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Michel Beirens - Willems
OOSTENDSESTEENIíYEG 92.
83ï7 t16g1aYE Oulenkerke)
TEL. (0í') 31.97.39
FÀX'(O50)31.11.51

BVBÀ STUDIEBUREÀU

1R. CH. LOBELLE

NIET'}'E SINI-ÀNNÀDREEF 4
B2m Brugge 2

TEL. 050/38 87 21
lE EFÀX. 050/38 96 9l

i{T,LTIDISCIPLINÀIR SII]D]TEUREÀU GESIICET

IN 1958

openbare en private $erken _ Riool_
en *egenisÍrerken - Dorps_ eo stadsre_
novatie - WaterbouvÀrdige Uerken _
Urbanisatie - Verkavelingen - Lard_
schapsarchitectuur - Àrchitectuu.r _

Stabiliteit - Gewaperd beton _ Spe_
ciale technieken - Ibpografie - Com_

prtertechnieken C.À. D.

1VaÍra drzba
I Onderhoud en herstellinq van alle'merlen.
lDepanagedienst (ook met Èuto-aanhtingwagen)
I Laswerl. autovloeren voor Leuring.
llichten reqelen\ CO regelen. kontrole remmen
I met remtesthank-
lv""Looo ,mr, Bosch batteriien met 2 iaar
!ga"anti".. L4ÍOt4 20 - 3t ,44/a lh4LLz?
lPistoolschilderen, verhuur van spuitkabine.
lVerkoop van Fina olien.

|]Ese bedienins met ultramodern materiaal.

ïbt Uw dienst van 08.30 tot 1200 en van
13.00 tot 18.00 uur.
Zaterdag tot 12.00 uur.

YEHLUU I ItsI(

BRUGGE 050/31.54.44
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"Het Polderkrantje" wordt uitgegeven door het College van Bulgemeester en Schepenen.
Veràntwoordelijke uitgever : C,era.rd De vlieghere

Lindenhof 20
83'77 ZUIENKERKE

Ons adres : "Het Polderkrantje"
Kerkstraat \'7
8371 ZUIENKERKE
lEL : 050/41 l-3 55

Het volgende Polderkrantje verschijnt omstreeks 15 oktober 1991. Uiterste inzend_
datum (voor o-à- artikels en aktiviteiten) : I okotber f991 !

I.II:IÍGE TELEFMNNUM}{ERS i

RIJKSWAC$I ( Blankenberge )

eRÀN.DtiEER (De Aaan)
EiËffiBEL - EBEs (Btankenberse )

ELECTRABEL - II,IIERCOM (De Haan)

HOOFDIELDWÀCHTER J. DECLOEM

GETÍEEI$IEBESTLN,R ZUIENIGRIG
TECHNISCHE DIENST

1O1 of 41 10 05
\a) of 4L 20 20
4L '79 34
na dienstr.Een : 059/32 30 58
o59 /23 56 a'7
na diensturen I 056/36 92 l\
41 13 s5
privé : 31 84 07
41 13 55
a)- 15 71

Het gemeentehuis van Zulenkerke, gelegen in de Kerkstraat 17, is iedere werkdag open
van g u 30 tot f2 uur. De Íloensdagmamiddag is het gemeentehuis ook open van 12 u 30
tot 17 uur.
Het gemeentehuis zal gesloten zijn op 15 en 16 augu.stus.

OPEN]NGSUREN GEMEENTEHUIS

OPHÀLE}I OI,D PAPÍER

op donderdag 3 oktober 1991 is er een ophaling van oud papier. Plaats uw oud papier
aan de voordeul of aan de slag.

OPHÀLEN GROF HUISWIL

op donderdag 17 oktober is er een ophaling van grof huls!1til. wanneer u iets ÍrÉe te
geven hebt, be1 dan tijdiq naar het gemeentehuis op het nuÍÍmer 4l 13 55.
Per rit betaaft u 5m frànk.

MUSKUSRATTEN

Het gemeentebestuur dringt er bij de bevolking op aan dat aIle haarden van muskus-
ratten onmiddellijk zouden bekendgemaakt worden bij de technische dienst van de ge-
meente of op het gemeentehuis, zodat de nodige maatregelen kunnen getroffen worden
voor het verdelgen met ofwel fuiken ofwel klem'nen. TeI. technlsche dienst :

4\ ',7 5 '7'7 .
te1- qemeentehuis : 41 13 55.

a/qemcctl tltcu)45
Het aanslagbiljet in de onroererde voorheffing voor het jaar 1991

Deze belastingsbrief die iedere vruchtgebruiker of eigenaar in ons land jaarlijks
verschuldigd is, verschift vee-l met vorig jaar.
Het is nuttig even te vergelijken met vorig jaar en te weten wat zo al verhocgd is.
In de volksnond krijqt de geÍneente steeds de schuld wanneer een verhcglng toegepast
wordt.



Het is wel juist dat het gemeentelijk aandeel de hoogte in ging, dit voor de
vele grote openbare werken die reeds gestart of vofgend iaar verder uitgevoerd
worden (wegen en rloolwerken over gans het grondgebÍed).
Het ontvanged aènslagbiljet onderging vier wijzigingen of verhogingen hierna op
een rijtje gep.Laatst.

19-v9r!991!g ,

Door de wet van 28.12.90 i{erd ieder kadastraal inkonen geindexeerd m.a.w. de
staat of Vlaans cerirest heeft de kadastriale inkomens met ruim 5 % opgetrokken.
Naar bijgaand voorbeeld ziet u dat een kadèstraal itrkomen van 3 4m (jaar l99O)
voor het jaar 1991 opgetrokken werd tot 3 6m I

?9-Y9!!9cr!c ,

De staat of vlaams Gewest bracht h€t aanslègtarlef van 1,25 (1990) naaÍ 2,5O %
(1991) wat dus neerkomt op een verhoging ven lm % op het kadastraal iDkomen
van het jaar 1990 of van 1O9,3O % op het geïndexeerd kadastraal inkomen.

?9-v9!!9sr!c '
ook de Provincie deed zijn duit in het zakje ! Vorig jaar wa.s het aanslag-
tarief 5,125 %, voor het jaat 1991 echter werd dit 5,625 %. In centen uitge-
drl]kt is dit een verhoging van f6,67 % tegenover het vorlg jaar.

19-v9r!9cr!s 'Èèl àanslagtaríef voor de gemeente was vorig )aar 21,fi %, voor het jaar 1991
1s dit 35 %, Lletzij een verhoging varl 7,9) /. als aaoslagtarief op hèt geïndexeerd
kadastraal lnkomen.

De vermindering op de onroerende voorheffing wegens kinderla§t of lnvaliditeit
blijven ongewijzigd. Dè vermindering wegens bescheiden woning (25 %) blijft
eveneens onaangetast, drls de indexering valt hier buiten.
HierÍnede is een duidelijk beeld geschetst van de ver.hoogde last. Gelukkiglijk
lJeten onze inwoners waar het gemeentelilk aandeel naartoe gaat. De nensen uit
zuienkerke zuUen duidelijk zÍen dat de grote rioolwerken (en andere) brood-
nodlg zijn en een grote inspanniDg kosten, alhoewel de staat groE toelagen vel_
leend. Het is zeer gevaartijk deze welken verder uit te stellen daar vadertÍe
staat weleens de vette toelagen kàn opschorten of gevoelig verminderen.
Goed besteed geld is geen verloren geld I
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BESTRIJDÍNG VÀN D]STELS

De gouverneur van de provincie Í{est_V]aènderen deelt mee dat alle eigenaars, huurders,gebruikers, publiek- of privaatrechterlijke personen, ai" ".rl..ni uitoefenen op
:::.:ï?.:19"11, !I??f1:ss.d. sronden, bossen, *""a.n ài .k"*àà.-t.....n .rat d:.aserKan zlln vàn schadeliike oroànismen, de zàadvorming, de ujtzaaiing en ite blo€i vàn deschàdeli jkè dlste-rs m;t aI1é middelen dlenen re U.iÉti."--- "--- "
Het gemeentebestuur zaf er dan ook op toezlen dàt de betlokken personen ale maatregeleninzake disteluitroel]ng naleven, zod;t àl.Ie distels v;; i-j"ïi""àË"rqa zullen ziin.

MII,ÍEIJI/ERGL}]NINGEN

De Vlaanse regering heeft in februari. haar goedkeuring gegeven aan een nieur,r reglement
Flr:flgnde ri.Lreuverqurrrrinsen wetke in verkine q."t ;p-i-,"pf.;Ë- rgsr.unoat d1t recÍlement interessant kan zijn voor heel wat.invíonàrs, Iàndbou!íers enbedrijfsleiders, zat het document tild;ns de op"niqsur"n i:,; ;à-" risgen in hetgemeentehuis, dienst Vergunningen.



utt de
zitting van 28 mei 1991.

De raadsleden @en zich over een aantà1 dossiërs, die het aanschijn van de gemeenteqrondig zuuen wijzigen.
Zo r^rerd L€sfoten het laègsparnings- en Ir/ net in Meetkerke dorp fase 1 ondergronds tebrengen. Tevens zal het net van de openbare verlichting gemodemiseerd !,,orden.
Tota1e kostprijs 4.053.492 fr.,waarvan 1.563.015 fr. tèn ]aste van de gemeente.
Eveneens in Meetkerke wordt de waterioop 31.11 de Hoekaart verbeterd door de Nieur€
991d:!-u3" Blankenberge. De ranlng van de kosten bedraaqt 6.460,646 fr., waa-rvan
662.000 fr. ten laste van de gëmeente-

Ín gevolge de gewilzigde susidiëringsnorren - er r,rordt vanaf I jënuari I99I gewerkt methet lnvesteringsfonds - krijgt het dossier lanatbou8wegen dëel B Heerweg en K_linkestraat
een meer eenvoudige uitvoering.
De rarning van de werken bedraagt thans 7.009.060 fr.BT{ inctusief en de raad besloot
beroep te doen op het investeringsfonds.
De gemeenteraad keurde nog een aanta_t leningen goed:
-gemeentehuis: 15.000.000 fr.
-saneren rioolstefsel Meetkerke dorp faze 1; 400.000 fr.
-opschikkings^erken Otkle Molenweg : 1.500.000 fr.
h de gehëine zitting tenslotte narn de raad kennis van het ziektevertof van de heerwilly Martens, schoolhoofd, en stelde de heer J(Ël Boussemaere aan ats zijn vervanger.

AANDACH? AANDÀCIfl AANDÀCH? AANDÀCIrI ÀÀN,DACHT AÀNDÀCIIT0000000000000000000000000öoo0ooooooooooooooooooooooooooooöoooooooooooooooooooooooo

Het gemeentebestuur van Zuienkerke vraagt aan de bevolking À-U.8. enkel huishouCetljkglasafval in de voorziene glascontalner; te deponeren.
Indien er geen gevolg wordt aan de luiste qtasleuze zullen er in de toekomst geen
:l-:::::l:.:: meer seledlsd- word"n. p"t rí zeer srote se""rqàn hàbben,a""r é. s"enarternàtter bestaat om het glas ult onze ger0ëente te laten verwijderen. Tot nog ioeuerden de glascontainers gratis geptaatst en opqehaàId.

i:-p{: 9: semeente een last-opsetesd van onseveer 86.000 frank per jaàr voor hetrnstandhollcen vàn de glàsophàlhg en de p_Laatsing van de glascontàiners.
De gemeente dànkt U bij voorbaat voor de bereidwilligheid.

@MW ZUIENKERKE

Het OCMW Zuienkerke werft aan:

I,maatschappetijk uerker (M/V) in vast verbànd voor een Letrekking van
28,5 uur per week.

ijd:1jaèr.
telijke kandidaturen, vergezeld van een voor eensluidend verklaard afschrift

gedrag, dÍenen uiterlijk
OCIíW Zuienkerke,

àn het diploínà, en een recent qetulgschrift van goed zedelijk
öör 31 augustus 1991 ingediend blj de heer voorzitter van nétrkstràat 17, 8377 Zuiedkerke.



rcnàtm aicnkcrke
HULDIG]NG VOETBALKÀMP]OEN

De lokale voetbalploeg FR Transport De Rese spëelde vorige kompetitie kampioen in het
bedrijfsvo€tbal en promoveert dus naa.r lste provinciale. Noqmaals proficiat! !
Door het Schepencollege lrerd de pfo€g een receptie aangeboden.
Op de foto herkennen rre sponsor Gilbert De Rese, spefers en bestuursleden en tenslotte
het schepèncol-lege-

IROFFEE VÀN SPORTRÀÀD VooR SOUÀRE OOSTENDE
LIMENHOF STERKSTE WI\'KPIOEG

Op het vilfde Sportiva zaalvoetbaltornooi op het sÉrtterrein te Meetkerke
iron Squère Oostende de wisselbeker van de Zuienkerkse Sportraad. T\"7eede was
Vic Sport Blankenberge, derde Vincke Sport Àssebroek, vierale ïhe Sailers Nieuw-poort, vajfde Cyràno léuze-en-Hainaut, zesde Keirsebilck Oostende, zevenate Sinaeve
Stéenbrugge, achtste Havenzicht B1ànke.berge, negerde Malpertus Ve]degen, tiende
Veteranen Blànkenberqe, elfde Jàqueloot Oostende, twaalfde De pànne, alertiendeCeltic Anderlecht en veertiende Depot Van Houtte.
Bij de dames \ron Vicogne Bredene voor twe€ib B]auw Zwèrt uit Brugge, derde DàIristie
Bredene, vierde Havenzicht Blankenberge.
Bij de Zuienkerkse ploeged was Het lirdenhof de betere van Mehoni. Derde was Nieuw_
munster en vierde Houtave.
De sportiefste ploeg was bij de nannen sinaeve en bil de dames Blauw zirart.
De topschutter bij de mànnen was Dekenauw Marioo (14) van Vic Sport en bil de danes
Blondefle Lindà van blauw zr,rèrt.
De meest gepasseerde doefnan in 5 !@dstrilden was deze van Ànderlecht. Eij mocht debal 43 maaf uit de netten halen.
Zeer positief was het optreden van enkele damesploegen.
Taf vàn kenners verklaarden prompt dat het vroudèdvoetbal er sterk op verbeterd is
tegenover enkele jaren terug, de fysiek in ,t algemeen is veel beter doch technischis het danesvoetbal er het fieest op verLEterd.



De twee f1nà.Listen, even voor de aftrap. gekiekt met iniichter F. Sanders, de voor-
zitter van de sportraad A. Devlreghe, sportschepen H. Cu!?ers. schepen R. De Clerck
en Th. Vermeersch.

850 bolders op de f5de Pofdertrofee.

Op de fsde trofee der Poldergemeenten ifl het zuienkerkse Boldershof, slaagden sekretaris
carlos Verscheure eo voorzitter Gilbert Goethals met hun tiestuur eri.n om opnieuw heel
wat zuienkerkenaren voor een keer te doen bollen.
De beste pLoeg bíj de ma.nnen was deze vàn Komen en gaan Donk 96 pt ( l,{. Lorqueville,
M. Lauwereyns en R. van De Velde). Individueel bolde werner tonqueville best met 41 pt-
Van zuienkerkse zijde was de beste ploeg deze van de Bolderhofbolders met 82 pt.(M.
verburgh, P. Blieck en D. De Decker). De beste prestatie bo.Lde Patrick Blieck met 28 pt.
Bil de vrouwen Hon Eerlijk duurt het langst uit Moerkerke met 71 pt. (Magdà De splenter,
Ma-riette De splenEer en Dènienne vàn De l,lile]e).
Bij de zuienkerkse ploegen dedde slagerij Goethals de beste zaal. zij wonnen imrers met
65 pt. (Dunja Hwodsik, carine De Decker en Heidl Van De l|Iiele). De beste prestatie
kwam van carine De Decker met 29 pt.
Bij de jeugd tensfotte fion Ígnace Depretere met 29 pt., terlii.jl de beste zuienkerkse
prestatia vàn David Nívil1e kwan met 26 pt.



TROFEE EERSTE I,IINISTER MÀRTENS VCOR BEERNENI

sportraad verwendde ziln wandelaars.

De Zuienkerkse sportraad heeft wel enkele troeven in de hand om de wandetaàrs een mooie
en ààogèlàre wàndeldcq te oe,/orqen.
Uet zon en regen trokken niet minder dan 728 nàndelaars door het prachtige natuur-
gebied van de Meetkerkse Moeren.
Uitslag Voor de groepsklassering schreven 81 wandelaars in bil I,/SV Beernern, 59 b1l
de gemeenteschool Zuienkerke, 44 b1j de H.Hartschoof van Meetkerke- Zuienkerke-Wenduine,
42 bil Í'!SV Aalter en 40 bijwc Temse. De jeugdclub zuienkerke was met 38 afgekomen, de
keignaerttrippers met 30, Vakantiegenoegens Zulenkerke met 27, Wandelclub Koekelare 24,
vier op een rij 21, en de ccdelievetràppers 18.
Àls oudste deelnemer kreeg Robert Desmedt uit Beernem die dtt jàar 88 wordt, de trofee
van de oudste deelnemer.
A1 met aI kon de sportraad opnieuw op e€n geslaagde wandeltocht terugbllkken, waarbll
er opnieuw een stijqinq vàn het aantal deelnemers te noteren viet.

-:l=ra'

De trofeeirinnaars samen met voorzitter Alain De Vlieghe.
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WANDELICCHT

Wie stapt mee op voor de Eezantentocht te Koekelare?

De sportraeo'wil dit jaar deetnemen aan de wandeltocht te Koekelare op zondag 25
augustus a.s. Koekelare is een mooi vernieuv.d dorp, heeft een prachtig park en
heerlijke bossen
De afstanden ztjn 6 - 15 - 24 - 35 KM.
Í'lie houdt van een prachtige wandeling kan kontakt opnemen met voorzitter Àtain DevLeghe
sekretaris Pranky C,oethals of met sportschepen H. Cuypers.
Verdere gegevens worden nog medegedeeld
De verzanelplaats zal aan de pastorie van Zuienkerke ziln. De verptaatsing is met
eigen vervoer of met de gemeentelilke bus, al naargelang het aantal sportieve
wandelaars!



Bovenstaande foto Í,erd genomen bÍl de offaciële lnhuldlging op 05 07'91 op het

;;;;;; t" rlu.tx".ri. van de nie'rwe speertoesterlen, dre de speelplelnwerklns
;::;;;;;i';;à.-'*,.s; ELECTRABEL-iIÍE,Io' D,.t naa:r aanrerdins van hun pro-

motlonel; actie Jeugd-speelpleinen f99l'
"--À-"- +.r. herkennen we dhr Van Dafine D.. alhr Himpens E' en dhr Rosseel J'P'
;ïïi:";;;i;:'" ..i-r]"i s.À"p""".rlese en het Éstu'rr van de speelpreinwerkins'

acttwteltenkrrlerder
zondao 2I rufi I99f : koers lrefhebbers te Zuienkerke, lngericht door het feest-

komrte.Lt zulenxerKe.

1!:9!!1iy1!9 : café Boldershof van l3'3o uur tot 14'30 uur
Kerkstraat t3 te Zuienkerke

gi!trlg]llg : cJàtarlu van de gemeenteschoof, Nieuwe steenwes 37

te Zuienkerke
start : aan bakkerij Roger Dhondt om 15 uur

è*Eig:t , bakkeril Roser Dhondt

7er.eÍdxt 2'7 iulI en zondaq 28 lulr 1991 : K.L.J' oostende organiseert sportfeest
( gewest Brugoe-zurd 

' 'eiaats : op de weide van ÍvaIt en Carine
Van den Berghe, Langedorp"'eg I
te zuienkerke ( Houtave )

Progrànrha : zèEerdàg 27 luL 199I :

-'o]rwe 

Rockfulf" in een feest'"ent
oP het sportterrein' Muziek uit
de iaren zestig en zeventig, met

STUDIO 2.
zordao 28 ru.Lr t99I :

'3o uur : eucnaristieviering
13.CO uur : SportnalÍiddèg :

sportlredstriid tussen de Io afdelirg'
en van K.L.J. Gewest BrrJgge_zu1d :

Touwtrekken, volksdans, -massàIoop,
óvranldes en àndeÍe speten '
ïédere gerntresseerde kàn gratrs
kiiken.'rËlïó-""r t qroot SPoRTFEESTBAL met

SrtlDro 2'



zàterdào 3 auqustus 199f : Het Rode Kruis BLÀNKFNBmGE-ZUIENKERKE orgàliseert een
Gr rlfade-avond in de gemeedteschool te Zuienkerke.
pli;ig : 4oo fr
gg!!9!g :2O.m uur
fns"n.ijvinq : vöór 29.07.91 bij mevr- M.J. De vtieghere,

te1. o5o/41 26 14 aÍ bíl F. c,oethals,
tel. o5o/41 81 87.

zondaq 11 auqustus : Vakantiegenoegens zuienkerke organiseert een midzomen andeling
met daarna een barbecue.
start : on 15 uur aan de kerk van zuienkerke
lla de wandelinq is er aan de gemeenteschool van Zuienkerke een
barbecue die doorgaat in open lucht.
start : 17.45 uu-r
GEIframeprijs voor de barbecue : leden : 25o FR - kinderen 125 FR

niet-teden : 3m FR - kinderen

- 

15o FR

lnschrijvingen voor 6 auqnrstus bij : Romain Van Belle, Nieu!"e stlig

Katerina Kràmer, Nieuwe st g 57
Henri CuYPers, DorplÀ'eg 24
witly Proot, Nieuine stÍg 79
Werner Verleye, Nieuwe stÍg
tt2
Dirk Goethals, Nieuwe stvg 78
Filip Bouckaert, nieu!"e stlig
r22

zaterdag 7 september 1991 : ingericht door hët feestkomiteit vàfl zuiènkerke
gISg!9 : tent achter gemeentehuis van zuièrkèrkè
orkes! : The ToP Hits
flgglEpElÈ : 15o FR

voorverkoop 12o FR

Zondaq 22 september 199.I : De sEErtraad zuienkerke richt zljn t$,eede Í'rÍelerwedstri jd in
voor liefhebbers van de vlaamse 9{ielriidersbon voor de
kàtegorieën A, B en C.
Er wordt eveneens een reeks voorzien voor alle inwoners van
r- ---aente Zulenkerke-
Start - Àenk"mst _ Inschrij"iry ,
@
Voor neer inlichtingen : Àlain De Vlieghe, Nieulre steenweg 42

te 8377 zuienkerke
tet. o5o/41 55 42

F]ETSENMERKÍNG :
0000ö000000000

l.deetkerke "sportcentrum" : U.O9.91 van f2.3o uur tot 16.30 uur
Nieuwrrunster : 18.09.91 van 12.30 uur tot 16.30 uur
Houtave "De Maere" : 25.o9.9I van 12.30 uur tot 16.30 uur
zuienkerke "gememteschoof' : O2.1o.9I van 12.30 uur tot f6.3O uur

BURGRLIJKE STÀND TE ZUIENKE,RKE IN DE EERSTE HELFT VAN ]99f

Geboorten:

- GHESELLE SÀNDER, geboren op f6-O1.91, zoon van Gtreselfe touis en van Demeulemeester
Linda;

- VÀMARRE A|mHONY, geboren op 2O.O1.91, zoon van Vantorre luc en Maerten Christine;
- BEIRINS GERTY, geboren op 31-O1.9I, zoon van Beirens Ivàn en va.n Vandepltte

Chantal i
- VAN'DERBRUGGEN I€VÍN, geboren op 15.O2.9f, zoon van Vanderbrwgen John en Ackaert

Heidi,
- PÀELnfK SÀNNE, dochter van Paelinck Deois en van Vandi]le Sonja;



- COFNILLIE MÀRLOII, geboren op O3.o3-91, 2ooo van Cornillie Jean Claude en van
Desoete Carine;

- VÀNSTEENKISTE INES, geboren op O3.O4.9I, .Lfttr !a"L vansteenkiste Bart en Van
Haevermaet Christel:

- VAN HÀECKE MÀTHIÀS, geboren oP 22.O4.9L, zoon van van Haecke A]ain en van
Deídooven Inge;

- SCHO{JIEETEN YOLÀN, geboren op o6.o5.91,&e rrar Schouteeten Johan en van
Loyson Francine:

- VÀNDmBEKE FLRÍÀN, geboren op 14.05.91, zoon van Vandert€ke Georges en van
Larduyt Christhe:

- DE\RIISE Vfc, geboren ap 22.C5.91, zoon van Devriese Norllert en van De Smet
Diane;

- ÀNDRIES MÀTtlIÀS, gebreó op 22.C5.91, z@t, van Àndlies Frank en van Devilder
Sabibe:

- ZWÀINEPOEL THOIIIÀS. geboren op 27.05.91. zoon van Zwaenepoel Rik en van Vànden-
briele Mia;

- SCHEEMÀECKER llIM, get\cren op 29.05.91, zoon vàn Scheenaecker Jacques en van
Kerckhove Marie-Cf aire ;

- VÀN REMRGHEM mÍC, geboren op 31.O5.9f, zoon van Van Renterghem Roland en
Vantorre Suzame:

- FERNÀNDEZ Atol.lso INES, geboren op 03.06.9I, dochter van Fernandez Afonso Nico
en van Foulart Martine;

- DEMÀECKER LYNN, geboren op 24.06.91, dochter van Demaecker Victor en van
Versyck Christelle;

- CREMI,IERY ÀYLÀ, geboren op 14.06.91, dochter van Cremery Rony en van xsnpinck
Marie Ànn;

- HÀEIEI{ÉERSCH RUBEN. geboren op 27.O6.9L, zoon van Haelemeersch Luc en van
Cocquyt Ànne;

Huwefijken:

- HAILEMEERSCH LuC, Zuienkerke, en COCoLTET ÀNNE, Zu.ienkerke, gehulxC op o1.O3.91;
- DEVISCE GmRT, Zuieíkerke, en VAN BRACKE\,IELT CÀRINE. Zuienkerke, gehuvld op

04.05.91;
- DE DECKEIIE JOHNM, Jabbeke, en GOETUÀLS NÀlrcY, zulenkerke, gehu$d op f4-O6.9f;

overliidens:

- BLOMME LËONÀRD, overleden te zuienkerke op l2.O2.9Li
- DEVISCH MAURIG, overleden te Zuienkerke op L2.O2.91, i{eduwnaar van DHGMPE ÍRMA;

- ÉoDE MAURITIUS, overleden te zuienkerke op oL.o3.91. echtgenoot van BÀRREMÀICKER

MÀRIÀ;

- CAMPE JORDANUS, overLeden te Blankenberge op 1"6.03.91, echtgenoot van ZWÀENEPOEL

I,IÀRIÀ;

- PINIELON EMILE , overleden te Bruqge op 23.03.91, weduwnaar van NÀESSENS MÀRIÀ;

- SCHILLE'i{ART GmÀRD, overleden te BrogEe op O3.O4.91;
- VÀNDEPITIE OCIAÀI, overleden te Blankenberge I2.O4.91, wedurnaar van I4ÀRIE

DE IEGHERE:
- VÀNDEN BROECrG FRANKY, overleden te Zuienkerke op 11.05.91, echtgenoot vàn

DAELE DU$iÀ;
- BEYAERT SUZÀNNÀ, overleden te Brwge op 09.06.91, wedure van DE Rt]'fiTxt REMIGIUS;

- IIERTE MÀRIÀ, overleden te Zuienkerke op 28.05.91, víedune van VmScHEtJBE THEOPHILUS;

SCHÀTTINGSCOI,$IISSIE

Bij vaststelLing van schade aèn teelten kurmen de ]andbouwers beroep doen op de
schattingscommissie. Men dient zich te wenden tot de voorzitter Theophile Vermeersch,
Heerweg 6 te Zuienkerke, tel. O5O/31 85 17.
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U bent klant van Gaselwest ?
Dan staat lntercom 24 uuÍ op 24 paraat
voor uw eleklricileit, aardgaslevèring en
kabeltelevisiesignalen.
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Kantoor "Voor [r"
Slatlonss?aat 27,842() De Haan, tet.059/23 56 Oz
Tel. en wachtdienst : 055/36 92 11

Wij zÍn tevens gespècialiseerd
in het vervaardigen van uw
barbecue, gourmet en íondue.

Wilgenlaan 50,

Tel. (050) 27

8041 Waardamme

6946-2771 59
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Oirk MUYLAERT
KL|XKESTRA ï3 -ZUIEXKERXE - (050) !t.í1.11

Het gebeu.rt maa.r èI te vaak dàt er iets defekt of beschadigd is. Om dit op een iet§'at
vlugjere manier op te lossen, is hier de meldingskaart. Kortcfi : rÀanneer bil u in de

ot tiéx iets besch;digd of defekt is, knip dan het onderstaarde uit, !1]l het duidel]lk
en vollediq in en stuur het op naaL het gemeentebestuur, Kerkstraat 17 te 8377

zuienkerke: voor &ingende gevallen ka,t u ook bellen naar de technische dienst op

het:]urnner 4I.75.?7 en dit van I uur tot 12 uur en van 13 ur.lt tot 16u30'
Mogen v,rr l u ook vragen om bil de melding van een defekte veri.ichtiÓq, de iuiste plaats
ourdelrlk te omschrrlven. Dank brl voorbaat I

}íET,DI N6SKÀÀRT

wegdek be.schèdigd
openbare ver.LichtiDg defekt i plaats :

riolen verstoPt
voetpèden hersteflen

0 onderhoud plàntsoen gewenst0
0
0
0
0

mimen grachten
m.rskusratten

0
0
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