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ABDIJHOEVE TER DOEST

met de
MONUMENTÀLE SCHI'ruR
uit de XIIIe eeuw
lets enigs in Europa

Domein
Terras & zalen
Parking

Specialiteit van alle zeevruchten
en riviervis,

Het bekend ribstuk "Ter Doest"
oP houtvuur,

Speciale bereidingen van Paling.

TISSEWEGE
Ter Doeststraat 4
8380 Brugge
050/54 40 82
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'n woorí/ wor6í
ZUIENKERKE,
oktober f988

Lieve lezeres, Íraalde lezea,

De nachten rdorden langer, de
dagen kolrder. Met ardere woordeo, we
zijn weer op weg nàera de winter, ter-
wijl vJe hopeloos op de zomer hebben
gewacht. Maar ook a1 vordert de
technologische vooruitgang dageli jks.
aan het weer kan men noq steeds niets
veranderen.

ook al is het weer één van de
meest besproken onderÍ,/erpen order de
mensen, desalniettemin zal het order-
werp vam de afgelopea weken nel de
gemeenteraadsverkiezingen zijn. Blj
het maken van dit voon oord is de uit-
slag nog niet bekend, maar terwijl U
dit Poldèrkrantje in handen hebt,
tireet U bës1ist al hoe de zaken er voor-
staan.

"Het Polderkrantje" is het drj.e-
maandelijks informatj.eblad voor Groot-
zuienkerke, rdaarin iedereen aan zijn of
haar trekken komt. Objektieve informa-
tie die vooral door U, lezeres eo 1ezer,
kan opgestuurd wordeo, waarna wij het
publiceren -

Dit 12de nunmer is alweer het
fàatste vàn dit jaar. Daarom $ensen wij
U nu reeds prettige eindejaarsfeesten
toe. Tot volgend jear en veel leesgenot

NI]TTIGE TELEFMNNUMMERS

RIJKSIIÀCHT ( Blankenberge )

"Het Polderkrantje"
door het Coflege van
Schepenen-

wordt uitgegeven
BurgeÍreester eo

101 of 41.10.05

BRÀNDWEER (De Haan) :
IOO oÍ 4\.20.20

EBES (Blankenberge) :
41.79.33 oÍ 4L.79.34
na diensturen : 059/80.33'01

INIERCOM/GÀSEL!,IEST :
059/23.56.07
na diensturen , 056/20.19.24

HOOFDVELDWACËIIER J. DECLoEyI :

-=aII3:55-.-
privé:31.84.07

GEMEENTEBESÏUTJR ZUIENKERKE :

--.-----lIl3:55TECHNISHE DTENST :-------------4Í:-7

uit de gerneenteraac/
De gemeenteraad kwam bijeen op 6 juli
1988 en keurde het ontkerp goed van de
werken aàn de Iandbouwwegen deel B
(Heeneg en Klinkestraat). De ramj.ng
voor deze lGrken bedraagt !5.546.226 Ít.,
waarvan 9.360.000 fr. staatsaandeel en
6.186.226 fr. gemeentelijk aandeel.

Tevens werd beslist larqs de Driftweg
agglomeratieborden te pIààtsen en in
de wenduinestraat plaatselijk verkeer
in te voeren. De snelheid langs de
oostendse Steenweg (doortocht Meetkerke)
woldt beperkt tot 60 km per uur.

En dan \ras het de beurt aan een ganse
reeks rekeningen die a]le L€rden goed-
gekeurd :

1) KerMabrieken :

- Sint Michi.els zuienkerke :

ontvangsten | 538.271 fr.
uitgaven | 43'7.052 fr.
batig saldo : 101.219 fr.
aandeel gemeente '. 273.305 fr.

- Sint Bavo Houtave :

ontvàngsten : 616.696 fr.
uitgaveo : 609.310 fr.
batig saldo : 1.429 Ír.
aandeel gemeente '. 288.755 fr.

verantwoordelljke uitgever :
Gerard De Vlieghere
Lindenhof 20
841] ZUÍI]NKE:RKF]

Ons adres : "Het Polderkrantje"
Kerkstraat 17
8411 ZUIENKERIG
TEL:050/4I.13.55

Het volgend Polderkrentje verschijnt
onstreeks 15 jenuari 1989. Uiterste
inzenddatum : 8 DECEMBER L988 I

4.

De redàktie.



sint Barthol omeiis NieuwÍunster :

ontvàngsten : 599.753 fr'
uitdaven | 501.929 ft.
batíg saldo I 97-824 fr'
aandeel gemeente : 304.555 fr'
O.L.V. Meetkerke :

ontvangsten : 740.604 fr.
uitoaven : 693.594 fr.
batíg saldo : 47.010 fr.
aàrdeel qemeente zuienkerke (8/9) :

448 -346 fr '
aàndeeL stad Bruqqe (1/9) : 56'005 fr'

2) o.c.U.w. r

Betreft lekenj-ng dienstjaar 1987'

- Gewone dienst i

ontvàrEsten z 5.694.253 ft'
uitoaven i 4.138.146 fr.
batig saldo : 1.556.107 fr'

- Bui.tengewone dienst i

ootvangsten | 2.736.125 fr.
uitoaven : -
batiq saldo . 2.736-l.25 fr'

aarÈeel gemeente : I.167.496 fr'

3) CieÍieente :

Betreft rekening dienstjaar 1987'

- Gewone diènst i

ontvangsten | 62.697.1L4 fr'
uitqaven : 49.325.643 fr'
bàtig safalo : 13.3?1.4?1 fr.

De heer Robert
echtqeDoien en

Buitengewone dienst :

ontvarqsten r 12.369.393 fr.
uitgaven : -10.911.218 fr.
batig saldo : 1.458.175 fr.

De gemeenteraad kwam nogmaals bijeen
op 29 juli 1988 om een ganse reeks
adminlstratieve bepalirrEen nopens het
kader en het qeldelijk statuut vàn het
gemeentepersoneel goed te keuren,
en om zich te teraden over het
lestijdenpakket.
De zitting eindeigde met de viering
van mevrouw Matcella Paepe (echtgenote
van Camille IÈ Decker ) wegens haa!
25 jàa! dienst bil het orderhoud
van het gemeentehuj.s. Daalna werd
de heer Robert Huys gehuldigd naar
aanleiding van het bronzen ereteken
"LaureÀat van de Àrbeid". Aan
belden een welgemeende proficiat van-
wege onze redaktie.

EVEÀ]TJES LACHEN

Psychiàter (opgei,rekt ) : Vergeet niet
dat we allemaaf net probfemen te
kanpen hebben. Ik heb mijn proble-
men, zoals jij de jouire. Ík denk dat
je minstens één jaar onder behande-
ling zult moeten blijven, mijn beste-
Mijn honorarium bedraagt 2.000 frank
per sessie.
Patlënt (na over!íeging )

lost uw probleem zeker

Huys en flÉvrouw Marcella PaePe met
de vol tallige =qeneelli:era3C.

: lllel, dat
op dókter. t{at

nu het het
miine ?

L.



DE LEXXEFBEI( Drl ftrëg 10
8411 NIEIJ'IIIUNSTER

( ZUIENXERKÉ)
tEL : o5o/41.12.18
( tussèn l{c.dulnc en
D. Hàan)

Rudy Dèheu1.mèes!€r
5p.clàlltè1t vàn kr.€f t

ceselektè.rdc rI JnkààrÈ
Spcc 1a L l tel t vrn

zutè n*.rksc taart
Pannckoèk.n - v.fels -

boèí.brood
rt od€rspelcn - t.ndeltJkè

cn bost1Jk. ohg.vlng

^1.1è 
fcèstellJxhedén Èot
80 personen

UlTEÀTER

RE51ÀURÀNT

TE^-RO0lí

LUSTTUÍN

fEE5lZAÀL

dameskapsalon

GIDICO
de decker chantal
kerkstraat 1B - B4'i 1

leleÍoon 050/41 84
zuienkerke

14

ÀLLE HERSfELLI NGEII

VÀN SCHOENE NEN

B
LEDERHÀREX

SCHOENIIEBSTELLER

JOHAN

Jè.D€vosst.asl I -wink.l 5
Íel. (050) 41 26 25

AUTOHÀNDEL

MEULEHEESTER GEERf

- verkoop van allè nieuwe en
tweed eh and swagèns

- alsook carrosser lehers tel l i ngen

NlEU}'E SIEENWEG 10

8411 ZUI ENXERKE

TEL. O50/42.97.76

Iedere 3 maanden grratis verspreid
in alle bussen van Groot-Zuienkerke

.,ITET POLDERI(RANTIE"
met al het nieuws dat U aanbelangrt!

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

Kerkstraat 17, 84ll Zuienkerke
Tel. 050/41.13.55
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SPÀAR BÀNK

voor al Uw financiële

NICOLE PRIEM

Meetkerkestraat 14 A

KREDI ETgN

verrlchtlngen:

LE NI N6EN

8411 ZUIENKERKE

TEL r o5o,/41.55.90

@ =n"tt r..

zorg.nloo. zuln!9

v^lt íEYsTE B.V. B.A.

Nt.urpoortsé3t.èneca 591

8400 005IENDE

rEL : O59l7O.30.97

MNNEi'EBSBEDBTJF ASWEBO
NAAMIOZE VÉNl'lOOÍSCllAP

lndustriepark - Díongen 26

9810 GENÍ

bar
upstairs

Oost!ndèst!.íwcA 56
8411 MEÉTKERKE

s o50 / 3la 355

0ttl ltont ly0ilD r&1, l0 w,

lllliDtt t Dollotlolc 0?U ni{ ll !!r
Icll0lc 6tst0lfl

8À8 'UPSÍÀIRS' I§ ER OOK YOOR UW PÀRTY'S



ronàtru zuionknko
DE EIjROPESE rrr*roata*oarr,',

tl,enneer U een oproepingsbrief krijgt,
díent U 20 spoedig mogelijk naar het
gemeentehuls te komen, persoonlijk,
en in het bezit van een geldige en
recente pasfoto. De openingstljden
van het gemeentehuis zijn : iedere
werkdag van 8u30 tot 12 uur. Enkel
de h/oensdagnamiddag van 12u30 tot 17 uur
ziln de burelen eveneens geopend.
sEEciaàl voor de identiteitskaarten is
het gemeentehuis in de Kerkstraat 17
ook op de volgende zaterdagvoormiddagen
open tussen 10 en 12 uur :

- zaterdag 22 oktober 1988
- zaterdag 5 noveíÈer 1988

- zaterdaq 19 november f988
- zaterdag 3 december 1988
- zàterdag 17 december 1988

- zaterdag 7 januarí 1989
- zaterdag 2I januari 1989

lqgE I U bent verplicht na het ont-
vangeo van een oproepirqsbrief
naar het geÍneentehuis të komen,
zoniet bent U strafbaal.

9l1ij i{iuen er U verder ook ncg oP
leijzen dat U daalna slechts 3 maarden
hebt om Uw nieuire identiteitskaart te
koÍnen afhalen. Í{anneer U een eerste
maal komt voor LIw identiteit§kaart r!'oadt
U gezegd wanneer U hem mag komen afhalen.
Gefieve dat dan vanaf die datum zo snel
mogèlijk te doen.

DE SOCIÀLE ZEKERHEIDSKÀÀRT

De maandelijkse aanmelding voor de
volledig werklozen uit de bouw- en
diamantsector heeft plaats op de volgende
dagen :

- maandag 24 oktober 1988
- maandag 28 noveÍnber 1988
- dinsdag 27 deceÍnber 1988 (dus NIET op

een maandag ! )
- maandag 23 januari 1988

Het gemeentehuis is op deze dagen uit-
zonderlijk gans de dag open.

OPHALEN GROE HUISVT]IL

iets mee te geven hebt, bel dan
tijdig naar het gemeentehuj.s op hét
nurnmer 4I.13.55. Per rit betéelt
U 250 frank.

OPHÀLEN HUISWIL

- De ophaling van huis!'uiI voor
de gemeente zuienkerke van dinsdag
-L november (Àllerheiligen) ver-
schuift naar In'oensdàg 2 november.

- ook de ophaling van dlnsdag 15
november (feest van de dynastie )

verschuift naar woensdag 16 noveíiber.
- De ophaling van het hulsvuil voor

Meetkerke, Holrtave en Ni.euwmunster
verschuift van maandag 26 december
(2de kerstdag ) naar dinsdag 27
deceíiber. voor zuienkerke hlordt
het huisuril dan niet oP dinsdag
27 december opgehaa]d, màar l"el
op ÍToensdag 28 deceíÈer 1988.

ÀÀNGEVEN BEROEP

Sedert de invoering van de nieu!€
identiteitskaaiten, is het beroep
op deze kaart verdweoe[. Desalniet-
temin bent u toch verplicht LIti,

beroep te komen aanmelden aan het
gemeentehuis. DÍt is voor beide
partijen interessant. Ook bij het
wijzigen van Uw beroep moet U dit
komen melden.

ÀÀNDACHT

De hoofdveldwachter deelt mee aan
de lardbouwers dat zij slijk en
afval van de wegen dienen te
ruimen. wanneer zij die hebben
!'ui] gemaakt. Indieo vastgesteld
nordt dat dit niet zo is, zal er
een proces-verbààI opgemààkt t",or-
den.

Verder laat de hoofdveldwachter
ook weten dat het verboden is
om horden te laten Lopen oP
speelplelnen. noah los, noch aan
de leiband. Er zu1le speciale
borden staan, oft U er op attent
te maken.

is er een
qlanneer L)

20 oktober 1988

3.



ZUIENKERKE WINI "SPEL ZONDER

CRENZEN' TE MTDDELKERKE

Het traditioneef geworden ,SPel

zonder grenzen" werd oP zondag
8 augustus jl. ingericht door het
gemeentepersoneel van Middefkerke.
Dee.Inemende pfoegen kwàmen uit Bilzen,
Mechelen, Merchtem, Nieuwpoort. lvliddel-
kerke en zuienkerke. onze gemeente,
welke de kleinste deefnemende gemeente
was, heeft verrrassend, doch verdierd
ge!íonnen.

Daags vooldien - onder een hete zon -
werd bikkelhard getraind en naar het
resultaat kijkend niet tevergeefs !

zordag was dan de grote dag. zuienkerke
trad met volgende personen in het
strijdperk : Romain Varibelle, Ronny
Vanbelle, Fj.Lip Bouckaert, Ànthony
Vànde llliele, Patrick van den Fonteyne.
Íngrid PersyD, sonja Goetha]s, Edith
Dekeyser, ELs Linlkens, Àgnes David,
llerner Verleye en Màrnick Bultinck.
De coàch van de ploeg was Henri CuyPrs,
schepen van sport.
Het spe] bestond uit zeven proeven,
waarbij één proef, werd vrijgestèfd door
loting. Boverdien wes er voor iedere
ploeg een verplicht spel : "de rode
draad". Zuienkerke behaalde 3 over-
winnj,ngen, \daaronder "de rode draad"
en werd tweemaal twe€de. Brj de overlge
proeven werd de derde plaats bezet. De

joker (welke een dubbel aantal punten op-
leverde) wer.d bij het eerste spe-I reeds
ingezet. Aangezien Zuienkerke toen niet
het lnaxlmum aantal punten kreeg, ber^'ijst
dat de overwinning zeker dik verdiend is,
en dat zoi.rel de dames a]s de heren vc,or
uitstekende prestaties zorgden.

rn het begin weld ééndrachtig gestrden
om een gode plaats op het klassement.
nadien was het de bedoeling om minstens het
O.C.M.W. van Mlddelkerke te verslaan, want
in die ploeg spèelde onze ge\4restelijke
ontvanger Paul Roets mee. Zuienkerke werd
nog even b€dreigd doo! Nieur,4)oort, maàr
reeds halfrreg kwam de overwj.nning in zicht.
De uj.tslaq was a 1. Zuienkerke (40 punten )

2. MerchteÍn (35 p.)
3. Nieuwpoort (30 p.)

Middelkerke (30 p.)
4. Bilzeí (26 p.)
5. oCMw Middelkerke (25 p.)
6. Mechelen (24 p.)

Merchtem (BÈ:abant), die een leverde joker
had meegebracht, lron de prijs voor de
origineelste loker. De joker van onze
gemeente werd geschj-lderd door Nàdine
Verr,rinnen. voormalig medewerkster van de
speelpleinwerklng.
Tijdens de prljsuitreiking, ,net een fris
en lrelverdier)d glas gerstenat, lrerd nog
nagekaart en uit voIle borst gezongen :

"zuienkerke 01é l'. In zijn luimige speech
sprak bulgemeestè! Dessein van Middelkerke
o.a. : "Ik kan aànnenen dat enkele ploegen

voltalllge zuienkerkse ploeg met coach schepen Cu\49er§
en burgemeester G. De vlieghere.

rf.



I-tANDEL IN:

zaaizaden, plantgoed,
bloembo I I en;
mest- en s proei s tof fen;
potgrond en turf;
broeikèssen, serres, tunnels
diverse tu l ngereed schàppen;
grasmachines, zltmaaiers,
tuinfrezen, mo tocu l toren,
bosmaalers, ke t tl ngzagen;

d,iinlk rnnr«tnlternrs
Blànkenberqse steenweq 31

8411 ZUIENKERKE

TEL I O5O / 47.42.63

barbecues rwE BERÍ'

een gàns gamma tul nmeube I en;

tuinspelen : schommels, 91ijbanan,
hangmatten, basketbal 1,
badminton, trampoline, goaI;

ladders ,,SOLIDE" (net garantie);
eÍgen constructles op àanvraég;
lànd- en tu i nbouutrak toren
+ ma teri a1èn.

ElGEN NAVERKOOPDIENST

hooÍdverdeler

Al*u:.ussrr
cAFAGÉ - cARBossERrE - sHELL srATroN

CROMBEZ LAURENT
Verkoop van nieuwe en occasiewagens

BRUGSESTEENWEG 101 - 8410 WENDUINE
BUIM E SHOWBOOM,

agent

TEL. (050) 41 2813

\>z errc von renterghem

Nieuwe sleenweg 17,

brnn enhursorchiiecl

8411 Zuienkerke Tel. 050/41 67 l7

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

c.onírNerken
I everèn vàÍ) teer àà!d è

s teèns 1à9
s l ergrl r,t

Ícl (050) 41 28 32

8,I11 ZUIENKÈFl<ENièuwè Steèn*ég 114



SLÀGERIJ - SPEKSLÀGERIJ - TRÀITEUR
r HERMAN II

Voor U,r' bloemen
slechts een adres

Gheleyns - Haegebaert
lste keus rund -, kalf- en varkènv1èes
eigen bereldè v I eèswère n
fond ue, gourmet en bèrbècue
koude schotels en Larm buffet

ONS ADR E5

Hernlan en Ingrid van Kerrebrouck-
Íerleye

scheepsd a I e1aèn 46
6000 BR UGGE
'IEL , aso/33.25.75

PO LDERELECTRO
ROI\IAIN LIEBAEBT - WILLAERT
HEEFWEG 20 MEEÏKEBKE
8OO2 ZUIENKEBXE

Badio.& T V. Íechnicus
OFFICIEEL SIERA-DEATER

firma
Gilbert Van Den Broucke
Bikhdiimat.nalcn Ovcns' Èlichincs
Èlal.r ai\ dc boulànseÍ. rouís rl.(hi .5
Blanhenbergse steenweg 444
E.8411ZUIENKER}ÍE: o50/322622

Cilb€rl Van Dcn Aroucl.

M
*'

weslslraal 6?
8370 Blankenberge

Lid Fleurop lnleiÍlora

OPEN

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

zondag van 8 tor 12 uur

Eigen
hersteldienst
TeleÍoon
050/32 03 80

Ef,f,I

Bii
Hoezo? tuor eÍ ?ov€el w6,€t ziin lon

de Golí olseí mo^ierenz,in om u in een wogen

Onrsponnen h de Gollaulomo'k c0Pr

Vitgevo<h1en in de Cobriolel. Postioneel in

deGTl Zelízeker in de Iuóo ore5el Even-
wichtig in de 5yn«q H idÉl€ syíe€m mèt

noodpL.g uw va Gdsler v@Í aod' en volkwogen

konrl u hee- oonPe"
------
ntnztlltk- uwoutokeuze.

tiJï*,iEï'Ï*ï"Yf 
iïïr@

UW HOOFDVERDELER VOOR ZUIENKERKE EN OMSTREKEN I

ganage zwaenepoel
Bruggestèenweg 51

8370 BLANKE N BERGE



Zuienkerke nlet !íeten liggen, doch
velen hebben er zeker aI over gefezen
in de pers. "

Ook de supporters, aangevoerd door
Burgeneester G. De VlieEere en readslid
R. De Clerck, waren dolgelukkig met
de overv,rlnning. Het bewijs werd weerom
geleverd dat Zulenkerke een sportieve
gemeente is.
Langs deze weg dankt de scheped van de
sport a]le spelers, reservespelers, het
gemeentebestuur en a1len die hebben
meegewerkt aan het behaafde succes.

PLÀYBACK- EN SOL]NDMIX_SHOW

op vrijdag 30 september j]. werd in de
sportzaal van de gemeenteschoof een
plèyback- en soundmi xshow ingericht.
Er waren 42 deelneÍners, waaronder een
aantal uit onze geíreente. Zij behaalden
de volgende plaatsen :
5. Louwagie Mike (422 p.)
7. Logghe (are1 (410 p.)
10. Logghe Patricia (391 p.)
12. Van Den Broucke Kathy (379 p.)
14. Heindrickx Palma (37? p.)
16. Pierloot Heidl (358 p.)
19. Geuinck Kris (310 p.)
De prijs van het prrbliek was voor de
groep van L,oueragie Mike.

TROFEE VAN HEII GEMEENTEKR-EDIET

op de pagina hiernaast ziet u een
reklame vooi Firma Gilbert Van Den

Broucke. Het telefoonnunrmer is
echter gewilzigd, en wel aLs volgt :
zaak | 050/3) -i6-22. Privenunner
bti)ft , 05o/4L.22.41.

schoof.

BRUGSE ÀQUARIUMVRIENDEN

De Brugse Àquariumvrienden hebben een
nieuw fokaa]. it is in de nieuwe
zaal van de "Blauwe Toren" te
zuienkerke.

Er is iedere 2de vrijdag van de maand
een vergadering oÍn 20 uur. Iedereen
is er wefkom.

Voor meer inlichtingen : Coo]s Karef,
te1 :050/31.23.79

SPEELPLEINhERKING "DE PT,oSIERS"

De zuienkerkse speelpleinwerking
"De Ploeters" sloot met het einde van
de vakantie de zonenterking af' Tiidens
een nalleschouwing merkte voorzitter
Remi De Clerck terecht op dat het dit
jaar een goede werking was geweest. Er
waren records geklopt en er was een
goede afwissefing om de kinderen bezig
te houden.

Tijdens de krokusvakantie van dit jaar
werden er gemiddeld 36 kinderen per
dàg "opgevangen", tijdens de paasvakantie
steeg dit tot 48, tijdens de maand juli
liep dit al op tot 74, om tenslotte
een gemiddelde van 86 kinderen per dag
in te schrijven tijdens de maand
augustus. In totàa1 k\^ramen 215 ver-
schillende kinderen over de Ploetervloer.
Een topdag bracht maar liefst f10
kinleren bij elkaar, maar de werking trok
die dag dan ook naar het Boudewijnpark.
Voorzitter Remi De clerck dankte al1en
die medegeholpen hadden om dit resul-
taat te bekomen, met in het bijzonder
de monitrices Martlne De Bree, Marleen
CaelenlÉrghe, Ànn MichieLsen. Viviane
vàn Coile, Ànitè Verbiest, Pàtricià
Vermeire en Heidi Vande wiele.

De Zuienkerkse speelpleinwerking
@on in l98l en groeide steeds verder
en beter uit. Meetkerke nerd a1s
centraal speelplein gekozen. Er
lrerden ieder jaar toestellen aangekocht
en bijgemaakt. Dit jaal kwamen er
daar trnree vernieurrde speeltoestellen
bij, een gecombineerde toren met
klimrek, glijbaàn met tNee schommels
en drie minitrectoren.
ook de speelplaats werd volledig her-
aangelegd door de gemeentewerklieden,
waardoor de kinderen naar hartelust met
hun tractoren konden rijden. De bestaande
schoÍnmels werden hersleld en her-
schilderd.

De gemeenteschool van zlienkerke,
Nieui,/e steenirèg 37, heeft in het kader
van de Trofee van het Gemeentekrediet
een prijs van 10.000 frank gewonnen
en is daarmee de sportiefste lagere

5.



Zo:iet het veaiierr'$:lÉ sréí.iplein vài l.ieetkèlke.r. xi1j.

Àlhoewè1 de zoÍÍer voorbij is, j.s er nog
heel wat te doen bij de Ploeters. Tij-
dens de herfstvakantie Írorden de kinderen
eveneens opgevangen ën ook de kerstman
wordt zeker niet vergeten dit jaar.

Tj.jdens de afgelopen speelpleinwerking
hebben heel irat kinderen het één en het
ande! verloren en vergeten. De hierna-
vofgende spullen lreÍden bi j eengevonden
en ziin door de eigenaars af te hàfè:1
in het gemeentehuis, iedere irerkdaà
van 8u30 tot 12 uur en de woensdàg-
naniddag tussen 12u30 en 17 uur.
- 6 mutsen
- 1 sjerp
- 7 pullovers
- t hendbloes
- I trainingsvestje (adidas)
- 1 blauwe short
- I bleekblauw vestje met ritssluiting
- 3 ànoràkvestjes
- l rode zak met brooddoos
- 2 sponsharddoeken
- l plasticzàkje met i 2 onderbroekjes

1 paar 9e1e kousjes
1 sponshanddoek
I sIèbbetje

TWEE ZUIENKERKENÀÀRS TN ECN ...
OLYMPISCHE MÀRÀTHON

Inderdàad, twee Zuienkerkenaàrs liepen
op 11 juli 1988, in een ol\,npiscbe geest,
de marathon van Kortrijk naar Brugge.
Vlamingen die de Groeningezege gingen

ö-

melden aèn de inlnoners vàn Brugge...

Er waren een paar màand j,ntense training
aan vooraÍ gegaan : wekelrjks ver-
schillende keren de weg op; nu eens
10 km, dan 16 km en ook enkele keren
boven de 30 km keiharde, onontbèerlijke
tralning. zoniet kan men gewoon9reg
de 42 km 195 m niet uitlopen. Martin
Van Renterghem eo Gilbert Kindt zouden
het in ieder geval proberen.

Martj.n werd bij deze training meerdere
keren sportief begefeid door zijn
vrouw Karien, tenrijl Gilbert een
duidelijke afspraàk maakte met de
lrereldkanpioene van de vrouwenveteranen
Denise Àlfvoet : samen de grote
treiningsafstard van over de 30 km lopen
op het eigenlijke parcours rraar de
marathon zou worden gelopen, namefilk
langs de baen van Kortrljk naar Brugge,
Geen slecht idee, \rant aldus kenden zij
het tràject. met zijn verraderlijke
lange bellingen te Ingefmr.mster,
Ardoole, Egem, Oostkarnp en Steenbrugge.
De afspraak en tàktiek van Denise en
Gilbert luidden : op de dag van de
Ínarathon zelf heel de tijd sàmen op
eigen tempo lopen, net reserve, om

"in schoonheid" aen te komen op de
Grote Markt van Brugge. Martin zou
volledig op eigen tempo zijn a1ler-
eerste marathon fopen onder het motto I
"deelnemen is belangrijker dan winnen".
Het zou voor t€iden een bijzorder
geslààgd avontuur worden.



Tank T E X À C O bij

J.P. POLLET
B1ànkenbergsesteenweg 1O6
SOOO BRUG6 E

open Cag & nècht
met bediening van 7 tot 21 uur
Ínogel i j kheid tot betalèn met
MISTER CASH - BÀNCONTÀCT en
FLEET-CARD

Koop hier ook Uw VERSE GROENIEN
EN FRUIT !

PETROLEUMPRODUKTEN
HOUTEESCHERMTNGSMIODELEN,,VALIROL"

PVBA CORN. VAN LOOCKE
BARON RUZETTELAAN 172

8320 ARUGGE 4

T€1. (050) 3s 70 70 Teler | 81.832

onze veíkopeÍ le Zuienkerke

GILBEBT PROVOOST - T€I. 4139 92

Beïer
bgdepank

van hrcr

RÀDIO DOTFIIN
102.5 Mhz.

Uw lokale erkende vrÍe radio dolfirn.
De radio uit de stseek

Voor iifomatie - reklamespols . verzoekies en alles
wat ladio do)Ijn betreÍt

één adies DOORNWEG ?, 8380 ZEEBRUCCE
Tel. 05U54 66 46 of breng een bezoek
in het weekeinde aan onze dolfiinba,

in de $oenestraat 6a 841 I Zuienkelke
Radlo dolfiir Eoblte Dilco bar

Tèt. o5O/41.21.03

Eouwondernerning

J. LUCKER
BiezensEaal 4 - 8{II Mèetkerke

Tel. 32 09 69

- NIEUTUBOUW

- VER BOUWI NGEN

- DÀKWERl(EN

- RESTÀURÀTI ES

P.V.B.A.'PROEITECHXIEK VAX PAÀTEL
STROO Wi1ly
Blauue Torenstraat 42

SOOO BRUGGE

?EL : 05ol31.43.96 - 31.05.01

ÀLLE SPROE I STOFFEN
PLÀST] EK

EN MAÍSZADEN



é.-[0tTl]À15
Nieuwe Steenweg 84

841I Zuienkerke

Volledige aannemingen
Timmer- en schrijnwerk
Metsel- en betonwerk

0s0/4I 75 52 - 41 27 96

Èri rËi! T1ï :-l a

tf,I
a

.lr rYi fE tttt .li a

.I:t{:I',
'II?JÏ

Éef,e
I nvesl e e r i n kwo I í le i l.

U bent von plon eeh .;eu'|e
wór, drcog. ol ol'osdvto-
hootte kiez.n ? Oleenondet
toestelvoat het hu;shotdèn ?

Wii vedellen u prccies \|oor
op ! in ,o'n gevol olledool

I
?

I
6

WerneÍ DekemPe

MIELE - CENTRUM
dépot originele ondeídelen

BÍugge sleenweg 55
8370 BlankenbeÍge 'Tel 050/41 1l 05

Elgen naverkooPdienst
Hooídverdeler huishoud_, lndustrie- keukens

BROOD EN BANXTTBAKKEzuJ

KEERSEBILCK M.
DORPSPLEIN 4 DUDZELE . TEL. O5O/59,9I.88
mÈn bëstcll san huis

DE VREESE & SIMON N.V

croot- en Kleinhandel

Telefoon (050)54 40 04
Telefàx (050)54 43 21

ZEEBRU66E

TeIex 8f457 zeemin {B)

Blondeellaàn

Bolrwmateriafen
stortstenenvoormenginstallatie l L atie

Betoncentrale met r Wàs-

grint
en Zeefinstal-
voor zand en

zeebÍWqe - Jabbeke zeebruqge - Oostende
Br:ugqe

zeebrugge

Hout - SanitaiÍ - Eloctíicil.it -Tuin. BouwmaleÍialen
Silox dallGn - Zand - Comsnr - Planchelten

Hout oí plastisk - G.inr - Vsrí Trimètal - rlakdichting
U:eÍwaÍ.n - G.Í6sdsch.p - Knauf - 8lo€l'tbalken -

Tuinm.ubslen - Íuinhuisj€s snz...

Op.n.rl. d.9.n van 8u30 ror 12u15
Zond.gvooÍm'dd.9 van 9 ror l2u. 

'n
Tel. 41 90 90 - Ambachlstraat

& I3!15 
'o! 

19!

1- BlankenbeÍge

\
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Maandag 11 juli rond 17uf5 te
Kortri jk-Kuurne aen de startlijn;
saneo, vóÖr de telkens nieuwe,
grote uitdaging van deze koninginne-
wedstrr jd onder aIIe }oopnrlnmers.
Eén kLeurrijke, zenuwachtige massa
van bruisend teven; duizend glimrneÍde
di.jen en kuiten; handen drLlkken,
scÀouderkfopjes ; blij erblj te zijn.
t7u2o : staltschot. Enkelen slaan
een krlris : moge het gezonde, sportieve
verstand de bovenhànd houden en -..
dank om dit te kurnen eD mogen mee-
maken !

De ongeveer 500 deelneners konen
langzaaÍn op tempo. Ontelbare mensen
wuivea de lopers toe. Vlug vormt
zich een groepje atleten rond de
wereldkampioene. Zij heeft wereLd-
klasse en wie op dit "treintie zit",
zit goed : Martin is zelfs wat vlugger
gestart. Na 5 km staat reeds de eerste
stand met honderden bekertjes kouC
trater. Overheerlijk, dit simpete
slokje erater; dit zeker niet missen,
naar Írel aI lopend drinken. Àan
10 km komt Martin door in 38 minuten
(ai ... dit is vlug). Denise en
cilbert doen er 40 minuten over;
het loopt vlot en zonder forceren.
De eerste hell-ingen koÍIen en bijten
neer en meer in de kuiten, maar men

moet doorbijten gesteund door luide
aanmoedigingen ven supporters en hon-
derden be1àngstellenden larqs de weg.
vooral Kaiien en Dlna (de echtgenoten
van respectievelijk Martin eo Gilbert)
zorgen voor een èxtra bemoediging en
drankle : de sinpelste dirqen en
gebaren krijgen een onvergetelijke
betekenis !

Het wordt steds zwaarder : het zweet
stroomt in strepen van de gëzichten.
Het wordt steeds harder doorbijten,
vooral op de laatste hellingen van
oostkamp en nog meer van Steenbrugge.
Maar in oostkamp, en ook elders, staat
het volk in hagen opeengepakt. Martin
is in zicht voor Denise en Gilbert
en de nog jonge en opvallend frisse
loper Martin wordt niettemin tergend
traag door de oudere "garde" bijge-
haald en voorbijgestoken. De berede-
neerde, Iangere ervaring (reeds hull
20ste nàrathon ?) baalt het op de
eersLe nàràthonervar'inq van Mà-rtin.
Nog meer toejuichingen nu Bnrqge
genaderd wordt : bekende stemmen en
gezichteo; een zee van mensen vooral
op de markt vàn Brugge.

Soms kan een marathon ongenadj.g hard zijn,
maar deze 1f juli-marathon lras een heerlijke, '

onvergetelijke ervaring. Denise Àlfvoet en
cilbert Kindt liepen sarnen hand in hand
over de aankomst in de nog zeer behoorlijke
tijd ven 3 uur 6 minuten 33 seconden. Martid
Van Renterghem deed het in 3 uur 9 minuten
59 secorden. zorder ti"ijfel een pracht-
prestatie voor deze eerste malathon die hij
Iiep. À1s het God belieft, zijn beiden
er volgerd jaar zeker opnieui., bij. Wie
lreet is zuienkerke dan nog sterker vel-
tegenwoordigd. Àlvast proficiat aan onze
twee taaie, sportleve. Vlaamse Zuienkerke-
Èaers.

UIT IROEGERE JÀREN VAN "(LEIN' TiOUIÀYE

door G. Laukens. Zuienkerke

In de kerkmuur van Houtave, tegenover de
i/oning van Malcel Demeulemeester, werd de
graÍplaat ingemetst van Pastoor Joannes
Franc. MÀRQUIER. r,taarvan de tekst aan-
spoort tot verder onderzoek : rrD-o-M- -
Sepulture van Heer ende M!. Joannes Flanc.
MÀRQUIER, Fs Jacques, vendeckt bij Io
Theresi vander !íoude. die pastoor was als
tusschen den 9 en f0 Sbre 1732 de ciborie
gestolen wiert, door d'hh Prelaet van
st. Àndries en Gecoírnniteerde van 't vrije
Restauratj.e en Restitutie is gedaan, over-
Ieden den I juny 1742, pastoor geweest,
lll maarden en 15 jaeren min 4 dagen.

Uit deze tekst kunnen we ognakeo dat
er in de nacht van 9 op -I0 oktober 1732
in de kerk vErn Houtave werd irxqebroken
en een ciborie werd gestolen. In het rijks-
archief Brugge - Brugse Vrije - reg. 17016
vinden r^re daarover nadere gegevéns.

Te cent in de vroege morgen van dinsdag
14 oktober 1732 werden twee personeo aan-
gehouden. Ze hedden gestolen kerkgoedereo
bij. Eén ervan was Phitippe Debuysere,
26 jear oud en afkomstig van sint Jacobs-
Brugge, Hij was wever van stiel, doch
hij verklaarde dat hij sedert enkele weken
b€delde voor de kost. Er werd heÍr
gevraagd waar hij op 9 oktober was. Hlj
verklaarde dat hij in Houtave was sanen
met een vriend, Jooren genaa[d, doch zijn
familienaam kende hij niet. ze h/aren daàr
aangekomen rond de noen en bleven er tot
's nachts ten twaalfen. Ze graien daar
in een huisje niet ver van de parochie. ze
zijn daar vertrokken rord vijf uur. Vàn-
daar zljn ze naar de kerk van Houtave gegaan,
na nog enkele uren gewacht te hebben langs

1.



de kànt van de \reg. OP vraag van
Jooren had Philippe schildwacht ge-
staan, terwijl die inbrak in de kerK.
Het was rond efven, en naar schatting
wàs Jooren onqeveer een uur bezig
geweest in de kerk, waar hij de geld_
kastjes en het taternakel had open-
gebroken met een ploegkouter. Toen
Jooren teruq buitenkHèm, had hll een
ciborie bij en ongevee! f0 schellingen
in klein ge1d. In de cibor.ie zat een
grote Hostie en twee kleinere. Die
had Jooren er uit gesmeten in de kerk'
Toen Jooren buitenkwam had hij ook
een fles nee, waèruit hij verschif-
lende keren gedronken had, voolaleer
Philippe de reste kreeg. Vèn de buit
had Jooren hem het onderste vèn de
^rÈ^-ró gegeven en vier scheffingen

De inbraak in de kerk gebeurde op
donderdag 9 oktober en de dj.nsdag
daarop vofgend welden ze aangehouden
in Gent; wat hadden ze iotussen uit-
gespookt ?

Van Houtave waren ze natuurlijk rap
vertrokken j.n de ricÈ.ting van ouden-
burg erl gerust laogs de kant van de
\rreg, om nadien de kerk van Gistel te
bezoeken. Het aandeel in de buit voor
Philippe was 7 of 9 scheLlj.ngen; een
tegenvaller was dat Joolen het taber-
nakel niet hed gevonden in de kerk
van Glstel. Van Gi§tef ginqen ze naar
Torhout, waar zè ile zondagmorgen aan-
kwamen, en dan aI over Lichtervelde,
Àrdooie naar Kortrijk, en zo velder
naar 6ent. De avond van de 13de waren
ze op Drongen aangekomen r \rÀar ze
op een hoeve de nacht doorbrachten.
Een uur voor het @on te klaren ver-
trokken ze daar en nauwelijks in Gent
aangekomen had men hen gearresteerd.

ze bekenden dat de kerkgoedelen die
ze nog bij zich hadden, voortkwamen
van de inbraken te Houtave en te
Grste-l. Over stuk]es zrlver dte ze
ook nog bij zich hadden, vertelden
z€ Cat ze Cie qevoIl(len hacl.len in
een droge gracht toen ze veertjen
dagen geleden terugkwamen van Thrnhout.

Wie \ras nu die Jooren ? Voortgaande
op zijn verklaring dat hij de zoon
is van Jan, en in 1732 zowat 22 oÍ
23 jaar oud was en geboren te Houtave,
moet het hier gaan over Georgius,
geboren als onwettig kind van Judoca
Byselé en een zekere De Bruyne op
I januari 1708. Vöór de diefstallen
en inbraken te Houtave en te Gistel.

I

was hii eveneens betrokken in diefstallen
in een kerk boven I\.rrnhout, in een
kapelleke in Esen, in een huis in
Diksmuide; kerkdiefstallen bekende hij
ook te Dendermcnde, te Hamme en ook bij
Àa1st en de kerk van Eine. de kerk van
Evergem en de kerk van Sint Jan-in-Ereno,
ook een kerk rond verkem, en ook 1n
oudenan, in wilskerke, Lampernisse,
oostkerke (veurne ) en Pervisie.
op 22 oktober viel voor Jooren Dè Bruyne
en Philippe Debuysere het verdikt. Beiden
moesten voor het Landhuis van het Vrije
op een schavot worden gebracht. Nadat van
beiden de handen afgekapt \,rerden,
moesten ze mèt een bast aan de staat
ge!,,urgd worden, waarna hun dode lichamen
hefemaal door het \,'uur moesten worden
verteerd en hun asse daarna gestrooid
op het Càlgeve]d.

fn 1732, naur.,elijks 256 jaar gefeden :
op 9 oktober ingebroken in de kerk van
Houtave; op 14 oktober in Cient gearres-
teerd; op 22 oktober gevonnlst en op
25 oktober terechtgesteld : in 14 dagen
was het geklonken. Van herbeginnen
was geen sprake meer !

CELEIDE WÀMELINGEN fN DE

PROVINCIALE DOMEINEN

Het provinciebestuur van west-Vfaanderen
heeft nog enkele geleide natuureducatieve
\randelingen in petto en dit in de
provinciàIe domeinen. U kan kiezen uit
de volgende domeinen :
- het TillegeÍnbos te Brugge ( siíit-Michiels )

- het Lippensgoed-Bulskampvefd te Beernem
- 't Veld te Ardooie
- het sterrebos te Roeselare-Rumbeke
- de cavers te Harelbeke en Deerlijk
- de Palingbeek te leper-zÍlIebeke
Wanneer kunt U nog Í,/andelen :

- zaterdag 15 oktober om 14u30 en
zondag 16 oktober om 10 uur (thema :
opruimers en meeëters op bosbodem )

- zorÀa«J 20 november om f0 uur (thema :
het geel-bruine najaarskleed)

Àl]e natuurliefhebbers op post :

EVENTJES LACHEN

In het ziekenhuis heeft de dokter een
röntgenfoto gemaakt van mijn hersenen.
zegt Hilde, maar hij heeft niets gevonden.
Dàt dècht ik à1, mompelt Lieve venijnig.
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I. lnhoudeliil
I.1. Een gemeentelijk bel.eid moet de Derde l,Jereld-initiatieven onderste',jFèn

en coördineren. Het 1I.11.11.-komitee is door zijn open en pluralistjsch
samenwelkingsvelband de aangewezen partner. De schepen voor 0S voert het

beleid uit in nauwe samensoraak met de oemeenteliike werkoroeo die de aktie

voert.
I.2. De gemeente heeft een eioen informatieve en edukatieve oodracht om te

zorgen dat OS binnen andere gemeenteliike sektolen aandacht krijgt. Er

moet een p1an, een strategie ziin om dit te'lealiseren.

2.1. Ue l/villen in elke Oemeente een Scheoen bevoeod voor ontwikket i nossaÍnenwer_

kino die: danig gemotiveerd is en de uitdaqing aanneemt in de komende

zes jaar deze funktie j.n een kwalitatief degetiik beleid uit te bouwen,

zoals omschreven in I. en 2., geschraagd door een !!!iÉgI!jBg-t415!g-!EL!gEL
0s.

2.2. Een gglggllq,Ll j!9-!g!3 omtlent het te voeren beleid is onontbeerliik. Deze

nota bevat politiek haalbare eisen voor de komende zes iaar, geënt op de

sDecifieke plaatselijke situatie.
2.1. Om een kvralitatief degeliik en kontinu beleid te voeren is er ondersteuning

nodig.

- ondersteuning doo! een gglggllgrlljke beqrotinq voo! 0S, minimaàl voor de

werkinoskosten van de qemeenteli:te l l-Il--1-L:g!l.i .

- Ondersteuning op lgLgllggl v1ak.

- ondersteuning zo mogelijk op ambteliik vlak (bijwonen van vergaderingen'

verzorgen van tikwerk,... ). 
ffi\

os staat voor ontwi kketinsssaÍne"r"ru, 
"n, 
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GARAGE MEIRE

gekend famillèbedrijf met meer dan 40 JÀAR OPEl-ervaring !

Koning Àlbertl.aan 84

82OO BRUGGE

'rEb . O5o / 38.42.? 5

MEIRE OPEL - ISUZU
OPEL:-CORSÀ :6

- KADTTT : 7

binnenkort:

ÍSUZU:-TROOPER
- Mlor vÀN

( benzlne

- I PK (benzi.ne en diesel)
- 11 PK ( benzi.ne en dlèsel)
- nleuwe vEcTRÀ (vervanger Àscona)

( bènzine en diesè1)
OMEGA | 7a - 12 PK (benzinè èn diesel)
SENÀTOR : 6 cyl.inder

: terrelnwagen 4 x 4 (benzine en diesel)
: bedrljfswagen tot 1.2oO kgs
én diesel )
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Ge:inneri en heÍ FÈÉ5Ékorlileil àrergen rrp vriidB,, .eJ dèrreart'Ér IgFt'' àét
àÈtpl1,]È stuk v5lr FÈ]ix fir,DÈrD3lls "Hèt 

^i»dekÈeei uitvÈerin'l veD Iàsà éér ADLigEné uit ,((,rtriik.

Felix fjDne,'nrEr?5 brengt hièt aÈl éet] sEhÈ,'pè t'.lil Pn één spitsè pe'
vÉor slldirJe !,àt'rtDe5tè[dÉD è8,1 éige»éiJdi vÈrhsà, ovel dé geboortÈ vaÍ,

Jè:us. L1vÉr' grote ÈD kleir,È PétènteteD, Èver »àrqjrà,eD, vérEËhDP'

Fe.lingen, diè vr.1egér èr, »u aríiid dere, Ídè t,JevÉD. Déré àoejé'dÈ t'rok
heinàrlitèrdtíur we,'d voor heé ÉóDèeI tÈuÉrtÍ door' l'3r, Jacoàs

Het stuk valgt aar te l0 uut. eD dÈ toeg-r,rg bedrÉà9É 150 írà'rt'
ffi.rrteD .:ii,r vDrlréf té belq,nrÈD bii de viÈr q'rgÈr'rjse|erde vÈ,'snigjn er?,

en ten ,Érr,PeDàÉh&i:È

HEf jaer uen hgl dsrt t!?fi

Jn ,9/-.§- ,ÀDÈeP,'dÈ,1 dè irlnislers vàn de NÉdérl3n'JeÉ liultuur en van
Len,lbÈuw het i§ér van hèl ddtP. r-./ièntérte, i.l5 ty1ischè
pol'lÈrgÈ èèDíe, hePfÍ daà,' èoén /resj inl'Èrs aàn /l)éè9e'J-r3r], Èlr jn
saarerr«Értirrg DPt ioL'À Í àlJÉ vÈréni4i'gen op' dé géfleèllle PÉr,

ai,rÉrel/.ÈriJÀ fpèsaPrrrqreoo)a apge;teld èr1 uj {rPvl1Èrd iy'is àP)'il?nÉrt
zich nD,J dè prLlaès5r'es tÈ /Vieul,l,ur]siÈr É11 ÉÈ f./Ééiler/re' de

ipen,leuriagen éP viet hoffste,len, dÈ beblÈe7in45èl Éjé, dé Érr'lnrP'làl]tiÍ'9'
je ak ties - tegeir de A 17, de í(1í11- P,r diÈ ed5t r i.id, dè lekènsedstr i id
vdàr kindetÈn, de ÍéDrlro»s*ellirgÉ», e.r:.

É.1 dÉ-re gpbÈt/rlÉrieseD {.'Prdsn doÉr de àeér.Íe'rpÉrs uit l,PÈlkarÀé in ÈP,i

.liaarr,ntaie và5tgelÈgd É,r l,st gÉnÉÈrésöéÉtuur heéfL dit uf,iek histiristh
,lókuhÈnt kL,1]1en kàP;n. Íien ,aar tèÈ'i1 ruet deie flDntage tÈn 9é/)ÉeD1È '
huize. Daarr,nr ,Jaihl de ltterkgtÈéP dàt hei àe5í ,Éu[ .E,]u :ij'l "r 'E àI
,Jie jeren eé,1 vert,rning Ie gévér. -rs.euJ[ er àéè] sa' Jeu(è DLr,ieDteD

trer.leven, àÈpI 4,3t ÍyP:jsEhé dÈtPsfigutèt1 hÈrÀÉ?rfen, Dàk né'leÈn dié àJ

lar,g ven oD5 -:iiD hPèr9e933,r.

[,tie Í€ a-uiÈnlerAè eoont, èt' nrg àardèn ,t,eÈ àeefr, sis vB' :uien'tÈ' kè
hou,it zel {rit gébéursrr niÉÍ vilrén Dissen- DÈ voorsie.l,ir'9 9aàÍ daqlr

oD vriids,r tl o*tob., I9EE in àÈt 6àfeiàri3 vén de 9é,tèé']lesEhoD' va[,

;"1;G;Ë--7.-@lT.dra§9t ldd f.en/i. I(e3.tÉ, liin vDDruf Íe
àÈÉon)sn àii de JÈdèD v3,, dé UerlgrlleP, ,rf ien gèrrePrtèhui.:è.

H*f Hindeke JezuE in Ulrmderen

De Ltptkgréep l-uier*érké, fheatér k'JeiÈn, '7e Eén'7 vd1 6rote e'r Ja'gÈ

9.



8s l/Értlrlrpp .-r,/iÈrle,'(È rÉlÉ,rt vl.Dr bei'1È v.'L'rÉtetiingen !p Es'T 'Ési3lÉ
,at rirt, *i"t ér s!1rdt gehoDPí '1p seD Eérujsè DpàrÉDgsÉ'. I)è-rÉ :a.l
t,rDÈ,1Èrtijl: vpIJÉÉr,J |Ítrr,JeD !rn,Je,' ttr'Ée iniLéllingèt-l i Oito'l]dÉ Etugge en

tl?i.Èí EÈrgjÉ.

Oi|Dt1,1È Srug,fe js Èerl PlsÉr_ en 9àe tge.r j rhPdj el,)s i diÈ rjrh jnrÈt v'lar
j,:ngeren. --lvaast )a»gduien'Je pl'i.3ísiD9 of kÈtt'durend (r'léhErl i'l
qriir.,'r, be5ÍààÉ Èr yior iangere» vanàf 

'6 
iear DLlk de nDBéliil':hÉid

iat uerb.ljif in hét tteiniD'lÉhuis varl Bi*qrn'Je' §:Pder í '5 iààr [ui]'rÉn

iD,n,leren u'it hèí buiLÈngeuD;n DDderL'ii5 hiÉt terÈtht 't'l§ vo,]rbereidi)iEI
..p ÉeÍ aJ.leen w.,rren. Het vefuliif rD hÈó lràjnjDqs_huii duurt àngevéÉt

/ j3tsr', È,) ne he]! vÉtbliif kutl]én de Éx-bel'at€rs Dlrg rÉkÈnPl, op t'ege.lèi'
ainj ia» net tuis. HÉt be5leeÍrdè huis l:rii'ft ei»d l9b'8 eéI, àr1dÈrP

i.tir*nin4 Èt1 he| begé|ei,l wonen vlthuiÉt n§ar de LangestrEà. 7:' tP

É;;-r;. =o. 
vÉ rÉ(1u{rj n;5íÍÈ r,lÉn véot dÈ viif stu'lio't ziin dàer nog voloP

Àr:llÉ. 6ÈrjeD ,Je sulsi.Jies vé, àÈt lr)j,ljsÉÉr'ie ÉníoereiÍérld EjjD' is
e.» =fira»riee.l 5,euDéiÈ 5tèÈds ír'È.rtoD- EÉn vé/i 'Je EíiJJe uerkÈrs irl
Oikf.tl'lÈ it DníÈ eigÈ»síe dÉkter LièveD 8èrtreD.

t/,iiÈéí 6'érgiË àoÉft issrihieD nlinder vDDrgésÍèLJ- HèÍ is 'eén
i,ri."r"tirnil. Drg3risàlje ,7ie zich bezig hau'lt Dtet de DiÈdlere Èr 'Jè
iin,leren uit r,e ierde «erel.J. l,lii zutlët1 hjèa vÈornàn'e'jik ààl?de'àl

irÀÀ"i, ,.,.." D,rÈdÈrs uiÉ ,le detde eè.è.Id, ée,?eit'dè hen nr3teriààJ tè
helpefi verscheffÈr, oD l,Éjne huishDudeiiiké rrvens Íè àl]uwÈ/?' D/lr ééIt

,"o'aJu"rr*t"t ,reè !È tarPén, Df oD eÈn ge=on'Jhlidste]1Ltun uit té tuEtèn'
Heí ge3t hiÈr ovér, v(ror Dnlé Íror/r4,1 àJíàéDs, tjèine àÈdrÀgèn i I-ODd'

-..000 ,rf ,0. 00O ÍràDl.

Oé í/èl'kgropp.:uiènlÈr(e héÈé U a.lvàsÉ hèrte']jik oé']loD' erl Dp de

dj.r-:vorr; ap 14 ÈklL1bet, ÈIt q1P dÈ Íàeà Íer voDrs [e] , i"9 op _?;'dÉ'É')àPr'

GESLÀÀGD POLDERPALE"ITORNOOI

Op zondag 2 oktober greep het vierde ping-pong-tornooi plaats, ingericht door
Polderpafet voor nlet-aangeslotenen. Dit tornooi vond plaats in de gemeen-
telijke sportzaaf.
Polderpalet had er opnieuw voor gezorgd dat alle deelnemers zoveel mogelijk
konden spelen, rraaidoor er dan ook de ganse namiddag op een viertal tafels
tegelijk pinq-pong te zien en te beleven was. Er ireren verschillende reeksen,
alneàrgelang leeftijd en geslacht. zo kon Polderpalet op het einde van de
namiddag 4 kàmpioenen bekronen.

Daàr deelnemen belangrijker is dan winnen, zorgde de zuienkerkse plng-pong-club
ervoor dat a]le deelneÍners ëen gelijk en mooi aandenken meekregen. De

hoofdprijzen van de kaÍnpioenen werden evenwel overhandigd dclor KB-vèrànt!,oor-
delijke Jean Pierre Car_e I s.

De uitslag was a1s volgt :

- in de r-eeks vàn -1i jaar: haal-de De ilriese Jar, het van iievens Geert en

De v.iese Koen;
- in de reeks jeugd van f4 tot 20 jaar won Spanoghe Kris de finale tegen

De Vriese Wim;
- Éi: àË-à-."" ir.alde vos Marleen het van Reners Betty. derde werd De cocq
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Wat kan een mens nog meer

verlangen ?

EEN VLOT KÀPSEL

&

EEN BRUINE TINT

AAN BETÀALBARE PRIJZEN !

Waarheen ?

SPIRELLO UNISEX
KAPSALON + ZONNEBÀNK

Oostendse Steenweg 32

8411 Meetkerke-Zuienkerkè
1e1 : 05O/31.61.66

Kàntoor
Sint-Fieters
B1ànkerir(:rqse
5te.n"ect 1c2

aocc 8R:rc3E

u.tttÏ-ry
qt$'- z

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

WENDUINE
BRUGSESTEÉNWEG 93
TOONZAAL - BURELEN
a (0s0) 41 31 56

41 43 07

BOUWMATERIA-EN . BETON - MORTEL
ETERNIÍ. GYPBOC . DUÈOX KORAMIK. BONIARBRE . MARLUX

GEVELSTENEN . VLOER- EN WANDTEGELS . TERMSDALLEN

iutuaeNr,ec - oNoERHouD

VANLOO MAFIC
Nieuu,e Steenweg 38 À
( naas t café Léttenburg)
8411 zuienkerkè ----
'IEL: O5O/ 41.43.11

Nu ook ièdere zaterdag en
zondag van 9 tot 12 uur open

Verkoop vàó à 11è tulnpLanten
speciaal voor de k us ts treck

--ar(lt*\/*l
r(-1

\-\

F. Desoete
mestkuikens met
exfrà brede
bors te i
te koop vànaf
4 weke n

Ooslendésrèenweo 75
84ll Hourave.Zu';.ke.ke
a 050/31.94.43



Ook als u geen klant bent,
lrcbtu in Z0minuten

uurlening opzak.
Geefroe dat het snel sarr. Zeer snel.

Dat komt omddt het CeÀ'eenrekedret alle poespas .rchterwege
laat. Er worden u maar enkele gegelens gevraagd, in een ont'
spannen gesprek,vervan hindeilijke ogen en oren- Minderdan
20 minuten later ligt uw geld op tafel. Klant 

-

ofgeen klant, dat àaakt geen r,erschil.
En zo rerrast als u bent door het

gezellige onthaal, zo verrast zult u op-
[ijken van het tarie[Wie l€ent bij
het Gemeentekrediet om zijn
woning in te richten, zit onder het
goede dal. Kilk op de rabel, tn een
oogopshg:rer u hoe voordelig on:e
rentevoet is.

Kom eens langs in een agentschap
lan het Gemeentekrediet en ontdek
hoe simpelhet is om veel geld te
besparen op utl' u'oninginrichting.

DetrdE$.n vanJt asena.hrpptnr:n 5{
O.mt.nrkrdÈ, r'idrr ind.Coud.n CLds
oódrJ,rubiir[.Arnkcn, '!i,rr?u *rí!ri.o.p,Dsop Ir:íuÍle33

UW AGENT VOOR ZUIENKERKE - DUDZELE - RAMSKAPÉLLE

WESIKAPELLE - HOEKE

HUBERT BONTE

uee tkerkest!3at l4
8 4lI Zuienkerke
Tel. 050/ 41 28 06

1"es tkapelse Steenreg 27
8 380
Te1.

Dudzele
a5a/ 59 99 63

r tlEr\r lgLrEr,
rkop zh best

u T.mi,nffi u"l

ooo 30 | 4.204 4.063 
|, ,u i s.rtz s.rer 
I.t: 7.lbö 6.781

r8 8.618 I 8D7



yJÍi.i,I,4re uit Brusse-I, vierJe iias CarlÍllln tlarll'. He]ene en 'r:ijfde Bruggeírn_'1 Sàbi'ne;
Bii d{.! 

"marlnen i-ensl-\ttc won í:heíl.et Ru,ly d.? filale l:egtin Ver}ie1$t Pefor, .ie derci+
plè.rtri was voor tlx ilocg Rcber'ir. op vier e:ii.lig.le Sioen lierii ëE de vijfde pl3ats
-*!:rC in besl.ag geo$,rÍrn d§ci: V3:1 Del,) Bro.rke §o.i:Ért,

'De kampioenen van het polderpalettornooi omlingd door inrichters
en sympathlsanten

RODE I«UIS
ÀFDELINC BLÀNIGNBERGE_ZUIENKERKE

op !,oeosdÀg 9 novefitber 1988 stèrt bij het Rode Kruis de volgenle lessenreeks :

cursus helper. Deze cursus gaat van start om 19u30 en eirdigt om 22 $JÍ. Deze
cursus is gratis en omvat 20 les§en met afgewisseld theorie en praktijk en veel
didactisch materiaal. De cursist moet minimum 16 jaar oud zíjn oÍ 16 jaar worden
in het jaar \naarin de cursus loopt om de lesseo en het exanen te krmnen meevolgen.

Insctlrijvingen klmnen dé dag zelf gebeuren Ín het Rode Kruislokaal, vredelaan 27

te Blankenberge (bran&"reerkazerne). Voor meer informatie gefieve U te richten
tot mevrouir Dumalin À., teI. 050/41.40.83.

acÍiyiteitenkrlcnde r
- vrijdag 14 oktobea : om 20 uur in de cafetaria van de gemeenteschool te zuienkerke is

er een dia-avond met a1s thema : "het jaar van het dorp 19?8"
(zie ook elders in dit Polderkrantje).

- maàndào 24 oktober :

straatje zonder eind

- vrijdaq 28 oktober :

om 19 uur is er in de Eommel te Nieur4Ínunster een algemene
vergadering van de K.V.L.V. Gespreksthema : "verslaving : een

oÍn 20 uul i.s er in de cafetaria van de gemeenteschool een fondue-
avond ingericht door K.v.L.v. Zuienkerke,

44.



- zondaq 6 novemtEr : Sportrààd zuienkerke richt het 2de badmintontornooi in' vanaf
9 uur 's morgens k$nen de badmintonliefhebbers deze sport mee-

beleven in de sportzaal van de gemeenteschool te zuienkerke. De voorinschrijvihgén
u,orden nu nog ingeÍracht bij À1aln De vlieghe, Nieuvre SteeftJeg 42, zuienkerke,
tel. : 050/41,55.42. Er kunnen maximum 16 ploegen deelneÍnen. De fottrekking voor
de reeksen geschled een 14-tal dagen voor het tornooi. Deelnème in de onkosten :
100 frank per persclon.

- vrj.jdàg 25 november : oÍD 19u30 in de cafetaria ven de geneenteschool is er een gezj.ns-
avond vàn K.V.L.V. zuienkerke semen met de Bond.

- zondàq 2? november : in de namiddàg is er in de sportzaal van de gemeenteschool het
sinterklaasfeest van het À.C.W.

- zaterdaq 3 deceÍnber : Trc Polerpalet richt zijn derde jaarlijkse marsePinkaartiDg in.
vanaf 19u30 kunnen de lekkere kunstlrerkies door de eerste kaalters

verdiend uorden. Deelnàrne in de onkosten 60 fr. Deze kaarting gààt door in de ge-
meenteli jke caf etaria.

- vriidaq 16 decenber : vakanti.egenoegens richt '§ avonds zijn jaarlijkse bietenkopran-
deling in-

- zaterdag f7 deceÍiber i om 20 uur richt de zuienkerkse sportraàd zijn 2de grote sport-
kwis in tussen de verschillende verenigj.ngeo en dÍt in de sport-

zaal. lnschrijven op voorhand bij de bestuursleden.

- màandaq 19 deceliber : om L9u30 in de cafetària : kerstfeest van K-V-L-V. Zuienkerke.

- vriidaq 23 dece ber : om 20 uur speelt Theater Àntigone uit Kortrijk in de sportzaal
van de gemeenteschool, het toneelstuk : "Het Kindeke Jezus

in vlaanderen" (zie elders in dit Polderkrantje" ).

- maandag 26 deceÍnber : om 19 uui richt K.V.L.V. Nj.eur*,ÍÍunster in de Eomrnel haar kerstfeest
j.n, net een diavoordracht over het Heilige Land' Er is ook

een kerstboonlpluk voorzien.

Tot zover dezè aktiviteitenkalender. Stuur ook lrw àktiviteiten, informaties. weetjes
en eventueel het jàarprogràírna vàn U\,, vereniging naErr ons op. tÍij publiceren het
gratis. Craag hadden Inij al1es ontvangen voor qlEqEqlgqq.

wànneer bij U in de omtrek ièts beschadigd of defekt is, knip dan onderstaande meldinqs-
kaàrt uit, vuf het duidelijk en volledig in en stuur het op naal het gemeentebestuu!,
Kerkstraat 1? te 8411 zuienkeÍke. Voor dringende gevalfen kan U belfen nàar de
technlsche dienst : O5O/41.?5.7? en dit van 8 uur tot f2 uur en vàn 13 uur tot 16u30'
xogen wij U ook vragen om bij een melding van een defekte verlichting, de juiste
plaats duj.delijk te omschrijven. Dank bij voorbaàt I

0 wegdek beschadigd

MELDINGSKÀÀRT

0 openbare verlichting defekt : plaats :
0 riolen verstopt
0 voetpèden herstellen
0 onderhoud pfantsoen gewenst
0 ruimen grachten
0 muskusratten
0 ....,...............
NÀÀM :

ÀDRES :

REDÀKTIE : STÀELENS C,eert

Met dank aan a11en die hebbeo meegewerkt I
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brugse roomcentrale

o. lompo
dorpweg 3

841 1 MEETKERKE-ZUIENKEBKE
tel.050/323991

'*ar*@
U!í inlercommurale IMEWO - EBES Zone Vlaalderen

mel deElektric extta

desoele pascal
ul':i I tzE t! vÀN

AOCIYSTRONKEIi

íRÀÀIiWERK

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

oostendse sleenweg 75 8411 zuienkerke houlave
lel. (050) 31 94 83

8411 ZUIEN(EFKE

P.V.B.A. Aannemingsbedriif
RONNY OEMEULEMEESTER

G.ond- en wegeniswerke.
A,bíaak- en ioler.gswerken
Algemene bouwwe en
Beplanling

Aa.leggen van oprtlen, parkings e. teÍassen n kasseien,
lègels daleí, plalrnes, belonkeen, mozaiek

Leveren van aanvu inqsqrond, zand e. teelaarde
Leveren en plaalsen van cternes en s€pteklanks

. HOUÍAVE TE L : 0 5 C / 3 i . 6 7 . i 3

rtl= rtll l,=lil ill=1il

S PA A R BANK
Deni se DE CUYPEF -vERI{EI RE

Íerks traa ! 410
Ui !kerke- Bl ank ent)erqe
TEL : A5a/41.41.42
Patrick HosTE
De Snet de Nàyellaan 3

TEL : 05O/41.86.65
FiIip DEPÀUl.J
Bl ankenbergse 5 teenweg 198
si nl-Pi e !ers-Brugge
TEL : 05o/31.36.92

Coiffure YVETTE
MoCeme snit en brusinng
YIN YANG verzorgngsprodukten

Calladezenffaat BB

8380 LLSSEWEGE (Btugge 5)
Voor uw aÍspraak tel. 050/54.45.79

ZONNEBANK
net gezrcltshuer eb de laatsté Digrwe
Wolfi-lÀíp€n eí luchtkeurg .

ro teunen voor 1.000 Ír. lgkns
5 beuten loor 6UU II. m*m

'r



ffiffiffiffih$ DEÀLER

BOSCH

BOSCH

BOSCH

BOSCH

BOSCH

BOSCH

BOSCH

wasautomaten
droogkasten
vaatwassers
koelkasten
d lapvrlezers
microgol,fovens
i nbou$rap p ar a te n

ALECTRA

TOP SERVI.CE

grote keuze in merken i
advies bi. j aankoop;
gratis levering en
aanslui ting ( indlen
leidingen voorzien
zi jn);
uitleg bij ingebruik-
name;
snelle naverkoopdienst
door eigen techniekers
aan korrekte prl j zen;
iedere maand kook Iessen
met m icrogo I foven.

ZANUSSI

NOVY

andere merken in huishoudapparaten:

MIELE

PHILI PS

Breng een vrijblijvend
toonzaal (= 650 m2)

bezoekje aan onze


