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aangeboden door het Gemeentebestuur
in sarnenwerking met alle adveneerders.
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De redactie behoudt zich het recht voor
aÍikels te wijzigen, in te

koÍen of niet te publicercn.
Geinteresseerden voor publiciteit
kunnen steeds terecht bij
Redactíe Polderbaníje
Gemeení e hui s, Ker kstraat I 7,

8377 Zuienke*e
tel. 42.70.48

Redactieraad: Jeannine Samijn,

Freddy Decancq, Antoine Pemeel,

Ann Michiels.

OPIALING HUISVAIL
Het huisvuil wordt niet opgehaald op dinsdag 15 augustus.

Ophaling Zuienkerke: woensdag 16 augustus 1995.

OPIIALING OUD PAPIER EN I{ROONKAR.KEN
Telkens de eerste woensdag van de maand: woensdag 2 augustus,
6 september eD 4 oktober I995.Warmeer de ophaling van het

huisluil wegens een oÍfrciële feestdag naar een aldere dag wordt
verschoven, dan wordt het oud papier ook een dag later opgehaald.

Papier stevig samenbinden ofin een kartonnen doos stekeD.

OPHALING GROF EUISVAL
donderdag 24 augustus 1995

donderdag 23 november 1995.

Per rit betaalt u 500 ftank.Vooraf het gemeentehuis verwittigen.

gemeentebestuur Zuienke*e 42.70.48

lechnische dienst 41,75,77

ocMw 42.7998
Hoofdveldwachter Declo.dl 42.10.48

(ptivé) 3 t.84.07
Rijkswacht 101 of41.10.05
BrandweerDeHaan 100of41.20.20
Efektr.belBlank€nberge 41.19.34
(ook voo. de wateóedeling)
nadédiensturen 059134.04.10

OPtrNINGSUREN CEMEENTEEUIS
Het gemeentehuis is iedere werkdag open van

9 ullr tot 12 uur.
Woensdagnamiddag : varl 12.30 uur toÍ 16.30 uur.
Hetgcmectrtehuis z{l g€llolen.zijn l l juli.
2l juli. rS àuslrstm.
OPEN'INGSUREN POST
ledere werkdag van 11 tot 12 uur



WOORD VOORAF

ZOMER,,,,
Lange dagen, veel te korte nachten.
Fleurige bloesjes, blote armen, diepe halsuitsnijdingen.
Voorzichtig worden bermuda's weer uit de kast gehaald en demonstreert elk
zijn - aanvankelijk nog witte - kuiten.
Twee maal kijken, vooraleer je een verre buur herkent die voor 't eerst zijn
nieuwe zonnebril op heeft.
Huidies die geuren naar en glimmen van de zonnebrandolie of rood zijn als
kreeftjes.
Grote vakantie : méér kinderen op straat, geen piek-uren aan de scholen of in
de winkels.
Stoelen aan de voordeur, waar onze senioren keuvelen in de avondzon en
genieten van het kijken naar voorbijkomende fietsers of wandelaars. Jonge
moeders Íier op stap met hun baby. Bebloemde huizen. De geur van barbecue.
Motorhomes, auto's met caravans of fietsdraagrekken snorren door de straten.
Wielertoeristen of " wandelende" fietsers laven hun dorst in één van onze
dorpscafé's ofwippen binnen in't winkeltje om "gekoelde dranken" .

"Onbekenden" doen hun boodschappen : toeristen die kiezen voor vakantie in
ons polderdorp.
Opletten langs onze kronkelende wegen nu de gewassen groeien, genieten
van al het landelijke in plaats van ijsberend achter een landbouwvoertuig aan te
rijden.....
Alvlug : The lndian Summer: nevelige ochtenden en frisse avonden . Kortere
dagen.Landbouwers en loonwerkers die de nacht "doorsteken" vooraleer het
gaat regenen.
Stoppelvelden.

Heb jij dat ook? Bij het begin van elke zomeÍ gulzig genieten van iedere
zonnestraal, later een verzadigingsgevoel, om tenslotte vermoeid van de veel
te korte nachten, bevorderd door het zomeruur - te verlangen naar een
gezellige winteÈvond met gedimd licht, een kaarsje, een zacht muziekje rond
de houtstoof oÍ de haard ......
De kring der kerende jaren......

Namens de redactieraad

J.Samijn



GEMEENTERAAD

De openbare zitting handelde ondermeer over de aankoop van een tas, voor de

gemeentelijke basisschool, en enkele aanpassingen aan de belastingsreglementen. Het

zwaartepunt lag evanwel bij de geheime zitting: daar werden benoemd als onderwijzeres

bij de gemeentelijke basisschool, mevrouw,4 n Goegebea4 voot eeÍt opdracht van 6/24

sten en mevrouw Pasco le Trenson voot eer, opdracht vaÍr I 8/24 sten

Tevens werd de heer Ma rc Timmeman litBílgge aangesteld als aspirant veldwachter,

met ingang van 1 mei 1995.

Na de gemeenteraad werden de heren -ly'odl De Ridder ' gouden medaille laureaal van cle

arbeid - en Frank Andries - sler van kadet van de arbeid - gevietd.

Qp:lejolo : de gevierden samen met de voltallige gemeenteraad

Het werd een dÍuk bijgewoonde gemeenteraad, met tal van mensen uit Houtavedie
ongerust waren over het plan van de gemeenteraad om gronden van een goedgekeude

verkaveling te Houtave te verkopen aan de sociale bouwmaatschappij " Het Lindenhof"
uit Blankenberge. Er waren zelfs boze tongen die berveerden dat de helft van Houtave

dorp ging plat gegooid worden om er nteet dan 50 sociale woningen op te zetten.

Burgemeester Cuypers weerlegde al deze vrccs, en bctoogdc dat de samenwerking met
het Lindenhofalleen bedoeld was. ,rm dc int'rastruktuur§erken en de nutsleidingen van
de verkaveling te laten betoelagen door het ministerie van de Vlaamse gemeenschap,

1l t9q5



zodat kon voldaan worden aan de doelstelling van het schepencollege, namelijk
betaalbare bouwgrond aan te bieden aanjonge gezinnen van bij ons En hij
beklemtoonde dat het hier enkel gaat over een verkaveling, en niet over het bouwen van

sociale woningen in de huur- ofkoop- sektor.

Intussen heeft de minister de subsidië ng van de infrastruktuurwerken goedgekeurd,

zonder dat er sprake is van inbreiding.
De woorden van Burgemeester Cuypers worden overigens bevestigd door een schrijven

van het Lindenhof.
Na een uitgebreide gedachtenlvisseling keurde de raad dit punt goed met 6ja stemmen

bij 5 onthoudingen. Met de opbrengst van dit geld zal het gemeentebestuur de lening

1083 \'ervroegd terugbetalen, lening die was aangegaan om de bouwrijpe gronden te

kopen var de Kerkfabriek van Houtave.

Wel eenparig werd het voorontwerp, het lastenboek en de raming betreffende de wegen -

en rioleringswerkcn in genoemde verkaveling goedgekeurd: hierdooÍ wordt 5 891 836

frank betaald door de dienst gesubsidiëerde infrastruktuur, om de verkaveling bouwïijp te

maken, gelden <lie anders door het gemeentebestuur dienden opgehoest, wat de prijs van

de grond met een I I00 frank zou doen stijgen

Wie kan nu een stuk bouwgrond kooen uit de verkaveling:?

Parsonen tlie de voorwaarde vervullen tot het verl;riigenvan een tentesubsidie ( de

rroegere bouwpremie )cn rlie nog geen andere eigehdom bezitteh. Zi stellen dan zelf
hun «rchitekt en aonnemer dan om hun éénsgezinswoning te bouwen.

De gemeeltcraad zal nog beroep instellen bij de Raad van State, tegen de uitbreiding van

een bescherming als dorpsgezicht te Zuienkerke.

EÍ werden nog enkele politiercglementen goedgekeurd, die parkeerverbod zullen

opleggen in de Nieuwe Steenweg tussen het kruispunt met het Lindenhof, en het

huisnummer 58, langs de kant van de huizen. Eveneens in de Nieuwe Steenweg zullen

tusse[ huisnummer 100 en 106 de auto's dienen te parkeren, deels op de berm, deels op

de weg.
De speelpliats vnn de gemeenleliike basissclrool wordt met ongeveer een derde

vergroot- Het *crk werd toegewezen aan de Firma Vanden Broecke uit Koksijde mits de

som van 875.180 liank inclusief BTW.
De rekeningen van de Ne*íabieken werden tenslotte goedgekeurd: globaal krijgen de

vier kerken 1.491.336 frank gemeentelijk toelage.

In de geheime zifting wetd deheeÍ Ahtoine Perneel, maatschappelijk werker bij het

OCMW Zuienkerke aangesteld als raadgevende deskundige voor de gemeente

Zuienkerke bij de VZW PWA Blankenberge Zuienkerke. En tenslotte werden de

zitpenringen voor de raadsleden aangepast: zij kijgen vanaf 1 januari 1995 1500 fiank
per zitting.

VooreeÉt werden er diverse aankopen goedgekeurd:

- bureelmateriaal nieuwe veldwachter : raming 75.000 fr.
- computertafel : raming 10.000 fr.
- kast Éadzaal : raming 10.000 fr.
- 2 munttelefoons : één te Zuienkerke en één te Meetkerke SportcentÍum

raming 60.000 fr.

5



De raad keurde de reglementering inzake lbuiszolg goed: onder bepaalde voorwaarden
wordt aan personen die thuis een familielid verzorgen een premie toegekend van 1.000 of
L500 Bef per maand, al naar gelang de graad van hulpbehoevendheid. Inlichtingen te
bekomen ten gemeentehuize.

De sanering van de Dorpskom te Houtave, die na bijeenkomsten met de leden van de

gemeenteraad en de bevolking op 29 mei, 31 mei en l3 juni grondig was besproken,
werd eenparig aanvaard: enige cijfers:
raming der kosten
kollektot + pompstation
aanvullende gewestbijdmge
aandeel gemeente

aanvullende gewestbijdrage
investeringsfonds
aandeel gemeente

nr-rtsleidingen
electriciteit
openbare verlichting
TV ondergronds

Water

Het milieubeleidsplan en het huishoudelijk reglement van inwendige orde van het
OCMW waren volgende punten die vlot werden behandeld. en tot slot keurde de

gemeenteraad de aalrleg van de voetpaden in de Blankenbergse Dijk goed: de

financiering ervan geschiedt door de onderscheiden verkavelaars.
In de geheime zitting was de raad akkoord om het kader van het gemeentepersoneel uit te
breiden met I geschoold arbeider B.

De gemeenteraadszittingen zullen plaats hebben op de hiemavolgende dagen :

dinsdag 5 september
l0 oktober
l4 november
l2 december

20.956.946
-t0.463.473

10.493.473
23.750.121
-3.8ó0.175
10.22'7.508
9.662.138

1.969.691 waarvan 53 1.000 ten laste van de gemeente

2.295.000+BTW ten laste van de gemeente

ten laste van de intercommunale, 91.341 ten laste van de

gemeeÍlte

ten laste van de intercommunale
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veÍzekeringskantoor

Michel Beirens-
Erna Willems

Oostendsesteenwèg 92
8377 Houtave-Zuienkerke

Tel. 050i31 97 39
Fax. 050/31 11 51

- Alle verzekeringen
- Hypothecaire leningen

- Auto Íinanciering

En vooral een vakbekwame service

Voor AANLEG, RENOVATIE en
ONDERHOUD vqn ïUINEN

lftis Logroo
TUINARCHITECT

* Tekenen von ontwerp en

beplonlingsplon
* Zooien von gozons
* Beplonlingswerken
* Plooisen von oÍsluilingen
* Leggen von iuinpoden

Nieuweslèènweg 49 - 8377 Zuienkèrke
Iel. O5O/4t 54 25 - 41 21 46

ASWEBO
AANNEMEBSBEDRIJF NAAI\,4LOZEVENNOOTSCHAP

lndustriepark - Drongen 26
9810 Gent



domeskopsolon

CDTCO
de decker cho nlol

kerkstroot I8
8377 zuienkerke

tel. O5O/41 84 14

GROOTHANDEL IN SCHOOL- EN BUREELGENIEF
Onze jorenLonge ervoring gorondeerl u
kwoliteitsorlikelen oon een zocht priisie.

1 DIDAKTISCH l/lATERlAAL o.o. wondkoorten - weeri.slr!menten. IiAGNETISCHE BONDEN - PAPIENVERNIEÏIGERSi FAX- EN KOPIEERPAPIER. PAHENSNIJMACHINE. DAGI.ICHÏPXOJECTOR. KLEUTERGERIEF EN SPEEI.GOED* NU OOK BUITENSPEI.MATERIAAL
HAGS ÍtllNl-PIAY

KATALOGUs OP AANVRAAG

GROOTHANDEL IN SCHOOL- EN BUREELGERIEF

BANKhl Gemeentekrediet
(U ,rr rr,u ,oNK KoM IK vooRurr

VOF BONTE, PARDO
Westkapselse Sleenweg 27 - 8180 Dudzele-Brugge
Tel. 050/59 99 63 - Fax 050/59 9l 86

Meetkerkestraat 14 - 8377 Zuienker*e
T€1.0s0/41 28 06

BELEGGINGEN. KREDIETEN
VERZEKERINGEN. BETALINGSMIDDELEN

8

Flestaurant

"g"g/1*/"/"
Rudy en Nydia Demeulemeesler-MoeÍman

Driftweg 10
8377 Nieuwmunsler (Wenduine)

Tel. 050/41 1218

Gesloten op woensdagavond en donderdag

Feestzaal - Tearoom met zonnelerras

NV Moréchol
D;;se%;EUÉT
8 83r0 Bruss;l
Tèl : 050/37 l4 lz
Fox: O5O/35 69 2l



TNFORUETTE

oud papler is m0menteel geld waardl
De gemeente kriJgt nu 3,20 fr/kg.opgehaald papler.

Probleem ls echter dat bepaalde mensen de gemeentel[ke ophaaldlenst

te vlug af zijn en het papter dat bulten gezet werd zclf opladen en

verkopen. IIAT IS VERBoLEN.

llgll vragen u dan ook het papler nlot te vtoeg bulten te plaaBen en d0

nummerplaat te noteren en ons d00r te bellen Yan men§on dle u paplGr

ziet ontvreemden.
Dank voor uw mcdewerklllg

IJet gemeentehuis zal op de volgende woensdagen vaÍl 8 uur tot 12 uur en van 12.30

uur tqlllulur geopend zijn:

Op 12 - 26 JULI
Op 9 -23 AUGUSTUS
on 6 -2OSEPTEMBER
Op 4 - t8 OKTOBER

Teneinde de bevolkingsregisters bij het gemeentebestuur te kunnen aanpassen of
aanvnllen,verzoekt de bevolkingsdienst de itwoners die van beroep veranderen ( of
reeds veranderd zijn) enookde dfgestudeerden deze wijziging en ook de datum ervan

mede te delen.

Het beroep dat niet meer vermeld wordt op de identiteitskaart, moet wel vemeld
worden in de bevolkingsregisters.
U kan dit persoonlijk, telefonisch ofschriftelijk melden bij de bevolkingsdienst op het

gemeentehuis.

Het is heel belangrijk dat hetjuiste beroep vermeld wordt teneinde correcte uittreksels

uit het bevolkingsregister te kunnen afleveren.
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Op woensdag l9juli e\ woensdag 23 dugusrls is er een gratis fietsenmerking

voorzien voor alle fietsende inwoners van Groot-Zuienkerke
U kunt vanaf 8.30 uur tot I 1.30 uur en vanaf 13 u tot 16.30 uur uw fiets laten merken in de

gemeentelijke werkplaats aan de Nieuwe Steenweg.

De thuiszorgpremie is een gemeentelijke toelage ter ondersteuning van gezimen die een

zorgbehoevende en minvermogende bejaarde thuis vezorgen.
Het Íeglement omtrent deze premie werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 2l juni 1995.

Kort samengevat moet aan volgende voorwaarden voldaan zijn :

- de beiaarde moet tenminste 70 jaar oud zijn en inwonen bi de persoon die de premie

aam'raLtgt.(Jit een fiedisch atÍest moet blijken dat hij door ziekte ofongeval blijvende hulp
van een derde nodig heeft voor zijn líchaamstetzotging en voor de utvoeti g ran
huishoudelijke taken. Hij mag niet beschikken owr eenjaarlijLs belastboar inkomen dat
anderhalve maal het bestaansminíhutfi oretschrijdt : dil ís momehteel 182.181 BF (voor een

gezinl en 361.860 BF loor een alleenstaande.

- de zorg|erslrekker aanwie de toelage uítbelaold v,ordt, moet zich daadwerkelijk met de

verzorging van de bejaarde inlaten.

De aanvraagformulieren kunnen afgehaald worden bij de gemeentesecretaris.

De beslissing treedt in werking op l/7/1995.
Jeannine Samijn, schepen sociale zaken

ln het vo g Polderkantje (nr.38) werd reeds de oprichting van een PwA-kantoor te
Zuienkerke bekend gemaakt.

Welnu, ondeÍussen werd het " PWA Blankenberge-Zuienkerke VZW" boven de

doopvont gehouden en vanaf 16 mei 1995 is deze zowel in Blankenberge als in
Zuienkerke operationeel.
Zoals reeds uitgebreid omschrcven in het vo g Polderkrantje, kunnen p vé-personen,
gemeenten en OCMW'S, VZW'S en niet-commerciële verenigingen,
onderwijsinstellingen en tuinbouwbedrijven op het PWA beroep doen om allerhande
klusjes te laten uitvoeren die niet door het normale arbeidscircuit kunnen afgehaÍIdeld
worden.
VOOR BIJKOMENDE INFORMATIE. vraag de brochure bij de genee tediensten oí
v,endje tot heí PII/A van Zuienkerke.
PIfA ZUIENKERKE, Crabeels M., Gemeentehuis, Kerkstraat 17.

Tel. 050/12.70.48 BP 30.

Het kantoor is geopend op dinsdag- en vriidagvoormiddag. van 8 tot 12 uur,

ta



Wie er nooit wat ovfi gehoord heeff, ofer zelfnooit mee te maken had, kan het moeilijk
geloven :

pet dag gripeh in Waanderen gemiddeld zo'n 295 mensen naar de teleíoon om aan een

volslagen vreemde hun nood, angst, woede, eeruaamheid, letensmoeheid uií te spreken,

te huilert, le schreeu\ten. Dat maakt per jaar zowat 108-000 oproepeh.

Zij vinden gehoor bij Tele-Onthaal. een telefonische dienst vooÍ hulDverleÍing in

levensmoeilijkheden.
Daar zitten dag en nacht, weekends en feestdagen, mensen aan de telefoon, vrijwilligers

die graag een gesprek aanbieden aan wie daar nood aan heeft Een gesprek dat voll€dig

respekt inhoudt voor de persoon van de oproeper en voolal steunt op meelevend

luisteren. Dan worden de aspecten van het probleem op een rijtje gezet, eÍl samen

gezocht naar mogelijke uitwegen Zo nodig kan de vrijwilliger verwijzen naar

professionele hulp of andere instanties.

81
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TeleÍo n isc h e opea ng,ano ie ru

c5
Dt LERSTT STAP

Bereikbaar 21 uurop 24. Bel hel nurrrmet 106,

AL-ANON
HULP
voor familieleden en vrienden
van alcoholisten
AL-ANON is een zellhulpgroep die
open staat voor alle mensen die
problemen ervaren door het &inken
van een gezinslid.
AL-ANON gamndeert volstekte anonimiteit.

U kan terecht bij het gratis telefoonnummer
03/21 8.50.56 van Antwerpen.
Ven kan U doorverilijzen naar een groep in
uw buurt waar U geholpen kan worden-

Er staat een ombudsvrouw bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en

Beroepsopleiding tot uw dienst.

De ombudsvrouw verdedigt u\! recht op een vlotte dienstverlening.

Ze luistert mar uw klachten en problemen en zoekt mee naar de beste oplossing.

OITIBTID§Yfi {}UXV §IJ DÉ:Í$ÀË

kon een Íomilie verscheuren

Al-Anon en Aloleen
biedcn holp oon

lomilic an vriendcn von olcohclirten



De ombudsvrouw zet u op het goede spoor.

Ze verwijst u door naai dejuiste dienst en dejuiste persoon.

De ombudswouw staat borg voor de openbaarheid van bestuur.

Ze waakt e.oveÍ dat u iizage kijgt in heel wat bestuuNdocumenten.

De ombudsvrouw van de VDAB
Anne -Marie Vriends en medewerkers staan

voor u klaar
elke werkdag van 9 tot l7 u.

Keizerlaan 1 I

1000 Brussel
telefoon 021506.18.26

OPENBAREWÉRKEN

Dat Zuienkerke zijn patrimonium respecteed en onderhoudt, is reeds lang geweten:

sedert de fusie kegen praktisch alle landbouwwegen eer, groodige beuí, er is nog een

dossier dat ter goedkeuring ligt bij de minister, ( Croenestaat, Assestraat,

Meetkerkestraat, Loweg en Beverlinksweg ) en in 1996 of 1997 zÀl overgegaan worden

tot het vemieuwen van de betonnen wegen, de Maereweg, de Westemieuwweg
(noordkant) de Oostemieuwweg ( zuidkant ) en het stuk Kerk:hofstraat.

Ook komen de vier &e rken aan de be!ÍÍ.
Op 14 maaÍ kwamen de leden van de onderscheiden kerkfabrieken saÍnen met het
schepencollege bijeen, teneinde hen te informeren over de plannen inzake rcstauatie.
Vooreerst dient gezegd dat het gemeentebestuur aangesloten is bij Monumentenwacht
West - Vlaanderen, die iederjaar onze geklasseerde gebouwen inspecteeÍ, en waar nodig
is kleine herstellingswerken uitvoert. De laatste inspecties hadden plaats op 8, 9, 12 en

13 juni j l.
Sint Bsvo Houtaw wordt in dlie beuÍen gerestaureerd: de eerste fase keeg uitvoering
in 1994, en omvatte het herstel van de dakwerken. De kostprijs bedroeg 5 miljoen, en
werd gefinancierd door de gemeente, met behulp van de kerkfabriek zelf. Het dossier
vaÍI de tweede fase werd op 26 april 1993 in de gemeenteraad goedgekeurd, en omvat de
werken aan de toren: de raming bedraagt ongeveer 5 miljoen, en hiercp kan toelage
verkegen worden van de Vlaamse gemeenschap en de provincie: het dossier ligt thans

ter ondertekening bij de Minister, zodat de uitvoering van de werken in 1995 often
laatste in 199ó kan geschieden. De derde fase omvat de renovatie van de ramen en

opschikkiflgswerken aan de gevels.

Dit werk gaat samen met gelijkaardige restauraties aan de Sint Baíholomeus ketk te
Nieuwmunster en de Sint Michielskefi le Zuienketke, De totalekostprijs voor de drie
kerkeÍr wordt op 12,5 miuoen geraamd, waarvan een kleine 2 miljoen ten laste van de
gemeente.
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Blijft tenslotte de O.Z,Vrouw ke le Meetkel*s. Hier wordt de kerk kompleet

gerestaureerd in één fase, en de werken omvatten de kerktoÍen, de daken, het metselwerk

en de renovatie van de raÍnen. De totale kostprijs bedraagt 13 miljoen, waawan 2

miljoen ten laste van de gemeente.

Het spreekt vanzelfdat de uitvoe ng van de werken nog even op zich zal laten wachten,

want de kedieten van de Vlaamse gemeenschap zijn ruim onvoldoende om iederjaar alle

aanvragen in te willigen. Feit is dat we op de wachtlijst komen.

wie langs de Oostende Steenweg rijdt kan de evolutie van de bouw van de nieuruqbrug
over de Noord Eede langs de Oostemieuwweg volgen De werken zullen voor het

bouwverlof beëindigd zijn. Nadien wordt nog een kleine aanpassing doorgevoerd aan het

wegdek van de gerestaureerde brug aan de Westemieuwweg.

Op 5 mei 1995 had in de gebouwen van het bestuul der wegen te Brugge een

vergadering plaats met het schepencollege van Zuienkerke, teneinde de plannen voor de

opschik van de Gewestweg 307 Brugse Steenweg te bespreken.

De werken zullen in IÈs uitgevoerd worden: eeh eerste Íase v^nwenduine tot aan't

Smisie ( aanvang in 199't ) en een tuee(le fase van 't Smisje tot aan Strooien Haan.

Het hele goeie nieuws beÍÍeft echter helftetspad.' er komt een veilig fietspad ten Oosten

van de baan, en afgescheiden door de bestaande gracht. Het profiel van de vemieuwde

baan zal er als volgt uitzien: gracht - weg vaÍI 7 meter breedte - gracht - fietspad van 2 5

m breedte ( heen en terug ) - gracht.

De speelplaats bij de gemeentelijke basisschool wordt met ongeveer een derde

uitgebreid: de werken zullen starten na het bouwverlofen dienen eind augustus

beëindigd te zijn. Het werk werd toegewezen aan de firma Vanden Broecke uit Koksijde
mits de som van 875.180 fr. waarin tevens de aanleg inbegrepen is van openbare

verlichting langs de westkant van de school, dit met het oog op de beveiliging van de

gebouwen.

De gemeenteraad heeft op 21 juni 1995 de sanering van Houtave Dorp en de aanleg van
de persleiding tussen Houtave en Meetkerke goedgekeurd.
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Bij besluit van de Vlaamse rege ng van 6 april 1995 werd het Uitvoeringsplan GFT-en
groenafval, zoals bedoeld in aÍtikel 35 van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de

voorkoming en het beheer van afvalstoffen, vastgesteld.

Overeenkomstig aÍtikel 36,§ 5, van het genoemde dekeet van 2juli 1981, ligt het
uitvoeringsplan en het in aÍtikel 36,§4, bedoelde verslag vanafde tiende dag na huidige
publikatie ter inzage bij de Openbare Afialstoffenmaatschappij voor het vlaamse
Gewest (OVAM), de provincies en de gemeenten.

Bent u ook altijd \rer$,onderd over de massa's aí\'al die u eekelijLs ptoduceert ?

En denkt u soms ook eens : vtaar moet al dat vuil naarÍoe?

Nochtans kan u helpen om die berg alial wat te verlichten. U kan namelijk zelfuw
tuin-en keukenafu al composteren.
Meer en meer wordt de burger gestimuleerd tot thuiscompostering. Het afvalprobleem
is immers groter dan ooit en kost veel geld. Als we zelforganisch tuin- eÍr keukenafval

composteren (zowat de helft van ons afval) worden de stortkosten kleiner en hebben we

zelfeen goedkoop en degelijk product om de bodem van onze tuin ofgazon te

verbetercn.
Veel mensen denken dat zelfcomposteren een vuile stinkende boel is en ongedieíe
aantrekt. Dat is een misvatting. U moet er wel rekening mee houden dat composteren
iets anders is dal1, alle afval op een hoop gooien. Er zijn enkele eenvoudige
basisregels.U zal merken :-eolnpastel9tr-is-ydj-gemakkeljj igl€!
plÉzrqrsc-iuleube slclezishrid,
Een van de gulden regels is: goed mengen.

In principe kan elk organisch materiaal worden gecomposteerd: keukenafval, klein
tuinafval, herfstbladeren, haagscheersel, houtsnippers .....

Er is vochtig, stikstofrijk afval (fruitschillen, groenterester) en droger, koolstofrijk
materiaal (stro, snoeihoutsnippers .....). Er moet een zeker evenwicht zijn tussen beide
stoffen. Zo vinden de micro-organismen dejuiste leefomstandigheden. De compost
beluchten is één van de voomaamste redenen waarom de hoop regelmatig gekeerd moet
worden- Dit zorgt voor een betere vermenging van de laagsgewijs aangevoerde
materialen.Vochtig materiaal zoals grasmaaisel moet steeds worden vennengd met
droog afval (houtkrullen, droge bladeren)-
Als de composthoop te nat is en er geen lucht bij het verterend materiaal kan, gaat hij
stinken. U kan dit voorkomen door de hoop om te zetten en droog mateÍiaal bij le
voegen. Is de hoop te droog, dan moet u water toevoegen en er vers groen bijmengen.
Aanvankelijk is een composthoop zccr warm. Die hogc rcmperatuur (45"-70') is het
gevolg van de intense activiteit van micro-organismen. Maar na verloop van tijd daalt
de temperatuur. Dan breken wormen en andere diertjes (zoals pissebedden en
miljoenpoten) het materiaal verder afen zetten het om in compost. Na twee tot drie
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omzettingen (om de 4 à 12 weken) is de compost voldoende verteerd en kan hij
eventueel worden afgezeefd. De composteertijd bedraagt drie à vier maanden tijdens de

zomer en tweemaal zolang tijdens de winter. Momenteel zijfl er vier mogelijke
systemen : de hoop, de bak ofde silo, het vat en de wormenbak
Personen met een grote tuin en veel haagscheersel, grasmaaisel en afval uit de

groententuin maken best een open , laagsgewijs opgebouwde hoop.

Als u een wat kleinere tuin heeft kan u best een compostbak installeren.

Voor de kleinste tuinen (zo'n 100 à 150 m2) is een compostvat ideaal.

Voor inlichtingen (ook betreffende de aankoop) kunt u steeds terecht bij de

gemeentelijke milieudienst ofop het tel. 41.75.77.

I.I/EL COMPOSTEERBAAR NIET COMPOSïEERBÀAR

Aadappelschillen timmerhoul en $of aargesnippeld
snoeihout

Schillen van citrus-en andere vruchten beeÍdereÍr en dierlijk afoal
gioenteresten wegwerpluiets

eierschalen aarde en zand

doppen van noten saus, vet en olie
theebladeren en -zakjes stofuit stofzuiger
koffiedik en filters as van de haard

papier en keukeuol houtskool

etensresten (klei[e porties) kunststof
mest van huisdieren 4zer
veÍwelkte snijbloemen en metaal

kamerplanten (geen potgrond)
versnipperd snoeihout blik
haagscheersel (zeer waardevol) kattebakvulling
zaagmeel (beperkt) en schaaÍkrullen
gemaaid gras ( kleine hoeveelheden)
bladeren
onkruid
resten uit groente-en siertuin (breken
en grond verwijderen

KWALITEIT EN GEBRUIK
De kwaliteit van zelfgemaakte compost is atlankelijk van de basismaterialen, de

cornposteringstijd, het weer. Droge, luchtige, kruimelige compost die ruikt naar
bosgrond is de beste. Daarvan kan u een dun laagie (zo'n twee centimeter)
uitstrooicn.l-ichtjes inwerken, maar nooit onderspitten!!
Voor dc bcDlcsting van het gazon. voor bijmenging in het plantgat van bomen of
struikcn cn in bjoembedden moet u de compost zeer lrn zeven.
Veelsucccs.
De milieudienst
P.v.d.F



In het vo g nummer demonstreerden wij korven waarmee u glas naar de container kunt
brengen.
Voor de prijs var 150 Fr. kan u nog steeds deze handige en stevige korven aankopen.
Inlichtingen bij de milieudienst : I 41.75.7'7 of 42.70.48

Voor het jaar 1994 stellen we vast dat er een gemiddelde van 5,08 kg huisvuiVper
inwoner , per ophaalbeut werd aangeboden.
De afoaloliecontainer (geen ftituurolie) 2626 liter
Papier ging van 65,980 ton (in 1993) nàar 92,960 ton (in 1994) , wat een gemiddelde
geeft var, 34,72 kdir.woner/jaar.
Textiel (1993) 166 kg (1994) 1846kg.
Klein Gevaarlijk Atual (KGA) 1993 - 772 kg

1994 -1229 kg
Proficiat!
De milieudienst

CUT.TUUR

cur-TutlillR!*,ar.EDI8n$:ÀeKE-1.ÍIEíi11ï4vooRzIïïDR.

De cultuuraad, twee jaar geleden opgericht, diende na de nieuwe legislatuur
vemieuwd. Niet minder dan 3 I verenigingen of individuelen gaven gehoor aan de
oproep, verschenen in het Polderkantje, tot deelname aan het nieuw bestuur.
Op 25 mei ll. daagden 29 leden op voor de samenstelling . Twee afgevaardigden
worden verontschuldigd .

Als voorzitter van de nieuwe cultuurraad kwam Edwin Acke uit de bus. Verder Freddy
Verburgh als ondervoorzitter, Wies Decrock als secreta s, Frank Duron als
penningmeester. Romain Van Belle en Frank De Veirman als werkende leden.
Gemeentelijk ambtenaar, Carine Verbeke, nam afscheid als secretaris van de
Cultuunaad en wordt opgevolgd door Annie Allemeesch als gemeentelijk ambtenaar.
In het nieuwe dagelijks bestuur zetelen deze leden uit de vorige raad. Een bewijs van
waarderingl Aan de nieuwe raad wordt een goede sarnenwerking toegewenst en talrijke
suksesvolle activiteiten.

H. C U YP E RS, \y.t drne me híl- Bur gme e s t e r
Schepen Cultuur
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Op de fàto: de nieuu'e cultuurraad met het schepencollege

I)e vernieuude algemene vergadering van de Zuienkerkse cultuunaad kwam dinsdag

l0mei I995 r'oor dc eerste maal brjeen voor de verkiezing van een nieuw dagelijks

bestuur cn de \'erkiezing van de voorzitter. ondervooEitter, secretaris en

pcnningmeester. Meer hierover in een andere bijdmge in dit PolderkÍantje.
OndeÍussen kunnen geinteresseerde[ zich nog tot en met 31 augustus kandidaat stellen

om lid van de algemene vergadering te worden. Dit kan zowel op basis van

persoorlliike belangstelling ofnamens een plaatselijke vereniging die nog geen

afi aardigde heefi aangeduid.

Kandidaturen per briefrichten aan :

( uI t uun'aad Zltienkerke
t ct r,. Edwin Acke
Ktrksíro.tt l7
83i7 Zuienkerke
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;TEUGD

Op 24juni ging de 5de roefeldag door in 46 van de 64 Westvlaamse gemeenten.
In 1996 wil Zuienkerke ook " mee-roefelen".
Roefel, is de dag t an het hnd, de dag ,iaarcp kindeleh van 6 tot 1 2 jaar in de wereld
van de volwassenen stappen.
Zo kunnen kinderen mee helpen koeien melken, eieren roven, mee repeteren voor een
toneel, sleutelen aan een auto, naamkaartjes helpen drukken, helpen aan de kassa, een
muuftje metsen, haar wassen in het kapsalon, meegaan met de dierenarts, helpen in de
bibliotheek......
Een prachtige dag voor de kinderen, waar echter heel wat werk aan vooraf gaat en heel
wat komt bij kijken de dag zelÍ Willen we roefel doen slagen, dan moeten we hiervoor
reeds in het najaar aan de slag.

We hebben,,rerrse, ,il de ier deelgefiee len nodig . mensen die de kinderen willeÍr
ontvangen in hun bedrijf. We hebben begeleiders nodig, we hebben een stuurgroep
nodig.'waarin we graag mensen uit de j eugdorgan isaties zouden zien, ondenvijzend
personeel. de BGJG. de Sportraad.....
Er werden reeds kontakten gelegd met de cultuurraad. Wie het reeds voelt "roefelen"
mag zijn naam opgeven bij A. Allemeesch op het gemeentehuis (1el.42.'10.48).
In de volgende editie geven we reeds meer details.

J. Samiin
Schepen Jeugd.

Heel wat ouders verhouwen reeds velejaren hun kinderen toe aan de
Speelpleinwerking tijdens de schoolvakanties.
Ook deze zomer wordt voor opvang gezorgd voor kinderen tussen 3 en l2 jaar en dit
elke werkdag vanaf7h30 tot 17h30.
Wenst u meer inlichtingen dan kunt u na 19 uur terecht bij Martine (831.25.06) of bij
Marleen (831.19.21).

GezieD de heÍaanleg van de ÉpeelpTaats van de
gemeenteschool. za7 de opvang va,1 de ,ajrdereD gedurende
de maaDd augustuÉr iD de VRÍJE SCITOOL gebevren-
De juig|e daËu.fi za7 tijdig fredegedeeTd woËden.

1,9
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Poldedectro
Romain Liebaen-Willaert
Heeryeg 20 - 8377 Zuienkerke

Fladio & TV technicus
OFFICIELE PHILIPS DEALER

Eigen hersteldienst: tel. 050/32 03 80

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

Ge!"rieerd assoniment

Brood, koeken, gebak

en prilines, alsook ruime keus

fi,ne charcuterie en kaas

MEN BESTETX AAN HUIS

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

BRUGGE
KRAKELEWEG 55

SOOO BRUGGE
050141 4307

BOUWMATER! ALEN
GEVE!.STENEN

VLOER. EN WANDTEGELS
DEPOT ZAND EN GRINT

BTW AE 415 555 324

AIIS DAKWERKEN . LOOD . ZINK. ASFAIT

GespecialiseeÍd in restaureÍen

van oude daken en fermettestiil

Gevelbekleding

B-V,B,A,

R

I
F
I
N
G

Goegebeur & Zonen
ConscieÍcestraat 27 - 8820 TORHOUT (MiÍeÍdale)

Tel.05Ol21 29 a2 - 21 57 98 - Fax 050/21 58 19

BTVBE 4tt 039 313

1'

BROOD. EN BA\iKET



SCHILDER. EN DEI(ORATIEBEDRIJF

BRAEM HERMN

VEIMANSTRAAT 17

8377 ZUIENKERJG

TEL./F X05081 26 28

Schllder- en bebatgwethm
Spuitet uon,neetkleuige aÍuerk ng oP uandeÍ
Pltatsetu uofi oloerbehledir,g e larrrtfaat Parket

Plaatsen gotdlÍrcfi

*** Gratis afuies ***

drukkerii

ACTArir44
Blonkenbergse Sle enweg 47
8377 Zuienkerke
Tel. 050/41 92 17 -Fox050/4'1 97 25

G e I e g enhei d sd r u kvter k t
Geboorte-, huwetiik-, communie-,
rouwdruhrerN e.o.

Hondelsdru&rryerk:
F o ctv r e n, b estel b o n + b fi elho oid e n,
envetoppes, slÍoolloldery e.a.

AÍfiches, roegongskoarten, foldar* a.o.

G r ati s v r ilb I i jven d p r i isof Íeie.

I(apsalon + Zonnebank

5/*4a ?latz*
SONJA VANDILLE

Tel. 050/31 61 66
Oostendse Steenweg 16

8377 Meetkerke

C^íó - fon* flollr,"al,of

oPEN I Alle dogen von I 1.30 tot 13.30 u. en von I7.30 tot 24.00 uur.
VÍÍdog en zoteídog open tof 's ovonds 02.00 uur.
Woensdog gedoten

KERKSTRAAT 1 3, 837 7 Zuienkerke. Tel. O5O I 41 24 27

g
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Uit de verdere verwerking van de enquètes, waarvan sprake in de vorige editie,

kwamen volgende resultaten naar voor :

Het uitgangsleven van de gemiddelde jonge Zuienkerkenaar bestaat uit het gaan naar

fuiven of het bezoeken van een praatcafé, bijna uitsluitend buiten de gemee[te.

Op de vraag naar Lonlab-frLdrugs kwamen volgende antwoorden:
22x neen
l0x reeds gezien

2x geprobeerd

Op de wag naoÍ skohdysrbluiL:
1lx neen
23x maÍig
En de vraag r:aat 1gf,ga-:
27x neen

1x afen toe
4x matig
2x veel

J. Sahijn

ONDERWTJS

GebeuÍenissen uit het verleden hebben er toe geleid dat in Zuienkerke een breuk
gekomen is tussen het gemeentelijk en het wij onderwijs. Dit heeft aanleiding gegeven

tot veel wrijvingen, misverstanden en ongemakken.
Daarnaast spelen drie andere elementen een grole Íol:. de denalaliteit, de overbevolking
van de gemeenteschool, en de onnolkingtan de vrije school.
Van zodra het nietwe schepencollege in functie is getreden, hebben wij besloten daar
aan te werken. Contacten met de zusters van Oostnieuwkerke, eigenaarc van de

schoolgebouwen van de Vrije School leverden niets op, doch in maart vroegen erkele
ouders uit de vrije school een onderhoud .

De bedoeling was samen
te herstellen-

De mogelijkheid om één Zuienkerkse school te maken met een gemengde inrichtende
macht, en met een eventuele uitbreiding naar de andere Zuienkerkse scholen lijkt de

aangewezen formule, doch is met de huidige wetgeving juridisch niet mogelijk.
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Er zijn echter wel denkpistes die in die richting evolueren, doch alles hangt afwat de

nieuwe minister van onderwijs uit zijn hoge hoed kan toveren.

AaIr het idee van velzoering blijven we echter verder \r/erken : op donderdag 4 mei

kwam een delegatie van de beide inrichtende machten bijeen samen met de directeuren

en de ouders, die het idee lanceerden om de verschillende standpunten te vememen, en

van gedachten te wisselen, met de afspraak halfaugustus opnieuw aan tafel te gaan

zitten om te zien hoe de gelederen kunnen gesloten worden, en hoe we kunnen

samenwerken. Een start kan bijvoorbeeld de Roefeldag 1996 zijn!

Intussen zijn we gestart met de planning houdende de uitbreiding van de
gellgenlcschoaLop l5 juni hadden we een eerste verkennend gesprek met de

directeur van de Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs' en

werd er een ontwerper aangesteld.

De procedure om betoelaging te kijgen duun ongeveer driejaar. In de schoot van de

gemeenteschool wordt een werkgroep opgericht, om de nieuwbouw zo goed mogelijk
te laten beantuoorden aan de behoeflen.

Mocht de wetgeving ter zake veranderen en de mogelijkheid tot het oprichten van een

gemengde inrichtende macht intussen bestaan, dan kan het gaÍse opzet tot uitbreiding

opnietiw worden bekeken, want naast bijkomende klaslokalen is er ook nood aan

locaties voor dejeugd, voor de derde leeftijd e.d.m.

J. Sanijn
Schepen Onderwijs.

Met een overvolle touringcar vertrokken we naar het Westvlaamse kampioenschap

/oopcro.r.r. De wedstrijd werd gehouden in SinlDenijs (Kort jk) zaterdagnamiddag ,

10juni.
Een veertig leerlingen uit onze school namen deel. OokjufNadine en enl<ele ouders

liepen hun aantal meters. Tine Verleye behaalde eeÍI derde plaats en meteen een

podiumplaats. Enkelen werden vierde. Proficiat aan de moedige deelnemers want het

weer was niet zo gunstig.

Woensdagnamiddag, l4 juni richtte onze school een spelenmarkt it De

gemeenteschool van Wenduine en Darnme waren ook present.

De derde kleute$ en de leerlingen van de eerste graad moesten een parkoers afleggen

en ondeitussen een kleine twintig spelletjes uitvoeren : knikkers vangen in een visnet,

muizenspel, door een tunnel kruipen, kegels omver gooien, enz... Dankzij de hulp van

heel wat ouders konden een 100-tal kinderen een leuke namiddag beleven.

De derde graad trok opnie\rw naar de Hoge -Rieler,l om een week in de natuur te

vefioeven. Het weer was niet zo schitterend maar dat lieten ze niet aan hun haÍ komen.

Ze keerden teweden terug met een serieuze bagage aan kennis in verband met dier_ en

plantkunde.
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Oefenen in de tumles om basketball onder de knie te kijgen. En dan ... de dag voordien
ingelicht worden dat door de organiserende school in Koksijde het tomooi wordt
afgelast. Dat kan ook gebeuren!

Vanaf de eerste kleuteÍ tot en met het zesde lee{aar hebben de leerlingen in het derde

trimester heel wat didactische uitstappeÍr en leerwandelingen gehad.De bedoeling is

steeds om geziene leerstofin klas ter plaatse te bekijken. Aan de hand van een

werkmap wordt zo'n uitstap grondig voorbereid.
Uitstappen om nooit meer te vergeten!
J. Boussemaere

De OPEN SCHOOL is er voor volwassenen die niet veel kansen gehad hebben om bij
te leren. In de OPEN SCHOOL leren volwassenen bij in kleine groepen, op eigen maat
en volgens eigen behoefte.Men kan er kiezen uit cursussen taal, rekenen ofsociale
kennis en vaardigheden.Er zijn cusussen overdag of 's avonds. De cursussen zijn
gratis. Men kan het hele jaar door inschrijven.De open school is et voor volwassenen
die niet zo lang naar school geweest zijn en die nu willen bijleren /

* otk zichzelíbetel te kunnen redden
* om hun kansen op werk te vergroten
* om verder te gaan lercn oí ee opleíding te gaan volgen
* om kinderen te helpen bij het huiswerk
+ om meer zewerlruurgen Íe loijgen
I om betere kansen te hebben in de rfidatschappij
* om beter Nederlands te leren-

CONTACTADRFS : Coll.Mansionstraat 2
8000 Brugge
tel.050/34.15.15

BTBLTOTHEEK

ln september zal het tweejaar zijn dat de Zuienkerkse bibliotheek voor u haar deuren
opende.
Heel wat Zuienkerkse jo gelen yonden de weg naar de bieb en hebben ondertussen al
stapels boeken en st ps verslonden. Want de Zuienkerkse lezertjes zijn echte
boekenwurmen. Perjaar lezen ze gemiddeld 90 boeken. Daamaast komen ze ook
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maandelijks samen met de leerkÍachten van de Gemeenteschool en de Yrije
Basisschool wat lectuur opdoen.
Ook de volwassenen die leesvoer komen halen zijn tevreden over de diení\'erlenrng .n
het aanbod. De boekencollectie telt nu al 3.900 titels en ze wordt regelmatig a.ange\uid
met de recentste bestsellers. We houden daarbij rekening met alle smaken en inleresses.
Suggesties van lezers zijn welkom en worden steeds opgevolgd.
Nu de vakantie voor de deur staat, is , het voor diegenen die we nog niet oler de

Zuienkerkse bibliotheekdrempel kegen, het geschikte moment om eens een spaonende
thriller ofeen praktische reis- ofdoe-het-zelf-gids te komen ontlenen.
Voor u zetten we gmag nog even alle uitleenformaliteiten uiteen.

U kuní i de bieb terechl op $'oensdagavond var, 17.00 u tol 19.00 u en op
zaledagtoomiddag tussen 10,00 u en 12,00 a,Ingang achteruan gemeentehuis.

Als u, als volwassene, boeken wil lenen, dan betaalt ujaarlijks 100 ftank
inschrijvingsgeld. Als lid kturt u per uideenbeurt 5 boeken meenemen. U mag de

boeken dan 3 weken thuis houden. Slaagt u er niet in binnen die termijn alle boeken uit
te lezen, dan kunt u (eventueel telefonisch op het nummer 42.70.48) verlenging aan

vragen.
Voor de boeken hoeft u dus niets te betalen. Enkel indien u ze te laat terugbrengt, moet
er 'boetegeld' betaald worden.
Voor 100 frank kunt u dus het ganse jaar door ulen leesgenot opdoen.
Met uw lidkaart van Zuienkerke kunt u ook terecht in de bibliotheek van Blankenberge
Hebt u dringend een boek nodig dat in Zuienkerke uitgeleend ofniet aanwezig is. dan
kunt u u\Í geluk eens beproeven in Blankenberge. Mocht het boek daar ook niel
vooradig zijn, daÍr woidt het voor u gratis g€leserveerd of aangeuaagd in een andere
bibliotheek.
Ofhebt u zin om eens een paar c.d.'s te ontlenen, dan kan dat ook met uw lidkaan van
Zuienkerke.
Tot binnenkort in de bieb.

VAKANTIE
De Zuienke*se biblioÍheek zal deze zomer gesloten zijk rahaí 19totenmet29juli.
U zult echler niet op u1t leeshonger moeten blijven. Vanaf2l iuni hd4 u ( in plaats ran
5) l0 boeken ontlenen en u mag de boeken 6 v,eken houden ( ih plaats van 3)-

Christine Depresl

In het m.37 van dit tijdschrifl lieten we u kennis maken met onze jeugdschijfster
Katrien Vervaele.
Op 3 juli stelde zij haar nieuwe boek voor : " Zand in het bed" eerste deeltje in de de
serie vooÍ 16+ Steppingstone uitgegeven door FACET.
Wij wensen haar van harte geluk en hopen dat de Zuienkerkse jeugd veel genot zal
beleveÍI aan het lezen van Kat ens nieuwe werk.
ls.

24



DERDE Y|TERELD

I 1.11.11. MEDElï4-St{Ex§ cEVRÀaQ} ::,,=:,.

Zoals u weet worder elkjaar mooie bedragen irgezaneld met de I LI LI1. aktie in
Zuienkerke.
Ongeveer 30 vrijwilligers uit de 4 deelgemeenten zetten zich hiervoor in.
Hoe meer medewerkers, hoe vlottei en vlugger de actie verloopt.
In Houtave, de meest uitgestrekte deelgemeente, met de laagste bevolkingsdichtheid
zitten we echter wat krap. We zoeken dan ook langs deze weg naar nieuwe
medewerkers. Het betreft dus mensen die zich op 1l november een 3-tal uren willen
vrijmaken.
Ook nieuwe medewerkers uit andere deelgemeenten zijn welkom!
U kunt uw naam opgeven in het gemeentehuis, tel.42.70.48.
wij nemen contact met u op.
JS,

SPORT EN VRT;TE TT.TD

Het gastland op de tweedaagse voettocht van Blankenberge was dit jaar Noorwegen.
De Heer MaÍin Huslid, Noors ambassadeur in België, nam actiefdeel aan dit gebeuren
Op zaterdag wandelde hij 20 km mee. Op zondag bezocht hij samen met zijn
echtgenote Zuienkerke. Ze kuierden even samen op de prondelmarkt, waar mevrouw
Huslid enkele spulletjes kocht; daama bezochten ze met veel belangstelling de
kunsttentoonstelling. Tijdens de receptie, waarop het echtpaar was uitgenodigd,
ontspon er zich een gemoedelijke conversatie met een aÍVaardiging van de
gemeenteraad. Mewouw Huslid, van Waalse origine, maar ook haar man spraken
vloeiend frans.
De ambassadeur rias aangen urm vermst toen hij een korte verwelkoming krceg in zijn
eigen Noorse moedertaal.

J,S
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Op 4 mei 1995 kwam het schepencollege en de vertegenrvoordigers van de
onderscheiden verenigingen, die gebruik maken van de sportzaal, bijeen.
Voor het voetbal waren dat G.Noë, G.Meulemeester . P. Van den Fonteyne en
H.Degryse: voor het volleybal J. Boussemaere en E.Van Renterghem;
voor het toneel L. Quintens en J Goethals; voor de sportraad F.Goethals en F.SaÍrders.
Het onderwerp van deze samenkomst was de oprichting en bourv van een nieuwe
sportzaal.DooÍ Alain De Wieghe,werd de probleemstelling naar voor gebracht.
De gemeente wil wel een nieuwe sportzaal maar de financiële inspanningen zijn echter
te zwaar om dragen.
Het bouwen van een sportzaal en de aankoop van grond (niet gemakkelijk in een
landbouwzone) kan geraamd worden op 37.000.000 frank. Deze som is aan het huidige
belastingsniveau niet haalbaai.
Daarbij komt nog dat de gemeente momenteeel een extra uitgave moet doen \oor de

renovatie van Houtave en de aanleg van de persleidiry (23.000.000). Daarbij komen
nog dejaarlijkse investeringen en kunnen onvoorziene kosten de kop op steken.

Vanuit de verenigingen werden er enkele suggesties naar voor gebracht :

uitbreiding van de bestaantle sporÍzaal naar oostelijke richtíng toe
aankopen tan een grole hangar bí een landbouaer
tamenwerkíng mel Polderwind voor de bouw van een sportzaal
ao ns pre ke n van pr ivë i ni t i t a r i ef of s po ns e r ing-

De conclusie van deze vergadering was dat momenteel de bouw van een nieurve
sportzaal financieel niet haalbaar is voor de gemeente vernits er andere prioriteiten
zijn, maar dat de voorstellen van de verenigingen zeker zullen onderzocht uorden.
Belangtijk is dat de jeugd níet doelloos langs de straten loopt.

A.D.V,

Naarjaarlijkse gewoonte oiganiseeÍ de Zuienlerkse sportraad met als voorzitter -.{/diI
De Vlieghe eenfletszoektocht en dit op zordag 20 augustus 1995.

Ditjaar is het concept enigszins gewijzigd.De bedoeling is dat men elkjaar vanuit een

andere deelgemeente start en dat de zoektocht enkel op deze deelgemeente plaatslindt.
Ditjaar gebeurt het vertiek en aaÍkomst in de Bommel te Nieuwmunster. Het
parcours omvat een afstand van een l2tal kilometer.
Vanaf 13.00 uur kan men zich in de Bommel laten inschrlven. De aankomst en het
binnenbrengen van de deelnameformulieren moet gebeuren voor 17.00 uur.
De prijs bedraagt 60 frank per deelnameformulier.

Op kermiszondag, 21 september 1995, vindt er voor de tweede maal een koers op rollen
plaats in de gemeenteschool.

Deze wedstijd staat open voor zowel kinderen! mannen en vrouwen.

)6
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De gordel, jaarlijkse happening van Vlamingen rond Brussel, grijpt plaats op zondag 3
september 1995.

Ook Zuienkerke gordelt mee.
We veÍrekken te Sint-Genesius-Rode. Wie belangstelling heefl. kan zijn naam nu al
olgeven ten gemeentehuize (8 42.70.48).
Bij voldoende interesse zouden we het gemeentelijk busje afhuen.
Dit is vooral nuttig voor uie wil Íietsen en moeilijk zijn fiets ter plaatse krijgt.
F.Decdncq

VERENTGTNGSLEVEN

Op zondag l3 uugustus organiseert Vakantiegenoegens Zuienkerke een
midzomerwandeling met aansluitend een heerlijke barbecue.
Afspraak om 15 uur aan de kerk van Zuienkerke.
Na deze *andeling kunnen de benen ondet tafel gestoken worden voor een sappig
worstje, een brochet , een kippeboude, groenten en brood.
Start om 18.00 uur.
Dit alles aan zeer demokratische prijTen.
leden 300
niet-leden 400

kinderen 160

kinderen 200
Aan beide activiteiten kan afzonderlijk deelgenomen wotden.
Inschrijven voor 8 augustus bij de bestuusledel of bij voozitter Romain Van Belle,
841.35.62.
Gelieve te betalen bij de inschrijving.

Zaterdag l6 september 1995 staat er een avondwandeling door de Meetketkse Moeren
en een kampvuut op het programma. Animatie is voorzien en ook een kleine
versnapering.
Bij slecht weer, wordt er gekwist.

Zaterdag 2l oktober nodigt Vakantiegenoegens de buikspreker Gert Boullart uit in de
cafetaria van de gemeenteschool.
Kaarten te verkrijgen bij de bestuursleden.

)1
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SENTOREN

Op initiatiefvaÍr het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap \\ordt het 'Plus-3-Pas'

het Cultureel Paspoort voor de derde leeftijd uitgereikt
Op vertoon van dit paspoort krijgt de senior koÍing op de entreeprijs van tal van

culturele manifestaties en in tal van instellingen met culturele inslag zoals musea,

theater, bioscoop. recreatiepark, enz....

Deze kaart is te verkijgen bij de dienst bevolking. Een pasfoto is \ereist.

Vanafjuli krijgt het paspoort op aanbeveling van de Europese Conmissie een

"Europese" layout.

TOERTSME

Met i 120 km landbou\&T,egen is Zuienkerke een fiets- en *aldelgemeente bij uitstek

Begin 1996 willen we dan ook eenfolder uitgeven met een rteBroule door de rier
rleelgemeenten. Misschien noemen u'e de route de 4-kerkentocht.

Bedoeling is dat er vanonder elke kerktoren gestart kan worden.

Rond elke dorpskom wordt een lus voorzien voor wandelaars ofvoor fietsers die de

uitgestippelde rcute te kort vinden.
De folder zal kaartjes bevatten voor de wandelaar offietser, een koÍte historische

toelichting, veel uitleg over wat er ltlin Zuienkerke is.

Wie geïnteresseerd is, zal kunnen adverteren.

De Íblder zal in vele VVV's verspreid worden.

We hopen deze route te kumen bewegr.r ij zeren.

Het werkgroepje dat meewerkt aan dit eerste toeristisch initiatiefis samengesteld uit :

vanuit de cultuunaad Romain Van Belle en GilbeÍ Jonckheere, en verder Johan Van

Thourhout, Freddy Decancq erl Jeannine Samijn.

.leannine Samijn.
Schepeh ran Toerishe.
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SCHRUNWERKEN - KEUKENS
P,\"C,, RAMEN, I]EUIIEN ROI-LUIKEN

DIRK

VANTORRE.MAERTEN

Brugsesteenheg 1

8377 Nieuwmunster-Zuienkerke
Tel.050/.11 E9 63

Fax 050,/42 85 32

@ 3.effiïTLEMEESTER
BVBAAANNEMENSBEDBIJF

OPENBABE en PRIVATE WERKEN

3
Grand er wegehiswe*en, Albruak en oledngswetuen :
Aanteggen van opittd, pakings en ten$sen l
Levden van anvullingsgr d, zand en teelaaftie +
Levercn en piaatsen van cnernes en septisde punen B

3
Ooíend*stè.nreg 71 - 8377 ZUIENKEBKE-i|OUTAVE b
Íel, 050,'31 67 l3 - Mobilotoon 07523 58 72 - Télelax 05081 02 83

OFFICIELE MITSUBISHI-DEALER

MITSUBISHI
l\,lolors

GARAGE

L. CROMBEZ
BÍugsesleenweg l0l - 8420 Wenduine

Iel. 050/41 28 13

Zo de
beleggingsstrategie

Zo de bank
ln de KB-íondsenwaaier zit beslisleen belegging die

Van obligaties over aandelen lol vaslgoed.
Van Íegionale tot inlernaliona e spÍe ding.
Van éenmunt- tol éenbeuísbeleggingen.
Prcspectus en rnlormatie vindl u in elk KB-kantoor.

(IEO ETBAN( THUIS BIJ DE EANl( VAN N]EF.

à_[0[TI]AL5

,tièètkerkestrqot I 7
8377 Zuienkerke
lel. O5O/41 75 52

VOLLEDIGE AANNEMINGEN
TIMMER- EN SCHRIJNWERK
METSEL- EN BETONWERK
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Een pracbtiggazon zonder mos ?

Gebruik Bio Gazon-Azet aan ECOstyle !

Bio Gozon Azei von ECOíyle
is een biologlsch orgonische

Mikro-orsónismen veronderen
oÍgesloryen wor,evill en gros' en
mos-otuol in noturrliik p ontenvoedsel.

Uw sozon sroeit mooi dlcht bii€en

Veíiklreren is niel meer nodis I

Bio Gouon'Azet vo. Ecostyle is

'erkrilsboor bii olle goede
l!incentro.

Voor ol e vrose. op her gebied
von bemeíin9 en gewos -

beschermi.g hèeÍi ECOst/le
het 100 % roru!í ilke o.n{oord.

Be voor o e informotie over
mli euvrle.de I k iulnieren de

EC le
EIGEN HERSÍEtDIENST
EIGEN StUPDIENST :

dfíinlk mslnt@ne
lrommels en kellingen BlonkenbeÍgsesleenweg 3l
DESKUNDIG ADVIES 8377 Zuienkerke - Tel. 050/41 42 63
DEGETIJK MATERIAAT TUIN & HOBBY

WU ZIJN ER

ELKE DAG

VOOR U
&ix}§§i{ïr:;::x

IIIIEWO.EIICÍRAAEL
Klontendiènst BIonkètrbe.9e

Koninsinloon ól
8370 Elonkènberge
Íel. O5O/ 41 .79.34

@
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POLTTTE

De gemeenteraad heeli op l1 april I9q5 Marc Timmerman aangesteld als aspirant -
veldwachter. Marc werd re KnoL-ke geboren op Tjuli lq70 en woont te Brugge.
Abdijbekestraat, 4.

Per I mei 1995 is hij in dienst getreden, wat nog niet wil zeggeÍr dat hij reeds de functie
kan uitoefenen, want, vooraleer definitiefbenoemd te wordeÍr dient hij een lange weg van

scholing en stage te gaan. Eind juni legde hij een eerste reeks exarnens af: waarvoor hij
slaagde met grote o[derscheiding en zodoende mag hij stage lopen gedurende de

maanden juli, augustus, september en oktober. Daama hervatten de kusussen, met een

eindexamen in juni 1996. Wanneer hij geslaagd is kan hij zijn ambt als veldwachter

opnemen. Tijdens zijn stageperiode deze zomer en in het najaar, zal onze aspirant
veldwachter zijn bijzondere aandacht richten naar dejeugd: hij is zinnens en in het kader
van de speelpleinverking en in het kader t'an de schoolgaande jeugd te ,rerken aan
doorgedreven terkeersopvoeding, kaat de kinderen ek naar de o ders toe.

wij weDsen Marc veel succes toe met zijn loopbaan te Zuienkerke !

.11



BURGERLÍ,JKE STATTD

NAEYÀERT MARC, OostkaÍnp en MBÀEY MARTINE, NietJ"g,munster, gehu\\d op l:
april 1995

VANTIEGHEM GEERT, Meetkerke en \|/ILI-4ERT ANN ICK, Meetke*e, gehu\\ d op 5

mei 1995

VERHELST PAIJL, Brugge en ClSfnIC( lNGq Houtave, gehuwd op 13 mei 1995.

LAL\yE RS ILALTER, Blankenberge en If ffTEVRONG EL DlA]y'l, Nieuwmunster.
gehuwd op 26 mei 1995.

MONBALIU LUC. Knokke-Heist en WILLEMS MICHELINÉ, Nieuwmunster. gehurvd

op 27 mei 1995.

CASIER KRIS. Oostende en VANDEL ELE HEIDI, Zuienkerke, gehuwd op 9juni
1995

HUYS MARC, Hortave en DECLOEDT VERONIQUE, Houtave, gehuwd op 10 juni
1995

DE DECKËRE MAGAI-I, geboren op l7 mei 1995 te Brugge, eerste kindje van

Goethals Nancy en van De Deckere Johnny, wonende te Meetkerke

VERMEERSCH KlM, geboren op 6juni 1995 te Brugge,eerste kindje van Maertens

Ch sta en van Vermeersch Dirk, wonende te Meetkerke

LOGIER THIBALILT, geboren op 1 7 juni 1995 te Brugge, tweede kindje van Van Hille
Marie Paul en van Logier Filip, wonende te Meetkerke.

]J
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PRIEM CANDIDA, wonende te Zuienkerke, overleden te Blankenberge op 4 april
1995, weduwe van Van Kerrebrouck Oscar

BOGAERT CLAM, wonende te Nieuwmunster, overleden le Oostende op 6 ap l 1995,

weduwe van Vanhaeren Juliaan

COOLS JOSEPH, wonende te Zuienkerke, overleden te Jabbeke op2 apil1995,
weduwnaar van Vermeersch Idonia.

l/AN DEPITTE LINDÀ, wonende te Nieuwmunster, overleden te Nieu\rymunster op l5
mei 1995, echtgenote van Dumeez Johan.

ALBERT T[/lLLAERT FN MÀDELEINE SINNÀTVF
Op 8 april vierden Madeleine Sinnaeve en Albert Willaert hun goudenjubileum.
Zij zetten de grote stap op I I april '45.
Madeleine en Albert wonen in de Brouwe jstraat 6.

Fietsen en dansen zijn hun hobby's.

.l-l



JEANNE DE PA(IW EN .IOSEPH DE MFRI§\F
Op 22 april werden Jeauleke De Pauw en echtgenoot Joseph De Merisse te Meetkerke

in de bloemetjes gezet. Op 12 april waren zij 50 jaar getrouwd.Zij wonen nog gelukkig

samen onder de kerktoren waar Joseph reeds 56 jaar koster is.

A(]GT]STÀ EN RENE DFNDOOVFN-DENDOOVEN
Gusta en Rene Dendooven waren op 26 juni 1995 60 jaar getrousd. Het
schepencollege ging hen bij h€n thuis feestelijk in de bloemetjes zetten naar aanleiding

van hun diamanten huwelij ksj ubileum.

Het Schepencollege mocht de gemeente op deze drie gelegenheden vertegenwoordigen

en de gevierden bedenken met bloemen en een geschenk.

We hopen dat we die drie echtparen nog lang in ons midden mogen houden.

,SEN 
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"Toe ik ecn jonge kerel was, oest ik om de Íwee maand de zaíerdagnamiddag naar

de coilfeur om de hoek, bii Ca os de Bruggeling : het salon lag in een achlergebouw,

|c|i,armd meÍ eert kolenstooí enje koh er elkaar nauwelíjks onderscheiden van de

sigarettenrook. Met zwier drdpeerde Carlos een wit laken rondje nek, ek steevast hdd
je na een tvínligtal minuten de coupe Carlos aanje hoofd. Onderwijl werd zwaar

gediscussíeerd over't sport en Datifig Blankenberge, over de Club en Cetcle-Die

gesprekkn wrzoendeh ie met de weÍenschap datie sleevast fiÀee uur opie beufi moest

Het is wel even anders als je anno 1995 bij De Ridder Intemational binnenstapt : er

heerst hier in een kaaknet hypermodem salon een soort ingetogen drulle, met het

geroezemoes van haardrogers en gedempte gesprekken op de achtergrond.

De Noel De Ridder, die in ap l tijdens de gemeeÍteraad het gouden ereteken van

laureaat van de arbeid kreeg opgespeld, woont in de Leeglandstraat te Zuienkerke en

runt een tweetal salo[s te Brugge, sarnen met Àjnbtoet W'illiam. Goed voor een

tewerkstelling van een twintigtal personeelsleden, waaronder zijn dochter.

Een goeie reden om eens nadet kennis te maken .

Na zln opleiding als haarkapper begon Noël De fudder deel te nemen aan wedstrijden

voor haarkappers, won verschillende prijzen, en kÍeeg de smaak van de competitie te

pakken. Hij voltooide zijn artistieke opleidiÍIg bij willy Massart, de kapper van

Koningin Fabiola. Samen met zijn broer william stichtte hij eeneigen school vooÍ

kappers. die in de wereld van de haartooi eeÍI uitstekende reputatie geniet, en werd hij

verkozen alsrootziÍter van de Coiííure Artistique Frangaise.

De kappersbedrijvigheid is de laatste decennia enorm geëvolueerd, ook al omdat de

klanten meer en meer modebewust worden en de totale aandacht opeisen vaÍI de

Meester. Het salon van de heer De Ridder streeft naar de "Total Look" van de klant. Je

hebt er die erg goed weten \,r'at ze willen, en daD ook eisen dat het haar verzorgd wordt

volgens hun wensen. Anderen twlfelen dan wel eens, en luisteren graag naar een

professioneel advies, doch de grootste groep geven het lot van hun kapsel met gesloten

ogen en gerust gemoed in handen van de kapper.

Het hoeft dan ook niemand te veÍwonderen dat de gesprekken veelal gaan over hair

styling, mode en lichaamsverzorging.

Zljn intemationale carlièle begon hij, weer met zijn broer, door deel te nemen aan

competities in birmen- en buitenland, en dooidat zij veel prijzen wonnen konden zij

zich een stevige reputatie opbouwen.
Daama kwamen de intemationale shows die door kappersverenigingen of grote

bedrijven worden georganiseerd, en waar gemiddeld 10.000 mensen op aÍkomen.

Totaal-spektakels die naast haarkappen, choreografie en muziek brengen.

De gebroeders De Ridder nemenjaarlijks deel aan een achttal shows in het buitenland,

Japan, de Filipijnen, Hongkong, Indonesië, Canada, de Verenigde Staten, en zowat alle

landen van Europa.
Noël De Ridder : " Internaliohale deelneming is erg belartg ik om de eigen creativiteit
op peil te houden. om fiel collega's uit anderc landen ervaringen ,it Íe wisselen, en

vooral om tijdig ik Íe spelen op de komende modetrends."

35



Hun deelname aan de spetterend€ show in Las Vegas was de aanleiding tot zijn
medewerking aan de T.V. serie "fhuis" die in het najaar op Tvl komt. en §aar hij
zorgt voor de haartooi vaÍr artiesten zoals Jeannine Bisschop, Annick Segal en Donald

Maddens. En zij komen tussendoor erg graag naar Brugge om er mooi uit te zienl

Op de erelijst van Noël De Ridder prijken de zilveren medaille op de

wereldkampioenschappen te Barcelona, de zilveren medaille op de Europese

kampioenschappen te Luxemburg en te Athene, en de zilveÍen medaille op hel
kampioenschap van de Benelux. Hij won ook nog de grote prijs van Wenen. ran Parijs.
van Keulen- van Geleen en van Milaan.
Vroeger hingen al die onderscheidingen in het salon : het werd echter wat te veel. en nu

prijken ze in een trofeeënkast in de living.
Coiffeur Carlos, en meester haarkapper Noël De Ridder : het is een hele evolutie!

F,D,

Het nieuws is ingeslagen als een bom. De zusters verlaten Zuienkerkel
Ze worden naar het moederklooster teruggeroepen.
De mensen alhier kunnen het niet geloven. En toch. Per 1 augustus is het zover.
Lieve Zltslers,
Bij uw heengaan kunnen wij met dankbaarheid vast stellen hoejuist de volgende
uitspraak is : " De waardigheid van de vrouw heeft haar maatstaf in de orde van de

liefde."

Meer dan twintigjaar hebben Zu ster Marie-Pia, Zusíer Maria-Goretti en Zuster
Marie-Paule zichir'liefde gegeven aan de mensen van onze parochie-in opvoeding en

verzorging- in hulp voor zieken en bejaarden- in onderhoud van scholen en klassen.

Met kracht hebben zij de onvervangbare rol onderstreept van de vrouw die zich geheel

toewijdt aan de kerk- maar --.in dienst van de evenmens.

Het kan dan ook niet anders dan dat wij treuren omdat zij uit onze parochie verdsrjnen.
waar zij ontegensprekelijk een grote leemte zullen achterlaten.

Zusters, dit woordje is EEN GETUIGENIS VAN BEWOGENHEID om zovéél
ckistelijke liefde.
Velejaren hebben wij met een dankbaar hart God aan het werk gezien onder
wisselende vormen.... en in nog méér en anderc zusters van uw orde. Uw christelijk
dienstwerk zat veÍakt in het maatschappelijk leven van onze kleine gemeenschap.
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Daarom kijken we met zeer veel waardering op naar u - die niet bang was op de eis van

het evangelie in te gaan.

Schroomvol kijken rve terug....
Piëteitsvol spreken rre namen uit...
We ueten het : UW GELOOF WAS OVERTUIGD.

Gij zijt dus "DE LAATSTE VIER" die van Zuienkerke een kleine instelling hebben
gemaakt met een \\'arn haÍ!
Evangelisch gedreven hebt ge " Ons klooster" gedragen en bezield!
Nu hebben rvij geen klooster meer!

We dachten: nu ge al zolang meegilg op onze levensweg, - dat ge zou meegaan tot aan

de allerlaatste tocht, ja tot aan de grens van dat aardse leven.
Helaasl De kleine gemeenschap wordt verdeeld.
En Zuienkerke treurtl....TÍeurt!....om het verdwijnen van een mateloze waarde op een
parochie: het klooster met vier lieve, vertrouwde gezichten.

In naam van al diegene die U kennen;
In naam van al diegene die U gekend hebben;

In naam van het gemeentebestuur;

In naam van al de verenigingen ;

In naam van de vele teurende vrienden;
DANK U ! VAART WEL EN TOT WEERZIENS !
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Ooit zijt ge weggegaan van

huis eh grohd
die tot bestaan u droegen,
loen andere bdnden. meer
dan die vrh't bloed,
in U otu aht|lootd voegen.

U betrad met vasÍe roet
eeh dnder huis,
ih oietmoed ,ran fiin en.

Neeh, u had nifimer spit
maar menig keer,

was er dat zeer van binnen

Het bliift een stil gevecht,

tot het goede eihd,

heel vaak op lene 'roete ,

op weg naar 't echte huis
vtaar wij bevrijd,
niet langer moeteh \)echten.

L. Quintens.

In het KMO-Oostende werd de heer Albert Golling uit de Heerweg laureaat bij de

afdeling Koeltechnicus-Ondememersopleiding.
Op de proclamatie van 4 mei ll., in het feest-en cultuurpaleis te Oostende, mocht AlbeÍ
Golling een gemeentelijk geschenk ontvangen val de waamemende burgemeester.
De heer Golling is in onze gemeente gekefld als uitbater van de winkel
"Bloemenweelde" te Brugge.
Nog twee andere inwoners slaagden in het vormingsinstituut nl. Peter Daenekint
(Houtave ) als electronisch installateur en Anja Vandenberghe (Meetkerke) als

makelaar offoerende goederen.

Vanwege het schepencollege een welgemeende proficiat.
H, CUYPERS

In Zuienkerke, bij Blankenberge, woont een slimme postbode. Dat meldt ons lezer
Johan van Thourhout uit Zuienkerke-
En of hij gelijk heeft. Onze lezer verwachtte een brief uit Franlrijk en tot zijn verbazing
is dat poststuk wel degelijk ter bestemming gekomen.
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Normaal, zal u zeggen. Niet als u ziet wat de Franse afzender gemaakt had van het

adres val de Vlaamse bestemmeling. Dat moest zijn : Johal Van Thourhout,
Blankenbergse Steenweg 23, B 8377 Zuienkerke.

En wat hadden de Fransen geschreven?

Die hadden geschreven : Jean Van Toounaout, Chaussée de Blankenbegae 23, B 8473

Zuiinkiski.
" Als het goed is, zeggen wij het ook", schrijft Johan Van Thourhout nu. " Onze

postbode in Zuienkerke heefl de ongelofelijke kachttoer verwezenlijkt de brief konekt
te bestellen. Dat mag wel even vermeld worden, dacht ik." Dat denken wij ook.

" Uit het Nieu\|sblad"

VARTA

Een bekende verzekeringsmaatschappij zoekt voor Zuienkerke en de Haan een

commerciële medewerker.
Inlichtingen te bekomen bij Piet Devroe

Kon.Astridlaan 29ll
8200 Brugge
tel.050/39.10.79

KTTVTTETTENI<ALENDER

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

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

iedere dinsdagnàmiddag in het "Boldershof' kaartnamiddag KBC Zuienkerke
iedere maandag zijn er volksdansen in de cafetaria van de gemee[teschool van 14 uur
tot 17 uur, ingedcht door KBG Zuienkerke

woensdagnamiddag ( om de 14 dagen) kaaínamiddag ir het sportcentrum van

Meetkerke voor leden van de Bond der gepensioneerden van Meetkerke
iedere donderdagavond ping-pong in de gemeentelijke sportzaal
iedere vrijdagavond komt het koor van Nieuwmurster bijeen in de Sint-
BaÍholomeuskerk vanaf 19.30 uur tot 2l uur.
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JULI

zohddq 30 iltli 1995: vie ng van de zusters door de parochieraad in de gemeentelijke

sPortzaal

AUGUSTUS

zaíerddg 5 augustus 1995 : feestavond in de gemeentelijke sportzaal ingericht doorhet
Rode Kruis afdeling Blankenberge - Zuienkerke

zondog ó augustus 1995 : volksspelen ingericht door het leeslcomiteit
vanaf 15.00 uur op het plein van Watler Verleye

zondag I3 (ruguslus 1995 . grote ruilbeus en roÍrmelmarkt op de teneinnen van de

feestzaal "Nieuwe Blauwe Toren"

zondag l3 augustus 1995 : midzomeruandeling en barbecue ingericht door
vakantiegenoegens Zuienkerke

zondag )0 dugustus 1995 : fotolletszoektocht ingericht door de sponraad

insch jven in de cafeta a van de gemeenteschool

aanvang : 13.00 uur

zondag 27 augustus l9q5 : 3e Bartholomeuskermis te Nieuwmunster met roÍrmelmarkl
ingericht door de Vriendentring Nieuwmunster
p.a. Doelhofstraat 40

tel4l.41.26

SEPTEMBER

víidag. zatetdag en zondag
1-2-3 seotembet 1995 .- gaaibolling in de feestzaal van de Nieu$'e Blaur, e Toren

t.v.v. voetbalclub tlansport De Rese

zaterdag 2 septetfiber 1995 .- The Black-out party in de loodsen van de Nieuwe Blau»e
Toren - aanvang 20.30 uur- muziek Studio Enjoy
voorkoop: 100 fr.
aan de deur : 130 fr.

zonrlag 3 seltember 1995: prondelmarkt te Houtave vanaf 9.00 uur tot 17.00 uur
info en inschrijvingen bij
Edwin Acke 3l .45.36
DiannaDemeulemeester 31.62.46
Marc D'Hondt 42.97.9'7

dinsdag 5 scptember 1995: bloedinzameling in de gemeenteschool van Zuienkerke
vanaf 16.00 uur

zaterdao 9 september 19q5 : Dolle Nacht van Zuienkerke in de feesttent aan de Nieuwe
Steenweg vanaf2l.00 uur met studio Enjoy en een optreden van
de LSP band

zaterdag I 6 september I 995 : wandeltocht door de Meetkerkse Moeren en kampluur
ingericht door Vakantiegenoegens Zuienkerke
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zonda" 17 septehbel 1995: wandeltocht ingericht door BGJG
inschrijving gemeenteschool

zondat! 17 seotember 1995. prov. dames Mehoni tegen Wevik vaoaf 17.00 in de

gemeentelijke spoízaal
zaterdag 23 seotenber I995.'miniemen dames Mehoni tegen Loppem vanaf 15.30

prov. dames Mehoni tegen Bevo aanvang 19.00 uut
zaterdag 23 septemhet 1995:3de worstenkaarting Mehoni - aanvang 19.30 uur

inleg : ó0 fr.

zondag 21 septetfiber 1995 .- koers op rollen in de gemeentelijke sportzaal
inlichtingen bij de voorzitter van de sportraad

Alain De Vlieghe 41.55.42.

zdte,dag 30 seote bet I 995.- kadetten heÍen Mehonlllermes Oostende

sportzaal vanaf 10.30 uur
miniemen heren Mehoni-Olva aanvang 13.30 uur
scholieren heren Mehoni-Gistel aanvang 17.30 uur
kadetten dames Mehoni-Smashing aanvang 14.00 uur
prov.heren Mehoni-Oostende aanvang 15.45 uur
miniemen dames Mehoni-I(nokke aanvang 15.30 uur
prov.dames Mehoni-Nieuwpood aanvang 15.45 uur
miniemen dames Mehonie-Gulleg€m aanvang 10.30 uur

zondag I oktober 1995:

zaterda[! 7 oktober ]995.
zondag I oktohet 1995:
zondag l5 oktober 1995.

OPROEP AAN AL DE VERENIGINGEN

STUUR O'VS UW JAARKALENDER EN UW ACTIWTEITEN OP.

WJ PUBLICEREN ZE GFATIS.

ARTIKELS BINNEN VOOR 25 SEPTEMBER 1995.

MF,N KAN OOK NOG STEEDS RECLAME PUBLI
POLDERKRANTJE

INHET

PRIJS 1/1 blad
1/2 blad
1/4 blud
U8 blud
prijs koít buitenkant
prijs kaft binnenkant

10.000 frank
5.000 frank
2.500 ftank
1.250 frank
12,000 frank
l1,000frank



BÀCKTRS iIUGO
ELECTRICIÏEIT - SANITAIR -

CENTRALE VERWARMING -

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

- GEREGISTREERD AANN EM E R
- NIEUWBOUW EN VERBOUWING
- ERKEND BRANDERTECHNICUS
- H ERSTELLI N G H U I SHOU D AP PARAT E N

6"*[r'^ÀAlkA^ f"A^X^-
E 

"".y.*"1 
88 - 837 7 lfUAL".L"

6"l.oso/st zt to

Openingsuren:
zondog tot en met donderdog I0.30 uur - 24 uur

vrudog - zoterdog 10.30 uur toi 02.00 uur



Het gebeurt maar al te vaak dat er iets defekt of beschadigd is.
Om dir op een ietwat vluggere marrie! op te lossen, is hier de meldingskaart.
Konom : warneer bij u in de buurt de openbare verlichting defe}Í is, het wegdek beschadigd is,

riolen veÍstopt zijn, er muskusratten zijn, knip dan deze bon uit , r,ul het duidelijk en volledig in en

stuw het op naar het gemeentebestuur, Kerkstmat 17,8377 Zdenkerke,
voor dringeÍrde gevallen kan u ook bellen naar de technische dienst op nummer 4l-75.77 of naar

bet gemeenlehuis op nummer 42.70.48.

NAAM:

ÀDRES :

}TELDINGSKAART

MELDING:
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ABDIJHOEVE TER DOEST
met de
MONUMENTALE SCHUUR
uit de Xllle eeuw
iets enigs in Europa

Specialiteit van alle zeevruchten

en riviervis
Het bekend ribstuk "Ter Doest"

op houfuuur
Speciale bereidingen van paling

Domein
Terras & zalen

Parking

LISSEWEGE
Ter Doeststraat 4

8380 Brugge
050i54 40 82
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Jules Dendooven en Zonen


