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ZUIENKERKE, april 1992

"Het Polder'krantje" lrordt uitgegeven door het college van llr.rrgemeester en
Schepenen.
Verantwoordelijke uitgever : C.erard De Vlieghere

Lirdenhof 20
ZUTENKERKE837'7

ons adres : "Het Polderkrantje"
Kerkstraat 17
8377 ZUIENKERKE
'IEL | 050/42.-19.66 of 050/41.13.55

Het volgende Polderkrantje verschijnt omstreeks 15 juli 1992. Uiterste inzend-
datulll (voor o.a. artikels en aktiviteiten) : I JtLÍ 1992 !

NUTTIGE IELEFMNNUMMERS :

RIJKSWACHT (Blankenberge)
eRiffihEER { oe Haan )

ELECIRÀBEL ( Blankenberge)

HOOFD\,€LDWÀCHTER J. DECL,OEM

GEMEE\ITEBESTWR ZU]ENKERKE
TECHNISCHE DTENST

101 of 4I.I0.05
100 oÍ 47.20.20
4t.'79.34
na de diensturen 059/32.30.58
42.'79.66
privé 31.84.07
42.19.66 oÍ 42.70.48 aÍ 4l.l-3.55
4r.'75.77

OPENINGST]REN GEMEEI{TEHUIS

Het gemeentehuis van zuienkerke is iedere rerkdag open van 8.30 uur
De wóensdagnamiddag is het gemeentehuis eveneens open van 12.30 uJr

Het gemeentehuis zal gesloten zijn op volgende feestdagen:
maandag 20 april 1992
vrijdag 1 mei 1992
donderdag 28 mei 1992
maandag I junl 1992
dinsdag 21 juli 1992

tot
tot

12 uur.
16.30 uur.

OPHÀLEN HUÍSWIL

huis\,'uif wordt niet owehaald op maandag 20 april 1992 en maandag B juni 1992'Het
DE ophaling voor lvleetkerke, Nieu! nunster en uoutave gaat door op dinsdag 21 april
en dinsdag 9_j!!i .. voor zuienkerke op woensdag ??_3P!g .. l0 juni 1992.

OPHALÍNG OUD PAP1ER

De zesmaandelijkse ophaling van oud papier vervaft. In het kader van de milieu
overeenkomst . vindt er voortaan iedere eerste maandag van de maand voor
Houtave - Meetkerke en Nieuhrrunster en iedere eerste dinsdag van de maand voor
zuienkerke een selektieve ophaling plaats voor papier, telefconboeken, enz...,
e-n kroonkurken.
Deze ophaling geschiedt even voor de normale huis!'ui1opha1irq. Gefieve ur,r

papier netjes samengebonden of in kartonnen dozen te plaatsen naast uw gewoon
huis\,'uil - kroonkurken liefst in een zak apart,

OPHALING GROF HUTSWIL

op donderdag 21 mei 1992 is er een ophaling van
wanneer u iets mee te geven hebt, be1 dan tijdig
Per rit betaalt U 500 frank.

grof huisqril.
naar het gemeentehuis.



I.4UShIJSRATTÈN

Het gemeenteb,estuur drinqt er bij de bevolking op àan dat afle haarden van
muskusratten onnrÍddellijk zouden L€kendgemaakt worden bij de technische dienst
van de gemeente of op het geneentehuis, zodat de nodige naatregelen kunnen ge-
troffen Íirorden voor het verdelgen met ofwel fuiken ofwel kleÍnrnen.
Tel. technische dienst : 41.75.77 - Tel- gemeentehuís . 42.79.66

ÀEGËDANKIE ELEKIRICITEITSPALEN

hlie gratis afgedankte elektriciteitspalen wil bekomen. kan zijn naam opgeven
bij de gemeenteli)ke ltel-A2.79.66) en technische dienst (tel.41.75'77) die de
vraag zal doorspelen naar Elektrabel.

ult de
Het dossier exploitatie driok\,raterwet stond nogÍrBals centraal in de
Gemeenteraad van 11/02/92. De c.uverneur had op aanraden van de minister
van blnnenlandse aaBJelegenheden de Gemeenteraadsbeslissirq van 05/12/9f
geschorst zodat de geplarde intercoÍmunale voor drinkwaterdistributie uit
Etektrabet er voorlopig niet komt.De Gemeenteraad handhaafde eveflref zijn
oorspronkelijl€ beslissing van 5 december zodat de bal nu weer in het kanp
ligt vàn de (nieuwe) minister van Binnenfandse aangelegenheden.
verder keurde de raad noq het totaal riolerÍngsplan voor zuienkerke versie
1991 goed-
De rioteringswerken Smisjestraat - Doelhofstraat te Nieudnunster - rderken
uit te voeren door l{J Àguafin voor eèn }redrag van f2.995.019 frank waarvan
76.050 frank ten laste van de gemeente vonden evenzeer genade in de ogen
van de raadsleden.
Tot slot keurde de raad de gratis overdracht aan de Vfaanse milieumaatschappij
goed van het perceeltje grond gelegen te Nieu\"Tnunster Doelhofstraat en
bestelld om er het pompstation Doelhofstraat - Drijfstraat te herbergen.

De langverwachte @rotirg werd na de klassieke gedachtenwisseling tussen
de raadsleden goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 maart 1992.
De cijfers voor de begroting 1992 :
gewone dienst:
ontvangsten 77.483.612 Ír.
uitqaven 77.809.853 fr.
batig saldo "13.759 fr.
bui tengeuone dienst:
ontvangsten 83.479.507 fr.
uitgaven A3.479.50'7 fr.
saldo 0 fr.
Vooraf iraren de begroting van de kerkfabriek en OCMW reeds goedgekeurd.
begroting kerkfabriek Sint Michiels Zuienkerke
ontvëngsten en uitgaven 583.248 fr.
aanceel gereente 245-651 fr.
begroting kerkfabriek Sint Bavo Houtave
ontvangsten en uitgaven 4,391.075 fr.
aardeel gemeente '79.412 ft. gewone dienst

50.000 fr. buitengewone dienst
begroting kerkfabrlek Sint Bartholoíneus Nieuwmu.nster
ontvangsten en uitgaven 611.025 fr.
aandeel gemeente 438.643 fr.
begroting kerkfabriek O.L.V. l,Íeetkerke
ontvangsten en uitgaven 589.900 fr.
aandeel gemeente 200.233 fr-



begroting oC'Mw
gelrone dÍenst:
ontvangsten en uitgaven 9.4)-2.156 Ír.
aardeel gemeente 3.639.146 Ít.
bui tengev,one dienst:
ontvangsten
uitgaven
batig saldo

1.884.364 fr.
1.675.000 fr.

249.364 fr.

En zuienkerke krilgt eindeltjk een bibliotheek.
Met de zegen van de dienst OPnbaar Bibliotheekwerk gàat de gemeente een

same ',erkingsakkoord aan Ínet de openbare bibliotheek van Blankenbergc'.
Zuienkerke wordt een uitleenpost met een eigen basiscollectie van
3.000 boeken, en zal kunnen gebruik maken van de collectie van de
bibliotheek van Blankenberge.
Theor:etisch is de P.O.B. Bfànkenl,erge de initiatiefneÍner. doch alles
gebeurt Ínet inspraak en financiering van zuienkerke.
Ér komt een pfaats vrij voor een bibliothecaris (ltl of v) die 6 l/2 Dnr
per r^eek dient te presteren i 2 x 2 d)r opening en 2 f/2 uur per week

administratief lrerk.

a/gemccn illotn4T
VERLICHTING VÀN ONZE KERKEN

Vorige jaren Íerden onze schilderachtige kerkjes verlicht gedunende de
Kerst- en Nieui,rj aarsper iode.
Menig iflnoner vraagt zich nu af hoe het komt dat de verlichting doorgaat
en teEcht wordt de vraag geuit over geldverspilling.
De vork zit zo aan de sieèl. vorige jaren betaalde de gemcente een bepaalde
som aan Efektrabel voor het plaatsen van de spots en ook om ze weg te nemen'

Nu is het zo dat Efectrabel de apparatuur gratis afstaat aan de geÍneente op

voorwaarde dat deze gebruikt wordt. De kerkjes worden dus voorts verlicht
van de vrijdagavond tot de zondagnacht f uur.
Deze nleuwé regell r§ zou aàn de gemeente niet meer kosten dan 15'000 fr'
per jaar, wat lager is dan de kostprijs voor het plaatsen en wegnemen'

Deze nieuwe regeling is een mooi gebaar van Electrabel l

REGLEMENT VISRECHT

De Provinciale VisserijcoNnissie van west-Vlaanderen heeft voor het seizoen 1992

de overeenkomst verlengd Ínet de Nleuwe Polder Van Bfankenberge in verband met

het huren van het visrecht in de onbevaarbare waterlopen'
Door deze overeenkomst kmnen nu affe hengelaars, die ln het bezit zijn van

een gewoon staatsverlof, in deze waterfopen hengelen mits de vofgende uit-
drukkell jke voorwaarden :
O u/annc men de openbare weg verlaat is steeds voorafgaandefijke schrlftelijke

toelatinq vere.Lst vàn de oe\,ereigena-rs
O er mag enkel gehengeld !,,orden vanaf de oever d.w.z. dat het verLcden is te

henqeÍen vanoÉ een vaartuig, v1ot, staketsel of e1k ander voonierp dat de normale
waterafvoer kan hinderen.

O het is verboden te vissen met het kruisnet in deze waterlopen
Wlj hopen verder op de sportieve mederverking van alle hengefaars I



BUR@LIJKE SIÀND IE ZUIN{KMKE IN DE TT{EME HELFT VÀN 1991

ceboorten

- CC]CQ{JYT STEPHANIE, geboren op 14.07.91, dochter van Cocquyt Dominiek en van
Van de l,ía]le Annick

- VANDE u1\,ERE LIES, geLoren op 14.07,91, dochter van Vande Vyvere Filip en van
De clercq fngrid

.- GoETHALS GfL, geboren 29.07.91, zoon van C.oethals ÀiÍÉ en van Demon

I'lyriam
- DECRÀEMER LISA, geboren op 29.01.91, dochter van Decraemer Marc en van

I-.annoy Hannelore
- STROO STIJN, geboren op 07.08.91, zoon van Stroo Patrick en van Missault

Gratienne
- DE SUIIER JoLIEN, getoren op 03.09.91, dochter van De Sutter Noël en van

Boonet Marijke
- BOIrcKAERT STIJN, geboren op 16.09.91, zoon van Bouckaert Filip en van

Van Befle Conny
- SCHEEMÀEKER SIEPHÀNIE, geboren op 18.10.91, dochter van scheemaeker Michel

en van Vanhoorenweder Linda
- VÀN BELLEGHEM BJORN. geboren op 06.11.9I, zoon van Vàn Belleghem Ghislain en

van Bulthé Hí1de
- VAN LÀNDSCH@I BRElilDA, geboren op 09.12.91, dochter van Van Landschoot Thierry

en van Vandevelde Betty
- AERTS YÀSMINE, geboren op 08.12.91, dochter van Àerts Guido en van Crabeels

Marià

Huweliiken

- cLÀERHoua PÀTRrcK , zuienkerke, en cÀTTmR ELLY, zuienkerke, gehu\4d op
26.07.9Li

- BRANS WALTER, Jabbeke, en DE GIE'IER ÀNIDREÀ, Zuienkerke, gehwd op
07.08.91

- CALLEWÀERT GEERT, Beernem, en STUBBE MARLEEN, Zuienkerke, gehul^'d op
30.08.91;

- DUPOUR FRANKY, De Haan , en MAÏTtryS NANCY, Zuienkerke. gehul^rd op
28.09 .9t.

Overlijdens

- IIERTE RENÍLDE, overleden te Brugge op 08.07.91. Íreduwe van
Vandewalle Leopold

- GÀDEYNE JozEFÀ, overleden te zuienkerke op 22.0'7.91- . echtgenote van
Roefof Jérorne

- DHONm ANDRE, overleden te zuienkerke op 30.07.91, echtgenoot van
Louagie Maria

- DÀENEKINI MÀRIÀ, overleden te Bnrgge op 06.08.91, echtgenote van
Béeckman Ludovic

- DEIÍEULEMEESTER CODELTEVA, overleden te Bnrgge op 17.08.91. echtgenote van
Van Ma,ssenhove Cyriel

- PROVOOST MÀRTHÀ, overleden te Brwge op 24.08.91, echtgenote van
Vàn Hdrckè Marcel

- DEMEYERE MÀRCEL, overleden te Zuienkerke op 31.08.91, echtgenoot van
Craeye Helene

- BEYAERT Sll',toNÀ, overleden te Brugge op 11.09.91
- DEPoNm ISÀBEL, overleden te zuierkerke op 28.09.91
- \,ER[m\] ANDRE, overfeden te zuienkerke op 01.10.91, echtgenoot van

Baele Andronia
- VAN BRACKEVELT KURT, overleden te Zuienkerke op 03.10.91



- DE CoCK IVÀN, overleden te Brugge op 09.10.91, echtgenoot van
Sergant Rosette

- WILLEM .IULIÀ, overlden te Zuienkerke op 30.10.91 , echtgenote van
Deschoolmeester Michiel

- LÀNCI(NEI S JÀCOUES, overleden te Brugge op 04.11.91, echtgenoot van
Goetinck Lucie

- HINDERYCKX CHRISTIAN. overleden te Zuienkerke op 17.11.91
- ZWAENEPoEL ÀLINÀ, overleden te Brugge op 26.11.91, weduwe van

Hautekiet Mauritius

BÀÀ]CO}.ITACT / MIS1ER CASH KAART VERIOREN OF GESIOLEN ?

U kent ongetwijfeld de ongemakken die zich voordoen bij het verlies vàn uw

bankkaart: Banksys heeft daaron een oproepnuffner in dienst gesteld waarop

slachtoffers teràcht kunnen om hun bankkaart in verzet te plaatsen'
vo,ft 24 v1]r/24 het nurÍEr 02/'727.60.60
ceef u,r kaartnummer op of h;E-E;E;ékeningnuflrler verbonden aan uw kaart'
OPGEPÀST: ceef uir geheine code nooit door aan lrie dan ook.
Andere voorzorg : èebruikt u nog cheques, bewaar ze dan afzordel:lijk van uw

bankkaart.

rondom zuienkerke
POLDERIROFEE 1992

Het f6e kaÍpioenschap grllpt dit jaar plaats vanaf 28 mei (o' H ' Hemelvaartdag )

tot en met 2ondag 3l mei 1992 in café Boldershof Kerkstraat 13'
Er is weer een pij.jzenpot van 7O.Ooo fr. Elke deelnemer krijgt tevens een
prachtig aandenken.
Het kampioenschap vJordt betwist met ploegen van
deelneÍÍen. Gezien de grote belangstelling en de
deelnemers om tijdig in te schrijven bij-" Íoë Georges Kerkstraat 13 '|EL'AI'24'27

* Verscheure Carfos Nieuh,e Stvq 75 'lEL.4\.20.97
Langs deze weg danken de inrichters afle sponsors en deelnemers I

3, maàl elkeen kan individueel
vele deelnamen vragen wij de

ÍJÀNDELTOCHT 1OO KM VÀN KOEKELARE

In de nacht van 24 op 25 apri] a.s. is de sporthal in zuienke"kedorp
opnleuw het keerpunt van deze alom gekende zware wandeltocht.'
Omstreeks middernacht vorden de eersten te Zuienkerke verwacht waar een

rust voorzien is, evenals Yetzorgínrl, warm eten, bezoek e'à'
De deelnemers houden eveneens eeÀ ttàlte in het Sportcentrum Meetkerke en in
de Maere te Houtave.
Het zal oppassen geblazen zijn zowel voor de wandelaals a1s voor de late
chauffeurs langsheen onze kronkelende landbouuwegen I

VOETBALTORNOOI

op zaterdag en zondag 20 en 21 juni richt sportiva, sanen met de §portraad
het jaarlijks en èlom gekend Lornooi .Ln'

»à sir*n.téffinq van hét tornooi bestaat verÍnoedelijk uit 14 traditionele
oloeoen. 4 wiikploeqen en2 vrouwenelÍtàl]en. Een primeur!
bà pÍo",1t.iO"i=' uan 

- vorig Jaar worden stilaan aangespoord tot de sarnen-

stelling van hun ploeg want "vroeg begonnen, is haff gewonnen" '



IX§rNGEkoHÈN vooe DE coeDÈ z4^k?
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IK BEN BTOEDGEVM ! JIJ TOCH OOK ?

BT'ED]NZMELINGH{ 1992 : donderdag 25 juni
donderdag 24 september
dinsdag 29 december

telkens van 16 l{}I 20 Uf.lR

in de GEMm.IIELIJKE SPOFIZAÀL te Zuienkerke
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HULDE ÀAN DE BLOEDGEIERS

Tijdens het jaarlijks feestmaal van de bloedgevers op 14 maart 1992 rrerden
volgende bloedgevers gehuldlgd :

ontvingen een erkenteli jksheidsdiplona voor 10 bloedgif ten

De Block José, Deco€ter Emmanuel, Deurlf Rornain, Haesaert Tania, VandeYelde
Ànny, Vande Wiele Ànthony

Ontvingen een decoratie voor 25 bloedgiften
Bossuyt Stefaan, Cys Freddy, Demaecker Suzanne, Depoorter Christiane,
Lottefier Mireille, NeyrincK Noè1fa. Ouintens Àndré, van den Bussche Marcel,
van Eeghem Àrnold. Vansevenant Rosanne, Van Vooren Àntoon, VerbÉke Carine

ontvingen een erkenteli jkhèidsmedaille voor 40 bloedgif terl

Deloddere Mari-Ànne, fockedey wi11y, Priem Nicole, Van Den Berghe Erlk



ontvingen een erkenteli jkheldsmedaille voor 60 bloedglf ten

Bi111auw André, Jonckheere Gifbert, van Houcke Daniel, Van Thourhout Johan

ontvingen een speciaal aandenken voor '65 jarigen'

Laukens Maria, Maerten delieve, Provoost Gerard en Strubbe Marie-t'ouise

EERSIEHULPKÀMP 1992

Ben je tussen de 10 en de 16 jaar oud? I,íi1 je graag eerste-hulp leren?
iol., j. u.rl op kamp gaan? aen je vrij tussen 4 en 12 )!lí '92 of tussen 14 en

2L jnlt '92?
Dan ben je een kandidaat-aleelnemer voor het eerstehulpkamp '92 dat doorgaat
1n het ontmoetingscentrum Bouworde te Heusden-Zofder.
Elke dag wordt ei vier uur besteed aan eerstehulpoplelding ' Geen saaie lesseÍ!,
n,aar weí veel praktijkoefenlngen. De rest van de dag zijn er dan echte kamp-

activiteiten zoafs fietsen, dropping, kamp!'uur etc.'
óp n.t "ina. van de week kan je Èet brevet HELPERTJE behalen a1s je I0, 1I of
f) jaar bent. Ben je L3. 14 oi 15 jaar dan kan je het brevet JI'jNToR-HELPER

Ben je geinteresseerd, kom dan even langs het gemeentehuis om de folder
van het Jeugd Rode kruis op te halen.

RODE mUIS \,'XERTIENDAAGSE 1992

De Rode kruis-veertiendaagse loopt dlt jaar van 23 april tot en nèt
10 mei 1992.
Bij deze gefegenheid worden er door vrijwilligers aan het verkeërskruisEunt
g1àuwe Toien Rode -f.ruis zelfklevers te koop aangeboden'

tï

dD
§
§



KÀRNAVAL 1E MEMKERKE

De lleetkerkse dansclub "Voor jong en oud" bouwt de Zuienkerkse karnaval-
traditie verder op.

NTELII'IE DANSKIIRSUS

In het sportcentnm van Meetkerke richt de dansklub een volgende kursus in
die start op vrijdag Il SEPIEMBER 1992,
In afrrachting worden belangstellenden ( jong en oud) reeds uitgenodigd op
volgende oefenàvonden. telkens zaterdag van 20 tot 24 uur:
25 aprl1 - 9 en 23 mei - f3 en 27 juni - U en 25 juli - 22 er,Jst en 5 septeÍnber.

op zater.dag 27 junl lrordt er een barbecue-avond georganiseerd.
Verdere inlichtingen zijn te verkrljgen bij August Moens. Va1ére Meulemeester,
Dirk Loeys, Roger coethals en Marie-Thérèse Van Dille-Cruypers.

Liefhebbers van dans . ímziek en plezier breng vrienden en familie Ínee.
Iedereen is welkom zo1de1 jong als oudlll!

PRONDELMARKT 1E ZUIENKERKE

Het is een iarenlange traditie dat Zuienkerke aktief mee!,rerkt aan de trdee-
daagse voettocht van Bfankenberge.
Ook Ín 1992 wordt er door het Feestcomlté, de Sportraad en door het cemeente-
bestuur van Zuienkerke op ZONDÀG 3 ttET 1992 voor de fie maal een prondelmàrkt
georganlseerd.
Al wie tweedehandswaren, ouCe rommel of curiosa wi1 verkopen, kan dat tussen
ll en 17 uur in de dorpskom van zuienkerke. l,llie om 12 uur zijn plaats niet
heeft ingenonen verliest die.
Men kan zich vooraf inschrijven bij 'Prondelmarkt zuienkerke', pa. Kerkstraat
17, 8377 zuienkerke (tel.050/ 42,'79.66).
De deelname in de kosten Hraagt 200 fr. per standplaats.
Gezien de enorrne publieke belanfstelling van vorige jaren, 1s het de belang-
stellenden aangeraden zo vlug Írogelilk in te schrijven.



Prlvé - lndustrle - Oponbars dlenslen
Grond- & wegenlswetken
AÍbraak- & rloleÍlngsweÍken

NIVELERING MET LASER tII
Aanleggen van opíítten & paíkrngs
L6v6rsn van teelaarde - aanplantingan
Plaatsen vao septischo punsn & citerns

BR-GI]NSTTARIEVEN
DEPOSITO'S & KREDIETEN

BAiIK VÀN ROESEI.ARE N.U
Btn*6nèèGso3lè.nweo 112

Sooo aÀuccÉ sI-PlErÉF§

Uw officiele MITSU BISHI -dealer voor de
Oostkust

GARAGE

Brugsesteènweg, 101, 84ï0 WENoU|NE
(050) 41 2813

VEBZORGD WERK UITGÉVOERD DOOR DE PATRON

U bent vaD PI een nieu$e o.e-' droog-
o? aluasautoDaax te kiezeb ? Ot een
ande. toestel voor het huiéhoudeD 7

ttij vertellen u p|ecies uad.op u in
zo'n seva) al)etuaa) tuoet letten.

MÏ ELE 
'NVESTEER 

TN KIIALITEÍT

DERE!|PE bvba
ÍIELB Speoièè12Ààk
Blu8se 5 teenueg 55
A3?O BLANKENBERGE

EIGEII TECHNISCHE DIEIiST

Er is geen betere
Eax I o5O/ t'2.94.?6
Tel:050/41.11.05

- oRTGINBLB OIDERDELBTí 
§

POLDERELECTRO
BOMAIN LIEBAERT. WILLAEHÍ
IIEERWEG 20

a3-17 Umn(ERlG
radio & Tv technicus
oFFICIEEL DEÀLEÀ : P!,ILIPS - LÀDEi

Eigen opEN

hersretdienst ;iffi$::ï:ilJ
TeleÍOOn zondag vàn 8 tot 12 uur

050/32 03 80

'*,',ouo,",oro 
(050) 31 67 13

L. CROMBÉ7Z



Thverne Feestzaal " DE KÀREK]E'I "

OOSIM.IDSE STEEN'I.IEG 55
4317

Ér&

MEETKMKE

wYDtrtrffitr[tr6N //,í
/ \\

Nr+- DÀNS@[E@,II#1D ImmÉ zATmDÀGÀ\rCt{D mEiek oud en joÍq

- TÀVmNE open tijdens de maarden ju1i - arlglrstus
iedere dag vènaf 1l H @

zCtlNIG lmRÀS * Ijs - Pannekoeker - líafels
* Steaks - Kip - koc-hettes - Rilcbetje-s enz...
* specialiteit Mosselen à volonté

- FEESIZÀÀL van 20 tot 250 personen - privé parkirq tot 150 !,agens

Feestrenu's ààn deÍpcràt ische prijzen

- LKÀI,EN voor verenigjJgen en vergaderirrlen , allerhanfe besprekingen

RESERVÀTIE 050/ 36.13. 22 of O50/3L.1I.4O

ZUIEl{KERKE

Blankenbergse Steenweg 47
8377 Zuienkerke

t,

Tel.: 050141 .97.25

DRIJI(I(ERIJ

0Jtil#:!
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TO}.IEEL TE ZUTENKERKE

De twee Zuienkerkse toneelverenigingen zorgden dit jaar opnierlll voor
een groot succes en een L)omvolle zaal voor alle vertoningen.

" De Bommelaar" uit Nieulemunster bracht het stuk "Het lijk is stuk"
onder regie van Màrk Braet.

Theater "Kleiem" voerde "Schat, je bent een schatje "ten tonele.
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0.C.M.W. TNFoRMEERT

Deze rubriek zult U regelmatig zlen verschiinen in het polder-
krantie.

Het Iigt in onze bedoeling het O.C'M.W. ií' zijn plaatBeliike
werking en beleidsbesliosingen toe te lj.chten, 6oms aangevuld
met algemene informatie rond wetteliike iegeli.ngen'

Van ons openbaar
willen we een oPEN

Centrum voor Maatschappeliik
HUIS maken DAT WEBKT V00R Ut',

Uelzijn
WELZIJN.

Het is tevens onze betrachting dat U dit mag aanvoelen'

EEN OPEN HUIS

Een huis verondefstel.t een lokatie en ..r1 vast adres, we kozen
deíi.nitief voor KERKSTRAAT 17 (adre6 Gemeentehuis en 0.C.M.li,.).

De verbourri.ngen die nu aan de gang zijn en dus iets langer
zullen duaen dan gepLand, zul"Len resulteaen in drie ruimten
voor het O.C.M,lÍ. : beneden komt de Eociale dienst, boven za1

een sekretariaat komen van het 0.C.M'W. ÍÍlet lokatie voor de

Voorzitter en 0. C. M. w. -raadzaal.
De beleikbaarheid za1 dus groot zi.in. De tiid dat het 0.C.M'W.
bediend werd vanuit twee privé-adreseen 1§ verleden tijd' Zoiets
kan vandaag de dag niet meer en druist trouwens helenaal in
tegen de opeobaarheid van het centrum.
Vandaar ook dat het O.C.M.t/r. een apart telefoonmrmmer krijgt.
Het sekretariaat en de sociale dienst ziin vanaf heden te bereiken
op 050,/42.79.98.

... DAT WERKT VOOR UW WELZIJN

De dienst binnen het O.C.M.W. die {erkt voor dit welziin kriigt
de naam SoCIALE DIENS1.
De maatschapp€lijk werker is de belichaming ervan. Hii is de

man die wegwiizer moet ziin in het doolhof van reglementen'
die mense[ de weg kan wiizen in vertrouwen' die zaken naar
de Raad voor Maat6chappeliik l,]el'ziin brengt, samen zoekt naa.
de geschj.kte oplos6j.ng' ..,
onlangs i.s AntoÍne Perneel benoemd tot maatEchappeLiik werker
van het O.C.M.W.-Zuienkerke' De prestaties van de maat§chappeliik
werker zijn ondertussen ook uitgebrej.d va\ 3/4 tot voltj.jds.



Via een K.B. (Konlnklijk Besluit) zijn de uren voor een O.C,M.ll/.-
sekretaris uj.tgebreid van 11 uur naar een halftljdse betrel(king
voo. de kleinste gemeenten. Dus ook voor Zuienkerke.
Die uitbreiding zal lngevuld eorden op het monBnt dat het 0.C.M.tt.
sekretariaat klaar ls en dus ook halftijdÀ. kan bewoond ,rorden.

DE O. C. M. W. -RAAD

Het 0.C.M.W. is geen vri.jblljvend gebeuren op een geneente,
Het is een wettelijk vgrpllcht apart beBtuursorgaan met een
Raad voor MaatschappelÍjk WelziJn di€ mlnlmum 9 leden tett,
verkozen in de gemeenteaaad.
De Voorzitte! vertegenwoordigt het O.C.M.W., roept de Raad
bijeen, zit die voor en is belast met de uitvoeri.ng van de
genomen besLissingen.

De samenstelling van de volledige Raad voor MaatschappeliJk
vJeI zi -jn is:

De Voorzitter : DEJoNOHE Bernard

De Raadsleden : CHERLET Urbai.n
DEMEULEMEESTER Diana
DEMEYERE t'lalter
HAEcEBAERT Moni.ca
}iÍAKELBERCE Ma.c
VAN LANDEGEM oswa1d
VERHEYE Micheline
VERTE André

De Sekretaris : BoNTB Hubert
De naatschappelÍjk i{erker : PERNEEL hntoine

EEN OPEN EELEID

I,e nemen kleine, naar belangrijke stappen on een open beleid
u/aar te maken. Vorig jaar sta.rtten we een enquëte en nu wi1
het 0.C.M.U/, in de komende naanden naar alle deelgemeenten
stappen om zichzelf en meerbepaald de sociaLe dienst voor
te steIlen, U te informeaen en... Uw vragen te beantwoorden.
Ook U kan aan dit open beleid meewerken I

Niet a}leen door naar één van de info;avonden te komen, tnaar
tevens door Uw vragen, bedenkingen en voorstell.en op papiir
ffi
Richt Uw schrijven naar de sociale dienst. O.C.M.rr., Kerkstraat.lT
anoniem of op naam, U kunt natuurliJk ook telefonisch .eageren,
lj.efst op maandag van 16u tot 18u.

Meer nieuws over de O,C.M.I.-lnfoavonden volgt !



SPEELPLEÍNVÍERKING " DE PTOETERS "

cedurerde de grote vakantie vanaf I juli tot en met 31 alrgustus 1992
\rordt er voor de opvang gezorgd van de kinderen tussen 3 en 12 jaar
uitgezorderd dinsdag 2l juli.
PRIJS: kinderen van de gemeente zuienkerke

75 frank per kind - 190 frank voor 3 kinderen en meer.
kinderen van buiten de gemeente Groot-zuienkerke
105 frank per kind - 280 frank voor 3 kinderen en meer.
ledere dag lrordt elk kind opnieuw ingeschreven.
2 drankjes (cola, limonade. chocomelk, spa) zijn in de prijs inbegrepen.

OPVÀNG: Gemeenteschool van zuienkerke vanaf 7 u 30 tot 9 uur

VERTREK:
ótr,rgear,:

Sportcentrum Meetkerke vanaf 9 u 30
Met de bus van 9 u 15 naai Meetkerke
cemeenteschool zuienkerke vanaf 17 uur tot 17 u 30

sportcentrum lvleetkerke vanaf 16 u 30 tot t6 u 45
cefieve de kinderen niet af te haLen zonder de begeleidsters te
vervittigen .

MIDDÀGI,IÀÀL: Lunchpakket Íneebrengen - Liefst voor e1k kird een afzonderlijk

SPEELKLEDU: Doe het kind kledil aèn dat tegen een stootje kàn. Verlolen
kledingstukken k\rnnen altijd op het speelplein opgevraagd wordent
of na de vakantie op het gemeentehuis.

VERZEKERING: Er is een verzekering afgesloten voor burgerlijke aansprakelijk-
heid en lichamelijke ongevallen- Bij ongevalten of verv,/ondingen
worden de nodige maatregelen genoÍlen en de ouders verwlttigd.
De verzekering geldt nlet voor verloren of gebroken uuluerken,
brl]len. kledij etc.

HELDINCSKÀÀR'T

Het gebeuÍt nàa.r àI te vaàk dat er iets defekt of beschadigd is' OÍÍr dit op een letwàt
,i,rgiere t"oi.r op te lossen, is hier de meldirxlskàaÍt. KortorÍr : wènneer brl u Ín de

oniÉt i.t" besch;digd of defekt rs, knrp dan het onderstaade uit, vu1 het durdelljk
en volJ.edig ijl en stiur het op naar het gemeentebestuur , Kerkstraat 17 te 83?7

z,.rienkerke] voor dringerde gàva}len kan u ook bel.Len naar de technische dienst op
het nurner 41.?5.?7 en dit van B uur tot 12 uu! en vàn 13 uur tot I6u30'
Mogen wij u ook vràgen om bij de nreldrrg van een defekte ver'lichtiog, de juiste p]aàts
durdelijk te oí§chrijven. Dènk bil voorbaat I

0
0
0
0
0

lr€qdek beschadigd
oFenbare verlichtirg defekt : p1aàts :

rioLen verstopt
voeipaden herstell,en

0 orderhoud Plantso€n gewenst

0 nrimen grachten
0 mLrskusratten

NÀÀ}{ :

ÀDRES TEL : .../..................

VOLLEDIGE AANNEMINGEN
TIMMER- EN SCHRIJNWEHK
I\,4ETSEL- EN BETONWERK

blba f
l\ileetkerkestraat'1 7
8377 Zuienkerke

@ (050) 41 75 52 - 41 27 96

atfITl]À15
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NIEUIIE SIEB'ltlEG 60

8377 ZUIENKERXÉ

tel.050,/41.13 ' 41

SPECIÀLIIEIT : Drogè $orst, bloedworst, gehakt,

SPECIÀÀL ÀDRES VOOR : FOTdUE: Gourmet
Koud Buffet

anerlcaan prepare

(ook met vis)

FÍJNVOOR EEN BÀRBÉCUE HEERLÍJK

UOET JE BIJ SLÀGER HtrRIi{ÀN

EN

Z IJN

LANDBO{JVÍWERKEN

DE CRÀEMER POL

Blankenbergse Steendeg 4À

A377 ZUÍENKMKE

tel.31.86.34 - 59.80.23

- alle zaai- en oogstwerken

- ruimen van aalputten en septische prltten

- grootpakkenpers NHD 1000 voor persen
van voordroog, hooi en stro.

AUTOHANDEL GEERÍ MEULEMEESTER

Verkoop van alle NIEUWE- en TWEEDÉHANDSWAGENS

Alle caíosserie herstellingen

Nieuwe steent{eq 10

8377 ZUIENKERKE

E (050) 42 91 76 - 41 72 28

B.T.W 672 177 633

Blankenbergsesteenweg 1 3
8000 Brugge
Tel. 050/ 31 32 33 en 31 57 75

DEVI'CH GEERT

cigen loonraal.plóatting

tel.050 / 41.97 .09
hockram 2o 8377 XltUt{l.tUXrÍlR-ZUltXlltRxE



G
veÍzekeÍingskantoor

Michel Beirens - Willems

OostendsesteerMeg 92
832 Houtave - Zuienkerke
Tel. 050/31 97 39
Fax o5o/31 í1 51

- Alle verzekeringen

- Hypothecaire leningen

- Auto Íinanciering

En vooral een vakbekwame
service

Beter
met de bank

van hier.

H€r leven en we*en
Hreí gíoeren, opgíoeren, bouwen aèn de to€komsl
omdat hieí nog toekom5l i5

Met een sleÍke bank die hier haaí wo(els heeÍt
Mel een gíootbank dre hreÍ met u

van elk obstakeleen nreuwe overwinning maakl
Met de Kred€tbank, de bank van hiet.

l} [t$trttPtt

MWMTMIAII{N

Oe nieuwsle cíealies van

VLOEa- en WANOTEGELS

(mel oÍ zonde, Plaalsing)

BEZOEK ONZE TOONZM!

Aijh0is:

8000 Bíugge

Tel. {O5O) 41 31 56 _ 4143 07

Fax lAS!) 42 92 20

Vantorre-Maerten
Brugsesteenweg 'l

8377 Nieuwmunsler-Zuienkerke

Tel. (050) 41 89 63

Fax (050) 42 85 32

Reslouront

"90 ltlcl«til,rL,"
Rldy en Nydio DemeuemeesïeÍ - MoeÍmon

DÍiftweg l0 837/ NleuwmuÍsteí
Tel. (0$) Il 12 18

Gesloten op woeMogovond en dorderdog
Feestool leoÍoo'r'lmelzonnete[os

DeureÍ'



raïivrleiÍorrkaladcr

zaterdag 25 april: dansavond in het sportcentrum van Meetkerke - aànvèng 20'00 u'

nacht van 24-25 april: wandeltocht l-00 km vàn Koekelare

vrijdag 1 mei: Barbecue Boldershof - organisatie sP en jongsocialisten zuienkerke

. inschrijving 350 frank

,biràqg :,aq!i'' pródde1màrkt en oJdé ambachtennrarkt in de dorpskom naar aanleiding
van de T\,Teedaagse Voettocht van Blankenberge

Talerdaq 9 mei :dànsavond sporLcentrum Meetkerke van.r 20.00 uur

vrijdèg 15 meii 'zijàríóétbaíciul i3oldérshofbof,s ordanisbert,een ::)':PIT:":
prijs per persoon 450 fr; (kinderen halve prijs)
àe avond wordt besloten met een geallig samenzijn Ínet disco

zordag 17 rnei: schoolfeest C€meente school Zuienkerke
aanvang 14 uur
optréden - 15 uír
dàarya votksspelen en vanaf 18 uur uitreikeing Fri]zen

in café Boldershof - inschrijven in het Botdershof vÖör 10 mei

zuienkerke

zàterdao 23 mei : dansavond te Meetkerke vanaÍ 20 uur

donderdào 28 rer tot en ret zonddq 3l mei: poldertrofee

,o*F.o 

-unie 

in de srnt-Mlchrels*erK

1992 in café Boldershof

te zuienkerke

zaterdag 6 iuni : H.Vormsel te zuienkerke

zondag ? juni: plechtige coÍununie voor de vormelingen

zaterdag 20 juni : busreis georganiseerd door vakantiegenoegens zuienkerke
voor meer inlichtingen dient u zich te l,enden tot
Romain van Bel1e, te].41.35.62

zaterdag 20 junl en zo44qg-4-i![L: 8e Sportiva tornooi in het Sportceltrum te

vriidao 26 iuni : qrote BINGO-avond in de gemeenteschool te Zuienkerke
slart 19 u 30 met een londe voor de kinderen

zaterdag 27 juni : dansavond + barbecue in het sportcentrum te Meetkerke

zaterdag 11 juli 1992 : dansavond te Meetkerke

vrijdag 7, zaterdag 8 en zordag 9 augustus : zaaibolling ÍW - v'K'Transport De

Rese in café De B]àur,ie Toren

Tot zover deze aktiviteitenkalender.
stuur ook uw aktiviteiten, informaties, weetjes enz.

vÍij publlceren het gratis.
nàar ons oP VmR

oooooooó0000000000000000000000000000000000
óooóooóöooooooo000Ö000000

I JULI 92 !



AANNEM ERSBEORIJF ASWEBO
NAAMLOZ€ VENNOOTSCHAP

lndustriepark - Drongen 26

9810 GENT

UIT SYMPATIIIE

flectrabel.

ELECÍRABEL
KI.ANTEIiIDIENST BLANKEIIEEFGE

Kon nginlaan 61

8370 BLANKENBERGE
Tel (050) 41.79 34

--'7,"

)
(

GÍatis ene€ieadvies da's oís vak.



avoo Studiebureou
ir, Ch, Lobelle

Nleuwe Slnl-AnnodreeÍ 4
8200 Brugge (St.-Andíes)
Tel. (050) 38.87.21 (4 lunen)
TeleÍox (050) 38.9ó.91

Hr. BÍugge 54.ó22
Btw 421.049,08ó
Bonk 280-047385ó-48
Prk. 000-0054ó27-ló

STÍDIEtsI'REAU GESTTCHT IN 1958

GESPEIÀtISEERD IN ALLE ONN{RPEN VÀTiI ET]RGBLI.'KE M'I{KIJÀEE IN-

ZOTTDRHEID V@R O\TERIIEIDSBE§IITRE'I ZOÀI§ II{IMSIERIE VÀN VIÀAMSE

GEUEENSCIIÀP, GEIr{EEII1EBESI1]RE|, POLDERmSn]REN, rNrmolItlMIJ-

NALES, Àg'ÀFIN

RI@T-ET{ I{EGENWERKNI

N,t B WÀIR&UWKU,IDIGE SIT DIES

I{ATERZUw$lftl|G

I'RBàNISÀTTE

VERKÀVELNIGEN

STÀBILflEIT

GET{ÀPEIID BETEN

SPrcIÀI,E TM$IIEKEN

GROENINERÀ§TRTrIIJT'R

IOPOGRÀFIE

MRPS- EN STÀDSREU/ATI3



ÀBDT'HOEVE TER DOEST

met de
MONT'MEMÀI.,E SCHT'UR
uit de XIIIe eeuu/
iets enigs in Europa

Domein
Terras &.zalen
Parking

Specialiteit van alle zeevruchten
en rrviervrs.

Het bekend ribstuk "Ter Doest"
op houtwur.

Speciale bereidingen van paling.

LISSEWEGE
Ter Doeístraat 4

8380 Brugge
050/54 40 82

Wof

"Wtv ffiuesf t'

Jules Dend.ooven en Zonen


