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Michel Beirens - Willems
OOSTENDSESTEEM'VEG 92
83?7 t1gg14Y6 Ouienkerke)
TEL. (0ír) 31.97.3s
FÀx'(o5o)31.11.5I

BVBÀ STUDIEBUREÀU

1R. CH. LOBELLE

NIE'TíE SINI-ÀNNÀDREF 4
82O Brugge 2

IEL. 050/38 87 2I
lE EPÀX. 050/38 96 9l

IíT,LTIDISCIPLINÀIR SII'D]EBUREÀU GESIICEI
rN 1958

operÈare en plivate perken _ Riool_
en wegenisÍ,erken - Dorps_ en stadsre_
novatie - fiaterboulr|urÈige serken -
Urbanisatie - Verkavelingèn _ Lanl_
schapsarchitectuur - Àrchitectuur. _

Stabiliteit - G€lrapeDal teton _ Spe_
ciale techrieken - Topografie - Com_

prtertechnieken C. À.D.

fiala dr.tht la4/bàa, 

-

Onderhoud en herstelling van alle merhen.
Depanagedienst (ook met auto-aanhiiugu,agen)
LaswerL autovloeren voor keuring.
Lichten regelenl CO regelen, Lontrole remmeD
met remtestbank.

Ibt Uw dienst van 08.30 tot
13.00 tot ISOO uur.

Beler
bt)depank

vanfircr

Zaterdag tot l2OO uur,

l2.OO en van

van Bosch

verhuur van
van Fina olien.

met ultraEodern materiaal.

GABAGE !CARBOSSEBIE

O. BEYAERT-
YEITLUU I IEf(

BRUGGE O50l3t.Sh.hh



zuienkerke, oktober 1991

,,Het Polderkrantje" wordt uitgegeven door het C-ollege van Burgemeester en Schepenen.
Verantwoordeli jke uitgever: Gerard De Vlieghere

Lirdenhof 20
8377 ZUÍENKMKE

ons adres: "Het Polderkràntje"
Kerkstraat 17
8377 ZUIENKERKE
teI. 050/411355

Het vofgende Polderkrantje verschijnt omstreeks 15 januari 1992. Uiterste datum
voor o.a. artikels en aktiviteiten: 6 januari 1992 !

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS

RÍJKSWÀCHT ( Blankenberge )
' BRÀNDWEER (D,e Haan)

ELECTRÀBEL - EBES { Blankenberge )

HOOFD\,ELDWÀCHTER J. DECTOEYI

GEI{EE}.IIEBESTIJUR ZUIENKERKE
TECHNISCHE DIENST

101 of 41 10 05
100 of 41 20 20
4t 79 34
na de diensturen: 059/32 30 58
41 13 55
privé: 31 84 07
41 13 55
4t 75 17

OPENTNGSLJREN GEMEEI{TEHUIS

Het gemeentehuis van zuienkerke, gelqen in de Kerkstraat 17, is iedere werkdag
open van 8.30 uur tot 12 uur.
De woensdagnamiddag ls het gemeentehuis ook open vàn 12.30 tot 17 uur.
Het gemeentehuis za1 gesloten ziln op volgende feestdagen:
vrijdag 1 november 1991
maandag 11 november 1991
vrijdag 15 november 1931
v,oensdag 25 decemter 1991
donderdag26 december 1991
woensdag l januari 1992
donderdag 2 januari 1991

- OPHALEN HUISVUIL

Het huis\,'u1l wordt niet opgehaald op aandag 11 november 1991 ! I
De ophaling voor Meetkerke, Nieur4munster en Houtave gàat door op dinsdag 12 november
en voor Zuienkerke op woensdag 13 november 1991.

MUSKUSRATTEN

Het gemeenteb€stuur dringt er bij de bevolking op aan dat alle haarden van nmskus-
ratten onmiddeflijk zouden bekendgemaakt worden bij de technische dienst van de
gemeente of op het gemeentehuis, zodat de nodi ge maatregefen kunnen getroffen worden
voor het verdefgen . Te1. technische dienst: 417577

Tel. gemeentehuis: 411355



utt de gzmeenteraad

cemeenteraad van 20.08.91

De C,emeenteraad begon in geheime zitting met de aanstelling van 2 leer-
krachten in de gemeenteliike basisschool: Mej. Àn Goegebeur en Mej.
Greta Depree.
De Raad besliste eveneens een bestuurscomÍnissie sanen te stelfen voor de
gemeentelijke basisschool. De teden zijn Burgemeester Gerard De Vlieghere,
voorzitter, schepen Henri Cuypers, namens de fractie Gemeentebelangen,
raadslid Fernand De Decker namens Veilig Vernieuwèn en raadslid Martin
Storme nàmens Zuienkerke Plus. À1s Sekretaris Í/ordt de heer Joèl Boussemaere,
schoolhoofd, aangeduid.
fn de Openbare Zitting besliste de raad een LDrgsom van 25.000 fr. per
perceel te vragen bij de aflevering van een bouwvergunning.
Tevens dient een forfaitaire vergoeding van 500 fr. betaald bij het
afleveren van een verkavelings-, bouw- of milieuvergunning.
De Kerkfabriek van Houtave za1 aan de gemeente een stuk grond verkopn,
gelegen te Houtave in de zone voor landelilke bebouwing. De prijs
bedraagt 3.850.000 fr.
Daarvan za1 de Kerkfabr:iek 3.000.000 besteden voor de renovatie van het
dak van de kerk ( ràrnlng 6.395.57I Ír.) en 850.000 fr. om verder te kunnen
voldoen aan de lasten van de stichting. De Gemeenteraad hecht zijn goed-
keuring aan deze transaktiè.
Belangrijk nieuws was er ook voor de inwoners van Nieuwmunster:
vanaf 01.01.92 gaan zij, voor wat de elektrlciteit en gasdistributie
betreft over van Gaselirest naar IÍnewo.
Dit kadert in een herstruktureringsplan van de Heer Gouverneur om tot
een rationeler energiebeleid te komen in West-Vlaanderen.
Nadat de rad besliste een microprinter te kopen en stoefen en banken
voor de school, en besloot het dak van het SportcentruÍn te Meetkerke
een grondige Lreurt te geven, ging hij over tot de goedkeuring van
diverse rekeningen.

Sint-Michiels Zuienkerke Sint Bavo Houtave

ontvangsten
uitgaven
batig saldo
aandeel gemeente

OntvaDgsten
Uitgaven
batig saldo
aandeef gemeente

839.006
4',76.210
326.736
298.091

876.369
100.912
175.45',7
190.093

O.-L.- Vrouw Meetkerke Sint Bartholomeus Nieu!ínunster

Ontvangsten
uitgaven
batig saldo
aandeel geÍleente Z.
aandeel stad Brugge

Ciemeenterekening

Gewone Dienst

Ontvangsten
uitgaven
batig saldo
aandeel gemeente

Ontvangsten
uitgaven
batig saldo

!9r!9!99s9!9-!19!9!

485.918
423.',703

62.2t-5
250 -69'7

25.850.333
23.827.026
2.023.30'7

603-899
414.763
129.r36
264-237
33,534

O:rtvangsten
Uitgaven
batig saldo

65.722.903
53.808.906
11.913.997



Daarna was het feest
geridderd in de Orde
vaderfand.

t-4,-

: de heer CaÍniel Pyra
van Leopold I1 wegens

en Octaaf Schouteeten werden
bewezen diensten ààn hei

I

o/gemcot ///o//)4:r
DE RIJKSI,,]EG 326 - N1EI,'I,{E STEENWEG - DTIARS DOOR ZUIENKERKE

op woensdag 25 september 1991 had in de lokafen van het Bestuur der
Wegen, Markt f te Bnrgge een àanbesteding plaats van de opschikkings-
werken aan de RW 326, Nieuire Steenweg. Er waren 11 mededingers.
De laagste inschrijver was de NV Àslrebo uit Drongen met een prijs
van 59.084.780 Lr. BTk in-lusiet.
Daartoe is 32.277.2'?6 ten laste van de Vlaamse Gemeenschap en
26.873.504 fr. ten laste van de geÍreente Zuienkerke.
Het aandeel van de gemeente, met prijsherziening en erelonen komt
op 33.429.525.
Daarvan mogen we 3.040.000 fr. toelagen aftrekken van het Weqe.fonds
en 13.502.000 fr. van het Vlaamse Gewest ( Min. fe1:htermansJ, zodat
het netto aandeel van de gemeente 16.887.521 fr. zal bedraqen.
De werken zuflen naar alle waarschijnlijkheid starten in maart/april
1992 en zu11en 300 werkdagen duren.

,\



HINDERL]JKE INRICHT]NGEN

Milieuvergunningen

Op 01.09.91 werd het Vlaarns Reglement betreffende de Milieu-
verqunnllgen í VLAREY ) van krach'.
De geÍneente is bevoegd inzake tweede en derde klasse inrichtingen.
Een exploitant van een inrichting, die na haar inbedrijfstelling
vergunnÍngsplichtig lrordt door aanvulling of rrijziging van de
indefingsfijst, dient binnen een termijn van 6 maanden, dus
VOOR 01-03.92, een vergunningsaànvraag in te dienen.
Inlichtingen daaromtrent kunnen bekomen worden op het cemeentebestuur
van Zuienkerke.

Bescherming dorpsgezichten en monumenten

Wellicht hebt U reeds via de pers vernomen dat een voorontwerp van lijst
van voor bescherming vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten
werd opgemaakt door het Mlnisterie van Vlaamse Gemeenschap, Bestuur
van Monumenten en Landschappen.

Voor de gemeente Zuienkerke werd het volgende voorzien:
- Bescherming als dorpsgezicht van de dorpskomnen van Zuienkerke,

Meetkerke, Houtave en Nieuwmunster.
- Bescheming afs monument van de kerk St. -Bavo en Machutus te Houtave.
- Uitbreiding van de bescherming als monument tot het hele L€dehuis

van de SÍnt-Michielskerk te Zuienkerke en de Sint-Bartholomeuskerk
te Nieurmrmster.

De eigenaans of vruchtgebruikers van de onroerende goederen die op
het voorontwerp van de lijst voorkomen werden reeds persoonlijk op
de hoogte gebracht .
Er werd een openbaar onderzoek ingesteld dat loopt van 26 september tot
25 oktober 1991. Tijdens die periode kan U bij het gemeentebestuur
eveotuele opnerkingen en bezlraren indlenen.
Voor infichtingen omtrent het voorontwerp van lijst van voor be-
scherÍning vatbare monumenten en dorpsgezichten kan U steeds terecht
bij het gemeentebestuur, Kerkstraat 17 of bij het Bestuur van l4onu-
menten en Landschapszorg, Orde Gentrreg 75, 8000 Brugge.

Grachten ruimen

De Technlsche Dienst van de gemeente Zuienkerke is volop bezig met
het ruimen van de grachten.
Bij het ruimen kunnen stenen, ijzerdraad, e.d.. op de nabijgelegen
percefen terecht komen.
l^,ij verzoeken dringend aan de eigenaars of gebruikers van ltedoelde
percefen deze materialen niet terug in de gracht te werpen, daqtr
dit onherroepelilk veel schade àanbrengt aan onze grachtenruime;.
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De filmploeg die naar ons polderdorp kwam afgezakt mèt het qedacht
schoo-Lt'le aàn re treflen, wds nrel wetntg vÉ,rb.dsd I
Zij prezen de moderne uitrusting van de klaslokalen en het nieuwe

een oudenets

schoolgebouÍ/ opziln geheef .

De opname wordt uitgezonden op woensdag 30 oktober 1991 in het
onze Zuienkerkse vierfing téen, Lies, Bram en Koen Vandewafle

programma,,scHUIF AF,,.
zijn de blikvangers.

in
z/t

ECHT NOG MOGELIJK ???

De onmensefijke fevenssltuatie van honderden miljoenen mensen in de \,íereld is
onduldbaat.

Heel wat befoftevolle initiatieven zoals de f1,11.11.-A(TIE hriflen daàr zeer daad-

in Peru.

Is het echt nog mogelijk dat Zuienkerke
van 1990 overtreft ?

rrerkelijk iets aan doen.

Ook dit jaar werkt Zuíenkerke mee met het projekt van Brugge: Een landbou^projekt

nog maar eens het vorige recordHrag ( 60. 670 fr. )

pàkketje
frank.
rest

De schepen van ontwikkelingssamenwerking Henri C-ulpers samen met ongeveer 40 recht_
streekse medewerkers (sters ) hopen het van harte.
NB. Dit jaar is er een kleine verèndering: overal in Vfaanderen \rordt er eenprachtige zichtkaarten aan de bevolking aangeMen tegen de prijs van 150

Ook te Zuienkerke wordt dus enkel dit pakketje verkocht en heeft dus af deniets te maken met de fl.f1.11.-aktie.
OPRECT]IE DÀNK ÀÀN DE BB/O{-KI}IG VOOR DE DÀÀDWMIGLIiIKE SIET'N.

11. 11. U.-Komité Zuienkerke

._)



BEENHCXJWER GILBERT OP RI]ST

Gilbert Goethals is geboren 1n t93l te Meetkerke en kwam in
H1l leerde de stiel als beenhouwersgàst in Heist en verder
oom, die slachter en beenhouwer waren in Zuienkerke.

1936 naar Zuienkerke.
bij zijn vader en

In 1947 LteEon hij een beenhouwerij ln de Nieuwe steenweg 60 te Zuienkerke.In 1953 hu$nle h1l Georgette Geleleens, die a1 snel in dè wrnkel moest helpen.Gilbert was bekend voor zijn droge worst, bfoedworst, hoofdvfees en paté.
Dat cilbert een sportieve mlcrobe heeft bewees hil door in ziln;orgà Sarenwat te koersen. Later schakelde hij over op boffen en boogscÉieten.
Bollen is er ncg steeds bij. H_il ts nog steeds voorzrtter van de Trofee Der
Pofdergemeenten .
Beenhouwer Herman zà1 hem Ín dezelfde winkel opvolgen.
Gilbert en ceorgette op hun laatste beenhouwersdaq.

ï

VOLKSTELL]NG

Uit de tetling van
inivoners te1t.

f maart 1991 is gebleken dat de gemeente zuienkerke 2.649

_ i\,

'l-



GLASCONTAINERS

Àlhoewe1 er een 8-ta1 glascontainers verspreid staan over de 4 deelqemeenten,
worden er nog steeds nalatj-gheden vastgestefd om hèt glas in de voorzlene
containers te deponeren.
Het College van Brtrgemeester en Schepenen doet nogmaafs een oproep tot de be-
volking van Zuienkerke on in de contahers enkel zuiver glas te deponeren-
Dus geen gewapend gfas, autoruiten, porcefein, vloertegels, enz.
De firma class Europe uit Wevelgem die instaat voor de ophàling van de gtas-
containers dreigt de prijs van de ophaling drastisch te verhogen lndten nog
ander àfval dan zuiver gLàs in de containers àangetroffen wordt.
Tn de periode van januarr tot juli 1991 werden 3 ophàllngen geweigerd :
22 jar,.rari : gev/apend glas, autoruiten
2 april : porcelein
18 juli: vloertegels
Het is dus in ieders Lelang de stelregels van de madtschappij te respecteren lll

BIJZONDERE ÀÀNDÀCHT !

Opni.u!, worden verwondingen gemeld door de huis!ui lophaaldienst. Deze zljn
veroorzaakt door gfasscherven die onbescherÍd in de v.uilniszakken terecht komen.

Een dringende oproep wordt gedaan aan de inwoners van Zuienkerke
DE GLÀSCOÀIIÀINERS OP/I ÀÀL IE GmRUIKEN d.i{.z.
- geen glas meer in de vuilniszakken
- het glàs in de container te deponeren.

WIJ REKEhIEN OP UW BEGRIP !

t

Deze containers zljn slechts halfvol, gelieve dergelijke toestanden te vermijden.



Het lIde werkingsjaar van de SpeelpleÍnwerking te Zuienkerke werd onlàngs
afgesloten.
Dit jaar was er opnleuw een grote opkomst.
Het krokusverlof had een gemiddelde van ,kinders. Tijdens het paasverlof wàs
er een gemiddelde opkomst van 72 kinderen. ,Juli rras goed voor een gemiddelde van
69 en augustus een gemiddelde van 65.
De topdag i{as het optredèn van het kindercircus ,,Hokus pokus,,. Toen waren maar
liefst 91 kinderen van de partij !
Tijdens de week van 28 cktober (behalve op 1 noveml:er ) is er opnieu\"/ speelplein-
werking. De voorwaarden zijn dezelfde afs deze van het zomerverlof.
Wij wÍ1len de ouders er aan herinneren dat er verschillende kledingstukken zijn
achter gebleven zijn op het speelplein.
Deze kunnen tot eind oktober. worden afgehaald bij de voorzitter Remi De C1erk,
Nieuwe sleenweg 85 Le Zu:elkerke.

-t
E
T

SPEELPLEINWERKÍNG

tè Speelpleinwerking sloot het
prachtige zoÍnerweertje buiten

E
lel
§,

§

groot verlof af met een play-back, die wegens het
werd ingerlcht.

JEUGD

Zuienkerke is een jongerengroep rljker: Àl]e leugdÍgen boven de 12 jaar kunnen terecht
bij deze groep.
Er zijn verschlllende aktiviteiten: jeugdkanp, bezoek aan een pretpark, bezoek aan
Hrljven enz... en een maandeli jkse jeugdmls.
De inschrijvingsprijs bedraagt 190 frank per jaar (verzekering inclusief).
Inlichtingen b1j:
mevrouw Wies Decrock, L,eeqlandstraat 5 te Zuienkerke -tel. 3f2046

Sylvie l,,Ji1le, Nieuwe steenweg 3 te Zuienkerke - tel. 418855
Randi De Vlieghe, Nieuwe steenweg 42 te Zuienkerke - tel. 415542

,l

t.



TWEEDE WIELERWEDSTRf.]D INGERTCHT DOOR DE SPORTRAAD

Op zondag 22 september richtte de sportraad met medei{erking van het feest-
komiteit voor de 2e maal een wieferwedstrijd in voor vtile liefhebbers V,W.B.
en affe wiefertoeristen. Voor dè inwoners van Groot-Zuienkerke was er even-
eens een wed§trijd voorzien van 19 km.
ondanks het regenachtlg rdeer kwamen er in het totaal 90 renners aan de start.
Winnaar in categorie À (van f5 tot 40 jaar) met 25 deelnemers werd Bert
Costermans.
EI6àEi-1i categorie B (van 40 tot 49 jaar) met 24 deelnemers werd Leukemans.
t.Iirrnaal ln càteqb;ltc (van 49 tot 55 jaar) met t7 deelnemers werd 

-van 

De perre.
Bij de Zuienkerkenaars kwamen er 24 renners aan de start dre i.n 3 leeftllas-
categorieën werden ingedeeld :
Uitslag : categorie van 15 tot 40 jaar : 1. NEYRINCK URBAIN

2. VÀN EENOO R]K
3. VÀNDMOSTYNE EDDY

categorie van 41 tot 49 jaar : l. VÀN THOURHOII JOHA.i\]

2. IiILLE ÀNDRE

3. DE DECKER JOZEF
categorie vanaf 50 jaar : f. VÀN BESTEN LEO

2. PROOTI WILLY
3. SUIEE ANDRE

DANSKLUB MEETKERKE START OPNIEL'W

In de loop van de maand november e.k. en order impuls van August Moens, neemt
de dansklub een tweede start. De lesgevers van vorige jaren beloofden opnieuw
hun medeweraking. De lessen gaan telkens door in het sportcentrum van Meetker-
ke op vr-Lldagavond om 20 uur.
Àl1e feden van de vorige jalen zullen nog ven ittlgd worden, Ardere personen
die belangstelling koesteren kunnen terecht bij Àugust Moens -tel. 32 O'l 96,
bij V. lvleulemeester - tel. 4L'72 2A oÍ bij mevr. Cuypers-Van Dil1e - tel, 32 6 72.

VOETBÀL

Voetbalclub "FC Transport De Rese" sFelende in prov. L€drllfsvoetbal , heeft de
nieun e competitie ingezet.
Hun eerstvolgende thuiswedstrijden op het sportcentrun te Meetkerke gaan door
op zaterdag 26 oktober - 9 november - 23 november en 30 november om 15 uut.
Veel supporters worden verwacht. Dat doet onze jongens deugd !

g4è!!899!4ry4-l?9-1-:-199?-{:Y:-L:Y:-lE-ETgBg
Vrijdag 18 oktober : gezinsavond met kaastafel

aanvang : 20 uur
Daarna is er een diareeks : ,'WÀNDEL MEE DOOR VLAANDEREN"

Donderdàg 14 novemL,er : Voordracht door mevr, Druwé : ,,MOE ZIJN IS GEZOIJD,,
aanvanq : 19.30 uur

Zaterdag 15 februarl : On 19 uur H. Mis voor onze overleden en Eerw. Heer Jozef
CÉldhof, daarna jaaraujks eetmaaf met een woordje door
Proost Een. Heer B, Debeuf, thema : ,,ONZE !trRÀ}JIWOORDË-
LIJKHEID IEGENOVER DE SCHEPPING''.

Dorderdag 12 maart : "ÀLLES OVER DfEPVRIEZEN,,
door de firma,,Convee uit Karnpenhout,,
aanvàng : 19.30 uur



APTíl : IIÀLLES OIER TUINMÀTERfÀAL VooR BL0EMSCHIKKEN"
íëi-i gezrnsurtstap naar ,,DE VLINDERTUIN EN HXT ZWIN,,
Z9!qe9 ] mei : In de namiddag ,,OMMEGANG,, ter ere van

te Knokke
O. L, Vrouw van Meetkerke.

q4èBlB99B4yy4-{.y-:-L:Y:-{IE9!I9!9TEE_199_r_:-199?

vrijdag 27 december : Kerstfeest begeleid door Zuster Lu, met
pluk.
aanvang : 19 uul

maandag 3 februari : een gezondheidsles : ,'ÀLLERGÍSCH EN DÀN
aanvang : f9.3O uur

maandag 9 maart : Eerste kook.les "ER ZIJN SOEPEN EN SOEPEN,,
aanvang : 19 uur

maandag 11 mei

maandag 18 mei

dinsdag 2 juni :

maandag 16 maart om 19 uitr : Creatieve tafelversiering en schotelafwerking
aanvanq : f9 uur

maà_ddq zl Íraart on l9 uur: r wee Iéssen over : .,t 
EES.|14ENU,,

maandag 6 april : de juiste iahoud van deze tilee Lessen zaf besproken worden in
de kookles van 16 maèrt. Eventlreel tets rn vàrband met pasen.
aanvang : 19 uur

dè.nonstratieles :,,BtOEMSCHIKKEN',
aanvang : 19 uur
Lui ryÍdteri àà1 voor bloemschikken.
(Wat kan ik aflemaaf gebruiken uit mijn tuin ?)
Beide lessen h,orden gegeven door mevr- Van den Bossche
aanvàng : -19 uur
onze feestvergadering : eerst zal mevr. Keereman spreken overmrlieuvriendefijk huishouden : we moeten aflemaal óns steentje
bi]dragen om ons milieu te redden en daarna de iedereen_prijé
bo11ing.

traktaat en kerstLoom-

?" door mevr. Druwé

Afs er genoeg belarqsteffrng is voor een cursus beter bewegen, wordt dit terugaangevraagd, een fietstocht volgt ook nog I

René finskens en Germaine van Renterghem, wonene te Zuienkerke, Nreuwe steenweg 69vieden op 27 september 1991 hun goudén nuwetijts;utiieum.---
Zij werden door de gemeentelilke overheid gehuldigd.

MEI-DI NGSKÀÀRT

JIJBILzuMVTER ING

Het gebeurt maar al te vaak dat er iets defekt of beschadrgd is, Om drt op een retwèt
vluggere manier op te lossen, is hier de neldirgskaàrt. Kortom : $at'meer bil u }n de
oíntrek iets beschadigd of defekt rs, knip dar het onderstaande uit, \,111 het duldelrlk
en volledig in en stuur het op naar het gemeentebestuur, Kerkstraat 17 te 83?7
Zuienkerke. Vo.r dlingende gevallen kar u ook bellen naar de technische dienst op
het nurmer 41.75.'11 ei dit var B uur tot 12 uur en va, 13 uur tot 16u30.
llogen $'rJ u ook vragen om brl de neldtng va, een defekte verlichttng, de jurste plaats
duldelrjk te oÍrLschrljven. Dank bil voorbaat !

wegdek beschadigd
op€nbare verlichtirq defekt : plaats :
rrolen verstopt
voetpaden herstellen

0 onderhoud plantsoen gewenst0
0
0
0
0

0 rurmen grachteo
0 Ínuskusratten

NÀÀM:

ADRES



acltwteïenkrilende r
Zaterdag 19 oktober : viering 6o-jarig bestaan K.V.L.V. Zuienkerke.

Op het prograÍma staan een H. mis, een receptie en een
feestmààl -

Vrijdag 25 en zaterdag 26 oktober : in zaaf ,,De Nieuwe Bfauwe Toren,, wordt
telkens vanaf 17 uu! een kofftekaarting
gehouden ten voordefe van de voetbalclub
Transport De Rese.

Zaterdèg 26 oktober : Startavond vakéntiegenoegens om 20 uur in het cafetaria
van de gemeenteschool.

Zondag 3 november : 5e badmintontornooi iÍgericht door de sportraad van Zuien-
kerke. Er kunnen maxiÍnJ 16 ploegen van 2 personen deel-
nemen.
Men dient zich vooraf in te schlijven bil À1ain De Vlieghe.
Nieuwe steeflreg 42, 8377 zuienkerke, tel. I o5O/ 41 55 42.
De lottrekking der reeksen heeft plaats op maandag 28 oktober.
in Café Boldershof, Kerkstraat f3 te Zuienkerke.
Deelname in de onkosten bedraagt 1OO.- fr per persoon,
Het tornooi gàat door in de gemeentefijke sportzaal en vangt
aan om 9 uur ,s filorgens.

Zaterdag f6 november : Feest vijftígjarigen
PtograÍÍna :
- om 18.30 uur H. Mis in de St-Bartholomèuskerk te Nieuw-

munster-
- vanaf 19.30 uur gezelflg samenzijn in feestzaal ,t Smrsje,

Prins teopofdstraat 1O te Nieu!ínunster.
- voor meer lnformatie kan u zich wenden bij :

D,Hondt Julien, teI. : O5O/419O45
Vermeire Rosette, te1. : 059/268008
Masschaefe Sironne : O5O,/31284O
Verplancke Nicole : 050/414854

Vrijdag 22 november : vanaf 19.30 uur in het cafetaria van de gemeenteschool te
Zuienkerke is er een i"/orstenkaarting t.v.v. ,'Cyc1oc]ub A_Tean
Urtkerke,,.
Bieden en manillen staan op het progranma aan de steuninleg
van 6() frank. per gewonnen partil krijgt men een l/2 kg
!,Iorst en verder is er ook nog een grandioze tombola met
prachtrge pr}]zen.

Vrijdag 22 novenÈer : vanaf 19 uur jaarlijkse worstenkaarting t,v.v. de gepen-
sioneerden K.B.G. Zuienkerke in Café Boldershof, Kerk_
straat 13,
hleg : 60 fr

Zaterdag 30 november : T:rc Polderpalet rlcht een grote marsepeinkaarting in
t.v.v. de tafeltennisclub in het cafej:aria van de gemeen-
teschool.
Àanvang : 19,30 uur

Zaterdag 21 december : 5e sportkwis ingerlcht door de Sportraad Zuienkerke.
Àanvang oÍ 20 uur in het cafetaria van de gemeenteschool.
Deze sportkwis bestaat uit enkele reeksen vragen en
praktische proeven.
HlerbrJ doet de sportraad beroep op àlle verenrgingen
die per ploeg 4 feden kuonen afvaafdigen. Er rnogen ÍrEer_
&e ploegen per vereniging gevoríd worden. Er zijn mooie
geldprijzen te winnen die ten goede kunnen komen voor de
kas van uw vereniging. Supporters zijn eveneens welkom.
Voor meer infichtingen zlch r.renden bii :

- Àlain De Vlieghe, Nieuwe steenweg 42, Zuienkerke
Tel. I A5O/41 55 42

- coethals Eranky. Meetkerkestraat 6, Zuienkerke
'Tbl. : O5O/41 81 87
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oNZE ENQUÉTE

Rond nieuwjaar is het O.C.M.lÍ. irat ui.t zijn 'schui
kropen en vroeg iedereen zijn medewerking om onder
(en een deel 50 plussers) een enguéte af te nemen.
De bedoeling !ías om op onze gemeente een zicht te
de noden van onze nensen.
Zo'n stud-ie' zou het ons mogelijk maken eeo O.C.M.
naar de toekomst uit te stippefen. Tevens was die
een j.nstap tot beter bekend màken van ons O.C.M.W.

Deze enquéte 1s nu klaar en wordt in de eerste fase à1s intern
werkinstrument gebruikt om er beleidsopties uit af te leidén.
Graag dankt het O.C.M.W. U nogmaafs voor de goede medewerking
of de eerlijke reakties die U ons gaf.
Na een grondige analyse binnen het O.C.M.I,l. komen we met de
resuftaten en beleidsopties naar U toe, dat beloofden we.

thok' ge-
bej aarden

krijgen op

W. -be I eid
enqué te

DE O.C.M.W POETS H U LP

Soms doen vooral oudere mensen beroep op een poetsdame via
één of andere dienst buiten de gemeente, en dit werkt uit-
stekend I Echter, echt flexibel lnspelen op noden van de
eigen gemeenschap konden we nog beter als we daarvoor zelf
een dienst oprichtten.
Deze poetsdleost binnen het o.C.M.W. is al een tijdje aan
de gang, de werking ervan verloopt gunstig.
De bedoeling van de o.C.M.W.-poetsdlenst is dus om mensen
die (onwiIle van verscheidene situaties) veef moeite hebben
met het poetsen van hun woning, bij te staan.
Het is een dienst die probeert in te spelen op de qrootste
noden. Vandaar ook dat iedere àanvraag gevofgd wordt door
àEË6cia1e dienst vàn het o.c.M.!,I.,
onlangs is er binnen het O.C.M.W. een poetshulpreglement op-
gestefd om de afspraken en de dienst ervan heef duidelijk
vas t te ste1len.
Onze poetsvrouwen zorqen voor het afstoffen en stofzuiqen,
onderhouden van keuken en badkamer, schuren, dweilen, ramen
wassen, boenen, enz. We vragen je wel om alles wat je nog
zeff kan, te bliiven doen en 1et i.rel (l) i poetsen staat bij
ons niet geliik aan koken, irassen, strijken of boodschappen.

Per gezin kan wekelljks (of om de
hafve dag poetshulp geboden worden

Voor deze hulp wordt oP bàsis vàn
komen + andere inkomsten (vb huur)
per uur aangerekend. De bijdragen

l,íanneer ?

Prij s ?

14 ciagen ) een

het gezinsin-
een bi jdr age
schommelen

tussen 50 bf en 250 bf Per uur

fnteresse voor
o.c.M.l4. ?

I4endt U tot
de O.C.M.W poetsdienst of vragen rond het

O. C. M. W. Sociale dienst
Kerkstraat 17 050/41.I3.55
ledere werkdaq van 8u30 tot l2u

De Sociale dienst lrordt waarqenomen door een maatschap-
pelijk lrerker die borg staat voor LI!, correcte behandeling

P.S
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