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ED ]TORIAÀL.

!!aarde lezer,

Voor de eerste maal in de geschiecenis ïan het- po }9-9!!-r-anLje

zal de bedeling niet geschieden d^or de postbode" Wegens de onmen§eIijk

hoge tarieven zien wii ons verplicht beroep te doen op eea privé f irÍna

die zal instaan voor het ronddragen. Wij lrensen U alIen een goede

onrvàngst van uw polderkrantje" Wij dènken tevens de " fèkteur " die
.\1 die jaren trouw_.uw kranLje in de bus stak"

D,è geneente gonst van éktÍviteiten: dat zult U kuhnen vaststellen
à1s u de ka1ènder bekijkt" Maar er is rneer: ir. Nieu\^rmunster -Àn Zuien-
k-^rke is riren gestèrt met de aanleq varr de àardqasl-eiding. Dit naar

aanleiding van tvree projekten voor -ociale woningbou\"/" Te ZuieËkerke
is men reeds druk aan hei bouuen om dc eerste faze te realiserenr en

volgens ( nog niet offici'3e1 bevestigde ) be!'ichten, zijn de werken voor

Nieuwmunster nu ook definitief besteld aan de aannemer" De laatste
noeilijkheden die voor de voeten werden ge!/orpcn, waren er vaÈ "". com-

munautaire aard" Iqen raakte in de raad van beheer van de kleine land-
eigendom nlct akkocrd over ce verdeliÉg van de 7 Íriljard kredieten tussen

het Vlaamse en het 'dèalse gewest" Dc zaak 1s nu inmiddels geklaard"
Een 1a&te pikant detail: de woningen te Zuienkerke en.te Nieuwmunster

worCen a1len opgetrokken rnet "". Japansc Yenl

De 
^red 

ak t ie "

ORGELCONCERT.
, --__--_--_.: ^

Het jaarlijks orqelconcert cp het gerestaurèerde Bergerorgel in de
Sint lÍichielskerk te zqienkerke gaat dit jaar door op zondag 22
augustus 1982 tè 20 uur" De bekende organist Herman Roelstraete uit
P,eu1e verzorgt eer, klassiek iirógramma, aàiigepast aan de mogelijkheden
van het orgei, meL afwissefend zang en spel"'

llet concert woadr. opiieuli gegev.n ien vcci:de1e varr de voogdij- en
beschermraad voor dc v€rla-ran kindercn vai l-ret arlcndissement
6ru93c-oo:t-r-.lc-

D.i werkgrcep hoopi oir een z.1f.ie ruimi: beiangstèt1ing als vcrig
jaar" Het crgelconcert is .en kul.turc'1e en socialc happeliing waar veLen
ons om.1e voortreff:-lijke inhcud en dè ruirne publicke belangstelling
: -ni i rLa"



NORPSSCHOOÍ, IN --1I I'IJtrfR,

Nu Clt schooljaar op ziin einde loopt wenst de redaktie
van dit Polderkrantje een woordie van dank te richten

aan alfe feerkrachten die elke dag olnleulv vo1 enthou§iasne
de kinderen opvangen en hen pngen op te voeden en te
onderrichten om er fijne nensen van te &aken.

aan alfe schoolkinderen dle. el-k naar hun-eigen YerE^gen
zich i-nspamen .n flinh te leren en als een echte vrienden-
groep §anen te spelen en te lverken'

aan al-le ^uderÉ die hull vertr^uwen scheiken aa.n de

plaa.iseli jke schclen.

aan het geueentebestuur die zljn beste beentie voorzet
voor elke school op haar geneente.

A1§ we een bezoekje hrengen aan alle scholen van elke deel-
derÍeenf,e dan nerken we overal een bli;e geest, we vinden

'er een dynanische pl.eg ieerkrachten én levenslustige
kinderen.

ilte merken dat elke school enorïr evol-ueert en niet blijft
st il . t aan.
ne verbouv.ingsvrerken in de geueentesch^^1 kómen ten goede

aan alle leerlingen naar ook aan gans de gemeente die,
in de nieulye poly-valente tnrozaaL, er heel wat geze111ge,

leerrijke of ontspannenCe uren kan do^rbrengen.
!e vrj-je schc^l van i,,eetkerke heeft ook allerhar.de vernieu*
wingswerken op til, c.m. de vernieulving vali het sanitair.
In Houtave nerken we h^e de kleutertjes zich thuis voelen
ili hux eigen .torpsklasje.
ne z'isterschocl l.ar, zuienkerke haalt net haar jaarlijkse
Fancy-Fair, tonbclà en bal een aardlg so!',metje op dat ook
ten goede komt aarr r1e school.
Ie NieuvÍnunster stond611 alle aktiviteiten ingerj.cht dcor
cle leerkrachten en het ou.lerccnxité in het teken van de

ver'1lieuwing van de speefplaats.



Zo kLmt u, door een bezoekje t-o brengen aan hun Farcy-
Iailr (progranna: zie verder in dii bLad), ook nog een
steentje bijdragen in de financiéring van dii pro.ject.
gedurende de paasvakantie zj jn de rverken gestart net een
ploeg vr:ijwiIligers. lijdens llct groot verfof zullen de
ouders en de leerkrachten met hun echtgenoten voor de
Yerdere afwerking zorgen.

U wordt a1len uitgenodigd op de openlngsavond van de

nieuvre speelplaats te Nieumiuns-rier.
Dít gaat door op zondag_a9jrlgSn!ts9_g_?9_9.

Hj-ervoor vÍerd W]IIaIMRIIANI:B!: ultgenodigd die, sanen
net zijl uuzikanten, u de ganse avonrL zal boeien r4et

zijn leven§lustige naar ook dj-eDzinriiEe liedjes,
eenvoudig ultgedrukt in onEe eigen 1Íest,r'laamse taa1.
Dat hij een nan is dle van een .lory als het onze houdt
merkt u in volgend liedje.
l'r'e hopen u all-en te ontnoeieir op d1e b,r-i je sa.&enkonst !

Bij noci weer gaat deze klclr,.liunstavond dcor op de sp?eI-
plaats, bij regenweer in trefpunt -'1 tsC1ti'll (roax. 200
personen net kaart voorverkoop )

Vraag dus vooraf uw toeganss{aar.t (te hckonen in de

school te Nieulmunster) zodat u zeker een llaats hebtl

Xn nu, !ïi1Ien zelÍ aan het \ïoord lret dit ninder bekende,
maar zee! nooi lied. je i

I r scHol{',' tAI\iD

tekst en muziek: lviller vemandere

!t schone land slarrje hè'k nog nooj-t nie gezien
in coEpostella ben ik iloj rccit gekcnen
d'oekraïne de poesta oa noskoi,l &isschien
en nog nooit glng ni;in r/es naar r.onen.

nophrt wonderland indjo chi]1a of jailan
noch fjorden noch bosser Lioch mcren



de boorCen .lp.n aa] .iorzu daar weet ik wel
in de boel:3ti i: -.,n je craar ïeel over leren

Ioaar rk ken w)l t'n s!'reke u'n straat
mrn dor? inei zr -i[ J+JceTe toren
rkkenne d(.) Io.L.lers i..der grachtje in
en iL ke;r de xreaser l:; e iYien dark ben

en n'n grond

It rcnd
geboren

ZOI\rDÀG 29 AUGLrStl,I, t 82 -:.. ?i.) ,)

1ÍSUTAnSCHOOI !'ri ll1'lr', rl,;i srlf:!
OP?RTDEN iÍIILÏÍ I:I}: :l,I]']'Ri I

rli D-Íl l RIJS IAG5!E

Kaarten te lleko,i.-n. -,:llt.)istr1"rt 41, 8411 Níeuwnunster
- -l | 50/ +11' -1o9
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$eotcurnnt . {or. @eo room

Boele.'óoert @en

SPECIALIfEITEN:

*- PAL NG

* LAI\ISVLEES

* GEROOSTERDE TUSSENRIB

* KONINGSKRAB

* TEA-ROOM van í4 tot 18 uur

* PATBOON AAN HET FORNUIS

Mogeliikheid lot kleine Íeestjes
lol 35 à 40 peÍsonen

Lous GOVAEBT - CALEMEYN

NIEUWE STEENWEG 1

8372 ZUIENKÉRKE

Tel. (050) 41 31 04

Geslolen op dlnsdag

RUSTIGE LIGG NG

ZONN G TERRAS

SPEELTUIN

Kopsolon,,SlMONNE"
Fonteyne Gerard DORPWEG 13

8OO2 MEETKERKE

Teleloon : 31 61 66Erkend verdeler B.P.

ALLE PETROLEUMPROOUKÍEN
oLIËN EN VETTEN
MAZOUTTÀNKS

J ulius en Mourits
Sobbestroot 46 A
8000 Brugge
Tel. (050) 33 60 46

OOK TE BESTELLEN B]J :

VAN DE RYSE PÍudent

*
*
*
*
*

MODERNE SNIT
PEBIVANENTE

WATERGOLF
BRUSHING

KLEUBING

STEEDS TOT UW DIENST

Schoonheidsprodukt€n JADE

Nieuwe Steenweg 38
8372 Zuienkerke REUKWABEN

TOILETARTIKELEN



Zakenkantoor
Philippe De Merrisse
Oostende Steenweg 16

8002 Meetkerke
Tel. (050) 31.24.85

Onze diensten :

- Alle verzekeringen

- Hypotheken & Persoonlijke leningen
(aan gunsttarieÍ !!)

- Spaarboekjes (zeer snelle terugbetaling)

- Kasbons

- Obligaties

- Groeibons

- Girorekening - Eurochecks

- Bancontact

Openingsuren :

- Elke voormiddag van 9 u. tot 12 u.

- 's Vrildags van 9 u. tot 12 u.
16 u. tot 19 u.

- 's Zaterdags van 9 u. tot 12 u. 30
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Ieg jongcns eL meisjcs,

In dit zornernuamar vlnd ja hcel !ïat spctletjas cn raadsels
met tussenin een tokcning on te klcurcn.
ïk wens jullic ecn pr3ttiga, zonnlge r/3}.enti.l tos!

Li''.i ,l i,i[,:)

::::.;::"'""'-''' ( " i

"" .:-;;;;;,;,: l" I -,t ;-í'--)=- -.

4-Za9k de qigr!i9c I

In volgondc zinnetjcs zltt:,n hc.i \.yat dicrjtr vcrdoken.
i,'ic karl ilr. 20 dicrclr uit hun schuiihork halcn?
1. Ik slaap licvcr dan te licrk.n, àci 1ui! oscar.
2. :l§jJ viol Írct dÈ pan tcr aard., .)r! to,)n kr,rafi O16a blnncn.
3. llans 1;iordc| "1k h.b .1c baf ral .-1 ingcv,ior!an!'t
'1, St-'rds larLÉI gcl4dorr faufdcn cr in .1.r zci: hondcrdon zoog-

diararr.
5. Tantr 1s :rild, zc bracht voor on.j r),-n paar dlkkc pcrcn mec.
6. X.l zelilzaalistc avonturrn hciiít ian bclc:)fd,
7, ProbL rr i]an d.lr }iockcn tc cten.
8. Al-s hct donk,)r !ïcrdt, doct pa 11j 1.,rql] aitn.
f. i;ccs braaÍ, kom nc.) llw huistaak ulahcn, sprak mocalcr.

lO. Anna rondc haast Co lcurdcr omv.,i'.

i
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:.{ip-!-gr:g,
liijnhccr Ponpcrnlkkol had con auto gekoc
of'nee vocr. dc eersic kccr naar Nrusscl.
lrilornetíjrs had hij al ccn lekkc band. Zo

!ïairt ntjlhocr Ponircmikkcf kon gewoon vc
Hoe kan .]at nu?

3.ge-t ?

Àls jcit voor cic dokter doJt,
'Íli-l hij het .cn vindt hct good.
I[aai' -:oor andcrcn is hct k\,vaad,

Vc4dts,hct lomp cn rclijk staat.
Kun jc z.,ggcn wat lct is?
Àls ic :iadcnLt v/cct jiit rvis:

4, \I/aï bcrl r,lr?
Ik bcn ccD fanilie1ld.
lla, : jc voor Ti, ..ir. ts. C"n v.roTi ik .cn planL

ccr, L, dan word ik moc

. J!:n R, Can lcn ik mclk
()cn T, dar bcr, ik lri j het paard
c-\ Z, C,alt !ïord ik cen rand

iil.,i bcn ik? iíat worC ik tolkcus?

5.Ui jn ïricnd is ccn rare kcrcj . \,rect ,je wat hi,i kan?
IIi. j lian c i-,n glas uitdrini,-crr mct gcstrckte a]ml
i(un jc hot aok? Probcor hct naàr:

ij recd
lil e1c

CT u^fi

.-\ju-+.\.........*,.

i

,''.\
q

j, t.-
,...-',-."-----'.-_.....}\.

(



6.onmogali jk?

,1-11c lcden van ecn gczin zittcn om do tafcl, Hct zijn
ccn uocdcr, ijwc; vaders, twcc zoncn, een glootvad.er en
ecn kleinzoon. In het totaal lvaren dat dus vior lersonen.
Dat is onnogelijk, bewcer jc? llcc, hct is best nogctijk,
maal:. .. hoe dan wol?9?

7. !99r99€tr?s91.
!ooï'tclkcns,Één öcttqr bij die
van hcÍ \.o:.igc \,roord te voegcn
cn ?1c daii flink doorecn tc schud_
lir. orr:st..,ï TLlicrs .tcn nicuw
\,voord.

,,, '\

\ -,-'- 
--\ \\',., r _,. t n\,.,o.ti\\\

ltL/ ..\i ^'!l'Ír','\ -:- \r
\ '' \1, I,)--;- j

\ /\1-t t

,:--..--:+-
,l It!,1

])o oplossit-gcn ven alezc raadsel6
c1 sfcl^cc.,ts Yin,l jc crgers in
Cit l:rar1t j c.

tck(rningcr-r (c..,n vicrdc van ccn
z!r'art cp ïit), spellctjes,
cn allcrhe-lldc kindurniculvs.

ct scptcnbor !

nad ekl inker
nii j
-/oorzctscl
necmt dc maat
honCerd centincter
rxc'1ríelaar
caa"s

zgs naanden
I azir,

Jou inz,indÍngcn r,i,orden dankbaarc an_ru"-]/d ari
Grc.i, Dc.lvul f
Dcqlhofstraat 4i
B4 i1 Ni cr)'rvlnunst rr-Zui cnkcrk J.

Jc kan () r. t.:r.rcht n.rt
kwarto blad cn li cÍ st
raadscls, vorhaaf t j,rs

Restc grocljen cn

íj"eeb
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(/\;a
ten voordele va4 de nieuwe speelplaats
in de vlrl je lagele en kleuterschool, Nieuwmunster.

?ROGN.A]jTIA:

32!9rqeË-?!-jssr
- vanaf 20 u: Eezellige openingsavond.

z9lqs€-?Z-ietl ,

- om f O u: jeug.lmis net alapr,Ill g:eschenker.wor! vanuit de
kur.t o"u, .- 

_

- na de nis kunt u uw aperitief nen.er. o! school. en na
de !]ididag: koffie net taart

- val. " u LoL 2. )J ) en ,f.:r 'A -. . a- ...i
bl-1e.,r 1t re -iLeLe. ci 3L Lr.,r--e. .J le --pee.Lplaats
tentoongteliil-g r]lissienaaikri.t e:l nassietombola

- on i5.l(' u: SHO!./ door de sciiooliiinaerenl
'r -{i1c hens aan .-l ek I 't

u tot 21 ,r,_3_1l]l!jf
Iiefst vooraf inschrijïen: irasrtet oI] school te
200 Fr. voor vol,,,raE G enen
iO0 i1.. voor kin.leren

Ii]arln ls begrepen: vlees, groenter:, brood, drank en
gratis ingang ha1 :

LI kunt ook telefonisch rescrvcrcn op het nuraner 412309,
- on 20,30 u: l;I, I{9T TISCO U0tiIÀ!

Arnusement ./erzekerd ïoor jong en oudl
Inkon 60 Fr.
Bi; reíenivecr ga,.rt het bal door in ïrcfpunt De loumcl.

)r)tl,,, /ot

van?f 17
hi ervoo r
bekonen i

'í---J.t't.



Voor mensen die een sleutelklore woning willen, oongepost oon hun
persoonliike wensen...

Zelf s in deze
mogeliik. We
mogeliikheid

Emiel VAN RENTERGHEM
en Zoon

Nieuwe Steenweg 70
8372 Zuienkerke
Tel. (050) 41 17 19

_ RIJWIELEN EN TOEBEHOREN

- ALLE LOOO, EN ZINKWERKEN

_ SANITAIR. EN KEUKENINSTALLATIES

_ VERDELER VAN SHELLGAS IN FLESSEN

_ GASTANKS . VERWABMING MEÍ GAS

_ ELEKTRISCHE INSTALLATIES

_ HUISHOUDTOESTELLEN

gen een oonvoordbore priis nog
tudeerde bouwmethode die de
rukken.

Tonk
AVIA Benzine
AAN VOORDELIGE PBIJZEN
EN KOBTINGZEGELS

Open dag en nacht

J.P. P O L L E T - V E R L I N D E N

BLANKENBERGSESTEENWEG .I06

SOOO BBUGGE

[ftTuALS
dure tiid is bouwen le
hebben een goed bes
geeft om de priis te d

Andere voordelen :

_ VOORAF BEPAALDE VASTE PBIJS
_ VASTE BOUWTIJD
_ ONDERHANDELEN MET EEN DESKUNDIG ONTWERPEB EN TECHNICUS
_ VAKBEKWAME AANNEMER EN ONDERAANNEMEBS DIE KWALITEIT NASÍREVEN

Verbouwingen, qpporte oonnemingen timmerwerk of metselwerk wor-
den eveneens door ons uitgevoerd

NIEUWE STEENWEG 84 - 8372 ZUIENKERKE - Tel. (050) 41 27 96

Koop hleÍ ook
uw VERSE GROENTEN

en FFUIT



Dirk MARTENS-DENDOOVEN
Blankenbergsesteenweg,3l S3T2ZUIENKERKE

Tel. : 050/4í.42.63

Verdeler : - FENDT : traktoren

- DELVANO : sproeiers

- VICON & A|\iIAZONE : strooiers

- BERGMANN : mestwagens

- KLINETT : hogedrukreinigers

- IPSAI\i] : stalinrichtingen

- CLAAS : hakselmachines - maaidorsers - persen
opraapwagens - cirkelmaaiers - hooischudders

Eigen poldereggen, grondbrekers, woelers, cultivatoren
Alle konstruktiewerk en herstellingen met de grootste zorg
Grote keus aan tuinbouwmaterialen WOLF GERATE
Alle wisselstukken zijn voorradig

Vriiblijvènde dokumentatie en inlichtingen op aanvraag.

DE LEKKERBEK
Restouront

tI TGEBBEIDÉ SPI.ISKAABÍ

3i3ïh'"ï,:ï5 [Zï.*',Jt[f 
*

Teo-Room
BOEBEBROOD - PANNEKOEKEN - WAFELS

Lusttuin

iliBtl",ititi" BosBrJKE oMGEVTNG

Feestzool
ALLE FEESTEL JKHEDEN

JAAK EN ROSANNE HEÍEN U WELKOIM !

DriÍtweg 10 - 8411 NIEUWMUNSTER (ZUIENKERKE )
tussen Wenduine - De Hoon Tel. ; (050) 41 1218 - (050) 41 34 14



Dat Zuienkerke enige vermaardheid heeft vervrorven bij de wandelaars is
allallg bekend" De Voettocht van Blankenberge is er vaste gast.

In de plaand mei kramen er echtera andere bezoekers Zuienkerke bestuderen.

Ze koanen niet zonaar \nandefen! maar inderdaad st.Jdgren"

De eerste klassen van ce hunaniora van het Brugs §int-LodevrijkscoUege

kwamen oD bezoek. De jongelui Íaakten er geen speluitstaDje van, maar v/e1

een studiedag, Er n,erd aan de hand van vragenlijsten en opdrachten duidelijk

Eeobserveerd \dat er le Zuierkerke te zien, te horen en zelfs te ruiken wa6"""

De hestaande voorzienincen uerden geïnventariseerd : !ra.t is er in het

dorp voorhanden aan wírke1s, herbergon, bedrijven en andere voorzieningen;

hoe is het dorn uitgebourídi lrat ís er mooi en §,at is er" 1elijk"
I,liet elleen kritiekloos h,erd van de r'{:iezonde buitenluchtrr genoten.

!r i,erd irmers ook .rit8ekeken naar wat ontbrak i een fietspad bijvoorbeeld

op de l,Iieuvre s:3enr,,es, neenden d-. aeestal stadskinderen. De tafrijke garage-

en andere rroorÍen in Ce dorpskern vonden ze ook nlet zo leuk.

Tenslotte l{er.d er een hezook flebracht aan een boorderij in vo1le lrerkj"ng,

Landboulrers ríe:.den geÍntervielrd on het I'reil.-.n en zeilenrrvan een landbou$,-

bedríjl leter t.i leren kennen.

Een ieerrijke da8, v/aarbij er toch, benevens de vele Bruggelingen, een

laar fiere Zuienkerkse feÈrlingen hun dorp konden voorstellen.

ZUInNKURK-Ei B-'LAIiGSTiJLLII,I G]N ,I

J"G.



bond van grote en van ionge gezlnnen

%LW. 16 juni I !82

Hct rècrèati.domcin Polderwlod varr de BoÀ4 iÀ Zuicdkcrkc, is in vollcaktivitoit. Nièt alleeÀ kalr Ínen er aaer hartcludt §riÀdaurfcn eo tcani6spalèll, doch vanaí I juli wordt ook d! pooytnanèga op dè Vagcvuurhocvè
in Scbruik gcoolÍlèn.

1) TENNISLESSEN
Gedurende dc vakaÀtic worden kurgusecn vall IO uur ( rnct 2 uur pcr dag)iogéricht: vooÍ kindeten: van 9 tot lI uur

voor volwaleencn (+ f5j): van l4 tot l6 uur
Inl,ichtiÀgcn crr iÀcchrijviígcn: rer plaatr. oÍ op hét geÍ,e.t.lijk sccr.ta!iaatbij Marccl Blomme tèI. 41313).

2) PONYRIJLESSEN
Op dc Vagevuurhocvc (eindc Vagcvuurstraat) §.orden vanaÍ 5 Juli poÀyrij-lc6!.À Scorganiaacrd voor kinderen van g tot I5 jaar. De lc;-ecarcekaen
duren l0 uur (aan 2 uur pcr dag); elkc lrcck zijn àr dric v.rrchlllcadekuraullca: vaÀ l0 tot lZ uur, van 14 tot 16 uu! cn vaÀ l? tot 19 uur.Prijr: voo:i ledcn vaa dc BoÀd: l3OO !. (elcchte 9OO !. voor giot. gè!inn.À)

Diet-l€d€ar 1650 f.
E-r zijÀ legèlrnatig kursu6acn voo! gcvorderde[ (voor wie relal! kaa !ljdcn,of ecn ècrstc kuraue volgde).
Dc kindcrcÀ kunnèn lid wordeí vaÀ ponyclub polderwiad BGJG, ca
i<u-1n9a dan ponyrijden aaa 80 F pcr uur. Er ia eèÀ ovcrdekt. rijhallè.IÀlichtiÀgèr: op dc Vagevuuihoevc, of bij Marcel Blomlnc t.t. 4t313!.

3) OPENDEURDAG OP DE PONYMÀNEGE + VAGTVUURHOEVE
9p.ra1cl+S 26 juni ea op zondag 2? juni is de poaymatrè8c vrij
te bèzichtlgèo tusseÀ lO en IZ uur 6n vaa 14 toi Z0 uur. - -

Erual 8éIegcÀhèid zijn voor de kiÀdéÍcrr om grati6 pony tc rijd6n.

KURSUS WATERGEI.YTNNING EN KLEUTERZWEMMEN

Nu rcèds dc kiaderen voorbereidèn op het qriadaurloa, betakent ,è gocd
en lo vroèg &ogrlijk lcren zwcmmca.

Ectr '_ 
- tiendaag6e kur aus wate rgawènIriíg - k I o u t è r z w c rrt tn e lrsoor kinderèÀ vaÀ 3 tot ? jèar gëat door in hei itrstt uktic;cÍnbad van hct

R ijks rportc cntrum van Blankcnbergc vaÀ maandag Z augu.tus tot vrijdagl3 euguatus (nict op zatcrdag en zo-ndag), turecn li cn Z-O uur,
Dc tièÀ lcssèn van 40 rÍrinuteÀ worden gegcvcn in drlc groepèo:
grocp A: van 18 tor 18u40; gloep B: van tg,4O tot lg..Zó;
groep C: van 19, 20 tot 20uur.
Inschrijvin8: rèn spocdig8të bij Marccl Bl.omrnè t.I 413l3lPrijsi ]èdcn BGJci 600 F (groot gczin 4OO !'); ntèt_l6dcd: 800 F.



Gilbert Goethals-
Geleleens
Beenhouwer

Specioliteit in worstsoorten

Nieuwe Steenweg
8372 ZUIENKERKE

Tel. (050) 41 13 41

Grond- en wegeniswerken

Alle vervoer

Verhuur van kraan en bulldozers

Containervervoer

Marcel Demeulemeester
KerkhoÍstraat 19

8224 Zuienketke - Houtave

Tel. (050) 31 58 27

ONDERHOUO. en HEBSTELDIENST

MAZOUT, EN GASBRÀNDEFS

T R A E N gebroeders - p.v.b.a.
PAÍHOEKEWEG 74. SOOO BBUGGE

Tel. (050) 31 51 15

ALLE PETROLEUMPBODUKTEN

KWALITEITSIA'AARBORG _ AANTBEKKELIJKE PRIJZEN

GHELEYNS.
HAEGEBAERT

Weststroot 67
8370 Blonkenberge
Tel. (050)4í 2014

VOOR UW BLOEI\,IEN

EN KRANSEN

IN VOLLE VERTROUWEN

LIO VAN FLEUROP

OPEN HET GANSE JAAF

Hubert
Bonte-Tilleman

verzekert U
degeliik en voordelig

Meetkerkestroot 14
8372 Zu ien kerke

Tel. (050) 41 28 06

Bemiddelaar voor cle Maatschappi,
.,DE NOOROSTAB EN BOERHAAVE N.V,'



ALLE GELDZAKEN VOOR GEZIN EN BEROEP

- SPAARBOEKJES
BOUWSPABEN : VOOBDELIG KHEDIET

- ÍERMIJNBELEGGINGEN : OP NAAN4 OF AAN TOONDEa
_ GIRO'REKENINGEN : EUBOCHEOUES EUROCHEQUEKAART . AUTOI\,IATISCHE BETALINGEN

AUTOi/AÍISCHE LOONOVERSCHRIJVINGEN . ENZ
_ KREOIEÍEN : LANDBOUW . BEROEP . HU]SVESTINGSKREDIET - AFBETALINGSKBEDIET
_ INSCHBIJVING OPENBARE UITG FIÉN
_ NATIONALE LOÍERIJ

BIJ BAIFFEISENKAS SPABEN - GOEDKOOP KBEDIET VEBGAREN I

Mevr, Denise De Cuyper - Vermeire
KERKSTRAAT 422. 8370 U|IKETKE . BLANKENBEBGE

NIEUWE SÍEENWEG 47, 8372 zUIENKERKE - Tel. (050) 41 41 82

Dhr Gerard Laukens - Bode
BRUGSE STEENWEG 29, 8224 HOUTAVE - Tel (050) 41 22 82

Dhr Herman Clarysse
AKADEMIESTRAAT 11 - 13, 8000 BRUGGE - Tel. (050) 33 70 99

LOONDORSEF

_ HAKSELEN À,4AIS EN
GHAS

PLAATSEN VAN
À,lAZOUTTANKS
TOT 3000 L.

CAFE " DE NIEUWE
BLAUWE TOREN "

pvha DE CRAEMER-BEKAERT & ZOON
Blonkenbergse Steenweg 2
8372 ZUIENKERKE
Tel. (050) 31 44 65



GEMEXNïLSCHOOL ZUIENKERKE voor de IWXEDE OPXENVOLGENDX (EER+++++++++++++++++++++++++ I SPOI?IEVE SCEOOL ii ! ! !
++++++++++++++++

. Op 4 juni 11. hrd te Earelbeke cte uitrcikin8 plaats ven deplaketten,,Sportiev. School gi _82 ,

Voor h(t turc..C,.. op..nv)lgLrilc j1-r is d- C m.,.1L"schooI ,.r1n
geslasgd clit plaket tÉ bchalÈn. Da:rrcloor nag f.c school zich nulisportieve SchooL + ' nocm.rn, Dit twcedr p1.rk!t prijkt naast
.lat van vorig jaar aen Ce voorgevel van Ce school.
Dc redactie r€n.st a1IÉ leorlingcn en in hct bijzonder cle fecr_kracht lichametijke opvoecting, NaCin. Vrn Rcnterghem, proficiat
nct hct behealde iesuttaàt ^

H€t kan gÈen toeval zijn d.at cle vicr scholerl waar zij les Beeft,rfle vier deze vernel.ling bchrlen.
fn eIle scholen is er.en belan8rijke ment,liteitsver&nCèriBg
t.o"v" dr sport fosgekomen. Over:rÀ worctt b:r,rC 6e!,/.rkt om c,e
§choolg?.:ude jèu6.1 in Ce gelegenheicl t(] stè1len:,.1n sport crl
Iichlensbew.ging tc .:ocn.
De ingebruikname vel1 rle nieuvre turnzaal kan Cc n06elijkheccn v1n
de school ..Ili€n r11r verEroten.

ActivitcitÈn dio in "lnnerking kv/an€n tot het behafe! van .1e
/crr^l in6 Sporti v! SchooI I

- lrenC,ltocht I{.-(.tkerks" Moer.n i

- schoofspoatrl..g

- bo6k1lss.n Hog. Ri!le! Lichtrnrt
- z1,r!írbrevijtt.n (51 v.rschi1l.nd! brcvetten)
- omnisporLbr. v. ttLn ;

- voetb:lltornooi t. M.!tk.ir.ke ;

- zrrcmmen : Vh:Íse Zrrcnrvrelrk t. Bllnkcnbcrge;
- foopcrosE D: H. ,n ;

- interscholcn zucmtícilstriji:l te !J.ncluine;
- Veldlopen : cross der c.mecntoschofcn Sint_Michlel6;
- intlrscholon voetb:lltor.nooi te Ouc.lenburfa;

Doo. clc goÈ.tir re6u1t^ten bij ..le ireest. v:rn .1.:zc .lctiviteitcn
worat de trofeënkist v1n .lo 6choo1 stil:r1n te klcin! zocht moetuitg.keken fiorcl.en nrrr (,en groter._ .
iíe hopcn voor vo16anc1 schooljrl:.r op ecn evcn goc.t resultaat.



VAKANIIE§ XN VRÍJE DAGEN VOOR HET SCIIOOIJAÀR .1982 - 1981
++.*+'++++++++#+++++]-++++-|,++ l-+_++-r-1,++++]-++++t-+++++++

- bervatting van de Lessen : ríoensdag 1 Eeptenber 1982 i
- vrijé alagen van het eerEte tritrleste! :

- van zondag ,1 oktober tot elr rnet zondag ? november;

- alondeidag 1í loveEbor ;

- kerstvakantiè ; van zondag í9 decembcr í982 tot en net
zondag 2 februari 198, ;

- v?ijc dagen van het twcede trinester :

- van zondag 1, februari tot en met zondag 20 februari;
- paasvakantie : van zondag , april tot en net zonalag 1? aprit i

- vrije dagen Ían het derdc trincster i

- donalerdag 12 nei er vrijda8 1J neí 1983 i
- van zaterdag 21 mei tot en mct rraandag Z, .tei 1981i

- vier fàcultatier/e vrij.. halve Cagen kunnen vrij door dle

Echolen gekozcn nrorden,

ZXSDX I'INTSRAT, IY

VAN GROOT - ZUIEN(XRKER

op zoNDÀc 25 JuLI 1982
+++++++++++++.l.+++++

!!1:!_:1_1!::l::ivins : caré vieruesc

Aankorn6t : E6tanjnct lLt i,cegland'i ts

I va!.af 1r.rA
tot 15. O0

Ni euwmunst er

soor 17.1O

h.
h.

h.
Af6tand + 25 km .

LaBB6 landelijke en stiLle wegen doorkruj.sen de deefne è!s
a cht eieenvolgen s Ztrí^nkcrke, Meetkerke, Houtave en

Nieuhmunster.

Deelnane in de onko6tall : volwasEeflen

kinaleron
5o

1A fr"
Talrijke prijzen !!
Een organisatie van

ale sportraad m.m. v.

I

het Feestcomiteit, de l'/erkg!oep en

het Genentèb€stuur.

l

I



PETROLEUMPRODUKTEN
HOUTBESCHERMINGSiIIDOELEN,,VALIROL"

PVBA CORN. VAN LOOCKE
BARON RUZETTELAAN I72
8320 BRUGGE 4

Tel, (050) 35 70 70 - Íelex:81.832

Onze verkoper te Zuienkerke

GILBERT PROVOOSÍ - Íel. 413992

Eén adres:

Drukkerii - Boekbinderii

VANDENDRIESSCHE
P.V.B.A.

KANDI.IAAL iIERCIERSTNAAT í5
SOOO BRUGGE

Íol.íoon (0!i0) $123 37

KOOP UW KOLEN én lrAzOUT B.P.

UNION BRIKEïÍEN voor HOUïKACHELS en
OPEN HAARDEI'I

GRANEN . VEEVOEDERS - MESTSTOFFEiI

BIJ

VAN DE RYSE Prudent

Nleuwè Sleenwëg 38 - 8372 ZUIENKERKE

ïel. (050) 4Í 35 88

DT

H
[OONDSIAR
BOr AVI )t.V.

de eerslevloomse
veruekqfingsmootschoppi j

gant091/257515

kulturele stichtins NOOFOSÍAAFONOS v.2.w.

Hubert Bonte
Meetkerkestraat í4 8372 Zulenkerks

PLAATSELIJK AGENT
Tel. 050/41 28 06



Koeltechniek

A. Wybo-Linskens
OFFICIEEL PACKO. FULLWOOD SERVICE

* FRIGO'S

* DIÉPVRIES

* ÀLGEMENE ELECTRICITEIT

* SANITAIR

* EIGEN HERSTELDIENST

Heíslellíng van melkkoeltanks van allë me*en

Nieuwe Steenweg 91

8372 Zuienkerke

Telefoon (050) 41 33 01

WERNER VERBURGH-BYL
MEETKEBKESTRAAT 1

8372 ZUIENKEBKE

Vèrdéler

Radio en T,V. Philips-Precisia
Wasmachinès, vaatwasmachines, drogers

DiepvÍiezers, Írigo's
Primus, zanussi, Philips

Elektrische verwarming
Akkumulalievèrwarming

Vloerverwarming
u Oe Witle Dirac "

Elèktrischè installatiès
nieuwbouw en vernieuwbouw

Alom gekend voor een uitstekende
d enst na verkoop

Alle herslellingen (a le merken
van radio en T.V. toesle len.)

teletoon 050/41 42 38

HET HUIS UW VERTROUWEN WAARO.

PED!CURE

VOETVERZORGING

Voor aÍspraak: tel.050/41 26 92

KOMT AAN HUIS

(( MARLEEN ))

VAN VOOREN MARLEEN
Nieuwe Steenweg, 56,
4372 ZUIENKERKE



SPEELPLEI]IJVJERKIiJG : !lr v/erkinq stert op irondÈrdag l juli 1982"
Icdcre w( ri:claq kirn ingeschre.ran !/ordèn van 7u30 tot 9 uur voor een
vol1e L:aq. Frijai.2.5 .fL_Àrik per kin.l en per dag vcrzekering inbegre-
pcn" Voot: rlliia kindèrÈn .rn nij.r uit é<1n qezin: 6o frank"
V.rzani-1 n.i l-meantÈschocl Zui!nkerkr, I'ii.:uwe SLcenweg"
oDVan.l 1:i !ccrzicn r:ot !itcrll.jk 13 uur."

DE V'RKXERSDREI,'PELS IN DE I{IJK IIVAGIVUURII

Het gefteentebestuur van Zuienkerke exrerinenteerde Íret de aanleg van verkeers-
drcnpels in dc \riik VAGEWUR, Experimentaren is zeker de juiste terrn' uant over
verkeersdrennpels bestaat cr in ons land nog maar' l',eini8 ervaríng"

Eerst \ierden ín .1.r Val,,_evuurstraat t'ree dren?els aangelegd in rode klinkerstenen'
De aanleg van aleze drempels \.,ierd ílakkeliik mo6eliik gemaakt doordat juist op twee

lfaatsen ín de Vagevuurstraat het betotuegdek diende opgebroken voor het aanleSSen

van de nodigc riolering"

Deze t!,/ee drenpels, hoe1.íel niet perlect van concertie (iets te hoog en niet lan8
genoe8) bleken tcch voldoening tc geven" lJie er Íet matige snelheid overheen riidt
(2O tot ,O knr per irur ) ord:rr.lndt Seen hinder"

Ondat dit experiment voldcenin8 8af, werd op vraa€! van talrijke inlroners uit de

l,Jcimanstraat nog voorzien in de aanleg van dric drerrpels in de \,y'eiÉmstraat.
Het is inmers vooral de lange piilrèchte vleiflan€:traat die overlast heeft van
snelrijdend en zogcnaard sluilvcrkeer (verkeer dat in f.ite nlet in de wijk
thuishoort maar geíakshalvc toch naar door de Lreimanstraat Ívliegtr').

Ër ,,,,erd een goedkope oplossirg uitgetest bestaande rit dric zeer korte houten
hi ndernissen "

Na verloop van een paa. v,-kcn v,erd bi.j .le ifl,'oners van de rírcimanstraat geÍnfor-
meerd naar hun bcvindingen. Vrijvral una:rien ,{erd het typc kortc houten drempel
afgekeurd" In een €qeamenlijkc br'ief vrccgen de r.estc inwoners 1'an de l'/eiman-
straat ;le verwijcarinÉ va.n de ÍbooflstanÍlenlr (zoa1s ze die drempels noenden) en

de aanteg van tiree ol dric b.^hoórlijke drempeLs.

De ervaring van de inlroners van dc l,:íeímanstraat l.rerde dat de korte houten
drempels nàuwelijks het bDí'loeldc effect }laíidcn. lr.ners lioe snellcr men cr
bleek ovcr te rijde:1 hoe liindÈr hinder men ot1(l:rvor1c. De korto hevlge klop
die men krecg. ook bij 1et., snelh"id, kon z"krr r.i.t CoL'd ziin voor de wagen :

vering, directic en koetsu/erÈ hadden ar zck.r zvraar ond.r to liiden" ook bij
lage snefheid verd het coriforl van bestuurdcr en passagiers zeer Schinderd.

Hct gemeentcb.stuur liet d. EielrÍa.aktc dremFcls dan ook vervrijderen.
lntussen uordt uitgezicn nnar ccn andere onloÍrsin6" Suggestles zijn
uitcraard steeds íe1kom biii uw Poiderkrantj!.

R"G"

PVBA Timmerrn an-Wl1l enrBAL 3 en .1 jLrli tlout-l/ci zeal
-ï7-j-L -f-f;l-l -..;-r;.. 1 7- ir nr.:n l.tt nict l1.rrv.l

Lr , r') r, v i - '-i : I .-E.rtr Li vnnr _/uin -
11F!l n qllrr Lit -r . r ' .i Íi.1tr:tLl i.:r it Zuitnl<Lrka ji_ vOlqEndai
[i:t3 : 1a .iui]i, 2tl:L,.!1it:, 1? fr rr:.:rn:jjr, 1a u<toLlirr.



Urrl AAi',lDACl'lT r.li,l AANDAIHT L]lrl AAI,IDAIHT ULI AANDACHT UIJ AANDACHT

1un1
25l6 Ul o r s t e n k a a r t i n g ten voErdele van s p e e I p I e i n Ll e r k i n q in zustE!school

te Z ui e nkerk e
26/6 F at'cy -l air te NieuLlmunster
2'7/6 Fanca-lait te Nieuumunster

SP- fietszoektocht dÉor M. Stcrrne en R. Van Eelleqhem
BGJG _ier5roch_ dDcr Lc viLr- op.iqe,repqLe;

ií U L V Nieuumunster : feÉstvergaderinq
P e u r d È r s ur È d s t r i jd te 14eetl<prke
Jeuqdfi lr : Le ure] en HardV
Llieleruredstrijd
FieiszoEktocht door h:t feestconitEi. t
Jeuqdfilm : snEopy ccinE home

juli
2/7

11 /'.?
1J /'7
1A/1
25 /'.7
31/f
quausius
8/B VeeFri jskarp

22/8 ADrl-Vakantieo:Enoeqens : uendelinq ie !leetkarke
22,/8 St-14ichiÈlskerk t-È Z,,rienkerke : oroElconcprt
29,/B inhulóiging v.rnieuurde spÈelolaats E- optreden Lr. Uermandere

te NleuL,rmurster
líVLVZLIiÉnki:rke
te-laa;Tïl[s e=Ëi s van IíULV ZuiEnkerke qaat door op dinsdàq ZZ it.ni,0m 7.f0 h vErtrek aan dÉ pastEriE riÉhilng Antulerpen met trezoek àan dedierentuiE. Íll dÈ namiddaq qait nE rÈis verder naar de airdl j varr qver-
boc:: mElj bezoek aaF dÈ drukkErij, De iriijs voor deze uitstaÈ bedràagt
550 Fr:, inkom inbegrepcn. IIirt-ladei bEtal:n 6BJ Fr.
l,laFdel.en net ACiJ
0-p=;Ëq-ZZ lLrqustus ga:rt eÈn qalEidÈ L!:rd=ting door in de !teetkerkEEl9BerEn. D! st3r t voor ElEzEr g r o E p s L,) a n d c I i n g is In het I\4Eetkerkse sport_Lo-Ei:) vDorzi.n t.g-e 1.10 i.
\Joor deze flatuuruandelinq 1s dc gids Ce i:ct: Njachiels.
Dir deÉlnaincprijg is vastqestcld oF 2C j.r En voÉr de kindEren is dezeLr3nCElinq eraLis. Er Lrerdt !en ,rerfrissinq :inOeiloÉien.

6.J.
0ulossinoir t i rrtFJ;Íill-
i. à;Ë--:-L-.= :-ffi-l-[an L:r - nol - si]i--r

zechD1d- z;i-1rI - Filard - azel - bc!r -raal - arend - itGas.
Zijn rIsErvEband i,.ia s lek.
J: tonq !its LÈken,

- pa-Iing - slinq - hond -
:cnd - kEÈ - pad - m:cuu.l -

J.
L oofi - bocm - fooÍn - rdEm - tDom - zocjm.

I-lr j drinkt uit cen .t1.rs dnt hij in rje linkcrhafid houdt cn .., strektzr Jn ritchterhnnd ui t.
6. DÈ vÍ.jr mprscn zi jn .cn qrDÉtvader, rsnzoo , DaT 7i- , lu- Jldcrr (1r:o.vro r(vicler is zoof van qroot vud c! !)7. ivl - tiE - t4[T - !]EET - tit1ER _ ltETSEp _

ÍvrEE5Í[RË5.

v?dcr, Een mÉÈdcr t]n een
en v3dEr) Èn tLleE zonen

iYEE STER - 5T14E5TER -
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= =

VooI CL inrichters van dczè bolCersmnnifcstatie v/erd hct l/eer eeD zvlarekaruoi' Niet mincrer dan zz5 ceernmers wirden hun kans $agen om cie nooi.etlofecën in c1e lracht te 6Iepen. Dezo kaníei werd echte? iet de glinlach3anvaald r uant men te1.l! veer ecn nieuv rokorcl aan cleelnemers. Ditberijst nog oen6 Lrst Ceze mrjL8nifieke inrichting op C" vr.erd. bolderseen grote a?ntrekkingskracht uitoefent"
Dit jarr noteerd.en we dan ook.,.e e.rEtc deelnane van Koatemark ( 1A c.l.)en Mechel€n ( j. jo 1(.st 6oecl , ook ginder worclt clezc volkssloit beoe_fenC )
!?t Ce inricht-rs ucht,.r zo Llynamisch naekt, is ilat cr nu ree.ts uerdlngeschreven door ni!w€IingÉn uit lrachtebÈke, tokeren en ook uit deej.gen oÍnstreken.
Wat de uitsl:1g betr.ft , h,1dL1cn Lic Zuienkerkse bolCers en plocgen maar!Íeinig in dc p1p tc brokken tcgen af dè bckcnde bolCers uii lÍoerkerkéMaICe6en en Donk.
Toch werC cr e.-n vinnig. strj.jcl gelevcrcl voor dc Zuienkcrkse titels.uIt g?t- i,1n volg.nlc uitsl.g. nr
PLoEGEN I
VRouwen '!)Vr. lrovoost citb.- Vr.Cherl,t Urb" _ Vr.Gocthals Ro1.2)Vr. Vcrte A1f" - Mevr. Vercruys6e !'arit.le _ Vr.SiermrnVr. Verte An.lrE - V"RentergheÍn Nac1. _ De Dacker Carine

tÍannen: 1) Log6c Cyriel - pril]n Maurits _ Verburgh uólncr2) Braeckev.li Ronny - Mircel _ nomanuellÀ
l) Bossi.rr Raynon.l - Verscheuro Rob. _ Van Oycn Michel

60 P.
A. )bp.

56p "

6 op.
59p.
,öp.

INDIVIDUE!':
Vrouygn.-: clarr !,,18 (.n klmping nocli8 oft cie kanpioene ean te cluj.Cen :tr vr. v(rrtr ucaa. f 24 _ 10

2) De Decker Carinc 24 - 4
,, lJe V-L'reghu I-ur, tt 24 _ 3

Mannen: 1) Logge Cyrlel : 28
2) Vin Oycn l,lichcI 26
l) WiLlacrt Albert 24

p.
p.
p.

.r, us,l : 1) V"rtL p.t(r 22 p. 2) Pint.lon Koeo'1!p. ,) idiueB ilrim 17p,

I De inrichters feliciter.n nogna,f,1s a1l. clcelnemers voor hun 6po!tivi_teit l,taarnetr cr gebo1.,. 1,ror,:1.
* De bolCÈrs ('ie hct ,stc1 pOL DXR TIO IEn oog niét voÀLeclig bezitt.n

kunàe de ontbrckenrl. tè6cls nog stecC6 a.lnschlffen tegen dc prj_j6
van 50 fi. ,t stuk , ( bij Verscheu"e Car1os Nieuwe si"rg 25 ) zàfangclc voorraad strekt.

* Wie zijn teg!16 rbsoluut nict noalig heéft , woldt verzocht zich iaverbinr'ling te stclten,ret één van Cc ilrrichter6.
* Mogen vÍij er tevenE cp vrijzcn Cflt er nog

ovei zi-jn" Deze kunnen echtcr nrnr tot 1

stcells prijzen van dc tombola
augustus adg.haalLl worden.

: E.n a3ntal ploegcn van Zuienkerka nam .lee1 aan hét
kinpioenschap van België te I!Íocl:kerke. Met wat 6c1ukkon onze geme€ntc , kanpioenèn getelC hebben . ma3rioor ur! p,ch kl,:rïcn Vr.VerLc Anire i Vcrburgh Filip
en Ver6cheure Carlos mae! óén gaai te kort. Misschl_en
lukt het he-n Íe1 oen volgenCe kee? oÍn de titel ir,eg te

Bol-aersnieun,§
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SUPERAKTIE

VOOR AL ONZE NIEUWE

KLANTEN

HUUR OF AANKOOP

VAN GASTANKS

VAN HEYSTE

Nieuwpoortsteenweg 59í

8400 0ostende

Tel. (059) ZO 30 97


