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U bent klant van Gaselwest ,»

Dan staat lnteÍcom 24 uur op 24 paraat
voor uw elektriciteit, aardgaslevering en
kabéltelèvisiesignalen.
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baabgcuè, gouÍmet en íondue.
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waarde medeburgers,

Namens het College van Burgemeester en

Schepenen, de gemeenteraad, en in mijn persoonlijke naam

wens ik u aIIen een vreugdevol nieuwjaar, vrede, geluk,
voorspod en een gode gezondhei-d.

1991, wordt een belangrljk jaar voor
onze gemeente. i^Ie staan immers op de dremPl van een
aantai verwezenlijkingen, die het aanschijn van de onder-
schej-den deelgemeenten grondig zullen wi jzigen.

Ik denk in de eerste Plaats aan de
renovatie van de Nieuv,,e Steenweg te Zuienkerke, een
dossier dat wij met het Bestuur der Wegen succesrijk
hebben afgerond, na ruime raadpleging en inspraak van
de betrokken inwoners.

Ik denk ook aan de doortocht van
Meetkerke, eveneens in saíEnwerking met het Bestuur der
Wegen, waar wij een serieuze inspanning op financieel
gebied leveren. l,,li j zullen immers het grootste gedeelte
zelf fi-nancieren.

Deze twee grote werken hebben niet
alleen de riolering en de verfraalïng op het oog, maar
ook en vooral de vèj-ligheid van de weggebruikers, de
fietsers en de voetgangers.

ook NieuwÍunster komt aar de beurt,
met het tweede deel van de rioler j-ngsvi,erken in de
Doelhofstraat, waarvoor wij de toelage uit het inves-
teringsfonds zullen bezigen. De Vlaamse Gemeenschap
heeft onlangs de bouw van het pompstation en de pers-
Ieiding rechtover de pastorj.e goedgekeurd, en zal het
werk op zijn kosten uitvoeren.

In Houtave zu1len wi-j samen met de
Kerkfabriek het dak van de toren en het schip van de
kerk volledig vernieuwen.

I,'laarde medeburgers, dit kort over-
zicht moet u in staat steLl,en een idee te vormen van de
dynamiek die in onze gemeente leeft. l.[ij bouwen gestadig
en systenatisch aan de toekomst, eendrachti-g samen met
het Schepencollege.

Het aLferbeste voor U

en Uw familie,

Uw burgemeester
cerard De Vlieghere
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Op 29 maart 1991 gaat MEDIOS v-zw mgt een konvooi medlsch rnaterhal, voodsèl en kledii een
klndeziekenhuis in Ploiesti (Roemenie) bevoorraden. De aí le leggen aÍstand bèdraagt :

5500 km
Oeze reis kan gesponsoad worden door €€n willekèurig aantal kilometer,20 trank per kalometer,

te doneren.
Ook hulprnaterhal is welkom. Er is vooral nood aan mediach mateíiaal. kinderkledii, §otÍen en
kuisgerief.

Op I maan 1991 orcaniseeÍt Vakantlegenoegens ZuienkeÍke een kaas - en wijnavond waarvan
dè opbr6ng$ imegraal naar MEDIOS \rzw giaat.

(Er wordt op het eindè van do avond verm€ld ho€ve€i eífektieí kan overgedragen worden)

Oeze avoÍd staít om 20 uff met een korte drarceks over hgt kinderz iekenhuis.
Hierna kunnen we ons te goed doen aan de kaas en wiin.

Wat kost dit alles nu

300 frank per peísoon

lnschrijven bii: (voor I maart 1991)
tlomain Van 8elle, Nieuwe Steenweg 106, 41.35.62
Willy Prool, Nieuwe SteerMeg 79, 41.61.99
HenriCuypers, Dorpweg 24, 32.00.72
Werner vedeye, Nieuwe Steenwqg t 12
Dirk Goethals, Nieuws Ste€nweg 78
Filip Bouckaeít, Nleuwo Steenweg 66, 41 .92. 1 1

ONTVAiIGSTBEWJS

Vakantiegenoegens heeft onNangen van

dè som van 

-frank,voor personen

Gelieve deze strook mee te brengen

INSCHNIJVINGSSTROOK

Naam en voornaam
Adres

_ personen

lkwens alleen te sponsorèn en betaalhierbii- km x 20 ír =-fr.
oit kan ook geston worden op dè rekening 8í)3-347211261 van Vakantiegenoegens Zuienkerke
met vèrmèlding "HULP ROEMENIE'. Bedragen vanaí 1000Ír. zijn fiskaal aftÍekbaar.



'n woorC voor6í
zUIENKERKE, j anuarr 19 9I

oídat de rek.Iame 1rl dit Polderkrantje reeds op voorhand is gedilkt, was het ons
onnoge-IÍlk de oude postnumers door de nieuwe te vervangen. Hiervoor onze
ve!ontschul-digingen.

De redaktie.

"tlet Polderkrantje" uordt uitgegeveo door het college van Burgemeester en Schepenen'

veranfidoordelijke uitgever : Gerard De vlÍeghere
Ludenhof 20
83'77 zuIENKERKE

Ons adres : "Het Polderkrantje"
Kerkstraat 11
A3'7'7 ZUIENKERKE
TEL :050/41.13.55

Het votgend Polderkrantle verschllnt omstreeks 15 aprj-l 199I. Uiterste inzenddatum
(voor o-a- artikels en aktivitelten) : 15 itÀÀRT 1991 I

NUITIGE TELEFMNNUMMERS

RÍJKSWACIfl (Blankenberge)

BRAMDWEER (De Haan)

EBES (Bfankerberqe )

GEMEEÀTIEBESTUUR ZUIENKERKE

TECHNISCHE DIENST

INIERMM/CÀSELhEST

HOOFD\,ELDI'IACHTER J- DECIOEffi

101 of 41.L0.05

100 of 41.20.20

41.'79.34
na diensturen : 059/32.30.58

059 / 23 .56 .O'7
na dienstulen | 056/36.92 -ll
41.13.55
prlvé:31.84.07
41.13.55

41,75.7'7

runr/ot tt zt //t7/ /kdtk(1
DE EUROPESE TDENIITEITSKAARTEN

Nu iedere Belg van L2 jaar en ouder eeo nieuwe identiteitskaart heeft, is men nu
begonnen met de hernieuwÍngen voor de f7- en l8-larigen. Voor personen ouder dan
22 )aar Ls de identiteitskaart gefdig voor I0 jaar, maar a]§ men bij afgifte vàn de
identiteitskaart jonger is dan 22, dan is de identiteitskaart sfechts 5 jaar
geLdig. zodoerde worden deze personen nu opnieuwe opgeroepen. De procedure i§
dezelfde afs bIl de orlglnele identiteltskaart : na ontvangst van de oproepingsbrief
dient men zo snel mogelrjk naar het gemeentehuis te komen, persoonlilk, en irt het
bezr! van een geldrge en recente pasforo.
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OPENINGSUREN GEMEENTEIIU]S

Het gemeentehuis vèn zuienkerke. gelegen in de Kerkstraat 17, is iedere werkdag open

van 8u3O tot 12 uur. De woensdagneniddag is het gemeentehuis ook open van 12u30 tot
17 uur.
Het gemeentehuls za1 gesloten zijn op maandag 1 april 1991 n.a.v. Paasmaandag.

OPHALEN HUISWIL

Het huris\rlril van Meetkerke, tloutave en Nieurdnr.mste! nordt NIET op maandag 1 apli1,
maar wel op dinsdag 2 april opgehaald en dit naar aanleiding van het Paasfeest' ?e
zuienkerke Írordt het huisvuil daerdoor pas op woensdag 3 april opgehaald.

OPHALEN CXJD PÀPÍM

op donderdàq 16 mei 1991 is er een ophaling van oud papier. Plaats uw oud papier aan
de voordeur of aan de 61a9.

OPHÀLEN GROE HUISWIL

Op donderdag 30 mei 1991 is er eèa ophaling van grof hui§\,r.dI. wanneer u iets mee

te geven hebt, É1 dan tijdig naar het gemeentehuis op het nurmer 41.13.55. Pèr rit
betaalt u 250 frank.

I,íUS KJSRÀTTEN

Het gemeentebestuul dringt er bij de bevoLking op ààn dat al.l.e haalden van m.rskusratten
onmlddellijk zouden bëkendgemaakt worden blj de technische dienst van de gemeente
of op het gemeentehuis, zodat de ncdige maatregelen kunnen getroffen wolden voor het
verdefgen met ofwel fuiken ofwel kleÍfinen. Te1. technische dienst : 41.75.77; te1.
gemeentehuis : 41 . 13.55 .

ELECTRICITEITSPÀLEN

Landbouwers die wensen in het bezit te komen van enkele àfgeschreven electriciteits-
palen kunnen hun naan opgeven op het gemeentehuis (tel. : 41.13.55). Deze aanvragen
zu11en dan overgemaakt worden aan Electrabel, die zal verr^,ittigen wanneer ze geleverd
worden.

GRAFZERIGN OT]DSTRIJDERS

Ter ge.Iegenheid van Àllerheiligen en 11 novembèr werden de grafzerken van de oudstrijders
ophet erepark op het kerkhof van Zuienkerke grondig gereinigd door de gemeeotewerk-
menseo. Het is een schone en blÍlvende herinnering aan diegenen die een deel
van hun leven gegeven hebL€o voor htm vaderlànd en een voorLteeld zijn voor devolgende generatie-

4.



BEENHOUWERI]

Gilbert
Goethals-Geleleens
Specialiteit: alle worstso'orten
Nieuwe Steenweg 60, 841I Zuienkerke
Tel. 050/41 13 4I

Voor U,,ï bloenrën
siechls Één adres

Gheleyns - Haegebaert
Weslslràal 67

8370 Blankenberge
Lid FleLrrop lnieraora

EEE

SPAARBANK

- NENISC DE CUYPER-VEIIHEITi
l(erkstraat 41O
Ut tkèrke-alènk€nbelge
'tttt,. a5Í)/41.41.a2

IE str'èt de Naeyertaàn 3

'rlEt t oto/41.06.65

B1àrkcnber.Jsè stcènveg I9a
Eruqqe si.t-Plè LeÍs
11.:r,r O5ol 1r . r 6.9 2.

§0mv*ne
Een qróte l.ieu:: ,fdn m,1L,. uE
-arr ver'?.Jrg 1 ngspt"Joukten.

Voor lDirchairr,len:
Mar! r ne Braet-Vànden Broucke

GroenesrtraàÈ 3u
8411 ZLLi enkerke
Tei. 05O / 4t'7971

irri;íkon u heel persoon kziin in uwoutokeuze.
H@ro? Omdot er ,(rel vssiet ziií rcn

de Goll ols er monreÍei zitn oE u in een wogen
vriigevo(hJen in de C6bnolel. Posioneelin

Onr§ponnen i oeGolí Aulomori( 90pk.
wrhlig in de tyncro, hel ideole sysrÉm met

HOOFDVERDELER

ganage
Bruggesteenweg 51

63 ?O BLÀNXENBERGE



VLOEREN - FAIENCE

NATUURSTEEN

DEVISCH GEE
Hoeksam 20

NIEUWMUNSTER

verzorgde plaatsing

LAND BOUwl,,ER KE N

POL DE CRÀEMER
Blankenbergse Steenweg 4 À
8411 ZUIENKERKE
TEL : o50/ 31.86.34

- vervoer van drijfmest met tank
vàn 12.3OO 1iter, gestuurde
tanden met I aged ruk bà nd e n

- àIIe zaai- en oogstwerken

- vlugge bediening en verzorgd werk

dameskapsalon

R'I

too nz aa l. me!

aankoop van

ruime keuze voor de

uw vLoeren en falence

TELEFOON I O5O / 41 .97 -O9

CAFE . FEÉSTZAAL

iq-., ll

_) ,,* "*'t 
',J.,*\to

itl
"ii.-ll Zaal vooí alle lèesten

Spèelluin & O€.ènpaík

GIDITCO
de decker chantal
kekstraat.l B - 841 1 zuienkerke
telefoon 050/41 84 14

POLDER ELECTBO
BOMAIN TIEBAERÍ.WILLAERÍ
HEEAWEG 20 MEETXERXÉ
8OO2 ZUIENKERKE

nadio' & T.V..Technicus
OFFICIEEL SIERA.DEALEB

OPEN
. iedere werkdag van l7 uur

- zalcrdag van I Iol 20 uur

zondag van B lqt 12 urrr

Eigen
helsteldiensl
TeleÍc'on
0s0/32 03 80

E
Ë

II
Í
I

$rcug[rlUof
LE Govaeí - 06 wandele
Ooslendso Sleènw€g 9
841 I Meelk€rks (Zuienkedc)
Íel. (050) 31.54.24

w vERrRouríÈN I{AARD !

voor alle inlichii;qèn :
VÀN HEYSTE B.V.B.À.,



uit de gemeenteraad
De gemeenteraad kwam bÍjeen op 27 september 1990.

De geneenteraad startte met een geheime zitting, waarbij enkele demes uit de basis-
schóo1 een aanstelling kregen voor I jaar : mevr. Denys Michèle en mevr. Vande
Vyvere Désirée, beiden als ondeí"/ijzeres, en mevr. Slabbinck Cecile a1s biizondere
leerÍneesteres protestantse godsdienst.

Tijdens de openbare zitting keurde de gemeenteraad de uitbreiding van het !'Taterbede_
11;gsnet larqs de M Èd'tsb:àat goed (rarning 254.000 fr.) en lang§ de Maleweg
(raming 343.000 f!.).
Verder i,íerden ook de fakultatieve verlofdagen van de gemeentelijke basisschool
vastgestefd op maandag 13 mei en maandag 27 mei 199f.

In het kader van de besteding van de kredieten ter beschikking gesteld voor kansaime
bevolkingsgroepen, besloot de gemeenteraad het huis gelegen aan de Blankenbergse
Dijk 9 aan te kopen aan het O.C.M.W. en op te knappën. Bedrag van de aànkoop :

600.000 frank.
De oígevingswerken rond de gemeenteli.jke werkplaats werden eveneens goedgekeurd
(raminq 1.632.673 fr.) , terlrijl het definitj.ef ont!€rp van de landbouwvregen deel- B
(Klinkestraat en Heerweg) wërd vastgesteld ( ramlng 16.782.013 f!.).
Na de goedkeurirg van verscheidene begrotingswilzj-gingen werd de heer Àimé wi11e in de
bloemetjes gezet n.a.v. zijn op pensioenstelllng bij ons gemeentebestuur (zie vorig
Polderkrantje nr. 20).

Om het jaar goed af te ronden kÍ,rarn de gemeenteraad nognaals bijeen op 22 november.

De PMs-begeleiding van de kleuters bij de gemeentelijke basisschool wordt toegewezen
aan het vrij PMs-centrun te Blankenberge.

De gemeenteraad nan een standpunt in nopens het onfinerp afvalstoffenplan 1991-1995,
nopens de verkeelsontsluiting van de haven van Zeebrugge en nopens maatregelen
voorgesteld door de GO{vl in het imputsgebj.ed "regio Oostende". Uit de voorstellen
van de coM bleek dat zulenkerke hefemaal niet aan b€d kwam en dat was niet naar de
zin van de gemeenteraadsleden die 2 àlternatieve voorsteflen indienden.
2 punten werden nog ingediend door raadslid Demeyele. De gemeenteraad behandelde
het herpl.aatsen van het schuilhuisje in het Domein te Nieu\nmunster en de uitbreiding
van de 1v-distributie langs de Brugse Steenweg eo de Bonnnelstraat.

Tenslotte werd in de geheime zitting mevr. Hil.de Léfaille aangesteld als tijdelijk
ooderwijzeres bij de gemeentelilke baslsschool en mevr. Anoula Dinakis als
bijzondere feermeesteres niet-confessionele zedenleer.

EVEIV]JES LÀCIIEN

afefke heeft een broÍmerke gekregen en is zo fler a1s een paunr. voor het verkeerslicht
staat hij naast een peperdure BMW. Jefke maakt opgelronden steeds maar
geluidjes. De bestuurder van de BM!1I klijgt het hiervan danig op zijn zeóuwen. Hij
doet zi.jn deur open en zegt tegën Jefke i "Jongen toch, gij zijt een zenuwpees. stop
ou toch eens met dat onnozel brom-brom-lawaai , dat pèst niet bil zo'n trage bromÍner. "
"Traag ?" reageert Jefke, "Zuflen we eens een koers houden ?,, stelt Jefke voor, in zijn
eer gekrenkt. 'Akkoord' antÍroordt de verbaasde BMw-chauffeur, doet zijn deur terug
dicht en vertrekt.
De BMW vertrekt en het broíflnerke erachter. De BMW rijdt 20 en het bromÍnerke erachter.
De BMW rildt 50 en het brommerke erachter. De Eit'íW rijdt steeds rappr en rildt nu
zelfs 150 km per uur en hèt brommerke rijdt er nog steeds achter. De BMw-chauffeur
begrijpt er niets van; hij stopt en wil Jefke en zi.jn brommerke fe.LicÍteren. Maar
voor hij de kans krijgt, zegt Jefke : "Excuseer mij, meneer, maar mijne jas was tussen
ui, deur blijven steken !"

t-



BI.,IRGERLIJKE STÀND TE ZUTENKERKE ÍN DE TÍ"IEEDE HELFT VÀN 1990

ceboorten

. - CoBBÀERT Dimitri, geboren op 25 juni, zoon van Cobbaert Eric 6a.Vèr9isch Jèannine;
- LoGIER Charl.otte, geboren op 29 juni, dochte! van Logier Fi]ip en Corneille l'Íarie PauL;

- DE SUTIER Sofie, geboren op 5 juli, dochter van De sutter NoëI en Boonet Marijke;
- vÀN DEN BERGIIE Christine, geboren op 5 ju-IÍ, dochter vài Van Den Eerghe lvan en

Í{uyts Carine;
- DE MUYLK Nyh1, geboren op 16 ju1i, zoon van De lfu!,nck Àndré en versyck Mireille;
- DERYCKER Lien, geboren op 9 augustus, dochtet van Derycker Marcel en Kerckhove Frieda;
- VERMEERSCH Maria, gèboren op 3 sePteÍnber, zoor1 van Vemeersch Martin en Í{i]lems Rita;
- GRYP Tessa, gebren op 4 septemtEr, dochter van Gryp Rik en CaeLenberghe Marleen;
- MERCKX Ma-rtj-jn, qeboren op 7 septeÍÍiber, zoon van Merckx Pete! en Haesaert Taniai
- DE PÀEPE Ruben, getDren op 20 september, zoon van De Paepe Joseph en Deli,ulf Sabied;
- DE CRÀEMER Sarah, geboren op 24 septembèr. dochter van De Craemer L,eopold en

theuny.nck greta;
- MÀSSCÈÀELE Diego, getDren op 17 oktober, zoon van Masschaele Dries en Cottenjé Sandra;
- LÀUKENS Stefanie, geboren op 9 noveÍnber, dochter van Laukens Geert en

Kerckhove Véronique;
- DUPONI Nico1a.s, geboren op 20 novemtter, zoon v.m Dupont Jean en Verrj-nnen Nadine;
- CoSTENOBLE Stijn. geboren op 21 noveínber, zoon van costenoble Patrick en Moens Hi.lde;
- VÀNBESIEII Florine, getoren op 28 noveíÈer, dochter van vaabesien Luc en

Desoete Sandrine;
- KYNDTf Sofie, geboren op 6 decembèr, dochter van K!,ndt EddY en Decq Hilde;
- DEMEYERE Tom, getoren op L3 dece[Èer, zoon van Demeyere Geert en Van Haecke Caroline.

In 1990 werden er 28 kj.nderen geboren, dat zijn er 8 minder dan in 1"989. Er waren
16 jongens en 12 mej.sjes.

f***********J*lÈ*xr*

- HUYGIE Marc, Mafdegem, en D'HCNDT Lutgarde, Zuienkerke, gehui.Àl op 6 juli;
- sEYs Yves, Brugge, en @VÀERT Nadine, Zuienkerke, gehu$C op 6 luli;
- LEYS Peter, Brugge, en KINm E1s. zuienkerke, gehulrd op 4 augnrstus;
- \,ERBURGH Rik, Zuienkerke, en PINIEION Ànn, Zuienkelke, gehuld op 4 augustu§;
- VER@IE Noë], Zuienkerke, en DooM Myriam, Zuienkerke, gehu\{d op I0 auqustus;
- VERMEERSCH Frank, Zuj.enkerke, èn DEBRIm{E Mireil1e, I(oekelare, gehur.d op 24 auqustus;
- PROVmST Stefaan, Zuienkerke, en UUYS Sonja, Zuienkerke. gehuÍ,il op 7 september;
- PROVOST Kurt, Oosterde, en DECCXJ'I'ER Iris, Zuienkerke, gehuvd op 2l september;
- BARREMÀECIGR Pilip, Bruqge, en LINSKENS Hilde, Zuienkerke, gehuld op 31 oktober;
- BONIE Frank, Zuienkèrke, en D'HONm Elsje, Zuienkerke, gehuwd op 9 november;
- VÀNDERBRUGGEN Yves, Zuienkerke, en LOUIdAGIE Sandra, Zuienkerke, gehwud op 16 november;
- VÀNLEENE Frans, Zuj.enkerke, en DE GRÀNDE Dorine, Zuienkerke, gehueid op 7 deceíiber.

In 1990 hu!,Àilen er te Zuienkerke 19 koppels, Dit zijn er 5 meer dan het jatsr ervoor.

X*{*i*t***+*J+!É*:+*+*

- MÀSSCHÀELE Bertha, oveilëden op 5 juli, leduwe vàn VERSYCK Alphonse;
- PITIEIJON À]ida, overleden op 6 lu1i, weduirre van DEMEULEMEESTER Leon;
- \,ERMEULEN Leon, overleden op 26 luli, echtgenoot van VAN BRAEKEVELT [4aria;
- VERMOIE Jean, overleden op 31 juli, echtgenoot van DE SOEm Àrlettei
- HERSENS Firmin, overleden op 3l juIi, ongehur,rd;
- LÀUKENS ZG, overleden op 6 augnrstus, neduwe van VÀN BRACKEVELT Cyritlus;
- DESCHOOLMEESTER Peter, overfeden op 26 augustus, ongehurd;
- CALLUY Tjörven, overleden op 27 augustus, oBgehu\,Àl;
- DE POLRCQ Roger, overfeden op 2 september, ongehul4d;
- PÀEPE Camiflus, over.Iden op 7 september, echtgenoot van ttrySSEN Maria;
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- BILLIO{I{ Lj-a, Overféden op 19 september, echtgenote van EÀRÀZYN Gilbert;
- DE HAUWERE theophiel, overledèlt op 25 septeÍrÈer, wedu&ttaar van STÀLLÀERT Joarrna;

- I,ERSLUYS Àndr:é, ó.@1#1 op 29 september, echtgenoot van DE COSTER Maria;
- VANHOUTIE Maria. overleden op 12 oktober, weduwe van DE DECKERE Custaaf;
- LEWILLE Ànnj.e, ove!1eden op 21 oktober. echtgescheiden van VÀN WULPEN EddY;

- SïUBBE Àlphonsus, overleden op 11 doveÍnbe!, ongehutnd;
- Sh'ERIVÀEGHm Frederik, overleden op 9 décember, ongehund.

In 1990 \.raren er te zuinkerke in het totaal 33 overledenen; dlt waren er maar Liefst
I1 meer dan in 1989.

Het lo-jarig bestaan van speèlpl.einhrerking "De Ploeters" werd afgesloten met een
kerstfeestie. Dj-t feestie werd woor de zesde maal ingericht op woensdag 26 decembe! 1990
in de cafetaria van de gemeenteschool. Het succes was verzekerd, want niet minder
dan 98 kinderen \"7aren aanwezj-g, dit ondanks het zeer slechte Ideer '
De kinderen genoten van poppentheater "Pierewiet", waalin vooral clown Augl.rst de show
staI. Daarna kwam de kerstman op bezoek en vertelde de kinderen over zijn verre
reis. Afs slot deelde hij aan elk kind een glelllg zak snoep Ínet een koek uit. aange-
boden door het bestuur van de speefpleifi,Terking. Er waren dan ook niets dan tevreden
gezichten. zor,{el van de kindèren als van de oudels.

SPEELPLEIMERKÏNG'DE PTOEIERS"

De kerstman op bezoek bil de kinderen van de speelpleinwerking.

Er is ook noq goed nieuws voor zowel ouders a1s kinderen. Na het succes van de
vorige jaren j.s er ook dit jaar ireer speelplein\derking tijdens het krokusverlof
(van maandag 11 februari tot en met vrildag 15 februari 1991.) en ti.jdens het
paasverlof (vàn dinsdag 2 april tot en met vrljdag 12 april 1991).

Het bestuur van "De Ploeters"

{

{,1\l
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T, v. -DÍSIBIBUTIE : UïTBREIDING BUITEN BLAUWE zoNE

Ín 1990 lrerd er op de verschillende deelgemeenten een uitbre-iding gedaan van het
T. V. -distribr-rtienet op de niet-rendabele gedeelten.

Met de medewerkj.ng van Tevewest - welke een speciale tegemoetkoming gaf in 1990 van
3I.000 frank per nieuw aan te sluiten abonnee bij uitbrerding en de speciàIe toelage
van de gemeente die 30.000 frank per aan te sluiten wooig geeft bij ui.tbreiding -
korden reeds 35 ironjngen aangelsoten worden.

Nog 1.3 aansluj.tingen zijn goedgekeurd langs de Brugse Steen{eg te Nieuwrunster en zu.Ilen
@in I99t aangesloten \^rorden. De tussenkomst van Tevei/èst \rerd voor 1991 terug-
gebracht op 23.500 frànk.
Het Schepencollege onderzocht nog verder waar uitbreidingen mogelijk zijn, dit binnen
de perken vàn de goedgekeurde gemeentefljke toelage van 30.000 frank.

PLÀNTEN VÀN EEN "KONINGSECOM"

op donderdag 15 november 1990 werd i.n zuienkerke, zoals troulrens in veel Vlaamse
gemeènten die dag, een "KonijlgsLlooIn' geplant. Dit gebeu.rde in het kader van de
feestelijkheden rond de 60ste verjaardag en het 40 jaar Koningschap van
Z.M. Koning Eoudewijn. Er i,/as een ruime belangstel]ing van de schoolkinderen
en het Schèpencol1ège.

De "Koningsboom" riTerd geplant op het plein naast de Kerk
langsheen de Nj.euwe Steenweg.
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DE JL'I,1BO-RUN : DE PRIJSUÍTREIKING VAN DE BÀLLONWEDSTRIJD

op vrljdag 28 oktober 1990 Í/ërd de ganse actie betreffende de Juibo-tun afqesloten
met de prijsuitreikrng van de ballonwedstrl ld. De wirmaars, de mederrerkers en de
plaatselijke sponsors \"rerden uitgencdigd op het gemeentehuis. De burgemeester
en àI.Ie schepenen waren àanwezlg.

De balfonnerl die op 25 auglstus 1990 - de dag waarop de Jumbo-run plaatshad - welden
opge.laterl, zijn onder meer teruggevonden te Gent, Lokeren, Sint-Nik1aàs, enz. Het
verste punt was Vaasene, het dichtste Ursel.
Hieronder vinalt u - in volgorde - de lijst van de \"ri.naars en de gekozen prijs. Naast
sommige prijzen staat velme-ld "+ varia", d.w.z. dat de prils aangevuld werd met bv.
fruitsapjes, oploskoffie, bonlons, produkten voor lichaamsverzargi^g , eoz.

I. Ànnelies Dewulf ( Houtave )

2. stijn Bauwens (Nieurmmster )

3, Eva Verburgh ( zuienkerke )

4. Goede.Ie Càstryck (Houtave)
5. Rien vessens (Brugge )

6. Pieter Jonckheere (Meetkerke)
7. Francis Vàn Hoorru,iedet ( Houtave )

8. Dieter van Hoornweder (Houtave)
9. tr{im Janssens (Oostende )

10. E1s Jonckheere (zuienkerke)
11. Eva Vergeylen (Zuienkerke)
f2- Jan Pi.ntelon (Houtave)
t3- Indira Br:aet ( zuienkerke )

14. Ingrid Holemans (zuienkerke)
15. Louis van de velde (zuienkerke )

16. Frank.l Cnethafs ( Zuienkerke )

17. Joè1 Decloedt (Houtave )

klokradi.o
klokradio
kleine olifant + vaÍia
fototoestel + valia
fototoestel + varia
sporttas + varia

fototoestel + varia
koffiezètapparaat
k.Lej.ne olifant + varia
waardebon van 500 fr. voor een etentje + varia
grote olifant in pluche
waardebon voor gratis hutsepotsouper (x2) + vaai-a
2 videocassettes + varia
Íototoestel + varia
2 vldeocassettes + varia
fototoesiel + varia

De avond nerd afgerond met een drink oD de winnaars en op het geslaagde inltiatief.

Enke.Ie deefnemers, samen met Burgemeester De Vlieghere en
Jeannine Sanijn (verantwoordelijke van de organisatie).

9.



ZUIENKERKE TN GR@I}"'OEDERS TIJD

Tn het voorjaar van dit jaar verschijnt een prachtig kiikboek met prentkaarten en foto's
uÍt de tijd vai toen over zuienkerke : 'ZUIEhIKERKE IN GRooruoEDERs TTJDí.

Het wordt een kijkboek vo1 herinneringen uit de tijd van toen. Het boek werd

samengesteld door OMER DE DECIGR. tlij kerd geL,oren te Zuienkerke en bracht ook
hier zijn jeuqd door. Ook al woont hij nu a.t meer dan 30 jaar in Oostende,
zulenkerke lÍgt hem nog steeds oauw aan het hart.
oner De decker heeft voor de sanenstèI1ing van di.t boek zijn verzameling oude
zichtkaarten gebruikt, aàrqe\,'llld met een aantal interessante foto's en dokunentatie '
Vele oude prentkaarten die in het boek worden afgedrukt werden nog nooit eerder
gepublicee;d I De afbeeldinqen worden voorzien van kommentaar, gebracht op een volkse
\,,i)ze.

Een greep uit de inhoud : voorwoord. een stukje geschiedenis, wandelen doo! het Zuienkerk(
van toen, dorpsleven van vroeger, klasfoto's van toen, enz.

Enkele technische gegevens : formaat : 22 x 30 cn, 64 pagina's, papier : maco mat, wit
en er zuIlen + 80 prentkaarten en foto's in voorkomen.

TEKEN M] IN : WIE INIEKENT VcroR 15 FEBRUÀRI 1991 Í.{ORDrI MET NÀÀM IERMELD ÍN HET EOEK :

PRUS : Er zijn tlree verschillerde uitvoeringen :

- de gewone uÍtgave :
mooi iÍqebonden en voorzien van een stevige olnslag in kleur.
Geplastificeeld .
sfechts 695 fr. tot L5 februari 1991. Nadien 795 fr.

- de luxe uitgave :
deze boeken hebben eeo kunstlederen band met goudstempel en stofwikkel.
OFgeIet : deze boeken zijn genunrnerd en de oplage is zeer beperkt I Enkel

verkriJgbaàr bij voorintekening I
Prijs : 900 fr.

Stuur onderstaande strook, ingevuld in drukletters naar :

Uitgeveri j HE"I STREEKBoEK, Vrasenestraat 22, 9100 Nieu\dkerken-waas

eo stort meteen bet juiste bedrag op rekening nr. 293-0563408-87 met vermelding
" zuienkerke in GrootÍnoeders Tijd". TeLefonische inlichtiogen '. 03/117.15.58.
U kunt ook een cheque bij uw strookle voegen I

verschijningsperlode : eind maart L991.

INTEKENSTROOK : .. ZUIENKERKE lN GROOTMOEDERS TIJD '
Naam ........ ............. Voornaam ..........

bus

PoslnÍ. Woonplaats ....... .... tcl.

tekenl hiermee in vooÍ : 695 fÍ. :

900 fr.:

TOTAAL :

gewone exemplaÍen aan

Iuxe-exemplaren aan

fr.

fr.

... fr.

en betaah meteen zoals hierboven vcrmeld.

Datum:

40_ Ouido Sm.t !lecíebtrrJr ri. elft l'lirusLcrL.n.wJus

Handtekening:



BROOD EN BANKETBAKKERI J

KEERSEBILCK M.
DORPSPLETN 4 DUDZELE . ÏTL. 05O/59,9I,88
mcn bestcll Àan huis

Bouwondernelning

I. LUCKER
Eièzenstaat { . 84ll Meelker}:e

Tel. 32 09 69

RAMEN E LIERMAN

N I EUWBOU'Í

VER BCUW l NC E N

DÀKl^/ERKEN

RESTAURAT]ES

ViERKPLAATSEN EN BURÉEL :

Dorpwèg 30 - 32

841,1 MEEÍKERKE.ZUIENKERKE

Te1èÍoon (05o) 31 49 44

HOUT . MIXTE HOUT/ALUMINIUM. PVC

(Èa;à
K"É',f

33,,*
ÀLCEMENE VOEDlNG
KÀÀS, CHÀRCUTERIE
GROENTEN, FRUIT,
BROOD EN GEBÀK
KRÀNAEN EN TTJDSCEÈTFAEN
ÀLGEMENE HUISI'OUDÀRTIKELEN
SCHOOLGERIEP EN I{ENS'<ÀÀRTEN
GEBOORTEGESCIIENKEN
SPEELGOED

OFEICTEEL LOTTO VÀLIDERlNGSCENTRUI,I
validerlnq vrijdag tot 12 u.

DEPOT OUICI( STIOP
voor 9u, gebracht is de
vol.gende o.gen klaar

F. Desoete
mestkuikens tuet
exLrà brede
bors te o
te koop vanaf
4 weken

Ocslëndesleenweg 75
€-11 i Houtave-Zuienkerke
a 050/31.94.83

Iedère 3 maanden qraiis leÉpreid
in alle busn van Grool'Zuienterke

"IIET POI,DERI(RÀNTJE"
mer al her nleuB dal u aanbelanaí!

lnÍomalie oveÍ en ul Grót Zriehterke
ContactadÍes'HEÍ Pol,DERrnÀMrE"

KerktÉal U. Stl l Zuie.l<erkè
Tel.0íY11.13.55



BVBA CORN. VAN LOOCKE
BARON RUZETTELÀÀN 172

èJZU IJI(UOGL

TEL : o5o,/35.70.70

Onze vertegenwoord iger te

- Vl oei btsre brandstoffen : mèzolrt,
d 1èse1 , benzi ne

- O1t ën en vetten
- Hóu tbesc hermi n9 sprod uk te n

ZU]ENKERKE : Gi lbert PhOVOO5T
Àsses traat 4
TEL I O5O / 41.39 .92

EAES
XLANTENDIENSÍ OOSTENOE

6tadhuis, ? !€dieping
8400 00srEN0E
Tel. (059)80.33.01

STIIKJII.IIIIOPBUEfi

Beter
met de bank

van hier:

HreÍ leven en weÍken
HleÍ groeen. opgíoeen. bouwef aan de loekomst
omdal hleí nog loekomsl rs

M€l een s1eÍke bank dre h eÍ haaÍ woÍlels heeh
Mel een groolbanl dre h eÍ met u
van elk obslakeleen nreuwe overwrnning rnaakl
Met de Krcdrelbanla de bank van hreí.

B.V.B.A. AannemersbedriiÍ
BONNY DEMEULEMEESTER

Oosr.ndsesle..È.p 71
8'1T ZUIENXERKE.HOIJÍAVE

et ohd- e^ wegehis*et ken
At bt a a \. . n iolé r ihos-e 

^ 
è n

Aa.teggeó vrh opti'lèn, pa*i^9s e. lerasse. i, lasséien,
1Í9ets, dàll.n, ptàlhès, bèlonkeieh, mo2aié*...

L everen van aanwlrin9sgrond, zand én téèlaado
!.lete. e^ptaatse^e.Aclt @. en sepr,ekLnkr

. BÍWa23 21,4 661
T.r. (o5o) 3167 13

Moblloroo^ (Ol7) 70 O0 aO

De Lekkerbek
Rudy Demeulemeester

Drifti'eg l0- 8411 Wenduine - De Hoon - (050) 41 1218

Reslaurant gaís het jaal open.
Specialireit van kreeft en vis.

Tildens de eihrcí g.slole" op wo€ísdagavond cn dorderdag.
Rcsenati. geserst.

(



E.H. DEBEUF PLECHTÍG AANGESTELD TE }4EETKERKE

Een aantaf weken geleden had te Meetkerke de
plechtige aanstë1Ij-ng plaats van
E. H. Bernard Debeuf.
pastoor Debeuf werd door lígr, yangheluwe. a]s
pastoor L€noeftl op de parochie Meetkerke. Hij
kreèg daarbi.j eeo aa ,1rl1ende taak : de geestelilke
begelelding van nieuwe gemeenschappen voor gebed
en evangelisatj-e in het bisdom. Door de aèn-
stelling van E,H. Debeuf wordt het werk van
E.H. Dugàrdyn wef wat verlicht, wènt deze vorig
jaar benoeÍrde pa.stoor had de herderlijke zorg
ovèr Meetkerke en Houtave, en houdt nu enkel
Houtave over.
Bernard Debeuf is geboren te Menen oP 29 september
1939 en weld priester gei^,ijd te Brugge op
14 jdi 1964. Hij gaf r jaa-r fes i.n het Sint
Stanislasco.Llege te Foperinge en 10 jaar in het
Si-nt Lcdewijkscollegè te Brugge. In 1975 werd
hij àangesteld aIs pastoor te Sint Andries Brugge
iiaar hj"l een priesterequipe voríde, en i§
cannoniek aaqesteld op de O.L. Vrouirparochie op
16 noveÍnber 1990.

Het ligt in zijn Hoeliog om te Meetkelke een
va,ste gebedsgeÍneenschap op te richten, waarlond

nog vele gezinnen kuJrnen aansluiten. Deze gemeenschap irerkt over het ganse bisdom
en heeft zijn residentie te Meetkerke. Dit project is nog in een experimenteel
stadium, maar het kan groots rarorden. Hierbil wordt gedacht aan leken die buj.ten
de klassieke strukturen ook eeí religieuze gemeenschap kunnen vormen wa:rr ook gezinnen
bij kunoen aansluj.ten. Deze gemeenschap zal met prioriteiten zoals gebed , vasten en
aarÈidding werken. Hierdoor gaan eeuwen van gebedstraditie niet verloxen.

Het liqt daarnaa.st in de bedoeling om de vroegere pastorlj te betrekken, maar daar
deze ncg niet in bewoonba.re stàat verkeert, betrekt pastoor Debeuf nu enkele
plaatsen in het huis van de Zusters, Dorp,reg 67 te Meetkerke. Toch wil de nieuwe
Meetkèrkse pastoor binnenkoÍt met enkele vrijwilligers ook een paar kamers bewoonbaa-r
maken in de pastorij, zodat hlj voor zijn religieuze gemeenschap de mensen op aangepaste
en uiteindelijk voorzj.eoe plaats kan ontvangen.

fn de rand hj.erbij verÍielden irij dat er te Meetkerke een wijziging is i.v.m. de uren van
de H. Mi.s. Deze heeft plaats íedere zaterdagavond om 19 uur en iedere zondagmorgen
om 10 uur in de O.L. Vrour*erk te Meetkerke.

EITNTJES LÀCHEN

Een kleine Indiaan vraagt aan zijn vader :
- Waarom hebben wij toch zulke eigenaardige namen ?

- Dat is traditite. antwoordt de vader. Onze namen hebben een betekenj"s. Ik heet
Zlrarte Veder ondat ik bij mijn geboorte zwart haar had. Je moeder heet Schuimend
Wàtèr, omdat ze naast een bergbèek geboren is. En je zusje Bleke Maan kr"Tarn bij vo1le
maan op de \4,erefd. Snap je het nu, Vergeten PiI ?
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11.11.11.-ÀKrlE

De bevolking van zuienkerke heeft gezorgd voor een uitzonderl-ijk kerstgeschenk
aan de Derde wéreld. Het resuftaat van de 11.11.11.-aktie dit jaar was meer dan
bevredigend. Niet a1leen wat het aantal medewerkers betreft, namelijk 40, maar
ook de opbrengst 60.670 fr. was nooit bete! dan dit jaar. Er lrerd zelfs 20 % fieer
opgehaa.ld dan vorig jaar. De bildrage was 22,89 fr. per inwoner.

Een dankwoordje aan medèwerkers en gemeentebestuur j,s dan ook zeker op zijn plaàts,
aldus plaatselj-jk coördidator G. Kindt.

OOI( Il{ O|{[[ CilÏIIINÏI

-n oktoL,er hield de plaatselijke actiegroep een startavond iraarbij de
:-.andoek (geschonken door het gemeenteLrestuul ) dankbaar wordt getoond.
op de foto ziet u volgende medewerkers : v.l.n.r. : G. Kindt (coördinator),
B. Dejonghe (O.C.M.W.-voorzitter), M. Steyaert, th. Van D111e,
H. Culpers (schepen van ontwíkkelingssamenwerkidg ) , B. Demets (N.c.o's.),
L. Verbeke, M. Vanfoocke (sekretaresse) en o. Verhelst.

1t

50 .]ÀÀR KOS'IER TE MEETKERKE

Op zondag 14 oktober 1990 vierde de Meetkerksè parochiegeÍneenschap feest want hun kostër
werd gehuldigd voor zj-jn 50 jaa! dienst in de O.L. Vrouwkerk van Meetkerke.

De voorzitter van de kerkfa.briek bracht hulde aan koster Joseph Dè Merri.sse tijdens
de Euchaiistieviering, die wërd oÉgeluisterd door een koor uit RuÍÈeke. De voorzitter
prees zijn dynamisme en beziel-ing die er al snel voor zorgden dat Joseph De Merrisse
af snef niet meer uit de dorpsgemeenschap weg te denken wès. Uit dankbaarheid kreeg
de koster-orgelist een schaaf met de beeltenis van O-L. Vrou\d, terwijl ziln echtgenote
in de bloemen werd gezet.

Ti]dens een gezellige samenkomst nadien beltchtte schepen H. Culpers ook het werk
van de koster. Dlt werk wordt dikwílls nlet naar waarde geschat, maar het is een
halve eeuw vroeg opstaan, in weer en wind, om de kerkdeur te openen en al1es klaar
te zetten voor de H. MTs, ter!.dj] hil Ceze ook nog moet opluisteren - Ook herinnerde
de schepen ziln koste oag - toen hil misdienaar was - als aftljd goed gezind en
isnand die nooit de misdienaars berispte, ook al durfden die wef eens aan de wljn
zitten. Nanens de gemeenteraad irerd dan ook dank gebracht met een geschenk voor
koster en echtgenote.



In het crisisjaar 1939, vlak voor tr'i.o. IÍ kwam Joseph De yerrisse als afgestudeerde
vàn Torhout, naar het polderdorp i\4eetkerke !.raar hij zich vestigdè a1.s koster en winkelier
Met veel idealisme was de jeugdlge koster (toen 23 jaar) bezreld en v.rr meetaf aan
wijdde hij zich met veel geestdrift aan zljn kostersaÍÈt, wat h1l nu op ziJn
74ste nog steeds doet. (oster De l4errisse kende reeds 5 pèstoors, nI. ÀdrÍen verté
tct 1957, À1fred Vandepitte tot L966, Joseph Gëldhof tot 1989, Robert Dugardvn
en sedert half oktober 1990 Bernard Debeuf. tot '82 baatte hij samen met zijn
echtgenote Jeanne Depau{ een dorpswínkeI uj.t in de Dorpsrreq 69, dit aan de voet van
de o.L. Vrou^rkerk,

Voor de jaren goede dienst ontving de koster het zifveren en het gouden Sint Donaas-
ereteken.

h

De gevierde koster Joseph De yertlsse
omrinqd dcor zijn echtgenote. pastoor
de kerkfabriek van Meetkerke.

Ín het íidcien ( zittend) ,

Duga.rdyn, familie en ]eden ,/an

ti?.

TCNEELCRCEP

Toneelgroep "De Bornme-laar" ncdj-gt u uit op :

,,EEN KUS VÀN EEN RUSI

een komedie van Ray CmNEY.

REGTE : Mark Braet

Trefpunt "De BoÍmeL" te NieuRinunster

L20 trankINKCM :

WÀNNEER : vrijdag 1 en I maàrt 1991 om 20u30
zaterdag 2 en 9 maalt 199I om 20u30
CPGELET I zondag 10 màalt om 18 uur

a11een in voorverkoop vanaf de eerste ireek van fëbruari biJ :
Bernard en Martine Lucker-Vandenbussche
Doelhofstraat 34
Nieuremunste!
TEL:41.90.51

K.IÀRTEN:
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VEILIGHEID VÀN DE GASVERVOERINSTALLÀTIES EN HUN OMGEVING

Àaadgas is a1s primaire energiebron uit onze samenleving niet meer !,eg te denken'
Een 3.500 km lènge ondergrond§e pi ipleidinqennet, brengt deze brandstof over het ganse

fand naar de openbare- of privéverbruiker.
De stlenge eisen die bij de aanleg opgelegd werden en het dagelÍlks toezicht dat
verzekerd wordt door Distrigas zorgen er voor dat deze in de beste en veiligste
omstandigheden haai opdracht kan ver'\ruflen.

Vele leidingen Í,orden aldus tienta.Ilen jaren gebruikt zonder dat de om^,onenden zich
van hun aanwezigheid nog bewust zijn, wale het niet dat zii regeLmatig de patrouille_
wageBs ven Dist;igas zièn en de luchtbakens weten staan die de helicopter het tracé
van de leidingen aanduiden.

Misschien doorkruist er een leiding uw grond of Iigt ze 1n de onmiddeLlijke olllgev1ng
ervern. U begrijpt dat in zo'n geval de kans groot is dat iemand op een af andere dag
een gebouw optrekt boven de leiding, uitgravingen doet met zlÀraar materj.eel, ploegt
op grotere diepte of drainerj.ngsb{dzen aaofegt, bomen p1ant, enz...
Dit zijn uiteraard hatldelingen waarbii de installaties schade zouden kunnen lijden.
vandaar dat ontangs bij Koninkfijk Besluit een Íneldingsplicht werd opgelegd aan
eenieder die in de nabilheid (f5 meter) van deze leidingen ook maal één van deze
handelinged wi1 uitvoeren of fateo uitvoeren.

Er is een "BESCHmMDE ZONE" ingeste-Id die de gasvervoerleidingen inkadert op 15 meter
aan weerszi.jden van hun ioplanting, in voorkomend geval uitgebreid tot de zooe
waar de uitvoering van ll€lken de stabiliteit van voormelde zone kan schàden.

Tenslotte vloeit hieruit voort dat vanaf het ontwerpen van \rerken, de boultàeer of,
i-n zijn naam de ontwerper. inlichtingen dient in te winnen ten einle te weten of de
ontworpen werken zich in een bescheríde zone bevinden ' Daaltoe richt hij zich tot de
gemeente waar de werken geplanC zijn. Deze licht de verzoeker io en deelt hem in
voorkomend geval de naÍnen van de betrokken vervoerders mede, wat ons betreft :

N.V. DISTRÍGÀS. Kunstlaan 3l te 1040 BRUSSEL - 'ÍEL t 02/231.72.1-1.

Oí u toe te laten in dergetiik geval met Distrj.gaÉ kontakt op te nemen en te \^7eten

waar u aan toe bent, stàat de regionale afgevaardigde van Distrigas, de heer HelÍle,
te1. : O5O/32,09.05, ter beschlkking van de belangste.Ilenden om ter plaatse, op dag
en uu! overeen te komen, onze installaties gratis af te bakenen. Doe het tljdig,
ten laatste 15 dagen voor de aanvang van de lrerken.

t,lilt u verdere uitleg of verduidell jklng, geef Distrigas een seintje. Ze verschaffen
u die graag en gratis, en dat is toch ook maar mooi meegenomen.

EIEI.TIJES LÀCHEN

ï\dee mi-ssionarissen banen zich een weg door het oerwoud en komen plotseling oog in oog
te staan met een groep kannj,ba.Len. Ze zien zicbzelf a1 in een grote ketel boven een
kàmp!'uur sudderen, als een van de mensenetels zijn grote teen verstuikt tegen een
boomwortef en ul tschreeuh't :

- Nondedju !

waarop de ene missionaris tegén de andere zegt :

- we zijn gered, pater, het zijn christenen !

Een bodybuilder staat naakt voor de spiegel zijn eigen prachtig lichaan
be\donderen. zegt hrj tegen zijn vrouw :

"Moet je toch 'ns zÍen, één brok dynaftiet !"
Ant\doordt zijn vrouÍ,/ :

"Ís dat óiet gevaarlijk met zo'n kort lontle ?"

ö00
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SPIRELLO UNISEX
XAPSALON

2ONNEBANK

DA}iES & HEREN

+ DOUCHE

-o .-

§t .< ,,
.í' §,,

+'

§' z)'

T t..-"h
. a!1es ààn betEalbare prlJzen
' snel le servi ce

?EL : O5O,/31 ,61 .66
VÀNDILLA SONJÀ

Oosteodse Steenweg 32, I'1EETXERKE

V.Z.W. RADIO DOLFIJN
.adio
ao\i§n

KustÍad'ro í07-6 Flrl

BOMMELSTRAAT 3
841I ZUIENKERKE.NIEUWMUNSTER

TEL.(O50) 41.18.16

Secretariaat:

Blankenbergsesteenweg 13

8O0O Brugge

Tel. (0sO) 31.32.33

Uw ofÍiciele MITSUBISHI-dealer voor de
Oostkust

GARAGE



verzekeringen
MICHEL BETREN$WILLEMS

Oostendsesteenweg 92
8411 Zuienkerko - Houlav€

ielefdon 1()501 31 97 3t

Yli j bieden U :

alle verzekeringen

hypothecaire l eningen

en vocral- een vekbek\ïeme
s ervic e

AANNEMEBSBEDRIJF ASWEBO
ll^^rrLozE vÉNNooÏscH P

lndustÍiepark - Drongen 26

9810 GENT

UIT SYMPATHTE

Voor een gezellige avond

in een sfeeruol kader

afspraak in

BAR - PUB

" De Schaure ,
Oostendse Steenweg 49

841I Meetkerke

Tel.050 I 31 16 06
Op en : w oe. -d on.-yr.-za.-zo. w n af I 9. 3 0 u.

u.maandag vanaf 14.00



SPORIRAAD ZUIENKERKE ORGÀNISEERT :
14DE MEETKERKSE MOEREI.TIOCHT OP ZONDÀG 21 ÀPRIL 199L

op zondag 21 aprll 1991 trekt de Meetkerkse Moerentocht voor de.Izlde maal door onze
polders. De wandelirq verloopt naar keuze over een afstànd van 10, 20 of 30 km,
waarvan een gedeelte doo! de unieke Meetkerkse Moeren. Een vfije start is voorzien
vanaf 8u30 tot 15 uur aan het sportcentrum te Meetkerke (oude Molenweg).

De deelnameprijs is vastgesteLd op 40 fr. voor de kinderen tot 12 jaar, op 40 fr.
zonder aandenken voo! idereeen boven de f2 jaar en op 60 frank net aandenken. De

aangesLoten wandelaars bij !'VíJL kunnen zonder aandeoken \"Tandelen voor 30 fr.
Er is een afstempeling vàn de wendelboekjes met de unieke Meetkerkse moerenstelnPl
en voor groepen vanaf 20 deelnemers zijn e! groepstrofeeén voorzien. Langs het
parkoers wolden gratis verfrissingen aangeboden.

hlardelaars - zowel jong a1s oud - wolden verwacht op zondag 21 april :

In-Lichtingen zijn te bekomen bij :

- De Vl.ieghe A1aÍn, Nieuwe steenweg 42, 8377 Zuienkerke, tel. : 050/4f.55.42
- Goethals Franky, Meetkerkestraat 6, 8377 Zuienkerke, te1. : 050/41.81.87

TIITENKERKE : PÀROCHfE SfNI MICHIEL

Y:::5?]:.?BYS::? '
"Jong gefeerd is oud gedaan". Dit is zeker zo wat rnuzikale vorming betreft. onder
jong verstean we in dj.t geval de feerlingen van het 3de en 4de leerjaar van de lagere
school, irrant in de middelbare school i.s het te laat. Nu is het het moment voor die
leerfÍrrqen om muzieklessen te vol,gen.

!íie dj.e muzieklessen kan volgen in een muziekschool of conservatorium. prima I i,lie
dit echter niet kan, heeft te zuienkerke toch ncg een kÀns om zich te bekldamen in de
muziekkunst : zang, notenlèer en verschillende Ím.rziekinstrumenten. Reeds velschillende
jongens en meisjes plukken af de vrucht van deze pfaatselijke inspanning.

ondergetekende verricht reeds 6 jaar deze taak, U kunt ze reeds horen zinged en
musiceren in de oude Sint Michielkerk. De opleiding omvat : notenleer, zang en
Orff-instrumenten : klokkenspel, xylofoon en metallofoon. Eén voorwaa.rde is gesteld .'

lrie deelneemt aan de muzieklessen verbindt er zich toe thuis regefmatig de lessen
in te oefënen. Er \rordt aan de ouders gevraagd om erover te waken dat hun kind deze
thuisoefeningen waar maakt.

ordergetekende doet dit werk gratis ter ere ds en tot vreugde van de mensen die de
kinderen horen zingen en íusiceren.
Wie wil kan meedoen ! ltler1dt u tot de pastoor, Sioen Henri, pastoor van Zuienkerke
Sint MichÍel.

Pàstoor Sioen Henri.

BÀDMÍNI()NIORN@I VÀN DE SPORIRAÀD

Tildens het laatste badmintontornoor van de Sportraad waren er opni,euw L6 p1oègen vàn
2 personen afgekomen naar de Zuienkerkse sporthall. Ze speelden reeds van 's morgens
vroeg tot in de namiddag in 4 reeksen van 4 p-Ioegen. De \rinnaels ven elke reeks
konden de halve finale betwisten. De verliezers van deze halve fína.les speelden de
kl.eine en de wlnnaars de grote finale. Voorzitter van de Sportraad À]ain De Vlieghe
i{as de scheidsrechter.

45.



De kleine fina.le werd gewonnen met 21-17 door Geert De Jaeghera-Hans Eeck.loo tegeo
Rlk Verbugh-Michel Van Vooren. Ín de grote flna]e t{on het duo Peter Van Dafime-
Sabine Rosseel in 2 sets va.n de ploeg Roland De Deckere-Rik Moerman. Standen :
15-.10 en 15-9.

De 3 best gerangschrkten konden een trofee ln ontvangst nemen van ofÍre] De i,lerrisse,
ofwel schepen van sport cu!'pers oflrel de geÍneente Zuienkelke, terwill a1le spelers
ncg bedacht aerden inet een aandenken.

De winnaars omrinqd door eokele bestuursleden en mededee.Lnemers .

.I,T DEELNEMERS OP 6DE POLDERPALETIDRNCOÍ

Het tafeltennistornooi van I'rc Polderpalet van 14 oktober 11. kende een luimere
belangstell].ng dan de voorgaande jaren. Daal zorgden naast de plaatselijke spelers
ook ploegen voor uj.t Koekelare, Veldegem, Beernem erl Blankenberge. Er was gans de
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namiddaq qeli iktildig op 5 tafels ping porq te zien' Er hadden '7ich iínÍrers niet
;i;;;;; +a-a."Ín"í... .Lnqeschreven in de veschi-Llende reeksen' Daàr deelnemen

ook hier befanqrilker i"s dan winnen. zolgde de zuÍenkerkse ping pong-c1ub ervoor
dat alle deelnemers een gelijk en mooi aandenken meekregen '

Dit is de uit.slag :

- reeks van - 15 jaar (8 deelnemers ) : winnaar Nico Fiens;
-reeksSeugdvan15tot20jaar(gdeelnemers):1)HendrieksnauÍ'/aert.2)stefaanProot

bij de jo;gens en bij de mèis;es : 1) Lieve Lutters, 2) Anniek van Rie;

- bij de ;an;en (21 deèlnemers ) : 1) Danny Kimpe, 2) Romain Rogiest, 3) Dirk Perdu,
4) Marc van Houtte, 5) Rudy chèrlet, 6) Paul Tavenier en 7) Norbert Van Den Broucke;

- Bil de vrouwen (4 deefneemsters ) : 1) Marleen vos, 2) Kathleen Decouter, 3) Dorine
Jansens en 4) Di.na Declaene.

BEERNEM STERK IN 4DE ZUIENKERKSE SPORTKWÍS

Dat de Zuienkerkse spoltkdis reeds een zekere bekendheid ver.'ierf bij sportl-iefhebbers
bewees de vierde uj.tgave. Voorzitter van de Sportraad Alain De Vlieghe kon onder de
13 deelnemende ploegen naèst de lokale deefnemers ook ploegen uit Beernem, Heist en
Bf ankenberge welkom heten.
Naast een 3-tal praktische proeven, waar er behalve sportieve behendigheid ook anbiance
was, werden er een 6o-ta1 vragen gesteld aan de verschillende ploegefl. Dit \derd
de uitslag : 1) Topspin 2 uit Beernem, 2) Reiqerloo ult Beernem, 3) VLM uit
zuienkerke (de beste plaatselijke ploeg), 4) Mehoni uit zuienkerke en 5) A team ui.t
Blankenb,erge. Ze kregen aLlen een íooie geldprijs. De eerste twee ontvingen
eveneens een tlofee.

\

De wlnnende ploegen samen met enkele b€stuufsleden van
de zui.enkerkse Sportraad.
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Theater K1eiem stelt voor : "MIJN DoCr+IER IS EEN SCHAT l" van Jos Joosten.

THEÀTER KLETEM

deze data : vrijdaq 15
zaterdag 16

Dé regie i.s in hànden van mevr. K. ouintens.
De voorstellingen hebben plaats in de zaal van de geneenteschool te zuienkerke op

februari

zondag 17
vri-,dëq 22
zalLeÍdëq 23

De aanvang is te-Lkens om 20 uur.

Genumerde kaa.rten aan l2O Ír. zíln in voorverkoop te verkrijgen bij de spefers
eo in de Nieuwè Steenweg 42, te1. : 050/41.55.42 (na I8 uur).

VÀKÀI\TIIEGENOEGTNS ZUÍENKERKE

1) Bietenkopwardeling met hutsepotsouper
0ó00000000000000000000ö0ö0ö0000000000

De zèsde bietenkop,randel-inq met daarna een hutsepotsouper i.s ook in decemLrer weer
zeer succesvol gelreest. Er \4ràren 80 rvandelaars en voor de hutsepot Idafen er 132.
Dit evenement vrerd trouwens àangekondlgd door Lutgarde simoens jn haar radioprogrammma
"P1atènpoets" op vrildèqmorgen op BRT - Radio 2.

Een deel van de deelnemers met o.a. de lrinnaà.r van de verkiezing
van de mooiste biet.

2) T'urnlessen
000ö00000

In 1991 kunnen de turnfessen van Vakantiegenoegens Í{eer doorgaan. Een eerste reeks
van l0 lessen, voor de prijs van 500 fr.. gaat door in de gemeenteschool, en dit
iedere afgesproken maandag van 19u30 tot 20u30.

,19
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3)

Dit zi in de dàta : 4 en 25 februàrl' 4, lL, I8 en 25 naait
L5, 22 en 29 aqtíl
6 Ínei

Toeristische avond over Portugal
00000000000000000000000000000000

opgfebruarilggloín20uurinhetcafetafiavàndegemeenteschooltezuienkerkekunt
u een fijoe Portugese avord meemaken.

Crn 20 u.lr wordt gestart met een diareeks (de rei§herinneringen vàn de familj'e
verfeye-Goethal§j . Daarna i{orden de ga§ten verwend met een typische Portugese
versnapering en Porti.ri jn.
De prijs is vcbr leden vastgesteld op 50 fr. en voor niet-1eden op 80 fr'

Het jaarprograNna van Vakantiegenoegens Zuienkerke
00o00000000000000000000000000000000000000000000000

- 9/2/L99)- : toeristischè avond over Portrgal

- 26/4/L991 : Romeinse ínaaltijd in de Medebrouvrerij

- 11 - 2L/5/1991 : kanpeenteekend te Meetkerke

- 30/6/L991 : fietstocht
- ll/8/1991 : midzomerwandelj.nq + barbecue

- ?/9/199L : natuurflandeling in De Panne

- I9I10,/I99I : staltavond

- l3/l2/L99I : bietenkof,randel ing

4)

- zaterdaq 26 ianuali : worstenkaarting bij v. vermeersch (café De Mortier te Meetkerke)
ten voordele van de pLaatsel'ijke oudstrijdersbond van

lleetkerke. De aanvang i§ om 19 uu! en de Ín1eg is 60 frank.

- zaterdag 9 maart : koffiekaarting te Houtave ten voordele van
de school van Houtave.

- zateadag 9 maart : souper vEIn de bloedgevers in de gefieenteschool te zuienkerke'

EN DAN l.loc DEZE ÀKIIVÍIEITEN

Uw aktiviteiten worden verwacht voor f5 MÀÀRT 1991. WÍj Frlbliceren het GRÀTIS I

A .,- -"\-.í- Arecm€ne Ekllnc,re,r-%éf' 
Zwaenepoel Rik

0oelhohlÍaal68 S4llZuionkerkelNieuwmunsrerl Tel.050/429207

AT,TOHANDEL

Q."a 11."t.^.."t",'

,rkoop van alle Nieuwa- en Íweedehands wagens

Alle carosserie herstellingen

ElekÍische inslallalies vooÍ privé eI industÍie

.udbíeiding oÍ heÍsrellinq van besraande installaries
- eleklrisch€ verwarming
- huÈhoudappaíalen Siemens
. plaaisen van spaaÍboileÍs en verlichinq
- braíd. en nbrrakbeveiliging
. automariseÍen van pooíen en hekkens

Bog'sn è n, 672 201535/05 ?600

19,

blw 67? 201 585

CÍi È8.r060963.96

817 z!rENKÉíl(É



MELDINGSKÀÀ T

HÈt öebeurt ítaelr aI te vaak dat er iets defekt of beschàdigd is' On dit op een tetwat

ï#il*m;;;o;.à't.t"".,-L hier de neldirgskaart' Kortdn : wanneer bi j u in de

",iiËi'i"ïl'Ëi.i5aisa-ài-à.i.k. 
i., t"ip a* h;t orÉerstaèrÈe uir, vur het duldelrJk

ài ,àiràià ir, .n "tíu. 
het op na; het i.,*nttbtttt'ut, Kerkstrààt 17 te 8377

iïràii".i.l 1-i atitq"ndu gàvallen kan-u ook berren naa! de technj'sche dienst op

h"t-;rr.;;4I.75.?? en di.t.,an 8 rr,rr tot 12 uur en van f3 uur tot 16u30'

r'l-en *il u ook vraqen on bij de ne]ding vàn een defekte verlichtrrq, de juiste P]aats
du;delili te odschrijven. Dank bij voorbaat !

0 weqdek beschadigd
O openbale verlj.chttrq defekt : plaats :

0 riolen verstoPt
0 voetpaden herstellen

O orÉelhol]d Plantsoen gewenst

0 ruimen grachten
0 íuskusratten

0 ...
NA.Atil :

ADRES

an



HÀND§L IN:

ztsalzàden, pl antgoèd t
bl oelnbo I len;
mest- en s proei s tof fen i
potgrond en turf;
broelkèssèni serres, tunnè1s;
dLverse tu l ngereed schappen;
grasmachines, zltmaalërs,
tuinfrezen, Íno tocul toren,
bosmaÀlers, kettl ngzagen i

dliinlk rnnr«tnlternrs
Blankenbergse Steenweg 31

8411 ZUl ENKERKE

rEL I O5O/41.42.53

barbecues trWE BER n'

een gans gamma tu i nmeube 1en i

tuinspelen: schommels ' 91i Jbanan'
hèngnatten, basketbà1 1 t
badminton, tràmpol Í ne, goa1;

l adders rrsoLIDE" (met garantie) i

eigen cons tructles op aanvraég;

1ànd- en tui nbouwtrak toren
+ materialen.

EIGEN NÀVERKOOPDIENST

Een Miele koopt u voor jaren,

daarkuntudrisbeter 
'

MIELE SPECIÀÀLZÀÀK

bruqqe s teenreg 55
8370 BlankèDberqe
o50.41.11.o5

Er is geen betere
- tecDischè dienst
'o! iqinele onderdelen

eric von renterghem

Nieuwe steenweg

b inn en huiso rchitect

17, 8411 Zuienkerke Tel. 050/41 67 t7

p.v.b.a.
A. VERLEYE en ZONEN

9rond0erken
leveren vàn teé1aàrde

s tèè ns 1eg
s1er9rlnt

3.111 ZUIENXEBKENierwè Sleenweg 11,1

even rusÏig oYer praten,
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ABDi]HOEVE TER DOEST

met de
MONUMENTALE SCHlruR
uit de Xllle eeuw
rets enigs in Europa

Domein
Terras &.zalen
Parking

Specialiteit van alle zeevruchten
en rrviervis.

Het bekend ribstuk "Ter Doest"
oP houtvuur,

Speciale bereidingen van paling.

LISSEWEGE
Ter Doeststraat 4
8380 Brugge
050/54 40 82

Wul
tt'Wtv ffiurgf t'

Jules Dendooven en Zonen


