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ÀBDI]HOEVE TER DOEST

met de
MONUMENTÀLË SCHIruR
uit de XIIIe eeuw
iets enigs in Europa

Specialiteit van alle zeevruchten
en riviervis,

Het bekend ribstuk "Ter Doest"
op houtvuur.

Speciale bereidingen van paling,

Domein
Terras & zalen
Parking

I,ISSEWEGE
Ter Doeststraat 4

8380 Brugge
050/54 40 82

Wuf
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]ules Dendooven en Zonen
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De redaktie.

ZU]ENKERKE,
oktober 1989

Lieve lezeres, wàarde 1ezer,

Na de prachtige, hete zomer
lopen we stilletjesaan naàr het einde
vàn dit jaar. over een aantal
aktiviteiten van de afgelopen zomer
geven L? nog een korte nabeschouwing.

In onze aktiviteitenkafender
\rerpen \,re nètuurlijk een blik op
hetgeen er de komende maanden staàt te
gebeuren. ook andere wetenswaardigheden
oÍrtrenr onze gemeente kunt u.leTen in
dit lae Polderkràntje.

Nu reeds lrensen wij u prettige
ei nde iaarsÍeesten Loe. want wii zijn
er pàs terug begin 1990. Nog veel
leesgenot I

l NTBRCOM /GÀSELÍIEST
059 / 23 .56 .0-l
na diensturen : 056/36.92.11

HOOFDVELDWÀCIITER J. DECI'EDT------------zÍ.r:'_
privé:31.84.07

GEMEENTEBESTUI]R ZUIENKERKE------------lr:-
1ECHNISCHE D]ENST
-------------4T: 

1 s J'l

urt de genreentenraC
De gemeenteraad k\ram bijeen op 5 juli 1989.

Hoofdbrok lras de beslissing om de ge-
m.èentèschool in te richten als basis-
schoof d.ir.z. vanaf de kfeuterklas tot
en met het zesde leerjaai. Na fe11e
discussles besloot de gemeenteraad
uiteindelijk - meerderheid tegen minder-
heid - de gèmeenteschool uit te rusten a1s

fn de geheime zitting werd schepen Jufien
De V.lieghe aànoesteld als ver tegenwoordiger
bij de T.M.V-W. in het gerrestelijk
adviescomité, terwijl laadslid Theophiel
Vermeersch b,enoeÍrd werd als coÍnmissàris
blj T.V. lrest.

op 7 augustus 1989 kh,am de gemeenteraad
anderÍnaal bijeen met a1s hoofdbrok de
diverse rekeningen die alle werden
goedgekeurd r

KERKFABRIEKEN :

- Sint Michiels zuienkerke :

ontvangsten : 565.065
uitgaven '. 446.053
batig sà1do : 119.012

aandeel gemeente | 211.298 fr.
- Sint Bartholomeiis NieuMrrunster :

ontvangsten : 633.382
uitgaven : 495.859
batig saldo | 737.523

aandeel gemeente : 366.995 fr.
- Sint Bàvo Houtave :

ontvangsten : 1.350.889 fr.
uitgaven . 7.344.212 fr.
bàtig saldo | 6.677 fr.
aàndeeI gemeente : 66.020 fr.

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

Verantwoordefljke uitgever i
Gerard De Vlieghere
Lindenhof 20
8411 ZUfENKERKE

Ons adres : "Het Polderkrantje"
Kelkstraat 17
8411 ZUIENKERKE
TEL | 050/41.13.55

Het volgende Pofderkrantjè verschijnt
omstreeks 15 januari 1990. Uiterste
inzenddatum (voor o.a. artikefs en
aktiviteiten) : 1 DECEMBER 1989 I

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS

RIJKSWÀCHT (Blankenberge)
101 of 41.10.05

BRÀI.IDI,EER (De Haen)
IOO oÍ 41-.20.20

EBES ( BI ankenberge )

41.19.33 oÍ 41.79.34
na diensturen : 059/80.33.01

1)

fr.
fr.

fr.
fr.
fr.

4-
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t'ot ta/ot tt zt rtot t/tot/tr,
DE EI]ROPESE IDEIIIITEITSKAÀRTEN

Mensen die ouder zijn dan 68 jaar of
kinderen die 12 jaar lrorden, mogen zich
ver\nachten aan een Oproepingsbrief
voor eeo nieuwe Eulopese identiteitskaart.
U dient dan zo spoedig mogelijk naar het
gemeentehuis te gaan, persoonlijk, en
in het bezit van een geldige en recente
pasfoto. Het gemeentehuis is iedere
werkdag open van 8u30 tot 12 uur en de
woensdagnàmiddag van l-2u30 tot 17 uur.
Sedert juli is het gemèentehuis NIET
meer open op z àlerddgvoorniddag . 

-
2-

!!! 9q : u bent verplicht na het ont-
vàngen van een oproepingsbrief naar
het gemeentehuis te komen, zoniet bent u
strafbaar :

- Onze Lieve Vrouw Meetkerke :

ontvangsten
uitgaven
batig saldo

ontvangsten
uitgaven
batig saldo

ontvangsted
uitgaven
batig saldo

592.81t
580.306
L2.565

5.73I.648 fr-
4.220.'721 fr-
L.51o.927 fr.

dienst :

2.9A6.125 fr.
754.69'7 fr.

2.431.424 fr.

63.291.016 Ír.
48.504.389 fr.
14.7A6.6A7 fr.

dienst :

9.62I.24O fr.
4.I74.855 fr.
5.446.425 fr.

312.598 fr.
38.843 fr.

fr.
tt.
fr.

ontvangsten
uitgaven
batig saldo

- _B91!9!C9r9!9
cntvangsten
uitgaven
batig saldo

aandeel gemeente zuienkerke
aandeel stad Brugge

Be Lrer t rekening dienstjàar 1988.
- C.e!,Ione dienst :

ÀANGE!€N BEROEP

Op de nieulre identiteitskaàrten van het
Europees Ínode1 wordt het beroep niet
nreer vermeld. Het wordt echter wel nog
opgenomen in de bevolkingsregisters
en het is dan ook vén belang dat deze
vermelding met de werkelijkhèid overeen-
stemt. U wordt dan ook aangeraden om
iedere beroepslrijziging, alsmede het
op pensioen gaan aan het gemeentebestuur
mee te delen. Wendt u daarvoor naar het
gemeentehuis tijdeos de openingsuren :

idere dag van 8u30 tot 12 uur en de
woensdagnarniddag van f2u30 tot 17 uur.

DE SOCIALÉ ZEKERHEIDSKÀÀRT

maandag 23 oktober 1989
maandag 27 noveÍnber 1989
iIOENSDAG 27 december 1989 (dus NIET

op een maandag I )
maandag 29 januari 1990

Het geÍneentehuis is op deze dagen uit-
zonderlijk gans de dag open.

OPENINGSUREN GENJEENTEHUÍS

Het gemeentehuis van zuienkerke in de
Kerkstraat I7 1s ledere werkdag open
van 8u30 tot 12 u\rr. Enkel de rnoens-
dagnamiddag is het gemeentehuis ook open
var, 12u30 tot I7 uur.
Op de volgende dagen is het gemeentehuis
gEns de dag gesloten :

- !,/oensdag I november 1989
- donderdag 2 november 1989
- vrijdaq I0 november 1989
- woensdag 15 november 1989
- maandag 25 december 1989
- dinsdag 26 december 1989
- maar,dag l januari 1990
- dinsdaq 2 ianuari 1990

aandeel gemeente : 1.354.258 fr.

3) GEMEETI]E :

Betret t rekening dienstjad 1988.
- cewone dienst :

- Buitengewone

De maandelijkse aanÍnelding voor de
volledi.g werklozen uit de bouw- en
diffràntsector heeft plaats op de volgende
dagen :

Verder werden nog een drietal punten
behandeld, aangevraagd door raadslid
I4ert.in storme, nopens de beslissing
in de vorige gemeenteraad i.v.m. de
omvorminq van de qemeenteschool tot
basisschool.



BEENHOUWERU

@
Goethals-Geleleens
Speclaliteit: alle worstsoorten
Nieuwe Steenweg 60, 8411 Zuienkerke
Tel. 050/41 13 4l

Voor Uw bloernen
slechls één adres

Gheleyns - Haegebaert

weslstraar 67

8370 Blankenberge
Lrd Fle rop lnierllora

BBL
§? mv.ne

Een EÍrote keuze èèn make-up
en verzorsÍ i nqsprodukten.

Voor rnlichtinEÍen;
Martine Braet-Vanden Broucke

Groenestraat 30
A4Ll Zui enkerke
Tel . O50/417977

EE

Roodpl€eg N va èd61e, vod ÀudL e. Vollrwdge.

HOOFDVERDELER VOOR ZUI E NKERXE

ganage zwaenepoel
Bruggestèenweg 51

83 ?O BLANXENBERGE

EN OMSTREKEN :



brugse roomcentrale

o. lomPo
dorpweg 3

8411 MEETKERKE.ZUIENKEBKE
tel. 050 /32 39 91
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À.ANNEMERSBEDRIJF ASWEtsO
NAAMLOZE VENNOOTSCHÀP

Industriepark - Drong.en 26

9810 GENT

UIT SYMPATHIE



OPHÀLEN HUISVUIL

OPHALEN GROF HUISVUIL

Het huis\,'uiI voor Meetkerke, Houtave
en Nleuwmunster wordt NIET op maardag
25 decenber 1989 opgehaeld, maar wel
op dinsdag 26 december. Het oÈa1en
van het huis!'uil van Zuienkelke
verschuift daardoor naàr rroensdaq
27 december.

De huis',,uilopha1ing van maandag 1
januari 1990 wordt verschoven naàr
dinsdag 2 januari voor Meetker.ke,
Houtave en Nieuwmrnster. Te Zuien-
kerke wordt het huj-slr]iI dan opgehaald
op woensdàg 3 jànuari.

KIND EN GEZIN

De maandelijkse, kosteloze raadpleging
voor het jonge kind tot 3 jaar zal
vanaf oktober 1989 efke 3de WOENSDAG

van de maand doorgaan in de RÀADZAÀL
VÀN HET GEI4EEIITEHUIS te Zuienkerke,
en dIt "anaa-iZ 

uuR.

U bent er rrelkom nà een IELEFoNISCHE
AFSPRÀAK Íret de ,"rpl eeg
J. Vàn Thourhout-Samijn (te] : 4l-.19.35)

maandag
dinsdag
woensdag

donderdag
vrijdag

zaterdag

14 u. tot 18u30
14 u. tot l8u30
9 u. tot 11u30

14 u. tot 18u30
geen
9 u. tot 1fu30

14 u. tot 18u30
9u30 tot f1u30

op donderdag 19 oktober 1989 is er een
ophaling vàn grof huis!'uil. Indien u
iets mee te geven hebt, be1 dan zo vlug
mogelijk naar het gemeentehuis op het
nurrmer 41,13.55. Per rit betaalt u
250 frènk.

BERICHT VÀN DE HOOFD\,ELDWACHTER

Àan de fandbouwers wordt medegedeeld
dàt zij bij het rooien van de bieten en
bij het hakselen van de maïs en ook nog
bij andere winterwerken. de r^,egen proper
Ínoeten houden. Zij moeten de wegen
opkuisen , anders zal er een proces-
verbaal worden opgenaakt en zal de brànd-
weer gevorderd worden om de wegen te
kuisen. De kosten hiervan zullen
uiteraard op de desbetreffende land-
bou\rer worden verhaald.

TÀNDÀRTSEN

De tàndartsen Vincke Christian en Bolle
carine delen u mee dat hun praktijk
verhuisd is van de Kerkstraat naar de
NIEUWE SIEENI{EG 62 te Zuienkerke- De
ingang is aan de zijkant van het gebouw.

Uren van de consultaties - bij voorkeur
na afspraak op nunmers 4l-47.37 of
61.36.80:

UITLENEN VÀN UÀTERIÀÀL VÀN DE S.K.Z.

Mevrouw Ànnie Ballegeer werd aangesteld
àIs verantwoordelijke voor de uitfeen-
drenst van màteriaal (zoals bestek,
borden. tassen, e.d.) vèn de s.K.z.
zij vraagt hierbij om tenÍninste een
tweetal dagen op voorhèrd het gewenste
aantà1 materiaaf door te geven.
Dit en de betafing vàn de vastgestelde
uitleenprijzen kan gebeuren irer adres :
Nieuwe steenweg 37 (gemeenteschool ) ,
tè1 | A1-41- 42-

Dank voor uw bereidwiffige medewer.king.

EVE\IIJES LACHEN

Een jonge man komt te faat op een pàrty.
- Ach, zegt de gastvrouw. wat jammer nou,

alle mool meisjes zijn al terug weg.
De jonge mèn probeert beleefd te zijn en
antwoordt :

- Maar mevrouw, ik kom niet voor dè: mooie
neisjes: ik kom voor u I

0

Gisteren heb ik echt geluk gehad, zegt
(arel tegen zijn beste vriend. Men
heeft nainelijk mijn auto gestolen.
Noem jij dat geluk hebben ?
Jà, want mjjn schoonfioèder zat er
nog in I

2J.

(000o



BOETIEK BERENICE

M

De rLieuÍre zàakvoerster nodigt u wijblijvend u1t tot een bezoek !

Kom u overtlrigen valn de ruire keuze in :

. ZTIÀRE CORSETTERIE

- oDIEUSE BEHÀ's IN CRoTE HÀTEN

- FIJNE LINGERÍE

- BÀD. EN STRÀNDMODE IN ÀLLE MÀTEN

- ENSET'IBLES VOOR TIENERS

Àanpassirgen $orden vakkurdig uitgevoerd.

@ZINSEGI,S - VÀLoÍSECI-S

LÀNGESTRÀÀT 84 BRUGGE
TEL : O50/33.A2.36

KAPC'fiE TÏ--LÀMPEN

sedert 1 januari 1990 is het verboden
Tl,-lampen naar een stortplaats àf te
voeren. Dit verbod is gebaseerd op de
aanwezigheid van belangrijke hoeveelheden
ktirikverbindingen die bij het breken van
de :Larnpen qemakkelijk in het milieu
kunnen terechtkomen. De lampen dienen
vernletigd te worden met een aangepaste
installatie. Dit gebeult door een
gespecial rseerd bedri jf .

Mogen wij u daarom vragen om uw kapotte
1ï--laÍFen naar de werkplaats van de
gemeente te brengen (achter de pastorie).
U kàn deze detDoeren in de witte bak
die staat opgesteld naast de werkplaats
en dit op werkdagen tussen I en 12 uur
en tussen 12u30 en f6u30. Een proper
milieu is toch iets \rat we allemaaf
willen !

STt,DIET'OELAGEN

De aanvraagf orm]lieren voor studietoelagen
moeten uiterlijk 3I OKIOBER 1989 ingediend
zijn. Wanneer ze per post worden verzon-
den moet de oÍnslag de poststempel van
uiterlijk die datum dragen. Een aange-

q.

tekende zending is \atenselijk.

Normaal werd het aanvraagformufier u eind
augustus toegezonden. Mocht u er geen
hebben ontvangen, dan kunt u er alsnog
een afhafen in de onderwijsinstelling.
van uw leerling of blj het gemeentebestuur.

Bij het aanvraagformulier moet de
persoon die in het onderhoud van de kan-
didaat voorziet. de berekeningsnota voegen
die betrekking heeft op zijnlhaar
inkomsten van 1987 (aanslagjaar 1988),
Een fotokopie moet door het gemeente-
bestuur voor eensluitend grorden ver-
klaard. De openingsuren van het
gemeentehuis : iedere werkdag van 8u30
tot 12 uur en de lroensdagnamiddag vàn
12u30 tot 17 uur.

EVEMIJES LACHEN

- Ik ben nu vijftien jaar getrour.rd
en heb vijftien kinderen. Denkt u
dàt 1k hierover een boek zou moeten
schrijven ?

- Neen, u zou beter 's àvonds in bed
een boek lezen !
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dit tv,.iíien .19 è( 20 uur j.i h!:t liielirig"rr):ài. ie hèri:jujrte. l,leeÍ .i.!.Lchiri1.jl]n i)it :
\:i.ir: B.'l ie llófirà1Íi, ilieu!.,e Srie+iiLr€ij.ia)a,r :i".1. : 4i.i!.52.
Op vri.jda,.; 1.5 decernbër qi:3t !ïöi. íl+ 5.ie iraa_l de tiiet enkop,ràn.lé i:Lr, j ilo.r. :tt).i .:m I rL:_
aa alé geÍrèerr teschool . :.1a cle rvÀitíj"iíng kar er: heerli_rk g'esmuld r,ordÈn i,an de hutsèal.:i:.
Zorq aiat u erbj --i bent.

GERÀRD }ï 1.]LJE'IITRE j:El,r KtÀ!'lïEil',! Ii'TRCELII:;ST'ER

Op zàirerdaq :0 sepieÍÈ:rrr j-1. !.re1_<i

looÍ de 1,612 ::!.on,.,:i iqn C;:...tri-
Z'-i et) <-: Ke en pà, ;-,rrt r l. ..jct-..x1.: cr:+.,1
:rulde gebracht e:"n snze bur:gernees.ter
Ger.rrd l:|1 Vl:eihère. wani èind dit
jear:9 hij 21 iàar burqGlrÍrestët: ran
zi:ienkèrke, z.:terdilijilyond',re!'d era
vc.rzitneld. in bet gerlieentèhui§, waaïn

I
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prominel]fe.l sairsn ri:{rt de,.,ereníql§qen
fièt fakke-l9, .,'l;§9.,.'r {'-n &uziek naaf
h.rt hulsi ven dÈ l,!itg-4."-.e-ster tr,rkken,
\"riiar een se!:enado g,ibr:acht !.rerd,
,aaría oing de stoèt. met on:é br.!:aje-
roeester in kce'.s, n3ar Ce Íea,:stzilal -
?i:ldens de receptie aidaar 'ííerd doc!
hgL feestcoaiteit in naàrn,,,èri de
ga.-<e .be!'olkirlg hulde gebracht aaf!
de t.irqemëester. nr rr+td vootal
.re,rezen (rp dc lca.ndarische hu.1p-
laardjgheld vàn c,ize lÍur^c,.. r r .ric i .

)aarlra r erdeil er bloeften {eqeven aan
ile bu:gene?. t er e. hÉt Eeechènk
,Jàn alè \,ereEi.;i.9-èn er1 dl} 5c.,'.rlling
l'Àn Oioot-Zuier*erke : .]el} k:ei.:reni-ó1€\,ia1e èir !'ideor:{racrcié! . Da!-rnè r.readen er ook n-cc,
EndeLe ge..rcheikerl 434öèL4.1- r.1. ,Lri eza'lfiè itvoiC &€rden cCk aOf vier aoderen in de bloeae-
tjes gezei: voor 25 iaar dlëisi : Í;.rhenen ,ï111ièn 5e Vliéqhè, Sclrepèn Remi De Clerck,
raadslid Henri DeÍaeckel: 6:il ()-C,ti1.!t.-1iC Ànd!é :J€ttó. Aan i.(Íiereen !er1 grcte pr.oficiai:
Burgemëester Cer:ard D,-. vli€'gherè ,o,crd gebóren op 29 -:prtij :l;1.4 té zir]'eljkerke in ,,De

tj'emèirr, j:)it is een boeve ïaar ziin gr:ootvadè:. Henr.i en sÍN!e:.t i9j3 zLjïl vèdèr ilciroré
Ce bc€reÍlstiel bë.:eíerden- 7:rjr stui-i.r deè<i hij c.m. àau he-t {h:rci L,ie'e Vl:ou!.coi i ole ie
a§stenCe. OIi 21 auqustus i945 l'ru,i".ie hir nre.. tjàrie-Jèanne Devos: ër1 zi.j k.e-gen eèn zoöíi,
i4iche).

Ln 1958 zett.j Gerari: z:i:irj eeririe i:tapË!!.r in de grlt.rjeií. Hij werci verkczen èis iaaCril:i{i
L,ij de opprsj iia!'a! ii,l , Zes 'jèar lotet:, in ]964 dus, ki eÉlt hii reëcls de burqeneer,ier-
sjel:fr vài Zurenlie-.kL." ii; j r-!oii.! iti.{:rn.:e àr:conx,e,.rièi De Kem!É op. In 19'70 "*-arei er
a:í§en yerkjez:najcri, L_,p l. j;inli;rr:j. :i.9?7 14eril Zrj:ieiie{ke iieÍusi.ir.:eerai met llortave, :i1eei-
k,-rke er, \ieu*iur::tor. l,:t;rr, ,;er'.r.r !--cèÍ ;!.ór.rJ in cl..Lriirn.rÍneei:iteazetei 2itr^:eJl, zt
ook r.]r f982 en ::ga:rir. CíÉier :ilr j--rrr -rl §'.rd !j. qrt+'.-rking re,.lèí?egeai Inèt de tl)u'!, +.i
!,erdeÍe u i tililrir ..)ii1 í;()C:ial?!, i.(x),ln 1,.-:1 .- lerJ iiè reffaeai.inq \,sn i:u.ieltia+rke va:í<icr..loor-
gevoed. i.4!iàr: djt ziilj È:echts! eoti tàilr. I:::.o jèkter\ var! anze buLqeÀ!e9".:ter serei:d lè
\rliegheÍé. À.: ie-q q.+euiílë .1etje:i e.r q:.iftiiq, maàr !-."n,. tas.heidn, Í1ri4eieir" tn iÈxi.t:r.
..je\,'à:i, Íurlene?sl.:r', vEr oris een l.r.1e-ii li:c ;,cficl,ai: :

\t.\;s À. F^rr D r: r.r
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SPEELPLEII,IhERKTNG "DE PL.OETERS'

De Zuienkerkse speelplelnÍ.rerking "De Ploeters" sloot op het eirde vàn de vakantie
met een afscheidsfeestje tussen Lestuur, monitrices en enkele medewerkers een
succesvolle zomerirerking àf. Er werden nieuwe records gemaakt met een piekdag
van maar Iiefst 115 ingeschreven kinderen. Het gemidelde voor de maand juli
was 84 en voor augustus 80.

Het succes is vooral te danken aàn het grote aànta1 en afwisselende aktiviteiten.
zo was er een dag waarop het sde en 6de leerjaar per trein een uitstap gedaan hebben
oaar de dierentuin te Àntwerpen. De andere kinderen konden zich a1s verràssing
vermaken op een luchtkasteel die oFgesteld stond op het sportterrein te Meetkerke. Een
hocgdag was oatuurlijk die waàrop de kinderen een uitstap met een ouderwetse huifkar
met paard maàkten doorheen de l4eetkerkse Moeren (zie onderstaaide foto). De laatste

\'\

daq werC or €:en play-back.rd]itri j,l jngeri.ht wsarcp de o,;ders e!1 taltijk3 cleintë-
resseeden a;.rr.*ëziq lvaren. Cr:rk het :n.emaar irok ece]. bela.gstelliiE, De k].txilers
qingen na.rr Spàr en )uix in De iiaan, de g.oterelr n4a:. het O]lripiaT're:rbad. Lln er,
vreraal de kinder+n oók d+ k'ginsel.err 

"àn 
het ?erl{eer ,Jele(}rd. fier:kiiedon ian .le geíxè.enio

ha..:tlen nai.,oll i ik op ,;ie speelplaàts in l.ieetkeike eeit !,ri.keersplste ui'.qeteksnd ,ràaro}:,
l, kr.i<;(.ren Í)t nun tïliitorèn licr.l-.r rij.j-1.

fJu de zom{r): vcor.bil 1s. va].t er ii.Jg heei aàt te betevon brj r'De p}c-Àters". T:jdens dehrfst,J.rk:.tie ív3n 3L) oktoh€r: tol eil mei 3 ro!,Ènl"r'r:) tjcrdèn de kinderen evereens
opJevittr'\gen. Op hei erinCe van dit jaàr koni natlruriiik oak ft)g de ke:.stir.1,,r op L€2oè)i.

6.
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TUlNÀÀNLEG

PLÀATSEN VÀN HOUTEN ÀESLUITINGEN

LEVEREN EN OPENSPREÍDEN VÀN TEELAÀRDE

ONDERI]OTID

OPKUTS ROND NIEL]WBOUW

VANLOO MARC
Nieuwè Steenweg 38 A

841I ZUIENKERKE

TEL:050,i41.43.11

5100 meter vEn de kerk)

Nu ook IEDERE ZÀTERDÀG EN ZONDÀG OPEN tot )-2 uur.

lUIMPLÀÀllEN en SPECIÀLE

vanaf 10 oKIoBER T0T 15

planten voor de kuststreek
MEI.

ana,'oq ei "nm " e rloEh

dd'l[.i h uw6efl w^{ÀbDi bF

Dit k ons huis en
binnen is hel lekk€rwàrm'

PO LDERELECTHO
EOMAIN LIEBAEBT. WILLAEBT
HEERWEG 20 MEÉÍXEHXE
8OO2 ZUIENKERXE

Radio- & T.V--Technicus
OFFICIEEL SIERA.DEATER

",-,"...;..;

OPEN
. iedere werkdag

' zalerdag van I
zondag van 8 lot

SPA./ARRANK
Denise DE CIIYPER-WRI€IRE
Kerkstraat 4IO
uitkerle -Blankenberge
TËr,. a5a/4i.4t.a2
Patrick HOSTE
De smet de NaeYerlaan 3
wendulne
TE!: o5ol4r.a6.65

rillp DE PÀUW
Blanlenbergse Steen!.'eg 198
Brugge sint-Pieters
'rE.Lr O5O/3r.36.92

Eigen
hersleldiensl
TeleÍoon
050/32 03 80

tot 20 uur

12 uur



dameskapsalon

GIDIiCO
de decker chantal
kerkstraat 18 - 841 1 zuienkerke
leleÍoon 050/41 84 14

AUTOHANDEL

MEULEMEESTER GEERT

- vèrkoop van alle nieuwe en
tweed eh ènd swagens

- alsook càrrosserieherstelllngeh

NIEUWE STEEN}íEG 10

8411 ZUTSNKERKE

TEL. O50/42.97.7 5

ALLE HERSTELLTNGEII

VAN SCHOENE t{ EN

B
LEDERPÀRE}I

SCHOENH€BSÍELLEB

JOHAN

Jan D€vosslraal I - wiot8l 5
6410 wenduino T!1. (050) 41 28 25

-
:

EIBANK VAN ROESEI-ARE

Vlaanderens belangriikste Íegionale bank
nauw verbonden

met de Westvlaamse
economische groei

PLAÀTSELIJK KANTOOR
++++++++++++++r+++++

tsl è nl enbergse steenweg 112

tc oo BRUG6E - SINI PIETE.RS

ELEKTRICITEIT
AARDGAS
KABELDISTRIBUTIE

voor
licht en wormte
horen en zien

voor
dingen die het leven
oongenoom moken

$ ,*r*. rro §
Plàals.lÍ.jk. agent voor ZUIEf«AXE:
èan-Ple!re Rossecl,
:ed€re rerkdag àe.elkbaar tussen 8 u. en 9Jl0
:^ óe ESES-klante.dlenst Blankenberge
<oli^ginlaan ól - 8170 Bla.ke.berg.
_el. (050) aI. r9.la.

De Lekkerbek
Rudy óemeulemeestcr



Tiidens de afqelopen speelpleinwerking hebben de kinderen het één en het ander verforen
en vergeten. De hiernavolgende kledl_j irerd verzaneld en zijn door de eigenaars
af te bale1 op het gemeentehuis, bureel van de hoofdveldwachter, iedere werkdaq
van 8u30 tot 12 uur en de noensdaqnamiddaq van .I2u30 tot 17 uur. :

- 3 anoraks
- 1 witte en 1 lichtblauh,e regenjas
- I joDgensheÍdje
- verscheidene sweaters
- 6 gebrejde vesten met rltssfultlng voorààn
- I trainingsvestje
- l- zwembroekje
en ook nog 3 brooddozen.

OVERHÀNDIGING CHEQUE ÀÀN SIET]NFONDS VOOR VERLÀTEN KIMEREN

Het orgelconcert, dat
werkgroep, bracht in
aan de heer Opstae1e.
Brugge.

jaarlijks te zuienkerke wordt ingericht door de zuienkerkse
1988 38.987 frank op. Dit bedrag wer.d integraaf overhandigd
voorzitter vàn het Steunfonds voor Verlaten Kinderen uit

-í.
,il

4r.q.,

Ítrp HN (§EET Mi\i+lll MIRKIIAÀIaDICE I.tllJS'I'

?jjdenr.i het vèrlèngdo weëkend rar i5 a'.rgustlig 1:i89 heeft de plaatseiijke We-r'kqrroep in
riàme*'*'erkin! mèt hët .-b1.1eëe van ilu]:gemee3iter en scheÈrnen eei ,nerkw§ardice tenlcroll_
stel l.ing iFger:jcht iÍ de radzaal van het .Jeme,2ntehui§ van Z,uieilierke" Ílea Íèrk"r"r.:l1:_
aiige zii hem i,n 2 ze\a(t t !'ooreei:st dë combilratie van schilderen §oor lep en këraniek alcol
Grtlei 3:Lomme, Éaal dàalfiaast de teiï,,rorn esteiíie ',lerke.-n die eea bè?a'ek nxàer aia.il 

"?àar.lzijn. F.e.ldy LEcancq leiddn de tpee kunstenaars in bij het zee:r ljalrij;i olxei.or..:c
prÈi iek.

r.



Ie tviÍ:on crri kleinere ra'erken, naar !'oel<ie è1 sr':el aan dat de kader§ te klein laren
ter_wiil dë ideeén te grcat lileken. le stap oaÈr gLctere doeken'i?as v.luE gezet' In
tijlr ;childerijen '.Í]rden de fig'rren afgebèeld als picakvcgels die niet il€seffen dàt
b|.]l1 .verèn qaijs eÈ qrau', àÍkle!.rrea '
6reet Blonrne cr€eërt kè-i.rniek bij neer dàn 900 gràdon Celcius. l"et eeo engeleng'fuLi
roel:see::t zlj haar pottea ring F-'r rinqi, talt ttrven i'+e, ter&'ij L de speelse virigers
va-'l hèt geheel ee.r1 irooie belevenis makën die zich iD haàr: vruchti,àre geest aÍspeelt'
zil is regentas plastische opvceding. zij beoef+nde vroeger @k ncg Ce schilderkunst,
Íaè:: koos tènsiolte tJoca haà.r_ qr:9té liefde : het tíerkon mèt kerarniek.

DIËN31'í:àÉ8.\J I,COR ZUÏENIi:RKE

De qeÍe?Eteraad besliste in april j1. o:! een cliè!13twagen voor .ie geilr4eilie a3:1 ie kooerl '
ikrn aàntal 4reksn geleden overirandigie de gàragist de sleutel§ vall deze vragen iiitn
burcjemee:rie. CëraiC De ïl.ieEher.e. Deze ragen zal voorài nuttig zijn !3or het verplaat§nm
vÀn het pe:rsooeei voor .iieis i:oFdrachten èi' het tal tevens in<J.,ze! r{orilén ín d2 sirj"jd
vco. h-rt. ..'er(lè1?or, ui:n dë tèii,\n.

§"



HANDEL IN:

diinlk rnnrctnlterïs
Elankenbergse Steenweg 31

8411 ZUIENKERKE

'rBL I o5O/41.42.63

barbecues ÍWE BERí'

een gans gamma tu i nmeube l. en;
tuj.nspelen : schommels, g1ijbanan,

hangmatteh, basketba1I,
badmi.nton, traínpoI i ne, 9oa1;

ladders "S0LÍDEr, (met garantie);
eigen constructles op èanvraaq;
Iènd- en tu i nbouvrtrak toren
+ mater i a1è n.

zaaizaden, plantgoed,
bloembo 11en;
mest- en sproeis tof fen;
potgrond en turf;
broelkassen, serrès, tunnels;
diverse tu l ngerèed schappen;
grasmachl nes, zl tmaaiers,
tuinfrezen, mo tocul toren,
bosmaalers, ke ttl ngzagen i

ElGEN NÀVERKOOPDIENST

Als u een Miele koopt, bent u zeker

van een pufekte seivice,

ook jarehlaternog,

IïfieIe
Dekempe BVBÀ

de "íriele"speciaalzaak
brugge steeni,eg 55-8 3 7o Blankenberqe
foon o5o.41.11, 05 -fax o5o.42.94.76
huishoudtoestellen-keukens-tecnische dienst

eric von renterghem

Nieuwe steenweg I7,

bin n en hu isorch itect
84ll Zuienkerke Tel. 05C/41 67 T7

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

grondÉerken
leverèn vàn teelaàrde

steensl.g
slèrgrlnt

Í.1 (050) 41 2g B2

Ni.uw. Sl.enweg 114 8411 ZU|ENXEF|(E



vezekeringen
MICHEL BEIRENTT-WILLEMS

Oostendsesteenweg 92
8411 Zuienketke - Houtave
toleíoon (0501 3l 97 §

YÍtj bieden U :

- a1le verzekerlngen

- hypothecaire leningen

- en voor&l een vel(bek\.rame

s ervic e

- PHYS|CAI DrSÍABUTtOtt
- wanEBoustNt! 3.Àio M'
. Pf,IVAÍE AO D€O WANEHOUSE
, CONTAINEB íAI{ÍÈII{G & STORAGE
, II{TEBI,IATIONAI FOFWARDIITG

CUSÍOMS AG€NT
. COI{ÍAINEA ANO TRAILEB TRANSPONT
. INTÉRNATIOiIAI ROAO HAUI-AGE
.IRAI{SPORÍ EX SOUTHEAN FRANCE TO U,!i,
. fRANSPORT EX NORTHÉA GEBMANY ]O U,K.
. OWN fLEET

3V! ZEEARUOS
Srocf,aoEl€oèrf
DE RESE

Monnlt.nw. ,+3il
@O BNUGGE
T.l,IEO/31.55.t7
T.H.r @/3t.i!.31

- CAFGO SANOLIiIG

!vaa
ÏRlxaPofiT
DE RESE
Xogg..t &!t but 7{rl
I3t) ZEEEAGGE
Ï.1. 05r/54.72.!tl

54_13.OO
T.l.r !1.?17
Ï.LaÍ G5o/5a.76-L

l-)\,, I

Voor een gezellige avond

in een sfeervol kader

afspraak in

BAR - PUB

' De Schuure,,
Oostendse Steenweg 49

841I Meetkerke

Tel.050 I 31 16 06
Open : woe.-don.-vr.-za.-zo. vanaf 19.30 u.

maandag vanaf 14.00 u.



PETRÀ COC,GE MOCHT NAAR WK TWIRLIN']

In ons vorig Polderkràntje hed'i_n i./è

het reeds over de uitzonderli.jke deel-
name van Petra cogge uit Nieuwnunster
aan de WK'I\rirling te Lauzanne in
zwitserland. zij deed er goed haar
best, maai eed medaille zat er jafimer
genoeg niet in. Misschien een volgenCe
keer ?

In ieder geval blijft Petra verder
oefenen, zoals u op de hiernaast
afgedrukte foto kunt zien. We wensen
haar in elk geva.L nog veel succes
in haar !r..(ère sportcarriëre.

SPORTIEVE PRESTAT]E

wie dacht dàt Zuienkerke niet ver-
tegeneoordigd wàs tijdens de Gordel
rord Brussel van 3 september jI.
heeft het verkeerd voor. Niet alleen
verschenen er enkele stoere joggers
aàn de stàrt, doch tot ieders ver-
bazing was één van ons aén de start
voor de 96 km lange fietstocht. Onze
"Flandrien" was niemànd minder dan de I r'5;;'r *]
65-larige Andié suvee uit Houlave. 

I
De groene gordel rond onze hoofdstéd I

vinàF ÀndrÉ een Írooie srreek. Hil I

geraakt niet uitverteld over de mooie I ). .tlËossen, de hellingen van Dilbeek, de I

bekl imhing ven de ÀIsemberg, e.à. I iz - -i.. .,.
I ,É, , . :"à 'iÍHoeveel kiloneter Ànd-ré jàarlijks I 'r" ' '^'

aflegt is moeilijk te achterhèlen-
Bij goed weer is hij zelden of nooit thuis. Soms belandt hij 's avonds terug in het
sti11e Houtave na soms IOO kilometer of Íneer in de benen. Een ritje nÀar de Ijzer-
vlakte, naar de Kemmel- en Rcde Berg of naar de Vlaamse Àrdennen zijn voor André
bijna dagelijkse kost- Àndré heeft een prachtige fiets van het klassieke model,
zo één à Ia Eddy Merckx; dus niet met een vo1 achterwiel of een "Greg Lemondstuur" I

Langs deze weg biedt de redaktie van het Polderkrantje en de Schepen van sport aan
Àodré - die tevens een trouw medewerker van dit krantje is door een deel van Groot-
zuienkerke trorM en goed te bedienen - een zonnige herfst toe met weinig bèndenpech.

MÀRÀTHONI,OPFRS VÀN ZUTENKERKE

tllat doe je wanneer de redaktie van ons "Polderkrantje" je vriendelijk opbelt om

dringend nog iets te schrijven over je er'/aringen omtrent de laatste 11 juli-marathon
van Kortrijk naar Brugge ? Vooreerst ben je een beetje gevteid, een beetje fier en
een beetje verveeld, maar uiteindelijk neem je graag "de pen ter hand". À1 \ras het
maar on de mikrobe van het gezonde lange-afstandlopen irat méér te verspreiden in
zuienkerke.

Met vier lopers hadden wij naar die marathon toe getraind. Vooraf veel tijd, Írat
moed en ook een beetje geluk gua gezondheid tijken mij heel belangrijke faktoren tot
welslagen. Die voorbereiding is qeen lichle opga\e. Tnderdàad : maandenlàng,
brJna elke dag, dlenen vele kilomeiers in d'l:,enen g'tràind en dit net een gepaste,
gemeten en evenwichtige dosering. Immers, te veel kifometers tràinen, kan kwetsuren

9_



veroorzaken, te weinig training mderzijds Ínaakt deelname aan een marathon gewoon

onmogelijk. Dat er uiteindelijk nraar één Zuienkerkenaar aan de start kwam, was
spijtig. N'u reeds ligt de afspraàk vast voor volgend jaar, hé Werner, Ronain en
Martin ? Voor mij \rerd het de (ongeveer) 25ste marathon en... à1tijd opnieuw een
àndere en onvergetelijke ervaring. Daàrenboven was er voor mij nog de verràssing
op het marathonfeest in het Belfort, toen ik als.., eerste plusvljftiger werd afge-
r(Epgl, dit op een heel pak deelnemers vàn goedgetrainde veteranen. Dus, dik
tevreden I

wat zeker ook mag vermeld worden is dat twee andere zuienkerkenaars deelnanen aàn een
looFÍ,,edstrijd te oostkamp, dit in afwachting dat daar de Guldensporenmarathon zou
voorbijkomen. Schepen van SFDrt Henri Cuypers en Rik Dermaut vàn het O.C.M.l'{.-bestuur
liepen deze wedstrijd sportief uit. Ook een proficiat !

Martin Van Renterghem nam een sportieve revanche, twee maanden leter. Door een tekort
èan training kwaÍn Martin niet in de gepaste konditie voor de Glrldensporerunarathon.
Zijn beroep a]s zelfstandige maakt hët hem uiteràard dubbel lastig om tijd te vinden
voor de training. Martin kwam slechts volledig op punt voor de marathon van Beernem,
.ri. gelopen werd op f? septemter. Hij 11ep er een prachtige wedstrijd. Gesteund door
zijn vele fanilie-supporters startte hij rustig en hield hij een vlot, gedoseerd
tempo aàn, r.rren lang, tussen de 40 eerste atleten. Ààn kilometer 36 zag ik Martin noq
mooi ,ronddraaien" en voorspefde ik hem een tijd van beneden de drie uur. Hij hield
moedig vol ln die ]aàtste en zware zes kiloÍneter en het werd uiteindelijk zijn
beste Ínarathon io de prachtige tj"jd vàn 2 uur 59 minuten en f0 seconden. lrartin r,rerd
zeer mool 30ste op t8O deelnemers. Zijn basisklasse van weleer is zeker niet v?eeÍd
aan deze schitterànde prestatie, Proficiat ! i

Lopen ? Lopen is GELUK... :a
- de G van gezondheld die we goddànk kregen en aldus verzorgeo,
- de E van evenwicht in voeding, drànk en feefgewoonten,
- de L van lichaamshygiëne die voor sportërs vànzelfsprekend is,
- de U van uithoudingsvermogen, zo nodig voor werk èn ontspanning

Ca ta \.,è1 kàmeraadschap net tientallen medelopers -

t open ? Echt deugddoend en de moeite wàard. Àan alfe lezers van dit kursiefje of
verslag en anderen, een wens van veel sportief 6ELUK !

Dus. .. doen.

KIN1DT Gilbert

]f.11.11. -ÀKIIE TE ZUIENICRKE

- fs een nieuw record te zulenkerke nog mogelijk dit jaar ???
- Kan het bedrag van 19BB nog overschreden \À,orden ???

vorig jear werd er een recordHrag ingezameld te zuienkerke van maar liefst
51.306 frank. zuienkerke steunt dus iederi jaar Íneer de If. 11.11. -aktie ' Een bewijs dat
onze inwoners wereld!,rijd denken en handelen.

ook dit jaar ontvangen de organisatoren vèn de 11.11.11.-aktie iedereeen die wil
gratis meerrerken. Tijdens de aktie zullen u tnee mooie en bruikbare zichtkaarten
voor 1OO frank worcën aangebcden. Uw bijdrage wordt zeer zinvof besteed àan Projecten
die de eenvoudige hensen meer vooruit helpen. Eén vàn die projecten is in Nicàragua.
In ieder geval nu aI dank aan de geÍneente Zuienkerke en àIfe be!,roners.

Hieronder en op de volgende blàdzijde vindt u de nàfien van afle vroegere medeu,erkers
en medewerksters aan de 11.11.11.-aktie :

- Ludwig VÀMERBEKE (Houtave) - I"Jartin vÀN LOOCKE (zuienkerke)
- Marc LERT,4EERSCH (Houtave) - ,ti11y MÀRÍENS (zuienkerke)
- Kathleen STDRME (Houtave) - Koen MÀRTENS (Zuienkerke)
- Karmen VÀI{DERBEKE (Houtave) - Oscar VERHELST (zuienkerke)
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- .loris ITERBEURE (Hourave) - NeIe LEENKNECHT (Zuienkerke)
- Martin SIDRME (Houtave) - Greet LEENKNECHT (zuienkerke)
- rnge CÀSTRYCK (Houtave) - ELs LEENI«ECH? (zuienkerke)
- Geert cAslRYcK (Houtave) - Lieve LEENKNECHT (Zuienkerke)
- Marie-Thérèse vÀN DILTE (Meetkerke) - Georges LEENKNECFI] (Zuienkerke)
- Henri C(JYPERS (Meetkerke) - Luk LEENKNECHT (zuieokerke)
- Etza sME'rs-BRÀNs ÍMeetkerke) - René LÍNSl€Ns { zuienkerke )

- Mia MOENS (Meetkerke) - E1s LfNSKENS (Zuienkerke)
- Eveline DEMÀECKER (Meetkerke) - Frenk DURON (Zuienkerke )

- Fàbienne DEMÀECKER (Meetkerke) - Bart DURON ( Zuienkerke )

- zuster MÀRIE-JoSEPH (Meetkerke) - l,lilliam DE PRÈTRE (Zuienkerke)
- Henrlc mIE (Meetkerke) - Luk DE PRÈ1RE ( zuienkerke )

- Mederd DEIoDDERE (Meetkerke) - Tom FERIN (zuiedkerke)
- Ànnemie STEYÀERT (Meetkerke) Dirk EERYN (Zuienkerke)
- Nancy LEFEVERE (Meetkerke) - Peter FERYN (zuienkerke)
- Ken LUTmRS (Meetkerke) - Zuster @REïTI (zuienkerke)
- Bernard DE JONGHE ( Nieu,munste. ) - wil1y DENDooVEN (zuienkerke)
- Koen ouIl.ITENs (Nieuwmunster) - Gilbert KIND'f ( zuienkerke )

- ceert QUINTENS (Nieuramunster ) - Efs KfNm ( zuienkerke )

- Àn DERLDDER (Nieuwmunster) - Leen KINm (zuienkerke )

- Hilde BoDE ( Nieu!flrunster ) - Koen KÍNm (zuienkerke )

- Gerda BODE ( Nieurmunster ) - WÍI1y PROOT ( Zuienkerke )

- Han VÀNNIEUWENEoRGH (Nieuwmunster ) - lh. vAN RENTERGHEM (zuienkerke )

- NkËl DE LÀERE ( Nieui.munster ) Marianne MÀLENGIER (Zuienkerke )

- Rut BÀSIEN ( Nieulrnunster ) - Rita PECCEU (Zuienkerke)
- David BAETEN ( Nieulvnunster ) - stefaan PETILLIoN ( zuienkerke )

- Ilse VERlilOTE ( Nieurmunster ) - Jef DEyRÍESE (zuienkerke )

- Greet DEI{ÀELE ( Nieuwnunster ) - Karel DEGR@IE (Zuienkerke)
- l'rirénda DEMÀECKER ( Ni.euÍ.munster ) - Hubert VÀNDEWALLE ( Zulenkerke )

- chri-sta ÀLLEMEESCH (Nieulrmunster ) - Goedele JÀcoB (zuienkerke )

- Peter PITTERY {zuienkerke) {K.L,J.) - Firmin VÀN DEPÍTIE (zuienkerke)
- Jeffrey DE PRÈTRE (Zuienkerke)

Sorry mochten er in deze lange fijst toch nog nemen vergeten zijn...
ÀIIe aktieve medewerkers en medewerksters die vroeger hebben meeqwerkt, l,íorden
uitgenodigd op een
18 orooBER 1989 0u 20 UUR.

-ook'nj.euweaktieveínderker§enmede\"rerksterszijnvanharte!reIkom.Erisvoor

iedereen zeffs een... verrassing voorzien. Tot dan !

Kindt Gifbert en
Cuypers Heori. Schepen ontwikkelingssarnenwerking .

MUSKUSRATTEN

Het gemeentebestuur dringt er bij de bevolkinq op aan dat alle haàrden van muskus-
ratten onmlddellijk zouden bekendgemaakt \iorden bij de technische dienst van de
gemeente of op het geÍneentehuis. zodat de nodige maatregelen kunnen getroffen worden
voor het verdelgen. Tef. technische dienst : 41.75.77; te1. gemeedtehuis : 41,13.55.

OPHALING HUISvU]L

Mogen wij nogmaals aandringen de \,'uilniszakken enkel de dag van de \,'uilnisophaling
buiten te zetten, dit om geen ongdierte aan te fokken of het rondstrooien van \ru-ilnis
door honden of katten te vermilden. Dank bij voorbaat I
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VIJFDE PI NG. PONG-TORNOOf

Het vijfde ping-pong-tornooi i.ngericht door T.T.C. Polderpalet voor niet-aangeslotenen
gaat door op zondag 15 oktober l9B9 in de gemeentelijke sporthal te Zuienkerke. Er
zijn talrijke mooie prijzen voorzien met o.a. de trofeeën van de f.ledietbank. De

inschrijvingen gebeuren in de gemeentelijke sportzaal tussen f4 uur en 14u30.

Er zijn een 6-ta1 reeksen voorzien, onderverdeeld in jeugd tot en met 14 jaar, jongens
en meisjes; jongens en meisjes van 15 tot en Ínet 20 jaar; mannen en vrouwen boven d-À

20 jaar. De deelname in de onkosten ís vastgesteld op 50 frank. De T.T.C. Polderpalet
heeft de medei.rerking vàn het Zuienkerkse gemeentebestuur.

Meer inlichtingen te bekomen bij Gilbert Jonckheere, Dullemolenstraat 1, Zuienkerke,
tel-. : 41.41.35 en bij Willy Martens, Nieuwe Steenweg 37, zuienkerke, te7. : 4)-.44-42-

MEHONT

ï\^,ee jaar geleden waren wij fier. u onze senÍorploeg heren (4de provinciàfe) te
kunnen voorstelfen. Vàndaag kunnen wij u de start melden van onze seniorploeg
darnes, die dit jaar start in 3de provinciale dames. De p1oèg omvat de vofgende
speelsters : Natalie Jonckheere, Maureen De Vtieghe, Chris Landuyt, Tania Timmerman,
Frieda Timmerman, Bianca Mortier, E1s Gheleyns, Els Suvée, Isabel DeqFck. Heidi
Pierloot, verder aangevuld met een regfementaire reservenploeg. Hun trainer en
coach is l"larc Dewuff. De gemiddelde teeftijd vèn de ploeg is zestien jaàr..

I{.r reeds kunnen we mefden dat ze hun eerste officië]e iredstrljd gewonnen hebben :
de bekerwedstrijd tegen Moorsefe. De stand was 3 tegen f I

onze herenpfoeg deed het verleden speeljaàr niet slecht; ze behaalden een
tweede plaats in hun ieeks en promoveerden aldus naar een hogere reeks.

Deze beide seniorpfoegen kunnen telugvalIen op een blede jeugdbasis : een
tachtigtal jeugdspel-ers, dit van mini's tot kadetten.

Ook \rerd er di.t jaar gestart met een "veteranenploeg" , zodat je in Zuienkerke
competitievolleybal kan spelen vanaf 9 tot 99 jaar. t,lellicht uniek in
!íest-Vfaanderen !

!{ie verder inlichtingen wenst omtrent volleybalclub MEHONI ZUIEN(ERKE kan steeds
terecht bij :
Eric van Renter:ghem, Nieulre Steenweg 17, Zuienkerke, tel : 050/41.57.17.

Starten dit
Meisjes i

Jongens :

op de
die de

vlieghe.

jaar : jongens en meisjes geboren in 1980.
triaining op woensdag van f5u30 tot 16u30
verantwoordelijken : Joël Boussemaere en Maureen De
training op woensdag vàn 13u30 tot 14u30
verantiroordelijken : Eric van Renterghem en Erwin De

volgende b1àdzijde vindt u
heren en daÍnes van Mehoni

de rredstrijdkafenders van de competitiematchen
dit jaar spelen in 3de provinciale :
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VOLLEYBALKLUB MEHONI ZUIENKERKE
WaOSÍRIJDKALtNO€A 3€ PROVINCIALE HEREN

24lX9le9
30/c9/89
03/r 0/39
2?/14/49
2at 1a/a9
05/11/€9
16r'rr/s9
2s/111A9
a2/12/49
16/12149

13r'Ol/90
23/0rl90
03/02l90
11tA2lsO
17 iA2/90
oil,/03/90
11,'03/90
1//03/90
25r',03,'90
3r,03/90

18ua5

l8! a5

16u45

i8u00
15u30

2Cu00

18u00
20u30

l5uilo
19u30
r8!00
r5ur5
18!00

--l((31
- Y ..
tseter met de bank van her.

VOLLEYBALKLUB MEHONI ZUIENKERKE

VÍEDSTSIJDXALENO€R 3e PROVINCIALE OAMES

2a/a9ta9
01/10/89
08/r0/89
04/11/89
r9/r1189
25t11teg
a3/121A9
16112/A9
0il01lga

2A/0119A
04/02/9A
03/03/90
r0/03/90
r3/03/90
24t43/90
01/0a/94
08/04/90

9u15

r5u00

r8u00
15u15

18100

À.li{:l
-

tseter met de bank van her



ZUÍENKERKE WIN"I TWEEDE SPEL ZONDER GRENZEN

Na het succes van vorig jaar werd er te Mlddelkerke deze zoner opnieuw een,,Spel
Zonder crenzen" georganiseerd. De deeloemers waren de stden : Bilzen, Merchtem,
Mechelen, O.C.M.W. Middelkerke, brandweer Middelkerke en onze gemeente Zuienkerke.
Vorig jaar eindigde Zuieokerke op de eerste plaats met 40 punten. Dit jaar:
herhaalde Zuienkerke deze sportieve prestatie. Onze gemeente won opoieuw het
tweede "Spe1 Zonder crenzen,,. Dit keerde behaafde men 41 punten. Dit ziln de
spelers die verantq,oordefijk waien voor dit succes i Filip Bouckaert, Peter Verhelst,
Yvan Knockaert, Werner Verleye, Romain Van Be1le, Lesly Buftinck, Marnick Bultinck,
Hugo Verstringe. sonja coethals en Edith Dekeyzer. Deze ploeg stond onder coach
Henri cuypers, schepen van sport. op LDvenstaafde foto wordt deze ploeg omrilqC
door de reservespelers en enkele supporters.
Nog even de rest van de uitslag : op de tweede plaats elndigde Bilzen met een-
zelfde score a1s het O.C.M.W. van Middelkerke. Dan kwam Merchtem, Mechelen en
als laatste de brandweer van Middelkerke. Misschien kan zuienkerke volgend laar
het spreekwoord "driemaal is scheepsrecht" in daden omzetten ?!

SPORTRAAD ZUIENIGRKE

l) Alain De Vlieghe : nieuwe voorzitter van de Sportraad

Na 5 jaar voorzitter van de Sportraad te zijn geweest, bood Gilbert Jonckheere enkele
manden geleden zijn ontslag aan. De plaats van voorzitter bleef zodoende twee
maanCen vakant en Írerd tijdelijk waargenomen door de Sportschepen Henri Cu\,pers.

Gilbert verlaat de sportraad niet en blijft werkend lid- De gelrezen voorzitter
meent dat de wissel de Sportraad ten goede koÍnt en hiermee nieu!'7e gedachten en
initiatieven het daglicht zul1en zien. L'e leden van de Sportraad danken Gilbert
voor zijn jarenlange inzet en verantwoordelijkheid. Lè ver:dere medewerking van
cilbert wordt zeer op prijs gesteld.
Als nieuwe voorzitter werd dan Alain De Vlieghe gekozen, zoon van de huldige
Schepn Julien De Vlieghe. Alain die zeer sportief is, wordt de "vader" van
de badminton te Zuienkerke genoeÍd. Hij was reeds larenlang r,ierkend lid van de
Sportraàd en zal dus nu de voorziitersstoel bezetten. VeeI succes, Àlain.
0

4q.

0 o 0 0



BROOD EN BANKETBAKKEzuJ

KEERSEBILCK M.
DORPSPLEIN 4 DUDZELE . TEL, O50/59,9I,88
mcn bestclt aan huh

F. Desoete
mestkuikens met
extra brede
bors te n
te koop vanaf
4 weken

Ocslendeslèenweg 75
6tli Houiave-Zuie^ke.ke
6 050/31.94.83

NI E UWBOUW

VER BOUWI NGEN

DAKWERKEN

RESTÀURA?1ES

ÀLLE SPROETSTOPFEN
PLÀSTIEK

GRÀS- EN MÀISZÀD EN

Beter
met de bank

van hier.

HreÍ leven en werken
H ergroelen. ()pg()eei bouw{. i nan de toekomst
oírdat h er nog to.komsl s
Met een íerk€, bank dre h eÍ haaÍ woíel! heeÍt
Mel een gÍoolbànk dre her met u
van elk obslake een nreuwe overwrnn ng mëakt
Met de Kredptbank de bànk vàn hrer

PETAOLEUIVPBODUKTEN
HOUTBESCHERMINGSMIDDELEN,,VALIBOL''

PVBA CORN. VAN LOOCKE
BARON RUZETTELAÀN 172

8320 BRUGGE 4

Tel. (050) 35 70 70 - Íeler( : 81.832

Onze verkopeÍ ie Zuienkerke

GILBEBT PROVOOST - Tet. 413992

Bouwo!dèrnetnhg

I. LUCKER
Bi6zersEaat { - 84ll Meetkerke

Tel. 32 09 69

STROO SPROEITECHIíIEK

Blauue Torenstraat 42
SOOO BRUGGE

TEL , O5o/31.43.96 - 31.o5.o1
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SPIRELLO UNISEX

Íad\o
ao\1t\n

Kustíadio í()7-6 FH

P.V.B.A. AannemersbedriiÍ
RONNY DEMEULEMEESTER

KAPSALON + ZONNEBANK

Kom even langs voor een
. New look
r New bèat kapsel
. New perme nen t
. New color

HET LOONT DE MOEITE !

ÀDRES: Oostendse Steenweg 32

veetkei r e-:Zrl ienkerke
TEL : O5O,/ 31 .61 .66

NIEUI,! ADRES VANÀF ÀUGUSTUS 1989

CLldè Molenweq 23

Mèe tk e ak e-Zu i. e nkerke

Aàrtèpaen va.optifl.n- Pàtt ó9s er l€Íasséó 
'n 

Aàsseien,
legets, d.llen, ptalines, betonkéieh, nozaièk...

Le@Gn van aahvollingsgrcnd, zand en t.èlaarde
Leveten en plaalseh van citèrnes en sepliekanks

Gtohd. e n wegeniswetken
At aak- e^ iole ngswe \en
Abemene bouwerken

oosrèndsèsreënweg 7t
A411 Z(,,IENKEFKE.HOUÍÀVE

Aa[é ., l{tuískalsijtle ,,
Blarkenbergse steenweg 66
8411 Zuienkerke
(baan B,ugse'AlankenbeÍ9e)
rer. (050)417370

Uitbotr, ,,7?og* Lou.y,h ,,

Men speell ook voor groepen

Geslolen op dinsdag

BÍW 423 214 661
T€1. (05o) 316713

uobiloíoon {0r7) 70 o0 a0

V.Z.W. RADIO DOLFIJN
BOMMELSTRAAT 3
84}L ZUIENKERKE-NIEUWMUNSTER

TEL.(050) 41.18.16

Secretariaat:

Blankenbergsesteenweg'13

80OO Brugge

Tel. (O50) 31.32.33

rullois_

Uw officiele MITSUBISHI-dealer voor de
Oostkust

GARAGE

L, CROIUBE7Z
Brugs€steemveg, 101, 8410 WENDI INE

(050)41 2813

Telelax

I0$) 31 02 a3



2) Bàdlintontornooi
De sportraàd zuienkerke richt op zondag 29 oktoL€r 1989 het derde badmintootornooi in.
Vanaf 9 uur 's norgens kunneD de badmintonliefhebbers deze sport rÍeebeleven in de
sportzaal van de Zuienkerkse gemeenteschool.

De voorinschrljvingen worden ingewacht tot 22 oktober bij Àlain De vlieghe, Nieuire
Steenweg 42. zuienkerke, te]. : 41.55.42.

Er kunnen maximum f6 ploegen deelnemen. voor de lottrekking der reeksèn LTorden de
deelnemers verwittigd. Deze gaàt door enkefe dagen voor het tornooi. Deelname in
de onkosten : l-00 frark per persoon.

000000000000000

3) sportkiris
op zateridag 23 december ]989 om 20 uur richt de zuienkerkse Sportraad voor de derde
maal een spottkwis in net enkele reeksen vragen en een paar praktische proeven.

Hiervoor doen ,ij beroep op alfe verenigingen. Iedere vereniging kan per ploeg
4 leden afvèèrdigen voor deze kwis, waar naast de algemene ook de plaatselijke
sport aan bod komt.

De deelname is gratis en de verenigingen kunnen zich Íllet meer dan l ploeg inschrijven.
Er zijn moole geldprijzen te wlnnen die ten goede kan koÍnen voor de kas van uw
vereniging.
De sportràad hoopt dan ook alle verienigingen te mogen begroeten. Supporters zijn
eveneens. welkom.

voor meer inlichtingen : - De Vlieghe Àfain. Nieuwe Steenlreg 42, Zuienkerke,
teI,:050/41.55,42

- Goethals Franky (sekretèri§), Meetkerkestraat 6, zuienkerke,
te1.:050/41.81.87.

acfi v t ïe i te r r kr, /e n,/ e r
- zondag 15 oktober : vljfde ping-pong-tornooi in de sportzaal van de geméenteschool

te zuÍenkerke. Zie ook elders in dit Polderkrantje.

- vrijdag 20 oktober : om 20 uur in de cafetaria van de gemeenteschool is el een
fondue-avond van K.v.L.v. zuienkerke, samen met de echtgenoten.

- zondag 29 oktober : vanaf 9 uui 's Ínorgens is er in de sportzaaf vàn de gemeenteschool
het derde bàdmintontornooi. Zie ook elders in dit Polderkrantje.

- maandag 6 november : om 13u30 in de cafetaria is er een bijeenkomst van K.v.L.v.
Zuj.enkerke met a1s thena : verlichting in de woning.

- zondag 12 noveÍrber : de Bond van crote en Jonge C.ezinneo - afdeling zuienkerke -
organiseert een algemene ledenvergadering. PrograÍnma :
* hoger/lager door Mr. Blomme Geert
* kinderopvang door pfaatselijke babysi.tters voor kinderen van

aanwezige ouders.
Meer inlichtingen bij : Oscàr verhelst, l'4eetkerkestraat 12,
zuienkerke, teI. : 41.67.4f

- zaterdag 2 december : T.T.C. Polderpà]et richt zijn derde jaarliikse marsepelnkaàrting
in, Vanaf I9u30 kunnen de eerste kàarters de lekkere kunst-
werkjes verdienen. De deelname in de onkosten bedraagt 60 frank.
Deze kàarting gaat door irr de geÍneentetijke cafetarÍa.

.í5.



- .londerdèo 7 december : om l3u3o in de cafetària is er koken, ingericht door K.V.L.V.
Zuienkerke. Speciale aandacht gaat naar creatieve tafel-
versierj.ng en schotelafwerking.

- vrijdag 15 december : 5de bietenkog^/aÍdeling ingericht door Vakantiegenoegens. Zie ook
elders in dit Polderkrantje.

\^/oensdag 20 december om 19u30 in de cafetari-a het jaarlijks kerstfeest van K.V.L.V.
Zuienkerke.

zatérdag 23 december : vanaf 20 uur in de sportzaal te Zuienkerke is er de 3de
sportklris van de StDrtraad. Zle ook elders in dit Polderkrantje.

Tot zover deze aktiviteitenkalender. Stuur ook uw
en het jadrprogranna van uw vereniging nddf ons op
prÈliceren het gratis !

aktiviteiten, informaties, vreetjes
vöór I DECEMBER 1989 ! wij

MELDINGSKÀART

Het gebeurt maar a1 te vaak dat er iets defekt of beschadigd is. Om dit op een
ietwat vluggere manier op te lossen, ls hier de meldingskaart. Kortom : wanneer
bij u in de omtrek iets beschèdigd of defekt is, knip dan het onderstaende uit, vul het
duidelijk en volledig in en stuur het op naar het gerneentebestuur, Kerkstraat 17.
Voor dringende gevallen kan u ook bellen nÀ;e. de technische dienst : 050/41.75.77 en dit
van 8 tot12 uur en van 13 uur tot 16u30. Bi.j defekt van de verlichting, gelieve de
juiste plaats te omschrijven. Dank bij voorbàat I

wegdek beschàdigd
openbare verlichtlng defekt : plaats :
riolen verstopt
voetpaden herstellen

0 onderhoud plantsoen gewenst

0
0

0
0
0
0
0

ruimen grachten
muskusratten

NAÀM :

ÀDRES :

REDÀKIIE : STÀELENS GeeTt

Met dank aan allen die hebben
neegewerkt. / :AI

,,'ËHB
.Bedrijf

smenvèrk I ns tusseí speciallsten
tlant .l,ee. maar voordeel hiedeí.

Kl irkestraat 6. 841I ZUIENKERKE

Tel : 050 / 3l.l,l.l3

Lekzoek.

wtJ SPORE! OP, T]W L@oCIETR HMSTELT.

OPSPOREN EN LO<AL I SEREN

VAN !'ERBORGEN LO<XEN IN
LETDIÀEEN OND€R MUK

Prèc lesè lokalisatlé va,
het l€k tor oD: l0 cn
nàuyteur i L en het bloot-
leggen ervan, met eèn

Dinimm aa. ichade

46.
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l/VU MARC WTTEVRONGEL VLOERWERKEN
MEETKERKESTBAAT 2 - 8411

PLAATSEN VAN CHAPPEN .

ZUIENKERKE

VLOEREN.

- TELEFOON 050/41.77.44

FAIENCE . MOZAIEKEN

GFISË,Lty//EST
IIYTERCOÀtr 4420

Uw intercommunale voor
elektriciteit, gas en teledistributie

voor al le inlichtinqen:

Kantoor I'VOOR Ut

s tàtionss tràa t 27

DE HAÀN

TEL : p59,/23.56.o7

wàchtdienst:
056/ 36 .92 ,11

LAND BOUWWERKEN

p.v.B.A. BouwMAr.",o.r* GILBERT DESIMPEL
BOUWIUATERIA-EN . BETON . MORTEL
ETEBNIT . GYPROC - DUROX KORAMIK . BOMARBBE - MAFLUX

GEVELSTENEN . VLOER- EN WANDTEGELS - TERMSDALLEN

WENDUINE
BRUGSESTEENWEG 93
ÍOONZAAL . AURELEN
a (050) al 31 56

41 43 07

ÀLCEMENE VOEDING

KÀÀS, CHÀRCUTERIE
GROENTEN, FRUIT,
BROOD EN GEBÀK
KRANTEN EN TIJDSCHRIETEN
ÀLGE!IENE HUISHOUDÀRTIKELEN
SCHOOLGERIEI' EN IIENSKÀÀRTEN
GEAOORTEGESCTIENKEN
SPEELGOED

OEEICIEEL LOTTO VÀLIDERINGSCENTRUM
validerrns vrijdag tot 12 u.

DEPOT OUICK SHOP
voor 9u. qebracht is de
volgend.r mo.gen klaar

FIL DE. LR AËt'{tR
Blankenbergse Steenweg 4 À

I411 ZUI ENKÉ RKE

TEL : o5ol 31.86.34

vervoèr van drljfmest met

tank van 12.3OO 1iter, met

ex tra brédè bàndën en

gestuurde tanden met tractle
a 11e zaal- en oogstwerken

ruindiènst

VERZORGD WERK ÀÀN MÀTIGE PRIJS



Ookalsugeen
klantbent h?btu
inzOminutenuw
leningop z,ak

Geef toe dat het snel gaat. Zeer
snel. Dat koml omdat het Gemeente'
krediet alle poespas achterwege laat.

Er worden u maar enkele gegevens
gevraagd, in een ontspannen gesprek,
ver van hinderlilke 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 verrast zult u
opkijken van het tarieÍ. Wie leent bii
het Gemeentekrediet komt er
goedkoop van af.

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

PERSOONLIJKE
LENING

Voor de inrichting
uan uw woning

D. odt $.^ rd^ d. os.hÉ.hdpp.n oad hèt G.n..nt kednt 
'indt 

u

in d. Goué.n G dr ond.t d. rub..k 'Bank.n

UW AOENT VOOR ZUIENKERKE - DUDZELE - RAI\4SKAPELLE

WESTKAPELLE - HOEK E

HUBERT BONTE

Meetkerkestraat l4
8 411 zuienk€rk€
Te1. 050/ 41 28 06

Uestkapelse SteenFeg 27
8 380 Dudzele
Te1. 05O/ 59 99 63

6l Gemeentekrediet
§y debankop/nbest

E


