
tío n
e--l I lL---
GI l;=

UUy

Q o[ I'er/-^
( § 

I 'o2o

N%
,4.4'

=>__4

3 maandeli jks inÍormatieblad over
GROOT. ZUIENKERKE

-..--

Uitgegeveo doo r
het college van

en Schepenen

l(eakstraal 17

.,.,t"/, tl s17 19

Burgemeester

841 1 Zuienke rke

ódtó
I



tt tft
\\l$S1lll\\$

STUDIO KRAffIEK
,,rt, ----------------

l(T BKE

LrrcLoHosrnoor

8411 2,,,n
0 50 31,53 36

26 <_ vtR|(ooP

\-'----- 
,,-. y t frHtJtJRt\

----* VtBl(00P VAt{ }lltl TV tll VlDt0. WAABB0BG,ZJAAB !

* AU.t GBolt KWAITTÉlïsMtRt(il{, pAt'lAs0}ilc. s0ilY. KEll\,ll00D.B.ttlw..JBt.
ïECHr{rCS pH[.tPS 0il1(Y0 B0st LlJxMAilt,l.BEv0x.tl{2...

....* HERSïEU.ÍirGilt MtT WAABBoEG'VAil AU.t ï0tSrEU.ill.0M }lETtVill
WAAR GEKÍ}C1lT.* MUZIKALE 0MtlJSïlllG VAllttESTEll tll M00ES}lOWS,

-"-* VTRHUUB VAI{ KtAllK Et{ LlIHT.
---- llA ttll ïELttOtllSCHt AFSPRAAI( KRIJG JE VAll 0llS.LlAli]l.VRlJBtlJVEilI}

PBTJS ili... Z()vttt lJlTl,tG ALs Jt MAAB ltÍlt!!l

ÀUTOHÀNDEL

MEULEMEESTER GEERT

verkoop van alle nieu\^,e en
tweed e hè nd swè9e ns
èlsook càrlosser i ehers te 1l i nge n

NIEUWE STEENT,ÍEG 1O

E411 ZUIENKERXE

TEL. O50/ 42 ,97.16

ÀLLE HERSTELLI NGEN

vÀN sctioE NE LEDERL'ÀRENN EN

fB
SCHOENHEFSÍELLEB

JOHAN

Wij zijn levens gespecialiseerd

in hel vervaardigen van uw
barbecue, gourmet en íondue.

8041 Waardamme

6946-27 71 59

Wlgenlaan 50,

rel. (050) 27

;,%ti!iii;;;i:l
.,.rr.f!írr,

@ï.i,

Iel.1050) 41 28 ?5



,// woorí/ ru11/.6)/
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"Het Polderkrantje" wcrdt uitgègeven door het College van Burgemeester en Schepnen-

Veraitwoordelijke uitgev€r : Gerard De Vlieghere
Lindenhof 20
84]1 ZUIENKERKE

Ons adres : "Het Polderkraitje"
Kerkstraat 17., 8411 ZUIEI,JKERKE
TEL :050/41.13.55

Het volgend Polderkrantje verschijnt oínstreeks 15 oktober i990. Uiterste inzenddatum
(voor o.3. artikels en aktiviteiten) : 1 SEPIEItsER 1990 !

NLTTI]GE'TELEFOOM.]IJ1\4MERS

RIJKSi,IÀCHT (Blankenberge)

BRÀNDIíXER (De Saan )

EBES (Bl E kenb,crqe )

1!\IIERCOM/GÀSELl,íXST

HOCFDVELD,ÍÀCHTER J. DECi6E])I

GEI1EENIDBESïLIn ZUIEN"I€RI€
,IECLINISCHE DIENST

101 of 41,1.0.05

100 of 41.20.20

4r.'79.34
na diensturen | 059/32.3o.58

o59 / 23 , s6 .01
na diensturen , 056/36.92.17

41.13.55
prÍvé:31.84.07
41.13.55
41.75.'77

tttt tittt tt -t rttt tkoitr:
DE ELBOPESE IDENT]IEITSKÀÀR'IEN

Iedere Belg die oLCer is dan 12 jàar Ínoet in het bezit zij. van een nieuwe
identiteitskàart . Mocht u cm één of andere reden niet in het bezit zijn van zo'n
ident i teitskaàrt . gelieve dan zo spoedig mogelijk contact op te nemen met het
gemeentebestuur (tel : 41.13-55). De nodige Ínaatregelen kunnen dan genomen rrorden,
zodèt u ook in het bezit zou zijn vèn zo'n identiteitskaart. Bij gebrek aan deze
idenl r tei'skddrt bent u sLràÍbààr.
Voor de oudere mensen die zich onmogelijk nàal het gemeentehuis kunnen begeven is er
een passende oplossing. Na ontvaDgst van de oproepingsbrief en ven zodra u een
recente pasfoto in het bezit hebt, dan kunt u naar het geÍneentehuis telefoneren
(het nunmer is 4I.13.55). Een gemeentebediende zal dan bij u thuis langskomen om

het nodige in te \,'u11en en u te faten ondertekenen. Op hetzelfde tefefoonnummer
kunt u tevens een lijst bekoÍ0en vàn fotografen die uw pasfoto thuis komen make..

Wij willen er u ook nog ean herinneren dàt indien u van een andere gemeente of stad
verhuisd bent naar onze gemeente, u ook een nieuwe ldentiteitskaart moet hebben.
Woont u hier reeds meer dan f maanden èn u hebt nog altijd een identiteitskàart
van uw vorlge gemeente of stad, gelieve ook dan contact op te nemen met het gemeen-
tebestuur. Het adres is : Kerkstraat 17.



OPHÀLEN OUD PAPIER

4 oktober 1990 is er een ophaling van oud papier. Plaats daarom uw
aan aé voordeur of aan de slaq.

OPHALEN GROF HUTSVUIL

ll9q is er een ophaling van grof huisvuil, Warr..leer u iets Ínèe
tiidig naar het gemeentehuis op het nuíÍmer 41.13.55. Per ritte geven hebt, bel dan

betaalt u 250 frank.

OPHALING HUIS!,[]IL

Mogen rrij u vragen de vuilnÍszakken enkel de dag van de vuilnisophaling buiten te
zetten, dit om geen ongdlerte aan te lokken of het rondstrooien van \,llilnis door
honden of katten te vermijden. Dank bij voorbaat,

MUStgJsRÀTIEN

Het gemeentebestuur d.rj.ngt er bij de bevolking op aan dat àlle haarden van Ínrskusratten
onmiddellijk zouden bekerdgemaakt Íprden bij de technische dienst van de gemeente of
op het gemeentehuis, zodat de nodige maatregelen kunnen getroffen worden voor het
verdelgen.
De landbou!,rers dj-e wensen nede te werked aan de verdelgirq van de muskusratten dcor
zelf lokàzen uit te leggen op hun gronCen, kunnen deze afhalen op de technj.sche
di.enst vàn de gemeente. Het telefoonnunnner is : 41.75.77.

OPENÍNGST'REN GEMEENIEHUIS

--------------------.---,--
llet geÍneentehuis van Zrdenkerke, gelegen in de Kerkstraat 1?, is iedere werkdag open
van 8u30 tot 12 uur. De Íroensdagnaniddeg is het gemeéntehuis ook open van I2u30 tot
17 uur.
op de volgende feestdagen isltËë"-leÍneentehuis gesloten :
- woensdag 11 juli (feest van de Vlaamse C,emeenschap)
- Íroensdag 15 augustus (O.L.V. Henelvaart)

KIND EN GEZIN

Wij vragen de oulers nota te willen oeÍnen van volgende wljzigirqen in de date van de
raadplegingen :
- juli : op woensdag 25 jufi en niet op 18 juli
- augustus i op woensdag 22 augustus en niet op 15 augustus
De overige maalrden gaat de raàdpleqing gerdoon door op de derde !.oensdq van de maard.
Gelieve vooraf een afspraak te maken bij de verpleegster : rnevr. samijn,
tel : 41.19.35.



BROOD EN BANKETBAKKERI'

KEERSEBILCK M.
DORISPLEIN 4 DUDZELE . TEL. 05O/59,9I,88
mcn bcst.,l 3in huis

BoulYonderneÍrirg

J. LUCKER
BièrensEaat { - 8{ll Meetkerle

Tel. 32 09 69

l,i1EUWBOU!.l

VER BCUWI NG É N

DÀKI,íERKEN

R ESTAURÀTI E S

ZRAMEN I LIERMAN
HOUT . MIXTE HOUT/ALUMINIUM. PVC

WERKPLAAÍSEN EN BUFEEL

Dorpweg 30-32

8411 MEETKERKE.ZUIENKERXE

TeleIocn (O5O) 31 49 44

ffi\
ÀLGEUENE VOEDING
rÀÀS, CHÀRCUTERIE
GROENTEN, FRUIT,
BAOOD EN GEBÀ(
KRÀNTEN EN TIJDSCHRIFTEN
ÀLGEMENE I'UISHOUDÀRTIKELEN
SCHOOLGER]EA EN EENSKÀÀRTEN
GEBOORTEGESCIIENKEN
SPEELGOED

OFFICIEEL LOTTO VÀLIDERINGSCENTRUM
validerinq vrijdàq tot 12 u.

DEPOT OUICK SHOP
voor 9u. gebràcht is de
volgende molgen k1ààr

F. Desoete
mestkuikens meÈ
extra bredè
bors ten
te koop v anaf
4 weke n

Ocslendesleenweq 75
e11í Ho!lave-Z!ie.kerke
6 050;31.94 83

Iedere 3 Dianden qalis verspreid
,n aLle bussen van Goor'Zurenlerke

"IIET POLDERI(RÀNTJE"
met àl het nieuB dat U àanbelabgrl

InÍomahe oveÍ e, uI Grootzui€nkerke
Contàcladres:'BET POLDERI(RÀNIJE"

rérkslr..l U. Stl l Zuienkérke
TeL 0§ry11.13.53
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>arLl
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BVBA CORN. VAN LOOCKE
BARON RUZETTELAÀN 172

8320 BR UGGE

TEL r o5O,/35.70.70

- Vloeibare bràndstoffen : mèzorrt,
diesel, be nzl nè

- oliën en vetten
- Hou tbe sche rÍn i ng s prod uk te n

0nze vertegenwoordiger te ZUIEIiKERKe : Gilbert PROVOOST
Asses traàt 4
"tEL . o5o / 41.39.92

ÉBES
IGANIENDIEI{ST OO§TEIIOE

Sladhuis, ? !cídieping
8400 oosrEN0E
Tel. (059) 80.3301

SInl(Jftfffi0fBUfifl

Beter
met de bank

van hier.

llieí leven en weíken
Hleígíoeien, opgíoeen, bouwef aèn deloekomsi
omdal hreí nog loekornsl is

Mel een íerke bank d€ hÉí haaÍ \^/oíels heetl
Mer een gÍoolbànk dle hÉí mel u
van elk obíakele€n nEuwe overwinning maakt
Mel de KredEtbank. de bank van hieí

De Lekkerhek
Rudy iemeulemeestcr

Driltweg 10 - 8411 llenduine - De Haan- (050) 41 12 18

. Reslaurant gans het jaaÍ.open.
Specialireir van kreefr en vis.

ïjdens dc sint.r gcslotcn op vcnrdagavond .n donderdag.
R.rervatic B€s.ní_

B.V.B.A. Aannemersbedrijí
RONNY DEMEULEMEESTEB

crcnd. èn *egèÀis|je"ten
Al b ó a\. .h t i o t et inesw e rk e.

aa^leggèn Ën ópti èn, pedxings e, íe.rassaà in tas*i6n,
leÈèts, da en. platinès. bèlonkéio., Àoz.í*.,.

Leveten van a.nv! it'qsgtoh.l, zand .n téélaardè
Leveten en plaatsèn v.n cnèmes .n seplieklBn*a

, BTW 423 2tl65t
Í.1. (050) 3la7la

Uob,loloon (Ol7) 70 OO aO
OoslcÀd5è.l..nwèa ,l
A]lII ZUIENKÉFXÈ.HOUIAVE

íllrv



BURGERLIJKE STÀND IE ZUIENKERKE IN DE EERSTE HELFT VAN 1990

Geboorten
00000000000000000

- DANNI Dimitri, geboren op 18 decehber 1989, zoon van Dan^'li À1àin en De T?oyer
tóuisette;

- VÀ|.DERBEKE Bjórn. geboren op 28 december 1989, zoon van Vanderbeke Dirk en Delannoye
Elsje;

- EETEZG\INE Ian. geboren op 5 januari, zoon van Eetezonne Tony en Dekulf Karin;
- I!,IOERMÀN ?ania, geboren op 22 januari, dochter van Moerinan ,Jan en Constant Marleen;
- BULTIMK Dieter, geboren op 7 maart, zoon van Bultinck I-es]y eó Verheye Christine;
- CYS Banjandn, geL,oren op 2'l maaÍr., zootr van Cys Freddy en Vierstraete Dorine;
- SCHOUTEETEN Ben, geboren op 27 apri1, zoon van Schouteeten Eric en iFonckheere

Christine;
- ÀER?s Grren, geboren op t4 mei, dochter van Àerts Glido en Cratreels Maria;
- DESCHOOLMEESTER Laure, geboren op 15 Ínei, dochter van Deschoolmeester Luc en van

Vèn den Bossche Nicole;
- WILLEM Jimmy, geboren op 18 Ínei, zoon van víl1len Dirk en De zaeyer Marie;
- BERLAMONI Kasper. geboren op 23 juni, zoon van Berlamont PoI en RaÍiboer Mia.

RECTTIZETIING : In "Het Polderkrantje" nr. 17 van januari 1990 schreven wij dat er in
1989 te zuienkerke 36 kirderen werden gèboren. Dat was verkeerd. Het zijn er 38 -
17 meisies en 2.I ionoens.laí-
s uïe I i j k e n
00000ö0000000000000

- VERSLUYS Jan, zuienkerke, en DEBRÀBÀNDERE Micheline, zuienkerkè, gehuÍnC op 14 februari;
- PÀELII.rcK Denis, Zuiedkerke, en VÀNDILLE Sonjà, zuienkerke, gehu$d op 24 maalt;
- VERSYCK Hendrik, Jàbbeke, en VÀN HÀECKE Véronigue, zuienkerke, gehuvd op 26 maa.t;
- DECCCK .loost, Zedelgem, en LEEN(NECIÍI Lieveke, zuienkerke, gehuv'd op 6 april;
- l,loE ceorges, zui.enkerke, en BRoECIGERT Mar:leen, Zui.enkerke, gehuld op 30 eii
- DEFtm Eddy, Zedelgem, en VERMEERSCH Marleen. zuienkerke, gehurd op I juni;
- DE SÀGHER Filip, Evergem, en DEND@VEN Ànne, zuienkerke, gehulid op 23 juni.

overlijdens
00000000ö000000000000

- SIMOENS Urbanie, overfeden op I januari, weduwe van ÀELEgEÉRSaH'Ràphaël;
- VERBURGH Ida, overleden op 3 januali, lredulee van BEYÀERT Àlphons;
- VÀNDE{ EUSSCHE Walter, over op 4 januari, echtgenoot van ÈlOLLgf Marva;
- BODDIN Maurice, overleden , wedu!,,naar van VÀNHULLE Irene;
- DE RYCKER Hilaire, overleden op 2l januari, echtgenoot van PEERENEOOM Llnlie;
= DEFEVERE Bertha, ovetleden op 28 januari. !,eduwe van PARITN Richardu§;

- ct,oErENS Joanna, overleden oÉ 17 meart, Heduwe van VÀIIDERHEYDE Ludovicus en van

LÀRBRISSEAU ÀndTiE-s;
- ENEIIÀN llaria, overleden op 18 maart, Íreduwe van DÀENEKINI Àugustus;

- DE BAENE Freddy, overleden op 22 maart, ongehuÍ'rd;

- SÍRUBBE Mauritius, ovérleden op 9 àPril, ongehul,/d;

- CLÀEYS Maurice, overleden op 30 apri1, t eduwnaar van DE RYCKE Yvorha;

- DEMEULEMEESTER victor, overleden op 17 nEi, v,eduri,naar van PITIEUON Àlice;
- VERSCHELRE orner, overleden op 22 Ínei, echtgenoot van PINIErcN Àlicia;
- PEIILLIoN Maarten, overleden op 14 juni, ongehuvd;
- DE Mtmr.JCK Rachel, overleden op 14 juni, weduÍ/e van \ERSYCK Hend]rik'
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L{\DELIJKE CO}I}lISSIE I({DERVOR\,IING

VoELÍ U ZICH GERoEPEN 0Í! TRAINER TE ltluRDEN ?

In Vlaanderen kan men op verschillende urijzen een sportpedagogisch
getuiqschrift behalen.

De universiteiten en de nolmaalscholen verstrekken een BERoEPS-
opleidine met pedaqoqisch diplo,na, uaardoo! sportonderricht kan
uorden Eegeven in de onderurijsinstellingen en bij buitenschoolse
activiteiten.
De Landelijke Commissie voor Kadervorming (LCK) orqaniseert voot
vrijr,riuigers sportpedagoqische opleidingen in een 60-taL sport-
takken in de volgende niveaus en cateqorieen i

1. Unisportopleidingen : spècifiek vcor het feidinq geven in 1

bepaelcie sport"ak. Voldoende eiqen bedrevEoheid in de sport-
tak is meestel vereist.

LcK-niveaus die progressief íDetÈn urorden gevolqd oín het hoger
n:veau te bereiken :

- Ioitiator : aanleren van de basistechnieken.

- A.B0 : algemene theoletische basisopleidinq.
prestatiegerichte vervolmaking en jeugdcompetitie.

competiti etraining.

2.

4.

- ïiainer B r

- Trainer A :

Voo! bijkomende informatie,
81050/LCK, Kolonienstraat,

stuur onderstaande
31 te 1000 BRUSSEL -

strook terug naar
o2/51A.35.'71 .

- Íoptrainer : training vooa topcoÍnpetitie.

Recreatiesport.
Sport voor gehandicapte personen.
l'Èast deze sportpedagogische opleidingen olganiseert de LCK

eveneens opleidinqen voo! i Hoger reddersbrevet, Redder op zee,
zurembadmeester, Beheerde! sportaccommodaties, Sportfunctionaris,
Íechnisch beheer en ondelhoud spo!taccommodaties ,

Volg een LcK-opleidingscursus en geef op een
verantuoorde ui jze sportonderricht en training
in clubs, sportkampen, jeugdqroeperingen, . . . .

Naam i
Adres !

uenst meer informati.e over :
0 sportpedagogische opleidingen voor

0 andere :

(sporttak )

691'lÉE i\iS(HAP
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\'6a;atier ei r'rjel:
iij j i,.'lc\,,r' jc èl
\,Ér'?€lino .Àl ea
:\'Èni ie Pl.-.eters

: a\'rr j 2 : nè _rairi

'.6st tiii vcor
:e nj.et resteir.
!_,eaben.vee)

nj cur'rí.heCen ii pat to.
Eer tcèn !an 7 t"celeidsters stèan
(lèè!' or uw aen(jels op te \'èrcer
cn Cit vèn 7u30 rs oroens.

,3'STE CUDERS,

ced'.Jre|-)de de vèkàntie van 1 juli tot 31
de o!,vè19 oezorqd \'èn de kinceren tussen
( ui t-cezonCerd 15 èugustus)

èugustus 1990 \^,ord t voor
3 tot 12 jaar.

34jg l - kindelen van de gereente Groot-zuienkerke
?o frènk Fer kind - 18o frank voor 3 kinderen en reer

- kinderen vèn buiten de geheente Groot-Zuienkërke
iCO írènk per kinc - 2?O trank voor 3 kinderen en neer

iedere iàg r{ordt e1k kind opnieuw iÍrgeschreven
5en canse of een hàlve Cè9 bl1jÍt 70Ír of 1OOír :.schrili'iiill'
2 drankjes (co1à, limoràdè' chocomelkr spa) + koek zijn
in de prijs inbeg!epen.

g!.yg!j. : Gemeenteschool. te zuienkerke vanaf 7u3o tot 9 uur'
sportcentrum te Meetkerké vènaf 9u30.
nèèrgelèn9 de èctiviteiten vàn de dag.

vertrek : ftet de bus om 9 uur. (naar Meètkerkè)
r Gerneenteschool te zuienkerke vànàf 17 uur tot 17u3O stipt'

sportcèhtruÍn Meetkerke vanaf 16u30 tot 16u45.
Gelieve de klnderen niei af te halen zondèr de beqe-
leidsters te verwi ttigen.

Onthëal

;.iicjd.!c r'àè1 : LunchFakkèt rneebrengen. Liefst voor elk kind een
apa:: t ee tzak Je.

sl'e€lkledii i Doe het kind kledij èan die tegen eèn stoolje kàn'
verl oren kleCe!'en kuiT nen al tijd op het speelplei:r
opqevraèqd !/orien, of nè de vèkaniie cp het' ?er€en-
te!'ruis. Genèar,tekènie kledingstukken 2ijn Eerèkke-
I i j,(er terug Le bezorgen.
ledere Ca9 voorz!en van zíremkledij.
De èllerkleinsten l.rrenEèn het best eèn extra i!'cek:e

, nee.
V€rzekerinc : Er is een verzekeiing àfgesloten vocr butgerlijke

aènsprakeli jkheiCl eh lichamelijke ongevèllen' tsij
on9éva1 of ve!"!,'o.lCingen worden Ce noiig' Iraat::eqe-
len genox,en en ce ouders tieteen vervrittlgi' De

verzekeril'ro gelcit niet voor verloren oÍ geirroken
uurr{erkenr lii.ltun, kledij, cèssettere(1:óer, rèiio'

5en: U liet tevreden over de !,.et'klng, aarzel cian nlet ,.ontàkt net
ons op te nenen. lie zuI1en à1 het nogelijilè doen on: ààn lJw op_
ne!k i nla teqeíoet te lioËen.

ir,tjchtiÍcen : l'1àrtine te1. OiO/3:2506 na 19 uur.
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IIOI(US POKUSI(II\DTRClRCUS

\TR]NG
,10 JAAR SPEELPLElNVERKINIG

Even voorstellen : E!fI3 is de èrtlestenrrèèm vcor Paul
Declercq.
Deze jonge goochelaar brèngt maglsche entertèinment voor
jo"g en àuo, met klassleke en originele,go:thtll:iit::'
í. É.ol,. "..-."1=1t3e--b3§l-ggq-!!! 

: k aar tentuuk s' c I os e-up-
@Íèi.e en grote. i) Iusies' Íà:1:-
;;i;ai.' duivenÉct, ontsnappingsnummers' telepathie'
nentà1isme.
Naast déze uitgebreidè keuze brengt hij een speciale
kleuter- en kinderproduktie met het kinderclrcus hokus
pok us.
Dit is een soort rninl_kindertheater 1n de vorm van een
clrcusvoorstelling. Zeer visueel en komischr nlet ver_
kleedpàrtijen en àlerentruuks en vooral aktieve medewer-
king van de kinderen.

Inkcm = l nschr i jv i ng sge Id.

wra&; GEHeeNÍeaLHooL
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uit Ce genreetileraar/

De qemeenteraad kwan bljeen op 3 mëI 1990 en keu.rde een overeenkomst goed tussen
de gemeente Blankenberge en De Haan nopens de verzekering van de dienst 100 op het
qrcndgebied van de gemeente zuienkerke.
Door de weigering van de stad Bruqge om nog verder de dienst foo te verzekèren
op ons grondgebied was De Haan, verantwoordelijke voor de bescherÍning van de ge-
meente Zr.rienkerke, qenoodzaakt een akkoord af te sl.uiten met de dienst lm te
Bla-nkenberge voor het verzekeren van ambufanceritten, en voor het vervoer van
overfélenen. Deze nieurre regeling treedt in werklng nadat ze door de gouverneur
wordt goedgekeurd en za1 om de zes maand geëvalueerd worden op de goede werking.

De gemeenteraad sloot zich rJnaniem aan bij een voorstel van het ABW om de dage-
lijkse stempèlcontrole af te schaffen, en stelde definitief de b,enaming Hoeksam,
Lindenhof eo Polderwlnd voor. Deze zaak van straatbenaming dateert reeds van
junl 1984, en door stevig weeruerk vaD de Koninklijke coír'nissie van Àdvies voor
PlaatsnàaÍgeving sleepte de definitieve besllssing 6 jaàr aan.

De belasting op honden - provinciaal àfgeschaft - noldt vastgesteld oP 9C1o fr,
ter\rijl een gemeentelijk belastingsregleÍnent op de dansgelegenheden !,roidt vast-
gesteld. De aanslagvoeten bedragen volgens de categoriën 10 oOO, 15 Ooo,
25 O0O en 50 0OO fr.
Nèdai het licht op groen werd gezet voor de aankoop van een stofzuiger, keurde
de gemeenteraad het verbeteren van de lèndl,oui"\regen deel C goed : Het gaat
over de croenestraat, Assestraet, B]ènkenbergse steenweg. Meetkerkestraat,
Brouher i jstraat, Loweg. Beverlenkslieg en Verforen Hooistràat.
De totale kostprijs wordt geraa,'rd op 29 417 568 fr \taarvan 17 8O9 ooo fr ten
làste vàn de Vlaamse Gemeenschap en 11 698 OOO fr teD laste van de geÍneente.
\roor de verloren Hooistraat betaalt de stad Blankenberge de helft terug.
Tenslotte werd blj boogdringendheid nog de alrainage vèn het Meetkerkse voetbal-
veld goedgekeurd. Deze klus is imTriddels geklaard, kostprijs 95 om fr BTÍl
incluslef.
En Ín de geheime zitting benoeÍde de gemeenteraad de heer Philippe Roose en
mevrouw Lieve Leenknecht in vast verband àls kleuterleid (st )er bij de gemeeo-
lilke basisschool, ten^,ij-I mevrouw Diane Demeulemeester Íerd aangesteld a1s
vertegenwoordigster van de qemeente bij oMoB.

DE JUMBO'RUN D@RIGUTST ZUIENKERKE

Hoer.,el velen wàarschljnlijk de wenkbrau e. zullen fronsen bij het lezen van
de trtel, is de Jumbo-Run voor heel \rat mensen niet zÖ onbekend. want de
media L.esteden etk jaar opnieuw aandacht aan dit gebeuren. Het is namelljk
de urtstap die motoren met zijspèn maken met mensen met een fysieke handicap
uit het Instituut Dominiek Savio te Gits.
De Belgische JuÍÈo-Run is dit laar aan de 2oste uitgave toe, naar het initla-
tief werd reeds LO laar vroeger in Ilnqel ànd geboren,
Het is een grootse manifestatie met : looo deelnemers urt 7 verschilfende
landen, 2BO motoren met side-cars vormen het belangrijkste deel van de kara-
vaèn. El-ke motor is bemand met chauffeur, duozitter en een gehandlcapte
passagler.
Op zaterdeg 25 awustus gaat de uitgàve 1990 door.
De JuTrL\o-Run doorkruist dit jaar zutenkerke. Het is de gewoonte dat er be-
la,1gste11ing getoond lrordt voor dit gebeuren. Voor de gehandicapte deel-
nefiers is dit een heel belangrijke dag, waar ze fang vooraf naar uitzien en
lang nadien op terugblikken. Het doet hen enorm plezjtrals ze voelen dat ze
lreliom zijn. Voor de toeschoulrer is het eveneens de moeite om deze manlfes-
tatie eens echt mee te maken.



We ven/achten dus veel sympathisanten. De gemeente zorgt voor een feestelijk
tintje maar we hebben vooral de bevolking ncd1g.
De reisroute doorheen onze gemeente is de volgende : ze komen van Varsenère
via de WESTERNIEUi{WEG tot aan de mSTENDSE STEENhEG, die ze volgen tot aan
de Garage cools. Daar slaan ze linksaf om de KLINKESTRÀÀT, DRÀAfEOoMSTRAÀT.
SCHOERINGSTRAAT, VAÀRTSTRÀÀT te volgen om naar Blankenberge te rijden.
Het uur van de doortocht : tussen 1O.3O uur en If.L5 uur.
We proberen zoveel mogelijk te verzamelen :

- voor Houtave : aan kapellet]e (hoek Westernieurweg-Kapellestraat )

- voor Meetkerke : hoek Oosterdse steenwq - Dorpweg
- voor zuienkerke : Hoeve schoeringe.
Op die pfaatsen zullen vlaggetjes en ballons uitgedeeld t/orden om'het gebeureo
kleur te geven. Te zuienkerke wordt daarenboven een gratis ballonwedstrijd
georganiseerd waarop iedereen Í/elkom is. De baflons worden opgelaten tijdens
de doortocht.
t{ie langs het pàlcours lroont kan eventueel enige versierirq aanbrengen aan
zijn hu1s, zilo hekken. of misschien een versierde traktor of wagen aan 't
begln van zijn sLag plaatsen. Wij zijn graag bereid u hiervoor enlg materiaal
te bezorgen. U kunt daarvoor kontakt opnemen, met J. Van Thourhout-Samijn
op het tefefoonnumer 4I.19.35.
We hopen dat de JuÍrbo-Run in Zuienkerke vele hertelijke en enthousiaste menseo
za1 ontmoeten- I{e rekenen op uw aanwezrgheid ll:

ZELDZMM BEZOEK

Het voetbalveld te !4eetkerke wordt druk bespeeld door de plaatselijke jeugd,
de speelpleiflrerkj-rq, ploegen uit het Brlrgse en van de kust-
op dinsdag 19 juni - omstreeks 22 u - ontdekten schepen cuypers en schepen
De Clerck vier hazèn aI daraèlerË èn spelend midden op het sportveLd.
tuten mèt wéten dÉ-t-Àreclits@Èren.
I,Íellicht {ordt eeo match voorbereid tussen de hazen van tEt Hagebos tegen
deze uit de Moere !

g-9t9]gt9-ylry-9-EE-EI1-E-LISqq§EEBS§
ÍaI van de gemeentelijke grasberÍten wordeo jaarlijks gemaaid door onze land-
bouwers. Hier en daar zijn bloeiende distels blijven staan. Op de buiten_ïèet Ínen zeer goed dat "distele:' jn de kop" tegen I juli moeten verwijderd
zt)n.
Uag hierbij een oproep gebeuren tot waakzaamheid en goede wil ?

VMRZICHTIGIIEID EN MILIET'\,R]NIDELIJKHEID GEWENST

Geregeld en zeker dit jaar zijn in verschillende grachten en beken, drijvende
Iege verpakkr-ngen en flessen van sproeistróffen gevonden, wat zeer gevaarlijk
is en ontsierd.
Gelukkig zijn er maar enkele van deze gevallen bekend daar de meeste van onze
lardbouwers mllieubewust zijn. Wie respect heeft voor het nilieu, de natuur
en het leven neemt de ledige bussen mee naer de hoeve.
Àan die zeldzame zonlaars uit zuienkerke wordt gevraagd dit in het ver-
vo-Lg niet meer te doen : "



SPIRELLO UNISEX

XAPSALON DÀ}iES & HEREN

zONNEBÀNK + DOUCHE

Y.o' '.. §" .<,,
.d §,'è'

§' z)'

. a11es aan betàèlbare prijzen
' snel1e service

TEL : o5o/31.61.66
VANDILLE SONJÀ

Oostendse S teenweg 32, tíEETXERKE

V.Z.W. RADIO DOLFIJN

'u$iï*

KuslÍrdio Í07.6 FH

BOMMELSTRAAT 3
841I ZUIENKERKE-NIEUWMUNSTER

TEL.íO50) 41.18.16

Secretariaat:

Blankenbergsesteenweg 13

SOOO Brugge

Tel. (O50) 31.32.33

Uw officiele MITSUBISHI-dealer voor de
Oostkust

L.,.CROMBE,Z
101, 84tO WENDUINE

28 13



verzekeringen
MICHEL BEIREN$WILLEMS

Oostendsesteenweg 92
8411 Zuienkerke - Houtave
tsloÍdon ((E01 3Í 97 3,

Y./i j bieden U :

el1e verze keringen

hypothecaire l eningen

en vocral cen vekbek\ïeme
s ervice

l,cNNEMEBSBEDRIJF ASWEBO
'{AAMLOZE 

VENNOOTSCITAP

lndustriepark - Drongen 26

9810 GENT

UIT SYMPATHIE

Voor een gezellige avond

in een sfeervol kader

afspraak in

BAR - PUB

n 
De Schuure,,

Oostendse Steenweg 49

841I Meetkerke

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

u.maandag vanaf 14.00



VEREREMERKING OP RERUN1VlERING

De Zuienkerkse Rerum Novarunvierrrq kreeg dlt jaar een zeer speciaàl karakter.
Minister coens was er àanwezig en er werden niet minder dan 29 verdienstelijke
Ieden vereremerkt.
Kregen een bronzen ereteken voor 25 jaar lióÍaatschap :

Martha Der^ulf , René De Rudder, Romain Gellinck, Achiel Steyaert, Roger Vande-
berghe, Edward willems, André Vanneste, Freddy ÀIlemeersch, W1lly Depré, Roger
Dobb€Iaere, Johan Dumeez, Mj-chel Backers, Jan Lucker, Robert Bultynck, Erik
Louagie, Roger Linskens, Michel van Oyen, Marc Í{ittevrongel.
Kregen een zilveren ereteken voor 35 jaar lidrnaatschap : Mària Barremaecker,
oscar verhelst. À1mé WiIIe. Àndré Debuck. !,írlly Proot, Cyriel Logghe, Raymond
Deloddere, Affons Stubbe. Ardré Verlinde.
Kregen een gu1den ereteken voor 45 jaar lidmaatschap ; Àndré Savels en Hyrony-
mus Depré.
Tensfotte kreeg André Suvee nog een tinnen schoteL wegens zijn jarenlange inzet
voor de vakbeweging.
Op de foto de vereremerkten samen met minister Daiiel coens dle voor de gelegen-
hc' ! . .L-, 2.r'.. '\.:. .. l 1. .. n :. ..

.]HI1i.)NIqIEBELÀSTIIIC OP HO\L€N

Ii! zlltri.q I'an 3 :ne.i 1990 hëeft de qeiieeni:+r'3il<J vi:ri llu:.:cker:ke ecrn bel3:jiiÈJ op
ho.den trror het -laer. I99Il qos"lqek4lir:d. In bijlàgë bij {rit fcide.;{.a.'t -re vi;1di i.r

een a.rnsif lieiiofmri.i:ër ciie iedereea i,r)"r. terl.r;::enCai!? .:,Jk à1 heeft u,jeeri Lcrrci -

ile personen die hei: .rangifleÍciÍt.:I ipr riiet tè::,rqsluaÉn, zrllen verordersr.elcl
lioi_.len ir hèt berlt te zijn val1 eeil hoi,l eó is dus i>:lasti.qpli.htiry. 3:t
fo rui ie): ria.lt tei:rriqes Lr-luld L'+rd4!l looi. fS Éua]urjt,"is l'jíili. De voij! vàit iie belasling
hÉ.d vastije.s:+1d op 9i-10 f riin;i, Cp d.:. iic'nter:z i. jC.e !3n d;t .-loqi l toj:o::mr].ii.r:
kliit 'r Lezen L4,:1k., hesden rrt:i-iqèsLèi3 zi_in v"1n belasitng,



Ve«NleGeNoeerrus ZureNrenxe
Beste Groot-Zuienlerkenaars,

Op zondag l2 augustus 1990 organiseeí onz vereniging een midzomerwandeling en
daama eea barbecue.

I-angs goed begaanbare en Íustige polderweggetjes kunje een gezellige gezinswandeling
meemaken.
Afspraak om 15 uuÍ aan de kerk van Zuienlerke.

Na de *ardeling is er, aan dc $)meenteschool van Zuienlerke, een barbectc, die doorgaat
in open lucht
EeD sappig worstje, een loapperige kotelet, een overheerlijke brochet, groenten eD brood,
jc zou nÈ al tlek kiiigetr.
Mooi weer is reeds besteld, maar mocht het's avonds te fris zijD, wordt er biDnen gesmuld !

Deelnameprijs voor de barbecue : Ieden 250 fr. - kinderen 125 A
det IeieD 300 fr. - kinderen 150 fr

Een spotprijs voor wat u aaogeboden wordt !

hsebjjren:oorl-alSu-sÀLs-bii-j.
RoE ain Va! B.llc, Meuwc Ste&ftg16
AlfoDs Dcclocdt" lilieuwc Steedwcg 67
HcDri Cul?ers Dorpwcg 24
'ri'illy Prool" !Ícuw€ StceEweg 79
Wcrncr Vcrlcyc, Neuwe Stccswct rU
Iva.E l(Eockac4 Nicu*c StclrwEg 74
Filip BouckàEÍr, M€ueí€ Sl!€Àwcg 6ó

T.1.41i5.62
T.l.4r.:2ó89
T.1.32.N.72
T.-1. 47.6!.99

Tel.42.m.4
T.1.47.Y2.11

Gelieve te betalen bij het iDlchrijven.
Aan beide aktiviteiten kan ook afzonderlijk worden deelgenomen.

Vakantiegenoegens heeft ontvangen var
_pers.-3@x_pers.

kind. - 150x kind

Gelieve deze strook mee te brengen op de barbecue - U krijgr hiervoor ticketten. - DanI
voor de medewerking

INSCHRIJVINGSSTROOK
Indienen voor 7 augustus a.s.

Ondergetekeod wenst in te schrijven vooÍ de
barbecue van l2 augustus ingericht door Vakantiegenoegens Zuienkerke,
Deelnemers: I-eden:

_ volwassenen (ó0 fr) _kinderen (125 fr)

Datum en handtekening:



Ya kant iegenoegens Zuienkerke

UITNODIGI^-c

De jaarlijikse fietslocht, ingerichr door VAXAIiïEGENOEGENS ZUIE\XERKE gaat

door op zondag 8 juli i990.

IÍooi weer is verzelerd !!!

Vertrek : Kerk van Zuienlierke om 14 uur, r,oor een afstard van ca. 35 km.

Aan]iornst : Bij de lerugleer Íe Zuienlierke u'ordt aan iedere deelDemer een tas lioffie en
gebak aan geboden.

Deelname; l*den :35 franl - Niet-leden :45 frank
per gezin : l-eden : 100 frarl - Niet-leden : 140 franl

Ii.\LICHTINGEN :Bij alle bestuursleden, bij voorkeur bij W. Proot, Nieuwe Steenweg 79
te 8411 Zuienlerke (lel 41.61.99)

Hel bestuur venvacht u !!!

§! : \roor alle sportieve,ingen : l'íet vatantiegenoegers gaan we opnieuw zwemrnen te
\1'enduine. Dil r'edere vrijdag van 19lot 20 uuÍ.

l::::::":*"9:"*::: '
Had je a] lang eens willen kajakken ?
l,íe1, vakàntiegenoegens zulenkerkewil dat ook aI lang eens doen. ÀIs je het eens
wilt beleven, dan kun je kontakt opnelT,en met paddelaàr Ronain vàn Be1le.op het nurmer

De lÉsse-afvaart zou op zaterdag 1 septeÍrber 1990 kunnen plaats hebben.

F]ETSE]\I'lERKlNG

Cin àan de veelurldige fietsdiefstallen te verhefpen. worden de fietsen van de
bewoners gratis \'an een immatriculatienunmer voorzien. Àls uw fiets niet zo'n
nummer heeft en die Nordt gestolen, dan bestaàt er weinig kans dat die wordt terug-
gevonden daar de noodzakelijke kenmerken ontbreken. Daarom wordt er te zuienkerke
gratis zo'n kenmerk aàngebracht.

Het College van Burgemeester en Schepnen hoopt dàt de inspanningen die geleverd
rrorden om de persoonlijke bezittingen van de in!,,oners te beveiligen {in dit geval
de fietsen),. naar waarde geschat zullen worden en dat de bevolking in grote getale
verder zal rieerder:ken om dit doel te bereiken. Daàrop aansluitend richt de Zuienkerkse
technische dienst een oproëp aan a1le inwoners van de geneente om met hun fietsen
te konen om deze GRATIS van een onuitwisbaar rrcrkteken te voorzien.

U kunt uw fiets gratis laten merken iedere woensdagnamiddag van 12u30 tct 16u30 te :

- NIEIÀ,I4UI{STER {"De Bom,Íe1" ) op 5, 12, ).9 en 26 septemlcer en op 3, 10, 17, ?4 en
31 oktober.



KT'I,V - ATDELING ZUIENKERi{E

Het plaatselrlk bestuur, met
genote van W. Danneets, die

E.H. Sioen en in het
zopas als voorzrtster

midden Mon.ique Stroo, echt-
werd verkozen.
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SOFIE VAN LANDEGHEM LÀIJ.REAAT MET AFF]CHE

De 1o lariqe Sofie Van Landeghem
won dit jaar de ingerichte

tekening over de Brugse Meifoor
in. Het beste werk in de jeugd-
reeks, dit van Sofie Va-n Lande-
ghem werd bekroond.
Door deze bekroning werd deze
tekening als affrche gedrukt
voor de Bmgse Meifoor I99O en
hÍng op veleplaatsen 1n Brugge
en omstreken in de uitstal
ramen. Daarnaast kreeg deze
ionge tekenaarster saÍnen met
schefleí iiouters van Brugge een
VIP behandelrng brj de openrng
van de foor. zil mochten na-
melrJk de foor openen. Op de
foto de jonge tekenàres sanen
met haàr bek.ocnde afErche

door het focèomi
3m ta1 kandidaten s

jeusd

affrchewedstrild van de Brugse
Foor bij de jeuqd vèn het laqer
onderwljs en een meisje uit
zedefgern won bil de qldere._ * --:.



Kl:il :ii:: :i;N Sl.'i :l,ir,:J'ir'jilli! i'f :

De]aeriii,lgeil vèn de,.'rija., bii.s:r iiiicliili.i lléir;luienkel}ie lj3erden.ldz:-r íreàid arei eail
:-a,aée.Isiul." 'rp. ::1..:n zeeÍ gc4e :iaesLat:e als i.i-- íe jeii.r.-r1\1,.r .lest:l. i tai ,iir: .ia ri:<xlr -
.i.::_lkireiri i'àri h+a sluk rn 3chi n,aÍil'i.
D! o,;.lsiar:is nanelri'ik I,jaè! ter-rÍlj I Ce jai1g6lie s]È,:rhts 2-5 ji:,:irt'ii..: t.eli.
i.e.ranr:d,,:,n hét $tÈk "La K]einè Frirrs" ordair reg;e.,'àn Piiul. R(§iÉ:rsi cí. i;l .-.:rr.. o-
',.jeikrirlg rÉa lees§'oedes en dj.rektie op. D:i.t tcnee.lstuk is ge:nspireeaai op ret."rerk
'.ràn À!i:olne Ce.ll;!i.nt-i;xclipe!l en ''r{al!l be!Érkt door " Rai,el i .l nr'fii_i)qqe eÍ: iiï,:.j
l,nppem.
Het ?as een totaaitheater oËqetocrd door iO l€r{.rr.l.1itlen uit he'r 2de e!: l.le i.,,er-
lÀar aàrige!,uld F€i e"'fi:ati.eve eiixneriïen vàn kleuters en cija's.

De spelersgroep bestaat uit Àrne Verliefden, l,ore Bertrem, Goedele Castryck,
Sylvia Vanhoorenweder, Àn Làgrou, Francis Vanhoorenweder, K]aas Devriese,
Ruth Nivil1e, Kwinten Niville en Sarah Bertren.
Ook heeft de vrije basisschool de medewerking van het geneentebestuur voor het
Podlurn -

VOETBÀLTORNOOI TE I.,IEETIGRKE

Het laarlijks groot tornooi ingericht door. Sportiva Heist, in samenwerking met de
sportraad ging dit jaar door tijdens het laatste weekend van juni. Er namen 15
ploegen aan deel , in een eigen competitie- Ook 4 gemeentelijke wllkploegen
\{aren elkaàr idaard. Ondanks de slechte toestànd van het terrein lregens \rerken
werd het een sportieve nèniddag. Ruw spel. onsportiviteit of aantastelilkheden
deden zich op geen enkel cgenblik voor. Ook gekhetsten vielen nret te noteren.



i:r.,: rJ,r À;irj .1ie C.:..,:ir.a.ï:; iri,. orlz{:, rjérmi.:ilrl]I,e "PiltlË'iCiÀ'1'" I l:
:lar.:r tii-j(j!:i;ajias itar:: iirn ;tj;r pr'§::i.§t:!l!,: iar, ,iui alFr .,r ir,:rri:is:rt ij r'1 i,'iilr:":
rl.ri ílej |.
A:ii:{irri r"i veviier+n }.i vÀ'} niitiei }.'-'.iaIiíJ, ileei:reÍEn }ari ri rr'').,rIl;rlriste.
In 5et !:'.()t tor-fii:...!i iieí:l de là:!'è frna.le qcslieeid iÈ:'§':irr Ài1 Sii.i.s tlat?.zj.,lhr.
:ij.i.rr\.riberqs t€!"., aaié 't Ste,:'Írtle st. Kr:lis, u.ii:!il..rtr 5 - 2'
fl-J f :n;ii:! !.iijd itarl 6 - 2 get'anx,'ifi **)Í ,:i-),:r.:lue I íxlt C.'litejrie iËea IlC si:oi t:

B1ëj:':ier§riE.r. Ile r',jlríé3! in<Èhi d+ i:.aachtige ,^ ls.reilx:1{cr ,li):5clia\l!:eí'i doci .je
Spoitrèèd zrierrkerie iÈ oítveiqSi :':eri€n,
Lre v:i,ikf,1c"ern b.{:stoi'ldei uit z§te.kerke 1 (!íei-,r,. i ) * 2u:1.+,.:k.fiie 2 t)è R+s" } '
liai,i!È,",? en §jeii',!'m,r§5te!.
Ii de schiÍti"irg klop'iè zuienkerke 2 r€t 2 - I Co pl(Éq rjan zirícnkel:\e l,
'.rerdar: sle+.lden i:olrtàve i:e!{rn §ieulcrrrnst€rr I - I (iioutev{" i{tplartst re'. 4e
slt aar sa:i_,a!5Éi ) .
ïocr dè 3.je p].èàts klopte Nie.u1,?.r.;nster. dè ploeij v;l: Z,-1i--nkerke i Ír"rt 0 - 2.
liocr de isie plaats hlopte de plaag zui.rle::ke 2 de Holjtav.:inèars rnet 2 - ].
9oa vo)gend jàar: en hopelijk no, b€:er édr:in tEte::e oF-ctàndi.gheden.

Dè Schepen vafi SIor:t,
CUYPIiRS iI.

' verder op de foto de
reedslid Vermeer:sch net de voorzitter vàn de sportrààd À.

. cuypers, J. De vlieghe en R. De Clerck,
Da fti€ghe.

ZESDE PING.PONG ÏOR\]MÍ ÍE ZUIENKBKE

Het zesde ping-pong tornooi irqericht door T.T.c. Polderpalet voor niet
aangeslotenen gaat door op zordag 14 oktober in de gemeentelijke sporthal,
Niewe steenweg te zuienkerke.
Er ziln tal;ijke mooie aandenkens voorzten met onder andere de troffeeën
van de Kredietbark
De inschrijvingen gebeuren in de zuienkerkse gemeentelijke sporthall van
14.m u tot I4.3o Lr.
Er zijn een 6 tal reeksen voorzien onderverdeeld in jeugd tot en met 14 iaar,
iongens en meisjes van 15 tot en met 20 jaar en mermen en vrouwen boven de
20 jaàr.
De deelnane in de onkosten is vastgesteld op 50 fr.
De T.T.C. Polderpalet heeft de medewerking van het Zuienkerkse gemeentebestuur .
I'Jeer inlrchtrrEen te bekomen btl Gilbert Jonckheere. Dullemolenstraat I te
8411 Zuienkerke ltel. O5O/4I4135) en Willy Martens, Nieuwe Steenh,eg 37 te g4t1
zuienkerke (tel- o5O/4I4442).

i.r i
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wenst deel te nemen aan de "Hespen aàn 't splt"-avond ingericht door het RODE KRUIS

op zaterdag 4 augustus 1990

met . . . . . . . . . , . . . , personen.

Àanvang 19u30.

Deze strook afgeven bij :

- Mevr. De Vfieghere , Lindenhof 20 , Zuienkerke
- Goethals Franky, Meetkerkestraat 6, Zuienkerke

ontvaiqstbewljs !ij trlBliDs s9]q! als jr:rschrijvjng,

4..t'7'..* t"t s, 7^L;4qio

I

I
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KIASSIEKER.
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CO-PRODUKTIE -BRT

Voor meer inlichtinoen en inschriivinoen : 6el 02/380.44.44.
De Gordel, D"orpsslroot, I d40iintGenesi,rs Rode.



BEENHOUWERU

Gilbert
Goethals-Geleleens
Specialitertr alle worstsoorten
Nieuwe Steenweg 60, 8411 Zuienkerke
Tel. 050i4t 13 41

\/oor Ur bloerner
slecils eén adres

Gheleyns - Haegebaert
lrueslstraal 67

83?0 Blankenberge
Lic Fleurop inierllora w

È'

Ef,E

SPAARBANK

- DENISC DE CUYPER.VEIIXEINÍ
Kertstraat 4lo
Uttkerke-alaDkenberqe
1,rr,r o5o/4 r.4I. a2

rE s et de Nèeyerlàah l
1EL: o5O,/{ r.a6.65

Èl ankènbèrqse steenweg I9a
Bruqge Slot-Pleters
11r r,i o5()/rr.16.e2.

§? mvÈne

Een qr.te keuza aBn m,rl:,,-uE'
Èn verz,rrsrngSpr,)qukten.

Voor rnilchl]inqen l
l4.1rt r n-- Er,1et-Vanden Éróucke

GroenÈs!r aat Jrl
841I Zu r enkerke
Tei 050 / 4 !-i97t

Roodpl€.g uw vÀC déólèí !óè, Àud èà Vollqrogen

UW HOOFDVERDE LER VOOR ZUI ENKER KE

ganage zwaenepoel
Bruggesteenweg 51

8370 ALÀNKE NBERGE

EN OMSIREKEN :



VLOEREN - FATENCE

NATUURSTEEN

LAND BOUI\IWER KEN

POL DE C RÀEMER
Bl ankenbe rgse steenweg 4 À
8477 ZUÍENKERKE

DEVISCH
Hoeksam 2O

TEL: o50/ 31.86.34

vervoer van drijfmest met tank
van L2.3OO ]iter, gestuurde
tanden met 1àged ruk ba nd e n

àIle zàai- en oogstwerken
vlugge bediening en verzorgd werk

dameskapsalon

GIDITCO
de decker chantal
kerkstraat.l B - 841 1 zuienkerke
teleÍoon 050/41 84 14

E4'11 NIEUWMUNSTER

verzorgde plaatsing

o toonzaal met. ruime keuze voor de
aankoop van uw vloeren en faience

TELEFOON ; O5O / 41 .97 .O9

GEER'I

POLOEB ELECTRO
EOMAIN LIEBAEFÍ. WILLAERT
HEÉRWÉG 20 MEETKEBKÉ
8002 zutENxEaxE
Radio. E T.V.-Technicus
OFFICIEEL SIERA.DEAI.ER

OPEN
. iedere werkdag vnn t7 uur

- rnterdag var I lol 20 Lrur

zondag van S lol 12 urrr

Eigen
hersteldienst
TeleÍc'on
050/32 03 80

CAFE . FEESIZAAL

$r"rug[rlUof
,tt

í!

I

Luc Govàed - Oe Wandele
Ooslends6 Steenweg 9
841 1 Meekeíko (2uienke.ke)
Tel. (050) 3r.54.24

Zaalvoor allè Íoesten
Speellum & Oierenpa.k

EIt
í
a

I

Lll vmIRoowEN BÀAÈD !

voor àlle inlichrlnoen:
VAN HEYSTE B. V.R.À -



:n hel c!,isie iiolpscaió và-t zrier,k.irke !§s iet <tcMrríiàg 24 ae: een ?3n5e d.r3 f.:.est.
ilri.itu.iri !e Sl;eiens vierde in café lÉtierbÈ.g ha:rt 30-5ie ve.jaàr'j,r,;. l'1iàr?ïirii:
ircrdt «eC§ 45 j.:a:i dit càfé cpen dat al )r'!) j;aa in h;!:,J2i: is r:., de f,ài,il1e
va.id? Py:ic-staeiens, t
ï-€r. t€.,b'§E is Éér: van de bekenlste do.!:she:i!:rger uit $ri dcrp. f.aeleen r"}eE i oí
*.i l.le er ir!_,ers zijn. Tlo§sfee-qten, v.j.gideríÍsr:n, sii:l,{}nlí?iis'.eÍi; het d..i.-d ?o:fg
een tijdiar,J dle.rst à15 geft.:er,tehuis. li,ig s+,eedri is café l"etla:rblrÍ,J _r' .,,:r:''-=' *r,lj .','
.ycloioeristen, vcor r'àrdèlasrs en Íc,or Ce rele k1e.nlen. l§ 60-jàÍii.ge Margriet
r"'ör:dt dclrr è1 hoar klÀ.,ten op C€ h.mde» g,:drà!èn. zij lrrècnten dà. (rk a:!i.Í,n hride
l,rn l&rÍiiét clp hèar rer jàèral.4síè6st,

'In hi.: ri;,-lo*:n l:r,'àriènl irtrdi:c or i. ::,i li,.;ririr.i.4 |É,i. .iirr':1|.:lei" j'.. .,.ci, l.
f,iilr.:.:ir:.:i:.r.Siar..1,-aisi,::n l:€-l iNJitp-:ii::I'i;rliire \-ia,r-:.+iial't-fo1:$ii-J l,ar,;roi.r.
i]n.:aiririilil yÉ r;rlrliel ,l':ii 2 he!l:Èi?ën 1ri.:a xi iL;tii_s :Tl ^ ,(rr.,isl.:rlFijd,ir {r|: i_,ri t
hi.icrsir'r)í, if t{:r; dus 1Ë,ven i.i1 d" "b}:njri:r j. j".

Ea .lÀnii ri'J §:r,; si:trrs irliii]l rE :tYJXi

Margriet Staelcns en enkefe vèn haar familiéleden

SPORTR.TÀD ZUIENKERKE !EFhXI\DE ZI.JN WA\DELAÀRS

Het rn'as niet verLonderlijk dat de vele veà:.rdelads tevreden liàren over de jongste
aflevering vÀn de !íeetkerkse Moerentc€ht. Het wèndeltràject tiep langs een ílooi stuk
Iandschèp en doorheen een prachtig nàtuurgebied, De zon wàs gelukkig crrk van
de pàrtij. Het was dus een geslaagd wandelfeest. D-' Sportreàd kreecj de mede-
werking van het geneenteLEstuur en ven àppelen Tutpin uit Oostende. Er r,íerden dcbr
verschillende personen pràchtige trofeeën geschonken.

Uitslag : voor de groepsklasser ing schreven 62 wè-rdelaa-rs in bij Vaka.ltiegenoe,lens
Zuier,kerke, 40 bij l{SV Bèernem, 35 bij Mehoni, 27 bij de H. Hèrtschool van Meetkerke,
Zuienkerke en h'enduine, 2I bij de Jeugdclub zuienkerke, 20 bij de Frisse Stappers
vaJ] tsr_uggè en 17 bij de 'Il'eedaàgse. Àls oudste deelnemer kreeg Julien Caltant
(83 jèaj) eveneens noq een nooie trofee.
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zusle. Goletti ":r;Í naàr' z'rien,,erke rèar ze nàèst haat gelo)fsuiting 2ich \erdienstelijk
n.èite in Ce nissi.-.:àjkring, Ce stÉrre-cto€t en de nissielerking in 2iin geheel.

voor hèar 25 jaar nissieneaikring;erking xeld de Zuster dcor een grote pàrcchie-
gei:Érs.h-:p gevi€rd. De I'1. Drchàristie door E.H. Sio.'n en E.H. De Fcujq lerd
of§eluisterd door theèier X]eiem en het zàsÈkoor lJàn Sint Eàrthcloíeu_s. liadien
\'ès er een receP'.ie,èàrbij verschilleDde gelegenheidssprekers hulde brachten
aà] Ce zuster. §:ra-is Ce PaÍcr:hieraad schonk liitly Froot ààn Zuster Coretti een
fiets voor hèàr jàre.làrge inzet.

teraar : Kën je je iets ergels voorstellen dan een giraf met halspijn ?

Jàntje i Je, een duizendpoot met eksteÍogen.

iïee getuigen vàn Jehova bellen aan bij familie Íckx. Mevrouw Íckx doet open
en één vàn de getuigen zegt tegen haar : Mevrouw, we komen u het licht brengen.
Foept zij naàr hààr man : schat. ze zijn hier vèn de elektricitei tsÍnaatschappi j.

Nàar èanleiding van een onderzoek naai: het gebruik vàn atlerlei lotions "voor na
het scheren", interviewt men enkele mànnen op straàt 3

- Ilijnheer, wat doet u èfs u zich geschoren heeft ?

- Dàn trek ik mijn broek aan !

ÉIE\TJES LÀCHEN

Lastige gast : Kelner, ik
mij de directeur.
Keiner : Coed, mijnheer.

Gids : Dit kasteel is
Bezoeker : zorn soort

zie niets op de

tloe \ri]t u hem

spijskaàrt stèàn waar ik van hou. Stuur

hebben, gekookt of gebèkken ?

ruim vier eeuwen oud,
buisbaas heb ik ook !

maar er is nooit iets aan veranderd.

IEDERE IiÏEK TE NIEL'].}1\S'IER
000c000c0ö00000000c0000c000000000
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- zondàq 8 juli : fietstocht ingericht door vakantiegenoegens zuienkerke. zie ook

elders in dil Polderkràntle.

- Vrijdag 20 juli : in café Boldershof is er vanaf 20 uur een grote barbecue voor
slechts 280 frank. !tuzikale omlijsting is van l{impy Flaters Disco

Show. Inschrijven ten laatste op ltoensdag 18 ju1i. Het adres : café Boldershof,
bij c,eorges en Melleen, Kerkstrèat 13, zuienkerke, tel , 41.24.27.

- zondag 22 juli : Ínternetionale wielerwedstrijd voor ]iefhebberst

- zaterdag 4 augustus : "Hespen aan 't spit"-avond oor het Rcde Kruis vànèf 19u30 in
de gemeenteschool vèn Zuienkerke. zie ook elders in dit
Polderkrèntje.

- zaterdag 4 auqustus : topsportdag in het rekreatiedomein Poldeh-ind ingericht door
de gezj.nsvakantie van de Bord vèn Grote en Jonge Gezirhen.

Er is een hoofdprijs van 40.000 frank te tnlinnen '
Er is.,. de 12 ulen van Polderwind : een aflossingsmarathon surfen voor ploegen.
InsctEljvingsgeld 50 fr. per persoon.
Er is... een boeiend tennistornooi : inschrijvingsgeld eveneens 50 fr. (wel vóör
3 uur 's norgens).
Er is... aniÍnatie vooa kinderen : de ganse dag vanàf 1l uur.
Er is... de tweedehàndsbeurs.
Er is... de joqgirq of volksloop : om 14 uur is er de start van een rustige, geleide
5 km-1oop ronl het watèr en dat voor 20 fr.
E! j.s... verdere aninatie, nuziek, k andelnrogeli jkheden, bèrbecue en een gràtis
àvorrCfeest .
Voor rEer inlichtingen | 41.76.14.

- zondeg 12 àuqustus : een midzorí€n,Endeling en bar.becue ingericht door Vàkantie-
genoegens zuienkerke. zie ook elders j.n dit Polderkrantje.

- zaterdag 18 auqustus : (.VL.V. Meetkerke richt een barbecue in.

-,24!q4!eg 1 septeÍÈer : afvaart van de L€sse samen met vakantiegenoegens Zuieokerke.
zie ook efders in dit Polderkrantje.

zordag 9 september : provinqiale viering van 25 jaar II.II.II voor alle medewerkers,
. De vierirg begint om lOu3O en duurt tot 16u30 à 17 uur. De
- p1àats is nog onzeker (ofwet Diksmuide ofwel Dranouter), maa! dat wordt later

bekeodgemeakt. Voor alle inlichtingen bij citbert Kindt - tel . 41.4A.78.

- zondas ?3 septeÍnber''::i,"iii:iL:ï::j5'il"li: iffiï#.:"iiï:*ï:§.:,.n'
wielrijdersbond voor de kategorieën A, B en C.
Vooraf wordt een wielenedstrijd voor de in\roners van de geÍreente ingericht. Àànkomsi
en vertrek aan de gemeenteschool van Zuienkerke.
Voor meer inlichtingen kan u zich Írenden bij de voorzitter van de Sportraad : Alain
De Vlieghe, Nieure Steenweg 42, teL .: 05a/4L.55.42.

- zondag 14 oktober : zesde ping-pong-tornooi ingericht door T.T.C. Polderpalet.
Zie ook elders in dit Polderkrantje.

- vrijdag 26 en zaterdag 27 oktober : in feestzaal ,,Nieuwe Blèun'e Toren" is er de
jearlijkse grote kaarting vèn Voetbalclub

v. K- st . -Patrickcars.

- zondag 4 novemb€r : vj-erde badmintontornooi ingerlcht door de Sportraad.



- zeterdag I december : jaarlijkse Ínarsepeinkaarting van T.T.C- Polderpalet en dit vanaf
19 uur in de gemeentelijke cafetaria.

- zaterdag 15 december : vierde sportkwis ingericht door de Sportraèd.

To zover deze àktiviteitenkalender. lrw aktiviteiten irorden ver! acht voor 1 SEP]EMBER

1999. wij publiceren het GRÀTIS,

GEVONDEN

Te Meetkerke op de hoek van de Oostendse Steenweg en de Heerweg is er onlangs een
zwarte damesfiets in goede staat gevonden. Ís het uw fiets, dan kunt u hem iedere
werkdag afhàlen in de werkplaats van de gemeente Zuienkerke, gelegen achter de
Pastorie, Nieulre Steenweg 39 À.

ÀÀNDACTM AÀNDÀCM MNDACTTT AÀNDACTN AÀNDÀCI.

Het gemeentebestuur van Zuienkerke vraagt aan de bevolking

À.U.B. enkel HUISHCXJDELIJK GIÀSMVÀL in de voorziene

gl-ascontainers te deponeren.

fndien er geen gevolg gegeven wordt aan de juiste glas-

keuze zu1len er in de toekomst geen glascontainers meer

geledigd worden. Dat kan zeer grote gevolgen hebben, daar

er geen alternatief bestaat om het glas uit onze gemeente

te laten verwljderen. Tot nog toe werden de glascontainers

gratis geplaatst en opgehaald.

Nu wordt de gemeente een last opgelegd van ongeveer

86.000 frank per jaar voor het instandhouden van de

glasophaling en de ple-rtsing van de glascontainers.

De gerneente dankt u bij voorbaat voor de bereidwill igheid.

0 00000 0 000 0 0 000000 0 00 0 00000000 0000000000000000000000000 00000



MELDI]iGSKÀÀRT

I.let Eëbeult maar al te
oP een ietwat v
h'enneer bij u
uit, \ru1 het duidelijk en

defekt of beschadigC is. or
is hie! de mefdingskàèrt.

of defekt is, knip dan het
en stuu! het op naa-r het geneentebestuur,

dÍt
KoltorÍ i

onderstàande

Kerkstràat I? te 8411 Zuienke*Ë:àroor dringende qevalleo ken U nu ook
belfen naar de technische dic het telefoonnummer I 41.15.77 en di.t va'1
I uur tot 12 uur en vàn 13.uur tbè I6u30.
Mogen wij U ook vrègen om bii;è*nÈiding va, een defekte verlichting, de juiste
plaèts duidelijk te omschri jveD.{Fnk biJ voorbaat !

0 \^'egdek beschèdigd -
0 openbare verlichting defekt : plèats i ,.....,......,..
0 riolen verstopt
0 voetpèCen herstellen
0 onderhouC pla:]tsoen gerenst
0 ruinen grèchten
0 Ínrskusràtten
0

N_ÀÀt4 :

TÈL'FOJ\ : .../....................



HÀND§L IN:

zàaizaden, plantgoed,
bloembolleni
lnest- en sproel s tof fen;
potgrond en turf;
broeikassen, serres, tunne 1s;

diverse tu l ngereed schappe n;

grasnach1nè§, zitmaalers,
tui.nfrezen, mo tocu l toren t
bosmaalers, ke ttl ng zagèn;

dliinlk rnnrctnLteÍno
Blankenbergse Steenweg 31

8411 ZUI EN KERKE

ÍEL I O5O / 41.42.63

bàrbecues Í1./EBERÍ'

een gans gamma tui nmeube I en;

tuinspelen: schornme.l s 
' 

glijbanan,
hèngmatten, basketbal l 

'badÍni nton, trampol l ne r goali
ladders nSOLIDE" (Ínet garantie) i

eigen constructles oP àanvraèg;

I and- ea tu i. nbouwtr ak toren
+ mater i a1en.

EIGEN NÀVERKOOPDIENST

Een Miele koopt u vooriaren,

daarkuntudrisbeter 
'

even ru$ig over praten,

IlIELE SPEC]ÀÀLZÀÀK

bruqge s teenPeq 55
8370 81ànkenberqe
o50.41 .1] .05

Ilfiele
Er is geen betere

-tecnische dienst
-o! iqi.ele onderdeleD

I

e

t

§)Z
Nieuwe steenweg 17,

eric von renterghem
bin n enh uisorchitect

841I Zuienkerke TeI 05€t/41

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

qronduerlen
lev€rcn vàn teelBàlde

steèns1à9
slerqrl nt

T.t (oso) a1 20 32
Naetrw. si!ènyeg 114 8411 ZUtENt(ERKE
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ÀBDI]HOEVE TER DOEST

met de
MONUMENTÀLE SCH[ruR
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,

LISSEWEGE
Ter Doeststraat 4

8380 Brugge
050i54 40 82

Wuf
ttW^tv 

ffiuegf t'

]ules Dendooven en Zonen


