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waarde medeburgers,

Vooreerst wens ik allen namens de leden van de gemeenteraad, het Schepen-
college en milzèIf, een zatig en gelukklg ni-euw-laar, een gode gezondheLd,
geluk, voorspced en welslagen in al r.1w ondernemingen.

Mijn oplechte deélneming gaàt naèr de familie van raadslid Edmond Demeyere,
die ons vorig jaar ontvalfen is, èn mijn gelukwensen naar mevrouw Nadine
Ciovaert-Caleme),'n, zijn opvolger.

Hèt ziet er naar uit dat 1994 de voortzetting woldt van 1993, het jaar van
de grote werken.
De laatste jaren is onze gèÍÍ\eente grondig van aanschijn velanderd, en wij
mogen er prat op gàèn reeds ver gevorderd te zi-jn 1n de zorg voor ons
Ieefmilièu, en voor de behandellng van afvalwaters.

wij leven in een Ínooie gemeente, met ruime vergezichten, prachtige landschappen
en een gezonde o[geving, en geen enkel ons opgedrongen mestaktieplan of
groene hoofdstruktuur za1 dàar veranderj-ng in brengen : wij zijn groot
en vrijs genoeg om zelf onze boontjes te doppen, zonder betweterige lnmenging
vèn rr'ie ook I

wij beginnen er dik onze tuik van vol te krijgen met wat de heren an Brusse-I
ons aflemaal in de maag ploberen te splitsen:
beknotting van de lardbouw en van de landbouHers. aankoop met overheidsgeld
van goeie landbousgronden voor natuur- en vogelreservaten, klassèiing
van onze vier dorpskernen alsof vij Bokrijk waren, èn ga zo màar door...
Mèn probeert onze gerechtvaardigde expansiedrèng, elgen aan èen i'ielvalende
gemeente àan banden te leggen.
Maar wees gerust: wlj laten ons niet in de hoek drummen.

Mij rest nog alle mensen te danken die hebben bijgedragen tot de vooruit-
garq van de gemeentè.
Laat ons met zijn a1len meebouwen aan een schitterende toekomst voo! onze
gemeente.

Uw Burgemeester en vriend,
Gera-rd De Vlieghere.
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zu I ENKERKE, januari 1994

PUBLTCTTElT TN HET POLDERKRÀNTJE

Voriq jaar hebben wij met succes reklame gepubliceefd in het Polderkrantje.
ook dit jaar wensen wij reklame te plaatsen,
uw Dubl iciteit verschijnt dan in vier opeenvolgende uitgaven, die worden be-
deeld in a1le bussen van de oemeente.

PRUS : 1/1 BLÀD : 10.000 FRANK

I/2 BLAD : 5.000 FRANK

1/4 BLÀD .. 2.500 FRÀNK

1/8 BLÀD .. I.250 FRANK

PRÍJS : KÀFT BUITENKÀI{T : 14.OOO PRÀNK

KÀFT BTNNEMÀIJI : 12.OOO FRÀNK

LX,s reklarne voor 01,03.94 binnenbrenoen oD het gemeentehuis:

" Het Polderkrantje" wordt uitgegeven door het College ven Burgemeester en

Verantwoordel i jke uitqever : Gerard De Vlieghere
Llndenhof 20
8311 Zuienkerke

ons adres : " Het polderkrantje "
Kerkstràat 17
837? ZUIENKERKE
'tEL. 050/42.10.48 of 050/42.'79.66

Het volgende polderkràrtje verschijnt omstreeks t5 APRIL 1994.
Uiterste inzenddatuÍn ( voor o,a. artikels en aktiviteiten ) : 5 ÀPRÍL 1994 I

NUTTIGE IELEE(DNNUMTÍERS

GEMEE}.ITEBESI'T]UR ZUTENIGRIG

TECHNTSCHE DTENST

o. c. M. i4.

HOOFDVELDWACTïTER J.DECT.OEI),I

RIJKSWACTÍT ( 81 ankenberge )

BRÀNDí{EER ( Te Hàan )

ELEKIRABEL ( Blankenberge )

42.70.48 oÍ 42.'79.66

4L.'75.'77

42.79.94

42,10 .48
privé 31.84.0?

101 of 41.10.05

100 of 41.20,20

41.'79.34
na de diensturen 059/32.30.58



JÀARO\,'ERZICHT 1993 EN 1994

Het voorbije jaar 1993 i,7as gekenmerkt door vele en grote r@rken.
Soms het uitzicht vàn een grote bouwwerf I
Na de vele verplichte uitgaven, de lonen en wedden, het bijpassen aan OCMW

en kerkfabrieken, de onderhoudswerken van waterlopen en \regen, werden de
overr,ge ge.Lden o.à. besteed voo, :

- de riolering en heropschik van de Doelhofstraat en Kerkplein te Nieui,'r0unster;
- de riolering van de wijk "Smisje" te Nieurmunster;
- de uitbrelding van het gemeentehuis;
- de irÈreng van een openbare bibllotheek (wettelijke verplichting per 1.1,94)
- de gedèeltefijke rlolering en heropschik van de Nieuwe Steenweg

te Zuienkerkei
- de riolering en heropschik van de Meetkerkestraat en de Kerkstraat te

Zuienkerke;
- de herstelling van de daken aan de kerk te Houtave ;
- het herbestrijken van kilometerlange landbour4Lregen ,

Ook tljdens het laar 1994 za] Zuienkerke tal var veranderlngen ondergaan.
Volqende grote urerken ztjn voorzren :

- de riolering en heropschik van de Dorpweg en Oude Mofenireg te Meetkerke

- vert€tering van de openbare verlichting voor de doelhofstraat te Nieuw-
íIunster;

- riolering vao het Laatste stuk in de Driftweg te Nieurfinrnster (door pech
vertraagd) ;

- boui, van een nleuwe bnrg en herstelling van volgende brug over de Noord-
Ede te Houtave

- herstellingen aan de kerk te Houtave (2de fase)
- heropschik van het kerkplein te zuienkerke;
- bestrllken van verschiLlende ]andboulrwegen ovei gans de gemeente;
- riolering en heropschik van het Laatste gedeelte van de Nieui.re Steeni.reg

te zuÍenkerke;
- herstellings!,rerken aan de kerk te Meetkerke:
- aanleg van sociale verkavel-ing te Houtave.

Schepn Henrl Cluypers .

OPEN INGSLJREN GEMEENIEHUI S

Het gemeentehuis is iedere \rerkdag open van 9 urJr tot 12 uur.
De woensdagnamiddag is het gemeentehuis eveneens oÉÉn van 12.30 uul
tot 16.30 uur .

ANDERE NÀMIDDÀGEN IS HET GEMEENTEHUÍS GESLOTEN !

Het gemeentehuis zal eveneens ggElglg! ziln op

paasmaandag 5 april 1994.



OPENINGSI,IREN POST

Het postkantoor van
Het bevindt zich in
tel. 050/ 42-10.48.

zuienkerke is iedere werkdag open
het gemeentehuis, KerksLraà L 17.

van ll uur tot 12 uur.

AANGE\''EN BEROEP

'Ieneinde de bevolkingsregisters bii het gemeentebstuur te kunnen aanpassen
of aanlru11en, verzoekt de bevolkingsdienst de inwoners die van beroep ver-
anderen ( of reeds veranderd zijn) en ook de afgestudeerden dëze wilziging
en ook de datum ervan mede te de1en,
Het beroep. dat niet meer verÍneld wordt op de identiteitskaart , moet wel vermeld
rrorden in de bavol ki ngsreo is_ers.
U kan dit Dersoonlijk, telefonisch of schriftelijk melden bij de bevolkingsdlenst
op het qemeentehuis .
Het is heel bèlanqrijk dat het JUTSTE BEROEP verÍne1d wordt teneinde correcte
uittreksels uit het bevolkingsregister te kunnen afleveren.

MIIJEU.INFO

Het huisvuil wordt niet oDqehaèld op Deasmaandaq 4 april 1994.
De ophalinq voor lloutave, l,leetkerke en NieusÍnunster gaàt door op dinsdag
5 àDri1 1994-

OPHALT]i\] HUISWÍL

oe oohalinq voor zuienkerke gebeurt dan op woensdag 6 april 1993.

De verplichte huiswilzakken zijn te bekomen op volqende èdressen:
- oèÍnéëntehuis
- technische dienst
- slaoerij HerÍnan
- Ip 't Hoekstje
- Maria Vande l,lalle, Kerkstraat 3, zuienkerke
- 't winkeltje, Doelhofstraat 55, NieuviÍunster
- Kyndt Freddy, oostendse steenweg 63, Houtave
- De Nieuwe Poldèr Van Blankenberge
- Schepen Henri CuyDers, Dotwaj 24, Meetkerke

Kostprijs : 240 fr. per ro1.

SELECITE\,E HUTSWILOPIJÀLTNG

OPHÀLTNG OT]D PÀPIER

Elke eerste woensdaq van dë Íoaand wordt door de oemeentewerkmannen het oud
paDier orqehaald,

iir;j,rïi.ii..ï
ífllileu.
'lfuru?Ek/

;i'i.'dïI:,i..'.ri
iltfiteu,'furaryftr



Gelieve un, paDier stevio sahen te
Troonkurken r:ersr :n 6c-r aparte

OPHÀLING GROE HI]TSWTL

binden of in een kartonnen doos te pfaatsen.
doos.

Het drof huis\,riil \,r'ordt vier maal per laar opgehaald en voor 1994 gebeurt
dit oD de voloende data :

DONDERDAG 17 FEBRUAR]
DONDERDÀG 19 MET 1994
MNDERDÀG 8 SEPTEMBER
DONDERDAG 24 NO\,EMBER

Mèn .Jient echter. vooraf te bellen naar het
Per rit betaalt U 500 frank.

1994

)-994
1994

gemeentehuis:

OPHÀLING SI.IOETÀPVÀL

Het snoeiafval $rordt oo de hiernavolgende data GRÀTTS opgehaald:

Dit afval Ínoet
Gè1ieve vooraf

DONDERDÀG 24 I'EBRUÀRT 1994
DOMERDÀG 17 MÀÀRT ].994
DONDERDÀG 14 APRIL ]994

neties sanengebonden op het voetpad geplaatst worden.
het gemeentehuls of de technische dienst te verwittiqen.

KLETN GT]VÀÀRLIJK ÀE'VÀL

l0 tips bij de inzameling van het Klein cevaarlijk Àfval (KGÀ)

Slnds voriq -iaàr is de inzameling van KGÀ in zuienkerke niet onbekend Íneer.
T\,eenaal per jaar koÍnt een speciaal uitgeruste vrachtwagen, de chemocar, bij Uin de buurt. U kunt er u\,r Klein Gavaèr1ijk Àfva1 afgeve; dat U voorlopig L€_
waard hebt in uw milieubox.
De inzamelino kan alleen snel, veilig en Ínet een goed resultaat verlopen met
un, mede\.rerkino.
Daarom l0 praktische tips,
1) Het afval moet soort FÉr soort oesorteerd Í/orden. fmmers, elke soort atval

vereist een aparte verwerking. Het is dus van het allergrootste belang dat
de sorteerder de soort kan herkennen. Gebruik dàarom zovëel mogelijk
de oorsoronkel i jke verDakkrno.

2) De afvalstoffen worden steeds afgegeven sarnen met de verpàkking.
Je krijqt dus nooit de verpakking terug. Ook motorolie wàrdt niet overqegotenin een vet.

3) Lege verpakkinqen v.m o.a. zepen, olansÍniddelen. bleekwater, WC reinigers
vetten en plantaardige olie zijn geen KcA.
De volgende leqe verpakkingen zijn echter wel KGÀ:
verfpotten, sriuitbussen (zelfs dezè met ozonvriendelijk gas), verpakkingen
vàn chemiceliën Ípesticiden, foto-ontríikkelaar, white-spirit .,.. )
Fen \,uistreoel : -ie kunt deze verDàkkinqen herkennen aan één van deze
s\,ribol en '.._&l @-9tr
Oude deneesmiddelen brenqt u teruq naar de aDotheker.
Tnjectienàalden m@en meegeqeven worden màar dan wel veiliq verpakt in eenqesloten doos of Dlastiek fles.

4)

s)
6)



7) Laèt de kartoonen binnendoos in de box. Probeer niet de box te vergroten
door de bi nnendoos entit te halen, bero extrè hoeveelheden liever in een
apàrte doos. Bili het àanbieden van de box aan de chemocar, wordt het afval
immers qemakshalve oewoqen in de kartonnen binnendoos. lndien nodig kun je
een nieuwe kartonnen binnendoos krijqen aan de chemocer.

8) ciet nooit verschillende afvelstoffen bij elkaar. Niet alleen maakt dit re-
cllDeratie onÍnooeli ik, er kunnen zelfs onverwachte, gevaarlijke reakties
ontstàan íbi jvoorbeeld zelfontbrandinq ) .

9) TL-làmDen bëvatteo k\rikdamD en horen daarom bij het Klein Gevaarlijk ÀfvaI.
[,et oD : 2e moqen niet cÍebroken zi_-rn.
CloeilamDen zijn echter geen K.c.A.

I0) C,ooi uw bàtterijen niet zomaar los tussen het andere KGÀ. Bewaar ze in een
doorzichtige kunststof zak in r]w box. dat naakt het de sorteerder een stuk
makkelijker.

'IF ONITDUDBJ : volgende inzeneling KGÀ ( zÍe klever)

woENsDÀG 20 Àmrl 1994

ZÀTERDÀG 1 OKIOBER 1994

Hoe dè milieubox gebruiken ?

Beoin '93 kreeo e1k zuienkerks oezin een milieubox. Deze box is bedoeld a]s
vei'lioe oDberqpl aàts vàn het Klein c,evaarlijk Àfval in aflrachting van de in-
zamé1ino.
De box heeft een kindveilioe sluitinq en dat levert noq als eens problemen op.
Nochtàns is het oDenen van de box niet zo ÍDoeilijk als je àls volgt te werk
oaat:
- open eerst de sluitinqen aan de zijkent van de box
- druk dèarne de 2 hendeltjes bovènaan de box tezelfdertijd nàer de zijkant

en trek eveneens lg=glfdgllilg ofwel de achterkleD ofwel de voorklep omhoog.

De Íreest voorkoÍnende fout bestaat erin dat de 2 hendeltjes bovenaan de box niet
op hetzelfde moment opzij \rorden qedrukt. Je kunt de ÈDx onmogelijk openen met
slechts I hendeltje opzij tè drukken.
Noo moeite? Vraag oerust een demonstretie aan een personeelslid van de gemeente
die de chemocar: beqeleidt.
Een veil iqe box is echt een noodzàak à1s er kinderen in huis zijn. Bewaar het
KGA dat je oÍr een of àndere reden niet in de box kunt bergen (oÍrdàt het te
groot is) in een andere doos, op een veilige plaats, buiten bereik van kinderen
of huisdieren.
Zet uw milieubox best ver weg van eetwaren en raErmtebronnen en bij voorkeur op
een goed verluchte plaats. Laat hem niet buiten staan ra,ant hij is niet
waterdicht.
L,et we1: de box blijft eiqendoín van het Vlaams cewest, U bent dan ook ver-
Dlicht hem in qoede staat te houCen. De tlox hoort bij de woning, àls je
verhuist làat hem dan achtèr. À1teen à1s u een nieure woning hebt gebould
kunt U een nièurre box krijgen.
De kartonnen binnendoos zorqt ervoor dat de tlox niet 1^ril r^/ordt en verge_
makkelijkt de afqifte van het KcÀ. Índien nodig krijg je aan de chemocar
een nieur",e kèrtonnen binnendoos.

Tndien nodio kun je de L1ox reinigen met een zacht reinigingsmiddel .

De Mil ieuambtenaar.



VOETPÀDEN ONDERHOL]DEN

Het qemeentebestuur drinot er
reinigen en geen afvaf zoals

de bevolking op aan de voetpaden te
papier en bladeren in de rioolputjes

bij
zanó ,

Bi'i sneeuwva'l dient de sneeuw vàn het voetpad verwijderd te worden aan de
zijde van de rdonino.
on de gladheid te bestrijden kunnen alle inwoners SIRmIZO{rl aankopen tegen
zaofr./ zak bij de technische dienst vàn het gemeëiÏë-bestuur , tel.41.70.75.
Het strooizout is verpakt j.n zakken van 50 kg. De inÍ/oners dienen zelf in te
staan voor de aankooD en de afhaling van het zout bij de hoqerver.melde dienst.

NTF,'T ALLES !€RFRÀNDE}.J TN DE ÀLLES-BRANDER.

De laatste jaren zijn er n@al wat open haarden, houtkachels en aflesbranders
qeDlaatst in onze woninqen-
Daarbii wordt vaak uit het ooo verloren dat dergelijke vormen van veflràflninq
belanqrijke bronnen van luchtverontreiniqing zijn zowel voor de bultenlucht
als in de huiskamer.
DaaroÍn is het belànorijk on te weten dat het verbranden van huisuril, turf,
bruinkool en niet-rookloze kolen in een allesbrander schadelijk en verboden is.
Er maq dus enkè1 onbewerkt hout en steenkool in verbrand worden.

l,lie de keuzè heeft, moet voor ogen houden dat een ketel-brander op gas of nazout
veel minder ver',uiIt dan een allesbrander. Open haarden zt )t\ zeLÍs nog sfechter
dan allesbranders.
Huis\rui] (plastiek! ) verbranden veroorzaakt het vrijkoÍnen van zware rnetalen en
chloorverbindingen (die kunnen leiden tot schour,rbranden ) .

Hout is een brandstof die relatief onschuldig is als het droog, onbewerkt en
6;-beschilderd is en als het vuur niet smeult.
voor wie meer wll $reten , de brochure met èlle informatie is beschikbàar in het
qemeentehuis.

!ï-OEIBÀRE MEST

Het is streng verboden vloeibare Ínest te verspreiden, door landbouirers
of loonwerkers, vànef de boord van de landboulrwegen.
Er zal proces verbaaf opgemaakt worden bij vaststelling.

BESÏRIJDING MUSKUSRATIEN

Het gemeentebestuur dringt er bij de
van ÍÍmskusratten onmlddellijk zouden
dienst of op het gemeentehuis, zcdàt
troffen worden voor het verdelgen.
te1. technische dienst : 41.75.77
tel, geÍneentehuis | 42.1A.4A

bevolking op aan dat afle haarden
L,ekendgemaàkt worden bij de technische
de nodige maatregelen kunnen qe-



lndustiepark - Drongen 26

9810 GENT

ZAKENI(ANTOOR
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ooatcEdserte€nseg 16
ztricakerL€

tel. O5O / 31 24 E5

iedere dag van 9-12 u./74-17.3O u.
vrijdag 9-12 !. /14-19 o.
zaterdag 9-12 u.

Alle verzekerrngen - Atle moolschoppijen

- Extro goedkope ouioveÍekering

UW IPPA AGENT

Gespecioliseerd in: - Persoonlijke leningen

- Finoncierlngen

- Hypolhecoire leningen

Vroog eens onze vooMoorden.
VíijblijvendI wij goronderen U ongekende
vooMoorden en extro service.

Tol kijk

ANNE & PHITIPPE

- Alle beleggingen
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BURGERLIJKE STÀND TE ZUIENIGRIG IN DE TWEEDE HELFT VAN 1993

Geboorten

- PROVOST JULIE, geboren op 15.07.1993, dochter van Provost Kris en van
Boulaert Michè1e

- VÀN DEN BERGHE JONÀ1'IJÀN, geboren op 29.4'7.7993, zoon van Van Den Berghe
lvan en vàn Wuyts Carine

- DEBROCK MTCHÀEL, geboren op 29.07.1993, zoon van Debrock Serge en van
Craeye Ji1l

- DEBRoCK BRYÀN, geboren op 29,07.1993, zoon van Debrock Selge en van
Craeye Jill

- STROO ïoM, geboren op 18.08.1993, zoon van Stroo Patrick en van Mlssault
cratienne

- KEI4EL CELTEN, geboren op 19.08.1993, dochter van Keme.I Geert en van
Lierman Christa

- CoRNILLIE JÀNÀ, geboren op 04.09.1993, dochter vàn Cornillie Jean en van
Desoete Carine

- VÀN LaOCKE VIENCEI,n, geboren op 14.09.1993, zoon vàn Van Loocke Wàfter
en van Devos Henriette

- VÀNHEE SHÀNÀ, geboren op 15.09.1993, dochter van Vanhee Kurt en van Van
Àutreve Heidi

- GODERIS mS, geboren op 05.10.1993, zoon van codelis Ludo en van Dupont
Rlta

- VÀN BRACKEIELT OUIIICY, geboren op 13.10.1993, zoon vèn Van Blackevelt
Domj n ique en van De Vestele Carine

- DEMEYERE SOFIE, geboren op 02.12.1993. dochter van Demeyere ceert en van
Van Haecke Caroline

- VÀNDERBEKE CEDRIC, geboren op 25.11.1993, zoon van Vanderbeke ceorges en
van Landuyt Christine

- XNOCKÀERT CHIÀRÀ, geboren op 13.12.1993, dochter van Knockaert Ivan en
vàn Provoost Ànngnie

Huweliiken

- LUCKER PÀ1RICK, Zuienkerke, en VÀNHÀEREN SILVTE, zuienkerke,
gehuvrl op 10.07.1993

- MICHIELS CHRISTOF, Cent, en DE COUSSEMÀKER NÀNCY, Zuienkerke,
gehuíd op 30.07.1993

- RCTTSÀERT EDDY, JabbeKe, en MÀERMN NÀDINE, ZuienKeTKe,
gehulrd op 30.07.1993

- PROOT KOEN, Àlveringem, en D'HmRE ÀNNE, zuienkerke, gehu$d
op f5.09.1993

- DE BRUYCKER HENK, Blankenberge, en DEMAECKER PÀBIENNE, Zuienkerke
gehu$Àl op 16.09.1993

- COBBÀERT MÀRC, Mlddelkerke, en COBBÀERT I,IONIOUE, Zuienkerke,
gehulid op 20.10.1993

- JOOS AUGUST, Zuienkerke, en VÀNTORRE ÀNNIE, Zuienkerke,
gehrrld op 05.11.1993

Ov e r I i i d e n s

- VÀNllÀMtÍE MÀRIE, overleden te Brugge op 17-07.93, echtgenote van
De Jaegher Àrno1d

- DELMOIIE MÀRIE ROSE, overleden te Zuienkerke op 26.08.93, echtgnote
van Rommens Marc



- MONBALLIEU ODET|E, overleden te zuienkerke op 29.08.93, echtgenote
van Cambier Pierre

- DE BLÀNDER STEPHÀNIE, overfeden te Zulenkerke op 06.09.93, ongehuhd

- PYRÀ LIA, overleden te zulenkerke op 10.09.93, echtgenote van
van den Berghe Marcel

.. DEMEYERE EDMOND, overleden te Brugge op 24.09-93, echtgenoot van
De Meyere Marie-Jeanne

- STROO IRMÀ, overlden te Brugge op 11.10.93, weduwe van
Tllfeman Eduàrdus

- COSTENoBLE FLoRIMOI{'D, overleden te Brugge op 25-11.93, wedumaar van
Stroo Cfothilde

- VÀNHOLLEBEKE ÀNDRE, overleden te Brugge op 09.12-93, echtgenoot van
Cappon Giselle

- BRUSSELLE NELLY, overleden te Danme op 10.12.93, weduwe van
Cordy Patrick

uit de tom6ofttor66Ll
GEX,IEEN]ERÀÀD 25 NOVN,ÍB|m 1993

De geneenteraad kwàm biieen op 25 noveÍnber, en na onderzoek van de geloofs-
brieven werd Nadine Govaert Caleneyn beaClgd a1s raàdslid ter vervangrng
van de heer Edmond Demeyere, overleden.

Dan $?às het de beurt aan het jaarLllks corvee van de gemeentefijke belastingen;
zij blilven ook dit jaar ongewrjzigd :

- 1400 opcentiemen op de onroerende voorheffing
- opcentienen op de personenbefastug : 7%

- befastrng op ophalen huisrruil : 750 fr. /alleenstaande
1500 fr. /gezin
2000 fr. /woongelegenheid in vakantiedorp
400 fr. /kampeerplaats

3000 fr. /extra ophàling verLoren verpakking
- belàsting afleveren wapenvergunnirq : 500 fr.
- verblijfsbefastinq : 1.500 fr./kamer
- kampeerterreinen : 1.500 fr. /karnpeerplaats
- niet-bebouvde percelen : 600 fr./strekkende meter palende àan de straat
- tweede verbfijven : 17.000 fr.
- krotwoningen : 1.000 fr. strekkende meter gevellengte met een max. van

15.000 fr. of 100 fr./m2 indien op Íneer dèn 50 m.van straat
- honden : ?50 fr./hond
- dansgelegenheden : cat.A

cat,B

cat.D

10.000 fr.
15.000 fr.
25.000 fr.
50-000 fr.

- luxepaarden : 1.000 fr,/paard
- retributie huwelilksplechtigheden op zaterdag : 3.000 fr.
Na het vaststellen van de gemeentelijke toelagen boog de raad zich over
diverse begrotingswi j zlgingen. Daaruit onthouden we dat wat de ondergeschikte
besturen betreft, het aandeel van de gemeente ongewljzigd blllft-



Op de foto herkennen we Nadine Govaert-
Caleneyn, ons nieun geÍneenteraadslid.

De raad had ook nog aandacht voor de laarlljkse onderhouds!,/erken van de
nieuwe Polder van Blankenberge, kostprils ten laste van de genreente :
1.678.045 fr.
Na de goedkeurlng van alles irat met de opgerichte milieuraad had te zien,
LDog de raad zich nog over enkefe verkeersreglementen : parkeerverbod 1n
gedeelten van de DoeLhofstraat, eenrichtingsverkeer (van oost naar west)
in de Kerkstraat, afbakening van bÉbouvde kommen te Nleurmunster, Houtave en
Meetkerke.

In de geheime zitting kreeg schoolhoofd Wi-lly Martens eervof ontsfag, en
Ínag de eretitel van ziln arTÈt dràgen, ten^/ÍjI Joë] Boussemaere benoeÍxl
irerd als nieuwe directeur vàn de gemeentelijke basisschool, Verder kregen
vofgende leerkrachten een aanstelling of bijkomende uren: Pascale Trenson,
Nadine Van Renterghem, Greta Depré, Àndré Vandecasteel.e, Àn GoegeL,eur.
en Sanlra Droissalt-

GEI.íEENIERÀÀD 30 DECE.'BER 1993

De gemeenteraad van 30 december was ardere koek : hij werd màssaal bij-
gewoond door verontruste boeren, die in het getouw waren gekomen tegeD het
mestàktieplàn, en tegen de groene hoofdstruktuur.
Beide opties die door de VfaaÍnse deel.regering worden opgedrongen, zetten
het ganse .l.andbouirbefeid en de broodwinning van velen op de he]I1ng.
De gemeenteraad onderschreef dan ook met klem de eisen vàn de làndbouwers-
verenigingen. De pastorie van Houtave verkeert in een slechte staat en de
gemeenteràad keurde dan ook de beslissing van de kerkfabriek goed om
dringende herstellÍngswerken uit te voelen : in een eerste faze gaat het oÍn

1.250.000 fr.
De laagspannlng en de openbare verlichtlng in de Weimanstraat, gedeelte
van de B]auwe Torenstraat, gedeelte Doelhofstraat werd eveneeDs zonder
opínerkingen goedgekeurd. Tijdens de behandelirq van dit laatste punt vielen
de ]ichten in de raadszaal en op stràat uit, zodat verder werd gewerkt brl
kaaislicht. Dan i.ras het de beurt aan de begrotingen.
De gemeenteraad keurde eenparig de begroting van volgende kerkfabrleken
voor het dienstlaar 1994 goed.



Sint-Michiels
Ortvangsten en uitgaven
aandeel gemeente

Zuienkerke
686.524 Ír .
259.197 Ír .

Sint-Bavo Houtave
Ontvangsten en uitgaven
aandeel geneente

Ontvangsten en uitgaven
aandeel gemeente

Sint-Barthof omeus Nleuwmunster

2 -414.O23 fÍ -

I'75 -228 fr. gewone dienst
100.000 fr. buitengewone dienst

1.390.578 fr.
556.227 Ír.
600.000 fr.

O n z e - L i. e v e - v r o u w Meetkerke
Ontvangsten en uitgaven 815.004 fr.
aandeel gemeente Zuienkerke 535.536 fr.
aandeeL stad Brugge 66.942 fr.

De gemeenteraad keurËb€enparig de begroting van het OCM!{ voor het dienstjaar
1994 goed.

O.C.l.í.W. Zuienkerke
Gewone dienst
ontvangsten en uitgaven
aandeel gemeente

Buitengewone dienst
Ontvangsten
uitgaven
bat j.g saLdo

9.831,490 f!.
3.657.687 fr.

4.09'l .902 tÍ.
3.960.000 fr.

137.902 Ít.

De geÍneenteraad keurde met 6 ja-steÍmen bij 4 neen-stefinen de gemeente-
begrotinq voor het dienstjàar L994 goed.

Gemeente Zuienkerke
Gei,rone dienst
ontvangsten 82.224.944 tu.
uitgaven A2-091.485 fr.
batig saldo 131.503 fr.

Buitengewone dienst
ontvangsten en uÍtgaven 64.522.63A fr.

Alvorens de raadszitting te sluiten, overhandigden verontruste geburen
van de Karekiet nog een motÍe tegen de geplande omvorming tot house dlscotheek
en nega-dancing,



BlBL IC'IHEEKNIEIJ'I,IS

Voor de maand oktol-r werden volgende resultaten geboekt:

inschrijvingen leugd 2l
volwassenen 24

uitleningen jeugd 983
vofwàssenen 2Al

voor de maand november i

inschrj.jvingen jeugd 5
volwassenen 9

uitleningen jeugd 841
volwassenen 264

voor de maànd deceriber :

ioschrijvingen jeugd 2
voLwassenen 4

uitleningen jeugd 903
volv,ra-ssenen 256

Monenteel zijn er reeds 106 jeugdige fezers ingeschreven en 98 volwassenen.

De bibliotheek is iedele woensdag open van f7 uur tot 19 uu! en elke
zaterdagvoormiddag van 10 tot 12 urt.
Vanaf 1 januari f994 bedraagt het inschrijvingsgeld 100 fr, , voor de
jeugd is de inschrijviÍq ncg steeds gratis.

PRfJZEÀ] WELZIJNS- EN GXZONDHEIDSZORG

Door de Bestendige Deputatie van de provincie West-Vlaanderen werden
onlangs de provinciale prijzen voor welzijns- en gezondheidszorg 1994
uitgeschreven.
Met dj-t initietief wenst de Provj.nciafe Overheid haar lraardering te be-
tuj,gen voor organisaties en personen die binnen de krelzijns- en ge-
zondheidszorg vernieuwingen hebben geintroduceerd ( de prils voor een
bilzonder prolect ), respectievelijk zich verdienstelijk hebben gemaakt
(de prijs voor verdienste ) .
De uiterste datun voor het indienen der kandidaturen is vastgesteld op
15 juti 1994.

Het reglement. alsmede de aanvraagformufieren kunnen Írorden bekomen op
volgend adres:
Provinciehuis Boeverbos - Dienst Sociale Zaken en Huisvestj-ng-
Koning teopold III laan 41
8200 Sint-Àndrres Brugge
tel. 050/403 301.



WIITE STOK ? GELE SÏOK ?

De witte of gele stok zijn nog steeds de belangrljkste hulpÍniddefen voor
blrnden en slechtzienden on zich zelfstandig te verpfaatsen.
De witte stok is bij iedereen goed gekend.
De gele stok voor sl.echtzienden is veel minder gekend. wie mag zorn stok ge-
bnriken, waa! zijn ze te verkri-jgen ..,?
een WITIE SIOK is voor

- een vo1led1g blinde
- voor een slechtziende die nà optische correctie, voor e1k oog

hetzij een gezÍchtsscherpte heeft van 1/10 of mirder
hetzij een gezichtsveld van minder dan 20"

een GELE SIDK is voor een slechtzierde die
- over een centrale gezichtsscherpte beschikt op beide ogen van minder dan

6/10 na correctie
- een uitgesproken en binoculaire aantasting van de globale lichtzin heeft
- een perifere gezichtsveldbeperking heeft
WÀÀR KAN MEN DE WITTE OP GELE STOK AANVRÀGEN ?

a. formulieren kunnen verkregen worden op het gemeentehuis of bil de
v.z.!r. Licht en Liefde, Jeluzalemstraat 19, 8000 Brugge
te1.050/34.30.69

b. dit formulier of een gelijkaardig attest wordt door de oogarts inge!'u1d.

c. de machtiging om de stok te gebruÍken wordt verleend door het aanbrengen
van een getypte vermelding op de keerzijde van de identiteitskaaft of
door afgifte van een afzoÍrrerlijk document.

d. wie in aanmerking komt kàn de eerste iritte of gele stok gratj.s verkrijgen
op het sekretariaat van Blindenzorg Licht en Liefde.
Voor het qebruik van de witte of gele stok kan men gratis een beroep doen
op de thuisbegeleidÍrxJsdienst die de technieken in eigen oÍIgeving komt
aanferen.

BLIMENZORG LICHT EN LIEFDE v.z.w.
JERUZÀLEMSIRÀAT ].9
BOOO BRUC,GE

TEL.050/ 34.30.69.

[6] Gemeentekrediet
§i7 urr utN oer« KoM tK vooRulr

VOF BONTE,
PARDO pelse steenweg 27

8380 OUDZELE.BRUGGE
Tel. 050/59.99.63 - Fax 050/59.9Í.86

MeetkerkestÍaal14
8377 ZUIENKERKE
Tel.050/41.28.06

beleggingèn - kredieten - veruekeringen
t€tafingsniddelen



ronCom zutenkerke

11.11.11. ÀKTTE ZUIENKLRKE

De opbrenostvan de 11.11.I1. straataktie is voor de zoveelste keer
een voltreffer : voor zuienkerke-dorp is er nogmàa1s een rekordstijging
van 2O*.
De totale opbrengst voor de vier deelgeneenten Hraagt ?0.420 fr.
Bijzondere dank aan de qemeente en de schepen van ontwikkelingssamen-
k/erking om de soepele en effeciente medewerking maar uiteraàrd gaat onze
qrootste dank naar hen die rechtstreeks aan de straataktie hebben mee_

ge\n€rkt: een Helende hand uitsteken van deurtot deur blijft tenslotte
altijd een kar_!,/ei maar onze qemotive€rde ploeg van dertig mensen doet
het dar toch elk -iaar opnieuw. Proficiat !

VanzelfsDrekend wi1 ons kohitee de hele zuienkerkse bevolking niet ver-
geten te danken: onze mensen beqrljpen inderdaad jaar na jaar steeds
meer dat de honqer in de derde wereld het Íneest schrijnende probleem is
van onze tijd.
" Honqer is een aanslaq , geen tegenslag !"
Rond dit tbemà wordt heel 1994 nog verder qewerkt mede cnder impuls van het
N.C.o.S. , een primer.rr die zeker onze aandacht en inzet verdient.

Gilbert Nindt

PÀS1lOR HENRI SIOEI] GEHULDIGD.

65 jaar jong, 40 jaar prlester,
10 jaar pastoor ven onze ge-
meente.
Dit dried!Èbe1 jubileum werd
te zuienkerke op zondag 28
nove,nber GEVIERD.
Henri sioen r^/erd op 5 februari
1928 te Oostende geboren.
Nà zijn mlddelbaar orderwijs
vatte hii de priesterstudie
aan in het klein semÍnarie te
Roeselere. Theologie werd te
Brugge in het Groot seminarie
geleerd.
op 23 augustus 1953 werd Henri
sioen tot priester gewijd en
hij werd priester-leraar te
Oostende en te Brugge.
Na 22 jaar pàstoor te zijn ge_
weest te Veldegem, k!.raÍn hij
overgevlogen naar zuienkerke.
Hier zette hij zich vooràI in
voor het Ínrziekonderwijs van de

jeuod en was hij tevens betrokken met de oprichting van het toenmalig zang-
koor, de toneelqroep, de ping-pongclÈ en de jongerengroep. Ook werkte hij
mee aan de vernieuwinq van sàcramentsprocessie en de paardenwijding.
zoveel inzet, zoveel dienstbàarheid tterd daarom op passende wijzé gevierd'



ZUTENIGRKSE MlLIEIIRÀÀD GESTART

De plaatselllke milieuraad is onder impuls van schepen Remi De Clerck
en gemeentelijk milieuànbtenàai Patrick Van den Fonteyne gestart.

t'
lrJ

I
I

I

BRANDWEERMÀN LESLY BULTINCK

BRÀNDWEM DE HÀÀN -

Lesfy Bultinck, 30 laar oud, en wonerde in
de Groenestraat 24 , @on in maart 1988
ààn de geÍneente te werken.
In de zomer van 92 bood hij zich aan bIj de
vrllwillige brandweer van l{endulne - De Haan,
na een oproep van de gemeente Zuienkerke, daar
de brandweer van Wenduine ook interventies doet
te Zuienkelke,
Na een stageperiode van f jaar , sfaagde h1j
samen met drie mannen van Íienduine voor het
exanen van brandweerman.
Proficiat teslyl

TiE.ITXJINE ZOH(I KÀNDIDÀTEI.I BRÀIDi{EERUÀN

inlichtilqen tectmische dienst
brard$eer De Haan

tel.O50/41.'15.'77
tdt- .059 / 4t .20 .20



iEi
*EIF|I*

verzekeringskantoor

Michel Beirens - Willems

O6rena!€araanvr€€ s2
832 Hdrava - ZJ.nka.k
ï€1. (Éo/31c733
Flx 050/31 ll 51

. Alle Y€lzokerlng€n

- Hypoifiecaira leningen

- Auto financi€ring

En vooral e€n vakbokwam6
sewice

li [t$tmPn

VLO€F. ó W^ OIEG€LS

aEzoÉx oNzE Í@NZ AL

Í.r. (o5o).t 31 56..1 .307

Restouroni

Zohetland.

Zo dehank.

We arli gíoot qewoÍden rn het land waar u lseÍl

OaaÍoo begÍiipen we u beleÍ dan !Yie ook De

KÍedrelbank. de bank waaÍ u z ch lhurs kan voelen

Íhu s bij de bank vaf frier @

Dirk
Vantorre-l{aerten

8377 NiéuwmuníeÍ-Zuiènkerke

Ísl. (050) 41 89 63
Fax (05O) 42 85 32

"90 ltlckpilxlc"
ftLq en fl/(lo oemeueíÍÉe5ls . liloenlqr

DíÍlweg l0 8177 Nelwír.rdi€r
Ter i0!0) !l i2 l8

G€lorer ot woensdc_a3voíE sr ccaogaa:
leesi?oo . Èo@Í. mer mílreieíos



a_[![Tr]À15
Meetkerkestraat 17
8377 Zuienketke

VOLIEDIGE AANNENIINGEN
ÏiMMEF. EN SCHRIJNWERK
METSEL. EN BETONWERK

BROOD EN AANKETBAXXERI'

KEERSEBILCK M.
DOR.PSPLEI.I 4 DUDZELE . TEL, oJO/59,9I,5s

VAN DE VWER G.
PODOLOOG

MEOISCHE PEDICURE

Ged plomeerd ld
van hel Belgrsch

lnstrtu!t vooÍ Podologre

Wenduinestraat 29
8377 Nielwmunsrer Tel. (050) 41 68 32

POLDENEIECÍRO
SOMAIN UEBAEBI . WIIAÉFT
ITEEGC 20

$n itEtxEI(E
rdi. 6 ll, r.cEuEr,

DEÀLA: !!EL]?S - LIDltl

Egen
hèrstèldlènst rd-r l.rtC.g v.n I7 u

zartÉx, qlo a t.! 20 uTeleÍoon rd- ró r tor u w
050É2 cB 80

AUTOHANDEL GEEFT MEULEMEESïEF

V6íl@ t/an E € NrEr.,wE- en tTNEED€HANDsracENs

Ale €rÍosssíie herstellingen

Ni€irse í€env/€g 10 t (050) 42 91 76 . 41 72 2l
c}7 zurÉNKÉnlc 8.Tw 672 177 633

G. Van Den Broucke N.V.
Bakkcrijnratcrlalen - Ov.ns. Màchlncs

Blankenöergse steenweg 44A
B.BJ77 ZUIENI(ERKE
I (050) 51 J622 .Fax (050) 31 76 70



SPEELPLEINWMKING 
,, DE PLOETERS''

Na het succes van voriqe jaren
ti.jdens het krokusverlof ( van
ook tijdens het paasverlof van
sDeelplleinwerking '

is er ook dlt jaar weer
Ínaandag l4l2 tot en met
5/4 tot en met vrijdag

speelpleininerking
vrijdag 18/2/94) .

15/4/94 i-s e(

BLOEDGE\''ERS.

Terugblik op 1993 :

Mer 752 bloedgiften zijn we weer blii.
14/12/93:201 donoren melden zich aan,
2 nrensen mogen geen bloed geven om me-
dische redenen. i.]e halen dus net de 200
giften niet, maar !,rel een recordcijfer.
Heel harrelijk dank aan à'l1en dje vrll-
willig bloed geven vanwege de vriendeo-
kring!
Vooruitzichten voor 1994 :

* Souper op 12 maart
* Bloedinzamelingen , :

15 MÀART
14 JUNT
13 SEPTEMBER
20 DECEMBER

telkens van 16 tot 20 uur
NIET]WE DONORN..J ZTJN VÀN

Glazenverhuur:

in de gemeenteschool.

HÀRTE WELKOM !

Wij verhuren champaqmeglàzen.
kontaktpersoon :

J.VAN T1]OURHOT}T- SÀMÍJN
TEL.41.19.35.

BLOEDGE\TRS

NIEUM SCHOOLDIRECIET]R ÀÀNGESTELD



Tn de gemeenteraadszittinq van 25 november 1993 werd het eervof
ontslàg van schoolhoofd W1]ly Martens aanvaard en werd het nieur.re
schoolhoofd Joël Boussemaere benoeÍd.
Wi]ly Martens, 56 jaar, Í/as eerst onden ijzer te Eernegem en vanaf
1965 onderwijzer te Zuienkerke,
Tn '68 volgde hij dhr. Maurice Beyne a1s schoolhoofd op.
In zijn lanqe càrrière ÍrEal<te ldi1ly Martens veel veranderingen in het
onderwijs rnee. De invoering van het gemengd onderv,iljs in 72, de bourd van
een nieur,re school in 82 en de verdere uitbouw van een volwaardige
basisschool in 89- In zijn afscheidstoespraak bedankte hij burgemeester
Gerard De Vlieghere voor zijn inzet en zijn 25jaar large medewerking.
Het nieu\re schoolhoofd Joël Boussemaere (41 jaar) is sedert 1977 ver-
bonden aan de qemeenteschool. Oorspronkelijk gaf hij les in het 3de
leeriaar en later verhuisde hij naar het 5de.
Tn mei 1991 werd hij waarneÍnend schoolhoofd van de gemeenteschool.
Deze school bestaat momenteel uit 150 leerlingen. 99 leerlingen in het
laqer onderwijs en 51 kleuters.
Onlanqs behaalde de gemeenstescl-ool de tweede plaats in de zlrembrevetten-
àktie van de hlest-\ilaanse scholen

Tijdens de jonqste nationale wedstrijd van het Davidsfonds afdeling
Blankenberge behaaiden sharon Goethals uit de vijfde klas en Bart
Deionckheere uit het zesde leerjàar een eerste prijs met hun opstel.
In totaal namen ongeveer vijfhonderd leerlingen deel en het themà was

" Nooit te jonq om te leren" .

CNUDEN JIJBTLET]M

Het echtpaar Michel Vertriest en Àlice Deschepper, uit de Groenestraat f1
te zuienkerke, hraren op 4 deceÍnber 1993 vijftiq jaar getrorlÀl .
Door schepènen Cuypers en De Clerck rrerd hen vanwege het schepencollege
een passende hulde gebracht.

THEÀTXRNTËI]!{S

Toneelgezelschàp " DE rcnÍMELÀÀR" speelt op

vrijdèg 4 en 11 màart om 20 uui
zateldag 5 en 12 maart oÍÍ 20 uur
zondag 13 maalt om 18 uur
het stuk " BLACK COI.fEDY" door Peter Schàffer. j.ntichtingen :

Ceert Quintens,
J. Demeverstraat 20
83?0 Blankenberge

Teater " KLEIB{,' brengt op

vrildaq 11 en f8 februari om 20 uur
zaterdag 12 en 19 februari om 20 uur
zardag 20 februari om 20 uur

inlichtingen :
Yo S tLrbbe
Naeuwe Steenwec 42
8377 zuienkerke

de klucht " DE EOKSKA|{PIOEN"



SÀMENKOMST 6O-JÀRIGEN

op zaterdag 9 oktober L993 kwafien de 60-larigen, geboren of wonende te
Groot -Zuienkerke samen

Foto : zittend vén links naar rechts
ÍÏTémeersch }qnes, Pape Jear)],ine. t"lill.ems simonne, Kerkhove Dora. vanden-
driessche Àngele, versyck Paula, De vlieghe Laurette, De Cferck Remi
en Vanlcesien caniel
staande van links naar rechts
De Prest Àlfons, Allemeesch Àílré, Debrauwere Lisette, Engellest cecife.
Nàchtegaele Roger, verburgh Marj.ette, Malstaf si-monne, De Rudder l4arcel,
Tamsin Jenny, Verkruysse Yolande, Kerckhof Herman, Versyck Simone, Desmit
Fernand, Zwaenepoel Ghislena, Provoost Marcefla, Bouckaert Arsene, Eoddin
E1za, Coppens MaÍ1a , Blontrock Etienne, van toocke Michef, D'Hoore
Robrecht, Versyck Luc, Goethals Roger, Standaert Glistaf, Devriese Wl,lfried-

SÀMENKOMST 5O-JÀRIGEN

,l

tJr. !



In het Breugefhof te Meetkerke kwamen onfangs 33 5o-jarigen samen
Op de É9!9 herkennen we zittend van finks naar rechts:
Laurent Schoutteeten, Àgnes Brusselfe, Maria Willems, Jeanlne Dekeyzer,
Rosette Lagrou, Maria Dobbelaere, Rose-Anne Wybo en Vafere Verríeersch.
Staande van links naar rechts :
Jeanine Wybo, Denise Dhondt, lrene Dufour, Cecile Vermeire, Marie-lherese
Dendooven, Rosa Verburgh, Maria DekeÍnpe, Jeanette Deprez, Suzanne Fransoo,
AnÍta Decleer en Willy Delove.
van links naar rechts staande achteraan :
Maria Rotsaert, Malia Van Overschelde, Pierre Demeyere, Henri Deryckere,
Pierre Descender, Jerry Lucker, Christiane Defbeke, Àime Daneels, Georges
Demeulenaere, Werner Nachtegaffe. Remie Lievens, Louis Vandevelde,
Roland Govaert en Àndrea Wijffels.

ÀLS

MOET

HET

.rE

KRIEBELT,
SPORTEN

ZUIENIGRKSE SI,RF- E\] ROEIÀTLETEN GEHULDIGD.

Tljdens de maand noveÍÈer werd aan de St-Pietersplas te
gebracht aan een 12 ta1 sportatfeten die urtblonken bj.j
Vereniging voor watersport (!\4{).
Zlj hadden zich a1len verdienstelljk gemaàkt op een of
schap. Older hen ook drie jongeren van Zuienkerke.

Brugge hulde
de vlaamse

ander kanpioen-

,c\
\q\/ \o\

\1
lz



Op de foto herkennen we de roeiers
Deschacht uit Nieulrmunster ..
zt) naJlten oeel ààn het wK vauvle-

Ben (f6 jaar) en Bànt i 15 jaar )

(zeilen ) in ltalië en ook aan de
Eurocup vauvier.
Vooraan links op de foto zit de 17-jarige Tom Verlinde, die door de
schepen van sport Henri Cuypers voorgedragen r^rera aan net provlnciaal
bestuur afs kandidaatvoor de West-V]aamsè sporttrofee van\dege zijn
uitzonderlilke sportieve prestaties, op het gebied van surfen.
In 1992 werd hj.l tweede in het algemeen kampioenscbap en werd hil nationaaf
kampioen bij de junioren .
In 1993 h,erd hij achtereenvolgens nàtionaal kàmpioen Mistral, BefgÍsch
kàmpioen Mistral junioren. Belgisch kamploen Mistral lichtgei./Íchten ,
eerste junior op het Nederl.ands kampioenschap open en nan hij eveneens deel
aan het WK juioren in Polen,
Het Belgisch kèmpioenschap Mistral bestaat uit 33 reeksen, verspreid over
verschillende plaatsen en data.
ToÍn toonde ziln sterkte Ínet vofgende ere-plaatsen : 8X eerste , 10x tweede,
6x derde, 5x vj.erde, 3x vllfde en Ix tiende.
Het zou voor onze kleine gemeente een grote eer zijn de winnaata van de
West-Vlaarnse sporttrofee onder ons te weten .
Tom , gàns zuienkerke dui-mt voor U-

BADMINIONTDRÀI]OI.

"È

Voor het badmÍntontornooi , ingericht door de Zuienkerkse sportraàd,
klranen 12 ploegen van 2 spelers aan het net. Na een spannende finale
won de ploeg van Geert Dejaeger-Hans Eeckloo van Rik Moerman-Marleen
Op de foto zien we de winnaars , voorzitter Àlain De Vlieghe, enkele
van de sportràad en scheF)enen De Clerck en Ctrypers.

Bi1let.
leden

-r
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BELANGSTELLENDEN GEZOCHT VCOR P]NG-PONG

ledere donderdagavond wordt er in de cafetaria van de
gemeenteschool vanaf 20 uur tafeltennis gespeefd voor
Belangstellendd zi jn ncg steeds welkom.
Meer inlichtingen zlln te bekomen bij
voorzitter Wil1y Martens , tel.O50/4t.44.42
secretaris Gilbert Jonckheere, tel.050/40.41. 35
proost Henri Sioen, te].050/41.26.04

Zuienkerkse

In aanlrezigheid van enkele bestuursleden en spelers overhandigdevoorzitter Àlain De Vleghe namens de Zuienkerkse sportraad eén chegue
van 7.500 fr. aan de vertegenwoordigers van zaalvoeibalclub Bolders_
hofboys.
Dlt Hrag za1 in hoofdzaak gebruikt worden voor de huur van de zaaf en
voor de uitlrrsting.

CHEQUE VOOR BOLDERSHOPEOYS

ÀTKIITVIIEIIE,IKÀLE{DHT 1994

1RÀINING UJIVELTJES

22/01/94
05 /02 /94
26 /A2 / 94
12/03 /94
26 /03 / 94
09/04/94
24 /04 /94

training
trainÍng
trainlng
training
tràining
training
training

duiveltjes in Bloso Bl anker*terge
dldveltjes in Bloso Bl ankenberge
duiveltjes in Bloso Blankenberge
in Bloso Blankenberge
in Bloso Blankenl€rge
in Bloso Blankenberge
in Bloso Blankenberge

-l*-

*-.o



TRÀINIIiG KÀDEITh.I

15 / 0). /9a
29 / 0t /94
12 / 02 /94
t9 / 02 /94
05 /03/94
19 / 03 /94
02/ 04 /94
30 / 04 /94

WEDSIRIJDEI

training kadetten
traíning kadetten
training kadetten
training in B]oso
trainlng in Bloso
trainj.ng in Bloso
traimng in Bloso
trainlng Ín Bloso

in Bloso Bfankenberge
in Bloso Blankenberge
in Bloso Blankenberge
Bl ankenberge
BI ankenberge
Bl ankenberge
Bl ankenlÉrge
Bl ankenberge

MLDERSHOÉ'MYS - PREMINIE,I.IB] -30 PLUSSERS - DUI!,ELTJES

15 / 0t /94
23/at/94

28/0t/94
29/0)-/94

30 /ot / 94
a4/02/94
06/a2/94
D/A2/94
\B/02/94
t9/02/94
25 /02/94
21/02/94
o4 /03/94
tt/03/94
t2/ 03 /94

tB /03 /94
25 /03 /94
ot/04/94
rc/a4/94

22 / 04 /94
29 /04/94

3o-plussers Eoldershof-Golden Ducks in De Haan 20uur
provinciaal kampioenschèp preminiemen (heenronde )

te t€ffrnge Middelkerke
Donaldsonboys-Boldershofboys or0 2f uur te Eernegem
3o-plussers C,emeentepersoneel De Haan-Bofdershofboys
i.n De Haan om 20 uur
Provinciaal kampÍoenschap scholieren te Middelkerke
Boldershofboys -KLokke Boys te Zeebrugge om 2l uur
Provinc)àal kànpioenschap preÍrinremen
Raprd Suls-EoldershofLoys te oedelem om 21.30 uur
Boldershofboys-Taverne Pabell In Zeebrugge om 21 uur
3o-plussers Bolderhoftoys-Brooklyn in De Haan 20 uur
Boldershofboys - Vanhullebus in Zeebrugge om 2l uur
Provinciaal kanpioenschap duiveltjes te Bredene
m Brugge - Bolderhofboys te Brugge Groene Poorte 21.15uur
BoldershoÍboys-Spoorwegstraàt in zeebrugge om 21 uur
3o-plussers Veteranen zeebrugqe -Bo.Idelshofboys Ín
De Haan om f8 uur-
Graffiti Boys-Bofdershofboys in Helern om 2l-.30 uur
Eoldershofboys - ÀEOVO in Zèebrugge om 21. uu!
Bosmofens - Boldershofboys in St-Eloois-líinkel om 21.45 u
3o-plussrs Eoldershofboys-Veteranen Blankenberge Ín
De Haan om 19 uur
club 93 -Boldershofboys in Sijsefe om 2f ur.rr
Boldershofboys-Brouwelshof in Zeebrugge oÍn 21 uur

17DE WANDELI'OCHT MEETKERKSE MOEREN

De sportraad ven zuienkerke rlcht op zondag 17
maal de l'leetkerkse Moerentocht in
De wandeling loopt over een afstand van 10, 20
gedeelte door de prachtlge Meetkerkse Moeren.
LI kan zich laten inschrilven vanaÍ 8.30 uur tot

april 1994 voor de ITde

of 30 km waarvan een

15.00 uur 1n het
SportcentruÍn te Meetkerke (Oude Molenweg )

De deelnarneprijs is vastgesteld op 40.-fr, voor de kirderen tot 12 jaar
(nret aàndenken), op 40,-fr. voor vofwassenen (zonder aandenken), 60,-fr.
voor vol wassenen (net aanclenken).
De wandefaars die aèngesloten zrln bij de Vlaamse wandel, joggrng, loop en
recreatie Liga kunnen wandelen voor 35,-fr. ( zonder aandenken).
Er is een afstemtÉ1ing van de Írandelboekjes met de unieke Meetkerkse
Moerenstempel en groepstrofeëen voor de groepen vanaf 20 deel,nemers voor-
zien. Tevens i.Torden Langs het parcours gratis verfrissingen aangeboden -



Inlichtingen zljn te bekomen bil :

- De Vlieghe Afain, Nieu\re Steenweq 42, 8377 Zuienkerke
l.el . 4)- .55 - 42

- Coethals Franky, Meetkerkestraat 6, 8377 zuienkerke
teI.41.81.87

MOLLENPLÀAG

Het voetbalveld te Meetkerke heeft in de maand decerÈer niet alleen
te kainpen gehad met wateroverfast, doch ook met een ware Ínollen-
invasie.
Tientalfen ongewenste molshoopjes rezen afs paddestoelen uit de grond -
Schepn Cuypers wist echtei een echte noflenverdelger uit Wervik
op de kop te tikken, die de diertjes naar de eeuwige jachtvelden verwees.
De heer Eltotrr is één van de weinige gespecialiseerde molfenvangers uit
het Vlaamse land,
Dit beroep met aI zÍjn geheimen irordt reeds drie generaties van vader
op zoon verdergezet.

I'MLDINGSKAART

Het gebeurt maar àIs te vaak dàt er iets defekt of Leschadlgd Is.
On d1t op een ietwat vluggere manler op te lossen, is hier de meldingskaart.
Kortom : \,L11 het duidelijk en volledig in en stuur het naar het gemeente-
bestuur, Kerkstlaat 17, 8377 Zuienkelke.
Voor dringende gevallen kunt U ook bellen naar de technj-sche dienst op
nummer 41.75.77 of het gemeentebestuur op nummer 42.70.48 en dit van
I uu.r tot L2 uur en van f3 uur tot 16.30 uur.
Mogen wij U ook vragen om bij melding van een defekte verlichting, de
juiste plaats te omschrijven. Dank bij voorbaat !

0 WEGDH( BEscIlÀDI@ 0 OUDERHOUD PLÀl.IIsOfl{ GEIdÉNSI

0 OPNBÀRE VmLICTIIING DEE(I : plaats
O RIOLEN VRSIDPT O RUI}{EN GRÀCTIIB,I

0 VOEIPÀDEI HER.SIELLm{ 0 }íUSKUSRÀTIEI

NÀÀlll:

ltDR[:s :

TEL. :

0



acÍryrlertetkd/erder

zaterdag 15 lanuari 1994 : voetbÉl te Meetkerke Ínet FC De

faandàg 24 lanuari 1994 : turnles 1n d- geÍ.eenrescroo.l te
rngericht door Vakànt iegenoeqens vana. .19.30 rLr toL 20.30

Rese

Zuienkerke
uur

zaterdag 29 januèri 1994 : voetbal te Meetkerke Ínet FC De Rese

dinsdag 1 februari 1994: ,, Haarverzorging,, door l4evr. Decroubele in de
Bommel te Nieur4rríunster vanaf 19 uur. - inrichters «VLV

zondag 6 februari 1994: lichtmÍsvierÍng in de parochiekerk te Zuienkerke
een gezongen hoogmis voor de ouers die rn 1993 een kindje ter vrerefd
brachten

Yriidàg I1 en ?àterdag 12 februari f994: toneelopvoering ,,De Bokskampioen,,
ooor tneater KleleÍn rn cle gemeenteschoof te Zuienkerke vanaf 20 uur
zaterdag 12 februari 1994 : voetbal te Meetkerke met FC De Rese

vJijdag 19, zaterdàq 19 en zondag 20 februari : toneelopvoering door
theater f.Lelem rn de genneenteschool te ZJ.Lenkerke àanvang 20 uur
maandag 21 februari 1994: turnen door vàkantiegenoegens vanaf 19-30 uur
zaterdag 26 februari 1994: voetbal te Meetkerke met FC De Rese

zaterdag 5 maart 1994: voetbal te Meetkerke met EC De Rese

vrildàg 4 maart en zaterdàg 5 naart: toneeloDvoerlno ,, B1àck CoÍredy,,
@,,te Nreur"nLlnstàr

EgIqnC__7_Eg*_]999 : turnen Ínet vakàntiegenoegens rn de sportzaal
yrrldfu -]]_maar!, zaterdag 12 màert en zondag 13 maart: toneelvoorste_L.L1ng
ooor " de Bommelaar,, te Nteu!ÀÍrÍurrsLer

zaterdag 12 maart 1994: soupr van de btoedgevers
zondag 20 maart 1994: ThEEDEHANDSBEURS ,,Boeken - Strips - ptaten _ CD
waar? BomÍne1 te Nieurdnunster
wanneer? van 10 tot 17 uur
info: Edwin Acke te1.31.49.36
zoldag 20 maart 1994: natuurwandefing rond Roksenput georganiseerd door
Vakantregenoegens zuienkerke - start: 14 uur
Ínàandag 2l maart en 28 maal-r: turnen met vakantlegenoegens
maandag 4 april 1994: turnen Ínet vakantiegenoegens

zaterdag 16 aprll 1994: per trein brengt vakantiegenoegens Zuienkerke
een bezoek aan de di@ntuin van Planckendael

zondag 17 arpril 1994: grote Meetkerkse Moerentocht.
maandàg 18 april 1994:,,Orgaan met verschillen,, KVLV NieuLÍnunster- 19.30 uur
zondag 24 april 1994: schoolfeest van de gemeenteschool van Zuienkerke

STUT]R ONS UW ÀTITIVI1EITEN VOOR ] ÀPRÍL 1994 I I I
!,/il publiceren ze glg!:9.
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UW DORPSSTÀ@IJ

STAGERTJ_

Eil]'|fr
NIEIME SIENTIEG 60
8377 ZIIIXNKMKE
IEL.050/4r.13.41

SPESIÀI,IIEII : Droge ilorst, bloedeDrst, gehakt, amérlcaiJl féparé

SPEIÀÀL ÀDRES I,MR : FoTËue
Gor'ÍrÍEt
Barbeclle
f\q.d brffet ( ook ÍÍEt vi§)

NIXI { !!! SIEEI -«ILL : E'l GEZELIJG FÀl{IlIErÀFxLEl

MÀG HET NEf, IEES BRTM, ZIJN ?

BRI'NCHMETLTVEMUSIC
><L

!
./1 -

1 gratis toegertsticket per persooE yoor
het SunAquaPark

(,Èl.i&:ld)

Iedere zondag brunch van 1lufl) tot 15ufi).
Eè! uittcbrcid LssortiEctt va! ovalvarse broodiès, croi5salts c! loffietockè!

staa! op hc! bufÍeq rijkèliil aalgcvuld loct koudr vlccs- èt vissooíe!,
divcrsc taassooncD, slaStjrs c! salsi6 c! ccD vsaiq va! oycrhcèrlijtc lagcrcchtcD.

Op b.t warE buffct virdt U ae! Lèu,l laD lichta tcrèchtc!.
l! dc priis zij! Í!Èdla cD e! vij! ilbegr.pcÀ.

Prijs vooÍ het bu§el : 895 BF per yolrssseue
450 BF per kiDd (vs.u 4 iot 12 j8rr)

S0nP.rks Gcodrt

0sa/23.71.11

Su!P..k3 D. HMn
rÀ/6duÉc!r6eèa I 50

o30/42.95.96rxÍtrN



ÀSDIIHOEVE TER DOEST
met de
MONIJMENTALE SCHT'UR
uit de XIIe eeuw
iets enigs in Europa

Specialiteit van alie zeewuchten
en riviews.

Het bekend dbstuk "Ter Doest"
oP houtvuur.

Speciale bereidingen van palng,

Domein
Terras &.zalen
Parking

I,ISSEWEGE
Ter Doeststraat 4

8380 Bnrgge
050i54 40 82

Wol
t'.Wtv 

ffiuegf t'

Iules Dendooven en Zonen
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