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ÀSDIJHOEVE TER DOEST

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

Domein
Terras & zalen
Parking

Specialiteit van alle zeevruchten
en riviervis.

Het bekend ribstuk "Ter Doest"
op houtvuur.

Speciale bereidingen van paling.

Wuf,I.,ISSEWEGE
Ter Doeststraat 4
8380 Brugge
050/54 40 82 "Wtv ffiueof "

Iules Dendooven en Zonen
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Lieve lezeres, waarde lezer?

Eindelijk is het zomer en voor
de meesten onder U is dat ook vakantie.
Ontspanning nà de inspanninq van het
afgeloperl werk- of schooljaar. De in-
spanning van onze redaktie resulteerde
in dit llde nunmer van "Het Polderkrantje"
die U ou ontspannen leest ( al.thans
dat hopen wij).

Deze zomered-itie staàt weer
boordevol ioteressante en leuke àlti-
kelen betrefferde onze gemeente
Groot-zuienkerke. ons adres is nog
steeds de juiste pfaats waarheen U LIw

artikelen en wetenswaàldigheden naar
toe mag sturen. Doe dat dan wel voor
8 septeÍÈer 1988.

llet volgend Polderkrantje kunt
U lezen vanaf 15 oktober. Tot dan en
indjen U nog op reis gaat : veel reis-
en vakantiegenot I

-' De redaktie.

EBES ( Blankenberge ) :
41.79.33 of 41.79.34
na diensturen : 059/80,33,01

ITEERCOM/GÀSELhES'T :
059/23.56.0'7
nà diensturen '- 056/20.19.28

H@FDVELDWACATER J. DECLOED'I :
41.13.55
privé:31.84.07

GEMEENTEBESTUUR ZUIENI€RIG :---- 4t 13.55-
TECHNISCHE DIENST

q-J5 J7

"Het Polderkrantje" wordt uitgegeven
door het College van Ilurgemeester en
schepenen.

Verantwoordelijke uitgever :
cerard De Vlieghere
Lindenhof 20
841.1 ZUIENKERKE

ronc/ottt zuio*ako
DE EIJROPESE IDENTIIE ÍTS KÀARTEN

wanner U een oproepingsbrief krijgt
dient U zich zo spoedig mogelijk naar
het gemeentehuis te begeven. persoonlijk,
en in het bezit van een geldige en
recente pasfoto, De openingstijden
van het gemeentehuis zijn : iedere
\rerkdag van 8u30 tot 12 uui. Enkef
de woensdagnamiddag van 12u30 tot 17 uur
zijn de burelen eveneens geoperd.
Speciaal voor de ideotiteitskaarten
is het geÍneentehuis in de Kerkstraat 17
ook op de volgende zaterdagvoormiddagen
open tussen 10 en 1.2 uur :

- zaterdag 16 juli 1988
- zaterdag 30 juli 1988
- zaterdàg 13 augustus 1988
- zaterdag 27 augustus 1988
- zaterdag 10 septe,lber 19BB

- zaterdag 24 september 1988
- zaterdag I oktober 1988
- zaterdag 22 oktober 1988

_LE!_98 : U bent verplicht na het ont-
vèngen ven een oproepirqsbr ief
naar het gemeentehuis te komen,
zoniet bent U strafbaar !

En dan is er het probleem waarmee
sommigen onder U gekonfronteerd kunnen
worden : een paar dagen voor U op reis
vertrekt verliest U Uir ldentiteitskaart
of die wordt gestolen. l|Iat dan ?

Sedert enkele \neken is er voor deze
situatie een nieure regeling van kràcht.
U kunt nu wanneer U net op reis vertrekt
naar een .Iand waar geen paspoort vere.ist
is en U LIw identiteitskaert ( nieuw

Ons adres : "Het Poldeakrantjel
Kerkstraat 17

TEL : 050/41.13.55
Het volgend Polderkrantje verschijnt
omstreeks 15 oktober. Uiterste inzend-
datun : 8 SEPTEMBER 1988 !

8411 ZUIENKERKE

NUTIIGE TELEFOONNUMMERS

RÍJKSWACHT i Bl ankenberqe )
10I of 41.I0.05

BRANDWEER (De Haan) :
100 of 41.20.20
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model ) verliest of deze idordt gestolen.
rn het bezit komen vàn een voorlopioe
iJ""iit"ri'x..'i. rlàt Ínoea E-in-z;iÉ-
slTÍa-ï-TóEn ?
U komt zo vlug mogelijk naat het gemeen-
tehuis. Daar ontvangt u een aènvraag
voor een voorlopige identiteitskaart d-ie
U o[dertekent. Met deze aanvraag, het
getuigeschrift van verlies of diefstal
die U van de politie of vel.dwachter hebt
gekregen en een recente foto begeeft U

zich dan naar dit adres i
Ord Gemeentehuis Àssebroek
C,eneraal Lemanlaan I23
a320 BRUC,GE

TEL : 050/35.59.99

U kan daar iedere dag terecht vàn 10 tot
12 uur of (bij voorkeur ) op telefonische
geregelde afspraak.
OnmiddeUijk nà Uw reis moet U die voorlo-
pige identiteitskaart afgeven in het
gemeentehuis van Zuienkerke. Zolang U
geen nieuwe identiteitskaai:t hebt, kunt U

in België het getuigschri.ft van verlies
of diefstal gebruiken. Vergeet niet om
Ín het buitenlard dit getuigschrift
sainen met de voorlopige identiteitskaàrt
blj U te draqen. veel reisplezj.er.

DE SOCIÀLE ZEKERHEIDSKAÀRT

De maandefijkse aadneldlng voor de
voLledig inerklozen uit de tbuw-
eo diamantsector heeft plàats op de
volgende dagen :

- naandag 25 juli 1988
- maèndag 29 augustus 1988
- dlnsdag 27 september 1988 (dus NIET op

een maandag ! )
- maandag 24 oktober 1988

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

OPTIÀLEN OUD PAPIER

geven hebt. bel dan tijdig naar het
gemeentehuis op het nurnmer 41.13.55.
Per ri.t betaalt U 250 frank.

OPHÀLEN HUISWIL

De huisvuilophalirq voor Meetkerke,
Houta../e èn Nieu&munster verschuift
van maardag 15 augustus naar dinsdag
16 auqustus en voor Zuienkerke van
dinsdag 16 augustus naar rroensdag
17 augustus .

OPGELET I

Er uordt door de Technische Dienst
genraagd aan de bevolking de volgende
punten in acht te nemen :

- het regelmatig (in aantal ) buiten
plaatsen van de vui.lnj.szakken.
Dàarmee uordt bedoeld telkens
maximum 3 zàkken per ophaafbeurt.

- het briten pleatsen van de vuil-
niszakken nag enkel op de dag van
de ophalirq. Dit om te bel€tten
dat katten of ardere dieren de
zakken openscheur:en, met alle
onÀengename gevolgen vardien.

- het qewicht per vuilniszak beperken
tot maximum 35 kg.

- Àndele naterialen dan huisluil,
zoals stenen, ààrde, glas, e.d.
te laten ophalen op de bijkomerde
ophaalbeurten voor grof huislrri1
( volgende maal op 20 oktober).

- Zakken die te zwaar bevonden $rorden
en deze welke geen huisvuil bevatten,
zulIen niet meer meegenomen irorden.

De Technische Dienst vraagt aan de
bevolking begrip voor de mensen die
iedere week de ophaling van oNs
huisvuil verzekeren, oÍrdat ook zij hun
tàak aangenaam zouden kunnen
verrichten. Wij danken U voor th,
berei.dwilligheid.

GEVOI\DEII VOOPWERP

ER heeft iemand een rose zak vergeten
op zondag 24 april tildens het uit-
stap per kustrij\./ie1 van Vakantie-
genoegens. Indien dÍe van U is,
neeín dàn even kontakt op met RoFrain
Van BeIIe, Nieuwe Steentr'/eg 106 te
Zuienkerke.

Op doóderdag 6 oktober i.s er een ophaling
van oud pàpier. Plea+s Uw oud papier
aan de voordeur of aan de s1ag. Dit is
meteen ook een goede gelegenheid om
Uw oude telefoonl€eken mee te geven.

OPHÀLEN GROF HUISWIL

Op donderdaq 20 oktober is er een ophaling
van grof huisvuj.I. wanneer U iets mee te

2.



Wàt kan een mens nog meer

verlangen ?

EEN VLOT KÀPSEL

&

EEN BRUINE TINT

AAN BETÀÀLBARE PRIJZEN !

Wàarheen ?

SPIRELLO UNISEX
KÀPSÀLON + ZONNE BANK

Oos tendse Steenweg 32

8411 Mee tkerke-Zui enkerke
TeI : O5O,/31.61.66

Kàntoor
SÍnt-Fieters
Bl anken):crqse
S te{: n--e(t 1C2

aocc BFi r G,3 E

p.v.B.A. Bouw,Ar.",oru* GILBERT DESIMPEL

WENDUINE
BBUGSESTEENWEG 93
TOONZAAL. BURELEN
6 (050) 41 31 s6

41 43 07

BOUWMATERIA-EN . BEION . MORTEL
ETERNTT . GYPROC , DUROX KORAMIK . BOIVARBFE - MARLUX

GEVELSTENEN . VLOER. EN WANDTEGELS - TERRASDALLEN

TUINAÀNLEG - ONOERHOUD

VANLOO MAFIC
Nieulre Steenweg 38 A
( naast café Lettènburg)
8411 zuienkèrke
TEL I a5O/ 47.43.11

Nu ook ièdéra zaterdàg en
zondag van 9 tot 12 uur opèn

verkoop van àIlè tulnplanten
speciaal voor de kus ts treck

.-Àr
kr'(o\,,-}

\{1
\ --\-

F. Desoete
mestkuikens ftet
exÈra brede
bors te n
te koop vanaf
4 weke n

Ooíendeslèenweq 75
8411 Houlave-Zuienkerké
6 050ar-94.83



Ook als u geen klant bent,
hebtu in20 mirnrten

uwlening op zak.
Geeftoe dat het snel gaat. Zeer snel.

Dat komt omdat het Gemeentekediet alle poespas achrerrvege
laat. Er rvorden u ma"rr enkele geger,ens gevraagd, in een ont-
spannen gesprek, rer van hinderh.lke ogen en oren. Minder dan
20 minuten later ligt uw geld op tafel. Klu1t 

-

ofgeen klant, dat maalt geen verschil.
En zo rerrast als u bent door het

gezellige onthaal, zo verrast zult u op-
kijken van het tarie[Wie leent bij ,1
het Gemeentekrediet om zijn
woning in te richten, zit onder het
goede dak. Kijk op de tabel, in een
oogopslag ziet u hoe voordeligonze
rentevo€t is.

Kom eens langs in een agentschap
van het C"emeentekediet en ontdek
hoe simpel het is om veel geld re
besp:ren op u*'u oninginrichting.

Dldrs.n vàd d. U.ntschrppen Yrd hd
Crmeófukrdtrt nnllt u n di Coud.nC'dr
on,rn Jr rubír[,4:.t.à, 'v@Ílc{uíív.o br.xni{op I ÉnuÍ' 1933

UW ACENT VOOR ZUIENKÉRKE - DUDZELE - RAÀ4SKAPELLE

WESTKAPELLE HOEKE

HUBERT BONTE

Ieetkerkes traat l4
8 4lI zuienkerke
Te1.050/ 4L 28 06

Inesrkapelse s teenweg 27
8 380
TeL.

Dudzele
a50/ s9 99 63

. I tr*a. ee.n ltoute
iidenI\! rl [,o-. o.z. I u'Lnn

lo 3ol
,1 "l

4_204

5.417

7.\66

8.618
l"l



BL]RGERL]JKE STÀND 1E
IN DE EERSTE HELFT

ZUIENIGRKE
vÀN 1988

Geboorten:

BC|GÀERT Jonas, geboren op 5 Janrlari,
zoon van Bogaert Doïiniek en
Du Jardin Marie Claire;

' VÀNDENEIERGHE Jessica, geboren op
16 januarÍ, dochter van Varderiberghe
Eric en Hefewaut patricia;
VÀNDERBRUGGEN Kelly, geboren op
16 februeri, dochter van Vànderbruggen
John en Àckàert Heidi;
SCIIOIIIEETEN Nelis. geboren op 20 februari
zoon van schouteeten Johan en
Loyson Francine;
BRUSSELLE Dennis, geboren op 24 februari,
zoon van Brusse11e DaniëI en
Maelfeyt Solange;
DEMÀECKER Jill, geboren op I Ínaait,
dochter vàn Denaecker Victor en
Versyck Christelle;
DE JONGHE Ruben, geboren op 4 maart,
zoon van De Jonghe C,eert en
Booy Cà.oline;
DEFRÀYE Maxim, geboren op I maart,
zoon van Defraye Dominique en
D'hondt Krista:
DEMÀECKER Annellen, geboren op 12 Ínaart,
dochter van Demaecker Luclen en
Vermeersch Rita;
DEVR]ESE Pat, geboren op 25 maart,
zoon van Devriese Norbert en
De Smet Diane;
DEMEULEMEESTER Charlot, geboren op
31 maart, dochter va.n DeÍïeufemeester
Ronny en Vanderstichelen Brenda:
VÀIiDENDRIESSCHE Tamara, geboren op 3 mei,
dochter van Vandendriessche Màrnix en
Vernieuwe Ingrid;
COETHÀLS Iien, geboren op 10 mei,
dochter van Goethals Wilfried en
Deklerck Veronique ;
BLIECK Sophie. geboren op f6 mei,
dochter van Blieck Patrick en
Àmandels Georgette;
DEJOI\CKHEERE Davy, geboren op 11 luni,
zoon van Dejonckheere Gabrië] en
Willem delieva;
COLÀERT Sander, geboren op 13 junl,
zoon van Colaert Christiaan en
BoÍibeke Margareta.
Àan a1le ouders onze hartelljke
gelukwensen .

Huwel i i ken:
SCHÀEPDRWER Benny, Zuienkerke, en
DE DECKER ingrid, Zuienkerke, gehwd
op 14 januari;
VÀNHO\/E Erank, De Haan. en
DE DECKER Nancy, Zuienkerke, gehu\d
op 14 januari;

- HOSTE Patrick, Brugge, en
VÀN OVENBERGHE Marlanne, Zuienkerke,
gebund op 6 februari;

- MÀENHOUI Jean Pierre, Zuienkerke, en
VERHÀEGIIE Cristine, Zuienkelik€,
gehuvrd op 25 februari;

- DECOCK Eddy, Lichtervelde, en
VÀN CÀNNEYT fiilliàne, Zuienkerke.
gehurdd op fl Ínaart;

- DELÀNNOYE Geert, De Haan, en
DERUDDER flristien, Zuienkerke,
gehu!,rd op 12 maart;

- CHRISTIAEN Marc. Torhout, en
DE VEIRMÀN Maria, Zuienkerke.
gehuÍd op 8 april;

- COSIE}DBLE À1ain, Zuienkerke, en
SLEMBROUCK Crietje, Brugge,
gehultd op 15 april;

- BO{JCKÀERT Filip, Brugge. en
VÀN BELLE Conny, Zuienkerke,
gehuv.l op 29 april;

- VAN DE SOMPELE Stefaan. Knokke-Heist, en
LUCKER Martine, Zulenkerke,
gehul"d op 9 Ínei;

- DEMÀECKER Yves, Zu.ienkerke, en
VÀN BELLEGmM Marijke, Zuienkerke.
gehuld op 13 mei;

- VÀNDER STICHELE Jean pierre, Zuienkerke,
en IIERBIST Ànita, Zuienkerke.
qehu!,iC op 20 mei;

- DE MEY Eddy, Beernem, en DE VOS Ànn,
Zuienkerke, gehuÍd op 1 juni;

- MEUTEMEESïER ilackie, Oostkarnp, en
COELUS Fabienne, Zuienkerke,
gehuÍ.rd op 3 jr.rni ;

- DEIRIENm cino, Brugge, en
MÀERTEN Carine. Zuienkerke,
gehu!,rd op 4 junl;

- EE"IEZONNE Tony, Zuienkerke, en
DEWIJLE Karine, Zuienker.ke,
gehu\rd op f0 junj. .

Ààn iedereen een lang en gelukkig
leven samen.

alg+À-LLg=s ns:
DEKLERCK Robert, overleden op 1 februa_ri,
echtgenoct van VÀN HCIUCKE Jufia;
CROES Hilda, overleden op 3 maart,
echtgenote van I{ILI,EMS Bavo;
DESCHEPPER Ju1ia, overleden op 12 maart,
wedr.rwe van CAPPCT,I Karel ;
FRANSOO CamiUus, overleden op 22 maart,
echtgenoot van DEFETERE Irèna;
NOBUS Germaine, overlden op 5 april,
weduwe van MÀLSTÀF Jér6me;
SCHÀEPDR IJyER Trese Marie, over.lden
op 6 apri-], echtgenote van COELUS Joris;
DEBROCK Marcel, overleden op 14 april,
echtgenoot van DEMEULETíEESIER Marra;
LTERltlÀN Theophile, overleden oo 26 aprt1,
wdur{naar van ROYMANS Màrie;

3.



DHÀENEKÍNI Helena, overleden oP
26 aprit, $edurre van CÀSERT Prosper;
QUfNIENS ÀchiIIus, overlden op 9 nei,
ongehuÍd;
Btol'iME Càro]us, overleden op 30 mei,
echtgenoot van DESSEYN Rachel i
VIÀENE Elza, overleden oP 8 juni.
weduÍ/e van DEFEIDRE Àuqrlrst;

VERSCHEURE Theophilus, overleden op
28 juni, echtgenoor vàn !'ERTE Mària.

Aan alle femilieleden en nàbestaarden
ons oprecht medeleven.

OI ]DERCOMITE

Het oudercomité st WENKERCÀ zet zlch
in voor de belde Zuienkerkse scholen.
De vootnaamste bedoeling van het
or.dercomité is wat geld in het
laatje brengen voor i.rat extraatjes
voor onze ki,nderen, Denken we daarbij
aan de sinterkfaasgeschenkjes of de
aankoop van didactrsch Ínàteriaal .

Dit gebeult ondermeer door middel van
bepaalde activiteiten (bIjv. een
kaa.rtlng). Daar blj werken de leden
van het oudercomité ook mee aan de
activiteiten die door de scholen zelf
worden georganiseerd.

Het oudercomité kan daarvoor echter
nog wat hulp gebruiken. Mensen die
geïnteresseerd zijn kunnen zich
melden bij de heer E. Nivi1le, NÍeuwe
Steenweg 61 te zuienkerke.

afgelrerkt en orderhouden zijn en
bestr.urd wolden , zcdét zí) de veilig-
heid van ardere weggebruikers, evenals
van dieren, niet in gevaar brergen.
Een ganse reeks verplichtingen van de
autobestuurders uit het algemeen
verkeersregfeÍnent zijn ock recht-
streeks vàn toepassinq a1s er ook dieren
in het verkeer zrln. Bl]voorbeeld :

biu het kruisen en inhalen een vol-
doende zijdel.ingse afstand houden;
bij het nàderen van e€n tegemo€tkomende
lreggebruike! - dus bijv. ook van een
ruiter - grootlichten doven, zcdat
deze weggebruiker zijn !,,e9 zonder
gevaai zou kunnen vocrtzetten;
het naleven van voorrangsregels, ook ten
aanzien van bestuurders van dieren;
geluidstoestellen zo weinig en zo
kort mogelijk te gebruiken om de
dieren geen angst in te jagen.

À1 deze verplichtingen van auto- en
motorvoertuigen zijn affeen vàn
toepassing wanneer zij en de dieren zich
op de openbare wèg bevinden. Wanneer
dieren op een privé-terrein of in een
weide tekens van angst vertonen, is
de langsrijdende bestuurdel niet ver-
phcht te vertragen of te stoppen.

A1s we hiermee aI rekeninf houden,
dan wordt het nog een stuk veiliger
op de Íreg !

BESIRT.TKINGSNERKEN GEMEEI.IIEWEG

onlangs kregen de Duinenstraat, Boínne1-
straat, Smisjestraat; Leeuwenstraat
en Doelhofstraat een nieuwe beurt.
zii waren het vocrwerp van de
tweede f ase bestri jkirqswerken.

Dit ls een procedé waarbij een emulsie
en vertind steens.Iag aan het bestaalde
wegdek gewalst 1"rordt. Deze vrij
goedkope werkwljze maakt het mogelijk
de wegen dle nog in goede staat
verkeren opnieuw van een waterdicht
scherm te voorzien, zodat hun nuttige
levensduur met vj.jf jaar verlenqd
$rordt. Behoudens àbnormaal strenge
winter.s natuurfijk.
Er werden ln totaal 31.784 m2 bestreken
voor een totafe kostprils van
1.464.576 frar\k.

IERPLICT+TINGEN VÀN DE BESÏUI,RDERS

VÀN VOERIIIIGEN TEGENI]\,EF DIEREN

Tn dit kort attikeltje vragen wij even
de aardacht vàn a]le bestuurders van
voertuigen, zowel van auto's, moto's,
bromfietsers en fietsers. Af en toe,
zeker op de Zuienkerkse wegen, komt LI

in kontakt met dieren op de openbare
rreg, Er zijn een aantal ver.plich-
tinqen waarmee U Ín zo'n geval
dient rekening te houden :

\danneer de dieren tekenen van angst
vertonen, moet de besLuurder ver-
tragen en zo nodig stoppen;
de bestuurder moet de nodige maat-
regelen nemen om te voorkomen dat de
lading of al wat dient om de 1ad1n9
vàst te maken of te beschutten, door
lawaai de dieren zou doen sclrrikken;
de Ínotorvoettuigen mo€ten zcdanig
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6JI11 NIEU'*Í'JNSTER

(ZIJIENXERKE)
TEL : O5O/41.12.18
( tusse. Hendui íe en
Dè Haèn)

Rudy Deneuleneester
spèclallt.lt vàn kr.ef t

Gèsel ek t...dè H1J nt ààrt
soècIallteI! vài

zulenkerk se taart
Pannèko.ken - vale1s -

boerèbEood

xlndersPè1èn - r anéè11Jkè
èn bosrlJI. ohgèvtn9

À I1è f..s tel l Jkhède n tot
8o person€n

UITBÀTER

RESTAIJRÀIiT

TEÀ.ROOM

LUSlTUIN

FEESTZÀÀL

dameskapsalon

GIDÏTCO
cie decker chantal
kerkstraat 18 - 8411
teleÍoon 050/41 84

zuienkerke
14
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HOLIAND HEEFT
ZIJN ELFSTEDENTOCHT,

NEW YORK ZUN N{ARATHON...

ENWA{NDEREN
HEEFT

DE GORDEL.
schrufvóór 1í augustus in tegen 50 i.pv 100 BF per persoon.
cebruik hiervoor hetspeciale cordelinSchrijvingsformulieÍ

Voor meer inlichtingen en inschrijvinqenl
bel 02 / 380.44.4 3.

De Cordel. Dorosstraal,'1640 Sint-cenesius'Rode.
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Voor a1 LJw financië1e

NICOLE PRIEM

Meetkerkestraàt 14 A

KRED I ETE N

verrlchtingen:

LENINGEN

8411 ZUIÉNKERKE

IEL : O5o./41.55.90

@ -r'.u ".'

!or.s.rrloor zulnl9

VAN HEYSTE B.V.B.A.
Il..uYpoort!ès l.én!,.9 591

8400 oosTaNDE

aEL ! 059l?o.30.97

ASWEBO
i|AAMLOZÉ VÉNNOOTSCHAa

lndustriepark-Drongeo 26

98íO GENT

UIT SYMPÀTHIE

bar
upstairs

Oosiendart.anr.ie9 55
84II MEETKERKÉ

gs o5o / 318 3s5
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UIT DE GEMEENTERÀÀD

De gemeenteraad k\nam bijeen op 25 aprj.1
1988.

BesLoten werd een toefage van 3.898.384
frank te verlenen aan de ruilverkavelirg
Houtave voor het uitvoeren van kavel-
werken. Deze toelage zal in vijfjaarl.ijkse
schijven van 779.611 fÉank uitbetaafd
worden. Hiermede komt het totaal bedrag
dat aan de ruilverkaveling vrer.d toege-
zegd op 8.302.542 frank, verdeeld als
volgt : weterwerken : 1.500.000 fr.

$egenrrerken | 2.753.60\ fr.
beplantingswerken : 59.557 fr.
kavelinrichtingswerken : 3.989.384

fr.
De gemeenteraad heeft de lregenis- en in-
frastruktuurwerken, evenafs het speelpleln
in de wijk Hoeksam overgenomen van de
sociale Bouwnaàtschappij Haard en Kouter.
Deze overdracht gebeurt gratis om reden
ven openbaer nut.
Het kerkorgel van Houtave knijqt een
onderhoudsbeurt. Het is de fÍrÍna
Àndriessens uit Menen die het werk zal
opknappen voor 935.460 frank, waarvan
300.000 frank ten laste van de kerk-
fabriek en 650.000 frank uit de gemeen-
tekas.
Doordat de gemeente Zuienkerke door het
Ministerie van Binnenlandse zaken aange-
duid is als pilootgemeente voor de nier.n're
geÍeentelijke boekhouding, dient er over-
gegaan op informatica. De qemeenteraad
zette het licht op groen om het dossier
informaticà j.n te leiden bij het
Ministerie van Blnnenlandse Zaken.

Tenslotte werd in de geheime zitting
mevrouw Verbeke Carine bevorderd tot
opstefler.

DE BOND VooR @CTfE EN JOI,IGE GTZINNEN

Op 24 mei j1.. ontying.het gemeentebestuur
het bezoek van een delegatie van de Eord
voor Grote en Jonge Gezinnen uit Zuienkerke,
Meetkerke, Niewínunster eo Houtave. ÀEul
de heer Bulgemeester werd een uitvoerig
wensenpakket overhandigd, waaruit vooral
de grote bezorgdheid van de Bond bleek
voor de velkeersveiligheid en dat voor-
namelijk langs de Rijksweqen. Hiertoe
werd kontakt opgenomen met het Eestuur
der Wegen te Brugge. Enkele interessànte
optÍes kwafien reeds uit de bus.
Jn Meetkerke gaat de beko nernis nàar het

kruispunt oqsterdse SteenvJeg - DorpweE.
Reeds @in juni werd bi j het Bestuur der
Wegen het dossier ultgeleid tot het
bekonen van een tussenkomst van het
!,egenfords voor de ri.oleringswerken,
Ditis een eerste stap in het volledig
herdenken van dit kruispunt. In een
eerste fase wordt de riofering
gelegd in de Dorpdeg ( vanaf de
Houckaelt), Oostendse Steenweg en het
begin vèn de Heeryeg. Langs de
oostendse Steenweg komen dan veilige
fietspaden, door groen afgeschend
van de rijweg. Gezj.en het bekomen
van de nodige machtiging en toelagen
enige tijd kan dulen, $erd in de jongste
gemeenteraad een snelheidsbeperking van
60 km per uur oFgelegd.

Een arder moeilijk punt ligt langs de
Brr.rgse Stee reg te Nj.euwnunster, de
veiligheid aan 't Smisje en aan de toegang
neai het dorp. Àan het Bestuur der Wegen
irerd gevraagd konkrete voorstellen
dienaangaajide uit te werken. Intussen
werd een helder lichtpunt geplaàtst
aan het kruispunt Brug§e Steenireg -
Doelhofstraat.
Ook de doortocht door het dorp te
Zuienkerke draagt de zorg weg van
de Bond van crote en Jonge Gezinnen.
Het gemeentebestuur is zich van dit
probleem terdege bewust. Zoals
voor Meetkerke h,erd ook hier met het
Bestuur de! wegen een dossier ingeleid
voor het bekomen vai een tussenkonst
van het wegenfond§. Het i.s de bedoeling
Zuienkerke-dorp van rj.ofering te voor-
zien. Tevens za1 dan het rreEdek
heraangekl,eed worden met nateriefen
die zowel visueel (verschillende
kleuren ) als in felte { betonkeien )

het aspect van een bebou,nle kom moeten
teklemtonen, wat automatisch tot
snelheldsverÍ'rlndering zaI leiden.
Tot slot ging de bekommernis van de
Eond naar het kruispunt Oosterdse
Steenweg en Kapellestraàt te Houtave.
Ook dit probleem werd aan het Bestuur der
wegen voorgelegd. Tevens !,,erd aan-
dacht gevraagd voor het verplaàtsen
van de bushalte dichter naar de inrlt
van het dorp toe.
Tvee belangrijke werken staan dus op
het getouw : de doortocht te
zuienkerke en te Meetkerke. Het is de
bedoelirq van zodra de plannen konkrete
vornen aannemen, de bevolking en
natuurliJk ook de Bord tijdig in te
lichten, zodat eenieder zijn wensen
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kan formuleren. Het gemeentebestuur
r^,enst langs deze weq de Bond voor
Griote en Jonge C,ezinnen te danken
voor zijn positieve inbreng.

2 GEMEENIEGEBOUWEN WORDEN OPGESCHIICI

ziln deel zal hoeveo te betalen vool
wat de gemeentelijke werken betreÍt,
heeft een drieledig doel :

- de ,noderniserinq van de oostendse
Steenweg ten laste van de staat;

- het aanleggen vàn veilj.ge fj.ets-
paden ten laste vàn de staat;

- de aanleg ven de riolering in de
Dort,',eg, Oostendse Steenweg en
Heer!rcg ten laste van de gemeente.

Ook de Nieuwe Polder van Blanken-berge
zal in het !,Érk pë.rticiperen, want ook
de Houckàert wordt volledig heruit-

Een eerste stap in de afv/erking van dit
dossier is de aanvraag voo! tussen-
komst van het wegenfonds. Dit werd door
het College gedaan op 2 junl 1988.

In de Ínarge van het bezoek van de
Bond voor crote en Jonge Gezinnen
aan het gemeentehuis heeft het
College bes]oten het sportcentrum te
Meetkerke en het gemeenschàpshurs
te Houtave een nieulre Lrer.Et te geven.

In l4eetkerke wordt de koer heraangelegd,
terawijl in de lokàlen zelf de scheidings-
Íuur tussen de vroegere klas en de
turnzaal wordt weggenomén en vervangen
door een akkordeondeur. ?erzelfdertiid
zà1 de huidige keuken gemoderni-
zeerd en tot bedieningsruimte ner-
schapen worden.

Wat het gemeenschapshuis te Houtave
betreft, wordt de bovenverdieping
volledig ingericht. Er komt een
bedieningsruimte en de nodige sànitaire
voorziening. Ook wordt de muul tussen
de twee lokalen weggenomen en vervangen
door een akkordeondeur. Het lokaa]
wordt dan blijvend uitgerust met de
nodige stoelen en tafels.

RENOVATIE PIJKSWTG 326

NIET]WE STEENWEG - DOOR1OCIIT ZUIENI(MKE

COLLECIOR DRIPTWEG-CÀI,íPINGZONE

De collector Drlf tweg-Campingzone, waarbi
de WzK en de gemeenten De Haan en
zuienkerke sa,nenwerken om de ganse regio
van afvalwaters te zuiveren en tevens
voor wat Zuienkerke betreft het domein
volledlg op te schrkken, zit in zijn
beslissende fase. Àls de heer Minister
van de Vfaamse Gemeenschap zo vriendel-ijk
is zijn hardtekening te plaatsen onder
het ganse dossier (en het dus financiert
en betoe-Laagt), kan de àànbesteding
in septenber plaatshebben. Nà het
afwikkelen van de nodige administratieve
noodwendigheden, zouden de werken dan
star'ten in het voorjaar vàn 1989.

Ook dit gemengd dossier (met het
Bestuur der wegen aIs opdrachtgeverd
bestuur. ) heeft een drieledlg doef :

- de heraanleg van de Nieuwe Steenweg,
$,aarbij de doortocht door zuienkerke
ten laste van de staat vàlt en de
Meetkerkestraat en Kerkstraat ten
laste is van dè gemeente;

- het plaatsen van riolering ten
faste van de gemeente;

- het aanleggen van voetpaden, eveneens
ten laste van de gemeente.

De hoofdbekoÍÍmernis zal daarbij uitgaan
naar de velkeersveiligheid 1n de
Nieuwe Steenweg en dit voornamelijk
tussen de twee scholen,

De tussenkomst van het wegenfonds, een
eerste stap in de ontsluitlng vàn het
dossier, !,rerd bij Co.Ilegebes) lssinq van
2 juni 1988 aangevraagd.

SL]N PÀRKS INIERNÀTIONÀL

DE HÀAN - ZUIENKERKE

REI,IOVÀT]E RÍJKSWEG 9

OOSIENDSE SIEENWEG - DOORÍOCHT MEETI€RKE

Dit gemengd dossier (opdrachtgever is
het Bestuur der wegen ) vràarbij zuienkerke

Binnenkort wordt in De Haan tussen de
Driftweg en de Ter Bieststraat een
reusachtig vakantiedorp gebouwd met
ongeveer 570 verblijven en een
overdekt'rÀguapalace" dat + 13 ha
zal oversparnen.
oorspronkelijk lag het park volledlg
op het groDdgebied van De Haan, doch



HANDEL IN:

zèaizaden, plantgoed,
bloembollen;
mest- en sproei s toÍ feh;
potgrond en t.urf ;

broeikassen, serres, tunnels;
diverse tu l ngereed scha ppe n i
grasmachines, zl tma aiers ,
tuinfrezen, mo tocu l toren,
bosmaalers, ke t tl ngzàge n;

d,iinlk rnnqnlternro
Blankenbergse Steenweg 31

8411 ZUI ENKERKE

TEL I O5O/41.42-63

barbecues ÍwEBERÍ'

een 9àns gamma tuinÍneubelèn;
tuinspelen : schomme.ls, g1ijbanan,

hangmatten, basketball,
badminton, trampollne, 90àl;

ladders "soLIDE" (met gàrantie);
eigen constructies op aanvraèg;
I and- en tu i nbou\,rtra k toren
+ materialen.

EIGEN NÀVERKOOPDIENST

hooÍdverdeler

Alnu,',ugnnr

TEL. (050) 41 28 13 | nurrue sHownooM.

GARAGÈ - cARFossERtE - sHELL srATtoN

CROMBEZ LAURENT
Verkoop van nieuwe en occasiewagens

BRUGSESTEENWEG 101 .8410 WENDUINE

agent

@

\»z eric von renterghem

Nieuwe steenweg 17,

bin n en h u iso r chitecï
B4l1 Zuienkerke Tel. 050/41 67 17

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

0r.n.rue!ken
I evet€n vtsn tee 1é arde

s teensl à9
sie!gr1nt

T.l (050) a1 23 !2
4411 ZUIENXERKENieÍwè Srèènweg 114



SLAGERIJ - SPEKSLAGERIJ - TRÀITEUR
Í HE RMÀN

Voor U1^' blo,omen
slechls éen adres

Gheleyns - Haegebaert
lste keus rund.-, kaLf- èn vàrkènv).ees
ei gen bereldè v I ee suaten

OPEN

' iedere werkdag van 17 uur
- zaterdag van 8 tol 20 uur

zondag van S tot 12 uur

Weslstraat 6?
8370 Blankenberge

Lid Fleurop lnlerflora

224?

firma
Gilbert Van Den Broucke
6akk.rUmatcÍàLen Otcns' Ha.h fc5
Hàle,rauÀ dc boLlanqcrit rour5'tlà.hi es

tslanhenb€rgse steenweg 44A
6.A411 ZUIENhERKE
,a o50 / 322622

Oilb.( Van D.n D(nrck.

fondue, gourmèt èn barbecue
koude schotels en wèrm buffet

ONS ÀDRES

Herman en Ín9rid Van Xerrebrouck-
Verl.eye

scheepsdàlelaan 46
SOOO BRUGGE
TEL : O5o,/33.25.15

POLDERELECTRO
FOMAIN LIEBAEBT. WILLAEBT
HEEBWEG 20 MEET(ERKT
8OO2 ZI,,IENXERKE

fladio & T.v..Technicus
OFFICIEEL SIERA.DEALER

Eigen

hersteldienst
Teleíoon
050/32 03 80

EEf,I

I

;
-.
tnBl milkon u heel persoonlii zii uwqutokeuze.

He2o? tud er zovÉel É6Ei riin von
de Goll ok eÍ monLeÍen ziin om u in ee. wog€.

Onrsponnen in deGolíAutomolk 90 pk

Vriiqevo.hle. in de Cobíolet Posio.eelin
de GTl. ZelÍzeler in de Íu'bo DièEl Even'
wichrig in de rynío, het ideole sÉéem mel

't3;i,ïËtr#,8f,;H@Roodple€g uw vA Gd6lèí v@, Aud, ei Voutwdqe^

UW HOOFDVERDELER VOOR ZUIENKERKE EN OMSTREKEN :

ganage zwaenepoel
Bruggestèènwèg 51

8370 BLÀNKE N BERGE



in laatste instantie b,esliste de eigenaar
zijn stuk grord. gelegen te zuienkerke
achter de Driftweg eo j-n het geuestplan
voorzien àIs rekreatiezone, eveneens te
verkopen aan de ProíPtoren van Sun
Parks International. Zcdoende komt een
deef van de reafisatie op zuienkerks
grordgebied. Het zu1len hoofd-
zakelijk parkeerplaatsen zijn (de

uitgang van het dorp is langs de líenduine
Stee "reg te De Haan) en een 45-tal
chalets. op 30 mei 1988 werd het
college tljdens een vergadering in de
WITÀB daarvan in kennis gesteld.

Voortgaarde op een vroegere Loezegg)ng
aan de wijkbewoners van de Driftweg,
líenduinestraat, Begijnhof . DorÍein
en Nrvekerke, waarbij zij zouden inge-
licht h/orden over de evolutie van het
dossier. werd op f3 juni in de
"tekkerbek" een voorlichtingsvergaderÍng
belegd. Ínet de bewoners, het Schepen-
college, l,Íitèb en Sun Parks International.
Uit de uiteenzetting en de konfrontatie
net de Lrewoners kiranren een aantaf in-
teressante bekonmernissen uit de bus,
waàruit de ongerustheid bleek voo! het
bewaren van rust en sereniteit in de
villawijk.
op 23 juni heeft het College een gunstig
advies verleend {het Bestuur van
Stedebouw verleent de vergrunning ), mits
een ganse reeks dwingerde voor\raarden '
In deze voorwaarden zijn zowat a1le
elsen van de buuratbewoners opgenoÍlen.
Het CoIIege za1 dan ook nauwfettend
toekijken op de ultvoering der wélken
en de uitbating van het vèkàntiedorp,
teneinde de last voor onze bewoners tot
een mlnimum te beperken .

Tevens \rerd op 13 luni 1988 aan
mevrouw D' Hondt-Van opdebosch, Minister
van @enbale lderken, een schri jven
gericht, waarbll de aandacht gevestigd
!,/ordt op de onveilige verkeerssituatie
van de RW 307 Driftweg, iets wat door
de inplanting van sun Pàrks International
niet zaf verbeteren, Tevens \rerden
maatregelen gevraagd om de toestand te
verbeteren, o.m. door de àanIeg van
veilige fletspaden.

}iÀÀR IS NERO ?

Een sia.Ínese kat, van het mafflelijk
geslachr, rs ontsnapt Le Zuienkerke-
dorD. De elqenaar Jen versluys,
wonende in dè Oorp.reg 40 te Meetkerke,

wacht op een selntje want hij wil
dolgraag zijn Nero terug. Dus, als
U meer r,\,eet over Nero, neem dan 20
vlug Ínogelijk kontakt op met Jan
Versluys.

E!tsI'ITJES LÀCHEN

'I\ree koeien in de weide. Eén van de
tlree heeft een druipier.rs en moet aftijd
maai hoesten.
- Wat heb le toch ? vraagt de ene koe

aan de andere.
- Ik ben veel te gevoelig voor dit

b,uitenwerk, zegt de andere koe.
- lllàt bedoel je daarÍnee ? vraagt de

eerste koe.
- Och, 't is weer hetzelfde, klaagt de

ardeie koe, gisteien heeft de boer
het hek van de líeide vergeten dicht
te doen en nu heb ik weer een ver-
koudheid.

- Milnheer de direkteur, ik heb net Ínijn
loonflche gekregen. Ik vind dat mijn
wedde helemaaf niet in overeenstemming
is ÍreL ÍriJn kwal iflkàties en miJn
kennis.

- Dat vinden kij ook, mijnheer Prat. Maar
we krmnen IJ toch niet faten verhongeren ?

Mevrouw Jan€en heeft een nieu\lle butfer
in dienst genomen. Àls 's avonds mijnheer
Jansen thuiskomt, is hij verbaasd een
nieuwe butler het eten te zien opdienen.
- En hoe heet u, jorgeman ?

- Karel, mijnheer,
- Het spijt me, jongeÍnan, maar ik heb

de gewoonte het personeel met de
familienaam aan te spreken, nooit Eet
de voornaam. tÍat i6 je familienaarn ?

- schat, mijnheer.
- Euch... OK... je mag het eten

opdienen, ... Kare1.

De pastoor vertelde de leerl,ingen over
de bruiloft van Kana. Toen hil de hele
geschÍedenis uit de doeken had gedaan,
vloeg hij aan Jantje :

- lÍat zutfen de bruiloftsgasten gedacht
hebben, toen ze christus de zes kruiken
water in wijn zagen verarderen ?

- t|Iet, zei Jantje, ze zuIlen gedacht
hebben : die moetea we de vofgende
keer weer uitnodigen :

1.



Jè, we ziJn weer zoverr 2 màanden
vak anti e, eindelljk !
t4i j beloven je àlvast'tijd voor
verveling zal er Je ni.et resten.
Want de Ptoëters hebben veel
ni.euwi ghedè n in petto.
Een teàn vàn 7 begeleidsters stàan
klèàr om uw bengels oP te vèngen
en dÍt vèn 7u30 rs Íroroèns.

DE PL OE TERS ZUIENKERKE
Gédurende dè vakantic van l juli tot 31 augustus 1988 wordt voor
de opvàng gezorgd vàn de klnderen tussèn 3 tot 12 Jaàr.
(uitqezondérd 21 Ju11 en 15 èuqustus)

Eljlg : 40 frànk pèr kind - 1OO frank voor 3 kinderen en meer.
, federe dag wordt e1k kind opnleuw lngeschrevèn.

9gg!g : Gemeenteschool te Zulenkerker vanaf 7u3O tot 9u.
Sportcentrum te Meetkerke' vanaf 9u.

yS4-lS-E- r met dè bus om 9u15 (Meetkerke)

Onthàè1 : g.meentèschool te zuienkerker vanaf 17u tot 17u30
sportcentrum Meetkerke' vanaf 16u30 tot 15u45
Gelievc .:e kinderen niet af te halen zonder de beqe-
lèids ters te verwj. ttiqèn.

Midd aoi.aal. : lunchpàkket meebrengen

Drènk : tè verkrLJgen aàn 10 frank (cola' llrnonade' cecemelk'
sPÈ)

Speelkledii : Doe h.t kind kledij aan die tegen een stootJe kan.
Verloren klederen kunnen altiJd op het speelplein
opgèvraagd \dordenr of na dè vakantie op het 9e-
meèntehuis. Genèamtekende k1èdlngstukken zi jn
gèmèkkè 1i j ker terug te bezorgen.

verzekerino : Er is een vèrz€kering àfgesloten voor burgerlijke
aansprakGlijkheid en licharnelljkè onqevà11en. Blj
ongèvèl of verwonCingen worCen de nodige mèatre9e-
len qenomen en dé ouCers neteen ver\^'itti9d. De
vèrzèkerina gelCt niet voor verlo!'en of gebi:okèn
uurwe rk en, bri11e., kleCij.

Berit U nlet tèvrèden over de werking, àerzel dan niet, Ínaar nèèm
kontàkt op met ons. li,'e zullen al het hogelijke dóen on àan uw op-
meak i nq tegèmoet te korien.
U bent altijd irclkom op het speclpleln mèt lege botervlootjes' ènz.
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GJY MÀRCHOUL (RSC ÀNDERLECTïT)

IOPSCHLIIÍEF OP HET 4DE SPORTIVÀ-

( ZAÀL )VOE IBÀLÍORÀDCÍ - TJTSSELÏROFEE

SPORTRÀÀD ZU]EN(ERKE 1988

De dagen vooraf werd het |reer één en af
aktiviteit op het sporttelrein te Meet-
kerke. Dagen ook van spanni.ng. re-
dereen had immers nog de erbarmelijke
lreersomstandighden van het vorige
jaèr in het geheugen. Maar deze maal
walen de weergoden Sportiva Edes genadig.
Een mager zonnetje kwàrn nu en dan van
àchter de vrolken piepen, een frlsse bries
zolgde voor de afkoeling; het belangrijkste
echter : het bleef tlree dagen droog, geen
druppel regen kwan de vele pret béderven.

Dat het onder rrilcrrek verÍne]de toroooi
jaarlijks in belangrijk wint werd opnieu$,
or.derstreept. Eén der doelstellingen :
onze mocie poldergemeente bekè.d Ínàken, 14ad
duidelijk behaald. Er was irn]Ilers een
internationaal gezelschap aanwèzig : cIu.bls
uit Vlezenbèek en Bràsschaat, maar boven
dit afles zorgde een Nederlandse ploeg
uit Maastricht voor het internationaal
tintje. oider de 16 deelnemende
kompetitieploegen noteeriden wij nog
ploegen uit Woesten, Knokke-Heist,
Bredene, Eernegem, Oostende, De Penne,
Brugge en Blankenberge. ook het thuis
spelende St Patrick Cars \,ras van de partij.
Dat zij de olynpische geest in hun
banier voeren !{as reeds bekend : deel-
nenen is telangrijker dan winnen. À1-
hoewel zij op de allerlaatste plaats
eindigden irerden zij toch door de
scheidsrechters bedacht met de bij-
zondere fair-play trofee geschonken door
de Sportraad Zuienkerke.
Het tornooi zelf kende haar klassiek
patroon. Het duo Freddy Sarders en
Hendrik Degryse zorgde voor een perfekte
organi.satie en een vlekkeloos verloop.
winnaar i{erd de in laatste instantie
ingeschreven club van ZVC Sk Mecano
Knokke-Heist, die in een spannende finale
slechts met de strafschoppen afstard kon
nemen van een zichzelf overtreffende
ZVC Biffiau Boys uit Bredene. cedurende
het ganse tornooi viel slechts één kwetsuur
te noteren : Van Parijs Roger van de
plaatselijke St Patrick Cars, beeindigde
het tornoor in het giès. Door de ln-
richters werd hij dan ook bedacht met de
trofee voor de ongèlukkigste speler :
trofee geschonken docr eerste mj,nister
Wilfried Mattens.

De pri jsuitreiking, welke wegens de
goede weersonstandigheden kon door-
gaan in open lucht, werd bijgewoond
door een talrijk prbliek. Traditie-
getrouw kreeg deze een officieel karakter.
Imners, ook nu was de ganse gemeenteraad,
order de leiding van burgemeester
G. De vlieghere. aanwezig om de door
hen en andere sponsors geschonken
prachtige kristalfeo trofeeën te over-
handigen. Elke deelnemende club werd
bedacht met een zelfde trofee. D€
bijzondere trofee van de topschutter gÍng
naar de grote befofte van RSC Àrderlecht :

Grry Marchoul (wat een eer dergelilke
speler op dit tornooi te kunnen begroe-
ten). Tijdens deze overhandiging steeg
uit het publiek spontaan het nieuwe lijf-
lied van Cfub Brugge op : Mamadou,
Mamadoe, ... orgelpunt van deze
prijsuitreikÍng werd uiteraard de overhan-
diging door de voorzitter vàn de sport-
raàd van Zuienkerke. de heer Gilbert
Jonckheere, van de prachtige wisseltrofee
aan een gelukkiqe kapitein van SK Mecano.
Tevens werden a1le spelers van de
vrinnende ploeg door sponsor Generale Bank
bedacht met een c-bàdhànddoek .

Voor àanvàng vàn de priJsuitreiking
werden de drie hoofdprijzen van de
tomlcola uitgefoot, zijnde een video,
een danesfiets en een gastronomisch
weekend. De uitslag van deze met
45 prachtige prijzen begiftlgde toÍrbola
vindt U op dè volgende bfadzilde van
dit Polderkrantje. Prijzen zijn tot
31 juli 1988 af te halen via Freddy
Sanders, téttenburgstraat 10 te Zuienker.ke,
tel:050/31.04.09,
Near jaarlijkse traditie streden ook vier
irijkploegen voor de prachtige
trofeeën- Na wedstrijden met spannende
fasen, maar ook Ínet ludieke rDmenten,
was het uiteindelijk de wijk van het
Lindenhof die zich de sterkste toonde,
vöör Zui enkerke-dorp, Mehooi en de
Vagevuunrijk. vooral deze wedstrijden
lrelden druk gevolgd door onze pfaatse-
lijke mensen.

Tot besluit eindigen wij met felecitaties
aàn de organiserende club van SPORTIVÀ
EDES (in sàmenwerking met de Sportraad
en het gemeentebestuur ) en aan de
vefe mede\derkers. Vorig jaàr was het
water en slijk, dit jaàr een zonnlg en
fris !,,eertje. liij lrensen U voor
vofgend jaar:. voor ui, eerste ju.bifeum
"5e SPoRTIVÀ-Tornooi" een droog en
snikheet Í/eekend.

9.
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zustÉ: Goale LielrÉ, zuster .;ui.ian3, ?i.rsï{:r:
Directrice cÍ lroe.-ie:: Cversto, :ra de,:e
woorden za: wè]. i€dereear in el) ronC
z.JiíJrik*rhe a{.ir: Ce zus i:er- leerk!'ë1r h 1;

'/aj') lre: e.rs'.è s'lrinire,'aar \'è: la rl:r:è:
b;i-qissaliool vèn Z,uierrkerke ii:n{en. litl
\,{as immèas jaren lqicesfsi,era rs dt-.

uxsterschóol. en brilcht nEnig klnd vàn
de gereente de eei_ste begripr]en !,àn ft-'zari
en schr:ijv€ bij. naàrraerst uàs zÉ: ook
koster, ftdeworkster i.n het zafl{lkoor
en zorq{iè vcór de $fssienàaikrinq ,

dri.:kcnirqenstoet , Fr:ocès§ie of ànd.'::ai
k&rkalI :;(È q",plcri,:al 

'+4Èn 
- Ee:: vij ..a:

naailSeli geie§elr ï<1r:iiet zEster c(Jle]i,lv§
liydocge de gemeentÈ c,m zi.,::h ten.li§nste
te stetien l,an de Ín6{emens i.n Licht en
R"JÍ!1te te Rft:selare. onla)gs werd
zil dar, cok geLiildi-qd doori Ml"chel. !'an
Larocke Relners de Paroahieraaa, fi.'vra,
91rj.ntens nàmens dÈ inrichtende $àaht,
La.rrqeriÈiester G. De '!'lie.ghere nènE!i-. het
geme{rn tebes triur , pàsloör [,ii. Siod|a 6.n

school hoofd de heer irelaele er) C.r.r: d§
giiase zuieiikerlisÉ: bèv41kiní.

'lv.



Het Belgische Rode Kruis
Vlaamse Gemee nschap
Àfdefing: 81ànkenberge - Zui enker

HET RODE I(RUIS

IOIGI U UTT !!!Geachte Mevrour,
Geachte Heer,

Na h9t succes van de barbecue van vorig jaar heeft het Rode
Kruis-bestuur het genoegen alle belangstellenden uit te nodigen op
een heerlijke 'FONDUE-ÀVOND' die zal doorgaan oP zaterdag
6 augustus 1988 óm 19u30 op de speelplaats van de gefieenteschool
of bij slecht weder in de gemeentel.i.jke sportzaal' te zuienkerke,
NieuÍre Steenleeg 37.

De deelnàmeprijs bedraagt 350 frank per persoon. voo! deze
prijs t,ordt U een aperitief, een variëteit vao vlees, groenten,
brood en sausjes aangeboden.

U kunt zich laten inschrÍjven vóó! I augustus 1988 door afgifte
van ondersteande strook bii één der hiernavermelde PersonèD i
- Mevr. De vlieghere, LinCenhof 20, zuienke!ke, r.e]. , 050/41.26.1a
- De afonghe Geert, Meetkerkestraat 15 C, Zuienke!ke,

tet : 050/41.19.93
- coethals Eranky, Meetkerkestraat 6, zuienkerke,el 

: O5O/4I.gl.B7
Gel-ieve te betalen bij inschrijving tegen ontvangstbewijs.

NÀÀM :

wenst deel te neÍnen aan de fondue-àvond ingericht docr het
Rode l(ruis op 6 augustus 1988

met .......... personen.
Àanvang vanèf 19u30.
Ontvangstbewijs bij betà1ing geldt als inschrijving

t



GÀRÀGE MEÍRE

gekend familiebedrijf met meer dan 40 JÀAR OPEL-ervaring !

Koning Albertlàan 84

82OO BRUGGÉ

TEL . O5O / 3A.42.? 5

MEIRE OPEL ISUZU
oPEL:-CORSÀ :6

- KÀDETT : 7

binnenkort:

asUZU:-TROOPER
- M1DI VÀN

( bènz1ne

- 8 PK (benzine en dÍesel)
- 11 PK ( benzine en diesel)
- nleuue VECTRÀ (vervanger Àsconà)

( bènzi ne en diesel)
- oMEGA | 1A - 72 PK (benzine en dlesel)
- SENÀTOR:6 cyl i nder

: terrelnwàgen 4 x 4 (benzine en diesel)
: bedri jfswagen tot 1.2OO kgs
en diesel )



in het vorig Pclderkrantje $.rrl <lé stiiàan ver:maarde l,c1{ietiocp door de spcrtsahëi*n
waraiÍ èài*rev9]ën àan jcrq en oud in Zuienkerke, Àfdus hràï€n e:: dit jtsar 9en
20-t.ri dëelnemers irit oner middien aàn de start, -*irt heel. wat,,ttíier }/às dàn vorig
'jài!.r. :"'ccl' de zujènkèrksu atlÈieD !.;às e! L\]r,eÍid1s1 eerj extraaije vcorzir.,n I

te i:reste Drestàt:è kwari $,.'t als vorig jaar van Pascaf LieveEs die achteraf do.r
iÈicnt.:r: LàJnpo eo ScheFÉn auypers in de bloè0ren werd gezet. Een kfàss-oment vàn
onze eigen ].{rDers wcrdt n.iet meèr geaà.rk i - tiet vèrschil in ieeftijd is imr4.--.r'6 t:i
q3:oat, DeelneÍ,i:in $as het bljza onderis'le.

À,rn ailei djÉ dè einClr.eet heal.deli, èen hartelijkè pr.oficiat. Deze peiscneii ware., :

t,. Liel'€!!s (1stÈ sírnior). ti. Verielo. 6. Dekis.rck, G. Kindt {lste veter.rnfinl,
M. Var, lieniergi':em, &. l,öuwagi.:, R, tan gelle, N. Dehae$ers, E. Dekeysèr liste iar-',os i,
M. i)èÍa--cker:, p. Deschoo.lineester , D, Verhelst, E. Dení*ecker, L. Varrbeëíen ea
,L wilfems,

Ook Cie.nen de gcede pr€'sta'.ies -r{or:den !.ermel.d vaE enkefe ge,wezen inhoneJ:s, z.ralq
11, N'àchtegaele, D, ihí:ndt, §. ta., R4nter?h€m en li. Í9illeÍrs "

ïolgenC jaaï acrj beier ?

NÀ(ÀAR'iiN- OVÍIF Dii ïI'EIïE MEETKERÍ;SE POLilEltLfflP

ia:,.+'tt; ;

i.lisrbörer] ?ièt Lj enkè.Iè de4rlnerners -,.jit ZuiÉnke:.ke, gekieKt méf
inr:ichir:r À. Lainpo en :eiien l:àir het gsnsen tebÈs rilrur .

.Lt. ctj!.glrs
Schèpain va.r sÈar1:

BEICR VÀ'i PRXI4II]R í{IL:'RIËD |.{AR1EIíS VooR T'ÀTÀ§TIE6EI.IOE$EN§

TijdeEs de laal-ste Flee,;kerkse lloerentocht deden cp'riaur., heel. wat ver4r,tllrnlen 4eÍ
lxtJlng om de prachtige tr.ofeeein va^ Íl.J sÍ)c:.tr:.iad in de rracht te sie.D(:n, Yà'kani:j.e-
genos-Jeni: Zr.daokerke slaaqde erin om ai§t minder Caq ïS wande.laàrs _,rarm ie iiàken
àan Cs wanCei tor-ih i: c1.iël te nénen " À1s grooi:ste groefr ont!.ingen ze àidus de h+kei:
van eersie ministe,a Mar teris uit harden \,,an Eurqerneesler: C. Df. Vliegiier§. -<ali,jlxrrl
öJypers )..ón zi:tn trsfee ,]eyen àarl de plaàtseiijke vcrllÉ:vbàl..Lib Mehirni - Ëea r,;ro..p
Zui.-'l.,kèri-se jadgèr:en, de BeernemsÉ warrle Àars, dè p1aàLge]iJka !*ieÈtP,elkse si:tcr)i,

,,,1



de C1èbet::ctte.rs , enz. walen de lerderÉ' tr:ofeelii nnaàr-s ' cp oniè'ÍJtaarÍle íci':
iiet ii ae wj"i:l]asis vcí de groeilstrofe§iln , enkeiè best".rurslrde:': r'ari de §frortraad,
Iàr.genelister De ViieEhere eÍ sr,ortschepen (:.rypers.

Ghli§§ SÍiiÈÀT V:ERtlE aY:.1'El" \.ÍIri'o

rn de Nieuh'e steeI,}lreg nr, 50 të zuienkerke .Jooiri CYriel Íbeodoot coÍtelius Ve'trl'
Hij is ncg éfu van de weiniga be§onet§ v&q .rr:e geflèeote d:e in de vclige (}èud

geboren ?ljn, nl . oP 7 lu:1r ]Pg§.

Hèt echtpaa!' Pc1 verté - Maria LelaÍldere krseg 1? kinder:èn, r'aà:'Íian cyriel 'à9

o'odste r*às. 2e ,ocnde!,) in de schoeringsl r:al ' Ct'rie1 gir]q À1 vrij vrceq !'e!:ken

èls "ke'dkenfloiletje" tlil d* boer§n. L,tèï L€rd 11i: kceie:: eri klecht ' Hij tror:'ie
met lladeleine Buliy.ck" NaClen si-arttè htl een fruitco, 'ner'ie' Niet Éèn ?o:i§
lje die nu kennen, maar àfs ,b&1d§lè3i" gj.rg hij nàèlr dè L§erèn, kocht Ce c'cgsi
van één of $e§rde!e. fnitbonren cp óf de§nocds dë gehe.LÉ bo<)'rgààíd en Ye'krcht 

'iè_n
het geFiuirte f!:uit.

IÈ g.ivie.de
C!'r::,e1 en ?j Jn
zecn irndr é.

r:
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Tank TExÀCO bij
J,P. POLLET
Bl ankenbergses teenweg 106
SOOO BRUGGE

opèn dag & nàcht
met bedlening vàn ? tot 21 uur
mogel i jkheid tot betalèn met
MISTER CÀsH - BÀNCON!ÀCT en
ELEET-CÀRD

Koop hier ook Uw VERSE GROENTEN
EN FRUIT !

PETBOLEUMPBODUKTEN
HOUTBESCHERMINGSMIODELEN,,VALIROL"

PVBA CORN. VAN LOOCKE
BARON FUZETTELÀAN 172

8320 BRUGGE 4

Tel. (050) 35 70 70 - Íel€r : 81.832

Onze verkoper le Zulenkerke

GILBEBT PROVOOST - Tel. 413992

Beter
Agdepatu

van hrcr

nÀDIO DOLTIJN
I02.5 Mhz.

Uw lokale erkende wije radio dolfjn.
De Iadio uit de sEeek

Voo! irformatie - reklamespots . venoekjes eIl alles
wat ladio dolÍin betreÍl

één a&es DOORNWEG 7, 8380 ZEEBRUGGE
Tel. 05cy54 66 46 o[ bÍens een bezoek
in het weekeinde aan onze dofiinbaJ

in de groenes[aat 6a 84ll Zuienkerke.
nÀdto dolfiiB &oblte Di.sco bar

T.l. o5o/{1.21.03

Bouwoniler'nenring

J. LUCKER
Biezèníraa! 4 - 84Il Meerkerke

Tel. 32 09 69

- NIEUWBOUW

- VER BOUWI NGE N

- DÀKWERKEN

- RESTÀURATI E S

P.V.B.A. ÍPROElTECHH]EK VA}I PÀÀtEL
STROO hli I1y
Blauwe Torenstraaè 42

60O0 BRUGGE

TEL : 05O/31..43,95 - 31.O5.01

ÀLLE SPROEI STOFFEN
PLÀSTI EK

EN MÀÍSZÀDEN



a_[0til]À15
Nieuwe Steenweg 84

841I Zuienkerke

Volledige aannemingen
Trmmer- en schrijnwerk
Metsel- en betonwerk

050/41 75 52 - 4t 27 96

t ti rl ffi T7: .Ii I :-l a

itr t liI

I
I t I

,I .I: {:I 
"'I 

:

I?ÍieIe
I nvesteer i n kwo I i leil.

U bent @n plon .en nieuwe
wos-, droog- al of\|otouto-
nàót tékié2.n ? OÍèenèhdct
toestèlnot hèt huishauden ?

wiiede .n u prc<;es wooï
op ! in zo'n genl olehool

q
a:
1
a

Werner 0ekemPe

MIELE - CENTRUM
dépot originelè onderdelen

Brugge sleènweg 55
8370 Blankenberge - Tel. 050/41 1'l 05

Eiqen naverkooPdienst
Hooídverdeler huishoud-, lndustíie- keukens

BROOD EN BANKETBA KKERIJ

KEERSEBILCK M.
DORPSPLEIN 4 DUDZELE . TEL, 05O/59,9I,88
mcn bÈí.ll aan huis

DE VREESE & SÍMON N.V

croot- en Kleinhàndel

Telefoon ( 050 )54 40 04
Telefax (050)54 43 2l

ZEEBRUCGE L- Blondeetlaan

TeIex 81457 zeemin (B)

Betoncentrale met rllas -
voormenginstallatie J1àt r. e

en zeefinstal-
voor zand en

BouÍrmaterialen
Stortstenen

gr].nt

zeebrugge - Jabbeke Zeebrugge - Oostende
Brugge

en zeebrugge

Hout. Sanilaií - Electriciteit. Tuin ' Eouwmarerialen
Sil6x dall€n. Zand - Comsnt - Plancheit€n

Hout oí plasri€k - Grinr - Vsrí Írimèral . Dakdichting
UzorwaÍon - Geroodschap - Knauf - Bloèmbakken -

Íuinm6ubel6n - Tuinhuisjes enz...

Op.n .rlè d.g.n v.^ 8u30 ror l2!15 &
Zond.tvoo,m'ddaq van 9 ror l2u 

'n 
de

Tel. 41 90 90 - Ambachtstraat 1 - Blankenb.rge

\
-ir.



1l'! 1948 !ser, Cyriel ver.té aarlgesteld ais t erkran van de gemeente. Hier:dooi: rrerà
hij al. zëei snel i«ler:ëens r7riend, tccÉer daaa hil kën ve!'ieilen a-Ls geen ander.
È] tror.is varr ?,uíenkerkè, lnàar vaoral vàn Cy:-iel, \*as toeÍ h..t kerkhaf- Gëen ènkeie
gemeente u1l: het cdniiitgendé: h;rd eèI1 verzor.r<i€r Éverli lcií:nspiaats da., Zni.rnkÈ.ke
en dit wès ian ook va.\ hein.ie èE vè]j bekerxi. TijdenÈ dic' perlodè zijr er o!)deï zi.ji]
lei.di!"q i3ir nrënsfjn op hei kcr.kh.i vax de Sir)t liíich-ie1.s.kÈrk tÈgraven.

Ziln gezj.ri krèerr 2 kinderen, Màui:lcÉ €r Àr}dré - fi fiiei i95:; over.leed zijn eer:sie
vrou/r llads]ej.rui, I'i aFri.l i,o!6 rstapte iirj vocr de lsree<ie $aal in het hLli{eli. iks-
bcrcrie l,!kli: dÉ' 2 ]è,r.r jcllgere lren3 \7an Loockr]. in 1918 k'ra,n fr:ena te o.Jé-'ia]i jdeÈ.

Dank zi:j d.r diensteri gezjnsirilir, iie dÉr thrisgerzcrqinq .-e.ntraal stellen, ka. deze
mcgeiijke toekomstige eeusèl.ing nog in zijn huisje biijsen i.!i de Nleu$,e Steenw<g en
ílat is zijlr laffJ lÈvsr, walit "Zo iàr''g ik ni.jn burÈr ?ie, b,irn ik ge.l'.rkkig", à1i.ls
a!'riel, "en rk h«)p dat hÉ)t noo larÍi i:o kal} bliiven."

$é deelnèmè vaJi de z*ienke!'kse trapFe.as was dit jaar nièt 20 best, De "c,Jde gaj:d,r"
rran vori.qe ia!:en wa§ ouli€rrw Dresent met o,a. gekr.etaris F. Decàncq, R. VaÍ Bellle
(foestconitÉlti. G. Jonckheere (vcorzitter Spor'.raad) , ll. öJypérs (sportschepen ),
de tanilie Pierioot {t€nCeiil'.ri:r llèer.nen i sn te\'Èns tal van j+!:geren, Eloèilijk
tenJg te vi.r}dei ir dè Í:a!jsà.

Ile èerst6: daq cvcr: LissÉvrege \,rà., lËt èen Ér acht ii waertj.r I een bedierde uit hei
qÉmeèëntebuis wa:-i op íren strategi§che p1éàts ínàbij t!.eè dorp§heïbergei ) 6ali te
rÍ€:Íien. ÍJas h.t .'nn zijn baz€n àà., 1..r mo€íji.gèn ci om tè kol:trÉleren. €rgens
coast hel: \'en l{: geÈrah::eii det het gaat over eèn weCdenschap van oen bak qërsil:Éirià::,

!È tlieedi-i ira:*r.iliqrht had a:s eteppeàoofdplaàts Zuienkerke el] dèi nl{)èËt ecn
h+rgiep],:rrt k?adan. Voriq jaar wàs de ueérmakeï Loc--q op Zej.ei*ei:ke efi ti_-aktee]:de'nef.
'riuiÈ€n sater' Í.n wind:iiote!1 1 )it jaàr bélooÍde cle Eu.rgernee'sier: eiëreil aan de
i'l€'i11qe Cia."ri, do.:h ï1.r-1aï dëze te geven. Na 16 uul: -*as hei: l,ee:. z. ver, het
.ÉgenC.j I llai ioch \,,;às iedèreen tevreden, Ire i(erkstraat wàs ki.eurr:ijk tÉ,./lagd er
de oude axtirach'aer §-iCàa,-]: kBrer e.:hlie al:tràkii.r1s. Fèrnaffl &eleyos ex Ilii!Èrir
l:"j veramèn, rrea s.::hay:nsanè€rler en eerr snid, s1-a1..-a: de shc,w.

ïr'eÈD;r\Csil §OL'lllllaiIi' VÀN Ëi,èNKnlfiiERC[ e]i PRö1'ÍDlli-,1{ÀX}li' ?É ZUIENiGFIiE

Olxie èrnbà.rhla:n t§. ?uiènLerr(e ti-ide.ns de +"t eeCaaq§e lroe{:toaht

43"



Langsheen de r'iierlie Steenweg 1,ni.popte zich eerl pr:or1d*1-markt met zo\rat 50 ajtàndÈn,
lJaar je 1001. vl:aanearpen kolt vtinCén. femaEd póagio ?e1fs zi1o 6choo roeder e,an
de rnan te br,-+rei I De maÍJsa ki:k- en kcopj.usti«en rrerden 1.etdeï !)F{revrc]ijLt
dcor. hèt "fii!nkske',! 'rit irl ànk.ïriÈrge. ftik l^;as el: de grqel.iian ui.t Vcorsel e die dÈ
nàa+.ei a.lhiera \j€rcïèiCe en nà i.e wcid§lticht Íoq urei] ín een dorÈshetabel:È -.Jee:i

d(,rstige Én veirrnft)i3/.-: wa!-ideiÀàiri opkikkerdè. &r .ucie huifkàr net ëi.et:].:jkè ora.C'ir:
r{àai íièr1 komD-irlr.:e {.ejraassing. l,jèl:.:e.i 9emeuieireesïi?L uii lioutàr/e haalde èii.j loi;
h--t ]Éek,erht u:,t dé tijd var Era,€:st Cfaes. Teí§l{rtte l,isten de zingerÉe
miiitair{.}n ièders hèrt te lierovëren en sl.àecde de ]naio.r erin iedereeli te iaten

ïf\gen de èvonr !,erd ii':l cpnieuli ru:ir;ig eii stil 1i1 Zl]ienkerke-dc.rF. ÀiieeÍ uitËÍezett(:
iàdars eri lreuraeni€ vl.àqge, bleven cver:. :eal/§ri.e,//as r:eïrèden : de k)jkÉr, .le
sàndelaiir, <le herirerqi.+.r, d.j pr.oírielaar: en niitàurlilk de iuichters. De th,ris-
hlrjyèrs hà.idÉn rrocr ds zcveei-eie ke+l ongelilk i

vci,L[YBÀi7:l,uB !íEHo^"ï

op 4 iurl sloct vc.i I eÈàiciub ,"k É.ri heir '.,ílfCe s!.e€l"aar aÍ: net e€n vrjenC€ f:eesl ;
e{",r:si ,rio,$ i};É'fQi. in ei!.aar geknlitsè]d doc,r: de tand.iÍÍ C!-s-V.ierstraete-Vàr R€:nteragn.rÍl
.in korriÉilerr, danrÉir "l,.ai Fropulëlre". (k.:n iclröola iit -iaar, ,/,/ei de hulCigj..,g -rax
,ie ni.r1€rnerpl.eg gie kar,rpi íJe4 ?:]J! itesi-viàarderen rre:.i rlit d+ bèker van Sei.jiai
(\,iaaa,rga-' rfei.iAèi ) nr{a: Zui.enkÈrke brach+i. De receptje werd .!aEqe}:{Íii,n do.it he!
q.,"mc€)t, tèlËis'a.ui]ta.

'Jfr or.tlersta,:Jtí1> foto ziet ij Bu1'g*neester 6. Ile !,7u.e<Jiier €,
olir irsl d.]ci. ie .levierde pi.c!ix-., : links Liei.en Eertr-en,
!.echt:r 'tràiner-aeàch Jiriil f$usjieim;ierë inxet síror err
glrmiàch), en sp.iiÈ.s Sii:fàan l'.-.r:i:é, Jan Devriese, Fl:ederik
1,i€'v.r1§ is-f.à.}",_ds I an .lÉtrur:ki Darrr,i Chele!_ns, Ë]:e.iet'ik Fcejs
eii fr:aik-: tarrneel.s.
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POLDERTROFEE ]988 : SUKSES VÀN PORMAAT

Op 12, 13. 14 en 15 nei had in café Boldershof te zuienkerke de Pofdertrofee plaats.
Door de regen aan trofeeën en geldpr:ijzen kwamen uit a1le hoeken vén ons land
bolders afgezakt om één vàn de tiofeeën in de wàcht te kunnen slepen.

Dit jaar kwamen de kanpioenen eens te meer uit h€t "mekka" van de bolders, namelijk
Moerkerke-Mafdegem. voor de zuienkerkse formatÍes was het deze keer zeer moeilijk
om zich tu-ssen de 775 deelnemers in de prijzen te plaatsen. Dit kElette niet dat
e! onder de plaatseli]ke bevolking toch eèn spannende strijd geleverd lrerd. Zo
Írerden de favoriete ploegen nipt geklopt door zeer gemotiveerde ploegen.

De inrichters irensen nogmaals alle kdnpioenen hartelijk proficiat en dànken langs
deze weg a1le personen die neegeholpen hebben aan het sukses vèn hun inrichting.
Alvast àfspraak op de 13de Poldertrofee in 1989 I

SOCIÀLE LENINGEN : NÀTIONÀLE LÀNDMAÀTSCHÀPPIJ

De Cewestelijke Làndmaetschappij "Haard en Kouter", erkend door de Nationale
Làndmàatschappi j , wil er Lh, aandacht op vestigen op de sedert I januari 1988
verlaagde rentevoeten (nog lager dan vorig jaar) die van toepàsslng zijn voor het
bouwen. saneren of verbeteren van een huis of aankoop met sanering of verbetering
voor irÉividuele verrichtingen : nl. 6 %, 6,5 % en 6,75 % naargelang het inkomen.

Algemene voorwaarden
1. De aanvragers moeten de voorwaarden vervullen vooÍ het bekomen van de huisvestings-

premie, die door het Vlaams Gewest woÍdt toegekend voor het bouwen, kopen oÍ sane-
ren van een woning.

2. Het aan de personenbelasting ondeÍwoÍpen inkomen van de leningsaanvragers wordt
vermindeÍd met 40.OOO F, indien zij gehuwd 2ijn en met 40.OOO F per persoon ten laste.
0eze begrippen zijn dezelfde als voor de huisvestingspíemie. Het inkomen, op die wijze
berekend, mag niet hoger zijn dan 850.000 F.

Omsch.ijving
LENINGEN

voor individuele
verrichtingen

AANKOOP
van een kleine
landeigendom

Maximum-bedrag van de lening oÍ uitgestelde
betaling in hooídsom I

- zonder kindeÍen ten lasie:
met ten minste 1 kind ten laste:

1.900.000 F

2.000.000 F

2.200.o04 F

2.300.000 F

Rentevoeten
Maximum-inkomen van:

550.000 F

700.000 F

850.000 F

6,00 70

6,50%
6,154/o

5,50 70

6,OO%
6,50 70

Maximum-duur van de lening oÍ uitgestelde beraling: 30 jaar.
Schuldsaldoverzekering aÍsluiten is verplicht.
Er wordt een hyporheek genomen op de woning.
De terugbetaling gebeurt in maandelijkse stortingen die vast oí píogÍessieí kunnen zijn naaÍ
keuze van de ontleneí of koper.

Nandidaat-leningsaanvragers kuruIen, hetzij telefonlsch, hetzÍj gedurerde de zitdagen
maardag- en dorderdagavord vàn f8u30 tot 20 uur persoonfi-k kontakt opneÍnen rnet :
cewesteli Jke Landmaatschappi j
"Haard en Kouter"
Popullerendreef 23
8320 BRUGGE 4
TEL:050/36.15.84
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ÀNII GIFCENTRU[J

Voor alfe vormen van vergiftlging of een vermoeden daartoe, raadpfeeg onmiddellijk
IJw huisarts of bel naar het ÀNUGIFCENIRUM TEL : 021345.45.45

GELEIDE }ÍÀNDELINGEN IN DE PROVINCIALE DOMEINEN

Het provinciebestuur van l'Íest-Vlaanderen licht dit jàar opnj.eulr geleide natuureducatieve
wandelirqen in en dit in de provinciale doÍneinen, U kan klezen uit de volgende
domeinen :

- het Tilfegembos te Brugge (sint-Michiels)
- het Lippensgoed-Bulskampveld te lleernem
- 't Veld te Aardooie
- het Sterrebos te Roeselare-Rumbeke
- de cavers te Harelbeke en Deer.lilk
- de Palingbeek te Ieper-Zillebeke
ldannee! kunt U lrardelen ?

- zaterdag 16 juli om 14u30 en zondag 17 juLi. om 10 uur (thema : donkgroen gewaad )

- zaterdaq 20 augustus om 14rr30 en zcnàag 27 augustus om 10 uur (thema : het land
van melk en honing )

- zaterdag 1? septenrber om f4u30 en zondag 18 september oÍn 10 uur (thema : griezel-
beesten. . . kom nou)

- zaterdag 15 oktober om 14u30 en zondag 16 oktober oÍn I0 uur (thema : opruiners en
meeëters op bosMem )

Àl1e natuurliefhebbers op post I

6cfitrÍoÍctrkrr/crder
- zaterdag 16 juli en zondag 17 juli : van 10 uur tot 12 uur en van f4 uur tot 20 uur kunt

U in de raadzaal van het gemeentehuis te
zuienkerke komen kijken naar etsen, monotypen, pentekeningen en aglràrellen gemaakt
door Nadine Verwinnen. Dit is een organisatie van de werkgroep van Zuienkerke
m.Ín.v. het gemèentetlestr.rur. ledereen is !@1kom op deze tenttonstelling.

- zondaq 17 juLi : wielerwedstrijd voor liefhebbers BwB. Start om 15 uur aan
Hoeve Ten Doele en aankomst aan bakkerij Roger Dhonlt. Er worden

12 ronden gereden met een totale lengte van 112,8 km,

Iedere 3 maanden gratrs verspreid
in alle bussen van GroolZuienkerke

,,HET POTDERKRANTIE"
met a1 het meuws dat U aanbelangtl

Informatie over en uit Groot-Zuienkerke
Contactadres: "HET POTDERKBÀNTJE"

Kerkstraat 17, 841I Zuienkerke
TeL 050/4L13.55
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- !g!íÈjl_ lij-il:: j óÍn i4 uuj: ]5 §Í iÍr '!iË Git§]I sT"J!il" te Zuienkerkà 'rocr: íe 9ds màai
èÉr runc i:e.:p]i] :i§ P,ainp "

«ènpi o§a:e r.G il.-- ïr.crrl{i:iilke dier.rn ir: i.93?
Lr'zi.ir: àok n§-..í ei.qei:àar: R- ilaèïsJ, Ce jal:y.1e<it-.n. de inriahter:s Éi!:
s"y1r1pàih i !;ant €.1

Ër ziii'i 12 'l.nt.rJorieià:; all* .à-sr;èii. iI: iiL+f i.s 5l Íi:ank !:È:: dier:.
Sij..jrkal !'eren trà. ö toi 6 maèni er van 6,naanL lci i jaar.
Vaarskàl.verer vàn 0 ict 'i haand en van 6 ftàaijld tot : iààr.
Yaarzèn zondíil iaidí':l,
'..'ëar?en met tendelil.
S'iier:ear zarldei taitde]].
St:ièr:€:n met tandei.

Vette r.'aar:?§rr.
l'eil:e )",aei.en en ,runter.
Nam,Di.JeirajëhéD vo:rr rnaar,èi1 rkÉr ei: vrournllijklr dierën.
L:: i.:: tevÉns e-ó. r7àCsl i'i.iC. ri."t èls traas i ào§veèi wesli deze stie!: ciie ii di.e nàrnidclaE
,.1: :re:; Sid:-. l\: i,]C".'.,rf:'iJr,, r'j eÉr 1.1.-to€.5t.(-i.

's Àr.9rÀlí, i.s er.-'àr':; .19 uur: gezellig Éèm{rilzijn md}t bèl:i:e.ire voor ieCereeri ciie 2i0 frai*
beta.l.i eÈ zich vcor'+i lart inschÍi:ivën er) heL l:efefocÍnr-$xft]! t A5A/4i,2?"A5

ledèr:eer ig ..,-f]: ir3Lie ireikc.'n.

_z!!Ég1l?!*n_B!. : takantiëgsnoesefls richt eel1 qezinswaftiej.inq i.n. t i] 15 ur c|di: rli:
gèzàqi.iij.jk gesiart. aan d.r kí:)-ir te f,r.rÍsnk:n:ke. i*a de ,a.rl.::inc,

volgt eert b.rrl)€-cre {vanaf + l.;u3o) cp <ie spe€lrLàaig van de 9--meeiitescboc: . ){è'rril
kontakt cp ae| &öfialn Van Belle, triielrwe Ste€nweq 1.06 oÍi tei : 050/di.35.62.

- I.r'i:'ensdàq 24 au.tu-e!u"s. : i,lozÀrtccr,.er:t in ic Sini l-]allltola.rnejiskelh te h"ier]wm,l"1ster
iaqc'richi doc'r de irar.JcbiÈr:aad .

- zalerdai 2-7 àdg!s-,-.rrs : crgrifaa,aaelt j.n d.:
doDr ds fi!]r'kgroí:p.

hr:l: koperl('r:irir.n'i,ii aa;:ra !;Frrëj i eiyene.J)Íj,

§int l4i.hie.iskerk te zuisnk+-'rkc, ilr.lèr j.irÍ
op hel orsei spelt Joh.r-n lle.keic.j. iln
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- zondag 28 auqustus : vierlng lo-Jarig bestaen van het srnt BartholomeiÈkoor.

- zaterdag 10 septeniber : in een grote tent achte! het gemeentehuis is er vanaf
2] uur de 16DE DOLLE NÀCHT VÀN ZUIENKERKE. Het orKest

staat onder leiding van tOU ROMÀN en de zang wordt velzorgd door ROD SINCLÀIR.
I,lie er nooit was, veet niet wat feestvieren is,.. Wie er ooit was, komt
bbeslist terug - Dit is een organisatie van het feestkomlteit.

- zaterdag I oktober : Voor de vlerde maai ucrdt het ping-trDrq-tornooi van T.T.C,
Pofderpal.et ingericht, Het stait in de namlddag en gaat door

in de geÍneenteschoof van Zuienkerke, Het tornooi staat open voor alle niet-
aangeslotenen. Er zijn 3 reeksen : - tot 14 jaar; - van 14 tot 20 làar; - boven 20 jaar.

- vrijdag 4, zaterdag 5 en zondag 6 november : In dit weekend trekt Vakantiegenoegens
er op uj,t naar Sof Cress voor een

(al dèn niet gastronomisch) weekerd, Sol Cress ligt op één van de heuvels ven Spa,
120 meter boven de stad, l0 minuten te voet van het centrum, naar eveneens aan de
rand van duizenden hectalen rnroui en venen.

Wie mee \,ril, kan nog, Inaar moet zich zo snel mogelijk inschrijven. Neem kontakt op
met Romain Van Belle, Nieure Steenweg 106 te 84U Zuj.enkerke, tel : 050/41.35,62.

Tot zover deze aktiviteitenkalender. Stuun ook t-]L aktiviteiten, informaties, weetjes
en eventueel het jaarprogramma van LIw verieniging naar ons op, IÍij publiceren het I

Gratj.s informatie verspreid in alfe bussen van croot-Zuienkerke en dit iedere
3 maanden (15 januari, 15 april, 15 lul.i en 15 oktober).
Graag hadden !r'ij alles ontvangen voor. 8 SEPTEItsm 1988.

I-'ELDI\GSKAÀR?

ilet qebeurt màar aI te taak dàt er iets defekt of beschèdlgd is. on dit
op een j.etlJàt vluggere rianier op te lossen, is hier de meldilgskàert. Kortom :
kanneer bij U iD de orntrek iets beschàdigd of defekt is, knip dàn het ondersteànde
uit, vul het dujdelijk en volledig in en stuu! het op naa! het gemeentebestuur,
Xerkstraat L7 te 84II Zuienkerke. Voor dringende gevàllen kàn U nu ook
be11en nàar de technj.sche dienst op het telefoonnunmer | 41,'75.7'l en dit van
8 uur tot 12 uu! en ven 13 uur tot 16u30.
I'logen wij U ook vrageo om bij een helding van een defekte verlichting, de juiste
plaàts duidelijk te omschrijven. Dank bij voorbààt !

0 L'egdek beschadigd
0 openbare verli.chting defekt : plaats :
0 riolen ver:stopt
0 voetpaden hersteflen
0 onderhoud plàntsoen gewenst
0 ruimeD grachten
0 muskusràtten
0

NÀÀM :

ÀDRES :

REDÀKTIE : STAELENS GeeTt

Met dank aan alfen die hebben meegewerkt I

,18 .

TELEFOO,J : ...../......,........-.-..



Elekiticiteit: extra zuinig lnet de spaertatieven

Uw intercommunale IMEWO - EAES Zone Vlaand€Íen

roomcentrale

o. IomÍro
dorpweg 3

8411 M EETKER KE - ZUIENKEB K E
lel.050/323991

desoele pascal
U:ï'3EZEN VÀN

SOOMS TRCN KEN

BRÀNli.r0!T

íRÀÀli'.iERK

damse vaart zuid 206 8310 st..kruis brugge
tel. (050) 35 54 20

ooslendse steenweg 75 8411 zuienkerke houlave
iel. (050) 31 94 83

841 I ZIJIENKERKE

P.V. B.A. AannemingsbedÍiiÍ
RONNY DEMEULEMEESTER

Grond- ei wegeniswe.ken
Arbraak' en roledngswe én
AlgeÍnene bouwweíken

Aanleggef van op.itleí, parkings en leÍasseí rn kasseen
legers. dallëi, platines, belonkeien, moza'ek...

LeveÍei van aa.vullingsg.ond, zand en teelaarde
Leveíen en plaalsen van cilernes en septiekiank§

71
- HOUTÀVE

rll=rll=

S PAARBANK
Denise DE CU Y P E R -v ERIcE I R E

Xerks traa ! 410
Ui lkerke- Bl ank ènber Ee
TEL : O5O/41.41.42

P atr ick il0sTE
De Snel de Nèye!laàn 3

TEL r 05O/41.86.65
FiIip DEPÀUl,í
Bl ankenbergse s teenweg 198
Si nl-Pie!ers- Bruqqe

"EL 
: 05o/3-1.36.92

coiffure YVETTE
Moderne snit en brushing
YIN YANG verzorongsproduken

zoÍtiNEBANK
.r€! gezichtshuiner eÀ de haLsta nieuse
Wolt-la!]p€n eu luchc{oetilq .

10 b€unen voor 1.000 fr. lkns
s reunen voor 600 ft. fi",t*

Canadezenstraat 88
8380 IISSEWEGE (Bmgge 5)

Voor uw alspraak tel 050/54.45.79



ffiffisffifi.il DEÀLER

BOSCH

BOSCH

BOSCH

BOSCH

BOSCH

BOSCH

BOSCH

wasautomaten
d roogk as ten
vaatwassers
koelkasten
d lepvrlezers
microgolfovens
i nbouwapparaten

ÀLECTRA

TOP SERVICE

grote keuze in mcrken; .

advies bij aankoop;
gratis levering en
aanslui ting (indien
leid ingen voor z ien
zi jn);
ui tleg bij ingebruik-
name;
s ne I1e naverkoopd iens t
door eigen techniekers
aan korrek te pri j zen;
iedere maand kook Iessen
met m ic rogo I foven

ZANUSSI

NOVY

andere merken in huishoudapparaten

MIELE

PHILI PS

Breng een vrijblijvend
toonzaal (= 650 m2)

bezoekje aan onze


