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ZUIENKERKE
àpri1 1987

, /''l I )4"titilíl l1t0/illJ
Lleve 1ezères r waarde Ièzert

TeruiJI de lente langzaam maar zekèr uit zijn
winterslaap ontwaaktr kunt u lezen in een nieuw
num,ner van I'Het PolderkrèntjeÍ.

zoals U waarschijnlrjk reeds hebt gemerktr neemt
de publici.teit vanaf di.t nummer eèn belangrijke
plaats in. Het past hier dan ook zeker om a1le
èdverteerders diè hun vertrouwen 1n ons hebben
gestè1d te d anken.

Behalve de reklame staat er ln dit Polderkrantje
ook heel veel óm te lezen. En er is ook de onont-
beerlijke activiteltenkaLenderr waarmee U meteen
q,eer op de hoogte bent over de sportieve en culturèle
gebeurtenissen in Groot-Zuienkerke. Bovendien kriigt
U vanaf dit nummer telkens een Ínogelijkheid om te
puzzelen en dit met onze kruiswoordraadsel. Plezant
voor jong en oud !

via dit voorwoord willen wij er ook nog even Uw

aaniècht op vestigen dat ook U teksten en àrtikels
naar ons ma9 opsturen. Al.s U iets organiseert, laat
het ons dan ook v,/éten. Dit wordt dan grètis opgenomen
in de veelgelezen ak ti.vi te i tenka l end er.

wij wensen U nog veel leèsgenot en tot in juli :

De rèd ak ti e.

"Het PolderkrèntJe" wordt uitqegevèn door het Co11egè
van BurqeÍneester en Schepene n.
Verantwoordelijke uitgever : Gerard De Vlieghere

Copsweg 2

8111 ZUlENKERKE

Ons adres voor publiciteit,
artikels, med ewerkers r enz.
ÍHET POLDER KRANTJ EN

Kerkstraat 17
4411 ZUIENKERKE
TEL : O5O,/41.13.55 (iedere wèrkdà9 vàn 8u30 tot 12 uur

en van 12u3o tot 17 uu.).
Het volgend Polcjerkrantje verschijnt omstreeks 15 ju1i.
Uiterste inzenCdatum : woensdag 1 juIi.

I hformatie, reàkties '

PO LDERELECTRO
BO[,4AIN LIEBAERï - WILLAEBT
HÉERWEG 20 MEETXERKE
8OO2 ZUIENKERXE

Radio. & T.V.'Technicus
OFFICIEEL SIERA.DEALER

OPEN
. iedere werkdag

- zntcr(Íag vfln B

zonda!, van S rot

tot 20 urrr

l2 uur

Eigen

hèrsleldienst
Telefoon
0s0/32 03 80

2



NuttÍ9e
telefoonnummers BIJKSWÀC!1l ( BI ank enberge )

BRÀNDl{EER (De Haan)

EBES ( BI a nk e nberge )

INTERCOM,/GASELWEST

GEMEENTEBESTUUR ZUI ENKE RKE

HOOF'DV ELDWÀCHTER J. DECLOEDT

9aO oÍ 41.20 -2o
47.79.33 of 41.79.34
na diensturen :
059l80.33.01
059 / 23 .56.A7
na diensturen :
a5 6/ 20.',rg .24
4i.13.55

privé:31.84.o7

uit de

De qemeenteraàd kwam bljeen op 11 maart 1987.

Er werd alLereerst een zesjarig kontrakt íret het
vrij PMs-centrum uit Blankenberge goedgekeurd.
Dit centrum begeleldt a1 sinds jàar en daq cjè
Ieerl ingen van onze gemeenteschool.
Het dorpsplein van Nieuwrnunster krl jgt een nieuw
kleedje, doch er 1a9en daar noq t',ree lapjes grond
die eigendom waren van partikulieren. Deze werCen
aangekocht voor de som van 233.OOO frànk.
De gemeerteraad besliste ook nog een toelaqe vàn
3.OOO frènk toe te kënnen aan het Ijzerbedevaart-
comité en dit aIs bijdragè in de renovatie vèn het
I J zerbèC evaàr tmonumen t.
De zuienkerksè gèpensionneerdenbond bestàat 20 jàar
en werden bedacht met een toelage van 20.0OO frank.
Teneinde de werking van de helihulp het ganse jaàr
door te kunnen verzekeren in Ce regio, werd aan
dit organisme een toélage van 5 frank per inwonea
coegekend in de werkingskosten. De aankoop vàn
de helicopter zou gefinèncierd worden docr enkele
banken.
En dan wès er ook nog een geheiÍne zitting. Daatin
keurde de raaC de geloofsbrleven van Ce heer
Roland Govaert goedr die lid v/ordt vàn het O.C.l'i.W.
in opvolging van het ontslagnemend lid de heer
Carlos Meu I emà n.

3.



P.V.B.À. SPNOEITECHXIEI( YAX PA'IIEL
STROO wil ly
BIauwe Torenstraat 42 ÀLLE SP ROE I STOFF EN

PLAST I E K

EN MAT SZÀD EI{80 00 BR UGG E

'tEL I O50/31.43.96 - 31.05.o1

WENDUINESTRAAT

ront/om zuienkerke
De aannemer heeft dezer dagen de 1àatste hènd
gelegcj aèn de wenduinestraat; de beplantingen
werden aèngeIegd, zodat de eens zo slechte
straat in een ri.ènt kleedje steekt. Op
bijgaande foto ziet U duidelijk de geslaagde
verbè teri n9 shrerk en.
De volgende stap is d€ totale opschik van het
Domein en cje ir,ouw van het pompstation dat door
bemiddeling vàn de W.Z.X. zal gerealiseerd
word en.

de vernieuude wend u i nes traa t

In de komende maanden worden nieuwe identiteits-
kaarten uitgerelkt àaó dè personen geborèn midden
de Jaren viJftl9. ook de kinderen di.e binnenkort
12 jaar rr,orden, krijgen een oproepingsbrief.

- -=::T*

DE EUROPESE
I D ENT ]T E ÍT S XÀARTE N



P.V.B.À. AaD'ronri'igsbcrt' iií
NONNY DEÀ4t-('I EME E S'I'E R

Oostendse Steenw(:.r 71 - t''41". H(rutave-Zuier\eri..
TEL : 05O/31.67.13

- grond- en wegeni swerken;
afbraak- en rioleri ngswerken;
algemene bouwwerken;
bepl anti n9 i
verhuring n]ateriààt;
aanleggen vàn opritten, parkings en terrassen in kèsseien
te9è1.s, dalIen, p1aÈines, betonkeien, mozàiek, ...;
asfal teren;
leveren vàn aanvullingsgrond, zand en teelaèrde;
leveren eD plaatsen van uternes en septische F,uttei.

DE EUROPESE
IDENTIT E ITS KAÀRTEN
(vervolg)

Nadat U dè achterzijde van dezé oproepingsbrief
hebt ingevuld, komt U persoonlijk binnen de
daarop vèstgestelde dàtum naar het gemeentehuis.
u dient tevens in het bezit te zijn van een
ooedgekeurde pasfoto (zlrart-wit of kleur met
l ichte échtërgrond ) .
De burelen zijn j.edere werkdaq open van gu3C
tot 12 uur en vah 12u3o tot 17 uur. U kàn zich
ook aènbieden op de hierna vernel.de zàterciag-
voormiddagen en dit tussen 1O en 12 uur :

- zaterdaE 18 àpri1 198?
- zàte:dèg 9 mei 1987
- zaterdag 23 mei 1967
- zaterdag 13 juni 1997
- zaterilào 27 juní 194'7

LET 0P : U bent verplicht na het ontvangen van
een oproepingsbrief naar het gemeenLe-
huis te komen, zoniet bent U strafbaar !

LÀCHEN IS GEZOiiD Lerares : "Wèt is een miskraam
Jantje : r'Een mi.skraam is een

van Oos tpriès terhu 1p
markt s taa t. r'

?t
rondri jdenC al ta ar
dàt soms op de

Voor Uw bloemen
slechts één adresrAafé ., I{ruísl<alsijde,,

BlànkenberOsè st6enweg 66
8411 Zuienkerke
(baan Br!g9e-Blankenberge)
tel. (050)4 t 73 70

Aan hel orgel :

Uitbrtrt ,,1?og* Lo,",t,h ,,

Men speelt ook voor groepen
op aanvíaag.

Geslolen op dinsdag

Gheleyns - Haegebaert
Weststraat 67

8370 Blankenberge
Lid Fleurop interllora



DE SOC IÀLE
ZE(ERHE IDSKAART

Vii j melden dat de maandelljkse àanmelding voor de
vol.ledig werklozen uit Ce bouw- en Ciamèntsector
plaatsgeeft op de volgende maandègen :

- maàndaq 27 april 1987
- maandag 25 mei 1987
- maandà9 29 juni 1987
- maandag 2'7 )D7í 1987

U dient daarvoor te kómen naar de Kerkstrààt 17
(genreentehuis) en dit tiJdens de bureeluren (vàn
Bu3o tot 12 uur en van 12u3O tot 17 uur).

OFHÀLE},J HUISVUIL Er zijn de koriende Íhaanden een aantal wijzigingen
wat betreft het ophalen van hèt huisvuil :

- de huisvuilophaling van paasmaandag 20 aDrit
verschuift naèr dinsdèg 21 april (voor l'4eetkerke,
Houtave en l.iieuumunster) en van cinscag 2i. april
nàar woensdag 22 àpril (voor Zuienkèrke);

- de hui-svuilophaling van pinkstermaandao I Juni
verschuift naar dinsdag 9 Juni en van dinsdàg
9 juni nèdr woensdag 10 juni;

- de huisvuilophaling blljft voor !íeetkerke,
Houtève en Nieuwmunster op màandag 2c ju1i, mèar
voor Zulenkerke verschuift dit van dinsdag
21 Juli (Nationale Feestdag) naar woensdèg
22 ju1i.

O PHÀLEN
OUD PÀP I ER

OPI.iÀLEN
GROF HUI SV UI L

VLEES- EN
BOTERBEDELlNG IN
ONZE GEMEENTE

op È.!!s.!!-es-f-.Es:-l.2,9] is
oud papier. Plàats Uw oud
of aan de s1à9.

er een ophal i ng van
pàpler aan de voord eur

Twee lreken na het ophàl.en van het oud papier is
er een ophaling van Uw grof huisvuil. Dit gebeurt
op q9I!S,!!-eS_31_JS.i_-1:!Z. wènneer u iets mee te
gèven hebt, bel dÀn tijdig naar het gemeentehuis
(TEL : 41.13.55). Per ri.t betàa1t U 250 frank.

Na een eerste bedelihg van voornoemde overtollige
produkten, zoerxde hët van vèrwarde ger'Jchtèn bij
de bevolking. vèIen meenden een geschenk vèn het
O.C.M.W. gekregen te hebben. Verschillende
begadigden verklaren dat de uitdelers niet hebben
gezegd dat deze produkten eèn gèschenk waren van
het Ministerie van Landbouw én dit het O.C.M.W.
niets kost :

Op andere gemeenten vordt dezelfde bedeling gehouden
door !S!_-gg§gg:L van O.C.M.w. en gemeente. Op
onze gèmeente geschiedde de uitdeling door personen
bekleed met èen politl.ek mandaat ! zo is het goed

6.



-l
I

I

I

i

VÀN HEYSTE B. V. B. À.

Nieuwpoortsesteenweg 591

8400 OOSTENDE

TEL I O59 /'7c.3O.97

@ =n.,, r.=

zorgetrloos zuiniI

BOTEREEDELING IN
CIiZE GETiEEIiTE
( vervo 19 )

aan te nemen d.t 4g.j_IggS.U-:! cver henzelf en
ovèr het o.C.M.|i. gepraat werd en Z9&illj_ejs-Uj!
over het Ministerie van Làndbouw en over het
Rode Kruis.
ÀIs positief punt kan bevestigC wcrden dat een
trrèède bedeling reeds u/erd aangevraagd. wie
een eerste mèal weld vergeten en meent j,n aan-
merking te koren (inwoners met een klein pensioen
of met een kIei.n inkoÍren door omstandighèdcn) kan
zijn/haar naaÍ opgèven bij llevrouw Broux, maat-
schappelijk vJerkstèr van het O.C.M.lnl., lieiman-
straat 2 te zuienkerke (TEL : 31.70.53). ook
ièdèr 1i.l va. hèt O.C.M.W. kan hierover aancesoroken
worde n.
Hopelijk brengt dit bericht meer klaàrheid en
begrip. I-iet bezoek van Sint-Niklaas werC niet
verschoven en blijft dus op 6 december...

Op 1 januèri 1986 woohden er in croot-zuienkerke
2.633 rrensen. Gedurende het jaar 1966 wërden
38 pasgeboren ki.nderen ingeschreven èn overleden
27 mensen. Dit maakt een positief verschil van
7"t. 1O7 mqnggn vestigdèn zich in onze gemèente,
doch 136 inwoners zochten hun geluk elders. Dit
is een negàtief verschil van 29, wat bètekent dèt
onze geÍheente nu 13 lnwoners minder hee:t dan vorig
Jaar. Het juiste aantal is dus voor 1 Jànuari 1987 :

2.615. Dèarvan zijn e!' 1.34o mannen en 1.275
vrouwen.

DE BEVOLK I NG

GROOT-Z UI EN KERKE

Jflïï}#i,ffi,@''#tu.
1



Pt]L DE. LR AE.MIR
81à nkenberqsc Stènnweí) 4 

^8411 ZUIENKERKE

TEL : O5o,/31.86.34

alle Landbouwwerken
ruimèn van sep t i sche pLrLtcn
ploegen en diepqronclén
zPaien van mais met

sLartfosíor

KWÀLITEIT ÀÀN BETAÀLBARE PR,]JS I

MEHONI : Het vierde spèeljaar loopt op zijn ]aàtste benen. Het
VOLLEYBALNIEUWS is opniéul,r eèn drukke kompetitie geworden. We hebben

fantastische sportdaqen beleefd ( beker'red s tri jd e n,
1,/16 finales) en ook wedstrijden in mineur.
Toch stelden we telkens de lnzet vàst vèn de spelerst
trainers en het bestuur, waardoor volleybalclub
MEHONI een begrip 1n Groot-Zuienkerke is geworden.
Terug 2ijn we erin geslaagd een tachtigtal meisJes en
jongens een àangename en sportieve ontspanninq te
bezorgen. De resultaten zljn heel behoorliJk (zie
rangschikking op de volgeode bladzijde).
we stellen tijdens dit seizoen net veel vreuqde vast
dàt onze damespLoegen een heel grote vooruitgàng hebben
geboekt. Drie ploegen zijn reekskàmpioen. Eén ploeg
- minièmen heren - haà1t de bekerfinale, terwijl drie
ploegen - minirs, miniemen en kadetten heren - de
jeugdeindronden halen. Di.e worden op zaterdag 2 mei
bes1i.st. Een sDortief succes I

Onze kaartàvond werd opnieuw een denderend succes. Een
harteli.jke dank aan al onze supporters en sponsors.
Zoals U hebt gelezen !íordèn straks de finè1es van de
beker en de kompetitie gespeelcj. Nog een 1aàtste inzet
en we mcgen voor dlt speeljaar de boeken sluiten. Màar
toch kijken we reeds uit naàr september r87.

Na vier jaèr training en kompetitie van de jeugd wagen
ue de stap met een herenploeg in vierde provinc.iaal oÍn
ons te v,/eren in de seniorkompebitie. Het eordt echter
nog eeó druk tussenseizoen voor het bestuur ori dit è11es
waar te make n.

On het speelseizoen met luister af te 51tritën, geven wij
voor de tvreede maal een feestmaaltijd. Die gàat door op
zaterdag 2 mel in de gèmeenteschool te Zuienkèlke. V{e

starten met een àperltief om 20 uur, gevolgd door een
koud buffet. Nadien is er dànsgelegenhèid. wie er
grèag bij wi1 zijn, kan zich Iaten inschrijven bij
Lieven Bertrem ("tÉL | 41.47.82 ) of bij Martin vèn
Renterghem (TEL | 4!.5A.74\. De prijs bedraàgt
4OO fr. per persoon. Voor de spelers : 25o frank. U

verwittigd liefst voor 25 april. Uw aanwezigheid kan
een belangrijke Steun bet:kenen voor onze zuienkerkse
vo11eyba1club.

F. Desoete
mès tli u.i k ens met
ex tra I)reci e
bors ten
te koop vanèf
4 weken

Ooslendesleenwe9 75
4411 Houlave-Zuienkerke
a 050/31 94 83

I
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HET BELGISCH
RODE KRUÍS Geslaàgde informatie- en ontspanninqsnamiCdag

voor de mensen van de derde leeftiid en de qehaodicèpten

fn het kader vàn het 5O-Jarig bestaan van de Rode
(ruis-èfdeling Blahkenberge-Zuienkerke hèd op donderdàg
19 maart J1. in het trefpunt ÍDe Bommell een eerste
festiviteit plaats. Dit was specj.àa1 gericht nèar de
mensen van de derde IeefttJd en de gehandicapten.
Dankzlj de rnedewerking van de bonden der gepensioneerden
èn de bond der gehandicapten konden wiJ rekenen op eea
opkomst van een 12o-ta1 personen uit de vier deelge-
meen te n .

Na een vèrwelkoming en korte inleidlng urerd een
dia- en filmproJektie àangèbodèn omtrent de
technische hulpmiddelen voor mensen van de derde
1èeftijd en gehàndicapten. Klei.ne appàraten
die kunnen gebruikt worden bi"J allerlel functles ln het
dagellJkse leven werden er voorgesteld èn vàn cornÍrentàar
voorzien doo!' een èfgevaardlgde van het Rode Kruis
van Brussel.
Tijdens de pèuze werd een koffietafel àangeboden en
zorqde een àccordeoniste voor de nodige aniÍnètie. Tevens
werd een express-tombola gehouden Ínet talrijke prachtige
prijzen, waarvoor onze dank aan dè nrilde schenkers. Tn
het biJzonder danken u,ij ook hèt gemeentebestuur vèn
zuienkerke voor hun steun en bereidwillige medewerking,
evenals de diverse bond e n.
wij hopen dat iedereen een aangéname namiddag heeft
meeqemaak t.

Vervolgens geven wij U een overzicht van de komenCe
festiviteiten wèaraan het Rode Kruis hun rnedewerking
zà1 verlènen:
- de tweedàagse voettocht van Blankenberge op 2 en 3 iieii
- de wandeltocht door de Meetkerkse Moeren op 17 fiei;
- de Rode Kruis-veertiendàagse die dit jàar doorqaat

van vrijdag 24 april tot zondag 1C Ínei. Zoals elk
jaar wordt dan op het verkeerspunt èan de Blauwe
?oren Rode Kruis-zelfklevers te kooP aènqeboden.
Gedurende dézelfde perlode wordt eveneens in de ver-
schillende scholen een àctie op touw gezet met de
schoolgaànde jeugd. Bj. j Íniddel vèn een bestellLjst
die via de school en leerlingen voor de ouCers wordt
meegèqeven, kunnen eenvoudige gèbruiksvoorwe.pen aan-
gekocht wordèn i

- op zaterdag 4 juli- voorziet het Rode Kruis in zuienkerke-
dorp een bàrbecue - een festivitei.t gericht nèar gans
de bevolking. Meer informatie omtrent deze geleoenhei.l
zat U later vla de pérs mèdègedeeId worden. Noteer
alvast deze datum 1n Uw agenda; wij verzeke!'en U een
aangename avond.

Namens de werkgroep 50 jaar Rode Kruis-afdel.ing
B1 ankenberge-zuienkerke
G. DE JONGHE Mevr. DE VLIEGHERE F. GCETHÀLS
È1. LAEKEMAN - Rozenstraat 4 - Blankenberge - a5A/41.51.72

t0



NIEUW BIJ

SPIRELLO UNISEX

Lekker ontspannèn onder de zonnebank met

gezichtstral.er en daarnà nog een heerlijke
verf rl ssende douche.
Wat wenst men nog meer ?

Dit altes is aan een 999!91:gg!g_glllf
+ bij 10 beurten zónnebànk

1 GRATÍs SNIT (zowel màn aIs vrouw)

H ELEMÀhL

Kom gerust even langs :

SP]RELLO UNI SEX

Oostendse Steenweg 32

8411 Mee t k erk e-Zu i e nke rk e

TEL: 05o,/31.61.66

TE

;'j;*"AÍER ALT- Gilbert Drlsimpel

WENDUINE

BOUWMATERIALEN
IIERÀ]IT, GYPROC .

ROMARBRE

GEVELSTENEN, VTOER. EN W,À.NDTEGEIS . TËRRASDALLEN

oPENINGSUREN : alle werkdagen van 7.J0 uur tot 19 uur
de zater.jao : van 9 tot 12 van 14 lot 16 uur
de zondag : van Ll tot 12 uur.

BRUGSESÍEENWEG 93

TOONZAÀL . 8URÉLEN

e 0s0/4r.3I.56
41.43.07

BEÍON . MORÍEL
DUnOX. KORAi,,lrK

11



BLOED GEVEN : Tijdens hèt jaarliJks souper vàn Ce bloeCqelers dèt
EEN LEVEN REDDEN dit jèar plaats haC op zàterdao 14 rnàart, werden

weeronr een aènta1 mensen gelauwerd omvnille van hun
tàlrijke bloëdgiften. Het betreft hier :

o ) kregen een erkènteli jkhèidsdiplon'a voor 1c
9leegerl!e!-:-
- BÀLLEGEER-VAI.iDE RYSE Annie, Nieuwe Steenweg 3A

- DE DECKER Carine, Nleue/e Steenweg 51
- DE DECKER Dirk, Nieuwe Steenweg 126
- DE DECKER Luc, Nieuwe Steènweg 89
- DEIVIAECKER-DE DECKER E1za, Nieuwe Steenwec 69
- GYSSÀERT-LoTTEFEER Margàritè, B1ànkenbergse Dijk e6,

Blankenberge
- KERC KHOV E-SCH EEMAEKER Marie-Claire, Brugse

steenweg 37
- LÀNDSCiIOoT Georges, Blankenbergse Steenríe9 277,

Bru99e
- LAUKENS Geert, Prins Leopoldstrèèt i1
- QUINTENS André, Bomn:elstraat 4
- ROTSÀERT Erlc, Oosternleuwweg 19
- STRUBBE Gilbert, B1ànkenberqse Dijk 3

- TRAVERS-DESPLENTER Godelieve, Lindenhof 36

") kregen een l)rcnzen legpennin.j voor 25 bloecgiften :

:-;;;;;;;-;;;;;;;-;;;;;;;;;;-;------------------
- DELODDERE-LINSKENS Marie-Ànne, Nieuwe Steenweg 63
- DEMEULEMEESTER Urbanus, Westernieuwweg 65, varsenare
- DE SÀEYER Rcbèrt, Bunderhoek ?, Varsenère
- MÀERTENS-GiIELEyNS Rosanne, l'lieuwe Steenweg 9

- PRIEI']-MAR\HEF Nicole, Meetkerkestraat 14 À

- STRUBBE Ilarcè1, Blankenbergsè Dijk 89, B1ènkenberge
- TÀNT wiily, Ontmijnerstràèt I, B1ànkenllerge
- VAN 0EN BERGHE Erik, Westernieuwweg 18
- VAN DEli BERGHE Xavier, lvesternieuwweg 14
- VÀNHEE-Al,jTliiERE S Marleen, De Wittelaan 7, De Haan

- BILLIÀU'uv Àndré, Vingerlingstraàt 16, Oostende
- LAMPO-LONNEV I LLE Georgette, Schèapstraat 90,

BL a nk e nbe rge
- SÀMÍJN-VÀN THOURHOUT Jeannine, Blankentrergse

Steenweg 23
- SwAEl.lEPoEL Lucien, Ege LanLierenhof 8, Biankenbèrge
- VAN THoURHOUT Johan, Blankenbergse steenweg 23

- BULTYNCK Robert, Nieuh,e Steenrneg 98
- LONNEVILLE Roger, Schaapstraat 90, Blankenberge
- LONNEVÍLLE 'rJi11y, Karel- Huysstraat 40, Blankenberge
- PRoVooST Geràrd, Btankenbergse Steenweg 6

") kreeg een speciaà1 aandenken !/egèns het bereiken
ysl-qe-leelli jg:e:s!:-:-----
- MONTEYNE-DE POORrER Ju11a, Duinenstraat t

12

o) kregen eer erkentelijkheidsmedaille voor 4c
!!eegei!!e!-i

o) kregen eèn èrkentelijkheidsmedaille voor 6o
bloedoiften:



ANTOON VAN VOOREN . STROO

tJru.lre S l.Cnv/eq 22
{Jrl.11 Ni eu,rrxri ns ter-Zu.L enk er k (,

- ALLE V ERZEKER l NGENo brand, auto, gezlnspolj s,
l cni ngen, enz...

' jonggehuurdcn 1 jaar grat is
brand- en familiale verzc,k.:ri ng

" service bij ongcvà11en

- FR I TUUR

' ti jde
ti jdens wèek e ncl
ns he !- srei2o.rn
elke dag :

- 's micldè9s
- rs avo nd s

Elektronisch opsporen WÀTERLEKKEN
Cenlrale verwarming - Sanitair
ONDERHOUD. en HFIRSTFI DIENSl'
Mazoul-. qasbranders en kachels Slookkelels

TRAEN Gebroeders pvba
Pathoekeweg 74 - Brugge
Tel. 050/31 5l l5
ALLEPETROLEUMPRODUKTEI.J MOIOROLIEN

BLOED GEVETi :
EEI.] LEVEN REDDEN
( v ervo 19 )

Uw bloed kan het 1èven van een raederens redden. Dus
kom ook bij de vrlendenkring vèn de bioedgeve!-s.
Dit kan a1 vènaf de leeftijd van 13 jaèr. WÍe
r,rinstens l keer per jaar bloeC geeít, wordt uiL-
genodigd naar het jaàrlijks gratis souper. Or. LiC
te vo.den hoef r. U enkel de volgende keer dat er
bloedgeven is nàar de gemeenteschool van zuiénkerke
te gaàn. Hier zijn dè résterende data voor 1937 :

- donderCag 25 juni van 16 tot 20 uur
- woensdàg 23 septembèr van 16 tot 20 uur
- woensoag 23 december van i6 tot 20 uur
Bij iedere b1oèdgifte krtjqt U een gèschenkje. Dus
GEEF BLOED ET.I RED EEN LEVEN ! ! ! ! !

zoals reeds eercèr geneld in "Het Polderkràntje"
numrner 4 is de Heer Robèrt Boterberge volop bezj.g
documenten te raadpLegen in verbanc met de geschie-
.ienis van de Parochie Sint-l'iichiel van Zuienkerke.
Na het opsporings erk in het archieÍ van het B:sdcn
is hij monrenteel bezig het ouc gcmeentearchief uit
te pluizen .lat be!ust in het Rijksdrchief te Brugge.
Dj.t archief lijkt zo goed è1s onaanoeroercj.
Reeds heel wèt interessante gegevens zijn aèn het
licht gekoÍlren in verband met landboulv, onCerwÍjst
oude hoeven en toponiemen, geschiedenis van het
kerkgebourí en meubi1air... Ook nog plttige details
over vroegere veldwachters, dorpspolltiek, gemeente-
secretarissen, dorpsfiguren...
Na het oud gemeentearchief volgt het onderzoek van de
rrwaterweqen van Blankènberge (polders)" en het
parochiearchief dat berust in de pàstorie.

ZUIENKERXE
PAROCHIE
S Í NT -MICH I EL

13.



ZUIENKERKE WiJ uènsen de Heer Boterberge veel succes op zijn
PARoCHIE speurtocht en zijn zeer benieuwd om nader kennis te
SINf-MÍCHÍEL maken mèt zijn vondsten...
(vervotg)

Sioen Henr i
Pastoor van de
5i nt-Michiel P aroch i e

Í"IEDEDELINGEN A) @'
l(lnèslste Màr1een Vanbesien 1aàt weten dat U haàr
kunt bereiken op haar nieuk, adres : Nieuwe steenweg 32

8411 Z UI ENKER KE
ÍEL I o5o / 41.96.44

b)@:
Vanaf 1 februaci 1987 zíjn dè zitdagen van de Bond
Moyson uitgebreÍd. I^/at betreft Zuienkerke zijn de
zitdagen vàn de Bond Moyson in het gemèentehuis :

- iedere maanCag vàn 14 tot 16 uur
- iedere donderdag van 9 tot 11 uur.
Er j.s ook mèandelijks huisbezoèk.

c) g!Ijj.telji.!-.!!l!sÀ ! :

ook even vermelden dat de ziekenbond van de Christelijke
Mutualiteit iedere dinsdagnamlddàg vàn 13u3O tot
15 uur aan!,/e219 is in de raadzaal van het gemeentehuls.

d) zuembrevettén :

zoals U reeds weet is Zuienkerke een heel sportieve
gemeente. En ze kunnen hier ook zweÍnnen.
In het schooljaàr 1985,/1986 deden 179 scholen mee
aan een Interscolaire Wedstrj.jd voor de Provinciale
v,/i.sse1schalen. Daar werden 15.344 zvrem- en reddings-
brevetten afgeleverd. Maèr irat meer is : in de
kàtegorie zwemmen tussen basisscholen s1eépte de
Gemeentelijke Lagere School van Zuienkerke de vierde
plaats in de wacht. Onze welgemeende felecitàties
gàan hier dan ook uit naar de leerlingen en hun
lerares lichàmelijké opvoeding Mevr. Van Renterghem
Nad i ne.

LÀCHEN 15 wat doet een Enge1se, Prànse en Belgische werkloze ?

GEZOND ' De Engelsman : stèmpelèn, whisky drinken en naar de
paàrdekoersen 9àan.

' De Fransman : stempelen, aperitiefje nemen èn een
spel let je petènque gèan spelèn.i De Be19 : stenpelén, een pilletJe neren voor zijn
hart en ergens in het zwart gaan v,rerken.



ELEKTR IC ITEIT
EN GÀS :
I N FORMÀTI E

damse vaart 2uid 206
tel. (050) 35 54 20

oostendse steenweg 75
lel. (050) 31 94 83

1)

r gemeen ru1u),PÍ
Sedèrt 1 jànuàri 1987 zijn de tarieven voor elektrici-
teit en gas gedaà]d en Cit voor iedèreen. Maar er
is meèr. Wat betrèft elektriclteit kunnen bepàalde
mensen nu genieten van het Íspecifiek socià41 tërlef".
En $rat betreít gas krtjgen nieuwe klanten mits
bepaalde voorwàarden hun standaàrd gàsaansluiting
gratis. wij gàan wat dleper in op deze twee punten.

E195!!isi!e!!-:-:peeilie!-qeei3-.1-!9rie!'
Het bestaand sociaal tàrief r dat automatisch en in
functle vèn hèt verbruik van de klant wordt toege-
past, is in het kader van de tariefmaatregelen met
ongevee! 5,5 c./Kwh 9edaa1d.
Het r!spècifiek sociaal tarief" stemt overeen met
het normaà1 tarief zonder vastè vergoeding. (In
decèmber 1966 !,ras dat + 2.35O BFljèarr BTW niet
i nbegrèpen " )

ry§!JJ9§Y!!.RWÀARD.EU:
Volgende personen kunnen genieten vàn het specifiek
sociaal tarief , 9E_4!339 :

- iedere elektriciteitsverbruiker die een jaarverbruik
heeft die kleiner is dan 75o Kwh èn die kèn
bewijzen dat hijzelf of één van zijn inwcnende
kinderen, kleinkinderen of ouders of zijn inwonende
echtgeno(o)t(e) geniet van een besluit tot toe-
kènnin9 van :

Í. het minirnuri aan bestàansmiddelen (minimex)
hei'r toegekend door het O.C.M.w. vàn zljn ge-
meentè volgens de wet van a7/og/1974i

II. het gewaarborgd inkomen voor bejaardènr hem
toegekend volgens de wet van 01lo4l1969;

III. een bijzondere tegemoetkomlng voor minder-
và1iden, hem toegekènd volgens de wet van
27 /06/1969 .

desoetè pascal
UITFREZEN VAI,i

BOOMSTRONKEN

BRANDHOUT

KRAÀNh'ER K

SPAARBANK
Denise DE CU YP ER-V ERI'48IR E

Kerkstraat 410
Ui tkerk e- B1a nk e nt)er ge
TEL : o5O /41 .41 .6 2

Pàtr1cK rru5 r L
De Smet dc Nayerlaan 3

wend u i ne
rEL : o5O/41.86.65
Fi1i.p DEPÀUW
Blankenbergse Steenweg 19í
Sint-Pieters-Brugge
TEL t O5a / 37.3€'.92

8310 st.-kruis bruggo

841'l zuienkerke houlave

1s



n j. euvre uitbater vanaf 3 .rPri I

RUDY D EMEULEIqEEST ER

on tvanlr t U 9raà9 in

T EA- ROOM

LUSTTUI N

geselek tcerde !íi jnkaart
gastronomi sche menurs
special i tei t van kreeft

en vis
\,.ra í e 1s - Pannekoekeí
kinderspelen
lanclel i jke en bosri ike

omgev i n9

à11e f ee s te I i j k hecj e n

tot ioO personen
FEESTZÀAL

Drif twc.. 1C
Íi411 l.li i.u'rmu n s ter-Z u i e:1k e r ii e
TEL I c5o/ 4'r.12.73
( tus:;en i,Jenduine en De l_la.n)

ELEKTR TCI ?EI?
EN GÀS :

INFORiV]ATÍE
(vervolg)

brugse roomcentrale

o. lompo
XBe Lekherbeh

R E STA URA NT

De pèrsoon Cie -oeniet vah een tegèmoetkoming hern
toegekend door het O.C.M.W. ln àfL"'àchLing van, hetzij
het gewaèrborgd inkomèn voor bejaarden, hetzij een
bijzondere tegemoetkoming voor minder-vè1idei, is
gelijkgesretd r.et de cateqorieën II. en IIT.

- iedere elektriciteitsverbruiker die behoort tot
één van op voorgaande bLad genoemde sociale categc-
rieën- en bij wie een vernogensbeperkor vàn 2 ÀmCère
is 9ep1aàtstt ongeàcht zijn verl,ruik,

TE VERVULLEN FORI.:ALITEITEN AIJ DE AANYRAAG :

Bestaande of nieuwe verbruikers die .ehcran L()t íén
vÀn deze sociale categorieén, Irroeten Ce tceoassing
van het specifiek sociàal tarief aanvragen bij hun
elektriciteitsmaatschappij (adres achte.aan diL àrtikel).
Dit kan schriftelijk óf persoonlijk.
Bij de aanvraag voegèn zlj vo1!ëncè .e!./ijsstukl:en :

- de personen die een bestaansminimum ontvàngen van het
O.C.M.W,, dienen biJ hun èanvraaq een attest te
bezorgen van het O.C.M.W., rvaàruit blijkt.iat zij
gedurende nrinimèal 1 maand dle de aanvraag voorafgaàt
het bes taànsmi nimum hébben ontvangen;

- de beJaarden die een gewèarborgd inkomen ontvangen,
leggen een kopie voor van de ofiicië1e kennisqeving
van de toekenning van he! gewaàrborgd inkomen en een
recent ontvàngstbewijs. Bejèàrcen Cie een aànvraag
hebben ingediènd maar nog geen off ici'd1e kennisgeving
hebben ontvangen, dienen een attesL voor te Ieggen van
het O.C.M.W. waàruit blijkt dat zij een geidige
aanvraag hebben i nged ie nd;

l6



ELEKTRIcITETI - de mincjer-vaIidèn 1e99en een bewijs voor (maximurn
EN GÀs : 5 jaèr oud), waaruit blijkt dàt zij genj"eten van eèn
INFoRMÀTIE bijzonderetegemoetkoming. Minder-validendieeen
(vervolg) bijzondereteqeÍnoetkomínghebbenaanqevraagdrmaar

noq geen ofíicieel attest bezitten, dienen een attest
voor te lerJgen van het O.C.M.l',/. ' 

waàrLrit bl j jkt dat
zij een 9e1di9e aanvraaq hebben ingediend.

Met de bevoegde adrninistraties werden de nodige afspra-
ken gemaakt zodat dè bejaarCen en minder-va1iden, die
volCoén aan de gestelde voorwaardenr systenatisch een
attest kunnen ontvangen besteÍnC voor de elektriclteits-
verieler.

2) 99:-:-r!i!::-:!9!99lIg-93:99!!I9!!r!9'
Deze nieuv/e promotionelè actie ri.cht zich tot è11e
potentië]e klanten in bns gebied die noq nlet op het
II'1EWO-aèrigasnet aangesloten zijn. wanÍieer Ceze
klanten nu cen aanvraag tot aànsluiting onderschrijven,
vrordt oeze èansluj.tin9 - voor zovèrre het een stanCaèri
uitvoering L-etreft - gratis geplaatst.
VOORWAARDEI.I :

- het onderteilenen van het docu'.€nt ÀAI\VRAÀ.G VOCR EEll
NIEU'dE GÀSÀÀIJSLUITING op het IIiiEÍJo-gasnet;

- hët in diens'- stellen voor uiterlij< 31/72/19E7 en
voor residentieel gebruik van aàrdgasverwarn:ino;

- aan oe klànt blijft de keuze on te verwarmen Ínet een
cv-installatier een gaswandkètèt of riet één of
meerdere gaskachels, rni.ts het telkens om tsGV(Belgische
gasvaklieden)-qekeurdè toestellen gaat die tevens
drager zijn vèn het kenplàatje I- en het hoog
rendementslabel.

ToEPASSiI.JGSI{CGELIJKHEDEN :

De gratl5 s+-andaard gasaansluiting kan gegeven worden :

- voor a1le nieu'i'e aènsluitlngen besternd voor huls-
houCelijk ve!'vruik met gè5verwtsrnÍng en dit zowel in
nieuurbou], als in bestaande Nonlnge.;

- voor u/oningen gelegen langs het bestaande gasnèt
evenals bij uitbreidinqen en verkavelinqen;

- voor eengezinswoningen en appartementsgebouwen.

In vèrdere uitbreiding van de gratis aansluiting
\^,orden eventuele verzlrarinqen vàn bestaànde aanslui-
tlngen, genoodzaakt door dè overschakelj'no naar
aardqasverwarÍÍingr tot einde 1987 eveneens gratis
ui tgevoerd,

Meèr informatiè of aanvragen kunt U bj j :
EBES-IMEWO GAS EL!ÍEST
Koni ngi n1aèn 61 Stationsstraat 27
83?o Blankenberge B42o De Haan
'18L.41.79.34-41.79.35 ÍEL '. a59 / 23.56.a'7

11



HANDEL IN:

dliinlk rnnr«tnlternrs
BLankènbergse Steenweg 31

8411 ZUI ENKERKE

TEL I O5a / 41.42.63

barbecues
een gans gammè tuinÍlreubelen;
tuinspelen : schommels, glijbanèn

hangÍnatten, basketbal 1,
badminton, Èrampol l ne, goal;

l adders ,'SOLÍDE" (íret garantie);
eigen constructies op aanvraè9;
land- en tu i nbouwtrak toren
+ materialen.

zaàizaden, plantgoed,
bloeÍnbo1len;
mest- en sproeistoffen;
potgrond en turf;
b!oeikassen, serres, tunnels;
diverse tu i ngereed schappe n;
grasnrèchi nes, zl tmaaiers ,
tu i nfrezen, Íno tocu l toren,
bosÍnàà j. e!'s, ke tti ngzagen;

ElGEN NAVERKOOPDIENST

hooÍdverde er

Ar#.'.*gslt

TEL. (050)41 2813

GARAGE _ CAFNOSSEF]E _ SHELL SÍAT]ON

agent

@
CROMBEZ LAURENT
Verkoop van nieuwe en occasiewagens

BRUGSESTEENWEG 101 . 8410 WENDUINE
BUIME SHOWROOM,

p.v.b.a.
A. VERLEYE en ZONEN

levèren van

qrondL,erken

teelaarde
steenslàq
slergrint

Tel (0s0) 41 28 82

Nieuwe Sleenweg 'Í14 841í ZUIENKERKE

l6



socIÀLE LENINGEN De Gewestel.ijke Landmèatschappi j I'HaarC en Kouterrt'
NATIoNALE erkend door de Nationale Landmaatschappi j 

' 
wil er Uw

LAI'IDMÀATSCilÀPPIJ aandacht op vestigen op de sedert 1 jànuari 1987
verlaaqde rentevoetèn die van toepassing zijn voor
hèt bouwen of verbeteren van een huisr nl. 6r50 %,
6,75 % en 7r50 % naargelang hét inkomen.

De leningsaanvragen voor kandidaten diè wensen te
bou\ren, dienen via de Gevestelijke Landmaatschappi j
te geschieden. Kandidaat-leningsaènvrà9ers kunnen
steeds nadere inlichtingen bekotnen op het secretariaatt
hetzi j tel eloni sch 

' 
hetzi j gedurendè de zi tdagen

iedere maandag- en donderdagavond van 16u3O t()t 2C uur.
Het adrès : Gewestelijke Landmaatschappij

iHaard en Kou ter'r
Popul ierendreef 23
E32C Brugge 4
TEL : 050,/36.15 .64

v LAÀt':s 1y!9!!993:I9_1Clllge!_Y99I_919!9-991:!!9!
WON I NGFONDS
vèa de GHCTE Het Vlaams Woningfonds kent hypothecàire 1enin.e11
GEZINNEN toe aan oézinnen tegen zeer voordeiige voor!/aarden.

Gezinnen met teir ninste drie kinderen ten laste kunnen
hiervan genieten. Inwonende ía'riileleden die voor
minstens 66 % ninder-valide zijn' tellen mee a1s kinC
ten 1aste. Kinderen met een invaliditeitsgraèc van
tenminste 66 % te11en dubbel.
M€n kan lenen vocr :

- aankoop en het eventueel verbouwen van een v,/onin9;
- ni euurboun';
- verbouwi n9;
- overnaíe van hypothecaire leningen;
- aànkoop vàn bouwgrond.

De rentevoeten zijn afnemend op basis van het aantè1
kinderen ten laste. Het netto-belastbaar lnkomen
r- x^^^1end loor Ce basisrentevoet. Voor leninos_
aanvragen j-n:.ediend in 1987 wordt rekening gehouden
met het netto-belastbaar inkomen verworvèn in 1985.

De lening is wei geioppeld èàn een aantal vóorwaaroen
inzàke omvang en waarde van de woning.
Voor bijkonende informatie kan man zich richten tct :

Provinciaal sec!:etèris hi. VAN SEVER
Làngestraat 13
ë()O(J Erugge
'IEL t O5A /'33.31.62

LACHEI,I IS GEzOND Een directeur zeqt tegen ziJn jonge bediender die een
dag verloÍ vràagt om de begràfenis van zijn groot-
moeder bij te wonen :

- wees vooruitziend, vriend, houd de begràfenis van
Je grootnoeder tot in het hoogseizoenl

l9



PUZZELPLEZIER

5
-----

4123 7 8 910

V ERTI KÀÀL

hospi tèa 1

klnd - paregaai - vruchtvocht
las ter - voeg'roord (omgekeerd)
oude lenqtemaàt - in ... en roer
wi.ndrichting - straat ( omgekeerd )
Cier - daar telrg
Aràbisch oppèrhoofd - en andere
boven - meisjèsnaam
zuivelprodukt - lofzang ( omgek eerd )
nà I è tenschappen

1

2
3
4
5
6
7
8
9

10

Onder de rubriek I'Puzze 1-
plezier" vindt U ieder
kuar taal èen ààntà1 denk-
spellètjes. Ditlnaal
krijgt U van ons een
kruiswoordraèdsel. Wij
hopen dat U er veel
plezier aan beleefd en
mocht Je ni euwsg i èr 1g
zijn na het oplossen,
dàn vindt U de juiste
oploss i ng àchtèring dit
Polderkrantje.

HOR IZONTAÀL

1) gemeénte
2) icentiteiskààrt - 1ui -

siee
3)
4)

6)

1l
8)

ui troep - gedaan
plaats - meisjesnèam
ti jdperk - l ldwoord
akel.ig - rnuzieknoot -
wat de kip 1e9t
boom - dodel i jke ziekte
ons ( Engel s ) -!

2
3
4)
s)

keukengerief - vri j
9) Engelse voornaam -

ui troep
10) speel terrein

6
1
8

10

KOKKERELLEN MET ÍHET POLDER KRÀNTJ EN

'rLekkerbekken, smulpapenr
neem dè koekepan als wapen,
zet de kokrnuts op het hoofd
hier gaan we zoals beloofd'r

Ook U!, lieveli.ngsrecept is
h,elkoÍn bij ons. Dus stuur
het naar : I'Het Poldèrkrantje'i,
Kerks traat 17 te Zuienkerke.

À]s eerste in een hopeli.jk langè reeks maken \,/e kaastaart.

: 1) deeq :15O gr bIoem, t koffielèpèI bakpoeder,
fiJne suikèr, l pakje vàniIIesuiker,
75 gr boter

50 gr
1 ei '2) kaasvul ling :5oo gr witte kaas (platte kaàs),

3OO gr fiJne suiker, l pakje vanille-
suiker, !/2 pakje puddtngpoedèr (va-
nillesmaak), 5o 9r maÍsbloem, 2 eieren,
1OO gr rozi j nen 

,u

BENOD IGDH ED EN



KaÈstaart ( vervo 1g )

BERE]DING:

1) deeg : l'1eng de bloem met de bakpoeder. Haal het geheel door eèn
fijne zeef op een bakplaat of op tafel. Maak een kuiltje
in het midden van de irloem, drop hierin de suiker' de
vanillesuiker, duikel het kippekot 1n en roof een ei en leg
dit ei eveneens in het kuiltje (zonder de schàa1r natuur-
Iijk). Meng dit èlles bij mlddel van een mes. Melk een
koe, maak boter en snij in het mengsel de harde boter in
klei.ne stukJes. Bedek de boter met een deel van de b1oèm
en begin nu snel te kneden. Herhèa1 deze belrerking tot
het deeg vast is en a1 de bloem er in verwerkt zit. Daèrna
het deeg uitrollen en bekleed hiermee de bodeÍn en de rand
van een springvorn van 24 à 26 cm. De vorm hoeít nlet te
worden i. ngevet.

2) kaasvulling : Roer de kaas, de suikèr en de vanillesuiker tot een
homogene, gladde brij. Meng puddingpoeCer met
maisbloemr haal het door dèzelfde zeef van hierboven
en voeg het bij de kaas. Werk het taferèeltje af
met de 2 eierdooiers, de rozijnen en het tot sneeuw
geklopte eiwi t.

SAIYEi.STELLING VAN DE TÀÀR? : De vulling op het déeg in de springvorÍn
ultspreiden. Gedurence 50 à 60 nrin.
laten bàkken in een matig warÍne oven.
De oven niet op voorhand verwarmen !
Maèk intussen een borrel solCaat en dàarna :

PlPS

§z
Nieuwe steenweg I7,

eric von renterghem
ilinn enh uisorchiteci

B4l I Zuienkerke Tel. 050/41
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MARC WTTEVRONGEL VLOERWERKEN
MEETKERKESTRMT 2 . 841'I ZUIENKERKE

PI.AATSEN VAN CHAPPEN - VLOEREN .

- TELEFOON

FAIENCE -

050/ 41.77 .44

MOZAIËKEN

ac t i v i to i te n k rl e n r/ e r
BÀSISSCIiOOL - zaterdag 25 april om 14 uur l verkoop van prachtige
MEETKERKE handwerken uit grootmoeders tijd. Er is

tevens een prondelmarkt. U kuht er genieten
van pannekoeken net'koffie en allerhande
ciranken.- Dit è1les 9ààt door in de basis-
school van Meetkerke, Dorpweg 67.
Vànaf 20 uur is er Càn in het Sportcentrun,
een worstenkàartin9. Inleg : 60 frènk.

i(OI,JIiiKLIJKE
HAND tsOOGGi LD E
ÍFORT LÀ PÍ I.,JÍ

BR UGCE

zondag 26 aprii on 10 uur : verkoop van prachtiEe
hèndwerken uit grootÍnoeders tijC, met o.a.
antieke'poppen.

om 14 uur : fancy-fair. Er zijn al ler-
hande volksspelen voor groói c'n k1ein, o.è.
rad der fortuin, zakkenlopen, ballenkraàr,
bè11cxvogèIpik, visput, enz. Vercer is er
prondelmarkt, een tonbolà met à1s eersté prijs
een fiets en vè1e ancere Írooie prijzén. voor
Ce lekkerbekken ziJn er pànnekoeken met kcffie.

De opbrengst vàn deze tweedaagse is ten voorcele van de
missies en Ce scl_oolwerking. Iedereen welkon.

Voor de liefheLber vàn boog èn pijl is er gelegenhej.d tot
schieten op de staande wip bij de koninklijke handbcog-
9i.Ide "FORT LÀPÍNri ter Looigernweg 29, Brugge (wijk
Sint-Jozef). Er is nog plèats voor enkele leden. Het
zomerseizoen vaiot aàn op zaterdè9 25 àp!'i1 e.k. om
15 u3o.
Er moet we1 voorèf een schriftelijke aànvrèao ingediend
worden. À11e inlichtingen zijn te bekomen i.n het 1okaa1
ofwel bij de hoofdman van de gilde de heer H. Tàl]oen,
Oostendse Steenrdeg 95, Zu i enkerke-Hou tave.

STOP DE TUD BROUi{ERIJEN ÀRTOIS
Reg j.o na 1e zetel
VLAÀND ER E N

Zv,/ijnèardestwg.8O9
9000 GEIiT
TEL I O91/ 22.5 é.9L
Regional e zetel
l( LJST

Stati.onsstraèt 74
822a JÀBBEKE
TEL . O50/8',1.32.32

- .. -21 .
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K.V.L.V.
ZUlENKERKE

K. V . L.V.
NI E UWMUNST ER

I\iEETI,ERKE

eind apri 1 : tentoonstell
ergens in mei : reis
maandag 15 juni orn 14 uur

Hoe hoort het (
Dit gaat door i

lnq ovér landelijk woren (Danne).

: feestvergadering. Thema :
omgangsvormen, evolutie)?
n de cafétaria van de geneente-

schoo I .

Meer informètie bij : Deloddere Marie-Ànne, Nieu,,re
steènweg 63.

vrijdag 24 Àpril oÍn 14u30 : rrRechten vàn dé patiëntrr.
vrijdag 3 juli orn 15 uur: kerÍnisvergadering. Gespreis-

onderwerp : Hoe hoort het ? Daàrnè ce
bolling "iedereen prijsri. On 19u30: etentje
met dans.

Dezè twee aktiviteiten gaan door in I'De tsommei".

Iv:eer informatie bij : Coene Simonne, Brugse Steen\^.eg 17a.

zondag 26 april. orn 14 uur: feestelijk en toch gezoncl
(tueede Ceel). Dit gaat dcor in het sport-
centrum van Mee tk erk e.

ivleèr inforiatie bij : De Fauw Jeanne, Dcr.,weg 69.

TIr'JEiDAÀGSE
VOET?CCHT

BLÀNKEN BE:iG E

Op zaterdag 2 en zondàg 3 Ínèi aènstàanCe heeft de lede
uitgave F1aàls van cje tweedaagse Yoettocht van
Blankenberrc. Vertrëkplaats is dé grote narkt van
Blan\enber;e or het parcours van 6, 1C, 2C,3C,4C
of zelfs 5O kilo.eter af te leccen. De èfstànis<euze
is aan U.

Er is vrije star+- \,anaf I uur rs noriens, mÀar je noet
lrel voor 18 uur teruo zijn oF, de grotc ràrkt. De
zàterdag trekt de voettocht lèn9s Lj.ssëwege, Koolkerke
en Dudzele; de zondèg wandelt men ioor fJenduine,
Nieuwhunster, Houtave, Meetkerke en Zuienkerke.
'1rlie zich no3 net ri-1aar vèn het DorpÍ in 197t herlnnert,
weet nog dat de groep uit zuienkerke tcen met 23.i
deeLnemers als grootste groep de beker vèn Rikè De
Backer in de wacht sleepte. In ons Corp wàs dè sfèer
te snijden. Velen hebben hej.mwee naar die tijd en
daarom staken het Feestcomité, de Sportraad en Ce
werkgroép de koppén bij elkaar om met de medewerkinq
van het geÍneentebestuur van zondag 3 nei opnieuw een
topper te màk en.
Vanaf 12 uur, wanneer de grote drommen van de 2c, 30,
40 en 50 kilomeler door de Kerkstraat trekken, zullen
de wandelaars kunnen gènieten van een versierd lorp,
oude aÍnbachtèn, het Klièkje en àccordeonnuziek in de
herbergen. Voor het eerst is er ook een grote prondel-
markt. fedeleen die zich geroepen voelt iets te
verkopen, kan dat mits zich vooraf te laten inschrijven
bij het geneentebestuur van zuienke!:ke (TEL : 4i.13.55),

{}
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Elektriciteit:
nane zon
uw li-este

warmtehron
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Franklin BoosevehEan 1.9000 GerÍ

fÉia II lqPA^R-

W:::

CÀF E
ÍDE BLÀUWE TOR ENÍ

- zaterdag 9

TWEEDÀAGSE VOETTOCHT VÀN
BLANKENBERGE (vervo19 )

Nè tuurl i jk is dèelnemen aan
de voettocht het be I ang-
rijkst. Deelnàmeprijs
voor 2 dagen met penning
(met een àfbeelding vèn de
Pier van Blrberge) kost
120 frànk bi j voori nschr i j-
ving. De dag zelf betaalt
U- 15o frènk. voor 1 dag
bètaalt U 60 frank met
gratis bedeling en 30 frank
zondèr bed eI i ng.
De orgànisatoren doen een
warme oproep àan alle
personen in zuienkerke die
de spcrtieve kriebels willen
overmeesteren oÍn Cée1 te
nemen. Een groep van
mi nstens 20 personen ontvangt
eèn keramiekje met de àf-
beelCing van de Pi.èr van
tslankenberqe. Er zi. )n
speclale pri jzen voor grote
wandeL cl ubs, j eugd beweg i n-
gen en scholen. En aan
a 11e i nd iv iduel e n
we vragen te uandelen onder
ItSportraad Zu i enkerke".
Voor i nl ich ti ngen en kaarten
kunt U zoals steeds terecht
bij de lèden van de
organisatie.
l nschri jvi ngen kàn ook ten
gemeentehuis, Kerkstraat 17
te]. : O5O/4:i355 -

nrei : jaarlijkse uitstap van "De
Blauwe Íorèlvri e nde nr'. Dit jaar gaat de
reis naar KONINGSWINTER in Duitsiand.
Vertrek on 5u45 stipt èan cèfé I'De 81àuwe
Torenft. Daarna gaàt de reis verder langs
Bruggè, Gent, Antwerpen en zandhoven,
waar een r'koffiestop" voorzien is. Dèn
gèat het veider naar Koningswinte.. Na
een vrij middagmaal ls er in de narnlddag
bezoek aan Drachenfeld en èen boottocht
op de Rijn. De terugreis is voorzien om

1B uur. In Zoersel wordt er gestopt voor
het avondhaà1. Thuiskomst omstreeks
riddèrnàcht.
De prijs per persoon bedraagt 1.4O0 fr.
waarin lnbeqrepen : autocarreis, BTwt
baantaks, bezoek Drachenfeld, boc ttoch t
en övondmaal. Inschrijven bij Àndreat
caÍé "De tslèuwe Toren" te zuienkerke.
TEL , 050/31.44.65 

2\.



{DE BLÀUWE TORENÍ
( vervo 1g )

- zaterdag 27 juni om 20 uur : Bste Blauwe Torenbal..
Dit is ten voordele van dé spaarkas
nDe Blauue Torenvriendenrr. De muziek
wordt verzorgd door disco
Kèèrten kosten in voorverkoop 70 frank
en aan de ingang 80 frank.

- zaterdag 18 juli om 2Ou3O : barbecue. Men èet
zoveel men wil, tot hèt buikje rond is
en dat voor de prijs van 4OO frank per
persoon. Muzièk en dans zijn verzekerC.
Als U wll komen, gelieve dan voor
14 juli in te schri.jven in café "De
Blau\de TorenÍ, Blankènbergse Steenweg 2.
Hopende U op 18 Juli te mogen verlíe1-
komen,

Andréà el1 Roqe r

BoLD ERSHOFP I KKERS - zaterdàq 9 mel :. grote souper van de Boldershof-
pikkers. Het menu ziet er a1s volgt uit :

àperitief, 9èvarieerde koude scho te I
(met witte wijn), tomatenroomsoep met
bè11etjes, kalkoenfilet in roomsaus en
peren met bosbessen en kroketten (om te
drinken l rode wijn)' koffie met praal-
ljebak.
Prijs voor de leden is 3oo frank en vcar
de niet-1eden 75O frank. À11es inbe-
grepen. Na de maal ti jd is er cians met
orkest I'De NoorC zeeboys rr .
Inschri.jven kan nog tot en lnet 30 àpri1
in café "BoIdershofn, Kerkstraat 13.

- zaterdaq 26 september : tweede Miss zuienkerke
vèrklezing. Dit gaat dcor in café
"BoldershofÍ en i5 te.1 voordgle van
de Boldershofpikkers. Kandidàten kun nen
tot 31 juIi. zich inschrijven in het
Iokaa]. De muziek wordt die avond
verzorgd door Winry Flaters Disco Show.

WÀNDELrOCHT VAN In de nacht van vrijdàg 15 op zaterdag 16 .rei
KOE(ELARE i.s er in onze gemeente een doortocht van de

1oO kilometer wandeltocht van Koekelare. Haltén
zijn in het sportcentrum van Meetkerke en de
gemeenteschool van Zuienkerke. Daar is ër
bevoorrading van de wanCelaàrsr kunnen ze rusten
en 1s er eèn Rode Kruis-Post.

RERUM NOVARUM Op donderdag 28 mei j.s er èen Rerum liovarumfeest.
Er is allereerst een eucharistieviering in
Nieuwmunster. Daarna volgL een koffietafel met
tombola én uitreiking van eretkens. Er is tevens
èèó toespraak vah Mlnistér Danië1 Coens. Dit al1es
gaat door in trefpunt 'rDe BomÍne1".
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A. C. W. De reis van
zaterdà9 13
om 1i. g gend e .

A.C.ld. Zuienkerke gaat di
juni en voer! naèr Ieper,

t j àar <ioor op
Poperi nge en

VOEi BALTOR ITOOl Op za terd a9
terrein van
docr en dit
spelen dan
Zuienkerkse

20 en zondag 21 juni heeft op het sport-
Meetkerke het tweedaagS voetbaltornoci
nu rèèds voor de derCe maèl. 16 ploegen

voor de wisselbeker. Er zijn ook
ploegèn aank,ezig.

11 $87 7947

MEETKER KS E

IqOERENTOCI.]T

Zondag 77 nei werc uitgekozen voor de lode Méetkerkse
l.loerentocht te laten doorgaan. Voor deze iode editiet
L,aarbij de grote!'e èfstanden - 2O en 3O kr:ior.€te: -
het unieke waggelrraterbosje doortrekken, heeat clc
zuiènkerkse SpcrtraèC enkele vernielrvringen bi j.Jevcetld.

Het lrandelen over 10,20 c.n 3C kn blijÍt uiteraard,
rnaar dit jaèr u,il de SportraèC ook de jogqers nàar
het mooie 1èndelijkè Meetkerke lokken, wa3!' ie'
BremerÍnuzikanten in het dorp voor de muzikale noot
zu 11en zcrgen.
De inschrijvlnoen voor dèze wandeltocht kunner) vanaf
9u30 geschieden in het sportccr.plex te Meetkerke' De
prijs is vàstgesteld op 40 fr. vocr ije kinCPrer tot
12 jaar; op 40 fr. zonder aandenken toven de ':.2 jaar'
en 60 faank Íet aan(Jenken. De start van zc\,rei iC' 20
oí 30 kÍ i s i nc i! idueeI .
Er is eea èÍstempel ing van de wandelboek jès net ce
unieke Meetier.kse I',oerensteínpe1 in het lokaal en er
worlen ncg '-..atis verfrissingen onier'vJeq (41 naar'
gelang de aístànc) aan d€ wandeiaars aancebaden. VerCer
worien de ce€'lnerers in het jèar v3n hét Íiilieu ve:"weni
met een no9 onqeschondèn stukje natuurr waar de tijd
not even stilstèat.
Voor groepen vanàÍ 20 deelnemers zijn er speciale
mooie groepstroÍeeën voorzien. Verder zijn èr noc
éen drietal gelioriJzen van 3.OOOr 2.OOO en 1.OoC fr.
voo!_ de groctste groepenr mits ze rser dan 30
n/andelaèrs inschrljven. Dit is on hun clubkàs Le
spijzen.
In de nàrr]idcaq onr 14u30 start dàn een groepsiogginq
1,aa ongeveer 1O km. De (ieelnaneprijs hie!'\'oor is
\,èstgestelC op 60 fr. en de deellarers kri j.jei eveneen:-
een werfris.ri.,? onderwe.-.) en een aènCenken t-'i j de
èankomst.
De Sportraèd heeít voor zijn wàndeltocht de rnede\íerkinq
van het geíreentebestuurr À. Lanp,o en het Gemeente-
krediet.
Inlichtingen zijn te verkrijqen bj j :

.ronckheere Gilbértr DullemoIenstràat 1, TEL : 41.41.35
Van Kerrebrouck HerÍnan, weiÍnanstraat'36r TEL : 31.12.2i
op de volgencle bladzijde vindt Li een foto vèn het
bijna voltèi1i9e bestuur van de Sportraèd Zulenkerke.
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:e Vlie!he, H. De3ryse en l,i. Var

""{;

#r*NË
(

U herkent op
Iri. Vermeer sch
Kerrèbrouck,
H. Cuypers.
Afwezig i A.
RentergheÍr.

deze foto l F. Sanders, F. Goethals,
,5. §iàenhout, M. Desa)'ere, H. Vàn
voorzitter c. Jonckheere éí Sche.er

PÀROCHiÀLE
wE R t"iE l,j

GAÀI BOLD ER S-
KAMPIOENSCHÀP

De jàarlij;(se kèarting ten voordele van de Parochiè1e
werken hecat plaèts op zèterdag 23 mei in Ce caÍétaria
van de geÍeenteschool.
Ij.jdens Ceze avono heeft ook de trekking plaats
van de "Tombola".
Deelnemerskaàrten vooa de kaÀrting kosten 60 fr.
Loten voo!: de tombolè 20 fr. Deze iaèrten èn lcten
zijn te bekomen bij de zusters, Nieuwe Steen\',e9 96,
TEL , 41.13.94. Ook bij de Pèstoor : Nieuwe Stèenweq 4i

De lijst van de winnende nummérs za1 medegedeeld
worden in het Parochi.eblad van zuienkerke en zà1
ook te zien zijn aan het vensterraam van de zuster-
school en vèn de Pàstorie.
Hartelijk dànk àan al1en die onze Parochià1è werken
steunen.

Op dohderdag 28, vrijdag 29, zaterdag 30 en zondaq
31 mei 1987 heeft de 11de editie p1ààts van de
Poldertrofee Zu i. enkerke.
Ín 197? werd er gestart met 3o3 deelnemers. Vorig
jaar waren er dat 75o. Dit is ook niet te verwonderen
met een prijzenpot vèn 75.ooo fr.
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LÀND BOUI,,/- EN LOON BEDR IJF

bvba FRANCO G. & ZONEN
Lissewegestraat 51., - 8370 BLÀNKENBERGE

Voor Uw l andbouwwerken :

- zaaÍen en sliJten vàn vlaÍ;
- zàaien en rooien van suikè'.bict€'n
- verkoop en strooien van schuim.làrale
- diepgronden
- opruimen en afvoeren van bouwafval
- aanbrengen en nivelleren van primà teelaarde
- a1l e grondv,/erk en

- NIEUW - NIEUTTJ - NIEUW : groenvoeder Vicon grootpakpcrs

Stel voIlèdig Uw

Be1 voor inlichti
vertrouwen in vakÍrensen !: !

nqcn: O5O/54,40.5O

GÀA I BOLDERS-
KÀMP TOENSCHÀP
( vervol9 )

fnlèg bedraagt 2OO fr. per ploeg van 3 personen. Maar
er mag ook individueel gebold worden. JeugC tot 13
Jaar betaà1t 30 f r.
IeCere deelnemer/deélneemster ontvanqt een prèchtiq
tweek leurig aa nd enken.
Wiè wenst deel te nemen, moet Hel vooraf inschrijven,
daar iedereen op een vastgesteld uur bo1t. De inrich-
ters rnoel-en namelijk rekening houden met volle bussen
bolders uit Eksaàrde, Sint-Niklaas, Hooglede, enz.
Inschrijvin ,oen te sturen voor 2O rnei naar :
Verscheure Car I os
Nieuwe steenweg 75
TEL . 47.2a.97
Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het
aangevraàode uur. De definitieve uurregeling verschÍjnt
in het Brugsch Hande 1sbl. ad.
We danken op voorhand alle dèelnerners en hopen op een
Sportief succes voor de + 3OO zuienkerkse deelnemers.

Làte Bol0ersnot
of Kerkstraèt 13

'tEL | 47.24.27

De i nri ch ters

Blankenbergsestwg. 350
lndustrie Zone Blauwe Toren

8000 Brugge. Tel. 050/31.33.51
31.78.81
3-t.78.82

' banden : alle merkèn
' batterijen : PRSSTOLITE
'uj,tLi.jnen en

ultbalancèren voortrein
' sne1Ie en verzorgde

DIENSÍ I

dameskapsaon

CD[CO
de decker chanta
kerkstraat 18 8.1'l 1 zu enkèrke
te eíoon 050/.11 84 I 4
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VERLATEN Op zaterdag 30 mei heeft de 21ste bootreis plaats
XÍND van het rrverlaten Kindt!. De rèis gaat naar de

prachtige badplaats Eastbourner langs het schil-
derachtige Hastlngs en met oponthoud in het
ldYl i sche R Ye.
TiJdens de cruis met de IPrinsès M. Chrlstinèr' (heen)
en de I'Prinses M. Esmeraldarr (terug)rdie voor u
zijn gereservèerd, vindt U een rustiger ontspannen
vàkantiesfeer en ontmoèt U zeker meerdere v!ienden.
Uitzonderlijk kan U de ganse excursie aangeboden
worden Legen 1.1OO Ír. voor volwàssenen en 95O fr.
voor kinderen beneden de 14 jaar. Het vertrek is
in Oostènde om 6u3O en U bent te!:uq in oostende
om 23u45.
Kae.ten kunt U bekomen :
- door storbing op rek. O88-O8O149o-71 van het
Steunfonds voor Verlaten Kinderen te Brugge
- door bestelling op het secretariààt te Brugge,
Meestrèat 7, TEL : 33.45.41
- door bestelling op de dienst Jeugdbeschermj.ng
te Bru99èr Koopmarlstraat 29, TEL : 33-77.7'r
- in de plaatseliJke afdeling, Romuald Wi11en], Nieuwe
Steenweg 1OO te 9411 zuienkerke.

VAKANTÍ EGENOEGENS

- op zondag 31 mei nodigt Vakantiegenoegens zuienkérke
iedereen uit on mee te qaèn wandelen in het natuur-
reservaat ÍHet Zuinn. Er wordt vertrokken om
13u45 aan de kerk van zuienkerker of èfspraak aan
de ingang vàn het reservaat om 14u15. Hèt is een
wandeli.ng van + 2 uur onder Ce leíding van een
gids. Het is wel aan te raden om rubberen 1àarzen
mee te bre ngen.

- op zaterdag 13 juni ls er een btrral! nllr Iepert
Poperj.nge en het heuvèl1and. De prijs bedrààgt
8oo fr. zijn in de. prijs begrepen r

- koffie bij aènkomst tè Ieper
- gids voor een voI1edige dag
- het Íiddè9'nèè1
- toegèng tot het nationaal Hopmuseum, de rondleiding

en een Homme 1bi ert j e
- koffie met ovenkoek in Wolvergem
_ .tri n.-elC chauf,Í eur
- verzek eri ng

- op zondag 12 juli is er een fietstocht onder leiding
vàn werner en wilIyr twee deskundigen. Er vordt
^^è$^r+ om 14u3O aan de kerk te Zuiènkerke voor èen
tocht van + 30 kilomèter.
Meer lnformatie voor deze drie aktivitèiten biJ :
Van BeIIe Roftainr Nieuue Steènweg 106' TEL , 41.35.62

FEESIKOMITEIT - zondag 21 Juni om 15 uur : wielerwedstrijd voor
ZUIENKERKE Nieuwellngen. er wordt gefietst op een

afstand van 58 km (7 ronden).
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Gilbert
Goethals-Geleleens
Specialitert: alle woÍstsooÍten
Nieuwe Steenweg 60, 84 1 I ZuienI<erke
Tel. 0s0/41 13 4l

PETR OLEUMPF O DUKTEN
HOUÍBESCHEBMINGSMIDDELEN,,VALIROL'

PVBA CORN, VAN LOOCKE,
EARON RUZETTELAÀN 172

8320 88UGGE 4

Të1. (0s0) 3s 70 70 Telex | 81.832

Onze veÍkoper le Zuienkerke

GILBEBT PROVOOST - Tel. 4'13992

Café

..IN DE MORTIER"
brl V. Vet meersch-Lagrou

Voor plezier en fris bier
kom in de Mortier

Dorp 88, 841 I Meetkerke

FEESTKOI,jITEIT - zondag 19
ZUIENKER(E

- zaterd aE

juli om 15 uur : \rielerwedstrijden voor
i.nternationale liefhebbérs. De afs tand
bedraè9t 1L5 km (14 ronien).

12 septemlier : 1sde DOLLE NACH? VÀN ZUIEIIKERKE
met Lou Roman en Rod Sinclair
septembér : wi11en Verma nC ère
laètste aktivitèiten gaas docr in een
achter hèt gemeentehuis.

zondag 13

Deze twee
reuzetent

CÀFE
ÍIN DE MORT] E RI

zondag 7 juni: kermj.sbal
zaterdag 4 juii: barbecue
za:. 10 oktober : kermisbal

zondàg 14 juni : natuurrrandeling naàr "Den Hàghebos

zondag 2t juni : nationale fietsdèg
zondag 27 septenber : nationale t/andeldag

B.G.J.G.

30.



CET4EENTESCHoOL Op vrljclag 2rJ juni heeÍt 's avoncjs een grote BINGO-
ÀVoND pla ts. Er zijn voor Z5.OOO fr. prijzen
(waardevol l r: l)ocken, natura-prijzen, verrassingen,
e.a. ). Dit gadt door in de gemeentelljke sportzaal
en is ten vooríjele van de cemeènLeschooi

KLEUTERSCHOOL
HOUTÀVE

Op zatèrdag 27 juni vanaf
een kaèrting tL:n voorde I e
Dit i,ordt inocricbt door

20 uur is er in Houtave
van de Kleuterschool.

het oud ercom i té.

Tot zovèr da àkt-i.viteitenkà1ender. Stuur ook Uw
aktiviteit naa. ons op en d j.t uiterlijk voor
woensdag 1 jul i.
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PFOVINCTE WEST,VLAANOEREN

6ÉMÉE\TE
AansLagjaàÍ 19. . .

AANGIFTE IN DE

PROVINCIEBELASTING OP HONDEN

Ondeígetekende í1),

wonende te (2).

verkëan l3l bezirleÍ te zijn van . ... .. . hondlen);

Hiji z I mee.r

19
(gemeente) (datum)

handelaar of kweke. re zijn van honden.

evenwe aanspraak re kunnen maken op vriisle ing van de provinciebelasling op honden om votgeóde

Vak beslemd vooÍ de ontvanger

Cteit van: .... ........... Mod

ror berdler

dé n ooe s svc;ed -oíde.

I.iE LD] NGS KAÀRT
Het gebeurt maar a1 te vèak dàt er iets defect of
beschadigd is. om dit op een ietv/at vluggere Ínànier op
te lossen, is hier Ce metdÍnqskaart. wanneer bij U in
de omtrek j.ets beschàdigd of defect is, knip dèn het
onderstaande formulier uitr vu1 het in en stuur het op
na3r het gemeentebestuurr Kerkstraàt 17 te zuienkerke'

o wegdek bes ch èd i gd
o openbare ver 1j.ch ti ng defect
o riol en vers toPt
O voetpaden herstellen
O onderhoud pl. èntsoen gewenst
o ruimen grèchten
o nuskusratten
o .......

ln gebÍ!ik varaÍ hel aans aglàaÍ 1985

NÀÀM : ..
ÀDRES:.
TELEFOON

x?



Ap "oM" ópe'lpt-ei| hebben wa deze vqhaÍLLe eer Kl'lUÍsEL LoKAAI '

\aan ha.n je na-t al!,Àhande naleti-alen plo'hhen, tehenen' acLildpaen ' hnippen " '

GLote en bleinz d'Lngen Ln nehaot ltel€n,.. HQ-t óplLeLhÍ !oo\ zich do1. nz\, hoe

nae^ rnd-tuLitÍen ett zLin, hoe nee,'t nctge'Iiibheden heeót on te lznut^alen'

OAARAM doen Ne gna.dg een OPROE? ÍOÍ lJ ! ot' dzze hnu- eluLnhel eeA bea'tje te

bevoofuaden.. 0( nisaebLen hebt u d,ingen ltggen uno.taee nog dt^dig han geÀpezld wonden '

zoueQl d,LngQ! d-Le ie undulÀ tui'[acÀen toch zou u)egdoen?

aAÍ KAN DlÍ toAL l"lJN ?

Iegë flesjes, aloosies, botervlootjes, btlkken' Plastic flessen of potjes'

kartonnen aloosjes, wc roLletjes, stukjes stof' Ie'lel' kurken' kaarsen' stokjes'

papier, leesboeken, strlPverhalen, Ieesboeken ' 'k1eulboeken ' gezel schapsPelen '
afgedankt-niet gebroken - sPeelgoe'l, fineelhout' isomo' rieljes' kooid' blelvol'

kroonkurken, Pottoden, stlften, sr_ylo's, stoffen' doeken' ballons.(via banken vb)

ouiie kleren (proPer aub), ouale han'ltassen en schoen' schnink' llPPestiflen' verf'

verfborstels, knikkers, r,asspe}den, popPekast en PoPpen, tandestokers, zandschepjes,

e!,uièrtjes, potjes, Pannetjes, giPs, klei, elt zand' fietsen' àutoPetjes' drlewielers'

poppen- of kinalenragens. kooral, ouale la'lio's, ballen' stelten' bÓrden""

enz...KoRToM,AILESllÀtNIETxÀPc.rls.maartochnogbrulkbaarvoordekindelen.

Kl-e-Lne hoeveelhe en btengen de hindeten but zL'Ll rheQ

MÀ he,t echÍ de noe,i-te ,i.,t, dan gee[ le naatt ezn

óaíntje: i?te6oon geneenbbcs(wr o5o/41'7t 55

Hoog Líjd duA on olle heldetu, zoldett, tu ínhaLajea

en gd./rdgu op te tuLiJne.n... ne.t in he.t dch.tsihooó{..

de LLnrleten op hel. veelpLeín zullzn 2,1 wel iaÍa

mee bunnen a.d,nvdnge ...

ua.t haa-tQ.l,Ljhe 0 A N K

IÀJ |AAM UAI/ AtlE l(Il,lrEREll

De Monitrices
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À3DIJHOEVE TER DOEST
met de
MONUMENTÀLE SCHtruR
uit de XIIIe eeuw
iets enigs in Europa

Specialitert van alle zeevruchten
en rrviervis,

Het bekend ribstuk "Ter Doest"
oP houtvuur,

Speciale bererdingen van paling,

Domein
Terras & zalen
Parking

I.,ISSEWEGE
Ter Doestsuaat 4

8380 Bnrgge
050/54 40 82

Wuf

"Wts ffiuesf "
Jules Dendooven en Zonen



Zowel voor een financiering als
voor een persoonli.;ke lening rekent
het Gemeentekred:et aan zijn clienten
een minimumtarieI aan. Om cliënt te
u'orden, volstaat het een zichtrekening
te openen, meer vragen wij niet.

Daarna hebt u zter snel en zonder
veel íormaliteiten het gewenste bedrag
in handen.

De agent van het Gemeente-
krediet in uw buurt kan u daarover
alle details geven en u de beste formule
voorstellen.

Breng hem zeker een bezoek u'an-
neer u ooit geld wil lenen. Hrj zorgt
ervoor dat de last van uw lening heel
licht om dragen wordt.

@ G.mep#te,lÍrediet
- Uw àgent voor ZUIENKERKE - DUDZELE - HOEiiE -

WESTKÀPELLE - RÀMSKÀPELLE :

Hubert BONTE

MeetkèrkestraaL 74 - 8411 Zuienkerke
TEL : O5o/41.2 8. O6

- Vanaf middèn 1987 ook eee'agentschap te DLICzele.


