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'n vzoord L?oor(ïfJ
ZUÍENKERKE Lieve lezeres, waarde lezer,
ok tober 198 7

De reC ak tie.

RÍJKSríÀCHT (Blankenper_ce) : 9O'i (i01 ) of 41.iO.05
TELEFooNNUMMERS u*orDrrrr* (De Haèn) : 9oo (1cc) cí 41l.2c.2a

ÀIweer voor de laatste keer dit jaar hebbèn
wij voor U een Polde!:k!'antje sèmengesteld mèt
allerlei nieuws omtrent onze dièrbare gemeente.

Behalve a1le Zuienkerkse informatie willen
wij U ook wijzen op onze rubaiék algeneen nieu!ís.
Daari.n vindt U Citfiaal àrtikels over o.a. Ce
invoering van niéu!!e telefoonnummers, Ce nieuwe
wet i.v.m, het kijk- en luistergeld en het
ni.euv/ steisel van tegemoetkcmingen vocr minder-
và1iden.

Terwiji wij (en U) hopeLoos he.ben gewacht
cp Ce zomer ('t za1 ./oor een ènCere keer zijn),
staat de winter !'eeds vcor onze voor- en achterdeur.
Daèr het volgenC nummer van dit ..reei9elezei
infor:natie.laC pàs verschijnt omstreeks i5 janutsri
van het voLcencl jear 198,j, wensën wij U nu reeds
prettige einCejèarsfeesten toe. Misschien vindt
U het rr',/a t 'roorSariE r maèr het is beter zo Cèn
vl jcen na p as en.

Te.slotte nog dit: 1aèt eens r./at van U ho!'en.
ÀiLes is v/e1kom rnaar doe het weI voor i5 december.

Tot voloend jaèr :

(Vanaf 30 oktober om 12 uur 's middè_qs gelden de
nummers tussen haàkjes. Meer daarover in onze
rubriek èlgemeen nieuv/s. )

I'Het PoLcerkreirtje" worCt uitqegeven door het
Coilege vèn Burcefieester en Schepenen.
Verantr,/oorde 1i j k uitce.,,er : 6e!-ard De Vlieghere

Copsweg 2

A4i1 Z UI ET]KER KE

Cns ad.es : rrliEï FCLDERKRÀliTJE,,
Kerks taàèt 17
E47". ZUIE iIKERKE

Het volqend Polderkrantje verschijnt omstreeks
15 januari 1988. Uiterste inzendCatum : 15 Cecember.

NUTT IGE

nà diensturen :

o59,/3o.33.01

EBES ( Blankenberce)

1.



P.V.B.A.'PROEITECHNIEK VAN PÀ,'AEL
STROO WilIy
Bl au!,ré Torens traa t 4 2

BOOO BRUGGE

TEL : o5o/31.43.96 - 31.05.o1

ALLE SPROEIS'IOFFTN
P LAST I EK

EN MAl SZAD EN

SLÀGERIJ - SPEKSLAGERIJ - TRAITEUR

Í HERMAN Í

' lste keus rund-, kalf- en vërkenvlees
' elgen bereldè v l eeswa ren
r fondue, gourmet en barbecue
' koude schotels en wàrm buffet
oNs ADRES : Herman èn Ingrid van Kerrebrouck-VerIeye

Scheèpsdalel aàn 46
BOOO BRUGGE TEL : O5O/33.25.15

NUTTIGE INTERCOM,/GASELWEST : o59/23.56.o7
TELEFOONNUMMERS na d iens ture n :

(vervolg ) a56/2o.1'9-2Í'.

HOOFDVELDWÀCHTE R J. DECLoEDT : 41.13-\',
pri vÍ' : 31 . t14 . Li7

GEt'IEENTEBESTUUR ZUIENI{ERKE : 41'13.51

uit de
De gemeenteràad kwèm bl jeen op 27 arrr.rtlstrls 19{i7.

In deze zlt-tlng keurde de raa.l de a.rnleg qocd van
de wegeni s- en riólerj.nqswerken i n íle Doelhofstraàt-.
Dit is v^n^f het te l,ouiren pornpst.tion te!enover de
pastorie Lot aan het Iruisnl)mnrer:4. Tevens urordÈ
het kerkplein vollediq herinctcri(:ht, rekeninq
houdend m€)t de wensen vàn de btluri:l)ew.)ners. lotale
rèminq van rle werken : 1-2.3'11.525 frank, waarvan
5.213.067 frank ten Iàste van de qeÍheente.

Vèrder werd beslist oÍn voor het qemÉientel.estuuL
een Ilieuv/e fotokopiemachine aàn tÉ: kopen. Dit was
noodzakelijk qewor(len gezien ook (le gemer)nteschool
een .ierllelijke màchine nodig heeft. De njcuwe
nachi ne za1 uitgerust w()r(lcn met cen dokumeÍrttoe-
voer:;ysteem en een sorteor(ler_. Ranrinrt : 35o.ooo frankt
BTIJ i Írclus icf .

Op deze gemeenteraàd \,/cr'(len ook d(. fakult-atieve
verlcf(lagen van de qemcenLeschool r'ànt!lesLel.rl.
De leerlingen krljg(:n een hal\,. rlaq !r: j jaf on
woensdaq 11 mei en \íoens.lÀ.1 29 jttrrj 19iri.. Dè
an(ler-e 2 hal.ve dagen r,rorden in aeservo 1l{'llouarerl

2.



IIIT DE voor onvoorziene gebeurtenissen.
GEMEE NTERAÀD
(vervoLg' kerkfabrieken en het o-c.M.w. Àl deze besturen

sluiten de rekening 1966 àf met een boni, mede
dankzij het èèndeel van de gemeente. Dit aandeel
is voor :

- Sint Michiels (zuienkerke) :223.809 frank
- sint Bàvo (Houtave) : 186.516 frank
- Sint Bartholomeus (Nieuwmunster) : 294.111 frank
- onze Lieve Vrouw van Meetkerke : 28.560 frank
- O.C.M.W. : 1.460.OOO frank
ook de gemeenterekeni.ng heeft een bóni van
76.O25.425 frank in gev/one dlenst. De gemeente-
raad was dan ook àkkoord om het boni optimèa1
te besteden aan rregen- en r1öleringswerken, die
door de inwerkingtreding van het zuiveringsstation
te Brugge hun optimale kansen zóuden moeten
À! f l9c n.

Nà de openbare zitting overhandlgdè BurgeÍneester
De Vlieghere plechtig het ereteken van Ridder
in de Kroonorde aan de heer Roger Roffiaen uit
Meetkerke wegens zijn verdiensten a1s apoteker.

rcna/otn zarenkorko
DE EUROPESE De uitreiklng van de nieuwe identiteltskaarten
ÍDE NTITE I TSKAÀRTEN is zoals U !,reet volóp aan de gang. wij wil1en

er U hler op àttent maken dat aIle personen
qeboren tussen 1 iànuari 1956 en 31 iuli 1975
houder Ínoétèn zijn vèn zo'n nieuwe identiteits-
kaart. Mocht U in diè periode geboren zijn
en nog steeds geen nieuwè kaart hebben, verzoeken
wij U onmiddellijk nèar het gemèentehuis tè
kome n.

Wanneer U eèn dezer maanden een oproepingsbrief
kriJgt, gelieve dan zo spoedig mogèliJk
nèàr het gemeentehuLs Ce komèn in het bezlt van
een 9e1di9e pas fo to.
Het gemeentehuis in de Kerkstraat 17 is iedere
werkdag geopènd van 8u3O tot 12 uur. De woens-
dagnamiddag zijn de burelen eveneens geopend
tussen 12u3O en 17 uur. En U kunt er ook terecht
op de volgende zaterdagvoormiddagen tussen
10 en 12 uur :

- zatercag 17 oktober 1987
- zaterdag 31 oktober 1987
- zaterdag 14 noveínber 1987
- zaterdag 28 november 1967
- zaterdag 12 december 1967
LET op : U bent verplicht na het ontvangen van een

oproepingsbrief nèar het gemeentehuis te
komen, zoniet bent U strafbaar.
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Assub*el
SPAARBANK

dynamisch ín de financíéle sector

ZOEKT EEN

TOEKOMSTIG
KANTOORHOUDER (M/V) vooa
ZUIENKERKE
Onze kandidaat is lussen 25 en 45 jaar oud en gehuwd.
Hij heeft minimum humaniora doodopen en b bereid zich
bij te scholen.
Hii heeft de ambilie een zelfstandig kanloor uil te bouwen.
Hij is gekend in de gefieenle en heeÍt een uilgebreide
relatieking.
Daaànboven is hij actbf, legt hij gemakkelijk conlacteó en
geniet hii het vedrouwen van zijn omgevíng.
HieNoaí kan hii rekenen op de steun en mëdeweNng
van zijn echlgenole.
lndien U zich herkenl in dit pÍofiel, neem dan contact op :

ASSUBEL.SPll,RBANK
t.a:v. D. LOMBAERT
SleenstÍaal 60 - B@o Brugge
TEL : O5O,/3 3.2 5.44.

DE SOCIALE ZEKERHE I DSXÀART

De rnaandel i j kse aanmelding voor
de vol1edÍg uerklozen uit de
bouw- en diaÍnantsector heef t
plèats op de volgende dàgen :

- màandag 26 oktober 1987
- maàndag 23 noveínber 1987
- haàndag 28 december 1987

U dient zich aan te melden in
het geméentehuis (Kerkstraat 17).
Het gemeentehuis is dan
uitzonderlijk gàns de dag open.

OPENlNGSUREN BURELEN GEMEENTE H UI5

De burelen van het gemeentehuis
zljn iedere werkdàg open van
8u3O tot 12 uur. In de namlddèg
zijn de burè1en GESLOTEN.
Ui tgezonderd op woe n sd ag nènr idd ag,
want dan zijn de burelen-ook
OPEN van 12u3O tot i7 uur. Voor
dringende gevallen kaó U tele-
fonisch terecht op het nummer

Wij willèn er lJ tevens op attent
maken dat het gemeentehuis gans
de dag gesloten is en dit op

de volgende dègen :
- Ínaandag .2 novèmber 1967
- woensdag 11 november i967
- maandaq 16 november 1987
- donderdag 24 december 196?
- vrijdag 25 december 1987
- donderdag 31 december 1987
- vri jdàg 1 januèri 1968

OPHALEN HUl SVUI L
:

Daa.f ÀIIerzielèn dit jaar op een maàndèc va1t, is
er een verschuiving voor wat bétreft het ophèlen
vèn het hulsvuil. Voor de gemeenten Meetkerke,
Houtève en Nieuwmunster wordt het huisvLlil opge-
hèèld op dj-nsdag 3 november en voor Zuienkerke is
dat dan op woènsdaq 4 november 1987,

OPHÀLEN
GROF HUI SV UI L

Nog net
do nderd
huisvui
è1s de
be taa l t

er oP
oud

bel dan
Per ri t

op tijd kunnen wij U melden dat
èg 22 oktober een ophalinc is vèr.
1. Hebt U iets om mee te geven,
bliksem nàar het nummer 47.13.55.
U 25O frank.

4.



DE RENOVÀTIE VAN
HET KERKPLEI N TE
N I E UWMUNSTER

In het kader van de weqenis- en rioleringswerken
in de Doelhofstraat heeít de gemeenteraad beslist
ook het kerkplein te Nieu!./munster te vernieuwen.
Alhoewel de krotwoning die het gànse zicht ont-
sierde al enkele jaren terug werd afqebroken'
bleef het pleln een troosteloze indruk ver!íekken.
Daarom werd het plan opgevat er iets àan te coén.
Bij mlddel van verschillende soorten straatstenent
afwissselende klellren èn een variatie van groen-
beplanting, krijgt het plein een gans nieuwè
bekleding.
Natuurlijk diende Ce buurtraad haar zeg te hebben.
op 2 juni jl. kwamen a1le betrokken partijen dan
ook sanen in de Bommel. In grote lijnen werd de
uitwerking door het studj.ebureau Plantec uj-t
oosbendè goed bevonden, doch de omwoners vroegen
aàndacht voor een aangepaste O.V., voor de ver-
nieuwing van de wegels naar de kerk en voor de
verplaàtsing van de telefooncel.
De totàle kostprijs van al deze werken worCt
geraamd op 12.31L.525 frank, BTW inclusief, en
als de heer Minister van de Vlaamse Gemee4schap
welwillend genoeq is om in de kortste keren de
vaste belofte van staatstoelage (60 %) te ónder-
tekenen, l N i euwmu ns ter in een nàbi je

toekomst een pare 1t je van
dorDVernieuwi no .

Sint EartholoÍneus

i.'i 5.



P-V-E}.4. A:rrr,rolrir)gsl)cdrijÍ
RONNY DI:Í\4[:(/I.EMEES'I'ER
Oostendsc SLecnweg 11 - A471 11()Lrtavir-Zuicnkèrkc
TEI-: o:;o/11..67.13

- qrond- cn weoeniswerken;
afbraak- en ri o I er j. ngswcrk en;
algemene bou\^,werk e n;
beplanting;
verhurino materi aal.;
aanleqgen van opritten, parkings en terrassen.in kasseien
tegels, dallen, platin.:s, betonkeien, mozaíek, ,..;
asfalteren;
leveren van aanvullingsgrond, zanai en teelaarde;
Levèren en plaatsen vèn uLernes en sepCische Futten.

MEHONI:
IN DE
STARTBLOKKEN

De voorbereidènde periode op het komend volleybalseizoen
1oópt stilaèn oo haar einde. Onze meestè ploegen zijn
nu aI tv/ee mèanden volop aan het trainen. Er \rordt
verlangend uitgekeken naar de eerste koopetitiewedstrij;-
den. Een tvJeetal ploegen hebben reeds een voorsmaakje'
gekregen in het kader van de Beker van Wést-V1àanderen.
De scholieren dames behaalden een ruime O-3 zege op
Nidavo Nieuwpoort. De seniors heren (4de provinciale)
deden het eveneens uitstekend. Er vrerd met 2-3 gewonnen
op Packo Zede1gem. Een ploea uit 2de provinciale !

De overige ploegen liepen stilaan wàrm in verscheidene
tornooien : Kortemark, lste en 2de plaats; Denderwindeke,
2de plaats, Sint-Joris, 1ste, 2de en 3de p1àats;
Roeselàre, 2de pl aa ts.
Wat ons echtèr nog het meest verheugt, is de aanwezigheid
op de training van een 2o-ta1 nieuwe spelers en speè1sters.
Het enthouslèsme van deze jonge welpen stroomt wekelijks
de zaal uit en inerkt aanstekelijk op de rest van de club.
Voor ons part mag de kompetitie beginnen, de messen ziJn
ges 1e pen.

Op de volgende pègina vindt U de kalender van de
4de provincià1e heren, waàrin Mehoni speelt.

Voor Uw bloemen
slechls één adresrYd/c ., l(Íu tskalsUdr ,

3iànkenbergse steenweg 66
i411 ZuienkeÍke
(baan Brugge-Blankenberge)
:el. (050) 41 73 70

'ian hel orgel :

',ltLb aLu,,'l? o g", Lo,u y rl,

l'.{en speelt ook voor gíoepen
.p aanvraag.

Gheleyns - Haegebaert

Weststiaat 67

8370 Blankenberge
Lid FleLuop InterÍlora M

1*,','
È

3esloten op dinsdag



ANTOON VAi.I VCOREN _ 5'I'NOCl

Br'u!:re S l-clrrrv/('g 22
E4 11 N j. e u!../nI) n s tel.-Zu i errl( er k i:'

- ALLE VERZEKERINGEN _ FRITUUR
" brand, auLo, gezinspolis, ' open tijdens !./eekeóó

leningen, enz... " tijdens hat seizoon
' jonggèhuwden 1 jaar gr-atis open elke daq :

brand- en familiale verzekcring - 's middags
o service bij ongeval.len - 's avonds

Elektronisch opspoten MTERLEKKEN
Centralè verwarminq - SaJdtair
ONDERHOUD. en HERSTELDIENST
Mazout-, gasbranders en kachels - Stookketels

TRAEN Gebroeders pvba
Pathoekeweg ?4 - Brugge
Tel. 050/31 5I 15
ALLE PETROLEUMPRODUKTEN MOTOROLIEN

MEHONI : Kàlender 4de proviniciale heren
T N DE
STARTBLoKKEN - zondàg 25 oktober om 17uoo
(vervolg) - zaterdag 31 oktober om 1?uoo

- zaterdag 14 november om 17uOO
- zaterdag 5 december om 17uOO

MEHONI-KNOKKE
MEHONI-HERMES OOSTENDE
MEHONÍ -LOPPEM
MEHONl -VEURNE

HET BELGISCH De vieringën ter gelegenheid van het vijftigjarig
RODE KRUIS bestaan van de Rode Kruis-afdeling Blankenberge-Zuienkerke

zijn bijna ten einde.
De barbecue-avond van 4 juli 11. in de zaal van de
gemeenteschool te Zuienkerke werd een sukses. Een
120-taI leden en sympathlsanten van het Rode Kruis
konden er van een heerlijk smakende barbecue genieten.
Onzè oprechte dank voor hun aanwezigheid. De opbrengst
van die avond werd vollediq besteed aan de werken van
hèt Rode Kruis.
Op zaterdag 14 november 1987 kènt de vijftigjèrlqe
viering zijn hoogtepunt. Op het stadhuis van
81ànkenberge heeft een akèdenrische zittlng p1aèts
met de voorstelling van het zopas voltooide gedenkboek
die wordt uitgébracht naar aènleiding van deze
vijftigjarige viéring en \,/ordt een tweede zièkenwagen
plechtig overhandigd. In de nàmiddag wordt dan het
vernieuwde Rode Kruis.lokaal té Blankenberge geopend
en is er een voorstelling van het nrateriaol en kleine
demo ns trèties.

Namens de werkgroep 50 jaar Rode Kruis-afdeling
Bl anke nberge-Zu i enk erke.

'7.



NIEUW BIJ

SPIRELLO UNISEX

Lekker ontspannen onder dé zonnebank met

gezichtstràIer en daarnà nog een heerlijke
verfrissende douche.
Wat wcnsL men nog meer ?

Dit àIles is aan een ëconoÍnische prijs
, bij 10 b.,.;;;-;;;;;;;;;----

1 GRÀTIS SNIT (zoweI màn als vrolw)

iIELEMAÀL

Kom gerusL even langs :

SPIRELLO UNISEX

Oostencise Steenweg 32

8411 Meë tkerke-Zu i enkerke
TEL : o5O/31.61.66

GEK ! ! !

;:"i*,ArER,AL.* Gilbert Drlsimpel

Ii WENDUINE
BRUGSESTEENWÉG 93

ÍOONZAAL . BURELEN .

6 050/4I.31.56
41.43.07

BOUWMATERIALEN . BETON - MORTÉL
ETERNIT . GYPROC , OUROX. KORAT,{IK

OOÀ1AR8RE . MARLUX

VLOER. EN Vr'ANDTEGEI"S . TERRASDALIEN

al]e wer:l<dageó van 7.10 uur tot t9 rrur
de zaLer(ja§ : van 9 tot 12 van I4 tot 16 uu!
de zondag : van ll lot t2 uur.

GEVELSTENEN

OPENINGSIJREI'I:



TWE EDE
MEETKERKSE
POLDER LOOP

Het organisàtiecomité van de l\eetkerkse Folderloop kwam
een aantal weken geleden bijeen met het oog op een tweede
ui tqave .

Op "aterdag 
9 àpril 1988 (het lijkt verëf, maèr het is

er vluqqer dan je denkt) wordt dè tweede l4eetkerkse
Polderloop géhouden die nog een groter sukses moet
worden dan de eerste editie. De afstand en de omloop
blijven vermoedelijk ongewi.jzigd. Ook wordt gestreefd
om aan iedereén die aankomt een prijs te qeven. Wat
het precies zal zl)n blijft een verrassing. Schepen
H. Cuypers heeft bekomen dat een afzonderlijk klassement
wordt opgèmàèkt voor de Zuienkerksè deefnemers en
deelneemsters, beglftigd met meerdere prijzen.
Sportieve lnwoners uit ooze gemeente zijn dus ti
verwittigd om op 9 april van volgend jaar FIT en
àan de start te verschijnen.

jdig
TALR I JK

Hieronder vindt U een foto van het orqànisatiecornité.
Van links naar rechts :

zi ttend : P. Darthet, secrétaris
J. Serruys, ere-voorzl tter
A. Lampo, voorzi tter (zuienkerke)

rechtstaand i H. Tà11oen, Schatbewaarder (Zuienkerke)
H. Cuypers, Schepèn van de Sport (Zuienkerke)
J. Blauwet en PH. Lampo, Ieden

POLDERELECTRO
SOIMAIN LIEBAERT. WILLAEÍ]T
HEEBWEG 20 MEETKERKE
8OO2 ZUIENKERI(E

Sadio- & T.V..Technicus
OFF!CIEEL SIERA,DEALEI]

or,IN
. ic.l(iÍe wcrkdrg

'ra:crdaq var lJ

zo|(lng vair S lot

Eigen

h ersteldiens t

TeleÍoon
050/32 03 80

lol 20 r{rr

12 uur



THEÀTER Zelfs in de zoner s1a.1pt Tlreate. Kleien niet, Enkele leden
KLEIEM waren oo het fafieuse idee gekonrcn mee te dlngen naàr een

deelnemersplaatsje j.n de "PAK DE POEN-shor,'' vèn de B.R.T.
in sarnenwerking met de Nationale Loteri j. Na enkele
\"/eken kregen we bericht dat we mochten rneedoen ààn de
pré-selectie. Een spoedvergadering kwam bijeen en met
eenheid van stemrnen \,/erden yolènde De \,1igÈSiilgqlg en
Hubert vandewaele de uitget<@n-
woordiging vàn Theater, Kleiem.
Op zaterdàg 22 augustus was het dan zover. Vèn 's morgens
vroeg vertrokken de 2 kandidaten per trein naar Brussef en
dan naar het Anrerikaans Theèter, wèar niet minder dan
vierhonderd verenigingen op post waren om een examen
af te 1e99en. De eerste voormiddagproef doorstonden onze
kandidaten met g1ans. Met 5O verenigingen mochten ze in
de namiddag terugkeren. De nàmiddagselectie betrof een
interview en tenslotte werden 30 verenigingen in de
trommel gestopt, waaronder... THEATER KLEIEM !

Een vermoeiendè, maar leutige en glorievolle dag was voorbij
voor Yolènde en Hubert. Vol spanning werden ze in Zulenkerke
opgewacht en hoe groot de vrèuqde vàn iedereen wàs toen
ire het blijde nieuws vernamen, kunt U zich beslist \./e1
voors te I I en .

Nu is onze leuze : ',OP NÀAR DE TOP !r
Op naar het miljoen. We pakken de poen.
Lieve Ínensen van Groo t-Zuienkerke, niet è11een zuIIen wij
voor U een pràchtige nieuure klucht in het voorjaar opvoeren,
hopelijk kunnen we onzè trouwe toeschouwers vergastén op een
kleine verrassing. Dat za1 natuurlijk afhangen vèn de
perfecte kennls vèn a1le muziek, radio- en T.V.-progrèmma's
van Yolande en Hubert.
Yolande en Hubert, we stellen ons vèrtrouwen op U :

Als jè uit de trommel komt
in hèt Àmerikaans Theàter
uerk dan voor hèt miljoen verdomd
en bega geen enkele flater
Theater Kleiem is fier op U
en déelt dat à1Ie mensen mèe
verdien rap dat mitjoentje nu
dan zijn ue ècht tevree.

P.S. De fotograaf van ons Theater KIeiem DECHERF patrick
trad in het huwelj.Jk met édn van onze jongste leden
VÀN BESIEN Katrièn. Langs het polderkrantje wensen wij
hun beiden VEEL GELUK EN GOEDE VAART !

lig!:I rs Tu/ee qeraamten zltten te drinken in eèn bàr.ULZUND - Jij drinkt weI veel. wat zegt je dokter er van ?

- Och, vorige weèk wilde hlj mijn lever testen.
- En ?

- Hi.j heeft niets gevonden.
Voorspelling van het KMI : de zomer zal volgenC jaar op
een zond ag vallen:

10.



brugse roomcentrale

o. Iompo
dorpweg 3

84I1 MEETKERKE.ZUIENKEBKE
teÍ. 050 / 32 39 91

RUDY D E I.'1E U LEME E 5T E R

ontvèn9t U graag in

TEA-ROOM

LUSITUI N

geselekteerde wi j nkàar t
gèstronomische menu's
special i téi t van kreef l:

en vis
wafel s - pannekoek en

kinderspelen
Iandelijke en bosri jke

omgeving
a 11e feestelijkheden

tot 1OO persone n
FEESTZÀAL

algemecn niouuts

DrÍftweg 10
8411 N i euwmuns ter-Zui. enkerke
TEL I O50/ 41.12.18
(tussen Wènduine en De Haàn)

NIEUt,iE WET
KIJK- EN
LUI STERGELD

De ï.ekkerbek
RESTAURANT

Sedert l septeÍnber van dit jèar is een nieuwé k/et van
kracht i.v.ri. kijk- en luistergeld.
Eén van de belangrijkste vrijziglngen is dat U vanaf
nu geen luistergeld meer moet betalen voor een radio
in Uvr huis, ongeacht het aèntal. U dient ook geen
kijkqeld te betalen voor T.V.-toestellen die als
reisqoed worden beschouwd (draàgbère toestelten).
Een T.V.-toestel in een twèede verblijfplaats dient
àfzonde.rlijk te worden betaà1d. T.V.-toestelten die
nret v/instoogmérk opgesteld staan, worden afzonderlijk
be1àst.
líat moet lJ dan volgend jaar bètalen aàn kijk- en luister-
geld ?

- èutoradio : 664 frank per voertuig;
- z!íart-wit-T.V. | 4.14O frank, per jàar, ongeacht het

aantal toestellen 1n éénzelfde woning;
- kleuren-T.V. : 5.9?6 frank, per jaar, onqeacht het

aantal toestellen in éénzelfde woning.
Deze prijzen dlenen uiteraard NIET betàatd te worden
voor degenen die zlJn vrijgesteld van kijk- en luister-
ge1d. Dit zijn o.a. oorlogsinvaliden (5O % invaliditeit),
andere invali.den en arbeidsongeschikten (LO -.é invalidj -teit).

11-



LAND BOUId_ EI! I-OONI]EDRIJF

bvba FRÀNCO G. & ZONEN
Lissewegestraat 55 - B3 70 BLANKENBERGE

Voor ljw l andboLtwwerken :

- zèaien en slijten van vlas
- zaaien en rooien van suikerbicten
- verkoop en strooien van schuimaarde
- d i epg rond en
- opruimen en afvoeren van bouwafval
- àanbrengen en nivelleren van prima tèelaarde
- alle groodwerken

- NIEUW - NIEUT./ - NIEUW i groenvoeder Vicon grootpakpers

Stel volledlg Uw vertrouwen in vakmeosen !:!
Bel voor inlichtingen: O5O/5 4.40.50

NIEUWE WET
KÍJK- EN
LUI STERGELD
(vervol9)

- toes ieI
r dan
diènst
U dan

nog
it

zel f
Dienst.

l{ànneer U nu echter voor de eerste maal een T.V.
koopt en U sluit zich aan op de kabelCistributie
zal dezè maatschappij Uw àdres doorgeven aan de
Kljk- en Luistergeld. Binnen de maand ontvangt
een verzoek tot betalinq. Indien U nà 3 maanièn
steeds dit verzoek niet hebt ontvangen, moet U d
zelf melden aan de dienst Kijk- en Luistergeld.
Uw T.V. niét op dè kabel is aangesloten, Ínoet U

spontaan het verschrlldigde bedrag betalen aèn de

Wanneer U voor de eerste maal een autórèdio koopt, moet
U eveneèns zelf, onmiddellijk en spontaàn, het ver-
schuldigde bedrè9 betalen aan de dienst.
En dan nog dit. Indien U tot de groep van de zwartkijkers
behoort (di.t zijn die nensen die we1 een T.V. hebben
maar a1 jaren geen kijk- en Luistergeld betalen) dan
Clent U voor 31 oktober 1967 de dienst Kijk- en Luister-
9e1d op de hoogte te brengen. U krijgt dan een vorm van
"amnestiè" en dient slechts kijk- en luistergeld te
betalèn voor de komende jaren. Uw rrzwèrtkijkende"
Jaren rn/orden U vergeven. Na 31 oktober worden de
cóntroles op zwartkijken verscherpt en indien U dan
wordt Ibetraptl dan kunt U flinke boetes krijgen

Blankenbergsestwg, 350
lndustrie Zone Blauy,/e Toren

8000 Brugge - Tel. 050/31.33.51
31.78.81
31.78.82

' . banden : alle fterken
' batterijen r PRESIOLI?E
'uitLiJnen en

uitbalàncéren voor trei n
' s oeI le en verzorqde

DIENST:

dameskapsalon

CDITCO
de decker chantal
kerkskaat 18 841 1

telefoon 050/41 84
zuienkerke

14
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l/llM MARC WTTEVRONGEL VLOERWERKEN
MEETKERKESTFAAT 2 . 8411 ZUIENKERKE

PLAATSEN VAN CHAPPEN . VLOEREN -

- TELEFOON 050/41.77.44

FA|ENCE - MozAtÉKEN

NlEUWE WET
KIJK- EN
LUI STERGELD
(vervol9)

die kunnen oplopen tot bovén de 30.ooo frank.
stel U (è1s dat niet zo is) in regel. Het licht
staat nog op groen tot 31 oktober 198?.

Het adres van de Dienst Kijk- en Luistergeld is :
Solvayplein 4 l:e 1210 BRUSSEL.

ook adresrrijzlgingen dient U binnen de 15 dègen te
melden èèn bovenstèand adres.

NI E UWE

TE LE FOONNUMMERS
zoals reeds gemeld op pagina 1 veranderen binnen-
kort èen aantà1 be1àngrijke telefoonnummers. Dit
gebeurt in het kader van de modernizering van het.
telefoonnet en ten einde een betere aanpèssing aan
het Europèes nèt te verwezenlijken. Dé R.T.T.
heeft beslist dat, vanaf vrijdag 30 oktober,
o0r 12 uur, a1le speciale nummers.met 3 cijfers die
beginnen met het cijfer 9, te vervangen door de
nieuwe nummers met drie cijfers of meer, beginnend
met het cijfer 1,
Dab geldt ondermeer vóor de nummers 9OO, 9O1 en
906, die, wat hen betreftt praktisch worden ge-
wijzigd vanaf I november 1987 om OO.OO uur.

9OO nordt 1OO

9O1 en 906 worden 1O1

Het za1 voor de bevolking de eerste tijd nog
weI wat wennen zijn, daar de 9OO, de 9O1 en de 906
respectievelijk de tweede naam is voor ziekenwagen,
brandweer, civiele bescherming, rijkslracht en politie.
Behalve de telefoonnummers vàn deze diensten,
veranderen ook èl]e nummers van de diensten vàn
de R.T.T., zoals dàar zijn : inlichtingen,
storingen, wekdienst en verder ook nog van het
\^/eer, de tijd, enz. VJi j zuIlen de nieuwe tele-
foonnummers hier niet afdrukken, daar de lijst
wat te lang is, maar u vindt de nièuwe nummérs

STOP DE T|JD BROU']ERlJEN ARTT)i S

' Regional e zetel
VL/TÀNDEREN
Zvli j naardes tl.,g. ic 9
9000

'a.
li

6E1]'l',
TEL : 09!/ 22.ar: .,i !
Regional e reteL
K UST
Stà ticnss traè t ?/.
a22a JA BBE Ií E
TEL : O5O,/E'r.32. t:l

PAK'N STELLA.

13.



NIEUWI in uh telefoonboek en de R.T.T. heeft beloofd

steken betreffende de nieu!,re telefoonnummers.i
Dan toch nog even verÍnelden dat U de oude nummers
toch ook nog een tijdje kunt gebruiken, want het
zal za a) genoeg wcnnen zijn.

NIEUWE wEf OP sedert 1 juli 1967 is een nieuwe wet op de tegemoet-
TEGEMOETKOMI NGEN komingen aan mlnder-validèn van kracht. Wij zullen
AAN MINDER- proberen in dit artikel heel L9* het belangrijkste
VALIDEN te melden.

1) Het nieuwe sté1se1 geldt voor gehandlcapten tussen
21 en 65 jaàr. Wie nu een aanvraàg indient valt
meteen oóder het nieuwe stelsel. U/ie à1 een
tegemoetkoming ontvangt, schakelt over op het nieuwe
systeem zodra z).jn/haar dossier aan de beurt is voor
de normale vijfJaarlijkse herziening. Wie in het
nieuwe sbelsel vrordt opgenomen vóór hij 65 jaar is,
blijft er ook in na 65 jèar.

2) Het nieuwe stè1se1 geldt niet voor gehandicapten dle
een tegemoetkoming krijgen volgens het stelsel van
vöör 1 januari 1975, vóor gehandicapten die een
aanvraag indienen na 65 jaar en voor zij die nog
geen 21 jaar zijn. Zij hebben recht op kinderbijslag.
De verhoogde en verlengde kinderbiJslag voor 9e-
handicàpten wordt .1et meer uitbetaald na 21 jaàr,
tenzij voor dèqenen die op 1 ju1i. 19t7 ouder waren dèn
21 jaar. Zij krÍjgen het kinderbijslag nog tot
aan hun vi jfentwintiqste.

3) In het nieuwë stelsel bestàan er twee soorten tege-
moetkomi.ngen i de inkomensvervangendè tegemoetkoming
en dè integratietegemoetkoming. U dient slechts
é.1n aanvraag in te dienen.

4) Het. bedrag van de inkomensvervangende tegèmoètkoming
vèrschilt naàrgelang de gezinssituatle en is minsLens
gelijk aan het bestaènsninimum. Het bedrag vàn de
integratietègemoetkoming verschilt nàargelang de graad
vèn zelfzaamheid (het voor zichzelÍ kunnen zorgen
enlof hulp nodÍg hebben vàn derden).

5) De tegemoetkoíning moet aangevràagd worden op het
gemeentehuis waar men in de bevolkingsrègister is
ingeschreven. Daar krijgt men een vragenlijst en een
medische vragènlijst. Het eerste wordt door de
gehèndicapte ingevuld, het tweedè door de arts.
Beide formulieren moeten binnen de 15 dagen worden
teruggestuurd naar het gemeentehuis. Dè minder-valide
wordt opgeroepen voor een medisch onderzoek. Daèr-
naast gebeurt er ook een administratief onderzoek.
De beslissing over de toekenning van de tegemoetko-
mingen worden genomen op de dienst voor tegémoetko-
mingen van het Ministerie van Socialè Voorzorg.

5) Meer informatie kunt U krijgen bij het Ministerie van
Sociale Voorzorg, Zwarte Lievevroulístraat 3c te
IOOO Brussel, TEL : a2/512.'lE.60 of via de
handifóon I a2/23A.40.4A of bij dë vérenigingen van
gehèndicapten.

TELEFOONNUMMERS om bij de komende afrekningen bèrichten bij te
(vervolg)



De Dienst Schriftelijk Onderwijs van her Minisrerie van de Vlaamse Gemeenschap (Administratie voor
Onderwi.Js en Permanente Vorming) biedt hier een uilweg. Het is a.h.w. ondeÍwijs dar naar hen toekomt,
afstand overbrugt en daarenboven flexibelen graris is. Korrom "een 5chool in di brievenbus" voorjon-
geren en volwassenen die verderofhogerop willen, een diploma nastreven, zich willen vervolmaken, zich

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
D I ENS T S CHRI FTELIJK O ND ERWIJ S

EEN SCHOOL TN UW BRIEYENBUS : GRATIS SCHRIFTELIJK ONDERWIJS
Vele jongvolwassenen en volwassenen berreuren dat ze tijdens hun jeugdjaren niel genoeg op de tanden
gebeten hebben om hun studies tot een goed einde te brengen. Ze verlieten te vroeg de schoolbanken en
ervaren nu het gemis aan een diploma,
Anderen vinden het jammer dat ze te weinig inzichr hebben in spraakkunst, wiskunde, geschiedenis, eco-
nomie ofdergelijke ofvinden hun taalvaardigheid in Frans, Engels, Duits, Spaan s of ltal iaans beneden
peil.
Ouders willen hun kindcren beter begrijpen en willen hun kennis wat opfrissen...

willen voriren, omscholen of bijscholen.

WAT STUDEREN ?

- Er zijn cursussen voor iedereenop het niveau
Lager Secundair en Hoger Secundair Alee-
meen Onderwijs. Als afzonderlijke vakken of
als volledrg leerprogramma lrouwens een uir-
stekende voorbereiding op de examens van de
Centrale Examencommissies van de SIaat
(- middenjury).
Een greep uit het aanbod : Nederlands, Mo-
derne Wiskunde, Traditionele Wiskunde, Ce-
schiedenis, Aardriikskunde, Fysica, Scheikun-
de, Biologie, Frans. Engels, Duits, Spaans.
Italiaans, Latijn, Grieks, Economische Wetenschappen, Sociale Opvoeding, Bedrijfseconomie, Culture-
le Evolutie, Maatschappelijke en Economische problemen, Elekiriciteit, Mechanica,._.

- Er zijn verder ook nog specifieke curussen voor oveÍheidspersoneel ofzij die het willen worden (bevor-
derings- en wervingsexamens), voor ouders van Iagere-school-kinderen (modern wiskund€-onderricht),
voor Ieerkrachten (moderne wiskunde)-

HOE STADEREN !
Dit heeft d€ cursist zelf in handen. Hij b€paalt zelf hoeveel uren studie per week hij kan opbrengen en
naar rato hiervan worden hem wekeli.iks lessenreeksen en taken gratis toegezonden. Deze lèerstoidient
uiteraard geleerd en verwerkt le worden. De taken dienen aan de Dienst te worden overgemaakt. Een
korps van ruim 200 deskundige leraars begeleidt schÍiftelijk de cursisten. Dit wil zeggen : àe taken wor_
den gecorrigeerd, raadgevingen of algemene wenken worden toegevoegd.

IS EET ECHT GRATIS ?

Het schriftelijk onderwijs (lessen, taken, begeleiding €n correctie) wordt gralis versrrekt.
Als kosten die ten laste van de cursist vallen, dienen alleen te worden vermeld de eventuele aan koo p van
eennoodzakelijkhandboek,deaankoopvangeslandaaídiseerdeomslagenentakenbladen(t50fr.),het
frankeren (drukwerktarief) van zijn eigen zendingen.

WIE MEER WTL WETEN !
De brochure -verder Leren" met gedetailleerde infoÍmatie is gratis te bekomen op schrifterijk oftelefo-
nisch verzoek bij het

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Administratie voor Onderwijs en Permanente Vorming
Dienst Schriftelijk Onderwijs
Kunstlaan 43 - 1040 Brussel.
Tel. 02/5 13.74.64 (t:innenposl 312)

Geen schroom : jaatlijks schtiven ruin 4A00 ieutc. leeÍgieriN? cursísteh zíth ín.



FlL DE TRAIMLR
Bl ankenberg se Stèenweg 4 A

8471 ZUIENKERI(E

TEL : 05 O,/ 31 .66.3 4

- è I1e I a nd bouwwerk en
- ruimen van septische putten
- ploegen en d i ep9 rond€: n
- zaaien van maÍs met

s tar tfos Í or

KWALITEIT AÀN BETAALBARE PRIJS !

F. Desoete
mes tku.ikens nrc- h
exLra bred e
bors ten
Le koop v anaf
4 weke n

Ooslendesteenweq 75
8411 Houtave-Zuienke.ke
a o5o/31-94.A3

v
,/

PUZZ

98765321

ELPLEZÍER

1

2
3
4
5
6
7
8
9

HORl ZONTÀÀL

1) Europees I and
2) aènteke nboek je -

dubbele kllnker
3) eerstkomend -

l ichaamsdeel
4) vals - muzieknoot
5) oude l ich tbro n
6) uitroep - d ahs
7) daar - muzieknoot -

fami.Iiel id ( omqekeerd )
8) gèdacht - liefde (Engels)
9) trema

VERTI KÀAL

1) last
2) ploeq - pI anee t
3) Europees - dubbele klinker
4) al1een - gevecht
5) dok ter (omgekeerd) -

broodbe 1èg
6) jong schaap - familielid -

Frans l idwoord
7) niet parkeren (oÍngekeerd) -

in orde
8) naaiverbinding - talent
9) f an tasere n

Dè oplossing
einde van dit
Veel pl ezi er

:

vindt U op het
Polderkrantje.

t7 Ë
,ï\]J Ë /J L I ilo

/ (, ít- t/3 fr A /l
/: k /ï1 /- I (,

/y E P l). '/' 
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(= ,4 c./ L /) N p /?
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/t il 6 /

/-
,)
v /i E tq

_)

7
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E L t- -Ë t\ L ,ry

GE ZOND
Patiënt i Dokter, niemand neemt me nog au sérieux.
Dokter : A11ez, Jéfr ge zevert zeker ?

In de qangen vàn de universitéit botst een leerling op
prof essor,
rrOh, mijn God, excuseer rne", zegt de 1eer1in9.
waarop de Drofessor : "Je moet niet mouwvegen, ik geef
toch niet meer punten daarvoor".

de

16.
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KOKKERELLEN MET
II HET POLDE R KRANTJE I'

Oktober is traditioneel de
maand van het varken. Dat
beest rn issel t dan gewoon-
lijk zijn tijdelijk

1aèt inkoken tot je een heerti
verd kri jgt.

aards leven voor een toe-
komst in de diepvries of
de pekelkuip ! Daarom voe-
len PIP...S... zich qeroe-
pen om U een lekkernÍj v@r
te scho tel en.
En die lekkernij is :
varkensnootje met mos terd
uit Meaux.

Benodiodheden:
2 kg varkensfilet
1d1 cog nac
I dl room
1d1 vleesglace
pèper en zou t
4 eetlepel s Ínos tèrd
uit Me aux

39rs:gi!s :
Bestrooi het ribstuk met
peper en zout, plool de
ganse bedoening in heLe
boter, laat het rustig
sudderen in de oven, en
kijk tot er een gouden
korstje op komt. Het vet
heb je niet nodig, dus gooi
het over boord, en be-
sprénkel het vlees met een
weinig cognac.
Knip er wat room bij '(]et
op voor het kartelen) en
jke dikke saus voorgeto-

Gooi er 'nat vleesnat en kruiden bij, snij het vlèes àls
de boter, irip hèt in een warm bord, saus erop en versier
net groenten naar keus. Een lekker biuin 'gebakken
frietje of een gekookte àardappel is een must,
Laat ons lreCen of het smaàkt !

PrP...S...

Elektriciteit:
na de zon
UW heste

warmtehron

t-
rg

EBES
Franklin Rooseveltlaan1,9000 Geflt

I lspa a R. lI IBOILER i

ila*,.=-l.-f]-

LACHE N

GEZOND
Jeroen heeft net een klein broertje blj, maar mag nog
nie t op visite.
IDe ooievaar heeft mama gèbeten,,, zegt zijn vader.
WèaroD Jeroen : "Mama heeft toch pech, hè. Ecrst een
keizersnede, en nu nog zo,n beest dÀt haèr bijt..."

IS

1,7



VAN HEYSTE B. V. B.A.
Nieuwpoortsesteenweg 591

I

B4OO OOSTENOE i

, TEL I o59 /'ta.3O.97i_

$ "n.,, r.=

acfiviteitenkrlenr/er
Vènèf dit nummer is onze aktiviteitenkalènder ietsje
veranderd. We zu11en namelijk proberen om de aktivi-
teiten da9 per dag te brengen i.p.v. telkens àIIe
aktivitelten van een vereniging tesamen op te sommen.
Laat ons eens weten \rat U ervàn vindt.

zaterdaq 1? oktober : Nog net op tijd kunnen wij U de grote
PLÀYBÀCK- & SOUNDMIXSHOW aankondigen die

deze avond pIèatsheeft in de sporthal vàn de gemeente-
school te zulenkerké. Er zijn voor de deelnemers
35.OOO frank aan prijzen. De aanvàng is om 20 uur.
Kaarten kosten aan de deur 12O frank, maar a1s U vlug
bent kunt U zé nog net op tijd in voorverkoop kopen.
Dan kosten zè. 10O frank en U kunt zè bekomen op de
volgende adressen :

- càfó Boldershof, Kerkstraat 13 te Zuienkerke (41.24.2i)
- Roland Huys, Zeebruggelaan 15 te Lissekege (54.64.'l'l)
- Bloemenhuisje Katty, Kerkstraat 392 te 81 ,berge (41.69.61)
- Noë ceorges, Mercatorstraàt 5,/ 3 te Zeèbrugge (54.6O.4O)
- Peccue Freddy, Annuntiatenstraat 21 te Brugge
Deze Playbèck- & Soundmixshow is een inrichting vèn Ce
plaatselijke verenigingen van café Boldershof .

- maàndaq 19 oktober : derde 1es in de cursus IERS BREIEN ,,,àn de
K.V.L.V. Zuienkerke. Het begint om 13u3O

en gaat door in de cafétaria vàn de gemeenteschool.

,-Ï'f'ï#.ï1ffi @'i#iftr-
18.
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HANDEL IN:

zaàizaden, Plantgoed,
bl oembo 11en;

mest- en sproeistoffen;
potgrond en turf;
broeikassen, serrès, tunnel s ;

d i verse tu i ngereed scha ppe n;

grasmachi nès, zi tmaaiers ,
tuinfrezen, mo tocu I toren t
bosmaaiers, ke t ti nqzage n;

d,iinlk rnnronlternrs
Blankenberqse Steenweg 31

8411 ZUI EN KERKE

"ÍEL , o5o / 47.42.63

barbecues xWEBERÍ'

een gans gamma tuinmeubelen;
tuinspelen : schommels, glijbanàn,

hanqmatten, baske tba l l 
'badmj.nton, trampol ine, goal;

ladders ',SOLIDE" (met 9àrèntie);
eigen cons tructies oP aanvraèg;

land- en tui nboulitrak toren
+ ma ter i a1en.

EIGEN NÀVERKOOPDIENST

hooÍdverdeler

Am,'.ugnn
GABAGE - CARROSSERIE _

ROMBEZ
Verkoop van nieuwe

BHUGSESTEENWEG 101
RUIME STIOWFOOM,

SHELL SÍAT1ON

LAURENT
en occasiewagens

- 8410 WENOUINE

agent

TEL. (050) 41 28 13

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

leveren van

grondr^/e!ken

teelaard€)
steensiaq
siergri.nt:

Íel (050) 41 28 82

8411 ZUIENKERKENie(we Steenweg 114

i9.



vrlidaq 30 oktober : K.V.L.V. Meetkerke richt een GEZÍl\ISAVOND in
met KAASTAFEL. Het thema van de uiteenzettino

is : GELUKKIGER DOOR POSITIEF DENKEN.

vriidaq 30 en zaterdaq 31 oktober : Op deze twèe avonden ricfrt de
Vriendenkring zus ter

Julia Laukens in sàmenwerking met de Parochieraad een
I1OSSEL- en HUTSEPOTSOUPER in. Dit festijn gaat Len
voordele vèn de missie- èn apostolaatswerking vèn
zuster Julia in een van de arÍnste gebieden van India.
Twee jaèr geleden hebben wij met onze parochie Sint
Bartholomeus van Nieurímunster reeds voor een grote
geldelijke steun kunnen zorgen. Maèr de nood is er
zó groot dat zuster Julià ons opnieuw om hulp vraagt.
Jullie kunnen ons daarbij helpen door in te schrijven
voor deze mossel- en hutsepotavond. Dit gaat door in
de Bommel te Níeuvrmunster en kost slechts 3oo frank.
Het inschrijvingsformulier met verdere gegevens over
deze avond, vindt u op een 1os blad in de Polderkràntje.

- maandàq 2 november : Vierde les in de cursus IERS BREIEN van de
K.V.L.V. zuienkerke. Stàrt om 13u3O in de

cafótaria van de qemeenteschool.

zaterdaq 7 november : In het Boudewijnpark te Brugge begint oÍn
2otr30 het 14de GALABAL aanqeboden door

het steunfonds voor Verlaten Kinderen en sociaal
Kansarmen, het Provinciecommando van west-Vlaanderen
en de er gestationèerde Korpsen van Land-r Lucht-
en Zeemacht, <le Medische Dienst en de Rljksv/acht en
met de medewerking van 'iTownsend Thorësenr' Zeebrugge.
Deelname in de kosten, koud buffet inbegrepen : 650 fr.
U kèn dit 9elC storten op rekeningnummer : o88-o8o149o-71
van het steunfonds v.z.w., Meestraat 7 te Brugge.
"fEL / asa/33.29.65. Avondkledij gewènst.

- zondaq E novembeT : 2de GROTE PROMOTIEVERKOOP VÀN VOEDING TiET
GRÀND]OSE KAÀSAVOND.

Vanaf 14 uur houdt het À.8.S. zuienkerke in de
van de gerneenteschool na het grote sukses van

sportzaal
vorig jaar
kàas enoonleuw een orótè oromotieverkoop van zuivel

lll=lllrtl=ltr

NBRAS P A K

damse vaart zuid 206
lel. (050) 35 54 20

oostendse sleenweg 75
lel. (050) 31 94 83

20.

desoele pascal
UÍTFREZEN VÀN

BOOMSTRON KEN

BRÀNDHO UT

KRAÀNWERK

Denise DE CUYPER-V ERMEI R E

Kerkstraat 410
Ui tkerke-BI a nke nberge
'lEL I Osa / 47.41.82
Patrick iIOSTE
De Smet de Nayerlàan 3

Wenduine
TEL : O5O,/41 .86.65
Filip DEPÀUw
Blankenbergse Steenweg 198
S i n t-Pi e ters- Brugqe
TEL : 05O,/31.36.92

83í0 st..kruis brugge

84íl zuienkerke houlave



BEENI-IOUWERU

Gilbert
Goethals-Geleleens
Specialiteit: alie worstso'orten
Nieuwe Steenweg 60, 841 I Zuienkerke
Tel. 050/41 13 4l

PETROLEUÍVPBODUKTEN
HOUÍBESCHERMINGSMIODELEN,,VALIAOL"

PVBA CORN. VAN LOOCKE
BARON RUZETTEIAAN 172

8320 BRUGGE 4

Tel. (050) 35 70 70 - Íelex: 81.832

onze veÍkoper te zuienkerke

GILBERT PROVOOST - Tel. 41 39 92

Café

,.IN DE MORTIER"
brj V. Vermeersch-Lagrou

Voor plezier en fris bier
kom in de Monier

Dorp 88,8411 Meetkerke

- zondào E november : voedingprodukten. Er is opnieuw Boerenmàrkt
wèar èen 26-ta1 standhouders hun waar zullen

exposeren en verkopen, waàronder Zuienkerkse hoevepro-
dukten (van eigen bodem dus), zuivé1 en kaas, ,/it1oof,
aardappelen, bloemen en pIànten en verder allerlei
klein materieel, elektro en huishodtoestellen en nog
veel meer. À11es ,^rordt aangeboden aan promotieprijzen.
Zorg dus dat U er bij bent. Gedurende gàns de middag
worden er wijnen en kazen gratis aangeboden aan een
feestelijke kaasmÀrkt. U vindt er een 5O-ta1 kazen
van inlandse afkomst, waaronder hoëvekaas. Gans de middag
wordt muzikaà1 oÍnlijst en er is verder veel aniÍnatie
en een kinderfestivà1. De toegang is gratis.
Om 2Ou3O wordt deze grote dàg dan afgèrond met een
GRÀNDIOZE KÀÀS- El,J WIJNÀVOND, opnieuw met muzikale
ornlijsting en àttràktiès. De deelnamekosten bedraagt
slechts 2OO frank. Iedereen is welkom en oezetliohei.i
is er verzekerd.
- De kaasavond wordt verzorgd door de Hèer Andró LàÍnpo

van de Brugse Roomcentrale te Meetkerke;
- de wj.jnen door de Ueer Johan Blomme uit Sint-Kruis Brugge;
- met medewerking van het Gemeentebestuur van Zuienkerke.

2i.
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- zondaq 15 november : Op deze dag richt de Zuienkerkse Sportraad
een BADMI NTONTOR NOOI (dubbelspel) in. Dit

tornooi per paar (geslacht en leeftijd spelen geen roI)
wordt gehouden in de gemeenteliike sportzaal van
Zuienkerke.
De eerste spelers beginnen in de voormiddag met de reeksen.
In de namiddag worden de reeksen verder gèspeeld terwijt
daarna de halve en de finè1e aan de bèurt komen.
De voorinschrijvingen kunnen geschieden tot 1 november bij
- Alain De Vlieghe, Nieu\./e Steenwèg 42 - tel | 41.55.42
- Franky Goethals, Meetkerkestraèt 6 - te1 . 41.e7.e'/
- Gilbert Jonckheere, Dullemolenstraat 1 - teI , 47.41.35
Er kunnen slechts 16 oloegen deelnemen.
De ]ottrekking voor de 4 rèeksen van 4 za] een week voor
het tornooi gebeuren. Deelnalne in de onkosten : 1OO fr.
per s pel er.

zondao 15 november : De Bond van Grote en Jonge ceziónen houdt
haar ÀLGEMENE LEDENVERGADERI NG.

maandaq 16 november : Vóorlaatste les IERS BREIEN van de K.V.L.V." Zuienkere vanaf 13u3O in de càfétarià van de
gemeenteschool.

- vriidèq 20 novèmber : Om 19u3O heeft de K.V.L.V. Zuienkerke in
cafétaria vèn de gemeenteschool een
Thema : aansprakeliJkheid van oudersGCZI

voor

de
NSACTIE.

k i nd eren.

§z eric von renterghem
binnenhuisorchitect

Nieuvr'e steenweg 17. 8411 Zuienkerke Tel. 050/41 67 1?

22.



- zaterdaq 2E november : 1n de cafétaria van de gemeenteschool te
Zuienkerkë begint om 20 uur een KAARTING

teir ./oordeie van de ping-pongclub polderpalet.

- zonCàq 29 nove$ber : I{et ÀCW nodigt SINTERKLÀÀS, Zwarte Piet èn de
kinde!'en uit ii Ce namiddag in de sporthal

van de gemeenteschool te Zuieókerke.

- mèandàq 30 novembe!' : Lèatste 1es in Ce cursus van K.V.L.V. Zuienkerke
IERs BREIEi\i. In de cafétaria om 13u3o.

- woensdao 2 december : Ín hèt Sportcomplex van Meetkerke on: 19u3O
heeft K.V.L.V. Meetkerke het over FEESTJES

, THUÍs.

- donderdaq 17 december : In de caf,Étaria ./an de gèmeenteschool hèeft
het KERSTFEEST plaals vàn K.V.L.V. Zuienkeike.

- v.iidaq 18 decemlle!: : 1n de kerk van Nieuwmunster wordt eea
KEISTCONCERT cehcuden vàn oude kerstnuziek.

Dit concert lrordt verzcrgd door het ensembie Ter Duinen
uit Erugge, ,Ài wordt irgérichL .joor het Sint-
Bartholomeuskoor en de Parochiera3d van Nieuv/munster.
Het concert begint om 20 uur. lJà het concert is iedereen
uitgenoCigd i|,l de Bommel voor een C!'ink en een napraatje
met Ce muzikanten. De toegangsprijs bedrèà9t 2O0 f!'ank.
Deze kaèrten zijn te ve!^krijgen bij dë pàstoor vàn
IJieuwmunstea, Doèlhofstraat 37 en bij de secretèris van
het koor: Rik Slembrouck, Iioeksam 3, E41i Zuienkerke.

- zaterdac i9 decembèr : Cp deze avcnd richt de Zuienkerkse Sportraad
een sportkwis in en dit in de cafétaria \,ran

de Zuienkerkse gemeenteschocl. Vanèf 2O uur lworden
Ce vràgen gestelC aan Ce èànlrezige verenigingen. Deze
vragen zullen afgelóst worien door enkele praktische
proeven.

- vriicaq 22 ianuèri i9i: : K.V.L.V. Meetkerke houdt haar .jÀÀRLIJKS
FSESTELiJKE NIEUWJAÀRSBIJEEi{KOMST. Dit

qaaL ioor in het Spo!'tconpLex van Heetkeakè,

?ct zover. le veriieu,íie èkti.,fitei.tenkale.Ce.. Stuur'
cck Uw 3ktir.,iteiten, i.aoanaties, ueetjes en evenLueei
net jàar:rogi'amí.a va:1 U:r ',ereni.ring na:a ons oË. Gratis
iiiforn atie v:rsarèiC in ilie bussen vèn crrot-Zuienkerke
en Cit iedèr'e 3 naanden. craag hadden wij alt ontvanqei./cor CinsCèq i5 decembea i997. Ons adres is :
'!iÈèÈ D^ 1À-r,...-r ièÍ

LACHEN 15 Op het ministerie :
GEZOND Chef : I'Mijnheer, U bent veel te laet I',

Aribtenaèr | "Het spijt me, Mijnheer, maar ik heb me
overs 1apen, ri

CheÍ : "fr/at ? Slaaot U thuis ook nóc ?r'
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llet get,eur't maàr a1 te vaak dat er iÉ'ts d.ifekL of beschadigd is.
Om dit op eérn i,.twat vlui]3í"re marrier op tÉ: los:!enr is hier (1r:

meldingskè.rrt. Wanneer bij t.J in de omtrek iets l,e.rclra'ilq'l oÍ deíekt
is, knip dan het onclerstaàn.ie forrnulier uil-r vu1 het vollerlig in
en stuur het op nàar het g(.meent.bestuurr Kerl.straàt 17 l:e Tuienk{:rke.

wegdek l,es.h.rd i g.l
openbare veral ichtln(l def ...rli t
riolen ve rs töp
voe L pad -- n llerst.rll en
o Írd erhor r(l f,lantEocn .lewénsL
ruimen qràclrten
Ínlrskusràttcn

o
o
o
o
o
o
o
o

ÀDRES:
TELE FOON

REDAKTIE: S'IAELE Il5

IYet dank aan al len
6eert

die hebtren meéqewerk t.

P.s.: In t).i. jlaqc vindt
van da I'rÀndweer
llr.l t(^ N ltt,i LEVEN

U eèn zelfklever i.
van D.' IIaan. Ilorrd
REDDEN !

.l ef ao nrlummer
t,i j d{r h^nd.

v. m. het t€l
hem s teÉ.d s
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ÀBDIJHOEVE TER DOEST

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

Specialiteit van alle zeevruchten
en rtvieryis.

Het bekend rrbstuk "Ter Doest"
op houtvuur.

Speciale bereidingen van paiing.

Domein
Terras & zalen
Parking

J.,ISSEWEGE
Ter Doeststraat 4

8380 Brugge
050/54 40 82

Wuf

"Wtv Muesf "
Jules Dendooven en Zonen



Uw agenl voor ZUIENKERKE

WESTKAPELLg

Hubert BONTE

lYeetkerkestraèt 14 - E411

TEL : O5C,/41 .2 3. 06

Vànaf midden 1937 ook een

- DUDZELE - HOE|:E -
- RAI!]SKÀPELLE:

zuienkerke

agentschsp te Dudzeie.

veel íormaliteiten het ge\!'enste bedrag
in handen.

De agent van het Gemeenre-
kredier in uw buurt kan u daarover

licht om dragen rvordt.


