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Als u zin heeft in een Miele,

hrntubeter
met een kenner praten,

ltliele-
Er is geen betere

DEtr(EIÍPE brzloa-
I1ÍI EI-E Grp(ecr i a. a. I_ :za.a,k
Brugse steenweg 55
837O BLANKENBERGE

tel : . O5O/L7.11.05
fax : O5O/42.94-76



zlruNKERKE, oktober 1994

"Het Polderkranlje " wordt uitgegeven door het College van Burgeme€st€Í en Sahepenen.

Verantwoordelijke uitgeveÍ: Gerard De vlieghere
Lindenhof 20
8377 Zujetftetke

ons adres: "Hel Poldcrkrantje"
Kerkstraat l7
8377 zuienkerke
tel.osol 42.7 0.48 of o5ol42.'19.66

Het volgende polderkantje verschijnt omstreeks 15 januati 1995.

Uiterste inzenddatum (voor o.a. artikels en aktMteiten) i 3 JANUARI 1995.

GEMEENTEBESTUUR ZUIENKERKE

TECHNISCHE DIENST

o.c.M.w.

HOOFDVELDWACHTER DECLOEDT

RIJKSWACHT

BMNDWEER (De Haan)

ELEKTRABEL (BlankenbeÍge)

42.70.48 of 42.79.66

41.7 517

42.79.98

42.70.48
31.84.07 (privé)
101 of 41.10.05

'lOO ol 41.2O.2O

41.79.U

Het geme€ntehuis van 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
Andere namiddsgcn is het gcmcentchuis gesloten!!!!

Het gemeentehuis zal eveneens gesloten zljn op de hiemavolgende data:

lyoG.t*§tA§ tr rio i '

}'RIJITAG II NOYEMEER 199,I
XI§§§ÀG itXOYE§'l§§R 1194 ,, ,' , "=:=:
MAÀIT}ÀG !6Df,CEMBf,*,1994
MAANDÀG 2 JANUARI 1995



Het postkantoor van Zuienkerke is iedeÍe werkdag open van l1 uur tot 12 uur.

Het bevindt zich in het gemeentehuis, Kerkstraat 17.

rel 050/42 70 4a

ledeÍe woning moet voorzien zijn van een goed zichtbaar huisnummer.

Dit is o.a.zeer belangijk voor de veiligheidsdiensten en voor de dringende hulpverlening.

Huisnummers kunnen gÍatis bekomen worden op het gemeentehuis.

A.AFPLAATSEN

De procedure voor de opzegging van de graven waarvan de wettelijke toegestane ligduur is
verstreken, is volop aan de gang.

TeÍ gelegenheid van I november zullen alle in aanmerking komende graven voorzien worden

van een gemeentelijk bericht.
Voor meer inlichtingen kan u contact opnemen met de dienst BuÍgeÍlijke Stand, tel.42 70.48
Mevrouw Carine Verbeke

In de gemeenteraad van 22 september werd beslist om op het kerkhofvan Zuienkerke een

columbarium en een strooiweide aan te leggen.
De raming bedroeg 500.000 frank.
Ondertussen is het werk al
Het columbarium beslaat een oppervlalde van denig vierkante meter en telt denig elementen.

De strooiweide voor deze nissen is tien vierkante meter groot.
Het werk is uitgevoerd door het personeel van de technische dienst van de gemeente.

Het columbarium is opgetrokken op de noordwestelijke zijde van het kerkhofvan Zuienkerke.
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Op de Íbta: columbarium op kerkhofie Zuienkerke

Het huiswil wordt niet opgehaald op diísd&g I novcmber 1994 . De ophaling voor
Zuienkerke gebeurt opwoensdag 2 orember 1991.

Op Kerstmaandag 26 december 1994 is er geen ophaling van huis\uil. Het huisluil
van Houtave, Meetkerke en Nieuwmunster wordt opgehaald op dinsdag 27 decernbet 1991
De ophaling voor Zuienkerke geschiedt op wrr,$dag 28 december 1991.

Op maandag 2 januari 1995 is er eveneens geerr ophaling. Dit gebeuÍt dan voor Houtave
Meetkerke en NieuwmunsteÍ op dinsdag 3 januari 1995. Voor Zuienkerke gaat de
huisluilophaling door op woensdag l jd,tuari 1995.

Verder doen wij nogÍÍraals een oproep in naam van de ophalers om de wilniszakken
reglementair TOE TE BINDEN om hygiènische - en veiligheidsredenen.
De verplichte bruine huiswilzakken zijn te bekomen op de hiemavolgende adressent

- gemeentehuis

- Slagerij Herman
- Ip 't Hoekstje
- Voedingswinkel Maria Vandewalle, Kerkstraat 3, Zuienkerke
-'t Winkeltje, Doelhofstraat 55, Nieuwmunster
- De Nieuwe PoldeÍ van Blankenberge, Kapellestraat 36, Houtave
- Schepen Henri Cuypers, Dorpweg 24, MeetkeÍke

Kostprijsr 240 A. per rol.

ÏI
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Men kan zich voorafinschrijven bij de bestuursleden ofuel de avond zelf.

De Sportraad hoopt dan ook a.lle verenigingen te mogen begro€ten. Suppo(ers zijn eveneens

welkom.

Meer inlichtingen :

Franky Goethals
Meetkerkestraot 6
8377 Zuienkerke
te1.41.81.87

Aldin De Vlieghe
Nieuwe Steefiweg 12
8377 Zuienkerke
Íe1.11.55.42

Op zaterdag 22 oktober om 20 nnr organiseert Vakantiegenoegens Zuienkerke, in de

cafetaria van de gemeenleschool, een toeri§tische avond rond het vroegere Tsjechoslowakije.
Aan de hand van het reisverhaal van de familie Verleye-Goethals nemen we een kijkje in het
Tsjechoslowakije van vooÍ de splitsing.
Nadien kunnen we proeven van enkele lokale specialiteiten.

Inlichlingen: WernerVerleye
Ptis: leden gratis

niet-leden 50 A.

IETBAL TE MEETK-ERKE

FC TRANSPORT DE RESf, uit onze gemeente speelt volgende competitiewedstrijden op
het terrein van Meetkerke:
zaÍeÍ dag 22 oktober 1 994
zateÍdag 5 november 1994
zaterdag 3 decembeÍ 1994

KU HOUTAVE speeh volgende zondagen eveneens een wedstrijd te Meetkerke,
zondag 23 olÍober 1994
zondag 20 novembeÍ 1994
zondag 4 december 1994

De Rese - PSV Brugge
De Rese - Sodiburg
De Rese - Rust Roest
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Personen die geen reklame meer in hun brievenbus wensen, kunnen dit voortaan kenbau
maken door een sticker van de BOND BETER LEEFMLIEU op hun bus te kleven.

GEEN «»NGEADRESSEERDE

REKLAN,IE A.I.'.8.
Q Bond Beter Leefrnilieu Q

Deze sticker is gratis te bekomen op het gemeentehuis.

BESTUUR HUIS!'ESTING {Vlaams€ Geweso - IMO-ZITDAGEN

Roeselare- stadhuis
I síe mqandag van.le mddnd - v@middag: 9u bt I lu30

Veume- stadhuis
I síe moandag van de maond - namidtlag: llu bí lóx30.

Konrijk- Stedelijk€ dienst Huisvesting
Guido Gezellestraat t 8500 Kortrijk

I sle w@h&lag \on de maand - wmrmiddog: 9u tot I lu30
Ieper- stadhuis

I sle woe sdag |an de maantl - namifulag: |4u lol 16n30

Eerstc effectieve zitdig
Roeselare en Veume 7 november 1994
KoÍrijk en leper 2 november 1994

De zitdag gaat niet door wanneer deze dag op eefl wettelijke feestdag valt.

BestuuÍ Huisvesting-Werkhuisstraat 9 Brugge
info: iedere werkdag van gtot 12 en l4tot 16 uur

r§l

C4é - ír"rto,rr" fio//r,"al,of

OPEN : Alle dogen von I 1.30 tot 13.30 u. en von I 7 30 tot 24 00 uur'
Vrijdog en zo'ferdog open tot's ovonds 02.00 uuÍ.

Woensdoo geslolen

KERKSTRAAT 13, 8377 Zuienkerke, Tel. O5Ol41 24 27
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Vlaanse Huisvestings maats c hapPii
5..b, I<r./i.dctu^6t .n vqtooP

BrEldelstraat 12, 1010 BRUSSEL

Tel. 02/230.51.25

SOCIALE LENTNCEN 01/01/1994

- Voor de aankoop van een door de erkende maatschappij gebouwde kleine landeigendom

Geplande groepsbouwprojecten te OEDELEM, AARTRUKE, SNELLEGEM, MOERKERKE'
SINT-KRUIS/BRUGGE, RAMSKAPELLE en OOSTKAMP);

- Voor de individuele bouw of aankooP met verbetering/saneriflg van een eigen woning

Voomaamíe voorwaaÍden va,I t@passing :

- De vastgestelde iakomerugrenzen niet oveÍ§chrijden (barema = huisvestiígspremie : max.

850.000 F netto-gezamenlijk belastbaaÍ iíkomen, te verhogen met 40.000 F voor Sehuwden en

met 40.000 F per kind len laste);
- De woning waarvoor de lening aangevraagd wordt, dient te voldo€n a,n de techrische

voorschriften van de V.H.M.:
- Het toestaan vaí de leningeÍr gebeun naargelang de vriigave van de nodi8e overheidskredieren

I-eningen voor nieuwbouw aa aÍbraak vaÍl.een krotwoning eí voor §anering of verbetering van

een bestaande wodng krijgen voorrang op leningen voor nieuwbouw;
- De reÍrtevoet ttha!§-Èssc4-4-en-ó15_%) wordt bij het ivmgaan v:ur de lening, vastgesteld in

functie va, het inkomeÍr en var de intÍestvoet die de A.S.L.K. aanrckent aan haar ge$one

kliënten;
- Om de 5 jaar wordt de rentevoet herberekend in functie van het gemiddelde iÍl<omeí van de

laatste vijf jaar, die op dat ogenblik voor de irkomstenbelastingen gekend zijn;
- Maximum leningsduur : 20 jaar die in b€paalde gevallen kan ve.lengd worden, doch Ílooit meer

dan 30 jaar mag zijn;
- Verptichte schuldsaldove.zekerhg af te sluitefl bij de V.H.M., volgeí§ eigen keuze

verz€keringscombinatie man-vÍouw;
- Kaídidaat-ontleÍrers mogen geen woning in volle eigeídom of in vruchtgebruil gehad hebben in

de 2 jaar die de leningsaanvraag voorafgaa[. Zij moeten het nieuwe, gesaneerde of verbeterde

huis permanent zelf be\ponen en mogel er geen haídel in drijven;
- Maximale len-ingsbedragen + voor groepsbouwwoningen : maximum 90 7o var. de verkoopprijs

van huis en grond;
+ voor individuele verrichtingen '- 80 lo valr de waarde van het goed

vasgesteld door de proviíciale vHM-i,lspecleur me! een m&limum
van 2.700.000 F, 2.835.000 F en 2.970.000 F volgens aantal

personen ten laste;
- De sanerings- of vertetetingsweÍ*eí moeten tetunirste 400.000 F kosten; ze moeten een

werkelijke verteterhg van het huis tot stind brengen en het volledig gezoÍd maken;
- H),potheek in eerste rang op het goed waarvoor de lening bekomel wordt.

Nsde-re inlidiriígea zijo le bekomen bij de e-rkende maatsórppij,
bevoegd voo. het arroodissemeflt Brugge - Torhout :

"HAÀRD EN KOUTER" c.v.
MaÍkgraafstraat 32

8310 Sint.Kruis/BRUGGE
Tel. 050/3ó.15.84 - Fax 050/37.21.38

Zitdagen I Ma?-,],dag- en donderdag van 18.00-19.30 uur
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"HAARD EN KOUTER"c.v.
S@i:]c t ouqtlEtsh.ppil (rhnrl .toor de Vlt,tn* HuÈvc.UíSMtrh.PpiJ

01/01/1994

Overzicht bouwptaatsen 'IIAARD ea KOUTER"
SOCIÀLE KOOPWONINCEN

in het aÍrondissement BRUGGE - TORHOUT

Bouwplaats Aaftal Wegen Ve*oopbaaàeid

NIET'WBOUWYONING'EN

SNELLEGEÀ,Í B (Westmoerc) 19 aangelegd 1994

ZEDELGEM À (De Linde) 9 (t 5) aangelegd 1995

MOERKERKE B (Den Hoom) 9 aaagelegd 1995

ST.KRUIS B (Malehoek) 29 h uitvoering 1995-96

RAMSKAPELLE B 20 niet aangelegd 1996-9i

AARTRIJKE C (Kouter) 14 niet aangelegd 1996-97

OOSTKAMP (WateÍs§-àat) uóanisatie rcg in studie

OEDELEM (Den Akker) gÍonden in prospectie

NIEUWBOUWÀIPéR EMENTEN

IlElsT/Sitt-Jozefstraat 18 aangelegd 199+95

NB. De bouv en de ter beschikkingsteling val1 de woningen is afhankelijk van de wiigave van
de nodige oveÍteidskredieteÍr !

Personen die belargsteLling hebbel voor de aankoon van eeÍl sociale wooing kuínen zich
wijblijvead iascfuijven op de each{ijst va! kaídidaaÈaalkopers voor één of meerdere der
bovetrverm€lde bouwplaatsel.

Dit tan gebeuea scbriftelijk of telefonisch op het s€cretariaat :

HÀÀRD EN KOUTFÀ c.v,
M.rkf..f!tr.at 32, E3l0 SINI-KRUIS/BRUGGE

(Td. 050/36.15.E4 - Far 050/37.2r.3E)

Zitdagen : Maandag- en donderdag van 18.00-19.30 uur-

De voomaamste voorwaarden om te kuruen aa*open zijn :

- De vastgestetde inkomensgreruen et overschrijden (barema = huisvesrhgsprcmie : max.
850.000 F oetto-gezamenlijk belastbalr inkomeí, t€ verhogen met 40.000 F voor gehuwdeo
en met 40.000 F per khd ten lasre);

- Geen woning in eigendom hebben.



bij elk fijnfeestmaal hoort banketgebak waaronder
* Javanais
* Misérable

" Tiramisu
ook keuze uit gevarieerd assortiment taarten
daarom in volle vertrouwen naar

BROOD- EN BANKETBAKKERIJ DORPSPLEIN 4 - DUDZELE
TEL. 0s0/s9 9l 88
Men bestelt aan huisKEERSEBILCK M.

PÍivé - lnduslrie - Openbore diènsl€n
Grond- & wegeniswerken
Aíbrook- & rioleringswerken
NIVELERING MET LASER ! ! !

Aonleggen von opritlen & poÍkings
Leveren von leeloorde - oonplonlingen
Ploolseh von seplische pulien & cilèrns
VERZORGD WERK UITGEVOERD DOOR DE PATRON

BEENHOUWERIJ LUC
kerkstraat 247, blankenberge tel.41 7295

I ste keuze RUNDS-, VARKINS-,
KALFS. en LAMSVLEES
Eíra malse PAARDEFILET fUR

UitgebÍeid assortiment van
l.-tJNE VLEESWAREN en KMEN

MAANDAG =
hamburgerdag
(diverse sooÍten)

4kopen=+lgÍatis
Winkel elke dac r

DINSDAG :
gehak1&worstendag

175 Íi /kg

DagelÍks vanaf I I u30
WARME DAGSCHOTELS

(175 fr /stuk)
in microgolf bestande borden.
Folder in de winkel met de

menu's voor een week

WOENSDAG :
Schnitzeldag
(diverse soorten)

aan stuntpíjzen

Ruime keuze van hereide gerechten zoals
stove r i, gou lash, s[Mghe t í i,
vol4lrve Dt, w i t looí me I he sp

PRO,I.I'TEER VAN ONZE WEKILIJKS TERUCKERENDE REKTAMES

van 8 t 12.30 uur en .vrn l3-30 toÍ 19 xur
Wekelijkse rusl: woensdagnamiddag en donderdag

AonnemeÍsbedriiÍ RONNY

bvbo

Tel. 050/31 ó7 13 - Íox o5o/31 02 83
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Eénjaar terug, op 9 september 1993 om precies te zijn, opende de Zui€nkeÍkse bibliotheek
haar deuren voor het publiek. De gloednieuwe uitleenpost van de Stadsbibliodeek van

Blankenberge, pake uit met een strrtcollectie van 3.314 boeken. Het boekenbestand omvatte
4304 romans, l60Z informatieve boekeq 3 8% jeugdboeken en 37o naslagwerken.De collectie
gÍoeide ondertussen verdeÍ aan met 285 nieuwe boeke[

Nu de uitleenpost éénjaar operationeel is, is de rijd rijp om de werkingsresultaten te evalueren.

Eind december waren er al 204 inwoners van Zuienkerke lid van de nieuwe bibliotheek. Het
ledenaantal steeg in 1994 nogtot 216 gebruikels.

9% van de 2.'125 inwoners van Zuienkerke maken dus efectiefgebruik van de
bibliotheekseÍvice. Het lezerspubliek bestaat uit 86 volwassenen, 37 adolescenten en 123

kinderen. Meer dan de helft van het lezerspubliek rrordt dus vertegenwoordigd doorjongeren.
Rekening houdend met het feit dat er in Zuienkerke van nul moest veÍtrokken worden, is dit
een behoorlijk resultaat Hoopgevend is dat vooraljonge mensen aangetrokk€n worden door
de boeken Zij zullen imm€rs het l€z€Íspubliek van de to€komst uitmaken

Het vooÍbijejaaÍ ontleenden die 246 effectieve leden samen 12.?96 boeken. Per r.ritleenzitting,

van telkens 2 uur, gingen er gemiddeld 120 boeken de deur uit, ofpeÍ minuut werd er I boek
uitgeleend!

De jongeren ontleenden 4 701 (=3 1%) leesboeken, 4. 102 (:32%) strips en I 01 I (= l8%)
weetboeken Bij de volwassenen ging de voork€ur vooral naar de Íomans Daan'an werden er
2.140 (:17%) meegenomen. Daamaast werden er ook 842 (=6%) informatieve boeken
ontleend.

Er wordt dus vooral gretig gebruik gemaalt van de leugdaldeling. Dit is deels te danken aan

het feit dat de Zuienkerkse leerkrachten maandelijks een bibliotheekbezoek afleggen Zowel de
leerlingen van de Gemeenteschool als van de Vrije Basisschool, komen in klasverband
"leesvoer" halen

Uit de statistieken kan men ook aflezen dat eÍ voor elke lezer 15 boeken beschikbaar zijn, dat
elke bibliotheekboek gemiddeld 4 keer wordt uitgeleend en dat elke lezer perjaar gemiddeld
52 titels heeft gelezen.

Uit de werkingsresultaten blijkt dat er wel degelijk nood was aan een bibliotheekvoorziening te
ZuienkeÍke.
NaaÍ de toekomst toe zal er vooral in dejeugdafdeling geÍnvesteerd worden. Daamaast zullen
er ook inspanningen moeten geleverd worden om wat meer volwassenen over de Zuienkerkse
"bibliotheekdrempel" te kijgen.

C De Prest
bibliothecaresse Blankenberge
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De Speelpleinwerking heeft nogmaals bewezen dat er duidelïk behoeffe bestaat aan
geoÍganiseerde opvang tijdens de schoolvakanties.
Er kwam opnieuw een rekord aantal kinderen van werkende ouders regelmatig naar het
speelplein.
Dit jaar had het bestuur gekozen voor een degelijke begeleiding van de kinderen met niet
minder dan 18 monitrices (monitoren) onder de leiding van Martine De BÍee en MarleeÍl
Caelenberghe, die kunnen terugblikken op 14 jaar ervaring.
Juli was goed voor een gemiddelde van ll3 kinderen per dag en in rugustus waren er 93
gemiddeld per dag. Topdag was 156 kinderen.
Dejaarlijkse ovemachting in Meetkerke gedurende 2 nachten was opnieuw een succes met
40 kinderen die ovemachtten in 3 tenten. 's Avonds was er barbecue en dans opgeluisterd door
de jeugdige monitor Tommy met zijn disco.
Het rolschaatsen in het BoudewijpaÍk, het zwemmen om de 14 dagen, het bezoek aan hel
Doolhofte Loppem, het wekelijks knutselen onder leiding van kunstenares Nadine , dat waren
aktiviteiten die zeer in trek waren
Dit jaar heeft het bestuur een grote tent aangekocht die eventueel door andere jeugdgroepen
kan afgehuurd worden.
Deze speelpleinwerking werd dan ook afgesloten met een gezellig afscheidsfeestje in de
cafetaria van de gemeenteschool in aanwezigheid van het Schepencollege, dat de monitors en
monitrices en het bestuur bedankte voor hun volle inza.

Bij het opruimen waren nog verschillende kledingstukken blijven hangen
Ouders kunnen deze afhalen op het gemeentehuis tijdens de openingsuren
Het Bestuur.

AIT DE GEMEENTERAAD

ln zitting van 28 iuli 1994 nam de gemeenteÍaad akte
van het ontslag van raadslid Theophiel Vermeersch.
Na drie legislaturen als schepen en één als gemeenteraadslid,
nam de heer Vermeersch afscheid van de gemeentepolitiek.
Hij werd opgevolgd door mevÍouw Diana I)emculemeester,
die de eed aflegde en in geheime zitting benoemd werd als
afgevaardigde van de gemeente bij het Lindenhof, WITAB en
TV west.

t0



Op voorstel van de schepen De Mieghe en de Burgemeester ging de Íaad akkoord met het
princiep om de gemeentelijke basisschool uit te breiden.

De w*oop vdn de paslorie te Meelkerke kwun utdermaal ter sprake: deze keer keeg het

vooÍstel van het schepencollege een 10/l meerderheid : de voorwaarde van de verkoop
uiterhand aan de vzw. Moeder van Maria (kloosterorde gesticht door pastoor Debeufvan
Meetkerke) tegen de pÍijs van 2.500.000 1ï. blijfl evenwel als de pastoor en het bisdom afzien
van verdere uitbetaling door de gem€€ntc van een huurvergoeding.

En dan rvorstelde de Raad zich door dejaarlijkse rekeningen:
Zowel de Kerkfabrieken als het OCMW als de gemeent€ hebben riaote overschotten, dus niets

dan teweden gezichten ware het niet dat sommigen de mening uitten dat de belastingen te
hoog liggerq terwijl dan anderen stelden dat de reserve die het Schepencollege heeft

opgebouwd moet dienen om de vele realisaties te kunnen financieren.

REKEN I NG KERKFÀB RI EKEN 1 99 3

-Kerhfabieh Meake*e
ontvangsten
uitgaven
batig saldo

aandeel gemeente:Zuienkerke
Brugge

- K et*Ís brie k N i e u*,ma n st et
ontvangsten
uitgaven
batig saldo

aandeel gemeente:

-Ke*fabieh Hantate
ontvang§ten
uitgaven
batig saldo

aandeel gemeellte:

-Kohfabiek Zuienkoke
onwallgsten
uitgaven
batig saldo

aandeel gemeente:

832.438
540.91|
281.467
277.339

21.582

'159.628

659.530
100.098
461.850

802.165
4.247.163

555.002
141.356

794.854
650.849
148.005
376.868
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MKENING O.C.M.W. 1993

Gewone dienst
ontvangsten
uitgavur
batig saldo

aandeel gemeente:
Buitengewone dienst

ontvang§ten
uitgaven
batig saldo

GEMEENTEMKENI NG 1993

Gewone dienst
ontvangsten
uitgaven
batig saldo

Buitengewone dienst
ontvangsten
uitgaven
barig saldo

9.571.973
5.950.15 t
3.621.822
3.542.450

3.881.454
1.039.539
2.841.915

87.090.659
74.480 138

t2.610.521

43.7 t6.662
40.577.169
3. 139.493

In de geheime zitting werden de dames An Goegebeur , Greta Depree en Pascale Trenson .

aangesteld als leerkrachted bij de gemeentelijke basisschool, terwijl de heer Carlos Verscheure
een bijzondere opdracht kreeg als deeltijdse taakleeÍkacht.

GEMEENTERAÀD 8 SEPTEMBER 1994

Alhoewel er voor de verkiezingen geen gemeenteraad meer was voorzien, kwam zij nog eens
bljeen op I september om de begrotingswijziging nr.2 goed te keuren
Oewone dienst
ontvangsten 90.647.528
uitgaven 90.208.339
batig saldo 439.189

Buitengewone dienst
ontvangsten 68.015.000
uitgaven 68 015.000

Het was tevens de gelegenheid om nog een aantal interessante onderwerpen goed te keuren
-aankoop professionele vartwasmachine voor de gemeentelijke basisschoolt I 15.000 fÍ
-aanleg .ioleriÍg Driftweg tussen huisnummers20 en 26 :850.000 fr.
-verrekening riolering Meetkcrke dorp faze II : L883.000 fr.
-plaatsing ÀlarmiÍstrllatie gemeentehuis : 230 000 fr.

De Raad hechtte ve.der nog zijn akkoord aan het ontwerp jeugdwerkbeleidsplan, en keurde
een gewichtsbeperking goed van l0 ton op de Schoeringebrug.
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-ELECTRICITEIT * SANITAIR *
,CENTRALE VERWARMING -

Ooíendse steenweg 83 8377 ZUIENKËRKE

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

- GEREGISTREERD AANNEMER
- NIEUWBOUW EN VERBOUWING
-ERKEND BRANDERTECHNICUS
" HERSTELLING HUISHOUDAPPARATEN

I Gemeentekrediet
(D 

n,orn,r. uoNK KuM rK \ooRL,

VOF BONTE. PARDO

Wcstkapsslsc Stecnwer 27 8380 Dudzele'Erugge
Tcl.050/59 99 63 ' Fax 050/59 9l 86

McèlkcrkestÍarl 1.1 8lTTZuienkcrk.
Tel.050/ll l8 06

BELEGGINGEN. KREDIETEN
VERZEKERIN(}trN. BETALIN(;SMIDDELEN

DRUKKERIJ

A T'T N*
/ \L u fu.*t

Blankenbergse steenweg 47
8377 Zuienkerke

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

Autohandel
GEERT TilEULETïIEESTER

Verkoop van alle NIEUWE-
en TWEEDEHANDSWAGENS
Alle carrosserieherstellingen

Nieuwe sleenweg 10 - 8377 Zuienkerke
Tel. + fax 050/42 91 76 - 41 7228
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OVERLIJDENS

CLAERIIOUT GEIMAINE, overleden te Brugge op 06.01.1994, weduwe van
Franciscus Zwaenepoel
CALLEEIIW RAYMOND, overleden te Blankenberge op 08.01 .1994, echtgenoot van

Smessaen YvoÍna.
DE PRD WILLY, overleden te Brugge op I I 01.1994, ongehuwd.
STAEL MARC, overleden te Zuienkerke op 20.01.1994, ongehuwd.
Pf,ERf,NBOOM ERNESTUS, overleden te Zuienkerke op 07.02.1994, echtgescheiden.
DE BRABANDER JAN, overleden te ZuienkeÍke op 2'l.02.1994, echtgenoot van
Vantieghem Jeannine
VAN PAMELj ESPERANCE, overleden te Brugge op 06.03.1994, eahtgenote van
Adriaens Joseph.

BRUNEEL ÀLICE, overleden te Blankenberge op 12.03.1994, echtgenote van
Coelus Remi.
DTERICKX-I'ISSCEERS WILLY, oveÍleden te Brugge op I 3 . 03 . I 994, ongehuwd
NOBUS IRJvIA, overl€den te Brugge op 28.03.1994, weduwe van
De Zaeyer Camiel.
MAELFEYT PIIILPPUS, overleden le Zuienkerke op 17.05. 1994, echtgenoot van
Cools Maria.
VAN RENTERGIIEM MAURICE, ove.leden te Blankenberge op 02 06 1994,
echtgenool van Deschoolmeester Rachel
STAEL LUDOVICUS, overleden te Brugge op 14.06.1994, ongehuwd.
VANHOUTTE HENRICUS, overleden te Brugge op 27.06.1994, echtgenoot van
Becue Anastasia.

GOETEALS MADELEINE, overleden te Zuienkerke op 29.06.1994, echtgenote van
Van Renterghem Emiel.

ALGEMENE BERICHTEN

VdnaÍvelke leeÍtijd mqg mijn zooh enkcle dagen Wr \|eek thuis in de zadk helryt?
Moel mijn kind nq ziehe sleeds een dohersbriefie indienen?
Kan een lee ing op zijn 18de veiaardag stopryn met schoollopen?

Dit zijn enkele concrete wagen rond leerplicht. Het ministerie van Onderwijs, dienst Informarie
en Documentatie heeft een brochure uitgegeven rond le€rplicht en leerrecht.
Deze folder is te bekomen op het gemeentehuis.
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GEBOORTEN

ARNE DHONDT, tweede kindje van Stefaan en Ann Ysenbrandt, geboren te Brugge op
5 januari 1994
JULIE BEIREI\IS, eerste kindje van Koen en Heidi Mikisz, geboren te Brugge op
l6 maart 1994.

SEBASTIf,N RENIE& derde kindje van Johan en Patricia Boedt, geboren te Brugge op
3 apil 1994
MATTHIAS DELODDERf,, vijfde kindje van Eric en Carine Missault, geboren te BÍugg€ op
3 april 1994.

MAXIM BUYSSE, eerste kindje van Harry en Amick Fockenier, geboreÍ te Brugge op
14 april 1994.

JONAS TANT, eerste kindje van Benny en Yvette Knockaert, geboren te BÍugge op
20 april 1994.
Jf,ROEN KROME& eerste kindje van Pedro en Conny Le Comte , geboren te Brugge op
23 april 1994.

MONIA DJEDAINI, derde kindje van Rabah en Astrid De Roder, geboÍen te Brugge op
2 funi 1994.
NIELS VANDf,RSTRAETEN, tweede kindje van Philip en Katelijne Van Damme, geboren
te Brugge op 23 juÍi 1994.

ALEXÀNDRA DE GROOTE, eerste kindje van Jean en GeeÍtrui Vandewiele, geboren te
BÍugge op 25 juni 1994.

HAWELIJTEN

VANEOOREN LUC , Zuienkerke, en I"ARBRISSEAU MARTINE, Zuienkerke,
gehuwd op I I april 1994.

VANDEWIELE TOM, Brugge, en DE BONDT SÀBINE, Zuienkerke, gehuwd op
l6 april 1994.

VAN WIJK ALEC, Zuienkerke, en MNUTÀ MARITA, Zuienkerke, gehuwd op
18 april 1994.

DEVRIf,NDT ROBERT, Zuienkerke, en WILLAERT LUTGARDE, Zuienkerke, gehuwd
op 6 mei 1994.

BEIRENS JAN, Zuienkerke, en SIER.ENS LEENTJE, Zuienkerke, gehuwd
op l8 mei 1994.

DECRAEMER KOf,NRAAD, Oostkamp en Lf,FE!,ERE NANCY, Zuienkerke, gehuwd
op 28 juni 1994

15
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In het kader van een éénjarig project g€subsidieeÍd dooÍ het Ministerie van Arbeid en

Tewerkstelling, start de vzw Omschakelen (pluralistisch vormings- en oriënteringscentrum)
in november a.s. in onze stÍeek met een cursus "Maak eÍ weÍk van".

MAÀK ER WERI( VAN: een cursus voor thuiswerkende en werkzoekende yryadie
(opnieuw) willen ofmoeteÉ werken ofeen andere actieve maatschappelÍke inzet zoeken.

PROGMMMA:
- ontledefl van de eigen situatie i wie ben ik? wat kan ik? wat wil ik?
- werken aan vaardigheden : communicatie, asseniviteit, spreekvaardigheid, concentratie,

effeaief tijdsgebruik, e.d.
- informatie rond aóeidsmarkt en opleidingsmogelijkheden.
- sollicitatietraining: opstellen brief en C.V. en simulatie-sollicitatiegesprek.

WANNEER
12 dins- en donderdagen van 8 november tot l5 decembeÍ 1994, telkens van 9u tot 16 u00
kennismakingsgesprek voorzien op l7 oktober'94.

,lÀÀR
Moritoen, Eeckhoutstraat 46, 8000 Brugge
Licht en Ruimte,Oostnieuwkerksesteenweg 5 I , 8800 Roeselare

PRIJS
aÍhankelijk van het gezinsinkome4 tussen 1200 en 2800 fÍ. voor de ganse cuÍsus.

Voor alle informatie, folders en inschrijvingen schrijft ofbelt U naar:
Omschakelen vzw
UitbÍeidingsstraat 498
2600 Berchem
03/230 54.72

WIJZER SCHOOL VOOR VOLWASSENEN

Bulercn ka .

Bijleren helpl .

Volg daarom een kursus bij wijzer
Kursussen overdag of 's avonds.
Je kan altijd instappen.
Gratis.Anoniem.
Met \íij stelling van stempelcontrole.
Deze kursussen gaan door te Brugge, Blankenberge, Knokle-Heist, Oostkamp, Zedelgem en
Beemem
Voor meer infomaÍie : 050/ 34.15.15
Folder: ae belomen op het grmeentehuis.
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SCHILDER - EN DEKORATIEBEDRIJF

BRAEM HERMAN

Weimanstraal 17
8377 Zuienkerke
tel/fax: 050/31 26 28

- schilder- en behangwerken
- spuiten van meerkleurige afwerking op wanden
- plaatsen van vloerbekleding en laminaat parket
- plaatsen gordrnen

*** GRATIS ADV-IES *'r'r

WIJ ZIJN ER

ETKE DAG

VOOR U
lmewo-Elet?robel

siqot kloor
om u te helpen.

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

IMEWO-EI.ECÍRA8EL
Klonrendièn.r Blonkenbergo

xoningiílloí ór
837O Elonkènb€rge
rè1. o5O/ 4t .79.34
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RONDOM ZUIENKERKE

( 1946- 1988)

Cathy BÍouckscÍ, wonende BlankenbeÍgse Dijk 4 te Zuienkerke, behaalde dit jaar haar
licentiediploma in de politieke wetenschappen met de eindverhandeling :

Gemeenteraadsverkiezingen te ZuieÍkerk€ ( 1946 -1988).
Met deze scriptie wilde ze nagaan hoe de persoonlijke contacten een rol spelen bij de
gemeenteraadsverkiezingen . Daar in een gÍotere gemeeote dit aspect langzamerhand vervaagt,
en meer en me€r nationale motieven meespelen, is dit in een kleine gemeente zoals Zuienkerke,
waar de sociale controle erg groot is , van een íiet te onderschatten belang.
ln het eerste deel van haar eindwerk schetst ze de fusiegemeente Zuienkerke op
geografi sch,demografi sch en socio-economisch gebied.
Deel 2 behelst een overzicht van de gemeenteraadsverkiezingen voor de fusie en na de fusie.
In deel 3 geeft ze een profiel weer van de verkozenen vanafhet jaar 1945 tot 1988.

Geihteresseerden kunnen deze scriptie raadplegen in de Zuienkerkse Openbare Bibliotheek.

T GOETHÀLS ONTMOET PRINSES ASTRID

Op 17 september werd ons "ex-slagertje"
Gilbert Goethals gevierd io de Passage 44 vooÍ 120

bloedgiften.Gilbert, zijn wouw Georgette en wijzelf
trokkeÍr naaÍ Brussel.
We genoten van de stijlvolle plechtigheid,
opgeluisterd door ha salonorkest Panache.

Gilben ontving zijn medaille uit de handen van prinses AstÍid.
Toen hij op de receptie nog felicitaties en een handtekening van
Anne De Batselier ke€g was hij helemaal in de wolken.
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Op 8 oktober zou Medard Deloddere
gevierd worden in Àntwerpen voor 100 bloedgiftur.
Hij kon er helaas niet aanwezig zijn.
Wij feliciteren onze twee gevierde bloedgevers
van haÍle en onthouden uit een toespraak in
Brussel deze zin'

UW BTOED BETEKENT VOOR ÍEl"lAND HET VERSCHIL TUSSEN LEVEN EN DOOD

De volgende bloedafname gaat door op 20 december van 16 tot 20 uur in de
gemeenteschool.

J&J Van Thourhout - §amijn.

Je bent tussen I 2 en I 8 jaar en voelt eÍ wel iets voor om m€t een groep jongeÍen allerlei
activiteiten le beleven?
Dan benje bij de jongerengÍoep Zuienkerke aan het juiste adresl
Om de t\ree weken komen we de zaterdagnamiddag enkele uuÍtjes samen in de gemeente-
of de zusterschool om te knutseleÍ\ te dansen, te kwissen. . . .

Maar we blijveí natuurlijk niet ahÍd binnen : bosspel, stadsspel, schaatsen, muurklimmen,...
staan ook op het programma.
Om al deze aktiviteiten, en vooral ons KAMP, te bekostigen, organiseren we een wafelbak en
-verkoop en een fuif (omwille van het 5-jarig bestaan).
Voelje ook diejongerengroepkiebel? Aarzel dan niet en kom eens een kijkje nemen op éen
van onzè aktiviteiten. Je bent altijd welkom!!

VooÍ meer informrtic:

Sylvie lYille
Nie&ve Steemreg 2
te1.11.88.55

Aktiviteitenkalcnder

Kaírien Danneels
Copsweg I
te1.11.21.11

wijdag 28 oktober : QIIINTUS-fuifvan de jongerengroep Zuienkerke in de cafetaria
van de geme€nteschool

weekend 25-26-27 november : wafelbak en -verkoop

IS
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De 62-jarige Fernand Anseeuw uit Meetkerke bouwde in zijn eentje een oceaanjacht.

Hiermee werd een kinderdroom werkelijkheid, maar het kostte veel zweet en opzoekingswerk.
Plannen om zeewaardige oceaanjachten te bouwen waÍen onbest&rnde. Uiteindelïk weÍd
architect Daniel Bombiegier gevonden die plannen ontwierp voor amateurboten en dit met

bestaande techniek€n.Deze plannen weÍden aangeschaft en na wat vooÍonderzoek weÍd de

eerste opzoekingsronde afgesloten.
In Ínaart 1985 werd dan gestart met de eigenlijke bouw.
De boot werd gedurende 8 jaar en ó maaaden volledig opgebouwd in de eigen tuin, Iangs de

Oostendse Steenweg 12 te Meetkerke. Voor de verdere afuerking werd hij overgebracht naar

de Louis Coiseaukaai te Brugge, waar het schip nog tijdelijk voor anker ligl.

Uiteindelijk is de oceaanjacht een boot geworden met een lengte van 13 m dek en 3 m

boegspriet terwijl de woonbreedte 4 m is. Het gewicht ligt rond de 16 ton
Alle noodzakelijke apparatuur is aanwezig, diepte- en snelheidsmeteÍ, Íadar en electronische

kaaÍtenlezer, satelietnavigatie, radiocommunicatie en een automatische piloot.
Het zeiljacht heeft 2 masten, één van 16 meter en één van 13 meter. Met een hulpmotor
worden de havens aangedaan en de batterijen opgeladen.
Binnenkort worden de zeilen voor de eeÍste maal uitgetest in de haven van Brugge en tussen
april en mei 1995 wordt er koers gezet naar PoÍtugal.
Wij wensen Femand alvast een goede vaart toe!!

20
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Op maandag l5 augustus weÍden twee zusters van de kloostergemeenschap Sint-Vicentius van

Zuienkerke in het zonnetje gezet.

Zuster Pia en Zuster Marie-Paule vierden samen met de parochiegemeenschap en hun familie

tijdens de hoogmis van 10 uur hun gouden kloosterjubileum : 50 jaar zrster.
ZusteÍ Mrrie-Prule is geboren te Brugge op 28 okÍober 1913 en is op 29-jarige leeftijd in het

kloosteÍ gestapt. Ze gafeen tijdje les te Zuienkerke en te Oostnieuwkerke en werd daama

directrice van de school aldaar. Nu woont ze al enkelejaren samen met haar medezusters in de

kloostergemeenschap langs de Neuwe Steenweg te ZuienkeÍke.
ZusteÍ Pi, is geboren in Oostnieuwkerke dd.3 november 1922.1n l,942 llad ze inbij de

congregatie van de zusteÍs van Oostnieuwkerke, ze studeerde er voor kleuterleidst€r en ook
voor veÍpleegster, zodat ze na deze studies kon rondgaan voor het Wit-Gele Kruis.

I I
;

§§

fu1o- Zuster Pia (links) en Zuster Marie-Paule(rechts) tijdens hun gouden zusterjubileum

BGJG MEETKERKE VIERDE 65 JÀAR

Op 10 maaÍt 1929 weÍd de Bond der kroostrijke Gezinnen, afdeling Meetkerke, gesticht door
pastoor DeÍmaut. Burgemeester Vanneste werd erevoorzitter, Camiel Van Loocke voorzitter,
Hipoliet Willem ondervoorzitter en Edward Debrabander schrijver.De bond bestond toen in
totaal uit 14 personen.
Het jaar daarop was dit aantal reeds opgelopen tot 27.Het lidgeld bedroeg toen l0 fi., waa.van
2 fr. vooÍ de plaatselijke kas.In l93l werd een gemeentelijke toelage bekomen van 150 fr.
Het hoogst aantal leden voor de oorlog bedroeg 34 Het dieptepunt was 1949 met slechts 12

Ieden.

De heropleving kwam in 1950 toeÍl de verminderingskaart bij de spoorwegen werd iÍrgevoerd.
Momenteel telt de Mee*erkse Bond 78 aangesloten leden. Hierbij dient wel opgemerkt te
worden dat het Íiet meer alleen om koostrijke gezinnen gaat , maar om alle gezinnen.
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Hel bestuur kende in de loop der tijden ook een aantal veranderingen. Aanvankeltk bestond
het uitsluitend uit mannen; in 1979 waren de \Íouwen reeds fifty-fifty vertegenwoordigd en

momenteel zijn de vrouwen in de meerderheid.
Ook het aanbod naar de bevolking toe is gevoelig gewijzigd. Nu is er meer aandacht vooÍ
vormingsweÍk en kinderwelzijn. Voor het werkjaar'94 werd ook spoÍt,met tumeo voor
vrouwen en bewegen voor kleuters, en koken voor marmen in het programÍna opgenomen.
Door de intense werking van het ganse bestuur is de BGJG Meetke.ke uitgegroeid tot een

bloeiende vereniging.

Eelq vooÍzitter Greet Bombeke.
Marie Deloddere, Pedro Krömer,
Conny Lecompte, DiÍk Muylaert

secretaris futa Dhondt, en bestuursleden Camiel Wybo,
Adrienne Demaecker, Liliane Dobbelaere, Cecile Panon.

en Chris Colaert.

'tl 1l
I

MEMORANDLM ÀAN HET NIEI,'\À/E GEMEENTEBESTUUR. tsGJG

Vertegenwoordigers van de vier Zuienkerkse afdelingen van de Bond van Grote en Jonge
Gezinnen hebben de koppen bij elkaar gesstoken om naar aanleiding van de huidige
gemeenteraadsverkiezingen een memorandum op te stellen vooa de nieuwe bewindsploeg van
Groorzuienkerke.

Dit weÍkstuk is nu klaar en zal binnenkoÍt aan de nieuwverkozenen voorgelegd worden
Vanuit haar bezorgdheid om het welzijn van alle gezinnen binnen onze gemeenten Íekent de

Bond erop dat met haaÍ suggesties, wensen en voorstellen rekening gehouden zal woÍden.
De 375 gezinnen die lid zijn van de B G.J.G. van onze Zuienkerkse aftlelingen zullen in de
komende 6 jare. oren eo ogen openhouden en met aandacht toezien op de 'geziísdimensie'
in het toekomstige beleid van onze poldergemeente.
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Reeds 3 maal organiseerde de oudervereniging H.HaÍtschool
te MeetkeÍke een Kerst-avoÍrdmark in de dorpskom,
met sttgend succes.

De opbrengst ging telkens voor een grool deel naar een

ontwikkelingsproject in de derde wereld.
In 1993 kon de oudervereniging bijvoorbeeld een bedmg van 220.000,-4. overmaken aan een

project in Cameroen, waar Zuster Lieve Brusselle van MeetkeÍke werkzaam is.

Momenteel zijn in de dorpskom van Meetk€rke echter ingrijpende wegeniswerken aan de gaÍg
De oudervereniging kon van de aannemer niet de garantie krijgen dat de werken in de

dorpskom ver genoeg gevorderd zullen zijn om een volwaardige Kerstmarkt te organiseren
Tot haa. grote spijt heeft het bestuur van de oudervereniging daarom beslist ditjaar geen

Kerstmarkt te organiseren. Volgend jaar wil zij echter paÍaat staan om in een vemieuwde
dorpskom een Kerstmarkt'95 te organiseren met des te meer allure.

60 JARIGEN GE!'IERD

Op zaterdag I oktober 1994 kwamen de 60jarigen bijeen. Vooreerst was er een

eucharistieviering volledig in het latijn in de kerk van Houtave. Deze mis werd muzikaal
opgeluisterd door enkele zestigiarigen: Bode Agnes aan het orgel en Bode Juliaan,De
Scheemaecker Hedwige en de echtgenote van Vermeersch Andre zorgden voor de zang.
f)aarna r.r erd er rerder gerrerd rn't Smisje
Op de foto herkennen we Demeyere Yvonne, Verscheure Jeannine, Dupon Cecile, Bode
Agnes, Derudder René, Bode Juliaan. Kràmer Katharinq Missault DaniëI, Jacxsens Jeröme,
Meire EstheÍ, Allemeesch Roger, Coelus Gaston, Decloedt Alfons, VermeeÍsch André, De
Scheemaeker Hedwige, De Meulemeester Jer6me, Pintelon Bertrand, Gardin Maria,
Lambrecht Willy, Blomme Achiel en VandeÍijsse Christiane.
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De derde zuienkerkse fotofietszoektocht kende dit jaar een zeer ruime sportieve
belangstelling.Niet mindeÍ dan 109 fietsers namen deel om in een landelijk parcours de

genomen foto's op te sporen.
Een 25-tal deelnemers slaagden er zelfs in om alle 24 foto'sjuist te Íangschikken. De

schiftingsvraag besliste daarom over de juiste einduitslag.
Uitslag: I Marijke Dewulf, 2 Romain Dewulf, 3 Rik Gryp, 4 Sylvie Wille, 5 Tony E€tezone,
6 Nadine Wille, , 7 Wim Cools, 8 Edith Dekeyzer, 9 Ian Eetezone, 10 Ronny Van Belle,
I I Kun Defauw, 12 MaÍtin Coelus, 13 Romain Van tselle, 14 Caroline Elinck en 15 Marleeo
Caelenberghe
Op de bovenstaande foto herkennen we enkele prijswinnaars samen met de inrichters.

Op zateÍdag t0 decembeÍ 1994 om 20 U richt de Zuienkerkse Sportraad zijn 8e sportkwis in
bestaande uit 4 Íeeksen van 15 vragen en 3 praktische proeven.
Hierbij doen wij dan ook een beroep op de verenigingen om aan deze sportkwis deel te nemen

Iedere vereniging kan per ploeg minimum 3 en maximum 5 leden afriaardigen.

De kwis gaat door in de cafetaria en de sportzaal van de gemeenteschool te Zuienkerke en de

deelnameprijs bedraagt 200,-fÍ per ploeg. De verenigingen kunnen zich met meer dan één
ploeg inschrijven. Er zijn mooie geldprijzen te winnen die ten goede kunnen komen aan d€ kas
van uw vereniging.
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OPHALING OUD PAPIER

De ee$te voensilog van iedere maand wordt door de gemeentewerkmannen

het oude papier opgehaald.

Gelieve uw papier stevig samen te binden ofin een kartonnen doos te steken.

Kroonkurken liefst in een aparte ?ak-

O P H A I,I NG GRO F H U I S'AI L

Voor 1994 is er nog één datum vooÍzien voor de ophaling van grof huiswil nl.

DONDERDAG 24 NOVEMBER 1994.
Men dient voorafte bellen naar ha gemeentehuis ofnaar de technische dienst.

PeÍ rit betaalt U 500 frark.

OPHAI.ING SNOEIAFYAL

Het snoeiafual zal ditjaar nog driemaal worden opgehaald:
DONDERDAG 20 OKTOBER 1994

DONDERDAG 17 NO!'EÀ/ÍBER 1994
DONDERDAG 15 DECEMBER 1994

Deze ophaling is volledig gÍatis en U hoeft voorafniet te verwittigen.
Gelieve het snoeiafval op lengten van I meter samen te binden en aan de rooilijn
ter beschikkirg te stellen aan de groendienst van de gemeente.

MILIEU . MAZOUT INFO

Mag een mazouÍtank nog lechtstrceks ifi de grond ingeSyaven vorden?
Mag men in een walerwingebied nog een ondergrondse stookoliehouder pladísen?
Moet er rond een bovengrondse opsldglonk een ,rruur gemelseld worden?
Maakt men een orulerscheid tussen polyestertdnks en melalen lanks?
Moel een ondergrondse tank enkel- ofdubbelwandig zijn?
En hoe zil hel mel de dÍsldn^regels?

Om aan al deze vragen tegemoet te komen stelt de SYNDICALE KAMER VAN DE
WESTWAAMSE BRANDSTOFFENHANDELAARS een groen Milieu-Mazout
infonuÍmer teÍ uwer beschikking, zodat U snel en efficiënt informatie kunt inwinnen.
AaÍzel dus niet om gebÍuik te maken van dit groene nummer

lr 0800-16060

\ 
sratis
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KAPSALON
Dames
Heren
Kinderen

ZONNEBANK

Ef t^ll' Uaoot
SONJA VANDILLE

Oostend\e Sleetveg 1ó
8377 Meelkerke
ael. 050/31.61.66

Feestzaal
De Nieuwe

BLAUI,YE TOREN

huwelijken, kommuniefeesten, vergadeÍingen, rouwmaaltijden.
Eigen keuken! Ruime parking

BVBADECRAEMER ALLELOONWERKEN

*J.!!,'"!<.-oJl, !ry
Zaal voor alle gelegenleden tot 250 peÍsonen:

Zo de
beleggingsstrategie

Zo de bank
ln de KB{ondsenwaaier zit bestisteen betegging die

Van obligarjes over aandeten tot vastgoed.
Van Íegionale lol internationale spreiding.
Van éénmunl lot éenbeuísbeleggingen.
Prospeclus en rníormatie vindt u in elk Ka-kant@r

(REDIETEANK Tl]UIS B J DE EANK VAN HIEF,

ABB \ERZEKERT
VAN MENS TOI MENS

ABBÀ
,atr.r.ttnt.o

Verzekeringskantoor
llÍichel Beirens -Willems

Oostendsesteenweg 92
8377 Houtave - Zuienkerke
tel. 050/ 3l 97 39
fax. 050/ I I I I 5l
- Alle verzekeringen
- Hypothecaire leningen
- Auao Iitranciering

En vooral ecn vakbekwame service



OFFICIËtE MITSUBISHI -DEALER

GARAGE

L. CROMBEZ
BÍugsesleenwèg l0l - 8420 wenduine

Tel. 050/41 28 l3

"9" Y./4r-/t
Rudy en Nydia Demeulemeester-À/loerman

Driftweg 10

8377 Nieuwmunster (Wenduine)
Tel. 050/41 1218

Gesloten op woensdagavond en donderdag

Feestzaal - Tearoom met zonneterras

R. RABAEYS

mestkuikens met extra
brede borslen \-/à
te koop vanaf ,/ '\
4 weken Y,/
Oostendse Steenw"g zs L\
8377 Houtave - Tel. 050/3f 94 83

domeskopsolon

CDICO
de decker chontol

kerkslroot l8
8377 Zuienkerke
iel. 050/41 84 14

POTDERETECTRO
Romain Liebaert-Willaeri - HeeÍweo 20

Radio & TV technicus

OFFICIEEL DEALER: PHILIPS - LADEN

Eigen hersteldienst : tel. 050/32 03 80

OPEN

iedeÍe weÍkdaq van 17 uur - zateídag van I tol20 uuÍ

zondag van 8 lot 12 uuÍ

SCHRI]NWERKEN - KEUKENS
PVC - RAMEN - DEUREN - ROLLUIKEN

DIRK

VANTORRE.MAERTEN

Brugsesteenweg 1

8377 Nieuwmunster-Zuienkerke
TeL 050/41 89 63
Fax 050 / 42 85 32

A
MITSUBISHI

uloercn - Íai'encc
natuuÍ5tg3n

sitcn toontral . Plretrint

tel.050/4í 97 Oq



AKTIVITEITENKALENDER

utedag 22 detobeï 199í (vanaf 19 uuÍ) en zon.Iag 2j oktobet 199y' (vanaf 12 uur):

MOSSEL -ofHUTSEPOT souper -diner t.v.v. van de parochiale werken
paar : " De Bommel" Nieuwmunster
prrs . 350 fiank volwasseleí

150 Íiank kinderen
irllichtingen :Dmiell.^/issiaen tel.o5ol42.7o.63

Zuster Lu tel.050/41 . 19.94

zale lag 22 owober 199í.' stanavond vakadiegenoegens Zuienkerke in cafetaÍia
gemeenteschool

wijdag 28 oktober 199r'.' Quintusfuif JongeÍengroep in de gerneenteschool

dinsdog 1 nowrnbet en uoenulag 2 nowmbet rggy'. parochi€kerk Sint-Michiels 's namiddags

open van 14 tot 18 uur
woensdag 9 norembet & 23 aovember 1994: vormingswerk BGJG, aftleling Meetkerke

"AJs mijn kinderen scheiden" sponcentrum Meetkerke

maandag 14 november rrgy'.' gÍootoudersfeest in de gemeentelijke basisschool Zuienkerke
y'eekend 25-2G2 7 novernber 1991.wafe]6ak longeÍengÍoep
vij.lag 11 notember 199ír l0 uur in de parochiekerk Sint-Michiels plechtige gezongen

hoogmis t€Í nagedachtenis aan diegenen die hun leven hebben gegeven voor het vaderland

rrij.Itg 25 ,k»ember 199r.' worstenkaaÍing van "The A-team" in de cafetaria van de

gem€enteschool vanaf 19 uur.
z!,eralag 26 tk tember I99y'.' k:laaskaarting ingericht door het Polderpalet in de cafetaria van

de geme€Í[eschool vanaf 19 uur.

zorulag 27 aovembet I99r'.'groot ACW-CM sinteÍklaasfeest in de sportzaal van de

gemeenteschool

zondag I decernber 199r.' feest van de "Ruiters van de Vagewurhoeve"
10 uuÍ plechtig gezongen hoogmis en nadien zegening vaÍ de paaÍden en de kleine hui§dieren.

Daama feest voor de Ruiters van de Vagevuurhoeve.
vijdag 9 d.cembet l99y'. Bietenkopwandeling met nadien Hutsepot.
Aan beide aktiviteiten kan afzonderlijk deelgenomen worden- Vakantiegenoegens Zuienkerke

zaterdag 10 december I99íj 8e SpoÍtkwis ingeÍicht door de SpoÍtraad
P/odrsr cafetaria geme€nteschool Zuienkerke
aanrwng: 2O ut
dinsdag 27 dccember I99r.'KVLV nieuwmunster orgaoiseeÍt in de Bommel

Stemmige kerstviering, sfeervol geleid door Zuster Lu.
Nadien traktaat en Kerstboompluk.

nuotdag 1 6 jaauad 1995: I ste kookles in een lessenreeks van 4 in de Bommel

"HeeÍlÍke suddeeotjes" lesgeefster Mevr. Keereman
initiatief van KVLV Nieuwmunster

STUT]R ONS UW AKTIVITEITEN, WIJ PT'BLICEREN ZE GRATIS !! I

**,*t****t**t t***'* ***i!airr*I'tri*:i*tr*+**+*r,*'r*'rt***it
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AANNEMEFSBEDRIJF ASWEBO
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

tndustriePark - Drongen 26

9810 GENT

UIT SYMPETHE

I
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ÀBDIÍTIOE\IE TER DOEST
met de
MONI'MEMÀIJE SCHI'I'R
uit de XIIe eeuw
iets enigs in Europa

Domein
Teras &.zalen
Parking

Specialiteit van alle zeevruchten
en riviervis.

Hel bekend ribstuk "Ter Doest"
op houtvuur.

Speciale bereidingen van paling.

TISSEWEGE
Ter Doeststraat 4
8380 Brugge
050/54 40 82

Wuf
tt.W^ts 

ffiuegf t'

Iules Dendooven en Zonen


