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ABDUHOEVE TER DOEST

met de
MONUMENTALE SCHUUR

uit de XIIIe eeuw
iets enigs tn EuroPa

Specialiteit van alle zeevruchten
en riviervis

Het bekend ribstuk "Ter Doest"

oP houtvuur,

Speciale bereidingen van Paling,

Domein
Terras & zalen
Parking

WufLISSEWEGE
Ter Doeststraat 4

8380 Brugge
050/54 40 82 t'r ffiue sf "

Jules Dendooven en Zonen
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ZUIENKERKE,
jànuari 1989

Lieve fezeres, waarde lezer,

Langs deze weg w111en wij U graag
een voorspoedig, een gezond en een gelukkig
1989 toelrensen. Wii hopen dat al Ll, wensen
ver\,nfd Ínogen \"orden.

Met dit nummer begint de vierde
jaargang vàn het veelgelezen Polderkrantje.
zoals gewoonlijk kunt U ook nu \',eer allc::-
hande infornatie lezen betreffende onze
geliefde gemeente zulenkerke.

Mogen h'ij U nog veel leesgenot
toewensen en laten we opnieuw afspreken
omstreeks 15 april !

RIJKSh'ÀCHT

BRÀ\DVIEER (De Haan) :

lNTERCOM/GA.SELhEST

100 of 41.20.20
(Blankenberge)

4l -19 -33 of 47.'79.34
na diensturen : 059180.33.0f

HOOFDVELDI,IÀCHTER J. DECLOEDT :
4r.13.55
^rrt,; . lt az n?

GEIYEE!'ITEBESTUUR ZUIENKERKE :---,-_

TECH\"ISCHE DIEN.ST i
4I. 15. t /

DE EI,BOPESE IDEI{TITEITSKAÀRTEN

Iedereen die geboren is tussen
t januàri 1932 en 31 december 1976
roer rn het lv.z tÍ zr)n \'àn een ni'ure
identi teitskaart, trlocht dit nog
niet het geval zijn, gelieve dan zo
spodig mogelijk kontàkt oP te
Demen met het gemeentebestuur.

líanneer u een oproepingsbrief krirgt,
dlent U zo spoedig mcgelijk naar het
gemeentehuis te komen, persoonlilk,
en in het b€zit van een geldige en
recente pasfoto. De openingstijden van
het gemeentehuis zijn : iedere werkdag
van 8u30 tot 12 uur. Enkel de rdoeisCag-
namiddag vàn 12u30 tot 17 uur zijn de
brrrelen eveneens geopend. speciaal
voor de identiteitskaarten is het
gemeentehuis in de Kerkstraat -17

ook op de votgende zaterdagvoormiddagen
open tussen 10 en 12 uur :

21 januari 1989
4 februari 1989
18 februarr 1989
4 maart 1989
lB naart 1989
I april 19 89
15 april 1989
29 april 1989

=LE3=98 
, U bent verplicht na het ont-

vangen van een oproepirEsbrief
naar het gemeentehuis te koÍnen,
zoniet bent IJ strafbaar I

Í,lrj !r}]]en er U Ye'dèI ook -rog op \ilJzen
dat U slechts 3 mèanden hebt om U{ nieut"le
identiteitskèart af te halen. hlanneer
U een eerste maal komt voor Llw iden-
titeitskaart wordt U gezegd wànneer U

heÍn mag komen afhalen. Gelieve dat
dan vanaf die datum zo snef mogelijk
te doen.

ttit tiot t t z t t tt-t /Àtt/;t:

"Het Polderkrantje" wordt uitgegeven door
het College van Burgemeester en Schepenen.

Verantwoordeli'jke uitgever :
C,erard De Vlieghere
Llndenhof 20
8411 ZUIENKERKE

ons adres : "Het Polderkrantje"
Kerkstraat f7
841] ZUfENKXRKE
TEL : 050/41.13.55

Het volgend Polderkrantje verschi jnt
or0streeks 15 april 1989. Ulterste inzend-
datum (voor o.a. artikefs en aktiviteiten) :
8 MÀÀRT 1989 I

zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag

\UTTIGE TELEFCO\NUMMERS

(81ank.:rberge) :
101 of 41,10.05

059 / 23.56.07
na diensturen | 056/2A.79,2A

4.I



DE SOCIALE ZEKERHEIDSKÀART

De maandelijkse aanÍnelding voor de
vo]1edig werklozen uit de boult- en
diamantsector heeft plàats op de
volgende daqen :

- maandag 23 jànuari 1989
- maandag 2? februari 1989
- dinsdag 28 maart 1989 (dus NIET op

een maandag ! )

- Ínaandag 24 april 1989

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

OPHÀLEN HU]SVU]L

De ophalÍng van het huis\,'uil voor
Itieetkerke, Houtave en Nieuhrnunster
verschuift van maàndaq 27 íoàart
(paasmaanjag) naar dinsdag 28 Íraart.
Het huisvuil voor zuienkerke r,rordt
dan op woensdag 29 maart opgehaald.
ook de huisvuilophaling van Ínaardag
I nei rerschuifl nàar dinsdag 2 ne1
voor i\4eetkelke, Houtave en Nieur"mun-
ster. Voor Zuienkerke wordt het
huisvuil op woensdag 3 mei opgehaald.

OPHÀI,EN OI]D PAPTER

op donderdag 11 mei 1989 is er een op
haling van oud papier. Plàats LJw oud
papier aan de voordeur of aan de slag.

OPLJèI-EN GROF HUISW]L

op donderdag 25 mei 1989 is er een oP.
haling van grof huisvuil. I{anneer U

iets mee te geven hebt. bel dan tijdig
naar het gemeentehuÍs op het nummmer
41.13.55- Per rit betaalt U 250 frank.

BURGERL]JKE STAND TE ZUIENKERKE
IN DE TI"JEEDE HELFT VÀN ]988

:=:=:=:=:=:=:=:=: '
- S]FUBBE Jrlle, gPbor en op 28 luni,

dochter van Strubbe Gllbert en Keirse
l,!àrleen;

- PEIRE EÍnilj.e, geboren op I luli,
dochter vèr1 Peire Marnix en Despriet
Caroline;

,

VÀNDEN ÀBEELE Joeri, geboren op 20 lu1i,
zoon van Vanden Àbee1e Bertrand en
Verburgh conny;
CLÀEYS Dries, geboren op 12 auqustus,
zoon van C.Laeys Fené en De\,'u I :lorlcJe:
VERSYCK Lisa, geboren op 19 a Justus,
dochter van versyck Drrk en Vànbesien
14arleen;
CLÀEYS Sonny, geboren op 31 auqustus,
zoon vàn Claeys René en Caayon Josefina;
BOGÀERTS E]ien, geboren op 5 septemb,er,
dochter van Bogaerts Lieven en
Van ouaquebeke Ànne-Marie;
VÀN REIITERGHEM Kristof, geboren op
11 september, zoon van van Renterghem
Rofand en Vantorre Suzàrne;
SLEI4BROUCK Liesbeth, geboren op 1l sep
teÍnber, dochter var SferTrbrouck Peter en
Igodt Ingrid;
COPPENS Barbara, geboren op 15 september,
dochter van Coppens Dirk en Hallaert
Christine;
TTMIyERMÀN Christof, geboren op 16 septem-
ber, zoon van TimÍrerman Dànië1 en
DrHoedt Càrine;
ÀLDERWEIRELm Àn-Sofie, geboren op
19 september, dochter van ÀIderweireldt
Patrick en Tanghe Marie Ànne;
DE GR@IE Jan-wi]lem, qeLDren op 26 seP-
tember, zoon van De Groote Karel en
Mattheeuws Leen;
MOERMÀN yasmien, geboren op 13 oktober,
dochter van Moerman Jan en Coóstànt
Marleen;
VAN DEN BERGHE Christina, geboren op
f8 november. dochter van van Den Berghe
fvan en lfuyts Carine;
KEUKELEIRE Jens, geboren op 23 novemLer,
zoon vàn Keukeleire Patrick en Demeyere
Diana;
LÀUKENS Delphine, geboren op l1 december,
dochter van Laukens Geert en Kerckhove
véronique;
EETEZONNE Nea1, geboren op 17 december,
zoon van EetezonDe Tony en Der"nlf Karin;
VERMEERSCH lularina, geboren op 17 december,
dochter van Vermeersch l{artin en
ldillems Rita;
RmSÀERT Natasja, geboren op 20 december,
dochter van Rotsaert Dirk en Patrouille
l.laqda.

In I9B8 werden er 36 kinder.en geboren,
waaronder 20 nreisjes en 16 jongens.
In 1987 \'ai.en èr in Zuienkerke
40 geboorten.

:=:=r=:=l=t=l=ï=: '
VERHÀEGHE Peter, Brugge, en QUINTENS Ànn,
zuienkerke, gehuwd op 26 augustus;

l



HANDEL IN:

zaaizaden, plantgoed,
b loembo l leni
mest- en sproei s tof fen;
potgrond en turf;
broelkassen, serres, tunnels;
diverse tu l ngereed schappen;
grasmachi nes, zl tmàaiers,
tuinfrezen, mo tocul toren,
bosmaalers, ke ttl ngzagen;

d,iinlk rnnrqnlternro
Blankenbergse Steenweg 31

8411 ZUl EN KERKE

TEL t o5o/41.42.63

barbecues ÍwE BER r'
een gans gamma tulnmeubelen;
tuinspelen : schommels, 91ijbanàn,

hàngmatten, basketbal I,
badminton, trampolÍne, goal;

ladders ,,SOLIDE" (met garantie);
è1gen constructies op àanvraég;
lànd- en tu i nbouwtrak torèn
+ màteri alèn.

EÍGEN NÀVERKOOPDIENST

hooÍdverdeler

Aw,'.u'-nHr
cARAGE - cARRossERtE - sHELL srATtoN

CROMBEZ LAUREN
Verkoop van nieuwe en occasiewagen

BRUGSESTEENWEG 101 . 84.10 WENDUINE
ÀUIME SHOWROOM,

T
agent

TEL. (oso)41 28 13

vz eric von renterghem

Nieuwe steenweg 17.

b,innenhuisorchitect

8411 Zuien-kerke Tel. 050/41 67 17

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

c róndwerl en

I evelen vàh teel àà!de
s teens 1a9
s l er9rl r, t

Íer (050) a1 28 32

6.111 ZUIENKERKENieuwè Stèenweg t14



SLÀGERIJ - SPEKSLÀGIRIJ. TRÀ l TE UR

Í HERT4ÀN

Vöör lltr bloemen
slechls één adres

Gheleyns - Haegebaert
lste keus rund -r kalf- èn vàrkenvlees
ei qen berèldè v I ee swaren
fondue, gourmet èn barbecuè
koude schotèls en uarrn buffèt

ONS ÀDRE S

Herman en Ingrid Van Kerrebrouck-
Vèr1eve

scheepsd a1e l aan 46
SOOO BRUGGE
TEL : o50/33.25.15

POLDER ELECTRO
RONTIAIN IlÉ8AERT - WILLAEBT
HEEBWEC 20 MEETKERKE
8OO2 ZUIENKERKE

Ràdio' & T V -Technicus
OFFICIEEL SIERA.DEALER

^[W
È'

Firma
Gilbert Van Den Broucke
R,kk.nimàleralcn . Otens Ha<hincs
ríaleria;\ óc boulànqefl..rours rlarh cs

6lankenbergse steenweS 444
6-A411 ZUIENKERIlE
: o5o / 322622

Cilbed Van Oen Broucke

westsllaal 6?

8370 Blankenberge
Lrd Fleurop lnlerflora

OPEN
. iedere werkdag van 17 uur

zalerdag van I tot 20 uur

zondag van 8 1ot t2 uur

Eigen

hersleldienst
Teleíoon
050/32 03 80

E

Bii m[kEn,.r hèél persoonl rlkzrln rn uwoutokeuze.
H€zo?orldor eÍ zoveel €6is ziF lon

de GolJ ol5ei mo.ierenz,|n om u inën wogen

O.lrponnen,n dè Golí auromori( 90Pk

víiiqevo.hlen in dè Cobriolel Po$ioneelin
deGÍl.Zellzeker h de Tuóo o e'el. tven-
wrhtig in de synío, hel idele syíe€m met gtïft,i8ï*i**YÍiï:r@

iooddÉg !wvAGd$lerv6, aud'én volkiwogen

UW HOOPDVERDELER VOOR ZUIENKERKE EN OMSTREKEN I

ganage zwaenepoel
Bruggesteenweg 51

8370 BLÀNKE N BERGE



sTRoo Patrick, zuienkerke, en
MISSATJLT Gràtierne, Zuienkerke,
gehuvni op 26 auqustus;
DE PROL Johan, Zuienkerke, en
DENIÀECKER Nancy, Zuienkèrke, gehu\"d
op I oktobÉr;
CÀERELS Filip, Zedelgem, en DERLTDDER

Ann, Zuiënkerke, gehut\d op 14 oktober;
KNOCKAERT Ivan, Blankenberge, en
PROVOOST Ànnemie, zui,-nkerke, gehu&d
op 14 oktober;
DEf4EULEIIEESTER Rudy, zuienkerke, en
MOERYÀN Nydia, Zuienkerke, gehuhd
op 15 oktober;
BOUSSEMÀERE Geert, Veuine, en BEIRENS
Régrn-, 7Lrénk-rk^, gehuld op 22
oktober;
VANBESIEN" Luc, Zuienkerke, en DESOETE

sandrine, zuienkerke, gehuv.d oP
29 -oktober;
VÀN LÀNDSCH@T Thierry, Zuienkerke,
en VAI.,ÍDEVELDE Bëtty, Jabbeke, gehuÍnl
op 29 november;
ANSEEL]W Pau1. Zuienkerke. en CROES

Kristien, zuienkerke, gehuhd oP
2 december;
CLAEYS Erwin. Brugge, en WILLEMS
Marie, Zuienkerke, gehukd oP
3 december.

1988 was een recordjaar wat huweliiken
betreft te Zuienkerke. 27 koppls gaven
elkaar hun ja-woord. In 1987 waren er
anrper 15 hulrelijken.

overlljdens:

WTLLEi,ls Bavo, overleden op 15 juti.
wdunnaar van CROES Hilda:
BERTRAND G.isèle, overlden op
4 auqrustus, wedurv-e van HUUBRECIÍI Albert;
VERSYCK Lisa, overleden op
19 augustus, ongehu&d;
WILLEM Margaretha, overleden op
16 september, weduwe van DEMAECIGR
Victoor èn wedurv'e vàn DErEVERE Leo;
TIMMERMAN Chr-istof, overfden op
18 septeÍnber, ongehuvrd;
ROELA\DTS Romain, overleden op 1,8

september, echtgenoot van
VAN HOUCKE Wilfrieda;
IERKEST Gustaaf, overleden op
26 septeÍnber, r,/edur,naàr van
DANNEELS Eugenia;
CRAMPE Lydie, overleden op 28
september, weduwe van SIMOENS Oscar;
DE KIMPE Achiel, overleden op
28 oktober, iredu\"raèr van 'IEAEN Albertà;
VER'E CyrrÈ1, ov--led-n op 5 nove-ber,
weCuiraar vèn Vq\ LoICKE Irena;

COETHALS Sylvain, overle,len op 9

novemL€r, echtgenoot van \,ERSCHEURE

Ludwinà;
INGHELBRECHT Andreas, overleden op
24 december, wedul.inaar vàn GEREELS

Isabel la.

In f988 hraren er te Zuienkerke in het
totaal 25 overledenen.

Op de paginà hiernaast ziet IJ een
reklaÍne voor Firmà Gilbert Van Den
Broucke. Het telefoonnunrmer is echter
gewijziqd, en wel als volgt :
zàak : 050 31.36.22. Pr r vénuÍrÍer
bll]rt . 050/47-22.47.

ÀÀI\DÀCHT

Sedert I januari 1989 is er een nreuw
Europees riJbeÍ,/ijs in voege getreden.
Houders van een gewoon Belgisch
rilbe,rils kunnen deze in het gemeente-
huis biJ de hoofdveldwachter komen om-
wrsselèn voor /o'n EuroPes rÍlbewiJs.
Hiervoor betaalt U dan 450 frank. U
bent hiertoe NIET verplicht !

Mensen die ëen hond hebben en in 1988 taks
hebben betaeld op dit huisdier, worden
automatisch aangeschreven voor de
hondentaks van dit jaèr. Dit formulier
dient U dan binnen de maand binnen te
brengen bij het gemeentehu.is voor een
stempè]. Het aanslagbiljet zal hun
daarna \rorden toegestuurd.
Degenen d.Le ndgelà'en hebben in
1988 aangifte te doen en de nieu\"/e
eigenààrs ziln verplichL aangifte te
doen in het gemeentehuis bij de hoofd-
veldwachter, afwaai een aangifteformulier
ter beschikking zal zí7o. U moet dit zo
vlug Ínogelijk doen.

Wanneer U op één van onze Zuienkerkse
wegen rijdt, en U Ínerkt dat deze enorm
\,uil is, dan dient U hiervan de hoofd-
veldwachter op de hoogte te stellen.
Ziln telefoonnummer : 050 /41.13.55.

3.



u.

Enkele nummers geleden kon U er rn
"Het Polderkrantje" àIles over lezen :

over de campàgne om de muskusrètten in
Zulenkerke ult te roelen. Een bediende
vèn het Ministerie van Landbouw deelde
ons mee dat deze campagne zeer geslaagd
is. De populatle is op enkele
maènden tijd gevoelig gedaald.
De campagne had plaats vèn 15 april tot
.I5 septerber. lromentee] \"ordt er
echter ook nog jacht gemaakt op deze '

beesten. voorfopig niet met ratten-
vergif, oídat er een te hcge waterstànd
is, maar wef met fuiken. Drs, ziet U

een muskusrat, aarzel dan niet te
bellen naar de technische dienst op het
nummer : 4L?5.77 en men komt zo vlug
logel l.Jk de zaak rn orde brenqen.

ÀÀNGÍFTE VAN SLÀCHTING

Íngevoige het Koninklijk Lresluit van
3A/1I/79A2 wensen \rij er Liw aandacht
op tè vestrgen dài inTake slachting
van dieren volgerde bepelingen van
kracht zijn.
waarneer het de s]èchting van een dier
betreft waarvan het vlees besteÍd is
voor de uitsluitende behoeften van de
eigenaar en zijn huisgezin, Ínoet de
aangifte ten minste twee vol1e dagen
de slachting voorafgaan, ongeàcht of
de slachtlng ten huize dan lref in een
slë-l-thurs gètéurt. Dit ge]dL voor
alle slachtingen van dieren.
Iiànneer het dler q-sla-ht kordt in een
s.Lacht hurs dient het èàn9i r'ebewi]s,
dat U op het gemeentehuis ontvëngt,
het dier te vergezellen tijdens het
''ervoPr nddr l-et slàchrhris. De
eiqénaar van het te slachten dier
moet persoonlijk de aangifte doen
ten gemeentehuize op voorlegging van
zijn Ídentlteitskaart. Eij de aàngifte
\.oor een slachting van een rund, moet u
de schetskaart (witte kaart) meebrengen
naar het gemeentehuis.

TO\EELGROEP

DE I'IIRAKELIT]ÀKERS,,.
Dit-i= een volkse klucht in drie bedrijver
door Roger Pieters. De inkom bedraàgt
120 frank, oPGELET ; er zijn genummerde
plaatsen. Kaarten in \:oorverkoop
vanaf 4 maart 1989 bij :
Bernard en lÍartine Lucker-vandenbussche
Doelhofstraat 34, Nieu\"munster
TEL:050/41,90.51.

THEÀTER KLEIEIi1

Ook "Theater K]eiem" voert naar jaàr11]ks€
ge\roonte een toneelstuk op. Na het
gràndioze sukses van de voorbrle Joren,
speelt men nu het toneefstuk :
,'HOIRA. . . IL\ DR]ELING"
Diï-s een spetterende ktucht in
drie bedrijven door Dick van Maasland..
De toneelvoorstelfingen gaàn door
in de sportzaaf van de gemeenteschoof
te zuienkerke en dit op vrijdag
24, zaletdèg 25 en Tondàg 26 Íebruari
en op vrijdag 3 en zaterdag 4 maart 1989
telkens om 20 uur.
Kaarten kosten 120 frank en zijn
verkrijgen bij de spelers en bil
Y. Stubbe
Nieuwe Steenweg 42, zuienkerke
'IEL : O50 / 4I.55.42.
Houd één van deze data vrij, en
Xleiem" bezorgt U een aangenarne
kommerloze avond.

te

"Theater

E\'EI,ÍIJES LÀCHEN

Op vrlldag 31 maart, zaterdag f april,
vriJdag 7 april en zaterdag I april 1989
te 20u30 in trefpunt "De Èómme1" te
Nieuumunster, voert toneelgroep "De
Eommelaar" het toneelstuk op:

Kamiel stapt binnen in het kattoor van
de veldvrachter. Hij komt aangifte
doen van een diefstal : gisteren rderd
zijn uurwerk gestolen I

- Ben je daar wef zekèr van of heb ie
het gewoon ergens verkeerd ge]eEd ?

vraagt de veldwachter.
Kamiel blijft evenwel bij zijn standpunt'
Drle rreken later duikt hij \reer op bil
de veld\?achter :
- Veldlràchter, U hoeft niet meer te

Toeken, ïrJn LJrherk za- }n Íri'ln
broekzak.

/ioedend slaat de ve.lowàchL-r rF_ zijl
vuist op het bureàu.
- Kon je dat niet eerder zeggen I Net

nu ik de dief op het spoor ben !



EEN VLOT KÀPSEL

&

EEN BRUINE TINT

ÀAN BETÀÀLBARE PRIJZEN !

Wàt kan een mens nog meer

verlangen ?

Waarhèen ?

SPIRELLO UNISEX
KAPSALON + ZONNEBANK

Oostendse Steenweg 32

8411 Meetkerke-Zuienkerke
Te1 ! o5O/31.61.55

Kàntoor
51r h-i.ieÈeis

B1ànkcna(lrqse
5tór-,1neq'rC2
.CCO BR..rCCe

."sq,::-,:'-
§gs'- 

z

P.V.BA. BOUWMATERIALEN GILBERT DESIMPEL

WENDUINE
BRUGSESÍEENWEG 93
TOONZAAL. BURELEN
a (050) 41 31 56

41 43 07

BOUWMATERIA.EN . BEION - MORTEL
ErERNlr - GYPBOC - DUROX KORAMIK - BOII4ARBFE - MABLUX

GEVELSTENEN VLOEF. ENWANDTEGELS -TERMSDALLEN

iurllelnlec - oNDERHouD

VA.NLOO MAFIC
Nieuwe steenweg 38 À
( naast café Lëttènburg )
8411 Zu i enkerkè
ÍEL I o5O/ 41.43.77

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

Verkoop van a 11e tulnpIànten
speciaal voor dè kus ts treèk

F. Desoete
mestkulkens met
extrà brede
bors te n
te koop vanaf
4 weken

Oosléndesleenweg 75
A4l 1 HoulBve.Zuié^Iérkè
a 050/31.94.83



Ook als u geen klant bent,
hebtu in Z0mirnrten

uurlening opzak
Geeftoe dat het snel gaat. Zeer snel.

Dat komt omdat het Cemeentekediet alle poespas achterwege

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

laat. Er u'orden u maar enkele gegevens gevraagd, in een ont-
spannen gesprek,vervan hinderlijke ogen en oren. Minder dan
20 minuten later ligt uw geld op tíel. Klant )-

gezellige onthaal, zo verrast zult u op-
kijken van het tarief. Wie leent bij ,1

het Gemeentekrediet om zijn
woning in te richten, zit onder het
goede dal<. Kijk op de tabel, in een
oogopslag:iet u hoe voordeligonze
renteloet is.

Kom eens langs in een agentrhap
van het Gemeentekrediet en ontdek
hoe simpel het is om veel geld te
besparen op uw s,oninginrichting.

6 :*:lll;;11";:il.'-'' rrc'a-c''t'
'vm .unnEív:ntorpàíisopl,rDuÍ'1933

UW ACENT VOOR ZUIENKERKE - DUDZELE - RAMSKAPELLE

WESTKAPELLE _ HOE( E

HUAERT BONTE

IÍe e tke!kestraat L4
8 4I I Zuienkerke
Te1.050/ 4l 28 06

\,lesrkapelse s tèenweg 27
8 380
IeI.

Dudzele
050/ 59 99 63



t / it do ge t t locnloÍï.u/
De geÍneenteraad kwam bijeen op 8 novem-
ber 1988 en hernaÍn het besluit nopens
de wegenis- en rioleringswerken in de
Doelhofstraat en het kerkplein te
Nieukmunster. De raming werd eveneens
aangepast en lÉraagt nu : f4.356.089 fr.
BTW inclusief, iraarop 60 % staatstoelage
verwacht wordt.
Tevens !,/erd het akkoord Íiet de Belgische
vereniging van stden en gemeenten goed-
gekeurd, waardoor Zuienkerke uitgerust
zal \rorden met gretis, gesponsorde
s traatnaaÍnborden. De plaatselijke Ínid-
denstand zal a1s eerste de gelegenheid
kri jgen dergeli jke straatnaamborden te
financieren. Het gaat oÍn staalplateo
borden, in de oven verglaasd bij 820 "
die qua uitvoering - in een ietwat
"retro" aandoende stijl - uiterst sober
en aantrekkelijk te noemen zijn- fn de
Linkerbovenhoek prijkt het geÍneentewapn
eà daar rechttegenover komt de logo vàn
de sponsor. Onderaan werd ook ruimte
gelaten voor de naaro vào de schenker.
Het zal de soms gebrekkige si.gnalisatie
danig verbeteren. Iedereen wordt in de
mogelijkheid gesteld een of meerdere
borden te kopen. Er is een lraarborg
van 10 Jaar.
Dan ki./aÍnen de volgende punten naar voor.
Het gemeenschapscentrum in Houtave
wordt ingericht. De raning bedraagt
'706..864 ft. BTW incl- Ook het sport-
cenlrum te Yeetkerke krijgL een nieuwe
beurt. Hier bedraagt de rarning
532.914 fr. BTI,í incl. Zie voor beiden
het p1àn op de volgende bladzijden.
Er wordt een nieuwe uitwijkplaats voor
d- bushalte in de Kapellestraat te Hou-
i a!'e ::r.xl r1.-cd, ireneinCe íiè '!erl ighe i.j

van de gebruiker te vergroten. Raming :
511.360 fr. BTW incl.
Ten bate van de Kerkfabriek St. Michiels
te Zuiedkerke wordt de klankinstallàtie
vernieulvd (kostprijs 156.786 fr. BTtl/
incl.) en worden het moederuurwerk en de
luidmotoren vervangen (198-730 fr. BTw
incl - ) -
Tot slot van de openbare zitting bekwam
de Vlaamse Kring een toelage van 5.000 fr.
en de M.J.A- een toelage van 4.000 fr.,
terwijl Ae aanslagbelasting op de zand-
groeven werd vaslgesteld op 443.090 fr.
In de geheine zitting lrerd mevr. Michèle
Denys aangesteld als tijdelijke onderwij-
zeres in de gemeenteschool.

Op 9 december 1988 keurde de raad de
begrotingswij z iging van het O.C.M.W. goed.
Er werd tevens beslist de drinkwater-
leiding in de BontèFDortstraat ààn te
leggen met een kostprijs die geraèrÍd
wordt op 570.000 fr.
En afiF,er waren de nieuwjaars\nensen uitge-
wj.sseld of de nieuwe gemeenteraad werd
op 3 januari 1989 sanengeroepen om een
legislatuur voor de komende z-Às jaar te
Lreginnen. Er \rerd een mededeling
gedaan van de benoeming van de heer
Burgemeester Gerérd De Vlieghere bij KB
van 12 decemLÉr 1988, Vervolgens was het
de beur L àan de geneenteraèdslèder oï in
volgorde van hun rangorde de eed af te'
leggen. U ziet ze op onderstaande foto
staande van links naar rechts : de hh.
Demeyere Edmond, De Decker Fernand,
Demaecker Henri, Vanbesien Leo, Vermeersch
Theophile, Vermeersch Marc en Storme
Martin. Zittend van links naar rechts :
de hh. De Vfieghe Julien, Cuypers Henri
en aan de andere kant van de burgemeester
De clerck Remi .

§.

4*!

"dí
&



,e

Ëk
o=

Í

j
i,,
..r:

:
lrl r:i:: í .'s
i:t" .ii: I
'! ,': --l r . .', I
+- ::....- I " I I
r!íË .:::t.
i iil 2i:2

t1<iÉrr E!j ";..g§1

Ii:al
íl-l

1t',1
'r.i

1s

rí ll
EIl

FI
=2

z

I

r-

ö<]
A.i"

!
tr
E



PLÀN VÀN HET HER]NGERICHTE SPORTCON,PLEX VÀN I'IEETKERKE

a

--Ëtci--+

x

F-l 8

E

(:,

'.1

f
ï-

t

a ll

"ri



I
of één enkeLe keer misschien voor

Tot slot lrerden de schepenen verkozen.
AIs eerste schepen i\,erd de heer Henrr
Cuypers gekozen met 6 stemmen tegen
5 voor de heer Edflrond Demeyere. De heer
RemÍ De Clerck bekk'BÍn a1s 2de schepen
7 stemmen tegen ,1 voor de heer Leo
Vanbesien, Tot derde schepen werd de
heer Julien De vlleghe verkozen met
6 stemmen tegen 5 voor de heer Fernand
De Decker.

het besturen van notorfietsen. Dus indien
je voertuigen van categorie CE of A bestuurt
en je rijdt geregeld naar het buitenland, of
je wil er je gaan vestigeo, kan het aan-
gewezen zljn een rijbewiis naar Europees
model te vragen, dat uitdrukkelilk gevali-
deerd is voor aI de categorieèn waarvoor
het geldt. Dat zal U 450 frank kosten.

) Je bezrr !91-9991_!ll!9y11!-9!_J9 1ll 991

HET ELIROPEES RIJBEI';IJS

U bezit reeds een r:ijbewijs.

Vanaf l januari 1989 is het Europees
rijbewlJs in voege. Zo blllft het
rrJbewils vooralsnog nationaal, maar
naar Europees model.
i'Jat brengt dat mee voor U ? 1\ree geval-
Ien kunnen zich voordoen :

!lJ!9!1i9-v99!-991-9!q9!9-99!999!19-E!9q91

Het bekomen van een rijbewijs geldig voor
de categorie B zal gebeuren onder dezelfde
voorwaarden als thans. Alleen dit verschif :

dit rrlbewijs, geldig voor de categorie B,
zal niet meer qeld}g zijn voor het bestr.lren
van motorfietsen waarvoor een specrfrek
praktisch exanen en een minimale opleldlng
in een rijschool zullen verplicht gesteld
worden.
Een spcifiek teoretisch examen za1 opge- "

Iegd h,orden om een rijbewijs c of D te beko-

Het rr ibewijs D zal niet meer gelden voor
het besturen van een voertuig van de catego-
r1e C. Het mogen besturen van een sleep
met aanhanguagen van meer dan 750 kg.
(categorie E) zaf afhankelijk gesteld worden
van het slageo voor een specj.fiek praktisch

Het mogen besturen van bromfietsen klasse B

zal afhankelijk gesteld worden van het
slagen voor een teoretisch exanen en voor
een praktisch exaJnen (op privé-terrein).
Voor het bekomen van het rijbewils (uit-
gezonderd de rijbewijzen geldig voor C en D

waarvoor een getuigschrift van geneeskundige
schlftlng vereist is) zal een leestest op]e-
legd worden (of attest van een oogaj:I.').

EIEI'IIJES LACHEN

Je mag me rustig feleciteren, zegt de
politieker tot zijn echtgenote.
Waarom, vraagt de ebhtgenote ?

Omdat ik de verkiezingen gelronnen heb.
Eerlrjk ?
Wat heeft dat er nu mee te maken ?

Ída is kennelijk iets kwijt. ze trekt
de laden open, haalt kasten overhoop en
vràagt tenslotte aan haar man :

- Heb je mljn boek ergens zien liggen ?

- i,{elk boek ?

- Het heet "Hoe word ik honderd jaar ?".
- o, dat I Dat heb 1k verbrand. Je

moeder zat erin te lezen.

Wat moet U doen ? In principe n1ets,
m,a.!r. U behoudt Uw rilbewijs-
Waarom ? Het BeLgisch rljbewrjs,
is konÍorm de ulernaLionale con-
venLies en aldus is heL erkend in
alle larden. Wanneer U zich op de
wegen van de E.G, bevirdt of U kiest
Ulr hoofdverblijfplaats Ín één van
deze ]anden is het niet nodig houder
te ziln van het nieuw model. Tndien
U uw rijbewijs naar nationaal model
verliest of het $/ordt gestolen, be-
kom je een rijbeh'ijs naar Europees
model dat geldig is voor al de cate-
gorieën van motorvoertuigen die U
te voren mocht Lrestr.rren.
Wanneer hebt {J er belang bij een
nreur.J Europees rljoeuljs te vrdgen ?

Het Eelgisch rijbewijs is steeds
qeperforeerd in I enkele càtegorre;
de categorieèn d-ie vermeld zijn
boven de prforatie zijn automatisch
9evè1 ideerd. Ddt houdt eveneens rn
dat de categorie E (aanhanqwagen ven
meer dàn 750 kg) niet geperforeerd
!íordt, alhoeh-el het rijbewljs geldrg
is voor deze categorleén, l,lat wi]
./eggen daL bijVoorbeeld heL rllb€L'rls
geperforeerd rn C altild gel.drg rs
voor de categorie CE. Dat alles staat
vermeld op het rijbewljs en normaal
stelt het geen probleem. Maar het
rs nre! u'tqesLoten ddL .Ln neL één
of andere land enrge moerlrjkheden
worden ondervonden door het feit dat
de categorie, van het voertuig dat
men op dat cgeoblik bestuurd, niet
urtdrukkelrJk geperforeerd is; dit
k.in het geval zrjn voor de catego-
r1e CE (vrachinagen + aanhangiagen
van meer dÀn 750 kg. of bij opregger)



Tank TExÀCO bij

J.P. POLLET
Bl.ankenbergsesteenlreg 106
SOOO BRUGGE

opèn dag & nàcht
met bedlening van ? tot 21 uur
rnogel i jkheid tot betà1èn nret
MISTER CÀSH - BANCONTÀCT en
EL6ET.CÀRD

Koop hier ook Uv, VERSE GROENTEN
èN FRUÍT !

PETBOLEUMPBODUKTEN
HOUTBESCHERMINGSMIDDELEN ..VALIBOL"

PVBA CORN. VAN LOOCKE
BARON RUZETTELÀAN 172

8320 BRUGGE 4

T€1. (050) 35 70 70 Telex: 81.832

onze veíkoper le Zuienkerke

GTLBEBT PROVOOST . TEI. 41 39 92

Beter
bgdepank

van hrcr

RÀDIO DOI,FIJN
102.5 Mhz.

Uw lokale erkende \T iie radio do)Írin
De radio uit de streek

Voor iiJormatie - leklamespols - veEoekje§ en alles
wat radio dolfijn bettelt

één adres DOORNWEG 7, 8380 ZEEBRUGGE
Tel. 05054 66 46 oÍ bleng een bezoek
in het weekeinde aan onze dolfijnbal

in de qnoenesuaat 6a 84lI Zuienkerke.
Radlo dolíiin Eoblle Dirco ba.t

Te!. o5O/41.21.03

Bouwonderneming

J. LUCKER
Biezersrràat { - Slll Meerkerke

Tel. 32 09 69

- NIEUWBOUW

- VER BOUWI NGE N

- DÀKIdERKEN

- RE STÀURATI E S

P,V.B.A. ÍPROEITECHX!EI( VAN PAIíEL
STROO wt1ly
Blauue Torenstraat 42

SOOO BRUGGE

TEL i O5Ol31.43.96 - 31.O5.O1

ÀLLE SPROEI STOFFEN
PLÀSTI EK

EN MÀÏSZÀDEN



l-[|tTuÀ15
Nieuwe Steenweg 84

841I Zuienkerke

Volledige aannemingen
Timmer- en schrijnwerk
Metsel- en betonwerk

050/41 75 52 - 41 27 96

t ti a ! ffi T3 ! I
a HI

l'i.lt I

I .l.t 4 !lli I

U bènt ron plon .èn nieuwe
\|dï, droog- ol oÍsosouto-
hoot tekiezen ? OÍeenondé.
toestelvaot het huishoude. ?

wi;vedellen u pre.;et wodr
op ! in 2o'n gevol ó enool ITIÉel.e

I nvesleer i n kwo I ilei l.

I
a:
1

:

Werner DekemPe

MIELE - CENTRUM
dépol originele onderdelen

Brugge sleenweg 55
8370 Blankenberge - Tel. 050/41 '11 05

Eiqen naverkooPdiensl
Hooidverdeler huishoud_, lndustrie' keukens

BROOD EN BANIGTBAKXTzuJ

KEERSEBILCK M.
DORPSPLEIN 4 DUDZELE . TEL, O5O/59,9I.88
mcn b.st.lt aaD huis

DE VREESE & SIMON N.V

croot- en Kleinhandel

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

Z E E BRUGGE Blondeellaan

Telex 8L457 zeemin (B)

Betoncentrale met I was- en Zeefinstal-
voor zand en

Bou\rmàterlalen
Stortstenenvoormengrnstà11àtie l1à t iegrint

Zeebrugge - Jabbeke en zeebruggeZeebruqge - Oostende
Brugge

Hour - SaniraiÍ - Elèctricireit - Tuin. Bouwmatérialen
Silsx dall6n - Zand - Csrn6ni - Plànchetten

Hout oí plasri6k - GÍinr - V6rf Tíimetàl - Datdichting
U:oÍwa.6n - G..s€dschap - KnauÍ - Bloembalkeh -

Op.n .rle d.gën van 8u30 ior 12u15 & l3ul5 ror l9u
Zond.gvoorm'ddàs v.n 9 

'or 
12u r. de .on€,maand.n

Tel.41 90 90 - AmbachtstÍaat 1 - Blankenberge

\
.,t',

Tuinm€ub6lsn . Íuinhuisjes onz...
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::I Xi:l-PLÈIi§.\-l3iili il\lC "li Plaï]iEËS"

::]i.:j i'!et *fsluil:èn !àn lièt h?r:kjaàr' 1Í138 orqani$eer:.le de spee:: pi ei l)hëlkillg voor og
!,iejde màa]. eeir stèmnig kerstleest'i.t. tit Íeestje i"'+4d P]àats op i.ce':siCag 28

cecenber in <ie cèíet3lia var de §+n4+n leschool.. ()r en bij de 55 kiilderen &"iiren
e!i!-a:zig. ze [,aren èci-rt?ri3f zee. teiirax]en.
Eerst k'as èr poppeikast, waalaaa vocraal ,le kleins'i:en veel pl'szier baleefden. yaar ook
Ce al wÈt ou.l--re \indelen vciiilen het èno::Í :euk. Daa::na kíiàn de kèlstnàn op tÉzoek'
uij veitetCe over zijn verr.e ::eis uit het hogé.oo.den, Daarna dÉe;<ie hij ver§nalaerjngen
uit. Tot s1ót kr:eeg eik kind va.l de kerstm3:1 gràtis een zek snoep, aange'b(,ler door
het bestrur vàn speelp]èin--er:kiing "ne Plo.lters".

De kerstfi an ?as de er:e-gast op 1:"t raÈïstfeestje van s!-eé:plein*€ri'. i tu'J

"»e Piceters".

En í:èn is! eL goeC nie-il}is voor: zo,rel order.s à1s k:ndeaen. Na hea s'-rkses \an vorra
jaar is er: of,nieuw speelplein!,i--r.king tÍjdens het Krokus'Jerlof {.jà1 eóèodag 5 tot
ol1 lr]et \i.i'ldàg 1.0 ieb::ua.i 1939) ei ii]dens het Paàsverloi (van alinsdag _,24 mààrt
lor Pn i1Í,t rr'i':i.;aq 7 aprt: l95?).

I'1èl- he:rttil.:1 :,;à] "Ilr P:loel-ers".

*iF',.Ií51!

Ll?1L,ïAtit'Ei:J .:il,ïlr LHUM

ljet kófit noq i,,e1 eens rroor, n:tsr hët ral we1 h.re]. ze:den zi.jn dàt e€n lr:iljantèrr
jubíleo$ gevillrd wordt. Op i? oklolÉr \ras }ei- ir1 o:l;ri semee t,s eclrier iro'iea -
Fi::rnln ,S,ctials (qeboren te lieetkerk.l op 4 se§ae,mbe:: 1899) eit $arln l4rioi. íc,.,Ei,Èerr:i

gè.lrr:en re i.J--etkerke, ftèèÍ.rlan op 2'i ne\ i?19| vier.len ëp C€zo d39 hlri Ois:e
hulrel iji(slaa?: !

N'aast i:or:ber.:i+r, làn.jbc,uvte:: .:ií sl.iichte:: was firarrri.n ,ie1e làren ahliie'i i.l'r de l.iÉctkcrkse
fr,fii:iek. H:l ',ras niet a]Ieen rilii<isj.id ei 6.ne+ri, +3§r h;t was osk jarerl.rng
bi::Lqeneester,.,sr,.qeètkerke. ne«rs i.n 1923:narLkte !rj.i zi.jn eerste Fr,liil.rke siapPn,
e,ois'. a.is helpar van 2ijn,",àder. en I ili-er zel{ 6 jaar ràiidslid, Darrnà t'as hij
6 i3ar sahepeí en !t iaàr bi.Egemee..iter i.n 3 versahiillerde frsen, iill Ías o.a.

9-



corl.o.Jsi:rjr..jenl:estei:. 'fijclens z:iin twoèl€ perli<le van burgemti.sterseha:l L'e.il in 19ó0

de faitt6::e hsÈKl qél.6qd àa:1 de toÉ:nÍiilige Vëetkèrkse qeiie+rtescl,ool - líit dè fusie
is Cit gebori.; r1,.1 oirrrevorÍd tot veroàder?aal eir 3po::tcn plex. Ía zijn de-l-dè ar,bts-
pe::iaÍkr i.rerrl ie.l€ree:1 in Seeikëi;(e aa-lgesloten op het h-atern.jt, ter*ijl er !,,eak
qemaakl í:iir1j ven de verha!:rlir1c 'ian de rs;ei. Hi.j slopte mei íie g):litiek'Dij de
fu$ii.! yarL i97;.
rjerd{ir .,.às i'i.)afi:n 6oè.il1a1s 5E iaar zw:jr,slachièr. lieed§ vanèi ziji t!rè:ri.".:d{, tct zijn
?irs'L L€.f irla hij .ir! L\r'r:(.§, rit.
§.j.:ist dit àlferj 'ír:ls or1ze ere-burgenearsier ock nog càfébaits vèn i927 i.Jt 1!?3 er v3na:
zi i.r +l.tdè jaal kenaie, d+ i4eëtkerkeniti.rrs htlnr al.s duilenixelker wàar:aee hij vele
èlepil j:ren en rai:of tx).jn ixrhiinlde.

'Par:ia lcuagie en
d:t n! ? À1vast

Ë'i.rmi.n Goetaàis
vàfl q3i1$er hari:e

,6, 1oo. qehurd I wie doét lun
pr:§liciàt I

:2UÈ: |1EÍTKE,1KS! MOEiIÈtu]ïÍ:ÍT OP ZötitÀG 16 ÀFPri.. IrSi

§-'Ï
.rq .Ï[ d

Z{t,,

§\f,\.vt\ m

Op zcncièg 16 àp:ri I 19E9 ivloríit .L.r de zuienkei:l<se
S!:oa i-raèd vcor de l2Ce màal de lnrn<ieLiocht dooa dë
yeetkeakse l",oe:reÈ iiqeri.ht. Nieuw is dat cie Sportraad
zicfi heeft letel, aàr:slu1':en bii de vlaémse wandel*,
.jcÍigii.l- en tcDpii.qa cn zo{oendè de !'erschiilè«:e
n'&rdelcluhs iaèr ons íiccie, landelijké Meetkerke t'3
l.rkkÉn.

I\3 insch! ijvinqer': eo yr:rile start habbe!! plaàts i.n ie'. spor.centrum, orde lÍol.iní€.1 fe
l.Jeètke0.e vaEaf q xrr tot i.5 uur. I'jaa.jt Ce gaoteraë afslande§ v;r,'1 20 e-n -1C kilomel:er
ii:r :; ool kreze,, ,.':.rï .le .i0 \,1..
Dë Ë,rjjs scdràè..àt 40 fr3]* nret aàidcnkèii l,oer kindereti tct 12 Jaar, 4t frank zoncler
aan lenkí'n l}r!'èr,) dë i2 jaal: en 6C Írark voor ir.xJel:c.a l-.oi,eE de 12 -iaar rnlt aandenkcln.
l'.iil/,-n-. isird.:n de ,a-rrdeilËeLj.rs :)f'qestemle1ij! aet ds uili.oke }leeLkerksë lloer:erLsteop.?1 .

l^JIU.



v-oor greepen ïariaf 20 deejnemers ;i.jn et prachtijgjr groepstr'ofeeën ''oorzi6n' 
onder'''eg

wor.den àlle'Janrd$laàrs velrast r.3t <Jrà.-is \,erfrissj. ngee.
lla li{rze q.i:?giKl+ triiÍdeiinq .lcc:: $cs mcc.istukie natr.lr.rr k::1 U nadlen noq :ëkker rtc:'f»zen
mei §)i àr;u:kje en een blaofflje :Lí tlet sp)rtce,]t rr.rn. ;!lJ TijI) eivan overtiti.íd ll cer,
qezondè en ààn<Jerane 'n'tsiKieldaq te kuni€o ?i.rnbiedel!.
ue.:,r i.t1liciiing.}n zi"in te ver:kriJqën bij :

- .l.rrr,rÈheere §ilbert. &d1eme:eístràat I, te1 : 41.41;35
- Goerhals i'i:ank!-, U+étkerkèsirÀet 6, tel : 41.81.,i7

tslITIilii(O:ir.1l.lD!lr-1NC

I/akantiègèr'roè.Je s Tndinker!{o aich! jaariill<s een b.ieïenkopuandelir,.l .i!1 dor-':: de
zuieÍherkse !"-Àlden ei :.ander::jei. cp -t6 <ie]reÍbet van vorlg jèa! L'as l-:i iaeer zovër.
Íei niet cnnfrerer:kte rr-ÉÍldel ioc)lt vac iioqeve{nr 5 kn ale:: 112 d§elneiiers die erààn
hie ,len cír +et een uit-!íeh.rlC6 Lri ei: of lalit3àj'n h-_'L tràject Íre+ te ltàndeien, Àl.hoeuei
er ireel 

'là'. 
lirioie kunst.*'er:ken onder tle biele lirtr:e{1, gaf meaiq execpiaar: oÉlÉr*7eg

tcch 'ts cfeest".
i§a d!: ",i. rdel.ocilt zorgCe Vakan.:ie.lcocegens zuien!-erke erv-cor: dàt (x>k dè illi1endige
inet':s .Íesterki w:{d. Hèt beslur.:r hed namel.:Ljk hèei !,iat kllooljes aar.dapP:eÈ qeschil.d,
en varkelrs;Àrotjes, rilrietjes en '',t)a§tjes klaalrgem.l.rkt onr de 150 aanzi't'teaden tc
vooF2 i :4 vail een .lèkl,+re hu+-ièpo'.

,'è

t

ledereei Í!:a.]kt zicà kiaà:: vooi dë stait vàn <ieze nachteliikè w3idelir,g.

,'

PNCT:CIÀI ZUIÈiJii..iKI I

let is .Jei:eLtrd I l.iL.-jt maq;:;cic qetàI vàn 50.000 Í):ank is n-iet à.Iieer §:haald t:ijder.s
Ce lààr:ste 1l.I1.11.*al{1Íe, tevens :.s er i,aror de zov,.lelsto keër een irieuw rekorC
geblok--n bi:l C? latalc ophreiqr-it.' ï:r-Bèr.l 5I.3(15 írEnk overgejaalÈe,,',.fi op de re)teniiig
r/àn dezl: a!<í:ie ( 7!., ir..rnkeÍke : 32.i06 ir., È:eetker.k4 , 8.40$ fr., Houta'-'e i 9.60C fr. eir
lli 3irLiiin:,: iirr a 1.0.?a)a ir.J. Aidus j{unnon ir"Éro frrcjek!:èn i-n i{ozaràique teryoiie qlre3l.i.-
si:ri:.d !,,c.:i::i. r!:!x:r aicai .le inspantlii)c, i;an I;r{joe-sl-ad,
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3ri dit schltterend restrltàat ku.:len wÍl àlleen maar besluiten dat de ovelgrote meerder-
leíd ran de be\olkrnq rèn zuienkerke deze 11.11.11._aktie belrepen heeft en volledig
achter de \aerking staat : het finàncieel steuten Yar zinvolle proiekten die de
gelrone Írens ter plaatse vooruit helpen én tevens het uitoefenen Yan politieke druk
op de beuindslieden zodat er meer rechtlaardige strukturen en handelsbetrekkingen
ontstaan. Hier durft de leiding lan de 11.11.11.-aktie stout van zich àfbijten en
is er mede daèrdoor een ernstige &ending bezig in de Belgische Politiek ten opzichte
van de besteding van de gelden van de beIàstingbetaler vocr de ontwikke-l.ingslanden '
Proficiàt zuienkerke voor dit inzicht en ook voor de dààdwerkelijke steun. Vooral
de rechtstreekse medewerkers en medewerksters verdienen een biezondeie dànk, rrant zonder
hen zou dj.e èktie zeker niet slagen. Dank ook ààn de gemeentebestuursleden om hun
meCewerking. Er is zelfs nog goed nieuws op dit vlak : er wordt ernstig oveirogen
om in Zuienkerke een Schepen van ontwikkelingssàÍenwerking aan te stellen. Ook dit
bewijst dat Zuienkerke dénkt en \rerkt ver buiten de eigen grenzen met een breed-
derl:eodhèid die de \.'are voll'assen mens siert.
Gràag vermelden wij nog de medeEerking valwege de K.L'J. die door vergetelheid niet
op de lijst vàn medewerkers voorkwam. Nietteriin zijn zij e1k jaa-r daad\^erkelijk van
de partij. Idealisme eD inzet bestaan noq bij de ionqeren. Proficiat K.L.J.

XINDT G.

SPORTIVÀ }ilNT Th,EEDE ZU]ENIGRKSE SPORThIIIIS

Ín deze tweede sportkwis moest de plaatselijke bèdmintonPloeg nipt de duimen leggen
voor Sportiva Heist die deze editie won. In de praktische proeven wàs de bàdminton-
ploeg àe beste. Die proeven bestonden uit een krachtProef (opentrekken vàn een

Laltér), een behendigireidsproef (volgen van een spiraal) en een proef waar behendigheid,
kracht en snelheid h;d in hand gingen (kloppeo van Dagels in een boomstronk).
In de teoretische vragen k§am zorref algemene en plaatseliike sport ean bod. Dat de
olympische zomerspefe; van vorig jaar veel voorkrramen behoeft wel geen betoog ' Bj"j
d"ie'vragen bewees de sportiva-Ploeg de beste van de deelnemende ploegen te zijn' zí)
behèalde; hiermee dan ook de oven inning. Àlvorens hun overwinningstrofee in
ontvangst te kunnen nemen, moesten ze o.a. ploegen vaa st. Patrickcars, Recht voor
À1]en, BolderhofspaaÍders, Vakant iegenoeqens, Badminton, gemeenteschoof, K'V.L.V',
Fliooers en Mehonr àchter zi.ch houden. Daar de heer Desmedt (deelnemer van de
spoiii§a-pfoeq) de winnaarstrofe'e . geschonken had, meende hij dat deze moeilijk naar
ziln ploeg ko; tenigkeren. Hij schonk deze dan maàr graag aan de tweede in het klas-
sement n1. BadÍninton Zuienkerke.

Orqanisatoren,

sr!,lnpathisa':tèn

2uieirkerkse
s L:a)r: t kwl.s .

4t.



DE LE KXE i BEK PÍl f tr.9 10
6411 NI tU;lru'§5TER

(ZUIENKERXE)
TEL I OSa/41.12.18
( tusscn rènd!1nè .n

Fudy DeEeulëi,éèstér
sp.clàl1t.lt vàn iÍ..f t

cès.l ek t€elde wlrnkààrt
Spccl.l l té1t ven

Zulcntérks. taàrt
Pènnèkockèn - ,.fel s -

boé!cbrood
xl ndersp.lcn - l.ndÈ11JLè

.n bosrllr. ohgev!ng

Al lè f.cstcllJkhèdcn tot
80 personcn

ulÍ6ArER
RESTAURÀN1

tEÀ-800M

LUSTTUIN

TEESTZAAL

cjameskapsalon

GIDICO
cie deckeÍ chantal
kerkstÍaat 1B - 8411
leleÍoon 050/41 84

zuienkerke
14

ÀLLE IIER STELLI N6EII

vÀN SCTIOENEN EN LEDERHÀRE}I

SCHOENHERS''EI.LER

JOHAN

Ja. Dcvossir.d | - v,inr.l 5
Tcl. (050) al 28 25

À UTOHÀN DE L

MEULEIíSESTER GEERÍ

- verkoop van alle nleuwe en
tweed eh and s!a9ens

- alsook carrosserlehersteIllngen

NIEUWÉ STEENWEG 10

A477 ZUI E NXERXE

TEL. O50 / 42.97.7 6

REN?IMMO voor I 
VERYooP,

ilffiwestdieplèan 6

A4IO WENDUINE

o50 - 42 94 17

zaakvoerder:
Van Ovenberghe
Marianne

+

+

WIJ GEVEN ADV]ES BIJ HET OPSTELLEN

RÀADPLEEG ONS VOOR HET OPMÀKEN VÀN

VÀN EEN HUURCONTRACT t
EEN VERKOOPSCOMPROMIS +



AN I.IYPJ@

SPÀAR BÀNK

voor aL uw financ!ë1e

NlCOLE PRÍEM

Meebkerkes traat 14 À

ZUIENKERKE

KREOIETEN

verrichtingen:

LENINGEN

TEL r 05 o/41 .5 5 .90

@"n"tt"."

zoFsentoos zuinig

vÀN HEYSIÉ A.V. B.À.

NLeuwpoortséslcèn!eg 591

8400 005TENDS

IEL r 059,/70.30.97

AANNÉMERSBEORIJF ASWEBO
NUMTOZE VENNOOTSCHÀP

lndustrief3ík - Drongen 26

9810 GENT

bar
upstairs

Oostendesteeoweg 56
841I [IEETKERKÉ

q6 oso/3111 35s

oPtli ltDtli lY0ltC rrirÍ ?0 uuí

ll l{0À0 I00ll0tt0lí 0ltl nÍ.| 1l uIÍ

lcll0t6 66L0ltÍ
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Il,j het tLrsseli:ipel "r:en je roi:" uas er een i]:nt{':keninal t4 vr:rci.i èl'iÈrr , gc?il,§-lien l'ro1:
d+ qemeente. Richàrd S,lvel:r kcr h-^t laÍrgst irr de :unni!).J bi -: j!'er, ,:rn n.:).:rht :r:leï<ioo!
d&r oo\ d;l pr.1cl'rtig g+rÉ{,Jtte]iIk aand,:"nken .ireei':enen -

ille:: volqf dan d-- uilislag : 1) Spofti,ra Heisl.r; 2) litdiniirton Ztrie.k+rkei 3) i.ielioii i;
.1) st. Patr:ickaars 2; 5) Recht i.,oo:: À.l.leil en Bold.irhcfspaàFjers; 7) (bÍee:rtescioo:,
enz.

ÈÀDM ii.lilNl§iiri(»I

\joor het tivÈèie bàdmintoltornooi van zondag 6 novemrr}r 1988 wat:en el opnierw 16 p:ic€iJell
ingeschreven. l{iinaar§ *erderl het duc p. Vàn Daftrie-À. De vlieghe. iiielvo+r \de!'deÍ ze
L,eloond met de troÍee !'an P.h. Denerris;se. -l:*è-Àle Íterd het duo I. I,iermar-H. I-refÈ'.'ere
diè de tiaofee van sport$ehefien H. orylxrrs i. ontvilfigst n.rcl'tten nemoí. Dèr:de eindigden
het due R. Càlleí,aert-F. stabb€ en vierde waie:l het duo R, iJe Y1ië9h+-8. De Reée. zi:l
kregen leaer een àè.r*enken van Pfoso.

r:*-._.:
r:--;-- :-:

Or.ganisài:or el] , <ieelnemers en
bàdfiirtcFtor:nooi .

s.,fipathisaiten và:r het ta-ii*ie

rtr[l t t: t lt: i I r: 1 I ft , 7f ;1 7 1 /;- 1'
zaterdag 2À-iggg!! : In ]okBèl st' sebàs.iaar tÉ: M.:etierke r:iaht r's"È' Iieetkerki: eel:

worsteukèsriting io. De aan'.'èrg iiJ ()n 20 'nj- r'r 'le inlÈJ is tC fr'

dinsc-aq-3-l-j3ïjle!L i .r$ 14 u§r jn d-'cafeta.ià : K.'"'.:.,.1''. T.rrieif:íir'kè mèt "E'a!'e;s
.,,§l**ërkei: tct sieastrxli.d" ^

:ig]:ge4!gajel)!IË. : om 14 §ur rli:gaderjng van 1{.V.L.r.r. li.iéri1"Ínixrste. te::..1e1<};eil':ei'l
van !-1.L. liLoul, Lich'..ris. CaÉpreksihéfia I " tluisircud.,l i ik lvetk

goé.d srqaiiser:en". :iïefpunt is De B5,nme1' arfl 13'r.10 is 'i.ir <li:r ooh.rcq eeli Íl"haïisl:ie_

.tl§Iliil Àl-{gijgg$. : oii 23 uuI :n de g,.Ícen'.€.:j.:h.,ol van zrlerJiE.io. !s er een v:è'ki:'rr-
ti.ng :nqe:.:..ht '1c.. volleybe]c:ub i'Jehcni. iJ1_:eg 50 íiraik^

Íààn.laq..l.3 februàri : K,Ë.G. 7Àien].crke iDu.lt in de nanriddag !i,!r: {:àr.aYal\'íerííq in
ci:fé lb1.<iereho'i.

,,lZ



- dinsdaq 14 februari : om 14 uur in de cafetaria van de gemeenteschool houdt K'V'L'V'
zuienkerke een ontmo€ting over : "Eigeotijdse juwelen zelf ínakenrr.

- vrijdag 17 en zaterdag 18 februari : jaarlijkse vleeskaarting in café "In de Mortier"
tè Meetkerke. Inleg is 60 frank en het is ten

voordefe van de biljardclub "Krijt op Tijd".

- zaterdag I8 februari : om 20 uur 6tipt gaat in de cafetaria van de gemeenteschool de
startavond van Vakantiegenoegens door. Deze avond bestaat uit

een diareeks over de aktuafiteiten ven 1988 gevolgd door "Vertellingen over Zuienkerke"
door de oud-Zuienkerkenaar R. Boterberghe. Inlichtingen zijn te verkrijqen bij
Romain Van Belle, Nieuwe steenweg f06, Zuienkerke, te1 : 050/4I.35-62.

- vrijdag 24. zaterdag 25 en zondag 26 fepruari en vrijgag 3 en zeterdag 4,!aart :

toneelvoorsteuing van "tloera... een drieling" door theater Kleiem. On 20 uur in
de gemeenteschool te zuienkerke. zie ook elders in dit Polderkrantje.

- maandag 6 maart : om 13 uur in De Bommel is er door K.V.L.V. Nieuwnunster een derde
in een reeks van 4 lessen. Thema i Belegde broodjes, te kust en

te keur.

- woensdag I màart : om 14 uur in de cafetaria van de gemeenteschool houdt K.V.L.V.
,i Zuienkerke een gespreksnamiddag over "Verslaving, een straatie

zondèi eind".

- maandaq 13 màart : de vierde en laatste les in de reeks door K.V.L.V. Nieuwmunster.
sarnenkomst om 19 uur in De Bonmel. rhema : de vele nrogelijkheden van

soezendeeg.

- dodderdag 23 maart : K.B.G. zuienkerke houdt een voordracht en koffietefel erna.

- vrijdag 3l maalt. zaterdag l, vrijdag 7 en zaterdag 8 april : toneelgroep "De Ebmmelàar"
speelt het toneelstlrk

"De Mirakelmakers" in De Boomel te Nieuwmunster, Àanvang 20u30. Zie ook elders in
dit Polderkrantje.

- zondaq 2 april i oln f4u3o is er een algemene vergadering door K.V'L'V' Nieuwmunster '
Gèspreksthema : voetverzorging'

- woensdaq 12 april : om 14 uur in de cefetaria i.s er een gespreksnami ddag ')or K'V'L'V'
zuienkerke met a1s thema : 3x20-ers : geheugentaaining voor ouderen '

- zondag 16 april. : Meetkerkse Moerentocht. Zie elders in dit Polderkrantje.

- zaterdag 29 april : Vakantiegedoegens gaat naar de medebrou\"/erij "Evic", !íaar een
Rome.inse maaltijd wórdt voorgeschoteld. Nadere inlichtlnged volgen'

- zaterdag 29 en zondag 30 april : ti./eedàagse voettocht van Blankenberge.

Tot zover deze aktiviteitenkalender. Stuur ook Uw aktivitëiten, informaties, weetjes,
erlz. Daàr ons op voor I MÀÀRT 1989 I Wij publiceren het gratis !

EVE\ITJES LACHEN

- Dàg mevrouw. hoe is het met Uw man ?

- Maar professor. ik ben oiet getrouvd :

- oh ja, da's waar ook, u!,7 man is nog vrijgezel.

4tt.



TUI\AÀN-LE6

PLAÀ?SEN VàI,J I]O'JTiN ÀFSLUITINGEN

LEVEREN EN OPENSPREIDEN VÀN TEELÀARDE

VANLOO IIARC

ONDERHOL'D

OPKUIS RON.D NIELHBOL]W

Nieuwe Steenweg 38 A

84]1 ZUIENIGRKE

TÉL:050/41.43.11

(1OO meter van de kerk)

Nu ook I_EP_EBE___?II_EB9I9___9! -?9M9,--9!!§ van

TUINPLAIITEN en SPECIÀLE planten voor de kuststreek

VANAf 10 OKTOBER TOT 15 MEI.

12

Het qebeuit màar aI te vaak dat er iets defekt of beschadlgd is. Om dit op een ietwat
vfuggere manler op te lossen, is hier de meldingskaart. Kortom : wanneer bii U in de
oÍÍt;;k iets beschadigd of defekt is, knip dan het onderstaande uit, \,'u1 het duidelijk en

volledig in en stuur het op naar het gemeentebestuur, Kerkstraat 17 te 8411 zuienkerke.
Voor dringende gevallen kèrl u ook be]Ien naar dè technische dienst : O5A/41.15.77 en
dit van 8 tot 12 uur en van 13 uur tot 16u30. Mogen wij U ook vragen om bij een
meldinq van een defekte verfichting de juiste plaats duÍdelijk te omschrijven. Dank

bij voorbaàt !

MELDINGSKÀART

wegdek beschadÍgd
openbare verlichting defekt : plàats :

riolen verstopt
voetpaden herstellen
onderhoud plantsoen geh'enst
ruimen grachted
ruskusratten

0
0
0
0
0
0
0
0

NÀAM :

ADRES :

REDAI.ITIE : STAELENS C€ETI

I,4et dank aan allen die hebben Íneegewerkt-

4s.
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Elektriciteit: extra zuinig met de spaailatieven

Uw intercommunale IMEWO - EaES Zone Vlaànder€n

brugse roomcentrale

o. lomÍro
dorpweg 3

841 1 MEETKERKE.ZUIENKERKE
1e,.050/32399í (

9.6-'./_)

desoete pascal
i: ï..3 EZ E i\ VÀN

3OOMSTRC NKE \
BR À ii) l1C UT

XRÀÀN}IERK

damse vaart zuid 206 8310 st,-kruis brugge
tei. (050) 3s 54 20

oostendse steenweg 75 8411 zuienkerke houiave
.er. (050) 31 94 83

P.V.B.A. AannemingsbedriiÍ
RONNY DEMEULEMEESTER

Gíond- en wegenisweÍken
Atbraak- en iole.ingswe.ken
Algemeie bouwwelken
Bepianl.g

aanleggen van opr iien, parkings en teÍassen n kasse en,
iegels dalle.. plalrnes, belonkelen. mozarek..

Leveren van aanv!lIl.9sgrond, zand en leelaarde
Lever€n en plaaisen van cilernesen sepleklanks

841] ZUIENKEBXE
71
. HOUTAVE tÉL : o5c/31.67.13

ill=il|= lll=liiill=Llr

S PA A BANR K

Deni se DE CUYPER-vERMEIRE
t<erk s traè ! 410
Ui tk erke-B1a nk enlJerqe
'!EL I o5a / 47.41.62
Pètrick iloslE
De Smet de Nayerlaan 3

TEL : 05o/41.86.65
Filip DEFAUW
Bl ankenbergse S teënweg 198
Sint-Piëters-Bru99e
TEL : o5o/31.36.92

Coiffure YVETTE
Modeme snit en brushing
YIN YANG verzorgngsprodukren

zofuÀrsgANK
met g€zlchlsbnriner e! de Iaa6le Àjeuwè
WoH-lanp€n eE lu.lrkoelils .

ro ueurrea voor 1.000 Ír. rgkn"

s »ennen voov 600 fr i:",',*
Canad-"7-ónstraat 88
B3B0 LISSEnEGE (Bmgqe 5)
Vmr uw afspraa.k tel. 050/54.45.79



ffiffiffiffihfr DEÀLER

BOSCH

BOSCH

BOSCH

BOSCH

BOSCH

BOSCH

BOSCH

wasautomaten
droogkasten
vaatwassers
koelkas ten
dicpvrlezers
microgolfovens
i nbouwapparaten

ALECTRA

TOP SERVICE

grote kÉuze in merken;
advies bij aankoop;
gratis levering en
aanslui ting ( indlen
leidingen voorz ien
zLjn);
uitleg bij ingebruik-
name;
snel 1e naverkoopdienst
door eigen techniekers
aan korrek te prl j zen;
iedere maand kook Iessen
met microgolfoven.

ZANUSSI

NOVY

andere merken in huishoudapparaten:

MIELE

PHILI PS

Breng een vrijblijvend
toonzaal (= 650 m2)

bezoekje aan onze

dectn
Iange rei, 28
8000 bmgge
050/33 68 58


