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ABDUHOEVE TER DOEST

met de
MONUMENTALE SCHUUR

uit de Xllle eeuu/
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Terras & zalen
Parking
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Speciallteit van alle zeevruchten
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Het bekend ribstuk "Ter Doest"
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'n woord voordí

ZUIENKERKE,
juli 1989

Lieve lezeres, waarde lezer,

Àan het begin van de vakantie-
periode hebben wij weer een nieuw
Polderkrantje klaargestoomd. Ook nu
weer staet dit krantje Lloordevol infor-
matie over eo uit ons geliefd polder-
dorp.

ook u kunt meewerken door ons
artikels en aktiviteiten toe te sturen.
Het is beslist de noeite waard.

Tenslotte weosen wij u een
prettige en vooral een zonnige en rrarne
vakantie toe, veel leesgenot en tot
in oktober !

HCr)FD!'F:Í,DWÀCH'IER J. DECL'EM
4I.13.55
privé:31.84.07

GEMEENTEBESTUUR ZUIENKERKE
41.13.55

TECHNISCHE DIENST

-- 

4!J5 J1

De redaktie.

ntnr/otrr -'utonkako
DE ETJROPESE ÍDHVTITEIISKÀÀRTEN

De komende maarden mogen alle mensen die
ouder zijn dan 63 jaar en tevens alle
kirderen die 12 jaar worden zÍch verwach-
teo aan een oproepingsbrief voor een
een nieuwe Europese identiteitskaart.
U dient dan 20 spoedig mogelijk
naar het gemeentehuis te komen,
persoonlj.jk. en in het bezit vall een
geldige en recente pasfoto- Het gemeen-
tehuis is iedere welkdag open van 8u30
tot f2 uur en de !,@ensdagnamiddag van
12u30 tot f7 uur.
Vanaf juLi is het gemeentehuis NIET
meer open op zaterdëgvoomiddag.

"Het Pofderkrantje" wordt uitgegeven
door het College van Burgeneester en
Schepenen.

Verantwoordelijke uitgever :

Gerard De Vlieghere
Lindenhof 20

t,ET OP : u bent verpficht na het ontvangen
oproepingsbrief naar het gemeente-
komen, zoniet beot u strafbaar Ihuis te84rr ZUIENIGRG

Ons adres : "Het Polderkrantje"
Kerkstraat f7
841]. ZUIENKERKE
TEL :050/41.13.55

Het volgerde Polderkrantje verschijnt
omstreeks f5 oktober f989. Ui.terste
inzenddatum (voor o.a. artÍkefs eo
àktiviteiten) : I SEPIEI,ÍBER 1989 !

DE SCIÀLE ZEKMHEIDSKÀÀRT

De Íraande.L r.Jkse ààrunelding voor de
volledig werklozen uit de bouw- en
diamantsector heeft plaats op de volgende
dagen :

juli 1989
augrust\rs 1989
septsnber 1989 (dus NIET op

een maandag I )
oktober f989

maardag 24
maandag 28
dinsdag 26

- maar"dag 23

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

NUTIIGE TELEFMNNUYN..íERS

RrJKstlACm ( Bfankenberge )

l0l- of 4I.I0.05
BRANDÍ,{EER (De Haan)

EBES

I00 of 4I.20.20
( Blankenberge)

41.'79.33 of 4L.19.34
na drensturen : 059/80.ll.0I

OPH\]INGST]RB'I GMEffiEHUIS

Het gemeentehuis
Kerkstraat 17 is
van 8u30 tot 12

van Zuienkerke in de
iedere werkdag open

uur.IN'IERCOM /GÀSELÍTÉST

--------o5q72J36.01na diensturen I 056/36.92.11
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Enkel de rilensdagnamiddàg ]s het
gemeentehuis open van 12u30 tot 17 uur.

op de volqende dagen
gans de dag gesloten

VAN RENTERGHEM lllm, geboren op 2 maar_t,
zoon van van Renterghem hrilly en
Cambler Christine;
IEERLYN]CK Gijs, qeboren op 6 maart,
zoon van Tee:l ynck Stephan en Gosslàux
Marie;
VÀN LOOCKE Valentijn, geLroren op 9 maart,
zoon van van Loocke wafter en Devos
Henriette;
DE GRYSE Amarylis, geboren op l0 maart,
dochter van De Gryse Gabriel en De clercq
Carine;
GHESELLE l4atijs, geboren op 13 maàrt,
zoon van Gheselle Louis en DemeulerÍreester
Linda:
VAN BELLEGHE!'I Kevin, geboren op l4 maart,
zoon van Van Belleghem Ghislain en
Butthé Hilde;
DEI{IILF Elsle, gebor'en op 29 mèarr,
dochter van De\^'ulf Marc en Defever Myriam;
VANDEWÀLLE Rense, geLDren op 3f maart,
zoon van vandewaLle Johan en Matthys Rlka;
BOUCKÀERT Carmen, geboren op I april,
dochter van Bouckaert Filip en Van Bellé
Conny;
VÀNDE lal/ERE Dimitri, geboren op 10 april,
zoon van Vande Vyvere Filip en De Clercq

JÀNSSEUNE Thomas, geboren op 25 aprif,
zoon van Jansseune Bnmo en Beirens
Sabien.

ï.:"ï":. ]" r.: "5.:":
DEMEYERE Geert, Zuienkerke, en VAN HAECKE

Càroline, Zuienkerke, gehuwd op 24 februari;
oNGENÀE Peter, Jabbeke, en DE IOVE Diana,
Zuienkerke, gehuwd op 14 aPril;
COLIN Marc, ZuÍenkerke, en BULTINCK
Patrlcia, Zuienkerke, gehuwd op 22 apttl',
CoRNILLIE Jean Cfaude, Zuienkerke, en
DESoETE Carine, Zuienkerke. gehui,rd
op 1 juni.

het gemeentehuls

- maaÍdag l0 juli 1989
- dlnsdag 11 luli 1989
- vrrjdag 21 julÍ 1989
- maandag f4 augustus 1989
- dlnsdag 15 augustus f989
- maandag 25 september l9B9

OPH]ILEI HUISWIL

Daar d.rt Jadr l5 àugustljs (o.L.V.
Hemelvaart) op een dinsdag valt,
rrordt het huis\,uif in Zuienkerke
oogehaald op woensdàg l6 èuqusrUS.
De ophallng op maandag 14 augustus
bfijft gewoon doorgaàn.

OPHÀI,EI.T CXJD PÀPIR

op donderdag 5 oktober 1989 is er een
ophalirlg van oud papier. Pfaats uw
oud papier aan de voordeur of aan de
slag,

OPHÀT,EN GOF' HUISWIL

op donderdag 19 oktober 1.989 is er een
ophafirq van gj.of huisvuif. Indien u
iets mee te geven hebt, bel dan tijdiq
naar het gemeentehuis op het nunmer
41.13.55. Per rit betaalt u 250 frànk.

BURGMLIJKE STÀND 1E ZUIB.XMKE
TN DE trRSïE HEIT'I VÀN 1989

:.:.:.:.:.:":.:":
MISSIAEN Jeroen, geboren op 27 ianuarÍ,
zoon van Missiaen Daniel en Lep]ae Hilde;
SCHEEMÀEIGR Frank, geboren op 5 februati,
zoon van Scheemaeker Jacques en
Kerckhove Marle-Claire;
rANUEL Corentrn, geboren op I Íeoruarl,
zoon van Fanuel Dominique en
Hontoir sushila;
SLEMBRoUCK Stien, geboren op 20 februèri,
dochter van Slenbrouck RÍk en
Larbrisseau i4artlne;
ACKE Jrtske, geboren op 23 ÍebrLrarl,
dochter' vèn Àcke Edwin en Myny Chantal;

L1NSKENS Gerardus, overleden oP
2'7 jax,uaÍr, echtgenoot van DE WISPELÀERE

lrma;
STÀELENS octaws, overleden op B febrxari,
echtgenoot van PYRA Ivona;
NÀEYAIIR'I Urbanre, over'leden op .16 me],
weduwe vèr DÀENE Àugust;
VANNESTE Albert, overleden op 2l me1,
wedurrnaar van IOOBUYCK Àngèle.
JACXENS oÍner. over.Leden op 13 lun1,
echtgenoot van DESOETE l.laIia.

overlijd

2.



HAND EL IN i

d,iinlk rnnrqtnltens
BIankènbergse Steenweg 31

8411 ZUI ENKERKE

'tEL I O5O/ 47.42.63

barbecues "!JEBERÍ'
een gans gamma tui nmeube I en i
tulnspelen : schommels, gllJbanan,

hangmatten, basketbal l ,
badminton, trampo11.ne, goal i

ladders I'SOLIDE', (met garantie);
eigen cons tructles op aanvràig;
land- en tui nbouwtrak toren
+ materialen.

zaalzaden, plantgoed,
bloembo I I èn;
mest- en sproei s toffen;
potgrond en turf;
broeikassen, 6erres, tunaè1si
diverse tu l ngereedschappen;
grasmachines, zl tmaalers ,
tuinfrezen, mo tocul toren,
bosmaalers, ke ttL ngzagen i

EIGEN NÀVERKOOPDIENST

lïÍiele
Dekempe BVBÀ

de "Íniele"speclaalzaak
Er is geen betere r

brugge steenweq 55-83?0 BlankenbeÍqe :
foon o50,41.1I.o5 -Lax o5o.42.94.76
hu) shoud toes tel len-keukens- tecnlsche dienst 

§

Als u een Miele koopt, bent u zeker

van een perfekte service,

ookjareir later nog,

Nieuwe steenweg 17,

eric von renterghem
brn n en h u isorch itéct

84ll Zuienkerke Tel. 05Ct/41

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

grondwerken
leverèn van teelsardè

steenslag
stergrlnt

Nie(*c Slrenwcg 114

Í.1 (050) at 28 82

84II ZUIENXENKE



verzekeringen
MICHEL BEIRENgWILLEMS

Oostendsesteenweg 92
8411 Zuienkerke - Houtave
teleíoon (0501 31 97 39

Wij bieden U I

- alle verzekeringen

- hylothecaire leningen

- en vooral een vekbekvame
service

SVIIA ZEEBAUGS
aïocÍaoElEDfilrf
DE RESE

monnlr.nw.w. 30-32
l.OO AAUGGE
Ll.60/31,56,e,
Í.Lí.r 60/11.63.:6

. CABGO ITANDLII{G

lvaa
tn^x8FoFT
DE RESE
lcge.Ír&.t bll 7{.i
I3tO TEEBRGGE
Íd. 05n/54.r1.9e

í.13.oo
Ï.Lr !1.217
I l.Í.r Cso/sa.rs.ta

l-J\,, I
- PXYSTCAL DtSTAtaUnOl{
, WAFEHOUSING 3.OOO M,
- Í,nNAÍE 80NO€O WAAEHOUSE
- CON]AINEA ÍÀIOII G E STORAGE

' INTERNAf IOI{AI FOBWABD]NG
- cusÍoMs ÀGENI
- COI{TAINEA ANO TNAILÉA ÍRÀNSPORT
. INTESNATIONAT BOAD HAUI-AGE
. ÍAANSPORT EX SOUTH€AN FRANCI TO U,(,
. TAANSPOST EX IIORTTIERí'I GENMAàIY TO U.K,
. OWX FLIEÍ

Voor een gezellige avond

in een sfeervol kader

afspraak in

BAR - PUB

" De Schuure,
Oostendse Steenweg 49

8411 Meetkerke

Tet. 050 I 31 16 06
Open: woe.-don.-vr.-za.-zo. vanaf 19.j0 u.

maandag vanaf 14.00 u.



UI'I DE GEMEM'ITERÀÀD

*) Met frisse rooed b€onnen de leden van de geneenteraad op 25 aprlI jl. aan de zltting.
voor de aanleg van de collector Campingzone Drift\reg - werken die inÍlddels in het
Domein ftink opschieten - werden t\^/ee feningen goedgekeurd : 4.954.000 als gemeentelijk
àandeel en 3.883.000 staàtsaandeel.

cezien de vele aanvragen van verenigÍngen om een speciale toeLage ter gelegenheid van
de vier.ing van het x-aantàf jaren bestaan, keurde de gemeenteraad volgende regeling
goed :

- 25-)arig bestaan : een speciale toelage van 100 fr, per lld met een maximum van
5.000 frank;

- so-jarig bestaan : een speciale toelage van 200 fr- per 1id met een maximllr van
10.000 frank:

- 1s-jaríq bestaan : een specÍaIe toelage van 300 fr. per lid met een maxinrum van
15.000 frank;

- 100-jarig bestaan : een specialè toelage van 400 fr. per 1id Ínet een maximur van
20.000 frank.

De betangrijkste brok van deze gemeenteraad was wel de renovatie van de Rilksweg 326
- doortocht Zuienkerke-dorp en aanpaferde straten - en de renovatie van de Rl]kslreg 9

- doortocht Meetkerke-dorp en aanpalende straten. Dit zijn werken die uitgevoerd worden
door het Bestuur der i,íegen, met medewerkirg van het gemeentebestuur.
Voor de Rijksweg 326 zit de verdeling der kosten als volgt in efkaar :

- totale kostprijs der lrerken
- ten laste van het lregenÍonds
- ten faste van de gemeente

" waarvan tussenkomst Wegenfonds (39%)

" staatstoelage (60%)

- netto aandeel gemeente
De rijksweE 9 kost in zijn totaliteit :

- totale kostprijs der werken
- ten laste van het Wegenfonds
- ten laste van de gemeente

" waarvan tussenkomst wegenfonds (55%)

" staatstoefage (60%)

60.595 .342 fr.
32.1O2-401 Ír.
28.492.940 fr.
3.315.000 fr.

12.445.000 fr.
l-2.132.940 Ít.

45.536.817 fr.
24.534.631 fÍ.
21.002.186 fr.
4-509.000 fr.
9.054.000 fr.

- netto aandeel gemeente : 7.439-186 fr.
Tot slot van de openbare zlttirq werd beslist een lichte bestefwagen aan te kopen.

In de geheime zitting werden de geloofsbrieven nagezien van de heer Os!.rald van
Lardeghem en de heeÍ Walter Demeyere, opvofgers in het o.c.M.lri' van de heer
Fernard De Decker en de heer Marcel Demeyere.

Tenslotte kreeg schepen cuypers een aanstelling als vertegenwoordiger van de
gemeente bij het Gemeentekrediet van Befgië en schepen De Vlieghe bij de T'lr.v.w.

*) Op 29 mei kwem de gemeenteraad opnieuw bijeen,
Er !.rerd l)es1ist de onteigening van de percelen grord te Zulenkerke te splitsen in
2 fasen : het eerste gedeelte, gelegen in de zone voor landelijke bebouwing, zal
dienen a1s uitbreldiong van de werkpfaats en het kerkhof; het grootste gedeelte
za1 via een BPÀ met onteigeningsplan verworven worden. De l,litab za] in deze t!,reede
fase de gemeenteljjke belangen behartigen. De uitbreidirq van de werkplàats
za1 naar raming 1.650.000 fr. kosten.

Àansluitend op de gemeenteraadsbeslissing van 25 april 1988 beslÍste de gemeenteraad
een computersysteem voor de gemeentelijke diensten te huren. Ramirg : 540,000 fr./jaar.
BTÍ,í exclusief.

3.



1)

BERICHI VAN DE ITOOFDVELDWÀCHTM

Àan de landbouwers en de focnwerkers lTordt gezien de wetgeving op de milieuver!'uiling
n@mèàls ter kennrs gebíacht ddL :

a) over heel het grondgebied van de gemeente het verb.ren tc op zatei_dagen, 7-ondagen en
wettelrjke feestdagen gier (vloeibare mest) en mengmest te vervoeren, te storten
of uit te strooien op tuinen, rreilanden of àkkergronden;

b) het verboden is gier en rnengmest op het grondgebted van de gemeente te vervoeren
voor zonsopgang en na zonsondergang, en tussen 11u30 en L3 uur;

c) mestvaalten die ]angs de openbare weg gelegen zijn aan het zicht vanaf de
openbare weg onttrokken dienen te worden, hetzij doo! beplanting. hetzij door
orÈeining.

In verband met de bestrijdlng van schadelijke distefs wordt bepaald dat de
verantwoordelijke (eigenaar, huurder, gebruiker, publiek- of privaatrecbtelijk
persoon) verplicht is de bloei, alsmede de zaadvormilq en de uitzèarïng van
schadelijke djstels met è]fe middelen te beletten. Er za1 dienaangaande strenge
controle worden uitgevoerd, zowel dcDr de hoofdveld\rachter, alsook door de Rijkswacht.
Bij nalatigheid zaf proces-velbaal n?orden opgestefd.

2)

NIzuW O. C . r.r. A. -BESTUUR

op 1 aDrail iièrc .le vocl:zjilër' ,,,3'r hsi: Zi.r.iÉn):eakss C.C.§,g. vo::i(oz€:n, inidocr o!,''i': i:aEÖ

:it':enrie" D-- heer Bernàr§,e.lfishe is ve::.ier óinliilod lc':rr i:.!t vo1.lciijqi'-, o-C, .ti"-f'È_
litur.lr: eii Ci liur:g{rÍ"es t aa.
V.l.n,i', :r:iiterd : f,:cr::..iii !-j§eqeb:rarri J llur.,!em{.ia:ri:oa G€::;à}:.f l)+ ril i e'j:'., r'!' \ott'z\ r.'-r
Ëilllriri: »ri ,]r.'igh{tr, tlibeir] ih.rr.let e}'r S.irerJës ller,r:l C!\rËÈrs.
V.1.r'r.4. sièand : Uèrc llakeiba,rqr:, Ëik i)errl3::t, illiànà Dexier:eÍreÈs iÉr, ser:c+-i!ri,:
H,rl,,er t tscai,-, $;rlter D{fr:e):ère, Ai&é Yerté en Fernàrld lr, i-Eaker d:'- il'rira'jj L:'rtsl'r'l
r:111i ealJc, ili:-r': r oir:,:i(,).iè i.?n O.s*a-L!i riarn l,ilnd(.'aiaiefl .



B,
TIENSE BANK n.v.

Zetel: Nieuqstraat 36 - 1300 ïenen. Tèl.: 016/81.98.89

BÍEDTtJ

Een .Str2aal-,.el<et1 i r'rg aan S,5 '2>

Ëen Zictltrel<eniÍ14 aarl 4 <--

De nëèste banken nelden net trots dat ze hun k)anten eeD
spaarboekie ven 52 kunnen adnbieden. Bravo' MaaÍ nieuQ is
d'it helenàal niet. K)anten van de Tiense Bank P'ofiteren al
lang van deze intrestvoet. Heden kriigen 2e zëLfs 5'52
ietío. - - (3,758 basisrente + 1,752 eangtoeiPrenie of
getrouwheidsprenie). Dat is de hoogste intrest oP de Dàrkt'

De Tiense Bank heèft attiid al een )engte vootsP.ong Eehad'
N"", nu de Klaverrekening: een zichtrekening die U liefst
4g<-- biedt, Da's I kee. neer dan eldets. Dë Klavèt-
rekeninE bèrekent bovendien uo intresten dag Pet dag'

Breng ons dus vlug een bezoek. IJ zult zien dat ue teld bii
ons ireer ken oPbrehgen dan U denkt.

< 2 2 netto tot 5o.ooo Fr. intrestet. <2> bruto

ÍJw, Agent.sc.IuraI2 t

hniél DËI-lEYERË,
Kapellestraat 26, A411 Zuiénkerkè (Houtave)'

oDeninqsuaen:
Íii-lz.so tót 13.30 uur en Tan 17.30 tot 18'30 uur
Zaterdag ven 10 tot 72 uur.
ook op afsprdak: TeL. O5O ,/ 37 17 25

Dàt tikkeltie meer



Gordelen
SEP

DE gLosoSPoRT,
KIASSIEKER.

Voor meer inlichtingen en inschrijvingen : bel 02 1380.44.44.
0e 0ordel, Dorpsstraat, 1640 sint-0enesius-Rode.

-d>ecèlb
_-§\rz-
WBOVAB

-zllN--
DE GoRDEL rs EEN co,pRoDUKrre eroso.;bít

,u,fràí



HET BELGISCHE RODE KRUIS

LI

Ardeling BLANKENAEBGE-ZUIENKEAKE

Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,

HEI RODE IGUIS

}.JODIGI U UIT !

Ook dit jàar heeft het Rode Kruis-bestuur het genoegen u uit te ncdigen en dit
voor een heerliike "GoUR Ef-ÀVcf{D" die doorgaat op zaterdag 5 augustlrs 1989
om 20 ulrr op ae speetptaats van de gemeenteschool of blj slecht weder in de
gerneente.lijke sportzàal te Zuienkerke, Nieune steenweg 37.

De deelnameprl]s Hraagt 450 frank per persoon. Er wordt U daarvoor een
aperltief, een variëteit aan vlees, groenten. sausjes en een dessert aangeboden.

U kunt zich laten inschrijven vÖór l auqustus 1989 door afgifte van onderstaarde
strook b1l :

- Mevr. De Vlieghere, Llndenhof 20, Zuienkerke, 'lEL | 050/4)-.26.'74
- Goethals Pranky. Meetkerkestraat 6, zuienkerke, IEL : 050/41.81.87

Getieve te betafen bij Ínschrilving tegen ontvarqstbewijs.

NAÀM i

wenst deel te nemen aan de gourmet-avond ingericht door het RODE IGUIS

op 5 auqustus 1989

met ............... personen.

Àanvarq : 20 uur.
ontvangstbewijs bij betalirq geldt als inschrilving.

/

,y'
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RP'-REÀTTE VOI,I,EYBÀI,

Son],Íige ouders knlgen krlebels a1s ze al het volleybalger{eld iedere week zien in
onze sporthal. 's lÍiddags aan tafel woeden heftige discussies : "In onze tlld ging
die bal de grond niet raken" is een veelgehoorde uitroep, ondertussen terugdromerd
over fang vervlogen collegejaren : zon op de speelplaats (vroeger was er altijd zon)
en een net dat wat doorzakte. Van knielappen en enkelverstevlgers was er nog qeen
sprake. De topredstrljd van het jaar was die in de melsjesschool,
Vanaf dit jaar kan het !,reer : volleybal voor "oldtimers". Een wat kalend hoofd mag,
een te klein broekje ook (of l1gt het aan de buik). Eén iets zi]n we zeker : aan
supporters zal hèt zeker niet ontbreken.
i{11 je meespelen dan kun je inschrrjven brl : Eric vàn Renterghem (te] : 41.67-17) of
bij ceorges suvée (tel : 3l-94.93). Àfs voor^,aarden moet je reeds volleybal gespeeld
bebben in school-, fabrieks- of coöperatief verband en je moet vrrl zlln op
maandag- of dinsdagavond,

ÀRSMI 50 JÀÀR KOSIER

§
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Gemeenteschool ZUIE NIGRKE
Vrijdag 30 juni 1989 in de Sportzaal - Start : 19u30

25.000 F. prijzen
Waardevolle boeken - nahrra + verrassingen

DWÀRS IMR MUGGE

Dat Zuienkerke een sportieve gemeente is en veel sportievelingen telt is ordertussen geen
geheim meer. . Ook bi-j de jorqste ed-itie van "Di{ars door Brugge" was zuienkerke opnieuw
goed vertegenwoordigd- Zoa1s verwacht was er een goede prestatie van G. Kindt en
I,l. Verleye. Een speciale felecitatie gaat naar de spoltieve familie van Belle,
waarvan zowel vadet Ronain, moeder Edith als zoon Ronny deelnàlren I

PRONDELMÀRI(f

Tijdens de twe€daagse voettocht van Blankenberge van 29 en 30 april 1I. werd er in de
dorpskom van zuienkerke een prordelmarkt gehouden. Daarnaast oefenden verschiflerde
zuienkerkenaren olde àÍÈachten uit. Er was een enomre menigte afgezakt om deel te
nemen aan deze ti"/eedaagse voettocht en de aktiviteiten te Zuienkerke genoten dan ook
een enorme belargstelling.
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BROOD EN BANKETBAKKERI'

KEERSEBILCK M.
DORPSPLETN 4 DUDZELE . TEL- O5O/59,9I.88
m.n bcstclt aan hui§

F. Desoete
mestkuikèns met
extra brede
bors èen
te koop vanaf
4 weke n

Oosteídestéè.wéó 75
tlri Holtàve.Zur;nkerke
6 050/31.94 83

NI EUWBOUW

VERBOUWINcEl!"

DÀKWE R KE N

RESTÀURÀTIES

ALLE SPROEI STOFFEN
PLAST I EK

GRÀS- EN MÀI SZÀDEN

Beter
met de bank

van hier.

Hrer lever !n weíken
H cr groeler. otrg(re ef. irouweriddo de toekí)m5l
omdàt h eÍ nog tírekoÍnlt s

Met eef 5reÍke bank d e hrer ha.rr worlels heeh
Mel een gíoolbènk d e hrer mer u
van e k obelakeleen n euwe overwrnn n9 maàkt
Met de Kíedrelbank de bank v.n h er

PETBOLEUMPRODUKTEN
HOUTBESCHERMINGSMIDDELEN,,VALIROL"

PVBA CORN. VAN LOOCKE
AARON RUZETTELAAN 172

8320 BRUGGE 4

Tel. (050) 35 70 70 81.832

Onze verkoper te Z!ienkerke

GILBERT PROVOOST - Tel. 413992

Bouwondèrnetning

J. LUCKER
Eiezerlstaal 4- 84ll Meerkerke

Tel. 32 09 69

STROO SPPOEITECI{NIEK

B1auwe Torenstraat 42
SOOO BRUGGE

TeL ? O5O/37.43.96 - 31.05.O1



SPIRELLO UNISEX
KAPSALON + ZONNEBANK

Kom even langs voor een
. New l ook
. New beat kapsel
. New perme ne n t
. New color

HET LOON? DE MOEITE !

ADRES : Oostendse Steenweg 32

vee t ker'; e-?11i e nk e rk e

TEL : o5O/ 31.61 .66

NIEU'd ÀDRES VÀNÀF AUGUSTUS 1989

cude Mo 1e n\reg 23

Mèe tk e rk e-Zu i. e nkerk e

P.V.B.A. AannemersbedriiÍ
BONNY DEMEULEMEESTER

Gtonc! e^ wegeniswéÍke^
Albtaak en ioteti^gs||eí*én
Atgenene bouwetken

Àèn'egga. var oanttén. pc t ngs en,€uassan '4 
rasseien

tesets datten Plarnes be,onÀeiën mo2aÈ,(

Leveten van aaovuttingsgrcnd, zàhd eh taëlaa<le
Leveén en plaatsen ean cito.nas en sepliekla.ks

Ooslendsèslèehwag 71
6411 ZUIENKERKE-HOUTAVE

0a[é ., Iàlrishalsijcle ,,
Blankenbergse sleenweg 66
8{11 Zuienkeíke
(baan BÍugge-Blankenberge)
tel. (050)41 73 70

U,tbotet,, l?oger Lo, y,k,,

Men speell ook vooí groepen

Geslolen op dinsdag

BOMMELSTRAAT 3
841I ZUIENKERKE-NIEUWMUNSTER

TEL.(O50) 41.18.16

Secretariaat:

Blankenbergsesteenweg 13

BO0O Brugge

Tel. (O50) 31.32.33

BTW 423 214 561
Í.r. (o5o) 316713

Mob,lotoon (ol7) 70 oo aO

KlEttadio í07.6 FH

V.Z.W. RADIO DOLFIJN

Uw officiele MITSUBISHI-dealer voor de
Oostkust

GARAGE

L. CROMBEZ
Brugsesteenweg, 101, 8410 WENDUINE

(050) 41 28 13



IO31 DEELNEMERS WÀNDELEI,I DCOR DE I,IOREN

De Meetkerkse Moerentocht kende dit jaar opnieurn een enorm succes. Daarvoor haalde
voorzitter Gilbert Jonckheere 2 redenen aan : het weer toonde zich van zijn goede
zijde (na enkele Moerentochten in de regen) en de aansluiting bij de WJL. Deze aanslui-
ting was dan ook de reden dat er heel \rat groepen streefden om de fel begeerde beker
vën eerste minister Martens naar hun clublokaaf te brerqen.

Meetkerke kende een ware volkstoeloop, zodat aIle straten volzet lraren met geparkeerde
auto's. Bij aankomst moesten de deelnemers wef eens tussen de vierwielers wardelen,
maar dit kon de pret niet bederven, want het einde was in zicht- In het Meetkerkse
sportcomplex - dat momenteef een grote verandering ondergaàt - kon rustig nagekaart
worden over deze 12de Moerentocht.

Geslaagde wardeldag
De Zuienkerkse Sportraad had niets onverlet gelaten om de wèrdelaars een aangename dag
te bezorgen. Op verschiflende plaatsen verzorgde het Rode Krlris de zere voeten, er
was een goede beweq\,ijzer.irg, waardoor niemard van het goede pad afraakte en bovendien
werd aan de meeste controleposten een verfrissing aangeboden. In het sportcomplex kregen
de belangstellerden nog een tegel a1s aandenken aan deze wandefing en de vele groepen
korden met een Ínooie beker of trofee huiswaarts keren.
Veel 20 en 30 km

-DoorhetaaJrsruitenbijdewaMe]1igavertrokkenerlsmorgensvroegmeerwaIde1aars

dan andere jaren en stapten niet minder dan 103 deefneÍners de 30 km af. 309 arderen
kozen voor de 20 km en 619 deelnemers verkozen de gezinsrrardeling van 10 km. Éen tweetaf
Nederlanders \raren van over de Moerdijk naar |4eetkerke afgezakt. Verder waren er
groepen uit zowel Wallonié als uit de Vlaam-se proviDcies. De oldste deelnqler,
nl- Julien Caflant, geboren op f maart 1907, meende niet genoeg gezien te hebben van de
natuul en Lesloot daaron een tweede maal de l0 km te wardelen. Hij is fid van de
Godelievetrappers van Ruddervoorde.

Trofeeën
if_ii6Ïe_eënkast van de zuienkerkse sportraad iras zeer mooi. De beker van eerste minister
Martens glrq naar de Moedige Wandelaar vàn Beernem met fB3 deelnemers. À]s tweede
eindigde Vakantiegenoegens net 72 wandelàars. Zij kregen hiervoor de trofee van
Schepen Cutpers. Derde was líardelchÈ Àalter, die hieridoor de trofee van
gemeenschapsminister Dewael kregen. Vierde eindigde Mehoni Zuienkerke rnet 48
deelnemers; zij kregen de trofee van gemeenschapsminister Coens. Vijfde plaats voor
Tegenwind Zuienkerke (42 deelnemers), goed voor de trofee van gemeenscbapsminister '

Watniel. Frisse Stappers uit Brugge eindigden zesde met 37 wandelaars en kregen een
trofee van Sportivà Fdes Heist. Àls zevende v,/aren er de Godelíevetrappers uit Rudder-
voorde. Zij mochten de trofee van café NieLrírege meeenemen. Op I lraren er de
Keignaertrippers uit Oostende. Ze waren met 32 en kregen een beker van de Nationale
toterij. De Duinetrappers met 27 en I\reedaagse Voettocht met 2l deefnemers kregen
respectievelijk de negende en de tiende plàats en efk een beker van de l,otto. Tot
slot kreeg de oudste wandelaar Jr.rlien Callant de trofee van de Zuienkerkse Sportraad.

(.,



ONTHÀAL : Gemeenteschool te Zuienkerke, vanaf 17 uur tot 17u30'

MIDDÀGMÀÀL : Iunchpakket meebrengen.

Sportcentrum te Meetkerke, vanaf 16u30 tot 16u45.
Gelieve de kirderen niet af te halen zonder de begeleidsters te verwittigen.

SPEELKLEDIJ : Doe het kind kledlj aèn die tegen een stootje kan. Verloren kledij kan
altijd op het speelplein opgevraagd worden, of na de vakantie op het
gemeentehuis. Genaamtekende kledlngstukken ziJn gemakkell]ker terug te
bezorgen.

VERZEKERIoNG : Er is een verzekering àfgesloten voor burgerlijke aansprakefilkheid
en lichamefijke ongevallen. Blj ongevaf of verwordingen worden de
nodige maatregelen genomen ën de ouders meteen verwittigd. De verzekering
geldt niet voor verforen of gebroken uurlrerken, bri1len, k]edlj.

llïTZrNDmr.T.IKE DEEIÀÀI,ÍE

Ons land heeft 6 meisjes en 1 jorqen aangeduld om deel te nemen aan de !íereldkampioen-
schappen "T\"rii1irq", welke doorgaan van 24 luli tot 7 augustus 1989 te Lauzanne in
Zwitserlard.
Eén onder hen is de 18-jarige Petra Cogge uit Nieuumunster.
1\^,irling ls een vom van kunstturnen waarin de VSÀ en Japàn de grote speciali-sten zijn.
Petra is als enige zuienkelkse en als eníge I'iestvlaamse nocdgedwongen aangesfoten
bij een Àntwerpse c1ub.
V@r^'aar een grote eer voor onze kleine gemeente,
De Schepen van Sport en bet Polderkrantje wenst Pelra veel geluk en hoopt dat een
nedaille naar Zuienkerke komt I

JOGGTNG N,I SIRÀIE,ILOOP 1E OOSTI(ÀMP OP 9 .]ULI 1989

De loggirq en stratenfoop van 9 juli a.s. te Oostkarnp rrordt ingericht door het
gemeentebestuur van Oostkamp en dit ter gelegenheid van de doortocht van de marathon
Kortrljk-Br:ugge. Over 3 ronden, op een gesloten cilcuit, nemen politici en aíÈtenaren
van alle opnbare diensten deef. Voor onze gemeente Zuienkerke worden Schepen
Cuypers en O,c.M.tl.-raadslid Dermaut in de arena gestuurd. Wij duimen voor hen I

SPEL ZO.JDM GRE,IM,I

vorig jaar reeds vond te Mlddelkerke de eerste "Spel Zonder Grenzen" plaats tussen
verschiffende gemeenten uit het Vlaamse fand. onze gemeente Zuienkerke deed toen
ook mee en heeft zelfs gewonnen. Ook dit jaar zijn wij weer van de partii te
Middelkerke en hopen wij natuurlijk eenzelfde resultaat te behalen. De ploeg van
vorig jaar is reeds aan het "regimen", want de training zaf hard zijn. "SP1 Zonder
Grenzen" gaat dit jaar door ergens in àugustus, maar de juiste datum is bij het ter
perse gaan van dit Polderkrantje nog niet gekend.
In Íeder geval veef succes aan de zuienkerkse ploeg I

EVENTJES IÀCHEN

- À1s ik de rits van je lurk open maak, iuffrouw. ga Je dan om hul-p roepen, vraàgt de man ?

-.. waarom, antwoordt ze, ze gaal: heel gemakkelijk open, hoor !

g-



:) íílaÍrg§: trok Vahëntie.le:i().',]g',ns la"1r íi1ok]aer ,iaè' RoÍ:ernÈe gerechtea §ei'oen gei-'!:oeÍd
rn ee; fla.rnein$ iiecir, (}.' aiia::i i<xj meel s:Íei:t te ge\ie:l, iierden de deel.ne*er:s in o!iil':
licmeinËe kleieidrsí::ht gesi:oke]l. gei g.1ieèiae van de groèp werd op de gev«*:ige Flaài
r,,ast.Jelëd, zoals u hl eronai-_. kuíri :]lerl.

!.Àíd§rlr:amnïlcr,llii zurÍÏKtxixÏ:

De jaèrlijkse fietstocht, irqericht door Vakantiegenoegens zuienkerke. gaat
25 juni aanstaarde. Mooi weer is verzekerd I
Verlrek : kerk vèn zulenkerke om 14 uur
nrstara:+34tm
Àankomst : bij de terugkeer te zuienkerke wordt aan iedere deelnemer éèn

en boekire itkoek aangeboden
Deelname : Ieden : 25 ftank, per gezin : 75 frank

í'
,t

ii

à

ï ,\*

klt

2)

00
door op zordag

tas koffie

niet-leden : 35 frank. per gezin : 100 frank
Inlichtingen : bij alle bestuursleden, bij voorkeur bij l"í.

zuienkerke. tel : 41.61.99.
Het bestuur verÍ./acht u !

Proot, Nieuwe Steenweg 79,

3) Op zondag 13 augustus 1989 organiseert Vakantiegenoegeos een midzomerwandeling met
daarna een barbecue.
Afspraak voor de wandeling om 15 uur aan de kerk van zuienkerke.
De barbecue begint om 18 uur, maar hiervoor d.ient \.r vooraf in te schrijven eo wel
vöör 8 àugus tus brl :

- Decfoedt Àlfons. Nieulre Steenweg 67, te1 : 41.26.89
- Proot Wj-11y, Nieude Steenweg 79, te1 : 41.61.99
- Van Belle Romain, Nieuwe Steenweg 106, tel : 41.35.62
- cuypers Henri, Dorpreg 24, tel . 32.00.'72

De prijs bedraagt : leden | 250 fr.i kinderen : 125 f!.
niet-ledeo : 300 fr.: kinderen : 150 fr.

Àan beide aktivitelten kan afzonderlijk deelgenomen worden.
De barbecue gaat door op de speetptaats van de gemeenteschool te Zuienkerke. Mocht het
's avords echter te fris zijn. wordt er binnen gesmuld, Smakelijk I
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TUINÀÀNLEG

PLÀATSEN VÀN HOUIEN ÀFSLUÍTINGEN

LEIEREN EN OPENSPREIDEN VÀN TEELÀARDE

VANLOO M,A.FIC

ONDERHOL]D

OPKUIS ROND NIEI,'hEOI.N.í

Nieuwe steenweg 38 A

8411 ZUIENKERKE

TEL : 050,/41.43. U

Nu ook IEDERB zÀlERDÀG

5100 meter van de kerk)

ZONDAG OPEN van tot 12 uur.

TUINPLÀNTEN en SPECfÀLE

VANAf 10 OKÍOBER TOT 15

planten voor de kuststreek
MEI.

ddrr.i nBuJ!n;,k! sh-, (!i

Dit is ons huis €n
binnen is hel lekketi{arm.

POLDERELECTRO
ROMAIN LIEBAEBT. WILLAERT
HEEBWEG 20 MEEÍKERKE
8OO2 ZUIENXEBKÉ

Radio- & T.v -T€chnicus
OFFICIEEL SIEBA DEALER

.111*'* " , ".^.

;.1- *";;11.:*",,,

OPEN
- iedere werkdag

- zaterdag var I
zorrdas van Ll lot

SPAARBANK
Dè.i se DE CUY?E R-\€ Fi\',El RE

Kerkstraat 4IO
Uit]<erke-B1ènkenberge
'ÍEL, o5o/4i.4t.A2

Patrick HOSTE
De Snet de NaeYerlaan 3

h'eDduine
TEL. o5O/4Í.a6.65

ailiD DE PÀUW
El àniFnberose Steenreq I98
Brugge sin[-Piete!s
IELr o5j/3a.36.92

Eigen
hersteldienst
TeleÍc'on
050/32 03 80

lol 20 Lrur

12 uur

w



De Lekkerhek
Rlldt DemeulcDÉ.stcÍ

D,ilt\rg l0 - 6tl I tt d.Ctit. - D; HaÈn - P50) al 1218

Reíauranl gans het jaar open

specialileil tan IrreÍt rn vis

Tijd.is de cinrcr geslorcn op §oeisdltarond co do'deÍdaB.

GEDITCO
oe oecker chaDlal
l.ó.}.s:raal i 8 - 8,1 1 1 ./L r'r:-p ke
teleíoon 050/41 84 14

ÀUTCHÀ}iDEL

MEULEIÍEESTER GEEFT

verkoop van èl1e nieuu.e en
tweed e h è nd s wage ns

- a 1s ook cèrrosseriëherstellingen

NI EU'dE STD E IiWEG 10

t 41L ZUIENXERKE

TEL. A50 / 42,97.'7 6

ÀLLE HER STE LLI NGEN

VÀN SCHOEIiEN EN LEDERTÀREX

B
SCHOENHERSÍELTE8

JOHAN

Jàr Devossi,eà11 - wink€I5
5,110 Y€nduino Ter- (o5C) ,4i 2E 25

BANK VAN ROESELARE EI
Vlaanderens belangrijkste regionale bank

nauw verbonden
mel de Westvlaamse
econornische groei

PLÀÀT5ELÍJK KÀN TOOR

!l è r.i É n5ercse Stee:,neq '112

Bi LICGE - SlNT P]ET'RS

ELEKTRICITEIT

AARDGAS
KABELDISTRIBUI iE

vooÍ
iichï en wcrmte
hcren en zien

vooÍ
dingen dle het leven
ocngenoom mcken

íJ,*.*.,ro §
Plàatsel i.jre aQró! voo! .u:ar+(BkE:
..àÀ-/:erie rosseer r

iÉcere "e:rcag ieielrlaar tussen I u. en 9!-10

-^ íe a5€5-il àiiendlensl alài.enberge
/..,jnSi.làan 6l - 8)70 B:3.^erber9!
'el. (050) al. i9. )a,



4) Vakantlegenoegens gaat dit jaar tijdens het l"reekend van vrildag 3 tot zondag 5 november
naar Herbeumont-sur-Semois.
Herbeumont ligt op de grens vèn de Gaumestreek en het dichte Ardense woud. De Semois

doorvloeit traag het glooiende Gaumeplateau om zich dàarna fangs duizenden omwegen

door de ruwe ArderFen te kronketen en zich, op Franse bcdem, in de Maas te storten.
Langsheen haar ganse 1oop, 11ggen talrijke dorples verdoken tussen de heuvels-

Verschrllende moqeli rkheden
ï-chalet voor 4 personÈn (mèx;5 personen) :1.305
* chà1et voor 6 personen (max. 7 personen ) : 1.505
Lakens kuinen ter plaatse gehuurd worden of mogen

bedden zi jn éénpersoonsbedden.

fr. per nacht
fr. per nacht

meegebracht i\,orden van thurs. De

in de kaírer : 1.065 fr.
: tel : 050/41.35.62).

* hótelformule op basis van 2-persoonskàner met I{.C. en bad
per nacht en per persoon {vo1 pensioni kinderen - 11 jaar

-F-i5-6-E lrd iaFTet stadje Bouillon met de alomb,ekende burcht;
* ook de ruïnes van de abdij van orval zijn niet veraf;
* i-n het vakantiedorp zijn er ook vele mogelijkheden : tafeltennis, overdekt zwe[Èad.

vcllleybalveld, tennisbanen. kirÉerspeeltuigcn, zaÍdbak, voetbalveld, ...
Inschriiven (1.000 fr. voorschot betalen) bij :

| 4!.35.62
al-.26.a9* Decloedt Alfons, Nieu',e Steenweg 67, tef :

* cuypers Henri, Dorpreg 24, ,"el | 32.40.'72

SMRTTVÀ 1ORNMI ZUIB{KMKE SIMI(SIE WIJKPLoEG

Tijdens het weekerd van 17 en 18 junl werd op het voetbalterrein van Meetkerke
naar jaarlilkse gewoonte het voetbaltornooi gespeeld. De zon was dit jaar de eregast
en verrukt a1s ze daarover \rès, bleef ze de twee volle dagen schijnen' Het rras een
daverend succes. zo{e1 sportief a]s wàt de opkomst van de supporters betrof. Behalve
dat men de zondagmorgen zijn of haar stem nroest ultbrengen op Europa, was de rest
van deze twee dagen volfedig gewijd aan het voetballen.

In het "grote tornooi" iron de ploeg Van Houtte uit Middelkerke de sPannende finalevredstrijd
teEen i.lclaefoot met .1 - 3. Het duo Dewever Àlbert en De Vlieghe Roland waren dè
scheidsrechters. Door deze overwinning van Van Houtte gaàn zii voor I jaar met
de prachtige rrisselbeker van de zuienkerkse Sportraad naar huis.
De "k]eine finaie" klerd met 7 - 5 gewonnen door Malpertus uj.t veldegem. Zij moesten
tegen autocars Meetjesfard spelen.
De overige uitslagen dan : 5) caféspefen Sinoaeve uit Brugge; 6) Ceraboys uit Woesten;
?) Biuiauwboys uit Bredene; 8) schoene sa\rnders; 9) Mecano uit Knokke (de winnaars
vao vorig lààr), en 10) De :eeuw.

Uiteraard ging heel wat aandacht naar de iredstrijden tussen de rrijkploegen uit onze
eigen gemeente. Het waren sportieve, maar vooral spannende wedstrijden. Uiteindelijk
\ron zuienkerke de finale el 4 - 2 van Houtave. Mehoni speelde 2 - 2 gelllk tegen
NleuÀ,munster.

In zljn slotbedenking bràcht de heer Freddy Sanders een dankwoord aan al1en die op de
een of ardere manier geholpen hadden bij het welslagen van dit tornooi. Hii leqde
vooral de nadruk op de gezellige famifiale sfeer van dit "ouderrnets" tornooi op en
naast bet vefd,

"Het eerste Sportiva Tornooi is ontstaan in de schoot van de Sportraad", aldus
voorzitter Sanders. "Ik wilde iets organiseren in samenwerkinq Ínet de Zuienkerkse
Sportraad, die voor de prachtige wisselbeker zorgt, en die onze eigen ninivoetbalploeg
wat uit de financiële nood kan helpen, Doo! dit geld slagen we erin om met Sportiva
Helst in tweede provinciale te blijven;"
verder bracht Freddy nog dank ult aàn de stilte werker Richard Savels, de hoofdsponsor
sportiva Edes Heist, het geíreentebestuur van zuienkerke, met in het bilzonder de
Schepen van sport Henri Cuypers, en tenslotte aan alfe aanwezige trofeeschenkers '
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De milde schenkèrs van dè trofeeën èn de àfgevàarLllgdon van

I)

PÀROCHIE SlNA MICHIEI, ZUIENKERKE

sacramedtsprocess ie

Wij danken allèn alie meegewerkt hebben om onze laarlljkse Processie van het

Allerheitigste Sacrament tot één van de .hoogtePunten te màken van ons parochiaal
leven. Vele mensen uit de parochie Sint Michiel, maar ook mensen uit Meetkerke,

Houtave en Nieuwmunster hebben deelgenome traditlonele processie, of
hebben fínancj.eel bijgedraqen om deze publieke hulde aan het Allerheiligste
sacrament moqelijk te maken. zo gaan nret alleen de grenzen van de Europese

landen open, maar ook de grenzen van onze parochies. In het totaal staPten
375 mensed mee, !{aàronder 65 muzikanten vad de harmonie 5.F.x. (xaverianen) uit
Brugqe.l.Jij hopen met ale medev,erking van velen voort te bouwen aan deze jaarlijk-
se manifestatie oP onze gemeente en zo ook ons deel bij te dragen in de festi_
vitei ten van Zuienkerke.
Positieve kritieken ziin altijd welkom brj de Leden van de Pàrochieraàd :

- voorzitter : van Loocke Uichel, Blànkenberqse Drlk 13, tel : 4I.38-82

- proost : Sioen Henri, Pàstoor, Nieuwe steendeq 4], tel : 41.26.b4

- leden : - Allemeesch Gabrielle, Blankenbelgse Dljk ]3, tel : 41.38.82

- De Prètre Luc, t'Íeimanstraàt 25, tel : 31.60.I3
- vanhoutte Àntoon, Neimanstraat 26, te1 :31.98.97
- Zuster Gorettl, Nieuwe Steenweg 96. tel :41.13.94
- Proot ililly, Nieuwe steenr\,eg 79, teL : 4l'.61.99
- t4evr. Decrock-VanmaeIe, Leeglandstraat 5, teI : 31.20.45

- (nockaert Ivan en Provoost Ànne Mie, Nieuwe Steen\./eg 74,

tel : 42.90.40
.t?.



BEENHOUWERIJ

Gilbert
Goethals-Geleleens
SpecÍaliteitr alle worstsoorten
Nieuwe Steenweg 60, 84 I I Zuienlerke
Tel. 050/41 13 4l

Vool Uvi bloernen
slechls éé, adres

Gheleyns - Haegebaert

weslsrraar 6?

83?0 Blankenberge
Lrd Flelllop lnierllora

BBL
§? mvÈne

E6n qTrote k6uze aan mal{e-up
en verzorqingsprodukten.

Voor 1ni ichtinqen :

Martlne Braet-Vanden Broucke
Groenestradt 30

A4\1 Zuien]<erke
'fel . 05O/4L7977

ErÍr

^[W
§,



brugse roomcentrale

o. lomPo
dorpweg 3

84.I 1 MEETKERKE-ZUIENKEBKE
tel. 050 /32 39 91 (
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n,qNNEMERSBEDRIJF ASWEBO
NAAMLOZE VÉNNOOTSCHAP

lndustriepark - Drongen 26

9810 GENT
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-leden:-'

2) Parochieràad

Vanderdalle HtÈert, Oude Lisse\ieegse
Snauriaert Laria, lveetkerkestraat 15,

steen.eg 2, tel : 41.46.09
tel:41.63.13

Het werkjaar 19BB-89 loopt ten einde. Het motto was : "Gefoof 1n het gezin". ER waren
het afgelopen jaar veerom een hele reeks parochiale realÍsatles, zoafs liarièNe\rèarten
naar onze 3 kapellen. verzorgde Eerste Comnunievierirq , Vormsel en Plechtige Com,Tr.mie,

schoolfeest, rTrissiefeest, Heilige sacràjnentsprocessie, sterk bilgewoonde Lichtmisviering ,

breughel-kaasavoÍd t.v.v. de processie, oefenstonden voor kerkzàrg, unieke Middernacht-
mis, viering voor de vruchten der aàrde, \,ormselcatecbese, sterrestoet t.v.v. de
gehandicapten van "Kerckstede", ... en dan nog het vele verborgen'rark.
Maàr rnij mcgen niet bij de pakken blijven zitten. Daalom doen wij beroep op aIle
Írensen van goede wif uit de parochie Sint Michiel : laten n'ij ons sàmen inzetten voor
een bloeiend parochiaal samenfeven; laten rrij niet wachten op wat anderen zulfen doen,
màar laten wij ons koldaat inzetten, en aI doende zullen wij constateren tot ldat inij
samen in staat zijn.
l,l]eldrà stellen wij een nieuw werkPlan oP. i{ie il meewerken op één of ander domein
van ons parochiaal leven, Nendt zich tot de palochÍeraad.

Henri Sioen, Pastoor van Zuienkerke

r,t cÍ i u i I o i Íe r r ka/c t t r / c t'
- zordaq 25 juni : fietstocht ingericht door Vakantiegenoegens -

Polderkrànr le.

: te 19u30 feestmaaftijd van K.V.L-V. NielrhÍnunster.vrijdaq 30 junl

vrijdaq 30 juni

Zie ook elders in dit

te Zuienkerke, irgericht
dit Polderkrantje-

te Nieuwrnrnster. Zie

dinsdaq 18 juli

zordag 23 jull :

: derde birqo-avond in de gemeenteschool te zuienkerke. zie ook elders
in dit Polderkrantje.

jcgging en stratenloop te oostkanp voor polltici en ambtenaren van àlle
opnbare diensten. zie ook efders in dit Polderkrantje.

: fietstocht door K.V.L.V. NieurmlDster.

wielerwedstri jd voor internationale lief hebbers grote pri js Bakkeri j
Roger D'Hondt. Ereprils : Transport De Rese. Start is om f5 uur aan
Bakkerl] Roger D'Hondt.

zaterdag 5 auqustus : gourmet-avond in de gemeenteschool te Zuienkerke, ingericht door
het Rode Kruis. zie ook elders in dit Polderkrantje.

- zordàg 13 augustus : wandellng en barbecue in de gemeenteschool
door Vakantiegenoegens. zie ook elders in

- vrijdag IB augustrrs : Mozartconcert in de Sint Bartholomeijskerk
ook elders in dit Polderkrantje.

zaterdàg 9 september : Dolle Nacht vàn zuienkerke in een rer.rzetent, Ínet het orkest
Lou Roman en Rod Sinclair.

vrijdag 3, zaterdag 4 en zondag 5 novsnLier : weekend te HerberÍnont-sul-Semois , ingericht
door vakantiegenoegens. zie ook elder.s in dit Polderkrantje'

vrijdëq 15 december : bietenkoprandeling georganiseerd door Vakantiegenoegens.
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Tot zover deze aktiviteitenkalender. Stuur ook uw aktiviteiten, informaties, weetjes
en het jaarprogramma van uw verenigilxg naar ons op vóör I SEPIE Bm 1989 I W1l
pubficeren het gratis I

MELDII'IGSKÀÀRT

Het gebeurt maar al te vaak dat er iets defekt of beschadigd is. om dit op een ietwat
vluggere manier op te lossen, is hier de meldingskaart, Kortom : warheer bij u in
de omtrek iets beschadigd of defekt is, knip dao het orderstaarde uit, \,'u1 het du.idelijk
en volledlg in en stuur het op naar het gemeentebestuur, Kerkstraat f7. Voor drÍngende
gevallen kan u ook bellen naa! de technische dienst : 050/41-.'75.7'7 eÀ dit van I tot
12 uur en van 13 uur tot 16u30. Brj defekt van de verlichting. gelieve de llriste
plaats te omschrijven. Dark bij voorbaat I

wegdek beschadlgd
openbare verlichtirq defekt : plaats :
riolen verstopt
voetpaden herstelfen

0
0
0
0
0

0 onderhoud plantsoen gewenst

0 ruimen grachten
0 muskusratten

NÀÀM :

ADRES :

REDÀKIIE : STAELENS Ceert
Met dank aan allen die hebten meegewerkt.

BOETIEK BERENICE

W

De nieure zaal<voerster nodigt u vrijblijverd uit tot een bezoek !

Koflr u overtuigen van de ruiIIE keuze in :

- ZWÀRE CORSETTERIE

_ I,íODIEUSE BEHÀIS IN GROTE UÀTEN

. FIJNE LINGERIE

_ BÀD- EN STRÀNDMODE IN ÀLLE MÀTEN

- ENSEI.IBLES VOOR TIENERS

Àanpass ingen $orden vàkl<urdig uitgevoerd.
@zlNSAGÉ - VÀLOrSmGEt§

LÀNGESTRÀÀT 84 BRUGGE
TEL : 050 / 33.A2.36

4q.

ÍEL : ......./...........



l/1/U MARC WTTEVRONGEL VLOERWERKEN
N,4EETKERKESTRA AÍ 2 - 8411

PLAATSEN VAN CHAPPEN -

ZUIENKERKE

VLOEREN -

- TELEFOON 050/41.77.44

FAIENCE - MOZAIEKEN

GFIsELl/1(Ë,57
voor a 11e inlichtinoen:

Kantóór nVOOR l.lÍ

Statiönss traat 27

II\ÍTEBCOl\tr 84 20 DE HAAN

Uw intercommunale voor
elektriciteit, gas en teledistributie

TEL | 959 / 23.56.o7
Wachtdienst :

056 / 36.92 .71

LANDBOUWWERKEN

p.v.B.A BouwMAru*,o..* GILBERT DESIMPEL
BOUWMATEFIA-EN . BilON - MORTEL
ETERNT.GYPBOC , DUROX KORAMIK. BOIVARBRE . I.IARLUX

GEVELSTENEN VLOER. EN WANDTEGELS - TERMSDALLEN

WENDUINE
BRUGSESTEENWEG 93
TOONZAAL - BURELEN
a (0s0) 41 31 56

41 43 07

ÀLGEMENE VOEDING
KÀÀS, CHÀRCUTERIE
GROENTEN, FRUIT,
BROOD EN GEBÀK
KRÀNTEN EN TIJDSCHRIFTEN
ÀLGEI,IENE HU]5HOUDÀRTIKELEN
SCHOOLGERIEF EN IIENSKÀÀRTEN
GEBOORTEGESCHENKEN
SPEELGOED

OFFICTÈEÍ, Í,OTTO VÀLIDERINGSCENTRUI{
validering vrijdag tot 12 u.

DEPOT QUIC( SIIOP
voor 9u. gebracht ls de
volgendÈ morgen klaar

Pt]L DE LR AÉI"IËR
Blankenberqse Steenweg 4 À

4477 ZUÍ ENKE R KE

TEL : o5O / 31.86.34

vervoer van dri j fmes t met

tank van 12.3OO 1iter, met

extra brede banden en

gestuurde tanden met tractie

alle zàa1- èn oogstwerkèn

ruimdi.enst

VERZORGD WERK ÀÀN MATTGE PRIJS



Ookalsugeen
klantbent h?btu
inz0minutenuw
leningop zak

GeeÍ loe dat het snel gaal. Zeer
snel. Dat komt omdat het Gemeente.
krediet alle poespas achterwege laat.
Er worden u maar enkele gegevens
gevraagd, in een ontspannen gesprek,
ver van hinderlijke ogen en oren.
Minder dan 20 minuten later ligt uw
geld op taíel. Klant oÍ geen klant, dat
maakt geen verschil.

En zo verrast als u bent door het
gezellige onthaal, zo venast zult u
opkijken van het tarieí. Wie leent bij
het Gemeentekrediet komt er
goedkoop van aí.

Kom eens langs in een agentschap
van het Gemeentekrediet en ontdek
hoe simpel het is om veel geld te
besparen.

PERSOONLIJKE
LENING

Voor de inríchting
uan uw woning

D. aAes.n uon d. dg.^Èhopp.^ Do^ h.t G.n..nt tr.dxt ainA u

i^ d. Aoud.^ Gtdr add.t d. tub.z\ "Bohk n"

UW ACENT VOOR ZUIENKERKE - DUDZELE - RAÀ4SKAPELLE

WESTKAPELLE HOEK E

HUBERT BONTE

Meëtkerkestraat I4
8 4Il zulenkerke
re1. 050/ 41 28 06

Westkapelse Steenueg 27
8 380 Dudzele
Tel. 050/ 59 99 ó3

6l Gemeentekrediet
§9 debankop/nbet


