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BOETIEK BERENICE
++1-+i+l-++#_ffi_H+-+ff'l-+

De zaakvoerster nodigt u vrijbtijvend uit tot een bezoèk :

Kom u overtuÍgen van de ruime keuze in :

- ZWÀRE CORSETTERI E

- },ODIEUSE BEHÀ'S ÍN GROTE MÀTEN

- FÍJNE LINGERÍ E

. BÀD- EN STRÀNDMODE IN ÀLLE MÀIEN

- ENSEMBLES VOOR TIENEPS

Aanpassingen elorden vakkundig uj' tgevoerd '

GEZINSZEGELS - VALOÍSZEGE LS

LÀNGESTRÀÀT 84 BRUGGE

TEL ! 050/33.A2'36

AU!OHÀNDEL

MEULEMEESfER GEERI

- verkoop van a1le nièuwe èn
tweed eh a nd swàge ns

- aL sook cèrrosserleherstelli iten

NIEUWE SIEENWEG 10

8411 ZUI ENKERKE

TEL. O50/42.91.16

ÀLLE H5R STELLTNGEI{

VÀN SCHOE NE N EN

B
LEDERWARETI

SCHOENHEFSTELLÉR

JOHAN

Ja. Devosslraat I - winlcl 5
8.110 tÍènduine Íer' (050) 41 2E 25

ELEKTRICITEIT

AARDGAS
KABELDISTRIBUTIE

vooÍ
licht en woímte
hoÍen en zien

voóÍ
dingen die het leven
ocngenocm mcken

S,rr*o.rro Q
Plaàtscllik. a§ent voo! ZUIEII<SXE:

iàn-Pl.!.e eosseel,

:eCÉr. ierkcaq Serelkbaar tusseh 8 s' cn 9u)0

:n ée EE€S-rlantendlenst 8]à'kenber9€
roóinginlaan 6l _ 8l7O Slankenberge
-.I. (or0) rl. r9. )4.



i,,Ll1L:\1,r,1-.ii;, dpril 1990

"Het Polderkrantje" 'nordt uitgege\,en door het Co]lege vèn BurgeFeester en Schepe:ren.

lerèntNoordelijke uitgever : cerard De vlieghere
Lindenhof 20
84]1 ZU]E\KERKE

Ons adres : rHet Polderkrantje"
, Kerkstraat 1'7

8411 ZU]E\KERKE
TEL : 050/41.13.55

Ilet volgènde polderkrantje verschijnt ornstreeks 15 juli 1990. Uiterste inzenddàtum
(voor o.a, artikels en aktiviteiten) : I Jt r,l1 1990 I

NUTTÏGE ïELEFOO\.ï'JIJI;ËRS

!lqM4q!r" ( Bl ènkenberse )

BRÀN)hrEER (De Hààn )

EBES (Eianker,rerge )

TECHNISCj]E DIE\NST

]NTERCOlI/GÀSELNEST

GEI1EENÍEtsESTULG ZU]E\.KXRKE

HOOFD|ELDI{ÀCHTER J. DECLOEDT

101 of.41.10.05
lA0 af 41.20.20

4I-19.33 af 41.'79.34
na dienstrir en : 059/80.33.0I
459/23,56.A1
nà Cie.st!:en : A56/36.92.17

pri\:é : 31.84,0?

41 . 13. 55

41. t5 .1'7

rcndttnr zicnkn ho
DE ELBOPESE ]DENTITElTS(ÀÀFTE]]

Iedere Eelg die ouder is dan E0 jèar of de komende raànden 12 jaar lrordt, krilgt
bjnrienkort een oproepingsbrief in de bus i.v.n. de nieu,,je ide.titelts.ri è arten.
\a c:itrangst hier\.an dient u zo spoedig mogelilk naar het geneentehuis te komen,
persoonlijk, e. in het bezit \,an een geldige en recente pèsfoto. Het geneeitehuis
is iedere lerkdàg open \.an 8u30 tot ]2 uur en de HcensdagnamidCag van 12u30 tot 17 uur,
!'oor de oudere riensen die zich onncEelijk iaar het qemeentehuis kunnen begelen is er
een passende oplcssing. Na cntvèngst van ulr cprc?pingsbrief en \'an zodra u een
recente pasfoto in het bezit hebt, dan kunt u naàr het gereentehuis teleioneren op
het nirmner 41.13.55. Dèèrn. zaf een geneent èbedi ende bij u thuis langskomen om het
noCige in te vullen en u te laten ondertekenen. Oo hetzelfde telefoo:rnumrner kunt
u tevens een lijst bekor]lën \'àn fctogrëfen die uw Fèsfoto t5urs komen maken.

Onder-t\.rssen moet jeCere Belg tussÈi 12 en 80 jèar een nieune identiteitskaart hebben.
fndien u die nog steeds niet heeft, qetiere dàn drir,gend kontàkt op te nerien mei het
gemeentet:stuur van Zuie;1\erke, lierkstraat lt,Lel / 41.13.55. Indien u van eei] andere
gemeente of stad verhuisd bent nèar onze geneente Z,lienkerke, dan nroet u ook een
nieuUe identitejtskàart hebben. Irdien u hier re€ds 3 L-,àandÈn \!ooÍt en u nog steeds



een identiteitskaart hebt van ulr vorrge geÍneente, gelieve ook dàn kontakt op te nemen
met het gemeentebestuur. Bij gebrek aan een nieuwe identiteitskaart bent u strafbaar !

DE SOCIALE ZEKERHEIDSKÀÀRT

MEDEDELING VOOB WERKLOZE B OUVJVAKABB EIDEBS

SEDERT 1 ÀPRIL 1990 IS DE SOCIÀLE ZEKERHEIDSKÀAR.I' VOOR BOUIIVÀKÀRBEIDERS ÀFGESC-IIÀFI

===' -===:====

Indien u volledig yserkloos benl dan moel u zich, in de maanden april en mei , verder

aanbieden bÍ hét gerneeniebesluur met uw groBne kaad C 3 S. VanBriuni mo8l u

2ieh lvr'eemaal p6r maand bij d€ gemaentelijke slempelcontrole aanmelden met een

blau\r,ëconlÍolékaanC3A. Neem vooraÍ conlact op nlet uw ultbelal,ngsinslelling (syn-

dikaal oí H.V.W.) om dez€ kaaíen te bekom6n.

hdÍ--n u deeltijds lewerkgesteld bent dan moel u zlch, in de maanden april en mei,

veder aanbiedën bij het gemeentebÉsluu; met uw blauw íormulier C 3 S deellijds.

VsnSÍ iuni moet u in het bezii zijn van een gevalideerd wit íormulier C 3 deelitds.

Neem vooraí conlecl op met uw uiibetalingsinslelling (syndikaat oí H.v.W.) om deze Íor-

mulieren te Uekomen.

,ndien u gedeelleliik werkloos benidan meldl uzich vanaÍspril niet rí,eeraanbij

. het gemeenlibasiuur. Uw weíkgever moet u Ben genummerd íormulieÍ C 3.2 aígeyen. 
,



ÀÀNGE\,EN BEROEP

Mogen wij er nogmaals bij U op aàndringen uw beroep aàn de bevolkingsdienst van het
gemeentehuis kenbaar te maken.
Li"r beroep wordt inderdaad niet neer genoteerd op uw identitei tskaart, maan nroet \rel
noo \do-den verreld in de bevolkinqsreqisters,
Gelieve eerste beroep, wijziging van hroep of het op pensioen gaan mede te delen
aan de bevolkingsdienst. De openingsuren zijn: 8u30 tot 12 uur en op woensdagnamid-
dag van 12u30 tot 17 uur.

OPHÀLE.] HUISWTL

- Het huisvuil voor Meetkerke, Houtave en Nieuri'riurster \rordt Nfm op maandag 16 april
opgehaald, maar wef op dinsdag 17 epril. Het ophalen van het huis\,uil van Zuienkerke
verschuift daardoor naar woensdag 18 april. Deze regeling geldt ook voor Sinksen.

- Mcgen wij U n€maa1s vragen de \,'uilniszakken enkel de dag vàn de urilnisophaling
buiten te zetten, dit om geen ongdierte aan te fokken of het rondstrooien van
!'uilnis door honden of katten te vermijden.
Dank bij voorbaat.

OPHÀLEN OUD PÀPIM

op dorderdag 3 mei 1990 is er een ophaling van oud papier. plaats uw oud papier
aàn de voordeur of aan de slag.

OPHÀLEN GROF H]JISWTL

Op dopderdag 17 mei 1990 is er een ophaling van grof huis','ui1.
l,ianneer U iets mee te geven hebt, bel dèt tljdig naar het gemeentehuis op het nu.imer

Per rit betaalt U 250 frank.

MUSXUSRÀTIEN

Het gemeentebestuur dringt er bij de bevolking op aan dat afle haarden van muskus-
ratten onmiddellijk zouden bekeodgemaakt worden bij de technische djenst van de
gemeente of op het gemeentehuis, zodat de nodige mààtregelen kunnen getroffen worden
voor het verdelgen.
De Ièrdbouwers die wensen mede te werken aan de verdelging van de nruskusratten
door zelf lokazen uit te leggen op hun gronden, kunnen deze afhalen op de technische
dienst véJr de gemeente.
tel. technische dienst: 41.75.77 - te1. gemeentehuis: 41.13.55

BEVOLKING IN' f989

geboorten in 1989 38
sterfgevallen in l9B9 27
inlrijking in 1989 120
uitwijkinq in 1989 L2l
Bevolking op f jènuari 1990: 2.688
Dit betekent een toenàfiie vàn 16 personen.
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VOOR \\'IE ?

itdien je tussen de l0 en
de 16 jaar bent,
je graag eerste hulp v,il
leren,
j e n e de rl andst al i g b ent,
je houdt van op kamp

844n,
je nog vij bent tussen 1
en 8 juli 1990,

dan kan je deelnenrcn aln
het eerstehulpkamp !

\\IAAR ?
te Zedelgem, nabij Brugge. Domein Merkenvely'
Jtíerkenveldstraat 1 5, 8021 ZEDELGEM.

WANNEER?
van zondag 1 juli 1990 te 14.OO uur tot zondag, 8 juli 1990
Íe 16.00 uur.

KOSTPRJJS ?
voor verblijf, eten en lanrsusmateiaal betaal je slechts de
ntatíge pijs van 3SOOfr.

PROGRA]\{MA ?

tíjderc de week besteden we elke dag een r,íeíal uur aan
eerste hulp. Geen saaie lessen, maar slap voor slap aanleren
van uenchillende eentehulptechniekrn. De rest van de dag
zijn het echte kantpahiviteiten : wandelen, fietsen,
naiuurexploratie, sport, spel, kampvuur, ...

INSCHRIT/EN ?

doe je relefonÈch ol schnfieïjk bij :
JEUGD RODE KRUIS, Weurgatsasteenx,eg 98,
]05O BRUSSEL. TEL.O2t640.29.81



BEENHOUWERU

Gilbert
Goethals-Geleleens
Specialiteit: alle worstsobrten
Nieuwe Steenweg 60, 8411 Zuienkerke
Tel. 050/41 13 4l

\/oor JÍ' bloe)nen
slechls eén adres

Gheleyns - Haegebaert
WeslíÍaat 67

8370 Blankenberge
Lrd FlerJrop lnieílora

Ef,E

SPAARBANK

- Denlso DE CUYpaÀ-VERNEIfdi
Kerkstraat 4tO
Uttk€rke-atankenherge
.rtt,t,, a5Í)/4r.41.a2

rh str'èt de Nàeye.laan 3

'IErr: osol4r.36.65

ElankcnlErgse stèè.req I9A
Bruqg€ s1ÀL-flèLèrg
It,l,t olo/37.)6.92.

§C mvÈne

!,en qi-o!e Iieu:e aan mnr -. r-rq

ell verz.irqlngspr,)oukten.
Voor lDirchLincÍen :

Malrr r ne Brnel Vanden Broucke
Groencs!r aat 3rj

8411 Zulenkerke
Tel. 05a/4L'i9:77

Ai1m4 koíu heel persoonliikziin in uw outokeuze.
H@?o? Omdoi e' ,oÉl !€l'ies riin von

de Golí ol5 er nonÈíe. ziln om u in een woga

Ontsponnen ln.je Goll Auionotk 90 pk.

Vriigevochten in de Co bÍiolel. Pdssion€el in
de GÍl Zelízeker in de Tuíbo Desel Evei
wichrig in de syoío, het id@le 5yíeem mel igij*,}j,iï:ïdrËil@)

Roodpl€eg uv vA Gd6le, v@, aud, en Vó llwogen

UW HOOFDVERDELER VOOR ZUI E NK ERKE

ganage zwaenepoel
Bruggesteenweg 51

BLANKE N BERG6

EN OMSTREKEN :



VLOEREN - FAIENCE

NATUURSTEEN

LAND BO UWWER KEN

POL DE CRAEIIE R

B1ènkenbergse S teènweg 4 À
8417 ZUIENKERKE

DEVISCH
Hoeksam 2O

I400 'tEL . 059/703091

N I E UWMUNS TE R

verzorgCe p1aà tS i ng

o toonzaal met ruime keuze voor de
aankoop van uu, vLoeren en fàience

TELEFOON I O5O/ 41.97 .O9

UIÍ VERIROU'IEN Í{ÀÀRD !

voor arle inricrriiriqen :
VÀN HEYS,rE B.V.B. A.,
NieuL,poortsesteenueg .591

TEL : o 5o,/ 31 .86. 34

vervoer van drijfmest met tànk
van 12.3OO liter, gestuurde
tanden met l aged ruk band e n

al ]e zaai- en oogstwerken
vlugge bediening en verzorgC werk

dameskapsalon

CIDTCO
de deckeÍ chantal
kerkstraat.l B - 841 1 zuienkerke
telefoon 050/41 84 14

POLDER ELECTB O
POMAIN LIEBAÉHT. WILTAEBÍ
HEERWEG 20 MEETKEBXE
8OO2 ZUIENXEBXE

Fàdio- a Í.V..Technicus
OFFICIEEL SIERA.DEALER

OPEN
. iedere werkdag van l7 uur

- zalerdag van S tol 20 llur

zondag van lJ lol 12 uur

Eigen
hersteldienst
TeleÍc.on
050/32 03 80

GEER'I

Ë

II
I
I

CAFE. FEESTZAAL

$r"cugl;dlloÍl. ,, Ílrl
r:t o

FI

f'
Llc Govafi - Oe Wandete
Ooslends€ Steènwsq 9
8al I Meelke.ke (Zuènkerke)
Íel. {050) 31.54.24

Zaalvoor alle leest€n
Speelluin A Dierenpark



uit Ce gennenïerartoí

De gemeenteraad kam bijeen op 14 februari f990.
Daar de vaststelling van de personenbelasting op 21 december 1989 wegens staking
vèn stemrnen niet kon goedgekeurd worden, zette de gemeenteraad deze zaak recht en
stelde de opcentimes zoals vroeger vast op 6 %.

Het bezwaar vàn de N.V, Eforizoone nopens zijn omslagbelasting op de zandgroeven
werd venrorpen.

Er was eveneens een akkoord voor de aankoop van een grèchtenruimer. Kostprijs:
4 /U.UUU trank Blw lnclustet-
De volgende punten handelden over de gemeentelijke basisschool:
er i{erd besfoten de PMS begelelding van de kleuters toe te vertrouiren aan het
Neutraal PIIS Centrum uit De Haan voor een periode van 6 jààr.
En dan kwamen een ganse trits rekeningen voor de gemeentelijke school:
- Íneubilair kleuteronderwljs: 2Ol,).57 fr.
- didàktisch Ínateriaal kleuteronderwi js: 201.641 fr.
- didaktisch Ínateriaal lager onderwijs: 42.L86 fr.
Na toelichting van de heer Dejonghe, O.C.M.l,í.voorzitter, werd de begroting van het
O.C-M.W. goedgekeurd.
Deze bedraagt in gewone dienst ontvangsten en uitgaven:
8.196,466 frank, met het aandeel van de gemeente geràaÍd op 2.25'1.399 Írank.
A1s hoofdbrok kwàm tenslotte de gemeentebegroting.
Deze werd go€dgekeurd, en \re faten U even meegenieten van de cijfers.
Gewone dienst ontvangsten 65.315.749 fr.

uitgaven 65.216.628 fr.
batig saldo 99.121 Í.r.

Buitengewone dienst ontvangsten 121:504.617 fr.
uitgaven 121.504.617 fr.

In de geheiÍrE zitting aanvaardde de raad het ontsfag van het O,C.M.I,í.Iid Rik Dermaut.
Hij il,ordt opgevolgd door mevrouw Micheline Verheye.

NIEUW O.C.tt.W.LID

Wegens beroepsredenén narTr Rik Dermaut
ontslag bij het O.C, M. W.
De eerste opvolger Micheline Verheye
zete1L vanaf I februari 1990.
Micheline woont te Zuienkerke, is
3l Jaar, gehui^rd en moeder van 3 kin-
deren.
zij is verpleegster vèn beroep.

Thens telt de groep CemeentebelaDgen
drie vrouwen in haar rangen op een
totael van vijf leden.
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].3 de I.1 EETKERKSE I'ÍOERENTOCHT

OP ZONDÀG 29 1990

Voor de 13de maal trekt de Meetkerkse trloerentcÉht op zondag 29 epril door een

uniek nètuurgebied, waar fauna en flora nog leven afs vroeger.
De tijd bleef er precies even stilstaan.

De wardeling verloopt opnieuw over 10, 20 en 30 km en de Sportraàd heeft er dit
jaàr naar gestree{d on de 3 afstànden door de unieke Meetkerkse Moeren te sturen.

ÀLLERLEI

De inschrijvingen voor deze wèndeltocht kunnen vaneÍ 8u30 geschieden in het
sportcomplex te Meetkelke en de prijs is vastgesteld op 40 frenk voor de kinderen
tot 12 jaar, op 40 frank zonder aardenken boven de 12 jaar en op 60 frànk met

aandenken.

De aàngeslotetr wèndelaars bij !7I{JL kunnen zonder aandenken wandefen voor 30 frank.
De stàrt van'zg\del 10, 20 of 30 km is individueel.

Er is een èfsterTrpeling vàn de i{ardefboekjes met de unieke Meetkerkse Moerenstempel

in het lokaaf en er worden nog gratis verfrissingen onden'eg (à1 nàar gelang de

èfstand) aan de $'àndelaars aangeboden.

Voor groepen vanaf 20 deefnemers zijn er speciale mooie groepstrofeeën uoorli.n.

De Sportraàd heeft voor zijn lièndeltocht de nedewerking van het gemeentebeituur ,

cemeentekrediet, verschillende trofeeschenkers en de NationàIe Uèàtschappij soor
Àfzet van Land- en 1lintDur^produkten.

fnlichtingen zijn te verkrijgen bij de voorzitter Àlain De V]jeghe, Nieune Steen-
w€lJ 42 te zuienkerke, te7. 050/41.55.42 of bij de sekreteris Franky coethàIs,
I'leetkerkestraat 6 te zuienkerke, tel. 050/41.81.87.

ÀPRIL



4 de PRONDELI|ÀRKT TE ZUIENKmKE

OP

zo'rDÀG 6 tíEr 1990

Het is een jarenlenge traditie dat Zuienkerke aktief medeirerkt aan de ï\reedaagse
Voettocht van Blankenberge.

De eigen lokale kleur wordt iedere maal door duizenden ge\raardeerd.
1990 zal niet afwijken van dit beeld: feestetijke bevlagging, oude anbachten,
rTuziek, dans, sfeer en ... pRO,lDELl.tÀRKT.

À1 wie tweedehandswaLen. oude romref of curiosa wil verkopen, kan dat op
zorÉag 6 rÉi 1990 tussen 11 en 17 uur in de dorpskom te Zuienkerke.
Wie om f2 uur zijn plaats niet heeft ingeDomen, verliest die.

Men ken zich vooraf inschrijven bij ,,pr.ondelmarkt Zuienkerke,,, pa. Kerkstraat 1?
te 84f1 zuienkerke (te1. 050/411355).

De deelname in de kosten bedraagt fOO frank per standplaats.

cezien de enorme publieke belat]gstelling van de vorige jaren, is het aangeraden
zo vlug nogelljk in te schrijven daar de plaatsen beperkt zijn.

BI.oD @VEII : EE{ LEVE\I REDDE.I ! ! I

Tijdens het jaallijks souper van de bloedgevers op lO maàrt jl. werden weerom een
aantal mensen gelauwerd omwille van hun talrijke bloedgiften.
Naar jaarlljRse traditie publiceren !,rij hier hr.rx nanen, evenals de data waarop U
(ook) bloed kunt geven.

g!!yi!99!_ee!_gr\e!!glii!!919$iplelg_yger_lg_!le9gc1I!93

Maria Àflemeersch en Ingrid Kerckenaere uit l{endulne. Àgnes Dewitte uit Lissewege.
Jean Paul Janssens uit Brugge, Koen euintens uit Blankenberge. Freddy Van Royen uit
Àssebroek. Sonja coethà]s, Dorine Hillewaert, Linda Savels, Os\rafd Van Landeghem,
Erik Vatrdenberghe, Ingrid Vandenberghe, peter Ver.helst en Manc Wittevrongel uit
Zuienkerke, en Miriam Vermeersch uit Nieuwnrunster.

Ontvingen een decoratie voor 25 bloedoiftèn

Rita l.oockaert en Medaid Van Eeghem uit Blankentlerge. Dirk en Luc De Decker, cÍl,b,ert
Strubbe. Godelieve I'ravers en Mlcheline Verheye uit Zuienkerke.

9!!y1!9s!_ss!_9eserelie_y99:_l g-!1ee99ri!e!

Monique Crappe en Fernand Meulebj.ouck uit Brugge. Àgnes Bode en Freddy Decancg
uit ZuÍenkerke.



9!!vi19-99!-999919!19-!99!-9q-!1egg lI!e!
Viviane Swaenepoel uit Blankenberge.

Ontvinq een decoratie voor 80 bloedg.ifien

Henri Talfoen uit Houtave.

!!'i at! r. ir,i

i,i.r. i,_,1 lr.:.r(:ikeD ,.,à}i .:ic I .iri:f t :i :i.is.jl'.:!'rs ili! hl i:,.J.:J§\'ei li.r.t.rr) :r';ri'::: I'l l. i:lir'. il(\:l'l

cr nrii:,a ::!r..ae uiir i:anriii;i), :rri2:-trl'r.i'lio.\:io Lini: illitakirrlelge ar. i lif-:rlir"L-!r :la f..:irr a{' i"
,.iii \iielrÈ:ti\r'tsi:.,::_ na<: een r,$ci e.i:iil.:,rik{'it .

i
w§

§

I

itl

iiÍi b]oe.i kàr: Let lir{èn van eë!'i Íe.ieoiir,s ietlcir?n. «o:l aiLt§ aaL blocdga!.:Í1' l-ii tïkfiu
, e-.js ,,.ai..i!' :i ti3r.
Da,r bi,::,:;sliiarÍ+ cel,t]uÍ'i ia de .-Jelnl]lenl.resah!)atr]. te ?u:..-:i;(el:1"-e op !,+-Lcr-ri' (l3rè:

dinsdr.i 26 jtiyr:i. l',i!S van l.é ior- )l uur

,Ji n.sd::í 2í iiLlr'r1:.:r:!x.:r_ ]]'10 ,.).'rj ii: tr)t 2ll uur:

n1:r':riis,ia.) :6 di:,!:1:itii:Éir !990 \/,i:: l.(i l,rl 21i iliir',

ílNl) 1lï'r GilzIll

i!':i i r,a.,q.ifr <ii: o.l.i.ri s i'í)iià tii.rrl]4:Í: riíiln',:l .,i:rl !-'i'.,ci..ie wi,lz:lalirii--].,r:! r:! iii) d,11ii,: !-rl

..:c .,);:": í>: i- i :: r'l'.,:. t I

:i.1 ,: :1x..a.i:'!J - ,l c'r,,irl .,r 't,,'';
ju-i1: op s-...j:rdàg :5 c:r tÍljt ;Ë .lil,/7
augustus: op woensd4 22 en niet op 15/8

De overige maanden gaat de raadpleging gewoon de derde woensdag door-

Graag vooraf een afspraak vragen bij de verpfeegster: mevrouw Sàmijn - tel. 41-19.35
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SPIRELLO UNISEX
XÀPSALON DA}iES & HEREN

ZONNEBANK + DOUCHE

' è11es èan betèà1bare prijzen
. snel Ie 5e!vice

TEL : o5o/31.61.66
VANDILLE SONJÀ

OostenCse S teeneeg 32, TEETXERKE

è"

§' c)'

V.Z.W. RADIO DOLFIJN
ÍaÖio

Ootttts

KustÍàdlo 1O7,6 FH

BOMMELSTRAAT 3
841I ZUIENKERKE-NIEUWMUNSTER

rEL.í050) 41.18.16

Secretariaat:

Blankenbergsesteenweg 13

80OO Brugge

Tel. (O50) 31.32.33

Uw officiele MITSUBISHI-dealer voor de
Oostkust

GARAGE

Brugsesteènweg, 101, 8410 WENDUiNE
(050) 41 2813



verzekeringen
MICHEL BETREN$WILLEMS

Oostendsesteenweg 92
8411 Zuienkerke - Houtavo
telofdon (0501 3f 97 39

1i/i j bieden U :

- slle verze keringen

- hypothecaire leningen

- en vocral een vellbekve-ne
s ervic e

aaNNEMEBSBEoRTJF ASWEBO
NMMLOZE VENI'IOOTSCHAP

lndustriepark - Drongen 26

9810 GENT

UIT SYMPATHTE

Voor een gezellige avond

in een sfeervol kader

afspraak in

BAR - PUB

" De Schuure,
Oostendse Steenweg 49

841I Meetkerke

Tet.050 I 31 16 06
Open : woe.-don.-yr.-za.-zo. vanaf 19.30 u.

maandag vanaf 14.00 u.



:ai jt [;i'iiljtli!: iX] ii.If Krr)I.iÀr,;i\i.Sjl,tiÀfr],t,t, iit )

Beweren dèt Zui.i(!ri_k"'.uir ii:ia:.i:1'f:ri1i:al rs, r,1i.:iÍ, riaiiJ-Iliiai r,:.a I ,!i. i_l r. .i...,..vaar stel.len drL '... ...-{. . d .,i-,, , I
gebeuren, kan re-(r..ls do.-. veje k.iri:i:,,)rl I s.l.i: hi,,liiiid,nr,jt.iei-
Enke]e janen nés.,:;t r,:t:,: al: I È-:ri;ii <ie t;í:,:.liia2t i-11:j !,ài kilti,a;,.^ en i.::|. ::. 1.:r:: :r.,ri,..:,:,i. r -.r..1Bolderfiof. Maar Jit 't.:ri:f hi ii id.i(,: (k, n.-rski:r:Jr r:i!--i, utit ii,t,l.-:.!:{.i.,oo; i:r.!|1.:!:t:i.
genoegensgeburit_rr ,

De gemeenteschc.1. , .l:a ,:'rt col: kisu!e:_.:,rrd,.r!tir t.,i i,t.:e,.:ij. .,;i e.í..1e !!tS.r .ri..jI] .r,,jti:,,:-.:.r Ifeest binnen de sah<x).l ,rr,r L..ir, ei ir:ai{ nridieir :n siceÍ aie :;iii*:j: ,i1,, :ri. ._.- . .. .. _confefti en andcri .iu.Li'.l iirce3 ar.:i-Jrr., : ii!', ..-., r'iikfr_d l. ...-.... -,.,,.
tríaar ook Vakantiè1'§!1.r1:!èi1Ë ?ri i:r iiet ir:l:ixÍii."r .iii darjÉcl..t;r a...ti.ír , j.-r 1.;i,,d..r :,rr r,.
karnav3: sroes.

D,oze foto toont
duidelijk dat z,:l
in Zuienkerke
reeds kunnen
karnàvaf vieren.
Keizer Rc'ger
omringd door zi'til
"leden" zorgt h:.rr
àfvast voor een
strenge leidlng

De ganse groep
geiraskerden kwaÍr
fier voor deze
foto samen
poseren.

dat op I Íraart de veertigste kleuter ingeschreven \{erd.
dat de open klasnamiddagen door ongeveer hondervijftig ouders en vrjenden
ilier:den bi jgerroond .

dat het op dinsdagvoormiddag zeer druk is op school.
De reeds aktieve leesnroeders voor het derde en vierde feerjaar kregen ver-
sterking van leesmoeders voor het tlveede en sinds kort ook voor het eerste
leerjaar. In een korte tijdfpanne lezen de kinderen nu, onder begeleiding
\.an een volLassene, veèf intenser dàn anders tijdens verschillende leeslesset
dat de school op zondag 6 Írei opnieuw deetneemt aan de jèarlijkse prondel-
màrkt, Oude spullen zijn steeds rrelkom. Zo kunnen \re onze schoolkas l\-at
aandikkèn-
de jaàrlijkse BIN@-avond doorgaèt op vrijdag 29 juni vanaf 19.30 uur.

§
§

IJeetkerke uefd àis prins veiL.);en. ilet ,.:oa6j+.r:::!! ÀJ1l:+lte 1ierii..r=asci: !]jt lin,-l,.1,:!_
Heist, en le "jcrLr"rarl!i,'r')iaj nièii;rrd rtrisjer d:r! ;uq:st ),1o{.nÍ!:.:j.i l.lèi:.il(c)-k!. V,t,:.r.
deze eerste verkiL::,,q iiticl' ?r t,r l1)-rÀj ,-:--:si,er',ir)...f§ai..ía....

;:n.ji:'i,r.'.ri:í§Ë&i':-r-!w ,&rltp§,:ïal4w§
Tn februari ginq er zel.is eiri! lvlutje iiarl:aav;t.lsriealig,Ji:{,ta cit Ra<)!:t aöatlJè:s :_i:ji

9E4E§]=E§9!99!===!=4!§
lieet je: - dat de school sinds enkele \^/eken de hulp en steun heeft van een

"ITIENDENIGING,, bestaënde uit een tiental àktieve leden-



HET BELGISCHE RODE KBUIS

De Rode Kruis-veertiendaagse loopt dit jaar van donderdag 26 april tot en met
zondag 13 mei.

Bij deze gelegenheid worden aan het verkeerskruispunt ,,De Blauwe Toren,,
"RODE KRuls-ze1fk1evers" te koop aangeboden.

TONEEL TE ZUIENKERKE

De twee zuienkerkse toneelgezelschappn brachten weer wèt humor op de planken
van De Bommel en van de Zuienkerkse Sportzaal.

De Bommelàars speelden het stuk "Daar gaat de bruid", een klucht in trlee bedrijven
van Ray cooney en John Chapnan onder de regie van Marc Braet.
De spelers voor dit geslaagde fachsucces wàren Tini Larbrisseau, Bernard Lucker,
Martine Vandenbussche, Benedict Missauft, Frieda I,lalgraeve, Ilieke Marrànnes, Paul
Emoer en Dan.LeI Miss.Lden.

\
,'l

]

\)

Li
/'

DE Mi4,ELÀÀRS

Theater Kleiem had dit jaar voor het stuk "Vader heeft een bok geschoten" gekozen,
van de hand van Homan Free en F. Drost. Dit is een klucht in drie bedrijven,
opgevoerd onder regie van mevrouw K. ouintens.
Deze groep spelers. die de zaal eveneens deden schateren, bestand uit Hubert
vandeh,alle, Àgnes Bode. Christianne Deklerck, Yolande Stubbe, Johan Vanbesien,
Philippe Demerrisse. Jenny coethals, I{rl]y Proot, Ruciy Deschàcht en Nico]e
Vandènbossche.

Beide gezelschappen speelden meer dan voortreffelilk en hadden elk een zeer mooi
decor opgebourd.



|t..

HET GMI§CHÀP VÀN TEÀTM KLEIEI.'

PÀROCHIE SINI it,IC],lEL ZUIE,.IKERXE - MEDmELINGm.I

- vrlJq!c-3-r9i-I99q' BREUGIIELÀ\rOIID ten voordefe van de Parochiale tierken (o-à- de
processie) en viering van Zuster coretti. 25 jaar verantwoorde-
lijk voor de missiewerking op de perochies Sint t4ichiel zuien-
kerke en Sint Bartholomeus Nieuwmunster.
Kaarten voor deelname aan deze feestavond ziin te verkriiqen' blj de Zusters van de H, Vincentius, Nieuwe steënweg 96 - te1-
41.13.94 en bij Willy proot, Nieurre steenweg ?9 - tel. 41.61,99

- ?9!qeg_?l_I9l_1990: on 10 uur - EmsIE ctx{MrrNrE
- y9II1!9: zatetdag 2 juni om 17 ur.l]l - (vormheer: Kanunnik Wilfried D,irmon )

- Bl99!!lg9_q9ry!!ie: zondas 3 juni (pinksteren)
- !I9S9E!19_y{,_!g!_4l19Ilgil i9!!9_ §e!!rle!l: Tondas r7 jun,

Noteer afvast in uw agenda en houdt die dagen vrij voor deze parochiale gebeurtenissen!

OPENINGSTJREN GEMEEI{IEHUIS

Het gemeentehuis za1 gesfoten
maandag 16 april
dinsdag I mei
donderdag 24 mei
maandag 4 juni

zijn op volgende feestdagen.
2de Pasen
feest van de arbeid
O. H. Hemelvaart
2de Pinksteren

EVENTJES LÀC:IJEN

"Amai Charel" zegt touis op straat. ,,tiat zijt ge veranderd. Ik herken U a1leen aan
de paraplu die ik vorig jaàr bij U heb laten staan,,.

I



SPEELPLElNWERKlNG "DE PLOETERS"

cedurende de vakantie vàn 2 juli tot en met 31 augustus 1990 irordt voor de opvang
gezorgd van de kinderen tussen 3 tot 12 jaar (uitgezorderd op woensdag f5 augustus).
PRIJS: 50 frank per kind - 160 frank voor 3 kinderen en meer.

Tedere dag wordt elk kind opnieuw ingeschreven.
2 drankjes (cola, llÍïonade, chocolademelk, spa) zijn in de prijs inbegrepen.

OPVANG: CjeÍneenteschool te Zuienkerke, vanàf 7u30 tot 9 uur.
Sportcentrum te Meetkerke. vanaf 9 uur.

VERmEK: met de bus om 9u15 (Meetkerke).

OI\ITHAAL: cemeenteschool te Zuienkerke, vanaf 17 uur tot 17 u 30.
Sportcentrum te Meetkerke. vanaf 16u30 tot 16u45.
Celieve de kinderen niet àf te halen zonder de begeleidsters te verwittigen.

MIDDAGMAÀL: lunchpakket neebrengen.

SPEELKLEDU: Doe het kind ktedij aàn die tegen een stootje kan. Verloren kledij kan
altijd op het speelpleln opgevraagd worden, of nà de vakantie op het
gemeentehuis. C.enaamtekende kledingstukken ziJn geÍnakkeli jker terug te
bezorgen.

Er is eeo verzekering afgesloten voor burgerlijke aansprakelijkheid en
Ilchamelijke onqevallen. Bil ongeval of verwondingen worden de
nodige maatregelen genomen en de ouders meteen verwittigd. De verzekering
geldt niet voor verloren of gebroken uurwerken, briuen, kledlj.

+l-r].+l-.++-]-+i.-].]-]-F].]-l-+

VERZEKERING:

IIET SPEELPLEIN

Als je bij een dienst werkt die ondersteuning en dienstverlening biedt aan
speelpleinwerkingen is het altijd plezant als de zomer aanbreekt. Speelpleinen zijn
dan vreselijk druk in de \reer en wij gaan ze es allemaaf opzoeken, een bezoekie
brengen.
Zo was ik ook op een mooie zonerdag op weg naar Zuienkerke. Ik was er nooit
eerder geweest en op mijn papier stond ,, SEEelp1ein van Zuienkerke,,. Ik
veronderstelde dus dàt het speelpleiD van Zuienkerke ook in Zuienkerke 1ag,
maar dàt r^ras nu net eveo verkeerd gedacht...
Meetkerke! Daar Íncest ik zijn (dank aan de mensen die mil dat zo schoon

:. hebben uitgelegd) .
En jawel. Meetkerke naderend zag ik a1 vlug het speelplein liggen.
Wat Ínij direkt opviel toed ik op het plei.n kwam was de gezellige sfeer, a]Ies
gaat er heel qemoedelijk aan toe. Kinderen vinden er goed hun draai, blijkbaar
krijgen ze de kaiJecht voluit te spelen en te ravotten.
Ik zag kinderen kempen en hutten LDuwen, met de fiets roddcrossen, gezellig
in de schadui"/ zitten, elkaar p]agen,... Kortor, kinderen die een ongestoorde
en gezellige vakantie beleefden.
Speelpleinen die daario sfagen zijn speelpleinen met mensen die achter hun
zaak staan, die weten wat kinderen belangrijk vinden.
Zo'n speelpleineo moeten we in de gated houden ( ze zijn niet zo heel dik gezaaid)
omdat ze de garantie bieden voor een fijné vakantie.
Hopelijk mag Meetkerke ncxq vele jaren het oergezellig plein zijn dat het nu is.
Aan alle mensen die de werking helpen dragen zeg ik: een dikke proficiat.

(-*.:P'
ru:dhrut,-

Peter Dekeyser
Stafmedewerker
Nationaal Diensten- en Onderzoeks-
centrum voor het Spelende Kind
Spastraat 32
1040 Brussel.

t) .x
r -ayl
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Plezier Inet
Vakantiegenoegens Zuienkerke

Beste Dansliefhebbers uit Zuienkerke

vakèntiegenoegens pakt opnieuw uit met een reeks danslessen voor het eerstè en
het tlreede jàar.
§ie geinteresseerd is kan met de groep ken is maken op onze oefenèvonden die
georganiseerd wordeD in het sportcentrum te Meetkerke op zàterdàg 14 april om

20 uur, zàterdag 5 mei om 20 uur en op zaterdag 30 juni om 20 uur,
lnlichtingen bij Àlfons Decloedt, tel. o50/ 412689

. Marie Therese Va, Dille, tel. 05O/32OO12
IEDER.EEN ÍS hELKO}I.

Àfvaart van de l,esse

op 2 september zou vakartiegeno€qens zuienkerke een reis nillen
a]le sportieve Zuienkerkenèars de kans te geven hun krachten te
uilde water vèn de lesse.
t{ij l-r.rnnen dit slechts orgàniseren indien er voldoende interesse
Dèarom vragen wij aue geinteresseerden kontakt op te nemen met
te], 050/413562.

is.
Romain Van Be1]e,

PR]IEUR IN BEI,GIE

op zandag 22/o4/9A om 14u30 heeft de bevolking
\,an Zulenkerke "als eerste in Be]gie"Ce mcge-
lijkheid kennis te rr,aken met een va.riante op
de SST of super snelle trein,

Belrust van de overbelàsting van het milieu door het sPoor-en B'egverkeer en de enoríre
orteigeningen die dèàrbij gepaard gaan (àanlq ssT of nieu6€ autosnel!,regen ) .
Oi die toenemeDde verkeersstroom in goede banen te leiden biedt ons dit nieure vervoer-
middel de oplossing. c,eschikt om zo\re] op sFDren a1s op de ger.'one Negen te rijden aan
de fdàstische snelheid van 585 neter per minuut. Vakantiegenoegens zuienkerke is
er iD geslàagd een exclusief kontrakt af te sluiten Ír€t de z.S.M. (Zuienkerkse Spoor-
wegTnàatschèppij ) eD zo voor een gedeefte van de bevolking de mogelijkheid te bieden
een eerste rit te maken met de nieul,e trein. C,pgepast, beperkt tot max. 50 personen.
De eerste stàtioriràef, mevr. KràDer za1 om 14.30 stipt èan de gemeenteschool te zuien-
kere, wearm na onteigening door de gemeente nèast het nieure stadhuis ook een nieuÍ,
station "Zuienkerke CeDtrèàI" zal opgericht lrorden, de toelatinq tot vertrek gegeven.
Het reeds spcièal opgeleide treinpersoneel zè1 rèken over de veiligbeid van de
reizigers.
h'e ]àten Zuienkerke àchter ons ]iggen èrr neriren ]àngs het kènaal Blankenberge-Brugge
de richting naàr NieuLÍLrnster waar een eerste halte voorzien is, Na een halte van
3/4 uur zetten rre de reis verder naèr Houtave- Maar opgepast, nu za1 de trein zijn
maximum snelheid halen en worden de heren ge\'raagd hun jàssen dicht te doen, de dames
hun hceden en rokken te beveiligen. Ook te Houtave is er een halte voorzien. ile ver-
\,olgenonze lreg naar Leetkerke en juist over het kènàa] is er een nieuwe halte voorzien
liaàr ons een derde verfrissing wacht, daar rordt dè, ook het lunchPakket èàngesproken,
Naardoor de hàlte hier iets laiger kÀn duren. Na Meetkerke rei zen we verder naèr
zuienkerke wèèr onze terminus is, waa! ons een vierde verfrissiDg wordt aèngeboden.
Onze trein vertrekt terug nàar zijn stelplaàts en wij kun en er verder nog een gezel-
lige è!,ond vèn màken.
liat kost ons dit:
'bein - 4 verfrjssingen - lunchpakket en veel plezier

kj-nd. (-12j) leden 2A0 fr. niet leden 300 fr.
volr. leden 25o fr. niet leden :50 fr.

h'el inschrijven en dit tot 15/04/90 of tot èlle plaètsen volzet zijn.
Bij Romàin van Bel]e, NieuNe Steenlreg 106, te]. 050/413562/

INSCHR TJVlNGSSIROOX

sc|njíl ir ',x,r de 'Boenel' 'lrein-lt.tlrt \.an \ alanlregen cnege ns
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fliel ld
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Wie neemt deel

aan de

l4de POLDERTROFEE

24-25-26en27MEI

IN CÀFE BOLDERSHOF

r990

70.000 ERÀNK pR ZEN voor ploegen van 3 deelnemers. (men kan ook individueel
deefnemen)

Gezien het grote aantal
dus inschrijven vóór 13

deelnemers wordt er op een vastgestefd uur gebold,
!ÍEI bij VERSCIIEURE CÀRIOS (tel. 050/4I.20.9't)

I':ieuwe steenr,reg:S, 8411 Zuienkerke

De derde leeftijd krljgt de kans te bol]en op dinsdag 22 nei om 17 uur.
De jeugd bolt op woensdagnamiddaq 23 rEi.
Er is een afzonderlijk kampioenschap voor de ,, zuienkerkenaars ,,-

IEDME DEELNEMM - DELNIEMSTR O§III/ÀNGI
EB| PR.ÀCIIIIG 1I{EEKLE:I]RIG ÀÀNDENKtrV

Zorg dàt je er ook bij bent I

De inrichters denken langs deze weg de talrijke sponsors die meehelpen tot het
sukse5 van hun inrichting.

e TENNISCLUB POLDERIYIND - B.GJ,G. - ZUIENKËRKE

GEZINS S PORTF E DERATI E B.G J.C.

tetutbteneiturt op ltct

.". Zoals woeger besÍaaÍ er eet individuele lidkaart (400 F), met mogelijkheid om eenteÍëit af te lutre aa l00 F per at. MeD speek tegeti gelijk"wetke ,"f",ip"t",

Bovendien is er een i divitluele abonnenentskaan (1.750 F) irtgevoerd, waardoor de
tennisspelet voor zíclzelÍ vijgesteld is van verdere tetoti,ig b4 neía\ïuret va,t een teffein.
De tege speler betoah ddr ete tueel 50 F (irtdíer clie spàeizey oik uict is vríjgesteLl vanvcttlre b«nling).

Nog een 
_artdere 

mogelijktteíd is de abonnernentskaart voor het ge:.in (3.500 F) : metrkrijgt eet wekeliks vast uur, w{turop voor tle rcst vau hct jaar ,lii'rr'r), 
^o", 

*ont",
lala.lq qok de regenspetu iet, ook gee 50 F1, en boveidiet, tr""1r 

"tt, 
gezí stid eenir.lividltele dbo eme tskaort, waarcloàr zij, miti de nodige ,"rr^oiir,-rày vrij kuntrcn

tl/ic tctst itrschrijli, hceÍt cest recht op lc kcuze rnn lrct ult! uur..fot ciklc tn(utlkrijgctr lc houdcrs t,.n acn r\t\t rtu, 
"rtn ,orig iuur, ,onrk"u, ,oo, ,,!i, ,,rul. Itct *r,,rt ,,r rt,,.,op urttt strcl Íc ziju ur dcsturtls telefottisch ii ic scthjvcn bij LÍur.rct \kr,,,it,,,,.:. td. l l _j t.3l .

TenrisclLtb Pol.dentind B.G.J.G. maakt gebruik van
rccrcotiedomei Poldenrittd in Zuienkerke.



BROOD EN BANKTTBAKKEzuJ

KEERSEBILCK M.
DoRPSpLEtr'l 1 DUDZELE - rEL. 050/59.9t.88
m.n bèstcll 3!n huis

Bouwondememilg

J. LUCKER
Bie2èníraat { - 84Il Meeikerko

Tel. 32 09 69

N I E UWBOU'd

VERBCUI.]INGEN

DÀKWE RKE N

RESTÀURÀTIES

e LIERMAN
HOUT . MIXÍE HOUT/ALUMINIU[It . PVC

WEFKPLAATSEN ÉN BUAEEL :

Do.pweg 30-32

8411 MÉEÍKERKE-ZUIENKEHKE

Telefoon (O5O) 31 49 44

ÀLGEI{ENE VOEDING

KÀÀS, CHÀRCUTERIE
GROENTEN, FRUIT,
BROOD EN GEAAK
KRÀNTEN EN AIJDSCITRIFTEN
ÀLGEUENE HUISHOUDÀRTIKELEN
SCHOOLGERIEA EN TENSKÀÀRTEN
GEBOORTEGESCITENKEN
SPEELGOED

\/.:)
r(-1
\-/

OFPTCIEEL LOTTO VÀLIDERINGSCENTRUII
validering vrj.jdag tot 12 u.

DEPOT OUICI( SEOP
voor 9u. gebracht is de
votgende mo.gèn kIààr

F. Desoete
Ínestkuikens met
exLrà brede
bors te n
te koop vanaf
4 weken

OoslendesleenaeE 75
611i Houiave-Zuienke.ke
6 05031.94 83

Iedere 3 màaDden qràtis versprerd
in alle b'lsn van Grool-Zuienkerke

'IIET POI-,DERI(BÀNTJE'
mer al her nEuE dàt U aanbelanqli

InÍormatie orer en uil Gr@l-ZuieDke.te
OoniacIadles:,HET POI,DERKMNTJE"

NèÍkíràal l?, 8,lll zlièntèrke
TèL 050/{1.13.55

,*e;àffi
;"



BVBA CORN, VAN LOOCKE
BARON R UZ ETTELAÀN

832O ER UGGE

TEL , a5o/35.'7O.'7O

Onze verteqenwoordiqer te ZUIENKERKE : Gilbert PRoVOOST
Àsses traàt 4
TÈ.L I O50/41.39.92

Vl oei bàre brandstoffen : màzout,
diesel i be nzi ne

Ot iën en ve tten
Houtbeschernringsprodukten ÍVÀLIROLí

1'72

ESES
XlAl,lTErl0rENST OOSTENDE

Slàdhuis, ? v€Ídieping
8400 oosrENDE
Tel. (059)80'3}3.01

sTttl(IL[llr0pzuff§

Beter
met de bank

van hier.

l_lleÍ leven en werken
HreÍgroeen. opgroeen. bouweo aan detoekomsi
omdal hreÍ nog toekomí rs

Me1 een íerke bank dre hrer haaí worlels heeh
Met een gíoolbank dre hrer mel u
van elk obrlakeleen nEuwe oveÍwrnnrng mèakl
Met de Kred€lbank. de bank van hieÍ.

B.V.B.A. AannemersbedriiÍ
RONNY DEMEULEMEESTEB

Grond. èn wègeniswè*e.
albeak. eh tialètings,e ën

Aànleooen tan opntten, pattinqs e. lerassen n t.sseJ.n.
lègels, d.tleh, ptatines. betonkeiad, dó2ài:ok-..

Leveteh vrn àanvuth^gs9toÀ.t, 2and en teetaade
Leveteh en ptaàtsen ran .itafrés è. sepriekianls

Ooslèndse.l.ènw.9 7l
A'1I ZI,'IENKEFKÉ.hOUTAVC

. BÍW423 214 66r
Í.1- (050) 315713

riobllolooh (0rI 70 o0 30

(

De Lekkerbek
Ruily óemeulemeesrcr

Driftweg 10- 84Il lvend.uíne - De Haan- (050) 41 12 18

Restauranl gans het jaaÍ.open.
Spe.ialiteit van kÍeefr en vis.

Tijdens d. siDler grsloten op ro.nsdagatond., dondcrdag.
RAc^arie !.".n\t.

TEI'IB J

(o5o) 3'Í oe 83 l



'IÏI]UDMGSE VOEr'rLL-HT VÀN Blt:iít}it I ( tl

Op 5 n\l 5 uEI

De :VeeCàaqse \roettocht vàn Blànkenberqe viert dit taàr-zijn 21 ste verjaardag.
tsescheiden begonnen met ca. 500 uandelèars is de:e wèn.ieltocht tf,ènsuitg.jroeidtot e-.n internaticnale l-,aDFrening van om en bij de S.000 cleelner,rers, met een uit_strali,ig tot ver buiten onze oLerzen.
U kunt kiezen tussen een aÍstand van 43 ktd, 24 km en g km FEr dag. De staÍtp]èatsis op de Grote Vèrkt vanaf I uur, en U lÍ,oet terug zijn ààn de Grote yarkt tenlaatste om 18 uw-.
\ioor de twee wandeldagen betaalt U 150 fr. bij voorinschrijving en 2OO fr. de dagzelf. rndien U slechts één dag witt meewandelen betèalt U iOO ir. Ce dèo zetf_
U kunt zich uschrijven in het v.v.V.-kantoor te Blarkent,erge vanàf f .aril tot
en met 4 mei. U kan ook inschrijven door olerschrijving op iekening4T2_}OS:eOt_:+
'lT,reeCaegse \ioettocht" tegell uiterlijk 2'l april oÍ door hèt toesturen van een
"gekrLriste check" o.der geslor_en brieíomslag gericht aan Toon Laroote, De 11.;xdelàar
17 te 8370 Blankenberge.

tiarrdelaars, zol^'e1 jorig èls oud, en schooljeugd vàn Zuienkerke, \,or.ién ock rErriacht
aan de sta.rt vàn deze voettocht. C,e]ieve op de inschrijvinqskèart ,,sportraad
Zuienkerke" ln te !.ullen a]s club.
De 2-Caagse rèn Blankenberge biedt leel meer dan alleen nààr uÀndefen I

-Zol",el op zater:dag als op zondàg ontvangen àlle deelneÍrers verschillende \erfris_
singen en versnaperingen larrgs het patrco'rrs.

- ZoNel op zèterdag als op zondag $or.dt er cp de kon,Lroleposten
door diverse muziekgroepjes en fànfares. \,araf 15 u. uoiden deIijk ingehèald vanaf de feesttent.

airir:'rat ie gebrÀcht
rn;:rCelèars feeste-

- De l\'eedaàgse is zeer gezinsvrjendeli jk: zo is er op 2ono.ag roor het I kn_parcoLrs
een gratis bocttochtle oler de havengeuf; op een bepaalde ior..rolepost roràeo dekinderen geschminkt: op de crote Mèrkt staat er een sprinjkasteei voor de aller-kleinsten.

- Op zat-èrdag js er een giaatis bezoek àan de toren \)an Llssewece, \ an[aar je cènpràch'tg Éà1oràra o.er h€t fdrkoers -ebt.

- Ëen zingenCe groep rititairen van de School voor Onderofficieren van Zedet.,em
-qtèpt tlree Cagen mee làngs het 24 ka_parkoers.

- Cp zaterdagavond gaat e! een groots verbroedel j ngsfeest door in zaal ,t lrit pàard
te Blankenberge.

- De zondèg op de etappehoofdplaats te Zuienkerke is er een prondelrarkt; je kaner ook kerrnis r,èken met oude Vlaarxse anbachten, zoàls een ichaapscheerdei, eentou\,dlaaier, een r,ofka:nmer, een mandenvlechter, een smid, enz,..
Àlleen al loor $àt Zuienkerke te bieden heeft, is het de mceite u.àard om lxee te
r;anCel en l

EV]'NIJES LÀCHEN
Een Íóeder stèat sainen met haàr oudste zoontje \,àn zes bij hàÀr huilende baby.'iiat moet ik doen, hij blijft maar r,Énen,, zegt ze. taàarop haar zoontje: ,,Heb jeer ;n de kliniek geen h-ndleiding bij qekregèn mèma ?,,.
T,'ee jongens keren van school terug: ,,j\rèt gaan,re vanalond doen ?,,\,rèègt de eerste.IiaÀrop de andér-e: ,Ik gooi een muntstr.rk in de ]ucht. AIs het kop is gaai re da,rsen,is het munt, Can gaan L,e naàr de bjoscoop. :n blijft irij op zijn kani staan, dan gaan

I

:

i



DE GEMEENTESCHOOL

I.íELDT

Deelname met een uitgebreide stand op de jaarlijkse

PRONDELT{ÀRKT
op 6 IIEi a-s.

f Kom, kijk, kies en ... koop één van de vele antieke
f voorwerpen die de school hoopt te verkopen ten voordele

f van de schoolse aktiviteiten.

Één week later, nl. op ZO,IDÀG 13 MEI

vanaf 14 uur:

9B99T§_§9!99_1 E99§T
met o.a. - een zevental volksspeled voor de kinderen

waalaan waardevolle prijzen verbonden zijn
- een gratis bauonwedstrijd

- spelen voor volwassenen

natuurlijk het optreden van de kindelen !

**
ï De klnderen en de leerkràchten dénken bij voorbaat alle Í
; Íijdc schcnkers. Bii het opru.LFen van uw zolder of bi ide Ii
l "grote ku.is" vindt u n@ wel [,ra t : i

en-..
Doorlopend: - een raadspel f

- een drankje en muziek vàn Wimpie i
- een tentoonstelling "Oud-Zuienkerk.,, i

Het rrordt een reuzefestijn waarover noCl veel en larg za-I Í
nagepraàt torden !!t i

* On het schooljaar af te ronden richl de school voor de vilfde
+ keer een

t REUZE BINGO-ÀVOND i
i in, op vrijdag 29 juni a.s- i
Í Vanàf 19.30 uur zullen velen hun kàns !./agen om één van de ;
f vele prijzen in de wàcht te slep\en. ï*,.
+ wie er \rroeger bij was. I
Í I.aL deze avond n_iet voorbijgààn ! Í

rr*rr*.Èi



rt cÍ itz r / o r 1 c t r k,r/o t,/c t'

Zaterdag 14 april om 20 uur in Sportcentrum I'leetkerke: Dansen nret vakantiegenoegens

Zandaq 22 aprilr Boemeltre-in - Vakantiegenoegens ' Zie elders in het f'rantje.

Zondag 29 aprit: 13 de Voettocht door de Meetkerkse Moeren.

\Trijdag 4 mei: Kaas en Ereughefavond, ten voordele vàJl de Parochiale Í\rerken

ZàtefqCA ! Igl om 20 uur: in Sportcèntna lleetkerke: Dansen met Vàkant iegenoegens.

zondag 6 mei: varaf 10 uur Prondelmarkt en Oude ÀÍÈachten naar aanleiding van de
T,^/eedaagse Voettocht.

Zondag 13 mei: schoolfeest van de Gemeenteliike Basisschool te zuienkerkë - zie verder
in het Polderkrantje.

24.25, 26 en 27 mei : 14 de Poldertrofee in café Boldershof.

Zorrdàq 27 .I,eír Gn 10 uur. H. Mls met eerste CoÍr,'nunie.

zondàq 27 ri.etr Jaarlijkse bedevaart der B1ànkenbergse Vissers.

Ommegang naar Kapelletjes en jaarlijkse Maria-Viering;

Zaterdag 2 juni en zondag 3 juni: Vorming en Plechtige Comrnunie.

zondag 17 juni: na de hoogmis Heilige sakranentsprocessie.

lvlaandag 18 juni om 14 uur in de cèfetaria van de gemeenteschool - Feestvergadering
K.V.L.V. zuienkerke

Zaterdàq 23 juni en zondag 24 juniL . voetbàltornooi in het Sportcèntrum te Meetkerke

Dinsdàg 26 juni vanaf 16 uur tot 20 uur: bloedinzeneling van het Rode Kruis in de
gemeenteschool te zuienkerke.

Vrijdèq 29 juni : in de gemeenteschool Zr.rienkerke: BINGO-avond

Zàterdag 30 juni : om 20 uur : oefenavond darsen vakantiegenoegens Sportcentrum
. l.leetkerke

zandaq 22 jnljL : lnternationafe wielervredstrijd voor liefhebbers

Tot zover deze

enz. naar ons

aktiviteitenkalender.
oD voor 1 JIINI 1990 ! !

stuur ook uw aktiviteiten , informaties, weetjes

ij publiceren het gratis I

VOE'ItsÀLTORIICOI

Het jaàrlijkse tkeedaagse voetbaltornooi, gesponsord door het gemeentebestuur en de
sportraàd, heeft dit jaar plaats op zaterdèg 23 en zondag 24 juni op de pleinen vàn
het sportcentrum te Meetkerke. De eerste dag !,/orden vanaf 9uur tot 20 uur klassements-
\redstrijden gespeeld. 's Ànderendaàgs \^,ordt er voor de prljzen en voor de L'eker geknokt

Clrk de irijkploegen uit onze gemeente komen op zondag 24 juni aan bod.
Het zuienkerkse onderonsje wordt gespeeld met 4 ploegen, zoals vorig jaar.
De verantwoordelijken van de wijkploegen h'orden nu reeds verzocht kontakt op te nemen

met de schepen van sport. (9. cr.:ypers, Dorpweg 24, tel - 32.00.12\

Het eantal inschrijvingen is bePrkt!
op deze beide dagen heerst er te Meetkerke een famillale sfeer en iedereen is er
van hërte lrelkom M



ÀÀNDÀCHT ! ! !

GRÀTIS FIETSENUERKTNG

0 te Ztiienkerke tot 25 april: iedeie noensdqnàÍdddag van
1à130 tot 16u30 in de rrerkpfaats van
de lEchnische Dienst

0 te I'leetkerke van 2 mei tot 27 juni: iedere rpensdag van 9 u tot
12 u en van 12u30 tot f6 u in het
Sportcentrun

0 te Nieurimusnter van I

0 te Houtave van 4 jufi tot 29 au$Etus: iedere Í,oensdag van 9 u tot
12 u en van 12u30 tot I6u in de
school, Pastoriestraat.

augustus tot 26 septeí'.È,er: iÈleie $oensdag
van 9 u tot 12 u en vàn l2u3o tbt l6u
in "De BoíI[rleI,,

MELDI]IGSK.\ÀRT

Het qeb€ur t maar aI te vàak dat er iets defekt oE beschadigd is. om diÈ op een ietwat
vluggere manier op te lossen, j.s hier de meldingskaart. Kortorí : wanneer bij u in de
omlrek iets beschad-igd of defekt j.s, kni.p dèn het onCerstaénde uit, lrrl het duidelijk
ec volleCig in eI1 stuur het op oààr het geneentebes tuur, Keakstràat L7.
vocr dring..nde gevallen kan u ook belleo naar de technisch.e diensE i 4!.75.7? ei_, di"l
v:In I uui tot 12 uu! en van 13 uur tot 16!130. Bij defekt van de verlichtróg.
geliev3 de juiste plaats te omschrijven.' Dank bij voorbaaÈ !

0 wegdèk beschèdigd
0 openbère verlichÈing deÉekt

plàats:

0
0
0
0
0
0

rioLen verstogt
voeipadëo herstellen
onCea:houd plàntsoen gei.,ens t
ruioen g:achEen

OPSPCREV E\I LO.i\! I SAE!
vÀ! lt:RacRc$J LaÀE\ rN

LErOtfrcE\l cr.DER rRL(

Pteclesè tót3lis:ri. ei.
he. lek -!or o^p j l0 cm

nau*heu.ig, .. het btoot-
leBsen e.vin. met een

mi n im!ft aJn schrde

@
Ylaams

Le[rzoelr..Bedrijf
III., SPORE! OP, LTV L(].CGIETR HERSTELT.

Ee. tmenecrting i u s s . . 3 p e c i . ! I i t . n kJa
de klcnr all... mrrr voo.deel biede..

Kl intcatr.rr 6, 8tl I Zu r Ési n€
Tèr : 050 / 3l. t t. t3

NÀÀY:

ÀDRE-S:



H À N D5 L IN:

zaaizaden, pl an tgoed t
bloembolleni
mest- en s proei s tof fen;
potgrond en turf i
broeikassen, serres, tunne 1s;

dlverse tu l ngereed schè ppe n i
grasmachlnes, zl tmaa I ers ,
tuinfrezen, mo tocu l toren t
bosnaalers, ke ttl ngzàgen i

dtiinlk rnnr«tnlternrs
Blankenberqse Steenweg 31

8411 ZUI ENKERXE

lË,L I O5O/ 41.42.63

barbecues ÍWtBERÍ'

een gans gamma tui nmeube l en i

tuinspelen r schommels, 91i jbanant
hangmatten, basketbal l. t
badminton, tràmpo11ne' 90al i

l adders "soLIDE" (met qarantie)i
eigen constructies op aènvraèg;

l and- en tu l nbouwtrak toren
+ mater i a 1en.

EIGEN NÀVERKOOPDlENST

Een Miele koopt u voor jaren,

daarkuntuddsbeter 
'

even ru$ig over praten,

I'I I ELE SPECIÀÀLZÀÀK

brlsge steenreg 55
8370 Bl ànkenbe!9è
o50.4I.I1. O5

Er is geen betere
-tecnische dienst
-origlbere onderdelen

§z
Nieuwe steenweg 17,

eric von renïerghem
b in n enh u isorch itect

841I Zuienkerke Tel. 05Ct/41

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

grond§erken
leveren vàn teèlaarde

s teens l ag
slerqrlnt

Tel (050) 41 23 3?

3411 ZUTENXÉàKENaeuwe Sleenweg 114



ÀBDIJHOEVE TER DOEST

met de
MONUMENTALE SCHIruR
uit de XIIIe eeuw
iets enigs in Europa

Specialiteit van alle zeevruchten
en rtviervis.

Het bekend rrbstuk "Ter Doest"
oP houtvuur,

Speciale bereidingen van paling.

Domein
Terras &.zalen
Parking

LISSEWEGE
Ter Doeststraat 4
8380 Brugge
050/54 40 82

Wuf
tt'Wts 

ffiuegf t'

Iules Dendooven en Zonen


