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VÀÀRT{EL,

KOI{ING BOUDEI{IJN

31 juli 1993 is een datr.m die we allicht nooit meer
vergeten.
Koning Boudewijn was tengevolge van een hartstilstand in
Spanje overleden.
Het plotse overlijden vëm onze vorst liet niemand onberoerd.
redereen voelde welk een groot verlies dit voor ons land zou
betekenen.
Ook te Zuienkerke werd er geroulnd. De vlaggen aan het gemeente-
huis en aan zovele huizen waren hiervan de stille getuigen.
Het rouwregister in het gemeentehuis werd door maar liefst 399
inwoners getekend.
Koning Boudewijn was begaan met het lief en leed van a1 zijn
landgenoten. Hj-j deelde in de vreugden varr zijn volk en stond
hen ook bij in nood en verdriet.
Van koning Boudehrijn zullen wij het beeld blijven bewaren van
een uitzonderlijk man, eenvoudig en god, met aandacht en
sympathie voor eenieder en ook zullen wij hem blijven her-
inneren als een tedere echtgenoot.
Hij was een groot mens om nooit te vergeten.
In die zin biedt het gemeentebestuur ieder gezin een rouw-
prentje aan,

De Burgemees ter
Gera.rd De Vlieghere



Z U I E NKER KE, oktober 1993

" Het Polderkrantje" wordt uitgegeven door het College van B.rrgenteester en
Schepenen.
Verant$oordelijke uitgever : cerard De Vlieghere

Lindenhof 20
83?7 ZUIEIIKMKE

ons adres : " Het Polderkràntje"
Kerkstraàt 17
8377 ZUIEb]KERKE

'tEL. 050/42.1O.4A af 050 /42.79.66

Het volgende pofderkrantje verschijnt onstreeks 15 JÀNUÀRI 1993.
Uiterste inzenddatum ( voor o.a. artikets en ektiviteiten ): 3 iIÀMlÀRI 1993 I

NUTIIGE 1'ELEFOONNUMMERS

GEMEEIJIEBESTUT]R ZUIE}.JKERKE

TECF]NISCIIE DIE}IST

o. c. M.lt.

H@FDIELDWACIIIM J. DECLoEDI

RIJKSWÀCHI ( Bl ankenberge )

BRÀNDWEER ( De Haan )

ELEKIRÀBEL ( Bfankenberge )

42.10.4A oÍ 42.79.66

4t.'75.'7'7

42.79,9A

42.70.48
privé 31.84.07

101 of 4L.I0.05

!00 of 41.20,20

nà de diensturen 059 /32.30.58

OPENINGST]REN GEMEE}.IÏEHUIS

Het gemeentehuis van Zuienkerke is iedere Írerkdag open vén 8 uur tot 12 uur.
De woensdagnamiddag is het geÍneentehuis eveDeens open van 12.30 utr tot
f6.30 uur.
ÀNDERE NAMIDDÀGA! 15 HET GEMMNTEHUIS GES[,OTI.}.J ! !

Het gemeentehuis zaI eveneens gesloten zijn op de hiernavolgerde data:

maandag f oovember 1993
dinsdag 2 novenÈer f993
donderdag fI nove[Èer 1993
maardàg 15 noveÍnber 1993

OPENINGSUREN POST

Het postkëntoor van Zuienkerke is iedere werkdag open van 11 uur tot 12 uur.
Het bevindt zich in het gemeentehurs, Kerkstraat 17
tel: 050 / 42.10.44.



OPHALEN HU]SWIL

Het huisvuil wordt niet oF,gehaald op maandag L novemLÉr 1993.
De ophà1ing voor Houtave, Meetkerke en Nieuummster gaat door op dinsdag
2 noverÈer 1993.

--De 

ophalmq voor zuienkerke gebeurt dan op íroensdag 3 noveÍr,ber 1993.
Het huisvuil l*ordt eveneens niet opgehaald op maandag 15 november 1993.
Te Houtave, Meetkerke en Nj.euiliunster gebeurt de ophaling dan op dinsdag
f6 november 1993.
E-opE i]ns voor zuienkerke geschiedt dan op woensdag 1? oovember 1993.

verder vragen wij in naan van de ophalers de huis\,rrilzakken reglementair
lOE 1E BÍNDS{ om hygiëniscbe en veiligheidsredenen.
De velplichte huisvuilzakken zijn te bekomen op volgende adlessen:
- -in het gemeentehuis
- Technische Dienst
- Slagerij Herman
- Ip 't Hoekstje
- Malia Vande Wa11e, Kerkstraat 3, Zuienkerke
- 't winkeltje. Doelhofstraat 55, Nieuwrunster
- Kyrdt Freddy, Oostendse Steenweg 63, Houtave
- De Nieulie Polder van Blenkenberge
- Schepen Henri Cuypers, Dorgdeg 24, Meetkerke.
Kostprijs: 240 fr. per ro1.

OPHÀLING OL]D PAPIB

Op woensdeg 3 novenber 1993 wordt er Gmil oud papier opgehaald-
De ophaling gaat door op llOENsDÀG 10 No\,EMBER 1993.

ÀÀNDÀCI'I ÀÀNDÀC1IT ÀÀNDÀCIII ÀÀNDÀCTiI ÀÀNDÀCI'T ÀÀNDÀCT]I ÀÀNDÀCIII

DE ÍECHNISCM DÍI}.]ST VRÀÀGI MEI MNDRÀNG DÀT ÀLLE INhONERS HUN PAPIER
STEVIG ZO{JDEN SÀMENBINDEN OF ÍN KÀRTDNNEN MZEN MET EEN DEKSEL TE PLAÀTSEN.

OPHÀL1N6 GROF HUTSWIL

Het grof huiswiL wordt op mNDRDÀG 25 NOVEMBER 1993 opqehaald.
Wanneer U iets mee te geven hebt, bel dan vooraf naar het gemeentehuis of
naar de technische dienst.
Per rit betaalt u 500 frank.

OPHÀLING SNOEIÀFVAL

Het snoeiafval wordt op de hiernavolgende data GRÀTIS opgehaald :

donderdag 21 oKIoBER 1993
donderdag 18 NoIEMBER 1993
donderdag 16 DECEMBm 1993

Dit afval moet netjes samengebonden op het voetpad geplaatst worden.
Men dient echtei-6IF-ÍëE-!ëhëiE6I':uis of de technische dienst te ver-
Íd ttigen.



OPHALING MILIEUBOX

Op zaterdàg 2 oktober 1993 vJerd voor de tweede màà] de milieubox opge-
haald door een daarvoor aangestelde ophaaldienst.
Er rerd 351 kg Klein cevaarlijk Àfval opgehaald.
Voor 1994 zijn de data van ophaling nog niet vastgelegd.De dàgen van
ophaling zu11en 1àter via de pers en het polderkràntje worden meegedeeld.

BESTRIJD]NG MUSKUSRATTEN

Het gemeentebestuur dr:ingt er bij de bevolkirq op aan dat a1le haarden
van mrskusratten onmj.ddellijk zouden bekendgemaakt worden bij de
technische dienst of op het gèmeentehuis , zcdat de ncdlge maatregelen
kurmen getroffen Ítrorden voor het verdelgen.

tel.technische dienst : 41.75.77
tel.gemeentehuls |42,70.48

uit de Eem6onkr66;/
De gemeenteraad kwam bijeen op 28 juli 1993 oo 1n hoofdzaàk de rekeniogen
goed te keuren.

REKENINGEN KMKFÀBRIEI(

zuienkerke
837.650 fr.
564.024 Ír.
273.626 fr.
244.583 Ír.

S i n t - B a r t h o l- o m e u s Nieusmuns ter
540.360 fr.
305.458 fr.

sint - uichief
ontvangsten
uitgaven
batig saldo
aàrÉee1 gemeente

ontverqsten
uitgaven

batig saldo
aèndeeL geíEente

Sint-Bavo
ontvangsten
uitgaven

334.902
435.774

Houtave
4.507.896

454.89L fr.
batig saldo
aandeel geneente

O.-L.-Vlouw
ontvengsten
ultgaven
batig sal.do
aandeel Zuienkerke
aandeel Brugge

4.053.005 fr,
19.412 Ír.

i,,eetkerke
642.'724 fr.
547.310 fr.
55.414 Ír.

231.391 fr.
21.1A6 fr.



REKENING OCMI{

cewone dienst
ontvangsten 8.562.566 ft.
uitgaven 5.512.439 fr.
batig saldo 2.990.527 fr.

Buiteogewone dienst
ontvangsten 3.411.916 fr..
uitgaven 146.462 Ír.
batig saldo 3.33I.454 fr.

aardeel geneente 3.539.746 fr.

REKENING GEMMNIE

celrone dienst
ontvangsten 76.958.319 fr.
uitgaven 68,49'7.491 fr.
batig saldo 8.460.822 Fa.

Bldtergeuone dienst
ontvàngsten 39.972.024 fr.
uitoaven 35.951,927 fr.
batíg satdo 4.020.101 fr;

Totaal {Í}et fondsen inbegrepen)
ontvangsten 147.558.45I fr.
uitgaven 1.19.855.481 fr,
batig saldo 21.102.910 fr.

verder werd nog beslist met ingang van het koÍlende schooljaar een vergoding
te lEagen van 7 fr. per dag per leerling die geniet vaD het middagtoezicht.
In de geheine zitting lrerd Mevrouw Tina l,Íeulebrouck voorlopig aarsesteld als
bibliotheekbediende te zuienkerke en Schepen Remi De clerck als lid bij de
adviesraad van de openbare Bibliotheek van Blankenberge.

0öoo000000000000000000000000

De gemeenteraad die op 22 september 1993 bj-jeenkwdn in aÍwezÍgheid van de Heer
Edmond Demeyere, was hoofdzake.Iijk bedoeld om de oprichting van de raad voor
kultuurbeleid goed te keured, een raÀd die opgericht werd op 2l september 1993.
Dit punt kreeq even el geeo ÍEerderheid zodat de zaak werd uitgesteld.
De raad besfiste nog om op het kerkhof vèn Zuienkerke een columbarirm aan te
legqen (raming 500.000 fr.). om 2 schilderijen van de hànd van kunstenares
Nedine Verr^rinnen aan te kopen en keurde feze I1 vàn de werken aan de toren van
Sint Bavo te Houtave goed; kostprijs 5.403.215 fr. (RÍl inclusief )

waarvan 60 % staatstoefage | 3.241.929 fr.
20 % provincie : 1.080.543 fr.

In de geheiÍne zitt.ing aanvaardde de raad het ontslëg van OCMW raadslid
Marc lilekelberge en keurde de geloofsbrieven van zrjn opvolger de heer
À1àj.n De Vlieghe goed.

000ö000ö000000000000000000000000ö

op 5 oktober 1993 keurde de gemeenteraad de opri.chting van de kultuur-
raad qoed.

ZT]ENKERKE STHJNI DE 11.11.11. ÀTCI]E.
INLICÍIrINGE.I IEL. 41. 48. 78



roildom zutenkerke
IN !ÍEMORIÀM DMOND DEMEYME

Op woensdag 24 septeriber 1993 overleed
in het A.Z. Sint-alan te Brugge de heer
Edmond Demeyere in de ouderdom van 72
jaar.
Sinds 30 maart 1961 was hij bestuurslid
van de Polder van BlankerÈerge om dan
op 8 aprit f976 als dijkgraaf verkozen te
lrorden in opvofging van de heer Lodewijk
Kerkbof.
Hij zetelde sedert 1971 in de gemeente-
raad: zes jaar a1s burgemeester van
Nieur4rnmster en van bij de fusie in
L9?7 à1s geneenteràadslid te Zulenkerke '

Àan de fenilie Demeyere bledt het Polderkrantje haar deelnemj-ng aan en $enst
ze sterkte in deze moeilijke dagen '

ZUIENKMKSE I«]LIIJURRÀÀD IS GESTÀRT

De Zuienkerkse Kultuurraad is in ,ee trapjes gestart.
Nadat deze raad zijn bëstuur verkozen had, kon de raad geen werkingsfiat
geven de dag nà de oprichting. De víeek nadien daarentegen kreeg ze toch gÉoen

Licht van de ganse raad.
§elg!*gliq'
voorzltter
ondervoorzitter
penningÍneester
secretari,s
schepen cultuur

leden

Freddy verburgh, vertegentdoordiger sPelpleiD&ierking
Hedwige ven Maele , vertegenwoordiger jongerengroep
Edwin Àcke, vertegenfloordiger C.S.C. Zuienkerke
Càrine Verbeke , gemeentelijke anbtenaàr
Henri crrlapers

Dànneels wiI1y, vertegenwoordiger LàndborM
De Jonghe Bernard, vertegenwoordiger Scouts
BoussemaereJoë1, vertegenwoordiger G€meenteschool en Meboni
De Merrisse Phiiippe, vertegeniroordiger Theàter KLeiem
De Veirman Frànk, vertegenNoordiger Feestcomiteit
Gossiaux Christine, vertegenuoordiger B. 6. J. G.

Jonckheere GÍlbert, vertegengroordiger sportraad
Marrannes Mieke. vertegenwoordiger Vrije Scboot Nieu lnrnster en Theater BoÍmelaèr
Meulemeester Geert, verteqenwoordiger Vakantiegenoegens en ÀCfi

Sioen Henri, vertegenhoordiger KBG

Van Loocke Martine. vertegenwoordiger KIJ
Van Poucke Christiàn, vertegenwoordiger Vriie Schoof Zuienkerke en Meetkerke
Deloddere Marie-Ànne, vertegenwoordiger K.V'L.V



Verenigingen die alsnog geÍnteresserd zijn on toe te treden tot de kultuur-
raad, dienen schriftetijk een aanvràag te richten tot de
Kul.tuurraad, p.a, GeÍneentehuis, Kerkstraat 11 , A371 Zui.enkerke '

8§

Foto : Ciemeentelijke Kultuurraad zuienkerke

I

ZUIENKERKSE BIBLIOTHEEK GESTART

De zuienkerkse bibLiotheek is gesta:t net meer dan 3000 boeken.
De schepenen van cultuur ,laak Doom (Blankenberge ) en Henri CuyF€rs (zuienkerke)
poseren oier voor de bo€keffekken.



De bibliotheek is open iedere iroensdag van 17 uur tot 19 uur en
iedere zaterdag van 10 tot 12 uur in het zuienkerkse gemeente-
huis.
Voor: de maard september uerden volgende resultaten geboekt:

inschrijvingen jeuSd
volwassenen

ItÍIÀÀL

uitleninoen

1A
6l

139

636
173

809

jeuSd

TCÍIÀÀL

MENSEI.i VÀN B]J ONS

op I juli jongstleden werd ÀUGUST

WILLEM, zoon van hoofdveldwachter op
rust Romuald llillem en Paula Liebàert,
managing director ven Origin Belgj.um,
een functie die tot hiertoe werd waarge-
nomen door een Iid van het exesutive
comité van de internationale Origin -
groeP.
Àugrust wil.lem was in 1990 rechtstreeks
betrokken bij de oprichting vàn origin
Belgium.
August t{illem is 47, èfgestudeerd als
handelsingenieur aan KU-LÉuven, en hrj
begon ziln celriére als lnformatie-
ana-list blj !tsLE in 19?0. 1\rssen 1980 en
f989 werkte hij voor de Poltdata dochter
ven PhiLips Be1gië,
orj.gin is in Be]gië aerrrezig met 200 nede-
$erkers (wereldwijd 4000), De groep, die
in 14 1ànden aafldezig is. tekent gekon-
solideerd voor circa 11 nillard onzet.

PR]ESTER HENRI SIOEN

@ zondag 28 noveíÈer 1993 vieren we EH Henri Sj.oen, pastoor van de parochie
sint-llichiels te zuienkerke .
Hij is dan 55 JÀÀR JOI]G

40 JÀÀR PRIESTER
fO JÀÀR PRIESÏER VAN ONZE PÀROCHIE

Een gebeurtenis die men niet zomaa.r faat voorbijgaan.
Te 10 uur wordt er een plechtige euchar.istievierlng gehouden, opgeluisterd
door zangkoor Tarènte.l.Ia en met enkele qe.legenheidstoespràken en daarna
een receptie-
Iederie parochiaèn wordt graag voor deze vierrng uitgenodigd.



lndustriepark - Drongen 26

9810 GENT

ZAI(ENI(ANTOOR
fDE NtrEBRISSE

oo3teDd3erteeDqreg 16
zrricttLciLe

tel. O5O/31 24 a5
iedere dag van 9-72 u./14-77.3O u.
vrijdag 9-12 u./14-79 u.
zaterdag 9-72 s.

AIle vene«eringer - Alle mootscnoppijen

- Efrro goedkope ouloverzekering

UW IPPA AGENT

Gespecioliseerd in: - Persoonlijke leningen

- Finoncieringen

- Hypothecoire leningen

- Alle beieggingen

Vroog eens onze voorwoorden.
Vrijblijvend: wij goronderen U ongekende
vooMoorden en exïro service.

Tot kijk

ANNE & PHILIPPE

ASWEBO



SPIRELLO UNISEX

KÀPSALON

ZOI]NEBANX

.rEL.050/31.51.56

NIEI]I{ ÀDRES

G'IENDSE SIM{WEG 20
A377 MESIXBKE

I{OE]BY\ZOEDTR.S
IÍOOTÈDEDE

KYNDT FRBDDY

OOSTE DSB STEENI|BG 63

A37'' ZIÍIEXXERXE

TEI.. O5O/3L.36-62

vetkoop: - ildlveavoer
- vogèLvoer
- vogeT*ooien en betloCtigdheden
- qeneantd,i jkè vuiTÀiszakkèn

BRÀEM HERMÀN

T.IEIII,IÀNSTBÀÀT 17
8377 ZTIIU{KRKE

TEr.. O5O /37.26 -28

ÀI.6EiíB,IE SCHILDBIiERKN,I
SPÍ'TIVERVMI
BEIÀI.IG.{ERKU{

PÍÀÀTSEN E{ LEI/EREI ÀLLE VLoERmt(LmI}rc
PIÀÀTSEN EiI LEVEIEI GORDrJNBI

VRÀÀG VRIJBLIJVEND INLICIIrINGB{ ! !!



NIEI,IW CCMW L]D

Vanaf de maard oktohter volgt Alàin De Vlieghe, Marc Makelberghe op die
ontslag narn.
Het nieuw lid is nieinalrd minder dan de zoon van Schepn Jufien De Vlieghe.
Proficiàt!
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KII\DMEN UIT T§]ERNOBYL IN ZUIENKERKE

Nadàt uree jaar geleden kinderen uit Tsjernobyl en vorig jaar kinderen
uit Polen te gast wa.ren in België. was het dit jaar opnieuw de beurt aan
de jeugd uit Tsjernobyl om naal or]s 1ànd te komen. Ze brachten een be-
zoek aan Brugge en deden daarbij Zuienkerke aan.
Via de vereniging "Àarschotse vàkantie voor kj-nderen" en de heer Jean
Luc Vanhoutte kwanen deze maal 20 kinderen Ínet een leeftijd schomrelend
tussen de 10 en 14 jaer uit Ruslènd neàr ons lendje.
8et doel van deze vereniging is kinderen uit Landen met politieke of
economische problemen of natuurrampen een vakantie te schenken Íret
bezoek aan de mooiste en interèssantste plekjes van België.
ÀIIe kinderen komen uit de streek van Kiev in de onmiddel-lijke oÍngevlnq
van de bewuste kerncentrale en zijn aèngetast door leukemie.
Bij hun bezoek aan Zuienkerke werden ze vergà.st op een middaqmaàI in de
Nieuwe Blauwe Toren, terÍdjf een afvaardiging van het zuienkerkse Schepen-
college de kinderen verwelkorde.



ex\q\\o'
\alrilzSPORTIEIE PRESTÀTIES

- De gebroeders BEil en ÀqRT DÈSCtlÀC-t uit Nieuflunster nanen deel aan
de wereldkèmpioenschappen vauvier-juniores (zeilen) op het Comomeer rn
ltalië in juli jongstleden.
Zij eindigden tlreede.

- Joeri Vàrden Àbeele, 5 jaar ouC en zoon van Ilertrand en CoDny Verburgb
uit het Lirdenbof 2, rrerd tijdens de maèrld augustus kàmpioeD van België
brl de bolders categorre jeugd -jorqens
Ook de Íneisjes uit Zuienkerke lieten zich niet oDbetuigd. In hetzelfde
kampioenschap eindigden Lindsay Baeckelandt en Snauwaert Heidi op een
verdienstelijke vierde en vijfde plaats.

i

VOSItsÀLPLNEG TRANSPORT DE RESE

De nieuwe competitie 1993-94 is reeds geruime tijd gestart. en de ploeg
behaalde 5 F,.rnten uit 4 wedstrijden.
Uitslagen PSV Brugge - It. De Rese

Tr. De Rese - Rust Roest
l-2
1-3
t-1
1-0

Brugeoise
Tt. De Rese

- Tr. De Rese
- Plramid



Volgende wedstrijdeo te Meetkerke zijn :
Tr. De Rese - Az'11 16
Tr. De Rese - westingform 30

GEI,RÀÀGD : Íreer l.trurkracht in de ploeg
Íreer supporters vool de tvràalfde

oktober

man I

de reeks arbeidersvoetbal.
Cu\rpers komen de kampioenen

af

Dlt jaar werd ltansport De
De sponsor Gilbert De Rese
hier huldigen.

Rese kampioen in
en schep€n Henri

ZÀÀLVOE'IEIÀL'LUB EOLDERSHOFBOYS

KÀLENDER ]SIE ELFTAL

ts/70/93
22/L0/93
29 /t0 /93
os /Lt/93
t2/11/93
t9 /tt- /93
26 /t-t/93
03/12/93
t0 /12 /93
t'7 /t2/93

21 uur
22.15 uur
20.45 uur

21 uur
20 uur
21 uur
20 uur
2f uur
21 uur

20.45 uur

te Zeebrugge
Groene Poort
Groene Poort
zeebrugge
EernegeÍn
zeebrugge
Moerkerke
Zeebngge
Oostende
Groene Poort

Rapid Subs
Boldershofboys
Eoldershofboys
ZVK m Brugge
Boldershofboys
Graffiti Boys
Bolderhofboys
MVC Bosmolens
Boldershofboys
Boldershofboys

Bolderhofboys -
Taverne PabeU -
Gar . Vanhullebus-
Boldershofboys -
Spoorwegstraat -
Bofdershofboys -
Zl,K ÀB ovo
Boldershofboys -
ZVC opex
Brouwershof

M WORDEXI NOG STEMS JEUOSPELERS GEZOCHI ! I I

kdetten
PremiJrieírEn
minierEn
duiveltjes

ltatlilxg om de 14 d4en op zaterdaqDagen venaf 10.00 uu!.
Inlichtingen : te1.4l-.85.95 De cryse HerÈrik

a



KÀLENDER 3O_PLUSSERS

09/10/93 f8 uur
23/10/93 18 uur
l3/ll/93 f9 uur
17/12/93 f9 uur

BoldershofLDys - cemeentepersoneel De Haan
Broocklyn - Boldershofboys
Boldershofboys -VeteranenZeebrugge
Veteranen B'berge - Boldershofboys

Op l-7 dece[Èer vindt er een reuze tombo]a plaats in café Boldershof.
Kaarten zijn vanaf heden te verkrijgen bij de bestuursleden of in café
Boldershof.
1 ste prijs : draagbare TV
2 de prijs : fiets
3 de prijs : stereo
en nog telrijke niooie prijzen

SPEELPLEINWERKfNG 1993 ZU]ENKERKE ÀFGESL.OIEN

De orgenisatoren en monitrices mogen terugblikken Da 13 jaÈr werking
op een nog steeds groeiend succes.
Onder leiding van hoofdmonitrices MaiÉine De Bree en lvlarleen Caelenberghe
was het opnieuw een rekordjààr met een gemiddelde van 120 kinderen per
dag in de maard juli en 107 kinderen Per dàg voor augnrstus,
Topdag was L57 kinderen.
De jaarlijkse overnàchting in Meetkerke gedurende 2 nachten was ook een
succes, met 40 kinderen die bleven overnachten in 2 grote tenten.
's Àvonds was er bàrblecue en daos, opgel,uisterd door de jeugdige monitor
Ton4l\r met zijn disco.
Het zrremnen en het rolschaatsen in het Boudewijnper:k wereo elq in trek.
De tnonitrices , monitoren en andere nedewerkers r,\,erden op een afscheids-
feestje voor hrm inzet bedankt namens het bestuur en het Schepencollege
en afspraàk werd gemààkt voor volgerd jaar,
Er is ook spelpleinwerking gedlrrerde de herfstvàkàntie eo dit van
2 tot 5 novembér-

ÀÀNIDÀCHT : Ouders kunnen verloren kledirqsstukken, brooddozen etc. aÍhafen
op het geneentehuls gedurende de open I rqsuren,

BI'EDGEVERS ZUIENKERKE

Na 3 bloedinzarnelingen geven we graag
even de 'r tussenstand "

jr]ili

sePtember

1,72 donoren waaronder
f 5 niewre

L94 donoren waaronder
18 nierlrre

187 donoren waaronder
13 nieure

ltlet f97 leden in de Vriendenkring op heden, overtreffen we het totafe
aantal vàn 1992 met 51eden.
De leatste koffekte voor 1993 gaàt door op _14 DECEMBER, een dat\rrn die we
bewust oepl and hebben vèör de feesldagen.
We hopen echte weer op een talr:ijke opkomst.

J. Samijn
voorzitster bloedgevers



Hvó. lndurtí. - Op.nbaÍ! dlanían
Gronó & waganltÍtrkm
aÍbr..l. & dol.rlÍtgaYrad(m

a.r .!!.n v.n oÍitDn a pJhngr
Ld.on vl^ l..L.Er. ' .rnÈ.ntnc.n
Plia.n v.'l..9racx Pu!.n a É'E tL

a bac va Dta ..6 à1..a u.-' cré?
., .! ..ucq... a. ,.t...a ? O! ..t,
.Dd.. r...c.! t@r h.. h!i.àoo.r.n ?

9!! r.rÈ.1).tt u Pic!.. 4..9'. ! la
,o'n ..e.1 .lln..J .@É l.rc.a.

!ÍIELE ,Nvrstatt $, §^Ltlr.tt

DEEEI bvà.
EEI AP.olxltrt
BBar..t..n{a 55
a3?o ÈltNllrfBERcS

Er is geco betere
!s:0!0/ó2.t4.76
Í.1 : 0lo/41 11.05

t!(a iEcE!ÍlscHt Dttí|st _ olt!cllll, ol@riDli.Eí

NIVELERING MET LASER III

dameskaosaon R. RABAEYS
Ínes tku!kens fteè 7-3/1
ex trà brede í S[Vr-borsÈen \* ..r' ( Lte kooo vanaf \/ \
4 were| *\/à)

MS',,*SE S'IEE!ÏEG 
" '{ 

1
8327 trcurÀt Elzrrra{rcn w. I -/18.050/31.94.83 \-\

GDICO
de decker chanta
kerkstraal 18 - 84'1 1 zuienked<e

le eÍoon 050/41 84 T4

Uw officiele' MtTSUBISHI-dealer voor
Oostkust

de

GARAGE

L. CROMBEZ
Brugsesteen!,veg,

(050)
101, 8410 WENDUTNE
41 29 1E



AIOITilÀ15
T

f,4eetkerkeskaat 17

8377 Zuienketke
ap50) 4175 52 - 41 27 t36

VOTLEDIGE AANNEMINGÉN
IIMMEF- EN SCHRIJNWEHK
N,{ETSEL. EN BEIONWEFK

BROOD EN BANKETBAKKERIJ

KEERSEBILCK M.
DORPSPLEIN ( DUDZELE . TEL. O5O/59,9I,88
rn.n bcícll rro hui!

VAN DE VWEB G.
PODOLOOG

MEDISCHE PEDICURE

Gediplomeerd lid
van het Belgisch

lnstituul voor Podologie

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

POLI'ERELECTRO
SOMAIN UEBAffrI. WILIAEFÏ
IEERiiEG 20
a377 !GEII(ERI(8

ldj.o E Í/ rdtrticus
OF:CEE DEÀLER : PIIIIJP§ - [X)EN

Eigen opEN

hersteldienst idÈ! qEldq B:t s
ata!ÉE v.ra 3 tor 20 u

ÏèleÍOon zddry v.r! I tor L2 st
050/32 0i, 80

AUÍOHANOEL GEERÍ MEULEMEESÏER

V€íloop ven alle NÉuwE. en ,*EEo€HA,{0s1rÀcENS

Alle carrosserie herídlngen

Nbfl€ ne€írueg 10 c (050) 42 9l 76 .61 72 28

a3r, 2UTENKEnE BÍ.VJ 672 177 633

G. Van Den Brouclre N.V.
Oakkerijnrat.rlàlen . Ovcns ' tlaclrnrcs

tslankenbergse sleenweg 44^
B.AJ77 ZUIENI\ERItE
8 (050) 51 3622'?à^ (05o) 31 76 70



KBG ZUIENKERKE

De f.raistelijke Beweging van Gepensioneerden Zuienkerke stalt met een
vernieur'd bestuur:

proost
voorzitster
medevoorzitter
secretarris
schatbewaarder
wi jkverantDoordeli jken

EH Sioen Henri
vercnryce Estelfa
Decloedt Àlfons
vercruyce Estella
Dekempe Germana
Bode Àqnes
Sanders Ivonne
van Depitte Firmin
Ncé Georges

De volgerde aktiviteiten liggen ln het verschiet :
- Tijdens de seniorenweek wordt er op 19 november een worstenkààlting in café

Boldershof gehouden ten voordele van de Bejaardenbond eo op zàterdag
20 noveÍnber te 11.30 uur een Heilige mis en te 13 uur een receptle en
feestmaaf

- Zater:deq 4 deceÍnber is er hutsepotbedeling; De hutsepot wordt huls
àen huis besteld ten voordeLe van de bejaarden.
Vraag inlichtlngen bij de bestuursleden.

@ c"gt**tts#r.:*[et

VOF BONTE,
PAHDO

!,€adck bèschadrcld
oénbare verlichtrng defekt : plàats :

rio).en verstopt
voetpèden herstellen

IVIET,DINGSKAART

HetoetEurtaaraltevaakda!erietsdefektofbeschadigdl5.omdi!opeenletwai
;;;;;-;.;a"tte rossen, rs hrer de meLdltEskàart' Korto{í : 'amee! bll u rn de

"i;Ëi 
i"." besch;drqd of deÍekt is, knrp dèn het onderstaè1de uit' '.1rI het durdelrlk

ell vollediq ]Jr eD stuur het op naàt hë! geneenteb€stuur, Kerkstraat 1l te 8377

t;..;i;;i;: voo! dÍlnqende gàvallen kan u ook bellen naer de t'echnrsche dienst op

;;t-;;";41.75.?? en dit van g uur tot 12 u'rr en van 13 uu! tot 16u10'

t"t-"n rr] u ook vràqeo cÍn brl de nÉId1.g vàn een de{ekte verlichtlrg, de lulste Piaats
auia.f.,.j[ te omschr].lven. Dànk brl voorbàat :

nweg
8380 DUDZELE.BRUGGE

Tel. 050/59.99.63 - Fax 050/59.9í.86

Meetkerkesttaat 14
8377 ZUIENKEFKE
Tel. 050/41.28.06

beleggingen - kredieten _ verzekeringen
|etàl i mf,rddèId

0 onderhoud plàntsoen geeenst0
0
0
0
0

0 rrÀnen grachten
0 muskusratten

NÀ.Àfl |

ADRES TEL : ... -/..................



it.
verzekeringskantoor

Michel Beirens - Willems

OcreÍ|ds€d€€fiweg C
837, Houtlve - Zdenkerke
T€1. 050/31 97 3e
Flx t)50/31 tl 5Í

- AIIé verzekeringsn

- Hypothecaire lenlngen

- Auto financiering

En vooral een vakbehiYamè
service

I} [t$tmPtt

wOÉF... w OrËGEls

aeoEx oNz! ÍcloNzAAL

T.r (o5o).r 3i !5..r.307

Zohetland.

Zo debank.

we zlln 0Íoolge\llorden in het land waar u leelt

DaaÍom begritpen we u beler den Íie ook 0e

Kíedielbank de bank waaí u aich thuis kan voelen.

Thuis bij de bank van hieÍ @

Dirk
Vantone-Maerten

8377 Nilr,whuníér-Zuienkèrke

Tel. (050) 41 89 c3
F§ (050) 42 85 32

Restouronl

"9o !il<l«),!*lc"
kuor ei lrrdc Demedeílee9à . Moen'oi

mve! l0 8177 NreLrdrrder
1è 050i 4l 12 l8

C:srotei oa wcenracloldro €n ccndga.e
i€.-t:oo reo,oo.r frei !o.r€reí@



acÍ i v r Ia i Í er r k a/en Ca r
v!_ijdag 22 oktober 1993 : KVLV zuienkerke fondue avond in de cafetaria
van de gemeenteschool Zuienkerke

zaterdag 23 oktober 1993 : start avond vekantiegeno€gens zuienkerke
met diavoorstelling Nederland - stà.rt 20.00 uur gemeenteschool
info: Romain Van Belle tel.4f.35.62
zondaq 7 november 1993 : 7de bedmintontornooi vàn de Sportraad van zuienkerke
in de gerneentelijke sportzaal vanaf 9 uur 's morgens.
Inschrj.jven bij De Vlieghe ÀIain, Nleuwe SteenÍreg 42
te1.4f.55.42
deelnarEprijs : L00 fr, per perscion

nri.jdaq 19 noveflÈer 1993: uorstenkàaitirgin cèfé Bo].dershof ten voordele
ven de Bej àaidenbond Zuienkerke

zaterdag 20 noveÍnber 1993 : jaàrlijks feestmaal KBG Zuienkerke
zondag 21. november 1993 : Heilige Mis te l0 uur in kerk Sint-Michiel
met voorstellirrf nieuw jaarthema rr Zomaar , hrer en daar voor elkaar.
vrijdag 26 noveÍïrber 1993 : vanaf 19 uilr in de cafetaria van de gemeente-
school r.,orstenkaarting t.v.v. " Cycfoclub À-team uitkerke,,
Bieden en Manillen staafl op het proqrannra
Inleg 50 frank.
zondag 28 noveÍnber f993 :

zondag 28 november 1993 :
school - inr:ichters: ÀCW -
vrijdag 3 deceflirer 1993 : groot Sinterklaasfeest in de Bommel te Nieur4munster

vrijdag f0 december 1993 : jaar'lijkse bietenkograndeling van Vakantle-
genoeEens zuièffiè;ke m achteraf hutsepot
Àan beide activiteiten kan afzonde!1Íjk deelgenomen !rcrden.
vrijdag f7 december 1993 : toínbo1a Boldershofboys in café Boldershof
zàtërdag 18 decernber 1993 : 7de Sportkwis ingericht door de Sportraad
Plaats : cafetaria geneenteschool Zuienkerke
Àanvang : 20 uur
Affe verenigingen die per ploeg 4 leden kunnen afvaaldigen zijn welkom,
Meer inlichtingen : De Vlieghe Àlain te1.4f.55.42

coethals Franky tel.41.81.87
zaterdag 18 decelrÈer 1993 : KERSTÀVOi'iDMÀRI0 te Meetkerke vanaf 17 uur
Voor het sportcentrrm wordt er eën tent gepLaatstvoor 20ta1 marktkramers.
In het sportcentrum dequstatie streekbieren en bijpassende hapjes.
dlnsdag 21 decerber 1993 : Kerstfeest KI'LV Zuienkerke in de gemeenteschoof

dinsdag 28 decenÈer 1993 : Kerstfeest K!T,V Nieurrmunster in de BoÍnnef
Zuster Lu brengt een bezinning rond ,,Kerstmis,,, gevofgd door tràctaat en
kerstboompluk .

viering pastoor Henri Sioen
10 uur: eucharistievrering en daarna receptie
Sinterklaasfeest in de sportzaal vàn de gemeente-
Cl'1 Zuienkerke

S1UUR ONS UW ÀKTTVIIEÍTBI. WI,-' PUBLICEREN ZE GRÀTIS.
VOLGENDE POLDRI;RANIJE \,MSCHIJ}TI 15 JÀNUARI 1994
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UI{ DORPSSIÀGERT.f

sraGERrJ_

Eil]'|fr
NIH]WE S'IEENTIEG 60
8377 ztrrEt{KmxE
IEL. 0s0/41.13.41

sPEgIÀLIItIf : frroge rrDrst, bloeÀ orst, gehakt, arÉricair prépèré

SPESIÀÀL ÀDRES !,m : Fordue
c-uxrEt' Barbesre
t(cn.d brffet ( ook net vis)

NIIIlll !!! S.IEEiI -«.ILL : EEil cEzrÍI-IG FÀIi{ILJE!ÀFÏLJN

MAG HET NET IETS BRIM ZIJN ?

BRT.INCH MEÏ LTVE MUSIC !
a<.

1 $atis toegangsticket per persoon voor
het §uuÀquaPark

(!tlórlÈ&&: l!.d)

Iedere zonilag brunch vatr 11u00 tot 15u00.
EeD uitgcbtcid assoniEènt va! ovctrvrrsc broodjcs, croissalts c! kofficloekcD

staa! op hct buffct, rijlelijt aalgevuld Det toudc vlecs- e! vissoonc!,
divcrsc kaasooícD, slaatjès c! sausr6 c! cc!.waaicr va! ovcrbcerlijkc lagèièchtc!.

Op hct warE buffct vi.Edt U éc! tcur. aatr lichtc gcr.cbtcD.
I! de priis zij! Írisdmtrtetr cr wijÀ ilb.gÍcpcÀ.

Prijs voor het bufieÍ : E95 BF per volwassene
450 BF per kind (van 4 tot t2 jssr)

SunP.rLr crÈódyÈ

o3aD3.71.tt

SuaPerks D. Hr..
\vo<luircsrqwèa l5O

J.
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À3Dry:OrVn TER DOEST

met de
MONIJMENTÀLE SCHI]IIR
uit de xIIIe eeuw
iets enigs in EuroPa

Domein
Terras &.zalen
Pa.rking

Specialiteit van alle zeevruchten
en riviervts

Hel bekend ribstuk "Ter Doest"

op houtluur.
Speciale bereidingen van paiing.

WufLISSEWEGE
Ter Doeststraat 4
8380 Brugge
0s0/s4 40 82 ffiue sf "

]ules Dendooven en Zonen

tt'Wt§
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