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l'olDERKRANIIÈ, iuli 1998

DriL'lr1n.rrdeliiks tiil:lschrift van het Col]ege van Burgemeester en Schepenen.
lil1r,lir!(,rTdli/tr Jrit.tri,irt: It:auttittt Stt tiit
It,1/rr./ir!'drd i /{n rirr Srlulil,, Er.idt/Dccl cq,A taittPcfitttl, Atttl Michiels

DiL iiid\.hriit \\'ordt tràtis aan de bcvolking aangeboden door het Gemeentebestuur
in !nmenncrkinB met alle àdverieerders.
Vcrrprcid: .i1 januari, 15 april, 15 juli, 15 okbber.
Artikcls ziir iltijd welkom.
Celit,vo zc I maand voor het verschiinen binnen te brengen.

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS

Cemeentebestuur Zuienkerke
Tcchnische Dienst
OC\1W

PWA Blankenberge
Vel.lwachter
Rijkswacht
Brandrveer De Haan
Elektrabel Blankenberge
(ook voor de waterbedeling)
nà de diensturen

42.70.48 (fax.42.85.45)

41 .75.77 (fax.41 .75.77)

42.79 .98 (Íax 42.67 .37)
,12.70.48 (woensdagnamiddag)
4299 42
42 70 48 (fax 11 96 96)
101of41.10.05
100 of 41.20.20

4L.79.34

059/ 34.04.10

OPF,NINGSUREN GEMEENTEHUTS
Het gcmcentehuís is iedere werkdag open van 9 uur iol 12 uur
en de rlocnsdaguamiddag van 13 tot 16.30 uur
Andtr'c namiddagen is het gemeentehuis gesloten.
Ol, de trïccde en vierde woensdag van de maand is het Eemeentehuis
opcn toi 19 uur:
6 r'n 22 iuli, 12 en 26 augustus en 9 en 23 september en 1-l en 28 oktober 1998.

Het gemeentehuis zal gesloten ziin op dinsdag 21iuli 1998.

OPF,NINCSUREN POST
['dcrc [,crkdag van 11 tot 12 uur

OPININCSUREN BIBLIOTHEEK
lodcr. wocnsda8 van 17 tot 19 uur
ledrre zàteÍdag van 10 iot 12 uuÍ

OPHiiLL'AIA HIIISVUIL : MADPLEEG IIW AFVALKALENDER!

OPI .\'B 1RÉ] YËRL/CHTING DEFECT ? RIOOLI"IRSTOPT?
L.]S] I1lN À,I USKUSRATTEN ?

llcriL,íltíg rk Tachnische dicnst oÍ het geneenteh is !



WOORDVOORAF

lMoo, ,'l ooo, on /ong, ron/oog...

6oo fniu zcmerxiurl te lragen

mat l/oto uícrr/en,

een ru.'tqetn c/en rug

cn moro/ goo/ /ct om /o louvo,

Toaarnrao ,'l dan /,e tuà rh /oop

/e zon tífht norm,

n nrr ln -rh/ lcult iet lra"qly'l

en ltrengt /e j"rl m leueqrhg

an /"n ion Si)' or natuur/yï col

/,io /n Surl a/ nnnn moor' mnr/t

?n lom(n lrcllen ta,. lem ril
no lorgoo lert aan ean tal

en /tggnn to l)'len ,h ínl qrat

,oo, ,oï /rrite zomorSlurl. ,h no, óocm

9oo, ,or/ooq tI íct meett naa, ,,an/aag.

(lo GolraetÍs. Waar ie zit naor Íe kijken. kitak)
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GEMEENTERAAD

De gemeenteraad ging eenparig ak-

koord met de verkoop van een stuk

grond van 18 m: in de BrouwerijstÍaat

aan Electrabel, teneinde er een

snuffelstation op te dchier! dienstig

voor de centrale Herdersbru8.

Verder gaf degemeenteraad haarze-

gen over de restauratie van de Ste'

nen Windmol€n te Meetkerke. Het

aandeel van de Bemeente wordt ge-

raamd op 3.225.000 frank.

Ook de aankoop van een politie-

voeÍtuig werd goedgekeurd, raming

1.300.000 frank.

Om de landbouwwegen te verbete-

ren, beslistte de raad overtegaan tot

een lening ten bedrage van 5.871.000

frank.

Om budgettaire redenen besloot de

gemeenteraad het aanleggen vando-

len in de wiik Vierweghe en

Kruiskalsijde uit te stellen tothetjaar

2000 en aan de \linister vanLeefmi-

lieu te \'Íagen de beide projeaten op

te nemen in het onderwerp subsi-

diëringsprogramma 2000.

In deze zitting keurde de raad de

sciooloisie aangaande de eindtermen

en het schoolreglement goed.

Verder boog de raad zich over het

voorontwerp van de verbeteÍing van

de landbouwwegen Loro et, Matrueg,

Oude Weg, Li zeslroat, Westelfiie u-

weg efi LangedorpweS, raming

17 .461 .769 trank, waatvan 13.384.899

Írank ten laste van de gemeente.

Vanaf september zullen de werken

langs de Brugse Steenweg het kruis-

punt Strooien Haan en Nieuwe Steen-

weg bereikt hebben, waardoor een

wegomlegging via de Oosternieuw-

weg Noord noodzakelijk is. Om de

veiligheid van het verkeer te garan-

deren, beslistte de raad een v€ÍkeeÍs-

reglementering door te voeren waar-

door de snelheid beperkt wordt tot

30 km/per uurverder werd de aan-

passing van het politiereglement in-

zake de Blankenbergse SteenweB

goedgekeurd.

De shaatnaam Frans Liebaertweg in

de verkaveling Adrians werd defi-

nitief vastgesteld.Verder werd de be-

slissing van vorige gemeenteraad in-

zake rioleÍing gerrijzigd in die zin dat

het aanleggen van riolen in wijk

Kruiskalsijde opgenomen zal wor-

den in het subsidièdngsjaar 1999.

In de geheime zitiing wed de betrek-

king lan 1 r'ell achter openverklaard

enmet in8ang t'an 1oktober1998zal

een eer|ol ontslag verleend worden

aan hoofdïelrrachter Joel Decloedt,

wegen§ opPensioenstelling.

Tenslotte rrerden er nog aantal aan-

siellin8en in het onderwijs goedge-

keurd.

-

ZITïING VAN 9 APRIT 1998

ZITÏINC VAN 20 MTI
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Deze gemeentemad was traditioneel gewijd aan hetbehandelen van de jaarrekeningen.

Zlj werden allen goedgekeurd.

Een overzi.ht :

Rekening kerkÍob ek

Zui€rkerke

Ontvongsten

Uitgoven

Botig soldo

oondeel gemeenie

Houlove

Ontuongslen

Uitgoven

Botig soldo

oondeel gèmèentè

Nieuwmunsler

Ontvongsten

Uilgovèn

Botig soldo

oondeel gemeenle

Rekenlng OCMW

Gewonè dienst

Onlvongslen

Uitgoven

Botig soldo

Builengewone diensi

Onlvongslen

Ullgoven

Bolig soldo

Aondeel gemoenle

7 t.49t

147 5BA

423901

384.021

2ó@ 538

2.243951

3ó5.587

585.305

3241.104

3.022.n8

218.80ó

531.58ó

r 0.821.m4

9.26C.828

r.5ó0. t 7ó

3.581381

2.09ó 800

r.484581

3474,964

ZITTINC VAN 25 IUNI 1998
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Gemeent€rekening.

begÍotingvosultooi in de gowone dienst von de rèk. '97

begÍoingsresultooi in de builèngewone dienst von de .ek.'97

boekhoudkundlg resu loot in dè gewone dienst

boèkhoudkundig Íèsultooi in de buitengewone dienst

boekhoudkundig resultoot =

begloilngsresultoot =

13.6778ó2

3.98r.915

21.2»38
2ó.190.1l3

Maar eerst legde de raad de faculta-

tieve vakantiedagen van het Semeen'

telijk onderwijs vast.

De raad keurde een ganse reeks aan-

kopen voor de Technische Dienst

goed:

- tweedehandse iractor: raming

800.000 frank

- lichte vrachtwagen: raming

1.000.000 tuank

- trilplaat: raming 60.000 frank

Ook de aankoop van een houten cha-

let kostprijs500.000 frank werd goed-

gekeurd.

4

Ook de begíoiingswuziging I werd goed bevonden

HieÍ volgen cilÍoÍs :

Gèwone dienst I

Iotqol uiigoven von hèt diensliooí
Toiool ontvongsten von hei dienstjooÍ

Gèroomd negotief Íesullooi, dienstjooÍ

Algemeen begrolingsresultoot vorig looÍ
GeÍoomd olgemeen begrotingslesullooi von de gewone diensl

bqllg soldo
Bulienoewone diensi

To'iool uitgoven von hel dienstjoqí

Toiool ontvongsten von hel dien$oor
Geroomd negotlef Íesultoot diensijoor

Algemeon bègÍotingsresultoot vorig ioor
GeÍoqmd olgèmeen begroting6lesulioql

- vostgestelde rechl€n

- oongeÍekende uitgoven

- vostgostelde rechlen

- voslgelegde uitgoven

De raad boog zich over de raming

van de riolerings- en opschikkings_

werken van het Begijnhof ten be-

drage van 3.926.168 frank en de

actualisering van het lastenboek van

de restauÍatie van de kerk van

Meetkerke voor een totaal bedrag

van 12.664.861 frank, waarvan

7.598.977 ÍÍank subsidie van de

Vlaamse Cemeenschap e 2.532.972

frank van de provincie. Aandeel van

de gemeente 2.532.972 frank.

I Ló08.ó24

98.5ó7.460

13.@fl. r44

13.677 M2

ó3ó.718

94.»8.W4
.2A7.079

- 3.981.915

3.981.9r 7

0

Tensloite \!erd in de Seheime zitting

Sylvie Wille aangesteld als kleuter-

lcidster \oor 1: 2.1 gezien Pascale

Trenson cen halftijdse loonbaan_

onderbreking heeit aangevraagd.

lbor de politie rrerd eervol ontslag

verleend aan Peter Volcke naar aan_

leidjng van zijn indiensttreding bii

het gemeentebestuur van Bredene.



INFORMATIE

Op maandag 7 september1998 orga-

njseert onze gemeente in samenwer-

king met de WSG (de Vereniging

van Vlaamse Steden en Cemeenten)

een infosessie over de euÍo.

Aan de hand van een aantrekkelijke

en didactisahe computerpresentatie

van 170 beelden, worden de luiste-

raars ondergedompeld in de wereld

van de Europese eenheidsmunt euro.

EÍ wordt uitleg gegeven bij de

nieuwe euromunten en eurobiljetten,

de Economische en Monetaire Unie,

de geldwaaÍde vandeeurc, de fasen

van invoeÍing en de praktische gevol-

gen van de invoering voor elke bur-

ger

Ook worden de verenigingen aange-

spooÍd om hun geplande activiteiten

in het teken van de euÍo te plaatsen.

DEZE INFOVERCADERINC IS

VOLLEDIG CMTIS. IEDEREEN IS

WELKOM,

De informatiesessie start om 20 uur

in de raadszaal van het gemeentehuis

en duurt ongeveer 90 minuten.

Daarna kunnen de aanwezigen vra-

gen stellen.

VooÍaí inschÍijven is niet nodi& maar

we rekenen wel op uw aanwezigheid.

In het vorige Polderkantje publiceer-

den wij een luchtfoto van Zuien-

kerke-dorp. Deze foto werd ons toe-

gestuurd door FOTO GUIDO

COOLENS, Arthur Coemaerelei 60,

2018Antwerpen, tel. 03/238 74 10. PeÍ

veÍgissing weÍd in de vorige editie

niet vermeld wie de fotograaf was- De

vraag werd ons reeds meerdere ma-

len gesteld waar de foto kan besteld

worden. Bij deze willen we medede-

len dat er ook nog twee anderefoto's

in ons bezit zijn, wel telkens lan
ZuienkerkÈdorp. Wie geihteresseeÍd

is, kan ze komen bekijken in het ge-

meeniehuis. Het nummer van de foto

die \a,ij publiceerden is : 060198-728.

I. Sd lijn

VanaÍ september 1998 start een

nieuwe procedure voor de afgifte van

reispassen.

Ten gevolge daarvan kan de wacht-

tijd om een paspoort te bekomen tot

een termijn van ongeveer vier weken

verlengd worden.

Er is een spoedprocedr.rre voorzier!

waarbij de termijn tot twee werkda-

gen wordtherleid, mits betaling van

Wijwillen er wel op wilzen dat deze

pÍo.eduÍe geldt voor de af8ifte van

een nieuw reispas, een verlenging

van een reispas kan onmiddellijk

worden uitgevoerd.

DE
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Tip voor de communiefeesten

Met de hele familie samen in de paardentranl

naar de kerk.

Een tochtje in de polders geÍokken door een origineel

Brabants.trekpaard

Verwarmde zitplaatsen voor 20 personen.

Ook voor huwelijken en andere feesten.

Voor reservatie: 050/42 94 13

aEeRï wtraceRs
LISSEWECESTRAAT 21

8370 BLANKENBERCE
050/41.57.801PRVE

050/54.47.57

KRAAN- EN CRONDWERKEN
MAAIEN, DORSEN

LEVEREN VAN TEELAARDE EN ZAND

ïJÀCKEiTS }IUGO

!![!nffi!

- ELECTRICITEIT - SANITAIR -
- CENTRALE VERWARMING -

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

- 
G ER EG I STREERD AAN N EM ER

- NIEUWBOUW EN VERBOUWING
- E RKEN D BRAN D E RTECH N I CU S
- H E RSTELLI NG H U I SHOU DAPPARATE N

\--**;



In dit polderkranqe vindt u een een

folderkaart, uit8egeven door het

PÍovinciebestuuí van West-Vlaande-

ren met de steun van Aminal afde-

ling Natuur

Deze kaart geeÍt een overzicht van

opmerkelijke Íauna, flora, dorps-

gezichten en historische gebouwen in

de Zwinsheek.

Het gemeentebestuur biedt al haar

inwoners deze folderkaart aan.

Ons gemeentebestuur wil ook ditjaar

deelnemen aan de actie KOM OPTE-

CEN KANKER. Dit zal dan de derde

maal zijn. Wij zullen dus op 19 sep-

tembeÍopnieuw een plantjesverkoop

organiseren. Dit jaar woÍdt hei een

AZALEA-plant van prima kwaliteit.

De kostprijs blijÍt 200 fr De afgelopen

jaren was de verkoop heel goed en

de sfeer gezellig. Ook hier weer le-

ren mensen mekaar kennen. Als ge-

meentebestuur bieden we na afloop

een drink aan om onze appreciatieuit

te drukken voor het vrijwillig gele-

veÍde werk. We zullen uiteraard de

mensen aanspreken die de rorige

malen hebben meegewerkt, maar - je

weet - vele handen makenlichiwerk

en ook UW hulp zouden we op prijs

stellen. We hebben zowel mensen

nodig die geen vervoer hebben, als

mensen die bereid zijn rond te iijden

met hun wagen. De eigenlijke ver-

koop gaat door de zaterdag \.an 10

tot 12 uur We dÍingen er wel op aan

vroeger aanweziS te zijn om detaken

en de plant es te verdelen. Hoe laatje

i{eer thuis bent hangt af van het na-

Cezellig samen werken voor een

goed doel, voel jij er niets voor ?

We zullen met veel plezier uw naam

ioevoegen aan de lijst van de mede-

werkers,

Een eenvoudig telefoonqe volstaat

naar het gemeentehuis. We nemen

dan ten gepaste tijde met u contact

op...

I. Sanij

De West-Vlaamse dienst voor sociale

integratie is een dienst voor pleeg-

zorg vooÍ personen met een handi-

cap. Voor kinderen, jongeren, jong-

volwassenen die tijdelijk niet meer

thuis kunnen opgevangen worder!

zoeken wii pleeggezinnen oÍ gast-

gezinnen in de regio West-Vlaande-

ren.

Handicap is een woord dat mensen

vaak aÍschrikt. Daarom graag een

wooÍdie uitleg. Onze doelgroep be-

staat uit knderen/jongeren die bui-

tengewoon onderwijs volgen. Vol-

wassen gasten werken soms in een

gewoon arbeidsmidden of anders in

een beschutte werkplaats. De pleeg-

ouders kunnen rekenen op deskun-

dige begeleiding en adminishatieve

ondersteuning. Zij ontvangen even-

eens een dagvergoeding aangepast

aan de leeftijd en aard van handicap

van het pleegkind of de gast.

Wie meeÍ lnÍormatie wenst, kan

steeds terechtbij:

WEST.VLAAMSE DIENST YOOR

SOCI ALE INT ECR AT I E 1)210.

Diefi|t aaat pletgzorg

Moorseelsestee nu eg 1 i j
88A0 Roeselare

tel. :051124.48.2i

KAART VAN DE ZWINSTREIK

KOM OP TECEN

DIENSÏ VOOR SOCIATT INTEGRATIE



De uitbarstingen van geweld in

Kosovo van de voorbiie weken heb-

ben ons geschokt en verontwaardiSd.

Een nieuw humanitair dmma is niet

ondenkbaar

De berichten over de levensomstan-

digheden inKosovo zijn alarmerend.

Kosovo is wellicht de armste streek

van Europa en dat is al jaren zo. De

wereldvoedselorganisatie (FAO) van

de Verenigde Naties meldt dat de

voedselvoorraden vriiwel uitgeput

zijn.

BALKANACTIE vreest dat het aan-

tal vluchtingen nog zal toenemen en

dat vele families het de komende

maanden erg moeilijk zullen krijgen.

Om met een noodactie te kunnen

startery doen wrj beroep op uw steun.

Helpenkanniet zonderuw hulpl Uw

financiële steun is broodnodig om zo

snel mogelijk de eeÍste noodhulp-

konvooien te kunnen sturcnnaar die

plaatsen waar de nood hethoogst is.

BALKANACTIE

zorgt spoedig voor de eerste

NOODHULPKONVOOIEN

naar de Kosovaarse dorpen u ààr de

nood het hoogst is

Maak nu uw giÍt over op het

Noodfonds voor Vluchtingen van

Balkanactie

(rnet Íiqaal att*t) 096-7654321-72

8rlftntrr.irl : n l. !.irtiÍ kn rzt, NGO e*end

doc/ d. Erir-È.ir .rd/,ti,?

L ge Ridddtnat ;:.2A$ Antuerpe - tnÍo:

0l/!111 .t!

In de maanden juli en augustus is er

opnieuw Íietsenmerking in de ge-

meenteli,ke werkplaats (achter de

pastorie en tegenover de ingang van

de gemeenteschool).

Al wie zijn fiets gratis wil laten mer-

ken, kan dit doen op:

woensdag 15 juli
woendag 12 augustus

van 9uuÍ tot 11.30 uuren van l3 urrr

tot 16 uur.

EEN CEMERKTE FIETS IS EXTRA

BEVEILIGDII

8

il et!enbzeÍd?tjj
Ci t c.t c.t ! 3 c h ct e ti n g e

Rechtstreekse rerkoop van vers hertenvlees
Uit eigen kwekerij - !'rijblijvende inlichtingen

Schoeringstraat 4 - 8377 Zuienkerke
Tel:0so/415106 Tel:050/ 4122 03

HUMANITAIRE OPROIP VOOR VAN KOSOVO



DD GEMEENTE KON/TT IVAAR U TOE.

Zuienkerke stelt zijn eigen gemeente-

diensten aan u voor I

In een reeks van een 8+al artikels stel-

len wij telkens één van onze

Semeentediensten aan u voor met een

overzicht van de taken, de bereik-

baarheid en de personen die er wer-

ken.

Vandaag wordi de spits afgebeten

door de Technische Dienst

Deze mensen zijn misschlen wel het

best bekend bij de bevolking omdat

zii het meest naar buiten treden en in

het straatbeeld te zienzijn.Hetzijn de

mannen die voortdurend instaan

voor deveiligheid vanonzeinwoneÉ

en de netheid van onze gemeente.Op

een Semeente als Zuienkerke is er

heel wat meer te doen dan men zou

vermoeden.

Zo zijn Michel VerbuÍgh, Cermain

Matthys en Antoin Matthys belast

met de wekelijkse ophaling van het

huisvuil, Roger Vanhoutte zorgt voor

alle timmerwerl! Rud), Inghelbrecht

en Michel Verburgh staan in voor

electriaiteitenmetaalbewerking, Dirk

DeschoolmeesteÍenJozef Masschaele

zorgen voor de beplanting, de kerk-

hoven en de bushaltes en dan is er

noB Norbert Willaert en Lesly

Bultinck die instaan voor de wegenis

en het onderhoud van alle openbare

gebouwen .Ceert Willems is de rat-

ienvanger van onze gemeente,

Daamaaststaan al deze mensen nog

in voor de iizel- en sneeuw-

bestÍijding, het aanpassen van de

straatnaamborden en huisnummels,

het onderhoud van waterlopen , het

delven en ruimen van beken en

grachten, de merking van de fietser!

het ter beschikking stellen van het

uitleenmateriaal.

Wij wensen de bevollong er ook op

te wijzen dat het belangrijk is dat u

elk gebrek of probleem aan de open-

bare weg openbare verlichting, ge-

bouwen of waterlopen steeds zo vlug

mogeliik meldt aan de technische

diensr (rel.41.75.2).

Deze ganse ploeg staat onder de des-

kundige leiding van PatrickVan den

Fonteyne.

De werkplaats van de Technische

Diensi bevindt zich aan de Nieuwe

Steenweg achter de pastorie, daar

worden de herstellingen gedaan en

de nieuwe stukken gemaakt.

Ap de falo von links noot rcchls :

Dttu Deschoolmeeslet, Anloin Mollhys.

Nolted Willoel, Gemoin Mollhys. LesV

Bultkck, Michel \htbutgh, Geel Willems.

Roget \bnhouffe, Rudy lnghelbtechl en

DT TTCHNISCHE DIENST

trill I
i



OPENBARE WER/(EIT

Op 10 augustus 1998 starten de wer- nieuwd worden en het wegdek gere_ Het Prijskaarqe dat eraan vasthangt

ken aan de SchoeringebÍug. Door noveerd worden is:

aannemer Beke van Jabbeke zal de Voor dit werk zijn er 60 werkende 1.701.000 frank subsidies

bovenbouw van deze brug over de dagen voorzien. 1.602.000frank gemeentelijk aandeel

Blankenbergse Vaart volledig ver-

Na herhaaldelijk aandringen van het

gemeentebestuur bij de Raad van

Bestuur van TV-WEST wegens de

vertraging bij de uitbÍeiding van de

TV distributie, weÍden er extra ploe_

gen ingezet en is de uitbreiding nu

voltooid.

Van de 137 potentiële abonnees zijn

er nu 108 aangesloten, die Positief

hadden gereageerd.

De kostp js ran de uittrreiding lrerd

geraamd op 17.060.060 irank / \raar-

van 10.673.560 lrank ten lasterande

Semeente. Iedere aangeslotene kan

nu naar de commercièle zenders kii
ken.

Remi De Clerck, schEen

RUIMTELIJKE ORDEIíIltrG

Ontd€k het structuurplan Vlaande_

Íen !

Hoeveel ruimte heeft Vlaanderen de

volgende eeuw nodig voor wonen/

werken ontspanning, landbouw, mo_

biliteit? Hoe gaan we de vlucht van

wonen en werken uit destedentegen

en hoe stimuleren we nieuwe activi-

teiten in de steden? Hoe voorkomen

we de versnippering van de reste-

rende open ruimte? Waar kan de bii
komende behoeÍte aan bedrijven_

t0

tereinen het best worden opgevan-

gen? Hoe verzekeÍen we de

bereikbaarheid vàn de economische

centra? Hoe kunnen de woonkernen

inhet buitengebied zich leefbaar ont-

wikkelen? Welke uitbrcidingsmoge-

lijkleden zrn er voor bestaande be-

ddjven en voor economisch belang-

rijke locaties zoals zeehavens en

luchthavens? Welke ruimte kijgen

landbouw, natuuren bos in de dicht_

bebouwde ruimte van Vlaanderen?

Het siÍuctuurplan Vlaanderen tracht

een antwoord te geven op al deze

vragen en een toekomstgerichte be-

stemming te geven aan de overblij-

vende vrije ruimte.

Geíntercsseerden kunnen het Struc_

tuurplan \4aanderen komen inzien in

het gemeentehuis, elke werkdag van

9u tot 12u.

Er is ook een gratis brochurc te ver-

krtgen in het gemeentehuis.

VOOR EEN



MILIEU

In de maanden januari, februaÍi, maart en apdl konden we de volgende ophalingen noteren:

op gehaal de h o ea e e the i d gl as

opgeh^\lde hoeïeelheid papier en karÍo

opgehoalde hoewelheid P MD

op geha alde ho eo eelheíd fi e t aleft

21.i51k8

54.300 kg

8.',120 kg

3.530 kg

opgehaalde hoeoeelheid rcslaÍïal : petiode 01101197 tot en nel15104197

205.720 kg

petiade 01101198 tot en .,?l15104198

143.340 kg

Dr,s ku fien we met eefi postieoe oot co cl ilefifi ilat Lre ee oen htilei g oafi h ishotdeliik oÍoal oteÍefi aofi

62.380 kg.

De ophaaldienst stelt welvast dat er regelmatig huisvuilzakken vanIVBOBrugge aan8eboden wotden. Deze worden

niet aanvaard.

Hier nog eens de prijzen van de verschillende zal*en :

bruifle huigvuilzakken van 75 liteÍ r 500 frank/per tol

bruine huisi'uilzakken van 40 liteÍ r 300 ftank/peÍ rol

blàuwe PMD zàkken r 100 franVper rol

Erzijn nog steeds (ompostvaten te veÍkÍiigen bij de Technische Dienst:650 Ír./stuk

de lechfiische die st.

Landbouwery uw insparuringen heb-

ben vruchten afgeworpen. Dankzij

uw medewerking werd er 613,6 ton

oÍ 84,4% van de ÍytoveÍpakkingen

die in omloop waren ingezameld.

Op die manier vermijden we maar

liefst 1 miljard frank ecotaks.

DitraaÍ is er een nieuwe wet van toe'

passing, We moeten allemaal aan een

nieuwe inzamelactie deelnemen.

Om u veftrouwd te maken met de

nieuwe Íeglementen werd er een

geheugensteunge gemaakt . Deze fol-

der is te verkrijgen in het gemeente-

huis.

Hang het op waar u het gemakkelijk

kan zien.

t1
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Alle timmer- en schrijnwerk in hout en PVC

Ramen en deuren - rolluiken - dakvensters

garagepoorten - rolluikautomatisatie

gipskartonwanden - plaÍonds - binnendeuren - zonnewering

dakconsÍuctie - parket

n/{ ffilrliot"
"Katteroghe"

Blankenbergse steenweg'17

8377 Zuienketke

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

/-)

é {""1".*,

Fotografie - Reportoges

§roriorrsstraat ll - 88J0 Lrssewge - T & F a5A/54 70 lA

VAN HOUCKE NV.
Eernegemslràat 44 - 8490 Snellegem

rel.050/81 12 67 - 050/81 23 28

Fax 050/81 34 56

GESPECIALISEERD IN VERKOOP VAN

GEREEDSCHAPPEN EN MACHINES

. Makita. Metabo. Skil. Grasmaaiers

Dienst naYe*oop

Exclusief verdeler voor Belgiè

MEZ MOTOREN BELGIUM

spo sot WC Pouefiutte$ Bhnkenberye

begrafenissen - crematies

- marina neirinck -

walmm romboudtstraat l3 - 8380lissewege
tel. 050/54.67.40 gsrr, 0'7512'7 .'76.29



wij willen alle mensen van onze ge-

meente eÍop wijzen dat wanneer u

het voetpad veegt, u het afval niet in

de rioolputjes mag dumpen, maar

opschept met het vuilblik.

Zovoorkomtu veÍstoppingen en an-

dere onaangename situaties.

Wii rekenen op uw medewerkrng.

de milíeudiensl

CULTUUR

Op 15-16 en 22 - 23 augusius kan te

Zuienkerke voor de eerste maal een

kunstrcute gevolgd worden. Organi-

satie van dit initiatieÍ ligt in handen

van de Zuienkerkse Cultuurraad in

samenwerking met de betrokken

Tijdensdezen'eekends zullen op ver-

schillende locaties in Croot-

Zuienkerke kunstwerken tentoonge-

steld worden. De openingsuren zijn

doorlopend van 10 tot 18 uur en alles

is vdj toeganlelijk.

Een overzichtjel

WYNS

Weimanshaat 28 - 8377 Zuienkerke - Tel.050/31 08 40

TentoonstellingsadÍe9: Weimanstraat 28 - 8377 Zuienkerke

W Vanwynsberghe tekent met het pseudoniem Wyns.

Hij is een dynamisch kunstenaar die ziin opleiding genoot te Kortrijk, Almelo,

Croningenen Disseldorf. Veel van zijn weÍken zijn zwierig uitgewerkt in een

dominerende eenheidstoon met passende nuances en accenten die de toeschou-

wer boeien. Hiermee tracht hij talrijke reisindrukken tot leven te rcepen.

Hiistelde herhaaldeliik ten toon in binnen- enbuitenland. HieÍdoor bevlnden

zich werken inonder andere Duitsland, Nederland, Zweden, Japan en deVS.

VeÍmelden we ien slotte nog dathijenkele malen gelauwerd werd, onder an-

dere te Amelo en door de Provincie West-Vlaanderen.

t3
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ANNY VÀN DE STOVE

Nieuwe Steenweg 140 - 8377 Zuienkerke - Tel. 050/11 22 05

Tentoonstellingsàdres: "De Grote Stove" - Nieu$e Steenweg 140

Anny is geboren en getogen te Zuienkerke.

Zii schilde het liefst ontwerpen met landelijk streekgebonden inslag (acÍyl

en aquarel). In 1997 stelde zij voor het eerst haar \lerken tentoon iijdens de

jaarlijkse tentoonstellin8 van de Gemeentelijke Cultuurraad \'an Zuienkerke.

Meteen een schot in de rcos.

CHRYS SCHOONBAERT

Gistelse Steenweg 578 - 8200 Brugge - Tel. 050i 38 8E +l

T€ntoonstellingsadÍes: "De Grote Stove" - Nieuire Steeni\'eg 140

lll77 /-urenker[.e

Van 1992 tot 1997 studeerdezijaan de privé-academie lohan Nyssen.

Vervolgens volgde zij een cu$us als keramist te Brugge Zij nam deel aan

tentoonstellingen te Zuienkerke, Varsenate en Torhout. Ditjaar is zijeveneens

deelnemer aan de kunstroute te Jabbeke.

Inhaar werken staan mens en dier centraal. Haar insPiratie komt uithet oeÍ_

instinct dat zijtot leven bÍengt in haar kunshlerken. ZoNel dier als mens zijn

onuitputtelijke vormen die tot oneindiSe inspiraties leiden.

HEIDI D'HOLLANDERE

Bosdreef 24 - 8200 Brug8e - Tel.050 18ci.lÀ

TentoonstellingsadÍesi "DeGrote Stove" - Nieuwe Steenweg 140

8377 Zuienkerke

Zi, studeerde sierkunsten in de Ma colen te Brugge, gevolSd door acht jaar

privé-school bijJohan Nyssen. Momenteel volSt zij een oPleiding keramiek,

glazuren en oxydes in het Vormingsinsiituut te Brugge.

Haar werken werden reeds vier maal tentoongesteld: Terra Brughensis in de

Jan Garemijnzaal te Brugge in 1997, Kunstkring de Zeven Torentjes te

Assebroek. (eeÍvolle vermelding), PC. Sint-Amandus te Beernem, Zuienlcrke

in 1998. De laatsteiaren is zijde Íichting ingeslagen die ziiverder wil opbou-

wen en uitwerken. Vooral plantvormer! cirkels, natuurobjecten, afgewerkt

vooral met oxydes en een vleugje glazuur spreken haar aan

t
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ÀDELHEID BLONDEEL

Oostendse Steenweg 52 - 8377 Zuienkerke - Tel. 050/31 35 33

T€ntoonst€llingsadres: "De Bommel" - Doelhofshaat 28 - 8377 Nieuwmunster

De werken - vervaardigd in grafiet - zijn rechtstreeks geesteskinderen van de

kunstenares.

Veeleer dan de zuiver visuele gei{aarwordin& fungeeÍt de geest van de kun-

stenaÍes als het medium van waaruit indrukken van buitenafgetransformeeÍd

worden op papier. Hetleven in de werkelijkheid voedt degeesten terzelfder-

tijd voedt het resultaat van de geest, de werkelijkheid. Er werdenwerken ten-

toongesteld in "de Sleutel" te Bru8ge (1992).

Recent werd deelgenomen aan de tentoonstellin8 van de kunstenaa$ van het

O.C.M.W-personeel te Brugge.

NICOLE ROYE

RijselstÍaat 121- 8200 Brugge - Tel.050/3645 94

Tentoonstellingsadres: Vrije Basisschool Meetkerke - Dorpweg 67

8377 Meetkerke

Zij was reeds vroeger bezig met tekenen. Een vijftaljaren geleden begon zij

een opleiding bijJohan Nyssen in de pdvé-academie. Daar leerde Nicole Roye

ook boetseren.

Zrjexposeerde reeds één maal in een Cera-kantoor.

In opdracht van museum Sincfala maakte Nicole Roye een hooÍd van Lea

Boereboom. Dit hoofd staat in het museum van de stichteÍes van de Heistse

Klakkertjes. Een tweedebeeld van haar opvolgsteÍ is in de maak.

YVONNE VERBRUGGEN

Wiedauwbos 64 - 8310 BÍugge - Tel.050/3749 49

T€ntoonstellingsadÍes: "De Maere" - PastoriestÍaat4 - 8377 Zuienkerke

Zijvolgde verschillende cursussen in binnen- en buitenland. HieNan genoot

zi,vijfjaar opleiding bijJohan Nyssente Brugge en vier jaar academie te Brugge.

Zij nam deel aan verschillende groepstentoonstellingen.

Haar kunstwerken zijn vooÍal in aquarel en kemmiek.

De Cullwrraarl

t5



Dit iaar bestaat de Zuienkerkse

cultuurraad vijfjaar ln deze periode

is de Cultuurraad geëvolueerd naaí

een vereniging metveelzin voor ini-

tiatief. Enkele voorbeelden: de jaar-

lijkse tentoonstelling in het gemeen-

tehuis, opstarten van een Heemkun-

dig tijdsch Ít, organisatievan 11-juli

viering en Open Monumentenda& en

aankondigingsborden langs de

invalsweBen.

Volgens de wettelijke bepalingen

moeten voor elk werkiaar dat loopt

van één september tot eind augustus

alle oÍganisaties die in aanmerking

komenvoorhet lidmaatschap van de

AlBemene Vergadering van de

Culfu urraad aangeschreven worden

met de vraa8 om hun afgevaar-

digde(n)aan te duiden.

De cultuuÍraad van Zuienkerke doet

dan ook een oproep tot devereni8in-

gen om lid te woÍden van de Alge-

mene Vergade ng van de Cultuur-

raad,

Ookpersonen die menen een lndi\'i-

duele bijdraBe te kunnen leveren

door hun persoonlijke betrokkenheid

oÍ deskundigheid, kunnen vmgen om

deel uit te maken van de gemeente-

lijke Cultuurraad.

Indien u als vertegenwoordiSeÍ van

een vereniging of als individueel be-

langstellende i{enst deel uit te maken

ran de Cemeenielijke Cultuurraad,

reizoeken \!ij U onderstaande shook

in te rullen en terug te bezorgen bij

de Gemeenteliike Cultuurraad, ter

attentie ran EdNin Acke, Voorzitter

!àn de Cultuurraad, gemeentehuis

Zuienkerke en dit uiterlijk tegen 15

augustus 1996.

vraagt hierbij deel te mogen uitmaken van de Algemene vergadering van de Gemeentelijke Culiuurraad.

De aanvrager wenst aan te sluiien

O namens de volgende \ ercnrSinB : ....................

O wenst aan te sluiten als individueel belangsiellende

Ondergetekende

Ndam :.............,,,,.,,,

Datuln Handtekening :

il
De vijfde apéénvolgende kunsÍlentoanslelling wed
een valïrcffet von Íarmoot, Ap de Íalo zien we voorziï

ïet Edwin Acke somen met de deelnemende ku,,sle-

noo$. Om hel Zuienkerl$e culluu even vetdet inhoud

ïe geven. zijn ook uw ideeén en inbteng welkom!
-aI^ .a,
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JEUGD

Ook deze zomer staat een team van

10leidsters en 3leide$ klaar om uw

bengelg tussen 3 en 13 jaar een aan-

gename vakantie te bezorgen.

Er is opvang voorzien in de

gemeenteschool van Zuienkerke tus-

sen 7u30 en 8u30 stipt. De kinderen

worden dan met de bus vervoerd

naaÍ het sportcentrum van Meet-

kerke. 's Avonds zijn ze terug te

Zuienkerke vanaf 17 uur.Ook te

Meetkerke is er opvang voorzien

vanaf 7u30 tot 17u30.

De prijs perkind bedraagt i00 frank,

240 frank voor3 kinderen en meer.

Daarin zijn 2 drankjes en een koek in-

begrepen.

Hier een greep uit de geplande achviteiten van deze zomer:

womsrlag 15 jlli
zwemmen voor de kleutels

rolschaatsen in het Boudewijnpark vanaf 2de leerjaar

donderdag 16 juli
de kleuters gaan naar het speeldorp te LapscheuÍe

donderdag 23 juli
2de en3de leerjaar naar het speeldorp te Lapscheure

naandag 27 iltli
beschilderen van glasraampjes

maafiilag 3 augustlts

optÍeden van clown Jopi

fiaoftdag 70 ar$/stlts

radiodag met Dis€o Tommy

uloe sdag 79 tot oiidag 21 ougustlts

kamp met overnachting

vanaf 2de lee4aar

donderdag2, a gustus

Koko de clownr het spdngkasteel.

Elke dag is eÍ gelegenheid om te knutseler! vrii te spelen en om aan verschillende activiteiten deel te nemen.

Voor meer inli.htingen kunt u steeds terecht bij MaÍti e : te\. 37.25.06

Matleen : tel. 37.19.21
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Zaterdag 29 juni. Hoogdag voor de

kinderen uit de lagere scholen en

nochtans geen schooise activiteit.

Alle kinderen werden uitgenodigd

op Roefel, de doe-dag voor alle 6 tot

12-iarigen. Roefel wordt ingericht

door het gemeentebestuur, maar is

slechts mogelijk door het vele voor-

bereidende werk van de stuurgroep-

leden, de bereidheid van - zomaar

eventjes - 17bedÍijven om aldat jong

volkje te ontvangen, tund ie leiden of

te laten helpeh en de vele andere vol-

wassenen die een ganse namiddag

uittrekken om de kinderen ergens

naar toe te brenten met hun eiSen

vervoermiddel en oP eigen kosten of

die de kinderen een ganse namiddag

begeleiden. Verderzijn eÍ ook nog de

mensen die de bar \.erzorgen en de

ÍÍietenbakkers die aan het einde van

de dag de kinderen vergasten op een

bakie frieten.

Het aantal deelnemers was dit ,aar

fors Besiegen : er waren meeÍ dan 130

Roefelaars. Wemogen zeggen dathet

aantal volwassenen die zich die dag

inzetten ongeveer de helft bedraagt.

Dp kindeíen worden echt verwend

waar ze komen en er l{ordt ook nog

gesPonsordl

Bij deze derde editie ontbrak de re-

gen ook al weer niet. \\'e hadden zo

gehoopt op een droge dag, maàr in-

tegendeel i het regende meer dan de

voorbije twee jaar We er meest last

van had, rLaren de volwassenen,

want \.oor de ieugd kon dat rotweer

de pret n,et bederven.

Na afloop had iedereen, denkik een

goed gevoel. Hoewel ik inherhaling

val, kan ik niet nalaten te schrijven

dat deze dag een dag is die iedereen

dichter bij elkaaÍ brengt. Een dag dat

ieder slechts dit doel voor ogen heeft:

een onvergetelijk moment organise_

ren voor onze Zuienkerkse kindeÍen.

\\'e hopen dat dit volgend jaar weer

mogelijk zal ziin I

I. Samijn

1B
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O.C.M,W.

Vnkdnlie ..... zaligl

o|1 r'nkd,rlie oÍ g. itttl1 tter i,oi ce dd,lilslallt.

Ook klL9ics opk apllei ofi1'01 Eer intuÉ lcliclt:n Ttar een hohhy, horen hij hel ,lakrtttiegtL,otl.

bainarclor cnlaí gchnndicaltc lltrconot die dc drítítglflsl i'an dc Írllls.rr;orui]rs ,itttlltttt .'crlithlen.

tvt it,t stfi hel t l,n hntlt:

OCMW VoorziÍtcr

Bthnd Dc lo ghc

VAKANTIENIEUWS VAN DE MINDER MOBIELEN CENTRALE

De NÍindcr NÍobielen Ccntrnle neemi geen vakantie! Ook tijdens de twee vakantiemnanden kan u steeds ccn

her()cp op ons docn. Sinds begin januari 199§ Lroekten wc rceds 23 Íiitcn \'oor em totaal van 660 km.

In hei kort nog nat informatiel

ln\chrijvingcn kunnen tclt'fonisch gebeuren bijde sociale dienst van het OCI\4W: 050/.12.79.98 oÍ oP

verzoek bii u thuis.

- \Lrnaf 1 lulibetaalt u het hailaarliiksc iariei = 125 fr i.pl \12501r.

- Voor klcine afst.rndcn hebben vre nu ook r:t'r1 minimlrntirief. Iiitten min(ler dar 6 km kosten 50 lr.



THUISZORGONDERSTEUNENDE INITIATIEVEN

l.i)tIi ttbltif i\)rr tuitwtuIt

Kortverbliii is een thuiszorgondersteunende maatregel r,! aarbij aan scnioren de mogelijkheid \ïordt gcgeven om voor

c.n ko rtc pe rrode (max irn um 28 dagen / jaar) in een rusthuis te verbliiven. Tijdens het kortverb liif kjjgen de bejaarden

nll(. zrirgen die ze nodig hebben: dieetvoeding als dat nodig is, hulp bij het opstaan en aankleden, bij hei eten,... Som-

nrigr instcllingen ziirl ookbereid om debejaarden's nachts op te vangen zodat zijoveÍdag in hun ihuismilieu kunnen

I.iij\.cn. Do mccsie mutualiteiten verlenen een tussenko st op voorwaarde dat de bejaarde na de P$iode \'an kort_

Iorbliii terug naar huis gaat. Deze tussenkomst moet worden aangevraagd vóór de plaat.rng.

Fcn lijst met bejaardentehuizen die openstaan voor kortverblijf voor bejàarden kan men bekomen t ij de sociale dienst

\ irr hct OCNlN Zuienkerke.

k. t' tt\' t'l,Li ii,\'t't {hatdiallta

(ih.ndicapten kunnen geduÍende maximlrm drie maanden (92 dagen) over een peíode van riiÍ iaar, Sebruik maken

r.lr rcn kort\'crbliif formule.

EL\i d.qcentrum ïoor geha ndicapten beoogt het aanleren en het onderhouden van bepaalde ïaardigheden. Bepaalde

nruilr.lit(.iten hebben ook hier het initiatief genomen om financieel tussen te komen hjj \ erhllti in een lnstelling voor

kort!.rbliiÍ

KortveÍblijf !mr tehandicapten in de Íegio is mogelijk bii: Oranje, Canzestraat:;,

ti(1110 BrugBe, tel.; 050/33.05.17

i1a gtn I r m r ;",rtr bc jaarden

ln ('dr dagcentrum voor beiaàÍden ligt de nadtuk veeleer op het verzorgende a5pect. Behai\'e opvan8 en warme

n,r.ltiiden biedt men de zorBbehoevende ook veÍpleging, hulp bijdagelijkse activiteiten, pedicure, hygiène enbehan-

Llding op hct gehied van logopedie, ergotherapie, kinesistherapie,... Men stimuleert er eveneens de zelÍredzaamheid.

ln t'cn ilagccntrum heeít debejaarde de kans tot sociale contact en kan hij/zijeÍ deelnemen aan allerhande activiteiten.

Iniornraiie kan ie verkrijgen bii de sociale dienst van het OCMW-

rl'rtaarrfur,rr aorrr {a/rdx di cnlle roliaassencn

Dàsccnirum voor gehandicapte volwassenen biedt arbeidsvervangende acitiviteiten aan gehandicapten (= 18 jarigen)

did f iet kunDen $orden tewerkgesteld (ook niet in een beschutte werkplaats)en beogen het aa,rleren en onderhouden

r.rr l.epaalcle vaardigheden volgens ieders individuele mogelijkheden. De gehandicapten kunnen er alle $,erkdagen

t(,r'('.lrt.

Er.n llj\t mct c1c instcllingen die deze vormen van hulpverlening aanbieden, kan je verkriigen bij de sociale dienst van

1r$ OC\1\\' Zuicnkerkc.



VRUETUDSBESTEDING VOOR OUDEREN EN/OF GEHANDICAPTEN

i'nlflrliri ro(rr:lfta,, cfl ftltfi ittrzorger

Thuislerzorgers kunnen met hun zorgbehoevende hun eigen vakantie plannen en organiseren, indien zij een aantal

aspecten niei uit het oog verliezen- Een tÍein, eenvliegtuig,... hoeftb.v geen onbÍuikbaar vervoeÍmiddel tezijnomdat

de zorgbehoevende een rolstoelgebruiker is. Waarschijnlijk zult u wel een aantàl telefoonties moeten doen naar de

desbetreÍfende vervoersmaatschappijen om die ioe8ankelijkheid te controleren. (b.v. zal er een oprijplank voorzien

zijn?). Bij uw reisa8entschap kunt u navragen oÍ een hotel speaifieke voorzieningen heeft.

SommiBe ziekenÍondsen organiseren in verlofperiodes vakanties voor zieken en hun verzorgers, zowel in binnen- als

huitenland. Vrijwilligers en verpleegkundigen staan in voorde animatie en deverzorgingvan de zieken. Hetzieken-

fonds betaalt u soms een deelvan u$,verblijfskosten terug.

Ook gehandicaptenverenigingen en koepelorganisaties organiseren voor hun patiënten vakanties voor blinden en

,rlechtzienden, voor mentaal Behandicapten, !'oor psvchiatrisch patiënten enz. Informeerbijuw ziekenfonds ofzelfhulp-

groep. Adressen van zelfhulpgroepen kan je verkrijgen bij de sociale dienst van het OCMW Zuienkerke.

Sport kan een heelbelangrijke rolspelen in de preYentieve zorg- Diverse ouderenbond en bieden een ruime sportieve

recreatie aan zoals wandelen, fietsen.... Bovendien is sport een middel tot sociaal contact en verruimt het de leel
wereld.

Inf()rmatie over aangepaste sportvereni8ingen of hobbvclubs vindt u beslistbjjeen zeltlulpgroep.

De Koning Boudeu,iinstichting heefthierover h{ee publicaties terbeschikking, éénvoormentaal gehandicapte peÍso-

nen en één voor personen met een lichameli,ke handicap:

-Aangepaste sport- en bewegingsaciiviteiien voor mentaalgehandicapte personen (250 Ír)
- l{egwijzer voor aangepaste sporten in Vlaanderen voor Iichamelijk gehandi.apten (250 fr)
Deze publicaties kan je bestellen op het telefoonnummeri 070/23.30.65

Ztaar motorisch gehandicapte senioren met\.erminderde spierreacties kunnen ook inlichtingen bekomen in veÍband

met "revalidatie bij sport" bij: Sportreval, Koning Boudelr'ijnlaan 21, 8370 Blankenberge. tel.: 050/41.23.88.

Volgende wekelijkse sportactiviieiten worden ten behoeve van senioren georganiseetd:

- Zwemmen voor 50-plussers in het Noordzeebadcomplex

A. \ran Ackersquare 1, 8370 Blankenberge, tel.i 050/'11.56.3.1 of 050/12.-13.81

- Bewegingsrecreatie in d'Hoo8ploate, lvillem Tellstraat 32, 8370 Blankenberge, tel.: 050/{1.76.83

Informatie over sportinitiatics voor Senioren rn Brugge kan jc leÍkriigen bij: Dienst Sport, Wall{einstraat 20,

8000 Brug8e, tel.: 050/11.E321.

De lolder met activiteiten van de seniorensportacademie (voor so-plussers) 1998 \.an stad Brugge kan je eveneens bii

de sociale dienst van het OcMMuienkerke verkriigen.



slechtzienden en blinden, maar ook personen met een hàndicap ofouderen (dieb.r geen boek meerkunnen vasthou-

den) kunnen brailleboeken of gesproken boeken (ingespÍoken boeken op cassette) ontlenen. Daar is geen enkel me_

disch attest voor vereist.

Hiervoor kunt u tere.ht bij : Vlaamse Blirulenbibliothrck, Schildknc,:htslrnnt 28'52, 1A20 Brusstl, teL: A21428.2A 45. Bii het

betalen van 700 fr (éénmalig) verkrijgt u een basiscatalogu!i en voor 200 fr'/jaar wordi u om de drie maanden oP de

hoogte gehouden van de nieuwe aanwinsten in de biblioiheek. Alle verdere informatie is Sratis, evenals het laten

bezorgen en terugsturen van boeken of cassettes.

U kunt eveneens terecht bij: Blr,,der:o/8 L ichf en Lifda, Olrdd,r lrtr rgil'cg 34 A, 8190 v|rs,:tn,t . ttl.: 05A 138.68.21of biil

PrcRebrlille, Sl adsolitl)aatl 1, i500 Hítsstll.

lllus 3 pas

In de loop van het jaar waarin hij/zij55 jaar wordt, kan men €cn Plus_3_Pas aanvragen. Deze pas geeft een verminde_

ring van 5011, op alle activiteiten die met medewerking van De Vlaamse GemeenschaP totstandkomen. Ook bij vele

andere activiteiten van sociaal-culturele aard geeÍt de plus-3,pa§ recht op een prijsvermindering- De plus-3-Pas kanje

verkrijgen bij de gemeente, Dienst Be\.olking, Kerkstraat 17,8377 Zuienkerke, tel.: 050/'12.79.98 (deze pas is gratis

maarje moet wel een Pasfoto meebrengen).

Wie met pensioen is en dus meer vrije tijd heeft, droomt er misschien van om iets bii te leren

Dat is mogelijk en zelfs aan de universiteit. OP dit ogenblik zijn er immers 'universitaire leergangen voor de derde

Ieeftijd'. Informatie kan ie verkrijBen bij: Stadsbestuur Brugge - UniveÍsiteii Derde Leeftijd, Blinde Ezelstraat Z

8000 Bru8ge, tel.: 050/.14.82.10

speelgoed

In de Piepbal Speel-O-Theek vzw Potterierei 43, 6000 Brugge, tel.: 050 / 3,1.03.'11 kan je aangePa§t sPeelSoed lenen voor

gehandicapte en lansdurig zieke kinderen.

De NMBS en de Lijn geverl eveneens speciale Íeducties voor gehandicapten en/of beiaarden.

NMBS : informatiecentrum van het station Brugge: 050/38.23.82 of van het station Blankenberge: 050/41.18.04. De

Lijn, Nieuwpoortsesteenweg 110, 8,100 Oostende, te1.: 059/56.52.11

Voor meer inlichtingen kunt u altijd terecht bij de sociale dienst van het OCMW Kerkstraat 1Z 8377 Zuienkerke,

tel.: 050/42.79.98



Sinds 1 juni hebben wij een nieuw

personeelslid in dienstte Zuienkerke:

INEZ CODERIS,

Inez is 28 iaar, psychologe, echtgenote

\'an foffrey Tosca en moeder van

Sarah en AÍno.

De reden van haar aanwerving is dat

i{ij meer aandacht willen besteden

aan de ieugd. Inez zal zich eerst en

vooÍal toeleggen op de SIF- vakantie-

werking waaÍvan alle iongeren tus-

sen 13 en 18 jaar reeds een pro-

gramma ontvingen. Ze heeft voor u

in korte tiid een pakboeiende activi-

teiten weten te organiseren, Maar we

ver\{'achien heel veel van haar: we

verwachten dat ze er het Sanse jaar

voorjullie is, om naaÍ iullie te luiste-

ren bij eventuele problemen, om jul-

lie te helpen bij het zoeken naar een

vakantieiob, omookbuiten devakan-

tie dingen te organiseÍen.... Omdatze

weet dat dejeugd in deweekweinig

thuis is ofmisschien op koL zalze er

zijn de zaterdag van 10 tot 12, voor-

lopig nog in het gemeentehuis.

In haar halÍtijdse betrekking zouden

we graag hebben dat ze, als het jeugd-

project goed loopt, ook iets op poten

zet voor de seniorenweek, bijvoor-

beeld. En verder zou ze ervoor moe-

ten zorgen Zuienkerke op toeristisch

vlak wat te promoten. We denken

hier aan de opmaak van een besche;

den toeristische Íolder Een hele klut
nietwaar? We wensen haar alvast veel

succes toe en hopen dat de iob haaÍ

zal bevallen.

Aarzel niet om(ontactmethaartene-

men,

l. Saníj

Het Sociaal lmpuls Fonds werd door

het Ministede van de Vlaamse Ge-

meenschap op8ericht om een nieuwe

impuls te geven aan het lokaal beleid.

De gemeente Zuienkerke heeft beslist

om een deel van deze gelden te be-

steden aan het ontwikkelen van een

aantal activiteiten voor jongeren tus-

sen 13 en 18 jaar.

PlogÍamma vakàntieweÍking voor jongeren tussenl3 en18 jaar

8 juli: "De Sportkriebels" aan het 'Klein Strand' te Jabbeke.

12 iuli: per fiets naar het "Cactusfestival"

14 juli: hockey op skeelers

16 juli: kajakken in Polderwind

18 juli: initiatieles zelf veÍdediging

22 iulir Afrikaanse dans en percussie

23 iulir paardrijden in de Vagevuurhoeve

25 iuli: death-ride in 'De Grote Stove'

27 iuli: Crazy golÍ te Blankenberge

29 iuli: bezoek aan stadion van Club Brugge en eventueel bijwonen van training

31 iuli: workshop 'Rhyme en rap' in samenwerking met'De Verbeeldin8' Gent

rc



3 augustus: zwemmen in Sun Parks

5 auSustus: fotogÍafie

7 auSustusr Íolschaatsen in Boudewiijnpark

10 augustus: rvindsurfen in Polderwind

11 àugustus: filmvoorstelling

12 augustus: filmvoorstelling

l4 augustus: onder voorbehoud speleologie in de Ardennen

17 augustus: vlottentocht in Polderwind

19 augustus: initiatieles zelf verdediging

22 augustus: bezoek aan Foaus-TV

25 augustusr initiatie duiken

27 augustusi bezoek zandsculpturen te Zeebrugge

28 augustus: FUIF als afsluiter

Allejongeren tussen 13 en 18,aar krijgen een programmaboekje met meer uitleg in hun bus.

VooÍ meer inÍormatie kunt u altiid tereaht op het gemeentehuis, tel.: 42 70 48, vraag naar lnez.

komen eÍ nieuwe initiatieven tot leven.

Daarom zetten we deze stap: onze school wordi een methodeschool: met name een leefschool.

Bijonskrijgende leerlingen dezelÍde leersiofals vroeget dus ook dezelfde leerstofals in andere scholer! alleenis deze

OITDERWIJS

"Akkerwinde" zo luidt de nieuwe

naam van onze dorpsschool te

Nieuwmunster. Een dorpssahool, een

school onder de kerktoren, met een

eigen karakter die je met een school

in de stad niet kan vergeliiken. Het

heeft zijn eigen waarden die helaas

de laatstejaren zo dikwijls onderschat

In een kleine school is de samenwer-

king tussen leerkrachten, directie,

leerlingen en ouders heel intens, en

als die samenwerking positief is dan

24

wiize waarop wii dit willen aanpak-

ken verschillend.

Dit is geen stap in het ongewisse. Wij

zijn al enkele jaren op we8 naar een

uitgebouwde leeíschool.

Ook bij ons leveren de kinderen pres-

taties maar ze gaan niet gebukt on-

der "presiatiedruk".

Wij willen rekening houden met de

ervaringen van de kindeÍen. Wijwil-

Ien methodes gebruiken om het uit-

wisselen van deze ewaringen moge-

Iiik te maken. Op deze wijze zal een

kind een aantal onmisbare vaardig-

heden aanleren die het later als vol-

wassene nodig zal hebben om een

volwaardige plaats te verwerven in

deze wereld. Wij willen ook vol-

doende tijd en ruimte voorzien voor

het aanleren van attitudes, de besprÈ

king en eventuele coflectie ervan.

Wij willen hen de mogelijkheid bie-

den om zelf initiatieven te nemen. Wij

willen hen leren om in oveÍleg en in

de geest van gelijkwaardigheid aË

spraken te maken en die ook na te



komen. !\'ij u'ilten hen kansen geven

om overbepaalde taken verantwoor-

delijkheid te dragen.

l^Iij willenhen opvoeden totkritische

mensen. Kritisch tegenoveÍ zichzelf

en hun prestaties, tegenover de an-

deren, de klasgroep, de volwassenen.

Met kdtisch bedoelen wij dat onze

kinderen zowel oog hebben voor de

goede dingen als voor wat zij niet

iuist vinden.

HiervooÍ maken wij tiid in het dage-

li,ks kinggesprek en in het maande-

liik5 schoolparlement.

Kinderen zouden volgens ons ook

moeten opgroeien naar mensen met

grote zelf standigheid, die kunnen oP-

komen voor zichzelf.

Wij wensen onze kinderen te laten

groeien tot londeÍen die initiatjef kun-

nen en durven nemen en een creatieve

levensstiil ontplooien.

DaaÍom passen wij ons ondeÍwijs in

de leefschool aan. Zij zullen op onze

leefschool hetzelf de programma krii
gen als op een Sewone school maar

de manier waarop alles gebeurt is ver-

schillend. Wij waken permanentover

een goed evenwicht tussen het aan-

brengen van kennis en de vaardighe-

den (leerstof) en de opvoedings-

doelen (attitudes).

Dit is voor ons de grote uitdaging

voor de toekomst.

Me gÍaag kennis wil maken met de

school en evenqes deze unieke sfeer

wil opsnuiven is van harte welkom

op onze open-sahooldag oP vriidag,

28 augustus van 16 u tot 18 u.

Voor meer informatie :

Mieke Marrannes, 4 L72.25

Bott Boyde s,41.14.89.

BTBLIOTHEEK

Binnenkort is ook de bib aan vakan-

tie toe en dit vanaf woensdag 5 au-

gustus tot en metzaterdag 15 augus-

tus. Om deze sluitingspedode voor

iedereen zonder problemen te over-

bruggen gelden speciale uitleen-

voorwaarden. Vanaf 15 juli mag je 10

boeken ontlenen en dit voor een pe-

riode van 6 weken.

Tot en met maart 1999 is de collectie

verriikt met strips voor volwassenen.

Bij de aanvang van het nieuwe school-

jaarzullen heel watstrips in de jeugd-

afdeling klaar staan.

Ondertussen groeide de collectie van

de jeugd- en volwassenenafdeling

aan met tal van mooie boeken,

HieÍna volgt een gre€p uit dit nieuwe

aanbod.
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VOLWASSENEN

ROMANS

Weduwe voor een jaar

De Vierde gestalte

De onderwereld

Wiskundige moeders

De liefdeverzamelaar

De witte engel

Lospdjs

INFORMATIEVE BOEKEN

Ik breek door: gids voor het kindergebit

Help ! Mijn kind voetbalt.

Originele pastagerechten

Klonen: mensen en dieren op bestelling

KINDEREN

LEESBOEKEN

Het kikkeryaleis

Alle verhalen van Beatrix Potter

Het boe-spook : snotneushoorntje en papÍikakat

Computerheks in gevaar

De deur is moe: verzen op een kier

Het spookhuis

WTETBOEKEN

Het complete knotsgekke knutselboek

Mummies

Vnendschapsbandjes en kalenwerk

De lachende koe: vegetaisch kinderkookboek

John Irving

Pieter Aspe

Douglas Preston en Lincoln Child

Sue Woolfe

Gie Bogaert

Caleb Carr

Ruth Rendell

Jaap Veerkamp, Frans Frankenmolen en Karin Weerheijm

Paul Carlier en liesbeth Cooymans.

Linda Fraser

Pieter Van Dooren

Jostein CaaÍder

Beatrix Potter

Marc De Bel

Francine Oomen

Riet Wille

Bri8itte Minne

Clare Beaton e,a.

James Putnam

Petra Boase

Kara Petit en Joseph Guida



SPORT,BÀIT VRIJE TIJD

De Provinciale Vissedjcommissie van

West-Vlaanderen heeÍt tot taak het

geld afkomstig van de visverloven

van het Vlaamse Gewest zo goed

mogelijk te besteden.

Nu heeft de commissie de intentie om

de Íegiowerking te verbeteren en de

hengelaars meer te betrekken bij het

beleid. Op die manierwordt debasis

gemobiliseerd en kan de commissie

beter anticiperen op de noden van

alle hengelaars en rekening houden

met de verschillende visserij-

disciplines.

'Ziin er uw Íegio problemen met de

toegankelïkleid van openbare wate.

ren?
* Zijn verbeteringen m.b.t. inrichting

en onderhoud van specifieke

hengelsites op openbare wateren in

uw regio nodi8?
* Ziin er in uw regio op openbare wa-

teren paaiplaatsen of paaizones voor

vissen die een beterbeheer oÍinrich-

tingveÍeisen?
* Zijn er inuw regio op openbare wa-

teÍen knelpunten voor vismigÍaties?
* Waar wordt regelmatig vissterÍte

vastgesteld?

" Zijn er opmerkelijke knelpunten

door een niet optimale waier-

kwaliteii, lozingen, sluikstorten?
* Wenst u suggesties te doen loor een

scherpeÍ toezicht op bepaalde open-

t Wenst u specifieke controles op

stroperij (zo exact mogeiiike omscldj-

ving van plaats en aard van de acti-

viteit)?
* Suggesties m.b.t. visbepotingen op

openbare wateren?
*Suggesties m.b.t. wetenschappelijke

onderzoeken ?

Alle vragen en suggesties kan men

kenbaar maken aan de Provinciale

Visserijcommissie, Ridde$traat 13 te

8000 Brugge, tel. 33.62.20

CeïnteÍesseeÍde jeugdige hengelaars

kunnen contact opnemen met Willy

De Moerloose, indien ze een cursus

hengelen willen volgen of om te we-

ten waaÍ ereen jeuBdactiviteitplaats-

vindt (tel. 059 / 27.88.76).

Bloemenweelde

Ezelstroot I I I

8000 Brugge

Tel. & Íox 050/33 35 7ó

Landelijke
ffi

Herberg & Spilshuis

AVALIE"
"Eefl uniek intericut in een t stigeangering

uaat aers el kwoliteit trocÍ ziin,
deuao en @iadin u net tieÍde witentun,

dP kl an ten Dtien del uorden.

en de deut het gehele jaat opcn bliiÍt".

lelle Houber & Lyn Mestdash
KerkhofstEat 1s - 8377 Houtave {Zuienkerke)

tel. (050) 31 93 ó8 - (0477) 87 20 3s
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Voor de priis van 1 bad,

kanie3xdouchen...

Reggie. Slim met energie!

Wens je meer info, telefoneer gratis

naar de energieliin 0800 I 61 63

IMEwO uw energieadviseur
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.TERRAS & ZALEN
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Romain Liebaert-Willaert
Heerweg 20 - 8377 Meetkerke

Radio & ÍV technicus
OFFICIELE PHILIPS DEALER

Eigen hersteldienst: tel.050/32 03 80

DEMEULEMEESTER
RONNY
BVBA AANNEMEBSBEDB J F

OPENBABE en PRIVATE WERKEN
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EEN KLEINE GESCHIEDENIS

De oudste sporen van de touwtrek-

sport zijn terug te vinden in de

Aziatische lander! duizenden,àren

voor onze jaaÍtelling. Er werden

touwwedstÍijden georganiseerd om

een goede oogst af te dwingen. Ook

in Afrika en b, de eskimo's werd de

touwtreksport beoef end.

In de loop der,aren evolueerde

touwtrekken van "dtueel" naarechte

sPort.

Rond 500 voor Christus stond het

reeds op het programma r.an de

Criekse atleten tijdens de Olympische

spelen.

Door deeeuwen heen werd de sport

steeds meer en meer georganiseerd .

In 1933 werd dan de eerste onafhan-

kelijke touwtrekbond opgericht in

Zweden.Pas vele jaren later, in 1991

werd de Belgisahe Touwtrek Bond

opgericht.

Momenteel is er een procedure

opgestart om touwtrekken weer op

de Olympische kalender te

kdjgen.Afgezien daarvan worden er

om de vier iaar WereldKampioen-

schappen geor8aniseerd door het

TWIF, de wereldoverkoepelende or-

ganisatie voor touwtrekken,

TOUWTREKKEN TE ZUIENKERKE

In iuli '96 werd de touwtrek-

vereniging "De Crote Stove" gesticht.

Vorigjaar in september $ erd dan ook

heieerste kampioenschap georgani-

seerd op de terreinen yan hoeve De

Moerbeiboom te Houtave.

Aangezien het gÍote succes wordt er

opnieun, een sportweekenct georga-

dseeÍd hei3deweekend van septem-

ber .

Het gebeuren start op vriidag 18 sep-

tember vanaf 19 uur met een dans-

avond annex baÍbecue. Op zaterdag

vanaf 13 uur vatten dan de schotse

spelen aan en's avonds vindt er een

grandioze fuif met Studio 2 plaats.

Op zondag 20 september vanaf 14

uur beginnen dan de tollwtrek-

wedstrijden tussen damesploegen,

recreanten, getrainden, caféploegen

en de Belgische touwhekbond.

DE INKOM IS GRAT]S- VOOR EEN

CEZELLIC WEEKEND VOOR

CROOT EN KLEIN MOET JE HET

DERDE WEEKEND VAN SEPTEM-

BER TE HOUTAVE ZUN]!!

Hoeoe De Moerheihoont, bij lun
Vandenhergtu, Li gedotpueg 1,
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Wandelkatender SportÍaad Zuienkerke voor de periode tot 15/10[998

- Zondag 19 I 07 I '98 Lipton I(e Tea Walk te De Haan

612-20 30 40 km start: 08.00-15.00 u

-Dinsdag27l07l'98

Start: Sportcentrum Haneveld te De Haan

WissetbekeÍtocht

13e Witsoonetocht te Poperinge - Krombeke

6'12-20-32 km start:07.00 - 15.00 u

- Zond,ag26 I 07 I '98

- Zondag 09/08/'98

- Zaterdag 15/08/'98:

- ZateÀag22l08l'981

- Zondag31 I 08 I '98

- Zondag 06 I 09 I '98:

- Zondag21 I 09 I '98

StaÍt i Witsoonezaal, Bankelindezaal te Krombeke

Wisselbekertocht

25ste Internationaal Wandelweekend van Oosiende

6-12-20-25-35-42 km start : 07.00' 15.00 u.

Start : Van Clabbeke sahool te Oostende

WisselbekeÍtocht

9de Brugsche Poortersto(ht te Brugge - St.-Michiels

6 -10- 14 - 21 - 28 km start : 08.00 - 15.00 u

Start : KTA, Rijselsestraat St-Michiels

Wisselbekertocht

27 ste InteÍnationale 15 augustustochten te Beernem

Proainciole ll a deld ag tNesl -Vl nnlldtr e t t

6- 10 -L3 -17 -21-27 -35 km start:07.00-15.00 u

Start: Sporthal Psychiatrisch Centrum St.-Amandus te Beemem

Wisselbekerto.ht

Rondom Lissewege

8 - 12 - 16 - 23 - 36 km start : 07.30 - 15.00 u

Start : Cemeentelijke Basisschool te Lissewege

16de Bezantentocht te Koekelare

6-1,2-22-35-42km start:07.00 - 15.00 u

StaÍt:Zaal Zuidhove te Koekelare

Wiss€lbekeÍtocht

11de Stoomtuigwandeling te Hooglede-Cits

6 - 10 - 15 - 20 - 30 km start : 07.00 - 15.00 u

Start : Feesttent, BÍuggesteenweg Cits

Wiss€lbekeÍtocht

l3de Duinenwandeling te Middelkerke-Wilskerke

6-1.2-20-32km start:08.00 - 15.00 u

Start : Ter Stiepe te Wilskerke

Wisselbekertocht
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- Zondagll ll0l'98 Warden Oom Wandeling te Hooglede

61215-20-30km start : 07.00 tot 15.00 u

- Zondag77l70l'98

Start : Gemeenteliike Jongensschool te Hooglede

Wissetbekertocht

15 e H€dsttocht te Zedelgem

start :08.30-15.00 u6 -12- 21 - 32 km

Start: Centrum Groene Meersen

Wisselbekertocht

Voor meer inlichtingen kunt U zich wenden tot

voorzitter: Alain De Vlieghe Tel.:41.55.42 secretaris: Franky Coethals Tel. r41.81.87

TWEEDE SKEELERWEDSTRUD

INGERICHT DOOR DÉ SPORT-

RAAD ZUIENKERKE

Op zondag 23 augustus 1998 heeft

voor de tweede maal een skeeler-

wedstrijd plaats in de Vagevuurwijk

te Zuienkerke (nabijhet kruispunt de

Blauwe Toren).

De eerste start is voorzien vanaf

14 uur De deelnameprijs bedraagt

100 fr per persoon.

Er zijn verschillende disciplines, on-

derveÍdeeld per leefhjdscategorie.

Alle skeelerlielhebbersen sympathi-

santen zijn er van haÍte welkom.

Meer inlichtingen kunnen bekomen

worden bij de voorzitter van de spoÍt-

raad,

Alain De Vlieghe tel.41.55.42

\reREIffGIITGSLE\EI[

Het nationaal K.VL.V jaarthema 197
- 1998 KIES JE TIID was voor de

K.VL.V. - Houtave een passend

thema. Door het verlies van hun se-

cÍetaresse Francine Castryck -

Gesquiere was de tijd wel eventjes stil

blijven staan. Na eenkortebezinning

moesten zij verder en zo werd op 15/

12l1997 Veerle DewulÍ- Breemersch

aàngesteld als hun kersverse admi-

nistratieve secretaÍesse. Veerle had

wel het geluk dat de taak van secre-

taresse in Houtave een duo baàn is,

die zij samen kan uitvoeÍen met

Christine Teerlynck - Gossiaux.

Daarna nam hun voorzitster Erna

Vanbesien - BeiÍens op l6maart 1998

ontslag wegens gezondheidsredenen

en werd Sonja Demeyere - Demeyere

op 6 april 1998 als nieuwe voorzitster

verkozen en eveneens ook Christiane

Demeyere - Deklerck aangesteld als

nieuw bestuurlid. Zo staat K.VL.V-

Houtave, vandaag, weerom met een

voltallig en dynamisch bestuur aan

het rcer.
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Evenop een ijtje, van links naar

Íechts (vooraan) i

Heidi Beirens - Mikisz :

verantwoordelijke ontspanning

Cecile Jacxens - Van Parijs:

verantwoordelijke van 3x20ers

ChÍistine Teerlynck - Gossiaux :

secÍetaresse

Caine Timmerman - D'hoedt :

verantwoordeliike ontspanning

4
En op de bovenste rij stellen wii u voor :

Caby Dewulf - Vermeire: pastoraal veÍantwoordelijke

Sonja Demeyere - Demeyere: voorzitster en pastoraai veraniwoordelijke

Veerle Dewulf - Breemersch : secretaresse

Andrea Storme - Wijffels: agra verantwoordelijke

Pastoor Robert Dugardyn : proost

Christiane Demeyere - Deklerck : verant('ooÍdelijke ontspanniÍIg.

POLTTIE

-'< ::'i:.,

Zuienkerke is uniekl

Naast hoofdveldwachters en veld-

wachters heeft Zulenkerke sedert

november '97 een lieuw broertje in

huis gehaald, de .ontractuele rijks-

wachter.

Een rijkswachter kent ondeÍtussen

wel iedereen, je weet wel, die man-

nen die riiden met auto's met een

oranie strcep, maar een contractuele

riikswa.hteÍ roept bii veel mensen

toch vraagtekens op. Even een korte

verduidelijking.

32

De naam zegt het zelt er is een con-

tract afgesloten. De gemeente

Zuienkerke heeft een contraat afge-

sloten met de riikswach! voorlopig

tot eind juni '98. ln die periode ver-

bindt de Íijkswacht van Blankenberge

er zlch toe om per week derti8 uur

dienst te verzekeren in de gemeente

Zuienkerke. Deze dienst bestaat uit

een aantal uren onthaal, toezicht,

sectorwerking, administratie, enz...

"Voorlopig" tot eindjuni'98, want er

rees een "klein" probleempje. Om

persoonlijke rcdenenhaakteeen ke$-

veÍse veldwachter af. Het contract

kan dus mo8elijks worden verlengd.

Wie is nu die contractuele rijks-

wachter? Wel, hij is niet alleen! DiÍk
Loeys en ikzelf, Alex Btondelle,heb-

ben een beurtlol. Om demaand "spe-

len" wij de contractuele rijkswachter

Op die manier verliezen we ook geen

voeling met onze eigen eenheid.

Dirkheeft reeds drieëntwintig dienst-

jaren achter de rug,terwijl ikzelf in

.;.

t

DI CONÏRACTUELE



september er twintiEjaar heb op zit-

ten. Dirk is gehuwd met Martine en

samen hebben zijtwee kinderen. Zijn

vrije tiid brengt hij vooÍnamelijk door

op een koersfiets. Ik ben eveneens

gehuwd, met Kathleen, en ook wij

hebbentwee kinderen. Mijn vriie tijd

breng ik meestal door op een tennis_

veld.

Toen bekend raakte dat de jkswacht

een plaatsje in het kantooÍ van de

politie zou krijgen werden enkele

voorbereidingen getroÍfen, een com'

puter en een vaste radiopost werden

ge'mstalleeÍd.

Wat onwennig begonnen wij onze

dienst. Alles was nieuw en het was

een stap in het onbekende. Voot ons

beiden was het een uitdaging om

ZuienkeÍke en zijn bevolking beter te

leren kennen en ook in dienst van

deze mensen te kunnen werken.

Wat de integratie in het gemeentehuis

betreft hebben wij niets dan lof. Een

woordje van dank aan het voltallige

gemeentebestuur en haar personeel

is hier zeker op zijn plaats. Door alle

diensten werden wij onmiddellilk

aanvaaÍd als de "nieuwe veldwach-

ter", zij het dan wel met een tijdelijk

contract-

Van in den beginne werd mij dooÍ

iemand gevraagd: "Hoe maaktjehet

hier in Zuienkerke?" Ik heb daarop

onmiddellijk geantwoord : "lk wil

hier bijtekenen!"

Het nieuwe politielandsrhap heeft

ons misschien nog iets te bieden...?

Het is eÍ aangenaam druk en men

ontmoet eÍ vele mensen met Proble-

men van allerlei aard, eigen aan

poldergemeenten. In de matevan het

mogelijke worden deze problemen

opgelost op koÍte of oP een langere

termijn.

Het aangename vinden wij terug in

kleine dingen, de koffie's morgens

om tien uur of het gebakje bij een ver-

jaardag van een personeelslid.

AÍscheid nemen! Dit is een uitspmak

die altijd emoties metzichmeebrengt.

Dirk en ikzelfweten dat dit moment

er ooit zal komen. Onze dank gaat

dan ook het meest uitnaar Mia. onze

rechteÍ hand, die ons van in het be-

gin heeft geholpen ons wegwijs te

maken in het politiewelk te

Zuienkerke. Dank ook aan onze col_

lega's van Blankenberge op wie we

steeds kunnen rekenen bij een inteÍ_

ventie op het grondgebied Groot

Zuienkerke.

We zullen plaats maken voor de

nieuwe veldwachter Jill Demeester

en haar nieuwe collega en we weten

nu al dathun samenwerking goed zal

verlopen in de inteÍpolitiezone

Blankenberge-Zuienkerke.

Hier in Zuienkerke staat ergens iets

moois geschreven:" Ik zal voorbij zi,n

en het dorp zal duren".

Voor dit alles, bedankt.

ken.

Ditk en Aler

Door het steeds toenemende verkeer

besliste het Bestuur der Wegen maat-

regelen te trefÍen om de veiligheid te

veÍbeteren langs de gevaaÍlijke en

drukke Blankenbergse Steenweg.

De aanpassingen zijn nogal ingrii
pen4 misschien ook niet alti,d even

gelukkig in de ogen van bepaalde

buÍgers uit Zuienkerke. Daarom

stelde raadslidVan den Bosschevoor

om een evaluatie te maken na enkele

maanden en een opÍoep te doen via

het Polderkrantje om aan de

Zuienkerkse bevolking te vragen hun

bevindingen en su8gesties mede te

delen aan het gemeentebestuur



VEILTGHEID ET\T GEZONDHEID

Zelfs al voel ie je niet ziek, toch is het

nuttig je preventief te laten onderzoe-

ken.

Een kanker die in een vroegstadium

aan het licht komt, kan beter behan-

deld worden omdathijnog lokaal is.

Bij een laattijdige diagnose echter kan

hij al naar een andeÍe plaats uitge-

breid zijn en zich daar ontwikkelen.

De artsen bevelen iedereen een

gezondheidsonderzoek aan vanaf de

leeftiid van 40 jaar bij de mannen,

vanaf 35 voor vrouwen. (Vrouwen

beginnen best vanaf hun 25ste met

het opsporingsonderzoek voor

baarmoederhalskanker).

Wat is een gezondheidsonderzoek?

De dokter zal een aantal onderzoe-

ken doen om eventuele hart- en vaat-

ziekten en bepaalde kankers op te

sPorcn,

Voor de opsporingvan kankeris een

ondeÍzoek van de huid en van de

mond aangewezen ; ook de schild-

klier wordt betast en eventuele veÍ-

grote klieren woÍden opgezocht.

Mannen
* de teelballen betasten en het zelÍ.

ondeÍzoek eÍvan aanleren

'onderzoekvan de endeldarm en de

prostaat

* gynaecologisch onderzoek, uit-

strijkje van de baarmoederhals
* mammografie vanaf vijftig jaaÍ

LUISTER NAAR JE LICHAAM

Vanaf twintig jaar kan iedereen

bepaalde onderzoeken zelf uiF

Mannen: zelÍ de teelballen onder-

zoeken om een zwelling, vorm-

verandedng of plaatselijke ver-

harding op te spoÍen.

vrouwen: zelÍ de borsten onder-

zoeken door ze in de spiegel te

bekijken en ze systematisch af te

tasten.

Mannen en Vrouwen; schoon-

heidsvlekken en andere Bepig-

menteerde vlekken over het hele

lichaam regelmatig te bekiiken.

We vermelden nog de belangrijkste

alarmtekens vooÍ kanker
* 

een bruine vlek op dehuid, die veÍ-

gÍool die jeukt ofbegint te bloeden
t een knobbel (verdikking) geliik

waar op het lichaam
* 

een wonde of een zweer op de huid

die niet goed geneest (ofin de mond)
* abnormaal bloedverlies van de va-

Bina, bijde ontlasting of udne ofvia

* aanhoudende vermoeidheid

" onverklaard gewichtsverlies
* aanhoudende problemen met de

spijsverterin& slikmoeilijkheden of

een verandering in de stoelgang-

gewoonten (diarree, verstopping).

B.lgííhe vere igi g|@t Konketbdttildin&tzu.

34

LAAÏ IE PREVENIIET ONDERZOEKEN



@d

BURGERLIJKE STAITD

Op 10 mei 1938 huwden Prosper

]acxsens en Flavie Dekempe te

Zuienkerke.

Ze woonden in de Croenestraat,

Nu wonen ze inbrj dochterAgnes en

schoonzoon Romain Dewulf, waar ze

dank zij hun goede zorgen samen

kutu1en blijven. Prosper wordt 90 jaar

en Flavie telt 85lentes I

Reden genoeg dus om te vieren. Har-

telijke gelukwensen aan de jubi-

larissen I

SERGEY DECLERC(, geboren te

Zuienkerke op 30 maart 1998, zoon-

tje van Dementieva Olga en van

DeclerckStefan.

S, RA STULT/ENS, geboren te

Brugge op 1 april 1998, dochtertje van

Blomme Damienne en van Stulqens

Erwin.

AXELLE WYBO, Beboten te Brugge

op 15 mei 1998, dochtertje van

Linskens Els en van Wybo Gino.

/ENS I\|YBO, gebor€n te Brugge op

25 mei 199& zoon§e van De Gryse

Anja en van Wybo KuÍt.

AD,4MS HllDE, geboren te Brug8e

op 19 februari 1973 en CO?TRlAal

YINCEI\T geboren te Oostende op 28

december 1969, gehuwd te Zuien-

kerke op 24 april1998.

SUYÈE ELS, geboren te Brugge op 2,t

november 1973 en DE MËYERE

HEIN, geboren te Roeselare op 8 au-

gustus 1969, gehuwd te Zuienkerke

op 24 april 1998.

TERSCHËURE CORRY, geboren te

Brugge op 18 januari 1974 en YAN

MEENÈN IILII geboren te Knokke

op 3 maart 1970, gehuwd te

Zuienkerke op 12 iuni 1998.
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BEGRAFENISONDERNEMTNG

DANIEL TAVERNIER
Gistelsteenweg 329 . Jabbeke . Tel. 050/81 20 85

BegÉfeDi$ndenerinr Dmiel Tdèíifropeide zop6 ei roml
nieuslumtuium re iabbeke langs dc Ciíelíeen{èg.

De IamilieTaEnieris mer dan l0ji4aÈi. meleigen tuncnÍiufr,

ejEo lLlksa$nr m eiren ernoiieme«Ís.
Hei nletrtre nin.mnnm van de {rcek lad tm h.7ek dnr lamilie.

rnmdr er keínn\ei, Ln!íg en h,jeíkonn votr de beSmfenisop

FÍ e' oyd'd. pl}tr.e \.rr 8em r( Bl b,Ílah [e l'e!ak'h.
sn kan i0 hel furccrum de rclledisphótigheiddmBran Her

ÍumÍmium beÍhik or.er nime ort\ angíhal en N
cigcn pekin-!

Beroekuren zijn er daselijls lan
15 u. tot 16 u. en ran l7u30tot 19 u.

Op mndag van l0 u. lol 1l u. oí na atprsakr 050,81 38 48

wU ZUN 2,1OP 2,1UUR BIRUKBAAR
oP ÍlET NR. 050/81 20 85

ABBÀ
verzekeringen

MICHET BEIRENS
ERNA WILTEMS

Oostendse Steenweg 92 -

rel.050/31 97 39
8377 Houlove - Zuienkerke
-'fox 050/31 11 51

ATTE YEME(ERINGEN . HYPOTHECA/RE LENINGEN
AUIOFINANCIER/NG . JONGERENPTAN

fn vooro/ een vokbekwome service

Georges & Clara
SNAUWAERT.MEYNS
Vogevuuístrool 17, 8377 Zuienketke
Tè| 050/31 49 47 - Fox 050/31 l0 88

GeoÍges & Filip SNAUWAERT
Beheeí von londbouwgoederen
Vogevuuíslroot 1 7, 837 7 Zu enketke
Tel.050/31 49 47 Fox 050/31 l0 88

*,-tÏË,ïtïru ,*."nffi.
VogevuursïrooÍ I 7, 8377 Zuienkerké
IeLOSO/31 49 47 - tox 050/31 l0 88

bvDa LqCLA
Vogevuurstroot l7
8377 Zu enkerke
Íe 050/31 49 47
Fox 050/31 l0 88

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



5ÀYELS ANDRE, Beboren te

Zuienkerke op 18 juni 1926 en over-

Ieden te Brugge op 11april199& on-

gehuwd.

DE LOOSE FERNAND, geboren te

Brugge op 22 iuli 1930 en overleden

te Brugge op 28 apdl 1998, echtgenoot

van Opsomer Monique.

MËIRE MACDALENË, geboren te

Oedelem op 13 november 1908 en

overleden te Meetkerke op l[ mei

1998, weduwe van Dobbelaere

Carolus.

DEPAEPE VICTOR, geboren te

Brugge op 17 maart 1934 en oveÍle-

den te Zuienkerke op 11 mei1998,

echtgenoot van Vlietinck Ieannine.

ANDRIES MÀXIM, geboren te

Brugge op 5 februari 1992 en overle-

den te Zuienkerke op 16 mei 1998, on-

gehuwd.

YEÀRIEsT JLIÀGEN, geboren te

BÍugge op 8 juli 1971en overleden te

Zuienkerke op 16 mei 1998, onge-

huwd.

VOS M, RIEEN, geboren te Hasselt

op 25 juni 1948 en overleden te

Zuienkerke op 23 mei 1998, echtge-

note van Devriese ]ozef.

SIOOPELZ, , geboren te M€lsele op

24 juni 1914 en overleden te

Zuienkerke op 28 mei 1998, weduwe

van Defraye Renatus.

MEÀíS.EÀí YAIí BIJ Ol\rS

Kamiel Lampaert en zijn vrouw

Louisa DeÍoss€ zijn in 1989 te Nieuw-

munster komen woneo in de verka_

veling NivekeÍke. Hoe komtiemand,

die zijn vaste stek had in de provin-

cie Antwerpen er toe in Nieuw-

munster te komen wonen?

" Miin schoo ouders brachÍen iedel jaar

htnpaka lie door te We duine, enku)a-

nen dikuijls eLen in de Lekkerbek larlgs

de Driff,aeg. op een dag deden mijn

ïrouw en ik een u)afideling in de omge-

1)ifl9, en zagen diat een batdje stai :

Vetkal)eling, bouwgrond te koop.

De plek stotul ons aa , wij kochlen on-

niddellijk een st k grond en hauwden een

En het be'oalt otts og sleeds, @ii gaan

hiet ooit Per weg: de zee, de polàers,

tle slille, uol een oerademing 1ls je het

dn*ke A t1@ryse lnen gewoan was !"

li,l
rl
,{:'

!í

KAMIEI. LAMPAERT



SPECIATITEIT

gourmet . fondue . barbe.ue . koud buffet
In het weekend: verse kip aan 't spit

SI,ACIRIJ

Eitl-1fi
Herman en IÍrgrid Van KeÍ€brouck-Verleye

Nieuwe Steenweg 60, 8377 Zuienkerke
ïel. 05014t 13 4t

verkoper van Alfa Pig'vlees
het natuuÍliike stukie

rkensvlees

gesloten op donderdag

e. zondagnamiddag

Grond., luin-

DOEPWEG I

a (050)32rs00

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

cevarieeÍd assoniment F.iJi I
Brood, koeken, gebak

en pralines, alsook ruime keus

ffjne chrrcuterie en kaas

MEN BESTETT ÀAN HUIS

Voor AANIEG, RENOVATIE en
ONDTRHOUD van TUINEN

lftis LÍiGÍtOO
TUINARCHI.ÍECT
. Tekenen von ontweÍp en

beplonl ngsplon
. Zoo en von gozons
. Beplonlingswerkën
. Plootsen von ofsluilingen
. Leggen von ïuinpoden

vtiendeÍhoog I0 - 8340 MoeÍkeÍke - Tel. 050/50 t8 19

. groot assortiment huwelilk- en geboortekaarten - fotocopiediensl

- 8377 Zuienkerke - Tel.050142 43 44 -Fax050/4197 25

BROOD. EN B,LNKET



Kamiel is tot zijn veNroegde pensio-

nering in 1991 nog twee jaar bliiven

werken als leraarzang aan de Rijks-

muziekacademie te Antwerpen,

alwaar hij zijn job .ombineerde met

talrijke optredens in binnen - enbui-

tenland. Als tenor was hijjaren ver-

bonden aan de Nederlandse kamer'

opera, aan de Koninklijke Vlaamse

opera en aan de Opera voor Vlaan-

deren. Dat kon perfect, vermits hijin
ziinjeugd een eerste prijs cum laude

voor zang behaalde bij het Konink-

lijk V]aams Muziekconservatorium te

Antwerpen.

Na zijn pensionering heeft hij iaren

niets meeÍ gedaan om no8 actiefmu_

ziek te beoefener! tot hii t$,eeën een

halfjaar geleden een aria zong op de

dag voor muziek, de muziek-

happening van wijlen pastoor Sioen.

Toen hii een iaar lateÍ koorleider werd

van het kerkkoor te Nieuwmunstet

was de passie voor muziek er op-

nieuw en ijpte bij hem het plan om

'iets' te doen rond actieve muziek-

beleving.

Vandaar dat hiiin de herfst drie con-

ceÍten oÍSaniseert.

Het wordt een erg Bevarieerd pro-

gramma onder de titel 'muziek en

poèzie', waar meer dan 20 verschil-

lende uitvoerder een kort stuk,e ver-

zorgen Saande van oPerette, PoPu-

laire opera aria't volksmuziek, music

hall, instrumentale muziek, ensem-

bles, koor, en voordracht, en ditalles

met mensen uit de omgevinS.

Het is de bedoeling het programma

zo aantrekkeliik te make[ dat het ie-

dereen, ook zij die niet direct

melomaan zijr! aanspreekt.

Wij komen daar nog in detail op te-

rug in een volgend polderkrantje,

maar onthoudt alvast deze data:

vriidag 20 november om 20 uuÍ in

het sport.entrum te MeetkeÍke

vriidag 27 november om 20 uuÍ in

de Bommel te NieuwmunsteÍ

zaterdag 5 decembeÍ om 20 uuÍ in

de CaÍetaria te ZuienkeÍke

vÍijdag 11 deaembeÍ om 20 uur in't
muziekantie te Houtave.

fd

De'vooriaaseditie' van deverwelko-

ming van de nieuwe inwoners ging

door op 24 april.

Het was echt een gezellige ontmoe-

ting. Toch stellen we telkens weer

vast dà t de opkomst eerder gering is.

De drempel is dusblijkbaar toch nog

groot. Nochtans biedt deze ontmoe-

tin8 de kans aan nieuwkomers om

ons, onze diensten en mekaar te le-

ren kennen. ln het najaar organiseren

weopnieuw zo'n avond. Iedereen die

in aanmerking komt krijgt een per-

soonlijke uihodiging. Krijgt u een

uitnodiging, kom dan gerust af. Het

doet ons (deorganisatoren) deugd en

het zal u niet spijten! Tot danT

I. So tiitt foïo: onlvongsl nieuvr'e inwone$ op 24 optil 1998.

39



AKTNTTETTENKALENDER
ledere maandagavond is er turnen vanaf 19.30 uur tot
20.30 uur (uitgezonderd de schoolvakanties) in de sport-
zaal van de gemeenteschool, ingericht door Vakantie_

Senoegens Zuienkerke
iedere maandagziin er volkdansen in ZAAL Boldershof
van 14 uur tot 17 uur, ingericht door KBC Zuienkerke
iedere dinsdagnamiddag in "Boldershof ' kaartnamiddag
KCB Zuienkerke
iedere dinsdagavond vanaÍ 21 u volleybal sport 30-70

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

der gepensioneerden van Meetkerke

luLI 1998

zate ag 18 iltlí 1998,

reuzebarbecue in feestzaal Blauwe Toren

AUCUSTUS 1998

zofidag2 a gustus 7998

Oude Vlaamse Volksspelen met muzikale animatie
op het terÍein langs de Nieuwe Steenweg

inschrijving : 100 Ír/peÍ ploeg - ploeg vanaf 3 personen

zaterdog 75 eft zofiàig 76 a g$t1ts 7998,
(116110 fe, doorlopend van 10 tot 18 uur
inrichting : de gemeentelijke cultuurraad
zofidag16 augustus 7998

8ste rommelmarkt (8-18 uur)en ruilbeurs militaria
(8-12 uur) - inrichting Voetbalclub Transport De Rese en

Hobbyclub Militaria Brugge op de TeÍreinen "DeNieuwe
Blauwe Toren", Blankenbergse Steenweg 2, Zuienkerke
(kruispunt Blauwe Toren)

info & reservatie: 31.44.65 - 36.06.60 - 39.22.88

zaterdag22 e zotdog23 a gustus 1998,

KrEtlorf., dooÍlopend van 10 tot 18 uur
inÍichting I gemeentelijke cultuurraad
zondag 23 a gastus 7998

Skeelerwedstdjd in de Vagevuurwijk
in (hting I sportraad Zuienkerke

SEPTEMBER,I99s

zalerdag 5 september 1,998

Black-out party in De Nieuwe Blauwe ToÍen

woensdagavond repetitie St.-Michiels zangkoor sacristie

Sint-Michielskerk om 19 uur
iedeÍe donderdagavond ping-pong in de Bemeentelijke
sportzaal om 20 uur
elke lste en 3de donderdag van de maand naailes in de

Bommel van 20 tot 22.30 uur, BGJC Nieuwmunster

elke 2de en 4de dondeÍdag van de maand tuÍnen in de

Bommel van 20 tot 21 uut BGJC Nieuwmunster
iedere vÍijdagavond komt het koor van Nieuwmunster
bijeen in de Bommelvanaf 19.30 uur tot21 uur( uitgezon-
derd juli-augustus)

zondag 6 septembet 7998,

De Gordel
,naaftilag 7 septenbet 1998,

infovergadering over de euro

in de raadszaal van het gemeentehuis - aanvang 20 uur
zaterdag 72 septmfuer 7998

Dolle Nacht van Zuienkerke
in de feesttent aan de Nieuwe Steenweg

zondag 73 septefibet 1998

smulpartij in de tent van de Dolle Nacht
Cegrilde ham en groentjes à volonté
muzikale animatie met accordeonvirtuoos Joris Verlinde
- inrichting feestcomiteit

zatenlag 79 septenber 1998

Koude Schotelavond in de cafetada van de gemeente-

school - inÍichting parochieraad Zuienkerke
zaterdag 79 septenber 7998

Plangesverkoop Kom op Tegen Kanl€r

OKTOBER 1998

zate ag 77 oktober 7998

jaarlijks groot MOSSELFESTIJN om 20 uur in feestzaal

De Nieuwe Blauwe ToÍen, Blankenbergse Steenweg Z
8377 Zuienkerke - Mosselen en frieten naar believen

alternatief: Koude Schotel - p js : 400 fl
- inschrijving : 31.44.65 - inrichtin8: VK. Transport De Rese

zaterdog 77 oktober 1998

startavond vakantiegenoegens

kwisavond in de cafetaÍia van de gemeenteschool
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CreotieÍ en kwolitoïieÍ, ol 3O joor long

DlAF4a

DIAPAL NV - Bekedlkslrooi I ' 8490 Jobbeke - Te 050/81 l5 73 - Fox 050/81 l0 83

Schilder- en Dekoratiebedrijf

BRAEM HERMAN

Weimanstraat 17 - 8377 Zuienkerke
Tel./Fax. O5O/31 26 28

. Schilder- en behangwerken

. Spuiten van meerkleurige aÍwerking op wanden

. Plaatsen van vloerbekleding

GRATIS ADVITS

@'l



ï: \ ,%,*,%9*Z
Reslouronl . Feeslzool . Teo-Room

Nieuwesleenweg I - 8377 Zuienkerke

Iel. 050/41 31 04

Fox 050/42 ó3 I I

I

Geslote : taanclagd|otld uilge:otvle,d J veken in juli & augusnts. Dinxltry het ltt'lt'.iaur.
. FUre ri.i & rleesgetcchten ntet dagterse protlLtclett.

. Ook lekkerc krcertbereidingen
. G«strotlottische n1efiu s en nenu s Ten Doele aangepast tun elk sei:oe|

I Het grootste Belgische computermerk !

'Best multimedia PC' & 'Best Business PC'
(Contpuíer llagaairc)

Bel 02/725.88.ó5
voor uw dichrsbiiziinde Stein verdeler

oÍ bezoek onze website

.;
*'\

*

CO PUÍENl§


