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verkeersveiligheid en verkeersfeefbaarheid zijn thena's die zeer
aktueel zijn. Dagelijks t'/orden we geconfronteerd Ínet een toenemend

àanta] verkeersongeva-Llen. Parkeer- en ! r leprobleÍren zlln _teglo'
Het nafeven van vèrkeersreglementen ell _wetten is nocdzake-Iijk voor
de goede gang van zèken binnen de sanenleving. Een stuk soePlheid
lij-de naieving ervan is evenwe.l gebcden. De gebruikers kr1nnen zo op

hui rechten stàan, dat alle 'vlot velkeer' in het gedrang komt en vànaf

eel1 bepaald ogenblik onveil.ig wordt.
Eeo zeiere hoifeLllkheid dient dan ook in acht genomen te worden'
Hoffelilkheid is tiouwens één van de meest elementaire beleefdhelds-
regeb àie ook in adlere omstandigheden dient geëerbiedigd te worden vb'
in een sportwedstrijd, bij het wachten in eell warenhuis enz"'
In het vèrkeer wordi echter vaak het tegenge.stelde vastgestefd' Een

onaangepast en egoistisch gedrag komt zov'rel voor bij bestuurders. voet-
garqers als fietsels.
íen-maakt misbruik vaII de voorrang van rechts, in files wordt niemand

doorgelaten, voetgangels steken plots en onverwecht de straat over, fiet-
sels slaloflien tusse[ de auto's.
Voor elk van ons ligt hier eeÍt taak lreggelegd. Wanneer elkeen zich
hoffeliik qedraagt àaI dit ongetwijfeld bijdragen tot een ygj:tlggl-fgl!9cir '

zeg ook eens : NÀ U !
oaíorn beslistE-de Provinclafe corunissie voor het voorkomen van Mis-
dadigheid een algemene campagne "Hoffelijkheid in het verkeer" gericht
op voetgangers, fietsers en autoinobilÍsten te voeren.
E; werd-geopteerd voor e€n algemene sensibilisatiecampagne die begin
mej, van start zoq gaan.
De aktie za1 gevoerd worden door middel vao affiches,
openbare geLlouwen (o.a. in de scholeo).
ceÍftotiveerde leerlingen van het middelbaa! onderwi]s
via hun school een sticker bekomen.
Ík dànk u bij voorbaat voor rJ, medewerkj.Ílg.

Geachte infloner van Zuienkerke,

De Burgemeester
Cerard De vlieghere.

te verspreiden in

kunnen tevens

hoffelijk verkcor.
veili -iverkeer

naul
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,, Het Polderkrantje " v,,ordt uitgegeven door het College van Burgeneester
en schepenen.
Verantwoordelijke uitgever : Cerard De Vl.ieghere

Lindenhof 20
A3'77 ZUIENKMKE

Ons adres : " Het Poldelkrantle "
Kerkstraat 17
8377 ZUISNIGRKE
lT,L | 050/42.19.66 of 050/41.13.55

Het volgende Polderklantje verschijnt omstreeks 15 oktober 1992.
UÍterste inzenddàtun (voor o.a. artikels en aktiviteiten) : I OI(IOBm 1992 !!

NUITÍGE TELEPOONNUMMMS :

RIJKSWÀCH? ( Bf ankenberge )
FÀNomrn-T »e uaan )

EI-ECIF,\BEL ( Bl ankenberge )

I01 of 41.10.05
I00 of 41.20.20
41.79.34
nà de diènsturen 059/32.30.58
42.'t9,66
privé 31.84.07
42.79.66 oÍ 42.70.48 of 4I.13.55
4L.'75.11

HOOTDIELDWÀCHIER J.DECT'EDI

CEIIEENIEBESTUT]R ZUIEN1GRKE
IECHNTSCHE DIENST

9!!!I9:SII_9ES!I1!!g§'
Het gemeentehuis van Zuienkerke 1s iedere werkdag open van 8 uur tot f2 uur.
De woensdaqmamiddag is het het gemeentehuis eveneens open van 12.30 tot 17 uur.

Het gemeentehuis zal gesloten zijn op dinsdag 21 juli 1992.

OPHALEN HUISWIL :

Het huis','ui] wordt nlet oFgehaa.Id oo dinsdag 2l lu.tr 1992
De ophaling voor zuienkeriè gaat aanÏooi-fi@;g[.!!!!.

OPHÀLING OT]D PÀPIER :

De zesmaàndelilkse ophaling van oud papier ls stopgezet.
In het kader van de mifieu overeenkomst, vindt er iedere eerste maandag
voor Houtave, Meetkelke en Nieu!finmster en iedere eerste dinsdag van de
maand voor Zuienkerke een selektieve ophaling plaats voor papier,kalton,
telefoonboeken, enz. .. en krooDkurken.
Deze ophaling geschÍedt even voor de normale huis!'uilophaling.
ce.Iieve uw papier netjes samengebonden of in kartonnen dozen te plaatsen
naàst uw gewoon huisvuil - kroonkurken liefst in een zak apart.

OPHÀLING G]ROF HUISWIL :

op donderdàg 22 oktober 1992 is er een ophallng van grof huislrui1.
}larlneer U ièTs-ïËë@hebt, be1 dan ti jdlg naa.r het gemeentehuis.
Per rit betaelt U 500 frènk.



MUSKUSRÀTTEN :

Het geneentebestuur drirgt er bij de bevolking op ean dat aIle haarden van
rr,uskusratten onrÍiddel]ijk zouden bekerdgeÍnàakt wolden bij de teclmische dienst
van de ge.Íneente of op het gemeeotehuis, zodat de nodige maatregelen kunnen
getroffen wolden voor het verdelgen rnet ofwel fuiken ofÍrel klemen.
Tel. tectfÉsche dierEt : 41.75.77 - Tel. oeÍneentehuis 't 42-19.66

TÍELDING . OPSLAG VÀN GÀSOLIE, SAOOKOLIE , MÀZOUT, DIESEL.

De neldiBlsplicht voor de opslag van gasoLie, stooko.lie, mazout en dj.esel
vàn 100 tot 20.00o1iter wordt verlergd tot 01.03.93.
De meldingsfolrrí[ielen zijn te verkrijgen bij het ge eentebestuur.
U kén rnd meldj.rg aadqetekerd opsturen naar het College van ltu!.gsreester eo
Schepeoen, Kerkstraat 1?, 837? Zuienkerke, ofwel kunt U de Ínelding op
het gereentebestuur zelf afgeven tegen ontvarqstbewijs.

ÀÀN@VEN BMOEP

Mogen wij e! ooqmaals bij u op aèrdringen uw beroèp aan de bevolkirqsdienst
vao het geneentehEis keobaar te maken.
lrw beroep oordt inderdaad niet meer genoteerd op uw identiteitskaàrt. maèr
het Íllcet nog Í{orden veíÉ1d Ín de bevolkiigsfegisters.
Gelieve dus uw beroep, beroepsveraBlering of u^r op pen.sioenstelling mee te del(,rr
aan de bevof kirqsdienst

EL]ROPESE IDENIÍÍEITSKÀÀRTEN

Àlle personen, ouder dan 12 jaar,dienen na ontvang.st van een oproepingsbrief,
zo vlug mogelijk naar het gemeentehuis te komen, PERSCNLIJK, en i-n Éet
bezit van een geldlge en recente pàsfoto.
Personen die hieraan geen gevolg geveo, zijn strafbaar. eo de hoofdveldwachter
za.L hiervan een PV ognaken.

FIE'fSENMMKING

Affe Zuienkerkenaars met een fiets, kunnen op woensdag 12 ÀUq)SIlrS en woensdag
19 ÀUGIX,'IIIS GRÀTIS hun fi.ets laten Ínerken en dit tussen g uur en 12 uur en
13 uur en 16-0-uur bij de technische dienst , Nieuw€ Steenweg 39 À.
Llt, fiets uordt dan voorzien van een imatri.culatienurÍnèr en kan zo - bii even-
tuele diefstal - gemekketilker en vluqger teruggevonden i.orden.

AANDÀCHT

Een dringende oproep wordt gedaan aan de inwoners van zuienkerke
DE GT,ÀSCONTÀINRS OPMMÀÀL IE CEBRUIKEI d.W.Z.
- geen glas meer in de urilniszakken
- het glas in de container te deponeren

WIJ REKENEN OP Ud MEDEWERKING.



ET]RCERLIJKE SIÀND IE ZTIÈ{KER(E IN DE ERSTE HELT'T VÀN 1992

- RUIJENS SÀRÀH, geboren op 08.01.92, dochter van Rutjens Pete! en van
Lanote Mia

- BÀCKIAS ÀltrIHoNY, geLloren op 16.02.92, zoon van Backers Hugo en van
vandenberghe lngrid

- DEFOUR RUBEN, gebren op 1A.O2.92, zoon van Defour Bart en van
TeirLinck ÀrLlick

- KNOCKÀERT TOBÍÀS, geboren op L9.O2.92, zoon van Knockaert Ivan en van
Provoost Ànnemte

- vÀIfDERSTRÀgfEN JENS, geboren op 20.02.92, zoon van Varderstraeten Phil.ip
en vam van Dafime Katelljne

- DE DECKER JESSY, geboren op 02.03.92, dochter van De Decker Dirk en
van Monbaliu Caline

- SCHoUIEÉ'IEN CtlRIS, geboren op 01.03.92, zoon van Schouteetèn Eric en van
Jonckheere christine

- DERYI.rcK STINÀ, geLoren op 12.03.92, dochter van Derlnck Luc en van
De Nolf Hilde

- DEMEULEMEESTER JENS, geboren op 18.03.92, zooD van Demeulemeester Rudy
en van Moernan NYdia

- ÀLDERÍ,JEIRELDI TïOMÀS, geboren op 18.03.92, zoon van Àldenreireldt Patrick
en van Tanghe Màrie Ànne

,. I4oMALIU svEN, getoren op 22.04.92, ioon van MorÈàIiu Erik en van
De Decker chantal

- DEIoDDERE LIESEI-OTIE, geboren op 21.04.92, dochte! van Defoddere Eric
en van lvllssault Car:ine

- IERSYCK SOFÍE, geboren op 24.05.92, dochter vàn versyck Peter en van
Dhont Kristine

- LÀuKfl\ls TïIJS, geboren op 29.05.92, zoon van Laukens Stephaan en van
DelaJrnoye Àraeke

- LÀUKENS STÍJN, geboren op 29.05.92, zoon van Laukens Stephaan en van
DelatuIoye Ànneke

- CoDERIS Í,IOLFBRÀND, geboren op 74.06 .92 , zoon van deris Ludo en van
Dupont . Rita

Geboorten

Hurrelijken

- STRUBBE KOEN, Brugge , en DEBROCK ÀNJE, Zuienkerke gehu$d op
r?.01..92

- PIJCKE MICHEL, Zuienkerke , en RoBSON JÀNIS, zulenkerkc gehurd op
14.02.92

overliidens
- DIERICKX-VÍSSCHERS MARCEL, overleden te Beernem op I4.O2.92

ongehut4d
- ZWÀENEPOEL MARIA, overleden te Zuienkerke op 18.02.92, wedui/e

van Campe Jordanus
- DE CLERCK ESTHER, overLeden te Brugge op 08.03.92, weduwe

van Goethals Marcellus
- HI.IYI-EBROECK EMfLIUS, overleden te Brugge op 08.05.92, echtgenoot

van BoÍnon Simonie



- CRoMBEZ qJSTÀÀF. overleden te zuienkerke op 16.05.92, echtgenoot
van Driessens Ma.rgnlerite

- SlIrtsBE ARSEI{IUS, overleden te Brugge op 08.06.92.
ongehu!.d

- DEJAGHERE MÀRCEL, overleden te Zuienkerke op 19.06.92, echtgenoot
van Demuysere E1ise

uit de
GeÍneenteraad van 5 mei 1992

Tijdens de zitting van 5 mel 1992 besfiste de Gemeeoteraad een palti-
cipatieraad op te richten voor de gemeentelijke basisschoolj
deze partici.patieraad, die een èdviserende bevoegdheid heeft inzake
het dàgelijks ordeiarijsgebeuren in de geÍneente-I1ike basisschool wordt
als volgt samengesteld:
y99f ?i!.te-r: Joël Borssèmaere, schoolhoofd
lgge!, : inrichtende macht: G. De Vlieghere, burgemeeste!

F. De Decker
M. Storme, raadsleden

personeel: Goegebeur Àn
Roose Philippe
Vande Vyvere Desirée

ouders: Dhondt Rità
Helewaut Pà!riciÀ
Verburgh Freddy

gecoöpteerde leden: Dulorl Frank
Lucker Belnard
Van Bel1e Romain

cemeenteraad van 15 juni 1992

omdat de Nieuwè Pol.der vèn Blankenberge 60Í toelage kan bekomen van
de vlaamse cemeenschap, besluit de Gemeenteraad het programrda 92
inzake verbetering van landbouwwegen over te drageo aan de Polder.
De Raad besl.oot ook nog de wegbern in de Brouv,,erijstraat te ver-
breden - geraande kostprijs: 1.05I.391 fr. RIW inci..
C.oed nieuws was er van de kant van Elektrabel . Ín aflrachtuE van de
goedkeuring doo! de bevo€gde minister van de nieuire intercomfltmale voor
waterdistributle ( IMI,IV) besloot de Elektriciteitsmeatschappil
3.000.000 als voorschot aan de gemeente te betalen.
Daarmee za.L de lening nr'.23 ten bedrage van 3.126.315 frank vervrc€gd
terug betaald lrordèn, wat een gevoelige verlichting van de gemeentelijke
finèncien h,etekent.
En in de geheiÍne zitting beluit de Gemeenteraad eeo gemeentelijke
àdviesraad voor milieu en natuur samen te stellen, zoals vereist in de
overeenkomst met de minister van de Vlaanse gemeenschap.
voorzitter wordt alvast schepen voor Ieefmllieu Reml De Clerck, bij-
gestaan door de nog te benoemen mil ieualnbtenaa.r.



a/qentcot/ t//ot/uT

OPENBÀAE NERKEN TE ZUIENKERKE

in uitvoering : I{EGEN- El RIoLERI}:lGsïmKEl
Eloe[Éfstraat en Kerkplein te Nieu$n nster

kostpu js: 1"5.614.355 frenk
§aarvèn 11.035.900 frank Aquafin

4.578.455 frenk gemeente

àànnerÍÉr: Penninck, Molenstraat I77
8800 Roeselere
te]-.05l/22.09.48

Ét te v@rejl: a) PC|,ÍPSTÀTICI'I El PmSLEIDING
Nieufiunsterdorp - Drijfstraat

kostpríjs: 14.831.395 frank

opdrachtgever: vlaanrse Mj.lÍeu Màatschappij

aannerÉr: verheye, cardijnfaan 2
8600 Diksmuide
tel.051/50.18-2I

àènvangsdàtum : 04.08.92

b) RIOLMII.IGSI{MXBI
snrisje.straat - Doelhofstraat

kostprijs: If.205-254 frank
waa.rvan 11.123.695 frànk Àquàfin

8I-559 frank geneente

opdrachtgever: lw Àguafin

aènnemer: Bl'BÀ Huys; Dnlzeels Opperhof 19
8380 Dudzele
rel.050/59.95.02

aanvarqdatum : najaàr L992

c) @LLDCIIR
i,leetkerke Dorp - Vagevuur

kostprijs: 13-383.389

opdrachtqever: NV lquafln
aannemer: Verheye, Caldijnfaan 2

8600 DiksÍmide
tel.05l./50.18.21

aanvarEdatum: najaar 1992

d) PTÀÀTSELIJXE VMERDI].IG fiEGBMT,|
korÍderi jstraat Zuierikerke

remirq kostprijs: 1.056.39I frank
aar$estedj.ng: 04. 08. 1992

uitvoering; najaar 1992

e) RnI3VÀTIE RIiIKSI{EG 326
Nieuíe steenr€g - Doortocht zuienkerke
íeetkerkestraat - f\erkstraàt

kostprijs: 65.2fI.276
32.211.276 Eestuu.r der wegen
16-887-521 Gemeente
3.040,000 Wegenfonds

13.502.000 vlaarnse Gemeenschap

Opdrachtgever : Bestuur der !{egen

làrrn...r, W. Àswebo, hdustriepark Drongen 26 _ 9031 Drongen - tel- 
o gt)ez 'eo 'zo



kostprijs:4.875.'740
aénneoer: NV. Desodt,

f ) VRNIEUÍJB.I DÀKBMEKKING
kerk St. Bavo Houtave

fr.
SteverlFrcklaén 1I - 8900 Ieper - tel. 051/20 12 93.

ZUIE}.TKMKE GESCHIDENÍS VÀN EEl.l PoLDmDORP

In het nàjàar van 1985 @on lic. Robert Boterberghe met het schrljven van
een boek over de deelgemeente Zuienkerke. Nadien nam het gemeentebestuur de
taak op zich on het boek uit te geven.
Het boek " ZUIH{KERKE, GSC]I.IIIDENIS VÀN EEN POLDERDORP,,, omvat vi.er grote
delen:
1. Het ontstaan en de ontwikkeling van Zuienekrke
2. De St. Mi.chielskerk en het religieus beleven
3. De landbóuw
4. Het onderlrijs.
In 27 hoofdstukken komen afle mogelijke aspekten van de Zuienkerkse geschÍe-
denis vanaf de I0 de eeu\,r tot heden aan bod. De bestuurlijke organisatie,
het wegennet, de sociaal-economische ontwikkelirq, de bestaansÍnogelijkheden,
( de fanlbouw en de lardè1ijke beroepen: molenaar, ivagerunaker, smeden,
garee-Imakers, kloÍnpenmakers, enz...), het ontspèirÉngsleven vro€ger en nu, de
steènbakkerijen, de turfstekerijen, enz...
Hodlerden EÉrsonen wordeo i.n het werk vermeld en de schrijver heeft 35
starnlbmen opgemaakt, gaande van Bossier tot Zwaenepoel. Daarbij is het boek
rijkètilk voorzien van afbeeldingen en tekeningen.
Beschrijvingen van deze luxe-uitgave: Volume: 600 bladzljdèn ( luxe papier)
odq. 150 illustraties en tekeningen. Harde linnen band met stofwikkel in
2 k1eu.ren.
Verschijnirqsdatun : begi.n december 1992.
Uitgave: Cemeentebestuur Kèrkstraaf L1, 8377 Zuienkerke - Lel-. 050/ 42 10 48
Prils: Voorintekenaars ( voor 20.09.92\ prils: 1.500 fr. + 100 fr. port.
Zij v,orden met nàam en woonplaats in het boek opgenomen. Daarna kost het
boek 1.700 fr. + 100 fr. port.

lr:'ï"
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Yakantiegenoegens Zuienkerke

en
Barbeeue

16 augustus 1992

Ja, het is bijna w€er zovea. Ooza jaaíliikse wandeling en baÍbecuE slaan we€r voor de deur.
Langs Oosd begaanbaÍe en íustig€ poldoíweggeties kun i6 een gezellige gezinswandeling mee_

maken.

AÍspraak om 15 uur aan de kerk van zuienke*e.

brood, Een

150 ír.
180 Ír.

Willy Píoot, Nieuw€ Steenw6o 79
Wëíneí VeÍjey6, Nieuws Steenwog I l2

Aàn beide aktivitgiten kan af:onde.lÍk deelgenomen woíden.

vooí 

-Volwassenen - 

kinderen
niet-lid

gericht dooÍ Vakantiegenoegens Zuienkerke en betaalt hierbii de som van fr.
voor _ Volwassenen _ kindeíen

tr lid fl niet-lid

doorgaat. Stan om 17:45 uur.



Vn«.arureeeruoEGENS ZuterureRre

VAART DE Lesse nr
oP ZATERDAG 29 eucusrus 1992

We v€rtÍekken oÍn 7 uuí met een luxe car, aan de keík van Zuienkeíkè.

Voor het aÍdal€n van de Lesse:
- Trekken w€ het best een zwembÍoek oÍ korto broek, en een T-shiat aan. Ook is het

aangeaaden oudo scho€n€n of turnpantoÍfels aan te tíekken om onze voetzolen te be-
schéímen tBg6n do keien als w€ €véntueel moeten uhstappen.

- Ook aangeÉden : een plastic zak (vuilniszak) die we met een touw kunnén dichtknopen,
waar we onzè picknick kunnen instoppen, alsook eventueel iets warms om aan te tíekken
terwiil we picknicken langs de boorden van de Less€.

Onze kl€íen kunnen we in de bus laten liggen . oeze pikt ons bii de aankomst, langs de
booden van ds Maas teÍLrg op. we kunnen daaí na het nemen van een douchs teíug onze
reisklerèn aan trekken.

Wij zullen tijdig in Zuienkerke tèíug zijn opdat iedereen's avonds noo naaí de barbecue van
het Rode Kruis kan.

Vooí mensen die het zo niet zien zitten om in een bootie rond te dobberen, hebben we een
wandeling voorzien langs de Lesse. De2e wandeling Íoopt tot ongeveer halverwege de afdaliog.
Hiervooí zijn stevige wandelschoenen wel aangeraden.

Wa( kost nu deze dag vol sponieÍ plezier,

in een eenpersoons kaiak
in een tweepersoonskaiak
voor de wandelino

Wie een zeteltie wilt in de

met inbeg.ip van de boot, bus en verzekering.
Nietleden

950ír.
750fr.
45OÍr.

Leden
g00fr.
700fr.
4OOtí.

kajak (aangeraden) dient 50 ír per persoon bii te betalen.

lnschíijven, zo vlug mogeliik en ten laatste tegen 1 1 augustus 1992 bij
Van Belle Romain, Nieuwe Steenweg 106, 8377 Zuienkeíke Í41.35.62)
oÍ bii de andeíe bestuursleden.

eenpeísoonskaiak : 

-peís.
tweepersoonskajak : 

-peís.
wandeling : 

-pers.

INscHruvNGssrRooK

schíiift zich in vooí de atvaan van de Lesse op 29 augustus

O lid D nict-lid totaal:



860 WÀI\DELÀÀRS VOOR MEmKmKSE N1OEREN

Tljdens de eerste zondag van april werd voor de l5de maal de
traditionele Meetkerkse Moerentocht georganlseerd.
Deze waideltocht over 10,23 en 30 kÍl kende dit laar een zeer grote
bijva.l, daai niet minder dan 860 wandelaars naar dit mooie natuu!-
gebied gekomen waren. Voorzitter van de sportlaad ALain De Vl].eghe
kon heel lrat verenigirqen met een prachtige groepstrofee huiswaarts
sturen . De Gemeenteschool van zuienkerkemet 81 deelneÍners kreeg als
grootste groep de Beker van het Botdershof, Í\ISV Beernem met 68 per-
sonen de beker van SchePn Cuypers, H.Hartschool Meetkerke _ Zuienkerke
met 51 de trofee van Sportiva, vakantiegenoegens met 47 deelnemers de
beker van minister Tobback, l,llsv Àalter met 45 man sterk kreeg a1s verst-
komende gloep de tweede Boldershofbeker. verder ncg bekers voor de
Jeugdclub, Ke.ignaerttrippers van oostende, de delievetrappers van
Ruddervoorde, de rustige bosstappers van Jabbekè, de Globbetrotters van
Bnrgge en de Motestappers van Koekelare. Ook de oudste deelnemer Remie
van Ryckegem kreeg een aardenken van eerste min-ister Dehaene.
Iedere ingeschreven wèndelaar kon noq een tegel meenemen met een prachtig
zicht vèn Meetkerke langs de vaart.

§ï?1-

De trofeewi.nnaorg samen met enkele bestuursleden.

DE @RDEL

De gordel, een belangrijk
Vlaams gebeuren gaat dit

familiaal, sportief ,jaar door op zondag 6
nnrzikaal maar vooral

SEPTEMBER 1992.

z§f
-ï, §



De grootste sportievelingen fietsen door 18 Vlaanse en groene genreenten
rond Brussel en de anderè fietsers en wandelaars genieteo van de
Vlaams-Brabantse natuur in de odniddellijke olgeving van de Hoofdstad.
Voor meer inllchtingen kan je contact opnemen met het
Gordelsekletariaat, Dorpstraat 44 in Sint-C.enesius-Rode
teL. 02/380 44 44.

JONGERENGROEP ZUIENI€RIG

De jongerengroep van zuienkerke zet na de zoÍnervakantie het nieuwe
clubjaar in. De Jodgerengroep, die nu wat meer bekendheid heeft door
de toneelvoorstelling van 18 april jongstleden, organiseert al1er1ei
activiteiten voor de jeugd vanaf 12 jaar. Deze activj.teiten zijn van
sportieve, creatieve èn sociale aard.
De samenkomst van de jongeren gebeu! t vanaf septeÍnber om de twee weken
en de ouders worden elke keer op de hoogte gebracht van de activiteiten
via een activiteitenkalender.
Jongeren die zich bij de groep Íri1len aansluiten kumen contact op.
nemen net de hieronder vermelde personen.
Blj de aanvang van e1k nieuw clubjaar vragen wij een som van + 200 fr.
(verzekering). Hierbi.j w1lLen wij ook vermefden dàt deze àansTulting
toch een spontane verplj.chtiog met zich meebrengt orn zoveel mcgelljk
aanwezig te zijn.
CONIÀCTÀDRISSEN :

Í'íies Decrock
Leeglandstraat 5
teI.31.20.46

Randi De Vlleghe
Nieuwe Steenweg 42
te].41.55.42

SyIvre Í,{il.Ie
Nieu\,re Steenweg 2

tel.4I.88.55
Noot: Onze kaLender wordt zo opgesteld dat de activiteiten zo wernlg

mogelilk sarnenval-Ien met volleybalwedstrtjden, om zo de leden van
Mehoni tegemoet te konen



8e SPORTIVÀ TORNMI TE I{EETKERIG

Dlt jaar wa.ren niet minder dan 20 ploegen ingeschreven, plus 4

Zuienkerkse ploegen die een eigen tornooi betwisten.
Er werd naar ha.telust gevoetbal.d van zàterdag morgen 9 uur tot
de zondagavond 21 uur.
De zuienkerkse wijkplo€gen \^raren dit jaar aan elkaa.r gewaagd en
nagenoeg even sterk. Proficiat aan de ploeg uit NieuflÍunster die
het haalde voor Houtave, zuienkerke dorp en Mehoni.
Alhoeuel de tvleede dag het $,eer barslecht was, werd hoogstaand
voetbèl gebracht, opvallend zeer sportief en nageno€g geen ge-
k^/etsten.
Een pluimpje voor de inrichters voor de goede organisatie.
Proficiat aan à11e spelers die @rijpen hoe mooi voetbal kan zijn
zorder brutatiteit en vernieling maar met sportiviteit en kameraad-

Het is mijn wens dat het in de toekomst zo verder kan
De Schepen van sport
Henri Cul,pers.

:'

:
a

De Fina.Iisten met inrichter F. Sanders en de schepen van de Sport.

í(s-'

POLDERTROFEE BIJ DE BOLDERS.

Op de 16de trofee der PoLdergemeenten in het Zuienkerkse Eoldershof
sLaagden secretaris Carlos Verscheule en voorzitter ci.Ibert Coethals
met hun bestuur erin, om opnieuw heel wat Zurenkerkenàren voor eenkeer
te doen bollen.
Dit treffen kent reeds een grote uitstràling, wat bewezen wordt door
het aantal aanwezigen van ver buiten de gemeentegrenzen.



De L,este ploeg bi.j de mannerl was deze van de Pallietervrienden
uit Kaprijke met 98 punten. Individueel bolde Erik Van Loo best
met 39 pt.
van zuienkerkse zijde was de beste ploeg deze van de Boldershof-
botders met 74 pt. (Mauri.ts Priem, cyriel Logghe en Fernànd van
Haere[). Hetbest bolde Maurits Priem met 30 pt.
Bij de vrow,ren wonnen de Keizersbolders met 72 pt.
Bil de zuienkèrkse plo€gen deed transport De Rese de beste zaak.
zij wor,nen iÍiÍners met 63 pt. (Nadlne Wille, Itse !!lill-e en Marla
christiaens). de beste prestatie kwàn van Nadine ltlil1e en Yvonne
Defevere (28 pt. )
Bij de jeugd tensl"otte lron Heidi KeteL§ met 29 pt., terwijl de
beste zuienkerkse prestatie van El1en van de Keere en Ba.rt De
Jonckheere kwem (20pt. ).

{

De Plaatselijke kampioenen salnen met voorzitte! cilbert Goetha.Is
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EERSTE ZUIENKERKSE BTOEDGE!'ERS GEHUI,DIO

op 23 april 1962 v,erd door enkele bloedgevers de zuienkerkse bloed-
geversbond gesticht. Het bestuu! bestond uit voorzitter Àlfons De-
kempe, toenmalig bulgemeester. Himpe touis, Jeróííe Deprez, Esther
DecLelck. Ma.rie-Louise Delaere, Julien De Vlieghe, Romuald WiL1em,
Firmin Goethafs. Marcel Van Houcke, Raymond Van Landschoot en Lpur.s
Dekempe.
Later werd touis Hlmpè voorzltter en in 1977 ging deze titel over naar
Romuald Willem. Sedert dit jaar wordt deze functie door Jeannioe Sèmrjn
waargenomen.
De eerste maal det er werd bloedgegeven te Zuienkerke waren er 28 dooors



afgekomed. Àan een gemiddelde van 4 afnames per jaar groeide
het aantal bloedgiften onder de bezielende leiding van RoÍÍuald
Wj.llem snel. In 1988 vonden reeds 570 afnames plaats, in 1989 !ías
di.t 596, in 1990 niet minder dan 598 en in 1991 waren er 526 bloed-
giften. Het aàrtal Leden is opgelope[ tot 190, terwijl er 320 vrij-
witlige bloedgevers naar de geheente komen.
Voor de vele verdiedsten in de b1o€dgeversLrord wilde het gemeente_
bestur.lr een huldeblijk aao voorzltter Ronuald lllil1em brengen, maar
er werden daarbrj nog enkele anderen in de hulde betrokken, nl.
Pau.Ià Lrebaert zi.in trouwe echtgenote, uittredend schatbewaarder

en zoveef jaren dè goede gastvrouw tildens de blgfqiftel': .1:::f
o"p.àr-"ití.à""a oidervJrzitter en Ju1len De vlieghe urttredend
bestuursl id .
nà,*"la wirr.. is een peilèr in de zuienkerkse btoedgeversbond' Àls

ffi"i.1er van de bord zorgde hij ervoor dat de bond een

van de bLoeiendste uit de om§treken werd'
ltij ,L-àà*url 15 iaar voorzltter van de bond en tevens vefd!'achter
,í zurenkerke- sede.t z8 oxtoler L950, veldwachter van NieulrÍflunster

sedert I mer 1961 en hoofdvel'dwachter sedert de fusie'
t""àr. ,"t hij 1n het bestuur van het Rcde Kruis, was in het comité

rài"""ii"t".-r.i.a"ren, was lid van de vriendenkring van veldwachters '
à"àu."àiritt.t u"t ecio, voorzitter van vzw SKz (cafetafla zuien-
k;;k;, .t hield zich in de vrije tijd nog bezig met tuiniereo'
ui."è" "n 

jagen. l4oÍnenteel wil- de heer Roímald wi11em het wat

rustlger aanPakken.

Het vernieuld bestuur bestaat uit voorzitter Jeannine Samijn,
ondervoorzitter Àrdié Suvé, penningmeester Johan van Tournhout,
Micheline verheye, carine De Decker, Antoine Perneel. Màrce1 Van

Houtte, Freddy Decancq eí Wafter Demeyere.

{.:

I
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G. Van Den Broucke N.V.
Bakkcrijnraterlalen. Ovens. ltachlncs
Blarll(enbeÍgse sLeenweg 44 A
B. BJ77 ZUIENI(ERI{E
r:i (050) 51 3622. Fax (050) 51 76 70
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Yfl,ff.Br?ïtJri'ffiïï,?=#.
UUf I IflLJ MErsEL- EN BEToNWERK

b.v.b.a. f
[,4eetkerkestÍaat 17
8377 Zuienkerke
a (050) 41 75 s2 - 41 27 96

SIOEIXN E.I \,U,LEN

VÀN MMEN

BRÀIIDI{CUI

EOUILIaN Ro.land
Lindenhof 6I
8377 ZUIENKERKE

TEL.050/42.95.88
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Thverne Feestzaal
ÍEDERE ZOI\DÀGAVOND VÀNÀF 20 ULA LM ORGEL, zÀNG EN DÀNS

Í DE K,I\IIEKIET II

OOS.IE.IDSE STM,ffEG 55
a377

- DÀNS@,8GE.IHEID IDERE ZÀTERDÀGÀ\/C|ID [uziek oud en joig

- fÀvmNE opei! tijderE de maanden ju.ti - augu§tus
iedere d4 vartaf U H O

ZoNI.IIG IBRÀS * Ijs - Pannekoeken - Wafels
* steaks - Kip - Brochettes - Ri-bbetjes enz...
* specialiteit Mosseleo à volonté

- EEEsf,zÀÀL vàn 20 tot 250 personen - privé parkirq tot 150 r,agèns

Eeeslflenu's aan d€ÍEcati.sctre prijzen

- toKÀLEN voor vèrenigjrg€n en vèJgderfurleo , a-IlerharÉe be-sprekilrlen

RESERvÀux 050/ 36.13. 22 oÍ 050/3L.LL.40

I'€E'II(RKE

/ \\

Nr+

/,
tr E trEnE trU6n ffi

ZUIE]IKERKE

A /^T A""

BlankenöeÍgse Steenweg 47
8377 Zuienkerke

Tel.: 050141 .07.259ltild:!
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COf'P('REÉ-EE STEN

BRt'GGE

l- & 2 a..t'rglr,r.s È r,rÉ,

zaterdag 1.8

opetlst.l I i,ng cÍn IIh
kinderÍrarkt
concert van s hartrEniè
oDtreden van ecÍr koor
töoeèl in opeo lucht
avdrdrErkt
cowurebal nEt "fào Dirky band"

TERRÀS TEN

Ba.rbecue

zcrÀag 2.a

bezichtisins bote0
kindernarkt
olrtrede(r lran typj,sché volksgroep
vol kssDèl eÍr
vierinö van alle Haliekeg

desustatie van de cor.Eure "Gatjes"
afscheidsccncert ÍIÉÈ de west VlaaÍIBe
Big Band

\,OORDELE

worg t èrl

VÀ.lf MEIIONI -ZUI ENKERI(E

: SLÀGERI J IIERI(ÀI{

rnoil Mlntnn |l 0II t0lrnmfi llton t0ttrÍBRlt t(Broil IÍIEI$RI8 xtlo l0ltiÍlRil tí$0 lutgt(lRru ]lltotl

KERI{I S-KÀÀRTING

ZUTE}II<ERKE

l,RI JDÀ(' 25 sèptember vanaf .L9tr

CÀPETÀRTÀ Í,PORTIIAI.

I!ILE(' : 50, -

WORSTEIÍKÀÀRT I !ÍG



rr ct r v rl e i 1 c r r k a/a d c r

vriidag 7, zaterdaq 8 en zordàq 9 auqustus : café de Blauwe Toren
Gaaibollj-ng T.V.V. - Trarsport De Rese
inrichter De clo€dt Camiel en Yvonne.

zaterdag 15 augustus 1992 : crote Vlaànse Kermis vanaf l0 LIIJR
Blauwe Tbren - Roírnelmarkt

- Àquariun
- Ruil-beurs enz..

inschrÍjven: feestzaal " De Nieuwe Bfeuwe Toren,,
Blenkenbelgse Steenweg 2
8377 zuÍB,tKmKE tel. 050/31. 44. 65

zordeg 16 àuqustus 1992 r midzooerwardeling en Barbecue irqer:icht
door valantiegenoegens Zuienkerke

zaterdag 29 arEustus 1992 : afvaelt van de tésse, door Vakantie-
genoegens zuienkerke
zaterdag 29 euíustus 1.992 : Het Rode Kruis afdeling Blenkenbergè-
Zuienkerke organiseert een leuze Barbecue j,n de ge,neenteschool te
zuienkerke
aànveiq: 20.00 uur
inschrijving , v@r 24/08/92 bij Mevr. De Vlieghere

l:el.41.26,74 of bij Franky coethaLs
teI.41.81.87

Vertrek aan de gemeenteschool van Zuj-enkerke tussen
13h30 en 14h30-

vrijdag 25 septeÍÍber 1992: I,rehoni Zuj.enkerke richt een lrerstenkaartÍng
io vanaf l.9h in de cafetaria en sportzaal

Tot zover deze aktiviteitenkalender
Stuur ook uw aktiviteiten, informatÍes, weetjes enz, naàr ons voor
I OKTOBm 1992 r

de Sportraad organiseert e€n Vierkerken-

0 onderhold plantsoen geuenst

0 rui'nen grachten
0 mr.Lskusi:àlten

I'i1j pÈIiceren het gratis.

00000000000ö00000ö0000000000000

MEI..DINGSKÀÀRT

Het qebeurt fiàài al te vàak dat er iets defekt of beschadrgd is' On dit op een lPtwa!
vlu{ere nranier op te lossen, is hie! de meldrrBskàart. Kortom : Irannee! br.l u jn de
*,trèt i"t. beschadtqd of defekt is. knrp dan het onderstaarÈe uit, vul het durdelrlk
en vol]edig ir en stuur het oP naà-r het gemeentebestuur , Kerkstaàat I? te 837?
Zuienkerke. Voor d.riDqerde gevalfen kàn u ook bellen naa! de technische dlenst oP
het nurrner 41.15.11 e dit vaÍl B uur tot f2 uur en van 13 uur tot 16u30.
Mcgen wrj u ook vràqen ctn bll de meldirg và, een defekte ver.l'ichtj.rE, de juiste plàats
durdelijk te dschrijven. Dànk bij voorbaat !

\regdek beschedigd
openbale verJ.ichtirE defekt : p]àets :

rrolen verstopt
voetpàden herstellen

0
0
0
0
0

NA.!,,{:

ÀDRES



Prlvó - lndustrlc - OpgnbaÍs dlensten
Gaond- & wggenlsw€rken
AÍbraak- & rlolerlngswlrken

NIVELÉNING MET LASER III
Aanleg06n van opriton A PaÍhng§
LevóÍen van ls€hardo . aanplanijnoon
Plaalson van sePtischo pl,Itton & citems

POLDERELECTRO
ROMAIN LIEBAÉRT. WILLAENÍ
HEERTIEG 20

83'17 MEEIXRTG

radio & Tv technicus

OPFICIEL DEÀLB : PHILIPS - LÀDE{

Eigen
heÍsteldienst
TeleÍoon
050/32 03 80

iedere rerkalag vàn ))
zaterdag van I tot 20

OPB.I

zorËag van 8 tot L2 uur

VENZORGD WERK UITGEVOÉRD DOOR OE PATROH

u bent v.h Plan e.n nieure tat'' 'lrooa-dI .fd..rttod.at te kieren ? Ot e'n
;hder toeetél voo? het huiahoudeh ?

uij u..c.tl.n u Ptecies vaaroP u in
zo'n aev.l allenaal Doec letten

MIELE rNvEsrEER rN KtALrÍErr

DETE|íPB bvb.
ttIELa Spéci dàlzÀ.k
BluBse Eteén{ea 55
8370 BLAN(ENEERGE

§IGBII TBCH!ÍISCHE DIEIIST

IVÍieIe
Er is geen betere :

Eàx I oati/ /.2.94.16
Tel:050/41.11.05

- ORIGINELB OIIDBRDELEX

Uw officiele MITSUBISHI-dealer voor de
Oostkust

L. CROMBÉZ
Brugsesteenweg, 10'1, 84t0 WENOUINE

(050) 41 28 1$

EAtilt( vatl FoEsÉuaE [.v,
srMk.nh€íot.trÈNtg Í2

í)ao BRUGGÉSr,.PIÉÍÉFS

BR.GI]NSTTARIEVEN
DEPOSITO'S & KREDIETEN

:
:

EI
BANK tlAN R()ESEI.ARE

H6lw SÍBOO
/d-a F*.d

lmmrrÍrÍrMr'Írr



U}l MRPSSLÀMIJ

STAGERIJ

Eill'tfr
NIE]IiE SIEE{ÍEG 50

83?7 ZUm{GRIG

te1.050/41.L3.4I

SPECIÀLIIEII : Droge r.Drst, bloedr,Drst, qehekt, erÉricain Fréparé

SPESIÀÀL ÀDRES V@R : FoÍÉue: Gournet
Kord hjffet (ook rlet vis)

VOOR EEN

I,lOET .fE

BÀRBECUE

BIiI SLÀGER

HEERLI.'K EN FIJN

HERI,IÀN ZIJN!: ! I

LÀNDBOUTIIERKEN

DE GÀE{ER POL

Blankeribergse Steenweq 4À

A317 ZUTB.IKMKE

tel.31.86.34 - 59.80.23

- a1le zaai- en ooqstwerken

- luilrlen van aalputten en septische putten

- grootpakkenpers NHD f000 voor persen
van voordroog, hooi en stro.

verkoop van alie NtEUlvÉ- en 'TIVEEDEHANDSWAGENS

Alle caÍosserie herslellingen

Nieuwe §eenweg 10 a (050) 42 91 76 - 41 72 2A

8377 ZUTENKEBKE B.Í.Vt 672177 633

AUTOHANDEL GEERT MEULEMEESTER

Secretariaat:
Blankenbergsesteenweg 1 3
8000 Brugge
Tel. 050/ 31 32 33 en 31 57 75

DEVI'CH GEERT

natuurrtccn
cigcÍr toonraal. plöalring

tcl-05o / h1"97 -Og
hockrar|i2s 8377XlEUWríUNtIER-ZUIENIEnKE



0.C.lÏl.W. rNFoRr\'rEERr

Ha.lf juni h.leld het o. c. M. Í,Í. -zuienkerke op elke deelgeÍÍEente een irrfo-
avdÉ. Bedoeling e/as vooral de sociale dienst voor te stellen, uj-tleg
te qeven over de werking, beleidsklemtonen toe te lichten ...
Dit kadert in het open beLeid dat het o.c.M.w. wil voeren en het
streven naar een vlottere toegankelijkheid vèn zijn sociale dienst'

Eea open beleid is blijkbaar ook een kwetsbaarder beleid ' Met wat
pijn in het hart rnoeten Í^/e toegeven dat de opkomst helemaal niet
groot was .

De bedeLi.na vèn de brieven die de info-avonden aankondigden, lj-ep ook
een beetje Ínank. Vandaar de berichten die ons bereikten met de
melding dat heel vat mensen die brief niet kregen.
Hoewel dit totaal buiten de verantwoordèlijkheid van 't bestuur ligt,
bieden wij hiervoor onze excuses aan.
De energie die $re erin staken lijkt dus naar opkomst toe, niet be-
Ioond. Misschien lj-gt het aèn het tijdstip, de zdmerse avonden, de
aènkondiging, de formule,... of gewoonweg aan het feit dat zo'n
onderwerp geen interesse opdekt.

0[,
lj ef'
tnf0

/Volqenàà
Keer HoKen

tíe een sfrio-,^-... ver hoall .
\e zal m6er

9!cc e3
hebbenl



En toch... de sociale dienst meldt een grotere kontaktname van
mensen die on uiteeolopende informatie vragen.

Het beeld van het O.C.M.W. is toch rustig in de positieve zLn aèn
het evalueren. À1s de burgers regelmatj.g informatie krijgen en
daari[ de wj-.I vèn het bestuur zien om dicht bij de mensen te staan,
dan zi.jn alle signalen die op evolutie wijzen, stapjes in de goede
richting.
Het is deugddoend dat die informatie niets Ínet politieke partljen te
maken heeft, maar va.tlui-t het O.C.M.W. zelf komt.
Een ceotnm dat zijn lrerking, informatie en de sociale dienst nlet
!ri-I promoten vla eng politiek dlenstbetoon naar via een totaa.L neu-
traal beroepsengagement van ooze maatschappelijk werker.

l,Íe verwachten in de evolutle vèn het beeLd over hèt O.C.M.W. geen
sprongen, !"reI kleine staples. We denken eraèI om in de winter èen
nieuwe O.C.M.W.-ronde te organiseren samen Ínet een evaluatie van onze
enquète-gegevens.

I,íe timmeren verder aan de weg, we bouwen echt aan een beleid.

Met de verbouwing van de O.C.M.Í,i.-lokatie zuLlen r.re in staat zijn
plaatselijk ook beter te kunnen ontvajrgen en te informeren.

Heeft U opnerklngen, informatie of vragen, richt ze tot :
O.C.M.Í,1. ZUIENI@KE

kerkstraat I7
8377 Zuienkerke

Of te-Iefoneer nàar 050/427998 U kunt er naèr Àntoine PerdeeL, onze
maatschappelijk lrerker, vragen. Ílíj zargt er voor om op aIle dins-
dagvoormiddagen geen andere afspraken te maken, om zo zeker in de
O.C.M.W.-l"okacre bereikbàat' te 21jn.
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verzekeringskantoor

Michel Beirens - Willems

Oosiends6t€€nwsg 92
837, Houtave - Zllankoí*e
Tel. 0$/31 97 39
Fax 0$/31 1l 51

- Ale vezekeÍingen

- Hypothecalre leningen

- Auto ÍinancieÍing

En vooral een vakbekwame
service

l} lr$rtttP[r

emwmïmïAltfN

Oe .ieuwsle c,eaties van

VLOEB en WANDÍÉGELS

{mel oÍ zondeÍ PlaaEinq)

AEZOEK ONZE TOONZAAL

T€1. {Oso) 41 31 56 _ 41 43 07

Beter
met de bank

van hier.

Hieí leven en weíken
H'eí gÍoeÉn. opgíoeren. bouwen aan de loe(o-sl
omdàt hÉí noo toekomtl !5

Met een sleíke-bènk die hreÍ haaí wone{s heeh
Met een grootbank die hreÍ mel u
van elk obstàkel een nieuwe overwnnog mèalít
Met de Kíedretbèn( de bank van hieí

Vantorre-Maerten

(050) 41 89 63
(050) 42 85 32

Restouront

"9a {ilckpil,rlc"
Rudy en NydÈ DeÍneuemeeíeÍ . Moermon

DÍjí\íe€ i0 8377 Nieuwmunía
Tel 0S) 4l 12 18

Ge§oten op woensdogovond en dondèrdoe
teesl?ool leoroom Íne1 zonneteÍros



AANNEMERSBEDRIJF ASWEBO

lndustriepark - Drongen 26

98íO GENT

ÉLECTMB€L
I(LAIITEIIDIEI{ST SLAIIKENSESGE

foninginlaan 61
&T/O BLANKENBERGE

Tel.1050)41.793

Aerzel rhrsnid dnons tÉ b6[an.
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BLOEDINZAMELING
DONDERDAG

DONDERDAG 1992
1992D INSDAG DECEMBER

IN DE GEMIENTESCHOOL

tr ZUIENKERKE

vRtt 16.00 u ror 20.00 uun

25

24

29

JUN I 1992
SEPTEMBER

Info 'B1oed geven! zie keerzijde a.u.b.



DANKz tJ oNZÉ BLoEDGEVERS woRDEN

I] IJ IZENOEN I'lENSENLEVENS GERED.

IN ONS LAND JAARL IJKS

ONGEVALLEN,

VOORNAAÍ'4STE

BEHANDEL ING

HAR T. EN BLOEDVATENZ IEKTEN, KANKER

KWALEN VAN ONZE I'4ODERNE T IJD, KUNNEN

AANZ IENL IJKE HOEVEELHEDEN BLOED VERE ISEN.

DE

DE

KAN ALLEEN

BIJ

Broro rnru NoG sTEEDS N IET GEI'1AAKT woRDEN. '
DooR T.4ENSEN GEGEVEN v/oRDEN !

lN 199'l wERDEN DooR HEr

onr'r 33 000 ZAKJÉs BLoED

DE STREEK : DIT BETEKENT

orr.,r 630 zerurs eroro !

BLoEDTRANSFUS IECENIRUM BRUGGE I.4E E R

u ITGEGEVEN let 9 z trreruuu lzEN u lr
LEN wfKEL TJKSE BEHoEFTE vat''t YÉÉn

Wte mae aroro ervrll ?

IEDER GEZoND P ER sooN '
PER JAAR BLOED GEVEN'

GEZONDHE ID.

TUSSEN 18 EN 65

ZOND E R NADEL IGE

JAAR, MAG 4 MAAL

GEVOLGÉN VOOR DE

WELKE VOORDELEN HEBT U ALS ELOEDGEVER ?

UW BLOEDGROEP WORDT B EPAAL D

EEN AANTAL BLOE DOND E R ZOEK E N

ONTVANCT ZO DEZE AFW IJKLNDE

HEÍ GRoOTSTE VOORDEEL ECHTER

"I4ENsFNLLVEN" HFr or REDDtI\.

DE LEUZE VAN ONZE BLOEDGEVERS LUIDT

EN NA ELKE BLOEDG IFT G EB EUR EN

waanvnru U sLEcHTS DE u lrsLAG

RE SULTATEN VERTONEN.

ts TE WETEN DAT EEN

het is beter

dan er zelf
bloed te geven

te moeten krijgen



avoo Studiebureou
ir, Ch, Lobelle

Nleuwe Slnt-AnnodreeÍ 4
8200 Brugge (St.-Andries)
Tel. (050) 38.87.21 (4 lunen)
Teletox (050) 38.9ó.91

H(, Brugge U,622
Biw 42 1 .049.08ó
Bonk 280-047385ó-48
Prk. 000-0054ó27-ló

SruDIEEUREAU GESrICITT TN 1958

GESPECIÀLÏSEERD ÏN ÀLLE ONITiBPEN VÀN BT]RGBLIiIKE rcUWKI'JNDE IN-

ZOI,IDRIIEID V@R OVERHEIDSBESTI'RET{ ZOÀI§ MINISIERIE VÀN VLÀÀUSE

GEME:F?.ISC1IÀP, GEMEETVIEBE§TT]RE\T, POI,DERBESR]REN, INIMO]IIIMIJ-

NÀI,ES, ÀqJÀFIN

RÍ@L-EN I{EGEM{RKEÀI

ÀLLE WÀfmUndKtnDIGE SIITDIES

I{ÀIERZUTVMIIre

t,RBANISÀTIE

VMKÀTIEX,IIiIGEN

STÀBILTTEIT

GEI{ÀPEITD BETON

SPrcIÀLE IMNIEKEN

GROENINFRÀSIRIJCAUUR

IDPOGRÀF]Ï

MRPS- EN STÀDSRET\U/ÀTTE



ÀSDIITTOEVE TER DOEST
met de
MONI,'MENTAI.,E SCHT'UR
uit de xIIIe eeuw
iets enigs in Europa

Specialiteit van alle zeevruchten
en riviervis.

Het bekend rÍbstuk "Ter Doest"
op houtvuur.

Speciale bereidingen van paling.

Domein
Terras &.zalen
Parking

LI§SEWEGE
Ter Doeststraat 4
8380 Brugge
0s0/54 40 82

Wuf

"WÍr ffiursf "
]ules Dendooven en Zonen

J


