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POLDERKRANTJE,okbbeT 1998

DÍiemaandelijks tijdschrift van het CollÈge van Bnrgemeester en Schepenen.
yl]n,ritu,oo,d.r/Àr rritt.r.t : lea r n nc 5n u i it t

R.nar/,.,n,d : 1,n,,,i' - tttttrt. f cdd, D'nn tt Àut"tt lt n'.1. 4r"r Mr/rii''

Dit tijdschrift lvordt Sratis aan de bevolking aan8eboden door het Cemeentebestuur

in samenwerking met alle adverteerders.

l&§gqÈ 3l ianuari, 15 april, 1i iuli, 15 oktobeÍ'
Ariilel\ zitn alti)d s,elkom.
uelieve,,c I m"and voor hel \ (r.chilnen binncr le hrerlScn.

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS

Gemeentebestuur Zuienkerke
Technische Dienst
OCMW

PWABIankenberge
Veldwachter
Rijkswacht
Brandweer De Haan
Elektrabel BlankenberBe
(ook voor de waterbedeling)
na de diensiuren

-12.70.48 (fax. 42.85.45)

11.7 5.7 t- lÍàx. 11,.7 5.7 7 )
42.79.98 lÍax. 42.67 .37 )
42.70..18 (woensda8namiddag)
129912
1270 48 lfax 41.96.96)
101of41.10.05
100 oÍ41.20.20
11.79.34

059/34.04.10

OPENINGSUREN GEMEENTEHUIS
Het gemepntehui.i.r.d.ÍewerldaBoPen \,irr 0 uurlol l2 uur
en de woen.dagnamiddàg \ ir 1'ltol l6.10uur.
Andere namiddagen is het gemeentehuis Secloten.
Op de tweede en vierde woèn§dag van de maand is het gem€entehuis

oDen tot 19 uur:
I i 

"n 
26 611669r, 2s nor embcr, o.n 2'1 dc,,rnber loqS c-r | 

-1 
en 27 jarrudr r loqo.

Het gemeentehuis zal gesloten ziin op maandag 2 november en woensdag
11nàvembeÍ 1998, vÍiidag 25 december 1998 en vÍirdàSl ianuari 1999.

OPENINGSUREN POST
Iedere werkdag van 11 tot 12 uur

OPÉNINGSURÉN BIBLIOTHEE(
Iedere woensdag r.an 17 tot 19 uuÍ
Iedere zaterdag van 10 tot 12 uur

OPHAALDATA HUTSVL L : RAADPLEEG UW AFVALK|LENDER!

OPENBARE VERLIC HTING DEFECT ? RIOOL VERSTOPT?

[AST YAN MUSKUSRAITEN 7

Verwittig de Technisclrc .lienst oÍhet ganeentelnis !



WOORDVOORAF

H];tt]s'I ]:\ Jt('H'I I\ OUDl' SPl'I,T,ING

Peetse kon geen schot over de hellin-

gen horen knaller! of hij moest hei

verhaal vertellen ult zijn verre ieugd
in deVlaanders, waarzijnouders een

boerderijtje en wat land pachtten van

een Baron. "]ongens, jongens toch, in

onze tijd 1..."

".Ja," zei Peetse "als de Baron het

wilde, dan moesten $,i,kunnen vlie'

gen. In de herfst kwam zijn bosi{ach-

ter op een avond zeg8en: "Morgen

,acht. Iedereen om acht uur dààr en

Werk of geen werk, om 8 uuÍ ston-

den wij daar Metveertig, vjjftigboe-

ren en boerenzeuns liepen wijdan in

Brote djen door bos en struik en wii

sloegen keuns en hazen en alles wat

poten en oren had wakker enjoegen

ze naaÍ de HeÍen die hun kaarsje uit-

bliezen met hun jachtgeweer. Wij

scheurden onze kleert wij zaten on-

der de moor, en als wij snavens moe

als honderdduizend man affiveerden

kregen wij vijfenzeventig centimesen

een glas bier En a1s wijondenlegeen

haasje meesnapten, zo tussendoor

was't niet veel minder dan een

bandietenstreek en klonk het vlug :

"VerhuizenÍ"

"Maar ze konden niet alles zien,"

lachte Peetse.

" Ensnavens was het groot bal op het

kasteel. En wij kropen door de hage

het park in en slopen naaÍ een van

die grote vensters. Iemand stond leer-

tjeen één vooréén wipten wijop zijn

handen en schouders en loerden eens

naar binnen. Veel licht en veel spie-

gels. Mannen in het zwart en vrou-

wen met veel stof vanonder en wei-

nig vanboven. En wij keken onze

ogen uit en verdrcngen elkaal om op

het leertje te mogen en nog eens te

mogen kijken."

" Jongens toch !" zei Peetse.

Gaslon Dutnez,

I



GEMEENTERAAD

Alhoewel er traditioneel geen ge_

meenteraad is tijdens de màandenjuli

en augustus, kwam de raad toch bii
een op 9 juli om Jill DemeesteÍ te be-

noemen als stagedoend veldwachteÍ.

In afidachting van de aanstelling van

een tweede veldwachter doet zii nu

integraal dienst in de interPolitiezone

Blankenberge - Zuienkerke, terwijl

Dirk of Alex als gedetacheerd rijks-

wachter verder de dienst uitmaken te

Zuienkerke.

Terzelfdertijd werd het mobiliteits-

convenant Eioedgekeurd, dat in de

toekomst de strategische plannings-

activiteiten zal regelen tussen het

Vlaamse Cewest en De Liin enerzijds,

en de gemeente Zuienkerke ander-

zijds. De intercommunale WITAB zal

dienaangaande een verkeersstudie

opmaken. Dat heefi in de toekomst

niet alleen zijn nut voor de aankoop

van schuilhuisjet maar ook voor de

aanleg van veilige fietspaden.

Op vraag van de heer Jacques

DemeyeÍewerd nog een motie Soed-

gekeuÍd in verband nlet de Íegiska'

tie perbedÍi,Í van de mestbank. Het

is de terechte vrees Lan de ledenvan

de gemeenteraad, dat ter gelegenheid

van de registratie perbedriif, een 500

ha niet meer zullen mo8en bemest

worden, zodat er.ioor \,ele landbou-

weÍs e€n uitzichtloze situatie Sescha_

pen wordt.

In deze zitting Saat de gemeenteraad

een engagement aan met het west-

vlaams lnstituut voor Huisve§ting,

kortweg de WlH, aangaande deaan-

koop van flats wanneer die een iaar

na datum van de voorloPige

oplevering onverko.ht blijven. De

Wih heeft namelijk de woning

Matthys opgekocht (gelegen in de

Nieuwe Steenweg tegenover de kerk-

muur) om er 8 flats in onder te bÍen-

8en.

Vervolgens buigt de raad zich oveÍ

2

het hoofdstuk gemeenteschool. Het

voorontweÍp noPens de uitbreiding

van de gemeenteschool wordt goed_

gekeurd, dit met het oog oP het ver-

lenen van de toelage door DIGO.

De ramingbedÍaagt 32.958.276 fÍank

BTW inbegrepen.

Op 14,uli 1989 heeft de Vlaamse Re-

gerjng beslist om de basisscholen

meer middelen te geven: het Tivoli

akkooÍd. Met die middelen kan een

leerkachteen aantal uren aangesteld

worden ter vervanging van de direc_

tie zodat hij beter zijn pedagogische

taak kan rer\ ullen.

\èrder Lleslist de gemeentelaad een

buitenge§'one toelage te verlenen

aan de Kerkiabrieklan Houtave t€n-

einde de dooFkapel verderte restau-

reren; ook de rekening van de keÍk_

fabriek \'an MeetkeÍke en de

begrotingsNijziging van de kerk-

Íabriek |an Zuienkerke en die van het

OCMI\ rLordt goedgekeurd.

ZITÏINC VAN 9IULI 1998

ZITTING VAN 27 AL 1998



Hier volgen de cijÍers

rekenlng keÍkÍobÍiek Meètkerke
onlvong§ien
uitgoven
oondeèl gemeenie Zulenkeíke
oondeel slod Brugge

begrolhgewlltlglng nr I OCÀ{W
oewone diensl
onlvongslen
uilgoven
soldo

begroHngswilziging keÍkíob ek Zuienkèlko
onlvongsten
uligoven
soldo

7ó3.000 lronk
ó35.430 Íronk
2700m Íronk

30000 frqnk

1.517.155 Íonk
1.517155 ffonk
0

I1.782.597 Ííonk
I 1.782 597 fÍonk
0

De installatie van " PIP", een compu-

iersysteem voor de politie in de ge-

meente Zuienkerke wordt algemeen

goedgekeurd

Verder neemt de raad kennis van de

kra.htlijnen van het veiligheidschar-

ter van het IPZ Blankenberge/

Zuienkerke.

Het werkings\.erslag van het

jeugdwerkbeleidsplan 1997 kijgt van

de raad de zegen.

Ook enkele aankopen worden goed-

gekeurd:

brandkast raming 20.000 frank

In de geheime zitting wordt Francis

Leman aanvaaÍd als aspirant-veld-

wachter

VooÍ de gemeentesahool worden en-

kele leerkachten aangesteld voorhet

schooljaar 1998-1999.

Tot slot wordthet nieuwe CAO voor

hetgemeentepersoneelunaniemaan-

vaard,

raming 30.000 frank

wagen voor de technische dienst

raming 700.000 frank.

IITF'ORMATTE

Vanaf 1 september 1998 is er een

nieuwe procedure voorde afgifte van

rcispassen van start gegaan.

De internationa le reispassen worden

niet langer door het gemeentebestuur

zelf opgemaakt, zodat de levertiid

langeÍ wordt.

Denormale levertijd woÍdt l maand.

Er is eveneens een spoedprocedure

voorzien van4 werkdagen (meerkost

450 frank).

(4 pasfoto's noodzakelijk)

Wijwillen er wel op wijzen dat deze

prccedure geldt voor de afgifte van

een nieuw Íeispas, een verlenging

van een reispas kan onmiddellijk

worden uitgevoetd.

3



NTEUWE TARIEVEN VANAF O1/09h998

EÍ bestaat een noodprocedure om humanitaire redenen (ongeval emstige ziekte, r'erd$,ijning of oYerliiden). De aan-

vraag dient te gebeuren bij de dienst PaspooÍten van het Ministede van Buitenlandse zaken, tel.02/501.87.51- fax.02/

501.89.06, in het weekend tel. 02/501.81.11

DUUR NIEUWE AANIT{AAC VERLENGING

wachttiid spoedprocedurc

I maand 4 werkdagen

1 iaar 750 Ít. 1.200 fr. 100 fr

5jaar 1.950 fr 2.400 fÍ.

Kind en Gezinbouwt aan een ei8en_

tijdse dienstverlening voor gezinnen

met jonge kinderen. Daarom oPent

Kind en Gezin vanaf 5 oktober een

regiohuis te Brugge. Het regiohuis

wordt de draaischiif van de seÍvice

in de streek, zowel voor de eigen

werking van Kind en Gezin als voor

verwijzingen naaÍ andere dienstvel_

leners en hulpverleningsinstaniies-

Aanstaande ouders en gezinnen met

jonge kinderen kunnen in het regio-

huis zowel telef onisch als persoonliik

terecht bij de verpleegkundi8e voor:

" fut maken lwijzigel van afiltraken t'oor

constll I o I it oÍ huisbezaek

* het il,r,ine ltu1inÍornlotie e adl)tes

* het ar|gen I)afi hu!1l)erlenhg en on'

dersleuning in gettal xan een crisissi'

tualie.

Vanuit het regiohuis bestrijken de

verpleegkundigen de regiovoorhuis-

bezoeken en consulten. Je kan im'

4

mers tien keer Sratis naaÍ een consul-

tatie komen met je kindje tussen 0 en

3 jaar. Zo verstrekken de regio_

verpleegkundigen preventieve zorg

op medisch, sociaal en peda8ogisch

vlak.

In de regio zijn er 7 consultatiebu_

reausl

- Dr Verhaeghestraai 3,

8370 Blankenberge

- St.-Maartensbilk 2, 8000 Brug8e

- Lange Rei 25, 8000 BÍugge

- Stadhuisstraat 31,

E301 Heist'aan-Zee

' Blanlenbergsesteenweg 212

6000 St-Piete6

- Gistelsesteenweg 524

8200 St.-Andries

- \loerkerkse steenweg 351,

8310 St.-Kruis

\boÍ meeÍ infokun ie op werkdagen

van 8.00 -16.30 uurooksteeds terecht

op de Provinciale Afdeling, Niklaas

Desparsstraat 12, 8000 BÍugge,

tel.050/3310 62.

Regiohuis : Steenkaai 36

BRUGCE

tel. 050/ 32 15 -11

Oper: elke werkdag van 9.00 tot 1l.l)il uur

Buiten de openingsuren kan je altijd een boo.lqchal' tnsPreken

op het antwoordaPParaat.



Elke derde zaterdag van de maand

kanmen zijn fiets laten merken in de

weÍkplaats van de technische dienst

van 9.00 tot 12.00 uur.

Dus op 17 oktobeÍ

21 november

19 december

l6januad

kan elke inwoner van Zuienkerke de

f iets gratis laten immatíiculeren.

EEN CEMERKTE FIETS IS EXTRA

BEVEILIGDII

Zaterdag 19 september ging de huis

aan huis verkoop door van plantjes

ten vooÍdele van

"Kom op Tegen Kanker" .

Ditwas de derde editie. de derdekeer

oP een schitterende dag I

De 500 bestelde planties weÍden door

15 ploegen van veÍkopers in minder

dan 2 uur aan de man (vrouw) ge-

bracht. De gemeente werd onderyer-

deeld in sectoren zodat werkelijk aan

elk huis werd aangebeld tot in het

verste hoekje van ons uitgestrekte

Zuienkerke. Wie niemand zag was

wellicht niet thuis, of to€h .... we

moesten stoppen $.egens

"UITVERKOCHT". Volgend jaar ne-

men we er een ietsie meer, want de

enthousiaste medewerkers staan eÍ

beteuteÍd bii als ze moeten stoppen

terwijl eÍ nog potentiële kopers wa-

ren...

Wie volgend iaar zijn steentje wil bij'
dragen in de verkoop is heel welkom:

100.000 Bef helpen binnenhalen in

minder dan 2 uur.

Voeljijer iets voor? Onze oudste ver-

koper was ditjaar 75, dejongste 9.le

ziet iedereen kan en mag verkopen

en is welkom. Om dit te bewi;zen ron-

den we de veÍkoop ooksteeds gezel-

lig afmet een drankje, in de zon, aan

de gemeentelijke werkplaats!

I. Sanijn.

il er!enboerderij
Citoo! Scitoetinge

Rechtstreekse verkoop van vers hertenvlees
Uit eigen kwekerij - Vrijblijvende inlichtingen

Scho€ringstraat 4 - 8377 Zuienkerke
lel :050/415106 Tel : 050/4122 of,

KOM OP TTGEN KANKER

5



SPECIALITEIT

gourmet . fondue . barbecue ' koud buflet
Ia het weekend: verse kip aan 'i spiÍ

STAGERIJ

EÍtilfi
Herman en Ingrid Van Kerrebrouck-Ve eye

Nieuwe Steenweg 60, 8377 Zuienkerke
ïel. 0t0/11 13 41

verkopeÍ mn Alfa Pig'vlees

het natuurliike stukie
vaakensvlees

gesloren op dondtrdrg
rn zondagnamiddaS

UVS

DORPWEG
8377 itE
À (0$) 32 15 00

I

lt'

KEERSEBILCK M,
Dorpspleifl 4 - Dudzele - fel. 59 91 88

Gevarieerd assoniment

Brood, koeken, gebrk

en pralines, alsook ruime keus

fijne chaÍcuterie en kaas

MEN BESTETX AAN HUIS

VooÍ AANLEG, RENOVATIE en
ONDEnHOUD van TUINEN

lftis LÍiGÍlO(l
TUIÍ{ARCH!TECT
. lékenen von oniwero en

beplont ngsplon
. Zooien von gozons
. Bep ontingswerken
. Plootsen von oÍsluillngen
. Leggen von tu npoden

vliendérhoog l0 _ 8340 líoeÍkeÍke _ Tel 050/50 l8 19

(

. groot assorliment huweliik- en geboortekaarten ' fotocopiedienst

- 8377 Zuienkerke - Tel.050142 43 44 -tax05014197 25

BROOD. EN BATiKÈT



OPEIVBARE WERKEN

De renovatle van de rioleÍing in het

Begijnhof te Nieuwmunster is onont-

beerlijk gezien de siechte staat van de

bestaande afwatering. De weg en het

pleintje zijn eveneens in een mindere

staat,

Om deze reden werd geopteerd om

een nieuwe riolering U 40 cm aan te

Ieggen in het midden van de rijweg.

Daarbij worden de bestaande huis-

aansluitingen opgevangen.

Deriiweg en het pleintje worden tus-

sen de Íooiliinen verhaÍd in hetzelÍde

matedaal, aangelegd in een V-pÍofiel.

Daarbij worden 9 afzonderli,ke

parkeervakken geaccentueerd. Op

het pleintje is het eveneens mogelijk

om twee plantvakken te integreren.

Materiaalkeuze :

- RijweB: paarse gebakken straat-

klinkers 200 x 100 x 62 cm

- Parkeervakken: mozaièkkeien van

het 4' foÍmaat

De aanbesteding had plaats op vÍii
dag 4 september en als laagste

inschÍiiver kwam de firma Haeze-

brouck uit de Jagerstraat 31 te 8200,

mits de prijs van 4.038.281 frank,

BTW en proefonkosten inclusief.

De aanvang der werken is rond be-

gin november gepland.

Er worden 50 werkdagen voorzien.

Belangstellenden, die de plannen

wensen in ie zien kunnen dit iederë

werkdag in het gemeentehuis tussen

9 en 12 uux

Op 12 augustus 1998 is aannemer

Beke uitStalhille gestart metde wer-

ken aan de Schoeringebrug. De aan'

nemingspdjs bedraagt 2.753.661 fr.,

BTW en algemene onkosten inbegre-

pen. Daarvan wordt door de bemid-

deling van de Nieuwe Polder van

Blankenberge 60 % gesubsldiëerd

door de Vlaamse overheid. De

uitvoeringstermijn is gebracht op 60

werkdagen.

Verschillende landbouwwegen in as-

falt werden vooÍzien van een

proÍileerlaag en daama een dubbele

sleÍ aa& dit om enl(ele veEakkingen

en barsten te herstellen en de wegen

te verbeteren.

Ook enkele dwarsduikers werden

vooraf vernleuwd.

De stÍaten die vernieuwd ziin, zijn

de Leeuwenstraat, Doelhofstraat,

Smisjestraat Bommelstraat, een ge-

deelte van de Copsweg, Heerweg.

SchoeringstraaL Voetweg en Blan-

kenbeÍgse Dijk NooÍd goed voor een

10-tal km.

Dit voor een totale prijs v an 6.922.894

fÍank (BTW incl.).

R. De CIerck

VERNIEUWEN BOVTNBOUW SCHOERIN6EBRUG
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BEGRAFENISONDERNEMING

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

BegÍiÍeni\olderEming Daiialrrtmier oFnde rTÀ èen mlaal

nÈu{ luieraÍium te labbele hnsrde Gnthleí'se!.

De familie Tatíio n mer dan l0 ia dÈÍ. mer eiPer IuNlirium.

ei8m hj[sageis m eiSm ercmmicmeeÍer\

dcln.ci 'er.rÍ' .d@Lr.r "i,4 b./e\du.{lmlÈ
vnsd o k4nnw, rning bijenkoiní {orc begmlerisoP

één mdaè1lïep1ar15 re kmmn gcbeutí B,jbu-qslitl'e begri,inA.

*i km in herIuBÍirium de \olhdis pLtrhd-qlrciddooÍran. Hel

Iumruiur be(hilto\tren luinrc onruigÍhaler e{
s-renparki,S

Bero€krr€n zÍn er dagelijks van

15 o. tot 16 u. €n ïan 17u30 tot 19 u.

Op zoÍdrg van l0 u. lot 11 u. 0f n. àlspraak 050/81 38 48

WIJ ZUN 24OP 24 UUR BIKEIKBAAR

oP Hf,T NR. 050/81 20 85

ABBÀ
verzekeringen

MICHEL BEIRENS
ERNA WITLEMS

Oostendse Sleenweg 92 - 8377 Houtove - Zuienkerke

te|.050/31 97 39 -Íox 050/31 1l 51

AIIE VERZEKER,NGEN . HYPOÍHECA/RE LEN]NGEN

AUÏOF'NANC'ÉR/NG . JONGERENPTAN

En voorol een vokbekwome service

Georges & Clara
SNAUWAERT.MEYNS
VogevuuÍslrooï )1. 8377 Zr enke e
Tel 050/31 49 47 - Fox 050131 l0 88

Georges & Filip SNAUWAERT
Beheer von londbouwgoedeÍen
Vogevuuísïroot I7, 8377 Zu enkerke
Tel.050/31 49 47 - Fox 050/31 10 88

ïX3,:Y=*t-"t'.i., ffi
Geo,ges e1 pete. S'1oJwoe_í LidAi-rÉ_
VogevLrurstroot 1 7, 831 I 7'J enkeke
Tel 050/31 49 47 - Fox 050/31 l0 88

bvba lJqCLA
Vogevuursïroot l7
8377 ZuienkeÍke
Iel 050/31 49 47
Fox 050/31 l0 88

Tee-Room
t Zendlopertje
Zeedjk
8380 Zeebrugge
Tel. 050/54 41 05



Zitting van de gemeenteraad van 20

mei 1998.

Voorontwerp verbeterinB van

landbouwwegen Loweg, Mareweg,

Oude We& Linzenstraai, vleugel van

Westernieuwweg en Langedorpweg.

Raming kostprijswerken op grondge-

bied Zuienkerke:

14.872.537 f rank totaal

waaNan8.271.000 frank subsidie van

de Vlaamse Gemeenschap (via de

polder)

aandeel van de Bemeente Zuienkerke

6.601.577 frank in plaats van

13.384.899 Írank zoals veÍmeld werd

in vorig poldeÍkranqe.

R. De Cbrck

MTLIE{.]

Tijdens dezeer succesvolle RoeÍeldag

opzaterdag 27 juni 1998hield Urbain

Neylinck, rattenvanger bij de

Nieuwe Polder van Blankenberge een

zeer leerrijke uiteenzetting over de

muskusrat. Hij heeft daarvoor een

brochure samengesteld, en die vin-

den wij zo interessànL dat wijhier de

belangrijkste delen zullen aÍdrukken.

Dat kan u helpen de problematiek en

de noodzaak van de verdelging van

de muskusrat beter te beBrijpen I

BEKNOPTE UITEENZETTING

VAN DE MUSKUSRAT.

De muskusrat is een knaagdier dat

voornamelijk in het $'ater leeft en

zich van andere knaagdieren onder-

scheidt door volgende kenmerken:
- 

Ge@icht: I à1,5 kg.
* Lichaam : heefl een lengte oan 28 à j5

* Slaarl: 2A à 25 cm lang, zijtlelitgs

dÍgeplat e bezel met hade harc
* Oren: zeer kott, bij a ieÍ zichlbaal
* Pels: dofikerbrui op de r11g ,u)ordl

grijs naor de onde*ant tran de buik Íoe.

* Poten: korte poorpotetl

lnnge achÍetpalefi net ztuemhatn

(geen zwenfi)liezefi)
* Cetu: scheiàt ee speciÍieke geu/ aÍ:

"musk s" ,,. oa door de ruMm.

De muskusÍat weÍd in 1905 inge-

voerd in Europa. Dit was het begin

van een alSemene overÍompeling op

gans ons continent,

In Belgiè werd in 1928 goedkeuring

gegeven voor de opÍichting van een

3-tal kwekerijen op de volgende

plaatsen: in de Kempen, in Hene-

gouwen en in Luik.

Reeds in 1930 werd de kweek van

deze dieren verbodery omdat er een

aantal muskusratten ontsnapt waren

en dit het begin betekende van "wild-

groei" in ons land.

In de jaren 50 werd de stijd tegen de

muskusrat aangebonden, omdat deze

diertjes enorme schade aanrichten

aan oevers, Sewassen en weiden:

dooÍ het graven van hun gangen en

holen richten zii schade aan aan de

oevers; zij et€n het liefst jong mals

groen en doen zich dus in het voor-

iaar te goed aan de gewassen
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(tarwe,gerst), maar in het najaar ook

aan maii, bieten en aardappelen en

tenslotte zijn zrj er soms zelfs oorzaak

van dat vee (paarden en runderen)

een poot breken door in een door hen

veroorzaakte verzakking te trappen.

Ze planten zich zeer vlug voott : zo-

dra de vorst veÍdwenen isbegint de

paÍin& en daar gaatookeen enorme

trek mee gepaard. We spreken hier

over de vroege lente (februari, maart).

De drachtduurt gemiddeld 29 dagen.

PeÍ koppel mag men rekenen op 3 à

5 worpen perjaar. met 7 tot ll jongen

per worp. Maar dejongen uitdeeer_

steen detweede worp be8innen nog

datzelÍde jaar op hun beuft voort te

planterL zodat hun vermenigvuldi-

ging nauweliiks te overzien is.

Vandaar dat veÍdelging meeÍ dan

nodig is. Hier\.oor beschikken we

oveÍ verschillende technieken : het

plaatsen van

" lokaasklemmen ( zie foto 1)

" fuiken (zie foto 2)

" gifwortelen op \'lotten ( zie foto 3)

Er $,orden du5 - en met aucces - heel

wat inspanningen geleverd om deze

schadelijke dieren te bestrijden I

Urbah Neyti ck

\i|tc Palder t)an Blankenberge

Het probleem werd dermate groot

dat wetgeving terzake nodi8 was :

volgens de wet is het de eigenaat de

huurder, de gebruiker ofpublieke- of

privaatrechterlijke persoon die ver-

plicht is over te gaan tot de bestrij-

ding van muskusratten zodra hij op

zijn teÍÍein hun aànwezigheid vast-

stelt of dezehem door een overheids-

persoon is gemeld. Voor de openbare

besturen in West-Vlaanderen zijn er

rcgionale comité's opgericht om de

t0

bestrijding van de muskusrat te(oór-

dineren. Zuienkerke valt onder: Re-

gio 2, regionaal comité Blankenberge.

Hieronder ressorteren, naast

Zuienkerke, ook volgende gemeen

ten : Bredene, Blankenberge, Ouden-

burg, De Haan, Brugge en Iabbeke.

Jaarlijks zijn er 2 vergaderingen olr

een goede samenwerking tussen de

diverse gemeenten, de Nieuwe Pol-

der van Blankenberge en de Provin-

cie West-VlaandeÍen te coördineren.



Er mag geen gemaaid gÍas gestort

worden in de grachtenofgrasbermen

Iangs de wegen.

Ditwordt aanzien als sluikstorting en

zal blj vaststelling beboet worden.

Er wordt nogmaals aangedrongen

ombokalen en flessen te ontdoen van

deksels of stoppen en uit te spoelen

vooraleer ze in de glascontainer te

werpen.

De Milieudie st.

Steeds vaker wordt aangetoond dat

8Íond- en putwater niet meer ge-

schikt is voor menselijke consumptie.

Toch zijn er nog veel gezinnen die

grondwater gebruiken in de huishou-

ding, dikwiils zonder een correct

zicht te hebben op de kwaliteit eNan.

Door het laboratodsch analyseren

van een staal kan op een doeltreË

Íende manier de kwaliteit van be-

paald grondwateÍ worden beoor-

deeld. Daarbij is hetnoodzakelijk dat

het nemen van het staalen hettrans-

port naar het laboratorium deskun-

dig worden uitgevoerd. Daarom

heeft dp watpÍdistrihutie-intercom-

munale IMWV waar uw gemeente

als vennoot bijis aangesloteÍ! samen

met haar leveranciet de Tussen-

gemeentelijke Maatschappij voor

Watervoorzlening TMWV, af spraken

gemaakt voor het nemen van

grondwaterstalen.

Hetis namelijk zodatTMWV meteen

regelmaat van ongeveer zes à zeven

weken, netcontroles uitvoe op het

grondgebied van de gemeente

Zuienkerke.De analyse zelf is gratis.

Voor aanvragen tot staalname kan u

zich wenden tot het gemeentebe-

stuur

Eind 1996 werden deemissienormen

voor huisvuilverbrandingsinstal-

Iaties grondig aangepast.

I\EO heeÍt hier progressief op inge

speeld.

Ongeveer één jaar na de effectieve

aankoppeling van de nieuwe rook-

gaszuiveringsinstallatie viert MO
de officiële ingebruikname van de

nieuwe zuiveringseenheid.

De tijdens het voorbije jaar geregis-

treerde meetgegevens tonen aan hoe

efÍiciënt het door FABRICOM gele-

verde zuiveringssysteem werkt.

Resultaten rookgas-
zuivèdngsinstallatie
t.v.B.o.

lor..
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IVBO positioneert zich hiermee als

één van de milieuvriendelijkste atuàl-

verwerkingsbedrijven in Vlaanderen.

De nieuwe rookgaszuiverings-

installatie heeft om en bij het half

miliard gekost en werd integraal

gefinancieerd met eigen middelen.

IVBO hoopt ook in de toekomst de-

zelÍde comfortabele investerings-

politiek, ingegeven door een voort-

durende zorg voor kwaliteit op tech-

nisch en ecologisch vlak te kunnen

aanhouden.

Een realistische pÍi,szetting en een

optimale benutting van de beschik-

bare verbrandingscapaciteit moeten

dit mogelijk maken.

Aansluitend op een goed uitge-

bouwde selectieve ophaling conform

de bepalingen van het afvalstofÍen-

plan heeÍt IVBO eveneens een eigen

groencomposteringseenheid ge-

bouwd met een capaciteitvan 20.000

ton. Een eventueleuitbreiding op ter-

mijn is mogelijk. De exploitatie werd

toevertrouwd aan de nv. COMPO-

BEL,

De composteringseenheid is opera-

tioneel sinds midden mei 1998. Eind

november wordt normaliter de eer-

ste compost afgezeefd. De voorbije

maanden werd ontegensprekelijk

aangetoond dat groenafval kan

gecomPosteerd worden op een

milieuteahnisah verantwoorde ma-

nier waarbij het percolaatwater voor

100 % hergebruikt wordt en geur- en

stofproductie tot een minimum her-

leid worden.

In dii verband kan gemeld worden

dat IVBO op dit ogenblik de eerste

SroencomposterinBseenheid is in

Vlaanderenwaar denarijping van de

afgewerkte compost onder een geslo-

ten aÍdak gebeurt.

Het voorziene gÍoenscherm (de eer'

ste bomen en heesters worden ge-

plani in oktober), de hoge keermuur

en de verzorgde arhitectuur maken

dat de groencomposteringseenheid

van IVBO nauweJijks opvalt op het

industrieterrein.

Wanneer alles loopt zoals gepland

kunnen de inwoners van de

intercommunale vànaf volgend jaar

Bebruik maken van compost gepro-

duceerd uit groenafval en snoeihout

van hun eigen tuin voor de verbete-

ring van de bodem van dezelfde tuin.

De bestuurders, de leidingen de me-

del\ erkers van I\tsO hebben vertrou-

l\'en in de toekomst van de

intercommunaleen stellenalles in het

rlerk om aan de Semeenten-venno-

ten en derden-aanvoerders van afval

een optimale service te verlenen.

I-ANDBOUW,

Doorhet provinciebestuurwordt een

inventais opgemaakt van de wild-

schade en de schade aangericht door

Alle informatie omtrent schade aan-

gericht door vossen kunt u melden

bij de milieudienst tel. 41.75.77 . Hie?

voor ziin speciale formulieren voor-

zien. De binnengebra.hte gegevens

worden dooÍgestuurd naar de dienst

Landbouw van het provinciebestuur

t3
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CULTUUR

Deze cultuuravonden omvatten een

rijk gevarieerd proBramma bestaande

uit instrumentale muzielg solozanS,

koorzang uit werken van beroemde

componisten, volksmuziek en

poèzie.De volgende mensen zullen

deze avonden optreden:

Frank Arnou is een fantastische

imitator

Poëzie wordt veÍtolkt door mensen

uit onze gemeente, die teksten voor-

dragen van Vlaamse enNederlandse

dichters. De veÍtolkers zi,n Ge€rt en

Minneke Poel§, Louisa Defossé,

Mariike Elst en Kamiel Lampaert.

Zuster Lu en Ginett€ Doom dragen

voor uit eiSen werk.

TÍudo, ClaiÍe, Stiin, Katelijne en

WouteÍ Verstraeten en TÍeesie

Sierens brengen volkmuziek op een

muzikale en zeer gewaardeeÍde

wi,ze.

Steven Poels speelt virtuoos enkele

korte werken van F Chopin en C.

Gershwin op de digitale piano.

Solozang wordt gebracht door

Philippe Vand€rvorst, Annemie

Velstraeten, Rob€Ít De Jonge,

Denise Blomme en Kamiel

Lampaelt.

Voorts worden door het koor de zeer

populaire nummers uit " De Lustige

weduwe" van Franz Léhar gezon-

geo " One" uit The Chorus Line, " It

ain't necessaÍily so "uit PorgyenBess

en "Hello Dolly".

De pianobegeleiding wordt verzorgd

door Hilmer Verdin, Steven Poels en

Annemie V€Ístraeten.

Verder verlenen MÀÍleen en Annie

Allemeesch en Ann en KatÍien

Rabaey van het Sint-Bartholo-

meuskoor van Nieu\lmunster hun

medewerking en ook erlkele koor-

Ieden van het N,ladrigalenkooÍ uit

Brugge.

Luc Poels ontrÍierF de affiches,

reclamefolders. tickets en is verant'

wooÍdelijk voor hei technisch ge-

deelte. Geert Poels \ ÈrzorBt de inlei-

dingen.

Dit alles kon renrezenliikt \rorden

met de sieun \'a n d e hePr Burgemees-

tet de gemeentesecretaris, de heer

Coethals |an de dlenst Financièn,

andere mensen van het gemeentebe-

stuur .... en de mede\rerkers-

Uitvoeringen op :

Vriidag 20lu /1998 MEETKERKE 20 uur Sportcentrum
yÍíjdag27IlL/199a NIEU\ MUNSTER 20 uur De Bornmel

Zatetdags /12l 1998 ZUIENKIRKE 20 uur cafetaria

Vrijdagllll2/1998 HOUTAVE 20uur'tMuzikantie
inkom 100 frank
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De Week van de Amateurkunsten

komt er ook in 1999 in heelVlaande-

Deze week van vrijdag30 apriltot en

met zondag 9 mei 1999 is de enige

week in Vlaanderen die zo leukis dat

ze TIEN dagen duurt !

Doel?

In Vlaanderen zijn honderd-

duizenden actieÍ in één of andere

kunstdiscipline. Zij hebben van hun

kunst geen beroep gemaakt. De

meeste van hen zijn lieÍhebbers, ook

wel eens amateurs genoemd. Allen

zijn zij door kunst gedreven en wen-

sen hun kunst te delen met een pu-

bliek. Tijdens de week van de

Amateurkunsten wordt in heel

Vlaanderen de schijnwerper ge-

plaatst op de amateurkunsten. De

amaieurkunstenaars treden samen

naar buiten methun artisiieke creati-

viteit en dynamiek.

Hoe en wie ?

Het concept is eenvoudig. Tijdens de

Week wordt elke groep, vereniging of

individu die in de amateursfeer be-

zig is, uitgenodigd om met een

publieksinitiatief naar buiten te tre-

den en dit te laten kaderen in de Week

van de Amateurkunsten.

De organisatie is voor rekening van

de initiatiefnemeÍ.

Deelnameformulieren zijn te verkii
gen op het CVA ofop uw gemeente-

bestuur (vanaÍ 1 oktoberl).

Het CVA neemt de coördinatie op

zich en staat in voor de landeliike

promotionele ondersteunings-

campagne via allerlei drukwerken,

een nationaal verspreide pro-

gramma-krant, media-aandacht,

Íadiospots of spots op de Íegionale

televisiezende$,...

Zin om m€e te doen ?

Trek uw artistieke vleugels aan en

durÍ te vliegen !Start nu met het uit-

werken van uw kunstzinnige dro-

men. Doe dii alleen, in groep, samen

met andere groepen, met de hulp van

uw Semeente, culturele raad, aaade-

mle, ...

Het kan allemaal.

Contacteer voor meer informatie en

voor deelnameformulieren het Cen-

trum voor Amateurkunsten -

Veeweydestraat 24-26 te 1070 Brussel

- de proje.tverantwoordelijkenNicky

Budts (02/555 06 03) en Eddy Frans

(02i 5s5 06 02)of

fax op het nummer 02/555 06 10

\\1j verwachten met plezier uw tele-

foontje, brief of fax.

Bloemenweelde

Ezelstrool I I I

8000 Brugge

Tel. & Íox 050/33 35 7ó

t5
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JEUGD

De vakaniie is weer voorbijen terwijl

deZuienkerkse jeu8d alweer metzijn

neus tussen deboeken zit, kijken wij

even ierug oP de vakantie.

Het SIF project vakantiewerking

voor de i€ugd in juli en augustus

heeÍt deze zomer al watmeer bekend_

heid verworven. Van de 24 geplande

activiteiten ziin er 20 eÍfectief door'

gegaan, evenwel met wlsselend suc-

ces. Vier activiteiten moesten worden

aÍgelastwegens te weiniginschrijvin'

gen.ln het totaal namen toch 36 ver
s.hillende jongeren deel aan één of

andere activiteit.

Als aÍsluiter van de vakantiewerking

werd een fuif ingericht, met als spe-

cial acteen optreden vanZ:, de rock-

formatie van eigen bodem.Z'1, Zed rn

het kwadraat staai voor de

Zuienkerkse Zotten en ze zijn met

vijf: Sieber Marly (zang), Jrirgen Van

Kerrebrouck (drummer), Kwinten

Niville (gitarist), Bart Dejonckheere

(basgitarist) en Frederik Van

Kellebrouck (gitarist).

Naast coveÍs sPelen ze ook eigen

nummeE in het Engels en het Neder-

lands. Het werd een spetterend op-

treden en de sfeer zat erin voor de rest

van de avond. De reacti€s van het

publiek waren duidelijk, dit smaakt

naar meeÍ !

Twee weken na het einde van de

vakantiewerkingstuurden we de jon-

geren een kort brieÍje met enkele

korte evaluatievragen omtrent het

SlF-pÍoject. We kregen van 23 jonge-

ren antwoord. Dank je well De reac-

ties op het SlF-project waÍen alge-

meen positief. De sportieve en avon-

tuurlijke activiteiten spraken de jon-

geren het meest aan.

Er is ook belangstelling voor activi-

teiten iijdens het jaar, met name voor

fui\.er! optredens, jongerenmeetin&

film en sport. De meesten zijn wel

geinteresseerd in een avonturen-

weekend in de AÍdennen.

Verder kre8en we van de jongeren

een aantal ideeën en suggesties voor

de vakantiewerlqngvan volgend jaar

waarvoor nogmaals onze dank.

lnspraak van de jongeren in hei SIF-

project vinden wij heel belangrijk,

daarom r\'ordt in de Bemeentelijke

bibliotheek een ideeënbus geinstal-

leeÍd. NÍetje ideeèn, \'ragen enz... kun

je ook altijd terecht bijlnez, op het 1'

\.erdiep van het gemeeniehuis, elke

zaterdag tussen 10 en 1l uur

Wie Zr aanhet werk rlilzien kan dit:

op vrijdag 13 november in de cafe-

taia van de gemeenteschool.

Dan organiseeri de Jongerengroep

Zuienkerke een \ÍOTTE\BAL.

Kaarten in roorverkooF 100 frank

Kaarten aan de deur 1:0 frank.

KaaÍten te Ierkrijgen bii alle leden

van de JongerengroeP.

Start::0.30uur. InlichiingenKatrien

Danneels rE 11.1.1.11

Allen doorheen lll

lrr: Coddris

tó
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In het kader van het SlF-project voor

de jeugd worden lessen zelfuerdedi-

ging georganiseerd.

Hakko Ryu - Iu Jutsu AII Style is ge-

baseerd op technieken uit verschil-

lende verdedigingssporten, her-

vormd en gericht op ontspannen aan

sport te doen, zonder prestatie-

plichten. Lesgever is Jacques Bultinck

van de Fuyi Ya'ma-club van

Blankenberge.

Wiezin heeÍt in een Bratisproefles is

steeds welkom in sportkledij, zonder

schoeisel.

De lessen starten op woensdag 21

oktobeÍen Baan wekelijks door in de

sportzaal van de Bemeenteschool van

19.30 tot 21 uuÍ.

Voor 1iaarbetaal je 3000,íanI cursus-

geld.

Op zondag 8 november organiseert

Scoutsgroep " De PoldeÍwolven" en

het oudercomité in en Íond Nieuw-

munster - dorp eenspeiterende spel-

namiddag. DE SLAC OM NIEUW-

MUNSTER wordt ingezet om 14 uur

aan De Bommel en duuri tot 18 uur

Iedereen is welkom, zowel de jeugd

als de ouders. DaaÍnaast is er ook de

voorstelling van het jaarthemai

"Craag gedaan" en krijg je alle infor-

matie over de scoutswerking in't al-

gemeen. Allen daarheenl

Ltlichtiqen bij Marie-A n Kempinck:

i,11.65.87

Lldit:ig Vonderbeke: n 41.23.89

Onzejeugd heeft deze zomer (bijge-

brek aan locatie, omdat het Bemeen-

tebestuur nog wàcht op debouwver-

gunnin8 van "de ahalet") ondeÍdak

gezocht in het schuilhokje op het

gemeenteplein-

Omdat - waar,e ookhuishoudt- moet

onderhouden worden, besloten zij op

zekere dag met vereende kachten het

bushokje te kuisen. Zozieje maar, dat

belooft voor het onderhoud van hun

eigen toekomsti8e chalet.

Wi, ontvingen een bdef van Tamara

Vàndendriessche (10 jaar) uit
Zuienkerke, waaÍuit blijkt dat zij zich

nooit verveelt. lnderdaad, als we de

activiteiten van deze bezige bijover-

loper! heeft ziieen brzonder gevuld

agenda : zij volgt danslessen in meer-

dere disciplines, volgt muziekles en

speelt saxoÍoon, ze gaat naaÍ de

kunstacademie waaÍ ze knutselt, te-

kent en schildert. We danken haar

voor haaÍ brief, wensen haar veel suc-

ces toe en hopen dat ze later, als ze

groot zal zijn, van haarhobby's haar

beÍoep zal kunnen makenl
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Na 17 iaar speelpleinwerkjng op

Zuienkerke heeft het beshru! voor de

staÍt van het groot verlot zich twee

skeelerrampen aàngeschaft.

Die werden geplaatst op de koer van

het sportcentrum in Meetkerke, zo_

dat de grootsten zich daar volledig

konden amuseren.

Vanaf de eerste dagen waren ze er

actief om hun kunsten te demonstre-

ren (mits enkele kleine breuken).

Ook allerhande knutselmateriaal

werd aangeschaft om in geval van

slecht weer zich actief bezig te hou-

den. Er werden ook activiieiten bui-

ten hei spoÍtcentrum Beorganiseerd

zoals het optreden van twee clownt

zwemmen en rolschaatsen in het

Boudewijnpark en enkele bezoeken

aan het speeldorp in Lapscheure.

Voor het eeÉi dit jaar werd er een

contract afgesloten met de vervoers_

maatschappij De Lijn om de kinde-

ren dagelijks van Zuienkerke naar

Meetkerke en teru8 te vervoeren.

Juli was Boed voor een gemiddelde

van 91 knderen per dagen in augus-

tus waren ergemiddeld 78 aanwezig.

Topdag was 128 kindercn.

Er is opnieuw speelpleinwerking ge-

durende de herfstvakantie van maan-

dag 2 november tot en met vrijdag 6

november 1998.

Na het opruimen van de speelplein_

werkin8 na het groot lerlof zijn er

veÍschillende kledingstukken achter-

gelaten door de kinderen.

Aan de ouders \{ordi dan ook ge-

vraagd deze zo spoedig mogelijk af

te halen bij Marleen Caelenberghe en

dit na telefonische aispraak tel.

31.19.21.

De l,oorzittet

R. De Clelck.

Je bent geboren in de jaÍen 1983,1982

of de jaren voorheen, ie wil nieuwe

mensen leren kennen, je wil in
groepsveÍband deelnemen aan acti-

viteiten, je bent het beu de vijdag-

avond voor de buis te hangen, je wil

eens iets anders in je leven, dan heb-

ben wiide oplossing voor jou:

KLJ-UITKERKE

Dévereniging die de sleur breektvan

zowel studerende als werkende jon-

geren.

Ëen overzicht van onze activiteiten :

Night oÍ the promt skiën, schaatsen,

t8

paintballshooten, quiz-avond, Íilm'

avond, indooÍ-caÍtin& muzikaal pak-

ket, kerstfeestje, Sinterklaasfeestje,

kamp, bowlen, muurklimmen,

dodekiekenmanillenkaarting, spori-

feesten, dag'...

Kom met ons kennis maken op vÍij-

dat 9 novembeÍ1998 vanaf 20u30 in

de caÍetaria van de gemeenteschool

te Zuienkerke.

Voor veÍdere inlichtingen kun je te-

recht bijhet bestuur:

Filip Lagrou, Nieuwe Steenweg 49,

8377 Zuienkerke, tel. 050/ 41.54.25

Ioeri Haegebaert, Blankenbergse

Steenweg 355, 8000 Brugge

tel . 0501 31.69.73 of 075197.25.68

Henk Knockaert, Schaapstraat 68,

8370 Blankenber8e, tel. 0 50 I 42.97 .20

Shirley Hessens, ir_eimanstraat 40,

8377 Zuienkerke, tel. 050/ 31.68.06

Kurt Vandenbussche, Stationsstraat

84 8.t90labbeke, tel. 050 / 81.19.53

Kathleen DeryckeÍ Nieuwe Steen-

weg 8Z 8377 Zuienkerkq

tel.050/ 41.90.75

Nathalie Van Assche, Lindenhof 18,

8377 Zuienkerke, tel. 050/42.84.88

bestulÍ KLI
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Zotwdog 14 noverrber 10 u-12 u

in De Bonrreí te Nieuwrnrnster

o

I

Een beurs woor olle thuiszorgdiensien octieÍ op onze gemeente
zich voorstellen. Een orgonisoïie von heï OCMW Zuienkerke I

grotis inkom - grolis busveÍvoer - d O5Ol42 79 98
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Cea.hte Zuicnkerkenaar.

ln het kader van het Sociaal Impuls-

fonds lcgde het OCM!V van

Zuienkerke een uitdrukkeliike klem-

toon op info, coördinatie en begelei'

ding in de thuiszorg. Daarvoor nam

het OCMW halftiids een extra maat-

schappeliik werkster in di enst.

Isabelle Vanhaecke belichaamt nu

binnen de sociale dienst van het

OCMW de klemtoon naar die thuis-

zorg toe. Het wordt een aandachtri'

punt dàt niet meer weg te denken is.

Thuis blijven wonen, in de veÍ-

trouwde omgevin8, blijft inderdaad

een terechte wens, Soms drinBt extra

zorg zich op indien bepaalde activi-

teiten moeilijk woÍden. Deze zot!
omvat heel wat aspecten. Verschil-

lende organisaties nemen die zorg op

zich met teÍechte beroepskrvaam-

heid. Weten tot welk€ oÍganisaties

men zich kan richten, is een eerste

stap om er tijdig beroep op te doen.

Daarom stelde het OCMW een bro-

chure samen om alle thuiszorg-

diensten - actief op het Brondgebied

Zuienkerke - voor te stellen. Dit is

een eerstebÍochure in een reeks van

drie waarin belangriike aandachts-

punten rond 'zorg thuis' aan bod ko-

U mag de bÍochure'Thuiszoíg-
àipn.tel in ZuienkeÍke' in het week-

end van 14 novembeÍ 1998 in uw

brievenbus verwaahten.

Samen met de brochure ontvangt u

ook een meegestuurd mapje, prak-

tisch opgevat met memo-flap; om

echt te gebÍuiken. Daarin is extra

ruimte voorzien om de nog volgende

brochures rond dit thema te bewaren.

Op zaterilag 74 ,toítembet 1998 oÍga-

niseeÍt het OCMW ook een iÍlo-
bears thuiszorg.

Thuiszorgorganisaties stellen hun

diensten voor die ze op onze ge-

meente aanbieden.

Iedereen is uitgenodigd. Nlobiliteit

zou voor het bezoeken van de beurs

geen probleem mogen zijnl Wij zor-

gen voor gratis Ier\'oer met de

gemeentebus. De organisaiie en uur-

regeling van de bus wordt rermeld

op blad hiernaast. Daarnaast rvilhet

OCMW ook een soort càr-pooling

coórdineren.

Een unieke kans dus om de rers.hil-

lende thuiszorgdiensten in Zuien-

kerke beter te leren kennen.

Ik hoop oprecht dat dit OCMW-ini-

tiatief heel wat inwoneÍs ten goede

mag komen.

welzijn thuis, zeker ook een OCMW-

zoÍgl

Vaar:i|IÈr OCMW Ztie ketke,

Bernord De longhe

20



TÈIUISZORGBEURS 14 NO\/EMBER 1998
DÉ BOMMEL NIEUWMUNSTER

VAN 10 UUR TOT 12 UUR

Volgende diensten zijn aangeschreven met de vraag om mee te werken aan de beurs voor Zuienkerke:

Centrum voor Thuiszorg Bond Moyson, Familiehulp, Familiezorg West-Vlaanderen, Kind en Gezin, vzw Oppat

Palliatieve Zorg Noord - lvest-Vlaanderen, Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap, Solidariteit voor het Gezin, Vlaams

Neutraal Ziekenfonds, Vlaamse Liga tegen Kanker en Wit-Cele Kruis.

ORGANISÀTIf CRATIS VERVOER NAAR/VAN DE INFO.BÉURS THUISZORG

Om$,ille van praktis€he regelingen vragen wiju om de sociale dienst van hetOCMW (.050/42.79.98) te verwittigen

indien u gebruik h'enst te maken van de gemeentebus . Dit uiterliik tegen donderdag 5 november 1998, met naam en

gekozen opstapplaats.

OPSTAPPLAATSEN + UURRECELTNCEN

Zuiefiketke
*Vagevuurwijk

* gemeenteschool

Meetkerke
*sportaentrum

Houtol|e

'kerk

*info-beurs

-BegijnhoÍ

9u15

9u30

lerugkofist

12u30

12u15

9u15

10u00

11u15

11u30

10u20

10u15

llu15

11!rl0

U kunt natuurljjk gerust afspreken met andere inwoners om gezamelijk te rijden (formule car-pooling). Wie geen

vervoer vindt door omstandil4heden kan de sociale dienst tegen uiterlijk donderdag 5 novernber 1998 verwittigen.

Die zorgt ervoor dat er een bereidwillige chauffeur wcrdt gevonden.

2t
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LOOPBAANONDERBREKING VOOR THUISVERZORGERS GOEDGEKEURD!

Op 8 september 1998 verscheen in het

Belgisch Staatsblad het "Konjnklijk

besluit van 10 au8ustus 1998 tot in-

voering van een recht op loopbaan-

onderbreking voor bijstand of verzor

ging van eenzwaar ziekgezins- offa'

milielid. Ditbesluit ging van kracht

op 1 oktobeÍ 1998.

Dit besluit betekent concreet dat

werknemers in de pri\,é-sector het

afdwingbare recht verwerven om

hun arbeidsloopbaan te onderbreken

voor het verlenen van thuiszorg aan

een ziek of gehandicapt gezins- oÍ

familielid. Loopbaanonderbreking is

ookmogelijkom vooriemand te zor-

gen waarmee men niet samenwooni,

maar dan wordt een familieband tot

de tweede graad vereist.

In ruil krijgt men in de privé-sector

een maandeliikse onderbrekings'

vergoeding van 20.000 fr. voor een

volledige loopbaanonderbreking

(max. 1 iaar) en 10.000 fr. voor een

half tijdse loopbaanonderbreking

(max. 2 jaar); andere vormen van

deeltijdse loopbaanonderbreking (1 /
5,1/4,1/3) zijn ook mogelijk en de

vergoeding is dan in verhouding

hiermee. ln de openbare sectormoe-

ten de vergoedingen nog worden be-

paald.

De aanvraag moet schriÍtelijk en aan-

getekend gericht worden aan de

werkgever vergezeld van een me-

disch attest van debehandelende arts

. Hieruit moet blijken dat de werk-

nemerzich bereid heeft veÍklaard bii-

stand of verzorEin8 te verlenen aan

een zwaar zieke persoon en waarbjj

de afts oordeelt dai elke vorm van

sociale, familiale of emotionele bii-

stand of\.erzorging nodig is voor het

heÍstel.

In een bedrijf met minder dan 10 per

sonen is het recht niet aÍdwingbaar

en han8t het afvan de goodrvill van

de werkgever, Voor personen te-

werkgesteld in bedrijven met mindeÍ

dàn 50 werknemcrs kan demaximum

periode van 1 jaar voltijds of 2 jaar

halÍtijds loopbaanonderbreking her-

leid worden tot de helft indien de

weÍkgever hiertoe schriftelijk de or-

Banisatorische reden kan doorgeven.

Voor meer inlichtingen kuni u zi(h

richten tot de RVA (Rijksdienst voor

Arbeidsbemiddeling), dienst loop-

baanonderbreking, Koning Albert I-

laan99,8200Brugge, 8050/38.06.90,

aontactpe$oon: Ceert Demevere.
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ONDERWTJS

l,\HT ?

Het Trveedekansonderwijs (TKO) is

Nliddelbaar Onderwijs voor volwas-

\\AAROM ?

Het bereidt U voor op de examens

voor de middenjury tot het behalen

\.an een diploma lager oÍ hoger se-

cundair onderwijs.

WIE ?

Iedereen tussen 18 en 88 jaar werk-

lozen en werkenden.

WELK DIPLOMA ?

Cetuigschrift van de tweede graad en

diploma Hoger Secundair

INLICHTINGEN EN INSCHRUVIN-

CEN ?

Tweedekansonderwijs

Rijselstraat 5, 8200 Brugge

tel. 050/384 389 (in de voormiddag)

CURSUSSEN VAN WUZER IN

BLANKENBERGE

De meeste cursussen zijn zowel

's avonds als overdag.
* lessen van 25 uur
* alle cuÍsussen zijn gratis
* je mag geen verdere opleiding ge-

volgd hebben
* enkel vooÍ mensen die niet meer

schoolplichtig zijn

* 
ie leert in een gezellige sfeer en in

een kleine groep
* er is vriistelling van stempel-

controle
* inschrijven kan het hele jaar door

Lezen en SchÍijven

1 maal per week

Rekenen

1 maal per week

Nederlands voor anderstaligen

vanaf 2 maalper week

Alles over de Euro

1 maal per week, voor 3 weken

Inschriiven is zeer eenvoudig:

gewoon bellen of langskomen

CollaertMansionstraat 24

8000 Brugge, tel. 34.15.15

BIBLIOTHEEK

De bibliotheek is een unieke plek

voor kinderen om boeken te leren

kennen. Er is een ruim assortiment

hedendaagse kinder- en jeugdboeken

voorhanden die ze rustig kunnen be-

kijken. Deskundi8 personeel kan hen

informercn over de nieuwste titels,

vragen beantwoorden, advie§ geven.

Bovendien wordt er ook heel wat

aandacht besteed aan een kind-

vriendelijke plaatsinE van de mate-

ialen. Het nieuwe ZIZO (zonder in-

spanning zoeken) plaatsingssysteem

is hiervan een vooÍbeeld.

Om het zoeken van inÍormatieveboe-

ken vlotter te laten verlopen werd het

plaatsingssysteem voor de weet-

boeken in de jeugdafdeling verder

verfijnd. Alle boeken kegen nieuwe

boeketiketten. Nieuwe boekblok-

stroken en een overzichtsbord zullen

het zoeken van informatieve boeken

makkelijker maken.

Wellicht wordt het even wennen aan

deze nieuwe "look", maar met dit

aangepaste plaatsingssysteem moet

het zoeken naaÍ informatleve ,eugd-

boeken nog kindvriendelijker wor-

den.

ZIZO, bij het eerstvolgende bezoek

aan de jeugdaÍdeling zullen weet-

boeken "zonder inspanning " kuÍnen

gezocht worden.

23
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Uit onderzoek blijkt dat de basis voor

het leesgedrag al heel vroe8 wordt

gelegd. Via het boek ontvanBt het

jonge kind heel wat positieve pik-
kels, zowel naar weetgierigheid als

naar betere leesvaardigheid toe. fe

leert je kind best al op peuter- en

kleuterleeÍtijd omgaan met boeken.

De jeugdbieb isuiteraard deplaats bij

uitstek waaÍ je geschikte boeken voor

ie kind vindt. Je treÍt eÍ een ruim as-

sortiment mooie peuter- en prenten-

boeken en eerste leesboekies aan.

Vertellen, voorlezen, versjes opzeg-

gen,liedjes zingen... het hoort er al-

Iemaal bij en je oogappel zal er met

volle teu8en van genieten!

Komeens langs en laatje kind gratis

lid worden van de jeugdbibliotheek.

]e kunt er tevens kosteloos die

aantrekkelijke,vaak prachtig gei'llus-

treerde voorleesboeken ontlenen.

Zetje zesiarige de stap naar hetzelf-

standig lezen? Geen probleem : er

staan tal van leuke eerste leesboekjes

klaar, met aanduiding van het lees-

niveau. De leesniveaucode zalje hel-

pen bij het kiezen van het gepaste

boekje voor jouw "prille studenqe".

Tot binnenkort in de ieugdbiebl

Alle ledenvanaf 14iaar kunnen in de

bieb inteÍnetten voor 50 bef. per half

uur E-mailen behoort nu ook tot de

mogelijkhed€n. De nodige uitleg

woÍdt gÍaag gegeven aan beginnende

surfers,

VOLWÀSSENEN

ROMÀNS

Lazarus kind

Wolvenlus

INFORMATIEVE BOEKEN

Afrodite

KINDEREN

LEESBOEKEN

Vrijgevochten

De poorten van Atlantis

Eigen rechter
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RobeÍt Mawson

Nicholas Evans

Isabel Allende

Thea Beckman

Patick Lagrou

Jan Terlouw
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Bloedband

Feest in de abdij

Wat de \rind in Ellens oor fluisterde

Geen weg terug

WEETBOEKEN

Kan ik kouwen met mama? vragen van en voor

kinderen oveÍ Íelaties.

Hoeleel kost een olifant? vragen van en voor

kinderen oveÍ de dieÍentuin

Salamandertsnoeken en andere slootbewoneÍs

Mijn ponyboek

De gids voor dejonge sporter

PieterAspe

Marc De Bel

Brigitte Minne

Katrien Vervaele

Leen Van Den Berg en Beatrijs Peeiers

Dirk Musschoot

Frank Buissink

Louise Pritchard

Ser8e CeuéÍn

DERDEWERELD

1.11.11.11. pakt onrecht en uitbui-

ting aan.

2.Géén druppelop een hete plaat!

3.11.11.11. werkt aan resultaten op

lange termijn

4.11.11.11. denkt mee met de men-

sen ter plaatse

5.11.11.11. is niet naièf

6,11.11.11. zet het beleid onder druk

7. 11.11-11. heeft speciale aandacht

voor vrouwen, mensrechten en

milieu

8. 11.11.11. moet onafhankelijk blii

9.25.000 vÍiiwilligers staan a.hter

11.11.11.

10. 11.11.11 . stimuleeft samenweÍking

tussen ontwikkelingsorganisaties.

11. Uw bijdrage is hard nodig.

Ook dit jaar vraagt 11.11.11. aktie op-

nieuw uw financiële steun.

Ook dit jaar worden er wenskaarten

verkocht (4 voor 200 frank). Rond de

periode van 11 novemberzullen onze

medeweÍkers u aanspreken om kaar-

ten te kopen.

Medewerkers aan de financiële actie

zijn steeds welkom en nemen het best

contact op met de verantwoordelijke

van hun Semeente:

Hottaoe: Ludwi. Va detbeke

(tel.4 t .23.89)

Meelke*e: Heti Cuypers

(Íe!.32.00.72)

Nieuwmunsler: Betnorà De loflghe
(Íel.41.19.35)

Zu ienke*e: I eonnine Sanijn

(tel.41 .19 .35)

Matlíne Van Loocke (tel.39.15.05)
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SPORT ,.E]V VRIJE 1 )U

Op 4 5 en 6 september 1998 werd er

in Kapriike het kampioenschap van

België gaaibollen op het ijzeÍen gaai-

bord betwist.

De mannenploeg van de Bolderhof-

bolders bestaande uit Priem Maurits

- Verté André - Goethals Gilbert -

Vandenabeele Nico en Verburgh

Willy wonnen het pleit met 65 pun-

ten en weÍden zo kampioen van Bel-

gië per ploeg.

Ni.oVandenabeele weÍd individueel

derde met 18 punten.

Op zondag 23 augustus stond de

tweede skeeler-wedstrijd voor

recreanten op het programma. Deze

organisatie van de sportraad vond

plaats in de Vagevuurwiik te

Zuienkerke. De weersvoorspellingen

waÍen allesbehalve gunstig, toch

kwamen er ongeveer een derde meer

enthousiaste deelnemers opdagen.

Sportievelingen van Zuienkerke,

maar ook veel van daarbuiten. Bij-

voorbeeld waren er de vijÍ deelne-

mels van eenzelfde familie uit St.-

Anddes en een heuse vedette uit het

schaatsmilieu: Willy Caboor.
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Er * aren lerschillende leeftijds-

categodèen en de jongste deelnemer

was sle.hts6jaar Maarallen, jong of

oud, hebben zich volledig gegeven

om er een sportief feest van te ma-

ken. Ook de vrij talrijk opgekomen

toeschouwers genoten elvan.

Alleen het weer liet ons wat in de

steek. De wedshijd kon nog net droog

afgewerkt wordery maar pas had de

laatste veteraan de aankomst over-

schreden of de hemelsluizen gingen

wijd open.

Waar er verleden jaar, dankzij het

prachtige weer toer! een soofi wijk-

feest groeide was het nu schuilen

voorde regen. Niettemin werd er nog

een stevige pint Bedronken, nage

kaart en plannen gemaaki voor de

volgende evenemenien,

Cezien het groeiend aantal deelne-

mers, ondanks het slechie weer is

deze sportieve happening zekervoor

herhaling vatbaar.

lohan Van Thollthott

Start I Stedelijke feestzaal de Vismijn, Kaai, Nieuwpoort-Stad

WisselbekeÍtocht

- Zondag,2'l10l'98 14 de wandeltocht van R.B.S. te Jabbeke

7-13-21-30 km

wa delkale der Spottuaailz ienkerke ooor ile peiode tot 3110111999

- Zondag 18 / 10 /'98 : 6e Jachthaventocht te Nieuwpoort.

6-9-15-20-30 km gtart:07.30 - 15.00 U.

Start r07.30 - 15.00 U

Start:08.00 - 15.00 U.

Start:09.00 - 15.00 U.

7 - 14 - 21kÍn Start : 08.00 - 15.00 U

6-11-17-21km Sta : 08.00 - 15.00 U.

StaÍt : Gemeenschapsschool Permeke. Varsenareweg te Jabbeke

- ZaÍerdaï 31 I 10 l'98 : 15e herfsttocht te De Haan-Wenduine

7-14-20-25 km

Start : Zaal Wendy Forum, Kerkstraat 6E, wenduine

- Zalerdag 07 I 11 I '98. Erwtensoeptocht te Zuienkerke ingerichi door de Frisse Stappers

7-11-22 kn1

Start : Gem€entelijke sportzaal, Nieuwe Stwg. 3Z Zuienkerke

- Woensdag 11/11/'98r Wandel Mee Dag te Torhout

Siart : Parochiaal Centrum St.-Henricus, Zonstraat, Torhout

- Zor.d,ag 15 I 11 l' 98 | Lippensgoedtocht te Beernem-Oedelem

StaÍt : SpoÍthal Psychiatrisch Centrum St.-Amandus

- ZateÍdaï2"l l1"l l'98t 17de St.-Elooi Wandeltocht te Zedelgem

6-9-14-21-30 km Start:08.00-15.00 U.

Start : Groene Meersen te Zedelgem

- Zofi,ag22l 71, l'981 10de Stormtocht te BlankenbeÍge

6-12-18 km Siart:09.00-15.00 U.

Start : Forum, Kerkstraat 66, Blankenberge
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Alle timmer- en schrijnwerk in hout en PVC

Ramen en deuren - rolluiken - dakvensters

garagepoorten - rolluikautomatisatie

gipskartonwanden - plafonds - binnendeuren - zonnewering

dakconstructie - parket

nttl W,tl lrlioto'

"Katteroghe"

Blankenbergse steenweg 1 7

8377 Zuienketke

Tel. 050/4'1 39 63 - Fax 050/42 60 24

a /,*""u,

F oto EroÍie - Re portage !

Statia tttrlat 22 - 8830 Litsewege -T & F 050/51 70 l0

VAN HOUCKB NV.
Eernegemslraat ,14 - 8,190 Snellegem

rel.050/81 12 67 - 050/81 2l 28

Fax 050/81 34 56

GËSPECIAI,ISEERD IN VERKOOP VAN

GEREEDSCHAPPEN EN MACHINES

. Makita. Melabo. Skil. Grasmaaiers

Dienst narerkoop

f,xclusief verdeler voor België

MIZ MOTORIN BELGIUtrT

sponwt WTC Podefiutters Bhnkenberge

begrafenissen - crematies

- martna neirinck -

walram romboudtstmat 13 - 8380lissewege
tel. 050/54.67.40 - gsm O'7512'7.'16.29



- Zondag 29i 11/'98: lste Moeseltocht te Roeselare

- Zondag 06 I "12 I '98.

- Zare.dal,lg I 12 I '98

- Ytljd,ag 25 I "12 I '98.

- Zondag 03101 l'99 |

- Zond,ag77 I 07 I '99 |

71121 km

6-11-17-21kÍn

7 -L2 - 21 kÍn

Start : Parochie.entrum O.L. Vrouw St.-Hubrechtstr.,Roeselare

St.-Niklaastocht te Beernem-Oedelem

6-11-17-21km

Stàri:08.00-15.00 U.

Stari: 08.00-15.00 U.

Start : Cemeenteschool Oedelem

Dwars door Brugge

6-12-15-20-26 km Start : 08.00-15.00 U.

Start : Cenhum De Koepel, Gerard Davidstraat te Brugge

Kerstmistocht te Beemem

611-17-21 km Start : 08.00-15.00 U.

Start : Zaal Reigerlo, Kerkhofdreef 1, Beernem

Rodom Wingene - WandeltroÍee Krant van West-Vlaanderen

Start:08.00-15.00 U.

Start I Sporthal Wingene, Beernemstraat 1

11de Winterwandeling

Wandeltrofee Krant van West-Vlaanderen

Start:08.30-15.00 U.

Start : Sportcentrum De Bosserij, Arcaciastraat, Veldegem

Voor meer inlichtingen kunt U zich wenden tot

voorzitter : Alain De Vlieghe Tel.:41.55.42 secretaris: Frankv Coethals Tel.: 41.81.87

De Sportraad Zuienkerke vz.w. orga-

nise€rt op zaterdag 12 decembq 1998

voor de 12e maal een sportkwis met

zowel theoretische kwisvragen als

praktische pÍoeven.

De kwis gaat door in de cafetaria en

de spoÍtzaal van de gemeenteschool

te Zuienkerke, Nieuwe Steenweg 37

en start om 20 h.

Wij sporen dan ook alle verenigin8en

aan om een ploeg samen te stellen.

Per ploeg moeten minimum 3 en

maximum 5 led€n afgevaaÍdigd wor-

den. Een vereniging kan met meer-

dere ploegen deelnemen. wie geen

lid is van een vereniging en wenst

deel te nemen kan gerust met enkele

vienden een ploeg vormen,

De deelnameprijs bedÍaa 91200,-fu per

ploeg. Er zijn mooie geldprijzen te

winnen die ten goede kunnen komen

van de kas van Uw vereniging. Er

wordt een afzonderlijke prijs voor-

zien voor de eerste Zuienkerkse

ploeg. Men kanzich laten insch jven

als Zuienkerkse ploeg als minstens

drie deelnemers van de ploeg in

Zuienkerke woonachtig zijn.

U kan zich vooraf laten inschnjven

bij de bestuursleden van deSportraad

ofwel de avond zelf.

Ook supporters zijn van harte wel-

kom.

Inlichtingen bijl

Voorzitter secretads

Alain De Vlieghe FÍanky Coethals

Tel.:41.55.42 Tel.:41.81.87
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POLTTIE

OPROEP ÀAN ALLE ZUIEN-
KERKENAARS

De burgemeester en IPz-paÍtne$
(Politie en Rijkswacht BLANKEN-

BERGE en veldwachters van

ZUIENKERKE) vragen met aan-

drang "goedewil" aan iedercen voor

wat beheft het verkeersreglement op

het gÍondgebied van onze gemeente.

WAT LOOPT ER HIER EN DAAR

VERKEERD ?

SCHOLEN :

EÍ wordt vastgesteld dat in de omge-

ving van de scholen menige haastige

oude$ parkeren waar het niet ma&

zoals op het zebrapad, voetpad oÍ

toegangen en inzondeÍ te ZUIEN-

KERKE, uitweg van de technische

dienst en hoeve WILLAERT.

SNELHEIDI

EÍ woÍdt ook vastgesteld dat de snel-

heid op onze wegen zienderogen toe-

neemt,

Dit ook in de omgeving van onze

scholen. Onthoud: "ONZE KINDE-

REN HEBBEN GEEN REMMEN",

dus pas uw snelheid aan en respec-

teer ten minste de snelheidsborden.

Snelheidscontroles worden uitge-

voerd en zullen blijven uitgevoerd

worden.

PARKEREN:

Sommige bestuurders hebben de

slechte gewoonte hun voertuig te

parkeren waa r ze moeten zijn zonder

rekening te houden met de wegcode

en de leefgemeenschap.

Dergelijke inbreuken komen zeer

egoi'stisch over

Houd er ook rckening mee dat in de

doÍpskernen het parkeren van voer-

tuigen met een gewicht van meer dan

3,5 ton verboden is.

Met een klein beetje goede wil wordt

in de directe omgeving wel een regle-

mentaie parkeerplaats gevonden.

BE\ryILEN VAN DE WECEN:

Er wordt aan iedereen gevraagd en

inzonderheid aan de landbouwers en

loonwerkers na het beëindigen van

veldwerk onze straten proper tehou-

den en op te kuisen wanneer deze

bevuild zijn.

Een inspanning daaromtrent kan veel

onheil vermijden.

Vergeet niet: de gemeente besteedt

jaarlijks veel geld voor het vernieu-

wen en onderhouden van deze we-

8en

Wanneer een politiedienst dergelijke

inbreuken vaststelt en niet onmiddel-

liik de vervuiler kan identificeren,

wordt beroep gedaan op de brand-

weer en dan kunnen de kosten ach-

teraf wel eens hoog oplopen.

BESLUIT:

De burgemeester en de poliiie-
diensten rekenen op de goede mede-

werking van de bevolking van

zuIENKERKE en vragen nogmaals

de veÍkee$reglementen te respecte-

Gebruik de leuze: "IEDER VEGE

VOOR ZUN EIGEN DEUR."
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VERE/VIG/]VGSLE\re]V

ledereen onder jullie kent wel de

brandweeren heeft misschien al eens

op onze diensten kunnen rekenen.

Maarbinnen het korps is er een team

van mensen die samen het bestuur

van de vriendenkring vormen. Ons

hoofddoel is vooralgericht op de so-

ciale aspecten van het vrijwilligers-

le\.en. Zo wordt er extra aandacht

besteed aan de erebrandweernamen

. Aan leuke en minder aangename

gebeurtenissen wordt niet onopge-

merkt voorbijgegaan.

Speciaal voor de 25ste ve4aardag van

de vdendenkring hebben we een ka-

lender onh^,orpen voorzien van een

foto uit elke deelgemeente waar ons

korps in geval van nood ter hulp
komt. Om u te laten meevieren is eÍ

bij de kalender een leuke praktische

attentie voorzien.

Langs deze weg wil ik dan ook alle

inrvoners \.an harte bedanken wan-

neer zijonze kalender aankopen. De

zelfstandigen bedanken we van harte

voor hun jaarlijkse steun in de vorm

van Beschenk of waardebon.

Hopelijk moBen wij nog iarenlang op

jullie medewerking rekenen en wie

alles eens van dichtbij $,il bewonde-

ren is steeds welkom op onze jaaÈ

lijkse opendeurdagen.

De I)oorzíller

Serge ant Botulefi s P ntr i ck

VETLIGHEID EIV GEZONDHEID

Het woord kanker komt meestal

moeilijk over de lippen. Voor de

meeste mensen heeft het een nega-

tieve biiklank.

Uii verscheidene onderzoeken blijkt
nochtans dat de patiënt zijn ziekte

Bemakkeliiker zal aanvaarden en er

beter kan mee omgàan als er in zijn

om8evinggewoon en open kan wor-

den over gepraat.

De Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK)

afdeling West-Vlaanderen or8ani-

seert gespreksgroepen voor kankeÍ-

patiènten.

Wie te horen kriigt dat hij of zii kan-

keÍ heeft, komtvaakin een zwartgat

terecht. Veel patiènten hebben het

moeiliik om de diagnose te verwer

ken, met hun omgeving over hun

emotionele pÍoblemen te praten of

om te gaan met hun angstgevoelens.

Om de psychische pijn en het isole-

ment van kankerpatiënten te ver-

zachten, probeert de VLK hen via

Sespreksgroepen met elkaar in con-

taci te brengen. Onder begeleiding

van een Psychologe kunnen ze erva-

ringen uitwisselen en praten over

hun emoties en problemen.

Hetbegeleidingspakket wil in de eeF

ste plaats de kankerpatiënt een aan-

tal vaardigheden bijbrengen om pro-

blemen te kunnen trotseren en mede

door de aanzet tot een andere levens-

stiil, bijdrag€n tot een betere kwali-

teit van het leven.

Het programma dat deVLK afdeling

West-Vlaanderen aanbiedt omvat 12

sessies van 3 uren, gesprcid over 6

maanden. Om de kwaliteit van de be-

geleiding te waarborgen telt een ge-

spreksgroep maximum 12 patiënten.

De deelnameprijs is 1.000 Ír. voor de

12 sessies.

De gessies Íarn doot in Bllnkefibetle il
hetcezandheidsce hum op l,olgende

donderdagen

lelke s otltt 9 uut Íol72 uw :

1,9 9 I : I I 10 -22 I 1,U12 I 11-26 I 1'1 -10 l'12

1999 : I 1 -21 I 1 - 4 I 2-1 I I 24 I j -1 I I j -22 I 
j
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Tijdens het tweede weekend van sep-

tember hielden de verschillende af-

delingen van Ziekenzorg hun Natio-

nale Ziekendag. Hei thema dit jaar

luidde " Conta.t doet Leven".

Ook Ziekenzorg Zuienkerke vierde

de Naiionale Ziekendag met een

onmoetingsnamiddag in zaal De

Bommel.De koffietafel werd muzi-

kaal omkaderd door mevrouw

Romanie Decloedt en de heer Debeuf.

Er werd voor gratis vervoerd ge-

zorgd, voor mensen die dit nodig

hadden.

In de maand november gaat Zieken-

zorg weer op pad. Alle zieke perso-

nen van Zuienkerke en ook de men-

5en die in rusthuizen ofziekenhuizen

verblijven, worden dan verrast met

een bezoekje en een cadeautje.

ZOEK DE ZONNEKANr VAN
,T LEVEN, DE SCHADUW KO]ITT

WEI VANTEI F,

BURGERLIJKE S24]VD

BËN/AMIN WILLEMS. geboren te

Brugge op 25 juni 1998, zoonqe van

Vancompernolle Joëlle en van

Willems Ceert.

IORËNZO YAN YOOREN, geboren

te Brugge op 27juni 1998, zoontjevan

Decloedt Sabine en van Van Vooren

Michel.

BEN/AMIN DERLIDDER, Eeboren ie

Brugge op 9 juli 1998, zoontje van

Nachtegaele Sabine en van Derudder

Wim.

IOACHIM NOË, geboten te Brugge

op 14juli 199& zoontjevan BroeckaeÍt

Marleen en van Noë Georges.

JaINE LINGIER, geboren te Oostende

op 16 juli 1998, dochtertje van

Verdeyen Vicky en van Lingier Kds.

IONAS WILLAERT, geboren te

Knokke-Heist op 24 juli 1998, zoon-

tje van Fonteyne An en Willaert

Stefaan.

ROBBERT DEMELIN, geboren te

Knokkke-Heist op 2 augustus 1998,

zoonqe van Martens Ilse en Demelin

Thierry

MAARTËN CL,4EYS, geboren te

Brugge op 4 augustus 1998, zoonte

van Lydou Martine en van Claeys

Peter

sTËYÉ ARNOU, geboren te Brug8e

op 26 augustus 1998, zoontje van

Lucker Cerlinde en van Arnou Steve.

MICHIEL HAERINCK, geboren te

Brugge op 4september 1998, zoontje

van Van Middelem Sabine en van

HaericnkAlain.

MICHIËL MORTIER, geboren te

Brugge op 5 september 1998, zoontie

van Ackaert Isabelle en van Mortier

Dany.

ZIEKENZORC KERKE



DERI'C(ER ÈLS, geboren te Brugge

op 23 september 1974 en DE-

MAECKrR.IOHN, geboren te Brugge

op 9 augustus 1974, gehuwd te

Zuienkerke op 20 juni 1998.

LEENKNECHT cRËEI,lE, geboren te

Roeselare op 28 februari 1965 en

CÀRRON (RIS, geboren te
Zwevezele op 7 oktober 1964, ge-

huwd te Zuienkerke op 4 juli 1998.

YANDERHEYDÉN CINDY, geboren

te Herk-de-Stad op 27 oktober 192

en YAN CAPPELaEN PATRICK gebo-

ren te Aarlen op 30juli 1959, gehuwd

te Zuienkerke op 10 iuli 1998.

DUïHIEUW EYILYNE, geboren te

leper op 20 september 1974, en

DELODDERE DENIS, geboren te

Brugge op 29 maart 1974 gehuwd te

Zuienkerke op 21 augustus 1998.

R,ABÀËYANN, geboren te Tieltop 30

september 1974, en LUST GEERï,

geboren te Bru8ge op 17 Ínei 1.975,

gehuwd te Zuienkerke op 11 septem-

ber 1998.

NACHTËGAELE ROSA, geboren te

Blankenberge op 24 Ínei 1,977, en

GAETENS DOMINIQUE, geboren te

Knokke-Heist op 16 mei 1977,8e-

huwd te Zuienkerke op 18 septem-

ber 1998.

WYBO ALEXIA, geboren te Meet-

kerke op 3 juli 192,1, en overleden te

Brugge op 13 augustus 199& weduwe

van Deloddere Bernardus.

TALLOEN I/ENRI, geboren te

Stalhille op 6 maart 1925 en overle-

den te Bruggeop 14 september 1998,

echtgenoot van Schaepdryver

Mada.

DEMEULËMËEST ER /ULiENNE,
geboren te Houiave op 25 februari

1930 en overleden te Brugge op 26

september 1998, echtgenote van De

VliegheAndré.

ME]VSE]V YA]V BIJ O]VS

Toen ik op een schitterende zonnige

maandagnamidda8 de woning van

het echtpaar Logier- Van Hille betrad

trof ik er een gastvÍij echtpaar aan,

dat honderduit vertelde over het le-

ven van eenjong Bru8s koppeldat in

1988 in de Meetkerkse MoeÍen kwam

Alleenr Marie Paul zat er wat versla-

gen bij: ze had de dag voordien tii
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dens de jaarlijkse paardenwijding te

MeetkeÍke haar voet gebroken, toen

haar paard struikelde en de ruiter

meetrok in de val.

Paarden vullen voor een groot deel

het leven van onze gesprekpartneB:

via zijn vrouw ontwiklclde Filip zijn

liefde vooÍ paarden. Na hun echt-

verbintenis werd het zoeken naar een

eigen ruimte om je paard te stallen.

Door enkele toevalligheden kwamen

ze op het spoor van de woningin de

Biezenstraat, en in een koÍte tijds-

sPanne waren ze ei8enaar van de

ruime woning met stallingen.

"]k ben 2 jaar koetsiet geweesl in Btu\ge:

d had wel te zien mel líeÍde lroor paal-

den, maor aooral ook met uerk-

anslandigheden: no mijn legedienst

werd ik douaneíleclarinl in ZeebtuSSe:

in eenbloeienrlbedríjf. Hel u)as conlinu

uerken o der hoogspan ing tot i1 de-

cember 1992. Op 1, jd udti 1993 utfls er

ietsfieer: íLe Etropeese grenzen w,ren

opengegaan, e dus we mijn bedríjl

ot)etbodig.

lku)e loefi koetsiet ir1 Btugge, een oeel-

eisende iob, en nieÍ ideaal @or eefi ge-

bouwd koppel: míjr, aroat) geeÍt les in

Zuidwesl Vladrulercn, is de g\nse tueek

lafig onderueg, e11 ík noest alÍijd wetke

1t)0 rcet zij oerlof had. Iedere morge

toor ocht uw aettrckken fiaar Dudzele

woar de poade gestald stondefi: zij

moelen eten, oetzotgd uotdefi, ifigespan-

en, en rond ne4en ul sto d ik op de

markt te Brugge: tot zes uur 's oaonds,

maar dafi moest ik r'og tetug fiaor

Dudzele, paard uilspanne , oeÍzorgen,

eten qe|ten. "

Filip vaart nu booties in Bru8ge, even-

emseenseizoensgebondenbedriivig-

heid, diehem toch toelaat meer thuis

te zijn: bootjes moeten immers niet

eten en geroskamd worden.

Het echtpaar Lo8ier is echter in de

streek vooral bekend om hun actie\.e

inzet voor enkele activiteiten die de

mensen van de Moeren dichterbiiel-

kaar kunnen brengen: de,aaÍlijkse

paardenwijding te Meetkerke eind

september, de Moerentocht op 15 au-

gustus waar de oudeÍen en de jonS-

sten rondrijden met paard en ka! de

anderen leggen het traje.t afper fiets.

Er zijn natuurlijk een aantal stop-

plaatsen voorzien, kwestie van niet

te veÍhon8eren of te verdorsten I

En sedertvorigjaar komt de Sint nu

rond zijn Íeestdag de Moeren bezoe-

ken: in 1997 waren 33 knderen op

het appel, en de ouders helpen de

goede Sint met enige Íinanciele en

morele steur! wel beseffend dat hij

voor iedereen wat in de mand wil

hebben !

FD,
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AKTIVTTETTEN KAI-EN D ER
iederc maandagavond is er tumen ledere dinsdagavond vanaf2l u vol- elke 1st€ er 3de donderdag van de

vanaÍ 19.30 uur tot 20.30 uur (uitge- Ieybal sport 30-70 maand naailes in de Bommel van 20

zonderd de s.hoolvakanties) in de woensdagnamiddag ( om de 14 da' tot 22.30 uur, BGJC Nieuwmunster

sportzaal van de gemeentesahool, gen) kaartnamiddag in het sport- elke 2de en 4de donderdag van de

ingericht door Vakantie8enoegens centrum van Meetkerke voor leden maand tuÍnen in de Bommel van 20

Zuienkerke van de Bond der gepensioneerden tot 21 uur, BCJC Nierlwmunster

iedere maandag zijn er volksdansen van Meetkerke iedere vrijdagavond komt het koor

in ZAAL BoldershoÍ van 14 uur tot woensdagavond repeiitie St.- van Nieuwmunster bijeen in de Bom-

17 uur, ingerichi door KBG Michiels zangkoor sacristie Sint- mel vanaf 19.30 uur tot 21 uur( uitge-

Zuienkerke Mi.hielskerk om 19 uur. zonderd juli-augustus)

iedere dinsdagnamiddag in "Bol iedere donclerilagavond ping,pong

dershof" kaartnamiddag KCB in de gemeentelijke sportzaal om 20

Zuienkerke uur

OKTOBER 1998

nrijdaglí oklaber 1998 200 fr' Per ploeg

Íondue-avond KVLV Zuienkerke inlichiingen i Filip BouckaerL Nieuwe Steenweg 122

caÍetaÍia vanaf 19.30 uur tel. 42.58.2,1

zatedag 17 oktober 1998 utoe sddg21oklober 1998

iaàrlijks groot MOSSELFESTIJN om 20 uur start cursus ZelÍverdediging voorJongeren

in feestzaal De Nieuwe Blauwe Toren sportzaal gemeenteschool, van 19.30 uuÍ tot 21 uur.

Blanl enberg.e §leenweg 2, 8177 ZuienkeÍke

Mosselen en frieten naarbelieven ïtijdÍtg 30 oklobet 1998

alternatieÍ: Koude Schotel info-avond EURO mei Luc Goutry

prijs : 400 fr - inschrijving : 31.44.65 KVLV Zuienkerke in cafetarià om 19.30 uur

inrichting I VK. Transpofi De Rese

zaterdag 17 oktoher '199I

startavond vakantiegenoeBens

CRANDIOZE QUIZ- EN SPELAVOND

in de cafetaria van de gemeenteschool

ploegen ( 4 pers.) kunnen teÍ plaatse

gevormd worden - inschrijvingsgeld :

NOVEMBER

1)rijdag 6 no1)embet 1998

KLJ ZuienkeÍke om 20.30 uur in de cafetaria

iedereen vanaf 16jaar is welkom
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zolerdag 8 not)ernber 1998

"Slag om Nieuwmunster"- spelnàmiddag

organisatie : scouts Nieuwmunster-Wenduine

van 14 tot 18 uur

iedereen is welkom

1)rijdog lj nolreilber 199I

"Het Mottenbal"

jongerengroep Zuienkerke

cafetaria gemeenteschool vanaf 20.30 uur

voorverkoop i 100 frank

aan de deur: 120 Írank

optreden Z? en disco 2002

zalerdag L4 nounbet l99I

kaarting van de zaalvoetbalclub Meulemeesterboys

cafetaria gemeenteschool vanaÍ 19.30 uur

zo dag 15 fio1)efibet 1998

Zuienkerkse Smoefehoute

organisatie : vakantiegenoegens Zuienkerke

Vriie start aan de gemeenteschool tussen 14 en 15 uur

Wandeling gaat langs goed begaanbare wegen.

Onderweg is er een natje en droogje voorzien.

Prijs I leden 200 fr
niet-leden: 250 fr.

inlichtingen I tel .41.35-62 of 31.19.21

maalldag 16 nol)emhet 1998

"Cewicht en caloriearm koken"

KVLV Nieuwmunster in De Bommel om 19 u

lesgeefster : Ria Colaert

naaildag 16 nonenbet 1998

AgÍa. Een veiligbedrijt ook voor kinderen.

KVLV Zuienkerke caÍetaria om 20 uur

lriidsg 20 nonenbel 1998

kaarting van de wielÍenne$.lub A+eam

in de aàfetaria van de gemeenteschool vanaf 19.30 uur

3ó

utijdig 20 naoenber 1,998

MeetkeÍke sportcen[um om 20 uur

operette-musical-vooÍdracht àvond

o.l.v. Kamiel LampaeÍt

inkom 100 ír.

uijdag 20 nooember '1998

kaaÍting voetbalclub De Rese

zateÍdag 21 november 1998

vriidag om 19 uur -zaterdag om 18 u

Marcassou - worstenkaarting

manillen of bieden naar keuze

inleg : 60 fuank

Nieuwe Blauwe Toren, Blankenbergse Ste€nweg

Zuienkerke

zondag 22 fi11)ember '1998

Dag vol muziek

sportzaal gemeenteschool vanaÍ 15 uur

naandag 23 noaember 1998

"Gewicht en caloriearm koken"

KVLV Nieuwmunster - zaalDe Bommel om 19 u

lesgeefster : Ria Colaert

maandag 23 no|)ember 1998

"Reuma, die onbekende".

KVLV Zuienkerke

.afetaria om 14 ur

priidaq 27 nooenbet 1998

operette-musical-voordracht avond

o.l.v. Kamiel Lampaert

zaal: De Bommel te Nieuwmunster om 20 uur

inkom:100 fr.

zaterdag 28 nopefibet 1998

kaarting Ping-Pong club

caf etaria gemeenteschool

inleg 60 fr



zondnl 29 tnl')]fuer 7998

CM -sinterklaasÍeesi in de spoÍtzaal

voor alle kinderen tot 12 iaar van de leden

DECEMBER

zalerdtry 5 december 1998

operette-musical-voordracht avond

o.l.v Kamiel Lampaert

cafetaria gemeenteschool om 20 uur - inkom:100 frank

dinsdag I december 1998

bloedgeven in de sportzaal van de gemeenteschool

vanaf 16 uur

oriidag 1,'I dece lbet '1998

operette-musical-voordracht avond

o.l.v Kamiel Lampaert

'tMuzikantje Houtave om 20 uur

inkom 100 fÍank.

zatedag 12 decenbet 7998

sportkwis van de sportraad in de caÍetaria

100 fÍ per ploeg

maandag 21 decenber 1998

Kerstfe€st KVLV Zuienkerke

cafetaria om 19 uur

Ína dag 28 decerthet 7998

Kerctfeest vàn KVIV Nipuwmunster

om 19.30 uur in zaal De Bommel

JANUARI

naandag 11 januai 1999

"Fijne gehakt bereidingen"

door Mevr Ria ColaeÍt-K\rlv
Nieuwmunster - zaal De Bomm€l

om 19 uur.

maandag lI jan ati L999

" Pasteien en terrines"

door Mevr.Ria Colaert - K\ILV

Nieuwmunster - zaal De Bommel

om 19 uur

dinsdag 19 ja M'ti 1999

Opfok van vleesvee en rendabiliteit

KVLV- MeetkeÍke sportcentÍum

om 13.30 uur

woensdag 20 iafluati 1999

Cursus koken les 1 KVLV Zuienkerke

"Koken met stoom".

cafetaria om 19 uur
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Tip voor de communiefeesten

Met de hele familie samen in de paardentram

naaÍ de keÍk.

Een tochtje in de polders gekokken door een origineel

Brabants.trekpaard

Verwarmde zitplaatsen vooÍ 20 personen.

Ook voor huwelijken en andere feesten.

Voor reservatie: 050/42 94 13

OEERï WIïGEERS
LISSEWECESTRAAT 21
B37O BLANKENBERCE
050/41.57.80 PRrvF)

050 / 54.47 .57

BTW BE 672.308.087

KRAAN- EN CRONDWERKEN
MAAIEN, DORSEN

LEVEREN VAN TEELAARDE EN ZAND

BÀCKERS }IUGO
ELECTRICITEIT - SANITAIR -

CENTRALE VERWARMING -

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

- GEREGISTREERD AANNEMER
- NIEUWBOUW EN VERBOUWING
- ERKEND BRANDERTECHNICUS
- H ERSTELLI NG H U I SHOU DAP PARATE N!!|l!!!l!



o.c.M.w.
ONDERHANDSE VERKOOP VAN

WEILAND

Het Openbaar Centrum voor Maat-

schappelijk Welzijn van Zulenkerke

brengt ter kennis aàn de bevolking

dat ze voornemens is ondeÍhands te

verkopen aan de huidige pachtert

het echtpaar DEMEULEMEESTER

Marcel - VAN LOOCKE G€rmana,

wonende Kerkhofstraat 24 8377

Houtave het onroeÍend goed (wei

land) gelegen te ZUIENKERKE 4de

afdeling (Houtave) langs de

Beverlenksweg en gekend ienkadas-

ter onder Sectie A perceelnr. 529,

groot volgens kadaster 25 a 80 ca en

dit tegen de door de ontvanger der

registratie en domeinen geraamde

prijs.

ONDERHANDSE VERXOOP VAN

BOUWLAND

Het Openbaar Cenirum voor Maat-

schappelijk Welzijn van Zuienkerke

brengt ter kennis aan de bevolking

dat ze vooÍnemens is onderhands te

verkopen aan de huidige pachters,

het echtpaar VAN LANDSCHOOT

AndÍé-VERBOUWAgnes, wonende

Nieuwe SteenwegTT 8377 Zuienkerke

het onroeiend goed (boui\tand) ge-

legen TeZUIENKERKE lste afdeling

(ZuienkeÍke) Iangs de NieuweSteen-

weg en gekend ten kadaster onder

Se.tie A perceelnr 144A, groot voi-

gens kadasteÍ 56 a 62 ca en dit tegen

de door de ontvanger der registratie

en domeinen geraamde prijs.

Landelijke Herberg & Spiishuis

"TRAVALIE"
"Edi u icknnuiew ik a tesa,ge oriÍ!.irr

uaor oe/s ën kuatiteit troeÍ zii',
detudrtd àt ddotdin u netlieÍde utuen en,

dc klonten vtierilen uoden,
en dc d r het sehete jaat ar,1 blijÍt" .

Jelle Houben & Lyn Mestdagh
KerkhoÍstlaat 15 - 8377 Houtave (Zuienkerke)

tel. (050) 31 93 68 - (0477) 87 20 35

39



Het Polderkrantje wordt verspreid
over 1200 adressen

Kortom, enkeJe duizenden lezers.

Méér dan het adverteren waard dus.

We hebben nog plaats vrij,
contacteer ons

Tel. 4270 48 - Fax 42 BS 45
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Creotief en kwolitotief. ol 30 joor long

DtAF4a

D APAI NV Bekedijkstroot I 8490 Jobbeke - Tel.050/81 l5 73 - Fox 050/81 l0 83

Schilder- en Dekoratiebedrijf

HERMAN

Weimanstraat 17 - 8377 Zuienkerke
Tel./Fax. O5O/31 2ó 28

. Schilder- en behangwerken

. Spuiten van meerkleurige aÍwerking op wanden

. Plaatsen van vloerbekleding

BRAEM

GRATIS ADVIES

qs



Reslouronl . teeslzool . Teo-Room

%,,r*-r%9rrz

. Fiine is &\'lersgercthttn »rl dagvrrc pn uLrtn.
. Ook lekkex kteelibateilittgen

. Calstroltotltisdrc netur's en n:l,lur's Ten Doele aangeprtst uun alk v ilten

l-n.,'!r"§i3;É -À;:::i -

I Het grootste Belgische compulermerk I

'Best multimedi.a PC' & 'Best Business PC'
(CornpuÍer Magazi e)

Bel 02/725.88.ó5
voor uw dichtsbiiziinde Stein verdeler

oÍ bezoek onze website

Nieuwesleenweg I . 8377 Zuienkerke

Iel.050/41 31 04

tox 050/42 ó3 I I

*
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