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POLDERKRANTJE. okrober 1 996
Driemaandelijks tijdschrift van het
College van Burgemeester en Schepenen.

Ve rantwoorde I ij ke uit ge1, e r :
Jeanníne Samijn

Dit tijdschrift wordr gratis aan de bevolking
aangeboden door het Gemeentebestuur in
samenwerking met alle adverteerders.

Verspreid:31 jantari,15 april, 15 juli,
15 oktober

Artikels zijn altijd welkom. Gelieve ze I maand
voor het verschijnen binnen te brengen.
De redactie behoudt zich het recht voor aÍikels
te wijzigen, in te korten of niet te publiceren.

Geïnteresseerden voor publiciteit kunnen
steeds terecht bij
Re dac t ie Po lde rkrantj e
Gemee tehuis, Kerkstraat 17,
8377 Zuienkerke
íe1.42.70.48

NUTTIGE ÏELEFOONNUM'IAER5

Gemeeílebeltuurzui€nkerk€ 42.10.48 lfaxl2.Ei.4ï)
ïechnische diensr 41.75.77 {f?,-41.75.:ntoCMw 42.199t (tax 42;tg9t)
PWA 42.70.48

HoofdveldwachrerDecloedt 42.10.48

(prive) 31.84.07

Rrjksvacht

Brandweer De Haan

Eleklrabsl Blantenb€rge

(ook vmr de \raterbedeling)

na de diensturen

OPENING§UREN GEMEENTEIIUIS
Het gemeentehuis is iedere werkdag open van
9 uur tot 12 uur en de woensdagnamiddag van
13 tot 16.30 uu. Andere namiddagen is het
gemeentehuis gesloten.
Op de tweede en vie.de woensdag van de maand
is het gemeentehuis open tot 19 uur: 23 oktober.
13 en 17 november. l1 december 1996.
8 en 22 januari 1997.
Het gemeeltehds zal gesloten ziin op
11 en l5 povemben 25. 26. 2Z december
en I en 2 ja[uari 1997.

OPENING§UREN POST
Iedere \rerkdag van 1l tot 12 uur.

l0l of4l.l0.m
I6§ of 4l .20.20

41.79.34

059/34.04.10

Redactieraad: Jeannine Samijn, Freddy Decancq, Antoine pemeel. Ann Michiels.

OPHALING HUISVUIL
Het huisvuil wordt niet opgehaald op maandag l l november 1996.
Ophaling Houtave, Meetkerke en Nieuwmunste.: dinsdag 12 november 1996.
Ophaling Zuienkerke: woensdag 13 rovember 1996.

OPHAUNG OUD PAPIER EN KROONKARKEN
Telkens de eerste woensdag van de maand.wanneer de ophaling van het
officiële feestdag naar een andere dag wordt verschoven, dan wordt het ,

opgehaald.
Data: woensdag 6 november, 4 december 1996 er g januari 1997.
Papier stevig samenbinden ofin een kartonnen doos steken

huisvuil wegens een
oud papier ook later

OPHAUNG GROF HAISVUIL
donderdag 28 november 1996.
Per rit betaalt u 500 frank.Vooraf het gemeentehuis verwittigen.

OPHALING SNOEIAFVAL
donderdag 17 oktober,2l november en
Vooraf tiet gemeentehuis verwittigen.

12 december 1996.

OPHAUNG KGA
zaterdag 19 oktober 1996. Vooraf het gemeentehuis verwittigen.
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De reJactie.
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GEMEENTERAAD

De gemeenteraad stel de de vergoealinge n vast voor de ondergrondse innemingen' de pachtvergoedingen

voor de aanleg van de collectoren, het pompstation en de persleiding te Houtave. Na het goedkeuren

van de begrotingswijziging door de hogere overheid kunnen deze vergoedingen uitbetaald worden.

Ook het probleem van sleuÍsilo's in bebouwde kommen kreeg de aandacht: alles dient opgeslagen te

worden volgens de reglementen van Vlarem. en op minstens twee meter afstand van de perceelsgrenzen.

In geen geval mogen sappen geloosd worden in de oppervlaktewateren of in de riolen.

ln de Ooste dse steenweg, 'ttoÍdt op vraag van het bestuur der wegen de snelheid gebracht van

60 km,/ uur naar 70 km / uut ter hoogte van Meetkerke dorp.

Na de goedkeuring van het werkingsverslag vanhetjeugdwe*beleidsplan boog de ruad zich over een

ganse reeks begrotingswijzigingen en rekeningen: deze werden allen eenparig goedgekeurd.

OCMW Begrotingswiiziging nr. 1: goedkeuring.

De begrotingswijziging m l van het OCMW wordt eenparig goedgekeurd

Gewone dienst
ontvangsten en uitgaven 12.683.3'19 frank
Het gemeentelijk aandeel is niet gewijzigd

Gemeente: begrotingswiiziging nr. 1 : goedkeuring.

De begrotingswijziging nr. 1 en 2 van de Semeente wordt eenparig goedgekeurd.

Ge$,one dienst:
Totaal uitgaven van het dienstjaar
Totaal ontvangsten van het dienstjaar

Geraamd negatief resultaat. dienstjaar
Algemeen begrotingsresultaat vorig jaar

Geraamd algemeen begrotingsresultaat van de gewone dienst

batig saldo

Buitengewone dienst
Totaal uitgaven vorig dienstjaar
Totaal ontvangsten van het dienstjaar
Geraamd negatief resultaat diensdaar
Algemeen begrotingsresultaat vorig jaar
Geraamd algemeen begrotingsresultaat

100.515.843,-
92.135.262,-

- 8.380.581,-
8.512.864,-

132,283,-

85.232.791,-
8t .327 .132,-
_1 00§ 65q -

3.905.659,-
0,-



Rekening KerkÍabrieken: goedkeuring.
Volgende rekeningen van de kerkfabrieken worden goedgekeurd:

Onze Lieve Vrouw Meetkerke:
uitgesteld naar volgende vergadering.

Sint-Bavo Houtave
ontvangsten
uitgaven
saldo
gemeentelijk aandeel

S i nt-B adh olo me u s N ieuwm u nste t
ontvangsten
uitgaven
saldo
gemeentelijk aandeel

S i nt- M i ch iel Zu i en kerke
ontvangsten
uitgaven
saldo
gemeentelijk aandeel

Rekèning O.C.M.W.: goedkeuring
De rekening van het OCMW voor het dienstjaar 1995 wordt eenparig goedgekeurd.

Gewonè Dienst
ontvangsten
uitgaven
batig saldo

Buitengewone Dienst
ontvangsten
uitgaven
saldo

Dienst voor Orde
ontvangsten
uitgaven
saldo

Het gemeentelijk aandeel bedroeg:

2.307.521
t.434.26t

8',73.266

r.125.945
842.r82
283.763
632.662

t.423.679
1.314.210

109.469
383.73',7

10.404.040
6.37'.7.'740

4.026.300

2.985.403
43.980

2.94t.423

2.t35.903
1.130.1t0

405.193

3.695.445
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Gemeenterekening: goedkeuring
De gemeenterekening voor het dienstjaar 1995 wordt eenparig goedgekeurd.

begrotingsresultaat in de gewone dienst van de rek. '95

begrotingsresultaat in de buitengewone dienst van de rek.'95

boekhoudkundig resultaat in de gewone dienst

boekhoudkundig resultaat in de buitengewone dienst

boekloudkundi g resultaat =

begrotingsresultaat =

8.512.864
3.905.659

13.391.593

32.868.892
vastgestelde rechten

aangerekende uitgaven
vastgestelde rechten

- vastgelegde uitgaven

In de geheime zitting wetd de heeÍ Marc Tifirnerman, die fiel gÍote onderscheiding geslaagd is in zijn

examens bij de West-Vlaamse politieschool, benoemd als stagedoende veldwachter.

De rest van de zitting werd gewijd aan aanstellingen ín de getneentelíike basisschool'

Vooraf keurde de raad nog de regeling van het middagtoezicht goed, en de prefinanciering van de voor-

en naschoolse opvang.

MevÍowv Sophie HouÍ?rraz wordt aangesteld als taakleerkracht voor 8/24sten. mevrou\\'rl,Ídria Crabeels

als administratieve kacht voor 24 uur per week. mevrouw SJlyr'€ lTiJIe als zorglerbredende leerkracht

voor de eerste kleuterklas met een opdracht voor 6/24 sten.

Mevrouw Pasc.tre frer.§o, krijgt een bijkomende aanstelling voor 10/24 sten. de heer Andft Vande

Casteele voor 2124 slen, mevÍorst Nadine Va Renterghern voot 2124 sten, mevrou\\ SoPà ie Houtlem!,n

voor 10/24 sten en mewonw Miriam Lammerrs voor 4/24 sten.

Het voorontwerpdossier voor de veÍbeteÍing van de laatste reeks landbouwwegen werd Soedgekeurd:
het beÍeft hier de wester ieuvweg (noordkant\ de KerkhoÍsffa(Í, de Marewe g en de Oostemieuwweg

(zuidkant).

De totale kostprijs wordt geraamd op 14.826,275 fr., waarvan 8.374'000 fr. ten laste van de Vlaamse

gemeenschap, en 6.452,275 fr. ten laste van de gemeente.

Deze toelage kan eÍ alleen maar komen dank zij de bereidwillige medewerking van de Nieuwe Polder

tan Blankenberge.

wanneer deze landbouwwegen zullen vemieuwd zijn, komt een einde aan de ambitieuze plannen van

het to€nmalig gemeentebestuur, dat in 1978 een globaal plan opzette om alle landbouwwegen te Zuienkerke

te vernieuwen.

Het deed destijds veel stofopwaaien als zijnde te ambiteus en niet realiseerbaar, zo zie je maar'

ZITTING VAN I O OKÏC'BER 'I99ó
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Het volgend punt was eveneens een moeilijk probleem: dd uitbreidingya de TV distlibutie ow het
ganse grondgebied van Zuíenkerke.

Daar alleen de veÍste uitbreidingen nog overbleven, voor een totale kostprijs van 11,2 miljoen fr. koD dit
wel zwaar doorwegen op de gemeentelijke financiën.

Electrabel, heeft tijdens de onambtelijke zitting van l6 septemberjl. een financieringsvoorstel gedaan,
waarvan de gemeenteraad kennis heeft genomen.

Vooraleer echter een definitieve beslissing dienaangaande te nemen, wilde gemeenteraad eerst een enquète
laten houden teneinde te kunnen vaststellen hoeveel abonnees zullen aansluiten, en wat de totale kostprijs
zal zijn ten laste van de gemeente. Deze kostprijs zal dan getoetst worden aan de financiële draagkracht
van de gemeente, en bij een gunstig resultaat zal de TV distributie uitgebreid worden. Dit wordt wel een
laatste kans voor de Iieflehhers.

Tevens bepaalde de gemeenteraad het bedrag voor de eigen bldrage in de uitbreiding op 10.000 frank.

De raad keurde nog de statutenwijzigítg van T.V West goed deze statutenwijziging moet er komen om
in te kunnen stappen in het project Telenet. Daartoe zal ttdens de buitengewone algemene vergadering
van 23 oktober e.k. de samenwerking met de intercommunale verlengd worden tot hetjaar 2023, teneinde
aanzienlijke investeÍingen rendabel te maken.

In de geheime zitting tenslotte werd de schepen van cultuur Alain De Vlieghe aangesteld als
vertegenwoordiger bij de plaatselijke openbare bibliotheek Blankenberge, en keurde de raad het
lestijdenpakket voor het lopende schooljaar goed.

INFORMATIE

Ter gelegenheid van Allerheiligen en Allerzielen is het verboden werken uit te voeren op de kerkhoven
en dit van 3l oktober 1996 tot en mel4 november 1996.

Wij rekenen op uw begrip.

Vanaf I oktober 1996 start de grootscheepse vervanging van de identiteitskaarten die de vervaldatum
van lojaar hebben bereikt, dit wil zeggen, die vanaf I oktober 1986 werden uitgereikt.

De inwoners zullen dus opnieuw worden opgeroepen om zich aan te melden voorde vervanging van hun
identiteitskaart.

Teneinde alles vlot te laten verlopen verzoeken wij de inwoners zich binnen de gevraagde termijn aan te
bieden, met het ingevulde oproepingsbericht, en in het bezit van een gelijkende pasfoto (kleurfoto met
lichte achtergrond of zwaÍ-wit foto).



Op 20 september werden de nieuwe inwoners verwelkomd op het Semeentehuis
Na enkele woordjes van welkom en informatie gaf onze secretaris een rondleiding in het gemeentehuis.

Een drankje droeg bij tot de gezellige sfeer. De opkomst was eerder gering. Wie er was. was opgetogen

over dit initiatief.
Iedere nieuwe inwoner kan er voortaan bij zijn op zo'n avond, telkens in de maanden maaÍ ofseptember
wie in aanmerking komt krijgt een uitnodiging thuis gestuurd.

Drempels verlagen en de banden aanhalen is de leuze.
l. Samijn
Schepe

Op 7 september veÍkochten vele vrij willigers ( I'1 ploegjes) plantj es v ooÍ de aclie " Rom op tegen Kanker".

Bedoeling was dat iedereen zou aangesproken worden We besloten voorzichtig - tot de aankoop van

400 plantjes om dan te verkopen. Heel vlug wist vrijwel elke ploeg het: ze zouden plantjes tekort komen.

Kopen onze mensen gemakkelijk vooÍhet goede doel?waren de verkopers van een heel goede kwaliteit?

Speelde het zonnige weer in ons voordeel ?

Hoe dan ook: we wagen ons volgende keer aan $at meer plantjes.

Als we weten dat het gemiddeld aantal verkochte plantjes per gemeente 720 bedraagt. mag een kleine

nederzetting als Zuienkerke fier zijn met z'n zl00 bloemetjes die de interieurs versieren.

Bedankt aan alle kope^ en verkopers.

J.Samijn
Schepen

ABBÀ
retzekatlngen

MICHET BEIRENS
ERNA WTLEMS
Oostëndse Stee weg 92 - 8377 Houtave - Zuienkerke

tet. 050/3197 39 -fa:t:050/31 11 5Í

ALLE VERZEKERINGEN
HYPOTHECAIRE LENINCEN

AUTOFINANCIERING

En vooral een vakbek*ame seflice
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l\,4ei vriendelÍke groeten

DESIMPEL
WENDUINE

BRUGSESTEENWEG 93
TOONZAAL - BURELEN:

050/41 31 56 . FAX 050,/42 92 20

BRUGGE
KRAKELEWEG 55

8(x)O BRUGGE
050/41 43 07

GEVELSÍENEN
VLOER- EN WANDTEGELS

DEPOT ZAND EN GRINT

BTW BE 4t5 555 324

<-Í 2/<1 A
/a.ue,.l*te - àh.ack - /ed l<Aorrt

Doslhofl
Johnny en Eli Von Assche-Jonssens

DoelhoÍstroot 40
8377 Nieuwmunsïèr
Iel. O5Ol41 41 26

Gesloten op dinsdog
beholve juli en ougustus

. TERRAS

. FEESTZAAL 40 PERSONEN

GEVARIEERD
ASSORIIMENT
. BROOD
. KOEKEN
. GEBAK
. PRALINES

ALSOOK RUIME KEUS
FIJNE CHARCUTERIE
EN KAAS

BROOD. EN BANKETBAKKERIJ

KEERSEBILCK M.

DORPSPLEIN 4
DUDZELE
TEL, 050/59 91 88

Men bestelt oon huis

SCHRIJl{IIJCiKCN . KCUKCI{s
P.V.(..BnÍnC " DCURCN - iOttUtKCt{

DIRIí
VRNTORRC.Íl,IRCRTCN

BÍugsesleenweg l
8377 Nieuwmunsler-Zulenkeíke

Tel 050/41 89 ó3
Fox A5O/42 85 32



Georges & Clara
SNAUWAERT.MEYNS
VogevuurstÍoot I 7, 8377 Zuienkeíke
Tel 050/31 49 47 - Fox 050/31 l0 88

Georges & Filip SNAUWAERT
Beheer von londbouwgoederen
Vogevuurstroot I 7, 8377 ZuienkéÍke
Tei. 050/31 49 47 - Fox 050/31 l0 88

bvba VEE-LIK
Vloeiboor veèvoèder
Georgès en Pèter Snouwoert
VogevuuÍstroot 17, 8377 Zuienkerke
Tel. 050/31 49 47 - Fox 050/31 l0 88

DvDa LqCL{
Vogevuurstrooï l7
8377 Zuienkerke
Tè1. 050/31 49 47
Fox 050/31 l0 88

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

Voor AANLEG, RENOVATIE en
ONDERHOUD van TUINEN

Kris TAGROU
TUINARCHITECT

. Tekenen von ontwerp

en beplon'tingsplon
. Zooien von gozons
. Bep ontingswerken
. Plootsen von ofsluitingen
. Leggen von luinpoden

Dudzeelsesteenweg 489
8380 Dudzele
Tel. O5Of59 A4 26

à

m€c ícBl{€sr6nnr 17
8377 ZU|CNtíCRtíC
rct. 050/4t 75 52

vou.€Írocnn cÍrlrÍ{ocit
fl mnic8. cl{ scHitrÍ{ucnr
m6Ísct - Ct{ 8€rO1{UCnX

[0[ffiLs
BVBA

Jd t4of,izilpn

ten kaXàaln /rv»pz/t",,lw

(o5o) 3/ 2/ /ó
Aorytrc4. 88 SSfl ,\4*ilral"



OPENBARE WERKË,N

De werken in het dorp van Houtave zijn volop bezig. Indien de weersomstandigheden gunstig blijven
moet de aannemer normaal gedaan hebben eind december
Het weer is uiteraard een niet te voorspellen factor.

de persleíding en het pompstdtio
Het pompstation, een werk uit te voeren door aannemer Vàn Lersberghe. is gestart, terwij I de persleiding
zal aangelegd worden begin 1997.

De aannemer Vandenbroucke is begonnen methetherstel van de Oostemieuwweg (noordkant). De werken
zullen ongeveer 20 werkdagen in beslag nemen.

Bij het plaatsen van grachtoverwelvingen of duikers langs openbare wegen
aanvraag gericht te worden aan het College van Burgemeester en Schepenen.
De voorgeschreven afmeting van de buizen bedraagt 50 cm diamerer

dient ten allen tijde een

RUIMTELIJKE ORDENING

Het ONTWERP RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN VLAANDEREN ligrter inzage in de vergadenaal
van het gemeentehuis van Zuienkerke vanaf I december 1996 tot en met 28 februari 1997, elke werkdag
van 9 uur tot 12 uur.

11
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MTLIEU

Het gemeentebestuur heeft een samenwerkingsakkoord gesloten met de vzw Leefbaar wonen - atelier
"Kringloop Centrum" uit Brugge.

Het doel van deze vzw is het GRATIS OPHALEN van nog bruikbuLre goederen (meubelen, huisraad,

potten, pannen, borden, kleding, tapijten, huishoudtoestellen in goede staat. fietsen, boeken, speelgoed

enz.), die anders in het grof huisvuil terecht komen, en om die eventueel na heÍstelling te verkopen in
hun kringloopwinkel.

Daar kan iedereen terecht voor een koopje, vooral mensen met een laag inkomen.

Aangepaste prijzen worden verleend aan mensen gestuurd dooreen sociaal centrum. Inlichtingen kunnen

bekomen worden bij het plaatselijk ocmw.

De Kringloopwinkel is nu gevestigd in de kngestraaÍ 169- 171 in Bm88? en is open van dinsdag tot en

met zaterdag van 10 tot 17.30 uur. Gesloten op zondag en maandag.

De goederen mogen op bovenvermeld adres gratis afgegeven worden.

Wij hopen op uw medewerking.

Reni De Clerck
Schepett Milieu.

Nogmaals willen we de bevolking wijzen op het bodemsaneringsdecreet. " dat u ten gronde bescheÍmt."

Het bodemsaneringsdecreet werd goedgekeurd op 22.02. 1995.

Het decreet heeft als doel de verwerver van een grond te beschermen.

Vanaf l oktober 1996 bent u verplicht om bij sluiting van een overeenkomst tot overdracht van Sronden,
bij de OVAM een bodemattest aan te vragen.

Gaat het om gronden waar activiteiten plaatsvinden (ofplaatsvonden) of inrichtingen zijn (of waren) die

bodemverontreiniging kunnen veroorzaken, moet u eerst een bodemonderzoek laten uitvoeren.

Aanvraagformulieren voor een bodemattest kunnen bekomen worden bij de OVAM of bij het

gemeentebestuur, elke werkdag van 9 uur tot 12 uur.

t2



Op I oktober 1996 werden er op het grondgebied van de gemeente Zuienkerke nieuwe glascontainers
geplaatst.

Zij ogen niet alleen mooier, ze zijn ook functioneler. Zo is er een inwelpluik voozien voor wit glas en

een inwerpluik voor gekleurd glas.

Wij rekenen op uw medewerking.

Samen op weg naar een schoner milieu.

CULTUUR

Op 8 september 1996 nam de gemeente Zuienkerke voor de eerste maal deel aan Open Monumentendag,
alhoewel Zuienkerke geen onuitputtelijke schat aan monumenten in de klassieke betekenis van hetwoord
heeft.
Toch wistZuienkerke met zijn vier kerken. schilderachtige hoeven en mooie landschappen de bezoekers

te bekoren.
Alle bezienswaardigheden van de eerste Zuienkerkse monumentendag bevonden zich langs de
Vierkerkenroute, dat op enkele lussen na ook door automobilisten kon gevolgd worden.
Speciaal voor Open Monumentendag was er een folder samengesteld door enkele leden van de
gemeentelijke cultuurraad met wat historische duiding en een overzichtelijke wegbeschrijving.
In de vier kerken leidden gidsen de kerkgangers op een deskundige manieÍ rond.
Voor de gelegenheid werden trouwens enkele schatten uitgestald. die anders veilig weggeborgen zitten.
Die dag telde de kerk van Meetkerke een 255 bezoekers. Nieuwmunster en Houtave een 200-tal en

Zuienkerke een 150 kijklustigen.
Schepen van Cultuur,Alain De Vlieghe, de grote bezieler achter deze Open Monumentendag, is vast van
plan in 1997 een tweede editie te organiseren.

Over het gebruik van de gemeentelijke aankondigingsborden vestigt het college van Burgemeester en

Schepenen er de aandacht op dat elk gebruik door een vereniging schriftelijk moet aangevraagd worden
bij het gemeentebestuur
Het College geeft opdracht aan de Technische Dienst om de panelen te leveren aan de aanvrager De
belettering gebeuÍ door de organisatoren.
De datum van de activiteit is bepalend voor het aanbrengen van de panelen op de daaÍoe bestemde
plaats.

J.S.

lt
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De speelpleinwerking heeft ook tijdens het groot verlof bewezen dat er behoefte is aan georganiseerde

opvang tijdens de schoolvakanties.
Ditjaar werden er niet minder dan 154 verschillende kinderen uit Zuienkerke geteld die regelmatig naar

het speelplein kwamen.

Juli was goed voor een gemiddelde van I (N jongeren per dag en in augustus waren er nog gemiddeld 92.

Topdag was 130 kinderen.
Er was veel afwisseling in hetprogramma zoals het optreden van clownAlfredo, het zwemmen omde l4
dagen en het rolschaatsen. Dejaarlijkse ovemachting in MeetkeÍke gedurende twee nachten was opnieuw

een succes met 30jongeren, die de nacht doorbrachten in een tent.

Deze speelpleinwerking werd dan ook afgesloten met een gezellig afscheidsfeestje samen met het

Schepencollege, die de moniÍices en monitors en het bestuur bedankte voor de goede werking

Er is opnieuw speelpleinwerking gedurende de herf§tvakantiel
yan 28 oktober tot en met 31 oktober 1996.

Bij het opruimen zijn nog allerhande kledingstukken gevonden.

Ouders kunnen deze steeds bij de volgende speelpleinwerking aÍhalen.

t
t1
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Jongeren tot en met 24 jaar die een monitorenopleiding volgen bij een erkende organisatie kunnen
hiervoor een toelage krijgen van de gemeente.

Om in aanmerking te komen dient een bewijs voorgelegd.

De toelage zal uitbetaald worden eind juli van het jaar volgend op het jaar waarin de cursus gevolgd
werd. Er zal slechts I cursus perjaar worden betoelaagd. Indien er meer subsidieaanvragen zijn dan het
vooziene bedrag, zal het bedrag verdeeld worden onder de cursisten.

De afdeling Jeugdwerk van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap heeft eeD hernieuwde uitgave
van de brochure "Repertorium Kampeercentra" en de brochure "loslopend wild", regelgeving voor een
veilig en milieuvÍiendelijk kamp.

Deze publicatie is een interessante informatiebron op het vlak van degelijke verblijfsaccomodatie voor
jeugdgroepen.

Deze folder is te verkrijgen in het gemeentehuis.

De Jongerenvereniging Humanistische Jongeren richt vormingscursussen in ter opleiding van
jeugdverantwoordelijken, hoofdanimatoren, instructeurs en hoofdinstructeurs.

Deze cursussen zijn erkend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Na welslagen voor de theoretische cursus moeten de kandidaten een stage doen en mits goede afloop
verkrijgen de kandidaten een attest, uitgereikt door de Vlaamse Cemeenschap.

- De cursussen gaan door tijdens de schoolvakanties en dit meestal in één ofanderjeugdvormingscenfum.
De prijs van de cursussen is afhankelijk van de locatie en het aantal deelnemen, maar hij is laag en

altijd jeugdvriendelijk.

Voor meer informatie
Nat i onaal Se c re Íar idat
Humanistisc he Jongeren vzw.

MoretussÍraat. 2 en 4
1070 Anderlecht.
Íel. 02/521.79.20

fax. 02/522.85.40

l5



Katrie l)anneels. één van de leidsters van
Polderkantje met een heel welkom voorstel:
zij zou het nuttig vinden als de verschillende
bereid de spits af te bijten met onderstaand

Scouts?

de Jongerengroep stevende af op de redactie van het

verenigingen zichzelf eens zouden voorstelllen, zij was
artikel. Mogen wij uw anikels verwachten, KLI ers en

een kleine voorstellifig
Eind de jaren tachtig groeide in de hoofden van enkele volwassenen een grandioos idee.

Zij vonden namelijk dat er in Zuienkerke "niets was voor de jeugd".
In '89 staÍten Huben Vandewalle en Wies Van Maele de Jongerengroep Zuienkerke.

Oorspronkelijk was het de bedoeling de leerlingen die uit de zesde klas k\ramen. met elkaar in contact

te houden. Want iedereen gaat zijn eigen gang: de één fietst naar de middelbare school in Blankenberge,
de ander gaal met de bu5 naar Brugge. ....

Door regelmatig samen te komen. worden de contaclen op ontspannende $Uze onderhouden.
Dit doel werd veruimd : in de eerste plaats willen \\e een verantwoorde vrijetijdsbesteding bieden aan
jongeren.

doelgroep
Wij richten ons tot alle jongeren vanaf 12 jaar tot 18 jaar van Groot-Zuienkerke.
Ookiongeren van buiten de gemeente zijn welkom.

activieilen
De activiteiten vinden plaats op zaterdagnamiddag. Meestal
kan soms veranderen rekening houdend met examens.
gemeenteschool. voor andere gaan we op verplaatsing.
Onze mogelijkheden zijn echter beperkt, aangezien we niet beschikken over een eigen lokaal.
Een greep uit het aanbod: bosspel, stads- ofdorpsspel, knutselen. fuif. balspelen. film, ijs- ofrolschaatsen,
muurklimmen, zwemmen, gourmetavond en als afsluiter een kamp.
We starten in de loop van september (net zoals de school) en eindigen het jaar eind mei (kamp niet
inbegrcpen).

pruktísch
Voelje je aangesproken door dit artikel ?

Wil je eens komen kijken hoe het er bij ons aan toe gaat ?Aarzel dan niet en kom eens afl Je mag gerust
een vriend(innet)je meebrengen.
Het inschrijvingsgeld bedraagt 300 fr. voor een heel jaar (verzekering inbegrepen).

komen we om de twee weken samen. dit
Bepaalde activiteiten gebeuren in de

Sylvie Wille
Níeuwe Stee v)eg 2

8377 Zuienkerke
050/4 I .88.5 5

l6

Katrien Danneels
Copsweg 4
8377 Zuienkerke
050/41.21.11
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dliinlk nn@nlËe,ns
Blonkènbergsesteenweg 3l - 8377 Zuienketke
Iel. O5O/41 42 63
tox O5Ol41 72 32

ALLES VOOR DE TUIN

zooi- en plontgoed, bloembollen, perkplonten, groszoden, polgronden, tuí, sierschoís
meststoÍfenr oígonische, biologische en ondere sproeistoffenr biologische en scheikundige
luingereedschoppen,
luinversieíingen: wiïsleen beelden, koboutèrs ed.
broeikossèn, serÍes, lodders 'solide', broíbecuès voor binnen en bu ten
tuinmeubeleni LAWN COMFORI kunslstof in l0 versch llende kleuÍen rnet gorontiè von 5 joor
oluminium siermeubelen
induslrièle gossenr zuursfof, stikstof, orgon, lucht, helum, woiersloÍ, pÍopoon tot bollongos
medisché Oossen: zuursïof, lochgos, lucht è.o.
hoíeco gosseni koolzuur (topinsï.) en Guinness gos (topinsÍ)
olle mogelilke verpokkingsgossen voor voedingsworen
GRASMAAIERS, ZITMAA ERS, TU NTRAKTOREN, TUINFREZEN, MOTOCULTEURS,
KEÍNGZAGEN, HOUTHAKSELAARS, BOSMAAIERS, BLADBLAZERS

. Elgen hersleldienst . eigen slupdlenst vooI trommels en ketlingen ' deskundig odvies

' degelljk moteriool

Zo de
beleggingsstrategie

Zo de hank
ln de KB-Íondsenwaaier zit beslist eeír belegging die

Van obligaties over aandelen ioi vaslgoed.

Van regionale lot internalionale spreiding.
Van éenmunl' lotéénbeuísbeleggingen.
Prospeclusen nlormalie vindl u in elk KB-kantoor.

KflED EÍBAN( TNIJ S BIJ DE BAN( VAN H ER

SCHILDBR. EN DEKOR{NEBEDRIJF

BRAEM HERMAN

VTIIANSI'ríAA-I 17

8377 ZIJIINKERJG
TEL.]È\X05013126 28

Schilder e n b e hangw e rke n

Spuíten van fieetkleufige afwe*ing op wanden

Plaatsen van oetbekledi g

**.k Gratís adties ***

KB-Beleggingen



ONDERWIJS

André ís 4l en woonÍ in Brugqe. Vroeger op school kofi hij niet zo goed mee. HU kreeg er niet veel hulp.

Toen hij llwas, stopÍe hij met de school. Híj gi Eet Nerkefials ongeschoold arbeíder Omdat hij op zijn
v,erk Íoch moesÍ lez.en en schrijven, werd hij vaak zenuwachtig, v a t dat lezen en schrijven ging niet zo
goed.

Híj vond daÍ hij er iets moest aan íloen e híj stapte naar Open School. Hijtolgde eencursus lezen en

schrijren. Hij leerde de dhge die hij op zijfi v'erk moesl schrijven. Hij leerde de papieren thuis lezen en

intullen. Híi leest nu reEelmatig de krant.
Her wot hard werken muar de rrsultaten :tjn er

André is één voorbeeld uit één van de cursussen van Open School.
Als je wil leren, dan moetje bij Open School zijn!
Er is wel één belangrijke voorwaarde. Je mag geen hoger diploma dan een A3 bezitten.
Alle cursussen zijn GRATIS

IANGLOPENDE CURSUSSEN
Lezen en Schrijven
Rekenen
NedeÍlands voor andeÍstaligen

KORTLOPENDE CURSUSSEN
Zekerder van jezelf
Algemene vorming: -je rijbewijs halen

-je gezondheid

- kunst en cultuur

Van de aangekondigde lessen in nieuwe spellinggingen er 3 editiesdoor, goed voor t 70 geïDteresseerden.

De cursisten krcgen naast de brochure "De Nieuwe Spelling" uitgegeven door het Ministeiie van de

Vlaamse Gemeenschap, waarvan nog exemplaren te verkrijgen zijn in het gemeentehuis, een bundel
opgemaakt door de lesgever

Het gemeentebestuur dankt hierbij de heerJoël Boussemaere, schoolhoofd van de gemeenteschool van

Zuienkerke voorde 3 avonden waarop hij belangloos deze lessen gaf, alsook voorhet vele voorbereidende
werk aan het hrrndel.

J.S.
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Het aanvraagformulier voor een studietoelage voor het school- en academiejaar 1996 1997 dient uiterlijk
op 3l oktober l996op de dienst studietoelagen toe te komen. Dit aanvraagformulier kunt u bekomen op

het gemeentehuis.

Volgende docufienten dienen bíj de aa tirudg gevoegd te worden:
* kopie aanslagbiljet inzake personenbelasting betreffende de inkomsten 1994 van de persoon die in het

onderhoud van de kandidaat voorziet.
x kopie aanslagbiliet onÍoerende voorheffing 1994 van de persoon die in het onderhoud van de kandidaat

voorziet.
* in geval van feiteltke en/of echtscheiding: bewijs van ontvangen alimentatiegelden betaald in 1994

aan de kinderen en aan de persoon die in het onderhoud van de kandidaat voorziet.

STUUR U\ry FORMULIER AANGETEKEND TERUG I

toor het secundair ondenrijs:
Provincie West Vlaanderen. afdeling studietoelagen. Burg 4, 8000 Brugge

tel. 050/40.56.11

ttoor het hoger onderwíjs:
Afdeling Studietoelagen, Koningstraat 138. 1000 Brussel

tel. 021211 .42.1|

BTBLIOTHEEK

EERSTE LEESBOEK]ES

Op school leren dejongens en meisjes van het lste leerjaar alvast enkele woordjes lezen.

De bibliotheek beschikt over boekjes, die het leren lezen op een aantreklellke manieÍ helpen ondersteunen.

De thema's die erin aan bod komen, sluiten nauw aan bij de leefwereld van de zesjaíge.
De verhaaltjes worden ook nog ondersteund door mooie illustraties.

Kom gerust eens langs met je zoon ofdochter. We helpenje graag op weg bij het kiezen van deze eerste

leesboekjes.

20



NIEUWE AANWINSTEN

VOLWASSENEN
Romans
- De Midasmoorden
- Het tiende inzicht
- In het geding

Informatieve boeken
- Pesten, gedaan ermee
- Video in als zijn aspecten
- 125 tips om je betel te presenteren

tijdens sollicitatiegesprekken

JEUGD
Leesboeken
- De griezelbus 3

- Angst
- Skeelers

Weetboeken
- Vulkanen en aardbevingen
- Reuzen uit de oeÍtd
- Poolgebieden

Pieter Aspe
James Redfield
John Grisham

Gie Deloutte
John Hedgecoe
RobeÍ Willemsen

Paul Van Loon
Anthony Horowitz
Bobje Goudsmit

Linsay Knight
Carson Creagh
Barbara Taylor

In de Blankenbergse Bibliotheek biedt de Stichling Lodewijk De Raet een vormingsprogramma aan

waarmee beoogd wordt oudeÍs, grootouders. opvoeders. leerkrachten .... kennis te laten nemen met het

rijke aanbod aan verhalende of informatieve boeken. prentenboeken, strips....

Via dit programma wordt inzicht verschaft in de wijze waaropje kinderen kunt helpen bij de geschikte

keuze van boeken, opdat ze de smaak van het lezen zouden te pakken krijgen.

De Stedelijke Openbare Bibliotheek organiseert deze cursus op woensdagavonden 23 oktober en

6 november 1996 (in de bibliotheek).
De deelnemingsprijs bedraagt 200 fr. voor de twee avonden. Vooraf inschrijven is verplicht (in de

jeugdbibliotheek voor 15 oktober).

voor alle informatie in verband met deze activiteit kun je terecht bij Rik vandenheede

te].41.59.78.

Ma een

2l



De Fovinciale Bibliotheek en Cultuurarchiefis gelegen te Sint-Andries, Provinciehuis Boeverbos, Koning
Leopold III laan 4l te1.40.34.34.
Deze bibliotheek verzamelt alles over West-Vlaanderen: boeken, ttdschriften, foto's, archieven,
postkaaÍen, enz....
In de PBC is tevens een groot fonds over de Eerste Wereldoorlog beschikbaar
De PBC is toeSankelijk tijdens de gewone diensturen.

DERDE WERELD

Beste Zuienkerkenaar.

HetN.C.O.S. ( Nationaal Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking) organiseen ook ditjaarde 11.1l.l l.-
actie.
Deze actie werkt op drie vlakken: informatiei politiek en financieel. Met een goed eyenwicht tussen
deze drie terreinen hoopt de 11.11.11.- campagne daadwerkelijk te kunnen meehelpen aan de oplossing
van het kolossale ontwikkelingsvraagstuk.

l1.1l.l l- Zuienkerke steunt dit jaar een project in her Afrikaanse Mali.
Voor de kansarmejongeren in Bamako (Mali) u orden altematieven uitgebouwd op het socio-economische
vlak, op vlak van opleiding, vorming en jobontwikkeling.
Belangrijk is dat ergeld wordt ingezameld voor kleinschalige projecten die rechtstreeks ten goede komen
aan de plaatselijke bevolking in de Derde Wereld.

Ook ditjaar worden er wenskaarten verkocht (4 voor 200 frank).
U kunt ook rechtstreeks een bedrag stoÍen op het rekeningnummer van 1l.l l.l l. via het hierbijgevoegd
overschrijvingsformulier'
Bedragen vanaf 1000 frank zijn fiscaal aftrekbaar.

WIJ REKENEN OP UW STEUN !!!

Medewerkers aan de financiële actie zijn steeds welkom en nemen het best contact op met de
verantwoordelijke van hun gemeente:

Zuienkerke:

Meetkerke:
Houtave:
Nieuwmunster:

Jeannine Samijn (tel. 4 l. 19.35)
MaÍine Van Loocke (tel .32.00.72)
Henri Cuypers (tel.32.00.72)

Ludwig Vanderbeke (tel.41.23.89)
Bernard Dejonghe (rel.41.50.66)

ll.ll.l1. vecht tegen onrecht....11.11.ll, vecht tegen onrecht
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SPORT EN VRIJE TIJD

Op zaterdag 14december 1996om 20u. richt de Zuienkerkse sportraad haaÍ lode sportkwis in, bestaande
uit 4 reeksen van l5 vragen en 3 praktische proeven.
Hierbij doen wU dan ook een beroep op de verenigingen om aan deze spoÍkwis deel te nemen. Iedere
vereniging kan per ploeg minimum 3 en maximum 5 leden afvaardigen.

De kwis gaat door in de cafeta a en de spoÍzaal van de gemeenteschool te Zuienkerke en de deelnameprijs
bedraagt 200,- fr per ploeg. De verenigingen kunnen zich met meer dan één ploeg inschrijven. Er zijn
mooie geldprijzen te winnen die ten goede komen aan de kas van uw vereniging.

Itll ic htingen en inschrijt'in gen :
Alain De Vlieghe
Nieuwe Steenweg 42
8377 Zuienkerke
te1.41.55.12

De Sponraad Zuienkerke is overgegaan van verenising naar $andelclub door zich aan te sluiten bij de
Vlaamse Wandel en Joggingliga.

Wie wenst lid te worden van de wandelclub kan contact opnemen met de voorzitter
Alain De Vlieghe
Nieuwe Steenweg 42
8377 Zuienkerke.
tel.41.55.42

Begin juli organiseeÍde het gemeentebestuur in samenwerking met Bloso, in het kader yan Zuienkerke
spo impulsgemeente /99ó, een kajakcursus voor beginnelingen.
Deze lessen vonden plaats in Polderwind en werden gegeven door een erkende lesgever.
De deelnameprijs bedroeg slechts 500 fr. vezekering inbegrepen.
16jongeren tussen de 7 en de 16jaar hadden gehoor gegeven aan deze oproep.
Het resultaat van I week training was het onder de knie hebben van de basistechnieken en het kennen
van de materialen, en last but not least een laaiend enthousiaste bendejongeren.
Een initiatief dat zeker voor herhaling vatbaar is.

Ahin De Vlieghe
Schepen Sport

23
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Na de lange rustpauze van de grote vakantie startte Vakantiegenoegens Zuienkerke op 16 september

opnieuw met een reeks turnlessen.

Deze lessen gebeuren in samenwerking met Bloso.

Iedere maandagavond van 19.30 uur tot 20.30 uur worden de spieren losgegooid onder de deskundige

leiding van een ervaren tumlera(a)r(es).
Deze lessen gaan dooÍ in de tumzaal van de gemeenteschool

Iedereen, mannen en vrouwen, is van harte welkom.

Rationeel Energie Gebruik ?

Ook voor u.
Als u het nlet doet vooÍ het geld,
waaÍom dan nlet voor het mllleu.

lmewo - Etectrabel

21



VERENIGINGSLEVEN

Op zondag 6 oktober werd te Houtave het nieuwe SinGAnlonius beeldje plechtig gewijd.
Het staat in een totaal vernieuwd kapelletje. een weLk van de gemeenteurbeiders.

Vooreerst was ereen dankfeest na de oogst. volledig veÍzoryd door de KLJ Oostende-Houlave en daaÍna

de zegening der velden.

Naar analogie met de voorslelling van de verschillendc ieugdverenigingcn zouden wij het prettig vinden
voor onszelf en voor de bevolking en nultig voor clke vcrcniging als zij zich ccns voorstclden !

Alle artikels zijn welkom. De publicaties van dc inzcndingcn wordcn wcllicht verspreid over de
verschillende edities.

2i
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POLITIE

De Vlaamse minister van Openbare Werken, VeNoer en Ruimtelijke Ordening heeft de politie opdracht
ge8even het parkeren ofstilstaan op halteplaatsen van tram en bus strenger te beteugelen.
Het K.B. van 1 .12.1975, houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer stelt duidelijk
in ztn artikel 25 2'dat het veÍboden is te parkeren op minderdan 15 meter aan weerszrjden van een bord
dat een autobus- oftramhalte aanwtst.
Adngezien het gebruik van het openbaar venoer recht evenredig is aan het gebrLriksgemak enan, aan
de veiligheid van de passagíers efi aafi kloktaste ijÍide , is het lan pinordiaal belang dat bussen en

lrams zonder vertraging hun passagíets kunnen opladen en afladen aan de daarvoor voorziene
accommodaties.
Aangezien het uitschrijven van PV's met een eventuele geldboete als sanctie zelden het gedragspatroon

van de overtreder wijzigt, geeft de minister aan de politie de opdracht bij parkeren op een bus- of
tramhalte, het voertuig te laten wegslepen en contact op te nemen met het parket voor eventuele
intrekking van het rijbewijs.

Op 12juli 1996 werd een city-bike te Oostende teruggevonden.
De city-bike is vermoedelijk het eigendom van iemand uit de gemeente Zuienkerke.
De eigenaar die een city-bike verloren heeft of deze ontvreemd werd. wordt daarom verzocht contact op
te nemen mel de polirie r an Zuienkerke.

GEZONDHETD

Op I I september kwam de heer Bart Lievens van de rijkswacht van Blankenberge een uileenzelling
geven over druggebruik en drugpreventie bij jongeren.

De tevredenheid over deze avond was zeer groot.
De aankondiging van deze avond in ons vorig nummer was echter niet heel duidelijk.
Om zoveel mogelijk mensen te laten genieten van die heel interessante informatie herhalen wij die
avond op 7 NOVEMBER 1996 OM 19.30 UUR in her gemeentehuis.

Iedere volwassene is er welkom, voor elke volwassene is deze avood nuttig. De uiteenzetting is niet
geschikt voor de jeugd zelf.
Vooraf inschrijven is noodzakelijk en kan ten gemeentehuize.

Wij hopen op uw aanwezigheid!

)6

J.S.

PARKEREN OF SÍII-STAAN

B!J JONGEREN



Het Belgisch instituut voor de Verkeersveiligheid heeft een brochure uitgegeven over de veiligheid van

kindcren in de wagen, de wetgeving, de zitjes, de tips.
Deze folder is te verkrijgen ten gemeentehuize.

Ziekenopppas

familiehulp christelijke mutualiteit brugBe wit-gele kruis

Wij zouden graag op uw medewerking beroep doen lWe organiseren ook in uw gemeente deze oppas

aan huis.

U bent sociaal gemotiveerd? Dan kan u ons ondersteunen in de uitbouw van onze snel groeiende dienst.

Ziekenoppas is een dienst actiefop het vlak van de thuiszorg. Wie de zorg op zich neemt van een zieke,
bejaarde ofgehandicapte, heeft vaak wat ondersteuning nodig.
De oppasdienst doet een beroep op vrijwilligers, zij krijgen vanuit de dienst een vorming aangeboden.
Het betekent een aanvulling bij enerzijds de familie die voor de zorg instaat en anderzijds bij de

professionele hulpverlening.
De vrijwilliger voorziet een zorgende aanwezigheid bij de zieke thuis en kan aÍhankelijk van de hulpvraag
een aantal taken op zich nemen zoals hulp bij verplaatsing in huis, begeleiding naar het toilet, ....
De vrijwiJliger ontvangt van de hulplrager een onkostenvergoeding van 90 fr per uur of voor een

nachtoppas 600 fr
Ziekenoppas is een samenwerkingsinitiatief tussen de ChristeJijke Mutualiteit, Familiehulp en het WiÈ
Gele Kruis.
Een dienst in uitbouw die steeds verder zoekt naar perso[en die zich willen inzette[ voor zieken
en gehandicapten, ook in uw gemeente.

--*--------------------

Wenst u zelf mee te werken als vrijwilliger ?

Naam :

Adres :

Tel :

o Ik zou willen meewerken in de dienst Ziekenoppas
o ik zou wat meer info.matie willen verkrijger rond de dienst Ziekenoppas.

Oelieve dit shookje te bezorgen aan de coördinator, J. Beuselinck, Oude Burg 19,

8000 Brugge. tel. 050/44.03.07

2:-
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o.c.M.w.

Het bestaansminimum is een sociale uiÍkering díe een minimum-inkomen
\oaarborgt oan personen zonder bestaansmiddelen ofwier
bestaansmiàlelen lager liggen dan de wettelijk vastgestelde bedragen.

Het bestaansminimum is het mínimum dat nodig is om te (over)leven. Het gaaÍ
dus niet otter veel geld, maar over net voldoe de.

Het werd ingesteld door de wet ra 7 augustus 1974.
Het OCMW staat in toor de toepassi g ran de wet.

WIE heeft recht op het bestaansminimum ?

. Iedere Belg - of onderdaan van een land van de EEG
- of staatsloze
- of erkend vluchteling

. die meerderjarig is : meer dan l8 jaar

. en zijn werkelijke hoofdverblijfplaats in België heeft. dit betekent:
- ofwel, tenminste de 5 laatste jaren voor de toekenning in België verbleven hebben.
- ofwel, gedurende l0jaar over het geheel van zijn leven

Hebben dus geen recht op het be.taanrmrnimum:
- minderjarigen die ongehuwd ofkinderloos zijn
- gastarbeiders uit andere landen dan de EEG-Iidstaten
- kandidaat-politieke vluchtelingen
Deze personen kunnen echter wel een beroep doen op de financiële steun in het
Lader van de OCMW-dien,,tr erlening.

(!) Pensioengerechtigden dienen eerst het Gewaarborgd inkomen voor Bejaarden aan te vragen. In principe
is dil hel/eltde bedrag als hel bestaansminimum.

VOORWAARDEN om het bestaansminimum te verkrijgen.

. Ontoereikende bestaammiddele[ hebben en niet in staat zijn deze te verwerven,
hetzij door eigen inspanningen, hetzij op een andere manier.

. Blijk geven van werkwilligheid, hetzij dit om gezondheids- of billijkheidsredenen
onmogelijk is. Het OCMW bepaalt hoe de werkbereidheid moet bewezen worden.
Dit gebeurt niet op dezelfde manier als de werkloosheidsreglementering (een werkloze
geschofit door de RVA, verliest dus niet automatisch zijn recht op
het bestaansminimum)

. Zijn rechten laten gelden op sociale uitkeringen.
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(!) Het OCMW kan de aanvrager verplichten om zijn recht op onderhoudsgeld te laten geldenjegens zijn
echtgeno(o)te, zijn ouders of kinderen.

Op welk bedrag hebje recht ? (index 0l/05/1996)
x gehuwden en feitelijk gezin (categorie I ) 2'7.341 h.lmaand
* alleenstaande met kinderen (categorie 2) 2'1.341 ft.lmaand
* alleenstaande (categorie 3) 20.505 frlmaand
* samenwonende (categorie 4) 13.607 fr;/maand

Hoe wordt het bedrag waaropje Íecht hebt vastgesteld?

. Geen bestaansmiddelen geven recht op het volledig be&ag

. Als je bepaalde bestaansmiddelen hebt, hebje recht op een bedrag datje inkomsten
aanvult tot op het niveau van het bestaansminimum (bv werkloosheid, ziekte-uitkering,
onderhoudsgeld, ,...) A lle bestaansmiddelen van welke aard of oorsprong ook worden
in rekening gebracht. Er woÍdt met jaarinkomsten gerekend en er zijn een aantal vrij-
gestelde bedragen voorzien :

- dit is het geval met de eerste 12.500 fr. - 10.000 fr - 6.250 fr (zie categories)
perjaar, maar ook voor de kinderbijslag, geboortepremies en de onderhouds-
gelden tvv kinderen, de eerste 30.000 KI, giften en hulp van instellingen.

Hoe wordt het bestaansminimum toegekend ?

Je dientje aanvraag schriftelijk ofmondeling in bij hel OCMW. waarje gewoonlijk verblijft. De aanvraag
wordt ingeschreven in een bijzonder,"girrer en er ['ordt een orrndngJrà?]rus overhandigd.
Op verzoek van het OCMW moetje verschillende formulieren invullen en ondertekenen
- een fomulier met alle inlichtingen betreffende je identiteit, de samenstelling van je gezin en je
bestaansmiddelen
- een verklaring dat je het OCMW machtigt om je inkomsten na te kijken bij de openbare besturen
(belastingen, ontvanger der registratie en domeinen, ....)
Het OCMW moet eveneens een veÍplicht sociaal ond€rzoek doen:
- de maatschappelijk werker van het OCMW stelt vragen oier de inkomsten, gezinssamenstelling, ...; zo
gaat hij na of de àanvrager recht kan hebben op het bestaansminimum.

Welke beslissing neemt het OCMW ?

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn moet ten laatste 30 dagen na de aanvraag een beslissing nemen.
De beslissing vermeldt:
- of het bestaansminimum wordt toegekend of geweigerd
- waarom het bestMnsminimum wordt toegekend ofgeweigerd
- bij toekenning; hoeveel, hoe en wanneer het bestaansminimum zal worden betaald.
- de mogelijkheid om beÍoep in te stellen, de beroepstermijn en het adres van de

arbeidsrechtbank.
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De beslissing heeft uitwerking op de dag van de aanvraag.
(!) De Raad voor Maatschappelijk Welzijn moet de aanvÍager horen indien hij dit wenst

Wordt het bestaansminimum teruggevorderd ?

Het OCMW kan het bestaansminimum NIET terugvorderen.
Behalve: - van de rechthebbende (indien bedrog, materiële vergissing of van bestaande rechten)

- van de echtgeno(o)t(e)*
- van de ouder(s) zolang de kinderen recht hebben kinderbUslag*
- van de kinderen, tijdens het verblijf van ouder(s) in een ziekenhuis*

* Enkel wanneer het b€lastbaar inkomen van deze onderhoudsplichtigen uitstijgt boven een grensbedÍag.

Voor meer inlichtingen kunt u steeds terecht bij de sociale dienst van ons OCMW.
Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke, fl 050/42.79.98

Antoine Perneel
M aa t sc hap pe I ij k w e r ke r

BURGERLIJKE STAND

UAN DE REVIERE EDDI, wonende te Gent . en ADAMS EaS, wonende te Zuienkerke, gehuwd op
26 apil1996.

VERHAEGEN CHRISTOPIIE. wonende te Nieuwmunster en VANDENVELDE CHRISIINË. woDende
te Nieuwmunster, gehuwd op 29 augustus 1996

UANHERPE MARC,vtonende te Lubumbasht en PIERLOOT IRIS, wonende te Zuienkerke, gehuwd op
14 september 1996.
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MEERSSEMAN MATTHIA,S, zoonde van Verllancke Hilde en van Meersseman Baudewyn, geboren te

Brugge op 14juli 1996

DERLIDDER SEBASTIMN, zoonde van Nachtegaele Sabine en van DeÍuddder Wim, geborcn te Brugge

op 25 juli 1996.

VEREECKE KILIAN, zoontje van Devolder Gwendolina en van Vereecke Luc, geboren te Oostende op

2 augustus 1996.

DEHAEMERS TOM, zoontje van Brouckaen Cathy en van Dehaemers Koenraad, geboren te Brugge op

10 augustus 1996.

BULTEEL ZANA, dochtertje van VeÍvacke Sandra en van Bulteel Bart, geboren te Brugge op I september

1996.

VANCAILLIE PAUL. geboren op 27 november 1961. en overleden te zuienkerke op 20 juni 1996,

echtgenoot van Dujardin Anne

DERUDDER MARCEL, geboren op I april 1933. en overleden te Nieuwmunster op 14 juli 1996,

echtgenoot van GaÍdin Cecilia.

DOSSEL-AERE ANDRE, geboren l7 februari 1948, en overleden te Gent op 27 juli 1996, echtgenoot van

Scheemaeker Linda

WIELAND LUCIEN, Eeboren op 6 januari 1925, en overleden te Nieuwmunster op 4 augustus 1996,

echtgenoot van Lenoir Femande.

DRIESSENS MARGUERITE, geboren op 10 mei 1908, en overleden te NieuwmunsteÍ op 13 augustus

1996. weduwe van Crombez Gustaaf.

JONKHEER JOOS DE TER BEERST FMNCOIS, geboren op 28 mei 1915, en overleden te Brugge op

25 augustus 1996

VAN AEI,DEWEERELD,ROGER, geboren I 5 november I 946, en overleden te Zuienkerke op 3 1 augustus

1996, echtgenoot van Vyncke Chdstine.

BOUSSY STEVE, geboren 24 februari 1984, en overleden te Gent op l2 september 1996, ongehuwd.

GHELEyNS MANUEL, geboren op I I maart 1972, en overleden te Zuienkerke op 17 september 1996,

ongehuwd.

3l

GEBOORTEN

O\/ERLIJDENS



DE VLIEGHE WENDf, geboren op 15 april 1977. en overleden te Houtave op 2.1 september 1996,

ongehuwd.

DE VLIECHE MEGCIE, geboren op l8 oktober 1985. en ovcrlcdcn te Houtavc op 24 septembeÍ 1996,

ongehuwd.

INCHELBRECHT GILBERT, geboren op 30juni 1935. en overleden te Houtave op 28 september 1996,

echtgenoot van Bohyn Myrna

VERMEERSCH DANIEL. geboren op 22 december 1963. en overleden te Houtave op 28 september
1996, ongehuwd

HENNECO GEORGETE, geboren op 28 maart 1928, en olerleden te Zuienkerke op 3 oktober I996.
weduwe van Delatere Gustaaf.

HAESEBROECK SIDONIA, geboren op 2 rnei 1902. en overledcn te Blankenberge op 2 oktober 1996.

ongehuwd.

Op l9juni waren Gerard Laukens en Elza Bode 50 jaar getrouwd.
GeÍard is een heel gekend tlguur in Zuienkerke: in 19,11 reeds werd hij genleentesecrctaris van
Nieuwmunster en in 1945 kreeg hij er Houtave bij.
In 1985 werd hij op rust gesteld. Elza en Gerard genieten nog dag na dag van hun pensioen en we hopen
dat ze dit nog lang kunnen doen I
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Op 10 september 1946 zeÍten Richard vandevelde en Maria Van Damme de grote stap te Zuienkerke.
Toen ze met pensioen gingen verlieten ze de hoeve Kleiem.
Ze verhuisden naar de de wijk "Vierwege", waar ze nog altijd wonen, orfingd door goede buren.

MENSEN VAN BIJ ONS

Veel mensen, die kort na de middag de Íacteurs een pint zien drinken in het stamcafé durven al eens

volgende woorden over de Iippen laten rollen: " amaai. hebben die mannen een leven: 't is pas middag,
en ze zitten al in de drank !"

Nieuwsgierig als we zijn, gingen we Johan Vanhove, sindsjaaÍ en dag facteur te Zuienkerke, opzoeken.

" Die mensen die dat zeq7en, veryete , .lat heÍ ro d alat uur voor ons al late a idalag is: als de meesten

zích 's morgens nog eens draaien in het warme bed, zijn wij al lonq in het getouvr".

De dagtaak van de postman begint om 4u15 als de wekker zonder pardon afloopt.
Om 5 uur is iedereen present in het postgebouw om de briefwisseling, de kanten en de weekbladen te
sorteren, een werkje dat ongeveer een uur in beslag neemt. Rond 6 uur kan Johan dan aan zijn eigen
werk beginnen: het neies op orde steken van de corespondentie voorZuienkerke. Hij moetdan ook nog
zijn administratie in orde brengen om dagelijks het postkantooropen te houden. Rond halfacht, acht uur
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begint hij aan zijn dagelijkse ronde, en van I I tot I 2 uur is het postkantoor in het Zuie.kerkse gemeentehuis

open. Daama moet de kas gemaakt worden, en na een korte ontspanning bij Margriet dient hij de

dagrekeningen binnen te brengen bij de Blankenbergse postmeester. Als alles klopt zit de dagtaak er
rond 14 uur op.

Je vraagtje soms af, hoe iemand van Blankenberge in Zuienkerke terecht komt als postrnan.

" Het zit een beetje in de familie, aldus Johan, grootvader Inckelberghe was reeds facteur in zuienkerke.

Na mijn geslaagd examen bij de post ik zat toen nog op de schoolbanken, - kwam ik in Knokke
terecht, en kort nadien mocht ik in Blankenberge aan de slag.

Die stadsÍonden lagen mij niet zo goed, zodat ik al te graag insprong als veNanger eerst van Georges

Amandels, dan van Wilfried De Coninck. Sedert 1976 ben ik titularis te Zuienkerke."

De meeste postmannen bedanken voor Zuienkerke, ook al omdatje vaste dienst hebt van l1 tot 12: het

openhouden van het postkantoor schept bijkomende verantwoordelijkheden, maar op het einde van de

maand blijft de wedde hetzelfde.

Johan heeft sedert 12 januari 1996 een nieuwe fiets. Legendarisch was zijn oud vehikel dat bestond uit
een kadet twee wielen en twee achterzakken. Remmen ofeen bel was iets watje niet moest zoeken op

ztn velo. Zo is het gebeurd dat iemand van het gemeentepe^oneel de fiets leende om vlug een boodschap

te doen, en tot zijn verbijstering ontdekte dat hij met beide voeten op de grond de snelheid moest afremmen
of anders kwam hij in l decor terecht.

"Ja zei Johan de dag nadíen: dat is een Íacteursfiets: ik wortl niet betaaLl on le remmen maar om te

De postbode op de buiten heeft een niet onderschatten signaalfunctie: hij is bij sommige mensen vaak

het enige gezicht dat zij in een etmaal zien. En hij brengt al eens geneesmiddelen mee, of een klein
broodje, soms is een koÍe babbel voldoende om een beetje zon te laten schijnen in de vaak verstikkende

eenzaamheid van mensen.

" Nu heb ikinhet gemeentehuís ee luxe bureau: hettas troeger wel eten anders: ik ben gesta in het
lokaaltje waar de veldwachters u aitÍe , lnet eefi slechte azoutstoof, die bijna geen warmte gaf, en

nadien verhuisde ik onder de trap. Maar toch werk ik gruag in Zuienkerke. De mensen kennen mij, ik
ken hen, en je hebt een soort band met de bevolking.

Je wordt verondersteld alle nieuwtjes te weÍen ek uít te drage , tuaar ieua)tjes zijn geen bríeven, zodat
jedaarheelvoorzichÍigmeemoetzijn.'tisaltijdverstandigerteluisterendanzelfteelteroddelen."

Johan kan veel anekdoten vertellen: tijdens onze babbel kwam er nu en dan een schalkse glimlach op
zijn lippen.

"De tijd dat we van 's morgens vroeg een druppel dronken, is allang voorbij: daarvoor is de

verantwoordelijkheid de laatste jaren te groot geworden. Mtn enige sterke drank is een pot koffie.

l4



Vroeger was dat wel even anders.

Een van mijn eerste plaatsen die ik in
Zuienkerke aandeed was bij Cyriel
Vené. Iedere morgen werd zijn gekookt
eitje en zijn boterhammetjes trouw
klaargezet door zoon André, maar van
zodra Cyriel mijn kop zag stond de fles
jenever klaar. En Cyriel dronk graag

eentje mee, zelfs al had hij zijneitjenog
niet vercrberd. Na een tijdje zei André
tegen mii: Johan, heb ie nog niets
geproefd aan de jenever... De lichte
smaak van de borel was mij wel al

opgevallen, maar uit beleefdheid zegt
een mens niets. Je moet weten. zei
André, vader kan er niet zo goed meer
tegen, en daarom vul ik iedere fles voor
een groot deel met water

Wijlen Cyriel is het nooit opgevallenl

Eigenlijk is er maar een schaduwzijde aan de job van facteur: de opeenstapeling van overuren en

verlofdagen: de zaterdag wordt de krant nog rondgedragen. Momenteel heeft Johan I 13 overuren op te
nemen en 24 dagen verlof: \\e zijn halfoktober. En je kunt bepaalde periodes echt geen vrijaf nemen:
iedereen ziet regelmàtig de facteur rondzeulen met zware vrachten, geladen als een ezel. Dat laatste
woord is uiteraard beeldspraak en slaat geenszins op dc persoon van Johan de facteur.
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Nicole Lacombe, Linda Suski en Wilfried Wyns hebben dit jaar elk afzonderlijk een succesvolle

tentoonstelling georganiseerd.

NlCOLE L\COMBE uit Nieuwmunster stelde vanaf 20juni tot l2juli haar werken tentoon te Kortrijk.
Haar werken vertonen een lyrische aparte stijl vol kleurpigmenten en stralen een zoeken uit naar een

poëtische en muzikale sfeer.

LINDA PATTY-SUSKI, eveneens uit Nieuwmunster bleef ook niet bij de pakken zitten.
Zij stelde haar werken tentoon in een vezekeringskantooÍ te Brugge en dit van 26juli tot l8 augustus.
Met haar eigentijdse stijl en de weeÍkaatsing van spiegeleffecten schept zij een sfeer van frisheid in een

design concept.

WILFRIED WYNS heeft naa-rjàarlijkse gewoonte. en dit buiten zijn alelier te Zuienkerke. tentoongesteld
in hel bekende Oud-St.-Jan kunstencentrum le Brugge.
De tentoonstelling was opgevat per thema, stijl en periode.
De architectorale omgeving paste voor 1007o bij zijn nieuw werk: internationale ontmoetingen of
referenties met grcte artieslen, exclusieve reisindruklen alternatief of realistisch maar eigentijds.

i
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AKTIVITEITENKALENDER

iedere maandagavoÍd is er turnen vanaf 19.30 uur tot 20.30 uur (uitgezonderd de schoolvakanties) in

de spoÍzaal van de gemeenteschool, ingericht door Vakantiegenoegens Zuienkerke

iedere maandag zijn er volksdansen in de cafetaria van de gemeente§chool van 14 uur tot l7 uur, ingericht
dooÍ KBG Zuienkerke

iedere dinsdagnamiddag in "Boldershof ' kaartnamiddag KGB Zuienkerke

iedere dinsdagavond vanaf2l u volleybal door VLM

wo€ísdagnamiddag (om de 14 dagen) kaaÍnamiddag in het spoÍtcentrum van Meetkerke voor leden

van de Bond der gepensioneerden van Meetkerke

iedere donderdagavond ping-pong in de gemeentelijke sportzaal

iedere vrijdagavond komt het koor van Nieuwmunster bijeen in de Sint-Bartholomeuske.k vanaf

19.30 uur tot 21 uur.

OKTOBER 1996

viida? 18 oktober 1996 zaahoetbal in de Valkaart om 22.00 uur
Vanhullebus tegen Boldershofboys.

zaterdag 19 oktober 1996 startavond vakantiegenoegens Zuienkerke
in de cafetaria van de gemeenteschool
grandiose spel- en kwisavond om 20 uur

zatedag 19 oktober 1996 Mehoni miniemen dames tergen Knokke om 13.30 u

in de sportzaal gemeenteschool Zuienkerke

zondo? 20 oktober 1996 Mehoni miniemen heren tegen Loppem om 14 u

Mehoni prov. heren tegen De Haan om 15.45 uur
in de sportzaal gemeenteschool Zuienkerke

zondag 20 oktober 1996 diavoorstelling door pastoor Debeuf in het
sportcentÍum van Meetkerke vanaf 14 uur

donderdag 2l oktober 1996 zaalvoetbal te Zeebrugge om 2luur
Boldersholboys tegen King Star

zaÍerdag 26 oktober 199ó Mehoni scholieren Heren tegen Oostende II om I I u
miniemen Dames tegen Wingene om 13.30 uur
miniemen Heren tegen Sijsele om 15 uur
sportzaal gemeenteschool Zuienkerke
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zo ílag 27 oktober 1996 Mehoni scholieren Dames tegen wingene om lzl uur
Mehoni prov. Dames tegen Nieuwpoort om l7 uur
sportzaal gemeenteschool Zuienkerke

zatedag 26 oktober 1996 Grote Mosselsouper in de Bommel te Nieuwmunster
z.ondag 27 oktober 1996 ingericht door de parochieraad

NOVEMBER 1996

zaterdag 2 owmbet 199ó voetbal te Meetkerke FC De Rese vanaf 15 uur

zondag 3 november 1996 Mehoni prov. Heren tegen Torhout om l7 uur
sportzaai gemeenteschool Zuienkerke

vrijdag 8 november 1996 zaalvoetbal te Zeebrugge om 21 uur
BoldershoÍboys teben A.S.B.

vijdag 11 novembet 1996 zaalvoetbal te Sijsele om 22 uur
Tempo Team tegen Boldershofboys

vrijdag 15 november 1996 Muggebetefuif in de cafetaria van de gemeenteschool

DJ: Tommy Verburgh
deuren: 20 uur
kaaÍen: 110 leden - l.l0 niet-leden
te verkrijgen bij leden JongeÍengroep

zaterdag 16 nowmber 199ó Mehoni miniemen Dames tegen Sint-Joris om 13.30 uur
Mehoni prov. Heren tegen Packo 3 om 20.30 uur
in de sponzaal gemeenteschool Zuienkerke

zondag 17 notember 1996 Mehoni scholieren Dames tegen Sijsele om 14 uur
Mehoni prov. Dames tegen Loppem om 17 uur
sportzaal gemeenteschool Zuienkerke

maandaq 18 november 199ó kooklessen door KVLV Nieuwmunster in de

Bommel om 19 uur
"Pompoenen in alle maten, kleuren en vormen".

maandag 18 november 199ó grootoudersfeest in de gemeenteschool

te Zuienkerke

dinsdag 19 nowmber 1996 zaalvoetbal Íe Zeebrugge om 2l uur
't FoÍtuintje tegen Boldershofboys
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roensdog 20 nowmber 1996 AlïeÍnene vergadering KBG Zuienkerke
in café Boldershofvan 14 uur
voordracht Luc Goutry volksvertegenwoordiger
over sociale zekerheid en pensioenen

tijdag 22 november 199ó jaarlijkse worstenkaaÍing KBG Zuienkerke
in café Boldershof vanaf 14 uur tot 22 uur

zaterdag 23 november./99ó jaarlijkse feestviering KBG Zuienkerke met

om 1l uur H.Mis daama feestmaal om l3 uur

zaterdag 23 november 199ó Mehoni miniemen Heren tegen Sint-Joris I om 15 uur
prov. HeÍen tegen Slovo om 20.30 uur
in de sportzaal gemeenteschool Zuienkerke

iondag 21 november 1996 groot sinterklaasfeest van de CM om 14 uur

in de spoÍzaal gemeenteschool Zuienkerke

vrijdag 29 not'ember 1996 kaaning in de cafetaria te Zuienkerke om 19 uur

inrichters : A-team

?r erda| 30 november.l99ó Mehoni scholieren Heren tegen Tielt om 1l uur

Mehoni miniemen Dames tegen Si.jsele om 13.30 uur
in de sportzaal van de gemeenteschool Zuienkerke

DECEMBER 1996

zondag I december 1996

maandag 2 december 1996

dínsílag 3 december 199ó

vijdag 6 december 1996

Mehoni scholieren Dames tegen Aarsele om l4 uur
Mehoni prov. Dames tegen Smahing om 17 uur
in de sportzaal van de gemeenteschool Zuienkerke

kookles KVLV Nieuwmunster in de Bommel
om 19 uur
"Calcium in de voeding: van groot belang"

Sinterklaasviering KBG Zuienkerke in zaal
Boldershof

Sinterklaasbezoek in de Vrije Basisschool te

Zuienkerke om 8.40 uur

zaalvoetbal te Oedelem om 22.30 uur
Leenhofboys tegen Bolderhofboys

39

vrijdag ó decenber 1996



vridog 6 decembet 1996 Bietenkopwandeling om 19 uur
veÍrek gemeenteschool Zuienkerke
ingericht door vakantiegenoegens

zaterdaq 7 december I99ó jaarlijkse hutsepot KBG Zuienkerke
aan huis besteld

zaterdag 7 december 1996 voetbal te Meetkerke om 15 uur
Transport De Rese

ttijdag l3 december 1996 zaalvoetbal te Zeebrugge om 21 uur
BolderhoÍboys tegen De Breydel

zaÍerdag 14 dece ber 199ó Sportkwis om 20 uur in de gemeenteschool
van Zuienkerke - ingericht door de Sportraad

4ondag 15 december 1996 Mehoni prov. Heren tegen Sint-Joris 2 om 17 uur
in de sportzaal van de gemeenteschool Zuienkerke

maandag 16 december 1996 leeÍlingen yan de Vrije Basisschool Zuienkerke
spelen hun kerstspel in de Sint-Michielskerk om
10.35 uur

dinsdag 17 december 199ó bloedgeven in de sportzaal van gemeenteschool
te Zuienkerke vanaf 16 uur

ttrijdag 20 december 1996 zaalvoetbal in Bloso Brugge om 22.30 uur
Astburg tegen Boldershofboys

zondag 22 decembet 1996 Mehoni prov. Dames tegen Leffinge om l7 uur
spoÍzaal gemeenteschool Zuienkerke

maandag 23 december 199ó KVLV Nieuwmunster in de Bommel om 19 uur
Kerstfeest

do derdag 26 december ,199ó Kerstviering KBG Zuienkerke in zaal Boldershof

vrijdag 27 december 1996 zaalvoetbal in Ballon Oostende om 20 uur
Café Den As tegen BoldershoÍboys
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JANUARI 1997

zo dag 5 januari 1997

tijdag l0 januarí 1997

zaterdag ll januari 1997

vrijd.tg 17 januari 1997

zate ag 18janua 1997

zondag 19 januari 1997

woetlsdag 22 jaludri 1997

vrijàig 24ja uarí 1997

zaÍerdaq 25 januari 1997

maa dag 27 januarí 1997

vrijdag 31 januari 1997

Mehoni Scholieren Dames tegen Hertsberge om 14 u

Mehoni prov. Heren tegen Tielt om l7 uur
in de sportzaal gemeenteschool Zuienkerke

zaalvoetbal te Zeebrugge om 21 uur
Boldershofboys tegen Recaro

Mehoni miniemen Dames tegen Loppem om 13.30 u

in de sponzaal gemeenteschool Zuienkerke

zaalvoetbal in de Speelman om 20 uur

Herbo liften tegen Boldershofboys

Mehoni scholieren Heren tegen E.Oostende om 1l u
miniemen Dames tegen Bredene om 13.30 uur
in de spoÍtzaal van de gemeenteschool Zuienkerke

Mehoni scholieren Dames tegen Sint Joris I om 14 u

prov. Heren tegen Bredene 3 om l7 uur

in de sportzaal van de gemeenteschool Zuienkerke

Open Deur in alle klassen van Vrije Basisschool

Zuienkerke van 8.40 tot 11.50 uur

ledereen is welkom

zaalvoetbal te Zeebrugge om 2l uur
BoldershoÍboys tegen VVAG Geeraerd

Mehoni miniemen Heren tegen Olva om l5 uur

scholieren Dames tegen Knokke om 16.30 uur

in de sportzaal van de gemeenteschool Zuienkerke

KVLV Nieuwmunster in de Bommel om 19 uur
"Eenvoudige massage geven en ktgen"
door Mevr. Fransoo

zaalvoetbal te Zeebrugge om 22 uur

Chiquita Boys tegen Boldershofboys

OPROEP À,4N AL DE VERENIGINGEN
STAUR ONS AW IAARKAIENDER

WII PUBI,ICEREN ZE GRATIS
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toor 1997 opaieuw

dit blad ia te vallea
l5 deceaber

. Reilar*o"al*4éudík |EET .

Naam:

Adres:

Tel.:

a) Wenst reclame te plaatsen in het Polderkrantje (prijs voor een gans jaar)

.l/1 blad

.l12blad

. 1/4 blad

. 1/8 blad

10.000 frank
5.000 frank
2.500 frank
1.250 frank

prijs kaft buitenkant: 12.000 frank
prijs kaft binnenkant: I 1.000 frank

b) betaald contant
betaald op rekening 091-0002590-97

c) voegt hierbij de volledige reclame
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Uw lening

rond in

20 minuten.

GGmcGnt laldl.t

Gemeentekrediet
BA§( VOF BONTE, PABDO
I (J Westkaoelse Steenweo 27

§l.i esao oi.rozElE (Brusóe)v Tel. 05d59 99 63 - Fax OS0/59 9í 86

Meetkerkestraat '14

8377 Zuienkerke
Tel. 05U41 28 06

domeskopsolon

CDICrD
dè dècker chonlol

kerkstroot 18 - 8377 Zuienkerke
telefoon 050/41 84 14

B |ffïTLEMEESTER
BV&qMNNEMER§BEOFIJF

OPENBABE en PBIVATE WERKEN

Grutul en wes.nkweitèn. AJbruak en riotéiqeerkzn.
Aanle$en ran opritkn, pa*iBs ., kra$éa,
tze.Èn yor st..Bld4, und ei te.Laklé.
L.eeftn en plaa\.n vtu .neaes .n s.ptkche putkn.

Oo.iandr.i..nEg 7l - AtZ Z(rEI{KEnKE.i{OUÍAVE
T.l, 05081 67 13 - Uoblbíoo. fi523 58 72 - T.t lu 050A1 02 At

Kopsolon domes en heÍen
zonnebonk

COIFFEURE YVETTE
SPECIALITEIT: SNtT EN BRUSHTNG

OPSTEEKKAPSELS

Tel. 050/54 45 79
Conodezenstroot 88

8380 Lissewege

Polderelectru
Bomain Liebaert-Willaert
Hee"vreg 20 - 8377 Zuienkerkè

Radio & TV technicus
OFFICIELE PHILIPS DEALER

Eigen hersteldienst: tet. 0SOE2 03 80

kan het niet.



-v
MELDINGSKAART

Het gebeuÍ maar al te vaak dat er iets defekt of beschadigd is.
Om dit op een ietwat vluggere manier op te lossen, is hier de meldingskaart.
KoÍom : waaneer bij u in de buuÍ de openbare verlichting defekt is, het wegdek beschadigd is,
riolen verstopt zijn, er muskusratten zijn, knip dan deze bon uit , r,l1l het duidelijk en volledig in en
stuur het op naar het gemeentebestuur, Kerkstraat 17, 8377 Zuienkerke.
Voor dringende gevallen kan u ook bellen naar de technische dienst op nummer 41.75.77 of naar
het gemeentehuis op nummer 42.70.48.

NAAM:

ADRES :

MELDING:


