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ZUIENKERKE
j u1i 194?

Nuttige
te lefoonnummers

'n woord voord
Lleve lezeres, sraarde lezer t

wat later dan veruacht' rnaar hier is htJ dan
toch : PolderkrantJe nummer 7.

waarschlJnllJk geniet U nu van een welverdiende
vakantie. Lezen 1s daarin een zeer àanqenamè
ontspannlng. D1t PolderkrantJe is mlsschien geeh
spannend boek, maar Je kunt er wèl alles in lezen
met betrekking tot onze gemeente.

wij blikken even terug op een aantàl gebeurte-
nissen vàn de afgè1open periode èn in onzè grètls
aktiviteitenkalender lezen we wat er de komende
maanden in Groot-zuienkerke op stapel staat. En
U weet het : als U lets beleeftr lets organlseert
of U hebt een àrtikel, stuur dat naàr ons op en wij
pubLiceren het !

De redaktle wenst U verder veel 1èesgenott
nog een prettige vakantle eh tot 1n het naJaar !

De redaktie.

'rHet PolderkrantJe" vJordt uitgegeven door het College
van Burgemèester en Schepenen.
vèrantwoordelijke uitgever : Gerard Dè VIleghere

Copsxeg 2
A471 ZUIENKERKE

ons adres voor publlciteltr informatie' reàktiest
artlkels, e.d, is : .HET POLDERKRÀNTJEn

Kerksèraat 1?
841T ZUI ENKERKE
TEL : o5O/41..13.55

Het volgend Polderkrantje verschlJnt omstreeks
15 oktober. Ulterste lnzenddàtum : 23 september.

: 9o1 of 41.1o.o5
: 9oO of 41.20 -2O

(waarschiJnlijk zu1len blnnenkort de oproepnummers
voor rijkswacht en brandweer vèranderen. Deze worden
dan respectièveliJk 1O1 en 1OO. wanneer dlt zal
gebeuren, verneeht U v1a T.v.' radio en kranten.)

RrJKswÀcHT ( BI a nkè nberoe )

BRÀNDWEER (De Hèan)

EBES ( BI ank enberge )

I NTERCOM,/GÀSELWEST

. 41.79.33 of 41.79.34
na dlensturen :
059,/80.33.01

I o59/23.56.o7
na dlensturen :
056/20.19.24

HOOFDVELDWÀCHTER J. DECLOEDT :
prlvé:31.84.o7

GAMEENTEBESTUUR ZUIENKERKB :41.13.55



utf Co gomeenteraac/
De gemeenteraad klram blJeen op 26 mei. 198?.

De Duinenstraat, Bommelstraatr SmisJestraàt, Leeuwèn-
straat en een gedeelte van dè DoeLhofstràat krijgen
een nleuue bestrijklng. De uerken werden toegewezen
ààn de flrma Àswèbo u1t Drongen mits dè som vàn
1.509.581 frank.
Na de goedkeuring van de aanleg riolering aan de
bulsnummers 11 en 13 van de Blankenbergse Diik (kost-
prj.Js 498.?51 frànk) - werken die noodzakelijk waren
vóör de heràan]eg van het uegdek - besllste de
geméenteraad nog de drlnki{aterleldinq àan te leggen
1n de Heerweg 2 : kostprlJs 454.OOO frankr ,aarvàn
272.OOO frank ten laste van het rlJk' 90.8OO frank
ten laste van de provincie en 9O.8OO frank ten làste
van de qemeèh te.
In dè geheime zittlng wèrd èervol ontslag verleend
aan de heer Geert Dè Jonghe als veldwachter te zuien-
kerke, teneinde hèm toe te làteh èen loopbaan bij de
gerechtelljke politie uit te bouwen.

LACHEN
GEZOND

DrIe kj.nderen zitten op te
Zegt de èerste i l4ijn vader
vl1e9t hij van Brussel naar
stipt op tl jd thuis.
zegt de twèedè : Mijn vader
iedere dag naar de maan en
om te è ten.
Zegt de derde : MlJn vader ls ambtenaar op het r.lnlsterie.
Htj werkt iedere dag tot halfvljf en is telkens om
halfvler thuis t

scheppen over hun vader I
is p11oot. Iedere dag
Àmerika en is rs avonds

is ós tronàut. HtJ vliègt
ls 's avonds op !ijd thuis

damse vaart zuid 206

tel. i05C) 35 54 20

oostendse sleenweq 75
tel (!50) 3í 34 83

desoele pascal
U]TFREZEN VAN

SOOÍ"ISTRONKEIJ

BRANDHOUT

N RAÀ NViER K

8310 st.-kruis brugge

8411 zuienkerke houlave

SPAABBANK
DeniSE DE CUYP ER-V 

'RME 
1R E

Kèrkstraat 410
Ui tk erke-Bi a nk eni)er 3e
TEL : C5A/4i.4"t '42
Patrick aosTE
De Snret de NàYerlèàn 3

we nd 
'-r 

i ne
TEL : O5O,/41.66.65

Filip DEPÀUi{
Blankenbergse Steenweg 19i
5i n t-Pi e te rs - tsru9,l e
TEL : O5O,r31.36.92
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DE EUROPE SE
ÍDE NT]TE l SKÀARTEN

DE SOC IÀLE
ZEKERHEÍDSKÀART

7111p/1it t/ J/ / ttï lkilkd
De personen die tussen 30 en 40 jaar zijn, oa
zij die de komende maanden 12 worden, Ínogen zich
verwachten èèn een oproepingsbrief betreffende
hun nieuwe ldentiteitskaart. A1s U dit krijgt,
gelieve dan zo spoedig mogelijk naar het gemeente-
huls te gaan en dè achterzijde vèn de kaart
volledig in te vulIen. U gaat persoonLijk naèr
het oemeentehuis en bent ln het bezit van een
pasfoto (zwart-wit of kleur met wittè achtergrond).
U kunt iedere leerkdag terecht in het gemeehtehuis
en dit tussen Bu3o en 12 uur. De v./oensdagnan]mlddaq
zijn de burelen eveneens gèopend tussen 12u30 en
17 uur. En U kunt er ook terecht op ce volgende
zaterdègvoormiddagen tussen 10 èn 12 uur :

- zateldag 1àugustus 1987
- zaterdag 22 augustus 19e7
- zaterdag 5 september 1987
- zaterdag 19 september L987
- zàterdag 3 oktober 1987
- zaterdag 1? oktober 1987

LET OP I U bent verplicht na het ontvangen ven een
oproepingsbrief naar het gemèentehuis te
komen, zoniet bent U strafbaèr !

De maandelijkse aanmè1ding voor de volledig werk-
lozen uit de bouw- en diamantsector heeft plaats
op de volgende daqen :

- maandag 24 augustus 198?
- DItjSDÀG 29 septehbèr 1967 (uitzondèrlljk op een

dinsdàg)
- naandag 26 oktober 1967



DE SOCIALE U dient zich aan te melden in het gemeentehuis (Kerk-
ZEKERHEIDSKÀÀRT straat 17) èn dit tussen 8u3O en 12 uur.

OPENINGSUREN Vanaf heden ziJn de burelen van het gemeentèhuis open
BURELEN op de vólgende dagen èn uren :

CEMEENTEHUIS Ílaandag, dinsdagr donderdàg en vrijdag van 8u30 tot
12 uur (in de namiddag GESLoTEN);
woensdaq van 8u3O tót 12 uur en van 12u3O tot 17 uur.
Voor dringende gevallen kan U wel telefonisch terecht
op het nummer : 41.13.55.

OPHÀLEN 0p donderdaq I oktober 1987 is er èen ophalinq vèn
oUD PAFIER oud papler. Flaats Uw oud papier aan de voordeur of

aan de ingang van de slag.

OPHÀLEN Er is tevens een ophalinq van qrof huisvuil en dit
GRoP HUISVUIL op slg!g9g:.eg_lÀS!EE!-1292. wànneèr u iets mèe te

geven hebt, bel dan tijdig naàr het gemeentehuis
(4i.13.55). Per rit betaalt U 250 f!'ank.

BURGERLlJ KE
STÀND TE ZUIENKERKE IN DE EERSTE HELFT VAN 1917 :

Geboorten:

- FRÀNCO FeÍr(e, geboren op 11 Jènuèri,
dochter van Franco waltèr en Frovoost BernaCette;

- DÀNNEELS Hendrik, geboren op 1t januari,
zoon van Daínee1s Gilbert en Bonne Annlei

- ROELS Pieter, geboren op 9 fèbruari,
zoon van Roels Luc en Strubbe Marleen;

- LESCRÀUWÀET Pieter, geboreó op 19 fèbruari,
zoon van Lescrèuwaèt Peter en Penninck Katrien;

- DE VLIEGHE Floor, geboren op 25 februari,
dochter van De Vlieghe Jan en Van }lassenhovè Rosi;

- SCHOUTEETEN Frank, gebórèn op 26 februari,
zoon van Schouteeten Eric en Jonckheere Christine;

- DE GRYSE De1phine, geboren op 7 april,
dochter van De Gryse Gabriel en De Clercq Carine;

- VERGOTE À1tony, oeboren op 13 aoril,
zoon van Vergote Noél en Doom Myriaín;

- DAENEKINT Rudy, geboren op 29 april,
zoon van Daeóëkint Ivan en Wouters Ànitài

- VAN RENTERGHEM Caroline, geborèn op 3 mèi,
dochler vèn van Renterghem Wi1ly en Camh,ier Christine;

- STRUBBE Mattias, gèborèn op 5 Ínej.,
zoon van Strubbe Gllbert en Keirse Marleen;

- DEWULF 5tijn, geboren op I mel,
zoon vèn Derrulf Lucien èn Fockedey Gretà;

- DESCHoOLMEESTER Charlotte, gebcren op 24 juni,
dochtèr van Deschoolmeester Luc en Van den Bossche NicoIe;

- VANHOOREN Yannick, geboren op 25 juni,
zoon van vanhooren Luc èn Ronsnsns sonia:

4.
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A MARC WITTEVTIONGEL VLOERWERKEN
YY/ Y I M..r*.r*..rBAAr 2 - 8.111 ,,TENKERKE - TELEF..N oso/41.77.44

PLAATSEN VAN CHAPPEN . VLOEREN . FATENCE . MOZAIËKEN

BURGER L]JKE
STAND
(vervolg)

- ITESMIDT Noor, geboren oP 2? juni'
dochter van Desmidt Dirk en van Belle Yanlck

- DE GROoTE Elisabeth, geboren op 30 juni'
dochter vèn De Groote Karel en Matthèeuws Leen.

Àan a1le 16 ouderparen wensen wij onze hartelijke
gelukwensen toe !

lsvgiii!9!,
- DE MUYI Rik, Beernem, en ÀLLEMEESCH Christa,

zuienkerke, gehuwc op 23 april;
- VÀNDEN ÀBEELE BertrènC, Brugge, en VERBURGH Conny'

zulenkerke, ?e\uwd op 15 mei;
- BÀCKERS Hugo, zuienkerker en VANDENBERGHE Ingrid,

zuienkerke, gehuwC op 15 mej.i
- NEIRIf,icK Marc, B.ugge, en WILLEMS E1s,

Zulenkerke' q.',uwi oP 20 juni.
,vvij wënsen deze 4 koppels eèn heel gelukkig leven
samén.

Onze gelukwense. gaan niet à1fèen naàr Ceze 4 paren uitt
Ínaar ook twee oerneentepersoneelsleden zijn onlangs
in het hLrwel i j<sSootje gestèpt :

- oD 12 juni huwden te Àntwelpen STÀELENS Geert en
DE GRoCF Tatianai

- Op 11 juli huwden te zuienkèrke VERSTRINGE Hugo en
MOENS Mi a.
Àan béide paren een hartelijke proficiat en nóg vele
l lefdevo 11e leve.sjaren samen I

9ys5lji9s!:'
- XERREBROUCK Oscàr, overleden op 3 januari,

weduwnaar vàn BCSSIER Esther,
- MYLLE Augustinus, overleden op 17 januari,

weduwnaar van BLAUWET Elisa, wedu$rnaar vàn RINGOoT Mèrie
en weduwnéar vèn DE WIT AÍrëIia;

STOP DE T|JD ERCU'/ER IJ EIi ÀRTI ] S

' Regionà1e zetel
VLAAND EREN
Zhli j nae.des t,^,E. eC9
900c c;:it'
TEL : A9i/22.)1.91
ReEionè1e zeiel
KUST
S taticnss traà t 7;:
t 22C .; À s: Ei;i a
TEL : OsC / 41 .32.32

=

PAK'N STELLA.



BURGERLIJKE - MÀERTENS Maria, ovèrleden op 20 Januèrl,
STÀND weduwè van SCHoUTEETEN Mà!"ceL;
(vervol9) - vAN OVENBERGHE Germain, overleCen op 20 januàri,

èchtgenoot van DEVUYST Marguèrite;
- DEVLIEGHERE Marie BIanche, overlèdèn op 24 januari'

echtgènote van VANDEPITTE Octàafi
- WYBO A!'thur, overleden op 27 januari,

weduwe vàn WYBo Sldoniei
- DEKEMPE Mariè, overleden op I Ínaart,

weduwe van DEVISCH Leoni
- BRAL Maria, overleden op 14 maèrt,

weduwe vón VAN VoOREN Jacob;
- wILLÀERT Gilbert, overlèden op 19 méart,

echtgenoot van VERMEULEN Mi.eke;
- RABÀEY Reginald, overleden op 24 haart,

echtgènoot vèn MORTIER Rosè Ànne;
- MORTIER Róse Ànne, overleden op 24 maart,

echtgenote van RÀBÀEY Reginald;
- DERYCKER Leon, overleden op 31 maart,

echtgenoot van VAN DE VELDE Màrtha;
- SELEN KamieI, overledèn op 17 apri1,

echtgenoot van BERToN Paulè;
- BEERNAERT Àrthu., overleden op 12 juni,

wedu{naèr van DUBOIS Rachel;
- ÀLBERTY Wi11y, overleden op 15 juni,

echtgenoot van WYNAIIT Georg e t te;
- DE BRABÀNDER Victorina, overleden op 25 juni,

ongehuwd.

Aan a1le farlilieleden en kennissen ons oprecht
riedelèven.

COUDEN De afgelopen maanden werden er te Zuienkerke tk,ee
BRUILoF? gouden bruiloften gevièrd èn dit als éerste bij

GOETHALS Hilaire en DHÀEi.lEKÍNT Yvonne. Zij huwden
50 Jaar geleden op 6 apriL 1937. Hun gouden bruiloft
vierden zij óp 11 april 11.
Op 27 juni 1967 vierden LAIVIBRECHT Oscar en zwAENEPoEL
MadeLeine hun 50-Ja!'iqe huwelljksband die zij
sloten op 30 juni 1937. Een dikke proficiat en nog
vele gelukkite jaren sèmen.

MEiroriI:
VOLLEYBAL-
N]EUWS

OP NÀÀR DE PROVINCIÀLE KOIYPETITIE !

Na 4 jààr hàrd werken in de verscheidene jeugdreeksen
krerd door spelers èn bestuur unanien beslote:, cm in
het speeljaar 67/eB bij de heren te starten met een
seniorenploeg in 4de provinciale.
Deze beslissing betekent een grote stap voor onze
jon_oe club. De spelerskern diende versterkt en
uitgebreiC te worien, dë trainingsmogeliJkheden
verruimd. Pinancieel een zware dobber. l'let de hulp
vèn het gemeentebestuur (zàè1) en enkele sponsors
werden è11e klippen omzeild en starten we straks in
de seniorènreeks à1s een financieel qezonCe cIub.
Ev€n de nleuwe gezichten voorstellen.

6.



ruL DE. LR A[t-{[F
Bi ankenbergse Steenweg 4 A

ZUIENKÈRI(E

TEL : o5 o,/ 31.66.3 4

- à 11e I è nd bouwwerk e n

- ruimen van septische putten
- p 1oe.-.re n en diepgrondÉ:n
- za ai en van mais met

sLàrtfosíor

K!,{ÀLITEIT AAN BETAÀLBARE PRÍJS I

F. Desoete
mcstkuikèns Íxe t
extra brede
bors ten
Le koop vana f
4 'reken

oosrendesreenweg /5
a411 Soutave.Z!i€nkerke
a 050/31.94.83

MEHONÍ:
VOLLEYBÀL-
NÍEUWS
(vervo19)

LÀCHEN IS
GEZOND

À1s spelverdeler uerd MARC DEWULF bereld gevonden om
vanaf volgend selzoen de llehonl-kleuren te verdedigen.
Met ziJn jarenlànge spelervarlng op eeri nog Jeugdige
leeftiJd (25) vorrnt hj.J de fundering van dè ploeg.
MÀRC DEVÍSCH èn JOHÀN POCKELE komen aIs aanval).ers
de groep versterken. Marc genoot zlJn opletdlng bij
WoK Blankenberge.en beschikt over eèn stevige basis-
techniek. Met zijn fameuze sprongkracht erblj moet hij
voor zware druk kunnen zorgen biJ de tegenstanders.
Johan is blj ons reeds bekend als scheldsrechtèr.
À1s speler trad hiJ Jarenlang aan aIs reservespeler
biJ 3de landelijke De Haan. We zagen hem reeds in
Zuienkerke àan het werk met de wlsseltrofee "Het
Gemeentekrediet". Hlj kan ons nog uat leren !

Naàst déze 3 spelers bestaat dè kèrn verder u1t :
PETER VERTE, THEO VERSCHEURE, SVEN FÀUCHE, MANUEL
GHELEYNS, PETER DECLOEDT, ÀNTHONY VAN DE UIELE en
KOEN LINSKENS.

Ivlet eèn gemiddelde leefttJd van 17 Jaar vorÍnen we wellicht
de Jongste seniorploeg in West-vlaahderen. Voor'onze
Jeugd een unieke kans om volleybal te spèIen op volt{assen
n!veau.
OÍn dat jonge gerrèld blnnen de perken te houden en bij
te schaven, uerd een beroep gedaan op DENNIS RYCK. Een
man met een jàrenIànge tralners- en apelerservaring.
De trainingen worden hervàt op 1 augustus en met voor-
bereidende tornooien o.a. te Roèselare, Kortemàrk en
SiJsele, hopen we de ploeg klaar te stomeh voor de start
van de kompetltte 1n elgen zaal op ZONDÀG 11 OKToBER
om 17 uur tegen KOEKELÀRE. À1Iè supporters op post !

ZIJ :1k vlnd dat wlJ teveel
HIJ :O.K. Waarover u11 Je
ZÍJ !WeI, euh, bl j voorbee ld
HIJ rcoed, wanneer doen we

over sex praten.
dan praten ?

over het reer.
het ,^reer ?

'7.
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P,V.B.A.'PNOEIÏE(HXIEK VAX PAÀIEL
STRO0 wi 11y
Bl àrruë Torenstraat 42

!.COO BRUGGE

ii:L , A5a/31.43.96 - 31.o5.o1

ÀLLE S P IiO E Í STOFI- E I'i

PLÀSTIEK
Ei,] MAÍ SZÀD EII

SLÀGERIJ - SPEKSLÀGERIJ . TRAITEUR

' 1ste keus ru;1C-r kalf- èn varkenvlees
. eigen bereide vleeswèren
' fancue, gourmet en barbecue
' kcuce schotel s en \.r3rÍn buf f et i

ONS ÀDRES : Herman en Ingrid Van Kerrebrouck-Verlel'e
scheepsCa 1e I aàn 46
eoOC sRUGGE TEL : O5o,/33.25.15

SPEELPLEI NWERKING

"DE PLOETERS( NJOEPIE... 'T IS VÀKÀNTIEÍ

Met deze kreet elndlgde voor een honderdtal
school.gaànde kinderèn van Zuienkerke het schoolJaar.
Deze kreet bracht echtèr ook voor een aantal
Zulènkerksè ouders een aàntal problemen. Voorà1
buitenhuisr,/erkende ouders vroegen zlch af : hoè
bezorgen wij onze klnderen een fijnè vakànÈie ?

Daarom gebruikte I'ploeter duizendpoot" deze
uitroep om alle Zulenkerkse klnderèn tussen 3 en
12 Jaar ult te nodlgen deel te nemen aan de spèèl-
pleinwerking.
Dè speelplèinwèrking t'De Ploeters" is voor heel wat
Zulènkèrkènàars gèen onbekende meer. voor dè
zevende maàI reeds organiseert men in salnenu,erking
met hèt gemeentebestuur een speelplelnuerklng.
ELnd Juhi voel Je het a1. zes monitrices, $rerkLozen
dle 1n het kader van de GEKOTs door de gemeente
worden tehrerkgesteld, berelden dè speè1plèinwerklng
voor. Spelmàteriaal wordt nagezl.enr hersteld of
aangekocht. Eèn spelplanning t ordt opgemaèkt,
rekening houdend met leeftlJdsgroepen, lnteressest
veersomsèandlgheden en zoveel meer. Informàtie-
foldertJes en afflches rrorden gemaakt en verspreid.
Het manneliJk gemeentepersoneel wordt lngèschakeld
om alles naèr Meetkerkè te vervoeren. En... op
1 Jull staat iedereen "paraàt ter daadr'.

Ààn de gemeenteschool te zulenkerke verschlJnt de'afflche I't',elkom bij de Ploeters" en het proqramma.
vanaf 7u3o wordt de opvang verzekèrd. Er kan worden
lngeschrevèn tot 9 uur. 8en deelnàme 1n dè kosten
en de verzekèring van 40 frank wordt gevraagd en
drank kan elke dag bekomen vorden àan de priJs
van 10 frànk. OÍn 9u15 komt de qemeentebus de
klnderen halen en brengt ze ter bestèmÍning.

8.
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S PEELPLE INWERKING

"DE PLOETERS" ( vervo 19 )

Spel-, k nutse 1-, kwis- en
sportdagen gaan hoofd zak e-
liJk door in het sport-
centrum vàn Meetkerke.
Elke donderdag stàat er
zrreÍnme n op het progranrÍna.
De kleutèrs genieten in Ce
voormiddag onder bègeleid ing
vàn 4 Íronitrlces van wèter-
gewènning in het kleuterbad
van het IrJielingenbad te
llendui ne. De "grotèr',
vanaf het eerste leerjaart
gaèn 's nàmidCags zwemmen
in het Olympiabèd te
sint-Andries. Het za1
nl enand verbàzen dat niet-
tegers taand e een suplemen-
tàire bi jCraqe vsn 25 irènk
qevraèqd word t, deze zwer,-
dagen een enorr. succes ken-

Dèt ook de andere ciagen van
ie speelpleinwerking hee I
wat be 1èn9s te 11i ng krijgen,
bewijst eén gemlddelde
aèni/ezigheid van 75 kindeaen
per dè!. (De woeisdag jets
mi nder, want naar het
schiJnt worden er heel wèt
frleten gegete,1 op woe ns-
dagr,rid.iè9.)
H.ogtépunten in Ce speel-
Fleinwerking Ili Jver echter
de verrassingsreis, de
overnachting en het
Ploeterfeest.

De verrèssingsreis, aànvankelijk gepland op 14 Juli,
naar oÍnwi1Ie van Ce overbevolking op de westvlaaÍnse
Dretparkèn door Frènsen die er hun Nationale Feèstdàg
doorbrengen, verptaatst naar 29 Juli, biedt aàn à11e echte
Ploeters de kans een heerlljke dag door te brengen te
Bellewaarde. Teneincie te vermijden Cat de kinderen met
teveè1 balast moeten zeulen, rderd een gezanrelijk miCcag-
r.èè1 en vieruurtje voorzien. Daarorn werd de bljdrageprijs
veahoogd van 25O naar 3Oo frànk. Een matige prijs om aan
zoveel mogelijk Ploeters de kans te geven èen onvergetelijke
daq mee te maken.

En dan is er ook nog de overnachting van 17 op 1E augustus
voor Ploeters ouder dan 9 jaèr. Een unieke kans on sairen
net hun vriendjes vèn een echte kànpsfeer te genièten.
Samen spelen, eten klaar maken, eten, zin_oen en rond het
kèmpvuur vertellen, wordt voor heel wat Ploeters een enioe
belevenis. Kostprijs voor 3 naaltijden, inschrijvingsgeld
voor 2 dagen e. vijf drènkjes bèCràagt 2OO frank,



SPEELPLEINWERKÍNG En ten slotte het hoogtepuht van dé speèlpleinwerking,
ÍDE PLOEIERS" h,aar op elke knutseldag aan u,ordt gewerkt : ,iDe
(vervolg) Feest-modeshow'i op 23 auqustus. Een grandioze zelf-

gemaakte modeshou waarvoor alle ouders en sym-
patisènten worden uitgenodigd (zie tevens èktivi-
teitenkàlender). Iedereen kan er getuige ziJn van
de prestètles van a1le Ploeters.

.. rt is vakantierr. Inderdèàd een kreet
Cat aanvankeliJk voor heel wat ouders moeilijk te
verwezenlijken was, maar dànk zij de speelplein-
werking "De Ploetérs'r toch voor een geÍniddelcle
van ?5 kinderen per dag te Zr-rienkerke vràar gemaakt
word t.

G.D.T.

POLDERPALET Gezien het steeds stijgend aantal leden zag Polder-
ZUIENKERXE palet zich genoodzaakt on uit te breiden.

Otn die reden werden door de club vooreerst een
tweetal nieuwe competitietafels óangèkochtr teneinde
de àènwezige spelers en leden nog meer te dienen.
Ook zag de club zlch genoodzaakt oí uit te zien
naar Íneer plaatsruimte. De cafétàriè die etke
donierdàgavond gebruikt wordt is te klein geworden
voor het qroot èanta1 spelers. Dàèrom werd nu aan
het schepencollege gevraagd oÍn naast de càfétaria
ook de grote polyvalente zaal tè mogen gebruikèn op
de traC i tione 1e donderdègavond-ping-pong.

SPOR!RÀÀD
ZUIENKERKE

Ter vervan-cing vèn Herman Vèn Kerrebrouck Cle or.i
beroepsredenen cie tàak van sekretaris nlet meer
nàar behoren kon vervullen, werd Franky Goethals
àls nieuwe sekretaris verkozen. We danken Herrnan
en wensen Franky een aangename en sportieve tàak toe.
Ook heeft Martin Van Renterghem , omwille vèn
beroepsredenen, zi jn ontslag in de SportraaC
aàngeboden, zodat nog één nieuw bestuurslid welkonr
is. Een aanvrèèg uit één der deelgemeenten wordt
veru,acht.
Over de konende àktiviteiten van de Sportraad leest
U àlIes in de aktiviteitènkalendèr.

De Schepen van Sport

LÀCHEN IS GEZollD Een sergeant stàat voor zijn soldaten en roepC :

'rAIs 1k vuur ze9, dan schieten Jullie haar hartelust.r'
Eén van de soldaten laat zijn geweer vàI1en en ioopt
heel snel wé9. "Wie 1s daè ?" vraagt de sergeant
aan één van zijn makkers. waarop die zeEt :;r'Dat is
Jef Hg!'tè1u3t, sergeant. rr

Rechter : ]^iaarom hebt U Cie geparkeerde èuto gestolen,
bèschuid i9d e ?
Beschuldigde : Ik ben niet snel genoeg om riJCende
autor s te stelen, edelachtbare,
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PLECHTIGE I NWERKÍNGSTELLING VÀN HET POMPSTÀTION
VÀN ZUÍENKERKE-DORP EN VAGEVUUR

Naar aanlèlding van de plechtlge openstelling vàn de
kollektor en pèrsleldlng van zulenkerke-dorp naar
IHet Vagèvuuri, en ln het kader van het Jàar van het
m11ieu, is het niet onnuttig evèn te vJlJzen op de
Iange weg die het gemeèntèbestuur van Zulenkerker samèn
met de WaterzulveringsmaatschappiJ van het kustbekken
sedert 198O heeft afgelegd. De verwerklng vàn de
afvalwaters 1s in eén stroonversnelllnq gekomenr èn
door de inv,,erklngsteLli.ng van het zuiverlngsstation
tè Brugge, èn door de voortreffeliJke samenwerking
tussen het gemeehtebestuur en de w.z.K.
Nochtans kende Zulenkerke op daC aebièd een slechte
start : een ongunstlg inuonersekwivalent en de finan-
cié1e krisis van 1982-1983r zorgden ervoor dat men
van hogerhànd aarzeldè de probleÍnen grohdig aan te
pakken. 2.600 inwonèrs verspreid over 6 woonkernen
èn 5.OOO ha maken de aanleg van kollektoren en pers-
Ieidingen velè malen zo duur àls ln dichtbevolkte
agglomeraties; dat probleem stelt zich hier tenandère
eveneens op het domein van opènbare verlichtingt
T.v.-distributler gasleidingr waterleidingr enz...
Van de andere kant moest door dè beperkinq van de
kredieten erg selektief worden te werk 9è94àn.
rn nood wordt Je echter vlndingrlJk : het gemeentebe-
stuur en de iv.Z.K. sloegen de handen in elkaar om
zulenkerke vrij te maken van afvalwaters. Mèt de
aktieve medewerking van de Nleuwe PoIder van Blanken-
bèrge, dle hèt aIlang met 1èdè oqen moest aanzlen
hoe de polderv,/aterlopen werden vervuild.
Dè eerste stap 1n de goede richting was de aanleg van
de rlolèring in de rekreatlezone rrPolderwihdir, de
vèrblndlnq ervan met de L,iJk "Het Vagevuur" en de bouw
door het Commissari.aat GeneraaL voor Toerisme en de
w.Z.x. van de kollektor en de persleldlng. Dit werk
werd uitgèvoerd door de ftrma Vèrheye uit Diksínuide.
De volgende faze wàs Zui enkerke-dorp. Door de aànleg
van de soclale woonwlJk ÍHet LindenhofÍ en de ver-
nieuwing van de rlolering Meetkèrkèstraat' Kerkstraat
en gedeelte Nieuwe Steeówegr loosde een groot gedeelte
van het dorp in één puntr dat zodoendè de Blankenbergse
vaart bevuilde. Nu 1s dat ongemàk achtèr de rugr want
deze afval'raters worden via het aflosslngspunt vagevuur
naar het Brugs zulverlngsstation gestuwd. Dezè werxen.'
werden uitgèvoèrd door de firma van Lersberqhe uit
Pervijze (Diksmuide). ToemaatJé daarbij is dat de
|',.2.K, en het gemeentebestuur besloten de riolering
ln de Blankenbergse DiJk Noord te vernleuwen en de
doorsteek rnet de Nleuwe steenweg te realiserenr over-
eenkomstig het algemeen rtoleringsplàn. Met het
Bestuur van Bruggen en wegen werden onderhandellngèn
aangeknoopt om de rlJksweg 326 (Nleuwe Steenweg) op te
schlkken èn te riolèren. Zodat we kunnen stellen dat
Zulenkerke blnnen enkele Jaren vol1edi9 za1 9èsaneerd
zí Jn.
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In Nleuwmunster stelt zlch volgend probleem : het
dorp worstelt lnet dezelfde toestand zoals in zuien-
kerke : door de aanleg van de soclale woohwlJk
IHoeksam" en de vernieuwlng van het zuldeLiJk gedeelte
van de Doelhofstraatr v,,ordt het afvalwater gekoncen-
treerd in de beek 8.1.5. 'rKerkzwijnr' genaamdr wat voor
de omwoners aànIéiding was om hun ongenoegen over de
toestand tè u i ten.
Nu het gemeentebestuur tnet het studlèbureau Plantec
een dossler inleiddè nopens de hernleuwing van het
noordeliJk gèdeelte vàn de Doèlhofstraat en de ver-
werking van het àfvalwater van de Prlns Leopoldstraatt
SÍnlsJestraat en gedeèIte Brugsè Steenwegr heeft de
W.Z.K. het studiebureau Lobelle opdracht gegevèn het
ont!,,erp koltektor en perslelding Nleuwmunster-dorp
klaàr te maken. Het voorontwerp ls lmmers reeds door
al le i nstantles goedgekeurd.
Eén van de meest in het oog sprlngende realLsaties'
gesprotèn uit de sanènwerklng tussen de gemeentebe-
sturen De Haan, Zulenkerke en de w.z.K.r wordt het
dossier "Campingzone Drifthlegr'. vertrekkende van de
Groenestraat in De Haan - die tevens een nleulre beurt
krljqt - vrordt èèn rlool1è1ding àangelegd langs de
camplngs vàn De Haan en N!.euwmunsterr waarvan de
vulle vraters in de kollektor wenduinestraat zuIIen
gepompt wordèn, om via de gravltairè leidihg van de
Drlf tlreq te elndigen in de lnstallatie te Brugge.
De lv.z.K. heeft met de beidè gemeentèn een kontrakt
afgeslotenr en voor zuienkerke houdt dàt Ín dat in
dlt gèÍnèngd bestek enkele moelltjke dosslers zullen
opgenomen urorden. Zo kan de reeds lang aanslepende
misèrle met het Domein grondlg worden aangepakt'
sàmen met dè kollekterlng van de afvalwaters van de
woningen, geIegen 1an9s de Drj.f trreg.
Tenslotte wordt in 1987 nog het voorontwèrp ingediend
om de riolerinq van Meetkerke-dorp en Molenhoek te
vernleuwen èn àan te passen. Een projekt waarin de
81ènkenbergse waterlng èveneens zàl mee§pe1èn. En
ongetwtJfeld zal. de w.Z.K. ook dan paraat stàan om
a1 deze afvalwaters naar het pompstation vagevuur te
kanallseren.
Zoal-s men kan vaststelLen heeft dè vaste wil tot
samenwerkinq tussen hèt gemeentebèstuur vàn Zuienkerkè
en de W.Z.K. a1 tot heel wat resultaten 9e1eid. Beide
instanties zijn er rotsvast van ovèrtuigd dat de
làndeliJke gemeente zuienkerke, ènlg ln zijn genre'
er alles blJ tè uinnen heeft de ongerèpte natuur
nog beter te beklemtonen met waterlopen' die hèlde.
a1s zonnelicht, onbezoedeld de landerlJen doorkrulsèn.
Zo !,rorden de pold eruaterlopen ten lresten van het
BoudewlJnkanaal en aan weerszlJden van hèt Blankenbergs
vaartje deftnitief gesaneerdr wat te zlen 15 aan de
verhoogde aanhrezigheld van vis en uaterwlld. En dan
kan de rustlge uandèlaar bedenkèn dat zlJn JaarliJkse
belastinq op de oppervl ak tewa ters nuttig ls bestèed
en van nu af aàn merkbare resultaten za1 afleveren.
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tradilionele lint van de plechtigë opening van het pompstation
25 juni j1. worCt cioorgeknipt door de Heer Burgeíreester
De vIj-eghere, in tegenwoordigheid van het Schepènco11e9e ,
I_ieer Bultyr1ck, direkteur van het w.z.X. en zijn rnedewerkers.

Dè genodiqCen \rord t uitleg veaschèft nopens de \rerkihg van het
pompstati.on te Zu 1e nkerke.
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ÀÀRDGÀSV ERVOER-
I NSTÀLLÀTI E S

ToEtsEHOREIiD AAf:
DE N.V. D T STR I6A5

In 9eva1 er werken van verschillence aèrc uitgevoerd
wcr;en in Ce onmiddèI1ijke on'oevinc van een aardqès_
vervoeainstallatie is het ten zee:^ste èanger3'len
ce maètschaF,pij onÍlriddellijk en vocrèf op Ce hoogtë
te brèn9en (N.v. DIsTRTGAS - Kunstlaèn 31 -
1o4C BRUSSEL - TEL , a2/23'7.12.1't).
Speciaal vocr iè lanCbouwers wcrCt de aèncàcht erop
gevestigd dat irelnagewerken en het uerken Íret
ài.pro"i.n." werktui.gen in percelen waarin e!' 2ich
een àardgasver!oerinstallatie bevindt een vocrèf-
9aèndel i jk advies van hoqerqenoeÍdé mèatschèppi j
vereis t is.
Het reinigen van gràchten en beken op plèatsen waar
gasinstailaties deze kruisen Cient met de hanc te
gebeuaen.

TenelnCe onÍ,iddel1ijke informaCie te bekomenr kunt
U kontakt neÍnen met dè provinciè1e sektor op volgenc
àdres : N.V. DISTRIGAS - Zevenekestraat - SOCO

BRUGGE - TEL : O5O,232.O9.O3 die te 'Jwer beschikkinq
staat oÍ a11e iníormatie te verstrekken en ter pièatse
dè 1i9gin9 van de leiding te komen aanduiden'

§/

eric von renterghem
binnenhuisclrchilecï

11.

Nieuvr'e sieenweq l?, 84i! Zuie&erke Tel 050/41 67 l?
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DUITSE SCHAPER 5
TE ZUIENKERKE :

Men wèet hoe ln vroegëre eeuwen vanult Llmburg ve1.e
bekvJame en vakkundige schaapherders op de talriike
schaapshoeven in Brabànt en Vlaanderen kwamen dieneh.
Schapèn vertrouwdè men immera niet toe aan de eerstè
de beste dorpeling. Deze vreemdelingenr waarover
soms in het dorp de wonderllJkste verhalen de ronde
deden (1), pleegde men ln de Polderstreek - omwille
van hun vreemde tongval - Duitse s'èhapers tè noeÍnen.

Die fameuze LiÍnburgse schapers zaten in het begin van
de 19de eeuw nog zowat overal op de schaapshoeven van
de strèek , alhoewel de actieve schaapsteelt sèdert dè
taatste decennla van de 18de eeuw een merkbare achter-
uitqang kende. zo kweekten in 1838 op zuienkerke nog
sLechts 5 Iandbouwers schapenr nl. de kinderen Bossier'
Carolus Vergaerde, Mathijs Teven' Plèter Verstappen en
Pieter Galle die volgens de telling van 23 Januari 1836
respectlevelijk 147, 1OO, 51, 33 en 26 schapen bezaten,
in totaà1 357 koppen (2).
Meèrdere Limburgse schapers dienden in de vorigè èeuw
op de zuienkerkse hoevèn en van hen vonden we volgende
namen terug (3) :
Mathlas schreurs r hiJ zag het 1èvensllcht te Halen
(blJ Dlest) en werkte 1n de jaren 1815-1819 te zuien-
kerke als schàper. In 1819 iias hiJ 26 Jaar.
Dlonisius Àrlts : geboren te Roggel (Nederlands Lim-
burg) en was schaper in de periode 1819-i824r Toen
hij tn 1825 dercig Jaar v,as, had h4J zlch reeds opge-
werkt tot íkoopmàn 1n schapent' te Zul€nkerkë en kort
daarna verhuisde hlJ naar Sint-Pieters.
Pleter Mathias Nyskens : eveneens te Roggèl geboren en
in 1825 è1s 29-Jarige nschaephoeder" op Zuienkerke
werkzaam.

Het fiscaalvoordeltge

beleglingslonds
van de I( red ietbank

voor pensioerrspaarders !

bl de bank



DUITSE SCHÀPERS - P1ëter Jàcobus Deckèrs : schaper op de hofstede vàn
TE ZUIENKERKE r Carolus Verqaerde en afkomstig van Weert (1n Nèdèr-
1815-1833 lands Limburg ) (4).
(vervolg) Dèze laatstè Pieter Jacobus Deckers' ,Jongman en

schaeper. overleed te zuienkerke op 26 aprl1 1833 op
5a Jaar. Twee dagen na ziJn overlijden ging men over
tot het opnaken van een laventaris van ziJn bèzit-
tlngen (5). Dit gebeurde ln tegenwoordigheid van
Carolus Vergèerde en echtgenote, de eèrder vernoemde
Dionisius Àrits en t'lathiJs Nyskensr verder Paulus
Rutten, !'/iltem Souts en Joannes Tysr respectieveliJk
schèpers te Lisseweger Houtave en Uitkerke... zonder
twijfeL evenèèns Dultse schapers. De aanwezigheld
vah dezè schàpers uit de buurgeneentèn laat verondèr-
sèellen dat a11en uit dezelfde hoek afkomstig waren
en dàt zè hler aan elkaar èen ware steun hadden. Zo
vernemen we uj.t het rapport van de inventarisatie dat
D. Àrits - lntussen koopman te sint Pieters op den
DiJk - niet alLeen de onderhoudskosten voor de ziekè
Dèckers had voorqeschoten' maàr ook "den docteur
Oltiviers" vao DudzeIèr de doodskist en de begrafenis-
kosten betaalde... een tegoed van 71'54 frank àf te
houden I'op de effecten bèvonden ten huysè van den

. overledeneí. Daarmedè ueten we gedetallleerd welke
bezlttlngen een Duitse schaPer in loondienst hàd !

1. t'Een zilvere zakhorloqe met zilveren sleutel en keten"
2. rEen parapiuierr
3. "Een borse met zes centrl
4. "Eenè blàuwe làeken kazak met broek en onderveste vàn

dezelve stof"
5. "Een blauwe briese kazak"
6. t'Vier ondervesten van verscheyde couleurenrr
7. "Drie hoeden in eenen gemeenen staetrr
8. "Twee zyden ha l sdoekènti
9. ÍDrie schabbe nrr

1O. rrDrye zakdoek enrr
11. rrEen heÍndè en twee halve hemdèni'
12. I'Drle paer kolrssen in s1èchten staet"
13. ÍEen schaepsch aeretr
14. !'Twee paer 9èt tenÍ
15. irv ier boekenrr
16. iiEen slachtmes met poerbusse en een scheirmesi!
17. rrEen paèr I aersenl
18. 'rTwee C aI sons r'

19. ÍEen laersentrekkerr èen hondeketting en een reyssakrl
2O. ÍEen Iederen gorde 1rr
21. "Een uit slaeplyf en eenen saeyetten halsdoek"
22. "Eèn pàpleren doos met eenen holleb1ok en andere

k 1ei. nighedenr'
23. nEen schaepmak met steèrt en een pèsport,
24. I'Een borse met vuerslag en key met twee paer schoenen"
25. "Eenen leeren hondenband met koperen plaet uàerop

zynen naem s èaettr
De waarde van dat alles lrordt nlet opgegevenr doch in
eIk geval blijkt ult dIt gebeuren de-sotidarlteit
onder de Duitse schapers vèr vàn hun thuis werkzaam
1n de poldèrstreek.
Honoré De Vliegherer ultbater van het Nleuwhof (81àn-
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DUITSE SCHÀPERS
TE ZUIENKERXE :
1815 -18 33
( vervol g )

(1)

(2\
(3)
(4)
(s)

zie o.a. Blekorf, Jg. 1954 en H. Stalpaert,
Toverj.je 1n het Brugse Vrije, Brugge, 195O
R.À.8., GeÍneentearchief Zuiènkèrke, nr. 20
R.À. B. , Gemeenteàrchief Zuienkèrke, nr.49
pastorie Zuienkerke, parochierègistèrs
R.À.B., Gemeentèàrchief Zuienkerke, nr. 49

ZUIENKERKE:
SPORTIEVE
GEMEENTESCHOOL

Robert Boterberoe

Vanwege de schoolsportfederati.e voor Gemeentelijk en
Provinciàa1 Onderwi.Js (GEPOS), fi.nancleel gesteund
door de Natl.onale MaatschappiJ voor Kredièt aan de
NiJverheid (N.M.K.N.), verd de Gemeenteschool van
Zuienkerke uitgekozen met nog 4 àndère scholen ult
West-Vlaanderen d1e zlch speciaal verdienstellJk
hebben gèhàakt op hèt gebled van de schoolsport.
Vanwège de N.M.K.N. wèrd dan ook een mooie qlazen
ulthangkàst, speciaal ten behoeve van de mededelingen
en de informatie over allès wat de schoolsport en de
lnstelling betreft, aIs beloning aangeboden.

DeTthhefieb
RESTAURÀIJT

kenbergse Steenweg), was de làatste boer op Zuiènke.ke
dle nog schapen kueekte en daarvoor een schaper uit
Zedelgem in dienst had : ln 1933 verkocht hiJ 2LJn
schapen zodat toen het doèk viel over het beeld van
de herder d1e rustlg met zijn kudde dè Zuiènkèrkse
poldèr,",egen afwandelde.
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ZUIENKERKE I

SPORTI EVE
GEMEENTESCHOOL

Op basis van inzet en verdienste werd de zuienkerkse
Gemeentèschool uitgekozèn samen met een 30-ta1 instel-
lingen ult het Nèderlandstalig landsgedeeltè.
Het duidt hiermede àan dat ook de kleinere gemeente-
scholen op het gebied van de schoolsport zeker even
aqtlef zlJn àIs dè groèere scholenr die over nog meer
mogeltJkhèden beschikken. Het strekt tot eer voor de
vèrantwoordell Jkèn van dè Gemeenteschool.

vanwege het PolderkrantJè ln leder geval vàn harte
proflciat !

HULDIG I NG

KÀMP IOENEN

On1àngs werden ten gemeèntèhulze een aantal kampioenen
gehuldigd. De 7 kamploenen zie Je op bovenstaandè
foto zittend op een stoèI. Links : DÀENEKINT Roger'
kampioen vèn Bel9ië biJ de paltngpeurders. 1n het
Íhj-dden : VERSCHEURE Carlos, individueel kampioen van
België in het gaalbowlen. Hij wordt omringd door
vÍJf dames diè Belgisch kampioen geworden zljn blJ de
dames op het Ijzeren caalbord (bo$rIèn) te Kapiijke.
van llnks naar rechts zijn dat : VERBURG Nancy'
HwOzDIK Dunja, DE DECKER Carlne, VANDE WIELE Heidl èn
DEFEVERE Yvonne. Uiterst rechts vooraan zlet U

ÀMÀNDELS Georgette dle een week Iater werd gèhuldigd
omdat zij kampioene van de kust is ln het gààibowlen.

LÀCHEN IS op een

die

het net

GEZOND Tvree mannen, d1e elkaàr pas hebben leren kennen
fulf, beglnhen te praten.
ÍDie met haàr rood haar , dat ls mlJn vrouwr en
blonde dàarnaast ls miJn mi.nnares.rr
Waarop de andere : twat een toeval , b1J mtj 1s
andersom ! It



3DE SPORTIVA
( ZAAL ) VOETBAL-
TORNOOÍ V.JISSELTROFEE SPORTRÀÀD ZUIENKER KE

(op zaterdag 20 èn zondag 21 juní 198'7 op het sport-
terrei n te Mee tk erke )

"ze1fs de (gietende) regen kon de geestdrift niet
blussen en het sportiève succes niet weren !rr

Met lede ogen zagen de inrlchters weken en dagen vooraf
de regen met eramers ui.t de hemel vallén en stelden zich
de vraag hoe het voetbaltèrrèin aI dat water zou slik-
ken. Met de sti11e hoop op beter weer \,,/erd enkele
dègen voorèf, ónder een armtierig zonnetjer de klassieke
9ro te ten t opgezet.
KiIo's eieren werden naar dè I'Arme X1àrenÍ gebrachtt
mèar de hoop bleek ijdel. om cie redenen werd op
vrijCag inde.haast beslist om onder een aanhouCende
regen, niet 2 - maar voor a1le veil.igheÍd - 4 terreinen
aan te leggen en dit bleek later een meer dan goede
beslissinq te zlJn. De nacht van vrijdàg op zaterdao-trok de regenmakér alle registers open en het bleef
pijpesté1en regenen, Zo erg zelis, dat zaterdëgmorgen
om 7 uur overwogen werd de ganse zaak af te lassen.
Immers, de tent die dienst dèed aIs kleedkèmer, bleek
vol led i g ondergelopen.
Maar zè1fs Cit kon dè inrichters er niet van weer-
houden oÍ r'Het Tornooi van zui.enkerke" te laten door-
gaan. Enkele kunstgrepen werden uitgevoerd èn stipt
o|n 9 uu. kon Ce eerste dedstrijd àànvàtten ?9Ig€!
dàt het regence, maar met de wetenschàp dèt nrinstens
één var, ce vier tèrreinen nooit zou kunnen gebruikt
word e n.
Dat het lornooi jaarliJks aan standing wint, víerd
opnieu!., bewezen door de deelnéme vàn 15 koÍnpetitié-
ploegen die gezèmenlijk een steeds sterker wordend
dee l nemersveld vormen, n1. :

REEI(S À
Wynnrs Brugg e
Craeneburq Brug 9e

REEKS ts

De Boekaniers Brug ge
'rr'i tte Beer Oos te nd e

It VolkshLris lieist Céràboys Zeebrugge
Les Charlcts B1 ,berge DS I":artine/Eurocolor Brugge
Àràbesk Bruooe Giants Brug 9 e
Caf é/bar Havenzicht J àcoue l oo t/ Ke i rs ebi 1ck

De Krcar ts1ènkenberge Vleterense VrienCen Vleteren
zvc De Haan Shoe-bar Edward S au liders Brugqe

Oos te nd e

De ÍHÀM-VRÀÀG" : wie vàn deze clubs za1 Wynnts ervan
weerhcuden or. voor de derde opeenvolge.de keer het
SporLivatornooi te winnen en de wisselbeker SportrèàC
zuienkerke definitief in bezit te nemen ?

Reeds tijdens de zaterdagwedstrijden, rvelke gespaarC
bleven va!-, hevige regenr bleek dat dit zeer nroeiliik
zou gaàn.
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ME ES]'ER
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TEL : C',o,/',1 -(,'1 -13

qrond- .n \rco. ni 5tr.rr_ji,'rrr:
.ílrraak- err riol Í..r l nq:r\^,.r ken;
a I Eernene bouwwer-iarn i

\,í: rhuL i r-ro nratí:r-i:ir,l :

aanle,ogen van oFrrl l,t!:n, pèrkings en terrassgn ia
teqels, da11en, irlatinesi, b,etonkeicD, mozèÍek, .

leveren van èaÍivLrl Lingsairond, zanc .'n te,,elaèrce;
I cveren en plaata:aÍ) van uternc:r en seitiscl ,o r rri

3DE SPORTI VA
( ZAAL ) VOET BAL-
TOR NOOÍ

Voor de plàètselijke bevolking' die erop gebrand \^'as or
zoals vorige jaren een ouderwets faniliefeest bij te
wonen, bleven Ce weergoden on9ènadi9. À11e onderdelen
van dit feest - frl.etshopr barbecuer kip-aan-spit -
kregen regenproblemen. En alsof allés nog niet vo1-
doehdè was, openden op zondag de regensluj,zen zich
opnieun,. OnverCroten, onvermoelbaar vj.el de regen
neer. De wedstrijden der wi.Jkploeqen d.eigden letter-
lijk in het water te va1len, maar in het slijk werd
sportief gestreden voor de eer de beste wljkploeg van
zuienkerke te zijn. Er waren er zelfs cier orn in de
steÍniring te gerakenr voor de wedstrijd reeds een slijk-
bad nanen. 0f \n'as het een kwestie van Íkànoeflage"t
het rugnuririer onherkenbaar maken voor de scheidsrechter ?

Ui ts l agen wi jkploégen :

L finate : Vàgevuur - zuienkerke-Corp
Mehoni - 't Li nde nho f

Li nd enho f
zich kroon

a-2
2 -O

de tot
troosting i Vaqevuur - Mehoni
finè1e : Zuierkerke-dorp - 't
Hèt vras dus ce "oudste" wijk die
s1i jkkoning '1.987 !

ook de kompetitieploegen namen de èanhouCende reqen met
de nodige sportivltèit op. Mèer ze1fs, het voorstel
van de Spoativa-inrichters om de klasseírentswedstri jden
af te lassen, r,/erd door geèn enkelè ploeg aanvaèrC.

Voor i;i biaeri:i::

0«i ; .. /{r'riislr,:ilsij
Blàf kenb€rqss ..1::,n§e
8411 Z.rie.keii e

(baan ErLlge. SÍanxenb
tel. (050t 41 73 70

.1, ..

s 'l:

erge)

Gheleyns - Haegebaert

weststlaal 6?

8370 Blankenberge
Lrd IlÈ-rr.ir irieri:r:,

Aan het orgel

L,l,tb«iir,, li

4L.-,.
§Lí.H

E

Men speeli ook vc'or
op aanvra a g

Geslolen cp dinsdag

groepen



3DE SPORTIVÀ
( ZÀAL ) VOETBÀL-
TCRNOOI

Ilïmers, 1n irepèà1de landen kost e.ó qezondnàkend si.t jk-
bad oeer dan èen normalè maàndwedde. Hlea kcn men
het grat!s krlJgen en zoveel als men lriide. En

'rleute" dèt er gèhaàkt ,retd !

uiteraàrd '{,ead èr ook nog gevoelbald. en sonrs lnet
spànnln9 tot het elndè. Zo beslisten de stràfschoppen
dat caté/bèr ilavenzlcht Blankenberge de 1èatstè
podiuílplaats (3de) behaalde ten nadele van het vèr-
raasende Jàcqueloot,/Beirsebilck Oostende. OnCènLs
de neergutsende regen hadden eè. groo! àèntàl kljkcrs
er aàn gehouden oÍn de flnale bij te |ronen. geslijkie
schoenen en natte voeten vrerden ér- aaa overgehoudent
maar het loonde de moelte. lliat verwacht werd, gebeu.de
ook : het waren dezelfdè fina!i.sten van vorlg jaar
en hèt was opnleuw zvk Glants Brugge dlè fiet O - 3

het ondersplt diende te delven. zvc wynnrs Brugge
lron op èen ovèrtuigendè rnanler, en CLt vcoa de detde
naal , hèt Sportlvalornool.

Voor dè dèrde raal wonnen lÍynn's grugge het
Sportiva-tornooi (Ce spelers van wynnrs Brugge
zltten gehurk I ) .

Ín een te kleine zaàl net teveel aanueziqen dlende
de prljsullrelklng in abnormaal noetl!jke omstaídlg-
heden te gebeuren. ÀI1e prominenten en schenkers
van trofeeën hadden er aàn gehouden om zelf hun schaal
te komen overhandrqen en hödden à1Ie Boelte van de
rèreld om tot a3n het erepodluí! te geraken. Sportlva-
woordvoerde. FreCdy Sanders feliclteerde à]1e cl.ubs
voor hun fantastlsch. mederrerklng i.n ',slëchte orn-
standlgheden", dankte a1le schenkers en besloot met
een gemeènd applaus van dè ganse zaal. voor alle
Spo.tlva-nedewerkers , die ln ísllJkr'-omstandigheden .het tornool toch nog ln de beste omstandiqhèden hebben
kunnen l. a ten doorgaan.



3DE S PORTIVÀ
( zÀÀL ) v0E rtsAL-
TOANCOI
(vervolg)

Nadat de echtgenote van BurgèmeesLer C. De Vlieghe!'e
de toÍrbolahocfdprijzen haC getrokken, werden aLle deel-
nèmende clubs bedacht Ínèt een prachtige herinnerings-
schaal en evenbuele naturèprijzen. Te.,7ens wer.l hulde
Eebracht aàn dè fairste ploeg - íte Vleterensé Vrienden -
en wérd ook de topschutter bedacht met een prachtiE
àandenken. De trnènnen in heb zwartÍ kregen a1s dank
voor hun zeer goeCe leiding een aanCenken en eèn
nàturaprijs èangeboden. Het wàs uiteindelijk
Gilbert Jonckheere, voórzitter van de Sportraàd
Zuienkerke, die de prachtige ,risselt.ofeè definitief
overhandigde àan een Colgelukkige kapitein vàn zvc
Wynn' s Brug ge.
Het feest was afcelooen, de deelne..ers leken tev:'eden en
revanches,,Jerden afqesproken. A11een de lnrichLeas
bleven met de kater. De doelstelling on vèn dit
sportgebeuren ock èen ouderwets fàniliefeest te íaken,
werd niet bereikt. De \reergoden haCdden èr i.,rrners voor
qezorgd dat '_iaeCer Cè vr.uw saínen net Ce ki.nderen
waren thuisgebleven. Hèt feest was nlet doorgegaan.
Jàmmer I Maar wie zel ook weer : het kan verkere. ?
De barbecue en aanhorende werCen gedoofd, het slijk
vrerd wéggesDoeld èn er werden i.eeds o1ànaen geÍ,tsakt
voor de vie!'de uitgavè. Eén zaak was zeker : slecht.er
weer kèn het nooit meer zijn.
Langs deze ereg houden de inrichte!'s "zvc SFCRTIVÀ,' er
aan het gemeente.estuur, ftet j.n het bijzonCer ce
schepen van sport, HENRI CUYPERS, het gefiee.tepèr"soneel
en à1 degenen Cie Ce regen trotseerCen, te Ca.ken ./oor
hun medewerk i ng.
So ]ong :

zaalvoetbàlc i ub SPORIIVA l'leist

UIISLÀG TREKKING ICMBCLA VAN 21 JUNI 19A7

2.

4.

6.

10.

L2.

15.

't'7.
18.

20.
21.
22.

24.

26.
21 .

30.

34.

36.

40.

42.

45.
46.

44.

:6.

60.

62.
63.
44.
65.
6.,.
61 .
68.
69.
-/o.

1'1 .347
77.564
18 .113

15.354
15.954
76.62a

1A.122

19.693
16.O92

77.4A7

16.836

18 . 710
18.881
71 .2',7 3
14 .540
14.294
L1.654

18 . 130
74.770

14.623
7'7.'746
18.O70

12.459
17.74A
7?.146
17.c6?
1C.153
12.124
11.958

12.386
1A .7 96

i8.365

17. 5 C8
16.325

.L7.634

16.630

11 . 30C
13.507
74.4e4
15.8E3

77,a8i
19.4 30
^,5 .672

11.755
78.746

1'7 .7'7 B

De openbare Iottrekklng gebeurde 1n de aanwezigheid en ondea Ce kontrole
vàn Ce veldwachter van Zuienkerke J. Decloedt.
rrHeè Polderkréntjer, is NIET vèrantwoordelijk voor eventuele fouten.

22.
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Ii ÀNDEL III:

zàè i zàden r Plantgoed t
bloernbol l en;

mest- en sProeistof fen;
potgrond en turf i

braoeikassen, serres r tu nne 1s i

d i verse tu i ngerced sc hts PPo n;

grasmachines, zittnàèiers,
tu i nfrezen r Ínotocultorent
bosmèàiers ' 

ke tti ng zage n;

barbecues

een gans 9aflma tuinmeubeleni

tuinspelen : schommels, 91j.jba èn
hèngma t tcn, bàsketball '
badmi ntc,n, tramPo 1i ne, ';oa1;

ladders',SCLTDE', (met oarantie);
eigen cons I t uc ti es cP aenvraa9;

1ànc1- en t u i nbo 'rr,'' ! r.., k tc r c n

I materialen.

hooÍdverdeler

AHt,tg';-x

agent

TEL. (050)41 2813

GARAGE - cAFRossEBlE - sHELL srAÍloN

CROMBEZ LAURENT
Verkoop van nieuwe en occasiewagen5

BBUGSESTEENWEG 101' 841C V/ENDLJiNE

F UIME SHOWROOM,

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

vervoer
leveren

en cJrondk e!'k en

van tee L aard e
steenslaq
siergrint

Tel (0s0) 41 28.82

8411 ZUIENKERKENieuwe Sleenweg ll4
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a/rvcnt*,tt tticutrr
tiln de Gazet van Àntwerpen van 28 april 11. verscheen
op basis vàn een persmedellng van de CvP-jongerèn
een àrtikel omtrent wat genoemd wordt hét gebrek aàn
pluralistlsche ingesteldheid van het 11.11.11.-
progràmma r87 voor Et salvacor. Een daq later ver-
scheeh er in De Morgen een artikel dèt de indruk
wekte een officieel antwoord van het NCOS terzake
te ztJn, maar dat gèènszins was. Ten behoeve van de
aniÍnatie, die het al moeiliJk genoeg heeft oÍn het
publiek voor de Derde Viereldproblemen te motiveren
en daarbij een dergelijke aanpak van èvèntuele
Íneningsverschillen binnen het NCos a1s kiespijn kan
missen, volgt tekst en uitleg over hoe de vork voor
het NCos aar Ce steel zit:
17.1L,1'!. : kwaliteit en pluralisÍne gèwaarborqd. Op
25 april 1987 keurde de À1gemene vèrgaCering van het
NCOS het projektenproqramma 1987 voor de 11.11.11.-
aktie goed. Met een netto resultaat van 110.863.14o fr'
zag de '!7.17.11,.-aktie in 1986 haar opbrengst stijgen
net 't,24 % teqenover het voorgàande jaar I Uiteràard
kan Ínet deze opbrengst slechts een zeer beperkt èàntà1
proJekten gesteund worden. Een raaÍLwerk van kriteriè
werd uitqewerkt in een beleidsnota rond projektenwer-

ke rnà ni er werd roke nkÍng die op dé ruimst
met alle deelqenoten van het NCOS. rraàronder ÀCT

CV P- jon erèa, naès t Wereldsol icari Broecer
DèIen en d e Missi.onarissën.
(... ) Bij zeer vele dossiers stuit de konmissiè echter
op het probleeÍn dat dè plaatselijke struktuur te
z\rak blijkt om het voorgestelde projekt uit te voeren'
om deze zwèkheid op te vangènr zijn dan veel bijkoÍrenCe
kosten nodig : te veèl buitenlands personeeL of een
te grote eindverantwoordelijkheid in buitenlàndse
hènden; de nodigè vervoermiddelen voor het builenlands
personeel, supplementaire reiskosten voor vcorbereiCing
en begeleiding... líet zulke projekten die nlet
vollediq passen in de lokale situatie loopt Ínen stèrk
het gevaar det ze blijven aèngevoeld worden a1s iets
vreemds en nooit kunnen overgenomen worden door de
plaatseli jke bevolking.
(...) Voor E1 Salvador werden driè projekten weer-
houden : een gezondsheldsprogramna dat zich situeert
ln neutraal gebied en dat wordt gerealiseerd door de
plaàtsellJke NGO DÀDPÀZ met de steun van NCCS en
Broederliik Delen; een landbouwprojekt ingèdiend door
de NGO Bevrijde Wereld dat zich situeert in door
FMLN gekontroléerd gebied en een ProJekt voor land- '
bouw- en ambachtelljke vorming in Àtèco (door de
regering gekontroleerd gebied) r gesteund door de
NGO ACT. "
Tot hler een wat ingekort maar officiée1 antwoord
van het NCOS ' 

het Nationaal Centrum voor Ontwikke-
lingssamenwerking. De lneeste lezers wetèn reeds dat
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GASEL|TIEST- Í:{FO

deze instelling een NGo (niet-goevernelnentele
or_oènisatie) is die als enige bedoeling heeft het
wraakroepende wereldprobleem van Ce honger in de
wereld zo doeltreffend mogelijk langs kleinschalige
nièt-goeverneÍnentele projekten en ook langs struk-
turele wegen te verhelpen. De werking van het NCO5
is bijzonCer intensief hét hele jaar Coor : publi-
katies, jèarrèpporten, kadervormingr geÍneenteli jke
koÍïitee-we!"king, Derde Werèldschool, sensibilisering
vèn de politj.ekers, nationale 1i.11.11.-aktie' enz.

zuieflkerke heeft dit a11es begrepen :met ce opbrengst
van 46.495 frank haalden wiJ een recordbedrag sàmen
ín 't986, en vooral het groot aantal medewerkers(sters)
is een CuidelÍjk bewijs daarvan. Proficièt aan
zuienkerke I we gaan in diezelfde rj.chting verder.
Wie cit jèar in ncveí"be!: rechtstreeks wÍ1 meewerkent
is meer dan welkom. Be1 nu naar ': 41,4e.16,

G. Ki ndt

1. EETJ WAÀIER VÀN BETÀÀLMOGELIJ KHEDEN VOOR DE

KLÀNTEIi VÀN GASELWE ST

SeCert kort geeat Gaselwest een nleuwe service àan
zijn k1ènten, wiens betalingen gebeuren vià
doÍici1iëring (d.w.z. de bank betaalt naar aarleiding
van Uw oDCracht Ce rekening autoÍnatisch ). Het is
nu mogelijk dat dèze k1ànten !g-gel!I--L!!!§11-!i9:S!
waàrop hu.1 reke.j naen worden cedet,iteerd (b.v. i.
functie vàn ce datunr waarop hun inkomsten op hun
rekening konen). Dit systeem naakt het voorwerp uit
van een pronotiecàmpegne die gevoerd wordt in saíren-
werking rnet ce finèncië1e instelllngen en een aènvang

^aÍ., 
ap 22 april 19è?.

2. CCT1MERCIELE ÀKTIES BÍJ GÀSELWEST

voor het jaèr 1987 ziJn cpnieuw een aàntal corimerciéle
akties voo.zien ten gunste vèn Ce c1iéntee1 vèn
Gaselwest. Deze nriCdelen omvètten financié1e tussen-
koÍnsten 1n aanslultings- of installètiekosten voor
ruimteverwèrÍi nE. liieronCer een overzicht vàn Ce
voorzi ën ak ties.

COMMERCIELE MIDD ELE NPRODUKT

Àardgas:
Radiatoren

- Centrè 1e verr,;arn i ng

E 1ek tr i c i te
- Àcc u:ïu 1a t i ev e rwarmi ng

gratis stahdèardaènslultinE
(max. 16.tOO fr. + B.T.ll. =
19.65 6 fr. )
grèt j s standàèrdèènsluitinq
(mèr. i6.600 fr. - B.T.i4/' =
19.65 6 fr. )

it
- vrÍjstelling van max. 1C kVA

worCt toeoekend in Ce "tussen-
komst netri;

- tussenkomst in de installàtle-
kosten (4.COo fr.)

- tussenkonst 1n dé aènsluitings-
I.osten (màx. E.0oo fr. + B.T.W.
= 9.36C Ír.) 25.



GASELWEST-lNF.O PROD UKT CO}1I'lERC l ELE MIDDELEN
(tervolq) 1e k t r l a 1te 1t

- Bi-energie systemen - vrijstellinq van rnàx. 1c kVÀ
(t.w. systemen r^rèar- wordt toegekend in de "tussen-
biJ afwisseleni twee koÍnst netri;
ahèrdiaËn worden - tussenkomst 1n de instè11ètie-
aangeirend vcor de kosten bij het plaatsen van een :
ruiírtevervlèrminqr èlektrische ketel : 10.OO0 fr.
zoals elektrische warmtepomp : 25.OOO fr.
ketels èn warÍrtepom- - tussenkonst in de èènsluitings-
pen nèast C.V.-ketels kosten (max. B.OOO fr. + B.T.d.
met stockeerbare = 9.360 fr).
braidstof).

3. NIEU,,^i SPECIFIEK SOCIAÀL TÀRIEF GÀS

Sedert 1 j3nuàri i9é? is een specifiek socÍaal ta.ief
eiektrj.citeit van toepassing. In ons vorig PolCer-
krantje kon lJ dèar alles over 1ezen. Sedert 1 juli
is e!_ nu echter ook een specifiek sociaal tarief 9as.
Hoe ku.t U Cit bekomen ?

À) Toekenninogvoorwaardèn :

Ka|.l genieten van hét specifiek sociaal tèrief, op
èanvrèag :

iedere èèr:dgasverbruiker die kan bewijzen dèt hij2elf
of één van zijn lnwonende kinderen, kleinkinderen
of oudèrs cf zljn inwonende echtgeno(o)t(e) geniet vàn:
I. het ír"inirïun èan bèstaènsl:liddelen hén toegekenC

door het C.C.M.W. ua!1 zijn geneeitè;
Í1.hét@;
IIi. Ce b:izcndere tecemoetkorinq voor minder-vèliien;
GelijkoestelC i-et de cèterorieën II. en III. de
persoon Cie geniet van een tegenoetkoming hern toege-
kend door het O.C.M.W. in èfwèchting van, hetzij het
gewaarir.rgC inkome!i voor beJaèrden, hetzij de bij-
zonde!:e tegelnoetkoming voor ninder-validèn.
Kunnen nlet vèn het specifiek socièal tarief genieten
de verbrulkers van: de tweede verbliJfplaètsen, de
p!'ofessionele verbruikers, de tijdelijke verbruikers
en de gemeenschèppelijke gedeeltén van appartenents-
I ebouwe n .

B) lslj$l3sss-Eglerls! :

De prijs van het sociaal tarief stent overeen met Ce
prcport:onele prijs van de eerste schijf van het
normale tarlef (À), zonder vaste verqoedinq.

C) t

De aènvràè9 dient schriftel i jk te gebeuren of persoon-
lijk j.n het plaatselijk kantoor.
Bij de aànvrèag voegen zij één van de voigende bewÍjs-
stukiien:
1. de personen die een bestaènsmininu:i ontvèn9en

van het C.C.M.W., dienen bij de èanvraag een
attest te bezorgen, lraaruit blijkt dat zij

2, -



GÀSELWEST-I NFO
(vervolg)

I.

II.

gedurende minimaal l maand die de èanvraag
voorafgaat het bestaansminimum hebben ontvangeni
de Ègj.ejIlg! die een gSyCSlqgISSl--Lg!9I9! ontvènsen
leggen een copie voor vàn de offlclë1e kènnis-
geving van de toekenning van het gewaarborgd
inkomen en een rècènt ontvanqstbewijs' of een
copie vàn het èttest afqeleverd coór dè Rijkskàs
voor Rus t- en Overlevingspensioenen;

III. de nrinCer-va11den leggen het belriJs
5 j-aar oud), lraaruit blijkt dat zlj

voor ( maxlmun'
genieten van

SOCIALE LENINGEN
NÀTIONÀLE
LÀNDMAÀ?SCHAPP IJ

dè bi i2ondere tecenroetkorino.
De Fcrs^nen die van het O.C.Nl.w. een teqe-oetkoÍnino
hetben onL\'Àrne- ii tsf\rècFt:nq, hetzij vèn het 9e-
waàilorgd inkomen voor bejaèrden' hètzij vèn de bij-
zondère tegeínoetkoriing voor minder-validen, zuLlen eea
attest van het O.C.M.t^]. vöorleggen waaruit blijkt
dat zij een geldÍ.ge aanvràèg hebben ingediend.
Daèrnaèst dient tevens hèt bewijs tè worden geleverd
dat de peasonen die bèhoren tot érn van bovenvermelde
cètegorieén effèctlef wonen op het adres waarvoor het
specifiek sociaal tarief wordt àangevraagd.

BELANGRIJKE OPMERKING :

Het I'specifiek sociaal tarief aàrdgès, is voordeliger
dan het normè41 tarief (A), voor zover Uw jÀarverbruik
lager is dan 21.798 MJ. Ligt Uw verbruik hoger' dan
iíord! automatisch het meest voordeligè tarief toege-
past, en hóeft U vanzelfsprekend het specifiek sociaal
tarief nièt aan te vragen.
Indien U bii dezelfde verdelèr reeds een geldige
aanvraèg voor een I'speciflek sociàa1 tarlef elektri-
citeit" heeft ingedièndr zal deze aanvraèg autoÍnètisch
in aàn$erking worden genomen voor Uw aardgasverbruik.

Meer lnformatie of aanvragen kunt U bii :
GÀSELi,JEST
S tations traè t 27
4420 DE HAAN
TEL I a59 / 29.36.0'l

De Gewestelijke LandÍhaatschapplj I'Hèard en Kouterlr'
erkend doo!' de Nationale Landmaètschappij, wj1 er Uvl

aandacht op vestigen op de sedert 1 jànuari 1967
verlaaode rentevoeten die vàn toepàssing zijn voor het
nouwèn, saneren of verbeterèn van een huis of aankoop
met sanerlng of verbetering voor individuele vea-
richtingen : nI. 6r5 %,6t'75 % oÍ 1,5 % naargelanq
het inkomen. voor nieuwbouw kunnen er op dit ogenblik
onmiddellilk 10 à 15 dossiers afgehandeld worden'
daar er nog voldoende kredleten voor handen zijn.
Kandidaat-leningsàanvrègers kunnenr hetzij telefonisch'
hetzij.-gedurende de zitdagen maandag- en donderdag-
avond van 1Bu3O tot 20 uur persoonlÍjk kontakt
opnemen met : Gelrestelljke LandmaatschappiJ

ÍHaard en Kou te rrr
Populierendreèf 23
8320 BRUGGE 4
TEL : O5O,/36.15.64

2'7.



XIEUW BIJ

SPIRELLO UNISEX

Lekker ontspànnèn onder de zonnebank met

gez.ichtstré1er en daarnà nog een héerlijke
verfrisseodc douch e.
Wat wcnsL nen nog Íneer ?

Dit a11ers iai aèn een c.conomische prijs
+ bij 10 beurten zonnebànk

1 GRÀTIS SNIT (zowe1 man a1s vrorr!,/)

i] E LEMA/.I-

Kom gèrust even langs :

SP]RELLO UNÍSEX

Oostendse Steenlreg 32

8411 Mee t-k e rk e-Zu i enkerk e

TEL : ()50,/31,61.66

i'o'l*ro,ER ALE" Gilbert Drlsimpel

WENDUINE
BRUGSESTEENWEG 93

IOONZAAL ' BURELEN

a 050/41.31.56
4t.43.07

BOUWMATERIALEN . BEÍON - MORTEL
IIERNIÍ GYPROC OUROX , KORA}NIK

8OÀ1AR8RE - MARIUX

VLOER. EN WANDTEGETS . TERRASDALLEN

a]le u{erl<dageo van 7.10 uur tot 19 uur
de zalerdag : van 9 lot 12 van 14 tot 16 uur
de zondag : van lI lol 12 uur.

GEVÉLSTENEN

OPENINGSUREN:

+\



PUZZËLPLEZIER

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112
1

2
3
4
5
6
7
I
9

10

11

12

HC R I ZOri:ÀÀL

i) gekenC - vocrzetsel
2) zlekte - dier - daar
3) dubb€Ie klinker - en èndere -

sDi.l - staC in l,lallcnié
4) piein - rund - tetanus

- twee
6) scel
7) ... Stevrart - van slèpen
6) niet vo1 - schuif
9) vlug - meerderen

10) pe.s. vn*/. - vluq wancelen

VERTIKÀÀL

1) onvei 1iq
2) niet s-èI - twe-Llan< -

9es I o t€!n (...gekeerd)
3) 1è9t ce kip - om op te klimrí'er
4) vàn rijden - strèfwe:'ktui9

gelC
b) Pàlestr lase bev r r I c r nq so rq è -

nisatie (omg.) - boor (omg.)
7) rivier - naschri f t - niet

weí ni ge
8) dier - geneesn-iddelen

5) meisjesnaam - oude lengtenaat 5) farilielic - slaFerig (on9.) -

i1) bokstern: - kieur - pers. 9) soort rivier - noot
vnw. 10) belènorijk bloedvat

12) vocrzetsel - hoesten en ,.. 11) stad in west-V1aànderen -
schri j f ger i ef

12) vervoermicdel - vàn etei - vel.

Dè oplossing vindt U op Let eÍnd van dit Polderkràntje.



KOKKERELLEN MET ÍHET POLD ER KRÀI]TJ E T

Na onze kàastèart uit het vorig Polderkrantje makèn we dit keer
999:9!:199!9-:9i399!il9:!.
BENoDIGDHEDEN : 1 kg fruit naar eigen shaak en kleur

21emoënen
7/4 !íLer èngelse roomsaus | 1/4 liter melk

6 ei erd ooi ers
2OO gram suiker
1 vani 11es tok

3 dI hèl fopqeklopte room
150 gràm geschèèfde anandeien
póedersuiker

BEREIDING: Encel se roomsaus :

ie kookt de \'ènillestok in de melk. Ín een ouC potje
gooi je de eierdooiers en roer ze met suiker tot je een
smerige brij krijgtr waàrna Je de kokende melk al roerend
toevoegt tót de saus kleeft aan de spatel. Verder roe.en
terwijl dè saus afkoelt om het vorÍ,nen van een vel te
vermi jCen.

versnij het f!ult 1n kleine stukjesr schik ze al of .iet
Ínet een bolletje ijs in kleine Dannetjes en sprokkel Cè
amaidelen eróo.
Intusseó heb je cè Engelse roomsaus Iuchtig óp9èkIopt
met de rcom, je begiet het fruj.t royaal net dat lekkers'
nog wèt poedersuiker, even Iaten ve!'kleuren onder de
gri1 èn... SMÀKELIJK !!!!!
(Echtèr nièt voci' dieet-fanaten ! )

FIPS

LÀCHEI; IS Jan kosrt zijn oudè schoolmakker Kère1 tegen.
GEZOND - Wel, Kare1, hoe gaèt het in het Leven ?

- Ik ben professor in de logika.
- Professor in dè Loqika ? Wat is Càt ? Nil Jan weten.
- Wel, antwoordt Karel, ik za1 dat eens eenvoudig proberen

uit te leggen aan iemand als jij. Heb jij thuls een
aquarium ?

- Wel, als je een aquariun hebt, dàn hcu je van vissen en
à1s je van vi.ssen houdt, dan hou Je van dieren en a1s Je
van dièren houdt, dan hou je van riensen en als je
van mensen houdt, dan hou je ook van vrouwen en a1s
jè van vrou!"en houdt, dan ben je gSSg horrofie1. Dèt
is Iogi.ka.

De twee oude klasrakkeas nemen afscheid en Jan begeeft zÍch
naàr ziJn stamcèfé. Daar ziet hij Juul, eveneens een
oude kl asmakker.
- Moet je nu eens l^,eten wie lk zopas tegenkwamr vraagt Jan.

Onze oude k I asmakker Karel.
- O jè, zegt Juul, en wat doet die nu ?

- Hij js profésscr in de logika.



BEENHOUWERU

Gilbert
Goethals-Geleleens
Specialiteit: alle worstsoorten
Nieuwe Steenweg 60, 84 I I Zuien}<erke
Tel. 050/41 13 4l

PETRO LEUM PBO D UKTEN
BOUTBESCHEFMINGSMIDDELEN,, VALtEOL "

PVBA CCRN, VAN LOOCKE
BABOI.I RUZETTELÀAN 172

8320 BRUGGE 4

Tel. (0s0)35 70 70 Telex : 81.832

On2e verkoper te Zulenkerke

GTLBEAT PBOVOOST , Tel. 4139 92

Café

..IN DE MORTIER"
bil V. Vermeersch-Lagrou

Voor plezier en iris bier
kom in de Mortier

Dorp 88 84l I i!'leetkerke

LACHEN IS GEZOND

( vervo 1g )

Wat is Càt ? vraagt Juu1.
WeI , Juu1, ik zaI dat eens eenvoudig proberen
uit te leggen aèn iemand a1s jij. Heb jij
thui s een èquarium ?
Nèe !
l.ie], dan ben ji j een homof iemat is Iogika.

GROTE ROUTEPADEN

ao t i rz i te r I c n k t r/o il c r
Op zondag 9 èugustus 1987 organiseert GR-West-
Vlaahderen een dagwàndelinq vàn Houtève naar
Oostende. Vertrek van de wandeltocht vàn om
en bij dè 23 km is voorzien oÍn 10 uur aan dè
kerk vàn Houtave. De terugtocht 1s met het
openbèàr vervoer. U wordt verzocht Uw eigen
picknick mee te nemen.

lvleer ihformatie bij : de heer P. Hardeman,
Provi nciàa I vertegèn!,/oordiger 6R-Pèden, Goeberg
E961 westouter I IEL ,t O57/44.56.57.



VAKANTI EGE NOEGENS Op zondag 16 augustus 1987 organiseert Vakantie-
genoegens Zuienkerke een Ínidzomerwandeling met
dàaróà een barbècr.re.

Làngs goèd begàanbare en rustige polderweggètjes
kunt U een gezellige gezinswandeling meèmaken.
Àfspràak om 15 uur aàn de kerk te zuienkerke. ook
klnderwagens kunnen zonder problemen meè.

Nà de wandeling is er eèn barbecue die in open
lucht doorgaat 1n de gerneenteschool van Zuienkerke.
Mooi weer is rèeds besteld, doch indièn het
's avonds te fris vJordt, kan er naar blnnen wordèl:
verhuisd.
Deelname prijs voor de bèrbecue i
leden 2 25a fr. - klnderen : 1OC fr.
niet-1eden : 3OO fr. - klnderen | 72a fr.
Dit is een spotprijs voor wat U aangeboden zult
krijgen.
Inschri lven voor 12 ÀUGUSTUS b.i j : TEL :

Herman Vankerreb!'ouck - weintsnstraat 36 - 31.12.25
Henri Cuypers - Dorpweg 24 - 32.aO.:72
Romain Vaó Bel1e - Nieuwe Steenweg 1a6 - 41 .35.62
Willy Proo: - Nièuwé Steenweg 79 - 41.5i.99
of bj-J de anCere bestuursleden.
Gelieve te betè1en bij het inschrijven.
Aan beide aktiviteiten kèn afzonderlijk worCen
d ee 1ge nome n.

2DE POLDERTREFFE ),] Op zonCèq 16 àuqustus vanaf
van rrDé Schuure'r, Oostendse
het tweede Poldertreffen p1
en Civlele O1d-timers. Er
Stètiek Show.

Dit a1les is i.s.m. vzw MOT
O1d-Timer Vrienden.

10 uur op het terrein
Stéenwèg 49 heef t

aats vàn Mi Ii tàirè
is een Toeri s t en

r40 - i45, Brugse

SPEELPLEI N',,lER KI llc
XDE PLOETERS N

Meer informatie bij : de heer W. Wintein,
Oostendse Steenv/eg 60, TEL: aso/31.7O.19

0p zoódag 23 augustus gaat vanaf 15 uur een
reuze ploeterfeèst dOOr in de gemeenteschool te
Zuienkerke. Dit Ís ten voordele van de speelpleÍn-
werking riDe Ploe tersri.
Iedereen kan genieten van drank, versnaperingen en
verschill.ende aktiviteiten. Dit alles wordt
opgefleurd met sfeervol le muziek.
Speciè1e attraktiè : om 16 uur een KÍNDERMCDESHOW
(verzorgo door de Kinoeren/. r eci erEEi-ïÉliii-I-

POLDER ELECTRO
BOI,4AIN LIÉBAEHT. WILLAERT
HËEBWEG 20 MEEÍXEBKE
8OO2 ZUIENKERXE

Badio- & T.V..Technicus
OFFICIEEL SIERA.DEALEB

OPIN
. jedeÍe werkdao

' zalcrdaq van 0

zonda! van u lot

l0l 20 olir

12 Lrrr

Eigen
hersteldiensi
TeleÍoon
050/32 03 80

32.



ORGELCONC ERT In de Sint-Michielskerk te Zuienkerke hëeft op
zaterdaq 29 auqustus j.937 het jaarli jks orgelconcert
plaèts.
Het orgel wordt bespeéld door Paul DINNEWETH'

Verder hoort en ziet U het BELGISCH BLÀASKvJlliTET
bestaande uit :

- J.M. TÀIiGUY
- L. OP 'T EYNDE

- H. SWÍM BERGHE

- Y. BOMONT

- H. LEMÀH I E U

fluit
hobo
klarinet
Fagot
hoor n

KOE(ELÀRE r

BEZANTENTOCH?

Zij spelen werken van : J.S. BÀCH, J.P. SWEELINCK,
J. HÀYDN, W.A. MOZÀRT en lr:. POOT.

xaarten aan 2oo frank zijn te verkrijgen bij het
SteunfonCs op het sècretariaat te Brugger Meestràat 7,
TEL : 33.45.41, en bij de Werkgroep Zuienkerke'
Kerkstratst 17.
Het 12de orgelconcert beqint or 20 uur.

Hier volgt een oproep tot allen die zich Jong en
sportlef voelenr die houden van wandelen en dèaren-
boven natuurninienC zi jn.
Op zondag 30 àugustus aanstaènCe wordt te Xoekelère
de Bezantentccht georgariseerd. Er is vrije start
vanaf ?u3C tot 15 uur. Er is keuze tussen 7r 15t
24 af 35 krn coor bossen, naèr èën kasteel en zelfs
tot de bocrden van de Ijzer.
Door een goede sanènwerking tussen de syfipèthieke
inrichters van de 1OO kn van Koekelarë en ons 9e-
r.eentebestuurr richt de Schepen vèn Sport éën !íariie
oproep tot deelnàme èèn deze prachtige wandeling.
De vJandelclub Koekelate telde ook 51 ingèschrevenen
aan de laatste tYeetkerkse Moerentccht. Een kleine
tègenprestètie zou voor onze vrienCen een hart onoer
Ce riem zijn.
Wie onder U bereid is op 30 augustlrs mee op te -<tappen'
diènt zijn nàan op te 9e1'en uiterlljk tegen 25
augustus en dit bij één van volgencie personen ;
Henrl Cuypers, Schepen vàn Sportr TEL t 32.Oa.72
Gilbert Jonckheerer voorzitter Sportraad, TEL : 41.41.35
Franky Gcethals, sekretaris Sportràèd' TEL : 41.13.55
Het vertrek nààr Koekelèrer kort na de Ínidda9, is
voorzien aan de pàstorie te Zuienkerke. Zo er
voldoende belangstelling blijkt, wordt de verplaatsing
mét Ce gemeentelijke bus overwogen. Zo dit niet
zo is, wardt de verplaatsing net personenuagens geriaàkt.
Ín ieder geval \^,orden dè ingeschrevenen nog vooraf-
9aànde11 jk ver\"ittigd.
zuienkerke is een Sportieve geneenter bewijs het en
brèng I'vrienCen en vriendinnení mee voor deze
gezellige en gezonde uitstap !



LÀNDROUi"'- D I.] J,OON Í]EDR IJ I'

bvba FRANCO G. & ZONEN
Lisse\^/eqestrair ['r' ,:lt l(r BI_ÀN il E i.i:,:;-!:1.1

\roo!' i.iw i ancl)orrw!..'erken :

- zàèien en slj jten van vfas
- zèaien en rooi€:n van suikcrbi cL{r-r
- verkoop ea strcoien van schuiinanral-o
- diepcronden
- opruirnen en afvoeren van l)ouwafvirl
- aanbrengen en nivelleren van I)rima teelàarde
- alle oroncwerken

- NIEU'À - NIEUVI - NÍElJi\r : oroenvo.r(i.rr' Vicon grootpakDcrs

o Uw vcr'i:rouwen in Yak..rensen

icht-i.riern : O5O/54.1A.4a

s i:eI vol ledi
iiel voor inl

FEESTKOMlïE I T
ZUIENKERKE

BOLDERSHOF-
FIKKERS

Het feestkoniteit io.qanisee.t naar jaarli jkse ge!íoont--
in septerber een feestelijk, drukbezocht weekeni.
Op zaterda.j i2 september 1937 vanaf 21 uur begint
de@ I fn de reuze-
danstent achter het gerieentehuis !^/ord t dit jaar de
ambiance verzorgd dcor de LOU ROMÀN tsAI,JD .|.et

tg9-:M!àlB-
I\è een ko!'t. nàchtrust (of ochtenCrust) wordt U

opnieu,, verwscht in dezelfCe reuzetent èchte!' het
gemeentehuis. Op zondag 13 septeÍ,ber treedt Caàr
vèraf 15 uur nierand mÍnder op dàn :

!IILLEM VERMANDER E

Dit a1les wo.ot U aangèboden doo. het Feestkomiteit
van Zuie.kerke, ret meCewerking vèn het genréenteirestuur.

s.rNorNatonlrZ ^,UUI9I

Op zèterCag 26 september is er
verkiezirg. D!t gait door il:
voordele van de Boldershofpikk
verzorgd door wimpy Flaters Di
Iedereen wè1kom !

Pính o-/[n

de 2de Miss Zuierierke-
café "Boldershcf" e. is ten
è rs. De muziek wcrdt
sco Show.

ajal-l]eskal)s.-.! rfBlankenbergsestwg. 350
lndustrie Zone Blauwe Toren

8000 Brugge - Tel.050/31.33.51
31.78.81
31.78.82

' banden : alIn nrerken
' batteri jen : PRESTOI,Ii'Il
' uitlijnen en

ui tba i ancéron vocrtr.ri
' s ne 11Í-: en vcriior.j.ial

DI E}iST :

GIDICO
dti cir:al-iel Clra rr:,

l\crf:lríi3t T3 :i.:1



B.G.J.G. - zondag 27 september : natlonale wandèldag

- Op een nog nader te bepalen dètum in oktober :

VOOTd.àCht I ZO ZEGGEN JONGEREN DÀT

- zondèg 15 november : algemene tedevergadèrinq

POLDERPÀLET Reeds voor de derde maal wordt op zondag 4 oktober
een P I NG-PONGTORNOOI georganiseerd. De orqanisètie
1i9t in handen van T.T.C. Poldèrpa1et.
Dit gaat door in de gemeentè]ijke sporthal én 1s
voor nie t-a à nge s lo tene n.

Er zijn 3 reèksen : Jeugd tot 14 jaar
van 14 tot 20 jaar
+ 20- J ari gen

Inschrijven kan vènaf 13u3O en kost 50 frank.
Dr zí)^ tatrljke trofeeén en prijzen te winnèn,
o.a. erepri js Minister Dewael ' trofee Krediétbank r -..

CÀFE

"IN DE MORTIER"
Ín cèfé "rn de t"lortier'r heeft op zatèrdag 10 oktober
het halfjaarlijks kèrmlsbal. plaÀts. Iedereen wè1kom.

sPoRrRÀÀD - g9If!391!f9EI99! :
ZU 1E N KERKE De Zuienkerkse Sportràad wiI verschillènde sporten

zoveel Ínogelijk eens in de klJker stellen eh Iaat
daarom regelmatig een nieuwe sport beoefenen door de
bè1an9ste1lenden.
Dit jaar, op zondag 15 novembert spitst dèze vereniging
haar aèndacht op een groot badmihtontornooi met tkeè.
Er za1 gewerkt worden met voorinschrijvingen en met
max. 16 Pare n.

- §!983í!l! ,

0p zaterdag 19 december za! de Sportraad uitpakken
met eèn grootse sportkwis onder dè Zuienkerkse
sportieve, culturele en andere verenigingen. Op deze
avond zullen nàast sportvragèn ook sportieve prèstaties
moeten afgèlègd worden. Meer inlichtinqen zullen
volgen in het vó1gend PolderkrantJe.

Tot zover de aktiviteitenkà1ender. Stuur ook Uw

aktiviteiten, informatles, weetJes en evèntuèel heÈ
jaarprogrammà van Uw vereniging naar ons op. Gratis
infornàtie verspreid in à11è bussen van Groot-zuienkerke
en dit iedere drie maanden. Graàg hadden 1ri j dit
ontvangen voor woensdag 23 september 1987. Ons adres :

'!He t Polderkrantjèrt
Kerkstraàt 17
4411 ZUI ENKERKE
TEL I O5O,/41 .13.5 5
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MELDINGSKÀÀRT Hèt gebeurt maar è1 te vaàk dat er iets defekt of
beschàdi9d is. Om dit op ëen letwat vluggere mènier
op te lossen, 1s hier de Íneldingskaèrt. wanneer biJ
U in de omtrek ièts beschadigd of dëfekt is, knip
dan het onderstaande formulier ult, vu1 het volledig
in en stuur het op naar het gemeentebestuur,
Kerkstràat 17 te zulenkerke.

O wegCek beschadigd
o openbàre verllchting d efek t
O riolen vers topt
O voetpaden her!tel len
O onderhóud plantsoen gewe ns t
O ruimen g rèch ten
O musku s ra tte no ......
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ÀBDI]HOEVE TER DOEST
met de
MONUMENTÀLE SCHIruR
urt de XIIIe eeuw
rets enrgs in Europa

Domein
Terras & zalen
Parking

Specialiteit van alle zeevruchten
en riviervis.

Het bekend ribstuk "Ter Doest"
op houtvuur,

Specrale bererdingen van paling,

LISSEWEGE
Ter Doeststraat 4

8380 Brugge
050/54 40 82

fules Dendooven en Zonen

Wuf

"Wtv ffiuesf "
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Uw agent voor ZUIENKERI:E - DUDZELE - HOE}:E -
WESTKAFELLE - RÀP]Sl(APELLE I

Hubert BONrE

lYeetkerkestraèL 14 - 84-\'! Zuienkerke
TEL 't O5o/ 41.2A.a6

Vànaf rnidden 1987 ook een agentschap te Dudzele.

de bank op z'n best


