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'n woord ,ood
ZUIENKERKE Lieve lezeres, uraarde lèzèr,
jènuari 198 7

Het níeuwe jàar is reeds een tijdJe bezig,
dèsalnièttemj.n krijgt U van ons nog een voorspoediq
en gezond 1967 toegewe ns t.

Hopè11Jk zijn de Siberischè koude dagen vobrbij
en kunnen we rèeds een trui minder aantrekken. En
de gèdachte dat binnen ietsje meèr dan anderhalve
maànd de lente weer begint, maakt ook al veel goed.

U hebt in [Jw handen hèt eerste polderkrantje
van de tweede Jaargang. Behalve veel informatie
betreffende Groot-Zuienkerke hebben wij een
uitgebreid artikèl omtrent de nièuwe wet op de
orgaàntransplantatie, die sedert 1 januari 1967
in werking is geCreden. Dit ls een u,et die voor
elk van ons zeer belanqrijk is.,

U vindt in dit Polderkrantje ook het halfjaar-
lijks overzi-cht van de burgerlijke stand in onze
qemeente.

Wij hopen dàt U met genoegen dit potderkrantje
Ieest en maken opnieuw afspraak rond 15 apriL,

?ot dan !

De redàktie.

ÍHet Polderkrantje,' wordt uitgegeven door het Col1egë
van Burgèmeestea en Schepenen.
Verantwoordelj.jke uitgevèr : Geràrd De Vliegherè

Copsweg 2
8411 ZUI ENKERKE

Ons adres voor publiciteit, j.nformatie, reèkties,
artikels, medèwerkers, enz. 1s :

IIHET POLDERKRÀNTJE ''
Kerkstraàt 17
8411 ZUIENKERKE
ÍEL I O5O/47.13.55 (iedere werkdag van 8u3O tot 12 uur

en van 12u3O tot 17 uur).
Het volgend PolderkrantJe verschiJnt omstreeks 15
àpriI 1987. Ulterste inzenddàtum : maandag 23 maart.

Nuttige
telefoonnummers RIJKSWÀCHT (Blankenberge) : 9O1 of 41.1O.O5

BRANDI,,EER (De Haan) r 9oO of 41.2a.20
,41.79.33 oÍ 41.79.34

nà diensturen :
059,/80.33.01

gEgl ( Bl anke nbe rge )
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Nuttj.ge
telefoonnummers
(vervolg)

l NTERCOM,/GÀSE LWEST

GEMEENTEBESTUUR ZUIENKERKE

HOOFDVELDWÀCHTER J. DEC LOEDT

o59/23.56.O7
na d iens turen :
056 /2a.19.24
41.13.55
41.13.55
privé:31.64.07

17 oKTOBER '86

21 NOVEMBER '86

22 DECEMBER '86

uif de Somoontornnd
De zuienkerkse geÍnéenteraad kwam op vrijdèg 17
oktober 1986 bijeen om een ganse reeks routine_
kwesties af te handelen.
Ultschietèr was ongetwijfeld de overeenkomst
tussen De Haan en Brugget waarbii de brandbevei-
llging voor de dèelgemeente Meetkerke en het
gedeel te tussen Heerwegr Blauwetorenstraatt
VJeimanstraat, Vàgevuurstraètr Blankenbergse steen-
weg en de gemeentegrens met Brugge-Sint-Andrlest
vanaf 1 januari 1987 verzekerd wordt door het
brandweerkorÖs van Brugge. Het overlge gedeelte
van onze gemeente blijft beveilj.gd uorden door
hèt brandweerkorps van De Haan.

In de geheime zitting werd de heer Johan Bostoen
uit Bruqge voor één jaar aangésteld als deeitijds
onderwi j zer i.n de genreenteschool.

op 21 november kwam de gemeenteraàd nog eéns bijeen
om de begrotingswijzi'gingen van de gemeente goed
te keuren en het onteigèningsplao te aànvaarden
dat voorzlet in de èankoop vàn een kleine 4 ha
grond om een grondreserve aan te leggen voor de
komendè generatie j onge Zu iènkerkenàars.
In de qeheime zitLing zag de heer Dirk content
uit Blankenberge zijn aanstelling bekrachtigd
a1s 1èràar confessi-óneIe zèdenLeer in de gemeentè-
school.

Vlak voor kerstmisr op 22 dècemberr staken de
gèÍneenteraàdEIeden voor de laatste maal ln 1966
óe *oppen bij elkaar om een 1ijvigè agendà èf te
werkenr n1. de be1àstinqen en de bègroting'
Dè belastingen bliJven ongewijzigd' wat alvast een
positief punt 1s. De bègroting van de gemeentet
leest U op het volgend blad :

?



UIT DE
GEMEENTERÀÀD
( vervol g )

gewonè dienst : ontvangsten :
uitgaven :

batig saldo :

57.565.780
s1 .543.941

41.439

.51.422.OOO
:52.88O.O8o

nàde l ig saldo : 1.45B.OtO

bui tenger./one dienst : ontvangsten
ui tqàven

15 JANUARI !87

Ook de kerkfabrieken en het O.C.M.W. k!íamen aan
de beurt :

- voor het O.C.M.W. past de gemeènte 1.'!6'7.496 fr. bij
- voor de kerkfabriek Sint-M1chie1 t 2e2.13t Ír.
- voor de kerkfabriek Sint-Bavo | 282.605 Ít.
- voor de kerkfabriek Sint-Bartholomeus : 3O3.675 fr.
- voor de Onzè-Li eve-Vrouwkerk van Meetkerke :

463.288 f r-

NèuweliJks waren de nieuwjaars!,/ensen voor 1967
uitgewissè1d, of de genèenteraad kwam alweer
bijeen. DitÍnaè1 was het een vo1ledi9e geheime
zitting. De gemèenterèèd van 15 Januari diendè
om Ce praktische modalitelten te regelen nopens
de gesubsidieerde kontraktuelen. De Minister
vèn Tewerkstelling en Àrbeid heeft intussen aan
de geÍneente Zuienkerke 19 arbeidsplaatsén
toegewe zè n.

- !_9_9

een IiJst van de voornaamsté
het lopendè Jaar 19E7 :

1) llqtspad Stètiesteenv/ec :

De aànbesteding, toegewezen aàn de firrna Vèn
Biervliet uit Brugge, werd op 4 november 1986 goedge-
keurd door de gemeenschapsminister J. pede, zodat
de werken in de locp van 1987 1n uitvoering kunnen
kornen.
Raming i 2.5OO.OOO fr. waarvan 1.5OO.OOO fr. stèat

1. OOO. OOO fr. gefieente
2) Landbouwweqen Heerweq en Kllnkestraat :

Cezien deze wègen een grondige beurt nodig hebben,
zal in 1987 biJ de VIaèmse Gemeensqhap een dossier
worden ingediend ter vèrbetering van deze landbouw-
wegen.
Ràmin9 : 9.OOO.OOO fr. wààrvan 5.4OO.OOO fr. staat

3.600.OOO fr. gemee nte
3) Bestrilkinoswèrken :

Gezien het goede resultaat dat de bestrijkinqswerken
hebben opgeleverd za1 overgegaan worden tot het
bestrijken van de I èndboulrwegen uit de deel9èmeente
Nieuwmunster. Dit za1 de levensduur van deze v/egeó,
die een tientàt Jaàr geleden werden opgeschikt,
àanzienl i j k verlenqen.
RaÍnin9 : 2.OOO.OOO fr. ten Iàste van de gemeente.

Dèn volgt hier nu
investeringen voor

enwerk
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INVESTERÍNGEN 4) @:rN 196 7 In het kader vàn de stàds- en dorpsherwaàrderi ng,
zal in 1987 met lnspraàk van de ornwoners het
dorpsplein aan de pastorie te Zuienkerke her-aan-
gekleed worden.
Raming : 3.OOO.OOO fr. wàarvan 1.8OO.OOO fr. staat

1.2OO. OOO fr. oemeente

- !-1-9-l-9-r-i-!-e-:-y-e-I-!-9-!,
í \ n^r^ Mó-+r,é-L- ._ / :=::-È:-:ru::::)::::: .

Het bevoegde studiebureàu heeft opdracht gekregen
voor dit jaar een dossier k1àar te màken dat de
.io1èring van Meetkerke-dorp voIledig rege1t.
Deze werkeó dj.è geplènd worden in samenwerking met
het Polderbestuur worden geraàmd op 8.OOO.OOO fr.
waarvan 4.BOO.OOO fr. voor de staàt

en 3.2OO.OOO fr. voor de gemeente

2) &.r.p-§.i.eu,rgtslsr :

Eerlang zà1 een dossier ingediend worden tot
opschik van het dorpsplein te Nieuwmunster rechtover
de kerk. Dit met inspràak van de buurtbeuoners.
Tevens, en wel in hoofdzaak za1 de riolering van
Nieuwnunster-dorp vanaf de hernieuwde rj.olering
aàn de pastorie tot het begin vàn de Doelhofstraat
gesaneerd uord e n.
Raminq : 5.864.OO0 fr. waarvan 3.088.OOO fr. staàt

2.776.OOa fr. gemeente

-Domei.n en Nivekerke:

Na de opschik van de Wenduinestraat, en van zodrè
à11e administratieve plichtplegingen voldèaó zijn,
zà1 het gemeentebestuur van Zuienkerke in hèt
Domein de riolering s ànere n.
Tevens zullen voetpaden aangeLegd worden.
Ín Nivekerke zè1 de T.V.-distributle aangesloten
worden, en de nodl9e voetpèden 9e1egd.
Rarning : 1.OOO.OOO frank.

- 9-e-!-I-9-9-9---9-:-9-!-9 :

Er wordt 5.OOO.OOO frank voorzièn voor de aènkoop
van de grondèn achter het qemeentèhuis, mits aftrek
van de opbrengst van de verkoop van grondèn.
Dit om de toekomst ria !]S&ES!-e"US9 BPÀrs bouwrijpe
socj.ale gronden aan tè bieden, volgens noodzàak
èn behoefte.

LÀCHEN IS GEZOND Zojuist is er een moord gebeurd in vo]le straèt.
- Zí)n er getuigen ? vràagt de polille.
- Ja, roept een doofstomme, deze blinde hier heeft

al Les gezien !



ronàrnr zuienkorke
DE EUROPSSE Reèds meer dan een jàèr worden de nieuwe Europese
Í DENTITEI TS KAÀRTEN identiteitskaarten uitgereikt aan de Belglsche

bevolking. Wlj ziJn rèèds gevorderd tot de leef-
tiJdsgroep geboren tussen Íhiddèn en eind de jàren
v1J!tl9.
Wanneer U een oproepingsbrief krijgt, wordt U ver-
zocht binnen de daarop vastgestelde datum persoonlij
naar hèt gèmeentéhuis te gàan.
Dit kan iedère werkdaq van 8u3O tot 12 uur ën van
12u3O tot 17 uur. U kan zich ook aanbieden op
de hierna vermelde zèterdagvoormiddagen en dit
tussen 10 en 12 uur :

- zaterdag 7 februari 1987
- zaterdag 21 februari 1987
- zàterdag 7 maèrt 19t7
- zaterdag 21 maart 196?
- zèterdag 4 april 1987
- zèterdag 16 april 1967

U bent verplicht nè het ontvangen van een op-
roepingsbrief naar het gemèentehuis te koÍnen, zoniet
bent u strafbaèr !

DE SOCIALE Ondertussen zal wel al iederè werknemer uit de
ZEXERUEIDSKAÀRT bouw- of diamantsector in het bezit zijn van eèn

soclale zekerheidskaèrt, of er althèns één hebben
èangevraagd.
Hierbij vermefden wij dat de mààndelijkse aanmelding
voor de vollèdiq werklozen ult deze sectoren
p]àatsgeeft op maandag 23 vàn i.edere maand of
op de maandag volgenC op de d!ieëntwintigste.
Voor de volgendè drie mèènden is dat dus op :

- màandag 23 februari 1987
- maandag 23 maart 1987
- màandag 27 àpril 1967.
U dient ervoor te koÍnen naèr de Kerkstraèt 17 en
dit tijdens de bureeluren (van 8u3O tot 12 uur en
vàn 12u3O tot 17 uur),
Binnenkort za1 in ons gèmeentèhuis ook èen foldèr
te verkrijgen omtrent a1le informatie betrèffende
de soc!à1e zekerhe id s k aart.

OPHÀLEN HUISVUIL Op 19 april vieren we dit jaar Pasen. De huis-
vuilophalLng voor de gemeenten Meetkerke, Houtave
en Nieurrmunster die normaal gezien bestemd wàs
voor maandag 20 april (paasmaandag) wordt verschoven
naar dinsdag 21 april. Voor de géÍneente Zuienkerke
verschuift de huisvuilophaling naar woensdag
22 apri1.
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E ERSTE
ME ETKE R KS E
POLDERLOOP

Voor velen wordt het een verràssing ! Wj.e Àndré
Lampo uiÈ Meetkerke kent - de man ;an de BrugseRoohcentrale - verschiet in niets meer. Voliens
André. is Meetkerke een pràchtig polaerdorpje]
gunstig gelegen dicht bij Brugge, dat nog .eer
bekendheid moet krijqen.
Zo werd er rèeds ín alle stiltè hàrd gewerkt omop zaterdag 4 èpril aènstaande het startschot tegeven voor de èerste Meetkerkse polderloop.
De inrichters verwèchten 2 à 3OO deeinemers endeelneehsters uit atle hoeken van het hete land.
De priJzenpot bèdraagt circa 2OO.OOO frènk. Vooriedere reeks is een t.V. te winnen en àndere Ínooieen.wàèrdèvolle naturaprijzen. Tenslotte ontvèrotiedere loper buiten de 20 eèrste pIaètsen een nóoipakket zu i ve l prod uk te n.
Alhoewel èr slechts een koers van i5 km gelopen
wordt, zijn de volgende categoriën voorrien :
- senioren heren en dames
- veterènen heren en ddrres
- een criteriuÍn-wèdstrljd voor de aàngesloten

atleÈen oij I'Loopmagazine,i.

Het sportcomplex te Meetkerke \íordt gehee1 -qebruiktals vestiaire. De start wordt gegeven op hàt
voetbè1p1ein on 15 uur voor 3 ronden vèn èlk 5 kr.Er wordt gelopen doorhèen dè Meetkerksè Moeren ontenslottè àan te koÍnen in dè Dorpwég ter hooote
van de magaziJnen van Àndré Lampo. Een computeris voorzien voor een sneIle en juiste ul.tslag,
zodat de prijsuitreikÍng onmlddellijk na de ioop-
wedstrijd doorgaat j.n Ce nieuwë feestzaà1. van
"Het Breughelhof,,. Daar heeft ook op dinsdag
3 màart om 1E uur de persvoorstelling plaats van
deze eers te Meetkerkse polderloop.
De inrichters, de Sportraad en het gemeentebestuur
hebben nog veel \rèrk op de planken om al1es in
goede baóèn te leiden voor !,/at betréft parking,
wegonrl.egging, siqnalisètié, e.a.
In ieder gèval kordt het op zaterdag 4 april eensportieve hoogdag voor Zuiènkerke. De Schepen
van Sport, H. Cuypers, ziet met betangstelling uit
naar enkele deelnehers uit eigen gehéente. OÀ inbinnèn- en buitènland gekènde Bruase maràthon_
Loopster Dènise Àlfvoet is zeker vèn de partij !

Inrichter Àndré Lampo hoopt op een enorm sukses.
De organisatle en voorbereiding ligt in handen van
rr Loopmàgazi nè,i ; verder zijn er vèrschillende spon_sors, met a1s bijzondërste de inrichter zelf. De
Sportraad en het gemeentebestuur van Zuienkerkè
ziJn onmisbèar voor het welslagen, zodat de gemeente
Zuienkerke de toekohst 1n9aat à1s ,,de sportgÀrneènte,,
bij ui tsÈek.
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EERS?E Mag het kleine Zuj.enkerke tenslotte niet fier zijn
MEÉTKERKSE op volgende sportgebeuren :
POLDERLOOP - een mooi sportcomplex met voetbaLveld te Meetkerke,(vervo1g) wàarop de plaatselijke Jeugd kan stoeien en de

plaatselijke ploegen Sint-Patrickcars (café Nele)
en de ploeg vàn café Vierwege hun competitie-
wedstriJden spelen;

- Ínedewerkinq aan de 1OO km wandeltocht van Koekelère
diè 1n de nacht van 15 op 16 mel voor het eèrst
onze gèmeente aandoet;

- het Sportiva-tornooi waarbiJ in juni 16 ploegen
zaalvoetbal spelen op het terrein te Meetkerke;

- de alomgekende wandeltocht r,De leleetkerkse Moerèn,'
die dit làar zijn lode verjààrdag viert;

- de tweedaagse voettocht vàn Blankènberge waarbij
het gemeentebestuur dit jàar iets speci.aals voorziet
i.n Zu lenkerke-dorp;

- de Stratenloop met Zuienkerke-kerÍnis (in septeÍnber),
voor jong eh oud, ingericht door de Sportràad;

- de Superstèrwèdstrijd, jaarlijks tussen kerst en
nieuwjàar, een comblnatie van plezier en behendigheid,
eveneens ingericht door de ijverigè Sportraad;

- gans het Jaar levèn zich 6 vol1eyba1ploègèn (MEHONI)
uit in de gezel1ige sportzaal van onze gemeente;

- er is ook nog de bloeiende ping-pongc1ub
"PolderpalIet";

- en ook de volkssport leeft in Zuienkerke, wènt ieder
Jaàr nemen circà 1.OOO gaaibolders deel aan de
Po 1d er trofee.

Zijn de omliggende grote gemeenten of stèden niet
jàIoers a1s ze zlen wat het kleine Zuienkerke zoal
hrÀc lèó r+ , r

De Schepen van S port
H. CUYPERS

FIETSPLATEN In het voorJaar kunnen 1n onze gemeènte weer de
796'1 fietsplatèn én bromfietsplaten uorden afghaald.

Bij het ter perse gàan van dit PolderkrantJe, ziln
de data waarop dlt kan gebeuren ons nog niet bekend.
V,iij,^,iI1en U daarom aànraden de kranten (b.v.
Brugsch Handelsblad en De Streekkrant) in de gaten
tè houden. Het za1 eveneens medegedeeld worden
via de plaatEeliJke vrlje radio,s.

B.f.W.-LISTING Door tussenkomst van Schepen Cuypers kunnèn dè
zelfstandigen een b1ànco formuller en een toelich-
tingsnota bekomen en die za\ te verkrlJgen zi.jn op
het gemeentehuis.
Dlt formuli.er dlent na invulllng opgestuurd te worden
aàn de B.T.W.-Controle, Groenestraat 86 te 83?0
BLANKENBERGE en dit voor 31 maart 1987.

?



ZUIENKERKE Op onze parochiè Sint-Michiè1 bestaat een
PAROCHÍE LIIURGISCHE WERKGROEP die de zaterdagse èn zondagse
SlNT-MICHIEL Euchàristieviering voorbereidt.

federe rdeek op vrijdagavond om 19u3O komen in de
ZusterschooL langs de Nieuwe Steenweq vrlJwilligers
samen om de lledèren in te oefenen die wij tijdens
het weekend in dè Kerk zingen. Ook de gelrone gezangen
vàn dè Heillge Mi.ssen (het Kyrialè) en de Latijnse
(Gregoriaanse) gezangen staan op het programma.
Iedereen die begaan is met de verzorging vèn onze
liturgie (eredienst) i.s wèlkom op die rerkvergade-
ringen.

Sioen Henr i
Pastoor van de Sint-

Michlel pàroch i e

GESLAÀGDE Met genoegen kunnen wlj U meedelen dat dè 1i.11.1i.
11.11.71. ÀKTIE aktie vorig jaar opnieuw een echt sukses geworden
TE is, Er werd uiteindelijk een bedrag overgeschreven
ZUIENKERKE van 46.495 frank.

Dit is nog maar eens een nieuw rekordbedraq voor
Groot-zuienkerke. zeer of,?EïïïEïïi[l-T6EIat aan
de meer dan dertig mensen die rechtstreeks meewerkten
en nàtuurliJk ook aan de hele bevolLing die deze
zinvolle àktie zo solidai.r steunde. Ook het
gelneéntebèstuur danken wij voor de vlotte en daèd-
werkelijkè steun o.a. met de verzending van de folder.
Proficiat Zuienkerke dat meer en meer begrijpt waar
het om gaat 1n deze niet-gouvèrnementele steunaktie
aan de derdewereldprojek ten !

Klndt Gilbert

IWEEDE Voor de tweède maat hield polderpàIet een opèndeurdag
OPENDEURDÀc waaraan een tornool met verschlllende reeksen
VOOR gekoppeld wàs. Er was een zeer grote publieke
POLDERPALET opkomst waaronder Schepen Cuypers en Schepen De Vlieghè.
MET TORNOOI Verdèr waren er heel §/àt ping-pong Ilèfhebbers

afgekomén.
Het bestuur van Polderpàlet hàd er dan ook aan
gehouden om 4 tèfeIs tegel.iJk bestendig te laten
bespelen in de grotè sportzaal. Alle deelnemers
wèrden bedacht met een prachtig aàndenken, terwLjl
de winnaars naast de trofee van de Kredietbank nog
een pè1et aangeboden k regen.
Bij de jongens onder de 12 jaar haalde Reinaert
Francis het voor Devriese Wift, Dè Vrlese Jan,
Daschot Kurt en De Vriese Koen.

I



TWE EDE
OPE NDEURDÀG
vooR
POLDERPÀLET
MET TORNOOI
( vervot g )

5TR ÀTEN LOOP
TE ZUIENKERKE

Bij de meisjès jonger dan 15 jaar hàalde De Vlieqhe
Maureen het van Deschoolmeester Íngridr Jonckheère
Na tà 1i-e en Jonckheere Petra.
Bij de lonqéhs tussen 13 en 16 jàar was Deprest
Prederik de beste voor Linskens Koen' Martens Koen en
Louagie Guy.

Bij de meisJes van rond de 16 jaar haè1de E1s
Li.nskens het van Anje Deschoolmeester.
En tenslotte i,às Àlbrecht André uit Blankénberge
bij de mànnen boven de 16 jaèr dè beste en dit
voor E.H. Sioen, en verder i.n afdalénde Iijn:
Poigny Yves, Verhèlst Peter' Van Bel1e Ronny'
Cherlet Rudy, Van Den Brouckè Norbertr Jonckheere
Gilbert, Monbaliu Luc, Vèn Vooren Krisr Pintelon
Koén, van De Ryse Kurt, Lievens Remi, vèn Bel1e
Romain en wensch Didier.

Ir het voriqe PolderkrantJe werden vèn de zuienkerkse
stratenloop enkele Zuienkerkse uitslagen vermelC.
Door rèdaktionele onvolkomendheden kwamen echter niet
alle Zuienkerkse prestaties 1n het dè91icht. Daar
in de olympische gedachte "deelnemen be1ènqrijker
is dan \^,innenr, stèat, meent de Zuienkerkse Sportraèd
dat de eerste p1àats even be1àngrijk is als de 24ste.
En dat alIe Zuienkerkse prestàties mogen vermeld
worden. Hierna votgt een lijst van de tóeó ontbre-
kende naÍnen:

Reeks Íneisjes tot 1o jèar:3) Vèrtriest soíie,
Nachtegaele Rosa, 6) De vlieghe !íendy,
Nachtegaè1e Grèta, 6) Jonckheere Ets, 10) De

ieqhe Heidy, 11) Liebaert lvlieke.
Reeks jongens tot iO jàèr : 5) De vriese Jant
Lievens Geert, 1O) Mètthys Mike, 11) Dhondt Sven'

) Sap Bart, 14) Roels Frederik, 15) RoeLs Thomast
) Devriese Koen, 1?) oosselaere Nicolaès,
) De Decker Björn, 24) sonriere Patriek.
Reeks mei.sjes van i1 en 12 jaar : 2) sorme vicky

en 3) vertri.est N ick y.
- Reeks jongens van i1 èn 12 jaar: 2) Nachtegaele
Ronny, 3) Lagrou Philip, 4) De Vriese wim, 5) De Decker
Jurgen, 6) De Vlieghe Randy.
- Reeks meisjès van 13 en 14 jaar: 3) Jonckheere
NàÈà1ie.
- Reeks jongens van 13 en 14 Jaèr: 1) Vanden Broucké
G1èn,2) Dosselaere Philip, 3) Lucker Bernàrd.
- Rèèks meisjes van 15 en 16 Jaàr: 2) Jonckheere Petra.
- Reeks jongèns van 15 en 16 jaar : 5) Lucker Nico.
- Reeks Ínànnen van 22 tot 40 jaàr : 5) De Clercq
Ghl.slain, 13) Luckèr Bernhard.
A11e andere Zuiènkerkse prestaties werden reeds in ons
vorig Poldèrkrantje vermeld.

4\
7',t

V1

B)
12

21
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BURG ER LI J KE
STÀND TE ZUIENKERKE IN DE TWEEDE HELFT VAN 1986 :

Geboorten:

- VANDEN ÀUWEELE Kimberley, geborèn op 4 juli'
dochter van Vanden Auweele Christi.an en Dutton Caroline;

- VERCRUYSSE EmÍnanue11e, geboren op 12 Julit
dochter van Vercruysse René en De Brabandere Càtharinè;

- JONCKHEERE Tom, geboren op 23 augustus,
zoon van Jonckheere Jean en Linskens Cathérinei

- GOETHÀLS TiJs, geborèn op 3 september,
zoon van Goethals Hugo en Verheyè l4icheline;

- BREEMERSCH To,n, geboren op 5 séptenbert
zoon van Breemersch Yvan en Dewyse Ànne;

- DELODDERE Chàr1otte, geboren op 29 september,
dochter van Deloddere Eri.c en Missault Carine;

- MÀKELBERGE Jàsper, geboren op 30 septembert
zoon van Màkelberge Marcus en Marrannes Maria;

- BOGÀERT Wouter, geborèn op 9 oktobert
zoon vèn Bo9àért Dorniniek en Du Jardin Marie Claire;

- RöTSAERÍ Sven, geboren op 19 oktobert
zoon van Rotsaert Dirk en Patrouille Magda;

- DEVISCH Jijrgen, geboren op 9 novembèr,
zoon van Dévisch Geert en Degrande Marinai

- DE CLERCK Hanne, geboren op 1 decembert
dochter van De Clerck Ghislain en Monbà1iu LinCa;

- GOETHÀLS Sahin, geboren op 1 december,
dochter van coethals Àimé en DeÍnon Myriam;

- VANDEI1IÀLLE Àrne, geboren op 7 december,
zoon van Vandewalle Johan en Matthys Rika;

- MÍSSIAEN Rindért, geboren op 24 december,
zoon van Missiaen Danlel en LepIae Hildei

- SLEMBROUCK Johànna, qeboren op 30 decèmber'
dochter van Slembrouck Peter en Igodt Ingrid.

van de 15 kinderen geboren tussen 1 juli en 31 december
van het jaar 79e6 zi)^ er 6 neisJes en 9 jongens. Met
de 23 kinderen die geboren zijn in de eerstè helft van
1986, komen we op een totaal van 3e geboortenr net zoveel
als in 1985. Van deze 36 kinderen zijn er slechts i5
meisjes en de johgens met 23 in het totaè1 zijn duidelj-jk
in de meerderheid.

-!!!91ii!9-!,
- wYSSELINCK Gino, LendeLede, en COSfENoBLE Christa'

zuienkerke, gèhuwd op 4 juli;
- INGHELBRECHT Dirk' GisteI' en HOSTE Linda'

zuienkerke, gehut d op 9 juli;
- VERSYCK Dirk, Nederen, en VANBESÍEN Mèrlèent

Zuienkerke, gehuwd op 24 ju11;
- VANDE UYNCKEL Alain, Oostkamp' en VANDÀELE Marleen'

zuienkerke, gehuwd op I augustusi
- I4ONBÀLIU Erik, Zuienkerke, en DE DECKER Chantal,

Zuiènkerke, gehuwd op 14 augustus;

10



BURGERLIJKE - GOVÀERT Jan, Zuienkerke, en DEDOELDER Annlck,
STAND Zuiènkerke, gèhuÍ,d op 26 septembèr;
(vervol9) - DE GEETER Joseph, Bruggè, en VÀN DEN BERGHE Caroline,

Zuienkerke, gehuwd op 26 septembèr;
- COUDEVILLE Rino, Bredene, en VERHELST Christa,

Zuienkèrke, gehulrd op 11 oktober;
- BODyN Jan, Brugge, en TROTTEYN Fabienne,

Zulenkerke, gèhuwd op 14 novèmber.

9 gelukkige paartjes gaven elkaar hun jè-r.roord. wlj
u,ensen hun een hèel qelukktg leven samen. In de eerstè
helft van 19t6 huwden 12 koppels, wat het totaal voor
1986 op 21 huhreliJken in onze gemeente brengt.

9r="511j99!:,
- DELODDERE André, overleden op 27 juni,

echtgenoot van VERLINDE Maria;
- VÀIINESTE Gàbrie11e, overleden op 17 Ju1i,

weduwe van DEMAECKER Medèrdus;
- DESAEYER Medardus, ovérleden op 28 Jul.i,

èchtqenoot van LOMBÀRY Christina;
- SC|jÀRLEY Calniel, overleden op 1 augustus,

weduwnaà! van DAENE Amanda;
- VANSEVER Oscar, overleden op 23 augustus,

echtgenoot van QUÀTÀERT Marie i
- DEMEESTER Josephus, overleden op 29 augustus,

echtgenoot van DEI4ÀECKER RacheI i
- PÀUWELS CyriIlusr overl-eden op 30 augustus,

weduwnaar vàn HÀESEBROECK Phàrai lde;
- VÀNDE RYSE Prudènt, ovèrleden op 3 september,

echtgenoot van BÀLLEGEeR Ànnie;
- LÀPOUTER Susanna, overleden op 25 september,

wèduwe vèn CÀLLEEUW Léon;
- VAN ÀUDENÀERDE lvona, overleden op 24 oktober,

weduwe van Drhondt Robert;
- GEREELS Isabellà, overleden op 26 oktober,

echtgenote van INGHELBRECHT Andreas;
- DEMAECKER Rachel, overleden op 4 novèmber,

!íeduwe van DEMEESTER Josephus;
- MEULEMÀN Gino, overlèdèn op 9 november,

ongehuwd;
- WYBO Àgnes, overleden op 12 november,

echtgenote van DELODDERE Medardu§;
- MÀREYDT Leopold, overleden op 24 november,

echtgenoot van CLÀEYS Cor ne 1i a;
- REYNGOUDT Dirk, overleden op 25 november,

ongehuwd i
- LINSKENS Maurice, overlèdeó op 12 decèmber,

echtgenoot van DELODDERE Mèrie;
- BEYAERT lvona, overledén op 21 decembèr,

ongehuwd.

In het totaal waren er vorig jaar 31 overledenèn. Dit
zijn er vijf mèer dan het jaar ervoor. Ààn àIle
famllieledèn en kennissen ons oprecht medeleven.
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MÀÀTJE:
50 JAÀR
ÀCHTER DE
TÀPKÀST

In de IèndeltJke herberg I'Sint-SebastiaanÍ, gelegen
in de schaduw van hèt mooie kerkje vèn Meetkerke en
tegen IdrHeule'r aan het Blankenbergs Vaartje, woont
Irma Mermuys. In de volksmond I'Maètje" genoemd,
baat lrma sedert 27 december 1936 aldaar de boven-
qenoemde herberq uit. Ze doet dit in opvolqlnq van
haàr moèder en groo tmoèdèr.
Ín grootmoeders tiJd was er in de herberg een schut-
terSgi.lde gevèstigd, die haar naàm aan de àfspanning
heeft geschonken. De schutters rvàren meestal àf-
komstig uit het Brugse, en daàr er toen nog geen
autois bestonden, kwàmen ziJ per koets naar de
schietting in Meetkerke, aI over de hobbelige wegen.
Tè voet was echt nlet aan te rèden, wànt benevens
het schleten konden de Bruggelingen zich te goed
doen aan deugdelijk ouderwets bruin bier, dat zwaar
ln de kui ten woog.

Vroeger, zo trist MaatJè ons te vertellen, en ÍÍet
vroeger beCoelt zíj vöör de oorlog, lnas er veel
p1èzier en be1anqstel1in9. Op de kernis met Sinksen
kon het jonge volkJe zlch twee dagen naèen arnuseren
op het bal. Ook met rrkoékèzondagii en op de kleine
kermis was er een dansfeest. De he!:berg moest een
hooe voordeur hebben om het draaiorgel. binnen te
1aten. Het ba1 begon toen or- twee uur in de naniddèg
en om e1f uur 's avonds \,,/as è1les afgelopen, want
het jong vróuwvolk moest om t uur's avonCs thuis zijn.
Nu zijn voor MaatJe de Crukste dagen op 11 noveínber
en de zondag vàn de Blankenbergse vissers, Noq steeds
houden de oudstrijders blj Maatje hun bal. Ruim
5O jaar ontvangt zij ook de Bl.ankenbergse vissers die
te voet vèn 81ènkenberge naar Meetkerke op bedevàèrt
trekken. 0èar aènoekomen, kunnen zij uitrusten en
ge!ieten van boerebrood, hoofdvlees en gekookte
eieren. Dat alLes nètuurliJk doorqespoeld met lekker
gèrstenàt ! Het inrichtend bestuur van de bedevaèrt
heeft Maatje vorig Jaar trouwens gevierd voor haar
hàrtelijk onthaè1 en de jarenlange inzet.
'rSint-Sebèstiaan" was niet het enige !,raar Maatje
voor leefde. Ook dàarbulten had ze goed haar pluk.
Uit haar huwelijk met Raymond Liebèert, reeds vele
jaren overleden, sprotén vier kinderen, waarvan
ngg drie in lèven. ZiJ verlangen dat hun moeder
stilaàn aan stoppen denkt, nu ze toch reeds 76 jaar
is. Àchter de herberg was ook een kl.elne hoeve, die
door itaatje werd verzorgd, dèar waàr RayÍnond de akker
beuerkte en losse dagen ging werken bij àndere
1à ndbouwers .

De làètste jaren is de herberg vèn Maàtje 's avonds
vroeg gesloten. Overdag hèeft zij vaàk haar klein-
kinderen bij zich èn ,s zondàgs nÀ de Hoogmis koÍnen
nog altijd de trour^re k1ànten een babbeltje slaan en
een potJe d r i nken.
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MÀATJE:
50 JAAR
ACHTER DE
TAPKAST
( vervo 19 )

lrma Mermuys
werd door de
qemeentel.ijke
overheid 9e-
hu1di9 voor
haar l an9e en
vruchtbare
loopbaan als
ui tbaè ts ter
vaó de dorps -
herberg te
Meetkerke. En
het is zeker de
welgemeende wens
van i ed eree n
Maatje, als een
van de \,/einig
overgeb l eve n

dorpsflguren,
nog l ang in
goede gezond-
heiC te mogen
begroetel1 ach te r
de oude tapkast.

H. C UYPERS

Maatje achter haar tapk as t.
Nu reeds 5o jaar. Proficiàt I

LACHEN
IS GEZOND

Een jong mèisje van + 19 jàar,
supersnelle sportwàgen door de
ze wordL tegengehouden door de
Politie : "Hebt U niet gèzien

oP rood stonden ?ir
Jong meisje i ,Jawe1, maar ik

rijdt met haar
rode I i ch ten.
pol i tie.

dat de verkeerslichten

had u nie t gezien.rr

Hebt U ook een goeder liefst orlglnele' mop ? stuur
die dan gèrust naar ons op : ,Het Polderkrantjèr"
Kerkstraat 17, E411 zuienkerke. Wij ver,^,achten Uw mop
voor 23 màart 1967. Dank alvast bij voorbaèt !
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a/rVcmcru //t0m45
NIEUWE wET OP sedert 1 jànuari 1987 is de wleuue uet inzèke
ORGÀANTRÀNS PLÀNTÀTI E 'regnemlng van or9ènen en weefsels na overlijden

voor transplantatie in voege getreden. Het
is noodzàkelijk de bevolking in rui.ne mète te
informeren, daar het ons allen aanbelàn_Gt.

De geÍneentebesturen vervullen een belàngrijke ro1 in de prccedure
voor het ulten van verzet, het zlch ultdrukkelijk donor-stel1en of
het herroepen vèn een vroegere vrilsuitdrukking. De wet stelt irnmers
dat de opname vàn deze gegevens vÍa het Rijksregister dj.ent te
geschieden. In concreto heeft dit voor gevolg dat men zich tot de
gemeènte van zijn woonplaats wendt voor het verstrekkèn van de qege-

DE WEGNEMING NA OVERLIJDEN I

ilnlli-"n ,,reef sels bestemd voor transplantètie - wetènschappelijke
experi.mentèn và11en niet onder het toepassingsgebied van de wet -
mogen worden ureggenomen bij j.edere persoon die zijn woonplaats in
Bè1gië heeft, BEHÀLVE lndien vèststèàt dat tegen een dergeli.jke
wegneming verzet is geu i t.

2 . Us--!-e!--z!sl-ysi:si :

é) Personen die in stèat ziJn hun w1l. te doen kennen.
Zj. j kunnen het verzet zelf uiten, ongeacht hun leeftijd.
1) De wet bepèa1t duidelijk dat men in e1k geval vanaf de

leeftijd vèn iE jàar zelf zi,)à wil kan uitdrukken.
2) Personen, jonger dan 18 jèar, kunnen eveneens zelf verzet

uiten. Voor deze categorie is het echter ook mogetijk Cat de
samenlevende ouder(s) of èveótueel de echtgeno(o)t(e) het
verzet uitCrukken, indien de jongere geen wil te kennen
geef t.

b) Personen dle niet in staèt ziJn hun wi1 te doen kennen.
1) 18-jarigen en ouder i

Het verzet kan worden uj.tgedrukt door de wettelijke ver-
tegenwoordiger, de voorlopige bewindvoerder of biJ gebreke
cloor de naaste verwan t.

2) Personen mihder dan 18 jaar oud :
Hèt verzet kan worden uitgedrukt door dè samenlevendè ouder(s)
of eventueel de echtgeno(o) t( e).

3. Procedure om verzet te ulten :

Dé gemeentebeambte gaat a1le nodige identiteitsgegevens vàn de
aanvragèr na. Hij overhandigt de aanvrager een forÍnulier die
door de aanvrager met de hand wordt ingèvu1d.
Is de persoon diè zich aànbiedt, de vertegenwoordiger van degene
voor wie het formulier wordt opgesteld, dan worden de volgende
gegevens lngevuld :

- naèÍn en voornàmen van dè vertege nwoord i gde
- vermelding van verzet
- naam en voornamen van de vertege nwoord i ger
- qrèad van verwantschèp tussen de vertegenwoordiqdè en de ver-

tege nwoord i ger,



4.@'
a) Expl icÍete !,,ilsuitdrukking :

Dit betreft het zich uitfrukkelijk donor ste]Iën. Dèze
procedure ge]dt énkel voor dègènen diè in staat zijn hun wi1
te doen kennen, m.a.w. zij die zelf kunnen handelen.
GEVOLG van de expliciete wilsultdrukking :
lndi-en men sterft is het de nabestaanden (familieleden van
de lste graad en de samenlevende ech tge no ( o ) t ( e ) ) niet rnogelijk
zich te verzetten tegen de wegnerning van organen, terwijl
dat in de andere gevallen wèl kan.

b) Herroeping :
- vèn verzet :

Dit ls ten allèn tiJdë mogelijk Coor degenen die een èènvraag
tot verzet hebben i ngevuld.
De herroeping geldt ook voor de personen die nu zelf in
staàt zijn hun wil te doen kennen, en waèr het verzet eertijds
werd geuit door hun nabestaande, wettélijke vertegenu/cordiger,

- van uitdrukkelijke wilsbeschikking :
Dit is ten al]en tijdè mogelijk door de betrokkene zelf,
indien hij in staat is zijn wil tè doén kènnen.

c) Een hèrroèping kèn èangevuld worden riet de uitdrukkelijke
vermelding i
- van verzet indien men de expliciëte uilsuitdrukking herroept.
- van expliciete wi.Isuitdrukking indien men het verzet hérroept.

5. Samenvatti.no van de qevolqen van de wilsuitdrukklnq i

Een geneesheer nrag niet tot rn/egneming overgaàn :

a) indien verzet j.s qèuit zoals hiervoren is omschreven;
b) indien verzet is geuit op een andere wiJze (mondeIing, op

een kaèrt die men bij zich draégt, ...)i
c) indien de nabestaanden zich verzetten, en men geen vèrk1arin9

van uitdrukkèlijke wilsbeschikking heeft gèuit.

NÀWOORD : de personen die noch verzet aèntekenen, noch een
expllcietè wilsuitdrllkkihg kenbaar maken, worden aènzien
a1s donors voor orgaantransplantatie, nadat drie geneesheren
de dood hebben vèstgesteld. Het is in zorn geval ehkel nog de
familieleden vàn de eerste graad of de sèmenlèvendè echtgeno(o)t(e)
die verzet kunnèn aantekenen. ZiJ'mgugun daarvoor zelf het
i ni ti àtiéf nemëó.

Deze tekst werd ons opgestuurd door de Staatssecretaris voor
Volksgezondheid W. Dëmeester-Dè Meyer en de Ministér van
Sociale Zaken J. -L. Dehaene.
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N.M. B.S. -l NFO De Nationale Maatschapptj van Belgisch Spoorwegen
vraagt ons het volgende mee te delen :

Bechtstreekse I'Keukenhof treinen" :

Op 31 oktober 1986 werden, in samènwerking metÍKeukenhof" (Nederland), ongeveer 30.OOO bloembollen
aangeplant in de stations Kortrijk, Ingelmunster,
IzegèÍn, Roeselare, Lichtèrvè1de, Torhout en Brugge.
In àpri1 en mei van dlt Jaar zal ín deze stations
dan ook een pràchtige b1oèmenpracht van tulpen,
hyacinten, narcissén en andere bolgèwassen te bewon-
deren zijn.
Er is echter meer ! De N.M.B.S. biedt U de unieke
kans om per extratrein een bezoek te brengen àan de
qrootste bloemenshov,/ ter wereld in t'Keukenhof', te
Lisse zelf. Niet minder dan 6r5 miljoen bloemen
zijn er te bewonderen I Met deze rechtstreekse treinen
(zondèr overstappen) is het bovendien èanoenèaÍn reizen
en komt U ontspannen te Lisse in de 'rKeukenhofr' aan.
En... het is ook prijsvriendelijk : De trein vertrekt
vanuit Oostende, over Brugge, Kortrijk, Gent en
Berchem nàar Lissè.
DÀtA : zaterdagen 2 en 9 mei 1967

zondagen 3 en 10 Ínei 1967

PRIJZEN : deèlnemers + 12 jaar:600 frank
deelnemers - 12 jaar : 550 frank
deelnemers - a jaar : grati.s
De toégang van (eukenhof is inbegrepen !

1)

INSCHRIJV]NGEN: in alle spoorwegstations. Àarzel
nièt, wànt de vràag is groot en het
aantal plàatsèn be perk t.

2) Lanolauf in de Hooe veneh (te Botranqe) :

Met de spoorwegen langlaufèn in de Hoge Venen te
Botrange. Een must voor iedere liefhebber.
U vertrekt nret de trein ln Oostende of Brugge. U

komt aan te Verviers, wàar U ftet een èutocar naèr
Botrange wórdt gevoerd. Bij àankoop van Uw t.einbiljet,
wordt vor U een ski-uitrusting voorbèhoudèn,
DATÀ : iedere zaterdèq en zondèq (bij vol-doende sneeu\r)

PRlJZEN: deèlnemers + 12 jààr i 590 frank
deeLnemèrs - 12 J aèr : 460 frank
Deze prijzen omvatten trein + autocar !

NÍET het voorbehouden ski.materi.aal (23a fr.)
De relskaarten zijn te koop tot de donderdag vöör het
vertrek. Mocht de sneeuw plots verdwijnen, wordt U

al les terugbetèàId.
A11e verderè inlichtingen over deze aanbiedingen
worden vrijblijvend gegeven door het Commercieel
Àgentschàp Spoor!,/egen, Stationsplein 2 te EOOO Brugge.
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rro t t v t le i Íc n k o/o n dc r
BILJÀRTCLUB Op vrijdèg 30 en zaterdag 31 jènuèri 1987 wordt er
nKRIJ? OP TIJDr' èen VLEESKAARTING gehouden in café "In de Mortierrr

te Meetkerke. Dit 1s ten voordelè van de biljart-
club "Krijt op tijd". Het begint telkens om 16 uur.
De inleg bedraègt 60 frank.

K.v.L.V. - maandag 23 februari om 14 uur : Feèstjes thuis.
ZUlENKERKE

- donderdac 26 mèart om 14 uur : Eerste hulp bij
ongevallen.

- zondèg 12 april oÍn 14 uur : Grootmoeders worden
ionqer.

À1te àctlviteiten gàan door in de càfétaria van de
geneenteschool te Zuienkerke.
Meér informètie bij : Deloddere Marie-Ànne, Nleuwe
Steenweg 63.

K.V.L.V. - maandàg 2 februari om 19 uur : Gèzin en stress.
NI EUWMUNSTER Er zijn ook twee kooklessen voorzien r

- maandag 23 maàrt om 13u3O i sausenfestijn.
- maandag 30 maart om 19 uur : Ri. jst, hèrtig als

kléssiek èls.iàii".".
Dit allès gaèt door ln de Bommel.

Heer informatie biJ : Coene simonne, B.ugse steen-
'",e9 17 à.

K.V.L.V. - dinsdag 24 februèri om 19 uur: kookles rilet aIs
MEETKERKE thema : Rijstbereidingen, zowè1

hartlq èls zoet.

- dinsdag 24 maart om 13u45 | FeestellJk en toch gezond.

- zondag 26 april om 14 uur: Feestelijk en toch gezond
( tweede deel ) .

Deze activitej.ten gaan door in het sportcentrum van
Mee tk e rke -
Maàr er zijn ook nog uitstapjes :
màanda9 6 april uitstap nàèr Knokkè "Schèrpoordl of
dinsdàg 7 april naar Eërnègem.

Meer inforÍnatie bij De Pauw Jeanne, Dorpweg 69.
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VÀKANTÍ EGENOEG ENS op zaterdag 14 februari (valentijnsdag) richt
Vakantiegenoegens zuienkerke een dia-avond in
lnet a1s ondërwerp : Nóorwegen.
Hét voorprogramnra bestààt uit een diarnontage van
+ 20 minuten, gebracht door de directie van het
vakantiehuis ÍLes Forges'ir gelegen in Rue du Marchet
nummer 25 te 6950 Nassogne. Deze montaqe belicht
vooral het vakantiehuis en zijn prachtige omgeving.
Na de kortè pauze waarin mèn vragen kan stellen
over het vakantiehuis, start het hoofdonderwerp
van de àvond. De diamontaqe over Noorweqen wordt
gebracht door mevaouw Danié1 Missiaen-LePlae.
Op het einde van de avond rrord t er overgegaan
tot de trekking van de twee winnende nummerplaten
verbonden aan onze zeIfklèvèrèktie van Vakantie-
9enoegens.
Meer inforratie bij : Van Belle Romàin' Nieuwe
Steenweg 1O6.

VLÀAFisE KRING
ZUIEN(ERKE

op dinsdag 14 april
paasvèkantie) richt
narniddag in voor de
in het s por tce n trum

(de eerste dinsdag van de
de Vlaènrse Kring een vertel-
k i nderen. Dit gaat door
te Meetkerke.

CAFE BOLDERS HOF

THEÀTER KLEI EItl

Op zéterdag 14 lnèart heeft in café ,Boldershof" voor
de tweede maal een grènCioos karnèva1ba1 plaa!s.
Verkleec oÍ niet' iederèen is er welkom. ?ijdens
deze avond wordt onder de gemaskerde. de verki.ezi.ng
gehouden van l{eizer en Nar.
De aanvanq is or,. 20 uur. De toegans is gratis.
De muziek \rordt er verzorgd door wimpy Flaters
Disco Show.
Dit a1les is ten voordele van de verenigingen
uit het lokaal-.

Op vrijdag 27 februari, zaterdà9 26 februàri'
zondàg 1 maartr vrijdag 6 maart en zàterdag 7 riaart
wordt het weèr een g! TEpAARLIJI- LAcHsucclg r

Mèt een middelmaat van 2 herhàlingen per weekt
bereidt Theater Kleiem haar publiek een uniek
stuk voor, nèmelijk t ,EEt: geelo vAN EEN MAN..

viie zich gezond r^ri 1 ontspènnenr v,71e wi1 gieren nret
onbestaènde toestanden binnen eèn zeer deftige

adellijke familier die moet zeker Plaatsen voor-
behouden door nu al kèèrten te kopen. U zult ervan
genieten, het uitproestenr als U de barones zult
bezlg zien met èèn baron die een weinlg geestes-
gestoord blijkt te zijn. Haar vriendln' eveneens
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THSÀTER KLEÍEM van adellijke bloede, heeft een man met slaapziekte.
( vervolg ) Beiden houden vèn antiek en béwonèh èèn negèntiende-

eeuws pràchtiq kàsteel. Het onderhoud vergt veel
personeel. De nogal tamellJk oude butler gèraakt
verliefd op de secretaresse vàn middelbare leeftijd.
De weinige kànsen die hiJ krijgt onr haar zijn liefde
te verklaren, zijn uiterst Iachwekkend. Twee pas
aangèworven personeelsledèn breken een uiterst duur
beeld en zoeken naàr een gepaste manier om dè ba-
rones te bedriegen. wat dat voor ingèlvikkelde
toestènden meebrengt - dàt ongewone toeval - di.e
samenvàl van olnstandlgheden - wel, dat a11emèal
zorgt ervoor dat er een BEELD VAN EEN MÀN gecreëerd
rro rd t.
Hèt gebeuren speè1t zich af in heÈ jaàr 19Oo.
Wij radèn U dus zeker aèn om op voorgenoemde daÈa
naar de polyvalente sportzaà1 te Zuienkerke te gaàn,
oo er U !,/erkeliJk gezond te ontspannen.
De Ínensen die ervoor zorgen dat dit tonèelstuk met
de meeste nauwkeuri.gheid naèr voor za1 gebracht
worden, zijn:

: Agnes S tubbe
: Wal ter Pranco
: Jenny Goèthal s

- Lodewijk : Willy Proot
- Jozefien : Yolande Stubbe

- barones
- baro n
- Louise

: Hubert Vandewèi 1e
: Phi l ippe De Merrisse

- secretaresse : NiCole Vandenbussche

- Ja nus
- bu t 1ér

- kok : Rudi Deschach t
- keukenmeisjes : Ann Quintens èn Kètrien Van Besièn
- tui.nmeisje : Christlane De Meyère.

Om a1les in goede banen te leiden, zorgen :

- 9r1me
- kledi j
- d ecor
- belichtÍng
- muz i ek
- secre tar i aa t
- Regie

Huis Bernaert ( Brugge )

Huis Maes (Tiè1t)
Alain De VIieghe
Robèrt Làgrolr
Geert ver l eye
willy Martens
Mevrouw K. Qui ntèns

... en nog vele stilIe en gewaardeérde medewerkers.
Op zondag l maart mag Theater Kleiem zich voor
de derdè maal verheugen in gi-l1i§!É!É}9_Elg!gs jg-
.LL!11, wèarvöor mèn uiterst dankbàar is. En omdÀt
3x scheepsrècht is, zal men deze persoon dan ook
harteli jk bed ank en.

TONEELGROEP Ook Tonèe]groèp De Bommelaar heeft ueer een pracht
DE BOMMELAÀR van eèn toneelstuk voor U ingestudeerd :

ÍTÀNTE JUTTA UlT CALCUTTA T
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TONEELGROEP
DE BOMMELÀÀR
(vervolg)

Dit 1s een blijspè1 in drie bedrijven door Max
Relmann en Otto Schwàr t z.
De opvoeringen 9àèn door op vrijdag 6 maart,
zàterdag ? maart, vriJdag 13 Ínèart en zaterdèg
14 maart en dit telkens vànàf 2Ou3O.
Het toneelstuk wordt opgevoerd in trefpunt ',De
Bommelr'. Er zijó genummerde plaatsen van 120 frènk.
Reservatie biJ : Tini Larbrisseèu, Hoeksam 3.
TEL , a5a/41.e4.94.
Waarover aàt het stuk ?

Je bent advokaàt, Jong, en aàn werken heb Je een
broertJe dood. Tante Jutta zal Je wel een steunÈje
geven, op voorwaarde dat Je "defttg getrouv,rdfi bent.
Wat doe Je dan ???
Je vindt altijd we1 een vrienC:vrj.endin die je uit
de puree hèlpt... !

federéen is van harte welkom !

Mark, Bernard, Rik, 0anle1,
Frj.èda, Ti ni, Mieke, Mèr1een,
Marti.en, Karolien en Mark Braet.

Op bovenstaènde foto z1e
ploeg van Toneelgroep De

Je bijnà de voltalli.ge
Bomroelaar.
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HET BELGISCH
RODE KRUÍS

Informatie- en derions trat
hulpmiddelen ten behoeve
!e:t!il9-e!-ge-ee!e!greeP

ienàmiddag over tech n I sche
van de mensen van de derde
ten :

Dit Jaàr viert de Rode Kruis-afdeling Blankenberge-
Zuienkerke, hàar 50-jarig bestaan. Deze gelegenheid
wil]en we als Rode Kruis-afdeling zeker niet 1àten
ongemerkt voorbijgaan. Daarom plannen we een aèntal
aktiviteiten naar de bevolking toe' gespreid over het
ganse Jèar 19'é7 t ofi aldus onze werking beter te laten
kennen en ons 5o-jarig bestaan de nodige luistèr bij
ce ze t ten.
Net à1s voor de andere leeftijdscategorièën vàn dè
bevoLki.nq van Groot-zuienkerer hebbén we ook voor het
grote àanta1 mensen van de derdé leeftijd een progràmmà
op het getouw qezet. Hiervoor rekenden we uiteraard
op de volledige medewerking van Ce bonden voor
9epénsi.oneerden en het gemeentebestuur. Beide instanties
hebben ondertussen hun volledige nredeq/erking toegezegdt
zodat we nu op de enthousiaste deelneÍninq van aIIe
mensen van de derde leeftijd rekenen.
Om dui.delllk te zijn' willen we hier het programÍna
oÍnschrijven dat we op g93q9lgeC!g!!99e9 _i9_199:!
om 14 uur in de zaal nBómmeln zullen brenqen rond de
íie-a6iï;aFé-6I1FmïaaaïèA-noöi mensen van de derde Leef-
tijd en de gehandicapten". Dank zij deze hulprnidCelen
kunnen deze Ínensen in staat gesteld worden orn cpnieuw
dagèlijkse hanCelingen tè vérrichten' waardoor zij hun
zel fs tènd igheid kunnen terugwinnen.
Àan de hand van gecornmentarieerdè dia's, een film en een
tentoonstellinq van aangepaste en eenvoudige spits-
vondigheden, willen we a1le betangstellenden hiervoor
ui tnod i9en.
Natuurlijk ontbreekt de vrolijke noot nietr want in de
pauze voorzien we koffie Ínet vershaperingen en een
expres s -tombo 1a.

Om de namiddag te besluitenr hebben we een beroep gedaan
op eén accordeonvlrtuose uit Blankènberget dle ons een
muzikail programma zaf bren-oen uit de "tijc van toen"t
en dit tot omstreeks 18 uur.
Voor degenen die over geen persoonlijk vërvoer beschikkent
zà1 gemeentelijk vervoer.voorzien zijn.
Indien U op dè voorlichtings- en dèmonstratienamj.ddag
aanwezig zulL zíjn' vragen wij L, vooraf de strook op
volgende bladzijde te ,rilIen invullen en àf te gèven
àan de voorzitter of sekretaris van Uw bond of op het
gemeentehuls, en dit ten Iaatste op woensdaq 11 maart '87.
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HET BELG I SCH
RoDE KRUIS 3 jsS!:i jltilssslIggL I

Ond erge tekend e
wonende te ........straati nr . r...
schriJft in voor ...... perso(o)n(en voor de voorLich-
tings- en demonstratienamiddag op 19 màart 1987.

' wenst beroep te doen op gèmeentelijk vervoer
* wenst geen beroep te doen op gemeentelijk vervoer

' - schrappen wat niet past.

Wegens de werkgroep 5O-Jaar Rode Kruis-afdeling
B1ànkenberge-Zuienkerkè :

G. DE JONGHE Mevr. DE VLIEGHERE P. GOETHÀLS

EN H. LÀEKEMAN
Rozènstraat 4
83?O Bl a nkenberge
TEL I a5o /4L.51,'7 2

Tot zover de activiteitenkàlender. Stuur ook Uw
aktlviteiten , informaties, weetjes en nieuws naar
I'Het Polderkrantje". Grètls informatie verspreid in
a1le bussen van Groot-Zuienkerke en dit iedere drie
maènden. Grèèg hèdden wij Uw informatie gehad
voor maandag 23 maart. Ons adres : IHet Polderkrantjer',
Kerkstraat 77, 84'11 Zuienkerke, tel : O5O/41.13.55.

MELDINGSKÀART
Het gebeurt rnaar aI te vaak dat er iets defect of
beschadigd is. Onr dit op een ietwàt vluggerè manier op
te lossen, is hier de meLdingskaart. Wanneer bij U in
de onrtrek iets beschèdigd of defect is, knip dan het
onderstaande formulier uit, vu1 het j.n en stuur het op
naar het gemeentebestuur, Kerkstraat 17 te Zuienkerke.

O ll,egdek beschad i gd
O openbare verl ichting defect
O riolen vèrs topt
O voetpaden hers te 1l èn
O onderhoud pI èntsoen ge!/enst
O ruimen grach ten
O mus kus rà t te n
o .......
NÀÀM : ....
ÀDRES:
TELEFOON:
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PAOVINCIE WEST.VLAANDEBEN

GEMEENTE . zqI E.ryr.(Eg.i(g

aansragtaar rv p./

AANGIFTE IN DE
PROVINCIEBELASTING OP HONDEN

Ondergetekende {l ),

wonende te l2).......
ve.klaa.t (3) - bezitter te zijn van . . . . . . . . . . . hond(enl;

Hij/zij meent

,,......, 19,(gemeenre) (daiirm)

- handelaa, of lweker te zijn van honde6.

€venwel aanspraak te kunnen maken op vriistelling van de provínciebela§ting op honden om votgende

Handteken ng (5)

Vak beíemd voor de ontvanget

Nr. van de tèllijsr:
Penningnr-...

iÉt modd e odo;d ;oei

ln gebru,k vanai het aanslagJaar 1986

Hi.erboven vi.ndt U het formulier besteínd voor de
aànglfte in de provinciebelàsting op honCen.
Wi. j vragen aan iedere bezj.tter van één of meerdere
honden bovenstaand formulier ln te vu11en, uit
te knippen en WB_?9_lE!!l!è3J_-f:SZ af te geven aan
de veldwachter of in de brievenbus van het genreentehuis
te dèpo nere n.
Wij doen eèn oproeo op Uw goede Ínedererking, zodat
a11es vlot en op tijd kah verlopen.
Verrracht wordt dàt provincie of bèvoegde opsporingsdienst
dlt jaar een controle zaI uitoefenen. Daarom een
qoede raad : om dubbel taks te voorkomen bij invreuk,

vul spoedig de aàngifte in en geef het
af. Dank bij voorbàat.

Redactie : STAELENS Geer t
Dank aan allen die hebben meegewerkt.
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