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zUIENKERKE . aprl1 1993

" Het Polderkrantje ' wordt uitgegèven door het College van Burgeméester en
Schepenen.
verantwoordeli]ke uitgever : Gerard De Vlieghere

L-indenhof 20
4317 ZUIENKERKE

ons adies : " Het polderkrantje "
Kerkstlaat 17
8377 ZUIENKIRKE
TEL / 050/42.'79.66 aÍ 050/ 42.70.4a

Het volgende Polderkrantje verschiint onstreeks 15 juli 1993.
uj.terste inzenddatun ( voor o.a.artikels en aktiviteiten) : I JULÍ 1993 I

NT]ITIGE IELEFCONIU,'T4TÍERS

o-c-M-Í.l-

RIJKSÍ{ÀCIÍT ( Blankenberge )

BRÀNDWEER ( De Haan )

ELECIRÀBEL ( Blankenberge )

Hoofdveldwachter J.DECtoEm

CEMEEhTIEBESÍI]TJR ZUÍENKERKE

TECHNISCHE DIENST

42.'79.98

101 of 41.10.05

100 of 41.20.20

4L.'79.34
na de diensturen 059/32.30.58

42 .70 .48
privé 3L.84.07

42.10.48 oÍ 42.19.66

41.15.7'7

Het gemeentehuis van zuienkerke is iedere werkdag open van 8 uur tot 12 uur.
De lroensdàgnamiddag is het gemeentehuis eveneens open ven 12-30 uur tot
16.30'uur.
ÀNDERE NÀI.,!]DDÀGEN IS HgI GEMEE}.ITEHUÍS GESLOIEN I ! I
Dorderdag 20 mei 1993 en maandag 3l meÍ 1993 zal het gemeentehuis eveneens
gesloten zijn.

OPENINGST]REN GEMEENIEHUTS

OPHALING HUIS\,IJTL

Zoal.s vermeld in ons vorig Polde;krantje 1s het verplicht gebruik te maken
van dè gemeèntelijke vullniszakken.
Deze zakken dienen behoorlijk toegebonden te worden, mogen 1 25 kg wegen
( aantaf onbeperkt).
De huisvuilzakken kosten 240 frank per rof van 20
Zij kunnen bekoRlen worden :

in het gemeentehuis
bij de technlsche dienst
lp rt Hoekstje , Nieuwe Steenweg 68, ZuÍenkerke
Maria Vande Wal1e, Kerkstraat 3 , Zuienkerke
't Winkeltje, Doelhofstraat 55 , Nieuwmunster
Slègerij Herman, Nieuwe Steenweg 60, Zu.ienkerke
Kladt Freddy, Oostendse Steenweg 53, Houtave
De NieuÍ/e Polder van Blankenberge, Kapellestraat 36, Houtave



Het huj.sllil wordt niet opsehaald op y44P49_fl_!El_l:91.
De opha]lng voor Houtave , Meetkerke en Nieu!flunster gaat door op
dinsdëg I luni 1993.
De ophalijtg voor zuienkerke gebeurt dàn op woensdag 2 juni 1993.

SELECIIEVE HUISWILOPHÀLING

OT]D PÀPIR

GelÍeve uw papier netjes te safien te binden of i.n kartonnen te plaatsen .
Kroonkurken liefst in eell aparte zak.

@OF HTIISVIIL

Het oud papier Íordt iedele EmSTE l.loBlsDÀG vAN DE MÀÀND door de gemeente-
r,ierkmannen opgehaald.

Het grof huisvuÍl !{ordt VÍm trÀÀL Pm .IÀÀR opgehaald
Voor dit jaa! zijn het ncg de volgeÍde data :
DCNDRDÀG 13 MEI 1993
DO.IDERDÀG 9 SEPTE,I'ÍBER 1993
DCÈÍDERDÀG 25 NOVE!ÍBER ].993

Men dient echter VmRÀF te bellen naar het geneentehuis.
per rit betaaft U 500 frank.

KLEIN GEVÀÀRLIJK ÀFVÀL { KGÀ)

ÀlIe gezinnen van groot-Zuienkerke hebben reeds hrm milieubox Íncgen ootvengen.
De afgeleverde boxen behoren tot de \,ionirq waa! ze aÍgeleverd werden. Bll
verhuis of verkoop wordt de box altijd onbeschadigd achtergelÀten.
Wordt de woning niet mee! betrokken, dan levert de Laatste bewonea de box
in bij het cemeentebestuur.
De ophaling van het Klein cevaarl.ijk Afval is voorzien op
DINSDÀG 4 MEÍ 1993
ZÀTERDÀG 2 OKIDBM 1993.
GelÍeve miostens 1 dag op voorhard kontakt op te nemen met het gemeentehuis.

Voo! wie nog vragen heeft over wat we1 erl niet in de box mag :
Techni.sche Dienst
tel . 4l .75 .71 .

ITOSKUSRATIEN

Het geieentebestuur dringt er bij de bevolkiog op aan dat alLe haalden
van muskusratten onmlddeUijk zouden tËkerrlgemaakt eorden bij de technische
dienst van de gemeente of op het gsleentehuis, zodat de ncdige maatregelen
kunnen getroffen rrorden voor het verdelgen met ofr,!e1 fuiken ofwel klemmen-
teI. techDische dienst i 41.75.77
tel.gerneentehuis | 42.'70 .48

NIET]W TELEFOONNUMI.,ÍER T.I4.V.W. GET{EST BRUCff

vanaf 1 filLI 1993 za1 het telefoonnuÍmer O50/35.49.23 van de T'!4W vervanoen
woroen door o5()/ 16 _81- I I

Noteer dit alvest in u, agenda



BUR@RLTiIKE STÀNDIE @

Geboorten

- DEMEyERE BEI§, geboren op 02.07.92, zoon van Demeyere Geert en van
Van Haecke Caroline

- !mSYCK PIEIm, geboren op 06.07.92, zoon van versyck Dirk en van
vanbesien Marfeen

- sLEMBRoUcK sÀRÀH, geboren ap 21.A1.92, dochter van Slembrouck Peter
en van Igodt Ínglid

- DE RESE DIELEN. geboren 05.08.92, zoon van De Rese Marnix en varl
castelelm Hilde

- DHONm HÀNNÀH, geboren 12. 08.92, dochter van Dhondt Stefaan en vèn
Ysenbrandt ÀffI

- wB,lSCH ROB, geboren 17.09.92, zoon van wensch Didier en van
Bultinck SabÍne

- ctÀ.RHO{Jf ÀRNE, geboren 13.10.92. zoon van cLaerhout Ceert en vàn
Bonte Brigitte

- CotfïEz MÀÀIKE, geboren 11.1L.92, dochter van Couchez Luc en ven
ÀansÍ1àns Chirstel

.- VÀNDEN ÀBEELE RoY, geboren 25.Ll.92, zoon van valxlen Àbeele Bertrand
en van Verblrgh Conny

- ADRIANSmiS ELÍEN, geboren 23.L2.92, dochter van Àdriansens Luc
en van SchoLLier Malie

Huwelijken

- VÀNDB.JDRIESSCHE MÀRNÍX, Zuienkèrke, en lmNÍEUlíE Inglid, Zuienkerke
gehuÍd op 03.07,92

- KESIELOq! CHRIS, Ingelminster, en D'UONDT RITÀ. zuienkerke gehurd op
03.07.92

- MONBÀLIU L(r, zuienkerke, en DEIÍIJLE ÀNNEIG, Bruqge gehu$d op
09.01.92

- SÀNIENS PHILIP, Torhout, en LoofENS KÀTHLEEN, Zuierkerke gehurd op
25 -01-92

- VÀNDE RYSE KIJRT, zuienkerke, en MISSÀULT FÀBIEM{E, Zuienkerke gehu!.rd

op 0.1.08.92
- BÀRREMÀEKER ERIC, Zuienkerke, ert DEVoS GINE"IIE. Brugge gehuid op

07.08.92
- MEIRESONE STEIEN, Brasschaat, en \IER1E ÀNN, Zuienkerke gehuld op

14.oa.92
- FAIS ERIC, Ka-Imthout, en RmSÀERT KÀTELÍJNE, Zuienkerke gehuvd op

- TANGHE ÍíÍM, croot-Br:ittannië, en IERCÀIMST CHÀRIOrIE, Zuienkerke
gehund op 22.08.92

- REINIGMEYER MÀRTINUS, Zuienkerke, en VAN DE PLASSCHE MÀRIÀ, Zuienkerke
gehu^d op 10.09.92

- GHEmAERT JOHN, Jabbeke, en DEMEULEI'IAmE SABÍNIE, ZuÍenkerke gehuwd op
11.09.92



- cENoUW GERRIT, Jabbeke, en VANNESTE ÀNN, Zuienkerke gehuhd op
11.09.92

- DESMIT ÍWAN, Brugge, en LCC,GHE PATRICIA, Zuienkerke gehuÍ.d op
12.09.92

- TÀCK NICO, Brugge, en PECCEU RITÀ, Zuienkerke gehuvd op

- DETiITTE LTRBAIN, Zuienkerke, en MARTIN CHRISTINE, Zuienkerke gehurid op
02 -r0 -92

- BRÀEM HERMÀN, Zuienkerke, en LÀMoIE KÀrRIEN, zuienkerke gehurd op
02-r0 -92

- FERYII DÍRK, Zuienkerke, en DERÀES GUDRLIN, Steenokkerzee.I gehuwd op
03, r0.92

- VÀN BRÀBÀNm JÀN, Oostkamp, en TÀVERNIER ÀNNELIES. Zuienkerke gehuhrd
ap 23.L0.92

- KlNm JEFFRY, Zuienkerke, ed ME"YllS ROSE ÀNNE, Bluqge gehuvid op
30.r0.92

- DECR@S DÀNIIY, Brugge, en PIEIERS ELSJE, Zuienkerke gehurrd op
13.11..92

- SIRUBBE @mT, Knokke-Hej"st en STUBBE MÀRIÀNNE, Zuienkerke gehurd op
12.12.92

- EODE FILIP, Zuieokerkè, .en DE tlEERYf ÀNN. Àntwerpen gehuld op
t2.L2.92

overlijdens

- DELOOF LEO, overleden te Blankenberge op 25.06.92, echtqenoot van
JuLj-a Defraye

- COENE MARIE, overleden te Brugge op 21.0'7.92, weduwe van Eduard
De Brabander

- DE COSIm DIRK, overleden te Zuj-enkerke op L3.08.92, ongehuvd
- LIEBÀIRT CHRISI)PHE, overleden te zuienkerke oD 22.09.92, ongehuÍd
- I.TOERMÀN TÀNIÀ, overLeden te Erugge op 13.10.92, ongehurd
- !ry\,EY ÀNNÀ, overlden te Blankenberge op 04.11.92. echtgenote van

Seba.stiaen Neyrinck
- DIJ'l4Ot{ ELVIRÀ. overlden te Brugge op 29.IL.92, weduwe ven Georges

Maerten
.- WYBo ÀUGLSIIN, overlden te zuienkerke op 14.12.92, echtgenoot van

Cerdon Laule[tia
- FÀRÀZIN GÍLBERT, overleden te Zui-enkerke op 30.12,92, weduwenaar

van Billiouw Lia

uit de
ZITTII.IG VÀN 26 JÀNUÀRÍ 1993

Nadat SchePn Julien De vfieghe zijn èangekondigd ontslag^had rngetrokken
keurde de èmeenteraad in openbare- zlttrng het plcgrarrma 93 en de opschlk
van de lardbou!íregen goed. àet betreft hier de Blankenberg§e Dijk zurd,
De Brouiderl'tstraai, Dé verloren Hooistraat, Blau're Íorenstràat , Blanken-
G.ó"À oiii'lr*ta Én de »u-tIe Molenstraat De raming bedraagt 7'754'027 BE'

rn Ée qehéime zitt-ing werd Tina Meulebro\.rck aangesteld als tljdelijke
hul-pbediende voor de gemeentel-ijke bibf.iotheek.



ZITTING VÀN 22 MMRT 1993

De gemeenteb€grotlng kn àm aan bcd tljdens de Gemeenteraad Y1l ?-ylè!1-]991'
zij sluit aÍ íet eeí totaal van gewone ontv.rngsten vàn 89'020'794 fr' en

uríq.rr.n u"r, aa.684.261 Fr. wat een batig seldo oplevert van-136'527 fr'i
ii É" investerinqen belopen de ontvèrx]sten en uj-tgaven 54'129'369 fr'
De oppositie hàd een pluimpje voor de ognaak van de begroting die ook eenparig
werd goedgekeuld.

De raadsleden meakted zich behoorlijk boos over het ninisterieeL besluit tot
ki;;;i;g van de dorèskelnen van zuj.enkerke, Meetkerke, Houtave en Nieuwnunster'
,;i;;i;i"t àan ooi< Èet college oFdracht te geven in kortgeding eo ten gronde

i;';;a; te treden bij de Raad van state om deze voor de gemeente zuienkerke
kwalijke zaak ongedaan te maken.

De gemeenteschool" krijgt een nieuwe fotocopiemachine op leasing -en 
de

i."írri".n" dj.enst eeo;kkassie bestelwègen die moet dienen bij de bestrijdlng
van de muskusretten.

DeonderhoudswerkendoordeNieug,ePolderVÀnBlankenbergeVandeonbevaarbare
waterlopeo 1992 tén bedràqe ven 1.612.52? fr'

en 1993 ten bedrage van 1.653.291 fr.
,,,erden goedgekeul:d.

Na heel at discussle werd uitej-rdelijk de eirdafrekenirq renovatie dèk

Étorie te Nieuumunster go€dgekeurd. Deze bedraagt 735'070 fr' RIlÍ Lnbegrepen'

De begrotingen van de Kerkfabrieken en het ocMI,í kregen eveneens de goedkeurlng:
enkeLe cijfe.s :

geÍleenielijkaardeéI 3?6.868frank

Kerkf abriek Sint-Bavo Houtave
597.100 frank
,61.224 fËank

ontvangsten en uitgaven
gqÍleentelijk aandeel

gelEentelijk aandeel
geHone dj,enst
buj-tengewone dienst

Bédrotioo Kerkfabriek sint-Bartholoíieus Nieutdmunste-r
ontvangsten en uitgaven uu4.lau _rànt(

335.698 frank
200.000 frank

BedrotirE Kerkfabriek O.L.Vr- tleetkerke
ontvanqsten en nitqàven I.0.I2.700 frànk
gemeentelÍlk aandeel

gewone dienst 8/9 Zui"enkerke 257.411 Írér]]<
1/9 Brwqe 25.184 frank

buÍterqetone zuienkerke 320.000frank
dienst Bruqge 40.000 frénk

Be<ÍrotirE o.C. M.fl.
Ge!,rcne Dienst
ontvàngsten en uitgaven
geÍneentelijk aandeel

Buitengeuone Dienst
ontvansten
uitgaven
batig saldo

9.445.724 frank
3.542.450 frank

4..343.552 frank
4.200.000 frank

143.552 frank

Ti.jdens de geheime zitting werd het Proces-Verbaal van het exanen voor
mil-ieuanÈtenaar goedgekeurd.
De heer Patrick Van den Eonteyne werd op proef benoeÍÉ à1s mil,ieuambtenaar.



BEVOLKING

BEVOLKI]'IGS@@VEI.IS

slnds 1 noveÍÍÈer L992 zi)n de gemeentebesturen niet meer zo vrÍj
als voorheen in het verstrekken van gegevens uit de bevolkingsregisters .
concreet wordt deze informatie voortaan alLeen nog verstlekt onder
drie vormen :

1. UITIREKSELS EN GEruIGSCMII"IEN OlE IMONERS VÀN DE GEMEEÀTTE:

- de betrokken persood ze1f, zijn iirettelijke vertege[wooldiger of
zijn bijzonder g€rnachtiqde en dit op mordelinge of schriftelijke vraag
- aan derden, wanneer de eerqifte van die docuiÍenten door of krachtens de
lvet is voorgeschreven of toegestaan en dit uitsluitend op schriftelilk en
ondertekerd verzoek.

2. RÀÀDPLEGING VÀN DE GEMEEXVIELIJIG REGISTERS:

- de geÍreentelijke dieosten en CcMw

-particulj.eren kunnen dit nooj.t
- andere overhedeo of instelLingen alLeen door of krechtens de net.

3. VERSIREI(KEII VÀN PMSONENLIJSTEN:

- io plinci.pe Ínogen er geen lijstert meer meegedeeld worden ean derden .
Hierop zijn er !,,e1 uitzonderingen.

VMÀNDERÍI.IG VÀN HMFDVRBLrJFPLÀÀTS

Een belangrijke wijziging werd er doorgevoerd bij verandering van hoofd-
verbli jfp.Iaats. De aargifte van de verblijfsverandering vindt plaats bil
het gefieentebestuut ven de plaats waar men zich komt vestigen en niet meer
bij de geíleente die men vellàat.
De aarqífte ncet gebeuren blnnen de acht l{erkdëgerl oedat de woning effectief
L€tlokken \derd. Binnen de acht dagen na de aangifte irordt door de pol.it].e
een orderzoek uj.tgevoerd naar aéLe verblj.jfplaats van de betrokkene.
Na àfloop van dit orrlerzoek en dit binnen de 20 degen na detum van de aan-
gifte van de verblilfsverandering wordt betrokkene ingeschreven in de
registers ofwel lordt de aanvraag geireigerd.

EEG - SIEUN IN DE LANDEOLII^I

Het gemeentebestuur dienst lanlbouw deelt mee in het kader ven het her-
vorÍÍd landbour'befeid met sterke prljsdafingen in graèn en rundsvlees a]s
konpnsatie een steun wordt verleend aan tepaalde akkerbouÍgewassen. Ook
in de rundsvLeessektor \^,orden premies voor zoogkoeien en mannelijke runde-
ren toegekend.
De aan!.raégfornulieEÍr vrerden al verzonden. Bij ontstentenis ervan moet men
ze aan!'ragen aan Dhr. Dedelme. Ministerie van L&dLrouw, Hoogstraat 9 te
8000 Brugqe.
Voor het invullen van de àanvraagforÍmlielen worden zÍtdagen georganiseerd.
Bij deze moet ook een plan worded bljgevoegd waerop de aangeduide percelen
en gewassen dj,e in aenmerkirrl komen voor deze EEc-steun staan vermeld.
Teneinde de fandbouwers hierbtj te helpen. zullen deze plannen ter LleschrkkÍngzijn in het POLITÍEKÀÀIIOOR van Zuienkerke, waar men ze kan kopiëren.
Indren de landbouvrer het ncdiq àcht, kàn hr] naEuurfi'tk de kèàltnufiners no-
teren en die zelf bestellen bij het N.I.c.,-Abdrj Ter-Kaíneren 13
1050 Brussef (tel.0216486480).



lndustÍiepark - Drongen

9810 GENT

ZAI(ENKANTOOR
DE rIIEBRISSE

oo3tcDd3crtccliweg 1(6
zrrielrkcÍLc

tel- O5O / 31 24 85

iedere dag van 9-L2 u./74-17 .3O u.
vÍijdag 9-12 u. /14-79 u.
zaterdag 9-12 u-

AIle venekeringen - Alle rootschoppijen

- Extro goedkope outoverzekering

UW IPPA AGENT

Gespecioliseerd in: - Persoonlijke leningen

- Finoncieringen

- Hypothecoire leningen

Vroog eens onze voorwoorden.
Vrijblijvend r wij goronderen U ongekende
voorwoorden en exlro service.

loi kijk

ANNE & PHILIPPE

- Alle beieggingen



Pívó - lndudía - Op.ob.n cll.ním
Gtonó & waganltÍartm
AÍbre.I. & rlol.rtígswaífan

NIVELEBING MEÍ LASER III
Aad.oo.n ttn oPdn í1 a Prriíg.

U b.ar i., Pl.a ..a Dt..a q.-, c.@r
ol .li..trao...a c. tl..a ? o! ..a
4c.. ae.c.l teo. h.a àut.àat.l.a ?
ttt e.st.lf.a ! Pt.et.. -.íor, u ta
.o'n tltl .1!.r..1 rata J.!t.n'.

MIELE luvas']Brt rr,, t,,ALZ?tt?

Er is gecn betere
t., I OSO/ A.t4.76
ï.1 :0!0/41.11.05

tl€tf iEcltlrtsquB DrliiBÍ - oRtcllllt t ol@BRolllll

cameskapsalon

GDICO
de decker chantal
ked€traat 18 - 841 I zuieírkeke
tereÍoon 050/41 84 1zl

R .RABAEYS
nestkui.kens meÈ
extra brede

te koop vanaf

Oosterdse Steenweg 75url/ Houtavè_zuie;kerké
te].050/31.94.83

^ï

Uw officiele MITSUBISHI -dealer voor de
Oostkust

GARAGE

L. CROMBEZ
Brugseseenweg, 101, g4t0 WENDUTNE

(050) 41 28 lE

DEDPI bvb.
!(Ill,grct4ltsL
8ft!r. .!..ní.t 55
93?O ELAIIIEIIEERGI



rondom zuienkerke

BL.EDGEIERS ZUIN\]KSRKE.

Het Írerkjaa! 92 werd afgèrond en bekloond met een souper.
Het nieuve werkjaar werd ingezet met de-I9e!:lE!9-g9ESS,:
Voor het voorbije jaar geve[ we gràag de ciifers: 658 blo€dgiften, ongeveer
f90 leden in onze vriendenkrj.ng en 60 nieuÍ/e donoren.
we zijn uiterst tevreden met de resultaten en zijn de bloedgevers heel
dankbaa.r voor hun opkomst.
op 13 maart vond het laarlijkse feest plaats: het souper.De sportzaal van
de gemeenteschool leek oígetoverd in een mooi restaurant. Met 160 personen
genoten \,ie van een velzorgd en lekket menu.Alle ?evierden konden gratis
deel nemen aan het feest en dat walen de volgerde nensen:

ontvirqen een erkenteu.jkheidsdiplcrna voor I0 bloedgiften :

callewaert Sigrid, Càrrette Dirk, David Àqnes, De Vos Sabrina, Deceuninck
Christel, Devisch Marc, Doom [!yriam. Dusatoir Yves, Celdhof Ereddy, Heindryckx
Pa1ma, Làmote Jean, Mj.chiels Ànn, Missault GratÍerne, I\fuylaert Dirk, Schoon-
vaere Gujdo, vanhove Frank en Vanmassenhove Guido '

Ontvirqen de broozen Leqpeluirq " fre PeU.kaan " voor 25 blo€dgiften

Blomrc Mi.cheline, Bouckaert Pillp, Deplancke Nicole. Loeys Dirk en
Tillsnan Àrdrea.

ontvinqen een bronzen erkertel.j.jkheidsÍnedail1e voor 40 bloedgiften :

Decraene Dina, Goethals Dirk, Van Brackevelt Dominique, Vanhee Marleen en
Verheye Georges.

ontviJEeí een gouden erkentelijkheidsmedaille voor 80 b1o€dgiften :

De Vriendt Franklin, Decoster wi1ly en Swaenepoel wilfried.

DekoratÍe voor bLoed : de zÍlveren medaille voor verdienste I00 bloedgiften :

Zuster Vanderwegen Constantia.

op de foto: Zuster Vandeí.7egen
ConstantÍa samen met de voor-
zitster Samj-jn Jeannine.



Van 22 tot 26 maart oan de Vriendenkring van de bLoedgevers dee.I aan

de Í,lestweterskwis op BRT2. Ze worhen de trofee , die Peterke gedoopt werd'
Peterke is te bewonderen in het gemeentehuis.

!,lie zin heeft blo€d te geven kan d1t op volgende dinsdagen:
22 JTNI
14 SEPIEMBER

telkens van 16 tot 20 uut in de gsneenteschool van zuienkerke.
Bloedgeeen is Niet gevaarlijk, NIIT pijnlijk en je helpt er l-èvens Íneè

reddenl: !:

DE GESCHIEDENIS VÀN HEI WIT. GELE KRUIS VAN ZU]ENKMIG.

Het !{it-Gele kruis heèft ilt zuienkerke een voorbereiderrle aanloop gekerd.
zuster Pia, verpLeegster en kleuterondèrwij zeres , startte in 1949 met
de verzorging van zieke en oude mensen . Daarbii werd ze geholpen door zuster
Franqoise " het duiveLtje doet al".
Met de fiets trokken zij uit over gans grciot Zuienkerke om mensen te wassen,
te lijktooien en bij te springen waar er hulp ocdig \ras. wanneer de fiets
vervangen i,',erd door een bromfiets kregen zij de naèrn vao "mcderne nonne".
Tot op zekere dag Octaef Verscheure met het voorstel h,rèrn on een afdeling
vàn het wit-gele kluis op te richten te Zuienkerke. Hij bepleitte de zaak te
Bnrgge en het lukte. In 1954 werd er naast het kloostergetDuw door Rafaël
Devrieze een garage gebuld, waatio de auto van het wlt-ge1e kruls gestald werd.
Op 1 ooveíÈer L954 wàs het wit-Ge1e Krtis afdel.ing zuienkerke gestèrt.
Het werkterrein oÍIwatte Zuienkerke, Houtave, Lissewege, Meetkerke en Nieuw-
m.rnster.
De gTote pionierster was zuster Monj.que, een gediplomeerd verple€gster af-
komstig van de zusters van de Hei.Lige vi.ncenti.us te oostnieuwkerke.
In 1984 girq het ltiit-gele kruis over naar leken en is het stilaan geworden
idat het het ou nog is.

T}IEEDÀÀCSE VOE'TIOCET - PRONDELMARTC

Het is een jarenlange traditÍe dat zuienkerke aktief neeÍrerkt aan de Tweedaagse
Voettocht van Blankenberge.
Voor dè 7de mael organiseren het Feestccfij.té, de Sportraad en het Gemeente-
bestur.rr een PRONDELIIÀRKT en een OUDE ÀMBÀC-I+TEI\IMÀRKT.
A1 wie tweedehandswa.rèn, oude romnel of curlosa wil verkopen kan dat op
zondag 2 [tBI 1993 i.n dè dorpskom van Zuienkerke.
Men kan zich vooràf inschrijved bj.j " Prondelmarkt Zuienkerke" p.a. Kerkstraat
\'7 te 437'7 Zuienkerke
De deelname in de kostea Hraégt 300 fr. per standplaats.
Gezien de enonrc publieke b€lerrlstellirq van de vorige jaren, is het aangeraden
zo vlug moqelijk in te schrijven , daa! de plaatsen beperkt zijn.

BOEK ' GESCHÍEDENIS VÀN EEN POLDERDORP" door Robert Eoterberge

Er zijn van dit piachtige Lloek nog steeds exemplaren
priJs van 1700 frank en di.t ten gemeentehuize, Ip 't
Maria vèrdeÍralle.
Haast U ! De oplage is bepelkt.

te verkrilgen àan de
Hoekstje en bÍl



CEI4EEIfTESCHCOL VÀN ZUÍENÍGRIG.

De leerlingen van de zuienkerkse gemeenteschool mogen terugblikken op
mooie resultaten.
Zij slaagden erin de provinciescheal te winnen voor de meest afgeleverde
zwe,nbrevetten .
Het zesde leerjaar mocht een eerst plijs in ontvangst nemen voor eelr collage
rord natuu.rbescherming.
Op Í,roensdag 31 maart liepen de leerlingen 237,6 KM VOOR ELIRoPA.
Deze geb€urtenls had ptaats over gans west-Vlaanderen én het was de bedoelÍng
om zo veel mogelijk kilometers bijeen te lopen om de hoofdsteden van de
E.E.G. Ianden te verbiftlen in vcgelvlucht.
ook de geÍneenteschool heeft hieraan haar steentje geleverd.In het Lindenhof
moesten de leerlirgen telkens een ronde van 400 m. aÍlegge[.Somnige slaaqden
erin om in 20 minuten 4 km te lopen.

Iedereen Írordt ook uitgencdigd op:
SCHCOLFEEST , zondag 25 ÀPRIL

REUZE BÍN@ ÀVOND , !'rijdàgavond 25 IJNI.

11'EEDE JON@Rfl§FEEST

De plaatselijke jongerengroep wi1 zi.ch steeds beter profileten en bekend-
makeo op de ggíeente. Met al hun leden zul,len ze daarvoo! een voorstelfings-
feest houden te Zuienkerke. Met toneel ' DE KRIMPENDE HEKS" , mrziek, dans
en modeschow willen ze in de sportzaal van Zuienkerke op BIQÀ9_]§_3!Bf!
en ZÀTEX{DAG 17 APRÍL telkens om 20 u\rr zich voorstellen aan het pubI.iek.

Kaarten voor deze avoid zijn te bekomen bij :
Ílies van Màele te1.31.20.46
Randy De vlieghe tel.41.55.42
sylvie wi1.Ie te1.41.88.55
Prijs: 80 fr. voor jongeren mj.oder dan l-2 jaar

120 fr. voor + 12 jaar

:tï\;il rlII



GR@TS DORPSFEEST IE NIET]MI,]NSTEF .

op 28 MEI 1993 organiseert de gemeente zuienkerke een reuze dorpsfeest
te Nieuwmunster naar aanleiding van de renovatie van Nieurnmr.mster-dorp.
ÀLLE IMONERS ZIJN HÀRTELÍJK !.IELKOMI I
PBOGRAMMA
15.30 uu.r
L6 uur

17 uur

rondgang in het dorp op de tonen van de "BREMEAS SÏRMTMJZIKAIJTEN"
toespraken op het kerkplein
de veldÍ/achter roept de beri,chten om vanop de roepsteen
drink en hapjes.

SPEELPLEINWERKING " DE PLOETERS"

Gedurende de grote vakentie vanàf 1 JULI tot en met 3I AUGIJSï\JS 1993
\.rordt er voor de opvarq vàn de kinderen tussen 3 en 12 jaar gezorgd-
Plijs: 75 frenk per kind - L90 frank voor 3 kinderen en meer

kldleren buiten de gemeente betalen
105 frank per kind - 280 flank voor 3 kinderen en meer

Dagelijks vertrekken de kirderen met de bus naar het Sportcentnm van Meetkerke.
De opvang gebeurt echter in de gemeenteschool van Zuienkerke vanaf 7u 30,
alr"raar meo de kirderen ook kàn efhalen vanaf 17 uut tot f? u 30.

MEE TKERKSE i,{OERENIOCI+T.

MÉEÍKERKSÉ
MOEBEN T993

Op zondag 18 april 1993 gaat voor de 16de
maal de Meetkerkse Moerentocht door.
Dé inschlijving gebeurt in het Sportcentrurn van
Meetkerke vanàÍ I u 30 tot 15 uru:.
DÍt jaar prijkt er op het tegeltje het kapetletl,
van Houtave zoa-Is U hiernaast ziet àfgebeeld.
-E!!g ,et aandenken : 60 frank

40 frèrk ktnderen - 12 j.
zonder aandenken : 30 frank;

inlichtingen: De vlieghe Àlain
te]..41.55.42
Cóethals Franky
te1.41.91.87

Vakantiegenoegens Zuienkerke
Vakantiegenoegens Zuienkerke heeft voor deze lente en zomer de
volgende aktiviteiten op haàr prcgrarnma staan
16 mei 1993 : fietstocht door de 4 deelgemeenten

íEer in-IÍchtingen te verkrijgen bij Werner Verleye
en Í.liUy Proot

15 auqustus : de jaarlilkse midzomerÍÀ/andeling en barllecue

19 augustus tot 22 augustus : kampeerweekend te Temse
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4 UULIIIIILU METSEL. EN BEToNWERK

Meetkerkestraàt 17

8377 Zuienkeíke
e(050) 4175 52 - 41 27 96

AUTOHANDEL GËÉRÍ MEULEMEESÍER

v€í1oop van al€ NrElJwE. en TwEEDEMNo§rr/aGENs

A/le caíros6eÍie heÍSellngen

Ni€u*€ §e€fl'*€g 10 r (050) 42 91 76 .41 72 28

*t77 ZUTENKEBKE B.ÍW 672 177 633

BROOD EN BÀNKETBAKKERIJ

KEERSEBILCK M.
»on:§pLgw r ouozELE - TEL. 050/59.91.88

VAN DE VWER G.
POOOLOOG

MEDISCHE PEDICURE

Gediplomeerd lid
van hel Beigisch

lnstituLrt voor Podologie

Wenduinestraal 29
8377 Nleuwmunster Tel. (050) 41 68 32

POLI'ERELECTNO
ROMAII{ UEB,AEIÍ. W|LIAEFÍ
IIEEEGC 20
(}77 UEEAB(a
rdlo a w tËhia,,
OFEICEEL DEÀI.E8 : P@,EI| . I.IDEI

Egen opEn

herstetdtenst t*;:*i? H à;
TElefoon zdÈry';t6ttu6s
050/32 0:l 8(,

G. Van Den Broucke N.V.
B.kkerilnratcrlalen. Ov.É. Ivlachlrca

Blanhenbergse sLeenweg 444
A.BJ77 ZUIEdKERI(E
I (o50) J1 5622 . Fax (05O) 51 76 70
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verzekéringskantoor

Michel Belrens - Wllems

OGtríl(,!edi.í.9 Ez

837/ H(r.íevÉ- Zls í.rl€
Í€1. 060/31 Ír39
Fa)( O5O/31 lr 5Í

. Àls v€zekerlngen

- Hypodr€calrs lonlngBn

- Auto financl€ring

En vooÍal een vakbekwame
seruica

l} [t$tmP[t

v!O€F. ó w rolEGÉrS

8EzOEX OrlZE ÍCIOTlzrAL

Td. (o5o).131 55 -.t.3 07

Restouroni

Zohetland.
Zo debank.

We uiln gÍool qeworden n hel land waaí u leeíI.

DaaÍom begíijpen we u beler dan wie ook. De

KÍedielbank, de hank waaí u aich thuis kan voelen.

ïhuis bij de bank van hier @

DfuK
Vantorre-Maerten

8377 Niewmuníeí-Zuienkeíke

TeL (05q al 89 63
Fax (050) 42 85 32

"9o !.ellaklc"
lïrov en flydo DeínelieíÍÉe5leí ' Mo€íí1d1

onív,eo l0 8377 Newrftister
Íer í05Ó 4t t2 18

GegoEn op woensdcQovom eí aodelacg
t€€§rioo . €o,oor nret aomeleíc§



,IRÀNSPORT DE RESE NTEI TE S'IUTTEI{

Dat onze ZuÍenkerkse ploeg uit het Bedrj.jfsvoetbal de wind in de zeilen
heeft, hoeft niet gezegd.
Onlangs werd de Westvlednse beker weqgekaapt op O1!mpia.
Een 1-0 achterstard werd een paar minuten voor het einde ollgezet in een
1-1 stend. In de extra-t-ime lukte het dat onze ploeg de winniÀg goal scoorde
zodat de qrote beker naar Zuienkerke verhursde.
Ook in de competj.tie prijkt FC Tfansport De Rese op de eerste plaats.
De enige en laatste Íedstrijd die beslissend is, !,rordt gespeeld i.n het
Sportcentrum van Meetkerke op 17 apliL e.k. om L5 uur.

,IOM IERLINDE NÀÀR HET W.K. SIJRFEN.

ÀLS HET KRIEBELT,

SPORTEN IMOET JE

Bij de vele kanpioenen die op de Po.Lderwind groeiden ( denken we aan
Nathalie Hens, Sigried Rondelez en Ànthony Vromen ) kufflen we nog een
jongere toevoegen r11. lol,t \TERLINDE.
Hij behaeLde reeds heelwat overwinningen bil mÍnÍenren en de juniores
en hij werd zopas geselecteerd om samen Ílet nog een 5 ta1 andere
jongeren deel te nemen aaD de WK MistraL surfen voor scholieren in Efiat
te Israë1.. Hil behaalde daar een zeer verdlenstelijke plaats.
Tom Verlinde wooot in de LeegLardstraat 1.9 te Zuienkerke en als financieél
steuntje overhandiqde Schepen van sport Henri Cuypers namens de Zuienkerkse
Sportraàd een cheque aan Tom Verlinde.



ZU]ENI€RKS ZÀÀLVOE"IBAL BLOEIT.

De Bolderhofboys zirn amper 2 jaar
in comp€titie en beheaLden dÍt jaar
reeds zeer eervolle resulteten. In de
competitie was een 5de plaats de be-
kroning van de geleverde inspanningen
maar ook individueel boeren ze niet
slecht. MIKE MÀÍmryS werd uitgekozen
voor de provinciale ju.' -orselectie.
Dit j.s een competitie van de Vlaamse
zaalvoetbafbond l,Íest-Vlaandern waarbi j
de besteh uit de provincÍe geseLecteerd
florden. Ín de leeftijdscategorie van
15 tot 18 jaa.r werd Mlke Matthys van de
Boldershofboys gevreagd om nee te doen
net de westvlaarnse selectie. DÍt rs de
eerste maal dat een Zuienkerkse spefer
die eer krijgt. Ín hun reeks speelt de
westvlaarnse sef ectie tegen Henegouwen,
oost-Vlaanderen en Antwerpen op Smei
in Neder-over-Heembeek. De 2 best ge-
klasseerden gaan over en spelen de
nationafe f-inale te vilvoorde

SPORTEII MET DE B.G.J. G.

Wat ?
Wanneer ?

Waar?
inllchtingen ?

JOGGETI
TIEKELIJKS OP DÍNSDÀG
OM 19.30 UL]R

POLDERT{IND ( algemene ingang )

!,ERSYCK DÍRK
Nieur^,e Steenweg 32
tel-.41.96.48
c-r-ÀERttout 6s!Rr
teeglanCstraat 17
te1.31.96.36

KREANÀM]DDÀC VÀN DE B.G.J.G.

op zaterdag 24 ÀPRÍL 1993 van 14 Tm 17 uuR organiseert de Bond
ven Grote en Jonge Gezinrteo een kreanaÍliddag voor de kinderen vàn
6 TVI 12 JÀÀR.
Deze namiddeg vindt plaats 1n de Vrile Basisschool, Nieuwe Steenweg 96.

PRÍJS : 100 fr. per kind -bondslid
200 fr. per kj.nd geen boodslid

INSCHRIJIEN : ten laatste tegen woensdag 21104/93
bij Nedine Verwr.onen Kristin Dhont

Lindenhof 31 Nieuwe steenweg 5I

I



acÍivrÍerÍetrka/oder
vrijdàg 16 april en zaterdag l7 epril : voorstef.Ilng " De Krimpende Heks"
aór ,onqeren qroep van zuienkerke vanaf 20 uur in sportzael Gemeenteschool

zaterdag 17 april : voetbal Ttansport De Rese te Meetkerke vanaf 15 uur

zaterdag 17 april : training Duiveltjes zaaLvoetbal Boldershofboys

zondag 18 apri-I : Grote Meetkerkse Moèrentocht

vrijdag 23 aplil : ca.fé - theeter Boldershofboys

zaterdag 24 ap!i1 : trainiog duiveltjes
zaterdag 24 april : kreànèmiddëg door BG]G in de vrije school

zondèg 25 apri-I ; SchooLfeest van de gemeenteschool van Zuienkelke

vrijdaq 30 epril : D-chic-opex Bolderhofboys

zaterdag 1 mei : jeellijkse barbecue door SP zuienkerke in café Boldershof
aeefrramepriis : 35O fr.p.p. (j.nlichtlngeo Marc Dhoodt tel.42.97.97 of tel.
31.49.36 Edwin Àcke).

zonlag 2 mei : gnote Prondel- en oude Àmbachtenmarkt in de dorpskom van
zuienkerke

vrijdaq 7 mei: Kaas- en BreuJhe]màà1ti]d om 20 uur in de feestzaa.I en cafe-
taria van de gemeenteschool ten voordele van de pàlochiafe \^,erken.
prijs; 300 fr. { kaarten bij wil]y Proot of in het klooster).
zondag 9 mei : een gezonJen hocgrÍis Ín de parochiekerk van Zuienkerke ge-
organiseerd door de BG,G met speciafe medeirerking van nfl,rzj.kànten. zangers
en kinderen.
20-21-22- 23 r.j.ei. Gaaibolderskfflpioenschàp georganiseerd voor de 17 de maal
door Poldertrofee zuieokerke in café Boldershof; 70.000 fr. aan prllzen
zondag 23 mei : Eerste co«mmie tijdens de hocamis ven I0 Lrur

zondag 23 mei : jaarlÍjkse Mariaviering door KVLV Meetkerke met een onmegang
1É!é-àè-t<ape-ltetles
zondàq 16 mei : fietstocht Vakantiegenoegens Zuienkerke

vrijdag 28 Ír!èi : croots Dorpsfeest te Nieu(,mr.mster-dorp

zateldèg 29 mei ; Heilig voÍnsel" om L6 uur
zondag 30 mej. : Plechtige comnmj.e om 10 uur

2aterdëq 5 juni ; jaarl.ijkse barbecue door Boldershofboys in café Boldershof
zordeq 13 juni : sakramentsprocessie en grote kermis

Ínissiefeest in de zustersschool
zaterdag 19 juni : Kelmisbel ven de SP Zuienkerke vanaf 20 uur in café-
feestzaa.L Boldershof
!,'rijdaq 25 junl : Reuze -Bingo àvond in de gemeenteschool van zuienkerke

zondag fg juli : Het Feestkomiteit Zuienkerke orgàniseelt een wielrenners-
t{edstrijd te Houtave.

ST]IJR OII.S IJW ÀI(TI\/IÍEIIEN V@R 1. JULI 1993 .
WIJ PT'BLÍCERÉN A GRÀTIS I!!!!!

ooooo000000000000000000000000000000000000000000000



SPIRELLO LN{ISEX

KAPSÀI,OI.I

zot\INEBAN«

eegdek beschèdrqd
oFenEre verljchtrDg defekt : P]Ààts :

voétPaden herstellen

Oosterdse Steenweg
8377 MEEffiB'KE
te1 .050 / 31. 6r.66

vanaf mei NIET]W ADRES

OOSTEMSE STEENWEG 20
8371 MEETKERKE

0 o,lelhoud pletsoen geHer,st

0 lrlfl\èn gracàten

ri

!ÍELDINGSKAART

Hét geL€urt maer al te vaàk dat ea iets defekt of beschadlqd !s' Cnl dit oP een ret!àt
,id"r. *-r". op !e lossen, is hler de i€idlrEskè&t Kortq! : !à'rrtèe' brl 'r !n ce

o"tiét r.t béschàdrqd of defek! rs, k i? dàn hët crËerstÀarÉe urt, !1]I het dul.deirlk
en volLediq i-,r en stuur het op nààÍ he! gene€nteb€stuur, Kerkstlààt Ii te 8l?7
zurenkerke; voo! dÍlnqende gevallen kàn u cok belLen naàÍ de tech').sche drenst op
het nllrÍner 4I.75.77 en di.t vàn I uur tot 12 uur en van 13 uu.! tot I5u30'
Mcgen Hll u ook vraqen cín br.l dë heLdrrg vàn een deíekte verlr'c:1t:r19. de lu:sie piaàts
duldeltlk te oischrllven. Dank brl voorbaat I

0
0
0
0
0

ÀDRE5

WU ZIJN ER

ELKE DAG
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BRTJNCH MET LI!'E MUSIC !

><L

SuuPàrks D. lt..t
ri/dduir6t.6vc8 l5O

osot47..95.96

1 gratis toegang§ticket Per Per§oon Yoor
het SunAquaPark

(

Iedere zondag brunch vrn 11u00 tot 15u00.
Ec! uitgèbrcid àssortiEctrt vatr ovcovelsè bÍoodies, ctoissalts èD koffiekoekeD

staa! op hct buffct, rijkeliik sangrvuld Ect koude elces' .! vis§oortcD,

divcrsc kÀasioonèÀ, slaatjcs c[ §ausjcs c! ca! waaièr va! ovèlhecrliile lagcrechtcD'

Op het warD buffct vildt U ccl keurt àaa lichrc gcrcchte!.

h de prijs zijD frisdra*cu.D wijtr i-ubcgrcPc!.

Prijs yoot hel bufret : 895 BF Per YohÍassene

450 BF Per kind (van 4 tot 12 isar)

SríP..lc GrGndyk

o5En3.7a.7t

,J.r'l

NIEU}I !!!

MAG HET NET IETS BETER ZrJN

STAGER



À3DÍIHOEVE TER DOEST

met de
MONI'MENTAIJE SCHT'IIR
uÍt de XIIIe eeuw
iets enigs in Europa

Domein
Terras &.zalen
Parking

Specialiteit van alle zeevruchten
en riviervs.

Hel bekend ribstuk "Ter Doest"
op houtvuur.

Speciale bereidingen van paling.

WufTISSEWEGE
Ter Doeststraat 4

8380 Brugge
050i54 40 82

ttrMtr 
ffiuegf t'

lules Dendooven en Zonen


