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ÀBDIJHOEVE TER DOEST

met de
MONUMENTALE SCHI'ruR
uit de Xille eeuw
iets enigs in Europa

Domein
Terras & zalen
Parking

Specialiteit van alle zeevruchten
en riviervis.

Het bekend ribstuk "TeÍ Doest"
oP houtvuur.

Speciale bereidingen van Paling,

WufI.,ISSEWEGE
Ter Doeststraat 4
B3B0 Brugge
0s0/54 40 82 "Wtv ffiuesf t'

lules Dendooven en Zonen



'// wool'd voo/'.J'
ZUIENKERKE,
april 1989

Lieve lezeres, wàarde lezel.

Het is alweer. april. dus de
hoogste tijd voor een nieuw Polder_
kréntje.

Het mooi-e weer in de lente lokt
veel nensen nààr buiten. Sport is een
uitstekende en gezonde mànler om in de
buitenlucht te vertoeven. Dit Polder-
krentje biedt U dan ook ver.sèhillende
sportieve mogelijkheden voor de konende
maanden, Dearnaast vindt U i.n dit
Polderkràntje noq veel ànder Zuien-
kerks nieuws en natuurlijk ook yreer de
aktiviteitenkalender.

l'íij !Énsen U verder nog een
Tonnige lente toe en in luli zijn wij
rdeer present.

Nog veel leesgenot !

NUI-IIGE TELEPOONMJI.{MERS

RIJKSWÀCHT ( Blanken@rgeJ
101 of 41.10,05

BRÀNDWEER {De Haan)
L00 oÍ 4I.20.20

EBES { Bl ankenberge )
41.79.33 of 41."19.34
na dlensturen : 059/80'33.01

I I'ITERCOM /GA SELWEST

o59/23.s6.0'7
nà diensturèn I 056/36.92 -7I

HooFDIELDWÀCHIER J. DECI'EDT :

-------lT:r3.5t-privé:31.84.07
GEMEEI{TEBESTWR ZU]ENKERKE-------------rri--
TECHNISCHE DIENST-------------rT: 1

rotrr/orrt arriorkoko
DE EUROPESE IDEI{IITEITSKÀÀRTËN

wanneer u een oproepingsbrief krijgt,
dlent u zo spoedig mogelijk naar het
gemeentehuis te komen, persoonlijk, en
in het bezit van een geldige en recente
pasfoto. Het gemeentehuis is ièdere
werkdag open van 8u30 tot 12 uur en
de woensdagnamiddag van 12u30 tot f7 uur.
Speciaal voor de identiteitskaarten is
het gemeentehuis in de Kerkstraat 17 ook
op de volgende zaterdagvoormiddagen
open tussen 10 en 12 uur :

- zaterdag 15 april 1989
- zaterdag 29 april 1989
- zàterdàg 13 mei 1989
- zaterdag 27 mei 1989
- zaterdag 10 juni 1989
- zaterdag 24 juni 1989
- zaterdag I juli 1989
- zaterdag 29 juli 1989

LET oP : u bent verplicht ne het ont-
vangen van een oproepingsbrief nàar het
gemeentehuis te komen, zoniet bënt u
strafbaar.
I"lii willen er u verder nog op wijzen dat
u slechts 3 nèanden hebi om uw nreur'le
identiteitskaart af te hè]en. Bij uw
eerste bezoek wordt u duidelijk gezegd
wanneer u hem mag komen afhalen.

In "Het Polderkrantje" nr. 11 (juli 1988)
hadden wij heL reeds over de afleveriog
van de v99!l9glg9i!l9q!!!94§\eè!q. Dit
is een identiteitskaèrt die u kunt
krijgen indien u een paar dagen voor
u op reis vertrekt uw identiteitskaart
verliest of deze gestolen werd - I,íat
ÍrDet u in zo'n situatie doen ? U komt
zo vlug mogelijk naar het gemeentehuis.
Daar ontvangt u een aanvraag voor een

"Het Polderkrantje" wordt uitgegeven
door het college vàn Burgemeester en
Schepnen.
verantwoordef ijke uitgever :
cerard De vfieghere
Li ndènhof 20
8d11 ZUIENKERKE

ons adres : "Het Polderkrantje"
Kerkstraat 17
8411 ZUIENKERKE
1EL : 050/41.13.55

Het volgend Polderkrantje verschijnt
omstreeks f5 juli 1989. Uiterste
inzenddatum (voor o.a. artikels en
àktiviteiten) : 1 JUNI 1989 !

4.



voorlopige identiteitskaart die u
ondertekent. Met deze aanvraag,
het getuigschrift van verlies of
diefsLal ore u van de politie oí
veldnachter hebt gekr:egen en een
recente fcto begeeft u zich, PERSOONLIJ(,
en NÀ 1ELEFONISCHE ÀFSPRÀÀK NAAT dit
adres : OLrd GeÍneentehuis Àssebroek

Generaal Lemarlaèn 123
8320 Brugge
Tel : 050/35.59.99

LET OP : om zo'n voorloprge identi-
teitskaart te kunnen krijgen, moet
uw reis beginnen bjnnen een ternrjn
ven maxinum 1 maand, en het land
rtraarnaar u zich begeeft, verei§t niet
dat u houder bent van een Paspoort.

Onmiddellijk na uw reis moet u die
voor]opige identiteitskeart àfgeven in
het gemeentehuis van Zuienkerke. Zo]ang
u geen nieuwe identiteitskaart hebt,
kunt u in België het getuigschrift
van verfies of diefstal gebruiken.
Vergeet niet orn in het buitenland dj.t
getuigschriÍt sanen met de voorlopige
identiteitskaart bij u te dragen.
Veel reisplezier !

DE SCCIÀLE ZEKERHEIDSKÀÀRT

De maandelijkse aanmelding voor de
vofledig ilerklozen uit de bouw- en
diaÍnantsector beeft plaats op de vo1-
gende dagen :

- maendèg 24 april 1989
- dinsdag 30 mei 1989 (dus NIET op een

maandag ! )

- maàndag 26 juni .1989

- maèndag 24 juli 1989

Het gemeentehuis is op deze dagen
uitzonderlijk gans de dag open.

OPENINGSUREN GEMEENTEHUIS

OPHÀLEN HU]SWIL

De ophaling vàn het huis\''rril voor
Meetkerke, Houtave en NieuiiÍnunster
verschuift van maàndag I mei naar
dinsdag 2 mei, waardoor het huis',uiI
voor Zuienkerke wordt opgehaalde op
woensdag 3 mei;
ook de huis\,rui]ophà1ing ven màandàg
15 mei (2de Pinksteren) verschuift
naar dinsdag 15 ÍÍrei voor l4eetkerke.
Houtave en Nieuwrnrnster. 1n Zuienkerke
wordt het huis!'uil dan oFgehaald op
woensdag 17 mei.

maandag 14 àugustus
dinsdag 15 augustus

198 9
1989

OPHÀLEN OL]D PÀPIER

Het gemeeDtehuis van Zuienkerke in de
Kerkstraat 17 is ieder.e werkdag open
van 8u30 tot 12 uur. Enkel de
woensdagnamiddag is het gemeentehuis
ook open van 12u30 tot 17 uur,

op donderdag 11 mei 1989 is er een ophafift
vàn oud papier. Plàats uw oud papier
aan de voordeur of aan de s1à9.

OPHALEN GROF HUISVUIL

op donderdeg 25 mei 1989 is er een op-
haLing van grof huisvuil. wanneer u
iets mee te geven hebt, be1 dan tijdiq
nàar bet gemeentehuis op het nunmer
41.13,55. Per rit betaalt u 250 frank.

I,IIE HELPT DE GEMEEN'IESCHML ÀÀN
MEETGERIEF

Or de kinderen te faten werken in
verschillende groepen vragen de leerlingen
en de feerkrachten van de gemeenteschool
te zuienkerke volgende Íneettoesteflen :
niet mee! gebruikte keukenweegschaalt jes,
gerrichten, balaÍrsen, vourmeters r voet-
weegschalen, inhoudsmaten (liters,
e.è.), enz. U kunt dit alles binnen
brengen in de gemeenteschool, Nieuwe
steenseg 37 te zuieokerke. Hartelijk
dank bij voorbaat !

op de volgende dagen
gans de dag gesloten

- maandag I mei 1989
- donderdag 4 mei 1989
- vrijdaq 5 mei 1989
- maandag t5 mei 1989
- maandag 29 Ínei 1989
- maàndag 10 juli l-989

,..' - dinsdag 11 luli 1989

a. - vrijdàg 2I JuIi 1989

EVENTJES LÀCHEN

Jef komt zijn vriend l,ouis tegen die hem
Lroos naar de keef grljpt.
- waarom zeg jij tegen iedereen dat ik een

idioot ben, Jef ?

- Och, sputtert Jef, ik rnist niet dat dit
een geheim moest blijven.

het gemeentehuls



OPGEPÀST TIET HUISVU]L

Regelmatiq constateren de huis!'uilophalers in zuienkerke dat er zich gevaarlijke

en verboden gcdaEr bevinden tussen het op te halen huis\,'ui1. Dikwijls ziln die

meegegeven voorwerpen niet zonder besÍnetting of bezorgen kwetsuren voor diegenen

die het vuil verzamelen.

Daarom doet het zuienkerkse gemeentehstuur een oproeP tot de b'evolking om bij
het \ruI1en van de \,'uilnisennrers of -zakken bepaalde gedrègsregels in acht te

nemen, in hët belang van het personeef dat met de ophalirg belast is. Dit
personeel staat in voor een uitzonderlijke en niet à1tijd naar waarde geschatte

dienstverlening àan de bevolking. Het is dàn ook maar normàaf det het risico,
dat toch a1 aanwezig 1s, niet nutteloos vergroot wordt door de slordigheld of

de onoplettendheld van de mensen die het afval vool hun deur plaatsèn-

De gemeente zuienkerke stelde reeds duidelijk dat het voor efke zuienkerkenàar

verboden is om zonder vofdoende bescherming voorwerpen zoals g]as, ijzeren
staven e.d. aen te bieden die op welke manier dan ook gevaàr kunnen opleveren

voo! de personeelsleded die het vuil ophalen. Daalom doet het gemeentebestuur

nogmaafs een oproep om in het vervofg geen afvalstoffen mee te gevèn die

verbcden zijn. Tndien er bepaalde goederen meegegeven worden, \raarààn de

ophaler zich eventueel ken kwetsen, moeten dle goed ingepakt irorden om e1k

risico terzake definitief uit te slulten.

Glas kan steëds 1n de voorziene glascontainers gedeponeerd worden. Deze staan

op talrijke pleetsen in onze qemeente opgesteld.

BESLUIT : urilniszakken of -emmers :

- mogen enkel huis!"uiI bevatten

- max. 3 zakken per ophaalbeurt lrorden buitengezet

- max. 35 kg per zak wegen

- enkel buitenplaatsen de dag van de opbaling

- geen gfas en andere gevaarlj.jke materialen bevatten.

DE HUISW]LOPHÀLERS ZULLEN U DÀMBÀÀR ZIJN !

SPEELPLEINI.íERKING'DE PLOETERS'

Gedurende de vakàntie van 3 juli tot en met 31 augustus 1989 wordt voor de opvang
gezorgd van de kinderen tussen 3 tot 12 jaar (uitgezonderd op vrijdag 21 jufi en
dinsdag 15 augustus).

PRIJS : 60 frènk per kind - 160 frànk voor 3 kinderen en meer.
Iedere dag wordt e1k kind opnieuw ingeschreven.
2 drankjes (cola, ]ÍÍnonade, chocolademelk, spa) zijn in de prijs inbegrepen.

3.



OPVANG ;

VERTREK : met de bus om

OI{THAÀL

MIDDÀGMÀAL:

SPEELKLEDI!] :

GeÍneenteschool
Sportcentrum te

te zuienkerke, vènaf 7u30 tot 9 uur.
Meetkerke, vanaf 9 uur.

9u15 (Meetkerke ).

: Gemeenteschool te Zuienkerke, vanaf 17 uur tot 17u30.
Sportcentrum te Meetkerke. vànaf 16u30 tot 16u45.
Gelieve de kinderen niet af te halen zonder de begeleidsters te veruittigen.

lunchpakket meebrengen,

Doe het kind kledij aan die tegen een stootje kan. Verforen kledij kan

VERZEKERING

alt1jd op het speelplein opgevraagd Í,orden, of na de vakantie op het
gemeentehuis. Cenaantekende kledingstukken zi jn gemakkeli jker terug
te bezorgen.

i Er is een verzekering afgesloten voor burgerlijke aanspràkelijkheid
en lichamelijke ongevallen. Bij ongeval of verwondingen lrorden de
nodige maatregelen genomen en de ouders meteen verwittigd. De
verzekerj.ng geldt niet voor verloren of gebroken uurw--rked, brillen,
kledij .

Bent u niet tevreden over de werking, aarzel dan niet, maar neem kontakt op met
'ons. We zu1len a1 het Ínogelijke doen om aan uw oprerking tegemoet te komen. L)

bent altijd welkom op het speelplein met Iege botervlootjes, eoz.

Prettig verlof !

BEVOLKINGSCIJFERS

Op 1 januari 1988 t oonden er in Groot-Zuienkerke 2.631 mensen. In de loop van het
jaèr 1988 werden er 36 kindereo geboren en stierven er 24 personen. 81 mensen
verlieten onze gemeente, maar daartegenover staat dat er 110 mensen zich kwamen
vestigen in Groot-Zuienkerke. Op t januari 1989 noteerden \^,e dan ook
2.672 inwoners of een toename ten opzichte van het jaar ervoor met 41 mensen.
Zuienkerke, doe zo voort I

Micheline

overhandigd.
namens de
zuienkerkse
Werkgroep e.n
cheque aan
oikonde en
Unicef. Het
t€drag was
afkoÍnstig
van enkel-e
plaatselijkè
aktiviteiteil-

q.



lUINÀÀNLEG

PLÀÀTSEN VAN HOUTEN ÀFSLUITINGEN

LE\,EREN EN OPENSPREIDEN VÀN TEELAARDE

VA.NLOO MARC

ONDERHOTJD

OPKUTS ROND NÍET]WBOUW

Nieuwe steenÍneg 38 À

8411 ZUIENKERKE

TEL:050,/41.43.11

Nu ook IEDERE

5100 meter vàn de kerk)

ZATERDÀG ZONDÀG OPEN van 12 uur.

TIJINPLANTEN èn SPECIALE

vanaf l0 oKloBER ToT 15

plànten voor de kuststreèk
MEI.

*ï":'xI,,,

SPAVARqANK
- DenisE DE ClryPE R-VE R].IE I RE

Ke rks traat 4.!u
Ui tkerke-BI ankenberge
'rEL.. O5O/4i.4A.A2

- Patrlck tlosTE
De smet de Naeyerlaan 3

l,le ndr.ri ne
aEL: O5Ol41.46.65

- Ft 1iD DE PÀUW
Blanienberqse SteenHeg 198
Bnrgge sint-Pie!ers
TELi a5o/37.36-92

dd,ir.i iq*b!d'Í(.[b-, bÈ

Dit is ons huis en
binnen is het lekker wàrm.

POLDEB ELECTBO
EOMAIN LIEBAERT. WILLAERT
HÉERWEG 20 MEEÍKERKE
8OO2 ZUIENKEBKE

Radio. & T v.-Technicus
OFFICIEEL SIERA DEALEB

OPEN
- iedere werkdag

.zalerdag van 8

zondag van B lot

Eigen
hersleldiensl
TeleÍc'on
050132 03 80

tol 20 uur

12 uur

:!=il1i



De Lekkerbek
Rudy óemeulemeester

Dtiftweg I0-8111Wenduine - De Haan - (050) 4l 12 18

Restaurant gans het jaaÍ open.
Speci3liteit van kree[t en vit.

Tijd.ir dc sinrÈr geslolen op woensdagrvood en donderda8.
Rescnalie ge*enst-

ÀUTOHÀNDEL

MEULÈ}1§ESTCÍi i;EÈ RT

verkoop van alle nleuwe en
tweed eh ènd swagens
al sook carros s er I ehers tel I i nge n

NIEUWE STEENWEG 10

8411 ZUI E NKERKE

rÉL. o50/42.91.76

ciameskapsalon

GIDICO
cie decker chantal
kerkstraat 18 - 8411
leleÍoon 050/41 84

zuienkerke
14

ÀLLE HER STELLIN6EII

vÀN SCHOENEN EH

ts
LEDERHÀREN

scBoÉNBERSÍELtEB

JOHAN

J.r O€vosslrasl I -ti.kà|5
T.t. (050) 4l ?E 25

RENTIMMO votr I 
vsPKooP,

ïlffiWestalieplèan 6

84ÍO WENDUINE

o50 - 42 94 '1'7

zaakvoerder:
Van ovenberghe
Màriaone

+

+

WIJ GEVEN ADVIES BfJ HET OPSTELLEN

P,ÀÀDPLEEG ONS VOOR HET OPIIÈI(EN VÀN

VAN

EEN

EEN HUURCONTRÀCT +

VERKOOP SCOI1PROMI S +



BLOED GEVEN EEN LEVEN REDDEN

Naar jaarlilkse traditíe publiceren
wij de namen van de mensen die onlatgs
tijCens het souper van de bloedgevers
gelauwerd werden oÍnwille van hun
talrijke bloedgiften :

Kregen een erkenteliikheidsdiploma
voor f0 bloedgiften :

BEAUSÀERT Lia, Zuienkerke
BLOI4ttiE Mlcheline, Blankenberge
DE PRE Simonne, Zuienkerke
DEI.jÀECKER Àdrienne, Zuienkerke
DEL1EULEMEESTER lviarie-Rose, Zuienkerke
DEPooRTER christiane, zuienkerke
DESCHOOLMEESTER Peter, Zuienkerke
DESPLEI{IER Pierre, Zuienkerke
DEVISCH Maiia, Blankenberge
DUPON Suzanne, Zuienkerke
EOUCKÀERT Filip, Zuienkerke
CoLAERT christiaàn, zuienkerke
CROES Caroline, Blànkenberge
DBJÀEGER Geert, Bruqqe
DEKEYZER Edith, zuienkerke
L,oEYS Dirk. Bla.'lkenberge
PIETERS Àrlette, Blankenberge
STUBBE Yolanda, zuienkerke
SYS Gerarda, Zuienkerke
VAN DEN FONTE}'NE PEITiCK, ZUiENKETKE
GOETHALS Franky, Zuienkerke
LIE\ENS Remi, Zuienkerke
MÀELrEYT Lutgarde, Zuienkerke
SCHOIJTEE_fEN Johan, Zu j.enkerke
VAN BELLE Conny. Zuienkerke
vAN DEN BROUCKE Norbert, Zuienkerke
vÀN DEN BUSSCHE Marcel, Blankenberge
VÀN VOOREN Àntoon. Zuienkerke
VANDEWÀLLE Hubert, Zuienkerke
VERBEKE carine. zuienkerke
VAN VOOREN Kris, Zuienkerke
vÀl.rDEROSlrY\E Ed,l),, 7.1ri enkerke

VERIIEERSCH Frank. Zuienkerke
VERVÀEChT Àrlette, Blankenberge

Kregen een bronzen legpenning
voor 25 bloedgiften :

- DE SÀEYER Marc, VlisseqeÍÍ
- DECLOEDT Joë], Zuienkerke
- EOCKEDEY Wil]y, Klemskerke
- SCHERBEYN Ànnie, Zeebrugge
- SToRME René, zuienkerke
- SIJAENEPOEL Lucienne, Blankenberge
- vÀN EEE E1sie, zedelgem
- vÀN MULLEM John, Bruqge
- VÀNBESIEII L,eo, Zuienkerke
- WILLÀERT r."adine, Zuienkerke
- BACKERS Hugo, Zuienkerke
- BRU\'I{INCKX Freddy, Brugge
- DEGRYSE Catharina, De Haan

- DEKEI4PE Frans, Zuienkerke
- DUFOUR l4ichef, De Haan

- COETHALS Dirk, Zuienkerke
- HUYSEÀIIRUYT Guido. Wenduine
- PEIRE Lisette, Brugge
- VÀN BRÀECKE|ELT Dominique, Zuienkerke

Kregen een medaille met bronzen kenteken
voor 40 bloedgiften :

CUYPERS Henri, zuienkerke
DELooF Cecile, zuienkerke
DEI'4EYERE walter. zuienkerke
MÀERTEN delieve, zuienkerke
PRIEM Maurits. zuienkerke
SCHoIJTEETXN Florentinus, zuienkerke
CÀSTRYCK Godfried, Zuienkerke
DELI'iICHE Joseph, Zuienkerke
ROGIERS Erik, Varsenàre
RooSE suzanne, Blànkenberge
ITIJFFELS Andrea, Zuienkerke

||.,
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Kreqen een Ínedài11e met zilveren
kenteken voor 60 bloedgiften :

raad dit jaar aa-ngesloten bij de
Vlaamse wandel-, Jogging- en toopliga'
De inschrijvingen voor deze wanndel-
tocht kunnen vanaf 9 uur geschieden
in het sportcomplex te Meetkerke
( rechtover de O.L-Vroutkerk). De
prijs is vastgelegd op 40 frank voor de
kinderen tot 12 jaar, op 40 frènk
boven de 12 jaar zonder aandenken en
60 frank met aandenken. De start van
zowef 10, 20 of 30 km is individueel-
Er is een afstempeling van de wEndel-
boekjes met de unieke Meetkerkse
Moerenstempel in het lokaal. onderweg
worden er gratis verfrissingen (a1
naar gelang de afstand) aan de wande-
laars aangebodèn. verder worden de
deelnemers nog verwend met een stukje
ongeschonden natuur waar de tijd nog even
stilstaat.
Voor groepen vànàÍ 20 deelnsners zí)o er
speciale, mooie groepstrofeeëo voorz ien.

De sportraad heeft voor zijn wandeltocht
de mederrerking van het gemeentebestuur.

verdere inlichtingen zijn te verkrijgen
bij:
- JONCKHEERE Gilbert, Dullemolenstraat 1,

zuienkerke - TEL : 050/41.4I.35
- @E'lHÀLs Frànky. Meetkerkestraat 6.

Zuienkerke - lEL : 050/41.8L87.

HEILIGE SÀCRÀMENTSPROCESSIE

op zondag 28 mei I9B9 rond 10u45 trekt
de Heilige Sacramentsprocessie door de
straten van de Sint Michielsparochie
zuienkerke. Dit is een oude traditie
die sedert enkele jaren 1n een nieuw
kleedje gestoken is. Er zijn trou!"ens
niet veel parochies meer waar een
processie wordt georganiseerd.
Daarom deze oproep tot à1 de Ínensen
van onze 4 parochies {Houtave, Meet-
kerke, Nreukíunster en Zuienkerke) oÍr
mee te werken aan onze "unieke
Sacramentsprocessie" . Er zijn trouwens
a1 mensen uit Meetkerke die meestappen
in deze processie. l.Iij zijn nu toch in
een tijd gekomen vàn rneer solidartiteit
tussen de mensen van de verschillende
parochies die behoren tot eenzelfde
fusie. De pastoors van Groot-zuienkerke
zijn reeds bijeengeweest om geÍneenschap
pelijke belangen van onze 4 parochies te
bespreken : een jeugdbeweging, de
sacramentsprocessie, kaartingen en andere
feestelijkheden en aktiviteiten. Er is

DE !RIENm Pranklin, Brugge
DECOSTER WI1Iy, Blankenberge
VÀN BELLE Romain. zuienkerke
VERHEYE Jozef, Zuienkerke
PECCEU Wilfried, Zuienkerke
VERIiRUYSSE waftër, zuienkerke

Kregen een medallle met gouden
kenteken voor 80 bloedgiften :

DELODDERE Medard, Zuienkerke
E. Z. VAI\DERWEGEN Constantia,

Zuienkerke
wmHCoGE c,odelieve, zuienkerke

Kregen een madaille met zilveren palm/
zilveren kenteken voor 100 bloedgiften :

suvEE André, zuienkerke
GOETHALS Gilbert, Zuienkerke

Bedanking voor
leeftijdsgrens

het bereiken van de

DEVoS Marie-Jeanne, zuienkerke
SCHAEPDRIJVER Maria, Zuienkerke
SCHEEMÀECKER Lucianus. Zuienkerke
E. Z. VÀNDOORNE Julia, Zuienker:ke
E. Z. WYDHoocE Godelieve, zuienkerke
DE VLIEGHE Julien, zuienkerke
II11EINS D'EECKHOUTTE Maria, Zuienkerke
MYLLE Rosa. zuienkerke
STRUBBE Marcel, Blankenberge

I,íeost u ook uw bloed te geven orn het
feven van een medemens te redden, kom
dan naàr de gemeenteschool te zuienkerke,
en dit wànneer het bloedgeven is. Dr.t
zijn de data voor dit jaar :

- donderdag 22 jl]ni van 16 tot 20 uur
- dinsdag 26 september van 16 tot 20 uur
- dinsdag 26 december van 16 tot 20 uur

12DE MEETKERKSE MOERENTCCHT

OP ZOI\DAG 16 ÀPRIL 1989

Bij deze 12de Meetkerkse Moerentocht
trekken de grotere aÍstanden - 20 en
30 km - opnieuw Aoor het unieke
WaggelwaterL,osje te Brugge. Natuurlijk
staat de prachtige streek van de Meet-
Kerkse Moeren centraal
om deze irandeling nog meer bij de echte
lrandelaars bekend te maken, is de Sport-
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nog heel wàt dat lrij samen kunnen doen
en terzelfdertijd leren wÍj elkaar
beter kennen en waarderen-
l,iat de sacrafientsprocessie zeff betreft :
kom eens kijken en nodig eventueel
familie en vrienden uit. Dit jaar
zullen de inrichters zich meer toeleggen
op bekendmaking van dit processiegebeuren
in de media en via andere propagandamld-
de1en,

sàcramentsprocessie : plar va, indeling :

1) Polltie en paarden van de Ruiters
van de Vage\,'uurhoeve

2) Kruis en misdienaars
3) Openingsbanier ven het Heilig

Sacràment en Ímrurpaneel
Harmonie vàn de xàverianen uit Brugge
Banier van de Broederschap van de
H. Cornelius en banieren van het
P.u.K, en de Heillge Pamilie
GEBCORTETEKST
Rozenkrans "de Blijde Mysteries"
Processiebeefd van o. L.Vrouw
l{agen "Kerststal"
Vlucht naàr Egtpte
Jezus en sint Janneke
Jezus de Kindervrierd
LIJDENSTEKST
Rozenkrans "de Droevige Mysteries"
Wagen "Làatste Avond,naal "
Kruisdraging en Romeinen, Sirnon en
Veronlca
Krui sdragers
IERRIJZENISTEKST
Rozenkrans "de clorievolle Mysteries"
Hosànnagroep (choreografie)
Wàgen "Verrijzenis"
Maria : Konirqin van hemel en aarde
Bloemenmeisjes
Priestea met monstrans waarin À]Ier-
heiliqste Sacrament + baldakijndragers
+ misdienaars met wierook en bellen
FlanbeeuvrCrag-rs (gemeentebestuur,
notabelen, veltegennoordigers van de
vereni.gingen ) en vlaggen

ZoàIs u ziet is het grondplan : de
Mysteries vèn de Rozenkrans.
t"lensen die wllIen helpen in de processie
of aan het optimmeren van de waqens ziln
steeds L,elkon (wend u tot de Zusters,
Nieuwe steenweg 96 te zuienkerke).
Tn hetzelfde weekend van de processie
organiseren de Zusters (van de H.
Vincentius van Oostnieuwkerke ) een
Missiefeest. Dit heeft plaats in de
Zusterschool . Nleuv,Je Steenweg 96.
De deuren zijn open op zaterdag 27 mei
vanaf 20 uur; op zondag 28 mei direkt
na de processie en dan vanaf 14 uur.
zuster C€retti verwacht veel volk !

Hartelijke groeten vanwege de
pastoor Sioen Henri en de parochieraad.

MI]SKI]SRÀTBESTR]JDING IN DE NIEUhE
POLDER VÀN BLÀNKEMERGE

Uit iraarnemingen tijdens het toezicht
op de waterloEÉn heèft het Bestuur van
de Nieuwe Po1der van Blankenberge
vastgesteld dat het aantal muskusratten
op meerdere pfaatsen snel uitbreiding
genoÍnen heeft.
Het Polderbestuur heeft de overheid
ingelicht over de situatie en aangedrongen
om meer mÍddefen ter beschikking te
stelfen voor de muskusratbestrijding.
Het Bestuur heeft tevens beslist het
produkt APolslNE RoDAN gIgI§ ter
beschikking te stelfen van de landbouwers
die zich lrensen in te zetten om de
Ínuskusrat te verdefgen in de grachten
die in of rond hun landerijen gelegen
zí)D.
ÀPOISINE RODÀN is een pastà die gecon-
ditioneerd wordt in tubes ven 100 gram,
best vàn a] te verqelijken met een tube
tandpasta. De pasta heeft een lichte
wortelgeur, bevet de àctieve stof
difenacoum aan een concentratie van
0,5 g/kg en is onbeperkt houdbaar-

voor de bestrijding van muskusratten
valt ÀPOISTNE RODÀN zoals bij gebruik
van CÀTD-oIie, terug op het gebruik
van kiortelen. De attraktivlteit van het
lokàas is bij de bestrilding vàn a'
muskusratten enorm belangrijk en kan
enkel en alIeen verzekerd $rorden door
verse wortelen.
De pàsta wordt in de wortelen gebracht
à rato vàn 2,5 g pasta (ongeveer
8 cm gelei) per wortelstuk va, 25 g nà
wegname van het merg. wortefschrjven,
na uitholling van het centrafe gedeefte
m.b. v. een aardappellepef, kunnen
eveneens gebnrikt worden met inachtname
van de verhouding van 2,5 g pasta/2s g
wortel. Na het inbrengen vàn de pasta
dient de holte niet afgedicht te worden.
Met een tube van 100 g ku,nen op deze
irijze een 40-ta1 lokazen ber.eid irorden.

In tegenstelling met de cÀID-o1ie
Írorden de ,íortelen niet doordrongen
van de gelei en is het Ínanipuferen van
de b€reide ]okazen hierdoor aangenarner.
Bovendien biedt de presentatie in
tubes de mogelijkheid de lokazen ter
plaatse aan te maken.

Een absoluut voordeel is dat ÀPOISINE
RoDÀN t/rij verhandelbaar is (het draagt
geen doodèhoofd of St, Àndreaskruis),

1.



waaldoor de bestri jding toegankelijk
wordt voor iedereen. Niettemin moet
het produkt steeds met de nodige voor_
zichtigheid aangeÍ,/end \rorden.

APOISINE RODÀN is erkend door het
M.inisterie vàn LandLouw onder het
nummer 7834-8 en heeft dus de nocd-
zàkeIr jke en verplichte IaboracorruÍr-
en veldproeven doorstaan. De proeven
hebben aangetoond dat muskusratten met
een lichaamsgewicht van 1kg radicaal
gedood norden na opnàÍne van Ínaximaal
2 wortelschijven van 25 g, of,tnerkelijk
is ook de zeer snelle opnEune van de
lokazen door de Íruskusràtten : binnen
de 24 uur waren zowel in het labo
als in het veld de lokazen verdwenen.
Deze hoge attraktivÍteit is niet onbe-
langrijk i hoe langer de lokazen in de
natuur aanr,rezig zijn, hoe groter de
kans dat niet-schadelijke dieren de
fokazen opnemen.

De giftigheid van difenacoum verschilt
wel van diersoort tot diersoort : zo
zijo varkens, honden, katten en gevogelte
relatief weinig gevoelíg voor deze
aktieve stof. zodat de kans op vergif-
tiging en dodelijke afloop bij
occàsionele opnàme zeer k.lein is.
Knaagdieren daarentegen, en daaronder
verstaan we niet alleen muizen, ratten
en muskusratLeo, maar ook konijnen, zijn
zeer gevoelig voor het gif. Wi1 men dan
ook schade aao het wildbestand voorkomen,
dàn moeten een àantàl naaLregelen in
acht qenomen viorden.

Het is van het grootste belang de lokàzen
uit te leggen dàai waar de muskusratten
vertoeven. Deze vaak dicht bij het
wateroppervlak gelegen plaaatsen worden
in de regel zelden bezocht door konijnen.
De toepassing van met ÀPoISINE RODÀN

vergiftÍgde \r,ortelen is verder aÍ te
raden tijdens de vorstperiodes,
sneeuwperiodes (verhoogde kans op
opname door andere diersoorten) en
periodes van hoge waterstànd (vegspoelen
van de lokazen) -

Wordt Íret aI deze faktoren rekening
gehouden, en rsordt de bestrijdirg met
de nodige kennis eo ernst uitgevoerd,
dan zijn de risico's voor het milieu
beperkt en zeker niet zo groot à1s bij
het gebruik van CAID-oIie.

Besluiten we tenslotte met de.neldinq
dat ÀPoISINE RoDAN gratis verkrijgbaar
is op het bureel van de Nieuwe Polder
va,'r BIankenberge, Kàpel lestrààE 16,
Houtave-Zuienkerke, elke werkdag

8.

van 9 tot f2 uur. wegens de beperkte
houdbaarheid worden de wortelen voor
de bereiding van de lokazen niet
bijqeleverd, daar zal de landbouwer
zelf Ínoeten voor zorgen-

Daniel Démevere
Oótvanoer-Criffier

PÀMILIEKRING NEIRY1VCK_JOOSSENS

Mag ik zo vrij zijn ons derde fanilie-
bj.jeenkomst te melden op zaterdag
29 april 1989 van de stamboom Sebastiaan
Neirynck, geboren te Meetkerke op
22 januari 1847 en overleden te Brugge
op 7 juli 1929, en Charlotte Joossens
geboren te Zuienkerke op 1 noveÍnber
1848 en overleded te sint Michiels
(Brugge) op I oktober I9I5. Dit farnilië-
feest gaat door in de geboorteplaats
van Sebastiaan Neirynck; dat is dus
te Meetkerke in feestzaal "Breughelhof".
Oostendse Steenweg 9. Eerst is er om
16u30 een Eucharistievieri.ng in de
o. L, Vrouwkerk van Meetkeike opgedragen
door E.H. Geldhof voor àIIe afgestorven
famili.eleden.

Met dit schrijven nodigen wij de
nakomelingen uit van de broers en de
zusters van Sebastiaàn Neirynck, dus de
afstammelingeo van zijn vader Sebastiaan
Neirynck. geboren te zuienkerke op
13 januari 1808 en overleden te Meetkerke
op 26 november l8B5 en moeder sophie
LierÍnèn, geboren te Meetkerke op
12 januari 1812 en overleden te Meetkerke
op 8 oktober 1888. À1 deze fènilieleden
zijn welkom op dit teest, mits voorin-
schrijving van 750 frank voor de warme
mààItijd en daarna gezellig sànenzijn
met disco. Men kan inschrijven vóór
lroensdag 26 april 1989 door voornoerde soÍn
van 750 frank te storten op bankrekening
384-0263083-06 van de familiekring
sebastiaan Neirynck-Joossens per adres :
oner De Decker (kleinzoon van Sebastiaan).
Lindenlàan 24. 8400 oostende, tel :
059/80.54.f3 met vermelding :
f amilief eest Neirynck-Joossens -

Nanrens de familiekrinq Neirynck-Joos sens.

Omer De Decker



BEENHOIIWERI]

Goethals-Geleleens
Specialiteit: alle worstso'orten
Nieuwe Steenweg 60, 84 I I Zuienkerke
Tel. 050/4I 13 4t

Voor U'6 bloernen
slechls één adres

Gheleyns - Haegebaert

BBt

M,m.ïà$;;}i::"
È' ,ox

§? mvÈne

Een qrote keuze dón mèke-up
en verzorgingsprodukten.

Voor ini ichtingÍen :

Martine Braet-Vànden Broucke
Groenestraat 30

A4L1 Zu i enkerke
'rel . O5O / 41?977

EtrE



À.ANNEMERSBEDRIJF ASWEtsO
NAAMLOZE VENNOOÍSCHAP

lndustriepark - Drongen 26

9810 GENT

UIT SYMPATHIE

dorpweg 3
841 1 MEETKERKE.ZUIENKERKE

tel. 050 /32 39 91



I. I IDIITDUEEL LID : t'oor 1989 bedruagt het lí-dgeld : 100 F (leden B G't'G')

Elk lid oníangt een penoonlijke lidkaaft Deze liÀkaart ma1k het mogelijk op

rije uren een baan ai te huien tegen 100 F per uur' oÍ om een tie beurlenkaarÍ oan te

tii,rl1"" "i" i.oaa É, oaarbii ,"í lr, groti, sPeelbeurt $'ordt gege,en' De tegenspeler

»toet niel belalen.

tl. NDIWDIJELE ÀBONNEMENNK44RT lveaekering ilbegepen): 1 750 F

llle een tteryetíjke kaai op naam hecft, kan tij gebruik makta v-an dz leteinen'

níts op de juiste màticr te resen'e)en (zb verde). De tegercpeler belaoh 50 F Per tetuisuur

1re»zij hij zelf oter een dergetijke kaan beschíkt)'

I1I. .,LBONNEiIIENTLIDvíAATSCÍAP GEZIN : (r'enekerig itbegrepe : j 500 F)

Deze kaatl lrcefi een dubbel gaolg: dit gellt ak indíriduele ab.o.ttvmetiskoart

(rcrzeker ry ifiegicpe;i) ioor alle 6eiir,!ede::, en getfi tete» é-én u:l:e!ijt': tasl uut oP

)"oe;,, a o'i c @7.-"ki ai,r,aog rri 19'20 u op baan B) op diÍ t'aste uur mag door elk

ti r:o,, 
""i 

g".i" norden gespild zonder dat iog moel taorden bíjbetaald.(ook níet door

i ,"gnupít"r, oot< geà-so F), De banei mctgen nier worden doorgegevet of

otrleulerltuurd aan deràer. Een reneitt irt taste rerhuritg" dat een knaflier to aanvottgsuur

tloy niel it1 gebruik is, kan door de t'eranuoordelijke h gebruik wonlen gegevett'

Op de andere uren (da hel rasr wtr) speelt elk gez »lid gotís De ícSenspelet

beíaah e;entueel 50 F.(dit is dan helzelfde gsteem ak it II hkrboret)

fi'.:'OOR-tiIETLEDEN:Níer'tedentantennisclubP')ldemirdBG|G(diedwgeertkaart
zoah híerbouen hebben, ol geert wkonííegarSer ta.n Cezb$r'akantie zíin) kunnen eett

teneit afituren le4etl 200 F Per uur.

&

ittdívidueel lid
íttditíduele obonneme tskaon 1750 F
abonnentenlslidmaalschap gezítt 3.500 F

G EZIN S SPO RTF E DERATIE B.G J.G.

TENNISCLUB POLDERII'IND . B.GJ.G. . ZU I EA'KE RKE

Er zíjr 4 mogelíjVteden om íetris te spelen:

Samentatting larbten 1989 vaor ledcn BCIG
koaft teneín

100 F1)
2)
3)

100 F/u
tnj (egenspeler:

t,ij (oP tost uur:
50 F)
tegerxpeler vij)
tcgerLrpcler 50 F)(andere urett:

200 Flu

x
1) riet-clt/b-leden



RESERVATIE : Er ziin 4 openluchttennistenei\en : A, B, C en D Tene t A wottlt

gebruikt voor lesse\.

I. *aancer beschiklaar ? Op tenein B en C kunnen wiie uren een week vooraf worden

gehuurd. Op teÍeiL D molen vrije uren slech* de dag zeff worden itge,vud' Op teÍeiL À
"kon uaurl zondagrriddag tot de volgende zaterdag worden gereserveerd'

. hrrc ? De resedatíe vat banen gebeud ter plaatse in het daanoe vooniene lokaal'

Rigelmatige spelen kunnen teleÍonisci rese erct op 4r 050141'7ó' 14 Elke resematie vemalt

stilt op hit irnuangsrur ! Tijdig aanwezig ziin is noodzakelíih

III. verhuring: Yoor zover beschikbaqr zijn tetnísraketten te huur legei 50 F per uur'

llíe een rakei luurt, betaalt 200 F en kiiSt na aÍgifie 150 F teruq'

voonlelen voor de leden :
Àlle leden htnnen in de mate vat het mogelijke gebruik mqken sanitair, loods en

kleedka,net. Buiten de lesurcn is de tennismuur vii te gebruiken'

geplonde clubaloivíteitea :
Bericlíei over be&eleídhg en tomooien et ondere vrizndschappeliike ontrnoetingen

worden gemeld in de berilchtenkist.htgeval voor clubal<tieiteíte\ "vaste uren" noeten wotden

gebruita, kriigen de houlen v44 dit vost uur daarvoor compensqtieuren'

oveaicht lenniscunussen 1989 telkens Sedurende 5 dagen lessen van anderhalf uur ; ook

pivate lessen (indivídueel of h groe» zii\ mogeliik

17u30-19 u
K+11
K+12
K+T3
K+t4
K+15

K = kir'.deÍen van 8 tot l0 jaar Prijs : l-5(n F kd.n BGJG

f = jeugd ean lt tot 11iaar 2.1N F niet'leden BGIC
V ='ou-drre jeu&d en volwassenen 1.100 F leden groot Kzin

Inschàjvingen :
Zowel'voàr lidgelden als voor cunl.sse : bíj Marcel Blomme, Kerkstqat 353' 8370

Bla kenberye Tel: 050141-31.31

Re ke fi ngnr. 47 7 -g 1 t 002 t' I ó v a n Te n nisclub Pollerwind B GIG
Vermetiing : ke etter van de cunus, lídtummer BO,IG, leeftiid ; vb t I + otulerdom kind

10 tot 14 iuli
17 tot 21 juli
24 tot 2E juli
31 juli-4 augsttts
7 tot ll quglstus

19u-20u30
Vlbegitr.+gevor.
V 2 beqín. + qevot.

V3begin.+gevor.
V 4 begin. + gevor.

V5begin.+getor.

Naam + Voomaam :
Adrcs :
Telefoon :
(tot 15 t.) geboortedatum :
Sclfijft it voor de cu|stts e1n :
Lidnummer BGJG : keftletter :



GEMEENTESCHOOL ZUTENKERKE
+lj-++ffi+

VRIJDÀG 30 JUNI l9B9 (laatste schooldag van 88-89)

DERDE REUZE B I N GO- À VO N D in de gemeentelijke sporthal

t.v.v. de leerlingen van de school

25,OOO fr. prijzen : o.a. waardevoffe boeken, naturaprljzen, verrassingen, ...
HmEDPRIJS : een balmeubel (Diapal - Jabbeke )

Begj.n : om 19u30 stipt !

Deelname- en stëunkaarten te verkrijgen bij de leerkrachten en bij de leerlingen
van de school

IEDEREEN IS WELKOM ! ! !

VIËR JONGE MISDIENAREN TE ZUIENIGRKE

l.jeiiichl zijr íie jolrg§të
i:lrain, L,i.es, Koen en Leen
diereir de ilIchàrjs'. j.$ bi-l
LrroÉr !iiÍ,

ïi...i.:i.ena:ro,1 vàn ::i:1qië !,'ooni:clrti.J '.e Z',rie1]i:'jrile . De '.':efl i:lcj
lilirrdevè.:re zi:n stecht$ ?t)vën J,:ràr .1n mi§díenear. zij
Ë.1i. .s:.e... Op .ie fcto ziè'L u '.'erde! no,J hli.r 'jr.r.iers -_$

s.



TIlliÀ'iï13 Iii.::ll!lri llLiË:t.llE:T

Mei "Hoei:a... een drieling" vén Dick Vèn 143431;!1d bracl_,t Thcai:3r: i(ielem vc.r de
vijfde maal in de Zuienkerkse gemeenteschool een hunoristisch toneelstuk op de plànken.
Ook dit jaar was het weer een enorm succes, waardoor het jubileum nog uith.mdiger werd
gevierd. op de foto ziet u aIle spelers van Theater Kteiem en Mevr. Ouinteas die
dit toneelstuk i./eer regisseerde. I,lij zeggen : ga zo door I

i.

w
4§é)

1
{,tir
,/@fi

í

,\r
.,:

VERDIENSTELIJKE LOPERS GEHULDIGD
___:_______------

De vrije basisschool van Zuienkerke (beter bekend als de zuienkerkse zusterschool)
nam dít jaar voor de eerste maal deel aan het regefmatigheidscriteriurn van de
Nsvo-loopcrossen. Deze werden gelopen te zandvoorde. in de duinen van Mariakerke,
in stene-dorp. op Hermes oostende en in de Koninginnehof te Oostende. De school is
meteen geklasseerd in de top tien voor de procentueel hoge opkomst. op de
56 leerlingen (kleuter en lager tot 3de strrdiejaar) die de school telt, nanen gemiddeld
18 leerlingen deel; dit is een gemiddelde van meer dan 30 %.

onder de stimulans van Íneester Paul Rogiers namen 11 jongens en meisjes minstens aan
4 van de 5 crossen deel. Van de orgènisatoren Ínochten ze hiervoor een mooÍe
herinneringstegel in ontvangst nemen. Daarnaast kreeg de school ook nog een mooie
badhanddoek en een prachtige sporttas als geschenk, die onder de verdienstelijke
lopertjes irerden verloot.
ook wilden de leerkrachten niet nalaten om het gemeeotebestuur te danken voor het
gebruik van de schoolbus. Tevens werden de bereidwillige ouders in deze dankwoorden
betrokken, dàar zij instonden voor vervoer en begeleiding.

40.
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,:.D lx)leosLaarlde fot]L, ziet u behàlve m-o-o6ter Farl ook nog- de .1.:' icnqeÍls en $-'isjes die
ii"'iop"i* uercen genulCigd. tjit hÉt eërste iee::jaàr i t(e'rin Baer:. Nicelas Claeys'
aart rrà aen Fontei'ne en il:anci§ valil:oc'::en&-sdrir' l-lit het t1,?.de leerjaàr :
sylvia vanl-,r:orer,ioeàel:, Tine van Landegem, Gledeie Ca§ljrYck, Bran vèn Re'nterghem'

tsjiirn Ëoethals 3Í Etierjné \'eigéylen. ijit het derde leerjaè:: : Soiie van Landeqem '

'Ulis ?<ie :;iuk li .ie là3riiji..s,3 toÍee:opvor.r:lngen h3e:t lle :oí:c'elgrcep "re BciriÍèlaars"
i.l1'. i'lieuvj.ru!1ster "ne i::rk{.rl.mék+as" vilri lirtea Pi.atieaa: alck3!+it. Er zljn r«J cp[::e.den.s op
vrj:d.:.i 'i erl zàtaLi.:rg 3 aË,riI :1.98i) te 2C!!-lJ :í! ta.iizrnt "re il<).ninii". íààlj1:!"r kcati:n
i:§ iràÍ:\. Kaarliiil eIi iliorfiàti" bi.j 

" 
iler:nar.'i èr: ar'.ire i-u.rke.-van:1e.1bus-<che,

!.'r)o lIo!r j,, fr rÀÀ ,1 ::J4, i:n: j 5n,/41..90'51.

3oi'i}lnl.4iits Bilil;c[N'DE UIËÀi(nLiilÀ:iEBS"



'nii l,l:'.3?" CHOPIII'D TE ÍLi,iTÀvt)

Zopas ot)ende burgemeester cerard De Vliéghere officieel het vernielnlde gemeenschapshuis
te Houtave. De plaatselijke ve.enigingen en de meosen die het \,rerk uitvoerden

mochten fier poseren in hun verni-euvrle "De Mare". DF-ze zaa)- kan nu door verenigingen
gehuurd worden à rato van 125 fr, per uur, De huurder dient zeÉ de zaal na
gebruik te kuisen. zoniet betaalt hij 1.000 frank aan de gemeente voor onderhoud.
Zàa1 "De Mare" is de zaal boven het schooltje voor de Holrthaafse kleuters. Het \^,as een
verouderde en ver!'uilde ruimte die tot niets diende. De qeneenteraad besloot vorig
jaar om het in te richten als gemeenschapshuis. In de ruimte van circa 80 m2

voorzag men nieuw meubilair, een bar, een frigo en een elektrisch fornuis. Er kwam

nieuwe vloerbekleding, een verlaagd plafond, elektrische verwarming, nieuir sanitaia
en een vestiaire. Na Zuienkerke. Meetkerke en Nieuwmunster heeft nu ook Houtave
eindelijk zijn ontmoetingsplaàts.

ÀLGEMENE PRIJSIERLAGING VooR ELEKIRICITEIT EN UTTBREIDING VÀN HE'f
SPECIFIEK SOCIAÀL TÀRIEP

Met ingang van l maait 1989 irerd voor elektricitej.t een algemene prijsverlaging
toegepast en werd tevens de toepassing van het specifiek sociaal tarief uitgebreid'
Ter informatie geven wij u hierbij de nieul,/e voorwaarden,

I .'Ioekeon ingsvoorwèà-rden

Kan genieten van het specifiek sociaal tarief :

- iedere elektriciteitsabonnee die een jaarverbruik heeft van maximaal 3.000 kllih en
die kan belrijzen dat hijzelf of één van zijn in!.ronende farnilieleden (1ste graad )

geniet van :
a) het bestaansminimum, hem toegekend door het o.C.M.W.
b) het gewaarborgd idkomen voor bejaarden
c) o een tegemoetkoming voor minder-validen. die het gevolg is van een blijvende

arbeidsongeschiktheid vàn minstens 65 %

o een inkomensvervangende tegemoetkoming voor minder-validen
ö een integratietegemoetkoming voor minder-validen

Komt ook in aanmerkidg i de persoon die geniet van een tegemoetkoming van het o.C.M.l"í.
in afwachting van eeó gewaarborgd inkomen voor bejaarden of een tegemoetkoming voor
minder-validen.
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HANDEL IN.

diinlk rnnr«tntternrs
Blankenbergse Steenweg 31

8411 ZUI ENKERKE

'IEL I o5O/4L.42.63

barbecues xwEBERÍ'

een gans gammè tui nmeube l en;
tuinspelen : schommels, glijbanan,

hàngmatten, basketbal l ,
badminton, trampoline, goal;

ladders "SOLIDET. (met garantie) i
eigen cons tructles op aanvraaq;
land- en tu i nbouvJtrak toren
+ mater i a 1èn.

zaalzaden, pIantgoed,
bloembo 11en;
mest- en s proeis tof fen;
potgrond en turf;
broelkassen, serres, tunnels;
diverse tu l ngereedschappen;
grasmachines, zltmaaiers,
tuinfrezen, mo tocu l toren,
bosmaalers, ke t tl ngzagen i

EIGEN NAVERKOOPDIENST

Als u een Miele koopt, bent u zeker

Yan een pufekte service,

ook jarehlaternog,

brugge steenweg 55-83?0 Blankenberqe
foon o5o.41.11. 05 -fax o5o.42.94.16
huis houd toes tel len- keukens- tecnische dienst

Dekempe BVBÀ
de "niele"speciaalzaàk

IïIieIe
Er is geen betere

§

eric von Íenierghem

Nieuwe §teenweg I7,

b in n e nh u isorchrteci

841I Zuienlerke Tel. 050/41 67 t7

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

9rondÍerkèn
Ieveren van teè1àarde

steenslEq
stergrlnt

NleÍwè Sreen*.E 114

Íël (050) 41 28 32

O4T' ZUIENXEFKÈ



vezekelingen
MICHEL BEIREN$wlLLEMS

Oostendsesteenweg 92
8411 Zuienkerke - Houtave

teloÍoon (ÍE0l 31 !I/ §

r,[i j biedsn U :

- e1le verzekeringen

- hylothecaire leningen

- en vooxal een vekbekwame

servic e

/l-J-
- canco H^r{Í,.rxc \r, I
- PSYS|CAL DtSÍRt8{rTtON
- W^REHOUSTi|S 3.OCO M'
. PRIVAÍE EOIIOED WAREIIOT'SE
. CO TAII{ER HA'{OUITG I STORAGE
. INTERI{ATIOIIAL FiONWAAO G
. CUSÍOMS AGENT
, COI{TAI EN Ar{O TAALER TRA'ISPOAT
. II{Í€RNATIONAL AOAD HAULAGE
. TAANSPoBT EX SOT,ÏIIEFI{ FÍIANCE ÍO U.(.
. TRATSFONÍ EX I{ORTIíERI{ GENMA?{Y ÍO U.K.
. OWN FL"EET

EVIA ZEEARUG8
SrocÍao:![DQrrf
DE RESE

Mondt.lrwd. in-Íl
s(x, anuGGE
T.l. @/31.55.e,
T.LLr (Elr/t'l.t3.t6

avBl
Írur8FOnr
DE RESE
Xcag.rtr&{t I1Ut 7{rt
13! TEEBRGGE
Í.1 OSn/í.,2.90

5..73.oo
T.l.r al-217
T.lí.r 050/5a,r5.L

Voor een gezellige avond

in een sfeervol kader

afspraak in

BAR - PUB

n 
De Schuure,,

Oostendse Steenweg 49

841I Meetkerke

Tel.050 I 31 16 06
t'l o e. -do n. -vr.-za. -zo. vanaf I 9. 30

maandag vanaf 14.00

u.

u.

Open:



- Iedere elektriciteitsabonnee die behoort tot één van de op de vorige bladzijde
genoemde sociafe categoriën en bij wie een vermogen@renzer van 2 À is geplaatst,
ongeacht zijn verbruik.

Het specifiek sociaal tarief wordt niet toegepast voor :
- tweede verblijfplaatsen
- gemeenschappelijke defen van appàrtementsgebour4en
- professionele of tijdelijke verbruikers
- verbruikers dle van een nachtprijs genleten (uitslrlitend nachttarief en tweevoudig

uurtarief ) -

2. Definltie van het tarief
Het speclfiek sociaal tarief stemt overeen met het normale tarief zonder vaste
vergoding, d.w.z. dat de abonnee de normale verbruiksprljs per ktlh betaalt, maar is
vrijgesteld van de betaling van de vaste vergoding.

3. Te verll]Ilen forÍnàliteiten bij de aanvraag

Bestaande of nieu\re abonnees die tehoren tot één var de hiervoor verÍrelde càtegorieën,
moeten de toepassing van het sociaal tarief aènvragen bij hun elektriciteitsverdeler,
hetzij schriftelijk. hetzlj persoonlijk in het p]àatsè1ijk kaDtoor. Bij de aanvriaag
voegen zij volgende bewijsstukken :
a) de personen die een bestaansmininum ontvangen voegen bij de aanvràag een attest van

het O.C.M.W. waaruit blijkt dat zij gedurende minimaal f Ínaand het bestaansminimuÍ
hebben ontvengen.

b) de bejaarden die een gevraarborgd inkomen ontvangen en/of een uitkering als minder-
validen, betaald door de Rijksdienst voor Pensioenen, leggen het attest voor dat
door deze Rijksdienst wordt afgeleverd.

3) De minder-validen die door het Ministerie van FinaDciën betaald worden, leggen een
kopie voor van hun betaalstrook waàlop vermeld j.s dat zij genieten van de betreffende
tegemoetkoming (op de betaalstrook van de rechthebbende staat een code S).

Àl1e betrokken dienen tevens te bewijzen dat zij effectief wonen op het adres
waarvoor een specifiek sociaal talièf wordt aèngevràagd.

Uw elektriciteitsverdeler.

DE WÀTERLOPEN 1E ZUIENKERKE

t,{e kunnen de wàterlopeD opsplitsen in 2 groepen : de gerangschikte en de niet-geràng*
schikte waterlopen. De gerangschikte \raterlopen worden dan nog eens opgedeeld in
3 càtegorieën i

1. De onbevaarbare waterlopen van de lste categorie : dit is het gedeelte van een onbe-
vaarbare waterfoop stroomafwaarts van het punt r"raar het waterbekken ten minste
5.000 ha bedr.àagt. Hier in Zuienkerke zijn dat de Blankenbergse Vaart en de Noordede.
Het stroomgebied van de Blankenbergse vàart oÍnvat ongeveer 6,000 hà polder gelegen
op het grondgebied van de gemeenten Blankenberge, De Haan, Zuienkerke en Brugge. De

Blankenbergse vaart loost gravitair in de getij-gebonden spuikom vàn Bfànkenberge. Het
stroorgebioed van de Nocrdède omvat ongeveer 6.000 ha FDlder, gelegen op het grond-
gebied vàn de gemeenten oostende, Bredene. oudenburg, De Haan en zuienkerke. De Noordede
loost gravitair in de getij-gebonden havengeul van Oostende.

2. De onbevaarbare waterlopen van de 2de categorie : het gedeelte van de íiaterloop dat
noch in de eerste noch in de derde categorie gerangschikt is.

3. De onbevaarbare waterlopen van de 3de categorie : het gedeelte van de onbevaarbare
waterloop stroomafwaarts het punt vraar het hydrografisch bekken 100 ha Hraagt (punt
van ooorsprong genaaÍd) tot de grens van de eerstvolgende gemeente (ongeacht de
wijzigingen van de gemeentegrenzen ingevolge de fusie); alsmede elke víaterfoop wàarvan
het debiet abnormaaf verznaard wordt of waarvan het water verontreini-gd is door
afvàlwate!.
Al1e a.ldere waterlopen, grachten, beken, of hoe je ze ook wilt noemen, die niet tot
één vàn deze catej'orieën behoren, ressorteren onder de niet-gerangschikte waterfopen.
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Voor de waterlopen vèn lste categorie moet het Ministerie van de Vlaamse gemeenschap

instèan voor zo;el de gewone als de buitengel"rcne werken. Ge\rone werken zijn werken die
periodiek terugkeren en tot doel hebben de normale waterafvoer te verzekeren of tot
doel hebben het behoud van de waterlopen te verzekeren. BuitengeÍ"rcne werken zijn de
werken van aanleg van nieuwe waterfopen of verL€terinE van bestaande waterlopen.

De werken aan de waterlopen van 2de en 3de categorie en aan de niet-gerangschikte
wàterlopen worden hoofdzakelijk uitgevoerd door de Polder, bij oos dus de Nieulre
Polder van Blankenb€rge. De voornaamste taak van die Polder bestaat erin de hoeveel-
heidsbeheersing van het oppervlakte-water, enerzijds door het overtoflig !íater af te
voeren, en anderzijds, door het instellen van het waterregime in funktie van het algemeen
befàng en in het bijzonder in het belang van de landbouw- C.ezien de polders gelegen
zijn onder het hoogwaterpeit van de zee kan het water slechts bij eb, beperkt tot
enkele uren, geloosd worden. De waterfopen moeten daarom steds in goede staat van
onderhoud worden gehouden, Het Polderbestuur beslist welke onderhoudswerken er in de

loop van het jaar worden uitgevoerd. De ÀIgemene vergadering beslist over de

..Iri"g- .., veibeteringswerkeÀ. ze mogen slechts uitgevoerd worden Ínet toestemming
van dé sestendige Deputatie en onder de door haar gestelde voorwaardeo' De Bestendige
Deputatie besliÀt op édvies van de betanghebbende gemeentebesturén en de aínbtenaren
van het Ministerie van de vlaanrse Gemeenschàp. Dringende werken, waarvoor uitstel
gevaar of nadeel oplevert, krnnen zonder toestemming van hogerhand uitgevoerd worden,
íaar zij moeten dàelijk ter keonis gebracht irorden ven de Bestendige Deputatie,
van de arnbtenaren van het Ministerie van de vfaanrse Gemeenschap en van de betrokked
gemeentebesturen.

Particulieren die \rerkeo wi11en uitvoeren aan de waterfopen moeten daartoe gemachtigd
worden :
-doordeBestendigeDeputatiewanneerhetwerkenbetreftaandegerangschiktei./aterlopen.

De Bestendige Deputatie beslist op advies van het Polderbestuur en na een odderzoek
comnode et incommcde.

- wanneer het werken L€treft aan niet-gerangschikte waterlopen is het Polderbestuur
bevoegd om de machtlging aI dan niet te verfenen.

Het L,etreft h.ier voornamelijk de volgende werkeo :

- overwefven van waterlopen, bouwen van duikers en bruggen;
- dempen van grachten;
- waternemingen;
- a11erhÀ1de werken die het waterregime

h/aterloop wijzigen.
kunnen beÍnvloeden of het profÍel vè-n de

Met het oog op de instandhouding van de Ítaterloop en ter bescherming van soms kostelijke
oeverversterkingswerken noeteó de grasweiden langs de wàterlopen voorzien zijn van een
afsluiting opgericht op een afstand van O,5O meter landinwaarts, gemeted vanaf de kruin
van de oever. De afrastering mag niet hoger zijn dèn 1.50 fié-'èr.

De aangelanden en de gebruikers zijn verplicht doorgang te verlenen aa4 de l-eden van het
bestuur alsnrede aan de personen belest met de uitvoering van de door de Polder bevolen
werken. zij moeten op hun gronden de uit de waterlopen opgehaalde stoffen (rej-t- en
delfspecie) en de voor de uitvoering van de uerken nodige materiafen laten plaatsen.
Voor het uitvoeren van de gewone onderhoudswerken mag de specie gedeponeerd wordeo
binnen de s-meter strook. ze moet niet weggevoerd vrorden en er is geen vergoeding
verschuldigd. voor buitengewone n'.rken Í.nàq het bestuur zonder vergoeding de nodige
gronden bezetten voor het uitvoeren van de werken maar ze moeten in hun oorsprcnkeiijk'
staat herstefd worden.

Binnen een strook van 5 meter vanaf de kruin van de oever van de r.raterlopen mag er
geen geLouw of constructie opgericht \rorden; beplanting of stapeling is eveneens

Het adres vàn de Nieuwe Polder van Blankenberge is : Kapellestraat 36, 8411 zulenkerke'
TEL:050/3I.98.50.
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PENSlOENEN

Ingevolge de verhoging van het gewaarborgd inkomen per 1 januari 1989 zullen heel wàt

,"ér ,.À".n in aanmerking komen voor een verhoging van hun pensioen' liie minder dan

24-156 frank (voor een gàzin) of 18.117 frank (voor een alleenstaande) pensioen geniet,
kan best een nieuwe aarvraag indienen voor het gewaarborqd inkomen. Er l^rcrdt bij de
toekenning vàn het gewaarborgd inkomen rekenÍng gehouden Íret de bestàansmiddelen '

Ínlichtingen aènvragen ten gemeentehuize (te]. : 41.13.55). wie zich moeilljk kan
verplaatsen uordt aan huls bezocbt-

\,EREOUWINGSWERKEN ÀÀN HET SPORrcENTRUM TE MEETKERKE

vanàf mei wordt het sportcentrr$ te lvieetkerke verbou!'d.
gebruik van maken zulfen enige hinder: ondervinden.

De verenigingen die er r.egelmatig

ooooooooooooÖooooooooooooooooooooooooooÖoooo0oÖ00000000000000000000000Ö000i

§ ry-uplls:-t--ys-tnpg!r--yl§--p-LllEI-BEsq-E--91--??---E§--lq--IBBI-L---r299 I
Soooooooooooooooooooooooooooooooooooöooooooooooooooooooooooooooooo0oooooooö

De 1\reedaagse Voettocht van Blènkenberge viert dit jaar zijn tlrintigste verjaaldàg'
Bescbeiden-begoDnen met cj.rca 5OO irèndèIaars ls deze \'ràndeltocht 20 jaàr later uit-
gegroeial tot àen interDàtionale happening van om eo bij de 5.000 deelnemers, Ínet een

uitstraling tot ver buj.ten onze landsgrenzen.

u kunt kiezen tussen een afstand van 43 kn, 24 km en 10 km per dag' De startplàats
is op de Grote lvlarkt vànaf 8 uur voor de 43 km, vanef 10 uur ''toor de 24 km en de 10 km'

on lö ,-r,o is èr ook een officiëlè groepsstart met officiële openingsple'htlgheid ' U

moet voor 18 uur terug op de Gr:ote Markt vàn Bfankenberge zijn. voor de twee
wandelilagen betàalt u 15_O frànk bij voorinschrijving en 200 frank de dag zelf' Indien
u slechti I dag wil neewandelen, dan betaàIt u L00 frànk en dit dan de dag zelf'
U kunt zich in;chrijven in het v.V.V.-kantoor te B1ènkenberge en in de kantoren ven

het c,emeentekrediet te Blankenberge en dit vanaf 1 april tot en met 28 aPril ' U kan

ook iDschrijvèn door een overschrijving oP rekening 068-2100642-31 "1\needaagse voettocht
Blankenberge" uiterlijk op vrj.jdag 14 april.
8èndelàars - zowel jong als oud - en schooljeugd uit zuienkerke, worden ook verwàcht
aàn de start van deze voettocht. C,elieve op de inschrijvingskaàrt "Sportraad
zuienkerke" in te \ru1Ien a]s club ! waag h;t even, \'rant het weer zal zeker van de partij
zijn. De Schepen vàn sport is voor een 14de maal vèn de partij, uànt wie éénmaal

meewèndeIt komt steeds telug !

DE IhEEDAAGSE VOETI'OCHT D@RHEEN ZUIENKERKE

De 1\reedaagse Voettocht van B1ènkenberge brengt de wàndefaars op zondag 30 april naar
zuienkerke. En zuienkerke laat ze natuurlijk niet zomaà! voorbijwandelen- Er wordt
nàmelijk opnieuw een prondelmarkt ingericht. Voor het bekomen van een stand kunnen
de belanghebbenden zich laten inschrijven op het gemeentehuÍs, dit iedere \rèrkdag
van 9 toi 16 uur op het telefoonnrmrner 41.13.55. De dèelname Hraagt slechts 50 frank'
ons dorp zal natuurlijk versierd zijn met vfaggen en wimpels en er za1 Ímzikale
sfeer zijn, gebracht door het 't Kliekie uit Blankenberge en een orgelman met

ouderwetse en nieuwe deuntjes. Naast dit alles zuflen er ook nog oude ambachten
worden uitgevoerd- U zult kunnen kijken naar het werken van een smld, een schaaP
scheerder, een touMraaier, een nolkammer. een mandenvfechter, enz. Àlfeen af voor
rrat zuienkerke te bieden heeft, is het de moeite !,raard om mee te wàndelen I
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VOETBÀLÏORNOOI

Het jàarlijkse tweedaegse voetbaltornooi, gesponsord door het geÍieentebèstuur en de

Sporiraaa, 
-leett dit jàa.r plaats op zaterdag 17 en zondàg 18 juni, op de pleinen van h''t

s;rtcentrum vàn Meetkerke. De eerste dag worden vanaf 9 uur tot 20 uur klassements-

"="i.it"" oesDeeld. 's Anderendaègs wordt er voor de prijzen en voor de beker
deknókt ! Naàr het schijnt speelt een versterkte ploeg uit het Lindenhof nee in dit
2-daagse tornoo.i.

ook de wijkploegen uit onze gemeente komen op zondag 18 juni aan bod. Het zuienkerks
odderonsje i"/ordt gespeeld met 4 ploeged, zoals vorig jaar. De verantwoordeliiken van
de wijkploegen worden nu reeds verzocht kontakt op te nemeo met de Schepen van Sport
(H. Cuypers, Dorpweg 24, tëL. | 32.O0.'l2l . Het aantal inschrijvinged is beperki :

UITNODIGING V@R

Vrijdag 16 juni
Zaterdag 17 juni

H. -HARTSCH@L - DORPWEG 67 - MEE'IKERKE

ffi
IEDER VÀN U :

: vanaf 20 uur staan de kaarttafelties klaar voor de koffiekaarting
: vanaf 1s uur is er een 9pggl9!_fggi9_\l!q9l91

vanaf 17 uur is er een heerlijke barbecrle
Kinderen kunnen zich de ganse namiddag àmuseren met visput en andere
spelletjes.

De opbrergsi komt ten goede van de school.

Kortom : voor elk wat wils I Loop dus zeker eens binnen I u doet er de kinderen,

de leerkrachten en de direktie een reuzeplezier mee I

/lb .

WIE:SIIM IS,



BROOD EN BANKETBAKKEzuJ

KEERSEBILCK M.
DORPSPLEIN 1 DUDZELE . TEL, O50/59.9I.88
mcn bcstclt 3an huh

mestkulkèns mét
extra brede
borsten
te koop vanaf
4 weke n

Ooslendesleenweq 75
8{li Houlàvé-ZLiènkèrké
a 050/31.94 83

F. Desoete
Ï8]
\_r--)Y
É1
\-1-

PETROLEUIUPAODUKTEN
HOUTBESCHERMINGSMIDDELEN,,VALIBOL"

PVBA CORN. VAN LOOCKE
BABON RUZETTELAÀN 172

8320 BRUGGE 4

Tel. (050) 35 70 70 81.832

Onze verkoper ie Zuienkerke

GILBERT PROVOOST - Íel. 413992

B. V. B. À.

EouwondeltleminE

I. LUCKER
Biezeistaat 4 - 84ll Meetkerke

Tel. 32 09 69

NI EUW BOUW

VERBOUWINGEN

DÀKWERKEN

RESTÀURATlES

ALLE SPROE ISTOPFEN
PLÀST I E K

GRÀS- EN MAI SZÀDEN

8lauwe Torenstraat 42
SOOO BRUGGE

ÍEL ? O5o/37.43.96 - 31.O5.O1

Beter
met de bank

van hier.

Hrer even en weíken
HeÍ gÍoeren, opgroeÉn, bouwerraan de t(xkomsl
omdal hrer nog loekomst t
Met een steíke bank dÉ hrer hadr wonels heett
Mel een gÍootbànk dle hrer met u
van elk obstàkeleen nEuwe overwnnrngmaakl
Met de KÍedretbank. de bank van hrer
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SPIRELLO UNISEX

(aÖio

Jortís

KrEtÍadio í07.6 FH

P.V.B.A. AannemersbedriiÍ
RONNY DEMEULEMEESTER

KAPSALON + ZONNEBÀNK

Kom even langs voor ëen
. New look
. New beat k apse I
. New perme ne n t
. New color

HET LOONT DE MOEITE

ADRES : Oostendse Stéenweg 32

vee t k er''ll e -:Zu i e nk erk e

TEL : o5o,/31.61.66

NÍEUW ADRES VANAP ÀUGUSTUS 1989

cude MoLenweg 23

Mee tk e rk e-zu i e nk erke

Grcnd ëh wegenisséÍken
Al aàk- en riotetingswa*a
Atgehehe boowe*en

Aa leggen van oprilten, paíkings eó te.rass.n i. r<asseion,
tegets, dallen, plalinès, betonkeian, mozaiek ..

LeveÍeh tan aanvu i^gsgtond, zahc! en leelaada
LeveÍeh en plaatsen va^ cilam.s én septieklanks

Ooslehdsè.ièenwog 7t
A41I ZUIENXÉRKE'HOUTAVE

9afé ., Itnishalsijde ,,
Blankenbergs€ sleenweg 56
841Í Zuienkerke
(baan BÍusge-BIank€nberge)
rer. (050)41 73 70

U;tbot", ,,Rog,t Lo,'y,.k ,,

Men speell ook vooÍ groepen

Geslolen op dinsdag

BOMMELSTRAAT 3
841I ZUIENKERKE-NIEUWMUNSTER

TEL.(O50) 41.18.16

Secretariaat:

Blankenbergsesteenweg 13

8O0O Brugge

Tel. (050) 31.32.33

BTW 423 214 661
Íel. (O50) 316713

Moblloloon (Ol7) 70 0O a0

\Í.Z.\J.,. RADIO DOLFIJN

!Bloili

Uw officiele MITSUBISHI-dealer voor de
Oostkust

GARAGE

L. CRO]T'TBÉZ
Brugsesteenweg, 101, 8410 WENDUINE

(050)41 281$

(o$) sl 02 83



uit de getneentenrar/
De gemeenteraad kwam bijeen op 23 januari om de leden van het O.C.M.W. te verkiezen'
wërden verkozen : de heer De Jonghe Bernard, Ínevrouw DemeuleÍneester Diana, de heer
Dermaut Rik, mevrouw Haegebaert Monica, de heer Makelberge Marcus. de heer verté
Andréas, de heer chealet Urbain, de heer Demeyere Marcel en de héer De De'ker Fernand'
Inmiddels heeft de heer Demeyere Marcel afstand gedaan van zijn mandaat t.v.v. zijn
eerste opvolger de heer Demeyere Í'íaIter.

op 23 februari waren de raadsleden present om tijdens een narathon-zitting de
belastingen vast te stellen en de dlverse begrotingen te bespreken.

De belastingen blijven oógewijzigd :

- opcentiemes op de onroerende voorheffing i 2.240 fr.
- opcentiemes personenbelasting : 6 %

- belàsting op het ophalen huis','riil :
8OO fr. voor alleenstaànden zonder handelsaktiviteit
1.500 fr. voor een gezin
2.000 fr. indien meer dan 3 zakken per ophaalbeurt
200 fr. per kanpeerplaats

- verblijfsbelasting : 999 fr.
- belasting op de kampeerterreinen : 1.500 fr. per kanpeerplàats
- belasting op de niet-bebouude percefen : 600 fr./strekkende meter
- belasting op de tweede verblijven : 10.000 fr'
- belasting op krotwoningea, onbewoonde of verwaarloosde gebouwen : 1.000 fr./strekkende

meter of f00 ít./n2 op Íneer dan 50 Íneter van de straat gelegen
- belasting op luxepaarden : 1.000 fr.
- opcentiemes op de hoofdsom van de provinciebelastj.ng op honden : 250 fr.
- omslagbelasting op de zandgroeven : 3,5 fr./ton
De beErotirqen werden als volgt vastgesteld :

I. Kerkfabrieken :

2.

3.

- Sint Michiels zuienkerke :

ontvangsten en uitgaven :
aandeel gemeente :

- Sint Bavo Houtave :
ontvangsten en uitgaven :
aandeel gemeente :

- Sint Bértholomeus NieuiuTunster :

ontvangsted en uitgaven :

aandeel gemeente :
- Onze Lieve Vrouw Meetkerke

ontvangsted en uitgaven :
aandeel gemeente :

o.c,M.t.l. :
l-cewoË dienst :

ontvangsten en uitgaven i
aandeel gemeente :

- Buitengewone dienst :
ontvangsten en uitgaven i

Gemeente :
lEraoË dienst :

ontvangsten:
uitgaven:
batig saldo :

- Buitengewone dienst :
ontvangsten :
uitgaven:
saldo :

1.106.371
298.639

580.890
302.L02

547 -230
373.03r

483.350
235.O51

7. r08.410
1.834.314

I.809.212

58 .0 55 . 681
58.019.999

35.682

115.120.289
115.120.289

0

4t.
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GESPREK MET DE ÀLLEREERSTE SCHEPEN VAN OI]TWIKKELINGSSAMEMERKING
TE ZUIENKERKE : HEII.RI CUYPERS

sinds januari 1989 is er dus te zuienkerke voor de eerste maal een
Schepen van Ont\rikkelingssaÍnenlrerking aanqesteld. Dit is een historlsche
gebeurtenis voor ons dorp. WaaroÍn vindt u een Schepen voor
OntÍ/ikkelingssamenwerklng in onze gemeente zinvol ?

De mensen in ons lànd, ongeacht hun politieke overtuiging, zien van
langsom meer in dat een zekere huLp aan de ontwikkelingslànden een
noodzaak is, zowel politiek als moreel. In h'est-EuroPa bestaat een
overschot aan o.a. landbou\rprodukten die geen besternming vinden. In
de ontwikkelingslanden is er geen gefd om deze te kopen.
De ontwikkelingslanden moeten geholpen worden om in de toekomst in
eigen noden te kunnen voorzien. Het ingezamelde geld moet dienen om

tractoren, pompen, materieel e.a. aan te kopen. Losse gelden ver-
dwijnen misschien gemakkelljker I

Ik meen dat deze gedachten ook bij onze inwoners meer en meer door-
dringen. on iets te kunnen verwezenlijken dient iemand dit te
organiseren, de ini"rcners wakker te schudden, aan te noedigen.

De bafens ven \rat Zuienkerke nu reds doet aan ontwikkelingssamenwerking
is vlug gemaakt : Missieweek, Broederlijk Delen, Damiaanaktie,
11.11.U-aktle. ziet u voor uw komend beleid terzake nog Ínëer
moqeliikheden ?

rn de opsomming die u geeft, wil ik ook de werking opnemeo vèn de
plaatselijke "Werkgroep zu.ienkerke", die o.a. een gédeelte van de
opbrengst van een toneel- en dia-avond àfstond aen L]nicef.
Persoonfijk vind i.k het aantal organisaties of initiatieven terzake
voldoende, doch de intensiteit en de opbrengst ervan i.s mijns inziens no
op te drijven. olrs nog op te richten overkoepelend comité te
zuj.enkerke kan een eigen projekt kiezen of een reeds bestaand projekt
steunen en \rederzi jds bemoedigend samenwerken daaromtrent.

U werkt samen met uw echtgenote en vele àndere medewerksters en
medewerkers rechtstreeks mee met de jaarlijkse 11.11.U.-aktie in onze
gemeente. Mogen wij uw persoonlijke mening over deze aktie eens

Ik vind de 11.11.11--aktie op onze gemeente zeker goed. Het zou nog
beter kunnen door eeo nieuwe coördinatie met bestaande en nieuwe
medewerksters en mdewerkers. Daartoe wordt binnenkort verzameling
geblazen.

Vindt u de politieke druk die het nationàa1 11.11.11.-comité uitoefent
op onze nationale politiek inzake ontwikkelingssamenwerking (b.v.
30 stellingen over onze zaire-politiek) een goede zaak of niet ? Kan

u uw mening even bondig verduidefijken ?

Een moeilijke vraag I waarom enkel zaïre beogen ? Àfs een regering iets
doet, dan is dat volgens mij inderdaad niet altijd zonder meer goed.
Toch is het beter iets te doen dan niets I Ik meen dat de overheid
soÍns te veel show íerk-erkoopt als er iets uit de bus komt. Prof iteren
bijvoorbeeld niet te veel tussenpersonen van de steun die de bevolking
geeft ? Hoeveel komt er terecht in goede handen of daar waar het nodig
is?
Het is Íne ook bekend dat ons land zijn belofte niet nakoÍnt van 0,7 %

van het B.N.P. af te staan aan ontwikkel ingssamenwerking. Anderzijds
slorpt de be\rapeníng oneindig veel geld op ! Waarom onze verplichtingen
nlet nakomen tegenover de derde wereldlanden ? Daarom vind ik een waakzame
en kritische houding ten opzichte van onze nationale polltiekers
zeer zíoval vanwege de fl.1I.II.-leidng-



KINm cilbert : Een laatste vraag : wat had u ]angs deze weg nog verder \,rillen meèdelen
aan de Zuienkerkse bevolking aangaande het schrijnende wereldprobleem
van de ontwikkelingslanden in onze tijd ?

CLIYPERS Henri : We.l, rk doe een warme oproep aèn heel de bevolking van Zuienkerke om de
bestaande akties verder te steunen en waar het kan nog te versterken.
Ongeacht de polltieke oÍ godsdienstiqe overtuiging is stilaan ledereen
zich belrust van deze dringende noodzaak.
Op onze kleine gemeente moedrg ik de kleinschalige initiatieven teo
zeerste aan : veel kleintjes maken iets groots en komen niet zo zwaàr
aan bij onze rnensen die nu reeds een sterke inspanning leveren.
ÀIs een eerste gezamenlijke aktie stel ik voor een steunàvond in te
richten. Bijvoorbeeld een solidariteitsavond met sobere maaltijd of
iets dergelijks in het kader van de jaarlijkse pluralistische
11.11.11.-aktie. Ingericht natuurlijk met onbezoldigde werkkrachten,
100 * ten voordefe van de doelstellingen hler uiteengezet. Ik weet
zeker, mits een efficiënte publiciteit, dat iets dergelijks een mooie
stuiver zou opbrengen. We beleven zoveel gezellige en feestelijke
avonden in onze gemeente : een dergelijke animatie-. lnfornatie- en
steunavond kan er zeker bij, maar dan totaàf in dienst van dit

. belangrijke doe1.

KINDT Gilbert : Hartelijk dànk, hijnheer schepen van ontwikkelingssamenwerking,
om dit zinvofle onderhoud en voorel om de aanvaarding van dit
nieuwe, belangrijke ambt.

2 april 1989

activrÍeilerrkahrder
vrljdag 7 en zaterdag 8 april :

Àanvang 20u30. Zie ook elders

- woensdag 12 aprif : om 14 uur in de cafetarià is er een gespreksnàmiddag door K.V.L.V.
zuienkerke met a]s thena : 3x20-ers i geheugentraining voor ouderen.

woensdag 12 april : te 20 uur in de sint Bartholomeuskerk te NieuwÍunster is er een
concert Ínet werken vàn Russische componisten en van Bach en Debussy.

Het concert \"ordt uitgevoerd door ÀlexaDder Fràuchi, gitaar, en Marc Graurrefs, ffuit.
KaarteD kosten 250 fr. of 150 frank voor personen met een Pfus-3-pas. Deze kaarten zijn
ter plaatse te verkrijgen of u kunt ze telefonisch bestellen op deze nummers a 41.19.94
of 33 - 69.13 of 059/10.45.04.

- zondag 16 apr.il : 12de Meetkerkse Moerentocht. Zie elders in dit Polderkrantje.

- zaterdag 29 april : vàkantiegenoegens richt een reis in naar de l4edebrouNerij Erik te
Knokke. Nà een kort bezoek ean de wijnkelder, met een diavoor-

ste1ling, kan men genieten van een warme maaltijd volgens de gezonde recepten van onze
voorvaderen. Dit al1es in Romeinse kledij, in een Romeins decor met marmeren borden en
koperen potten. Er wordt om f8 uur vertrokken aan de gemeenteschool van Zuienkerke.
L€den van Vakantiegenoegens betalën 500 fr. en niet leden 550 fr. (telkens bus inbegrepen )

Slechts 50 mensen kunnen mee : dus snel inschrj.jven bij Romain Van Bel1e, Nieu\re
Steenrreg 106. Bij de Ínschrijving direkt betalen.

- zaterdag 29 en zondag 30 april i tweedaagse voettocht van B]ènkenberge met op zondag
prondelmarkt te Zuienkerke. Zie ook elders in dit

Polderkrantje.

toneefgroep "De BomÍie1aers" speelt het toneefstuk
"De Mirakelmakers" in De Bommel te Nieulrmunster,

in dit Polderkrantje.

13



- rnaandag I mei : om 20 uur bedevaart naar de 'rKoorts- en Krampkapel'r (hoek Blankenbergse
steeni.reg en Vage\,T.rurstraat ) . samenkoÍnst aan de kapel zelf.

- \.,/oensdag 3 mei : om 20 uur H. Mis voor de vruchten der Àarde en dit op de hoeve
"6root Schoeringe" bij C,erard Versyck, Schoeringstraat 4- Organisatie :

Boerenbond, K.V.L.V. en K, L.,.1.

- \roensdag 3 mei : vanaf vandaag en dit 10 iroensdagnaniddagen lang is er bei.reEingsopvoeding
voor kleuters. Er zíja 2 reeksen : voor 3 tot 4 jarigen en voor 5 tot

6 jariqen. Organisatie is van de B.G.J.G. en verantwoordelijke is mevr. Verheye Micheline.

- donderdag 4 me-i : ( HeÍnelvaartdag ) om B uur (dus niet om fu30) ,s morgens is er een
feestmis van het À-C.W. ter gelegenheid van "Rerun Novanrn" in de

Parochiekerk Sint MichÍel te Zuienkerke.

- donderdag 4, vr-ijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 mei : 13de POLDERTROFEE in café
"Boldershof", Kerkstraat -I3. Dit

is het GÀÀIBOLDERSKAMPIOENSCHAP met 70.000 fr. aèn prijzen. Voor a1le deelnemers
is er een prachtig, tweekleurig aàndenken. De gemeentetoelàge van 2.500 fr. wordt
integraal onder de Zuienkerkse deelnemers verbold. Uiterste inschrijvingsdatum :
24 april 1989. Inschrijven en inlichtingen bij : Verscheure Carlos, Nieu\re Steenweg 75,
tel:41.20.97.

- vrijdag 5 mei : om 20 uu! in de feestzaal van de gemeenteschool ,,Kaasplank-Breughelavond"
ten voordele van de Hei,lige SacràÍnentsprocessie. Kaalteo : 300 frank

te bekomen bij de Zusters, Nieuwe Steenweg 96 en bij de Pastoor Heori Sioen. Enkefe
attr.acties zullen dit feest opvrolijken.

- zondag 7 mei : Eerste CoÍnmunie in de Hoogmis van 10 uur.

- dinsdag 9 mei r K-B-c. Zuienkerke viert Moederkensdag. Voor ieder tegedioordig lid
i-s er een geschenk. Ook de vàders lrordeo niet velgeten.

- Vrijdag 14 mei

- zaterdag 13 Íiei

- zondag 14 Ínei :

- woensdag 24 mei

- zondag 28 mei

- maandag 29 mei

- woensdag 3f mei

- dinsdaq 6 juni

i(.B.G. Zuienkerke gaat naar het toneelstuk "Maak plaats mevrouw".

: Vorming door Monseigneur Eugeen Laridon, Hulpbisschop van Brugge en
dit om f7 uur,

(Pinksteren) Plechtige Communie in de Hoogmis van 10 uur.

: om 14 uur bedevaait vén de K.B.G. naar de Kapel van O.L.Vrouw van
Zuienkerke in de Schoeringstraat.

Heilige SacraÍnentsprocessie en Missiekermis in de Zusterschool. Zie
ook elders in dit Polderkrantje.

om 14 uur is er in de cafetaria van de gemeenteschool een feestvergaderirq
van K.V.L.V. Zuienkerke met als thema : ,,Àngstig, jij niet aIleen".

: om 20 uur bedevaart naar de "Hèrderskapel". Bijeenkomst aèn de Kapel
( hoek Heerweg en Draaibooms traat ) .

om 14 uur kermisvergadering door K.V.L.V. Nie![nnunster. Op algeÍnene
aanvraag idordt het vervofg gegeven van ,'Eerste Hulp", nu dus deel 2-

Deze zeet Ieerzame voordracht wordt gegeveo door mr. De Baere, een reeds goed gekende
spreker, die ook het eerste deel gaf- Daarna is er bolling.

- zaterdag 10 juni :' Vakàntiegenoegens organiseert een busreis naar Lessive , In de voor-
middag wordt er een bezoek gebràcht aan het grondstatlon voor tefe-

coÍnmunicatie via satellieten, dat uitgerust is voor het ontvàngen en uitzenden van
telefoon- en telegraafverkeer, televisieprograÍnma, s en de Íroderne transmissietechnieken,
zoals datatransínissie. Dit bezoek duurt + lu30 onder leiding van een Nderlandstalige



oids of hostes. Het ÍniddaqmàaI kan ter pfaatse genomen worden in het zelfbedieningsres-
Íaurant (niet in de prijs be-grepen). Na het middagÍraàl bezoek àan het feodaal kasteel
van " Laver.rx - St--Ànne", waar het museum van de jacht, de hondenjacht en van de natuur,
alsook het nuseum van het buitenleven en landelijke ontwikkeling zijn ondergebracht.
Ook dit bezoek gebeurt onder leiding va, een Nederlandstalige gids. De rest van de
namiddag is er vrij bezoek aan een nog nader te bepalen stadje op de reisweg.
De prijs zou onEeveer 570 fr. bedragen en dàarin zijn inbegrepen : bus, fooi voor de
chauÍÍeur, grdsen, verzekering en l4ooi \reer.

- zondag 11 juni : de Bond van Grote en Jonge Gezinnen organiseert een bègeleide wandeling
naar Polderwind. Begeteider is de heer Willem Romuald. Bij aankomst in

de vagewulhoeve is er koffie net pannekoeken en voor de kinderen een ponyritje.

- vrijdag 16 en zaterdag 17 juni : schoolfeest in de H. Hartschool te Meetkerke. Zie ook
elders in dit Pofderkrantje.

- zaterdag t7 en zondag 18 jlmi : voetbaltornooi 1n het Sportcentrurn te l4eetkerke. Zie ook
elders in dit Polderkrantje.

: te f9u30 feestmaaltijd van K.v.L.V, Nieumunster

- vrijdaq 30 juni : derde bingo-avond in de gemeentëschool te zuienkerke vanaf 19u30. zie
ook elders in dit Polderkientje.

- zondàg 9 juli : fietstocht ingericht door Vakantiegenoegens.

- dinsdag 18 juli : fietstoeht door f.v.L.v. Nieurnrnusnter.

- zondag 23 juli : wielerwedstrijd voor internationale fiefhebbers grote prijs Bakkerij
Roger D'Hondt. Ereprijs : Transport De Rëse. start is om 15 uur

aan Bàkkerij Roger D' lrondt.

- zondag 13 augustus : \,randeling en barbecue van Vakantiegenoeqens.

- vrijdag 3, zaterdag 4 en zondag 5 novenber : weekend georganiseerd door Vakantiegenoegens .

- vrijdag 15 december : bietenkopl^,andeling georganiseerd door vakantiegenoegens.

Tot zover deze aktiviteitenkalender. stuul ook t]i, aktiviteiten. inforÍnaties, L,reetjes.
enz. naar ons op voor I JIINI 1989 ! Wij publiceren het gratis !

I,IELDINGSKÀART

Het gebeurt maài al te vaak dat er iets defekt of beschadigd is. on dit op een ietwat
vluggere manier op te ]ossen. is hÍer de mefdingskaart. Kortom : wanneer bij u in de
omtrek iets beschadigd of defekt is, knip dan het onderstaande uit, !Il] het duidelijk en
vo1làrig in en stuur het op near het gemeentebestuur, Xerkstraat 17. Voor dringende
gevallen kàn u ook bellen naar de technische dienst : 050/41.?5.77 en dit van I tot
12 uur en van 13 uur tot 16u30. Bij defekt van de verlichting, gelieve de juiste
plaats te omschrijven, Dank bij voorbaat I

0 onderhoud plàntsoen gelrenstwegdek beschadigd
openbare verlichting defekt : plaats :
riolen verstopt
voetpaden herstellen

0

0
0
0
0

ruimen grachten
muskusratten

0
0

NÀÀI'4:

ÀDRES : /....................TEL:

?4.

REDÀKIIE : STÀELENS C€ETI
Met dànk aan allen die hebben meegewerkt.



l//u MARC WTTEVRONGEL VLOERWERKEN
MEETKERKESTRAAT 2 . 8411

PLAATSEN VAN CHAPPEN .

ZUIENKERKE

VLOEREN .

- TELEFOON O50/41.77.44

FAIENCE - MOZAIEKEN

EFIsË,LWË,ST
vóor alle inlichtinoen :

Kantoor IVoOR Uir

S tàt ionss traa t 27

INTERCOlVÍ 4420 DE HÀÀN

Uw intercommunale voor
elektriciteit, gas en teledistributie

TEL : O59/23.56.O?
ilachtdiehst:

056/ 36 .92 .11

LANDBOUWWERKEN

p.v.B.A. BouwMAr.^,o,-., GILBERT DESIMPEL
BOUWMATERIA_EN . BilON - MORTEL
ETERNIT , GYPROC . DUROX KOMMIK , BOIVIARBRE

GEVELSTENEN VLOEB- ENWANDTEGELS-

. MARLUX

TERMSDALLEN

WENDUINE
ARUGSESTEENWEG 93
ÍOONZAAL - BURELEN
a (050) 41 3t 56

41 43 07

ÀLGEMENE VOEDING

KÀÀS, CHÀRCUTERIE
GROENTEN. FRUIT,
BROOD EN GEBÀK
KRÀNTEN EN TIJDSCHRIETEN
ALGEUENE tI('ISHOUDÀRTIKELEN
SCHOOLGERIEE EN IIENSKÀÀRAEN
GEBOORTEGESCHENKEN
SPEELGOED

OFEICIEEL LOTTO VÀLIDERINGSCENTRUU
validerinq vrrjdag tot 12 u.

DEPOT OUICK SHOP
voor 9u. gebracht is de
volqende mo.gen klaar

PI]L DE LR AÉI"ILR
Blankenbergse Stèenweg 4 À

4471 ZUIENKERKE

TEL : o5o,/31.86.34

vervoèr van drijfmest met

tank van 12.3OO L i ter, met

extra brede banden en

gèstuurde tanden meÈ tractie

a 11e zaal- en oogstwerkèn

ruilndienst

VERZORGD },IERK ÀÀN MATIGE PRIJS



Ookalsugeen
klantbenltËbtu
inz0minutenu\M
leningop z,ak.

GeeÍ toe dat het snel gaal. Zeer
snel- Dat komt omdat het Gemeente'
krediet alle poespas achterwege laat.

Er worden u maar enkele gegevens

gevraagd, in een onlspannen gesprek,
ver van hinderli.ike ogen €n oren.
Minder dan 20 minuten later ligt uw
geld op tafel. Klant oÍ geen klant, dat
maakt geen verschil.

En zo verrast als u bent door het
gezellige onthaal, zo verrast zult u
opkijken van het tarieÍ. Wie leent bij
het Gemeentekrediet komt er
goedkoop van aí.

Kom eens langs in een agentschaP
van het Gemeentekrediet en ontdek
hoe simpel het is om veel geld te
besparen.

westkapelse Steenveg 27
8 380 Dudzele
TeI. 050/ 59 99 63

PERSOONLIJKE
LENING

Voor de inrichtíng
uan uw woníng

O? oAt.*.^ lon d. o9.^Èrhcpp.n rad h.l G.n..n|èkídèt unAt u

ih d. Aóud.n G ar o^det ó. ru6.èk Bdà\e^'

UW ACENT VOOR ZUIENKERKE - DUDZELE - RAMSKAPELLE

WESTKAPELLE _ HOEK E

HUBERT BONTE

!,Íeetkerkestraat l4
8 4t1 Zuienkerke
Te1. 050/ 41 28 06

6l Gemeentekrediet
§y debankopr'nbest

f_l


