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E
verzekert

Wijbieden u:
- alle veaeketingen
- hypothecairc leningen
- en voonleen vakbekwame setuice

verzekeringskantoor

]L

Michel Beirens - Willems
OOSTENDSESTEENWEG 92
8?7? HOUTAVE CzuienkeÍke)
TEL. (050) 31.e7.39
FAX',(OsO)31.11.51

BVBÀ STUDIEBUREÀU

IR. CH. LOBELLE

NIEIJ}IE SINI_ÀNNÀDREM, 4
82OO Bnqtge 2

IEL. 050/38 87 2I
Tn EFÀX. O5O/38 96 91

II'T]LTIDISCIPLINÀIR SÏTIDIEBT,,REÀU @SITCIII
rN 195a

OperÈare en Etrivate rderken - Rioof-
en rdegenisrderken - Dorps- en stdsre-
novatie - WaterbountertCige werken _

Urbanisatie - VerkaveljrEen _ Larrl_
schàpsarchitectuur - Àrchitectuur _

Stabilitëit - Geiraperd beton _ SF
ciale technieken - Topoqrafie - Com_

pirtertechnieken C. À.D.

Depanagedienst (ook met auto-aanhahgu,agen)

fatto «fuitao
Onderhoud en herstelling van alle merken.

LBswerlr. autovloeren voor leuring.
Lichten regelen\ CO regelen, kontrole rernmen
met reEtestbank.
Verhooo van Bosch hatteriien met 2 iaar
s:"u"rt. baÍiqr 20.- 35 Vatta Vhatat oq

| Ër.u"r'iirÏí"ïí íír,"í-río .puiir..li,'".'
lverkooo van Fina olien.

l]§9e' bediening met ultraEodern materiaal.

Tct Uw dienst van O8.30 tot 12OO en van
13.OO tot ISOO uur.

Beter
bii de bark

vmhier

Zaterdag tot 12.O0 uur.

BnUGGE O50l?t.sh.Ah



ZUIENKEnKE, april 1991

"Het Polderkrantje" wordt uitgegeven door bet college vèn Bulgemeèstèr en

Schepenen.

verantwoordelijke uitgever : Gerard De Vlieghere

Llndenhof 20

437'7 ZUIENKERKE

Ons adres : "Het Polderkrantje"
Kerkstraat 7'7

83'7'7 ZUTENKERKE

TEL : o5o/41 13 55

Het volgende Pofderkrantje verschijnt omstreeks 15 jul-i 199I. uiterste lnzenddatum

( voor o.a. artikefs en al(tiviteiten ) : I juli 1991 !

NUTf IGE TELEFOONNUMERS

RIJKSWACHT (Blankenberge)

BRANDWEER (De Haan)

ELECIRABEL - EBES (Blankenberge)

ELECTRÀBEL . ]NTERCOM (De Haan)

TCOFDVEL,D$]ACHIER J. DECLOEDT

GEMEENTEBESTUUR ZU]ENKËRKE

TECHNISCHE DIENST

.LoI of 41 1O 05

7aJ of 47 20 20

47 '79 34

na dlensturen : 059,/32 30 58

o59 /23 56 a7

na diensturen I 056/36 92 l)-

41 13 55

privé : 31 84 07

41 13 55

41 "15 11

OPENINGSUREN GEMEENTEHUIS

Het gemeentehuis van zuienkerke, gelegen ln de Kerkstraat 17, is iedera werkdag

open van B u 30 tot 12 u'Ir. De woensdagnaniddag is het gemeentehuis ook open van

12 u 30 tot 17 uur.
Het gemeentehuis zal gesfoten zijn op 1mei, 9 mei, 20 mei en 11 juli.

OPHALEN OUD PAP]ER

Op donderdag f6 mei 1991 is er een ophaling van oud papler. Pfaats u\,í oud papier

aan de voordeur of aan de slag.



OPHALEN GROF HUfSWIL

donderdag 30 MEÍ L991 is er een ophalingOp

Per

van grof huis!'uil.
gemeentehuis op het

I,Íanneer u Íets
nufiÍler 41 13 55.te geven hebt,

rit betaalt u

bel dan tijdÍg naar het

25o frank.

MUSKUSRATTEN

Het gemeentebestuur dringt er bil de bevolklng op aan dat al.le haarden van muskus-

ratten onmiddellijk zouden bekendgemaakt worden bil de technlsche dienst van de ge-

meente of op bet geÍneentehuis, zodat de nodlge maatregefen kunnen getroffen worden

voor het verdelgen met ofwel fuiken oflref klemmen. Te1. technísche dienst : 41 75 77,

te1. gemeentehuis : 41 13 55.

ÀUqJST MOENS ÏS PRÍNS KÀRNAVAL TE ZUTENKERKE

Reeds voor het t,eede naeenvolgende jaar regeert Prins August Moens over het nog prille
karnavalsgetieuren te zuienkerke

De karnavalisten dansgroep Meetkerke hield ook dit jaar zijn verkiezing

Àuqust kYeeg de LiLel toege!.,ezen.

Daarnaast werd het roosje Marijke Van Bel1egem, terwljl WiUy Boddin de

kreeg.
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utt de Eomoenromnó/
Op 20 februari 199f kwamen de gemeenteraadsleden saÍten om de klassÍeke àgenda van
belastlngen en begrotingen af te werken, De meeste belastingen bleven ongewlJzigd
met uitzondering van de opcentiemen op de onroerende voorhefflng f4m - de personen-

befasting 7 % - huisvullbelasting 2 OOO fr en de tweede verbtijven 17 O@ fr.
UIt de lange sliert begrotingen onthouden we vooraL dàt de gemeente I 306 182 fr
bijfegt voor de Kerkfabrieken l92O 673 tn gewone dienst en 385 5o9 in buitengewone

dienst) en 2 59a 813 voor het O.C.M.W.

De gemeentebegrotíng sluit af in de gemeenteraad met 67 721 918 ontvangsten en

67 648 016 in ultgaven, hetzij een batig saldo van 73 843.

Tn de geheime zitting lrerden de onderwijzeressen bil de gemeentefljke basisschoot,
mevr. Michèle Denys en mevr. Désiré Vande Vijvere benoemd in vast verband !
De gemeenteraad k!íam bijeen op 9 april l99f om het belangr:llkste punt van de sanering
van bet rioolstefsel in Meetkerke dorp - Fàze I goed te keuren. De N.V. Aquafin
heeft het inrners op zich genomen in Vlaanderen de afvalwaters te kollekteren, te
te vervoeren en te zuiveren en zal het rioleringsstelsel rn Meetkerke (deel DorgÀ,eg,

Rijkshreq 9 en Heerueg ) saneren. De raming bedraagt 19 484 469 fr ldaarvan U 448 c.36 fr
te laste van de N.V. Àquafin en 2 036 433 fr te laste van de gemeente.

Verder werd de eindafrekening goedgekeurd vàn de landboulrwegen deel À (I5 583 313 fr)
en de meerwerken ten bedrage van I 973 7OB fr.
De raad eindigde met een feestefijke noot : de heer Guintens werd vereremerkt net
het bronzen ereteken Laur:eaat van de Àrbeid.
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o/gemcru nicuus

ZAALVOÉTBÀL OPGERICHT

fn Café 't Boldershof werd de nieuwe formatie ,,De Boldershofboys,, gedoopt !
Het bestuur bestaat uit 6eert Meulemeester ( pennlrsmeester ) , cermain Matthys (secre_

taris), Patrick Van den Fontelne (voorzltter), Mike Louwagie (materiaalmeester ) ,

Hendrik Degryse (trainer) en Georges Noë.

De uitrusting bestaat uit rood, wit en een weinig geet. Op de truien zijn oc,k de

sponsers aangeduid n1. autohandel G. Meulerneester eo café Boldershof.
De dlpetltie stait vanaf de eerste week van september naar voordien worden tal van
oef enl,iedstri jden gepland.

De offié1e voorstelling zal geschieden op 31 augustus f991.
Vofgende spelers \derden gecontacteerd : Deryckere John, Verscheure Theo, Vanhaeren
Jeffry, Matthys Steve, Pittery Peter en Stefaan, Vandenabele Kurt, Decfoèdt peter,
Vanderbruggen Kr.istof en Yves, Devisch Marc, De Vlieghere Christophe, Bentein Franky
en touwagie Mike.

De schepen van sport wenst juI1ie een goede start en wees sportief jongens !

7e SPORTIVA IORNMT

Dit jaar wordt het afom bekend tornooi opnieuw lngericht te Meetkerke op zaterdag 22

en zondag 23 junl e.k.
Opnieuw worden 16 ploegen, ook van buiten onze provincie, \,rerwacht dner te shotten,
te zonnen r te eten en drinken en vooral om pret te maken.

De trveede dag van het tornooi worden vier Zuienkerkse wijkploeqen verwacht, vermoede-

lijk konende uit Houtave, Nieuwmunster en twee uit Zuienkèrke.
De verantwoordelijken van vorige jaren nemen best kontakt op met de sportschepen
Cuypers of bij inrichter F. Sanders.

NOG VOETBÀL ÏE },1EETKERKE

- Op 3 erl 4 augustus richt F.C. Verbandt uit Brugge vool de derde maal hun totnooi
io op het Sportcentrum;

- Op 15 en 17 auqustus doen de F.C. Breugelvrienden uit Br.rgge dit na.

- Oefenrlredstrijden kunnen vöór I september steeds ingericht r,iordeo te Meetkerke.
Hiervoor afspraak met H. Cuypers, l:el. 32 g) 72.



F.C. 1RÀNSPORT DE RESE UfT ZUIENKERKE

Pas

CÀT. B.

jaar gestart
Een groter

onder de nieu!', naam

sukses kan niet I

en reeds karnpioen in het Bedrtjsvoet-baf

De ploeg en het bestuur zijn destijds ontstaan uit F.C. zAM, St. Patrickcars en

Zuivefhandel LarÍlpo.

De sponser van de pfoeg is Gilbert De Rese uit Zuienkerke, de eigenaar van het

trànsportbedrijf. Het bestuur bestaat uit Pierre Provoost, Gaston Coelus, Camiel

Decloedt en Manu Vandijcke (trainer) .

fn de spelerskern treden vofgende spefers uit eigen gemeente aan : Marnix De Rese,

Martin Coelus, Lesly Bultinck, Rik Verburgh, Jan Vercaemst, Lode Vercaemst en Jan

Ruysschaert.

Voor de laatste wedstrijd, gespeeld tegen de Middenstand Knokke op het oflivier stadium,

trad onze ploeg fe1 gehandicapt aan. Gelukkig was de oogst binnen en !,ras de einduit-
s1a9 van gèen belang meer.

Ook mag gezegd worden dat F.C. Transport De Rese geprezen wordt voor een faire en

sprotieve ploeg.

Nogmaals proficiat en doe zo voort vol.gend jaar in een hogere categorre I



VÀIGNTTEGENOEGENS VOOR ROEMEN]É

Zopas overhàndigde Sonja Goethals namens Vakantiegenoegens Zuienkerke, en dit
orrler het waakzaine oog van voorzitter Romain Van 8e11e de chegue van 80.000 frank

aaÍr de heer Vandroemme.

Dit getd komt gedeeltelijk van verenigingen {38-050 fr.), van de kaasavond, en is
afgerond door Vakantlegenoegens ze1f.

WIE NEEMT DEEL AÀN DE I5e POLDERTROFEE ?

op 9 - 10 - ll of 12 MEr 1991 in café EOLDERSHoF.

? O O O O fr.ank prijzen en talrijke trofeeën voor ploegen van 3 personen.

(men kan ook individueel deefnemen )

cezien het grote aantaf deelnemers wordt er op een vastgesteld uul: gebold, dus

inschrijven vóór 28 april bii \''ERSCHEURE cÀRlos (tel, 050/4)..20.971

De derde leeftijd krijgt de kans te bollen op dinsdaq 7 mei om 17 È)r.
De jeugd bolt op woensdagnarniddag I mei.

Er is een afzonderlijk kampioenschap voor de " zuienkerkenaars " .

Tedere deelnemer-deelneemster ontvangt een prachtig à{eekleurig aandenken.

Maak dat je erbij bent !

De inrichters danken ook langs deze weg de talrijke personen die meehelpen tot
het succes van het inrichting.
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HULDE ÀAN BLOEDGEVERS

Tljdens het jaarlijks feestmaal op 9 maart 199I werden volqende bloedoevers
gehuldlgd:

Onlvingen een erkenteli.jkheidsdi pl oma voor 10 bloedgitten
Gabrielle Àlfemeersch, Rudy De Buck, Ro1ènd De Decker, Frank De Veirman, Victor
Demaecker, Patricia Helewaut, Marleen Keirse, Bernard Lucker, Ingrid persyn, ceert
Quintens, Frank Roose, Ronne Van Be11e, Maria Van Overschefde, Betty Vat"develde,
Nancy De Decker, Nicole De Sutter en Martine Devisch.

Ontvingen een decoratie voor 25 bfoedgiften
Stefaan Bossuyt, Elisabeth Brasseur, Romain Bu1tynck. Ronny Bultynck, Gaston Crabbe,
Carine De Decker, Elza Demaecker, Lisette Debrauwere, Maria Fevery, Hubert Vande_
waf]e, André Jurewytz en Vivianne tefevere.

Ontvingen een decoratie voor 40 bloedgiften
Michel Desaeyer, cilbert Kindt, Martin Storme, Monique Swaenepoel, iíil]y Tant en
Linda Verhelst.

Ontving een decoratie voor 60 bfoedgiften
Robert De Cock.

Ontvingen een decoratie voor 80 bloedgiften
Robert Buftynck, Roger tonnevilfe en Wilfy tónnevil]e.

Bedankirg voor het bereiken van de leeftijdsqrens als bloedgever: Henri Ta1loen
en Marie Luise Van Hove.



ZUSTER LU "PASIOR" TE NfEUML]NSTER

op 24 februari werd zuster Lu Jàcques officiëel aangesteld a1s "pastor" te
Nieui,orunster, in vervanging van de betreurde Roger De Pourcq.

De pèrochie van Nieur{,munster en het gemeentebestuur bezorgden haar een !íarm

onthaal.

Op de foto: Zuster Lu en haar tearÍgenoot pastoor Verduyn.

SCHOOLFEEST

De Vrije School van ZuÍenkerke, Nieuwe steenweg 96. stelt voor:
Op zoBlag 28 april 1991 vanaf 14 uur gaat in onze school een spetterend school-
feest door met o.a. "spe-L zonder grenzen".

De kinderen van de school brengen ook een schitterende show en in de vooravond

kunnen Íre genieten van een breughelfestijn , met worsten, kalfskop, heerlijke
ham en paté.

De opbrengst van het schooffeest gebruiken lrij het volgerde schooljaar voor het
bekostigen van feerrijke uitstapjes.
Van harte wèIkom op ons schoolfeest.

De ouders en leerkrachten -



SPEELPLEINWERKING " DE PIOETMS"

Gedurende de vakentie van 1 ju]l tot en met 30 auqustus 199f, wordt voor
de opvang gezorgd van de kinderen tussen 3 tot 12 jaar ( uitgezonderd
op donderdag 15 augustus ) .

PRILIS : - Kinderen van de gemeente Zuienkerke
75 frank per kind - 190 frànk voor 3 kinderen en meer.

- Kinderen van buiten de gemeente Groot - Zuienkerke
105 frank per. kind - 280 frank voor 3 kinderen en meer.

Iedere dag wordt elk kind opnieuw ingeschreven.
2 drankjes ( cofa, limonade, chocoladenelk, spa ) zijn in de prijs
inlregrepen.

OPVANG : cemeenteschool van Zuienkelke vanaf 7u30 tot q.run.

Sportcentrum Meetkerke vanaf 9u30.

VERTREK : Met de bus oÍn 9ul5 naàr Meetkerke.

ONTHÀAL : Gemeenteschoof Zuienkerke vanaf 17 uur tot 17u30.

Sportcentrum Meetkerke vanaf 16u30 tot I6u45.
celieve de kinderen niet af te halen zonder de beqeleidsters te
verwittigen.

MfDDÀGMAÀL : Lunchpakket meebrengen. Liefst voor elk kind een afzonderlijk
eetzakje.

SPEELKLEDIJ : Doe het kind kledij aan die tegen een stootje kan. Verloren
kledij kan altijd op het speelplein opgevtaègd \rorden, of
na de vakantie op het gemeentehuis. Genaàmtekende kleding_
stukken zijn gemakkefijker terug te bezorgen.

VERZEKERTNG : Er is een verzekering afgesloten voor burgerlijke aensprake_
lijkheid en lichamelijke ongevallen. Bij ongevallen of ver_
lrondingen worden de nodige maatrege.Ien geoomen eo de ouders
vewittigd. De verzekering geldt niet voor verloren of getro_
ken uurwerken, briuen, kledij.

ELEKTRTCITEITSPALEN

Landbouwers die wensen in het bezit te komen van enkele afgeschreven
elektriciteitspalen kunnen hun naam opgeven op het gemeentehuis
(teI. 41.13.55). Deze aanvragen zullen dan overgemaakt hDrden aan Electrabel,
die zal verwittigen Íranneer ze geleverd worden.



FÀMILlEI«ING NEIPY}.]CK-JOOSSENS

Mag ik zo vrij zijn onze vijfde faniliebijeenkomst te melden op zaterdag

27 april 1991 van de stamboom sebastiaan Neirynck, geboren te Meetkerke

op 22 januari 1847 en overleden te Brugge op 7 juli 1929, e' charlotte

Joossens, geboren te zuienkerke op I november 1848 en overleden te sint
Michiels (Brugge ) op 8 oktober 1915. Dit familiefeest gaat door' in de

geboorteplaats van Sebastiaan Neirynck: dat is dus te Meetkerke in feestzaal
,,Breughefhof", Oostendse Steenweg 9. Eerst is er om l? uur een Eucharistie-

viering in de o.L. vrouwkerk van Meetkerke, opgedragen door E'H' Dugardyn,

voor alle afgestorven familieleden, waartoe U a1len vriendelijk uitgeno'digd

\dordt. Met dit schrijven nodigen wij de nàkometingen uit van de broers en

de zusters van Sebastiaan Neirynck, dus de afstammelingen van zijn vader

Sebastiaan Nelrynck, geboren te Zuienkerke op 13 januari lB08 en overleden te

Meetkerke op 26 november l8B5 en moeder Sophie Lierman, geb)ren te Meetkerke

op 12 alaaruari 1812 en overleden te Meetkerke op I oktober 1888. A1 deze

familieleden zijn welkom op dit feest, mits voorinschriiving van 800 frank voor

de warme naaltijd en daarna gezellig samenzijn met disco. Men kan inschrijven

vóór woensdag 24 april 1991 door voornoeÍde som van 800 frànk te storten op

bankrekening 384-0263083-06 van de familiekring sebastiaèn Neirynck-Joossens

per adres: oÍner De Decker (kfeinzoon van Sebastiaan), Lindenlaan 24, 8400

Oostende, tel: 059/80.54.13 met vermelding: "familiefeest Neirynck-iloossens.

Namens de f amiliekring Neirynck-Joossens.

Oner De Decker

BUSREÍS ÀC]W - VAKÀNIIEGEI'JOEGNS

op 15 juni 199.1 gaan we op bedrijfsbezoek bij de neutronen, protonen, elektronen

en andere onen in de kerncentrale van Doe1.

Daar za1 men ons alles uitlegqen wat we ooit wilden weten rond kernenergie

en de toepassing ervan-

Inlichtingen: van Be1le RoÍa1n tel. 41,35.62

Prograinma:

07.00 uur: vertrek vanuit Zuienkerke

17-30 uur: Terug vanuit Antwerpen naar Zuienkerke

prils: 550 fr- per Persoon

reis en middagmaal ubegrePn -



- zondag 28 april l99f

- vrijdag 3 mei 1991 :

actiyileiïenkriletde r
: schoolfeest - vrije schoof-

Kaas en Breughefavond, ten voordele van de

Parochiale werken.

- zondao 6 mei 1991 : Vanaf 10 uur Prondelmarkt en Oude aÍÈachten n.a.v.
de Tireedaagse Voettocht.

- donderdag 9 mei, vriidaq l0 mei, zaterdag 11 mei, zondag 12 mei 1991:

15 e Poldertrofee in café Boldershof.

- zondaq 12 Ínel 1991: Jaarlijkse vissersbedevaar.t der Blankenbergse Vissers

naar Meetkerke.

vrijdag 17 mei tot dinsdag 2t mei 1991: vakantiegenoegens

Kampeerreekend te Meetkerke.

- zondaq 26 nei 1991: Schoolfeest C€meenteschool.

- zondag 2 juni f991: H. Sakramentsprocessie.

zaterdag 22 juni en,zondag 23 juni 1991: 7 e Sportiva Tornooi te Meetkerke.

'c»-8efiteGÍltG - r
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THEATER KLE]EM ZUIENKERKE

=iI
"Mlin dochter is een schat" oerd door vefen aanzien als het beste toneelstuk dat
Theater Kleiem ooit bracht. Een verzorgd decor en Íedereen in de ro1 waar het
personage zich thuis voelde - dat deed boÍnvo.Ile zalen schateren van het lachen.
Er werden lovende kritieken uitgebracht.

,IHEATER DE BOMMELAAR NIEUIIMUNSTER

lr
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Boínnelaars ult lJieukmunster brachten het lachsucces "Een kus
een regie van Marc Braet.
prima sti.rk dat telkens voor een volle zàal \rerd gespeeld!
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