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Michel Beirens - Willems
OOSTENDSESTEENWEG 92.
8.3?? HOUTAVE fzulenkerte)
TEL. (0ír) 31.97.39
FÀX (O50 ) 31.11.51

BVBÀ STUDIEBUREÀU

IR. CH. LOBELLE

NIEUI{E SINT-ÀNNÀDRMF 4
82O Bnrgge 2,rEL. Otu/3A A7 2L

.ru,EFÀx . o5o,/38 96 9I

MT'LTIDISCIPLINÀIR SIIIDIEBT'REÀU GESIICIIT
rN 1958

otEnbare en private rderken _ Riool_
en uegeni.sderken - Dorps_ en stdsre_
novatie - Waterbourkudige $erken _
Urbanisatie - Verkaveurgen _ LarrC_

schapsàr'chitectLnrr - Àrchitec tuur _

Stabiliteit - Gqraped beton _ Spe_
ciale technieken - Tolbgrafie _ Com_

Fr.rtertechnièkeD C. À.D.

yaao Ar*o k41b{l,
alle _merkeu.Onderhoud en herstelling van alle-merkeu.

Depanagedienst (ook Eet auto-aanhdngwagen)
Laswerk autovloeren voor Leuring.
Lichten regelen\ CO regeten. kontrole remnen
met re.Etestbank.
Verhoop van Bosch batter{en met 2 jaar ,

Tct Uu, dienst r,an 08.30 tot IZOO en van
15.OO tot l8OO uur.

I Verkooo van Bosch batteriien met 2 iaar
|garantie.. bqtOrr 20 - 35 ,44114 /h4Í4O0,
lPistoolschilderen. verhuur van spuitksbine.
lVerkoop van Fina olien.

l]§ge bediening met ultramodern materiaal

Beter
bii de barJrt

vmhier

Zaterdag tot l2OO uur.

D. BEYAERT-
\,EREOUTTER

BRUGGE 050/3r.54.44



waarde medeburqers ,

[n naam van de leden van de geíneenteràad, in naam van
de ledèn van het Schepencollege, wens ik U aIIen een voorspoedig nieuwjaa.r.
een sterke gèzondheid, en dit niet al1een voor uzelf. maar ook voor uw familie
en u, vriénden.

1992 wordt voor de gqneente Zuienkerke hét topjaar.
Renovatie van de Nieuwe Steenweg, met ruime inspràak van de bewoners: de
t4Érken starten in maart.

BounEn van het pompstatlon te Meetkerke en beëindigen van
de rioleringswerken faze I-

Renovatie van het kerkplein tè Nieunrnrmster, bouwen van het
po'npstation langs de Doelhofstraat, saneren van de wijk ,t Smisje.

Vernieuwen van het dak van de Sint Bàvokerk te Houtave en
realiserén van een verkaveling ten zuiden van het dorp.

Een nieuwe faze in het onderhoud en verbeteren van de
làrdbouliwegen -

Dit zijn een paar grepen uit de tatrijke werken die op
stapel staan Wij hebben jaren voorbereid, gepland , gewikt, gerrogeD, kosten
en baten onderzocht - Ondanks al dat. hebben wij de befastinqsdmk binnen de
perken kunnen houden, en ik kan U verzekeren, dèt wrj de gemeentelijke financièn
zuinig beheren, en dat U waar krijgt voor uw ge1d.

Àls verantwoordelijke voor het onderwils, blijf ik bijzonder
bekoÍft'nerd voot het onderricht vàn onze jeugd, in de ganse gÀmeente-cezien deevölutie van de schoolbevolking, en de algqÍene trend zu1len wij kreat.ief dieoen
na te denken over de te volgen oplossingen of de te nemen opties.

Ook ln 1992 dient de mens centraàl te blijven. t{ij hebbenin Zuienkerke een stevige traditie dat r^,ij bekornÍnerd zijn om de minsten onder
ons, dat wij niemand ln het hoekje drunmen, Iaat staàn aan zijn lot overlàtèn.In-die optle verheugt het mij dàt het OCMW zijn taak tenvolle invult, en een
helpende hand reikt àan die medeburgers onder ons, die het niet makkelijk hebben.

En ik hoop U aflen te kunnen verwelkoÍnen in ons nreuw
gemeentehuis, dàt nièt alleen onderdak zal bieden aan de gsneentelijke àlministr:atie maar ook aan het OCï!i, de bibl iotheek, de post en de ónderscheiden zieken_
borden.

L,eve zuienkerkel

Urn, burgemees ter
Gerard De Vlieghere



'r't woord voordf
J ZUIENKERKE, j anuari 1992

OPNIEUW PUBLICITEIT TN HET POLDERKRANTJEI

Àfgifte publiciteit : vooR 01.03.92
4 oplagen gratis bedeeld in alle
nl. rond L5/4 - l5/1 - 15110 en

Prijs: 1/1 btad : 8.000 frank
I/2 blad : 4.000 frank
l/4 blad : 2.000 frank
1/8 blad : 1.000 frank
Prijs publiciteit kaft.

bussen van de gemeente.

15 . 01 .93.
/ t't
§/tc
Jèa L

,,./c t.
nog nader te bepalen.

" Het Poldèrkrantje " wordt uitgegeven door het

Schepenen.

Verantwoordeli jke uitgever : Gerard De Vlieghere
Linden}tof 20
8377 zuienkerke

OÍrs adres: " Het Polderkrantje"
Kerkstraat 17
8377 ZUIENKERKE
TEL : 050/41.13.55

Het volgend Polderkrant je verschi jnt omstreeks
datum (voor o.a. artikels en aktiviteil-en): 15

College van Burgemeester en

15 april 1992. Uiterste inzènd-
MÀÀRT 1992.

NUTTÏGE TELEFOONNUMMERS

RIJKSWÀCHT ( Blankenberge)

BRÀNDWEER ( IÈ Haan)

EBES (Blankenberge)

GEMEENIEBESIUT]R ZUIENKERKE

: 10I of 41.10.05

: f00 of 41.20.20

| 41.'79.34

IN]ERCOM/GÀSELWEST

SOFDVELDWÀG'IM J. DECTOEDT

na diensturen : 059/ 32.30.58

059 / 23 .56 .O7
ne diensturen . 056/ 36.92.LI

41.13.55
prlvé:31.84.07
41.13. ss

4t.75.'7 7TECIINISCHE DÏENST



utt de Semeenteraarl
De gemeenteraad van 5 november 1991.

Uitzonderlijk kwam de gemeenteraad samen in het sportcentruin te Meetkerke, en hechte
zijn goedkeuring aan een ganse reeks aankopen: telefooninstallatie gemeentehuis'

lóó.0óo r..; ,.,]bil.i., r.zso.ooo fr.; 2 fotokopiemachines, 202'062 fr'; 2 dÉaeíl-

uà.À."aioi! polltle, ó3.408 fr' en een efektri;che kachel voor de kerk te zuienkerke '
70.941 fr.
De kosten voor de brandbeveiliglng in 1989 bedragen 8a2"7O3 Ír' en dit bedrag kreeg
een gunstig advies

De Gemeenteraad verleende onqunstig advies aan het voorstel van de commissie voor
monumenten en landschappen om de dorpskommen van Zuienkerke, Meetkerke, Houtave en

Nieuhrnunster op de lijsl voor bescherming te plaatsen' De bescherming als monument

van de 4 dorpskerken werd evenwel qunstig geadviseerd'

In de geheime zitting werd Mevrouw Pascale Trenson aangesteld a1s kleuterleidster ,

ll.,riorí rir].. t_ammeis als lerares protestantse godsdienst en de heer Bernie Doens a1s

feraar niet Confessionele Zedenleer.

De heer Remi De Clerck werd tenslotte benoeÍd als beheerder bij Haard en Kouter in
de plaats van de heer Mark Makelberge, ontslagnemend.

De gemeenteraad van 5 december 1991.

De cemeenteraad boog zich over het dossier 'Waterdistributie te Zuienkerke".
De T.M.V.W. en Elektrabel waren beiden kandidaat om een nieuwe intercommunale te
vormen. De Gemeenteraad oordeelde dat Elektrabel de meeste garanties bood en i'ees
deze aan a1s partner in de nieuwe intercomÍnunafe.

Àquafin zà1 de riolering van de Doelhofstraat eJI fÉt kerkplein te Nieut"munster
realiseren, terwijl het Gemeentebestuur het kerkplein renoveert. Totale kostprijs
16.408.456 fr. !.7aarvàn 11.63'7.446 fr. ten laste van Àquafin en 4.771.0f9 fr' ten
faste van de gemeente.

Tijdens deze zitting werd ook nog de mifieuovereenkomst met de minister van de

Vl aàÍrse C€Teenschèo qoedqekeurd.

De gemeenteraad van 18 decembèr 1991.

Mei: de K-^rstvakantie in het vooruitzicht keurde de Gemeenteraad de belastingen voor
1992 goed. Deze blijven ongewijzigd.

De C€meenteraad hechte ook nog zijn goedkeuring aan de opschikkingswerken van de
st. Bavo en Machutuskerk te Houtave.
Deel A : hlerken aan de kerk bedraagt 6.467.420 fr., B.T.W. inclusieÍ;
Deel B : werken aan de kerktoren bedraagt 4.986.21I fr', B.T.w. inclusief.
In de geheime zitting werden de heren De Decker Fernand (effektief ) en Storme
Martin (opvolger) aangesteld als vertegenwoordj qers blj de Algemene velgadering
van Elektrabel-Waterdistributie, terwijl de heer Cuypers Henri benoemd werd
als 1id van het ge\^restelijk directiecomité.



rondom zurenkerko
!Icgq3!E!e_ele\!rte1!e1lepele!

l,íie gratis afgedankte elektriciteitspalen \ri1 L,ekomen, kan zijn naaÍn opgeven
bij de gemeèntelijke (te]. 4l 13 55 ) en technj-sche dienst (te1. 41 75 77) die
de vraag zal doorspelen naar Elektrabel.

MUSKUSRÀTTEN

Het gemeentebestuur dringt er bij de bevolking op aan dat a1le haarden van muskus-
ratten onrniddellijk zouden bekendgemaàkt worden biJ de technische dienst van de
gemeente of op het gemeentehuis, zodat de nodige maatregelen kurmen getroffen worden
voor het verdelgen met ofwel fuiken ofwef kfeÍnmen. Te1. technische dienst :
41 75 '71', te1. geÍneentehuis : 41 13 55.

HINDERLIJKE INRICHTf NGEN

Milieuverqunningen

Op 01.09.91 \rerd het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunningen (VLÀREM)

van kracht.
De gemeente is bevoegd inzake tweede en derde klasse iorichtingen.
Een exploitant van een inrichting. die na haar in|edrijfstefling vergunnings-
plichtig wordt door aan\,nlling of lrijziging van de indelingslijst, dient
binnen een termijn van 6 maanden, dus voOR 01.03,92; een vergunningsàànvraag
in te dienen.
Inlichtingen daaromtrent kumen bekomen worden op het Ciemeentebestuur van
Zuiènkerke.

OPHALEN HUISVUIL

Het huis','uil van Meetkerke, Houtave en Nieulvrnunster wordt NTET op maandag
20 april, maar wef op dinsdag 2l april opgehaafd en dit naar aanfeiding van
het Paasfeest. Te Zuienkerke wordt het huisvuil daardoor pas op woensdag
22 april oFgehaafd.

OPHÀLEN O{]D PÀPTER

Op donderdag 7 nei 1992 is er een ophaling van oud papier. Plaats Uw oud papier
aan de voordeur of aan de slag.

OPHÀLEN GROF HUISWIL

Op donderdag 21 mei 1992 Ís er een ophaflng van grof hllisrnil. Wanneer U iets
mee te geven hebt, bel dan tijdig naar het gemeentehuis op nummer 41 13 55.
Per rit betaalt U 500 frank.

OPEN]NGSUREN GEMEEMIEHUIS

Ilet gemeentehuis van Zuienkerke, gelegen ln de Kerkstraat 17, ls. iedere nerkdag
open van 8u30 tot 12 uur. De woensdagnamiddag is het gemeentehuis open van
12u30 tot 17 uur.
Het gemeentehuis zal gírsfoten zijn op maardag 20 april n.a.v. Paasmaandag.



algameen fttouwÍ

!_EY9!5IN_G§9ISI_E!-I§_9§!_E__GE._VEE\T_E:

Het bevolkingscijfer op 1 januari f992 telde 2690 inwoners, dit zijn er
36 meer dan in het jaar 199f.
C.eboorten in 1991
Sterfgevallen in 1991
Inwijking in f99l
Uitwijking in 1991

30
22
746
118

DE NIELII{E I{ET OP DE VUI,RWAPENS

Door de \"/et van 30.0-1.1991 verschenen in het Belgisch Staatsblad op 21.09.91
worden vanaf 0].10.1991 alle lange \,'r.rurwapens met ringvormige perceussie zoals
de karàbijn 22 Long Rifle of Short Rifle en de karabl]n 4 mm, 6 mm of 9 mm
Plobert beschourd afs verseerrn aEËn ,
Ook de lange halfautonatische vuurwapens m.a.w. die zich na elk schot auto-
matisch herlàden worden eveneens beschou!,id als verweerwapen, en moeten
geimmatriculeerd worden.
De houders van vernoeÍde wapens worden verzocht zich in regef te stellen V@R
01.10.1992 en dienen zich aan te bieden op het pofitiebureau met het wàpe;-
l]íqëpaEET en indiem nogelijk het aankoopbeÍrijs of factuur.
OÍn nutteloze verpfaatsingen te vermijden ware het wenseliik voorsf een
afspraak te maken met de korpschef tLel . 050,41 13 55,.
Vanaf 01.10-199.1 worden ook aIle vergunnlngen voor aankoop of invoerlng
van nieu\re verweérwapens afgeleverd door de Korpschef van de tr)olitie, Ànniet meer door de Brigadecommanatant van de Rljkswacht-

!9E91!e9!_l!:ll:11:-9p_9t29_99199!!9.

opbrengst 27,10 frank, wat één der beste resuftaten is

volgt verdeeld:

en proficiat aèn de vele

!e!_YlZ9_s99I!_11py1:e!:

Het V1aams Instituut voor Zlfstandig Ondernemen wif de vorming voor midden_
stand en K.M.O. in de regio Oostende (met Oostende, Middelkerke, Blankenberge,
Bredene, De Haan en Zuienkerke) stimuleren.
Daartoe zal het periodisch een aantal opfeidingsprograÍnma, s opzetten met
medewerklng bij het VIZO, Gulden Vlieslaan t3 te BOóO Brugge, te1, 33 59 22.

Per imDner was de
van de provincie.
In het totaal werd
Zuienkerke
Houtave
NieulvÍn rns ter
Meetkerke
Overschrijvingen
Dank aan aIle mllde
Ínedewerkers van het

'72.340 fr. opgehaald, a1s
34.875
9.600

10.695
16.150
\.020 fr .

schenkèrs uit Zuienkerke
11.11.11. comité.



15DE WÀNDELTOCHT DOOR DE MEETKERKSE UOEREN OP ZONDÀG 5 ÀPRIL 1992

De sportraad van zuienkerke richt op zondag 5 qpril 1992 voor de
15de ruaal de uéètkerkse líoerèntocht in. De vandeling loopt over
een afstand van 10, 20 of 30 km Íaaarvan een gedèeltè door de
Draëhtiqe Meetkerkse Moeren.

Xan zícn faten inschrijven vanaf 8u3o tot 15 uur in hèt
sportcentrun te ueetkerke (oude }tolenweg)
oà deelnameprijs is vastgèsteId op 40,-fr voor de kindèren tot 12
jaar(r0èt aanaenken) , op 40,-fr voor de volÍnassenen ( zonder
àandenken) , 60t'fr voor volwassenen(met aandenken).
De $andelaars die aangesloten zijn bij dé vlaanse wandèI, Jogging,
Loop en Recreatie Liga kunnén wandelen voor 30,-fr(zonder
aanàenken ) .
Er is èen afstenpeling van de wandelboekjes rlet dè unieke
tleètkerksè Moerenstenpel en groepstrofeeén voor de groepen vanaf
20 deelnèhers voorzien. Tevens worden langs het parkoers gratis
verfrisslngen aangebodèn.

Inlichtingèn zijn te bekomen bij:
- De vliethe ÀIain, Nieuwe steenweg 42, a377 Zuienkerke

'lel.'tO5O /47.55.42
- coethals Franky, I'Ieetkerkestraat 6, 8377 zuienkerke

TeI. : 050/41 .81. 87

S'TEUN AAN MEHONI ZUTENItr]RKE

De sFDrtraad overhandiqde onlarqs een check van 10-000 frank aan de volfeybal-
plo€gen Mehoni.

Op de foto: Hoofdonden'l]Zer en voor:zitter van Mehoni Joël Bor.rssemaere, sport-
schepen H. Cuyprs, A. LE Vlleghe voorzitter van de sportraad en M. Vermeersch
F. Goethals, G. Meulemeester, S. Maenhoudt, H. Degryse en P- vàn den Fonteyne
als leden van de sportràad zllienkerke-

t
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BEERNEM WEER IE STERK ]N DE 5DE ZUIENKERKSE SPORTKWIS

Dat de Zuienkerkse sportkwls reds een zekere bekerxlheid ven'rierf biJ sport-
liefhebbers be\rees de vilfde uitgave- Naast een 3tal praktische proeven, waar
naast sportieve behendlghetcl ook ambiànce was irerden er een 60tal vragen gesteld
aan de ver:schi.Llende ploegen.
Uitslag Topspln uit Beernem kreeg de trofee van Sportiva Heist. ze wonnen het na
èëi-SFannende en gelllklopende strijd voor Reigerloo eveneens uit Beernem, 3 Me-

honi VLM, 4 c.emeenteschoof Zuienkerke, 5 Transport De Rese, 6 Sport 30 70, 7

Vakantiegenoegens, 8 Bfoedgevers, 9'Iransport Lre Rese 3, 10 .fransport De Rese 2,
Mehoni scholieren, Bofderhofboys en C€mèenteschool

De Bmmelaàr Llit Nreuwmunster voert dit jàar de komische thriller van Charles
Dyer "Het Lijk 1s stuk" ten tonefe-
Het wordt gebracht door Frieda ldalgraeve, Pauf Emaer, Paul Saelens, 'Í'ini Lar
brisseau, Mieke Màrrannes, Martine Vandenbussche, Daniëf Mlssiaen, Geert Quintens
en Bernard Lucker in een regie van Mark Braet.
De opvoeriogen gaan dcor op vrijdal 6 Ílaart - zaterdag 7 maart- vrijdag 13 maart -
zaterdaq 14 maart telkens ctn 20.30 uur- Op zondag 15 maart om 18.00 uur.
Voor verko, p vaÍ.ar l5 f.oru.r oL;

BerDaLd en Martine Lucker - vandenbussche
t)trelhofstraat 34
8377 zuienkerke
te1.050/41.90.5I

0000000000000000000000000000000000000000000000

Foto De wlnnende ploegen samen met enkefe besluursleden van de zuienkerkse sportraèd.

TONEELITRENIGING ]JE H)MMELAAR



DIRK MUYLAERT ZOEKT LEKKEN EN I,IINT BEURS KONING BOI]DEWIJNSTICHTING

Een jonge Meetkerkse ondernemer Dirk l\fuylaert vlel zopas in de prijzen bij de
Koning Boudei^,i j n-sticht lng .
Hij speurt sedert 2 jaar lekken op in druk\daterleidingen. Voordien stord
Dirk in het onder$rijs, maar zijn "Vlaams lekzoekbedríjf,' slorpte zoveel
tljd en energie op, dat er van fesgeven geen sprake meer is.
Met de idee fekproblemen eerst deskundig laten opsporen en daarna herstellen,
dee ook Dirk l,tuy1aert, Klinkestraat 6, te Meetkerke, als jong ondernemer Inee
voor een beurs van de Koning Bouder^rijnstichting.
Na het in\,ullen van een massa formufieren en een gesprek over zijn werk
behoort Dirk tot de 38 uitverkorenen op 160 mededingers.

ÀIs prijs ontvangt Dirk een beurs van 100.000 fr., te spenderen aan markt-
onderzoek en haa.lbaarheidsEtudies.

!-BT4!!_L!E_E91_E§_I_E_NIE!!U9I§1EE:_lI9_{èBI9_{9I§1IEB5_I!_!4IT!9_L9Y_E994!5-:

De St. Bartholomeuske.k van Nieuwmunster, herbergt één van de merkwaardigst
overgebleveo kunstwerken uit de Contrareformatle ( b.egin 17 e eeuw ), n1.
het Rozenkransretabel.
Het geheel - retabel en beefd - werd in f640 - 1641 geschltderd door.Ian
Barthofomeus.
In het kader van het 350- jarig bestaan van dit kunstwerk organiseerde de
parochie een aantal evenementen in oktober,
Er \./as vooreerst een bezinnlngsavond en een voordracht qehouden rond het
thema rrvolksdevotie en Geloof,, door Mgr. Laridon.
Verder volgde een speciale thema-mis voorgezeten door E.H. Verdulrl en
pastoor Zuster Lu .laques en opgelulsterd, met o.a- Mariafiederen, door
het plaatselijk St, Bartholomeuszangkoor .

,
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Àls afsluiting was er een koorconcert eveneens door het St. Bartholomeus-
zangkoor. In een avond\,ullend prograÍmra brachten zij een ruime keuze
uit meerstemmige religieuze en profane liederen, afgerrisseld met werken
voor di,Ërsffuit en vioof door Sammy Dhaese en Ingrid Baeten.

SPEELPLE]NVíERKTNG ' DE PINE'IERS "

Speelpleinwerking " De Ploeters " sloot het jaar l99l- af met een stemmig
Kerstfeestje. Het was reeds de zevende maà1 dat dit inqericht werd en
het was opnieuw een grool su.ces.
87 kinderen wàren aanwezig in de cafetarÍa van de gemeenteschool op
donderdag 26 decerÈer 199f.
Eerst was er animatie uitgevoerd door Disco Wimpy Flater. die zorgde
voor aangepaste Ínuziek en leuke spelletjes, waarbij de kinderen graag
aan meewerkten.
Daàrna klram de Kerstman op bezoek, die vertelde van zijn verre reis
uit het hoge noorden en liet de kinderen enkelè fiedjes zingen.
A1s slot deelde hij aan elk kind een gratis zak snoep uit, àangeboden
door het bestuur van de speelpleinlrerking. En dat iedereen tevreden
was, bewijst onderstaande foto.
Er is ook goed nieuws voor zowel ouders a1s kinderen.
Na het succes van vorge jaren is er ook dit jaaa neer spelpleinwerking
tijdens het krokusverlof { van maandag 2 maart tot en met vrijdag 6 maart f992),



Tijdens het Paasverlof ( van maandag 6 aprif tot en met vrijdag 17 april 1992)
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De Kerstman als eregast op het Kerstfeestje van de speelpleinwerking
,, DE PL,OEIERS ".

SINTERKLAAS TE ZUIENKERKE

Het jaarlijks sinterklaasfeest ingericht door een zÍekenbond, werd een groot
sukses. Hier zien we de Sint met zijn knecht tussen het jonge volkje.
Verder zorgde l4im Coo]s voor het muzikaal gedeelte, bijgestaan door enkele
clowns, die de kinderen een vrolijke namiddag bezorgden ( terwiJf de
ouders rustig in de bar een verlDzing namen. )
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VÀI(ÀNTIEGEIIoEGENS ZUINKE,RKÉ

Door vakàntiegenoegens Zeebrugge werd een kwisavond ingericht waaraan volgerde
afdelingen deelnamen:
Oedefem, Heist, Loppem, Oostkamp, Sint Kruis, Zeebrugge en Zuienkerke.
voor onze gemeente speelden Rony van Bel1e en Pilip Bouckaert.
Sport, muzlek, geschiedenis, aktualiteit, radio en TV waren het thema-
De schlfting en de fj.nale werden met ruime voorsprong gewonnen.
Toen Palma Heinderyckx de praktische proef voor zuienkerke uitvoerde
(Figaro van Tom Manders) was het muisstÍl in de nokvolle zaak. Een geweldig
applaus bewees dat het beste play-backnuÍnner opgevoerd werd, wàt de overwinn.ing
voor Zuienkerke nog opvaflender maàkte.
Proficiat aan ons drietal I

Bietenkopr{andeling

De Bietenkoprandeling kende een groot sukses. Het weder was van de partij,
en zelfs Lutgarde Simoens van BRT II gaf een duwtje I

op de foto de kinderen die hun uitgeholde en verlichte bietenkop voorstellen.

I februari f992 - Toeristische avond Polen

Op I februari organiseert Vakantiegenoegens Zuienkerke een toeristlsche avond
in de cafetaria van de gemeenteschool, I^le starten Ínet het beloofde verslag van
de hulprels naar Plojesti (Roemenrë).
Daarna trekken we naar Polen met het reisverslag van onze Oostblokreizigers.
De familie Verleye-Goethafs sloeg hun tent op in het Polen van Lech Walesa.
Dàarna wordt L getrakleerd op een versnàpe-.n9.
lnlichtingen: W. Verleye, Nieuwe Steenweg 112 te Zuienkerke.



22 naart 1992 - Bezoek aan de Zoo achter de schermen.

lederen bracht wef eens een b€zoek aan de "zoo van Àntwerpen". Maar wat gebeurt
er aën de andere kant ?
Waar slapen de dreren, wat eten ze, wie zorgt er voor hen ?

Àntwoord op deze en vele andere vragen wordt U gegeven door deskundige gidsen
op 22 maart 1992 à1s Vakantiegenoegens Zuienkerke per trein naar de Zoo rijdt.
Voor dezelfde toegangsprijs, kunt U 's morgens een bezoek achter de scheramen
brengen en in de namiddag een gewoon bezoek brengen.
fnlichtingenr R. Van Belfe, Nieuwe steenweg 106 te Zuienkerke. te1. 41.35,62

JEUO

Bij de Jongerengroep zuienkerke

De Jongerengroep Zuienkerke richt zich tot
om de 14 dagen zijn er op zaterdagnamiddag
school te Zuienkerke, hetzij in

de jongeren boven de f2 jaàr.
aktiviteiten, hetzij in de zuster-
te Houtave.

Inlichtingen bij:
mevrouw Wies Decrock. t-eeqlandstraat 5 te Zuienkerke - tel. 31.20.46
Sylvie tr,il]e, Nieuwe steenweg 3 te zuienkerke - te1. 41.88.55
Randi De Vlieghe, Nier]we steenweg,42 te zuienkerke - te1. 41.55.42

J^ÀRPTTOGR^Mrvr^ 1992

8 fcbluari 'foeristiscle avood
Polen + verslag reis
Ntedios

Langlaufweekend Spa

28 juni 'foeristische triatlo,l

l6 Íruguslus Midzomerwandeling +
barbecue

JÀ^ttPR.O(;u^NtNl^ 1992

29 augusÍus Afvaart v.d. Lesse

24 ohtoDcr Startavond

I I tlcccnrbcrBielerrkopwancleling

'I\rllen vanaf l6 scptcnlber
lcdcrc maandag van 19u30

tot 20u30.

Zrvcnrnren Vanaf 6 septeDrber

iedere vriidag van 19u tol
20 u (Wielingenbad)

ÀFHÀLE! STIOEIÀFVÀL
OP MNDMDÀG 6 FEBRUÀRI 1992

Het snoeiafval dient op het voetpad te liggen, saÍEngebonden in
t)lJÍdels van max. 2 m. lengte en 25 kg zwaar.

C€lieve vooraf te bellen ten gemeentehuize op teI. 41.13.55.
Bi ilJ^àqè in de kosten: 250 lÍàÍ*.

Het geaksefde snoeiafval kan naderhand, voor wie dat Írenst, terug
afgehaald worden.

22 rttaïtt Bezoek Zoo achler de

scherncl

20 juni Busreis



Net zoals in vele gemeenten betoogden de ]àndbouwers tegen de plannen van
de Europese gsneenschap om de landbouwpriizen te laten dalen'
Voorzitler Gerard Versyck overhendigde de petltíe aan burgemeester Gerard
De vfieghere en aan Remi De Clerck , schePn van Landbotrw

PETITIE O\,ERHANDIGD DOOR LANDBOUIIERS

,'

KÏÍ-V ZU]ENKERKE V]ERT DIAMAI\I]'

60 laar geleden lrerd net afs In buurgemeenten de Boerlnnebond gesticht in
de schoot van de Boerenbond. Het was coad]uctor pastoor Willems, dre samen

met voorzitster mevr.Arthur Versyck en secretaresse mevr. Georgine Kerrebrouck
de eerste bestLrursvergaderingen in goede banen hleIdèn.
Na ongeveer 50 jaar kwam een naamveranderlng nl. KVLV.
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DUBBEL FEEST IN HOUTAVË'S KERKFABRIEK

Vorige week was er rden cm feest t-À vleren op de Houtaafse kerkfabriek, Schepen
Cuypers bracht daar hulde aan vcDrzitter l,4rchel D,hoedt die reeds 27 jaar Iidis van de kerkfabriek waarvan 7 jaar als voorzitter. Voorzitter D,hoedt is een
man met een heldere krlk en met weinrg woorden aldus de schepen In de huldelrerd ook Wiffrled D'hocre betrokken die reeds 25 jaar secretàris is in de sintBavokerkfabriek. I.let bestuur bestaat verder urt trrlly Lootens (schatbewaarder ) ,Mlchel Beirens, Paul Van Eccke. Schepen Hen Cuypers en pastoor Dugardyn van
rechtswege.

KOM OP TEGEN KANKER

';

'r,kË,



'lben de BRT op zaterdag 7 december 1991 120-503.934 frank ophaa.Idevoor
de aktle " Kom op teqen Kanker", i{as de blildschap afgemeen.
En wie bemerkten we naast Kathy Lindenkens?
Jawel, GAS1DN CRABBE u1t Zuienkerke, 1id van het overkoepelend comité
voor West -V.laanderen , en bewaarder van BRT brardkast-
De kroon op het werk van acht maand promotiewerk door gans Vlaanderen,
voor het goede doel :

0000000000000000000000000

TcaÍrrl{IEfEM staat dit jaar terug op de planken I

Z,t brenÈen FenkomeJlp vór, PaulCofpen(
SCHAI" JE BE}IT EEN SCIIAT',
H el rtuk !t7ord1 gerpeeld d0or Ph tppe De lyÍeniie,
lvdller Ft anco, Johàn VanteeierL Andre De BÉir,

YolàndÀ Stubbe, Nrcole Vanden Borrche,
Chriehdne Deklerck en Agnes Bode De regie iigt
in harderL.zan Gilbert lJierynk

DE OPVOERINGEI'I GAAN DOOR OI'
vrijdag 28 februari 1992 om 2Íh
z,iterddg 29 februari 1992 on ZÍh
zonddg I maarl 1992 orí 20h

1'r!dag 6 ÍLÀo1t lr92 om 2t1r

zótErdag 7 ma t 1992 om 20h

--<4----25-

Vy'AAR ? GameenleiLhoÍrl ZmeÍrkrlrke

I{eÍeryatie eÍr yoorverkoop : YLrlnrdir Sful,he - Nleuí,/e Sleer$rcg 42

83?7 Zuier,ker!'É
TEt. 050i {l5s 12

TO'I ZIINS l l l Llzr tervdtlerrz4ker veelplezrer aan belevert

\,RIENDENKRING GEMEE}IIESCHML ZUTENIGRKE.

De Vriendenkring van de Gemeenteschool van Zuienkerke vraagt aan alle personen,
ook aan niet inwoners vàn zuienkerke. die een "SCHEPPENDE HOBBY" heLben, om
contact met ons op te nemen.
l\Iat is de bedoeling?
In de maard april zouden we een " DÀG VAN EN VOOR DE HOBBY " organiseren.
Wel zo opgevat dat de leerlingen van de cemeenteschool kunnen zien hoe U te
werk gaat, hoe U tot een "schepping" komt. We zu1len verschiflende irerkateliers
inrichten zodat de leerlingen zelf Lh, hobby even kunnen uitproberen. Uw aanwezig-
heid zouden \r/e ten zeerste op prijs stellen.
Indien U daar lets voor voelt, neem dan contact op met: ,, De Vriendenkring van de
C,emeenteschool" p/a Nieuwe Steenweg 37, 8377 Zuj.enkerke, tel, O5O,/41 84 30-



AKTlVITEl'I'ENKALENDER

donderdag 16 lanuari: KtsG voordracht, gepensloneerden bewuste gebruikers

zàterdàg 25 lànuari: koffiekaartl.q bil V- vermeersch. café IÈ Mortler
tË-MeeÏkéiFe- tè?inoordele van de pl,ratselll ke oudstrr ldersbond

vrijdag 7 febnjari ; KBG senioren vàkantiebelrrs

woensdag 12 februari : viering 25 laar KBG Zuienkerke, H.Mis, Feestmaal
en ontspanning

vrijdag 28 februari, zaterdag 29 februari, zondag I maart: toneef theater
t<leiemln de sportzaal van de gemeenteschool

maandag 2 rnaart: karnaval viering , toneeL en dans, KBG

- donderdag 5 maart : voordracht door Zuster Pastor Lu , Ktsc zuienkerke

vrildag 6 maart, zaterdag 7 maàrt: toneel Kleiem

- vrijdag 6 maart, zaterdag '7 maart : toneel "De ELlrmelaar" Het Lijk ls
stuk

- donderdàg 12 Ínaàrt : voordracht door een geneesheer "Voorkome. beter
dan genezenr' , KBG

- vrijdag 13 maart, zaterdag 14 maart, zondag 15 maart: toneel "De Borune]aar'

- zaterdag 14 maart : souper Bloedgevers

- zondag 5 aprÍ1 : Meetkerkse Voetto<rht

UW AKI'fVl 'EITT]N
HRf GRA IS ] I I

000ö000000000000000a00000ö00000

WORDEN VLRWACH1 VooR 15 MAAR'I' 1992. WIJ PUI]LIC!]REN

o00oooooo00000000Ö0000000000000

MELDÍN6SKÀÀEÍ

Hat oebeurt naar aI te vàak dat er lets defekt of beschàdigd is' On dit op een letwat
;;d;;;;;;;;te lossen, rs hier de meldirsskaèrt' Kortom : wanneer b1l u Ín de

*tiËx i.tr uescnàaiqa of defekt is, knlp dàn hèt orderstaarde uit' vlrl het duldefrlk
en volledio 1n en stuur het op naa! het gtttunttb"sttlt''t , Kerkstraat ll te 8317

àïiàrx.rt.l looi atinq.nd" gàva}len kan u ook bellen nàar de technische dienst op

rr"i-"rnr.i'o"ls.l? en-dit ví I uur tot 12 uur en van f3 uur tot I6u30'

rlà"n ,rl u ook vragen om blj de meldrig vàn een defekte ver'l'ichtug ' de juiste plaats

duidelijk te omschrijven. Dànk bij voorbaat I

0 lreqdek beschadigd
O openbale verlichtirg defekt : Plaats :

0 rÍolen verstopt
0 voetpden hersteLlen

O oÍderhorÈ Plantsoen gevJenst

0 rurmen grachten
0 mlrskusratten

NÀÀl,l :

ÀDRES :



AANNEMERSBEDRIJF ASWEBO
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Industriepark - Drongen 26
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