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Beste inwoners van zuj"enkerke,

Eindetijk is het zomer en voor de meesten onder U is
dat ook vakantle.
Ontspanning na de inspanning van het afgelopen school-
of werk jaa.r.
we vindén het ook vanzelfsprekend dat de landbouwer het
lardschap herschept j-n geuriggEoene líeiden met vredig
grazende koeien en veelkleurige velden . De meeste onder
óns stel,len zich de boer nog voor aLs iemand die, genietend
van de buitenlucht, zijn brood verdj-ent. Toch zijn er
weinig beroepen die vandaag de dag zo veeleisend zLjn, zo-
veel verschillende talenten en inzet vereisen en zoveel
risiko's inhouden.
Biologie, mechaniek, elektronika, voedingskunde, ekologj'e,
econoÀie, de boer moet er allemaal ziin deet van onder de

knie hebben. Hij is niet alleen een beheerder van het
landschap maar ook een echte bedrijfsbeheerder, die even-
wichtig moet investeren en moet werken met steeds meer
wetten en regleÍnenten.
Daarbij staat hij bloot aan enorme investeringsrisiko' s en
ook inzake gevaar voor arbeidsongeva.Ilen kampt de land-
bouw met erg hoge cijfers.
Het Loont de moeite daar even de aandacht op te vestigen.

cerard De Vlieghere
Uw Burgemeester



ZUIENKERKE

" Het Polderkrantje" i.Tordt uitgegeven door het college van BulgeÍneester eo

Schepnen.
verentwoordelljke uitgever : Geraid De vlieghere

Llodenhof 20
8377 ZUIXNKmKE

Ons adres : n Het Pofdelkrantle "
Kerkstraat 17
8377 ZUIENKE.R(E
'IEL. O5O / 42.10 -4A of 050 / 42.19.66

Het volgende polderkrantle verschijnt onstreeks 15 OKIoBER 1993'
ijii.."iÉ i"r"i-taa.turn ( vàr o.a.arírkeIs en aktivileiten) : I oKToBm 1993 !

lufl 1993

NI]NÍGE TELEFMNNUM}ÍMS

GMEENIEBEST]UR ZUIENKMKE

IECHNÍSCHE DIENST

o, c, M.ll.

HoorDVELDWÀCHTMJ.DECIODT

RIJKswÀCBa ( Blankenberge )

mÀNDWEm ( De Haèn )

ELEI(TRÀBEL ( Blaokenberge )

42.'7A.4a af 42.19.66

42.75.11

42.19.98

42.10.44
privé 31.84.07

101 of 41.10.05

L00 of 41.20.20

na de dienstulen 059/32.30.58

OPENINGSURBI GEMEET\ITEHUIS

Het gerneentehuis vèn zuienkerke is iedere werkdag open van 8 uui tot 12 uur'
De r^lcensdègnamiddag is het gemeentehuis eveDeens open vàn 12.30 uur tot
15.30 uur.
ÀNDERE NÀMIDDÀGN IS IEI GEMEENTEHUIS CSLOIEN ! I I :

Wo€nsdag 2t JULI 1993 zal het ganeeotehuis eveneens gesloten zijn.

FIE.ISXI']MERKING

Op rroensdaq 11 ÀUc(rstus 1993 kunnelr a1le inwoners ven groot-zuienkèrkë hun
f reEEéi-dÀÍfS-làten merxen.
waar : tectnische dieost, Nieuwe Steenweq 39 À , zuieokerke
\rameer : woensdeg 11 augustus vanaf I uur tot 12 uu.r en 13 uur tot 16.30 uur.



MILIEU-INFO

DIENST

TECHNISCHE siuds l april 1993 is de heer
PÀïRÍCK VÀN DEN FoI{IEYNE, mIlieu-
aÍÈtenaat, en bijgestaan door IÀ-
grid Perslm als adíditistratief
Hiende, bevoegd voor alf e ma-
teri.es i.v.m. het mili-eu. velen
rragen 21ch af wat dit a1lefiaa.I

Daaroín vatten wij zj-jn taken als
volgt samen:

* Het in ontvangst nemen en administratief afhendelen van de dossiers k1è5se III
".fai"g." 

( mizouttanks, Iozen huishoudelijk efvalweter in oppervlakte\'/ateren, ")
* De volledige administratieve èfhandeting van de dossiers klasse ÍI milieu-

aanvragen, verqunnjrg af te leveren door het college van Bulgeneester en

Schepenen.

* Het uitbrengen van advies ove! klasse 11 milieuvelqunningen.

* openbaar onderzoek en bekerdmaking klasse I milieuverqufflidgaanvrègen, vergunning
af te leveren door de Bestendige Degrtatie.

r opsteflen van een jaarlijkse beleidsdota naal aanl.eidíng van het milieuconvenant.

* Sekretariaat van de gemeenteLi.jke milieuraèd.

* Het opstellen van aLlerharde milieureglementeringen.

* Sensibifiseri.ng van de bevolki.ng en de jeugd in het bijzonder voor het milieu'

* Verzorgen contacten met de vereniging voor operÈaar groen.

* Medelrerking aen het opstellen ven het C,emeentelijk Natuur Ontr^'ikkelirq§ PIan
(6ÍCP ) en miLieu inventalis.

* Contact met de bevolking i.v.m. mil.ieuproblemen. suggesties ...
* Bijhouden van a1le bestaande lretgeving, docrmentatie en inforrnatie omtrent het

milieu.



U kunt dhr, van den Ponte),ne virden op de Technische Dienst van de
gemeeote, Nieuwe Steen$eg 39 A . te1.050/41.75.77.

IELP DE KÀNKEB BESIRIJDÍNG.

Onlangs lrerd aan de dnische dienst een recuperàtiecontainer geplaatst voor
kledij en lederwàren; zijnde :

- à1Ie draagbale kleding voor kinderen, l'rouwen en ma.nnen.
- a]le huishouCàrtikelen en beddegoed.
- oude schoenen (gepaard), hèndtasseo en lederuàten ook kunstleder.
- AUB GEEN [{ÀÍRÀSSB.I noch enig ander af va]..

on bëschadiging te voorkomen en om herstellj.ng mogelijk te meken
- geen losse stukked deponelen
- gelieve te bundelen of in zàkken te stoppen.

HUISvIjTI'PHÀLING

E! wordt vestgesteld dat ernog veel verplichte huisl,'uilzakken niet toege-
bonden irorden eengeboden aan de ophaàldienst
om hygiëni.de eD veiligheidsredenen !.ragen \,rij dan ook in oaàn van de
ophalers de zakken voortaan regfeírenèr-r lDE IE BINDEN.
De verpfichte huis\,uilzakken zijn te bekomen op de volgende adressen:
- in het geme€ntehuis
- Technische dienst
- ip 't Hoekstje
- l4aria Vande waIIe, Kerkstraat 3 , Zuienkerke
- Slagerij llerman
-'t Winkeltje. Doe.lhofstraat 55, NieuMmmster
- Kyndt Freddy, Oostendse Steenweg 53, Houtavë
- De Nleu$re Polder van Blarrkenberge.
Kostprijs: 240 fr. de ro1.



OPHALING PÀPTER EN CROF HUISWIL

Elke EERSïE Í.IOENSDÀG VÀN DE MÀÀND wordt het PeElgr door de gemeente-
werkmanneo opgehaafd.
Gelieve uw papier netjes samen te binden of in een kartornen doos te plaatsen.

Het crrof huisvull wordt 1n 1993 ncg op de volgende datà opgeheald:
DoND-c 9 sEPlEI'tsER 1993
DONDERDÀG 25 NOVE,ÍBER 1993
Mel1 dient echte! vooraf te bellen oaar het gerneentehuis of de tectnische
dienst .
Per iit betaaLt u 500 frank.

OPHALING MÍLIEIJEOX

Op 4 mei 1993 werd voor de eerste maal de miLj.eubox te Zuienkerke opgehaald
door een daérvoor aangesteLde ophaaldienst.
Ondertr,rssen $Terden de resultaten bekeod gemaakt van de eerste ophaling:
25 kg. verven. 65 kg. oliën en vetten, 21 kg. solveoten, I kg. basen, 14 kg.
schoorlnaakniddelen, 80 kg. batterijen, 93 kg. KGA net gemerxfde semenstelling
en 3 TL lamE€n.
Evell ter herÍDnefing: de oilj.eboxen rcgen niet buiten geplaatst !Èrden.
Er lrordt aangebeld door de fitna. Indien e! n.iemand aanwezig is de dag van
de ophaling, tiordt geeraaqd de box af te leveren op de Technische Dienst van
de gemeente zuienkerke of eventueel bij de buren.
De boxen mogen enkel KGÀ(K1ein Gevaarlijk Àfval' )
en geèn lege verpakki.ngen.
Volgende ophal.iitg: ZATERDÀC 2 oKIoBm 1993.

bevatten net restanten en

MUSKUSRATIEN

Het gemeentebestuul dringt er bij de bevolking oP aan dat a1le haarden vèn
mr.skusratten onmiddelLljk zouden bekeodgemaakt irorden bii de technische
dienst vàn de gemeente of op het gemeentehuis, zcdat de nodige maatregefen
kunnen getroffen worden voor het verdeLgen.

tel. technische dlenst : 41.75.7;
!eI. gemeente | 42.70.49

ÀÀNDÀCHT ÀÀNDÀCHT

NÀIÀÀT HET ÀÀI.IGII'IMOR}íT]LINR TMUG TE SII]REN I{ORSI GEÀCIIT IN HET

BEZII IE ZIJN VÀN EBI IICND !X.l IS BEIÀSTIIIGSPLÍCIIEG.

ÀÀNDÀCIIT

De inqroners van Groot-Zuienkerke die tot op heden hun aangifteformulier
inzake HONDENBELAST]NG ncg nj.et hèbllen ten€gëstuurd naar het gemeentehuis
verzoeken wij dringend VOOR 20 JULI 1993 dj.t foftÍ[ier in te vul].en en ons
terug te béorgen.



BURGMLÍJKE Sf,ÀND ÏE ZIÍIE§KMKE IN DE EM-SIE HELIT VÀN 1993

Geboorten

- \IERSTRINGE ÀNNE-CHÀRLOrIE . geboren oP 03.0I.93, dochter ven Verstringe
Hugo erl vàn Moens f,lia

- ÀNDRIES MAXINE , getoren op 04.01,93, dochter van Àndries Frank en van
Devilder sebine

- NoE NÀTÀSJÀ, getDren op 16.01.93. dochter van Noë Georges en va.
Broeckaert Marleen

- MERCI« SIGln, geboren op 25.01.93 , dochter van Merckx Peter en van
Haesaert Tania

- CoCQLIYI @RÍC, geboren op 22.01.93, zoon van Cocguyt Dominiek en
ven van de walle Ànni.ck

- MEULEMEESTER KELLY, geboren op 09.02.93, dochter ven Meuleheester Geert
en van Holemèns Inqrid

- LAUKENS KÀÍEI,ÍJNE, geboren op 12.02.93. dochter van Laukens Geert en
van Kerckhove vétonlque

- DEKLERCK l,lÀTHfÀs. geboren op 05.03.93, zoon van Deklerck Eddy en van
sys Ingrid

- DEWULF ÀSTRID, geboren op 10,03.93, dochter van Dewulf Johén en van
Breemersch veelfe

- FEVERY ÀNN-SoPHIE, geboren op 04.04.93, dochter van Fevery Dirk en
van Decoster Michelle

- SCHOUTEEIEN LIllDE, geboren op 23.04.93, dcrchter van Schouteeten Johan
en Loyson Fràncine

- ZI"IAINEPOEL NÍCOLÀ, geboren op 03,05.93, zoon van zwaenePoel-Rik en van
vandenbriele Mia

- VÀN HÀECKE ÀXELLE, geboren op 02.05.93, dochte! vàn Van Haecke À1ain en
van Dendooven Inge

- DESORIE taUISE, qeboren op 30,04.93, dochter van Desoete Pascal en v&
VanCenbrlele Martine

- DELoS NICoLÀS, gebored op 2A.05.93, zdan van Delos Stefan en van
Inghels Caline

- POIIIER ÀNIHoM, geboren op 21.05.93, zoon van Pottier Henk en van
Peiren Kathleeo

- DE GRÀEVE DYLÀN, getoren op 23.05.93, zoon van De Graeve Gino en van
Billiet chantal

- DEJONGHE SOE"IKÍN, geboren op 30.05.93, dochter van Dejonghe Berna-"d en
van Dejonghe Lj.eve

- VAN BRABÀNm MÀTIHÍÀS. geboren op 04.06.93, zoon ven Van Brabardt Jàn en
vao Tavernier Annelies

- DEMÀZIERE EMILY, geboren op 15.06.93, dochter van Demazière Malc en
van Dewyspel aere Peggy

- BULTII]CK [DRE. geboren op l-7.05.93. dochter van Bu.Ltinck Lesly en van
Verheye Christine

Íluwelijken

- DE \,RIENYI GEERT, Bruqge, en NÀCTIEGAELE LINIDÀ, Zulenkerke
gehuvd op 29.01.93

- DE SMET DANTEL, Brugge , en VANNIEUWENmRCH ÀNNELaRE, Zuienkerke
gehu!,rd op 20.02.93



- TfMMmMÀN KURT , Zulenkerke, en \,ERSIRÀE1rE ÀNJE, Zuienkerke,
gehu!,rd op 23.04.93

- DEÍ,]ÀELE BART, De Haen , en VÀN CÀNNEA'I KÀIRIEN, Zuienkerke,
gehuÍd op 23.04.93

- SCHOONVAERE GUÍDO, Zulenkelke, en SLEMBROUCK MÀRIE PAULE, Zuienkerke
gehu.d op 14.05.93

Overlijdens

- VÀNHOIE ROBERT, overleden te Zuienkerke op 12.01.93, echtgenoot van
Cathenis Ívonne

- DEKEI{PE CÀMILLUS, over_Ieden te Blarkenberge op f4.01.93, weduwnaal ven
Marreyt Sidooia

- VAN DÀMME GEERT, overleden te Zuienkerke op 06.02.93 , ongehurd
- VÀNDERBÉKE ffiÀRD, overleden te Brugge op 13.02.93, ongehuíd
- VERBURGH ÀLBERT, overleden te Brugge op 1.1,02.93, echtgenoot van

De Zutter Alice
- ÀI{ïHIERENS MÀR«IERITE, overledeo te bruqqe op 19.02.93, weduí/e van

Allemeesch Julienus
- DEKLRCK CECII,E, overleden te Zuienkerke ap 26.02.93, wedude van

Swaeoepoel Roger
- I4OIÍIEYEf]E RENÀTUS, ove!1eden te Bruqge op 10.03.93 , ongehur,d
- uuYS LUCIEN. overleded te Brugge op 28.04.93, echtgeooot van

Devlieghere Honorine
- SNOL'!,IA.mT ALINÀ, overLeden te Brugge op 09.05.93, weduwe van

verté octaef
- WfELÀND RÀCtlEL, overl.eden te Zuienkerke op 19.06.93 , echtgenote van

De Pré HyronFus

uíï de gemeenteraac/

De gemeenteraad kwam bijeen op 26 apri-I, 27 me-i en 28 lunr. 1993.

GEI.IEETIIIERÀÀD 26 ÀPRIL 1993

De werken langs de Prxls Leopoldstraat en de Sítisjestraat voor rekening
van Àguafln krj,lgeo een staaatje op gemeentekosten in de Brugse Steenweg.
Tlssen de huisnutnels 20 en 26 wordt een bijkonende liolerinl aarqefegd.
De reming bedraagt : L.859.456 frank.
Op dit bedrag wordt een toelage aangevraagd ten laste van het wegenfonds
e!1 ten laste van de Vlaamse Executieve.
Nàe! wij vernamen werd deze toe-Iage reeds toegekend door de betrokken
instanti.es



Eveneerrs wordt subsld1e aangevraagd uj"t het Mina_fonds voor de riolerings-
werken te Meetkerke dorp faze 2.
De raming bedraagt 24-321-.455 frank , waarvan
4.173.000 a1s àan!,ulfende gewestbljdrege en
12.687.000 aLs lnvesterirqsfonds.
Nu de Sint-Bavo kerk van Houtave geklasseeld Is beslult de gemeenteraad

slÈsidies aan te vrageo voor de opschlkkingswerken aan de toren'
De rarnutg bedraagt : 4.986.2U frar$(.

De opschik van de landboulrwegen deel c zljnde. de Groenestraat, de-Àsse-
stra:t, de Meetkerkestraat, toweg en Beverlenk§''eg kost 15'6?5'057 frank'
àn n t'aor"ie. wordt overgedragen aan de Nier.rwe Polder van Blankenberge '
die een tr.rssenkonst vao 6Ó% ten laste van het Vfaamse Gewest zaf aan-
vrageo.

Ín het kader van de renovatie van het kerkPlern te Nleu!,rmui'ster ' de Nieuwe

Steeoweg, Kerkstlaat te Zuienkerke wordt de openbàre veruchlrng ver_
nieuÍd en aUe feidioqen onde! de grolld gestopt.
Kostprijs voor Nierxrrnunster : 355.494 frad(

BÍ'll inclusief
Kostprljs voor zuienkerke : 3.639.685 frèok

Tenslotte kerEt de geneenteraëd de verkoop goed vao het hurs, gelegen
Blankenbetgse Dijk rlr.9 aan het ccttiltl mr.ts de prj.ls van 1.750'000 frank'

@.íEEIrm.ÀÀD 27 vtgÍ 1993

In deze zitting beslist de gemeenteraad over de aankoop van een
klepefmaaj.er; kostprijs 799.445 ftank en de aarkoop van een qras-
maaier; kostprijs 55.105 flenk.
Tevens rrcrdt de Openbaie Verhchtlng en de Laag Spanntngsleld-ing rn de
Prins LeopoLdstraat vernieuÍd en ondergronds gebracht: kostprijs
56.105 frank.

GE.IET.AERAÀD 28 JI]M .].993

Zuienkerke krijgt een íieuwe schoolbus ter vervanging van het voertuig
dat na 13 jaar trowie dienst afgedankt wordt.
Er zullen 30 volwassenen of 45 school,kinderen mee vervoerd kurnen woralen:
raÍnug 2.500.000 frank.
De aankoop van de kfepelmàaier en de grasmea.r,er wordt hernomen. oezien alegemeenteraad de wet op de overhej.dsoFdrachten nret heeft gerespec;eerd.
Er iÀrorden ook nog 50 stapelstoefen aarqekocht - rèming 3O.OOO frànk.
Tot slot gaat de read akkoord met een fàktur.E ten bedrege van 14O.O9O frenk.Dit is de kostprljs on de ingestorte dr"Tarsduiker tangs dé oosternieuwweg te



AANNEMEBSEEDRIJF

tndustriepaÍk - Drongen 26

9810 GENT

ZAI(ENKANTOOR
DE NtrERRISSE

oostead§e3t€e[tlreg l6
zuicrrkerte

tel. O5O / 31 24 A5

iedere dag eà;r 9-12 v./74-17 .3O n.
vrijdag 9-12 s./),4-19,t.
zaterdag 9-L2 u.

Alle verzekeringen - Alle mootschoppilen

- Exiro goedkope outoverzekering

UW IPPA AGENT

Gespecioliseerd in: - Persoonlijke leningen

- Finoncieringen

- Hypothecoire leningen

Vroog eens onze voorwoorden.
Vrijblijvend; wij goronderen U ongekende
vooMaorden en extro service

ïoi kijk

ANNE & PHIL]PPE

- Alle beieggingen

ASWEBO
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Uw officiele'MITSUBISHI-dealer voor de
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V laams e Huiswsting smaatsc happij
§.ct, K,.di.r.,hnins d v.,aoop

Bretdelsttaat 12, 1040 BRUSSEL
Tel.02/230.51.25

SOCIÀLE LENINGEN

- Voor de aankoop van eetr door de elkeÍde maarschappij gebouwde kleiíe landeigeídom

- Voor de individuele bouw of aankoop met veóete.ilg/sanering vaa een eigen woning.

Voomaamste voorwaardeí van toeoassing sedert I januari 1992 :

- De vasgestelde inkomeDsgrcízeí íiet oveÍschÍijden (barema = huisvestingspremie : max.
850.000 F netto-gezamenlijk b€lasrbaa! inkometi, te verhogeÍr m€t 40.000 F vooi gehuwdea en
met 40.000 F per kiíd ten laste);

- De verkoopwaarde vaí de met volkswo.ringen of kleiae landeigendommen gelijkgeselde woning,
voorwerp van de l€rdng, mag Ídet hoger zijn d,aIl 3.500.000 F te veÍhogeÍr met 5 Z, per kind ten
laste of inwonende öcendenl

- De woning rraa.rvoor de lening aaígevraagd wo.dt, dieít te voldoen aan de technische
voorschriften valr de V.H.M.;

- Het toestaan van de leningea gebeuÍ naargelang de vrijgave van de nodige oveÍheidskEdieten.
Leningen voor nieuwbouw na afbraal< vaÍr een klotwoÍring en "*. s-eÀg of verbetering van
eefl bestaande eoning kÍijgel voorralg op leniagea voor íieuwbouw;

- De rentevoet &a!s-!lss§q_4gl_Zd woÍdr bij her aangilan vaIl de l€ning, vastgesreld in functie
vaIr het ilkomen en vàn de iíEestvoet die de A-S.L.K. aanrekeat aan haar gewone kliënten
(basisrentevoer V.H.M. : 85 Vo oí 9O Vo van A-S.L.K.-rentevoet);

- Om de 5 jaar wordt de rEntevoet herberekend i[ functie van het gemiddelde inkomeí van de
laatsle vijf jaar, die op dat ogetbtik voor de inkortt$enbelasringea gekead Íjn;

- Yayrurn ledngsduur . 20 jaar dte in bepaa.lde gevallen kaí vedJngd woÀn, doch íooit meer
dan 30 jaar mag zijn;

- Verplichte schuldsa.ldoyeeekeriíg af te sluireÍr bij de V.H.M.;
- Kandidaar-oÍltleÍrers mogefl geeÍr vonhg in volle eigendom of ií vruchtgebruik bezittetl en

lo€letr h€t nieuwe, gesa[eerde of verb€telde hrÈ perÍíanent zelf be*oneÍr en mogeÍr er ge€Íl
hardel in dlijven;

- MaxiÍra-te leningsHragea volgeN kiÍderlast, vaÍl 2.500.000 F tot 2.750.000 F voor aankoop
v-an een gloepsbouwwoning en van 2.200.000 lot 2.420.000 F voor individuele verrichtingea;

- Hypotheek ir eerste rang op het go€d vaarvoor de leÍdng bekomen wordt.

Naderc inlichtingen zijn te b€komer bij de erkende maatschappíj,
bevoegd voor het arroÍdissemeÍt Brugge - Toàout :

"IIAARD EN KOUTER.' c.v.
Ma*graafstraat 32

8310 Sint-Kruis/BRUGcE
Tel. 050/36.15.84 - Fax 0S0l3Z.2t.3B

Zirdagen : Maaídag- en donderdag van 18.00-19.30 uur



ronCom autenkorka
DORPSKOM NIEU!íMÍJI.JS1ER FEESTEL]JK ÏNGEHULD]O

Op 28 mei 1993 werd de renovatie vàn het dorpsplein en de Doelhofstraat in de
zuienkerkse deelgemeente Nieuwmr.mster feestelijk ingehuldiqd door het ge-
meentebestuur .

Àl1es Is gestart in 1979 toen het str.!àiebureel L.befle de opdracht kreeg om
een totaaf rioleringsplan van Zuienkerke te ontwerpen en operatj,oneel te

In 1981 werden dàn de plannen in de gemeenteraad goedgekeurd en in datzelfde
jaer startte te Nieumunster de bouw van de social,e woonwijk Hoeksèm en klerd
er aanvang gemaakt met de behandeling van de afvaLwaters in dit polderdorpje.
Doordat de Doelhofstràat, een straat dj,e door NieuwÍunsterdorp 1oopt, voor de
afvoer van afvalwaters vol-ledig moest uitgebroken worden, vatte de geneente
het plan op or de straat en het kerkplein een vollediqe facè-lift te geven.
Na sanenspraak met de buurtraad kregen in 1987 de plannen concrete vormen en
in 1992 werdeo de herken aangevat.

Het kerkplein ligt er prachtig bij en de Doelhofstraat zal zorgen voor een
veilj-g eo rustig verkeer door de dorpskom.

liet feest lrerd geopend door de veldwachter (affIo 1900) die met een bel in de
hand verteld hoe de buik ven Nieu!,rrunster wes opengesneden en hoe de
" operatie' nadlen een prechtig resuLtaat opleverde.
Zowel de Hee! Decraemer van Aminal en de Heer Vanderstene van Aquafln hadden
niets dàn lovende woorden voor het doorzettingsvermogen van het schepen-
college en de secretaiis on deze rea-lisatie j.n een zo kort mogelijke perlcde
te veraezenlijken.
Het is de bedoeling aldr]s deze sprekers dat e! in 1995 geen vuil wàter meer
afgevoerd wordt naar de Noordzee.

DorBsbewoner Àndré Lretaere was te!.reden oÍxlat de roepsteen nlet verdwenen
was en de voetganger meer beschernd j-s.

Tenslotte knipte BurgeÍneester Cerard De Vlieghere het lint door en ncdigde
alLe aanwezigen uit op een detje en een alroogje.



Ter gelegenheid vàn de opening, die bÍnnenkort voorzien is vè.n de de gefieente_
lijke biblrotheek, heeft de geÍneenteschool en zj-jn vriendenkring in de maand

mei een boekenbeurs ingericht.
Dit evenement kedde een grote bijval , daar vooreerst de inlichters erin
geslaagd waren niet minder dan 1000 titels tentoon te stell-en, maan daar-
naast ook jeugdschrijver Patrick Lagrou uit Brugge in de gemeedteschool kregen
oÍn zijn jeugdboek " rret dolfijnenkind" aan het pubfiek voor te stellen en te
siqmeren.
Geert De Kockere bracht voor de jongere tezertjes een optaeden rond boeken
lezen.

BOEKENBEI,RS IN ZUÍEÀ]KERKSE GEMEEI'ITESCHCOL.

{

ï

op de fotozr"eo we jeugdsclt-ijver Patrick Lagrou en schoofdirecter.lr
JëFE-ussemaere olnrlnqd ooor leugdige :ezers.

ZUSTER LIESBETH GÀÀT OP RUST.

zuster Liesbeth (À]ice i'louters ) gaat op Pnsioen en dat vierden direktie
en collega's van de vrile Basisschool.
zuster LiesbÉth, geboren te t-oínrel in 1938, is na een ervaringrijke periode
te oostnieuwkerke, kfeuterleister gewordeo in de derde kfeutelsk1as vèn de
vrije school van het landelijke Zuienkerke.
Later is ze overgèstapt naar de eelste kleuterkfas'
zuster Liesbeth had een grote doelstelling:de kinderen in een religieuze
sfeer ondeídjzen, waarbij iede! kind zichzelf naar voren kon brengen.
leder kleuter mocht zijn eigen verhaaL brengen, waarlit de meest fantàsie-
rijke verhalen zijn ontsproten.
" De kleuters hebben veel van U opgestoken, zuster" deelae direkteur Orroy
ree, " rie vieren hier eigenlllk een historisch feit, zuster Liesbeth is de

-,§&

ri,,,'
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laatste zuster dj.e Les gàf te zuienkerke, en dit afscheid is wel lanÍner,
U r,€s i.mners een onmisbare schakel "
van de zuste! zelf vernameo \de dat zij met spiit in het halt de kleuters
verlaat , dàt ze altijd gràag met kinderen heeft ge\rerkt en dat hael be_
Iangstelling nu volfedig gaat naar het religieuze en naar haar werk in de
keuken te Oostnieuwkerke.

DIÀMÀNIEN BRUILOFT ÍE ZUIENKMKE

In de maard Ínei vierde het echtpeèr trcdewijk SchiLLe('àert en C,erme.ine
Keersebilck bun diamanten iubileum.
ze hulden op 4 Ínei 1933 te Sint-Andrj-es en wooen te Houtave oosternieuw-
weg 18.
Van harte proficiat !
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It4eetkerkestraat 17

8377 Zuienketke

VOLLEDIGE AANNEMINGÉ\
TllvllvlEB- EN SCHFIJNWEFK
I\IEISEL. EN BETONWEFK

BROOD EN BANKETBAKKEzuJ

KEERSEBILCK M.
DORPSPLEIN l DUDZELE . TEL. O5O/59-9I.88
m.a bcrtclr ran huis

VAN DE VWER G.
PODOLOOG

À.4EDISCHE PEOICURE

Gediplorneerd lid
van het Belgrsch

lnstituut voor Podologie

Wenduinestraat 29
8377 NieuwmunsleÍ Tel. (050) a] 68 32

POLDERELECÍRO
EOMAIN UE&{€RT. WIIAEAÍ
IEERfiEG 20

8371 MEEIXER1€

rdio 6 Tv lechiicus
OFEÍC]IEL DEÀI.ER : PEILIIS - IIDEII

hèrsleldiensl idc! l.dd.í LiÀ 17 u
z.!.lEa, virÀ s Èor z0 u

ÍeleíOon 26.É-r err 8 ror 12 14!

Ít50/32 03 80

AUTOHANDEL GEEHT MEULEMEESTER

veÍkoop van aile NtEUwE- en Ty/EEoEHANoS-WÀGENS

Aile c€rrosserie herstellingen

Nreuwe deen§€g 10 !' (050) 42 91 76.41 7228
&'77 ZUTENKERKE 8Í.W 672 177 633

G. Van Den Brouclre N.V.
Baklcrijnraterlaien . Ovens. |lachlnes

6lankenbergse sLeenweg 444
B. BJ77 ZUIE I(ERIIE
fJ (050) 51 5622 'Fax (05o) 31 76 70

EiEen opElr
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verzekeringskantoor

Michel Beirens - Willems

Oostendsesteeflw€g 92
Sal77 HoJtave _ Zul6nkerke
Í61. 050/31 97 39
Far 0ao/31 11 51

- Alle verzekeringen

- Hypothecairs leningen

- Auto financiering

En vooral een vakbekwame
servrce

li rt$tmPtt

VLOEÀ. o WANOIEGELS

auoEx oNZE ÍOONZA L

T.L. (05!) !131 56 ' !1.3 07

Zohetland.

Zo debank.

We u iin 0rool gewoíden if het land waa. u leelt.

DaaÍom be0rijpen we u beteÍ dan wie ook. De

KÍsdielbank. de bank waar u zrch lhu s kar voelen.

Thtlis bij de bank van nier @

Dirk
Vantone-Maerten

8377 Nieuwmunster-Zuienkerke

TeL (050) 41 89 63
Fax (0s0) a2 8s 32

Restouront

"98 !t1,.!cer\Aelc"
Ruoy en Nldro Demeulemeeíeí - Ma€ímon

Dníve. l0 &377 Nb!,*mr.6teI
Te 0í1 4r 12 18

Gesoren ot woensac,coaom en ocnde:aa§
tÉ€lnoo . leoÍooí. mei tmne'€íc§



SPORTM'IORNOI KXNDE OPNIEUI'I \'EEL BIWAL

Het gde sportivatornooi ingericht door Sportiva zaalvoetbalclub, kende

drt jaar àpnreuw een zeer ruime b1Jva1.l6 herenpleogen- stleden voor de

sporiiva wisselbeker van de sportraad, terwill 4 wilkploegen voor de beste

fokàle ploeg streden.
eij A ;rilxói""g." haalde Nieui.munster het vàn Houtave in de finare met 2/1'
de-kfeine-finalé werd beslecht tussen 2 zuienkerkse ploegen: Mehoni verloor
nrpr met O/f van Zurenkerke dorP.
De'grote finale werd gewonnen door de pfoeg van vincke sport 4/2 tegen
Jacgueloot oostende-
Io de klerne finafe won Flaninlo Ha1le met 4/2 ven Tapijten Raes'
D1t jeàr nan de pl.oeg vèn Fc Transport De Rese deel' aan het. sportivatornooi '
bestlande ult goede ploegen die uitstuitend zaalvoetbal spelen'
Spijts deze gtóte t 

"rrd.càp 
wist onze plaatselijke ploeg-zrch te hàndheven

ài', ín a..erit. helft van het klassemeot te elndrgen ( 3 wedstri lden gewonnen 
'

3 verloren en 3 gelijkspel).
T'èoen de fioalisi stond FC De Rese een tientaL minuten voor het einde nog met

4/Í voor om tenslotte nog met 5/6 te veruezen.
Proficlat voor de grote rnze! en falrplày.

samen met de
Sanders en voorzitter

ïr

Foto : de finafeploegen van het 9de sportivatornooi
schepenen, sportivaverantwoordefllke Freddy
van de sportraad Alain De Vlieghe.



POL,DMÏROFEE TE ZUÍENIGRIG.

Meer dan 8OO bolders kwanen dit jaar naar zuienkerke voor de PoLdertlofee.
Brj de zuienkerkse vlouwen won de ploeg van Dunla Hwodzik, CarÍne De Decker
en Nancy Verburgh.
B1l de mannen waren Michel Verburgh , Patrlck Blieck en Deniëf De Dècker
de besteD
De jeugdtrofee werd gewonnen door Dieter: DemeuleÍneeste! -

foto : De zuienkerkse kanpioenen omringd door een afvaardiging van het
gemeentebestuut.

DÀNSKLUB MEE'II€RKE.

Op 25 septefiÈer e.k. om f9.30 uur houdt de dansklub haar nazomerfeest met
gemarineerd varken aan het spit.
Deelname : Ieden

niet-1eden
300 fr.
450 fr.

klnderën -t2i - 150 fr.
225 fr-

niet -Ieden
Inschrijving: voor 1.0 september bi] de bestuursfeden

À.Moens - V. Demeulemeeester - R.CoethaLs
D.Loeys - M.-Th.Van Dilfe.

De nieuwe danskursus start in november, Nieuwe leden zijn van harte
we]I6t:--
Meer inlichtingen te bekomen bij de bestuursleden.



BI.oEDGEVMS ZU]BIIGI(E.

lle danken de f94 menseD die op 22 juni bLoed

we hopen op een even grote opkomst op dins-
dàgen 14 SEPTEIttsm en f4 DECE!tsER 1993.
We zouden heel btij zijn U op één van die in-
zamelingen te ontmoeten in de gemeenteschoof
van Zuienkerke tussen 16 en 20 uur,

Bericht: de Vriendenkling van de bloedgevers verhuul:t chanpagneglazen.

- 

rnlrchtingen: J. sànijn ( Te1. 41.19.35)

Bij heel wat mensen liggen ncg "schatten op zo1der". Heel i,rat jonge ouders
zouden bfil zijn nog mooi gerief aan verninderde prijzen te klmnen aan-
kopen.
vandaar :

ÍTE@EIÀIOS BE]RS VOOR ÀLI,E KINDER@RIXF'VÀN O TgI 12 JÀÀR

ingericht m.m.v. het gemeentebestu.r, ten voordele vèn de
Vriendenkr jrg van de Bloedgevers.

WÀNNEM

Í.lÀÀR

KooPWAAR

zondag 5 SEPIEI4BER 1993 ; verkoop tussen 14 en 19 ur.:r.
opstetlen van de starden vanaf 13 uur.

In de sportzaal van de gemeentescbool van Zuienkerke.
Het cafetalia zal open zijn.

ÀIIes wat betrekking heeft op kinderen tussen 0 en 1.2 jaér
maq te koop aàngeboden worden (Hjes, kinderÀ,agens, kledij,
speeLgoed, boeken .... ).
0 Het gerief mo€t in goede staat zijn,kledij moet netjes

ztjn.
0 De inrichters hebben het recht de koopraar na te zien en

zelfs niet te laten verkopen als de kweliteit niet voldoet.
0 Enkef volwassenen verkopen.
0 Het gaat hier om een markt, enkel voor non-professj,onelen,
0 Een standplaats is ca. 2,5 x 2,5 m. Per stand is er 1tàfe1

en 2 stoelen voorzien.

Íussen L5 auqnrstus eo 1 septeÍrber, mits inurllen van onder-
staànde strook en vooràf betaling van 200 fr. per standplaats
bij - A. PERNEEL , ten gemeentehuize. te1.42.79.98

- J. SAMIJN , Blankenbergse Stug. 23, te1.41.19.35

VOORIÍAÀRDEIII

INSCMIJÏING :

INSC!.IRIJVINGSSIROOK

Ondergetekende,

wenst deel te nemen aan de tweedehandsbeurs voor kinderen op 05.09.93,
wenst ... standplaats(en) en betaalt hiervoor ... fr. (briefJes van 100 fr. of
gekmiste chegue), heeft kennis genomen ven de vooí'Taarden en verklaart zich

àkkóord 
HÀNDTEKENTNG



SPEELPLETMERKING DE PL'E]ERS

Gedurende de vekantiemaanden staat er weer een teàn van leidsters eI1 één
leider klaar om uw bengels (tussen 3 en t2 jaar) eeB aangename vakantie
aan te bieden.
Priis : kinderen van Groot- Zuienkerke :

- 

15 fr- Er klnd - I90 fr. voor 3 krnderen en meer
krrdereà van bulten de gemeente GrooE-zurenkerke
125 f r. (Er k;fr-=325 f r. voor 3 klnderen en meer

Opr"a,q ,C"ra"ntaaahool te Zurenkerke vanàf 7.30 uur Eo! 9 ur]r

- 

smrtcentrum [e Meetkerke vanaf 9.]0 uur

onthaaf: Jmeenteschool te zuíenkerke vanaf 17 uur tot 17.30 uur

Me a&E in.Iichrrnqen : Màrt1ne !eI.3-1.25.06 na 19 uur
Mar-Leen teI.lI.Ig'2I na 19 uur

Vakantieaenoeqens Zuienkerke

Midzomeiwandeling en Barbecue

l5 augustus 19?3

De jaarfljkse wandellng en balbecue staàn weer voor de deur.
Voor de wandelÍrrf : aÍspraak om 15 uur aan de kerk van zuienkerke.
De barbecue start om 17.45 uur in de gemeenteschool vàn zuienkerke.
Deelnameprljs barbecue :

1èden : 280 fr. kinderen : 150 fr'
niet-Ieden : 350 fr' kinderen : 180 fr.

Àan beide aktiviteiten kan afzorderlilk i.rorden deeLgedomen.

Inschrllveo voor I0 augxJ.stus brj:
te].41.35.62
tdl-.32.04.12

Romain Van Belfe, Nleude Steenweg 106
Henri Cu!pe!s, Dorpl^,eg 24

VIRÍ,IEEGSE Kffi.MESSE

De spaarkas " De Toekomst" organlseert op 7 en I augustus op de parkrng
van càlé Vierweghe een reuzefeest,
Bij deze geLegenheid za1 er een feesttent worden geplaatst.
Met de leuse : " WIJ HOUDEN VAN LEIEI IN DE BROUWERIJ' is iedereen
van harte we.Lkom.
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ÀUqJSTUS 1993 vlert het dorp van Nieuvinunster feest.
: prondeLmarkt

volksspefen
kinderaniÍnatie
voLksdaosen

: Ba-t popufai.re in cefé Doelhof met
BROADI,ÍÀY JÀZZ GÀNG

inschrltving prondelmarkt : Café Doelhof, Doelhofstraat 40, 8377 NIEUIdML1ISTB
tel- 050/4I.4I.26

GROTE
FOMMELMARKT
RUILBEUBS AOUARIUMVISSÉN

RUTLBEURS M|L|TARIA (8 h -12 h)

VLAAMSE KERMIS

Dit gebeuren gaat door op zoNDÀG 25 JULI 1993 van I uul tot 18 uur
op de terreirÉn en zaaf " De NÍeuwe Blauwe Toren", nabii het krurspunt
Blankenberge - zeebnlgge.
T.Íó en resèrvatie : 050/31.44.65

SPOR.TR.à'à.D Zt' I EI\IKER,KE
Na hèt sukses van vorig jaar richt de sporÈraad voo! de 2e baal
een fotof i ets zoektocht in op zondag 29 augustus 1993.
Dè fietstocht gaat ove! de vier deelgeneenten Zuienkerke -
tliéut bun6Èèr - Houtavë en Ueetkerke.
Vertrek en aanltoDst aan de gèheenteschooL te Zuienkerke.
vertrek en lnschrijving : tussèn 13 en 14h.
Àankoest èn binnénbrengen van de deel.nahefortlu1ierèn voor 18h3o.
De deeLnaleprijs bedraagt 60,-fr per dèelnaEefodtulier.

op zoíílag 29
Vanaf 15 uur

20.00 uur

R.ODE I<RI.I-S-.À.VO\ID
op zaterdag 7 augnrstus 1993 richt het Rode t(ruis afdeling
Blankenberge-Zuiènkerke opnièuu eèn grillade-avond in.
Àanvang orn 19 h 30 op dè speel.plaats van de gelneènteschool te
zuieDkerke (bij slecht ireer in de sportzaal).
llen kan er gènieten van èèn aperitief DeÈ een rarh hapje, grillade
van verschillèndè vleessoortén en een dessert, dj.t alle6 verzorgd
door slageriJ HenBan.
Nadien is er dansgelegenheid let di6co wiDpy Flater.
De inschri jvinqspri. js bedraagÈ 450,-frlvotr'.

200, -fr,/kindInschrijven voor 2 augusÈus 1993 bij :
- l{evr. De VLieghere, Lindenàof 20 te Zuiénkerke Te]-. 050/41-.26.74
- Goèthals Franky, Mèetl<erkestr. 6 te Zuienkèrke TeI. 050141.81.87



rc t it; il e i Íe r r k a/a d c r
zondag I8 juli 1993 : Het feestcomiteit organrseert een wielerwedstrijd

te Houtave.

zondaq 25 juli 1993 i Grote roírÍnelmarkt en luillleurs op de terreinen van café
" de Nieu\re B1auwe Toren".

zondag 25 juli 1993 l De Bond van Grote er1 Jonge Gezinnen van Houtave rlcht
een bàrbecr.re in ,

volksspel.eo te Zuienkerke op het plein van Walter
Verleye - inrichter: Feestcomiteit

: barbecue ir1 de gemeenteschool ten voordele van

zordag 15 auqustus 1993: midzomen ardeling en barbecue van vakantiegenoegens
in de gemeenteschool te Zuienkerke

19 lor. 22 auqlstlrs 1993 : sluitingskamp Vakantiegenoegens te Temse

zordag 1 auqnÉtus 1993 :

zaterdag 7 augustus f993
het Rcde KruÍs

zateidag 7 en zondag 8 augustus : vj"erueegse kermesse op de parklng café Vlerweghe

zondag 29 auqustus 1993:

zondag 29 augustu.s 1993:

zondag 5 september 1993:

zaterdag 1l september 1993 :

maérdeg 20 septeÍnber 1993 :

maandag 20 september 1993 :

3e!ergss-?!-§sP!s@=f::l'

zaterdag 25 september 1993 :

donderdaq 14 oktober 1993

STUTJR ONS UW ÀKIIVIÏE]TEN VOOR 1 OKIOBER L993.

grote fietszoektocht georganiseerd door de Sportraad

Siirt-Bertholomeus kermis te Nier,Í,munster net prondel-
markt en baL populaire

tweedeha.rdsbeurs voor kindergerief in de gemeente-
schooL

doodeEdag 9 septeÍÈer 1993 : stalt naailessen in de Bommel te Nieufinuister
organisator BG.JG N.

" DOLLE NÀCIf van Zuienkerke " ín de feesttent
op het terrein van À.Í,íybo - Koeltechniek.
optreden : IIELMUI L0III

Afs4een5wordt
BG]G in de Bommel te NieuwÍunster

stàit reeks tutóLessen io de gemeenteschool van
zriier*erke van 20 tot 2.1 uur - inllchtlngen
Vékantiegenoegens Ztríenkerke

voLleybal.kaart].ng in de cafetaria van de ge-
meenteschoof ingericht door Mehoni Zuienkerke

nazomerfeest van de Meetkerkse dansclub rn het
Sportcentrum

palliàtreve zorg
Meoswaardig thuÍs sterven , kan dat ?
Bomnel te Nieuramrmster - inrichter BGJG

W]J PUBLICEREN ZE GRATÍSI III I ] I I

0000000ö000000000000000000000000000000



o_c-M.w.- INFO

Het O.C.M.W. vaÍl Zuienkerke houdt eman U een zonnige en preftige vakantie loe te

wedsen.

Moge de vakantietijd U die momenten geven van sirnpel geluk en zorgeloos geíieteÍI. Van
wat meeÍ tijd voor elkaaÍ om 'de batteÍij' weeÍ op te laden en veel zaken zoorig(eÍ) te

bekijken. Het zullen ook in deze vakantietijd de k.leine dingen zijn die het doen.

We wensen het U vall harte.

wij bltven echter present om loden, problemen en vragen op te valgen van uiteeÍllopen-
de soort. DaarvooÍ saat otrze socia.le dienst paÍaat.

Toch houden we eÍ ook aafl Je Deriode !a-de-!a@I!g re belichten.
In de maaltden oktobeÍ-oovembeÍ komt het O.C.M.W. zeker naar buitfl met intbrmatie-
dagen. Misschien hebt U zelf vÍageÍr rond onderwerpen als : pensioer, aaÍvullende
tegemo€tkomingen of ui*eringen, opnamer in zieken- en rusthuizen, thuiszoÍg, poetihulp,
omgaaÍ met budget- en betalingsmoeilijkheden of uiteenlopende vmgen rond alles wat met
probleme[ te makeÍr heeft die U reeds aaívoelde.

U zou ons een groot plezier doeÍr en een dieost bewijzen indien U Uw rragen overbrengt.
Dit ka.o telefonisch of schriftelijk naar orze sociale dienst toe. Het strookje ondeÍaan,
knipt U af en stopt U in ean onslag met erop 'o.C-M.W.-ZUIENKERKE'. Bus het
vervolgens itr de brievenbus vaí het gemeentehuis of stuur het op íaaÍ O.C.M.V/.,
KeÍksrraat 17 83Tl Zu-le,*'erle. Het kaí ook telelbnisch, 0501427998, het nummer
vaJl de sociale diení van het O.C.M.W..
U katl natuurlijk ook op dit adres of telefooníummer teÍecht voor een persoonlijk en

vertrouwellk oÍderhoud met de maatschappelijk assistent van de sociale dienst.

Dark voor Uw medewerkhg, wij bouwen echt aan een open beleid naar U toe !

Bemard De Jonghe
O.C.M.W.-voorzitter

Graag zou ik op de iÍfbrmatiedag(geÍr) van het O.C.M.W. uitleg krijgen over : .........

nium ell voonlaam * :

adrcs * :

* mag ook anoniem
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KYNDT FRE DDY

@STEIÍDSB S]IEETITBC 63

A377 ZT'IEXXERKE

TEL.: 05Ol31.36.62

verkoopi - èlulvenvoet
- vo<teTvoet
- vogeTkooien en bènodigdhedèn
- genaénteTijke vuiTniszakkèn

SPIRELLO UNISEX

KÀPSATPNI

ZOI]NEBANK

ÍEL.050/31.61.66

NIEUW ÀDRES

@STEX{DSE STMNWEG 20
A377 MEIKM,KE

BRÀEM HERMAN

IiEIJ4ANSTRÀÀT 17
8377 ZIrIENKRKE

'rEL. 050 /3L.26 -28

ÀI68,ÍE.IE SCIjII,DIRWERKBI
- SPUIIVRVBI
- BEiÀT,IG{EaKU.I

- PIÀÀTSEN EI LEvmBI ÀLLE VLRBEKLmING
- PIÀÀTSEN El TEVBEI @RDrJNE{

VRÀÀG VRIJBLIWET\D INLICT}TIN@I

è@



T]Ií DORPSSTÀGELIJ

ST,AGERIJ_

Eilt'ffr
NIET'WE STEENNEG 60
8377 ZI,IENKBKE
18. 050/41.13.41

SPECLÀLIIEIT : Droge r.orst, blo€dtrcrst, qehakt, arÉricain Préparé

SPEIÀÀL ÀDRES \iER : FONàle
GoulllEt
Barbeore
Kcud buffet ( ook met vis)

NIXI í r!! STEBI -@IÀ : EEN GEZELLÍG FÀMIJ,MÀFELE'I

MÀG HEf, NEf, IETS BETER ZTJN ?

BRUNCHMETLTVEMUSIC !

1 $atis toegangsticket per persoon voor
het SunAquaPark

(tÈLillÈ&dr:1!.d)

Iedere zondag brunch van 11ufi) tot 15u00.
Éc! uitgcbrèid assonimetrt vatr ovcwc§. broodjcs, c.oissalts en kofíckoetcÀ

stean op het brffct, rijtelijt ealgevuld Ect koud. vlces- e! vissoortc!,
divcrsc kaa§sooícD, slaatjcs cD sausj6 cn catrvaaicr va.o ovcrhccrlijlc aagcrèchtetr.

Op hct §,arE buffèt vindt U cètr kètr,. ear lichrc ScrecbtcD.
I! dc prijs zijD Írisdra*e! cD wijtr i.obcgrèpë!.

Prijs yoor het bu§el : 895 BF per yolw.ssene
450 BF pe! kird (vsn 4 tot I! jsar)

SunP.rk! GlE.dyk
w'aduincsrawèa l5O
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À3DÍIHOEVE TER DOEST

met de
MONIJIIIENTÀIE SCHTJIIR

uit de xllle eeuw
iets enigs in EuroPa

Domein
Terras &.zalen
Parking

Specialiteit van alle zeevruchten
en nviervis

Het bekend ribstuk "Ter Doest"

oP houtvuur.

Speciale bereidíngen van Paling.

I,ISSEV/EGE
Ter Doestsuaat 4
8380 Brugge
050i54 40 82

]ules Dend.ooven en Zonen

Wof
ttWtv ffiuesf "


