrgalies over aandelen lot vastgoed.
Van regionae lol inleÍnationale spreiding.
Van éénmun(- lotéénbeursbeleggingen.
Prospeclus en ,nÍo'malre Índr u rn elh K8-kdnioo,.

KFEDIETEANK TllUIS 8IJ DE BAN( VAN H ER

a_[0tïl]À15

meetkerkeslrqql l7
8377 Zuienkerke
fel. O5O/41 75 52

VOLLEDIGE AANNEMINGEN
TIMNAER- EN SCHRIJNWERK
METSEL- EN BETONWERK
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Een prachtiggazon z,

Gebruik Bio Gazon-Azet uan ECostyle !
prachtig gazon zonder mos ?

Bio Gozon Azei von Ecosiyle
ls èèn biologlsch'orgonische

Mikro-orgoóismen veronderen
oÍgestoryen worGvili en gros- en
mos-otuol in nolu!rliik p ontenvoedsel.

Uw so,on sroeit mooi dicht bileen

Vedikuièren is niel meer nodig I

8io Gozon-Azei von ECOst e is
verkriisboor bii ol é sóède

t!lncentro

Voor o le vrogen op het gebièd
von bemeíi.g en gewos -

beschermlns heeÍl ECOsty e
het 100 % noluur iike ontwoord.

Be voor ole inÍormolie ove.
miielvr endellik iu nlèrè. de

EIGEN HERSTEIDIENST
TIGEN SI.UPDIEN§T :
lrommels en keltingen
DESKUNDIG ADVIES
DEGETIJK MATERIAAT

dlíink rmqlnlt@ne
Blqnkenbergsèsteenweg 3l
8377 Zuienkerke - Iel. 050/41 42 ó3
ÏUIN & HOBBY

EC le

WIJ ZIJN ER

ËtKE DAG

VOOR U
§l:.§:}X!:ï:il;:r§

IIIEWO'EIICTRAATI
l(lonrGndiènst ll6nk.nbérgè

Ko.i.sinldon ól
83zO slonkenbèrEè
tcl. O'Ol4t .79.34
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hls.gff VATT BT,ï ONS

KATRIEN VERVÀET.E DEBUTEERT MET GESCIIIEDXUN'DIGE JEUGDROMAN

Geboren in De Haan, woont zij met haar gezin na enige omzwervingen in Zuienkerke.
De schijfster stelde haar boek vooi in het Gezondheidscentrum van Blankenberge, waar zij als
sociaal verpleegkundige ra erkzaam is.

Haar debuuÍoman " De fung" speelt zich af in de Gaume-steek, tussen Arlon en Virton.
Daar worden er op verschillende plaatsen overblijfselen gevonden van Gallo-Romeinse
hereboerde jen.
Ward, het hoofdpersonage, is gepassioneerd door geschiedenis en archeologie. Na het vinden
vail een historische ng glijdt de veertienjarige knaap in gedachten terug naar de derde eeuw eÍr

neemt de gedaante .uul van Caius, een Gallo-Romeinsejongen, die leefde in de opgegraven
villa.De inspiratie voor dit verhaal haalde de schrijfster bij haar l7-jarige zoon Wouter, die zelf
een ver\\,oed amateu archeoloog is.

" De Ring" werd uitgegeven bij Facet, kost 395 ftank en telt 88 pagina's.

Men kan het ook ontlenen in de Zuienkerkse bibliotheek.
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Bf,NOEMINC

Zo pas werd vemomen dat de heer André Lampo uit onze gemeente per 12l1//1995 benoemd

werd tot rechter op de arbeidsrechtbank te Brugge.

Hartelijk proÍiciat.

!,IJTEN\TTïIGJARIGEN BUENN

Naast initiatiefnemers Annie Ballegeer, Elza Demaecker, Mafiin Storme en Rosa Tilleman

kwamen volgende vijfenvijftigia gen van Groot-Zuienkerke iÍr Hoeve Ten Doele bijeenr

Denise Adriaens, GilbeÉ Allemeersch, Lia BeausaÍ, Marc Beyne, Francisca Brondel, Jeame

D'Hondt , Hilaire Dejaeger, JozefDekempe, Germain Delannoye, Anna Sy§, Rosita Tilleman.

Roger Sneyaert, André Vandewalle, Wivine Verbugh, Maria Vermeire, Dennis Venaes,

Monique Van Canne)'t, RosaDne Gigot, RobeÍ Deloddere, Maria Demeulemeester, Solange

Desmit, Romain Dewull Agnes Jacxsens, Denise Malstaf, Jozef Mas§chaele, Antoin Mafth] s

en Nicole Schillewaert.

rFlË§§§. ! * 7 ,77,C2'ZE

I
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GEBOORTEN

DRIES STORME, geboren te Brugge op 04.07.1994, zoontje van Karel Storme en van Nifla
Caene
IRIS DEMAECKER, geboren te Brugge op 20.07.1994, dochter van Yves Demaecker en van
Marijke van Belleghem
ROBIN LUCKER, geboren te Brugge op 24.07.1994, zoontje ]r'an Nico Lucker en van Patricia
Decuyper.
FLORINE COBBAERI geboren te Brugge op 18.08.1994, dochter van Eric Cobbaert en van
Jeannine Vervisch.
DA,AN DECLOEDT, geboren te Brugge op 19.08.1994, zoon§e van Hans Decloedt en van An
Goegebeur.
MAGALI VAN LANDSCHOOX geboren te Brugge op 22.08.1994, dochter van Thierry Van
Landschoot en van Betty Vandevelde.
HANNELORE BOUCKATTRf, geboren te Brugge op 01.09.1994, dochter van Filip BouckaeÍ
en van Conny Van Belle.
STEI/EN COSTENOBLE, geboren te Brugge op 08.09.1994, zoontje van Alain Costenoble en

van Gdetje Slembrouck.
STEPHANIE BACKEPS, geboren te Brugge op l8.l L1994, dochter van Hugo Backers en van
Ing d Vandenberghe.
PIETERJAN BMECKMA.U geboren te Brugge op 09.12.1994, zaontje van Marc Braeckman
en van Maria Elst.
CLAIRE VANBESIEN, geboren te Brugge op 09.12.1994, dochter van Luc Vanbesien en van
Sandrine Desoete.
KRISTOF LÀUKENS, g€boren te Brugge op 27 .12.1994, zoonlje lan Geert LaukeÍrs en van
Véronique Kerckhove.

I!UVTTIJXEN

OlnN JOÍLAN , Zonrcbeke, er DEMAECK.ER MIRT4NDA, Meetketke, gehuwd op 15 juli 1994

VANHOORENWEDË,R -ROGEfl , Meetkerke, er KEMEL ANNIE, Meetkerke, gehuwd op
l9 juli 1994

VERBRUGGHE FMNK\ Znier}letke, en PAIIWELS DORINE, Zltenkerke, gehuwd op 30 juli
1994
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DEBAST EDDY, NierJ.wmrmste4 er IIALLAERT CtlXL§I1lfE, Nieuwmunster, gehuwd op 1 9

augustus I 994

VÀNDENÀBEELE NICQ Brugge, en VERBURGH NÀNCY, Zuienkerke, gehuwd op 2

september 1994

BOUQUET MIKE, Knokke-Heist, en VAN DEN BROUCKE KÀTHLEEN, Zuienkerke, gehurvd

op 9 september 1994

BURGGMEVE STEFAA{ Oostende, en DEPOORTER KATELEEN' Zuienkerke' gehu*d op

I oktober 1994

OI'EffIJDEN§

CASTELEW YINCENT,27jaar, wonende te Brugge, overleden te Zuienkerke op Tjuli 199'1.

LOIWAGIE FLORINE, T3 jaar, wonende te Zuienkerke, overleden te Blankenberge op 'l
augustus 1994, weduwe van Alphonsius Goethals.

DUFOUR FMNCOIS, T3 jaar, wonende te Nieuwmunster, overleden te De Haan op l5
augustus 1994, echtgenoot van Neuteleers Rosa

YÀNDEWÀLLE MICHATL, 60 jaar, wonende te Zuienkerke, overleden te Brugge op 27

augustus I 994.

DUIHOY JOZE, Tl jaar, wonende te Zuienkerke, overleden te Blankenberge op 9 september

1994, echtgenoot van Ivonne Jacoby.

VÀNBESIEN MYMOND, 67 jaar, wonende te Nieuwmun§ter, aldaar overleden op

I 2 september I 994, echtgenoot van Vandenbussche Renée.

SCHILLEWÀERT LODEIïtJK,86 jaar,worlerÀe te Houtave, aldaar overleden op 14

september I 994, echtgenoot van Keersebilck Germaine.

DESOETE EMIEL,87 jaar, wonende te Zuienkerke, aldaar ove eden op 15 september 1994.

echtgenoot van Van Daele Mada.

PEWEMAN JERËMIE,2l jaar, wonende te Ooíende, overleden te Zuienkerke op 4 oktober

1994.
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iedere maatrdag&vond is er tumen vamf 19.30 uur tot 20.30 uur (uitgezorderd de

schoolvakanties) in de sportzaal van de gemeenteschool , ingericht door Vakantiegenoegens

Zrrienkerke

iedere dinsdagnamiddag in het "Boldershof' kaartnamiddag KBC Zuienkerke

iedere maandag ziin er volksdansen in de cafetada van de gemeenteschool van 14 uur tot l7
uur, ingericht door KBG Zuienkerke

woensdagnamiddag ( oni de 14 dagen) kaaÍtna$iddag iÍl het spoÍcentum van Meetk€lke
voor leden van de Bond der gepensioneerden van Meetkerke

iedere vrijdagavond komt het koor van Nieuwmunster bijeen in de Sint-Bartholomeuske*
vanaf 19.30 uui tot 21 uur.

JANUARI
dinsdag 31 jakuari I995 om /9.30 uur : lnfo over de diensten in de thuismrg : een zeet

leerrijke vergadering over alles wat je dient te weten over de thuiszorg.

spreker: Dk. Masselis, Maatschappelijk Werker, Familiezorg
zaal : De Bommel Nieuwmunster
organisatie: KVLV NieuwmuÍIster

FEBRUARI
zontlag 5 februari l99J .' Iichtmisviering in de parochiekerk te Zuienkerke. om l0 uur
gezongenhoogmis voor de ouders die in 1994 een kindje ter wereld brachten.

vríjdag t 0 februari 199J. Kaaskeuken in Torhout door het Nederlandse zuivelbureau

inrichters Vakantiegenoegens Zuienkerke
maandag 1J februari -t99J om l9 uur:Heerlijk koken met Belgisch lundsvlees , KVLV
NieuwmunsteÍ
zaterdag I I íebruarí 1995: souper Mini-voetbalploeg " De Lekkerbek"
inschrijvingen tel.05 0/41 . 12. l8
maandag 20 februari 199J; koken met KVLV Nieuwmunster in zaal De Bommel
"Sor.flés, mousses, flans en bavaroise"
lesgeefster Mevr.Keereman
vijdag 2l,zaterdag 25 íebruari: toÍLeelvoorstelling door theater Kleiem iÍl de sportzaal

aanvang stipt 2Q uur
zondag 26 februari l99J. toneel theater Kleiem, aanvang 19.30 uur
maandag 27 febnrari -1995.' Camaval met bonte namiddag in lokaal Boldershof, ingericht door

KBG Zuienkerke



MÀÀRT

t'tijdag 3 en zatedag 4 fiaart 1995: theateÍyoorstelling in de zaal de Bommel aanvang 20 uur
wijdag 3 en zatetdag 4 tfiadfi 1995 : toneel in de gemeenteschool door Kleiem aanvang 20 uur.
zaterdag I I maart I995r souper van de bloedgevers in de spoÍzaal vaÍr de gemeenteschool
zondag I 2 thaart I 99Jr toneel te NieuwÍnunster aanvang I 8 uuÍ
diksdag 14 maart l99J. bloedinzameling in de gemeenteschool van 16 uur tot 20 uur
donderdag 16 maart 199J: voordracht over veiligheid , georganiseerd door KBG Zuienkerke

APRIL
dokdedag 13 april 199J . Witte Donderdag namiddag bezinning met Antoon Van Houne
koffie en koekebrood - organisatie KBG Zuienkerke
zokdag 16 apríl 1995 :Crote Meetkerkse Moerentocht, ingericht door de SpoÍraad
maandag 17 april 1995: 5de gewestelijk daosfestivai in de Blauwe Toren
dinsdag 18 april 1995 om 20 uur : " Luisteren naar kinderen" aanbevolen voor de jongere )eden
van KVLV Nieuwmunster
spreker : Dhr.Deceuninck Frark
zondag 23 april 1995 vanaÍ 14 uur : schoolfeest van de gemeentelijke basisschool van
Zuienkerke.

STAAR ONS UW JAARI{ALENDER EN AW AKTIVITEITEN OP.
WIJ PUBLICERËN ZE GRATIS!!
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BÀCKEiTÀ=

" ELECTRICITEIT - SANITAIR -
- CENTRALE VERWARMING -

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

- GEREGISTREERD AANNEMER
- NIEUWBOUW EN VERBOUWING
- ERKEND BRANDERTECHNICUS
- 

H E RST ELLI NG HU I SHOU DAPPARATEN

1 Nieuwesteenweg
8377 Zulenkerke

(050) 41 31 04
Dinsdag gesloten
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ABDIJHOEVE TER DOEST
met de

MONUMENTALE SCHUUB
uit de XIIIe eeuw
iets enigs in Europa

Specialiteit van alle zeevruchten

en riviervis
Het bekend ribstuk "Ter Doest"

op houtvuur
Speciale bereidingen van paling

Domein
Terras & zalen

Parking

LISSEWEGE
Ter Doeststraat 4
8380 Brugge
050t54 40 82

Wof
ttrM^ts ffiuegf 
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Jules Dendooven en Zonen


