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't/ woord vooftrí
ZUIENKERKE,
april 1988

Lieve lezeres, waarde lezer,

Terwijl wij dit voorwoord
schrilven is het noq steeds aan l^er
regenen. we hebben dan misschien een
zachte winter gehad, wat neersfag betreft
was het de natste winter van de afge-
fopen I50 jaar. Nu maar hopen dat ire
ook de Írooiste zomer van de faarste
150 jaar mcgen beleven.

Na dit kort \reerpraatje, nu
wat aandacht voor dit lentenunrmer van
'Het Polderkrantje". Dit tiende nummer
staat weer boordevol lnformatie over
ons geliefd Groot-Zuíenkerke- We

besteden dit keer aandàcht aan de
ffde editie van de Meetkerkse Moeren-
tocht op zondag I nei, het sint-
Bartholomeus-zangkoor uit Nieuw-
munster, de bestrijding van de muskus-
rat en Lrehalve nog een hele boel
andere interessante artikels is er
natuurlijk ook weer de aktiviteiten-
kalender.

I,{ij wensen U veel leesgenot
toe en als U een artikel of een
aktiviteit in het vooruitzicht hebt,
laat het ons dén even weten voor
B juni' 1988.

Tot in de zomer !

NU'I'IIGE IELEF@NNUMMERS

De redaktie.

84r1 ZUIENKERKE
TEL : o5o/4l.13.55

Het volgend Polderkrantje verschi jnt
omstreeks 15 juli. Uiterste inzend-
datum : 8 juni l98B !

RTJKSWÀCHT ( Blenkenberge )

101 of 4I.10.05
BRANDWEER (De Haàn) :

IOO of 41.20.20

EBES (Blankenberge ) :
4)..79.33 of 41.79 -34
na diensturen : 059/80.33.01

II{TERCOM/GÀSELÍIEST :
0s9/23.56.0'1
na diensturen : 056/20.I9.28

HOOFDVELDWÀCHTER J. DECLDEM :

------Z[::55-privé:3I.84.07
GEMEENIEBESIT]IIR ZUIENKERKE :

41.13.55

rotta/onr autcnkoko
DE EI]ROPESE IDEI.IIITEITSKÀÀRIEN

I,lie geboren is tussen 1940 en 1945,
alsook degenen die de komende maanden
12 jaar wordeo, zullen birmenkort een
oproepingsbrief in de bus krijgen.
celieve dan dit in te rruI]en, een
geldige pasfoto te laten trekken en
zo spoedig mogelijk naar het gemeente-
huis te komen.

Dit zijn de openingstijden : iedere
\Íerkdag van Bu30 tot 12 uur. Enke]
de woensdagnamiddag van 12u30 tot 17 uur
zi.jn de bureLen eveneens geopenl.
Speciaal voor de identiteitskaèrten
is het geÍneentehuis in de Kerkstraat 17
ook op de volgende zaterdagvoorniddagen
open tussen 10 en 12 uur :

- zaterdag 30 april L988
- zaterdag 7 mëi 1988
- zaterdag 21 mei 1988
- zaterdag 4 juni 1988
- zaterdag 18 juni 1988
- zaterdag 2 juli 1988
- zaterdag 16 juli 1988
- zaterdag 30 juli 1988
- zaterdag f3 augrustus 1988

ontvangen van een oproeplngs-
brief naar het gemeentehuis
te komen, zoniet bent U
strafbaar !

"Het Polderkràntje" wordt uitgegeven
door het College van Burgemeester en
schepenen.

Verantwoordeli jke uitgever :
Gerard De Vlieghere
Lindenhof 20
841I ZUIENKERKE

Ons adres : "Het Polderkrantje"
Kerkstraat 17
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DE SOCIALE ZEKERHEIDSKAART

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

- maandag 25 april 1988
- maandag 30 mei 1988
- maandag 27 juni 1988
- maandag 25 juli 1988

Het gemeentehuis is op deze maandagen
uitzonderlijk gans de dag open.

OPHÀLEN HUTSVUIL

OÍdwiIIe van een aantal feestdagen
verschurE! de ophaling van het huis-
!'uil. De ophaling voor Meetkerke,
Holrtave ed Nieurmunster verschuift van
de maandag naà de dinsdag; voor
zuienkerke verschuift de ophaling vàn
dinsdàg naàr woensdag. Dit zijn de
dagen waarop dit gebeurt i
- madnddg 2 mei nàai dinsdag 3 mei en

dinsdag 3 mei nèàr r,Toensdàg 4 meÍ;
- maandag 23 nei naar dinsdag 24 nel

en dinsdag 24 mei naar woensdag
25 mei;

- maandag lI juli naar dinsdag 12 juli
en dinsdag 12 juli naar l^,oensdag
13 juli;

- maandag 15 augustus naar dinsdag
16 augustus en dinsdag 16 augustus
naar woensdag 17 augustus.

DE BEVOLKING VAN GR@T.ZUIENKERKE

Ieder jaar worden de nieulre bevolkings-
cijfers bekendgemaakt. wij zetten
ze even kort op een rijtje.
op I januari 198? woonden rn croo'-
zuienkerke 2.615 mensen. cedurende het
jaar 1987 werden 40 pasgeboren kinderen
Lngeschre!en. In het afgelooen jàar
i,Taren er echter ook 26 sterfgevallen.
fSI personen besloten hun geluk elders
te zoeken en verlieten onze gemeente
terwijl 153 mensen Groot-Zuienkerke als
hun nieuwe iroonplaats kozen- Na wat
reken- en telwerk koÍÍen we tot het
besluit dat er op 1 januari f98B
2.631 inwoners zijn in Groot-Zuienkerke.
Dit is een toenaÍré van 16 personen.
Daarvan zijn er 1.342 mannen (+ 2
ten opzichte vàn 1 januari 1987) en
1.289 vrouwen (+ 14 ten opzichte vèn
vorig jaar ) .

VOETPADEN

Via deze weg \rillen wij U vragen
eerbied te hebben voor de voetpaden.
Diki.,ijls staan daar auto's of vracht-
waqens op gepàrkeerd of rÍjden die
daai zomaar oi'c)a waàrdoor er schade
optreedt. Niet zelden gebeurt het
dàt deze voetpàden pas hersteld zijn
en het opnieuw gebeurt. Gelieve
hiermee rekening te houden .

SPEELPLEÍNWERKING "DE PLOETERS"

Net zoàls ieder jaar is ai: cok irLr weer
tijdens de maanden juli en àuqustus
een speelpleinwerking. Deze is
toegankeli jk voor alle zuienkerkse
kinderen van 3 tot 12 jaar, Iedere
werkdag staan zes monitrices kfaar
om de kinderen op te vàÍgen en dat
vanàf 7u30. Om ongeveer 9 uur
brengt de gen--entebus .le kinderen
naar de bestemming waar de aktiviteiten
plaatsvinden. De kinderen i^,orden bijge_
houden Lot I7u30. Eèn deelnane .in
de kosten en de verzekering Hraagt
40 frank per dag per kird. Drank kan
elke dàg bekomen word-n ààn de priJs
van 10 frank. over de speelplein-
werking Ieest U ongerwi lfeld meer in
het volgende Polderkrant je.

OPHALEN OI,D PÀPIER

op donderdag 5 mei is er een ophaling
van oud pdpi-r. Pladts th./ oud pdpier
aan de voordeur of aan de slag-

OPHALEN GROF HUISWIL

T\,/ee weken later, op donderdag 19 mei,
is er een ophaling van grof huis!,uil.
Wanneer U iets mee te geven hebt, be1
dan tijdig naar het ger,leentehuis op het
telefoonnummer 41.f3.55. Per rit
betaalt U 250 frank.
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Tank fEXÀCO biJ

J.P. POLLET
Bl ankenbergses teenlreg 105
SOOO BRUGGE

open dag & nacht
met bedièning van 7 tot 21 uur
moge1i jkheid tot betalèn met
MISTER CÀsH :- BÀNCONTÀCT EN
FLEET-CÀRD

Koop hier ook Uw VERSE GRoENTEN
en FRUÍT !

RÀDrO DOTFIIN
102.5 Mhz.

Uw lokale erkende wije radio dolÍjn,
De ladio uit de streek

Voor informatie - leklamespots . veÍzoekies en alles
wat radio dolfijn betreÍt

één adÍes DOORNWEG ?, 8380 ZEEBRUCCE
Tel. 05054 66 46 oÍ bleng een bezoek
in het weekeinde aan onze dolfiinbar

in de gxoenesttaat 6a 84ll Zuienkelke
Radro dolliir Eoblle Disco bar

T!1. o5O/41.21.03

Beter
b\depark

\nn hrcr
c L

PETBOLEUI\,IPRODUKTEN
HOUÍBESCHERMINGSMIDDELEN,,VALIBOL"

PVBA CORN. VAN LOOCKE
AARON BUZETTELAAN 172

8320 BRUGGE 4

Tel. (050) 35 70 70 Íelex: 81.832

Onze verkoper le Zuienkerke

GILBERT PBOVOOST - Tel. 41 39 92

BouwondciremiÀg

I. LUCKER
Biezenínd { - 84ll MeelkeÍke

Tel. 32 09 69

- NIEUWBOUW

- VER BOUWI NGEN

- DÀKWERXEN

- RESTÀURATÍ ES

P.V.B.A. ÍPROEITECHXlEK VAX PAitEL
STROO willy
BIauwe Torenstraat 42

6000 BRUGGE

'lEL I O5O/37.43.96 - 31.O5.O1

ÀLLE SPROE I STOFFEN
PLÀSTI EK

EN MÀÍSZADEN



a_[0[Tl]À15
Nieuwe Steenweg 84

841I Zuienkerke

Volledige aannemingen
Timmer- en schrijnwerk
Metsel- en betonwerk

050/41 7s s2 - 41 27 96

I ti -1. ?.ll?: 3tl I {trilt :-.1 lllrI .l I

I . Í'-r 1. lla.r ,r

U beht ,o. ploa eén ^;.u||e*os., dtoog- ol otu1souto.
nodt te kie2eh ? Oleeno^dèr
toestelvoat het hgishoudèn ?

wiire,lelleo u ptecier woor
op u ih zo'^ se"ol olledool 1ïIief,e

I nvesleer i n kwc I i Íe i l.

Ii
x

Ë

WerneÍ DèkemPe

MIELE - CENTRUM
dépot originele onderdelen

Erugge steenweg 55
8370 BlankenbeÍge -Íe|.050/41 11 05

Ergen naveÍkooPdienst
HooldveídeleÍ huishoud-, lnduslne_ keukens

BROOD EN BANKETBAKKERIJ

KEERSEBILCK M.
DOR?SPLEIN 4 DUDZELE . TEL, O5O/J9,9I,88
mcn bcalclt Àao huis

DE VREESE & SIMON N.V.

croot- en KLei.nhàndel

Telefoon ( 050 )54 40 04
Te1ëfax (050)54 43 2L

ZEEBRUGGE Blondeellaan

Telex 8I457 zeemin (B)

Betoncentralemet rWàs-

grint
voorme ng l os tàLIat i e llatre

en zeefinstal-
voor Zand en

Bouwmaterialen
stortstènen

zeebrugge - Jabbeke Zeebrugge - Oostende
Brugge

zeebrugge

Hout - Sanir6iÍ' Eleclriciteir -Tuan - Souwmarorialen
Silsr dall.n - Zand-C6m€nt - Planchérton

Hoot oí plasriok - Grint - Varí Írimetal ' Dakdichrang
U:sÍwaÍan - G.rs6dschap - Knauí - 8lo€mbalk6n -

Op.n .rle d.9.. v.n 8u30 ror 12ul5 ! 13!l5 ro! 19u
zo.d.cvooÍm'dd.9 v.^ 9 ror l2u. '. dè:ome,nàà.den

Tol.41 90 90 - Ambachtstraat I - Blankenbergo

\
'irt

Tuinmcub€len - Tuinhuisies en:...



HULPKÀS VOOR WERKT,OOSHEIDSUITKERTNCEN

De burelen van de Hulpkas voor
Werkloosheidsuitkeringen zullen op
28 april 1988 overgebracht worden naar

HOEFIJZERLAAN 25

SOOO BRUC,GE.

Het telefoonnummer blijft onveran-
derd : 050/33.63.98 en o5ol34.15.89.

De diensten van de Hulpkas zul1en door
deze verhuis niet toeganke.li]k Tiln
op rdoensdag 27 en donderdag 28
aprif 1988. Voortaan zal dit kantoor
iedere derde woensdagnamiddàg van de
maand gesloten zijn.

ÀÀN ÀLLE VARKENSHOUDERS

Het is verboden fok- en mestvarkens
te vervoeren, van de bedlijven af te
voeren of te aanvaarden, irrlien ze
op het bedrijf van oorsprolg niet vóor-
zien werde[ van een oorring die voldoet
aan dè modaliteiten bepaald door de
dienst Diergeneeskundige i-nspectie.

Àrtikel 4 en artikel 5 leggen aen de
erkende verLonden voor Dierenziekten-
bestrijdirq de verplichting op in te
staan voor de aankoop en de distributie
van deze identifi-catieoormelken.
De uitreiking van deze oorringen
gebeurde op 11 april ten gemeentehuize.
Doch diegenen die zich op 1l april
niet voorzien hebben van deze iden-
tificatieoormerken dienen zich
onverwijld in verbirding te stellen
met de Dierengeneeskurdige Inspectie.
Dr. G. Carlier - lkijnstraat 6 te
8000 BRUGGE. Te1 : o5o/33.77.95.

BESTRI.IDING VÀN DE MUSKUSRAT

y=9!!99:geu j!!e:g==:gillgelIg

De bestrijding van de muskuslat wordt
wettelijk gereglemeoteerd bij art. 1,
5 en 47 - 50 van het K.B. ven 19
noveílber 1987 betrefferde Ce bestrijding
van voor planten en plantaardige
produkten schadeli jke orgànismen.
Hierbij wordt bepaald dat iedere
verantrdcordelijke - eigenaar, huulder.
gebruiker, publiek- of Privaat-
rechterlijke persoon - verPlicht is de
mrskusratten te bestrijden op zijn
goederen en de officiëIe muskusràt-
vànger van de stàat behulpzaèm Ee zijn
wanneer deze een uitroeiingscampagne
organiseert. Hierbij moet iedere
eigenaar, huulder en gebruiker ieder
vangmateriaal met inbegrip van chemische
bestri.jdingsmiddelen niet aLleen
toelaten op zijn gronden, doch moet
tevens bi"j de plaats-ing en het toezicht
erop behulpzaam zijn.
Praktisch betekent dit dat de Staat,
de VIààflse cemeenschap, de provincie,
gemeente, polder- of v,ratering en de
particulieren ieder op ziln water-
lopen, vj.jvers, drj.nkputten enz.
zorgen voor de muskusratbestrijd ing.
Ten einde de bestrijding zo efficiént
mogelijk uit te voeren wordt de
bestrijding gecoördineerd door de
Dienst voor Planteribescherming van het
Ilinisterie van Lardbouir. De officiëIe
muskusratvanger bewerkt systematisch
gemeente per gemeente en vraagt dan
de mede\rerking van deze gemeente en
van de polder. De provincie
subsi.dieert de gemeenten/polders voor
het uitvoeren van de bestrijding op de
onbevaarbare waterlopen van 2de
categorie. De palticrrli.eren, gemeeo-
ten en Eblders moeten nj.et afi/achten
tot wanneer de officiëIe muskusràt-
vanger ter plaatse \4rerkt. Deze
persoon kan niet overal qelijktijdig
werken.

De Hoofdveldwachter
,i. Decloedt

1\"ee jonge moeders
reizen in dezelfde
treincouÉ.
De ene is blank,de
andere zwart. Orlr

0 Bes tr i Ílllgsmidde 1en

voor de bestrijding van de muskusrat
kan men gebruik màken van diverse
typen mecha.nisch vanqmateriaal :
fuiken en klemmen.

vier uur tÉginnen beide vrouwen hun
baby's de borst te geven.
Roept de blanke baby : "Ik wi1 ook
chocolademelk !".
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KleÍrmen zi tn tè kooo rn de handel;
fuiken daaíenteqen Ào"t men zelf Íràken
uit nertsdraad. Deze draad is te koop
in diverse ij zeriÉrenlrinkels . De
diemeter van de fuiken kan men aanpas-
sen aan de lokale omstandigheden
(Íraterniveau) . Regelmatig steft
men vàst dat bepaaLde personen het
mechanisch vangmateriaal stelen van
de offlciële muskusratvanger, van de
gemeenten, polder of van wettelijk door
de polder of gemeente aangestelde privàte
personen. Dergelijke feiten zijn alleen
maar af te keuren en de overtreders
zullen i.rettelijk vervolgd worden bij
vaststelling van een overtreding. Wij
rekenen op Uw r:espect voor andermans
èigendom en Uw solidaire medewerking.
Iedere verantwoordelijke is zelfs
irettelijk verplicht toezicht uit te
oefenen op mogelijke diefstal
wanneer vangmateriaal op zijn grorden
wordt uitgelegd.
Voor de bestrijding van de muskusrat
kan men ook gebruik maken van chemische
middelen-De giftlge lokazen die thans
gebruiksklaar in de handef kunnen
aangekocht worden zijn mlnder attractief
voor de muskusrat waardoor de bestrijdinq
onregelmatig kan zijn. Er woldt nog
verder onderzoek uitgevoerd naar goede
industriële lokazen. De beste bestrij-
dingsresultaten worden bekomen door
injecteren van I cc of m1 Caid (bevat
2,5 g/1 chloorfacuon) in Í/ortelen.
Het klaarmaken van de giftige lokazen
gebeurt op volgende \n/ijze :

Deze giftige lokazen worden uitgelegd
op de plaatsen langsíraar muskusratten
zich verplaatsen. Het aantal uit te
leggen giftige lokazen is in functie
van het aantal aanwezige muskusratten.
Tn maart en april bestaat een populatie
uit 2 ouderdieren en gemiddefd 7 jongen;
in mei en juni uj.t 2 ouderdieren en
2 rnorpen van 7 jongen; in juli, awustus
en september uit 2 ouderdieren en uit
de jongste I tot 2 lrorpen van e1k 7
jongen. De jongen van de eerste worp
leven van juli tot septeÍnber meestal
reeds onafhankelijk van de or.rders. Eén
gittig Lokees is voldoende om één
muskusrat te doden; één muskusrat kan
echrer meerdere saukken opeten.

Giftige lokazen worden optimaal gebruikt
vanaf half april tot half september
wanneer de muskusrat in faÍnilleverband
1eeft. Geen giftige lokazen gebruiken
in perioden met onregelmatige water-
stanC. Herbehandel ing Íret gíErige,
fokazen is meestal nodig wanneer éèn
of L!re- Lorpen jongon àanweziq z1Jn.

.l-

Leg alleen gif+ige 1okàz-n op de verse
sporen van muskusràLten. AIs verse
sporen kunnen vermefd worden :

uitwerp\seIen, voedselplaatsen,
loop- en zwemwegels, in- en uitgangen
van de holen- wortelen zijn het
veiligste lokaas dat bovendien
voldoende attractief is voor de
muskusrat. Caïd kan door iedere
particulier gekocht {orden bij een
erkende verkoper voor bestri jdings-
mlddelen.

1q-s]=tr:girqi! 
=e!s!!

Vanaf half februari tot einde maart
is de paringstijd voor de muskusrat.
Dan vestigen deze dleren zich per
paal in een eigen territoriuTl. De

in- en uitgangen van hun holen worden
druk bezwommen en zijn duidelijk
zichtbaal zodat de woonplaatsen
kunnen opgespoord worden. Controleer
de aanwezigheid van muskusratteó
begin april op Uw vijvers, drinkputteí
en \^raterlopen fangs Uw gronden. Wan-
neer U tot oogeveer 20 april de
2 ouderpareo van muskusratten kunt
doden hebt U evenveel resultaat
bereikt als U vanaf september de
2 ouderpàren en hun 20 jonged hebt
gedood, Het is eenvoudige., E.,,ial'-
kelijker en goedkoper begin aPril
2 ouderdieren te doden. wanneer
iedereen een kleine inspanning doet
tegen geringe kosten kan een zeer goed
resultaat bekomen worden, zodat in het
najaar en in de Írinter minder klachten
in verband met de aanwezigheid vàn
muskusratten zijn.
Wij rekeden op Uw medewerking.

Dr. ir- van Melckebeke J.

t"r"!"t"I":"T"*"9"5. :

In samenwerking met de Nleuwe
Polder van BlankerÈerge ze1 het
gemeentebestuur van zuienkerke vanaf
april de muskusrat intens bestrijden
met giftig Iokaaas (fiortelen en
Caïd) ,

Particufieren die last hebben van
muskusratten mogen eveneens de
bestrijding verrichten met giftig
.Iokàas. CeTIen er voor de verdeling
van het verqif Caïd een erkenning
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nodiq is, kàn het gemeentebestuur dit
verqif niet verdefen aen particulieren.
I,,]el kunnen de geïnteresseerden hèt
vergif Caid in kleine hoeveelheden
kopen bij erkende verdelers. Voor onze
streek zijn dat :

- Allemeesch Roqer, Doefhofstraat 10,
zuienkerke. tel : 4f.31.45

- Provoost Gilbèrt. Àssestraat 4,
Zuienkerke, tel : 41.39.92

- Stroo wi11y, Blauwe Torenstraat 42,
Brugge, te1 : 31,05.01

- Verhelst Dirk, oostendse steenireg 42,
Zuienkerke, tel : 31.47.56

Er is een afstempeling van de wandef-
boekjes met de unieke Meetkerkse
Moerenstempel in het Iokaal. Er
!',orden onderrreg gràtis verfris-
singen (e1 naar gelang de afstand)
aan de wandefaars aangeboden. Verder
worden de deelnemers vennènd met een
stukje ongeschonden natuur, waar de
tijd lijkt stil te staan.

voor groepen vanaf 20 deelnemers
zijn er speciale mooie groeps-
troffeeën voorzien.

Maar U las het aI in het begin
van dit artikel dat het de bedoe-
ling vèn de sportraad is oÍn ook de
joggers een kàns te geven om het
prachtige natuurgebied der Moeren op
hun sportieve manier beter te leren
kennen. Àan een rustig tempo \,íordt
in groep een kleine f0 km afgelegd
onder leiding van een bevoegde
turnlerares, rnet nane Nadine
Van Renterghem. De start van deze
jogging is om 14u30 in het
Meetkerkse sportcomplex. De deeLname-
prijs Hraagt 60 frank en er is
eveneens voor alle deelnemers onderweg
een verfrissing voorzien. Bij àan-
komst ligt ook voor de lopers een
aardenken k1aar. Tevens telt de
deefname mee voor de groepstrofÍeeën
die uj-tgereikt worden ter gelegenheld
van deze Moerentocht.

Inlichtingen zijn te verkrijgen bij :

- Jonckheere Gilbert, Dullemolen-
straàt 1, te1 : 41.41.35

- coethals Franky, I',eetkerkestràat 6,
teI :41.81.87.

Ter gelegenheid van deze flde
Moerentocht op zordag I nei befichten
wij even de Moere vàn Meetkerke.

De Moere van Meetkerke is een gebied
van ongeveer 570 bà dat in de
Middeleeulren uitgeveend werd - Het
is gelegen deels op het grondgebied
Meetkerke en deels op sint-Andrles,
Houtave en Vàrseneie. Na de turf-
ontginning bleef er een uitgestrekte
watervfakte over.

De Moeren wetden in het begin van
de 17dè eeuw drooggelegd- Tn 1622
kregen enkele groot-grondLÉzitters
de toelating van de centràle regert ng
om hr.m eigendommen te verenigen en
er een zelfstandige watering vàn te

Hiernaast zlet
U een afbeel-
ding van de
13de
kerk van
kerke, herboul{td
in 1651. Deze
kerk is één
van de vele
bezienswàardig-
heden op deze
Moerentocht.

Bij deze I1de Meetkerkse Moerentocht
trekken de grotere afstènden - 20 en
30 km - opnieuvre door het unieke
Waggebraterbosje te Brugge. Behalve
de 20 en de 30 km kan er ook een
àfstand van 10 km afgelegd worden. Naast
de wandelaars wil de sportraad ook de
joggers opnieu!í nààr het mooie, landeliike
Meetkerke tlekken, waar in het sport-
comPlex in de Oude Weg. rechtover de
kelk, een gezellige sfeer zal heersen.
Na deze gezonde gezinswandeling kan men

daar trouwens lekker verpozen met een
fris biertje en een fekker broodie-

De inschrj-jvingen voor deze wèndeltocht
kunnen vanaf 9u30 gescbieden in het
sportcompfex te Meetkerke. De pÍijs is
vastgesteld op 40 frank vcor de kinderen
tot 12 jaar; op 40 frank voor ideleen
boven de 12 jaar zonder aàndenken; op
60 frank voor iedereën boven de 12
jaar met aardenken. De start van zowel
10, 20 of 30 km is individueel.

5.



maken, onafhankelijk van de
" Blancke.]r.ergsche Wateringhe"

Oír de gronden droog te leggen \rerd
rondom een diik opgeworpen en vanuit
een hoofdsloot maalde men bij middel
van twee molens het water over in de
Blankenbergse Vaar.t. Deze dijk kan
Ínen nu ncg steeds op verscheidene
plàatsen terugvinden. De grote,
oorspronkeli jke houten poldermolen
rrerd in I81I door een stenen molen
vervangen. Deze mo1en, gelegen
langs de Biezenstraat, bestaat nog steds
en is vanuit verschillende gezichts-
hoeken te zien tijdens de Moerentocht.
De "Kleine Molen" werd reeds in 1868
gesloopt en vervangen door een elek-
trische centrifuqaalpomp die ncg steds
dienst doet voor de beÍna1ing.

De Wàtering of de Polder van de Moere
van Meetkerke werd bij KB van 28 maart
1972 opgegeven en terug verenigd met
de Polder van Blankenberge.

De Meetkerkse Moere behoort tot de
faàgstgelegen landbouvrgronden. Wegens
de hoge waterstarxl heeft men bijnà
uitsluitend te maken met grasland en
hooilanden. Deze drassige weiden
oefenen het hele jaar door een zeer
grote aantrekkingskracht uit op
diverse soorteo watervogels : kiv-iet,
wilde eend. iíatersnippen, reigers, enz.
Drt al Les bezorgt de Moere haar ergen
specifieke fauna en flora.
Halverwege de Moerstraat leidt een weg,
"De Stekkedreef", naar een plaats waar
vroeger eenden gevangen werden. Deze
'rEëndekooi" ligt in een stukje natuur-
gebied die enig is voor de streek.
Dit prachtige datuurgebied alleen a1
is de moeite meer dan waard om mee
te wardelen of te lopen ln de
Moerentocht íngericht door de sportraad
met medewerking van het gemeentebestuur !

DE 1OO KM VÀN I4ÀNDETCLUB KOEKELÀRE

En hier volgt noq meer god nieuws
VOOr de rrar'lde1aars.

ÀIs enige nachteliike tocht, met sterke
buitenlandse deelnane, doet de I00 km
van Wandelclub Koekelare opnieuw onze
gemeente aan en dit in de nacht van
vrijdag 6 op zaterdag 7 mei a,s.. De
sportzaal in Zuienkerke is het verste
punt van de omloop waar gerust, verzorgd
en de inwendige nens versterkt wordt !

o.

Ook in het sportcentrum te Meetkerke is
een halte voorzien,

De inrichters uit Koekelare dankten op
hun persconferentie - bijgewoond door
onze schepen van Sport q, Cuypers - de
gemeente Zuienkerke voor de sportieve
medewerking en veiklaarden de meest
dadelijke medewerking te hebben ontvangen
van het verre Zuienkerke. De voorzitter
van Wandelclub Koekefare belooÉde op
B mel een deefname van 50 Í{andelaars aan
de Meetkerkse Moerentocht.

De sportschepen van onze geneente nam
vorig jaar deel aan de zomerrdandeltocht te
Koekeldre, sa,nen met een dÉ.Legdt.Le
van de Sportraad. Vofqens de heer
Cuypers is het een prachtige oÍn1oop door
bossen, dreven en gemeentelijk park.
Drt jaàr schrijft Zurenkerke opnreuw in;
oadere berichtgev.ing volgt.

VAKÀI']II EGENOEGENS

Op de Ilde Meetkerkse Moerentocht van
zondag 8 mei, za1 ook Vakantiegenoegens
aanwezig zijn. Er wordt qezamenlijk
gestart om 14 uur voor de I0 km. Voor
de liefhebbers van jogging : er r@rdt om
14u30 gestart in groep.

Iedere vrijdàg kunt U
noegens zweflnen in het
WEnduine en dit vàn 19

met Vakantiege-
zwemlcad te
tot 20 uur.

-\'r.) 30 april en I mei stapt Vakantie-
genoegens mee in groep in de 19de
internationale tweedaagse voettocht
van Blankenberge (zie enkele bfadzijden
verder in dit Polderkràntje voor meer
informatie). De groepstart voor de
24 km is om 10 uur op de Crote Markt
te Blankenberge..

op 11 juni is er dan de Jaarli]kse boot-
reis. Dit jààr' gààn we nèdr Huizingen

Maak die datum nu reeds vrij.



Wat kan een mens nog meer

verlangen ?

EEN VLOT KÀPSEL

&

EEN BRUINE TINT

AAN BETAALBARE PRIJZEN !

Waarheen ?

SPIRELLO UNISEX
KAPSALON + ZONNEBANK

Oostendse Steenweg 32

8411 Mee tkerke-Zui enkerke
TeI : 05O/31.61.66

Kàntoor
Sint-Pieters
Bl ànkani.rrqse
Steenweq 1C2

aooo tsR !G$e

.s{.-ry
q€$'' z

p.v.B.A. BouwMAr.^,or.* GILBERT DESIMPEL

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

41 43 07

BOUWVATERIA-EN . BETON . MORTEL
ETEFNIT- GYPBOC . DUROX KOMMIK - BOIVARBBE . MARLUX

GEVELSTENEN . VLOER- EN WANDTEGELS - TERMSDALLEN

iurruae,lrlec - oNDERHouD

VANLOO MAFIC
Nieurre Steenreq 38 A
( naast café Lettenburg )
8411 zui enkerkc
TEL I O5O / 41.43.7'!

Nu ook ièdera zaterdèg en
zondag van 9 tot 12 uur open

Verkoop vàn à1Ie tulnplantèn
speciaal. voor de kus ts trèek

F. Desoete
mes tkuikens met
exLrà bred è
bors ten
te koop vanaf
4 weken

Ooslendesleënweq 75
84ll Houlave-Zuienkerke
a o50/ts1.§4 A3



Ook als u geen klant bent,
lrcbtu in 20 minuten

uurlening op zak.
Geeítoe dat het snel gaat. Zeer sneL.

Dat komr omdat het Gemeentekediet alle poespas achterwege
laat. Er u'orden u maar enkele gegevens gevraagd, in een ont-
spannen gesprek,r,ervan hinderli;ke ogen en oren. Minderdan
20 minuten later ligt uw geldop tól.Klant --
ofgeen klant, dat maakt geen rerschil.

En zo rerrast als u bent door het
gezellige onthaal, zo verrast zult u op-
Irken ian het tarieIlvie Ieent bt
het Gemeentekrediet om zijn
woning in te richten, zit onder het
goede dak. Krjk op de tabel, in een
oogopslag ziet u hoe voordeligon:e
rente!,o€t is.

Kom eens liogs in een agentschap
van het Gemeentekediet Èn ontdek
hoe simpel het is om veel geld re
besparen op urvu oninginrichting.

F! :, ïr',i:liii Jlit:":i"'""'

NIund.nJlis. ilb.tahngen

16 5 417

4.063

5.191

6.?82

8.137

42 7 ló6

18 I 8618

101.000

151.000

226.000

301.000

UW ACENT VOOR ZUIENKÉRKE . DUDZELE - RAAJSKAPELLE

I,VESTKAPELLE. HOEKE

HUBERI BONTE

llee Eke rkes t raat l4
8 4I I zuienkerke
Te1. 050/ 4L 28 06

I,lestkapelse Steenweg 27
8 380
Tel.

Dudz e Ie
0501 59 99 63



Het in gans de provincie gekende
mini-voetbaltornooi, ingericht door
Edes-Sportiva Heist, de Sportraad en
het gemeentebestuur. lrordt ingèricht

VOETBÀLTORNOOI TE IVIEETKERKE Zltdagen : iedere maardàg- en donder-
dEgavona van 18u30 tot 20 uur.
De voornaamste voorwaarden om te kr.rnnen
kopen zijn : de vastgestelde inkoÍnens-
grenzen niet overschrijden en geen
wonÍng in eigendom hebben. De
aankoop kan gefinancierd lrorden door een
sociale lening bij de Nationàle
Landmaatschappi j (renteïoet vanaf
5,5 % naargetèng het inkomen).

op zaterdag L€rn zondag 19 juni 1988.

Zestien ploegen, afkomstig uit Oostënde,
De Panne, Bl ankenberge. Knokke en
Brugge "sjotten" er op 1os van zater-
dagmorgen 9 uur tot zondagavond.

Op zondag 19 juni, in de narnlddag, spefen
4 zuienkerkse ploegen een schifting en
finale.
Veel supporters worden verwacht. Een
groter modderbad dan vorig jaar kan het
alfeszins niet worden.

De zuienkerkse veràntwoordelljken vàn
de wijkploegen worden hierbij opgeroepen
nu reeds contact met elkaar te nemen
en de ploegen te vormen.

In ons volgend Polderkrantje feest L)

hoe a11es verlopen is.

H- Cuypers

AÀNKOOP VÀN KLEINE LANDEIGENDOTNEN

Personen die belangstelling hebben
voor de gè499p van kleine landeigen-
dornen kunnen zich laten inschriJVen
op de wachtlijst van kandidaat-aankopers
voor één of meerdere bouLplaatsen. Deze
zijn gelegen te :

- ÀÀRTRUKE (voorzien verkoopbaarheid :

najaar 1987)
- oEDELEM (voorz. \,,-rkoopb. : najaar 1988)
- OOSTKÀMP (vocr-. verkoopb. I najaar 1989)
- KNOKKE-HE]ST/] "SKÀPELLE (voorz.

verkoopb. : I -J9)
- LISSEh'EGE (roorz. verkoopb. : 1990)
- BRUGGE (SIIII-KRUIS) (voorz, verkoopb. :

1991)
en MOERKERKE (voorz. ver-

nog nader te bèpa1en).

Illij vrillen er nogmaafs tI,r aandacht op
vestigen dat in de glascontainers
ENKEL EN ÀLLEEN MÀÀR GLÀS mag lngegooid
worden. Dlt wil zeggen dat de
volgende pr.oduktien daar NIET in mogen :

huishoudelijk àfva]. porcelein, gleis,
tassen, borden, bolsflèssen, neonbuizen,
spuitbussen. plastiekflessen, zj.eken-
huisafval met onder meer injectie-
naalden en medicijnen, aarde, stopsefs,
]àmpen, blikjes, stenen, .....
Gelieve hiermee dringend rekening te
houden ! ! !

SELECTIEIE OPHÀLING

NOODROEP OM BETERE

VÀN ÀFVÀLGLÀS

I«ÀLITEIT !

BIOED GE\EN : EEN LEVEN REDDEN

U kan schriftelijk of telefonisch con-
tact opnemen op het secretàriaat van
de:
GEhESTELIJKE LÀNDMÀÀ?SCHÀPPIJ "HAÀRD
EN KOUTER'
Populierendreef 23
8320 BRUGGE 4
TEL : 050/36.15.84

Tijdens het jaarlijks souper van de
bloedgevers van f2 Ínaart j]. werden
weerom een aantal mensen gefàuwerd
oíll{i1le van hun talrijke bloedEiften.
Naar jaarlijkse traditie publiceren
wij hier hun nanen en de data waarop
U (ook) bloed kunt geven. Maar
eerst de nàmen :

Kregen een erkenteli jkheldsdiploma

I99r 9-!l919tl!9!-i
- BULTJNCK Romain, Nleuwe SteennsE 98

- BULT/NCK Rony, Nieuwe Steenweg 98

- CYS Freddy, Lindenhof 20
DE BRÀLI.IERE Lisette, Nieuwe g1"e6,eg 34
DELIÀECIGR Suzanne, Nieuwe Steenweg 102
DEPLÀNCKE Nicole, Bommelstriaat 4
DEVISCH christine, Blankenbergse

Dijk 95, Blankenberge
- JANSSENS Bart, Brieversweg 45, Sint-

Kruis
- LOTTEFIER i4ireille, Blankenbergse

Diik 83, Blankenberge
- lvlÀENHOUT Brigitte, Zeebruggelaan 27,

Blankenberge

1.



De àanklezigen op hel saupel: van dè bloeCqevers. De iree§i:en onder hen
werden gédekoreerd om"ríl1e vafl een bepàald aàntal bio@iften.

- MÀLSTÀF Simona, Groenestraat 9

- MEYNS clara, Vagewurstraat 17

- NIVÍLI E Edwig, Nieu$re steenweg 6l
- PÀEPE Maria, westernierÍr$,eg 85,

Varsenare
- VÀN EEGHEM Àrno1d, Frans Feverystraat 13,

Blenkenberge
- VÀN V@REN Michel, Blankenbergse

Steemeg 1?
- I,íYBO À.thur, NieuÀe SteenNeg 89 À

Kregen een bronzen leqpeaning
Y9eL2s=bleglgÈ!!9!_:-
- BÀRREMÀECKER }laria, Lissewegestraat 32,

Blankenberge
- DE CLERCK cécile, Nieurre Steenweg 85
- DECRÀENE Dina, Statj.esteenweg I-0

- VÀNDEVEIDE Àndrea, Hogelieg 4, Varsenare
- VERHELST Linda, Herfstlean 14, Bruqge

Kregen een Ínedai11e lnet bronzen
kenteken voor 40 bloedqiften

- DÀENEKINI willy, Pastoriestraat 8

- HERMÀN Jacgues, Bëukenlaan 162,
Sint-r.ruis

- HLIYS Tasia, Voorhavenlaan 217,
oostende

- JONCKHEERE Gilbert, Dullemolenstraat I
- LÀPoRTE Parrl, zinde!.dreef 2,

Blankenberge
- VAN HOIJCKE DaniëI, Elizabethlaan 135,

Knokke
VÀN HoVE Marie-L,ouise, Brugse Steenweg 28
VANDoORNE Julia, Nieuwe Steenweg 96
VANHÀECIG Lutgàrde, Nieuwe steenweg 33

8.

o Kregen een medaille Ínet zilveren
kenteken voor 60 bloedoi-ften

- MYLLE Rosa, Nieu{e Steenweg 118
- SWAENEPoEL Wilfried, Lissewege-

straat 32, Blankenberge
- VÀN DÀMME ilèroÍne, DldzelesteeíMq 682,

Dudzele

Bèdènking voor het bereiken ven de
.Ieeftiidsqrens

- TOGGHE C!'rlUe, Kapellestraat 38

tw bloed kan het leven van e.r,
ÍnedeÍnens redden. Dus kom ook bij de
vriendenkring van de bloedgevers. Dit
kan aI vanaf 18 jaàr. wie minstens
I keer per jaar bloed geeft, wordt
uitgenodigd naar het jaail-ijks souper.
On lid te worden hoeft u enkel de
volgende naal dat het bloedgeven
is nèàr de gemeenteschool van zuíen-
kerke te gaan, Hier zijn de data voor
dit jaar :

- dinsdèg 2I juni van 16 tot 20 uur
- donderdag 29 septefiiber van 16 tot

20 uur
- dinsdag 27 december van 16 tot 20 uur

Bll iedere bloedgllte knjgt U een
geschenkje.



DE LEXXESBEK Drl ft'è9 1O
8411 NIEUIII4UNSTER

( ZUIENl(ERKE )
TEL I o5O/41.12.18
( tussèn lJ.ndulnc cn
Dè HààN,

Rudy Dc,ncul.m.è5ter
spèciàl1t.1t vàn krccft

G.selekte.rdc }Jf rntààrt
Speclàtítelt vàn

zut.nkèrksc ta.rt
P.nnckoètcn - wrfel6 -

boerebrood
Íl ndè!5p.l.n - lrndellikc

èn bosrr. Jt. ohgcvlng

^l 
lc fccst.Il lxhèd.n tot

80 per6oncn

UITBÀTER

RESTAURÀNT

TE^-800M

LUSTTUlN

TEESTZ^^L

dameskapsalon

GIDÏTCO
de decker chantal
kerkstraat 1B - 841 1

teleÍoon 050/41 84
zuienkeke

14

PLANT ITJN EUS

Wellicht hebt U er
de BRT-televisie :

de afgelopen maànden over horen spreken of het gezien op
de actie "P1ant een bos".

Onze gemeente Zuienkerke heeft 100 bomen gekocht die zullen geplènt worden
in bet próvinciaal bos van West-Vfaanderen. Zo heeft ook onze gemeente
zijn "boompj e"- bijgediègen tot een groener België.
Maar er werden ook in onze eigen gemeente bomen geplant. De leerlingen van
het vierde leeijaèr van de geÍneentelijke làgere school hebben in de oígeving
van hun school (Nieuwe Steenweg 37 À), op donderdag 31 Ínaart een aantal bomen
(nou ja, boo$pjes ) geplant. De foto ondelaan toont U de mitieubekrlste
kinderen aan het werk. Helemaal links ziet U hun onderwijzer de heer
Carfos Verscheule; rechts staan de schepenen Henri Culpers en Julien De Vlieghe.

(f
J.



Ft\íP#
LEN Í NGE N

SPÀARBANK

voor al tw financiéle

NlCOLE PRIEM

l4eetkerkestrèat 14 À

ZUIgNKERKE

KREDIETEN

verrlchtingen:

rEL : O5O/41.55.90

@ =n.rt "..

zoFsènloos :rulnls

v^N HEYSTE A.V. A.^.
N1€uupoortB.st..ntèg 591

8/too ooslENDE

TEL : O59/7O.30.97

lndustriepark- Drong€n 26

9810 GENT

UIT SYMPATHIE

bar
upstairs

Oostendest.enweg 56
841T MEETKERKÉ

6 050 / 318 355

oPI[ ll!!m lftl0 rairl 20 uuÍ

$rliDÀ0 I DolillRDÀG 0ltll viMl ll u!í

lcl{0tI Gtst0l

BÀR 'UPSTÀIRS' IS EN OOK YOOR UW PARTY'S



ZOEKERTJE _ DRINGNND GEIRÀÀGD

vzw radio DOLFfJN gaat op zoek nea!
een nieuwe plaats om zj.jn uitzendingen
de lucht i.n te sturen. Í^li.e kan hen
helpen ?

- Eventueel een stuk grond of een huis;
- voorkeur van de l-iggj.ng : grond-

gebied Zuienkerke;
- hogelijkheid aansluiting van

elektriciteit en water;
- liqgi.ng moet gemaakelijk bereik-
..baar zijn voor iedereen;
- Vzw radio DOLFUN is bereid a1le

onkosten + een maandelijkse of
jaarlijkse huur te betalen.

Iiie is geÍnteresseerd kàn be11en op
bet nummer , 54.66.46.
of na 18 uur : 41.21.03.
Of U kan zich !,renden bij Cools Wim,
Nieuwe steenweg 136 te zuienkerke.

r1.11,11.-ÀKT]E 1987

zopàs is de rekening van de 11.11.1L.-
àktie 1987 bekendgemaakt, De campagne
is èen zeer groot succes geworden.

In Zuienkerke werd een recordbedrag
opgehaald van 48.785 frank. Via
deze tieg wordt iedere gever hartelijk
bedankt.

G. Klndt

E\,EMIJES LACHEN

op vrijdag 25 maart 1L. !,rerd adjudant
Grstaaf C€uens, kornrnardant van de
rijksr^'achtbrigàde van BLankenberge,
waaronder ook Zuienkerke resorteert,
gehuldigd op het gemeentehuis ven
zuienkerke. Hij heeft nanel.j.jk de
pensioengerechtigde leeftijd bereikt.
op bijgaande foto ziet U in het mid-
den dè burgemeester De -Vu.eghere met
links Heer Geuens. Rechts ziet
U de heer Philippè De Laere die sedert
11 ap!:il de opvolger is ven de heer.
Geuens,

Herman.
Nero,

- Dèt is die Griek die bij je vroulr zit,
!

SINI-BÀRTIIOTOMEUS- ZÀNGKOOR
NfEU!'ÍMUNSTER

Dat NieuwrNnster - deelgeÍÍeente van
croot-Zuienkerke - een dorp is dat voort-
durend in expansie Ieeft, wordt bewezen
door de talrijke evenenenten dj.e er
doorheen het jaar p1aàtsvinden, en door
de vaste rdaarden die het dorpsleven struk-
tuur geven.

De kern is de intense patochiale wetking
steuneÍlC op de inzet van de dorp§school
en de vele plaatselijke vetenigingen. Het
sint-Bartholomeijs-zangkoor neemt hierbij
een niet onbelàngrijke Plaats in.

- Ik ga naar de avondschcol, zegt
Daar leer ik wie Àrchimedes is
Napofeon, enz.

- En weet je ook wie Karipedes is
- Nee.. .

HET
UIT

ÀFSCHEID VAN
@UENS

RIJKS!iÀCIIIÀDJUDÀNT

.rl,lt!.



Het koor startte schoorvoetend twaalf
jaar geleden onder impuls van de leer-
krachten van de dorpsschool. die met
de schoolkinderen op een eenvortdige,
doch gepàste wijze de traditionele
kerkeli jke feesten opluistërden.
Eens de dorpsschool ontgroeid, bleven
vele leerlingen trouw aan dit koortje.
Hier e:r daan liet zelfs een vof!{assene
zijn stem horen. Tijdgebrek en onvol-
doende Írmzikale basiskennis noopten
de leerkrachten ertoe op zoek te gaan
naar een dirigent. L. Pevenage beet
de spits af en leidde het koor van
1978 tot 1980 over traditionele één-
stemmige liederen naar het zingen van
twee- en meerster0,Tige liederen. De
goede resultaten zetten èndere
dorpelingen ertoe aan zich bij het
koorgebeulen aan te sluiten. In 1981
werd À. Verhaeghe bereid gevonden de
muzikale verantwoordelijkheid over te
nemen van de eerste dirigent die,
wegens omstandigheden van professionele
aard, niet langer zijn talenten àan
het prille koor kon wijden. À. Verhaeghe
stàrtte rond Pasen '81 Ínet een koor
dat toen oDgeveer 1/10 van de Nieuw-
íunsterse bevofking een leden telde.
Dànk zij haar onbaatzuchtige inzet,
geduId en, rulme Fuzikale kennis
\,rerden de prestaties van het koor nog
hoger opgetrokken. Toonjuistheid,
stemvorming en èfwerking waren efementen
die de koorleden zich meer en meer
eigen maakten. In het genre
bewandelde zij met de religieuze
gezangen, hanteerbaar vclor jong en oud,
de gulden middenweg.

De veranderde gezinssituatie van
mevrouw À. verhaeghe en haar groeiende
betrokkenheid in haar eigen parochie
(Sint-Kruis) lieten haar in december
van 1987 overwegen en besluiten om de
dirigeerstok over te geven in de sterke
en dynamische hand van Jef Van de Casteele.
zo stapte hij, met zijn enorme bagage
aan pràktische en theoretische muzikale
kennis het tiende levensjaar vèn het
Sint-Bartholomeiis-zangkoor binnen.
Hij neemt Ínet gretige handen de uitda-
ging aan om het koor, niettege.staande
het reeds vele nalen geprezen niveàu,
nog verder de hoogte in te stuien.
Een intens koorleven sterDt op een
boeiende en groeiende interàktie tussen
dirigent en koorleden waarbij deze
laatsten vooral de ruggegraat vormen
en de representatie zijn naar de
parochie toe. Met de koorleden veft
of staàt het koor.

,4,
,L .

In weerwif van omstandigheden zagen wij
het ledenaantal echter de làatste
jaren langzaam verminderen. Oorzàken
hiervoor dienen niet gezocht te worden
in de kwalitàtieve prestaties van het
koor, dàn wel in een aantal demo-
graÍjsche àspekten die het vereni-
gingsleven in een dorp kunnen Hreigen :
jongeren huren en verlaten het dorp,
jonge gezinnen breiden verder uit en
moeten hui inzet naar het parochiaaf
qebeuren noodqed*onqen beperken, ...
Momenteel telt het koor 29 zingende
1eden, wat op zich een niet-onaardig
aèntal is binnen een reeds beperkte
Ieefgemeenschap van een dorp. Ten
gevolge echter van hoger vermefde
aspekten is het evenwicht binnen.de
vierstenmigheid van het koor
enigsz.ins uit bàlàns geraakt. Het
koor dient dan ook dringend aangevuld
en versterkt te worden net nieuwe,
rTuzikale krachten wil het verder
verzorgde optredens blijven brengen.
I,llij zijn er echter van overtuigd dàt
er binnen Groot-zuienkerke heelkrat
mensen zijn Ínet zangtalent diè de
verholen behoefte voelen om in de
eerste plaats hrm stem te ]aten horaen
in een gebeuren dat klank en kl-eul
gèeft aan bet "groot"-dorpsleven, maar
die daarnaast ook het gemeenschaps-
leven, het soclàaI kontakt, als vo1-
waaidig element in het verenigings-
leven, zoeken. Doorgaans ontbreekt
hen net dat tikkeltje durf en zelf-
zekerheid om de stap te zetten. Nochtans
feert de ervaring ons dat, wie éénnraal
die vrij lage drempel overschreden
heeft, de genoegdoening van een
koorleven tiendubbel smaakt.

onze vraag wordt dan ook eenvoudig en
dujdelijker : heb je interesse om je
krDnen op lTluzikaal vlak ten dienste te
stelfen van het ( groot- ) parochi aal
leven; heb je behoefte om, naast het
zlngen ook de sfeer van een aangenaam
kreatief samenzijn op te snuiven, zet
dan dle kleine stap naar het Sint-
Bartholomeiis-zangkoor. Spreek
eventueel vrienden of kennissen aan.
Met twee lukt het je nog beter dan
alleen. of kom even vrijblijvend
poolshoogte nemen tijdens één van de
repetities. Wij ontvangen je met open
arnen I

Pràktische info :

- Het Sint-Barthofomeiis-zangkoor is
aangesloten bij het ÀNz ( Àlgemeen
Nederlands zangvelbond). Hierdoor
zijn o.a. het koor en de leden
individueel verzekerd tijdens de
repetities en opvoeringen en bij de



verplaatsingen van en naar het koora.
Bildrage van de leden bedraagt
50 frank per jaar.
De repetities gaan door elke
vrijdag van 19u30 tot 20u30 in
"IE Bommel'r. Doelhofstraat te
Nieu!,'Ínunster.
Voor jonqeren wordt het vijfde leer-
jaar als minimum leeftijd gesteld.
Naast religieuze gezangen worden nu
ook profane liederen in het reper-
toriurn opgenomen.
Kontaktpersoon : llark MAKELBERGE

Hoeksan 15
8411 zuienkerke

( Ni eukmunster )

'rEL I O50/ 41-.'72.25

Mark Makelberge
13 maart 1988

TI,IEEDÀÀGSE VOE'TTOCIIT VÀN BLÀNKENtsERGE

SOAPR]L-lIIIEI

op zaterdag 30 april en zondag l nrei
is er vool de 19de maal de internàtionale
T\,reedaagse Voettocht van Blankenber.ge.
slechter weer dan vorig jaar kan de
weermaker niet Íneer uit zijn nouw
schudden. Storm, hagef en rege. hadden
vooral de zondag de zon verdrongen.
l,let het gevolg dat de grote prondelmarkt
te Zuienkerke letterlijk werd wegge-
blazen.
Het kan bijna niet anders of 1n 1988
moet de zon van de partij zijn; de zon
moet Zuienkerke zegenen met een zalig
zoÍrer'\^,eertje. vooraf nu ze iD het
voorjaar reeds grondig verstek heeft

vertrekplèàts vàn de HandelLochr is
,70d1s telkenlare de GroLe Markt te
Blankenberge. Er kan dit jaàr gekozen
worden uit I0, 24 en 42 kn.
Er is vrije start vanaf B uur voor de
42 km en vanaf 10 uur voor de 24 km.
Je moet weliswaar voor 18 uur terug
zijn op de Grote Markt. De zaterdag
trekt de voettocht langs Lissewege,
Koolkerke en Dudzele; de zondag lJandelt
men door Wenduine, Nieuhlrunster, Houtave,
Meetkerke en zuienkerke.

Op zondag, vanaf 12 uur, wanneer de
wandelaars vàn de 24 en 42 km door de
Kerkstraat trekken, zullen zij kunnen
genieten van een versierd dorp, oude
ambàchten, het Kliekje in de huifkar
en muziek in de herbergen. Voor de
tweede keer is er ook een grote prondef-
markt. federeen dle zich geroepen
voelt iets te verkopen, kan dat mits

zich vooraf te laten inschrijven bij bet
gemeentebestuur van Zuienkerke
(rEL : 41.13-55).

Natuurlijk is deelnemen aan de voettocht
het belangrijkst. Deelnameprijs voor
2 dagen met penning (met een afbeelding
van de Si.nt-Àntoniuskerk vën Blènken-
berge) kost 120 frank bij voor-
inschrijving. De dag zelf betaalt U

f80 frank. Voor I dàq betaalt U

75 frank met originele sticker.
Voor iedereen is er grdtis bevoor-
rading d.i. ofwel een chocomefk,
ofwel een streekbier, ofi.ref een frisdrank.
en een !ers gebakken NoordTeevlsje.

Er wordt een oproep gdaan aan iedereen
in zuienkerke om mee te !',dndelen, ln
het bijzonder dan de tweede dag, warineer
de tocht doot Zuienkerke gaat. U kan
zich laten inschriiven ondèr de naam van
de "Sportraad zuienkerke", Voor
inlichtingen en kaarten kunt {J zoals
steeds terecht bij de leden van de orga-
nisatie.
Inschrijveo kàn ook ten geneerrtehui ze,
Kerkstraat 17 (TEL: 41.13.55).

Kère1 Langleven lrordt
100 jaar en krijgt
de burgemeester op
bezoek die hem een
oorkonde, een
medaille en vele
goede wensen komt

ovërhandigen.
- En wat zou )e jèzelÍ nog wensen, mijn-

heer Langfeven, vraagt de burgervader ?

- Ik zou graag Àids hebben, meneer,
- Wat zegt U, vraagt de burgemeester ver-

schrikt olidat hij denkt niet goed
gehoord te hebben.

- Tk zou graag Aids hebben, meneer, zegt
Kàre1 Lèngleven.

- Wàarom ?

- ondat ik heb gehoord dat je daar nog
zeven jaar mee kunt leven I

Patiënt : Tk schaam ne rrerkelijk over
mezelf, dokter. fk ben zo verlegen en
besluiteloos,
Psychiater : Maak je daar maar geen
zorgen over. Aarzeling en besluite-
loosheid impliceren tot op zekere hoogte
een scherp verstand. Zekerheid is het
voorrecht van idioten.
Patiënt : Bent U daar zeker van, dokter ?

Psychiater : Ja. ik ben er absoluut
zeker van I
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KOKKERELLEN IET POLDERKRÀNTJE'

Dit keer maken we een vissoePje van
staattvis met safraan.

Eenodigdheden : 1 kg staartvls
2,5 I visfurnet
150 gr chanPignons
safraandraadjes
pePr en zout
I botje kervel
I botje dragon
2 d1 room
4 eierdooi.ers

Bereiding : ,

Vang een staartvj's, haal de kop erief
en gool det zo vlug mogelijk weg,
dat ding is niet om aan te zien.
Reinig de vis en hék zijn stèà]'t in
kleine nootjes. vervolgens ga je de
karnpernoelie te lijf tot ze vertien-
voudiqd zijn; je zelfs vertwintig-
voudigd (dus fijntjes). De kervel en

de dragon laat je eenzelfde 1ot onder_
oàan. Intussen heb je de visfumet
iar de kook gebracht en de eierdooiers
met de room dooreën geklutst.
Drop de steàrtjes stukvis ( Pàrdon,
de stukies staartvis) in de kokende
visfume[, gooi er de charnplgnons bij,
breng op smàak met sefraandraadjes,
peper en zout, en dien deze hartige
heerlijkheid op Ínet de gèkl-utste
doolers en room en de fljngehakte
groene kruiden.
Smakelijk I

Indien u ons wil faten meegenieten van
een heerlijk gerecht, stuut dat alan

zo spoedig nogelijk naàr ons op. l{ij
pubLiceren dat dan. Ons ailres :

"Het Polderkrantje"
Kerikstraat I7

GEZINSSPOR1FEDERÀTIE B.G.J.G

U heeft natuurlijk aI allemaàl' gehoord
vàn Polderwind. Behà1ve surfen en andere
sportmogelijkheden kunt U er ook tennissen.
uet lidgeld Hraagt voor 1988 voor leden
van de bond vàÍl grote en jonge gezinnen
600 frànk. voor niet-leden : f.200 frank.
EIk lid ontvangt een Persoonlijke
lidkaart. Deze lidkaart maakt het
ftogetijk op vrije uren een baan af te
hur.en tegen 100 frènk Per uur.
Lid worden met het ganse gezin kan ook
tegen 1.350 frank Per jaar.

Het is mogelijk een baan af te huren
voor een ltekelijks vast uur. Dit
"abonnement" wordt tevens beschouvd a1s
gezinslidrnaatschaP. Kostpri.js tot einde
1988 voor vaste uren èn voor l-eden
van B.G.J.G. : voor het eerste uur :
2.500 frank en voor het tweede uul :

2.000 frenk. voor een derde uur : 1.000 fr.
Niet-leden van tenrdsclub Poldeí',ind
B.G.J.G. kunnen een terrein èfhuren
tegen 200 frank per uur.

Tijdens de grote vakantie (ju1i en
augnEtus) worden er tennislessen gegeven.
Ínformatie zowel voor lidgel'den a1s voor
cursussen kunt U krijqen bij :
Marcel Bloíme
Kerkstraat 353
8370 BLÀNKENBERGE

TEL : 050/41-.31.31

GÀSELWEST : SPECIÀLE V6RÍ,]ÀÀRDEN V@R

1988

De winter beLooft voordelig te i"orden
voor onze verwérmingsfactu.rr : milde
buitentemperatuur met daar bovénop nog

steeds dalende Prijzen voor gas en
elektriciteit betekeneo voor het huis-
houdeli jk budget een belangrilke Ínin-

Gasel!.res t, de intercorurunale die in onze
geheente j.nstaat voor de levering van
;i.;1,----. -- -... -: a - - , : . - . .- - '.' : - : ''ri:
cliëntele nog bijkomend: !'cardelen in
petto voor 1988.

Bij het installeren van elektrische. spaar-
kachels of elektrische vloerve!_warmug.

rat een verminderingspremie toegekend
van 10.000 frank (+ B.f.W. = 11.700 fr.)
op de aansluitingskosten bij nieuwbouw of op
dè wijzigingskosten van de L€staande
elekt;ische aanstuiting bij vernieui!'bouw '
Dit aanlccd is geldig gedurende het
ganse jaar.

8411 ZUIENKERI€

Leraar : Kan je je
iets ergers voor-
c r-r 16r À^n 66n
giraf met halspijn
Jantje: Ja, een
duizendpoot met
eksterogen.

- Studeren je kinderen nog ?

- Jan studeert filosofie, Peter leert
voor apo+heker en Bàrt Is in zijn
eerste jaar rechten.

- En ie vierde zoon ?

- öi.'".àÀËl t r-Èi "o"t to'h reíàld
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HÀNDEL rN:
zàaizaden, plantqoed,
bloembo 1 I èn;

mest- en sproeistoffeni
potgrond en turf;
broelkassen, 6erres, tunne1s
diverse tu l nqereed schappe n;

grasmachi nes, zl tmaaiers,
tuinfrezen, mo tocul toren,
bosmaàlers, ke ttl ngzagen;

dliinlk rnnrqnLternro
Blankenbergse Steenríeg 31

8411. ZUI ENKERKE

ÍEL I O5O / 47.42.63

barbecues ÍU/EBERrr '
een gans gamma tul nmèube I en;

tuinspelen: schommeL s, gl i jbanan t
hangmatten, basketbal l r
badminton, tràmpo1ine, goal;

ladders "SOLIDE" (met garantie);
eigen constructies op àanvraag;
land- en tu i nbouwtrak toren
+ mater i a1èn.

ElGEN NAVERKOOPDIENST

hooÍdverdeler

Al*u:,ssnr,l
GABAGE _ CAFROSSERIE _ SHELL STATION

CROMBEZ LAURENT
Verkoop van nieuwe en occasiewagens

BBUGSESTEENWEG 101 - 8410 WENDUINE
BUIM E SHOWFOOM,

agent

TEL. (050)41 2813

vz eric von renterghem

Nieuwe steenweg 17,

bin n e n h u rsorchiiect

841I Zuienkerke TeI 050/41 67 t?

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

a.onCNerken
leveren van teel àè!d è

s teensl Àg
s 1er9r1n t

tèl (050) 41 28 32

6.11' ZUIENXERKEieure Slèenweg 114



SLAGERIJ - SPEKSLAGERIJ - TRÀITEUR
N HERMÀN N

oor U\r, bloemen
echls één adres:

Gheleyns - Haegebaert

WeííGar 6?
8370 Blankenberge

Lid Fleurop lnleÍÍlora

lste keus rund -, kal.f- an varkenvlees
eigen berèidè vleeswèren
fondue, gournet en bèrbècuè
koude schotels en warÍn buffet

ONS ÀDR ES

Hernran en Ingrid van Xerrèbrouck-
VerleYe

scheeps d à 1e l aan 46
SOOO BR UGGE

TEL : O5O,/33.25.15

POLDERELECTBO
RON,4AIN LIEEAEHT , WILLAERT
HEERWEG 20 MEETKEFKE
8OO2 ZUIENXEBXE

Badio' & T V -Technicus
OFFICIEEL SIERA,DEALER

íirma
Gitbert Van Den Broucke
aakk.Íljmaler:alen - ov.ns Machin.s
flalariaur de boulangerie Fours ' fiachln.s
6lankenbergse steenweg 44A
B-A41T ZUIEI]íERKE
: o50/722622

Cllbcrt Van D.n Brou.h.

OPEN
. iedere werkdag van 17 uut
- zaterdag van I tot 20 uur

zondao van 8 lol 12 uur

Eigen

hersteldiensl
Teleroon
050/32 03 80

,*ro, gr"dot 
"'r*l*"es 

ri.n 61 Vl'rge.o(hlel,n oeCob,,oe Po*'ole ,n

d€Golló1àmon'e,e.z'no deGIrTeltele',ndeluboD,esel.t"en_
qelLr. q re "e,en. *drig ,^ de ryn«o. hel deole slvëm rel

Ontlponne. i de Golí Auroholic a0 pl vietuieloondilving

Biimímuledpersoo.ilif
-

zrln ln

!í-7 

- 

ri-,Ltpl
uwoutokeuze.

#tr*Ë,";,;{ï"sit:ilï@
Roodpleeg u* vA Gdsls v@r Aud en VolLwog€i

UW HOOFDVERDELER VOOR ZUIENKERKE EN OMSTREKEN :

ganage zrruaenepoel
Bruggestéenweq 51

8370 BLÀ NKE N BERGE

I

l



Bij het instaflerèn van aardgasver_war-
minq beloopt de vermindering
T7i98 frank (+ B.T.l,1I. = 20-I22 ft.)
op de aansluitingskosten bii nieur-
bouw (m.a.vr. een gratis standaard-
aansluiting) of op de wijzigingskosten
van de bestaande àà'dgasadnsl u1ti.ng.
ook dÍt is geldig gedurende het
ganse jaar.
I'íer een graLis st àndàèrddèns I u i ti.ng
Hoelt men de aansluitinglelding
op openbaar domein, tot 2 neter bin-
nenleiding en een verbruiksneter.
Hoe kan men van deze voona'aarden
genieten ?

Neèm contàct met Gaselwest per adres :

Stationsstràat 27
A42O DE HÀÀN

'rcL I a59/23.56.o7

Contacteer daarna een erkende verkoper-
installateur voor dë keuze van LIw

verwarmingstoestellën (de verkoper
is in het bezit van a1le nodige
forÍrulieren).

GEL,EIDE I|ÀNDELINGEN TN DE
PROVTNCTÀI,E DOMEINEN

Het provincieestuur van I'lest-Vlaanderen
richt dit jaar opnieuw geleide
natuul edLcàti eve wà'rdelingen rn jn
de provlnciale domeinen. U kan
krezen uir de volgende donernen :

- het Tillegembos te Brugge (Sint-
Michiels )

- het Lippensgoed-Bulskampveld te
Beèrnem

- 't Veld te Àrdooie
- het Sterrebos te Roeselare-

RurTrbeke

- de Gavers te Harelbeke en Deer.lijk
- dé Palingbeek te Teper-Zillebeke

Í,iaineer kunt U wandelen ?

- zondag 17 april om 10 uur (thema :

de groer zit er in)
- Tondàg 15 Írer on I0 uur (thenà :

Tiere-liere-tei )

- zondàg 19 juni om f0 uur (thema :
rnater:wereld)

- zaterdag f6 juli om 14u30 en
zondag 17 juli om f0 uur (thema :
Donkgroen gewaad )

A]]e natuurliefhebbers op post I

rtcliyiÍeílenka/oda'
- zaterdag 16 april : Polderpalet

zuienkerke wil
dat men buiten de zuienkerkse
grenzen weet dat er in de sportzaal
ping-pong gespeefd \,íordt. Daarom
wordt er reqelÍnatig meegedaan in
tornooien en wedstrljden, denken !íe
hlerbr J èàn Bl ànlenberge, Knokke,
Veldegem,...
Daar de lààtste rredstrj jd tegen
llEldegem met slechts l plnt verloren
werd op verplaatsing, hooPt het
bestuur dàt de teru$redstrijd met
la'inst afgesloten wordt.
Zuienkerke. zoh,el afs veldegem hebben
voor dit tornooi 7 spelers geselec-
teerd die het op zaterdag f6 april
teqen elkaar zul len opnemen.
Tijdens dit tornooi, dat overigens om

14 uur begint, wordt er gelijktijdig
op verschillende taÍe]s gespeeld
gedurende de ganse namiddag. Plaats
van het gebeur:en is de gemeente-
school te zuienkerke.

- zaterdag 16 april : vanaf 20 uur
worstenkaarting

in het sportcomplex van Meetkerke.
Deze kaarting is ten voordefe van
de Vrije school van Meetkerke. tr3
\rorst \rordt geleverd door de
plaetsell jke beenhouwer.

- zondag 17 april : fancy-faj-r in de
zusterschool in

de Dorpweg 67 te Meetkerke. Het
begint om fl uur en om 14 uur. Er
zijn volksspelen, een tombola en U

kunt er lekker pedekoeken eten.

- Éoensdag 20 april : om 14 uur kunt u
samen met X.V. L. V.

ZurenLèrke bloenschl kken en d1t
in het cafétaria vèn de gemeente-
school.

- zondag 24 april : Per kustrÍjwiel kunt
U over de 4 deel-

gemeenten van zuienkerke een feeste-
lijke foto-zoektocht meemaken. Dit
wordt ingericht door Vàkantiegenoe-
gens die dit jààr 50 jdèr' bestaat '
Deze aktiviteit is echt iets voor
jong en oud en... rre vertrekken en
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bl ijven in groep.
Start van de belf-taxrit om 13u45
op de markt te Wenduine. Maar $,ie
qàen eigen vervoer naar Wenduine
Àeeft, is om llulo aan de kerk van
zuienkerke.
À1s het weer ongunstig 1s, Írordt er
een verva.r gprogramma voorzien.
Vooraf lnschrijven is ncdig. Dat
kan tot uiterlijk 18 aPril.
Deelname 100 frank per Persoon
voor leden en 130 frank Per Persoon
voor niet-leden. Hierin zijn iobe-
grepen : verzekering bel1-tax,
dëelname foto-zoektocht, belegd
broodje en koffie.
Inschrijven bij :

- carine Blonme, Hoeksam 18,
te1 : o5o/41.89.64

-- Henri ClryPrs, lbrry€g 24,
te1 : o5o/32.00.72

- ÀIfons tÈcloedt, Nieuwe Steenweg 67,
t..l. | 050 / 41.26.89

- Romain van Belle, Nieuwe Steenwegl06,
tel : O5O/41.35.62

- vrijdag 29 april : OÍn de kosten te
helPn dekken van

de nieuwe kledij vèn de Heilige
Sakramentsprocessie van zuienkerke,
richt de Parochieraad een Breughef-
souper/Kaasplankavond in. Dit gaat
door vanaf 20 uur in de feestzàa1 van
de geÍreenteschool . U betaalt
hiervoor 300 frank. Tijdens dit
avondfeest t ordt een videonontage
geEoond vàn de processie van vorig
jaar. A1 de mensen van Groot-
Zuienkerke irorden uitgenodigd (ook
vrienden en kennissen zijn welkom).
Deelnemingskaarten zijn te verkr ',jgen

bij :

- de Zusters, NieuÍte Steenweg 96,
tel : O5O/41.13.94

- de Pastoor, Nieuwe Steenweg 4I.
rel:050/4L.26.O4

- zaterdàg l0 aorrl en zonddg I nei :

I9de Interràr i onale Tir'eedaaqse
Voettocht van Blankenberge ( zie
elders in dit Polderkrantje).

- zondag u .oer ; .LLcle rlleetKerKse
Moerentocht ( zie

elders in dit Polderkrantje).

- donderdag 12 mei : de Rerum Novarun-
viering gaat dit

jaar door op de deelgemeente Meetkerke.
Er is on 8 uur een mis, gevolgd door
een koffietafel in het Sportcomplex.
Er komt een spreker en er is een tom-
bola.

46.

- doÍderdaq 12, vrijdaq 11, zaterddg 14
ffirs

er de Poldertroffee
van het gaaibollen. Er zijn voor 70.000
frank aan prijzen. Inschrijvingen
dienen te gebeuren voor 1 Ínei bij :

Verscheure Carlos, Nie$re steenweg 75,
te1 :050/41.20.97.
Per ploeg van 3 deelnemers betaalt U

250 frank. Elke deelnemer krijgt een
pràchtig tweekleui'en ëandenken.
zorg dat U ook bij de 900 deelnemers bent,
die dàt t",eekend zullen sLI.L]den rn
café Boldershof te Kerkstraat 13 te
zuienkerke.

- zondao 5 iuni : wielerhedstrijd voor
nièuwelinoen doorheen

zuienkerke. start om 15 'iur oP ae
dorpplaats. Ër zijn 7 ronden van
elk 8,2 km = 58 km. De aankonrst is
eveneens op de Dorpplaats.

- mààndào 6 iuni : K.V.L.V. Nieu\^munster
richt een gezondheids-

1es in onder het motto : EERSTE HULP.

De aanvang is om 14 uur en het vindt
plaats in de Bommel .

- mààndao 6 iuni : K.v.L.v. zuienkerke
ri.ht vansf 14 uur een

fee.stvergadering in in het cafétaria.
ThEM  : GEZOND SLAPEN.

- zaterdao 11 ]uni : busreis van Vàkantie-
genoelJens (zie elders

in dit Polderkrentje) .

- Taterdèg 18 en zondàg 19 iuni : voetbal-
tornooi

te Meetkerke (zie elders in dit Polder-
krantje) .

- vriidaq I iull : om I9u30 in de Bonmel
Le Nieuwr4uns ter een

FEESTAVOND ingericht door K.V.L.V. Nieuw-
Íunster.

- zondag 1? juli : wieler edstrijd voor
internationale lief-

hebbers. start om 15 uur aan Hoeve
Ten Doele en aankomst aan bakkerij Roger
Dhondt. Er worden -12 omlopen gereden
Ínet een totale fengte van 112,8 km.

- En dan is er ook nog nieuws va.rl de
Parochie Sint Michiel van zuienkerke :

Mei : op de vooravond van 1 mei : bède-
vaalt naar de "Koorts en
KrampenkapeL "



Mei : 11 Ínei

15
27
22
31

Juni : 5 juni:

l4is op de hoeve (Kruis-
dagen voor de vruchten
der àarde)
eerste communie
Heilig Vormsel
Plechtige communie
bedevaart naar de
Herderskapel (hoek
Heerweg en Draaiboom-
straat )

Heilige Sacramentspro-
cessie en Missiefeest
in de zusterschool

6 juni : om 9 uur: jàargetijde
voor de oveiledenen
en ;froeping vàn het
Jaargebed.

IIELDlNGSKÀÀRT

Het gebeurt maar af te vaak dat er Íets defekt of beschadigd Ís. On dit
op een iet\nat vluggere manier op te fossen, is hier de meldingskaart. Kortom :

\"/anneer bij U in de omtrek iets beschadigd of defekt is, knip dan het onderstaande
uit, \'u1 het duidelijk en volledig in en stuur het op naar het gemeenteLrestuur,
Kerkstraat 17 te 8411 Zuienkerke. voor dringende gevallen kan U nu ook
be11en naar de technische dienst op het telefoonnummer a 41.75.1'l en dit van
I uur tot 12 uur en van 13 uui tot 16u30.
Mogen wij U ook vragen om bij een melding van een defekte verlichting, de juiste
plaats duidelijk te onschrijven. Dank bij voorbàat !

wegdek beschadigd
openbare verlichting defekt : plaats :

riolen verstopt
voetpaden hersteffen
onderhoud plantsoen gewenst
ruimen grachten
muskusràtteo

mei
mei

mei

Tot zover dèze aktivitei tenkalender .
Stuur ook Uw aktiviteiten, informaties,
rreetjes en eventueel het jaar-
programma van Li, vereniging naar ons
op. líij publiceren het I

Gratis informatie verspreid in alle
bLlssen vàn Groot-Zuienkerke en dit
iedere 3 maanden (15 januari, 15 àpri],
15 juli en 15 oktober).
Craag haCden \rij dit alles ontvangen voor
I junÍ 1988.

0
0
0
0
0
0
0
0

NAAM :

ÀDRES:

REDAKIIE

Met dank

: STÀELENS Geert

aan alfen die hèbben meeqewerkt :

4l



exlra met de

Uw iÀtercommunale IMEWO - EBES Zotte Vlaardèren

desoelè pascal
UI -iFRËZE N VÀN

30clYs rR0 N KE r;

3RaNliOti:
i(RÀÀ)JWERK

mse vaart zuid 206
tel. {0s0) 35 54 20

dse steenwèg 75

{050) 31 94 83

83í0 sl.-kruis brugge

8411 zuienkerke houtave

brugse roomcentrale

o. lompo
dorpweg 3

84íí MEETKERKE - ZUIÉNKERKE
tel. 050 /32 39 9'l

-o':'o]1.

P.V.B.A. Aannemingsbedriif
RONNY DEMEULEMEESTER

GÍond e. wegeniswe(en
Alb.aak. en r oleringswerke.
Aloemene bouwwerken
Beplanlrng

Aa.leggen van opÍltien, parkrngs en leÍassen in kasseen
legels, dallen. plai nes, belonkeien, mozaiek..

Leveren van aanvullrngsgrond, zand en teeaarde
Leveren en plaalsen van citernesen seplieklanks

8.111 ZUIENKEHKE . HOUTAVE

ill= ill= lil=lii ill=ltt

SPAARBANK
Oeni se DE CUYPSR-V9RMEIRE
Kerk s traà t 410
Ui. lke!ke-B1ankenl)er-3e
TeL . A5A/41.4'r.42
Patri ck HosTE
De Smet de Nàye!laan 3

TEL: 05o/41.86.65
Eilip DE9ÀUl,
Bl ankenbergse 5 teenweq 193
5in!-PieÈers-Bruqqe
TEL : o5o/31.36.92

coiffure YVETTE
MoCeme snit en brushing
YIN YANG verzorgingsprodukten

:; ,i

zofuÀrseANK
sE geu lchrsbruin€! e. de laaLsté deuwè
woul-iamp€n eo tucbrketig .

ro burten voor 1.000 t. §kns
5 b€uiten voor tiUU fi. minuren

Ca-nadezenstaat 88
8380 IISSEI4EGE (Brugge 5)
Voor uur aÍspÍaak tel 050/54.45.79



ffiffiffiffifi^lt DEALER

BOSCH

BOSCH

BOSCH

BOSCH

BOSCH

BOSCH

BOSCH

was au toma ten
droogkasten
vaatwassers
koelkasten
d lepvrlezers
microgolfovens
i nbouwapparaten

ALECTRA

TOP SERVICE

grote keuze in merken j
advies bij aankoop;
gratis levering en
aanslui ting ( i nd len
lcidingen voorzien
zl jn);
uitleg bij ingebruik-
name;
snel Ie naverkoopdienst
door eigen techniekers
aàn korrekte prl j zen;
iedere maand kook lessen
met m ic rogo I fove n.

ZANUSSI

NOVY

andere merken in huishoudapparaten:

MIELE

PHILIPS

Breng een vrijblijvend
toonzaal (= 650 m2)

bezoekje àan onze

alectra

lange rei, 28
8000 bnrgge
050/33 68 58


