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Als u zin heeft in een Miele,

hrntubeter
met een kenner praten,

Iiliele-
Er is geen betere

DE,tr<EIÍPE brzba.
IÍf Ef-E =rprecr i a. a. I za.a.k
Brugse steenweg 55
837O BLANKENBERGE

tel z . O5O/47.11.Os
fax : O5O/42-94-76
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ZUIENKERKE, juli 1994

" Heí Polderkrantje" wordt uitgegeven door het College van BuÍgemeesteÍ en Schepenen .

Verantwoordelijke uitgever: Gerard De Mieghere
Lindenhof 20
8377 Zuienkerke

ons adres : " Het Polderkrantje"
Kerkstraat 17

8377 ZuieÍtkerke
tel. 050142.70.48 of 050142.79.66

Het volgende polderkantje verschijnt omstreeks 15 oktober 1994.

Uiterste inzenddatum ( voor o.a. artikels en aktiviteiten) : I OKTOBER f994'

GEMEENTEBESTUT,'R ZT,]IENKERKE

TECHMSCIIE DIENST

O,C,M.W,

HOOFDVELDWACHTER DECLOEDT

zuJKSWACTIT

BRANDWEER (De HaaÍt)

ELEKTRABEL (Blankenberge)

42.70.48 of 42.'19.66

41.75.77

42.79.98

42.70.48
prive 31.84.07
l0l of 41.10.05

100 of41.20.20

41.',79.34

Het gemeentehuis vart Zuienkerke is iedere werkdag open van 9 uur tot 12 uur.
De woensdagnamiddag is het gemeentehuis eveneens open van 12.30 uur tot 16-30 uur.

Andcre mmiddsgen ir hct gcmectrbhui! geslotcn!!!!

Het geme€ntehuis zal eveneens gesloten zijn op de hiemavolgende data:
DONDERDAG
MAANDAG

2t JULI t994
15 AUGUSTUS 1994
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OPENINGSUREN POST

Het postkantoor van Zuienkerke is iedere w€tkdag opeí van I I uur íol l2 uur.
Het bevindt zich in hei gemeetehuis, Kerkstraat 17.

tel.O50l42.10.48

OPTIALEN HUIS!{JIL

Het huiswil wordt niet opgehaald op msrrdag 15 augustus 1994.

De ophaling voor Houtav€, Meetkerke en Nieuwmunster gaat door op dinsdag 16 augustus 1994.

De ophaling voor Zuienkerke gebeun dan op woensdag l7 augustus 1994.

De verplichte huiswilzakken zijn te bekomen op volgende adressen:

- gemeentehuis

-slagerij Herman
- Ip 't Hoekstje
- Voedingswinkel Maria Vandewalle, Kerkstmat l, Zuienkerke
- 't Winkeltje, Doelhofstraat 55, Nieuwmunster
- De Nieuwe Polder van Blankenberge, KapellestÍaat 36, Houtave
- Schepen Hemi Cuypers, Dorpweg 24, Meetkerke

Kostprijs. 240 fr. per rol

SÉLECTIEYÈ T{UISVULOPHALING

OPHALING OUD PAPIER

Elke eerste woensdag van de maand wordt door de
gemeentewerkmaffrcn ha oude papier opgehaald
Geliwe uw papier stevig samen te binden ofiÍl een kaÍonnen doos te steken.

Kröonkurken liefst in een apaíc zak.

OPHALING GROF HUISVUIL

Er wordt een ophaling van grof huiswil voorzien op de hiemavolgende data:

DONDERDAG 8 SEPTEMBER
DONDERDAG 24 NO}'EMBER

Men dient echter voorafte bellen naar het gemeentehuis ofde technische dienst.
Per rit betaalt U 500 Aank.
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OPHALING KLEIN GEVAARLIJK AFVAL (KGA)

Op woensdag 20 april werden in onze gemeente de milieuboxen opgehaald.
Dit zijn de resultaten:
- 181 kg verven,inlrteÍL lijmen en harsen
- 7l kg solventen
- 135 kg batterijen
- 138 kg pestiaiden, medigijnen, spuitbussen
- 26 kC lege verpakkingen
Er werd een totaal vafl 551 kg KGA opgehaald.
Daamaast werd door de chemocar ook het volgende opgehaald:
- 105 kg accus
- 46kg afvalolie
- 174 kg frituurveïen
- 6l TL-lampen

De volgende ophaling van de milieubox is voorzien op ZATERDAG f OKTOBER 1994.
Men dient vooraf het gemeentehuis te verwittigen

Het gemeentebestuur dÍingt er bij de bevolking op aan dat alle haaÍden van muskusratten on-
middellijk zouden bekendgemaalt worden bij de technische dienst van de gemeente ofop het
gemeentehuis, zodat de nodige maatrcgelen kunnen getroffen worden voor het verdelegen.

tel. technische diensti
tel.gemeentehuis:

4t.7s.7',1
42.70.48

Op WOENSDAG 20 JULI en WOENSDAG 10 AUGUSTUS is er een gratis
fietsenmerking voorzien voor alle fietsende inwoners van Groot-Zuienkerke.
U L-unt vanaf8.30 uur tot l2 uur en vanaf l3 uur tot 16 uur uw 6ets laten merken in de
gemeentelijke werkplaats aan de Nieuwe Steenweg.

Gedurende de zomervakantie van wijdag I juli tot woensdag 3l augustus wordt €r door
gemeentelijke speelpleinwerking voor de opvang gezorgd van uw kinderen tussen 3 en 12
jazr.
(uitgezonderd donderdag 2l juli en maandag 15 augustus)
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kinderen van de gemeente Zuienkerke
75 frank per kind - 190 frank vooÍ 3 kinderen
kinderen van buiten de gemeente Grool-zuienkerke:
125 frank peÍ kind - 325 frank voor 3 kinderen en meer

opvanS
gememteschool vanafT 30 uuÍ lol a uuÍ
sportcentrum Meetkerke vanaf 9.30 uur

onthaal
gemeenteschool vanaf l7 uur tot 17.30 uur

meerdere inlichtinget
na l9 uur te1.31.25.06

tel.31.19.21

Voor de maard april werden volgende resultaten geboekt

inschrijvingen

uitleningen

Voor de maand mei
inschrijvingen

uitleningen

Voor de maaad juni
inschÍijvingen

uitleningen

jeugd
volwassenen
jeugd

volwassenen

jeugd
volwassenen
jeugd
volwassenen

jeugd
volwassenen
jeugd
volwassenen

1

819
267

889
234

2
4

800
235

Injuli zal de bibliotheek 8csloten zijn van woensdrg 20 tot ert met zsterdrg 30 juli.
Om tijdens deze periode tegemoet te komen aan de leeshonger kan men vallaf 29 juÍi l0
boeken meenemen voor een periode van Ínaximum 6 weken.
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OFFICIËLE MITSUBISHI-DEALER

GARAGE

L. CROMBEZ
BÍugsesleenweg l0l

Tel. 050/41
- 8420 Wenduine
28 ',t3

R. RABAEYS

mestkuikens met extra
brede borsten
te koop vanaf
4 weken

Oostendse Steenweg 75
8377 Houtave - Tel. 050/31 94 83

Restaurant

"Zle gl,,%:s/e/"
Rudy en Nydia Demeulemeester-lvloerman

DriÍtweg '10

8377 Nieuwmunster (Wenduine)
Tel. 050/41 1218

Gesloten op woensdagavond en dondeÍdag

Feestzaal - Tearoom met zonneterras

domeskopsolon

CDTCO
de decker chonlol

kerkstrool l8
8377 ZuienkeÍke
tel. 050/41 84 14

POTDERETECTRO
Romain Liebaert-Willaert - HeeÍweg 20

Radio & TV technicus
OFFICIEEL DEALEB: PHILIPS - LADEN

Eigen hersteldienst: lel. 050/32 03 80

OPEiI
iedere werkdag van 17 Liur - zalerdag van I lol20 uuí
zondag van I lol 12 uuÍ

SCHRIJNWERKEN - KEUKENS
P.V,C, - RAMEN - DEUREN. ROLLUIKEN

D!RK

VANTORRE.MAERTEN

Brugsesteenweg I
8377 Nieuwmunster-Zuienkerke

Tel. 050/41 89 63

Fax 050/42 85 32

0,l
IVIITSUB SHL

ulocren . Íai'en«e
natuwstcan

cigsll locntaal . pLalsing

tcl.050/4í 97 09
hoekam l0 . 81,,IltUW lrl{S l.IlllEt{ÍHll[



KAPSALON
Dames
Heren
Kinderen

ZONNEBANK

Efa.U. U-^f.c*
SONJA VANOILLE

Ooste d\e Síeenweg ló
1t377 Meeíkerke

tel. 050/31.61.66

Feestzaal
De Nreuwe

BLAUWE TOREN

BlankenbeÍ@
Zaal voor alle gelegenheden tot 250 peÍsonen:

huwelijken, kommuniefeesten, vergaderingen, rouwmaaltijden.
Eigen kcuken! Ruime parking

B\TBADECRAEMER ALLELOONWERKEN

ABB \ERZEKERT
VAN MENS TOT MÉNS

ABBÀ

Verzekeringskantoor
Michel Beirens -Willems

Oostendsesteenweg 92
8377 Houtave - Zuienkerke
tel 050/ ll 97 39
fax. 050/ 3l I I 5l
-_Alle verzekeringen
- Hypothecaire leningen
- Auto financiering

En vooml een vRkbekwame service

Zo de
beleggingsstrategíe

Zo de bank
ln de KB-iondsenwaaier z t beslisl een belegging die

Van oblrgalies over aandelen lot vaslgoed.
Van regionale lot inteínalionale spreiding
Van éénmunl tol éénbeursbelëgqingen
Prospectus en,.rormarre vrndl u rn e { KB kd'rloor

KBED]ETBAN( THU S 8 J DE BÀN( VAN HIEF,

KB-Beleggingen



POLITIE

Voor de meesten onder ons is de vakantieperiode aangebroken.
DaaÍom hieÍ enkele rrr#rge /,ps,want bestolen worden onderweg ofbij terugkeer een
hbraak vaststellen zijn dingen die even realistisch zijn als motoryech.

- laat geen geld, cheques , kedietkaanen ofjuwelen thuis achter
- weten watje bezit en een beschrijving t foto ervar kan ze€Í belangdjk zijn
- zorg voor goede sloten en breng zonodig bijkomende beveiliging aan
- waag iernand om opje woning te lettel en ze een bewoonde indruk te geveq dus
geen neergelaten rolluiken ofgesloten gordijnen en geen overvolle brievenbus.
- verwittig tijdig leverancie$ , doe dit echteÍ ni€t met een briefe aan de deur te plakken
- sluit ookje tuinhuisje en gamge goed af, bepaald werkgeriefdaarin zou een diefgoed
van pas komen.

WanneeÍ u rnet de wagen reist
- laat nooit waardevolle voorwerpen zichtbaar achter in uw voertuig
- laat het ledig handschoenenkastje open staan
- maak gebruik van een stuurslot en sluit steeds al de deuren af, ook bí kone afuezigheid
- laat uw rijbewijs en boorddocumenten nooit in de wagen achter

Ook voor de thuisblijvers raden wij aan deze tips in acht te nemen.
PRETTIGE VAKANTIE!!!

VERLOREN'

In de voedingswinkel van Maria Vande Walle, KeÍkstmat 3, zijfl er autosleutels en huis-
seutels gevonden.De eigenaar kan ze daar tijdens de openingsuren aÍhalen.

UIT DE GEMEENTERAAD

De Gemeenteraad van Zuienkerke kwam op I 6 juni vooral bijeen om e€n advies te geven
nopens het ontwerpstruktuuÍplaming kustzone.
De raadsleden waren niet mals voor het gans€ opzet en k€uÍden volgende tekst goed:

Ongunstig advies te verlenen aan het vooro werp en wel om volgende redenen:

a) landbouw
Het schÍappen van alle K's (Natuurkermgebied)en O's (Natuurontwikkelingsgebied)

K: met uitzondering van KL I 230ha te paard op de Blankenbergse vaaÍt
KL l; Me€tkerkse Moeran: schrappen van het gebied dat in de ruil-
veÍkaveling ligt



KL 2: Deze gebieden zijn niet meer leeÍbaar voor de landbouw
O; daar geldt reeds het vegetatiebesluit

daarenboven bestaat het gevaar dat deze gebieden na 2007 zullen overgaan
Het creercn van meer rechtvekerheid en bedrijfszekerheid zowel voor de zittende als

vooÍ de beginnende landbouwers.

b) beuoning
Het aanduiden van de deelgemeenten Me€tkerke, Houtave en Nieuwmunster als niet
afgelijnde kleine woonkemen.
Het sclrappen van de klassering van de vier dorpskemen.
Meel armslag voor het gemeentebestuur inzake het bepalen van de groei van het
aantal huizen.

dit met de bedoeling de vier dorpskemea le4boat te houden!

c) zdndwikning
Het schrappen van P8 Polderwind als zandwinningsgebied r de gemeente
Zuienkerke heeft geen behoefte meer aan zandwinningen.

d) anbachtelijke zone
Het instellen van een ambachtelijke zone, in samenspraak met het gemeentebestuur.

e) erpre$reqi
Bij rechttrekking van de expresweg aan de Blauwe ToÍen Oi 3 i ) mag het tracé niet
dichter komen bij de wijk Vagewur; daarenboven dient, bij oogelijkvloerse kuising
van de expresweg en de Blankenbergse Steenweg, een tumel gebouwd i.p.v. een

brug in functie van het landschap, en vooral van de geluidshinder.

De gemeenten zijn niet betrokken geweest bij de opmaak van ha struktuurplan en

kegm bijgevolg geen inspraak bij de voorbereiding: daarenbov€n staat nergens
vermeld met welke financiële middelen dit plan zal gerealiseerd worden, noch welke
kiteria werden aangewend om keuzes te maken.

VeÀer \terd de Wtldb bevestigd als ontwerper BPA Ambachtzone.

De verkoop van de partotie vqn MeetLerkc yreÍd uitgesteld doch met de
uitdrukkelijke optie het goed openbaar te laten verkopen.

In het kader van het óeàeet ean de intercommarules verbonden met de private
maatschappij Elektrabel, besloot de geÍneetteÉad, evenals alle andere deelnernende
gemeenten een nieuwe financieringsintercommunale 'FINIWO ' op te richten. deze
zal zich bezighouden met de financiering van gemeentelijke investeÍingen in de
eneÍgiesekÍor op lokaal vlak.
In een adern, maar dan wel in de geheime zitting werden de heren Femand De
Decker be[oeÍnd tot beheeÍdeÍ Imewo West, Gerad De Vliegher tot beheeÍder
Finiwo West, Martin Storme tot lid var de algemene vergadering Finiwo ur
mewouwcoyaeÍt Calemeyl tot plaatsvervangend lid.
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RONDOM ZUIENKERKE

Zo'rtlog elry{rmlNx s\ .ta.n a!-)3114lL @ dL
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Meer inÍomdíie inyerband met de tweedehandsbeurs:
* een standplaats = I tafel (0,7x1,2m) en 2 stoelen
* de standen kunnen opgesteld worden vanaf 13 uur.
* h€t geriefmoet in goede staat zÍ4 kledij moet netjes àjn. De inrichters hebben het
recht de koopwaar na te zien en zelfs niet te laten verkopen als de kwaliteit niet
voldoet.
* enkel volwassenen verkopen.
* het gaat hier om een marld voor niet-professionelen
* het cafetada zal open zijn.

Inschtijving . ÍriÍs in:r'! llen van onderstaande stÍook en vooraf betaling van I 50
Íi.per standplaats bij:

- A.Pemeel, ten gemeentehuize. Tel.r 42.70.48
- J. Samijq Blankenbergse Steenweg 23 . Tel. : 4 I . I 9.3 5

Graag inschrijven tussen 22 augustua en 2 sept.emlcer 1994.

OndergetekeÍde,
wonende,.....-.............
wenst deel te nem€n aan de tweedehandsbeurs voor kindergeÍiefop I l/09/94,
wenst ......standplaats(en) en betaalt hiervoor .. . ...fr. (geld ofgekruiste cheque in
bijlage),
heeft kennis genomen van de voorwaarden en verklaan zich akkoord.

Handtekening,
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Bij de vorige editie van het poldeÍkrantje werden twee gelauweerde bloedgeveÍs
niet vermeld.Het betrcft :

de heer Van Belle Romain
ontving een eÍkentelijkheidsmedaille van de bloedgever met gouden kenteken voor
80 bloedgiften

de heer Deloddere Medard
onwing de medaille van verdienst€ van de blo€dgever met zilveren palmen vooÍ 100

bloedgiften.

De volgende bloedirzameling gaat door op
DINSDAG T3 Sf,PTf,MBER 1994
in de sportzaal van de gemeenteschool

BLOED GEVEN KAN EEN LEVEN REDDEN.

ZUIEI\'KERKSE KII.,ISTENÀARS

Vijfzuienkerkse kunstenaars stelden ter gelegenheid van de dooíocht van de tweedaagse
voettocht van Blankenberge hun werken tentoon in het gemeentehuis.
De belangstelling voor dit initiatief van de gemeentelijke cultuunaad was groot
Luc Jacob, pionier van het Belgische centrum voor zeeftlrulg is vooral een graficus.
Koen Scherpereel liet zijn breed talent Íuim bewondeÍen: schilderijeÍL litho's, etsen en
tekeningen. Nadine Verwinnen maah vooÍal olieverfschilderijen en aquarellen.
LandschappeÍ! bloemen, reisindruk:kur getuigen van haar grote bekwaamheid.
Wies maakt zacht \,Íouwelijk werk in een mooi aangepast kolorier.
Tenslotte de werken van kunstenaar Wyns vielen erg in de smaak vooral zijn reisindrukken
van Japan en de Verenigde staten.

Vanuit de Zuienkerkse cultuuraad is de wefls geopped om te staÍten met een zangkoor
Men zo€kt mensen die "gÍaag" zingen.
Er is geen muzikale k€nnis vereist.
Voor dit zangkoor heeft de heer Vandecasteele (dirigenr te Nieuwmunster) Íeeds àjn
medewerking toegezegd.
Wie interesse heefkan zijn naam opgwen bij

FreddyVerburgllvoorzitteÍcultuurraad te1.41.83.67
Wies Van Maele, ordervoorzitter cultuurraad te1.31.20.46
Secretariaat Cultuurraad, pa.gemeentehuis te1.42.70.48
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Om het einde van de werken aan de Nieuwe Steenweg en aànpalende straten te vieren werd
op vrijdag 6 mei een dorpsfeest gehouden met als hoogtepunt de onthulling van het
monument met de tekst van priester dichter Anton Van Wilderode:
"Ik zal v@rbij zU & het dorp zal duren."

De renoveringswerken aaí de Nieuwe Steenweg, Kerkstraat en Meetkerkestraat werden
uitgevoerd in 4 fasen en zijn gestan in oktober 1992 aan de westelijke kant van het dorp.
Nadien werd de Kerkstraat en de Meetkerkestraat aangepakt en in het najaar van 93 de
oostelijke kant van de steenweg.
Eind april 94 werd tot gÍote weugde van iedereen het laatste stuk afgewerL"t.
Het rioleringsstelsel is ondergronds gebracht en de Neuwe Steenweg oogt als nieuw.
Op 6 mei werd de Nieuwe Sleenweg dan officieel ingewandeld door burgemeester en
Schepenen , raadsleden en prominente[ zoals de heer Desmyer, Secretalis-Generaal bij
Bruggen en Wegen, de heer Noe, Direkteur -Generaal bij Bruggen en Wegen en de heer De
CÍaemer, Hooftlilge[ieur-Direkteur bij de dienst Leefmilieu.
Na het onthullen van het eersle monument voor Zuienkerke , werd door theater Kleiem, d€
jongerengroep en een folkgÍoep gezorgd voor de nodige ambiance.
Een fanfare, een avondmarkt en veel gerstenat zorgden daarbij dat deze viering uitgroeide
tot een waar dorpsfeest-

Op 14 sugustus 1994 oÍganiseert vakantiegenoegens Zuienkerke haarjaarlijkse
midzomerwandeling en barbecue.
Afspraak om 15 uur aan de kerk van Zuienke*e.Na de wandeling kan er gesmuld worden
van een overheerlijke barbecue.

.3r_)r

.\
t,l

§
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prijsl leden volwassenen: 300 kinderen: 160

niet-leden volwassenen: J80 kinderen 200
Aan beide akiviteiten kan afzonderlijk deelgenomen worden.

Op 2E augustus 1994 vertrekt vakantiegenoegens met een luxecaÍ voor een aFlaart van de

Lesse. Vetrek aar de kerk van Zuienkerke om 7 uur.
Voor de mensen die het het niet zo zien zitten om in een bootje rond te dobberen, is er ook
een wandeling voorzien langs de Lesse.

prijs: leden
eenpersoonskajak 900
tweepeÍsoonskajak 700
wandelaars 400

Meer inlichtingen zijn te bekomen bij de bestuursleden:

niet-leden
1000

800
..500

Romain Van Belle
Filip Bouckaen

Nieuwe Steenweg 106, te1.41.35.62
Nieuwe Steenweg 122, tel.42.'18.34

Het 10de sponivatornooi met als inzet de prachtige wisselbeker van de Zuienkerkse
sponraad, werd ditjaar na een tumultueuze zaalvoetbalwedstrijd (op open veld) gewormen
door de ploeg schoenmakerij Saunders uit Brugge tegen Squash Oostende.Bij een 4-2 stand
legde de scheidsrechter de match stil.De kleine finale werd door de ploeg De Rese uir
Zuienkerke gewonnen met 3-2 tegen Jaqueloot Oostende.
Daamaast was er ook een damestomooi , dat gewonnen werd door de Lady,s Veldegem en
een preminimentomooi met als winnaar de ploeg van Middelkerke; hierbij behaalden de
BolderhoÍboys de 4de plaats.En tenslotte speelden de Zuienkerkse wijkploegen tegen
elkaar.Zuienkerke-dorp won de finale met 4-1 tegen Nieuwmunster en Mehoni klopte
Houtave na strafsshoppen.De minst gepasseerde doelman was Lesly Bultynck van de ploeg
Tratspon De Rese, hij moest slechts I I keer de bal uit zijn netten halen en dit op 8
wedstrijden .

,§

';

Op de foto:de Zuienkerkse ploeg die met 4-l won tegen de ploeg van NieuwDunstert0

)an!



MenseÍr die geiíteresseerd zín om toe te treden tot deze voetbalclub , kunnen contact

opnemen met Cherlet Rudy , tel.050/42.91.12 (bellen m 19 uur).

Na het behalen van de derde plaats in het hoog gekwoteerde Sportiva Tomooi te Meetkerke

is het goed even het palmares van Transport De Rese te bekijken de laatstejaren.

ln de tweede afdeling van het bedrijfsvoetbal behaalde Transport De Rese reeds tweemaal

de titel.Momenteel spelen ze in de eerste afdeling.

Ook deze de finale van het in het Ol

Op ?pndag 14 augusl,,s f99y', van 8uur tot 18 uur, wordt er op de terreiÍren van "De
Blauwe Toren" een MaamseKermis georganiseerd ten voordele van voetbalclub De Rese.

Naast een rommelmarkt ,een tentoonstelling van militaire hooftldeksels en een ruilbeurs
militaria, zal een M.U.G.helikopteÍ een demonstratie geveo. Voor de kinderen is er ook
allerhande animatie voorzien.

info: 050/31.44.65 (Blauwe Toren
reservatie rommelmarld:
1/ storting op rekening r,Í.035-202'1848-07 voor l0 augustus 1994

100 fÍ./meter
2/ vooralbetaling in de Blauwe Toren

1l
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Voor de 17de editie van de Meetkerkse Moerentocht had de sponraad de weergoden niet
echt mee. Toch kon voorzitter Alain De Mieghe nog 741 wandelaars begroete4die rnet

striemende windvlagen door een uniek natuurgebied trokken.
De Beememse wandelclub mocht dit jaar met E3 wandelaa.s de beker vaÍr de sportÍaad in
ontvalgst nemen. Als tweede volgde dan de Zuienkerkse gemeenteschool met 34

deelnemeÍs(beker schepen Cu,?eÍs), derde was de Meetkerkse wijk Molenhoek (beker

raadslid Vermeersch Marc), vierde WSV Aalter (beker Boldershoo, vijfde De Motestappers
van Koekelare (bekeÍ BoldeÍsho!, zesde de Godelievestappers uit Ruddervoorde Oeker
minister Leona Detiège), zevende de Kiegnaerttrippers uit Oostende (beker minister
Weclo§), achtste de Friss€ Stappers uit Oostende (trofee Sportiva), negarde de

Stormvogels (trofee minister vandenbossche) en tiende de H.Hartschool (trofee sportraad).
Dat ook de landbouwem gebruik maakten vao deze moerentocht bewezen ze met een alÍie
van LAP (Landbouw Aktie Plan).
In goede samenspraak met de sportraad deeldan ze namelijk aan de wandelaars hun
paÍnfletten uit, waaruit hun bekoÍnrnemis en ongerusrheid blijld over de gevoerde land-
bouwpolitiek.

Spijts de de€lname vaÍr alle kampioenen uit bekende boldermiddens van Kaprijke,
Moerkerke, Sht-Nklaas, MaldegeÍrL Genk en Hooglede blever de voomaamste titels in
onze Semeente.
Zo wisten Decloedt Camiel en Yvonne Defever de individuele titel weg te kapen.
De damesploeg van Mew. Verté André, De Decker Carine en Heidi VandeWiele wilde niet
onder doen en legde beslag op de damestitel per ploeg.

12



Verder herkennen we op de foto de winnaars bij de Zuienkerkse ploegen, namelijk
Transpon De Rese en bij de vrouwen Kapsalon Conny.
Bij dejeugd gingen de titels naar Liesbeth Cordy en David Delcourt.
Bij de mannen was er echt een verÍassing: Mr. Carly klopte alle favoriet deelnemers
De inrichters danken langs deze weg het gemeentebestuuÍ en alle sponsors voor hun
medewerking;
Het bestuur van de Poldertrofee.

Op zondag 17 juli organiseen het Feestcomiteit een wielerwedstrijd voor lieÍhebbers met
intemationale deelneming.
De start van deze Grote Prijs van café-frituur Boldershofwordt gegeven om 15 uur.
Cedurende de wielerwedstrijd wordt er eenrichtingsverkeer en wegornlegging
aangebracht.De rijrichting van de renners gaat van oost naar west.
Er is een prijzenpot van 25.000 fÍank en talrijke premies te verdelen
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bij elk fijnfeestmaal hoort banketgebak waaronder
* Javanais
x Misérable
x Tiramisu
ook keuze uit gevarieerd assoniment taanen

daarom in volle venrouwen naar

BROOD. EN BANKETBAKKERIJ

KEERSEBILCK M.

l ste keuze RUNDS-, VARKENS-,
KALFS- en LAMSVLEES
ExtTa malse PAARDEFILET PUR

Uitgebreid assortiment van

FIJNE WEESWAREN en KAZEN

DORPSPI-EIN 4 - DUDZELE
TEL. 050/59 9t 88

Men bestelt aan huis

BEENHOUWERIJ LUC
kerkstraat 247, blankenberge Íel. 41 72 95

Dagelijks vanaf l1 u30
WARME DAGSCHO'TELS

(175 fÍ /stuk)
in microgolf bestande borden

Folder in de winkel met de

mentr's voor een week
Ruime keuze van óereide gerechten zoals
slowri|, gou lash, spaghe lti.
vol-a -ve t, wiIlooímet hesp

PROFITEER VAN ONZE WEKTLIJKS 'I'ERUCKERENDE REKLAMES
MAANDAG= DINSDAC= WOENSDAG =
hambuÍgerdag gehal(&worstendag Schnitzeldag
(diverse sooÍten) (diversc soorten)

4 kopeí = + I gÍatis 175 fr /kg aan stuntprijzen

Privé - Industrle - OpenboÍe dl€nslen
G.ond- & wegeniswerken
AíbÍook- & íiol€Íingswerken

Aonleggen vqn oprillen & PoÍkings
LeveÍen von leelqorde - oonplonlingen
Ploolsen von sepiische putten & cilerns
VERZORGD WERK UIÍGEVOERD DOOR DE PATRON

Winkel elke dae o ook van E tot 12.30 uuÍ en van 13.30 tot 19 uur
Wekelijkse rust woensdagnamiddag en donderdag

AqnnemersbedÍiiÍ RONNY

bvbo

Tel. 050/31 ó7 13 - Íox 050/31 02 83



SCHILDER - EN DEKORATIEBEDRIJF

BRAEM HBRMAN

Weimanslraal l7
8377 Zuienkerke
rel/fax: 050,31 26 28

- schilder- en behangwerken
- spuiten van meeÍkleurige aí/verking op wanden
- plaatsen van vloerbekleding en laminaat parket
- plaatsen gordrjnen

*** GRATTSADVIES ***

WIJ ZIJN ER

ELKE DAG

VOOR U
'lmewo-Elettrobel

stoot kloor
om u te helpen.

Met rood en dood.
Sterk in energie.
Sterk in service.

IIAEWO.EI€CTRABEL
(lonrendienrr llonkenbcrgo

Ko.ingiílooí ól
8370 Elonkenblrse
Tel. O5O/41.79,34

(à

*ï

-ï

*
g

ffi4$i4r



SPORTRAAD ZUIENKERX.E

Na het sukses van vorigjaar richt de sponraad voor de 3de maal een fotofietszoekocht
in op zondag 21 dugïstus 1994.
De fietstocht volgt dit jaar een volledig ander parcours.

VeÍrek en aankomst aan de gemegnteschool te Zuienkerke.
VeÍtrek en inschdjving : tussen l3 uur en 14 uur.
Aankomst en binnenbrengen van de deelnameformulieren voor 18.30 uur.
De prijs bedraagt 60 frank per deelnameformulier.

Kermiszondag, 25 seplember 1991, oÍganiseeÍt de Sportraad voor de eerste maal, in de

sportzaal van de gemeenteschool een koers op rollen.
Er kan zowel in groep als individueel deelgenomen worden.
Deze wedstrijd staat open voor kinderen, vrouwen en mannen.

Alle wielerfanaten worden verwacht I I

BGJG AFDELING MEETKERKE

Pro$amrna najaar 1994

* 4 septedrber viering 65 jaar BGJG Meetkerke
baóecue- animatie met clown en volksspelen

* 8 oktober deelname aan gezinshappening van BGJG te Bokrijk
* 9 en 23 november vormingsweÍk " Als mijn kinderen scheiden"
* 2de reeks turnen voor wouweÍr vanaf half september

l0lessen op woensdagavond vanwege grote succes lste reeks
waaÍ : sportcentÍum

* 5 lessen koken voor mannen
* december : algemene vergadering en kerstfeest voor kilderen
I tevens wordt er verder gewerlÍ aan het opstellen van een memorandum over het

gemeentelijk gezinsbeleid naar aar eidiry van de gemeenteraadsverkiezingen op
9ltol94

Personen met interesse kumen steeds contact opnemen m€t de b€stuursleden.
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*ELECTRICITEIT " SANITAIR *
,CENTRALE VERWARMING -

OoÍendse steenweg 83 8377 ZLIIENKERKE

TEL.: 050/31.96.76 fAX.: 050/31.51.78

- GEREGISTREERD AANNEMER
- NIEUWBOUW EN VERBOUWING

l!!l[lll-]l[|| . ERKEND BRANDERTEoHNTous

Ut]t]Ut]t]t]t]l]t 
. HERSTELLTNG HUrsHouDAppARArEN

Gemeentel«rediet

MET MIJN BANK KOM IK VOORUIT

VO!'BONTE. PARDO

Westkapselse Sleenweg :7 - 8380 Dudzele-Brugge
Tel. 050/59 99 63 Fax 050/59 91 86

MeetkerkèsrÍarr 1,1 S3TTZuienkerke
Tel.050/41 28 06

BELE(;(;INGEN . KREDIETEN
VERZEKERINGEN, BETALINGSMIDDELEN

DRUKKERIJ

A TT [\,*
/ \L tttukrt

t-

Blankenbergse steenweg 47
8377 Zuienkerke

Tel.: 050/41 .92.17
Fax: 050/41 .97 .25

Autohandcl
GEERÏ ÍïIEULETïTEESÏER

Verkoop van alle NIEUWE-
en TWEEDEHANDSWAGENS
Alle carrosserieherstellingen

Nieuwe steenweg 10 - 8377 Zuienkerke
Tel. + Íax 050/42 91 76 - 41 72 28

§-*u

l@



AKTTVITEITENKALENDER

zun tq l7juli 1994 : gÍote wielerwedstrijd voor lieÍhebbeÍs ingericht door feestcomiteit

at r.lag 14 d gusfris 1994 : 4de gÍote VlaaÍnse Kermis &RoÍnnelmarh tw voetbalclub

Transport De Rese in De Nieuwe Blauwe Toren"

zondag 14 qagustus 199y' : Midzomerwandeling & barbecue van vakantiegenoegens

zor.tl4g 21 s{,guslus 199, i fotofietszoektocht ingericht door Sportraad

zondog 2E 4,ugustus 199r' r SINT-BARTHOLOMEUSKERMS met rommelmarkt vanaf
8uur en dagwllende aÍimatie
ingericht door Feestcomité Nieuwmunster p/a Doelhofstraat 40, 8377 Nieuwmunstcr

zorulag 4 sqtember 199r' : ROMMELMARKT te Houtave van 9 uuÍ tot 17 uur
gratis standplaats voor inwoners van de fusiegemeente Zuienkerke

info: Edwin Acke
tel :050/31 49 36

zoadtg 4 septe,nber 1994: vieirng 65 jaÀr BGJG Meetkerke

zf,e log 10 septernbq r99l : DOLLE NACIfl VAN ZTIIENKERKE
ill feesttent aan de Nieuwe Sleenweg
optreden : Frank Valentino & DefDames Dope
i.richteÍs: feestcomiteit

zondqg 11 septembd r99l .' tweedehandsbeurs voor alle kindergerief in de gemeenteschool

vij.lag,z,oterdag, zoldag 16-17-1E Wefibet I99l.' gÍote 3daagse gaaibolling tw.
voetbalclub Transport De Rese in de zaal Neuwe Blauwe Toren met medewerking van

Camiel en ,nr'orue
asndag 19 septembq I99l : stan reeks Tu.nen in de gemeenteschool van 19.30 uur tot

20.30 uur ingericht door vakantiegenoegens (behalve in vakarrieperioden)

zon.lag 25 septembet I99í : koers op rollen in de sponzaal van de gemeenteschool te
Zuienkerke

STAUR ONS UW ÀKNWTFII'T,N VOOR I OKTOBER 1994
WIJ PTIBUCEREN Z.Ë, GMTIS.
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ÀBDgHOEVE TER DOEST
met de
MONI'MENTAI,E SCHI'UR
uit de XIIIe eeuw
iets enigs in Europa

Domein
Terras &.zalen
Parking

Specialiteit van alle zeevruchten
en riviervis.

HeI bekend ribstuk'Ter Doest"
op houtwur.

Speciale bereidingen van pahng.

LISSEWECE
Ter Doeststraat 4
8380 Brugqe
050/54 40 82

Wuf
tt'@*t 

ffiurgf t'

Iules Dendooven en Zonen


