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Als u zin heeft in een Mieleo

hmtubetu
met een kenner praten.

It[iele
Er is geen betere

DEtr<EI'ÍPE brzba.
Iíf f tI-E €rp.ec, i a. a. f_ za.a.L<
Brugse steenweg 55
B37O BLANEEIÍBERGE

tel :. O5O/4L.11-05
fax : O5O./42..94.76



ZUIENKERKE, april 1994

" Het Polderkrantje" wordt ultgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen.
Verantwoordelrke uÍgever : Gerard De Vlieghere

Lindenhof 20
8377 ZUIENKERKE

oN adÍes: " Het I'olderkrantje"
Kerkttraat 17
8377 Zuienke*e
te1 u5u l2 U..lE t,fl)t) t2_79 6ó

Het volgende polderkrantje verschrjnt omÍreeks 15 juli t994.
Uiterste nzenddatum ( voor o.a. aÍtikels en akiviteiten ) : I juli 1994.

NL"TTIGE TELEFOONNTr\íMERS

GEMÉENTEBESTUURZUIENKERKE 42.70.48or42.79.66

TECHNISCHE DIENST 41-75.77

O.C.M.W. 421s3B

HOOFDVELDWACHTER DECLOEDT 42]0.48
privé 3í.84.07RIJKSWACHT 1o1of 41.10.05

BRANDWEER (De Haan) 1OO oÍ 41.20.20

ELEKTRABEL (Blankenberge) 41.79.34
na de diensturen 059/34.04.'10

De woensdagnamiddag is het gemeentehuis eveneens open van I 2 .3 0 uur tot I 6 30 uur.
Andere namiddag€n is het gemeentehuis g€slotenlll

Het gemeentehuis zal eveneens gesloten ztn op de hiemavolgende data:
DONDERDAG 12 MEI
MAANDAC 23 MEI
MAANDAG II JULI

Het bevmdt zich tn het geme€ntehuis , KerkÍÍaat 17.
tel 050142.70.48

IOPENIT\CSI.r'REN CEMEENTEHTJIS I
Het gemeentehurs van Zuienkerke is iedere werkdag open van 9 uur tot 12 uur.

Het postkaÍtoor van Zuiankerke is iedere werkdag opei !?n I I uur tot I 2 uuÍ.



H€t huiswil wor& niet opgóaald op pinksterrnaandàg 23 mei 1994'

De ophaling voor Houtave, Meetkerke en Nieuwmunster gaat door op dinsdag

24 m€i 1994.

De ophalmg voor ZuiankèÍke gebeuÍt dan @ wotírsdag 25 mei 1994'

De verytichíe hxisrailmkkeh zijn te bekomen oP volgande adressql:

- gemeentdruis
- slagerij Herman
- Ip t Hoekíje
- Voedingswinlel Mana vandewalle, Kerkstraat 3, Zuiokerke
- t Winkèltje, Do€lhofstraat 55, Nieuwmunster

- De Nieuwe PoldeÍ ran Blankalberge
- Schepen Harri Cuypers, Dorpweg 24, Meetkerke

Kostprijs: 240 fr. per rol

OPIIALING OUD PAPIER

Elke eeríe woensdag lan de maand word door de gerneentewerkmannen het oud paPieÍ

opgehaald.
Gelieve uw papier stevig saÍra te binden of in een kaÍtoínen doos te steken.

KrooÍlkurken lièftt in aen apane doos.

OPHALING CROF HUISWIL

Er wor& e€n cphaling ràn grofhuisruil roorzien op de hiemavolgende data:

DONDERDAG 19 MEI 1994

DONDERDÀG 8 SEPTEMBER 1994

DONDERDAC 24 NOVEMBER 1994

Mql dient echter yoorÀf t! bellen naar het geme€ntehuis ofde technische dlenst.

Per rit Maalt U 500 ftank.

OPHALING KLEIN GEVAARLIJK AFVAL (KGA)

Op WOENSDAG 20 APRIL 1994 word te zui€Írkerke de milieubox opgdÉald door een

daarvoor arígestelde ophaaldieÍNt.
Evea teÍ herinnering: de milieuboxao mogeÍr Diet buit€n 8€plaatst worden.

Er wor& aangebeld door de firma. Indien er niemand aanwezig is de dag van de ophaling

woÍdt gelraagd de box afte le}€rar op de Technische Di€ílst van de gem€ente Zuielkerke

of eventu€el brj de buren.

Geliwe minstens I dag op vooÍhand kcntalc op te nem€n met het gemeentdtuis, irdieÍl U

KGA wenst mee te geven.
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OFFICIELE MITSUBISHI - DEAIER

GARAGE

L. CROMBEZ
Brugsesteenweg I 01, 8420 WENDUINE

(0s0) 4t 28.I t.

R.RABAEYS
mestkuikens met extra
brede borsten
te koop vanaf
4 weken

Oostendte Steehteeg 75

E377 Houta|e
tel.050/.11.94.8.1

/-4,---,í- )ïív,\\,,\Y
">' '! =z.ti<-l

dameskapsalon

CD[CO
de decker chantal
kerkstraat l8 - 8377 zuienkerke
telefoon 050/41 84 14

Restaurant

"9n ./nóh,/o/ -
Rudy en Nydia Demeulemeester - Moerman

Driftweg 1O
8377 Nieuwmunster (Wenduine)
Tel. (O5O) 41 12 tA

Gesloten op woensdagavond en donderdag
Feestzaal - Tearoom met zonneterras

Dirk
Vantorre-Maerten
Brugsesteenweg I
8377 Nieuwmunster-Zuienkerke
Tel. 050/41 89 63
Fax 050/42 85 32

Sc hrijnwerken, Keuke ns, P.V. C.,
Ramen, Deuren. Rolluiken

Rondin Liebae -W ae

Íadio& TV technicus
OFFICIEEI, DEALER : PHILIPS . LADEN

Eigen
hersteldienst
Telefoon
050/32 03 80

OPEN

ien.re seíidas Ízn 17 uuÍ

zalcrdag vs 8 tot 20 uur

7rrda8 van E !o1 12 uur

DEVI'CH GEERT

cigen loonraal. plà.aring

tel. 050 / kl.97 .09
hocktutr 20 8177 t{lEUWríUXtÍEt-ZUtExt(ERt(E



KAPSÀLON
Dames
Heren
Kinderen

ZONNEBANK

€,f teU- A"'aaor
SONJA VANDILLE

Oosíendte SteetMeg ló
8377 Meetke*e
tcl.050/31.61.66

Feestzaal
De Nieuwe

BLAUWE TOREN

Blankenberesesteenwe
Zaal voor alle gelegenheden tot 250 per§onen:

huwelijken, kommuniefeesten, vergadeÍingen, rouwmaaltijden

Eigen keukeÍr! Ruime Parking

B\tsADECRAEMER ALLELOONWERKEN

Zo de
beleggíngsstrategie

Zo de bank
ln de KB{ondsenwaaie I zil beslist een beleggLng die

van obliganes over aandelen lol vaslgoed

Van Íegionale lol inlernationalè spÍeiding.

Van éenmunl- toi éenbeursbeleggingen.

Prospèclus er rnro'mdne vrnol u in elk KB_kanloor

KBEOIETEAN( TI]UIS BiJ DE BANK VAN NIEF,

ABB \CRZEKERT
VAN MENS TOT MENS

ABBÀ

Verzekeringskantoor
Michel Beirens -Willems

Oostendsesteenweg 92

8377 Houtave - ZuienkeÍke
tel. 050/ ll 97 19

fax. 050/ I I I I 51

-_Alle veÍz ekeringen
- Hypothecaire lenirgen
- Auto frnanciering

f,n voorrl een vakbekwame seÍice



MUSKUSR{TTEN

Het gemeentebestuur díngt er bU de bevolking op aan dat alle haarden van muskusratteÍl
onmiddelllk zouden bekendgemaak worden b[ de technische dienst van de gemeente ofop h€t
geme€ntehuis, zodat de nodige maatregelen kunnen getroffen worden voor het verdelge, .

tel technrsche dienst I 41 75 77
tel gemeentehuls : 4) 7Q.48

Zoals vorig jaar moet er door de landbouwers opnieuw een oppervlake-aangifte gebeuren m
het kader van het hervormd Gemeenschappelijk landbouwboleid.
Tenemde de landbouwers hierbu te helpen, zullen de topograflsche kaaÍten ter beschikkrng liggor
in hd POLITIEKANTOOR van Zuienkerke, waar men ze kan kopièren.

Het basisdokument van het Voorontwer? Strukuurplan Kustzone, opgemaak door het
Westvlaams Ekonomsch StudiebuÍeau- Februari t 994 ligt ter inzage op het gemeentehuls
tUdeos de kartooruren.
Dit dokument is te verknjgen bt de pro\ancie voor de prrjs van 650 fi./ exemplaar.
Van het basisdocument is een bevattelUke brochure gemaak waarur ha voorontweÍp sfukuur-
plan op een bondige en meer aanschouwelijke wijze woÍ& samengevat.
Deze brochure " Een toekomí\4sie voor de Kustzone,, is te bekomen bÍ de provincie tegen
300 fÍ /exemplaar
Op 6 JUNI woÍdt door het gemeentebestuur een lokale mformatle- en inspraakvergadering
gehoudeÍr m samenwerkng met het provinciebeíuuÍ en het Westvlaams Economisch Studie-
bnÍea'r, n de caletana vdn de geneenteschool om 19.30 u)r.

Momenteel ondergaat de landbouw grondige wlzigmgen. Ook onze plaatseluke landbouw konlt
daar niet aan onderuit.
Heel wat bedrijven hebben geen opvolger en worden opgesloÍpt door nietlandbouwers.
DaaÍdoor krijgen we op onze gemeente, die toch een landelijke gemeente is, meer en meer een
bevolkmg die nog wernig kontakt heefl met de landbouwer en misschien ook minder weet wat
er ln de landbouw bezig is. Heel wat nieuwe gezinnen komen zlch hier veÍigen omdat ze de
Íilte en è rust opzoeken. Ze genieten van de streek en van de uleestrektheid nan de open
vlake. Van de mooie allers en de weideÍt m lente en zomer ktumen ze meegenieten.
Beseffen ze wel degglijk dat dit het werk en de prestatie is, die hen door de Iandbouwer aan_
gereik wordt!!
Daarom willen de Agrawor:wen van K.V.L.V toch wel even de aàndacht vestigen dat de
lardbouw toch de basis is voor het nstandhouden van de open ruimten.Zonderiandbouw zou
onze streek er heel andeÍs uitziem.
Maar om aar landbouw te kunnen doen, moet er ook rekenurg gehouden worden m€t het feit
dat er íoÍende elementen zijn eigen aall de landbouw.
Daarom wagor de Agrawouwen dat de bevolklng daar legnp zou voor opbrengan.

l



BIBLIOTHEEKNIETJWS

Voor de maand januaÍi werden volgende resultatm geboekti

mschrijvingen

uíleningen

Voor de maand Íebruari:
mschnjvingen

uitledngen

Voor de Íuand masrtt
inschrijvugen

uitleningen

jeugd 6

volwassenen 9
jeugd 914
volwassenen 252

jeugd
volwassenen
jeugd

volwassenen

jeugd

jeugd

6
5

e09
259

2
3

9E2
3t4

W I S WERK INFORMATIE SYSTEEM

De Vlaamse Dieflsl voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (Y.D.A.B.) startre onlangs

me! een geautomelis€crd zellbedieningssysleem voor vecatures. Een weÍkzo€kalde kan voor_

taan even gemakkelijk vacatures op!Íagen als geld aftalen via e€n banl€utoinaat.

Wie W.L S.raa$leegt, kan zelf uit duizenden wije Jobs, in behandeling bij de V D.A.B.-
arbeidsbemiddelurg, op een vlfr€ en gebruikswiqldeltke ÍnanieÍ zijn keuze maken. De werk-

zoekende kan zijn selectie lanurt verschillende urralshoeken opbouwen: !1à h€t beroeP, 1,1a

de vereiíe studies evaals via rcgio.

Op elke plaats waar een terminal staat, kunnen slle sctuele vacatures van gans Vlranderen worden

geraadpleegd.

De werkgever kan bij het melden van een wcature kièzefl tussen 2 formules:

de "open formule" en de "geslotcn formulc",
Bij de open formule worden naam €n adrcs van de weÍkgever afgednrk zodat m deze gevallen

de werkzoekende onmrddellijk kan solliciteren via de beschreven procedure.

Bij gesldeo vacatures zijn de coórdinatÉn ran de werkgever niet vermeld. De arbeidsbemrddelaar

dod hieÍ een voorselectie en gaat o.a. na of de kandidaat wel degelijk in aanmeÍking koÍnt voor de

Job.

Door deze nieuwe voÍm van b€middelmg zal de waaS- ert aanbodzijde op de arbeidsmark beter

op elkaar worden afgestemd. Zowel werkzoekende als werkgever zullen er bder lan worden.
De werkzoekende kijgt toegang tot alle vacaÍrres in het beíand en l(an zelf selecteren- De werk-
gever kan zrjn lacatuÍes op een ruime schaal gratis !€ÍspÍeideÍr en kijgt snel gemotiveerde

sollicitaÍten oveÍ de vloer.

Met dit syí€em hoopt de V.D A.B.een grcer marktrÍeik en -impac{, een koÍtere looptijd ran
de vacatures, een lagere drempel en een betere dienstverlening te realiseren.
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TeVeWEST

Om de dien§veÍlenrng te verruimen werk Tevewest momeoteel aan de aanpasshg van het
eigen kabelnet. Tegen einde 1996 zal dan overal 450 MHz beschikbaar zÍn, tegenover 300 MHz nu.

TeVeW€Í beoogt hiermee in de toekomí aan haar abonne€s nog meeÍ zÉÍders an nieuwe di€nsien
te kunnen aanbieden
Da?rom ook, wanneer uzelfde aanloop van een tel€visietoeíel oveÍweegt; waag er dan én met
efi bÍeedband of een "h)perband tuner" Ma een breedband of een hyperband ttmeÍ dtwngt U
probleemloos alle Tv-programrna's bo\7en de 300 MHz.

l: ! toevoeging vanaf 2l februari van Arte en Filmnet Moue Chamel aan het progràmma-aanbd
bij Tevewest, heeft enkele aanpassingen noodzakehjk geÍnaal1. De volledige, aangepaste frekweÍtie-
l{st, vind U hiema.

ÍEvElrEÍfio(lEaurr lfi
gsldig vanaÍ 21 Í€b.uari 1994

TELEvtStEPRoGBAMM 's RÀoloPFoGB MMA'S

ZendeÍ MHZ Zendet MHz

ARTE
NEDERLANDl
NEOERLAND2
FR3
MOZAIEK
AFID
zoF
FILMNET MOVIE CHANNEL
RTL.TVI
WM
BRTN TV2
NEDERLAND 3
BRTN TV.I
FILMNET PLU§
RTBF 1

BBC 1

BBC 2
CNN
ÉUFIOSPORT
TFí

tc
TVE
FOCUS
ITV

44.25
55.25
63.25

1U.2s
142.25
1s0.25

'166.25

175.25
152.25
149.25
196.2s
203.25
210.25
217,25
226.2s
234.25
242.2s
250.2s
254.25
266,.25
273.25
24O.25
247.25
294.2s

NEDERLAND RADIO 2
NEDERLAND RADIO 4
NÉDERLAND RADIO 3
TETEMDIO 2
TELERADIO 1

BRÍN RADIO 1

BRTN RADIO 2 (W,VL,)

BRTN RADIO 3
STUDIO BRUSSEL
NEOERLAND RADIO 1

BRTN RADIO DONNA
ABC WORLD SERVICE
WOR 3
FITBF RADIO 1

RTBF RADIO 21
RÍBF FADIO 2
RTBF MDIO 3
FBANCE CULTUBE
FMNCE MUSIQUE
FREOUENCE NORD
FRANCE INÍER
BBC RADIO ,
BRTN RADIO 2 (O.VL)

a7,6
8A.1
84.5
89.'l
89.9
90.6
9Í. í
9'1.5
92.1
92.9
93.6
94. Í
94.5
95.1
95.9
96.6

97.5
98.1
98.9
99.6

100.5
101.7

O T€ orÍv.ng6 hrts ahonÉm€rÍ s de.odq.
lríoratÉ, ahonÈfrèni 6 sioÍing€n : (@) 71 6 53 53.

(1 AIIà lia er6ÉÈiim Ocl€rÈ€ (op Pl@0.
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VERXEf,R

Sedert I april 1994 is het ééniotningsveÍkeer van kràcht in de KeÍkstraat.

Enkel de rijnchimg !1an Oost naar w€sr is toegelatlo.

Voor fietsers zijn de beide richtingen rcg steods toëgel.tlo.

VERLOREN

Boodsóappengeld met een daaÍbljHrorerd Mschappeabriete.
Af te hal€n op hd buÍeel van de hooftlveldwaóter.

AIT DE GEMEENTERAAD

VERGADERING 24 FEBRUARI 1994

De gemeeÍteràad heeft op 24 fÉbruari 1994 h.t lolgarde goedgekeurd:

besluil vrn dc kcrkÍard Sirt -BaÉholomcus Nieuwmun.t.r !"an 6/7/93 Hleff€nde:
a) de eleknsche urstallatie van de keÍl te vemieuwm

raming: 255.034 Fr. BTW inclusief
b) ds eleldrische amatur€n te lerr/angm

raming: 200.000 Fr. BTW inclusief

besluit vln dc keÍkt .d Siat-Bríholomeus Nieuwmurlter }àn 2ll1/94 b€treftÍrde:
- afbraak i€n de krotwoning gèlega te Nieuwmuster, Doelhofstrax 37

- hd stukje gÍmd aan te kop€n uit de tuin r.an de aangeoz€nda pastorie, gelegeíl

Doelhofstmat 37, gÍod 135 íl2
- akkoord te gaan om twee wcniDseo te bouwdl
- de uitSa!€ te financiercn, d*ls ma eigm middelerq deels met e(Íl lening aan tÉ gaan door het

geÍne€Ítekuur lan Zui€nkeíke

De gerneqtteraad keurt het ondergronds brengen vrtr de Opcnblrc Verlichting (O9, L,rg-
spaííing (LS) en TV leidinger ir dc llorpweg tc M€€tkeÍk , fazÉ 2 goed.

KosQrijs:
Ls-net: 1.496.050 Fr. waarvEn 1.3t6.961 Fr. teo lasie !àn lrnewo

179.0E9 FÍ. tao laste van dè gpmeate

Ov-ftt: 1.5 86.752 Fr.t{n la$e ran de geme€rÍe

Tv-net: 7l l.E3l Fr.waarvall 624.I07 FÍ. teD laste }en Tv-west
t7.724 Fr. t€n last€ !"an de ggmgerÍE

Totaal ten lasle l"aD de gemeeÍter 1.853.565 Fr.

De gerne€ÍÍeraad DeeÍnt kennis !!n de inwerkirghrding van het I.M.V.W. peÍ 0l/0U93
Tariefwater + aboÍmemeÍtsgeld per Ull94 : bekrachtiging collegebesluit dd.24lt/94
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De Raad van State heeft in zitting van 25 januan I 994 besloten afstand toe te wijzen \ran het
geding dat de TlvÍVW had aangespannen tegan de miniíeriéle belslissing houdade
goedkeuring stichting I.M.V.W.
Daardoor is de IMVW feitèlijk gesticht cp l/l/93.
Door de extÍa heffing van het Waalse Geweí va! 3 Fr. per m3 water, heeft ha
directie.omité van IlvfVlV b€slotÉÍ deze 3 Fr. door tr rck€nen in de prijs ran ean m3 water.
DaardooÍ koÍnt deze vooÍ Zuiq*eÍke op 45 FÍ. in plaats wn 42 Fr.
Het is de gemearte eclÍer toegelaten Íistomo's te verl€nen.
DooÍdat de richQfljs m hd dircctie€omite voorlopig bepaald word op 3li F/. pe n3 wd'tet 6t
1.100 I'r. abonnem€ntsgèI4 h€€ft het College van BuÍgpm€éstrr en Sch€p€ílar bÍ
hoogdringendheid beslota 'anaf UU94 volgeíde tarieveo te hant€ren;
prijs water 38 Fr./m3 ip.v. 45 Fr.
prijs abonnement Ll00 Fr. i.p.v. 1.200 Fr.
Deze tariefrerminderingen zijn mogelÍk, círder meer omdat IMVW etil gegarandeeÍd divid€nd
verzekert.

In de Beheime zitting werd de heer Patrick Va, deÍr Fonteyne benoemd in vast lEÍband tot
milieuambteflaar per I april 1994

GEMEENTERAAD 24 MAÀRT 1994

De gemeenteràad kwàm bijeel op 24 maàÍt 1994 àl keurde na een drietal interyellaties,
volgende punten goed.

I ) Moderniseren LS en Ov-netten in de wijk VegeiruÍ.
De gemeenteraad keuÍ de modemisering !"n de LS en Ov-netten ut de wijk Vagewur goed.
Geraamde kosi:rijs:

elekriciteit ov
totaal àandeelgemeqÍe aandeel gemeerte

l,eembergíraat m 1.500.962 182.239 720.484 btw inct.
stuk Vageluurstraat
t eeglandstraat en I .145 127 233 .E47 50 L3 1 9 btw incl.
stuk VagewuÍstraat
Lettenburgstraat 805.963 124.651 380.519 btw mcl.
Weimanstraat en stuk 333-996 160.578 5l1.O3O btw incl;,
Vage\4rurstraat

705.315 2 113.352 btw incl

Totaal ten laste r/an de gemeente : 2.814.667 frank

2) L€[ing herbouwe[ en restxurstie bÍug Ooster- en W6temiéuw*eg.
De gemeenteraad k€urt e€n lening goed ten bedrage van + t OO OO0 Íian} voor ha gemeentelijk
aandeel m het herbouwen en restauÍatie va4 de bÍug Ooíemieuwweg en Westemieu*,\tr .

3) Àríkoop Schoolbus
In uitvoering van de geÍne€nteraadsbeslissing wn 28/6/93 houdende aankoop lan de gururing
niet geschieden vermits ge€n enkele ran de in aanmerkiag kommdo leveranciers de oÍfeÍte
heeft ingediend conforÍn het lastenboek.

,7



Derhalve ls het aangewezen een nieuwe aanbesteding uit te voeren

Ha college opteert in dat verband voor e€n Mercedes 6l I TD zodat het last€nboek enigszins

dient aangepast.

llaning: 3 8011.000 Írank

Na de zrttmg werd de heeÍ Wilty Marten§, schoolhoofd van de gemeenteschool gevlerd

teÍ gelegenheid van zín oppensioen§ellmg

+a
rï 'lq

rI
lrr

,

I

I

a

,t 1:
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SC}{]LDER . EN DEKORATIEBEDRIJF

BRAEM HERMAN

Weimanstraaí l7
8377 Zuienkerke
telifax: 050,'31 26 28

- schilder- en behangwerken
- spuiten van meerkleurige afweÍking op wanden
- plaatsen van vloerbekleding en laminaat parket
- plaatsen goÍdrnen

*,, x GRATIS ADVIES ***

WIJ ZIJN ER

EIKE DAG

VOOR U
lmewo-Electrobel

stoot kloor
om u le helpen.

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

IMEWO.EI.ECTRAAEL
Nlonrendienrt Bldnk6nberg!

l(oninginlod. ól
8370 Blonkénbèrge
Tel. O5O/41.79.34

&
Ítlouro%



bjj elk fijn

banketeebak waaÍonde.
- JAYANAlS
- MISÍ:MB1.E
- TIR4MISU

ook keuze uil gevarieeÍd

daaÍom in volle vertrouwen naaÍ

BROOD EN BANKETBAKKERIJ

KEERSEBILCKM.
DORPSPLETN 4 DT,DZELE TEL O5O/59.9I.88

men besrelt aan huis

Prtvó - lndustrta. Op.nbaÍ! dlanían
Groné & waganltwaítan
A6Íuk- & tlolarlnglwtakan

NIVELERING Mí LASER III
Aaní.rEf,í v.n opíinan & 9ubnq3
L.v3.d v.n taalurÉ. - .inpLntncan
Pl&Gó van 6aÉbdl. B,rlan & q1rr5

BEENHOUWERTJ LUC
kerkstraat 247, blankenberge tel.41 7295

I ste keuze RUNDS-, VARKENS-,
KAI-FS- en LAMSVLEES
Extra malse PAARDEFILET PtJR

Uitgebreid assortiment van

Dagelijks vanaf I I u30
WARME DAGSCHOTELS

(175 fÍ./stuk)
in microgolf bestande borden

Folder in de winkel met de

FIJNÉ VLEESWAREN en KAZEN menu's voor een week
Ruime keuze van óereide gerechten zoals
s I ove r U, gou las h, spaghe t í i,
vol-a u-vent, t itlooÍ meÍ hesp

PROT'|I'EER VAN ONZE WEKELIJKS TERUGKERLNDE REKLAMES
MAANDAG= DINSDAG= WOENSDAG =
hamburgerdag gehall&worstendag Schnitzeldag
(diverse soorten) (diverse soorten)

4 kopen : + I gratis I75 ti /kg aan stuntpÍijzen
ookWinkel elke van 8 tot 12.30 uur eÍ van 13.30 tot 19 uur

Wekeliikse nrst middae en donderd



RONDOM ZUIENKERKE

TENTOONSTELLING ZUIENKERKSE KUNSTENAARS

De gemeentelUke kultuurraad orgamseert van 30 april tot en met I mei 1994 in het gemeentehuls

van Zuienlerke een tentoonstelling van ZuienkeÍkse kuníenaars.
Nàdme Verwumen, Koen Scherpereel, Luc Jacob, Wyns en Wies exposeren iÍ de raadzaal efl in

de gang van het geme€ntehuis.

lnkom is gratis.

Op de foto eÍkennm we erilele kuníenaars samen met de Schepen van Kultuur en een lid van de
kultuuÍaad.

f

PRONDELMARKT

Het is een jarenlange tradrtie dat Zuienkerke akief meeweÍlt aan de Tweedaagse Vo€ttocht
van Blankenberge
Voor de 8ste Ínaal oÍganiseren het FeeÍcomité, de Sportmad en het Cemeeiteb€íuur een

PRONDELMARKT ql OUDE AMBACHTENMARKT,
Al wie tweedàandswaren, oude rommel of curiosa wrl verkopen kan dat oF, zondag I mei I 994
m de doÍpskom van Zuienkerke.
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Men kan zich vooraf mschnlven brj "Prondelmarkl Zu,enkerke" p.a Kerkíraat l7 te 8377

Zuionkerke.
Per standplaats van 6m2 betaalt u 300 fiank
Gezien de enorme publieke belangstelllig van vorige raren, is het aangeraden zo vlug mogelijk

m te schnjven, daar de plaatsen beperk zijn

DE NIEUWE STEENWEG

Warmeer U dit polderkÍantJe leest, zullen de werken langs de Nieuwe Steenweg af zijn

Het heeli 200 werkdagen gekoí, heel wat zweet, modder en gesakkeÍ, doch het Íesultaat

mag gezien worden een mooi aangeklede 'dwars door Zuienkerke' met kleurige wegbedekking.

straatmeubilarr, groen en met vooÍal veel aandacht voor de verkeersveiligherd

De officiele ÍlgebruikEme wordt naar goede ZuienkeÍkse tÍaditte utgebíeid geuerd op

VRIJDAG 6 MEI 1994. vanaf l7 UUR
Naast de officièle to€spraken wordt rutm aandacht besteed aan het ludieke voordracht.

wagenspel, speelse gÍoep met ondeugende belleman. inhuldiging van het monument. een bU-

zondere gast, taptoe op de tonen van de kon,nkluke fanfare " De Kunst is ons vermaak" uit Rollegem-

Kapelle m voor de eerste Ínaal m de geschledenlsvan onze gemeente, een avondmaÍk, ngencht dooÍ de

jonge marktkramers wn Belgie

Zoíg ervoor dat u eÍ vaÍaÍ I 7 uur bij ttent' om brj een natle en een drooge te genieten van een

onvergetelljke avond

BLOEDCEVERS ZUIENKER(E

Op de foto erkennen we voorzitster Jeannine SamUÍ samen met de gelauwerde blo€dgeveÍs

l{l
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De sportzaal zat gezellig vol met zo'n klene 200 deelnemeÍs aan hstjaarlukse souper ran de

VriendenkÍríg der Bloedgevers van Zurenkerke.
Meer dan de helft van de vereÍemerken ging in op de uitnodigÍlg tot gratis deelname aan het

feestmaal.

Op I 5 maart ging de eerste blo€dinzamelng vooÍ I 994 door: er boden zich pÍecies 200 donoÍen

aan.

"FocLrs" was er om opnamen te íraken die moeten btdragen tot het bevorderen van ha bloed-
geven in onze regio.
We hopen dat dit ulitiatief zijn vruchten zal afirr'erpen

voorzrtster Jeannine sarmjn

Ontingen een erkenrel\kheidsdiploru wor l0 bloedgiíten.
Bombeke Margareta, De Deckere Eric, D'Hondt Marc, Deklerck Veronique, De Vriendt lnge,
Hollevoet Manme, Nrhout Lucia, Pemeel Antorie, Ponjaert WemeÍ, Roose Philippe, Storme
Dominique, Tavemieí Romain,VgÍheye Veerle, VeÍpoort Frida.

()nttingen een bronzen ligpenning 'De Pelikaan' nor 25 bhAdgiÍten
Bultinck Mamick, Demotd Iagrid, De Pre Simorue, Deuulf Afireke, Montelme Yolande,

Qumtens Koen, RerÍy Albert, Van Belle CoÍny, Van dàl Fontelme Patrick, Vaflderostyne Eddy,

Van Royen FÍeddy, Van Vooren MicÀel, VeÍrrelst Peter.

()ntvíngen een e enlelijkheidsmedaille wh de bloetlgever met brunzen kenteken van 40 bloedgiíren
Bruldinckx Freddy, De Decker Dirk, De Geaer Rene, Huys Robert, Strubbe Gilbert, Vanbesien
Leo. Van Eeghem Medard, Van Roose Angele.

Ohttingen een efiehtelijhhei4smedaille van de bloedgeter ma ilreren *enteken van 60 bloedgiÍten,
Cur?ers Henri, Delwiche Joseph, Laporte Paul, Samrn Jearll.rne.

Ontving een erkehlelijLheidsmedaille van de bloedgo^er met gouden *entehen »oor E0 bloedgifiea,
Deloddere Medard

Onling de meloille van tterdienste wn de bloe.lgeeo met gouden palmen en ilveren kerlehen
voot 120 bloedgiJien,
Coethals GrlbeÍ

Onbingen een speciaal aandenken voor de'65jurigen".
E.H Sioen Henri, Demeulemeester Marcel, De WulfGeorges, Verheye Jozef, De CaesÍecker
Martha.

S.DE BIE].INÀLE VOOR AMATEUR.KI]NSTSCHILDERS

In samenweÍking met het Stadsbestuur van Oostende organiseert Tevewest-Electrabel vooÍ de
negende maak een blennale voor aÍrateur-kunstsch ders
Deze biennale staat open voor de inwoners van alle gemeenten aangeslcten bii de lntercommunale
MaatschappU Tevewest per I januari 1994.
Voor de leeftijdsgroep van I5 tot 25 jaaí woÍdt een tleÍna opgelegd nl. MÍLIEU.
De uschrUvingsformulreren en de voorwaarden tot deelneming zijn te verkrijgen op het gemeentàuis.

II



TONEEL TE ZUIENKERKE

KLI'IEN MC'I' BOI(SKAMPIOtrN

Voor de tiende maal reeds, zorgde het toneelgezelschap Klerem voor een gezonde brok kulturele
ontspannlng mel de nodige dosis humor.
Klerem bracht ditJaar #n van zijn beste opvoenngen op de planken met het stuk "De Bokskampioen".
De regie lag opnreuw ur handen wn Me!Í Lut Quntens en de spelersgroep bestond drt jaar urt I I
leden:nl. HubeÍt Vandewalle, Agnes Bode, Walter Franco, ChristEne Declerck, Nicole
Vandenbossche, Herman Van Kenebrouck, Randy De Vlieghe, Delphine Decrock, Frans Vanleene.
Jenny Goethals en Wrlly Proot

MERKWAÀRDIGE TONEELOPVOERING BIJ DE BO}IMELAARS

Lrcht en duistemis z,Jn twee begnppen dre wel enigz[rs veMarrend overkwamen btj de Nteuw_

muníerse Bontnelaars Deze toneelgroep zocht het dit Jaar in een wat moeiltker genre nl
de komrsche thriller
Ze slaagden schter met bno in dit opzet en bewezen ook dit genre succesvol aan te kunnen

De regre lag opnieuw ur handen van Mark Braet en de groep spelers bestond uit Bemard Lucker,

Paul Eniaer. Carmen vanderbeke, Mireille Wieland, Mreke V[arrannes, Paul Salens, GeeÍ! Quntens
en Danlel Í\fisslaen.

12
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GEMEENTESCHOOL ZUIENKERKE

SCHOOLTEEST

Op zondag 24 april 1994 organisee.t de ZurenkeÍkse gemeenteschool haarjaarhJkse schoolfeest.
De deuren gaan open om 14 uur en dan wordt de stan gegeven voor de volksspelen.
Te 15 uur wordt dan een AQUÀSHOW door de leerlngen gebracht.

Vanaf 16 uur : volksspelen, raadspel, rad der fortuin, ratjesspel en gezellg samenzijn.
Te I 7 uur gaan de ballomen de lucht in en later worden de winnaars van de volksspelen en van
ha raadspel bekendgemaak
Alle rnkomsten komen ten goede aan de school en de leerlmgen.

ROf,1'ELDAC

ln samenweÍking met het gemeentebestuur van Zuienkerke, ncht de gemeenteschool voor al de
krnderen van zes tot twaalfjaar van Groot-Zuienkerke een roefeldag in op zate lag 25 juni van

Roefeldag betekent vooÍ deleugd even mogen proeven van de wereld van de volwassenen.
Voor ankele uren de werkomgeving, plaatsen bezoeken dle ze anders niet mogen betreden, met
de handan bezig zrjn en even mogen 'genieten' van bepaalde beroepen.

13
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Nu worden er medew€rkers gezocht die dit willen helpen realiseren . Een roefeldag gaat sedert
een aantal jaren Íeeds in heel wat gemeentqr dooÍ.

WIE WIL MEEWERKEN , GELIEVE ZIJN NÀÀM OP TE GEVEN BIJ
JOEL BOUSSEMAERE tel.

tel
41.84.30
35.66.87

BOND GROTE EN JONGE CEZINNEN AFDELING MEETKERKE

De Bond van GÍote en Jonge Gezinnen afdeling Meetkerke is vanaf6 apnl 1994 gestaÍt met een
reeks van 8 lessen " TURNEN VOOR VROUWEN".
Deze lessenreeks vindt plaats in het SportcaÍrum van Me€tkeÍke telkens op woensdag van 19.30
tot 20.30 uur.
De prrs bedraagt 500 frank voor 8 lessen (in deze prrjs is t25 fr. verzekering iÍbegrepen).

In april-meiwordt er m samenspraak met de drie andere GÍoot-Zuienkerkse afdelmgen gewerk rond
het thema " Gemeentelijk Gezinsbeleid", dit naar aanleiding van de komende gèmeenteraadsver-
kiezingen in oktober '94.
Het is de bedoelmg om met e€n aantal gezamèlijke ideeén, voorstellen en suggeíies rond gemeeÍle-
lijk gezmsbeleid naar de kardidaat - toekomstige bewmdslieden toe te gaan
Aan leden met suggestles en ideeà wordt gelTaagd contact op te nemat met iemand wn het
bestuur.

POLDERTROFEE

Dit gaaibolderskampio€nschap met een 800 deelnemers waaronder mmstens 4OO ZuieÍ*erkenaars
gaat dit jaar door in cafe Boldershof en dit op l2-13-14-15 MEI 1994
Gezien alle deelnemers op een aangeduid uur mopten deelnemen, wordt het weer een echt huzaren-
íukje om elke ploeg een gepast trjdstip te bezorgql.
Daarom aarzel niet laÍger en schíJftUdig in bij :

VerscheuÍecarlos tel-41.20.97
Nod Georges tel_41_24.27

Dit jaaÍ is eÍ voor elke deelnemeÍ een driekleurig aand€nken .

Voor !€Ídere inlichtmgen eo verdelmg der prlzen zie afrches dre overal uithangen.
Stip alvast deze data in uw agmda aan

De voorzrtter
Goetllats Gilbert

t4



iJÀCKTRS UGOlt

!![|[|il

*ELECTRICITEIT * SANITAIR *
,CENTRALE VERWARMING -

Oostendse steeÍrweg 83 8377 ZL.IIENKERKE

TEL.: 050/31.96.7ó FAX.: 050/31.51.78

- GEREGISTREERD AANNEMER
- NIEUWBOUW EN VERBOUWING
-ERKEND BRANDERTECHNICUS
- HERSTELLING HU ISHOUDAPPARATEN

Gemeentekrediet
MIi'I'MUN I}ANI( KoM IK Vd)RUII

VOF BONTE ,
PARDO

WeslkrFclsc Sr.cn\cg 27

It]XO DI]DZELE.BRI;GGE
TEL 050/59 99 a,.1 FAX 050/59 9l ltal

3]77 ZUIFNKF-RK'f
TEL Oirrtl 2'J ()6

hcIL,ggrl{en - krcLlicte - vr:ckaIin!:atl
betulittX5ntiltlcle

DRUKKERIJ

A T'T fi*

Blankenberqse steenweg 47
8377 Zuienkerke

Iel.'. 050/41 .92.17
tax. 050/41 .97 .25

AUTOHANDEL GEERT MEU LEMEESTEB

ve.koop van alle NTEUWE en TWEEoEHANDS!^/AGENS

A le caírosser e heíslellingen

N e.rwe sleenweg 10 . 1050) 42 91 16 - 41 72 28

8377 Z! ENKEBKE BT W 672 177 633

/ \L l/ \



SPORTVARIA

VOETBAL

Op t 8 eÍl l9 JLINI woÍdt voor de tiende maal het Sportiva Tomooi te Meetkerke ;ngencht md
tal !€n ploegen uit de pro!,rncie.

De unchter zorgt voor em T.V. met gÍoot scherm om de wedstrijden van de wereldbeker te

kurmen volgeÍr,

Verder wedstijdeÍr in h€t SpoÍtcentrum te Mee*eÍke:
- 16 april te 15 uuÍ : FC Transpori De Rese

- 24 april te 14 uur: KLJ Oostende

WANDELEN

Trjdens de nacht wn 22 op 23 APRIL trek de Nacht van KoekelaÍe (100 km) opnieuw door onze
gemeente met een koÍte halte te Meetlerke en te Houtave.
ln de sportzàal te Zuienkerke (verste punt en Juist 50 km !er) genieten de deelnemers !€n een

uitgebrerde ruí. !€rfrlssurgm m medrsche rerzorgmg.

SPEELPLEINWERKING DE PLOETERS

Gedurende de lakàntiernaanden staat er weer een team !àn l€idsters efl é€n leideÍ klaar om
uw bengels(tussen 3 en I 2 j aar) een aangename vakantie aan te bieden .

Prijs : hnderen van Groot-ZwenÈerke :

75 fr; peÍ kmd - 190 fr. voor I krndeÍen en meer
kinderen van builen de gemeente GrooÈZ ienkerke
125 fÍ. per kind - 325 fr. voor 3 kinderen en meer

Opvang: Gemeenteschool te Zuienkerke vanaf7.30 uurtot g uur
SportcentÍum te Meetl@rke vanaf 9.30 uur

Onthsd: Gemeenteschool te ZuieÍ Grke vanaf I ? uur tot l7 30 uur

MeèÍdere inlichtingen : Martine tel 31.25 06 na 19 uur
Marleen tel31 19.21na 19 uur



ZONI'AG I7 APRIL 1994

Inschrijving: SpoÍtcentrum Meetkerke

vanaf8u30 tot 15 uur
Deelname: met aandenken : volwassenen 60 fi.

kind - 12j. 40 fr.
zonder aandmken : volwassenen 40 fr

l,eden V.W.J.L. 35 fÍ.
12,24 en 33 kmAfstanden:

Start:
Aenkomst:
Trof€tën:

start vanaf8u3o in het SpoÍtcentrum te Meetkerke

SpoÍtceÍltum Meetkerke

Er zrln prachoge groepstrofeeer, ,oor de groeper, 
I

!?naf 20 deelnemers I

De inrichtmg is in handen ran de SportÍaad Zuienkerke ( V.W J.L nÍ 215) m.m.v.

het gemeentebestuur en Blosö

NLICHTINGEN: De Vlieghe Alaur
Nieuwe Steenweg 42
8377 Zuienkerke
41 55 42.

Goethals Franhy
Meetkerkestraat 6

8377 Zule,.rkeÍke
41.81.87

Meetkerkse Moeren I

MELDINGSI(AART

Het gebeun maar al te vaak dat er lets defek ofbeschadlgd is. Om dit op een ietwat vluggere

manier op te lossen, is hier de meldingskaart. Kortom : wanneeÍ blj U in de omtrek iets beschadigd

of defek is, I«lip dan het onderíaande uí, u het durdelijk en volledig in en stuur het op naar het

gemeentebeíuur, Kerkstraat l7 te 8377 Zuienkerke

Voor dringende gevallen kan U ook bellen naaÍ de technische dienst op het numÍler 4l 75 77 €n

dit vanaf 8 uur tot 12uurenr€n 13 uurtot 16.30uur
Mogen w1 u vragan om b1 de melding van een defeke verlichting, de ruiste plaats duidelijk te om-

schnlven. Daak bij voorbaatl

o wegdek beschadigd
o openbaÍe verlichting defekt : plaats

o riolen verstopt
o voetpaden herstellen

o onderhoud plantsoen gewenst

o ruimen gÍachten
o muskusraften

NAAM
ADRES
TEL,

l6



O.C.M.W. INFO

Lrndbouwer§ - Dachters

Een tijdje geleden werden alle landbouwers, die een stukgrond pachten van h€t O.C.M.W.,
door dit O.C.M.W. aa.ngeschreven. In de Raad voor MaatschappelÍk Welzijn werd immers
een optie genomen om alle pachters de kans te bieden hu! pachtstuk aan te kopen en om ieder
wijqekomen sluk landbouwgrond te verkopen
HeÍ O.C.M.W. van Zuienkerke telt + 42 ha. landbouwgrond versnipperd in + 94 peÍcelen en
verpacht aan 50 verschillende pachter§. Net direkt een benijdenswaardig situatie t.o.v. de

opb.engst en de administratieve kosten. De landbouwers-pachters werden op 2 namiddagen
uitgenodigd om, in aanwezigheid van de Voorzilter, de Seketaris en een notaris, de pachtsitu-
atie te bevestigen (= aldualiseren van alle gegevens). Tevens weÍd hen de vraag gesteld of zij
hun pachtland wensten aan te kopen.
Een vijftal personen beantwoordden die vraag positief€n daarvan zal de verkoop dan ook in de
eerst komende peÍiode dooÍgaan. Enkelen lieten doorschemeren dat ze gÍz g tot aankoop
zoudeÍr overgaan in de toekomst.

In naam van het O.C.M.W. en als voorzitter houd ik eraan iedere pachter te bedanken die,
soms in de dÍukte van zijn beroepsleven, de tijd vrijmaakte om aanwezig te zijn. Twens druk
ik de oprechte wens uit tot een verdere goede samenwerking.

De info-brochure. 'als ie e€n dasie ouder wordt...'

Dit is de titel, waarvan hiernaast het voor-
woord van de O.C.M.W.-brochure die alle
55plussers vooÍ íieuwjaar '94 in de bus
kregen of die door bestuursleden van respek-
tievelijke bejaardenbonden aan huis bedeeld
werd.
De brochure bevat heel wat nuttige adressen
en informatie van plaatselijke diensten, dien-
sten waarop men beroep kan doen en algeme-
ne informatie rond thuiszorg en rusthuizen.
Je bent natur-rrlijk vene van oud Mn 55 jaaÍ.
maar we stelden die grens om een aanloop te
hebben naar 60 jaar. nog alri.jd de pensioen-
leeftijd voor vrouwen.
Op de info-gids staat ook ff l. Dit is een
duidelijk teken dat het O.C.M.W. in zijn info
naar de bevolking toe, het niet bij één brochu-
Íe zal laten.
Uitbreiden en aktualiseren blijft de bood-
schap.

Wie ook geihteresseerd is in die brochure,
kan een gratis exemplaar bekomen bij de
sociale dienst van het O.C.M.W., zolang de
rest-voorraad stÍekt Daàr is ook de brochure
'60PLUS' van het \4aams Gewest te verkrij-
gen

. aara aÀa.a ar. I r ara a^. .l a r. a^ a aÀ. a^ a
'a.a _ ._ a

'Als je een dogie oudeí woÍd|..., .'

IIEGWJS ndè voozen.gën voor B[rÀaaoEN

a GÍooi zueÈre e.2ó.óvembs 1993

a È. os,e.ef ióOe.!.e-koídl
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THUISZORG

l. OÍze O.C.M.W.-poetsdienst

Mensen willen zo lang ze dit L-unnen, in hun eigen huisje blijven wonen. Maar dit vraagt

inspanningen. Onze enquéte vertelde ons dat er nog heel wat hulp komt uit de buuí en

familie. Dit positieve nieuws doet deugd.
Toch komt er een moment dat die taken nog zwaarder worden. Onze poetsdienst kan dan

zeker al iets opvangen. Voor deze tussenkomst wordt natuurlijk een bijdrage gewaagd die

varieert volgens het inkomen. We liggen ma die bijdrage nog beduidend lageÍ dan §oortge-

lijke diensten buiten de gemeente. Ook hierin doen we een inspanning en hopen we een

vergelijk te vinden tussen de hulp en de financiele haalbaarheid ervan door ons O.C.M.W..

lnlichtingen poetsdienst : sociale diensl O.C.M.W., Antoine Pemeel, Kerkstraat l7 te
Zuienkerke- @ 0501427998.

2. Bereide maaltijden

Afen toe komt er bij het O.C.M.W. een vraag binnen naar bereide maaltijdbedeling. Ons

O.C.M.W. kan geen eigen maaltijddienst voorzien. Toch slagen wij er mee§tal in om via
kontakten tot een regeling te komen. We stelden ons in verbinding met een firma die ons

een grote keuze aan diepvriesmaaltijden kan presenteren. Die kunnen via een makkelijk en

veilig opwarmsysleem bordklaar gernaakt worden.
Om dit op de gemeente te kunnen organiseÍen hebben we echter een minimum afname-
groep nodig.
Vandaar deze oproep :

Ben je als bejaarde echt geïnteresseerd om eventueel van zo'n dienst gebÍuik te maken,

neem dan zonder veel uitstel kontakt op met Artoine Pemeel, van de sociale diensl van ons

O.C.M.w., ofmet Huben Bonte, sekreta.is die Uw aanvraag zal noteren en verd€r kontakt
zal opnemen.
(1 begijpl dttl hel va heí aantal adrÍtdge zal aJhangen of we zo'n dienst kun en
oprichte .

Met dank voor Uw venrouwen.
Wij komen op voor Uw welzijn.

Voorzitter O.C.M.W.-Zuienkerke,
Bemard De Jonghe

kerkstraat 17 8377 Zfienkerke
É-0501427998



AKTIWTEITENKALENDER

zaterdag 16 apÍil 1994: Valantiegenoegens trek naar het dierenpark Planckendael

z erdsg 16 april t994. Thernamrs " Pater Damraan" la uur
zoídag 17 apÍil 1994: Themamis " Pater Damiaan" l0 uur

zondag 17 april 1994: grote Meetkerkse Moerentocht

marndag 18 april 1994: BGJG afileling Meakerke vormingsavond " Geld geven aan kinderen m
kleinkinderen"

m{slldag l8 spril 1994: KVLV NieuwmunsteÍ " Orngaan met verschiller" vanaf 19.30 uur
sprekeÍ Mr. Pol Van Den Bulcke

zsterdrg 2J rpril 1994! speelnamiddag BGJG afdeling Zui6*eÍke in cafe BoldeÍshofl€.rr 14.30 uur
td 16.30 uur
voor kinderen van I ,5 jaar tct 4 Jaar

zondag 24 xpril 1994i schoolfeest gemeenteschool Zuienkerke

donderdrg 28 april 1994: e€Íl àgreis naar de streek van PÍer Damraan mgericht door parochiè
Sint-Michiels

zateídag 30 april en zo[dxg 1 mei : grote tentoonstellmg Zuienkerkse kunstenaars in ràadszaal eÍl
gang van het gemeentehuis

zondag I mei 1994: prondel- en oude ambachtenmark in dorpskom van Zuia*erke naar aanleiding
van de tweedaagse voettocht \,"n Blankenberge

dinsdag 3 mei 1994: BGJG afdelmg Meakerke vormingsavond " Khderen, hobby's en huisdieren."

víijdag 6 mei 1994: koude schctelavond t.v. de parochiale werken o a. de processie

vrijdeg 6 mei 1994r avondftark m tal van akiviteiten in de dorpskom van Zuienkerke naar aan-
leiding !fi de reno tie lan de Nieuwe Steenweg vanaf l7 uur

woensdag ll mei 1994: mrs " Vruchten der aarde op de hoeve ran Gabriel Deiorckheere
Dullemoleníraat 2

donderd.g 12 Írlei 1994: te 8 uuÍ mis ACW met daama kof6aafel an vergadering
12 - 13 -14 -15 mei 1994: Poldertrofe€ - Gaaibolderskampioenschap in café Boldershof

zondrg 15 mei 1994 : l0 uur eerste Kommunrc
zaterdag 21 €n zondrg 22 mei 1994 : H Vormsel en Plechtige Kommunre

vrijdeg 3 juni 1994, worsl€nkaaÍmg om 20 uur in de Zusterschool t.v. plaatselijke missignaiking
zondag 5 juni 1994: sacramfitsprocessig

mrsnd{g 6 juni 1994: " Onze feeílsgadering" KVLV Nieuwmunster }anaf 14.30 uur
met als thema "ons dorp ons doÍp" en daama pnjsbolling

merndag ó juni 1994: infonnatievergadenng caÍetaria gemeefteschool ZuienkeÍke om i 9 30 uur
StruItuurplan Kustzone

vrijdag 24 juni 1994: Brngo avond gemeenteschool Zurenkerke
zaterdrg 25 juíi 1994: Roefeldag vooÍ dejeugd lan GrocÉ-ZuieÍIerke
juli 1994: Zuienkerke "Kerk rran do maand

STUUR ONS UIY AKTIWTE|TEN. WJ PUBLICERE].I ZE GMIIS.
VOI,GENDE POLDERKMNTJE WRSCHIIM' OMSTREEKS I 5 JUI-I I 991.
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À3Dr[roEvE rER DOEST

met de
MONI'MEMÀIJE SCHI'I'R
uit de XIIIe eeuw
iets enigs in Europa

Specialiteit van alle zeevruchten
en riviervts.

Hel bekend ribstuk "Ter Doest"
oP houtvuur.

Speciaie bereidingen van paling.

Domein
Terras &.zalen
Parking

I,ISSEWEGE
Ter Doesstraat 4

8380 Brugge
050/54 40 82
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Iules Dendooven en Zonen


