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Waarde inwoners,

In naam van de leden van het Schepenco]]ege,

de leden van de Gemeenteraad, wens ik U aLlen een pretttg
1993, een goede gezondheid en voorspoed tn al uw onder-

nemingen.

Het zi-et er naar uit dat 1993 het jaar wordt

van de grote werken : landbouwwegen, de brug over de Noord-

Ede, de Nieuwe steenweg, pompstatj,ons te Nieuwm.mster en te
Meetkerke, de kerk te Houtave.

Het gonst var bedrijvigherd, en dat is maar

goed ook : een gemeentebestuur dat zLchzelÍ respecteert
dient rmmers alt]-ld blj de prnken te zrln om het leefmllieu
en de leefomstardlgheden van zrjn medeburgers te verbeteren.

Dat wj-l het dan ook nog kunnen rooj-en met ge-

zonde financies is lekker meegenomen, en getur-gt van de vaste

wil om ten a],Ien tijde kwal-iteit voor betaalbare prijs af te
Leveren.

Mij rest nog alleen alle mensen te bedarken

die rn het verleden hebben bijgedragen tot de bloer van onze

dierbare geÍneente en ik reken op U aLLen om verder te hetpen

bouwen aan een stral-ende toekomst.

Leve Zuienkerke I

uw Burgemeester.

Gera.rd De Vlieghere.
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PUBLICITElT IN HET POLDERKRÀNTJE
Vorlg laal hebben wil met succes reklame gepubLlceerd in het Polderkrantle
Ook drt laar wensen w1j reklame te plaatsen
Ui,Í pubL]-alteit verschilnt dan in vier opeeovolgerde uitgaveo, die wordën be_

deeld in afle bussen vàn de gemeente.
PRUS: 1/1 BLÀD : 10.000 FRÀNK

I/2 BLID
1/4 BLÀD
1/8 BLÀD

5. OOO FRANK

2.500 FRÀNK

]..250 FRÀNK

prils publicrtert kaft: buitenkant : 14.000 FRANK

binnenkant i 12-000 FRÀNI(

Ulr reclane vc)oR 01.03.1993 birDenbrengen op het gemeentehuis I

" Het PolderkÍantle" wordt uitgegeven doo! het Coll'ege van Burgemeester ën
schepenen.
Verantvoordehjke uitgeve!: Gerard De VLieghere

Lirdenhof 20
8371 ZUIBIKBIG

Ons adles : " tiet Polderklentje"
Kerkstraat 17
8311 ZUIENKERKE
TEL: 42.19.66 af 42.10.48

Het volgende poLderkrantle verschijnt omstreeks 15 april 1993.
Uiterste inzenddatum ( voor o-a.attikels en aktiviteiten) : I ÀPRIL L993

NL"T!ÍGE TELEFCONNUMMERS

o. c.M. I,l

RIJKSWÀCr (Blankenberqe)
BRÀNDWEm (De Haan )

ETECIRÀEEL ( BlankerÈerge )

Hoofdveldwachter J. DECtaEm

@MENTEBESIIJUR ZUIENKRKE
ÍECHNISCHE DIENST

I0I of 41.10.05
I00 of 41.20.20
41. ?9.34
na de diensturen 059/32.30.58
42 -14 -44
prrvé 31.84.07
42.79.66 af 42-10 -48

Het geiEeotehuls van Zulenkerke rs ledere werkdag open van 8 ur.rr tot L2 uur.
De lloercdagDam].ddèg i.s het gemeeotehurs eveneens opeo van 12.30 tot i6.30 uur,
ÀNDERE NÀM-]DDÀGEN ÍS 8ET CEftEENTEHUIS GESI'IEN I I L.OP PAESMààNdAq ZA]- hEt qEMEENIE-
huis eveoeens gesLoten z1ln.

OPENINGS{,REN GEMEETITEHUIS

HUÍS!,I] 
'PHÀLING

VERPLIGIT @ERUÍK VÀN GEI{EENIELIJXE TNIIS/IJIIZÀI«EN
@!lIn zitting van 3 december 1992 heeft de gemeenteraèd van Zuienkerke beslist

om vadaf 1993 het geblur-k van geÍneentelijke vuilniszakken verpl]cht te maken.
Ze meten 80 op 60 cm, zr.jn bruin van k]ertr en bevatten het opschrtft :.I.V.B.O. zuIEN(ERKE".
De zakke[ dlenen behoorlijk toegebooden te worden en mogen maxrntm 25 kg.gewlcht
bevatten. Z1l mogen slechts eenmaal gebruikt worden. Ce',u.Ide dozen en kratten,
oiet regLementaile zakken eo lrrrlnisbakken worden nj,et meer toege.Iaten.



Het rs verMen zeLf niet toegelaten verpakklngen j'n de vuilnlswagen
te goor-eó.
De Àu1s!,r.111zakken zljn verpakt in roLlen van 20 en kosten 240 frank.
Zlj kunnen bekomen wordeo bil het personeel van de rel-nlglngsdlenst tlldens
de ophal-ngeo, bil de technische dienst, ten gemeentehuize en in de elkende
handelszaken:
- Ip 't Hoekstle , Nleuwe Steenweg 68, Zulenkerke
- slagerj-l Herman, Nieuwe steen!.Teg 60, zuienkerke
- vandewaLle Maria, Kerkstraat 3, zulenkerke
- t wlnkeltle, DoeLhofstraat 55, Nleuwmunster

Het hur.s!'url wordt ntet opgehaald op-!93!geg-llPIll-f99L.
De ophaling voor Houtave, Meetkerke en Nieurmunster gaat door op dlnsdag 13 aprll.
De ophalj-og voor Zur-enkelke gebeurt dan op woensdag 14 apr11 1993.

SELECTÍTVE HUISWTI,OPHÀLÍNG

OPHÀLINC OUD PAPIER

Vanaf MÀÀRT lrordt het oud papler ledere ggl§lg_lggglgl9g van de maand door de
gemeentèwerk naonen opgehaald.
Ge.l-ieve rrw papler netjes samen te blnden of ln ka-rtonneo dozen te plaatsen
Kroonkurkeo lÍefst in een aparte zak.

OPHÀLING GOF HUISWIL

Voortaan wordt het grof hr.ds!'u1.I 4 Ii,ÀÀL PER JAAR opgèhaald en voor 1993
gebeu-rt dlr op de volgende dala :

donderdag t8 FEBRUÀRI 1993
donderdag 13 MEI 1993
dcnderdag 09 SEPTEMBER 1993
donderdag 25 NOIEMBER L993

Men dient echter vooraÍ te be1len naa! het geneentehuis I

Per rit bètaa1t U 500 frank.

OPHÀLÍNG S|JI3EÍÀFVAL

Het snoelàfva1 wordt op de hiernavolgeode data GRATIS opgehaa-Ld :

donderdag 25 EEBRUÀRI 1993
donderdag 18 MÀÀRT L993
donderdag 15 ÀPRÍL 1993

Dlt afval moet oetjes sanengebonden r.o pakken op het voetpèd geplaatst l,orden.
Celleve vooraf teverwittlgen.

MIL]EUEOX

tegen elnd lanuarl wordt gehoopt dat ieder gezin te Zuienkerke zljn ni11eu-
box zal ontvèngen hebben.
Bij de afleverirq van de nrlieubox zal er tevens een folder met praktische
urt]eg en een zèlfklevende kalender ( die je best op de mr-Leutlox kleeft) met
de dagen ven ophaling welke voorzien zijn op 04.05.93 en 02.10.93 afgegeven
$/ordèo. De chemocd zaL zich dan op de bovenvermelde dageo brl U aanmelden.
GelÍeve minstens 1 dag op voorhènd kontakt op te nenen op het telefoonnummer
41.75.1'7 of 42.10,48



DE ECOFMN

Het Provinciebestuur van West-Vlaanderen besliste 1n 1989 od een a.Igemene
milieu-sensibi.Llseringscampagne op te starten. In het kader van deze
canrpagne werd de "Ecofoon" opgericht. Het groene nummer 078/l-f4.2l4
is 24 UUR OP 24 @ÀTIS bereikbaar voor al.Ie m1l-ieukfachten Door de
Ecofoon r,s het mogeLjk dat iedereen op een eenvoudige manler meld1ng maakt
van efke dle1glng van het milÍeu of van de milleuhrnder die hj-l onder-
vIrdt. De klachten kunnen , indien gewenst, anoniem worden lngedrend.
De Provincie kan deze klachten opvol.gen en een bemlddel-ende ro1 spelen

utt Ce gemeenteraac/
In de geíneenteraad van 28 oktober 1992 kwàm de stlchtlng van de nreuwe
Intercommunale maatschapplj voor Watervoorzienlng in Vlaanderen (IMl,iV )

voor de derde maal op de dagorde. De Tussengemeentelijke Maatschapptl
vooa Waterbede.l-ing (TMVW) werd opnieui, a1s partner voor de distributie
vao het water weggesteÍrd, en men besloot terug scheep te gaan met Elektra-
be.l,. Intussen vernamen we dat Minister Kefchtermans de oprlchtug van de
U4WV heeft go@ekeurd en dat de TM\4il de stlchtr-ng van IMWV aanvecht bij
de Raad van State ... wordt vervolgdl I

B1j de IMVI,{ zj-Jn volgenle partners aangeslc,tal: de gemeente Aalter, Dèfine,
Deinze, cavere, Jabbeke, Kluisbergen, Lochristr, Nevele, oudeoaarde, S]nt-
Lievens-Houtem, wortegem-Petegem, Zomergem en Zurenkerke voor de opeobaie
sektor en de NV ELectrabel voor de prlvé sektor.
De Raad besflste ncg een BPA op !e maken voor de ambachtszone en de
lntercoÍÍnunale Í{rtab aan te stelLen als ontwerper. Tenslotte besloot men
het dak varr de pèstorie te Houtave te velnieuweo.
In de geheiÍne zittrng werd Mevr.Pascele Trenson aangesteld aLs k.Ieuter-
Leidster en mag raadslÍd Fernard De Decker de geneentè vertegenwoordigen
bij de ÍMnv. Raadshd Martln Storme wordt beheelder bij de gewesteLlke
drreklre vàn dezeL fde nàètschapprj.

De belastrngen d1e 1n de Cemeenteraad van 3 december 1992 gesterd
werden bl.even nagenoeg ongewljzigd., met ultzonderrng wel van de
belastrng op het ophalen van huis\,uiI d1e weL nae! omhoog gaat daar het
gebruik van verplichte vuiLniszakken wordt togevoerd.
Ter dlen gelegenherd besliste de Cemeenteràad 200.000 ',,utlnrszakken aan
te kopen. Zil kosten 240 Ír. per pak van 20 en dreoen verpltcht gebrurkl
te worden vàoaf 15 februÀlr. I99l-
Het budget vén 2.000.000 voor de aankoop van 3.000 boeken van de ge-
meeotel].]ke br.b].rotheek mag aangelrend worden terwtjl er 200.000 frank
voorzlen wordt voor de ultgave van het boek van Robert Boterberge :

" Zuienkerke: geschiedenis van een Polderdorp.'
Er was eveneens rnstemm].og met de aénkoop van didaktlsch matelraal
1112.554 ft.) en met de aankoop van.neubllalr (191.554 fr.)voo! de
inrichtu)g vàn de derde k.Ieuterklas.
De erndafrekening vàn de sanering vao het rÍolerlngsstefsel werd
goedgekeurd. Deze bedraagt i

L2.04'7.282 frank ten laste van Aouàfin
I.316.488 frank len lasre van de gemeente



op IO december1992 kwam de Gemeenteraad nogmaals bi-jeen om f1oaal
t<àmffiÏExen met het dossier bouweo en verbouweo gemeentehuis.
De nielÍJe koottaktprljs ziJnde 17-069'916 frank werd ulteindellik
goedgekeurd. De oorspronkeLÍlke kontraktprl js bedroeg 13.987-840 f r'
De paartles die vanaf 01.01.L993 op zaterdag wiffen huweo , kurmeo
dat nog, maar dieoen 3.000 fr. extla retributie op te hoestèo.

ZUÍENKMIG : GESCHIEDENIS VAN EEN POLDERDORP

Tijdens de officiëIe voorstel.lidg op zaterdag L9 december 1992,
waarvool een massa volk was korneo opdagen had de auteur van

" zuienkerke - Gèschiedenis van een Polderdorp" de handen voL oíl
zljn boek te signeren. En hadden de dames Verbeke en Mlchiels de
handen voI om de koopluslIgen te gerieven.
Er werdèn reeds 465 exempLàren verkocht en er blijven er ncg sLechts
235 ove!. Per boek betaatt U I.700 frank en men kan ze verkrijgen
ten geÍneeDtehuize, bij Marla vandenallè Kerkstlaàt 3 en Íp 't Hoekstje.

9p_È_É9!9: de schrljver Robelt Boterberge

i

I
!

I

TONEEL TE NÏEUWMUNSTR.

Toneelgezelschap ' De EoíÍnelaar" brengt dit jaar de komedr.e :

" Een tent in mljn appartement" op de planken.
vriJdag 5 en 12 maart: 20.00 uur in de Bomael
zaterdég 6 en 13 maart: 20.00 uu! lrl de Bommel
zondag 14 maalt: l-8 uur in de Bommel
Kaarten kosten I40 frànk .
Voorverkoop: Bernard Lucker te].41.90.5I



ronCom zurenkerke
11.I1.1I. AKIIE - zuredkerke toonde in 1992 opnleuw zlln goed haltl

l.Ie hopen det ne In 93 a]1en samen met evenveel errthouslasÍne verder mogen werken
aan de uitbouw van de vrljwillige bloedgevers van zur-enkerke (J.S.)

30 MÀÀRT : L6 tot 20 UUR

Net zoals vorlge jaren werd de aktie op onze gemeente opnteuÍ/ een groot
sukses, zoíder de overschriivlngén werd 76'940 frank opgehaald t!2. circa
27 frank per inwoner. Een record 1n de provÍncre eo ul ons land. PROPIC]ÀT

aan alle medeÍrerkers die het slecht herfstweder trotseerden. Ook dank aan
het gemeentebestur.r,r voor de meteriëlt irÈreng en dank aan a.Ile :-nwoner-ers dre
een duit in het zakje deden.
Zulenkerke steunde saÍnen met Blugge een 5-jaren prolect, dat thèns tenelnde
ls. Deze Lanqdu!1ge rnsparulng wa,g niet tevergeefs. Mevrouw Rosa, een kajotster
ur.t de krotteBrijken van L.ima (Pe!u) deed ook Zuienkerke aan tljdens haar
doorreis in BeLgaë. v1a een m,co1e diareeks konden onze medewerkers eeÀ prachtig
houten schoolgebow,/ beÍronderen dat opgetrokken werd in de krotteniíl-jken.
Een plaats waa! een massa verwaatloosde klnderen onderwlls, opvo€ding en een
tehuis vonden.
voor volgerd jaar wordt gekozen voor eer1 ander kleinscha.l-tg proiect. redeEn
wordt hrerover nog rnger'Lcht' 

ri.cuypers
Schepen ontwikkelingssamenwerk}ng

BLoEDGEVRS - Terlrgb]rk op het irerkjaar 1992

In 92 \raren er ]n zr.llenkerke 658
bloedgrften! l.le waren heel. blrl met de
62 rdeuwe donors. Eind 92 telde onze
vriendenkring I85 leden. B1l het begu
van 93 houden wi] eraan vefe mensen te
danken : in de eerste plaats a.l..Ie donoren
van birhen en burten onze gemeente.
l,Íe danken ook het gemeentebestuur en de
school voor hun mede!.,erkidl.
De technische dienst voor de voorbereiding
voor eLke rnzamellng en drt oóder lerdug
van Patrick van den Fonteyne, dre trouwens
de tekeoaa.r is van ons nreuw embleem en
van het reeds eerder verschenen str].pver-
haal.

bloedrnzamel1ng in de gemeenteschool van Zur,enkerke;

FEESTKOMITEIT ZUIENKERÍ€

Het feestkomlteit van Zui.enkelke heeft zljn bestuur vernieui.d.
Verleye Walter - voorzitter
Debuck À!d.ré - ondervoorzitter
Bonte Hubert - secretaris
De VUeghere Gerard - ere-bestuurslid
Bouckaert Fj.I1p
Claerhout Geert
Cools tlxn -Verlinden André
De Veirman Frank
Lagrou Robert -l'íybo Althur
Marteos Í,íil.l.y
Van Bel.Le Romain - leden
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SPECIÀàL l,DRÈs vm : Fordue

STAGERTJ_

EB]'Ifr
NITU|E SXEE{TEG 60

8377 A,IINXEI(E

tel.050/4I.13.,I1

SPEIÀLIIEIT : Droqe wolst, bloedlÈrst, gehakt, eltÉEicain FEéparé

VOOR EEN

IIOET .'E

GouríÈt
Kod Àrffet (ook iÉt vis)

AÀRBECUE HEERLIi'K EN FIiIN

BIiI SLàGER H8R}IÀN ZIJII!! !!

AUTOHANDEL GEEFT MEULEMEESTER
LÀNDBOUTÍ,{ERKEI

DE CRÀEI.{M PON.

B1aDkeDbelqse SteefiÈg dÀ

a371 U,Ir XmKE

teJ..3I.86.34 - 59.80.23

- aLle zaai- en crcgstwelken

- rurmeo vèn aelpttteD eD septische pltten

- grootpakkeopérs NÉlD 1000 voor lersen
van voordloog, hooj. en stro.

ve*oop van alle NtEUwË- en ÍWEEDEHANoSÍvAGENS

Alle Bío§serie heííellingen

Niruwe $eenweg 10 e (0go)42 91 76.417228
837 zuTENKERXE B.T.W 672 177 633

Secretariaat :

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

DEVI'CH GEERT

tel.050 / 41.97 .O9
hockram 20 SfTTNlEUWr,tt lltïEn-ZUIExKERI(E

vlocrcn'íaience
natuurrtccn

cigcn toor!zaal.plaatring



Prlvó . lndu3irlc. Opcnb.rt dlomten
Gron4, & woEénl3víaÍkan
Albr!!t- & rlol.dngswo.kon

Aanl6Eg6n van opm€n a pafi'ng3
Lovoran van t6€laard. . &nptaíÍjngon
Ptaats€n vim seolsch€ puuen a cjtoms

VERZOBGD WERK UIÏGEYOERD DOON DE PAÍBON

u b.na e.n Dl.!, ..h oi.u,. 1..', clt'ooa-
él .lr...vtor... t. ki.r.a ? o! 'an,;d.. to..t.l eoo. à.t hul.houd.n ?

uil varc.r).n u 9..ëi.. r.,roP u in
.otn s.v.l .lJ.u..l Do.ë ].tt'n'-

MI ELE rNvEsrEER tN RttALrTarr

1ïÍiel
DllE@B bvba
IIIBLB 8P.oi..lt.èl
Brua...trenr.t 5§
8370 BLAI{ICENBEROE

AIEET TACIOTIECBB DIElaT

Er is geen betere
Ëax I O5Olt2.96.16
Tel:050/41.11.05

- ORIqDlaLE OTDARDALE

I

È

Uw officiele MITSUBISHI-dealer voor de

L. CROMBÉZ
Brus§esteen/yes, 

)t 
ti f 1!q 

wEN DUINE

BR-GUNSTTARIE\TEN
DEPOSITO'S & KREDIETEN

BAIII( VAT FOESEÀ8E &T
lhldÈ.E !-t".o t12

!@ BNUGGE CT..PEÍE'

BANK

-
-, 

n 1y sÍam

E 'S?H"
vil-nonnnns

POLDERELECTRO
ROMATN UEBAERÍ . WILIAENÍ
IEE$TEG 20

837? XEEIIGRrc

radio a w technicls
OEEICIEÉL DEÀLER : PÍ{M?S - tÀDEll

Eigen oPEr

heÍsreldienst :ifr.;el,§ï H àJ

TeleÍOOn z§dag van 8 lot 12 uu

050/32 03 80
;tirErfin?.]lnEriIr



BADMINTON TE ZUIEI!reRIG

Het badmintontornooi van de Sportraad bracht opnleuw 12 ploegen van 2

personen naa-r de zuienkerkse s@rthal.
De 4 beste ploegen speelden de f].nalewed,5trl]den voo! de erePrj.izen van
De Mèrrisse eo sportschepen Culpers.
De finale lrerd gewonnen door het duo Rik Moerman - Van DaÍme Pete!.
Bj-l de prijsuitleikrng werden alLe spelers bedacht met een mooi aandenken.

T6 DE WÀNDELTOCHT DCOR DE MEETIàRKSE I4OEREN OP ZONDAG 18 APRIL L993

De sportraad van zuienkerke richt op zondèg I8 apr1l L993 voor de 16de maal
de Meetkerkse Moèrentocht in. De wèndeling loopt over een afstand van L0,
20 of 30 km rnaarvan een gedeelte door de prachtiqe Meetkelkse Moèren'
U kalr zich laten inschrijven vanaf 8U30 tot 15.00 uur 1!1 het SportcentnÍn
te Meetkelke (ordé MoLenweg).
De deelnameprijs is vastqesteld op 40,-fr. voor de kinderen tot 12 jaar
(Ínet aandenÈenj, op 40,-fr. voor de volwassenen (zoode! aandenken) , 60,-fr'
voor volwassenen (met aandenkeo).
De wandelaars die aanges-loten zijn brj de v]àèfise Í"landel, Jogging, L,oop en
Recreatie Liga kunnen wardelen voor 30,_fr. ( zorder aéndenken).
Er ls een afstempeling ven de rrandelboekjes met de unj-eke Meetkerkse Moe-

renstempel en groepstrofeedo voor de groepen vanaf 20 deelnemers voorzien.
Tevens \",o!den 1an9s het parkoers gratis verfrissingen aangebcden.

Inlrchcingen zrjn !e bekomen brj:
- De Vlieghe À1ain, Nieuwe stéénweg 42, 8377 zuienkerke

re1.: 050/41.55.42
- Goethats Franky, Meetkerkestraat 6, 8377 Zuienkerké

Tel.: 050/4.1,81.87

a
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TOM IBLÍNDE : EÉ,I{ JONG SI,RFTÀLEI'M MET WIND IN DE ZEILEN

1I1 de Leeglardstraat f9 te Zui-enkerke woont de 16 larrge Ton Verlande-
Dit Jong ;urftalent won 1n L992 een Ll talwedstrijden , !./ealonder de
12 r]reó van Poldelwind.De eindoverwinningeo in de diverse klassemeÀten
bl.even niet uit: beste kadet rn de B-cup, beste jongere en l.lchtgewicht
in de À-cup en het Belg].sch kanploenschap en primus van de Jeugd 1n de
Race Boàrd class, een open klasse voor lange p.Lanken.
1993 wordt een befanglijk jaar voor Tom: van 22 februarl tot 1 maart
za.l- hij deelÀemen aan het Wereldkampioenschap Surfen voor Studenten
te Eilat in Israël ltlll wedsen hem àLvast veel succesl l

SPORTKWTS ÍE ZUIENKMIG

Topspin Beernem was ook dit jaar opnieuw niet te kloppen en haalde het van
e1f arderen ploegen , respectievelijk Re].gerlo, Beernem, Sportiva Heist,
EC Transport De Rese eo Mehonl (veterane[ ) .

Op de foto zien !.re de winnende ploeg sarnen met het bestuur van de Sportraad'

- tr
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GEIÍEnnESCHCOL ZUÍENKrnl€

Dit schooljaar kan de gemeenteschool drie kleuterklassed en zes lagere klas-
sen aanbieden.
op 24 septefiÈer mocht de school samen met een afvaardrgurg van enke]e leer-
ungen u1t het zesde .Leerjaar een tlofee in ontvanqst nemeh in de pol.ltie-
schoof te Brugge. De gemeenteschool slaagde erln het qrootste aantal z.!vem-
brevetteo te beha.Len over a1le oetten heen van de 1ègere scholen van west-
vlaanderen Hartel.jk proflciat aan de leer1],ngelL en aan Mevr.Nadrne
Van Renterghem, de zwem- en turnjuf.
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verzekeringskantooÍ

Michel Beirens - Willems

Oo6toaÈs€§6€rr'vèg 92
8i)77 Houtave - Zulank .ko
Íel. 050/3í 97 í(}
Far 050/3í Í1 5t

- Alle verzekeringen

- Hypoth€caire lenlngen

- Auto ÍinancieÍing

En vooral

Beter
met de bank

van hier.

HreÍ leven en weíken
H€í gÍoeen. opíoe|en, bouwen aan de loekomsl
omdat hleÍ nog toekomst is
Met een steíke bank dre hier hèèÍ wonels heeh
Met een groolbank dre h€Í mel u
vèn elk obstakeleen nieuvv€ oveíwn.rng óaah
Met de KÍedretbènk. de bank vèn hieí

I} [t$rmPn

Oe n@wslé cr6àli6 van

VLOEÀ. EN WANDTEGELS
(mer or zond* plaabinq)

BEzOEK ONZE Í@NZML

3000 Bruqqe

r€r. (o5o)a1 31 56 _.1a3 07

Vantore-Maerten
BÍugse§eenweg 1

8377 Níeuwmunsler-ZuienkeÍke

Tel. (050) 41 89 63
Fax (050) 42 85 32

Restouront

"90 !.tlclceil,ilc"
Rldy en Nydio Dernelemeesleí . Moeínon

DÍlíleg 10 8377 Nre'"rvÍnlJníeí
Ie (tr5o 4l 12 18

Gedolen op woeNdogolond eo dondeídog
teeshool . leoroom firet zonneieíos



AANNEMEBSBEDRIJF ASWEBO

lndustriepark - Drongen 26

9810 GENT

ÉLECTRÀAEL
xL^tlTEfl otEtíST Bt AIKEI|SEiGE

loninginlaan 6l
EIÀ ELANKENEÉNGE

Tel. (050)41.7934



BTETEMOPWÀNDELÍNG TE ZUIENKERKE

Het was koud, qmur, nat en wÍnderrg eo toch stapten 78 moedlgen mee

met de jaarl;l[se bletenkograndeflng. Onderweg werd heerl]lk \'arme wljn
en choc;IademéIk opged.lend. Na de wandell-ng werd er dcor I20 mensen hutse-
pot gegeten. Meester Filip van de gemeenteschool pronkt hler op de foto
àet àe-nrooiste zuienkerkse blet, doch de eerste prljs werd weggekaapt door
eeo deelnèmer u1t Zeebflgge

SPEELP LE]NWERKÍNG

SpeeLpleui,rerking "De Ploeters" organiseerde voor de achtste maa.l- haar
kerstfeestje. Hoofdgenodigde was de kerstÍnan en wim coofs zorgde voor
de muziek en de anr-matie. Tljdèns de krokusvakantie rs er weer speel-
pLer.nwerk.rng voor de klnderen van 3 tot .I2 JaaJ.

a



50 - en 55 JÀRIGEN l"ímDEI.l GEVÍERD

-. 
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Foto 50 jarigen zittend van l1nks naàr rechts:
fiarea M6rtfer, simonne Deprez, Marie Louise Bossaert, walter Plntelon, Nel1y
Vèn De Rysse, ChristÍanne Van Zendweghe, Denise Vermeire en Raf Bouvry '
Staande van links naar rechts:
Romain van Be1Le, Rudy verhoeven, DanÍë1 Lootens, Noël MeÍre, Marie-José DevoLder,
Danlë] Stroo, Noël1a Lagrou, Í'h11y Verbu-rg. Nicole Verbulg, Erik Lucker, Suzanne

Van De Pitte; Wi-Uy Vèn De Berghe, Ester Gevaert, Gerald Demeyere, Erledà Blondeel,
Fernard Demaecker, Morlique De zayere, Miche1 Beirens, Angele NelT1nck, Remie Roose'

Foto 55 iarigen zittend van liaks naar rechts:
SïmonneEkempe, PallÍla Heindryckx, Elna Beirens, Madeleine Denaecker, ceclle
iciockaelt ceneviève vercruysse en Agnes Dupon.
staand van Iinks naa! rechts:
ca,ston crabbe, !{i1ly Martens, Merie Billiaux, Maria De zayet, Jozef Ma.rtens, cecile
Deloddere. Jenny Bonne, Joë1 verbeke, Ltliane Deschroodere, GhislaÍne Neylinck,
Danié1 De vrieze, Elise crombez, Joé1 Decfoedt, Diane van ThuYne, Ilma Til]emén,
urbain Bi1L1auw, Georgette Malstaf, Hubert Boote, Lucierne Neyrinck, Agnes Kerck-
hove, Rosa GoethaLs, Maurice Bcddi.n, Srmone Wybo. Jozef DemeYere, Cecile Danneels,
christiane Gardj.n, Roberta Pau!íels en Maria Deprez.



Taverne - Feestzaal
ZOIIDAGÀI]oND VÀNÀF 20 UUX LÍVE ORGL, ZÀNG EN DANS

" DE KÀRElClc! "

COs'IB{DsE STE\I!iEG 55
8311 MEEIICAKE

- DÀ!§reElEEN@ EDErE z lTlDÀ(;lllrclo Èzid( c(d €tt Jag
- IÀVEEIE oF.a tl'jd.r,3 d. Éd.a Íili - a4raiíls

i€d.aè d4 veDd 11 ll @
aÈIIG EaRt§ ' IJ. - Pa;E*od(€a - Irdèf.

i Steel€ - Kip - eocbdttE - R$betje€ erz...
t speeialiteit l'ssel€a à volcaÉ

- FEE;lzllL 'ràa 20 tot 2Jo p.Esc - Fieé pdtdrEl tot I50 lfqsrs
Fecs@lr's aaa dÉ@-atj.sde Fi jzea

- IaKÀLEII v@r veE€lrjgiqeÍl eÍr veEgde!-ir]€ír , alleEhartle besErekirEett

RrsERvÀ1aE o5o/ 36.L3. 22 of 050/3I.LL.4o

ffiD E trBtr tr tr'6c: rïÍ

folders

affiches lÏenu5

etrketten Írckers

enveioppen boeken

tlrsitekaart1es kaienders

geboortekanJes

huwellKannonces

tldschriften

magneetbanden

4-kleurendrukwerk

alle handelsdrukwerk ook ergen onMerpbureau

tshiÍ15
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G. Van Den Brouclre N.V
oakkcÍl.lnrateÍlal€n. Ovens. rlachlíes
6lankenbergse steenweg 444
B.8377 ZUIENI(ERKE
3 (050) JL 5622. Fax (050) 31'76 70

à_[0[It]À15
i-

MeetkeÍkestraat 17
n3/ / LuteóRétRé

B (050) 41 75 s2 - 41 27 96

VOLLEDIGÉ MNNEMINGEN
TIMMEF. EN SCHFUNWEFK
I/ETSEL. EN BETONWEFK

EOUTLLON Rolànd
Lrndeniof 6I

TEL-050/42.95-88

VAN OE VYVER G.
PO00LOOG

MEDISCHE PEDICURÉ

Gedipiodeerd lid
van het Belgrsch

lnstituui voor Podologle

Wenduinestraat 29
8377 Nieuwmunster Íel. (050) 41 68 32



MALBICE DE W]LDE - ÀCI,]TER DE SCHMMEN VÀN

COLLÀEORÀTIE EN REPRESSIE

Meurice De wifde is door iedereen gekend,. H1l werkt reeds vroeg voor de BRT.
Iedereen feerde hem beter kenDen sedert 1982. Van toen af zond h1J de reeks
" De Nieuwe orde" uit. Later gevolgd door "De Verdachte Pol.itieke
en Jeugdcollaboratie" . Ondanks veel tegenwerkug heeft h1, vele prijzen be-
haaLd. H1l werd ook benoeíÍd tot Doctor Honorls Causa aan de yUB.

Op zateldaq 13 februari 1993 is Mar.Eice De w]'lde uitgencdlgd door Vakantie-
genoegens , in de geíreenteschool van Zuienkerke om een boeiellde voordrecht
te geven met a1s onderwerp " Achter de Schemen van CoLlabcràtie en Repressie".
Nadien vo.Igt er een debat met Maurice De wi]de, waar iedereeB die dat w1L
vragen kar! stellen,
!!LÈ: voorverkoop

aan de deu!
De kaalten zijn de

Romain Van Bel.Ie
Henri Cuyprs
wiLly Proot
FiLrp Bouckaert
Í,[Ín Cools
Katarina KriinEr
Werner Verleye
Dilk Goethals

leded I00 fr. niet-Iedeo
leden I20 fr. oiet-Leden

verklijgeo b1l alLe bestu.Esfeden.

130 fr.
I50 fr.

Nr.euwe Steen!,Ég 106
DollÍ{eg 34
Nieure Steenweg 79
Nieuwe Steenwed 122
Nieuwe steenweg 1.36
Nleuwe Steenweg 69
Nieuwe Steenweg L22
Nieuwe Steenueg 78

te],41.35,62
tel.32-0O - 72

te1.41.6I.99
t:e7.42.18.34
te].41.2L.03
tel.4I.26.89

Het gebeurt fiaa! a.L !e vàak dat e! iets defekt of beschadigd Ís' On dit oP een ie!l''èt
,iG;;;-*. op te lossen, is hie! de merdr.trEskaaÍt ' Kortoín : wanneer b1J u rn de

*tié* ,,.ta beschadigd of defekt 1s, L1lP dan he! onderstaèrde u1t. vtl het dulde'Lrlk
ài ,àrr"aiq jjl en stuur het op naa! het qeÍneentebestuur, Kerkst'aet r? te 8377

Zr-rient<erxel voor dÍ1rlgetËe geva]len kan u ook belLen near de technrsche dienst op

het nunmer 41.?5.?7 en dit vaí I uur tot 12 uua en van 13 uut tot I6u30.
Mcgen u1l u ook vragen cxÍl bLl de meldlrq vàn eeo defekte verlichtlng, de iuiste plaats
durdelrlk te onschrlJven. Datk bll voor5àà! :

MELDINGSKÀÀFT

0 Hegdek be$hàdigd
0 opnbàre verLichtrl! def,ekt : P]aats :

0 riolen verstopt
0 voetpàden hersteLlen

0 ondelhold plantsoen gewenst

rurnEn grachten
fiuskusratten

0
0

NA.Àí :

ÀDRES
,IEL 

:



rr c ï i t: i / e r / c t r ko/c t t,/ n'

zàrerdao 23 ]anuarl: voetbàI te Meetkerke
L5 uur.
zaterdag en za.ÀdJ 23 _ 24 januari: 20ste

vrijdag er1 zaterdag 5 en 6 maart: theater door
' De Bommelaar" van Nieuwm\.mster l-n de BoÍírnel

met Transport De Rese vanat

speeldag volleybalclub Mehoni

toneelgezelschap
"Een tent in mr.jn àPpartement"
toneef voorstelf rng door

B. Lucker 41.90.5I

zaterdag 6 februarl: voetbal te Meetkerke met FC Transport De Rese

aanvang 15 uur
zaterdad 13 februari: io de gemeenteschool te Zr.uenkerke
M-=..--aurrce De utrfde 'Achter de schefflen van coLlaboratie en Repressie"
organisator vakantiegenoegeos zuienkerke
zaterdar: 13 iebruad: ln de Maere boterkaalting teo voordele van de
kleuterschool vàn Houtave
vriidas,zaterd4 en zondag 19,29 e! ?l-19!g: toneelopvoering dcor
@f van zulenkerke
zàterdeq 20 februarl: KVLV Meelkerke dlaagt om 19 uur een H'Mis op
í6öi-ë;ïA;TAëi- -Aien en dààrna net laari'---kse ee:Íaa:
vritdaq en zaterdag 26 en 27 febru3!!; toneelopvoellng door Kleiem rn

zaterdeg 13 maart: voetbaL te Meetkerke met EC Tra.asport De Rese

eanvàrq L5 uur
zaterd& 13 maart: souper van de vriendenkring van de v!1jw11119e bloed_

Severs rn de gemeenteschool te Zuienkerke
taterdàq 20 maart: vaoaf 19.30 utrr elfde viskaartug in de gemeente_

sch;-I re zuËnkerKe Een voordele van de fo-ie)'ba:::;-c )lehcn:
zondaq 21 meart: cursus kaartlezen ingericht door Vakantiegenoegens Zuien-
kerke

" De Bomrnelaar" van Nieul,rÍnunster -voorverkoop :

zondao 2I maalt:
"De Fonterntles "

Vakantregenoegens Zuienkerke orgèniseeri eeo Dauwtrlp
+ ontbllt
bloeduzameling ln de gemeenteschool van Zulenkerkedinsdèg 30 maart:

!E!js1gg 2 apríf:om 20 uur rn het Sportcentrum te Meetkerke een thema-
EióFi eatreve huwelilkstrouw" door KVLV Meetkerke
g9!qg-19_jP!g: Meetkerkse Moerentocht
76 E zs apr : schoolfeest van de geÍneenteschool vao zuienkerke

0000000000000000000000000000000

SÍ\JUR ONS UW ÀCTWÍTEÍTN] . WIJ PUBLICEREN E GÀTIS.
UITRS"IE INENDDATI]M VOOR HEI VOLGNDE POLDERMÀNIJE
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svoo Studiebureou
ir, Ch, Lobelle

Nieuwe Slnt-AnnodíeèÍ 4
8200 Brugge (St.-Andries)
Tel. (050) 38.87.2,I (4 lUnen)
TeleÍox (050) 38.9ó.91

Hr, Brugge 54,622
Btw 421 ,049.08ó
Bonk 28G047385ó-48
Prk. 000-0054ó27-ló

SN,DIEET.,REÀU GESITC-TÍI IN 1958

GESPrcIÀL]SEERD IN ÀI,J,E ONflERPE'T VA}I EI'RGERLIJIG rcUWKt'NDE IN-

ZOTiIDERHEID V@R OVERTIEIDSBESTTJREN ZOÀT§ I,IINISTERIE VÀN VIÀAII{SE

GEUEEISCXIÀP. GEMEBTIEEESIIJREN, POLDBBE§IIIRE'|, INIBOottlMt'-

NÀI.;ES, ÀgJÀFIN

RI@T.H{ WEGE.II{RKEN

ÀLÍ,8 IíÀIERMUWKTJIiDIGE S'ÍT'DTF'.S

WÀIERZUTVERIIIG

IJRBÀNISÀTTE

VERKÀVELtrNGF'.I

STÀBILIIEIT

GEI{ÀPEND BETUT

SPrcIÀI.;E IEEIINIXKEII

GROENINETÀ§I-R'I'SIt'T'R

IOPOGRÀEIE

MR,PS- EN Sf,ÀDSRET\U/ÀTTE
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ÀSDUHOEVE TER DOEST

met de
MONI'MENTAIJE SCHT'UR
uit de XIIIe eeuw
iets enÍgs in Europa

Specialiteit van alle zeevruchten
en riviervis.

Het bekend ribstuk "Ter Doest"
op houtvuur.

Speciale bereÍdingen van paling,

Domein
Terras &.zalen
Parking

TISSEWECE
Ter Doeststraat 4
8380 Brugge
050/54 40 82

Wuf
tt'Wtr 

ffiuegf t'

Jules Dendooven en Zonen


