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'// wo1t'a/ YLlo/'6J'
ZUIENIGRKE. januari 1990

Waarde medeburgers,

Het za1 u allicht niet ontgaan zijn, dat wij het laatste decennium
van de twintiqste eeuw instappen : met vefe goeie moed, in een gelukkige stem,ning,
en met een ijzersterke gezondheid; alleÍnaal zaken die ik u voor 1990 en volgende
jaren van haite toewens.

1989 za1 de geschiedenis ingaan als een merkwaardig jàar : de
onderdrukking van de vrijheidsdrang in China, de omverNerping van het Ijzeren Gordiin
en de kormunistiscbe diktatuur in Hongariie, Po]en, de DDR. Bulgarije, Tjechosfovakije
èn Roemenië. De volgende maaoden worden bepalend voor de consolidatie van dat
demokratisch streven. van de ontspanning tussen oost en west en van de ontwapening.
Nu de Sovjets en het warschaupact niet noodzaketiik de erfvijanden meer hoeven te
zijn van de v.s. en de Nato, za1 veel geld klrnnen vrijkomen voor de ontu'ikkel ing
van Rusfand, Oost-Eur.opa en de landen van de Derde wereld, zodat dagefijkse
T.v.-beelden van stervende en ondervoede kinderen, vàn oorfogvoerende drugbaronnen
en van zieltogende dictators tot het verleden gaàn behoren.

1989 was ook bet jaar vàn die heertijke lente, die zafige zomer
en het prachtige najaar. Ik hoop alvast op optinistische weerÍnannen die ons zonnige
bogedruktoestanden voorspellen, met nu eD den een noodzakelijk vlaagje regen daar
waar het moet.

Voor u. waarde medeburgers, heb ik goed nieuws : doordat de staat
de belastingen uit arbeid heeft verminderd, en doordat de gemeentebelastingen
ongewijzigd zijn gebleven, za1 de gemeente heel wàt minder inkoÍnsten vell erven. Geld
daa u uiteraard in uw beurs kunt houden en vool andere dingen bestemÍnen. C.eniet
alvast voor 1990 vàn dit gelukkig persPktief. want niemand kan voorsPellen \,/at de
toekomst ons brengt . . .

Mij rest noq, u te danken voor het gestelde vertrouwen, en u
namens de leden van de gemeenteraad en schepencollege een voorspoedig 1990 te wensen.

IJw burgemeester
cerard De Vlieghere

"Het Polderkrantje" irordt uitgegeven door het College van Burqemeester en schepenen.

Verantwoordelijke ultgever : Gerard De vfieghere
Lindenhof 20
8411 ZU]ENKERKE

ons adres : "Het Polderikrantje"
Kerkstraat 71
84],1 ZUTENKERKE
TEL r 050/41.13.55

Het volgende Polderkrantje verschijnt omstreeks 15 april 1990. Uiterste inzenddatum
(voor o,a. àrtikels en aktiviteiten) : I MÀÀRT 1990 !
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NUTTICE TELEFMNNUMMERS

RIJKSWÀCII (Blankenberge)

BRÀNDWEER (De HAAN )

EBES (Blankenberge )

GEMEENTEBESTUI,R ZUIENKERKE

TECHNISCHE DIENST

1I{TERCOM/ GASELWEST

HOOFD\,'ELDWACHTER .]. DECLOEDT

101 of 4I.10.05
100 of 41.20.20

41.79.33 oÍ 4l-19 -34
nà diensturen : 059/80.33.01

059 /23 -s6.O 7

nà diensturen | 056/36.92.|L

41. r3.55
privé:3I.84,07
41. 13. 5 5

4r.15.7'7

uir de gennenteraar/
De gemeenterààd kwam bijeen op 6 november 1989 om te beginnen met een uitgebreide reeks
benoemingen in de gemeentelijke basisschool. De heer Philippe Roose en mej. Lieve
LeenknecÀt weralen aangesteld om de kleuters te begeleiden. Mevr. Michèle Denys
enmej. tÉsirée Vande Vyvere zijn voor het lopende schooljaar aangeduid a1s onder-
wijzeres. teluijl de heer Dirk Content bijzondere leermeester zedeoleer wordt. Tot
slot zag de heer André Vande casteele 21jn uren voor godsdienst opgetrokken vàn
5 naar 10.

Tijdens de openbare zitting werd beslist op eis vèn stedebouw een zadeldak te pfaatsen
op de te bouwen gemeentelijke werkplaats (totale kostprijs geraafld op I.775.423 ft.
+ BTtll). ook wordt de technische dienst uitgerust met een houtbei.Terkingsmechine
( 150.000 fr. ).
Voor de T.V.-kijkers dÍe nog niet aangesloten zijn op de kabel was er goed nieuws :

de gemeente legt op de 31.000 fr. die T-v. west geeft per aangesloten kabelabonnee
nog eens 30.000 fr. als toetage bovenop, zodat het totaal op 61.000 fr. komt.

De zitting eindigde met een feestelijke noot, want de heer Hubert Bonte, O-C.M.W.-
sekretaris, kreeg de Burgerlijke Medailfe lste Klasse opgespeld o.a.v. 25 jaar trour'íe
diehst. op de foto hieronder herkennen wij de heer en mevrouw Bonte omringd door de
I àfea van d" gcme.ntera3ad.



op 21 december r.raren de raadsleden nognaals bijeen om belastingen en toelagen vast
te stellen. Burgemeester Gerard De vlieghere was \negens ziekte verontschuldigd ,

zodet eerste Schepen Henri Cxypers het voorzitterschap waàrnam.

À]Ie punten werden éénpariq goedgekeurd met uitzondering van de opcentiemen op de
personenbelasting die wegens stakinq vàn stemmen verworpen werden. Voor de rest
blijven de belastingen ongewijzigd ten opzichte van het vorige jaar, wat alvast goed
nieuws is voor de Zuienkerkenaars, wànt door de belastingsÍnaatregefen van de regering
za1 de gemeente zowat 2 miljoen minder inkomsten verwerven.

verder werden in deze gemeenteraad de begrotingen van de Kerkfabrieken gunstig
geadviseerd :

- sint Michiels zuienkerke : ontvanqsten + uitqaven : 649.37f fr.
aandeel gemeente : ge\,rone dinest : 298.091 fr.

buitengewone dienst : 80.000 fr.
- Sint Bavo Houtave : ontvaDgsten + uitgaven : 798.438 fr,

aandeel gemeente : gewone dj.enst : 2f5.889 fr.
buitengewone dienst : 300.000 fr.

- Sint Bartholomeiis Nieurmunster : ontvangsten + uitgaven : 425.830 fr.
aandeef gemeente : gewone dienst | 205.69'7 ft.

- Onze Lieve lrrouw Meetkerke : ontvàngsten + uitgaven : 672.300 fr.
aandeel geÍneente : gewone dlenst a 264.231 ÍÍ.

suitenge\rone dienst : 160.000 fr.
Het totale aandeel van de gemeente voor de 4 Kerkfabrieken bedraagt bijgevolg :
1,523.908 frànk.

totta/tl rt zt rit:t tkotko
DE EUROPESE IDENTI1EITSKÀÀRTEN

Bij de uitreiking van de nieu\re Europese identiteitskaarten komen de iolgeÍide
weken en maànden de mensen aan de beurt die ouder zijn dan 75 jaar en ook de kinderen
die 12 jaar worden. Na ontvengst vàn uw oproepíngsbrief , dient u zo spoedig moqelijk
naar het gemeentehuis te komen, persoonlijk, en in het bezit van een geldige en
recente pasfoto. Het gemeentehuis is iedere werkdag open van 8u30 tot 12 uur en de
woensdagnaniddag van 12u30 tot 17 uur.

Voor de oudere mensen die zich onmogelijk naar het gemeentehuis kunnen begeven is er
een passende oplossing. Na ontvangst van uw oproepingsbrief en van zodra u een
recente pasfoto in het bezít hebt, dàn kunt u naar het gemeentehuis telefoneren.
Het nummer is : 41.13.55. Daarna za1 een gemeentebediende bij u thuis langskomen
om het nodige in te \,'ullen en u te laten ondertekenen. op hetzelfde telefoonnumÍner
kunt u een lijst bekonen van fotografen die ui/ pasfoto thuiè komen maken.

Wij w1IIen er ook uw aandacht op vestigen dat ledere BeIg tussen 12 en 75 jaar
ondertussen in het bezit moet zijn vàn een nieuwe identiteitskaart. Índien dit
bij u nlet het geval is, gelieve dan dringend kontakt op te neÍnen met het gemeentehuis
van Zuienkerke. Kerkstraat 17, tel i 41.13.55. Bij gebrek aan zo'n nieuwe
identiteitskaart bent u strafbaar !
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AÀN'GEVEN BEROEP

Mogen wij er nogmaals bij u op aandringen om uw beroep aan de bevolkingsdienst van
het gemeentehuis kenbaar te maken. Uw beroep wordt inder.daad niet meer genoteerd
op uw identitei tskaar t, maar het moet wel ncg worden vermeld in de bevolkings regis ters .

celieve eerste beroep, beroepswij ziging of het op pensioen gaa.1 mee te delen aan de
bevolkingsdienst van het gemeeótehu-is. De openingsuren zijn : 8u30 tot 12 uur en
de woensdagnèÍniddag van 12u30 tot 17 uur.

DE SOCÍALE ZEKERHEIDSKAART

De màandelijkse aanmeldldg voor de volledÍg werklozen uit de bouw- en diàÍnantsector
heeft plaats op de vofgende dagen :

- maandag 29 januari 1990

- maandag 26 februàri 1990

- màandag 26 maart 1990
- maandag 23 april 1990

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

OPHÀLEN HUISl,lJÍL

Het huis!'uil vocr Meetkerke, Houtave en Nieuirmunster wordt NÍET op maandag 16 àpril 1990
opgehaald, màar we1 op dinsdag f7 april- Het ophalen van het huis\,ui1 van Zuienkerke
verschuift dàardoor naar woensdag 18 april.
Mogen wij u nogmaals vragen dè ltilniszakken enkel de dag van de luilnisophaling
buiten te zetten, dit om geen ongdierte aan te lokken of het rondstrooien van
vuilnis door honded of katten te vermijden. Dànk bij voorbaat'

OPH}LEN OUD PAPIER

op donderdag 3 mei 1990 Ís er een ophaling van oud papier.
aan de voordeur of aan de slag.

Plaats uw oud papier

OPHALEN 6ROF HUISVUIL

op donderdag 17 mei 1990 is er een ophaling van grof huis\,'uil.
naar het gemeentehuis op het nummer

wanneer u iets mee
41.13.55. Per ritte gelen hebt,

beraalt u 250
bel dan tijdig

frank.

MUSKUSRÀ:|TXi{

Het geÍneentebestuur dringt er bij de bevolking op aan dat alle hàarden van muskus-
ratten onmiddellijk zouden bekendgemaakt worden bij de technische dÍens: van de
genreente of op het gemeentehuis, zodat de nodige maatregelen kunnen getroffen i./ord€i1
vocr het verdelgen. TeI. technische drenst a 41.'75.'77', teI. geÍneedtehuis : 41.13.55.

L1



BROOD EN BAN(ETBAKKEzuJ

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

mestkur.kens met
exLra brede
bors te n
te koop vanaf
4 weken

OoslP.desleenweq 75
6lli Houla!é-Zuiènrèrr\é
a 050/31.94 83

F. Desoete-f8§
- \_, -/\/èy
tC1l-/

\\

PETROLEUIMPRODUKTEN
HOUÍBESCHERMINGSMIDDELEN,,VALIROL"

PVBA CORN. VAN LOOCKE
BARON RUZETTELAAN 172

8320 BRTJGGE 4

Tel. (050) 35 70 70 - Tel€x : 81.832

Onze verkopeí ie Zuienkerke

GILBERT PROVOOST . TèI. 413992

BouwondèrrtetnlnE

I. LUCKER
8i€zeisEaat 4 - 84ll Meetkerke

Tel. 32 09 69

NI EUWBOUW

VER BOUWI NGEN

DÀKWERKE N

RESTAURATlES

B. V. B.A, SPPOEITÉCHI{IEK

Bl auvre Torenstràat 42
SOOO BRUGGE

ÍEL : O5O/37.43.96 - 31.O5.O1

ALLE SPROEISTOFFEN
PLAST I E K

GRÀS- EN MÀI SZADEN

Beter
met de bank

van hier:

H eÍ even en werken
Hreí Eoeen,opgÍoeen. bíruwen aan detoek.rmst
omdal hrer nog toekomrl rs

Mel L,en (eÍke bànk dre hier haàÍ worte s h€eí1
Met een gÍootbank dre hieÍ met u
van elk obstakeleen npuwe oveíwnnrng maakt
Met de KÍed etbank, de bankvàn hrer



SPIRELLO UNISEX
KAPSALON + ZONNEBANK

Kom even langs voor een
. New look
r New beat kapsel
. New perme ne n t
. New color

IiET ;OONT DE MOEITE

P.V.B.A. AannèmersbedriiÍ
RONNY DEMEULEMEESTER

Grcnd. en wegeniswatké^
Al b t a a k- e n iotë Í ing sw eí ke n
Atgefrene öouwètken

aaotegge^ và. ophflen. par\:ags en ,è,assea ,n tasse'3n,
tegels, datteh, platines, belankeied, hozaiék ..

Lëveteh van danvuthngsgrond, za.d en teehatde
Lëveten eh ptaatsèn veh cilenes en sëptièKanls

oosrendseslèèhwèg 71
A411 ZUIENXERKÉ.HOUTAVE

Aa[é ., Kt uishalsijde ,,
Blsnkenbergse sleenweg 66

(baan BÍ!gge-alankenberge)
iel. (050)417370

Uitborr, ,,1?og* Lou'grh ,,

Men speell ook voor groepen

Geslolen op dinsdag

BOMMELSTRAAT 3
841I ZUIENKERKE.NIEUWMUNSTER

TEL.íO50) 41.18.16

Secretariaat:

B,ankenbergsesteenweg 13

SOOO Brugge

Tel. (050) 31.32.33

aTW 423 21! 661
Íel. (O5o) 3167 13

Mobiloíoon (017) 70 O0 a0

ADRES: Oostendse Steenweg 32

Yee tk er'k e -:Zll i e nk erk e

TEL I O50/ 37.61.66

NÍEUW ADRES VANÀF AUGUSTUS 1989

Cude Mo 1enweg 23

Mee tk e rk e-Zu i e nkerke

V.Z,W. RADIO DOLFIJN

Kuslí.dlo í07.6 FH

Uw officiele MITSUBISHI-dealer voor de
Oostkust

GARAGE

L, GROMBÉZ
Brugsesteenweg, 10Í, 8410 WENDUINE

(s0)41 281$



ÀÀNDÀCHT I I I
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Vànàf wOÉNSDAG 3l JÀNUÀRI 1990 tot en met WOENSDÀG 25 ÀPRIL 1990 :

IEDERE WOENSDÀGNÀ[1IDDÀG VÀN f2U3O TOT 16U30

GRÀT]S F]ETSENMERKlNG

in de I,ERKPLÀATS VAN dE TECHN]SCHE D]ENST tE ZUIENI{ERKE.

NIEUWE STEENWEG 39 À (achter de pastorij) I

HET GEMEENTEBESTUUR.

NIEL{,] ADRES CO\n]ROLE DER BELASTTNGEN

De Controle der Belàstingen te Brugge, 6de afdeling, bevoegd voor de Personenbelasting
voor de inwoners van onze gemeente is vànaf 1 decenÈe! 1989 op een nieuw adre§
gevestigd. Het adres is nu : controle der Belastingen Brugge 6

Zwijnstraat 3
SOOO BRUGGE

TEL. : 050/33.11.77 en 050/33.09.00

NIET]W'IELEFOONNUMT4ER VÏLBELUIK

Met ingang van l dece ber 1989 beschikt het destruktiebedrijf Vllbeluik te
Torhout over een nieuw tefefoonnurnmer met 3 netlijnen : 050/22.01.61. Dit nuflner
vervangt de oude DuJnmers en is 24 uur op 24 bereikbaar, ook op zater-, zon- en
feestdagen. Het adres vèn vilbeluik is : Pottebezenstraat te 8100 Torhout.

ÀÀI\DÀCHT

De berroners van een rdoning die niet gelegen is aan de openbare ireg woridt gevraagd
om aan de inqang van de toeganqsweg duidelijk het huisnummer en de familienaam
te vermelden. Een gemak voor iedereen I

T1ILITIE - LICHTING 1991

NOG 1!l-f 20 JÀMJÀRI 1990 WORyI DE D]ENSTPLICHTIGE VAN DE GEMEET.IIE ZUIENKERKE,

LICHTING 1991, IERZOCHT ZICH ÀÀN 1E I,fELDEN BIJ DE MILITIEDIENST. GEMEEN-

TEHUIS ZUIENKERKE. HET BUREEL IS OPEN IEDERE I,IERIOÀG VÀN 8U3O Tc.f 12 t]UR !

5.



BI,RGERLIJKE STÀND TE ZUTENKERKE ]N DE ThEEDE HELFT VÀN 1989

Geboorten

- SCHOIJTEETEN Ruth, geboren op 4 juni, dochter van Schouteeten Johan en
Loyson Francine;

- BACKERS Arjen, geboren op 24 juni, zoon van Backers Franki en Eecue Conny;
- SCHEEMAEKER Hans, geboren op 25 juni. zoon van Scheemaeker Michel en

vanhoorenweder Linda;
- D'HOND.f Joke, geboren op 10 ju]i, dochter van D'tlondt Marc en Doom Sabrina;
- VERSTRINGE Lieselore, geboren op 20 jul"i. dochter van Verstringe Hugo en

Moens Miai
- DEJONGHE Koenraad. geboren op 19 augustus, zoon van Dejonghe Bernard en

Dejonghe Godelieve;
- @VAERT Faïka, geboren op 4 september, dochter van covaert Jan en Dedoelder Ànnick;
- DEBRABÀMERE Pieterjan, geboren op 20 septemter, zoon van Debrabandere Micheline;
- DEPUYDT Willem, geboren op 23 september, zoon van Depuydt Erik en D'Hondt Catherine;
- SÀRON Àlexander, geboren op 26 september, zoon van Saron Rudy en De Neve Ànne;
- DE$IULF Marieke, geboren op 30 september, dochter van Delvtlf Johan en

Breemersch Veerle;
- VERSYCK Lieselot, geboren op 3 oktober, dochter van Versyck Dirk en

Vanbesiell Marleen;
- NEIRINCK Davy, geboren op 4 oktober, zoon van Neirinck Luc eI1'Irotteyn Maureen;
- VÀN DEN BERGHE Mieke, geboren op 4 oktober, dochter van van Den Berghe Erik en

Sansens Patricia;
- VÀN BRÀCKEVELII Xenia, geboren op 6 oktober, dochter van Van Brackevelt Dominique en

De Vestele Carine;
- SIMONS Lieselot, getDren op 10 oktoLer, dochter van Simons À1ain en

Barrat Màrie-ïhérèse;
- LÀUKENS Charlotte, geboren op 9 novenÈer, dochter van Laukens Stephaan en

Delannoye Ànneke;
- STROO KiÍnberly, geboren op 15 november, dochter van Stroo Patrick en

Missault Gratienne;
- ERÀI$CO Jona, geboren op 24 novembel, zoon vàn Frénco Walter en Provoost Bernadette;
-- DELODDERE Isabelle, geboren op 28 november, dochter van Deloddere Eric en

Miisault Carine.

In*1989 werden er 36 kinderen geboren en dat is net zoveel a1s in 1988. Er waren
17 meisjes er1 19 jongens.

Huwe1ijken

- \TERCRUYSSE Philip, Meulebeke, en VERSYCK Martine, zuienkerke. gehu\4d op 7 juli;
- VAN DE Í,ÍoESTYNE Johan, Ja.bbeke, eo MÀSSCHÀELE Anouchka, zuÍenkerke.

gehurd op f8 augustus;
- CHERLET Freddy, Zuienkerke, en CROES Caroline, Blankenberge, gehurnt op 23 augustus;
- VAN DYCKE Koen, Jabbeke, en ÀLLEMEERSCH Conny, Zuienkerke, gehuv,iC op 1 september;
- TIMMERMAN Héns, Zulenkerke, en HGS'IE Marleen, Zuienkerke, gehund op 5 septenber;
- DESCHEPPER Rudy, Oudenburg, en IERMEIRE Patricia, Zuienkerke, gehu!^À1 op 15 september;
- VANDERBEKE Georges. zuienkerke, en LÀllDuYI Christine, Zuienkerke,

gehul,^l op 23 septeÍnber;
- DESMÍm Hendrik, Blankenberge. en D'HoNDT Lena, zuienkerke, gehu!íC op 29 september;
- SAELENS Rcger, Brugge, en DEMEULENÀERE Eveline, Zuienkerke. gehukd op 6 oktober;
- DE RESE Stefaan, Brugge, en DE RESE Christel, Zuienkerke, gehurd op 18 november.

In 1989 hu!.den er te Zuienkerke 14 koppels- Dit is een heel pak minder dan het jaar
ervoor, want toen waren er 27 huwelijken.

overlijdens

- STUBBE Valère, overlden op 28 juni, !íeduhnaar van DEMEYERE Germaine, echtgenoot van
BODË agnes;

C.



VÀN BRÀEKEVELT Cyrillus, overfeden op t4 luli, echtgenoot van LAUKENS Zé;
TÀEKE Cyrillus, overleden op 17 luli, ongehuwd;
CÀBOOTER José, overleden op 2 augustus, echtgenoot van DEPÀUW Ànna;
DE CLERCK Ivona, overleden op 22 augustus, echtgenote van EOSSÀER Jules;
CLAEYS René. overlden op 2 september, weduwnaar van HERSSENS Gerarda,
echtgenoot van CÀÀYON Josefinà;
WYBO Ludovicus, overfeden op 14 septeÍnber, echtgenoot van HENDRIX Mariai
VÀN OOST Maria, overlden op f6 september, weduwe van VA\DERBEKE Leo;
DE RUYTER Àlida. overleden op 28 septerTÈer, wedurre van WoUTERS Joseph;
DE ZÀEYER Camille, overleden op 9 oktoLÉr, echtgenoot van NoBUS Irena;
PINTELON Àndreas, overleden op ? noverber, echtgenoot van MÀTTHYS Emiliai
GELDHoF Joseph, overleden op I novembër, ongehu!.d;
VERBLIRGH l,íerner, overfden op 19 november. echtgenoot van BYL ÀnnÍe;
I4YLLE Rosa, overlden op 3 december, echtgenote vàn vÀN o\TN Michel;
BÉYÀERT Maria. overfeden op 6 december, !.reduwe van PINTELN Àchil]e;
STANDÀERT Irma, overleden op 26 december, weduwe van @ETHÀLS octaaf-

In 1989 wàren er te zuienkerke in het totaaf 22 overledenen' In 1988 waren er dat 25'

E. H. ROBERT DUGÀRDYN : NIET]I,IE PÀSTOOR VooR MEETKERKE EN HOUTÀ\E

Na het plotse overlÍlden vèn E.H.
Joseph celdhof op I november 1989,
hadden lveetkerke en Houtave ee.l nieuwe
pastoor nodig.
op 17 december vèn vorig jaar had de
Plechtige aanstelling Plaats van
E.H. Robert Dugàrdln tot Pastoor van
o. L. Vrouw-parochie van Meetkerke
en de Sint Bavo-parochie van Houtave.

Pastoor Robert Dugardyn werd geboren
te Zuienkerke op 2l september 1919. In
1931 verhuisde hij naar Steene-
Conterdam. Zijn humaniorà volbracht hij
aan het o. L. Vrouwcollege te oostende.
@ 16 april 1944 werd hij tot Priester
ger,rijd - Daarna was hij achtereenvolgens
onderpastoor van de parc!:hies van
Rekkem sint N_iklaas, Torhout sint Pieters
en Torhout De Goede Herder. Vanaf
november '69 werd hij pastoor te Roksen
Sint l\lichaël. Ín juni 1974 werd hij
pastoor van Rumbeke Sint Petrus en
Paulus. Nu is hij dus Pastoor van
Meetkerke en Houtave.

li,t:Ii-]jis L^Ílírit'j

* Wie heir i:nt"l:i i oi:, ile
]e.aar op de saliírol .

Si.,i:i: qooi i i"ràn.jl.e zitir
-. í;i.e i:È.:j'! iléL .J§aaen ?

- Ik, z!.1i: :lrè.slc, {"r:. ,

iío:ata|iair, r'r:è3q È{:'cl, mag vroeger naar huis gaan, zegt de

l i...iliii'iL1-:rer'r l'i:t ::::.n.
roslr r iii 1er':r;r..

. r3i: i!( i:'!i !!aÉ.ic:a n.:ar huis ?

1.



SPEELPLE]NI'IERKING "DE PLOETERS"

speelpleinwerking "De Ploeters" sluitte het vorig iaar 1989 af met een stemmig

kàrstieestje. Het was reeds de vijfde maal dat dit gebeurde. Dlt kerstfeestje
werd ook nu weer een enorm succes.

75 kinderen waren aar]wezig in de cafetaria van de gmeenteschool op woensdag 27

december. Maar zij waren er niet alleen' Eerst was er een goochelaar. De kleinsten
beleefden er veel plezier aan, maar de ouderen ook, want zij mochten de man af en

toe assisteren bij één of ander trucje.
Daarna was et groot bezoek van de kerstÍnan. Hii vertelde over zijn verre reis
uit het hoge nàorden en liet daarnë de kinderen liedjes zingen of gedichtjes voor-
draqen. DÀn deelde de Iiéve man velsnaperingei uit. Elk kind kreeg van de
kerstm.n een gIglLE zak snoep, aangebcden door het bestuur van speelpleinwerking
,,De P1oeters"-En dat iedereen tevreden was, bewijst onderstaande foto.

»rn k..,rsta4r ;:.s eie(lasi: op h+t kÈ:si:feistie vari sD.ief pl e i.illjer l:i'g
"ila P]..rëter§".

ai': di.in r1c4 <;r),.ill nip-]lri)!i l;cor ó.Jders;1s irl iaitj::en. iJa híjl'i succes !'dri ror-o':,:rën i's
e:: cc< d1í: ]..t ,"o. sireeipl'.:rlr.'erijr,g'Lij'l'in$ het k::ckosv'_'r_l'f irin àaailiaq
ll5;:.i-j.!:iii 1991! tot l..,n r.ret,"'rild3,J 2 iièart i.99t) €'n t:rii{:rrs hot !'3ii:n'ei'l'.-:
í,.'Èr: §.èl1Caq 9 a|)i:.i ï.t en iirt:it \'l:::id!<j 20 ;Lpli1 1"q90, l'Éil3ive oii lèèsiÍIr,]:r14;; 1(' ' r I ri

i;,r".: lÉstuuI ,.'a:a 'lle lloei-3ïL;"

il. I li.. 1.1.-irlr:'lE lrl:i:ifia;., rllí(:)lii) Ta :li;Ifirí!:l(!

7.:i.,:érr eniiji irii,ifol Íà;
lr,:n:con (,írt i:..."c il ,ier dubrièl

Het LÉr, í(n:l':1-: \jooiea'rst iler
,r.j.. t!.:,1.1.-"àkt ie ci:|i .*',.,-!

-. r.,..-.., k.. 11(o .

aa. d,s bet,;: kir.j,",àr! 7,uieíií.rke e{rr1 -".ri.hi i1É"g.\:icelíi
r.:koid.
zaleefljto íi.:uijè rÈkcï'dlx$ra,q 'ji!t i:{rt kinrite$ va:i 'lild:t ;1r-c o.:.: n:r:':'r, ..à::oi:ilj 51.:ir' :::.'\ 'i!)':'i C!.:'_-



HANDEL

zaaizaden, plantgoed,
bloembo 11en;
mest- en sproei s toffen i
potgrond en turf;
broelkassen, serrès, tunnels;
diverse tulngerèed schappen i

Irasmachlnes, zltnaaiers,
tuinfrezen, mo tocul toren,
bosmaalers, ke ttl ngzagen;

d,iinlk rnnr«tnlternrs
Blankenbergse Stèenwèg 31

8411 ZUI ENKERKE

TEL I O5O/ 47.42.63

barbecues

een gan§ gamma tui nmeube Ieh;
tuinspelen l schommels, 91j.jbanan,

hèngmatten, bés ketba 1l,
badminton, trampollne, goal;

ladders T,SOLIDE" (net garantie);
eigen constructles op aanvraàg;
land- en tu i nboulrtràk törèn
+ mater i a1èn.

IN:

EIGEN NÀVERKOOPDIENST

Als u een Miele koopt, bent u zeker

Yan een perfekte seivice,

ook jarehlahrnog,

I}Tiel
Dekempe BvBÀ

de " mlele " sPeciaal zaak
Er is geen betere

brugge steenreg 55-8370 Elankenberge
foon o50.4I.I1.05 -fax o5o.42.94, ?6
huishoudtoestellen-keukens-tecnische dienst

Er

eric von renterghem

Nieuwe steenweg I7,

binn enh u iso rchiiect
841I Zuienkerke Tel. 05Cr/41 67 t'I

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

en qrondwerken

s lergrl nt

NleÍwe Sllenyeg 1la
Tèl (050) 41 28 32

341í ZUIENXEF(E



vezekeÍingen
MTGHEL BEIREITI$WILLEMS

Oostendsesteenweg 92
8411 Zuienkerke - Houtave

toloíoon (qt0l 31 9739

Wij bieden U :

- a1le verzekeringen

- hypothecalre leni[gen

- en vooral een vel{bekwaroe

servic e

BV! ZEEIiUOa
arocl^o€!Ëoirrrf
DE RESE

Monnll.N.d. ao.Íl
r,OO AAUGGE
Í.1.6i0/31.!5.47
T.l,r.r 6o/lt.lil35

. CAAGO XAI{DLIIIG

AVBA
ÍRAXSPOAÍ

DE RESE
l(oge.dr&!r Irut 7+l
I3O TEEBRGGC
T.l. 06n/aa-r2 93

í.73.oo

T.Ll.r !50/§a.r5.L

16 06
vanaf 19.30 u.

l-J\,, I
- PSYSTCAI. OrSTBtEt T|ON
. wanEHoustNÍl 3.oco M'
- PANATE 8OI{OEO WAREHOUSE
, COI{TAIN€R TIANDUNG & SÍOiAGË
. INTERNAÍIOí'IAL f ORWAAOT{G

' CUSTOMS AGEI'IÍ
. COIITÀINER ANO TNALER TRANSPOAT

INTERNATIONAL ROÀO HAULAGE
- TBAI'ISPOnT Ex SOUTHEB FaANCE TO U.(.
. ÍaANSPORT EX NOf,TIIÉAN GEFMAIIY TO U.K,
. OWI{ FLEET

Voor een gezellige avond

in een sfeervol kader

afspraak in

BAR - PUB

' De Schuure,,
Oostendse Steenweg 49

8411 Meetkerke

Tet. 050 I 31
w o e. -don. -y r. -za. -zo.

maandag

Open:

vanaf 14.00 u.



Biezonder verheugend is ook dat we dit jaèr een
bereidwillig en volkomen gratis aan deze aktie
Deze groeiende solidariteit met de d€rde vJereld

Een welgemeende proficiat en biezonder dank àan

rekordàantal personen hadden die
rechtstreeks hebben meege\.'erkt.
is lofwaardig-
al]en.

G. Kindt

5DE PING PONG_TORNOOI

Tijdens het 5de Zuienkerkse ping pong-tornooi op zondag 15 oktober 1989 waren er
38 deeloemers Àfgekomen naar de sporthaf. Dit is de uitslag :

- jonger dan 14 jaar : l) Jan van Rie, 2) Jan De vriese, 3) lvJike Ta11oen,
4) Christophe wljnen, 5) Jurgen Content.

- jongens van 14 tot 20 jaar : 1) stefaàn valette, 2) Jrjrgen Vincke, 3) Jeffry De Bell.
4) Jurgen itijnèn, 5) Pieter Van DaÍnme '

- fieisjes van 14 tot 20 jaàr : 1) Lieve Lutters, 2) Annick Van Rle.

- mènnen ouder dèn 20 jaar : f) Guido Staels, 2) Kris Van vooren, 3) Rudy Cher]et.
4) Pierre Desplenter, 5) Romain Rogist, 6) Marnix De Rese,
7) Johan van De wal]e. 8) Norbert van Den Broucke,
9) Romain Van Belle.

- ï:.:::::: ..rcer can 20 jaar : 1) Dominique De cocq.

Àfle deefnemers welden na het tornooi door voorzitter willy Martens bedacht met
een mooi àandenken. Tenslotte poseerden deefnemers en inrichters voor de foto,
die hieronder is àfgedrukt.

"ii,Ë

Ër.r];]i"I'.ii:S: LÀCliuE

Jart:ji ën i'jieie,
jr i ll:r r: .

iriiel:e : iirii. Cc{t
,1.,:r tjo : ik .ie.k

iy,i.i.aierr 5 _iar,:r-, ":rtl"irrl :ri rot irnak .t;iarr e+r: :;.:r 1:o:-:,1i l:c::i:{.] t..

ze .ia.,a, i:ril[-]e :'
lat zr: h.,a. kàu\...:,rr ferr! §,il

4.1



Vakantiegenoegens Zuienkerke

De Moorden Yan Beernem
»*Lt"^»J,,
8.s."".";"L"k
&*L^ts*"t""r.1"'!
l/l*,ii ,,1/"^ "*t ";"t p".;"^

Wy*uit,^L1,.-;"".
&À"1*t"*l^"^.:""
b.t ;o *^ ,l^* ,*.

-41/"0 l"gi^t oy 25 mei í 9 t 5 ,,*t L *,J-qn;,q uon L A"' J'Ul'|""^

J'-4,.,. (,f ;, l,a ,nnlo ,,ongn, l"r^^,^l)
Op 28 orgrttu t 915 '..J*;int i-.1,t*o.lrh, &^i"l bi"xl''
Q t e ,,*i o,n,liiJt l?"," b" Bon,n oy ,",1o"1,t" -íi,..
ll. J, -til,l,",^io op I no,.,nl", 192ó *,J*tiilJJ",b. b" Zft"' 

"n

*rrJt nolr"n u"r^oorJ l".u4xrro*Ln.

JJ"ll"^ L." ,ol,nn ,"rlonl ^"1 "&^,,.?

OO t o f"l,,-,i í 99o oa 2O u,, àiFt -o,Jt, in L oyo"l,oo{ b

Zunlr"rl,., een tíyj.e uon J" o/rr* g"lrlrt *an,eer J, 1r"",--.'4.lQyo"'l'o"

l,a prl/i"l" in zijn lon ,o! lro*Ln ,rnt ,iln ,oorlro.lrl or",

"b" 7/loo,J"n ,on 8"",n"^"

P,,p Ll"^ 70 /".

^ut-*J.o í oo f.

3,/;,l,ti,g"^ l;i {?.U" E l/. /tt.ss.az



VÀKÀNTIËGENOEGENS ZU]ENKERKE

1) B i e t e n k o p ir a n d e I i n g
óooooo00ö000000öcö00000000000000000000

op vrijdag 15 december van vorig jaar had Vakantiegenoegens zijn 5de bietenkop
lrande]ing íngerÍcht. Zoals telkenjare h'as het ook nu t{eer een succes.

Er waren 90 \rendelaars uit tal van gemeenten die meestapten. Na deze fikse irèndeling
konden ze heerlijk smullen van fekkere hutsepot. Àan tafel waren er ondertussen
nog een 50-ta1 anderen komen bijzitten, zodat 140 mensen hu]1 buikje rond aten.

Zoals i-l-ijkt -rit <icze ioto kon de r€{e:l de pret l]iet <inrkken,

2l n e s t u Ll i
0(,öó,)öCit.)l+CCCí
:iakaitieqenoegenÉ ZuieilkeÍ'kè teli xd:er darl ::.00 1«1en. Be,i,.i::ve de dynamische
iedÉrà ie.jr oo){ ee,': ;ktief hÈntuur, oÈ,jè! i{"jdi:.\? lan soi.r:::i.ii:e:r Ronàin Và"r Èe.i i.i,
op csíeis'.aàÍde foto;rjci:1.: iet btiia vclleéige lrestuli::: :Í|iel hea eailtpiiÈ-.
()r\1:.,1rs oni:l.r:eek t .

r§

§it

1.1



i]:.r i: liri( an'. i-{;eira..tr.,..!rs nÈer
41an i'll4i4n :i.!èí rr'i,iC.riii:.Jen
:Írra11t, !iaa: r. ;r 1 l. : ch i: ic-
de.e<.l:. Za u.rrci iru el: .ir:rri

.lcor èn vLr§r de kàÍieei.lèr:i
een kàmp in=q+ric5ll. !r!at

hcudi.l.rt zoal il ?

nei t}jlpii3ld,^ v;il2r i :.«l!iroe-
E':i.s - &":r'i.Jr.'oep crqani-qa:eí i
ergeris ii'i b!o!ièr:- ai bulter:-
larld 

"e. 
neekr+niii:i_ip. nr.

'ncrdr Ér4ra qarPlsLe ka:::Ë,eei'*
pl i1i1i:s .JÈzc':h'. icàÍpi!:.J,

r1)i,rè:

i\,oiJi: i.r'i aleze §iti:ee)r !",trol
itil rr:tair i e qcz:n,:cc. )at zijn
7o'Í{.1 nÀlLr!.rr1ràÍ*} 1 ; nqe.r,
ri i:;r,l:i l:e2 ril.-+ri , t')rei.:i<rii()
sl:i§a!:"varÍ1,.-iiiianter'l. sp.rr[,
str. i <?n afi::Js,iÍiiri:': t .

2.1.) (:chLÍ:r" \ië|:ei':tis:;3r!iÈ-"elrs ils:l3L?er ia: irea,,,éèkend !j3:'i 22 septeíi:(y!t' ll. ixr: k.lrt in
l,: IË)r:.3ae. ;lor- 1.r.,, i3 e(:n tl,àaeerte .JeLàten aan hei I»ii<enaii: (( 

"'erfie:aa-:)aa:(1. 
El:

'r\,tarrè| ae gezlirer i:,Éx;:l,Jsn op de:rrn 3-Ci.tir.!$tl t;àkartie, 'raiait" ar Zuienk-e::k'i al3 ;iialite
qeteer:te ftei ciét nir'idèr.:lsrr 4 kan!èericstailatie§ i:6 Personel) ?lírh dul;lÉrl:i,;k l.ttti:
oiirerkéi. Orlze vcoi..:iltei R.r$.1:ii ven E€}le hieLl sarnes $ai zijr v!oi:r; S{itth t"r:
p].,kkë een .lemonsiràtie :n hci: in eLka.ir z-ói:+-.-:c val1 ziji zeifl}Juwlteukeir, Í'iet gezir
i-r:rn lii.k vilnaud4rnaerde ha,l deze koèr. dtliíielilk minder: lrlid in dè zeilea dà-n in fiei
i:e FoË€riftle- E1i de fa,..iLe r.:an Dlrk G)èthals kon een lek iucntl:Éd de pret niet
cir,ikken, :l1j gtsf igvens zij:1 sichooinll(:€.s de kens sft 

"i3n 
het kamp+rei'! ie g.:ni.}len.

A.is .iaaLste ir cia rrj stond oilze ten: {fàniiie van tlèrÍ1er Vër:leve) ofgei;teld.
'.le iir!..je:: er C<.r g,r]i.crnh{. icl eeó pal.in.]h',iekerij te
nrao:è ilsL!iJri,rar:4elitig. !,ritarn:r §-e ii de eendakoa.,i.
Doai: konijen lle evelr palzeren. Tsrw.ijl de
ltroten zich tégoed do{iei aa. trappis'i èn der-
qeli)ke, .rerdrn de k1.)i.s:ei zich vrlrm.:kci1 oi)
hel s!}èslpieiri.
D{r.raim:i:iè op zateNai:Íav,iÉ,J ilésioriC uii: Éen
ir"1:rse kifi-.. :r"l o.à, gelqids.. e!} dia!,,règeir-
i! -.n,rrd oad.-'r: de rerschillende deelnenËas-
ql:arepee eeil IÍi5s'y+rkiczin., gehaudeD.'r-rJor
ZïiarkerkÉ dàa!Íie eeí. chi.r:!'naite .sci,oonheiC
of., die luisigïdè nàa!' ale lraàn "r'r'itn<rine".
Xs *a:r.$,e1.'o;rsp."aaa!i en r'erLillde dei: haar:
b,:roep }el +ualste' i:o:: we):e:<i i.:.i, icss !':rt'"1e
rr) Í,:!i.ae uir: haài 1o!rl<er.le l'1itk3rn à1 hi;<iden
iiur1,1e., arn."rerke}. We wi l<1on ,làarorn iieri na-
1.rior1 e4i Íoi:o 'r'si lii:r:ra hierli I .:f te airïkken.

\i.àri::rcr .Jeía6Jy^ l<$ànl aàa: cieeè ile:,*l].ige a!"ona,
ei] àiii a;èt íie3koiTl, ír4n einale, +f, tooj-d--
ie.i--ail.r .er_r-:<r i'iutsBa;ifis, lÍe li,rp!:r i-c i!ël
v.rrvJi,j ar,Jg Íriair-ir larrfv:'erl:l].':s nar. tjir ir.il<,5n
f,)l)1_ :irll\e initiaitèYen l
:.1r,!,:..,?: ! :.tr,-ei $,aia|): : *Í.,o f rat11':, iiallra l, i: ï':
1 I i: i j.r t.i, i e.ltt i):i. -i d.1 k:rlr§,-"r:v.1.r.-^r l:idi:,ir.r'i.-,-
ir.j}]: i ï,-rr:e! !,.:r j,r!i'.

l'l:rj-,.1r'*i) S:eer;$Iíj -: i.i
a4i i ili:.i r,nkLi t ie .

hezoeken, Àléooh ale.1--n $e er e€rn

aan het Dc.kinóer ier!?ah.k'a3Íen.

:jj \,t ut::. r'r t i e Jer]r:)à<l Í, r! ..i '-..: p )'i an p

i.'r'i:fi.)r 1:.r a 1.. ." il



BOETlEK BERENICE
.ffi_ffit++#+_+

De zaakvoerster nodigt u vrijblijvend uit tot een bezoek

Kom u overtuigen van de ruime keuze in :

ZWARE CORSETTER I E

T1ODIEUSE BEHA'S IN

FIJNE LINGER I E

- BÀD_ EN STRÀNDMODE fI] ÀLLE

- ENSEMBLES VOOR TlENERS

lrorden vàkkundig u i tgevoerd.

GROTE M ÀTEN

MÀTEN

Àanpassingen

GEZ]NSZEGELS

6E

36

RU

a2

a4

05

LÀN

TEL

GESTRÀÀT

- VÀI,OT S ZEGELS

0 / 33

I pop;tre! nÍ.rhk m bè
lD.rroptrmxnd.'rron

Dit is ons huis en I i:;;;11öö;rË-'
binnin is her leLker war.. I l;ïL'"ï,ifl"1'::::1,:1:

I i,{'-qe.qfd .

POLDERELECTRO
ROMAIN LIEBAERT - WILLAERT
HEERWEG 20 MEEÏKENKE
8OO2 ZUIENKERKE

Radio & T.v.'ïechnictrs
OFFICIEEL SIEBA.DEALER

OPEN
. iedere werkdag

- zaterdag van 8

zondaer van B lqt

SPAARRANK
Denise DE CUYPER-IERMEIRE
Kerkstràat 41O
uitle Íte-Blankenbe rqe
'rrl.Lt o5o/4i.4Í.a2

PatÍick HoSaE
De Smet de Naeyerlaan 3

Wenduine
rEL. O5O/4r.A6.65

FiliD DE PÀUW
Blanienberqse sLeenNeg I98
Brugge Sint-Pieters
TELr o5O/3I.36-92

Eígen
hersleldienst
TeleÍclon
050/32 03 80

lol 20 r)ur

12 uur



De Lekkerhek
Rudy Deneulemeestct

Dtiftweg.to - 841I wenduine - Dà ïoón - (050) 41 12 18

Restiurant gans het jaar open.

Specialiteit tan kreeft en vis

Tijd.ís d. wintcr g.íoleí op roensdagarond co dondctdà8-

Re5.í!ír;. rc*cní.

dameskapsalon

GIDEiCO
de decker chantal
kerkslraat 18 - 8411 zuienkerke
teleíoon 050/4'1 84 14

AUTOHÀNDEL

MEULEMEESTER GEERT

- verkoop van alle nieuwe en
tweed ehands$rage ns

- alsook c àrros s eriehers te 11i nge n

NIEUWE STEENIVEG 10

8411 ZUIE NKER XE

ÍaL. o50/42.97.?6

ALLE HER S"ÉLLI NGEI{

VAN SCHOENEN EN

B
LEDERTÀREII

SCHOENHEBSÍELLER

JOHAN

Jan D€vossl,aàl I - winkel 5

6410 Wenduino T.l. (050) al 2E 25

BANK.VAN ROESELARE

-
:

tr
Vlaanderens belangÍijkste Íegionale bank

nauw verbonden
met de Westvlaamse
economische groei

PLÀÀTSELfJK KÀNTOOR

3l àrik enbercsè Steenlneq 112

6COO BRUGGE - SINT PIETERS

ELEKTRICITEIT
AARDGAS
KABELDISTRIBUTIE

vooí
licht en wormie
horen en zien

voor
dingen die het leven
oongenoom moken

$,*r*.rro Q
Plàats.ll.jlc agcnt voor ZUIE|.XAXE:
j.en-Pler!e Fosseel,
:eé.r. i.rkdag beretkbaàr lussen 8 u. en tulo
:n de EBES-klantendlens! Elaikenbe!9c
rminginlaan ót - 8)70 9.la.ke^berg.
:e1. (0r0).1.r9.14.



?heater "Kleiem"

TONEEL ]E ZUIENKERKE

Theater "Kleiem" presenteert voor de zesde naal een blijspel :

tYtP!E__!_EEII___E_E§__995__9_E!9!91E!__.i.iil

o.1. v. Mevr. ouintens.
Het is de geschiedenis van een moder en haàl twee charmante dochters die door de
vader "veroordeeld \rorden om "levensfang op het pfàtteland" te vertoeven. Hij vindt
zijn dochters "te steeds" en "te modern" en @]f heeft hij meer dan geDoeg van de
stad, vader wi1 terug nàar de natuur en zijn dcchters moeten maar "achter de koe"
en "ruwe handen krijgen" zoals het echte boerendochters past.

Maar... zíj leggen er zich natuurlijk niet zomaar goedschiks bij neer. zij smeden
teg€nplannnen en kr.lnnen daàrbij rekenen op de steun van twee verliefde mannenharten.

Hoe het verder èfloopt, kunt u zelf volgen in de sportzaal van de gemeentescbool op
één van de vofgende data :

_ VRIJDAG 23 FEBRUÀRI 1990 OM 20 (.]t]R

- ZÀ1'ERDÀG 24 FEBRUÀRI 1990 O[1 20 truR

- ZONDÀC 25 FEBRUÀRI 1990 OM 20 UUR

- TRÍJDÀG 2 MAÀRT 1990 OM 20 t]UR

- ZÀTERDAG 3 r.rÀÀRT 1990 0r'r 20 [.JUR.

cenummerde kaàrten zijn op voorhand te krijgen bij de spelers.

Toneelgroep'De Bommelaa!"

Toneersroep "De Eommeleàr' voert op : lgllB__§lè1__P_E__PB!IP_ll

Dit is een klucht van Ray Cooney en John Chapnàn. Dè regie ligt in handen van
Mark Braet.
De opvoeringen gaan door j.n Ttefpunt te Nieuwnunster en dit op de
volgende dàgen :

- VRTJDÀG 9 MÀÀRT ].990 OM 2Ou3O

- ZÀ'IERDAG 10 MÀÀRT 1990 OI,4 20u30
- VRIJDÀG 16 MÀÀRT 1990 OM 2Ou3O

- ZÀTERDÀG 17 MÀÀRT 1990 OM 2Ou3O

cenummerde plaatsen tegen 120 frank zijn in voorverkoop te verkrijgen bij :

Bernard en Martine Lucker-Vandenbussche
Doelhofstraat 34. Nieuwnunster
Tel : 050/41.90.51

EVEI,ITJES LÀCHEN

- Liesbet, ik laat de huur en andere uitgaven voortaan door de bank betalen.
- Groot gelijk, man, de bank heeft toch neer geld dan wij !
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SPORTRAAD ZUIENKERKE

f) Sportraad steunt de sportbeoef eninq

Dat de zuienkerkse sportraad de sportbeoefening in de geneente wi1 stimuleren bewees
ze reds eerder. Dit gebeurt niet aIleen met inrichten van aktiviteiten, maar ook
met het aanbrengen van financlë1e steun waar nodig.

Zo steunde deze vereniging dit jaar 2 zaken :

- \;o'.ee!:.t ]\ii+oai, È1 volii.Jeridc ire):eird op oa;+ qone6f:t{i.

I,"€{istr:i jd vàn llehoni tegen KnokkeDe {:heqne ,ead ove::hardigd na een
op :9 ncveaber i939.

er L,erd door de S!»rtraèd oo}: financiële
jaar CEeinafi aan het !'ereldkampio€nFchàp
cvèr 1, de toriqe Po:{ierkrè.t jes ) .

§teun gegèven aan lretra Cogghe, die 6jt
t\air.Iing in L,Fr.rsÀine iu 1§s er rÉeds

l,e alr.-.rue ven .li .<f-ariraàd kordt àeÍ!
d' ,.i.\Jr.:i it.. .ài. Jè .:lyrr r r diil rt i 4:.r..
.lo sË,rr.ikr'is van 2: dèceÍrir.ir 1339"

P.,:trà oeerhardi.gd d.Ér
Dè Vl ieqlre. Dil qei=urcl$ §)t .,'cor:

/: 
''.j



BEENHOIIWERI]

@Gilbert
Goethals-Geleleens
Specialiteit: alle Í/orstsobrten
Nieuwe Steenweg 60, 84 I I Zuienkerke
Tel. 050/41 13 4l

BBL

Voor lJvJ bloemen
slechts één adres

Gheleyns - Haegebaert

§? mv.ne

Een grote keuze èèn make-up
en verzors i nssprodukten.

Voor lnlichtinfÍen:
Martine Braet-Vènden Broucke

Groenestraat 30
8411 Zui enkerke
'Ie1 . O50 /4).7977

EE

\,rvesrsuaat6? r'ivr../
s3T0 Blankenberse (ài;t

Ld Flelirop Inierflora -\$f
rÈ'



brugse roomcentrale

o. lompo
dorpweg 3

8411 MEETKERKE.ZUIENKERKE
tel. 050 /323991

()

olCt.

,'lMl

o'.'ó;;-/ii

AANNEMERSBEDRIJF ASWEBO
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

lndustriepark - Drongen 26

9810 GENT

UIT SYMPATHIE



2) Derde zuienkerkse sPortkwis

Dat de Zuienkerkse sportkwis reeds een zekere bekendheid ven{'ierf bil sportlief-
hebbers be\rees de derde uitgave van zaterdag 23 december 1989.

Sportràad-voorzitter Alain De V]Íeghe kon 14 deelnemende ploegen welkom heten
Deelnemers waren er ult Beernem, Heist, Ultkerke en natuurll]k ook uit de verschillende
deelgemeenten van zuienkerke.

Naast een 3-ta1 praktische prceven, waar er behalve sportieve behendigheid ook veel
ambiance r.ras, werden er aan de verschilfende ploegen een 60-ta1 vragen gesteld-

Àlvorens de sportk\ris aan te vàtten was er nog een oPtreden van Petra Cogghe, de
d€elneeeÍnster aan de jongste wereldkampioenschappen twirling.
Voor de pauze lras er ook een spel waalbij kwismaster Hendrik Degryse de deelnemers
naar al]e kanten van de zaal liet lopen. De rrinnaal hiervan, Erik Van Renterghem,
kreeg een schaaf van de gemeente Zuienkerke.

De rrinnaàr van deze sportkwis, Reigerlo Beernem, mocht naast de cheque, de trofee van
Sportiva Heist in ontvangst nemen. En dlt is de verdere uitslag : 2) Tafeltennis
Bàernem. 3) Lampo III, 4) vakantiegenoegens zuienkerke, 5) Lampo f, 6) sportiva
Heist, 7) Mehoni en ex-Mehoni (broederlijk nàast elkaar), 9) KLJ Ultkerke,
10 Làmpo II en de zuienkerkse dorpsvrienden, 12) sFnr.tcentrale, 13) Xl.'r fI en
.14 ) r,!-rÀ,

!i.i:. d+ i,rinneicÈ pl Oe.J uii l3,rerile$, fi:] jf.:ien,nkela: aleeinemcr:s,
v;rn,i-a::r»rL!ààd.

'I' - d:ri i ir L ortíir:a

ïijda:r:si helj la:t,.ii:e b3inli.nior:tn::ncoi vii.r :3 ektober 1989 $è.ren dit iaar oiinieu? 16

pioet4lr ían 2 i:F,rsonea aÍtjekonefl r:aa! de zlrieriolk§e sr.)Lthai.

zë sp:.,,i.derr .,'41fi ;s rrorgeÍs vro.ig tct in de ra.+:Cdag in ri loekse!!'iarr 4 p1o-*Jeri. tia
iiiilra:ii...i vàr ei1:.| Íeeks kond$ le halve Íiririi' }x:t'rÍsti'n' De Yerliè;;elis va:l clozo

ilei.je i:inirfe sIFr4lder, <i.,: i(leine nrn de'À,inrrèi:ir.s ds ati:{rio ficà:..,. De scheidsre'hi:'.j:.s'.a.rk
iaa; iÍ !\andeÈ ','è.r )ii,na aeÍrè-!'er"::,

:n .li! ilri.'Le f:ir;i:l.i" rioi h.,L duo :ri.k Lisrne,'1-:'lrco iliíevèi het ir ? sels vitn .i.,,' iri§r
l:r.àlkt' i;lr-,Jii):(]-lbrr:i Cal I{r',.,aeri. ::le kieir.,À ;:r.::a:e rj,ircl geÍontei'r ilooi d,-,!'.ltii.i,ir:
P,.ii:,,jr:1j.:i) ij.j:nn:e-Àll aj.n De Y.l.::."ïl:o l:ëq.:jn {;ee.i: iE ,Íai-*Jer'- :.i:!rnr I)è\)riy.

./t.



i:li!:, 1:j.r:tj j liten kondl}i: eor trr{)fi$ rja:: cj:\'r''.j:: i:!..m'j r:r'i s:ii:r , ëf'*t'l s.l:r'Í+;r (}-tar'!§,
iÍ:'ei.iji dr. .je:ne,rnk: z,li{,'nl.,iiii...,, .Iu.: I iie l{::i; i.:il a i lti j.lè ir coi.r3:lt:rr neÍr{in. À-L.lí)

spel.ers ne-rden rr)v.r:1dien §cilàcha n+t s."n .3ft1(nr1ke,'i. Veider k;siè)l el_ iioq ripeciili.e
pril?en i,irr do su.:s!te spele, {iiugo ll,.iÍi,.1"'e!: ) en vcor liet 'lajnisPiàr Chat':tai eli
liise Yan }loufte,

U 3.iet de finaliste,1, ::edex 1,an

c. De Vli€§hore en schepen vèn
dle Sporlirèad, E rgemeesier

SFrcrt H. Cuyp!:s.

Polden ind te zuienkerke heeft een openlucbt-konditie-omloop. Dit wi1 zoveel
zegqen a]s een omloop nret oefeningen om de konditie op peil te houdei en dit in open

lucht- Dit is een gratis turnles, want alle spj-eren worderi geoefend. llier volgen
enkefe inlichtingen :

- de oÍnloop is voor iedereen toegankelijk;
- de voorziene oefenÍngen en gestelde r'ritvoeringsnornen richten zlch tot ALLE personen

^uder dan 9 jaar;
ei ii sprax"'uan een omloop, ondat vertrek en aankomst op dezelfde plaats gebeuren;

de omloop strekt zich uit over een afstand van + 2,200 km;

tijdens de oÍnIoop moeten 18 o€feningen uitgevoerd worden;
de oefeningen zijn in beeld en tekst beschleven op pènelen die op regelÍnatige
afstónden (100 meter ) op de omloop zijn àangebracht;

INL]CË:TINGEN OIER DE OPENI,UCHT-KONDIT]E-OMI'OP TE POLDERT'ÍIND

- aàngezien de omlocp voor
iedereen openstaat, moet reke-
ning gehouden worden met de indi-
viduele aard vàn het lichamelijk
prestatievermogen, zodat bet nut-
tig geacht !.rerd :

a) de afÍnetingen van sommige
toestellen te variëreni

b) verschillende prestatie-
niveau's in te voeren, rrat het
aantal herhalingen voor elke
oefening betreft :
Minimum-niveau (oran je ), beginnelingen-niveau
(blauw) en tenslotte spsrtieven-nlveau (rood)
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GENT-WEVELGEM : WOENSDAG 4 ÀPRIL 1990

Binnenkort beginnen in de wielersport de voorj aarsklassiekers. Eén ervan is
Gent-WevelgeÍr en dàar willen we eventjes i{at aandacht aàn t€steden in dit
Polderkrantje.
Gent-l^levelgem wordt gereden op woensdag 4 april en loopt sr einCje oler f]et cEuÈdcid van

Zuienkerke. À1s u dus de bero€psrenners in levende lijve (dus "LIVE") aan het
werk !ii] zien, dan kan dat. Dit is het parcours op het grondgebied van Groot-

onstreeks 12u59 rijden de renners vanuit Brugge Meetkerke binnen Iàngsheen de Oostendse
Steen!.reg. Bij de splitsi.ng gaèn ze rechtsaf en riiden ze dus op de Brugse
steenlieg. Daarna rijden de renners rechts de Nieu!.re steenweg op. richting zuienkerke.
De renners rijden de volledige Nieuwe steenlreg af (omstreeks 13u08) en nenen op
het einde ervàn linksaf de Blà'*enbergse steenrreg, richting Blankenlerge.

De aankomst van C€nt-I,íevelgem is voorzien omstreeks 17 uur, natuurlijk te
Wevelgem.

BOND VÀN GRC'IE EN JONGE GEZINNEN

t) Àfdeling l,leetkerke :

- Dinsdag 13 en dinsdag 20 februari 1990 zijn er twee gespreksàvonden m.m.v. de
heer R. I,lillockx over : "Ínijn rof als ouders in de sportieve opvoeding vèn Ínijn
kind".

- Vènaf 14 maart 1990 zijn er tien openvolgende woensdagnaniddagen over het
thema : "bewegen m€t kfeuters".

- Paaszaterdag 14 aprll 1990 is e! een grote pààseierenraap.

2 ) Àfjgurg_lggleye I

- cedurende het jaar zijn er 6 vormingsaktivlteiten en 2 kinderaktiviteiten '
- Dit zijn thema's voor d€ koÍnende màànden : eind januèri : "Àls echtgenoten echt

genieten"; februari : "Kind en T.V,"; maart : rrons geheuqen".

- Paaszaterdag 14 april 1990 is er een paasfeestje met eierenraap voor è1fe kinderen
tot en met 10 jaar.

3) Àfdelingen Nieukmunster en Zuienkerke :

Lees in het volgend Polderkrèntje.

.t oÍl t toiÍct lk lcl /ic7t'
- 2aterdag 27 januari : om 19u30 in café St. Sebastiaan, bij Wed- Liebaert R. j_n

Meetkerke-dorp, 1s er een wor§tenkaartÍng ingericht docr
de oudstrijdersbond afdefing Meetkerke. De inleg is 60 frank'

- donderdag 1 februari :

- ?aterdag 10 februari :

om f3u3o is er " Pannekoekenfestljn" bij K.v.L.v. zuienkerke
en dit in de cafétària.

om 20 uur Ís er voordracht over "De Moorden van Beernem". Dit
gaat door in de sportzaal van zuienkerke- zie ook elders in
dit Polderkrantje.
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vrijdàg 23 februari : toneel door Theater "Kleiem". Zie ook elders in dit Polderkrantie.

"eteràa.l ?4 fpbrueri : tone€I door theater "Kleiem".

zondag 25 februari : K.V-L.V. Meelkerke houdt een ,JuL\--Imis om I.I uur. Daarna is er
receptie en een feestmaaltljd.

zondag 25 februàri : toneel docr theater "KLeieÍn".

vrijdag 2 maart : toneel door theàter "Kfeiem" -

zaterdaq 3 maart : todeel door theater "Klelem",

maandag 5 maart : om 13u30 koken dcor K.V.L.V. Zuienkerke in de cafétaria. thema :

"Smàak-, kleur- en bewaarmiddelen : eet jij ook zo ?".

vrijdag 9, zaterdag 10, vrijdag 16 en zaterdag 17 maart : toneel door toneelgroep
"De EomÍelaar". Zie ook
elders in dit Polderkrantje.

woensdag 4 april : om 13u10 in de cafétària is er een namiddag ingericht dcor K.V.L.V.
Zuienkerke met a1s thena : "Als ontlasting een belasting wordt".

donderdag 5 april : om 13u30 richt K.V.L.V. Meetkerke een voordràcht in over
en een praktische demonstràt-ie over voetverzorging of pedlcure.

zondag 29 april : Meetkerkse Moeredtocht. Zie volgerd Polderkrantje.

Tot zover deze aktivlteitenkalender. Stuu! ock uw aktiviteiteo, informaties, weetjes
en het jaarprcgra.mma van uw vereniglng naar ons op vöór 1 MÀART 1990 I Wij publiceren
het GRÀTIS !

MELDINGSKÀÀRT

- n----------
Het geb,eurt ma& à1 te vaak dat er iets defekt of beschadigd is. On dit op een ietwat
vluggere manier op te lossen, is hier de neldingskaart. Kortom : wanneer bij u in de
oetrek lets beschadiqd of defekt is, knip dan het onderstaande uit, vul het duidel.ijk
eir volledig in en stuur het op naar het geÍreentebes tuur, Kerkstraat 17.
Voor dringende gevalfen kan u ook bel1en naar de techniscl,e dienst : 41-75.77 en dit
van 8 uur tot f2 uur eo vén 13 uur tot 16u30. Bij defekt van de verlichting,
gelieve de juiste plaàts te omschrijven. Dank bij voorbaat !

0 wegdek beschadigd
0 openbare verli.chting defekt

plaats:

0
0
0
0
0
0

riolen verstopt
voetpaden herstellen
onderhoud plantsoen gewedst
ruimen grachten
muskusratten

OPSPOR-E\i EN LO<AL I SEREN

VAN VBBORGE! LE<KEN IN
LEIDII\€EN ONDER DRUK

Preciese lokal i sat ie van

het ,ek tot op a l0 cm

naurkeu.l g, en hèr bloot-
leggen erva., het een
hl n imm a.n !chade

a^
vnËHB

Lelrzoek.
.BedriiC

SPOREN OP. TJTV L(mIETEI HERSTELT.

sMeo*e.t I nt tusseí speciatis:€n t.n
klant al leen maar voo.dèèt ht€dcn.

Kl,nk€str.àr 6, 84t I zUI E\KERKE

Tel : 050 / 31.14.18

NAÀM :

ÀDRES:

Redaktie : STAELENS Geert
t.) Met dànk aan allen die hebben

,,0 , me€gewerkt.

.'tEL , .../........



llVU MARC WTTEVRONGEL VLOERWERKEN
MEETKERKESTRAAÍ 2 - 8411

PLAATSEN VAN CHAPPEN .

ZUIENKERKE

VLOEREN -

- TELEFOON

FAIENCE -

o50/41.77.44

ruozaiËxeru

voor a1le inlichtin

EFISË,LWEST Kàntóor ÍVÖOR LJx

S tàt ions s traa t 27

IIYTERCOÀ/Í 4420 DE HAAN

Uw intercommunale voor
elektriciteit, gas en teledistributie

TEL , 959 / 23.56.o'7
i.lachtdienst:

056 / 36 .92 .11

LÀND BOUWWERKEN

Pt]L DE LR AÉI"IIR
Blankenbergse Steenweg 4 À

8411 ZUÍENKERKE

TEL : 050/31,86,34

vervoer van drijfrnest met

tank van 12.3OO 1iter, met

extra brede banden en

gestuurde tanden met tractie

al Ie zàài- en oogstwerken

ruimdienst

VERZORGD WERK AÀN MÀTIGE PRIJS

p.v.B.A. BouwMAr.r,o..* GILBERT DESIMPEL
BOUWMATERIA-EN . BTTON . N/ORTEL
ETEBNIT . GYPROC . DUROX KOMMIK ' BOMARBBE - N,4AFLUX

GEVELSTENEN VLOER- EN WANDTEGELS . TERBASDALLEN

WENDUINE
BRUGSESTEENWEG 93
TOONZAAL . BURELEN
a (050) 41 31 56

41 43 07

ALCEMENE VOEDING

KÀÀS, CHÀRCUTERIE
GROENAEN, FRUIT,
BROOD EN GEBÀK
KRÀNTEN EN TIJDSCHRIFTEN
ÀLGEMENE HUISHOUDÀRTIKELEN
SCHOOLGERIEF EN I{ENSKÀÀRTEN
GEBOORTEGESCHENKEN
SPEELGOED

OFEICIEEL LOTTO VÀLIDERINGSCENTRUM
validerinq vrijdaq tot 12 u.

DEPOT QUICK SITOP
voor 9u. getJracht is de
volgend.r mo.gen klaar



Ookalsugeen
ldaÍtbent tËbtu
in?frminutenu\M
leningop zak

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 ontspannen gesprek,
ver van hinderlijke ogen en oren.
Minder dan 20 minuten later ligt uw
geld op tafel. Klani oÍ geen klant, dat
maakt geen verschil.

En zo verrast als u bent door het
gezellige onthaal, zo verrast zult u
opkilken 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.

PEBSOONLIJKE
LENING

Voor de inrichtíng
uan uw woning

l:a D. "d--.^ *^ 
", 

*,is\oDEa..o1 ..' 6.r./D!.o.., ..or u

ë - * c**" c,a ""a- a, -tur -a."ft^

UW AGENT VOOR ZUIENKERKE - DUDZELE _ RAMSKAPELLE

WESTKAPELLE - HOEKE

HUBERT BONTE

lleetkerkestraat l4
8 4tI zulenkerke
rel. 050/ 41 28 06

l,Iestkapelse Steenrreg 27
8 380 Dudzele
TeL 0501 59 99 63

6l Gemeentekrediet
§y debankop/nbest

E


