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U bent klant van Gaselwest ?

Dan rtsal lntoÍcom 24 uur op 24 p8r8at
voor uw alóklrlcltelt, àardgaslsvsrlng sn
kabaltelovBlè3l gnalèn,
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h hat Yfir!!Éi!€n En t,r
brÍbacua, gourmal an loddua.

Wlg€nlaan 50, 8041 weardamme
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'n woord yoor6í
ZITIINXERI(E, oktohè! 1990

zoal.s u $eet zj.jn aedert f oktober heelsat trDstlrumers verarderd. ook van onze
qcrÉente, t.'aarvàn het FostnlrÍrÍÉr Du 83?? j,s. Nat de reklarne jjl dj.t Polderkrantje
r€ed§ op voorharË i6 qedrukt, ras het on§ óiiogelijk ile olde postllu €rs door de
lrieuÉ te vervarqèn. In de brochure die u in septe{iber vàn de Fost hebt oDtvaDgen,
virdt u de juiste postnrÍnErs. crze veroatschui.drgjr€en voot'dit avèDtuele drgsnak.

De rGalaktie.

"Bet Polderklentje" r4ordt ultgègeven doo! het College van BllgëlEester en ScheFenen.

Vèlantr,r,oordeli jke uitgever : Gelard De Vlieghere
LirËenhof 20
A3N ZUIFIKERKE

Cts ad!e5 ! "Het Polderi(rantje"
Icrkstràat 17
83?7 ATITNXmXE
lEL ! 050/41.13.55

ilet volgerd Poldeikrantjè velschlJnt cínstreeks 15 Jànuali 1991. Uiteratè lnzerddatrn(vor o.a. artikeLs eD aktiviteiteD) : L EO{ER 1990 I

M'ITI@ :EI,E@NNUMMMS

RlJl§tlÀcII ( B]àDkerÈerqe ) . 101 of 41,.10:05

ER rNDIIER (De Heer) : 100 of 4L.20.20

IEË (Bta.rkenberge) : {1.79.3{
ne dieírsturen | 059/32.30.58

r].tfER@r,r/cÀsEl,r.rEsr : 059/23.55.07
na dieDsbiren r 056/35,92.U

lr@FDVELDwÀGllB J. DECI,oEDI : 4L.I3.55
Fcivé:3I.84.07

@!íEENIEBESIIIR ZUITNXmXE : {t.13.55
IECI$ESCIIE DIINST . 47.75.77

ronrí0ru
DE EI,'ROPESE IDEÀTIIEIISKÀÀRIEI

Sdèrt 1 oktober t990 rioèt icdere BèLg vàn :.2 Jàar èn orde! ln hèt bèzlt ,Un van een
nleuwe j.dentitè1t6kaàrt. SederÈ f oktober ziJD ite cíIde riodeltèn (de groene dus)
buite[ Eebrulk gesteld. De pelaonèn dLe 9èèn nte,uFe ldentitei,tskààrt tÉthn, kurÍtelr
ríordèn Eèstlaft krachtèna de lrtikèlen l{ eD 15 v.n bet korlt dijk beslult vàn
29 Juli 1985. Iocht u dus DoE g€en nieu$e tilentiteitskàa.rt h€tÈ.n. tl€ldt dit alan
ottttÉddeUljk àan het gqÉentcbestu$ (tel : i01..t3.55), zodàt ale Dodige naetlqèlen
kuiDeD polden genotlen opdat ook u iD hèt bezit 2or konÈn van ro'D ldentiteitskaàrt.

auiotkako
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Daar onze gefteente sedert 1 oktober een Dieuw lDstnurmer heeft, fipet alit ook solden
verarderd op ulr identiteitskaart. U hoeft daervoo! echter Diet èirekt naÈr àetrge;
lEentehuis te kcíÍ€n. Dit ken everEoed gebeuren rlèrtleer u in de buurt bent, of tfànoeer u
op het geriteentehuis tioet zijn. celieve daD spontaan uw idèntiteitEkaert aàn te bieden
dn het post lrier te Laten verarderen, Dit gebeurt voUedig gratis.

OPINI]'IGSURE§ GE}IEBIIEHUIS

Itet g€íEentehui-s vàD Zrd€{*erke, gelegen ir de Kerkstlaat 17, i8 iadere rÈrkd4 opai
vàD 8u30 tot J.2 uur. De rsoensd4naiÉddag is het gerpentebui§ @k cEen van 12u30
tot 17 uur.
Op de volgerde feestdager i.s het gèrEentehuis Eesloten :
- dotdeldBg L noveriber (ÀtlerheiL&en)
- dorÉerdeg 15 noveniber (feest van de D,nàstie)
- dfursdag 25 december (Kerstnis)
- iJoènsdag 26 december (2de Xersuds)
- dinsdàg 1 jeruari 1.991 (nieuwjaarsdag)

OPHÀI;EN HT'ISVT,IL

tlèt huisvuil voo! ArictÈerke ïoldt niet opgebàalil op djrsa4 25 atEcqtÈer (lctstmtÉ) èrl
Itin8daE I Jànuàri 1991 (nieurjs.rsdig ) . Ítet huisvuil vàn ZuieDr(erkc rudt da' opgèhaald
op iroaDsdag 26 decembe! èr, $oensdag 2 Januali 1991. Voor Íeètkcrkè, lloutave cn
Nl€ut{Íunste! verarËelt e! aiets. ttlln vuilnis tloldt c'FSehaald op lEartlag 24 dec6Èèr àl
tlaardq 3l deca[ber.

OPHÀLE{ @OP HUISWIL

Oo doÍderdèo 18 oktober 1990 is èr
te geven hebt, beldan tijctig neEr
betaalt u 250 f!à'lk.

een ophà11r8 van grof hufuvuiL. llannee! u iet,s íEe
het g€neentehuis op het rnsmèr {1.!rt.55. Pe. rit

TIEIEEVIM BÉ'IREFPETOE IOSKUSRÀItsESIRIJDIM

De beitrljdilE rÈld qeleglcíEDteerd bij K.B. vàn l9/L71L981 b.trÉfèÍÉe ale bèetllÍlrg
velt voor plànten en voor Èàntàard&ë Fodukten schàdel,ijke oEgàrÉsrEst, gerUzigat biJ
K.B. vàD 14108,/1989.

Volge'ls dezè beslutten is de ,,vèlantllordeuJke,, ! de èlgellàar, dè truurder, dè EaDaulker,
FÈU.ek- of EEivaatledrterlijke Frsoon, dlie, in welkc hoèaaÍriEhèid ook, cen recht
ultoèfènt op cultuuigrdtlèn, braàJdlggetÉe EEqÉen, bossell oÉ uodeD, o,f op elk .ntèt
tèEein, daarln ínbeqreFD de grolden v.n EiJvelbeiatBlisteltlrEèi, geÈourÉn, opslag-
Éràtaen, vervoèiniddelèi eD eLk arÉer vodrret? dàt krn alrqer ziÍ vàD sdladel,ijke
olgani.srEn.

De velaDt$oordeujke die ruskusaatten voor de èèr8te naet vaststett d na eeÍl
uitroèlltEscanpagDe oFf,eul. vastatel.t, is verÈlcht èit aàn hèt glàÍEeÍtcbestuut lan
te gèvèÍr.

tíàrl,recr hèt EerEent€b€tuur de aàrgifte rràn dè aÍrÈzigheld vrt! aét! ldradeltJk orEanlalrE
dltvàrEt, nl,et de ààlElfte bsrden lrEesclrlrven ln ae!, ataartoè baltríd t€gl6tcr en
8tèlt dfitaldeUljk de Dleoat )ruskusratbèstruathg vsri de Vla se cÉEeÉchap
dearvaD ID keDnis.
De verant$oordelijke iE velpllcbt ove! tè gàarl tot de bestriJitliE van de ruskusrat,
zodla hlj hun asnireziEheld l,à3tstèlt of deze bàr door cèn ovèlhèj.alspersooD is g€rield.
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Indj.en de verantrroordelijke Àiet tot de bestlijdirq overgaat of daàltoe onvoldoèrde
of orÈoelhàtLgè naatregeLeÍr ne€nt, zàl de DièDst overgaan tot de $Ètshelve
bestlijdir€ op kosten vàn de vèranfidoordéLljke.

Iedere verantrÈoldelijke Is verplj,cht zijn nede$erking tè vcllenèn ranneer een
uitroeiingscamp4ne tjoldt georgàniseerd door aen opaÍÈaa! besàrr!. Deze ned6{elki,Ílg
onvat orÉenieer de verpllótirs fulkèn, kLsmeD, afsook hestrlrtilrgsnlatsel.en en àrdere
tuigèn op zijD qo€d te g*qEn an bij de plaatEittE èn hèt toezlcht ervEn door officiëIe
nrrskusràttenveldelEers of dc door h€t opeobeà! best\aE aarEÈdul,ate gèsFEci,àIl3eelde
orËcfiernj.Dgen bèhulpzearn zijn. tlet ot)enbaa! bestlNr drt de ultloëLirEsca,npe€ne
orgeniseert pleegÈ voorafgaanCeujk orerleg net da DicnEt over dè nodaLitèlten
van de bestrljatiJrg. Icdèrc vèr.ntrooldeujk 1s qcholden blj de bestrljdirg de
eventuele aanl{'Ijzirqeo vàn dle Dlelrst te vol.gèn.

liGer Lnforfiatlc over de b.stlijdLDE vaÍr Ínulkuar.ttcn tè ZulaÍrkèrke krljgt u blj de
tachnlsche dienst van Zuiènkèrkè op hèt tèlafooDrr.uner aL.75.17.

ÀÀNDÀO'T

Hèt Esieèntèbestur[ vraagt àan dè boerèn ari hua hulloumEr arn dè lrEaiE van hl.It alaE
te Éàatserr.:.: Dit.i5 oíÍdat dè hulÉiénstèn (zosl! b.v. de tr.rÀíeer) atj.lEkt d€ Juistè
plààts zolden viJÈeD lttilieo er ièts gebeurd. Ëèt bèst zljn oFoa1lèldè lnrlaludters,
zodat zè ook ,a nachts ormiddel,Iijk qezlèn rDrden.

FIÉTSENII{ERKING

In ons vorig Pol.delkrantje kon u rèèda a1lcs lrzen ovèr a!è flèt!èrxèrklrq, xaàrdoo:'
uw fiets $rcldt voorzlèn vàn éèÍr ÍÍrnatricUltienufiÍÉr è!r zo - b1j eer cveDtuele
diefstÈI - g€rnalkelijk*èr èn vllEqèr kaí rÈrden teruggèvqtden.

Deze GRÀTfS fietsernerkirg voor atle Zuicnkèr*ènaar! lrèt ccd flct!, bècdt nog plaatg
op dè volgerde rEcisd4neniddagen vao 12u30 tot 16u30 : ),7, 24 ét 3l oktober en dit
ta Nieuunuister 1tr ÍDè EomèLÍ.

uif do gemoentoraad
Dé qerièenterad kt -dn bijeen op 2 juli 1,990 qr aetr aantal finànciële lribrieken te
baheDdeLen.

zo rrèrden de volgerde lenfulEen qoédEekord !
- 8.30I.000 fr. v6r hèt g€fieenteuJk ràndeèl vàn de lardborl\,Egen deel À (D!ààtb@ín-

atraat, BlattE lorerrstraat, Ialeteg, CopgreE, Goè1astràat en schoelirEstraàt ) ;
- 2.675.000 fE. voor de uítlrèlatj.Írg vàn de t erkplààtai
- 750.000 fr. v@r d€ verbetelLrEsrerkèn àan dè poldèftràtèrlopn Z 1.6. EN Z I.6.1.
Dè b.grotirgsruzj.glttg van de ferkfabriek tè Nlcurfiunstè!, de rekenLngèn vatt de
{ lGrkfabrieken, de rekeniig vail het O.C.lr.t{. arn en de gàEeDtèrekenLng
t erden évelreeDa gq€dgekeurd.

- Kerkfabriek sint [ichiels zuienkerke !
ontvangstèn : 1.237.U5 fr.
uitgaven : 972.058 f!.
batlg saldo . 265,057 tt.

. aarËeel geíÉènte : ge$ortè to€lage ! 298.639 fr.
briterge$one toel.{E : 438.81,5 fr.



- Ës!E!rEie!-§!E-!ire-!es!eve. :

ontvaigsten : 574.96I fr.
uj.tgaven : 529.091 fr.
batlg saLdo : 45.8?0 fr.
àardeel gqrcente | 302.102 ft.

-@:
ontvangsten : {53.238 fr.
uitgaven : 359.373 fr.
batig saldo | 93.865 fr.
aarËeèt gsneente ZuÍenkerke | 230.6L2 Ír.
aarÉeel stad Èr4ge | 7.265 Ír .

- l(erkÉabriek sint Be.rtholoneti.s Nieuriurlster :
ontvalrgsten : 629.1,61 f!.
ui.tgaven , 532.745 it-
batig saldo | 96.426 ft.
aarileel. geíÍÉeDte t 322.840 ft.

- EgJr-gis!:lièrl-Àl!:.l. !
gewone dienst tultenggrone dlerÉt

ontvàngstèn ! 6.007.357 fr, 2.901.428 f.r.
uitgàven : {.358.?28 fr. 75.000 fr,
bàtig saldo : 1.648.631 fr. 2.832.428 ft,
àandeeL geneente ! 1.834,3.I,1 fr.

- !ees4e-lgls!€!È!rl:99L :

gerlonè dienst
ontvàr4lsten : 6L.?81.625 fr.
uitgaven | 48.5L2.394 it.
batlg saldo . 13.269.231 fr.

'\ vleuEel. oe iamrr4
\ toetage uit het In!

I Na de opnbare

buiteDgeEone dLenst

14.39{.861 fr.
12.372.657 fr.
2.022.204 tt.

\ Dan b'as er nog het verbou!.en van het geí€entèhuis èn àet bijlouÈn ven €€!r nl€rrre
vleugel. De ramlrtg È.draagt - EIï lob.qrepeD - 1i1.631.767 fa. Daarop ken è€íl
toelege uit bet invèsterjigsfords bekdlteD soldeo van 3.250.658 fr,

zitt1lg rras er teest.
Een eental ledelr
van de Eer€eitèraàd
kregen een alateken
opgèEFId :

- Raedslid t€ó
Vanbesien : ereteken
van 4e Àrbeid Eelste
l(Iasse;

- Redslid tleEi
Deínaecker ! de
Zilvèren Pal.men Ln de
Xloonorde;

- SchèFén Ju1len Dè
VLieghe : de Zilveren
Palhcn ln de
I(roonorde;

- schèpeo Hènri
C\rypers : À]lgeflljk
I.,ruis i

- Àrageheester c€rald
De vlieqhere r Ridder
Ln de ffie van
téopolal II.
Àan alle verereoerkten
eerl ha-rtelijke prof iclàt,4.



SPIRELLO UNISEX

' è11es aàn betèalbare prijzen
' sne I le service

TEL : O5O,/31 .61 .66
VAND]LLE SONJA

Oostendse Steenweq 32, t'lEETKERKE

KÀ PSALON

ZONNEBANK

DA!iES & HEREN

+ DOUCHE

,t'È" \.
§" -< ,,

è'

§' c)'

V.Z,W. RADIO DOLFIJN
.aó\o
àotttts

KustÍsdio í()7.6 FH

BOMMELSTRAAT 3
8411 ZUIENKERKE-NIEUWMUNSTER

TEL.íO50) 41.18.16

Secretariaat:

Blankenbergsesteenweg 13

SOOO Brugge

Tel. (O50) 31.32.33

Uw officiele MITSUBISHI-dealer voor de
Oostkust

GARAGE

L...CROMBÉZ
Brugsesteenvveg, 101, 8410 WENDUINE

(050) 41 2813

.(



verzekeííngen
MICHEL BEIREN$WILLEMS

Oostendsesteenweg 92
8411 Zuienkerke - Houtave
telofdon (ÍEol 3Í 97 39

1i/i j bieden U :

el1e verze keringen

hlr!othecaire leningen

en vocral cen vakbekYrane
service

AANNEMERSBEoBTJF ASWEBO
'IAAMLOzE 

VËNNOOISCHAP

lndustriepark - Drongen 26

9810 GENT

UIT SYMPATHIE

Voor een gezellige avond

in een sfeervol kader

afspraak in

BAR - PUB

" De Schuure ),

Oostendse Steenweg 49

8411 Meetkerke

TeL050 I 31 16 06
Open : woe.-don.-yr.-za.-zo. vonaf 19.30 u.

u.maandag vanaf 14.00



SPIELPI,EINViTRKING

tet tteDCe scrkirEsjaar var de aFeelpleifi',erkiJg te Zuie-nkerke weld orÈàrgs afgesloten.
Er rras ook d.it jaar neer een grote oÈonst. Het klokusverlof had een gqniddelde van
38 kirÈeren; het paàsvellof een geriddelde va1 70, Tijdens het zonerverl.of wes
ju.Ii Eoed voor een geiniddelde van 87 ki!ËereD en augustÈs htsÀlde e! ?8. De toFdag
was bij het optredeD van buitspree)Gter l(!j-s en Siski. Toen saten er l8aar 1Íefst
1.32 ki,rderen.

Er bÈs tijdens het zorerverloÍ een velrassr.lr?srei-s voor de *ilderen. lret een toeri6-
tÈch treintje nàekten ze eeD rorËrit dórheèn de deelg€íEenten.
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De kirÈeren zijn klaa-r voor éle rqrdlit rÍÉt het treintje. Crp de foto
zien Le de krrderen (rnlirEd door de rËnitriceE, aJsook &trgèÍEeste!
De VLieghere en Schepen De Clerck (v6rzitte! vàn de spee1pl.efuffelk1!€ ).

De voorlaetste dag van de B"èef pLei$rerk1ry saE er Gen p1àyback-6hcÍJ. De c,ders earen
er talrijk aenwezig.

In d,e l,eek van 29 oktobèr tot en ÍEt 2 noveíÈe! (behàlve op L tDvgnber) is er ueer
speel.ÈeinwerkirE. De voorwàarden zijn dezelfde .1"E voor het zd,ierverlof.
Íí1J t,,j,l,len er de o.ders àan lE!Ílt)eren dat ar verBchiuerËe kleèirgshrkken zijn
àchtergebleven op het apelple.in. Dèzè l.uralen tot 15 noveíÈer sorden afgehaald op
het g€meentehuis tiirens de nomale oFertiig5ulen. Hier vofEÈ eD opsdmiÍE van
die kkdiDgstukken .
- èèD bordeàur-rcde gilet Det tekenitg op de nE;
- €èn Lilla a$eater van lévis;

5.



- een okergele seeater Íoet tekenjig op de voorzijde;
- een ríittè gilet ÍEt blauir-gnoene boord;
- een bfa$,e srdeater fiEt klel,De tekenrrg;
- een donkerblau{e gilet;
- een §1t jongerlssliPje, ÍELk : RibcoiÍort;
- een rode badPak;
- een blaw-, sPonsen shortje;
- een llchtblarll, shortje;
- èèn b).au9e j€qingbtoek;
- een ti.rt neisjesherd;
- éen l,Iit o.Ëerhetd je;
- een Lichtblauw-.Iicàtgroen gI1et in §reeterstof;
- èen witte sl*Eater lnet poesjestekenj-rg oP de voolziire:
- een gestleeePt T-shj.rtje;
- eeD witte T-shrrt tiet kler.ne teke ng;
- eèn roze T-shj-rt net teke[ing op de voorziiie;
- een groene T-shirt, tlerk : Nikkel;
- èen gEijze T-shirt Èt opGchrift : "Radio lloDtaDa";
- een §it voetbaftruitje;
- een blaur,re T-shirt net tekeÍritg r'Freily Li.onr';
- een donkerblauwe l(l{;
- èen lichtroze blazer;
- e€Ir blàuwe vest.

IERINZÀGI,.AGGING VÀN IIEÍ CIIrIíERP ÀFVÀI.SIOEFENpIÀI! 199I-1995

tÈt CoIIege van BuÍgenBe§tèr en Schepenen deeLt hielbij Dede dat het ontuerP van het
atvalstofienpLar 1,9íI-1995 ter inzàgà ligt in het g€rÍÉenteluis tot I nove$ber 1990'

G€sDtiveelde bezwaren teg'eo bet ont erpplàn krsuen schliftelijk trqeÀieÍd wcrden
bij de Gerrestelijke &rtrrikkelirgsraatscbapPij of lÉt Couege van BulEènee§te! en
sa:hèpènen vöör I noverÈer 1990.

B€gin augustus vièrde bet echtpaa; Roflruald nill.ft'Paufa t ièbert tu'l gouabn JtÈi1eun.
Ze hrrden op 9 er.Eir§tus f940 t. Zute4949-.@

ÈREVEI,DI{ÀCTiIB IN IIET @tJD

zuieDkelke.

op dè foto hier-
naast rordleD ze
gel,uk geijellst
door een delegatie
van d€ geÍ€entè::,:
IlJke overheid
(scJlePen n. cvypers
eas belet).

6.



Algem.n! tlcklri.ir.ir
AUTOHANDEL

Zwaenep-oplRik
Qaca n\*L,aceatcr'

0àelhrt3Íart68 'Zli 
't!í1. íNi.lwmunrt.rl - T.1.050/a?I07

€laktrisch! instàll.li!s yoor privé rn induslrie

. uirbrlidr! oí hld.lling vrn bí.rtrd€ iní.rlrri.s
..1!klrirch. v!ÍllIrflnii9
. àrirho!d.rp.rrrrn Si!'n.n5
. Ch.r.r!, v.n rÈ.Íboilm .í lrdicn$no
- örn!..n in!r.!tölvlililiri!
. arno,nÍir.ran yrn Dooían .n h.tlms

V.rtooD vrí !ll. Nl.uÍ.. .n Tr..d.hrnd. *teèn.
All. arllat.tl h.trt llhg.n

a.Ttulr{ mro lG,ntl6! ar. t!ar6o$l.S
Er, 2uÉrarcni!
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GÀRNÀÀÍ' rN

voor inl1drtlrlgen

Íet dè drl,àr€s op ltltl qcstartè vcrkcèr8èktle "De Íitte ili.iFèl' déèal odr dè g€iËeDtclijke
ktcuter- en làE€rè sdÉol vaD ZuieDkelke v&ef dè cèrste dag tEe. t$.arblj x1l ze
biJdragèn cri can EtukJè v€rkcèrr@t Eadirt te gev€D en dtt to.el vÉr dr hlrlileleo
al.s v6r dè volsasaeDsr.

ZuLer*erke ls Geo nrstig dorp t..aàr *einig groot è!I ttEl t erkeer d@rtr.Lt. Dj't kàn
qvetllfel niet gBr€gA rcEdeD van de 2 ra€geD aan dc grcDzco v8Ír de g€íÉnte, nl. ate

Elar*c!1bèrEse StaanrËg èrr de OogtarÉge StcètÍ{q. Reeds vele cít'èvallca, acÍn tÍÉt
dcdèUjkè .floop, plàlt3eD zuienkrrke ln de ltàtlrtj,.k n zeerlro.g. orEcvallen oP
hèt EroidE bled ziJn rclEsing en irrel{ rn ook dè sdtool keldè lr.d! velc alectltoffcrg
o(der zijn c.d-l,eerl1tEen.
Hct de vlièldenkrirE vàD de gqrÉnter€hool Gld aeed5 EezcrgÈ voc cen betere al
vcLliq€r nanicr vln .lzctte.r en oÈàlen van de lceiLl,rteD. íaryte§ bijnà 140
tedlirEèn D.ar hujr i»ten per ,i!t!, t vet in 2 ràngeD, per arto oÉ ÍEt dc Èo5,
vr..€È Ait én hèlc oryaldsettc. ook óè c,.dc!8 kutuE ! iD hun ljvcr qrrroor.ichtig
ziJn. verkcelsvelltgÈEló kln nIèt geDoeg beDadrukt rqdGt. D!.rqr ttBqit dè achól
ook het vagte v@rornEr q! ale veifígheid var! de klrlabrèÍr vsÍt 2,5 tot 12 J.ar opt.inaal
tè velzèkcrclr.
Dè vinpelrktj,e kènt ooh uitbEidlrt o\rer de dorpstriJkèn, ràlr ttllètde kl,lrclen
ook trun Frsórllukè ,jrPel latctr zl,co.

íct dcze lt(tie hoopt atÈ Zui.lrlcrkse gÉE€rltÉcllool hèt .àÍt.l orEpvaUen op de
g(llE€nte drartildr ta kuÍIlt€n hctPeD bePerken. Dla, vooir onzc kirdereD, naar ook
vÓT qls àII,.í|aàI 3 RIJ VEIIJC IN IIEI VERKEER I

Op de foto ber€lken rre neàst de kfudèren ook de Leerkradrten en tutg€lteester
Gerard De Vlteqhele.
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BEENHOUWERIJ

GilbeÍ
Goethals-Geleleens
Speclalitelt: alle worstsoorten
Nieuwe Steenweg 60, 8411 Zuienkerke
Tel.050/4I 13 41

Voor Iltï bloelrlen
s)echls eén acires

Gheleyns - Haegebaert

Weístreat 67

8370 Blankenlerqe
Lrd FleLuop inierllora

4\\rr-
crïÉ
É

EXf,I

SPAARBANK

- n.nlse DE cuYtER-VER{EIrc-
l(erkstraat.ltO
l,ttkerke-Blànkènherge
)1,,. o5o/4t.4r.a2

'lrtL. o5o/41.a6.65

BtàhkFnlÉrgse sÈeensèq I9a
Ilfugge slnL-PIerers
'1,!:r,: o5ol31.36.92.

§0 mvÈne

Ilen qrote Iieuze aan mnrai. u--
èn Verz.irq t rlltspl_Ooukten,

Voor rnirchLirrqen i
Mnrt r ne Br,1et-Vènden Broucke

GroenÈs!r aat 3rj
4411 Zu i enkerk e-rei . 050/4L'i977

L

Bii mii kon u heel persoonliikziin in
qe?o, OTdol e' 7o,e' 'ea e. !,n vol V' ge o( l'rer tr de Cobr'oler Po* ole' rn

o-C.' ol e' - ore'e.i,- or J r Ér$o9e1 de Grl Zeltere tr de lrbo Desel E'er'

uwoutokeuze.

,*:'*iË-|i*#*írfir@O.isponnen,n oe Golíauromoli(o0pl
wólig in derynío, hel deo esyíÉm mer

Roodplèèg u! va Gdser vo.r aod en Vol[woge.

HOOFDVERDELER VOOR ZUI E NI(ERXE EN OMSTREKEN :

ganage zwaenepoel
Bruqgesteènweg 51

8370 BLÀNKENBERGE



VLOEREN - FAIENCE

NATUURSTEE N

DEVISCH GEER'I
Hoeksam 2O

e411 N I E UWMUNS TE R

verzorgde pl aatsi ng

LAND BOUWI,,lER KEN

POL DE CRAEIIER
Bl ankenbergse steenweg 4 À
8411

toonzaal met

aankoop van
ruime keuze voor de

uw vloeren en faience

TELEFOON I O5O/ 41.97 .O9

UTÍ VERIRoUI.IEN Í{AAÈD I

voor allè inlichtiriqen :
VÀN HEYSTE B.V.B.À.,
NieuL,poortsesteenli€g .59I

rEL;059/?03097

6
g

Í
I

CAFE - FEESÍZAAL

$rrug[rlUofr" ,, Í

.l ,."
È:l o

§r

l,:"

Luc Govaeí - Oe Wardère
Oosrèndss Steenweg 9
8at 1 Meelkerke {ZuEnkërke)
Tel. (0s0) 31.54.24

Zàalvoor arte léesten
Speellun & OErenpark

ZUIENKERKE
TtL : O5o/ 31.86.34

- vervoer van drijfmest met tank
van 12.3oO liter, gestuurde
tanden nlet làqedrukbÀnden

- alle zaai- en ooqstwerken

- vIugge bediening en verzorgc werk

dameskapsalon

CIDTCO
de decker chantal
kerkstraat.l B - 841 1 zuienkerke
telefoon 050/41 84 14

POLOEB ELECTRO
8O[,IAIN LIEBAEBÍ. WILLAERT
HEEEWEG 20 MEETKE8K€
8OO2 ZUIENKEBXE

Hadio. & T-V.'ïechnicus
OFFIOIEEL SIÉRA.DEALER

OPEN
- iedere we.kdag van 17 uur

- zaterdag vín 8 lol 20 nur

:ondag van U lot 12 urrr

Eigen
hersleldienst
TeleÍc'on
050/32 03 80



DE .]I,HBO-RI]N TE ZUIENKRXE

25 augustus 1990 : een rnooie ttErgen gevolgal doo! een atraleDde dag. De Junèo-Rurlters
hadden gelu} om hun tlip van IL7 kn af te leqgen. ze kYarEn lloutave binnen via
Nreurrege, om vj.e lieetkerke larEs de Bl,ankerÈergse vaatt ZuieDkeike te veLlaten. de
bevolkir€ vàn Groot-Zuier*erke $erd eergesprokeD (zre ook oDs vorj'g Polderkrantje)
om te zolgeÍr voor èen ualn drttlaal. De oproep bErd ettcEsiast beantrjoord. l,atgs
het EàDse parcouts haëen nersen versieri-lBen ààng3bracht : aparÈoeken, vlaggetjes,
bel,lons. op de afgesproken ve-rzanle.Iplaatsen xas de blarlgsteUirg gr@t.
In lloutave 6ta1 Balthàza! (<le ezel vaa t.ijleD past6r Geldhol) de ah6{. In Zuienkerke
relden Gr nreer dan 100 bal.Lons oFgelaten tillei6 de doortocbt v.n dc Juibo-Run. Het
I-és een kleulrijk vert@n. De sf€er yes Éter6t gezell,ig,

Op kop van de karavaaD leed een rdi agen Élie de nEoaen begroetta aÍr bedankte voor de
gedàDe insFàruirEen en de ta].rijke opi«.rlst. Daarna z4en rre a 280 íDto'6 Pesseren,
llEe.sta] i.rdrukr.ekkerde neclines die oÈs toetereld voolbijreden, besfiÀrld dooi veelàl
Btoere bonkeD lEt ir de Eide-{a! dankbaar uuive!Ée rËÍrsen. llie ze zàg zal het
tegeven : het l-às qttroererd; je r,erd er EtiL van.

De reàcties van de kant van de orgíardsatoreí vàn het irEtituut te Gits ueren heel
positief : Groot-Zuienkerke uas de enige EenEente T'ààr e! zoveel bèlàrBstèllirE en
sfee! Bas, Í,aar ze zo warn onthaald uelden. tlet deed d,5 delEd dit te horen.

En tnr Dog even telwkcfiED op de ballon edstrljd ! de r.iruraars eorden persoonujk
verrdttj.gd en uitgenodiqd op de prijsuitleikirB die zel doorgaan 1n het EëÍÉeDtelluÉ.
Etl ... het lijkt rel èen vervolgverhaaJ. : in het volgetÉe Polterkr.ntjè kunt u lezen
sie Yat won. Dit rcldt dàn "deel 3".
l{e sillen LarEs deze ueg ook a1le Eupporters bedanken die er narèn op 25 alrgusttls,
ook de talrijke Epoisors die de baflon$rdstrijd nogetijk nàaktèn eD eenieder die,
v6r of echter de sche!íten, meslrelkte aao de !"ealisatie van dit Eebeurèn,

J, Samijn

De ,ruhbo-Run rljdt door Zu-ienkerke. LarEs de kant van
de weg slaan er talrijke gupporteEs.

9_



De 71,. .1,L .1.3" .- a ktie 1990
i.let ons gsat fet gocd, n!!k ll. §elgiË betaalt l5,T olider Oan rortg 1""",voor_de lrport- v8n _grcnd-stoffen .(ult : Indlcatoren v8n onze ekoionlér'ln
De St8nd88rd .rl /05/90) . De €rcndstofpllJzen ds]a. Jainer voo! de p!ódueenten,
Jr,ÍiE! voo! de Oclde tacÈldllnden. lGar zo zUn ru lrÍÍtaal de letten vEn
vrsag 

"h 
asrtod, de óogDa's v8n de vtlje narkt?coruDlc. lÈt ttf en de tíereld-

jö€!'rk passen drz! Ëttlrl ook toe. Dlt kost JaarllJks rschtstrceks tEt ,l,even
rlan 5m.Írm khderen, zegt l,rUCEF nB. len studl.e ln 12 landen. Jítne!. I,taa!
sctBjlden noeta betsald ,orden, de lot?matlonsle h8rÉet ÍDet floleren,
4ahdeelhouders rlllcír ilnst, llefst nexlrnaal. Nllt iElr d8n loglsch. Eó deze
loglca doet het goed dere dagen. 0p f0 nel ierd Íre 8er* voor Oóst-Europa op-
gerlcht In Psrljs. Drz? gel*raan g8at open op vmrraalde d8t de (bsteulopese
l8Íden h,rn plsÍrecondnle lnrullen vgor dr vrlla nalktccoíq{c. De veltcldlng
Is groot Eenoeg.: ó50. nllJard fr. Q cen nhlnr.nr van ttJd.rcrd -rteze bar* oige-.tÍirÍe!d. ó0 l8rÉen hebben getekend.. Het rllgeelrel!.

Politieke aktie
In 1970 ve$ond Belglë er zlch toe J8alluks 0,71 van hrt Bt€ te bestedeó
aan ont*lkkellngssamenÍ{erklng.
Be]glë ls hlerln voor 150 nllJard f!. tekort gcschotcn.
0n zo.lets blJeen te harken, noeten ílJ l0 eelr en ll.ll.ll.-8ktle voclcn.
Be]glë k8n tÀ dcze benarde tlJden dat geld nlct olssen, ,eggcn oÈe nlnlsters.
l'laar Belglë (het l0 nilloen Ír}íonrls) beschlkt over rcn cvcngÍroot lt*cnen
als hee] zuart Afrlks (rÉt 450 nllloen lnxotrs). Leg naa! ult.
}JlJ noemen dlt poutleke ortJll. De 25 ll.II.ll.-ektles hebbcn geen vcllengde
gekregen ln het ovelheldsbeleld. De steulge beLoftes van de lsat§te Jalen
ralen leugens.

Àö, u nerkt het, Lk gool het hlrt. sUsnaal op 
"en 

hoopJ!. EcqErlsten zulleh
dlt pmflettslre halva r88!hedÉí noerËn. llBa! 81s lk rEkker íotd rtt ren
rreeiplaatle, u aanoeboden doo! EvIANi (hoe kan eerl vrrstarÉlg ERT Journallst
zolets dooi ztjn kea.l ktljE!íl) rn iEt het berlcht dst ln het hdlevend Oost-
Berlljn nu opnieur tsbeksiaklaËs tegclltcn :lJo, den voel lk olJ geroepen oo
tc.t strljde te trekken. Oe logtc! vm de vrlJc i8r*t ls ultgegroeld tot len ..
r8anzln,-dle re zllf na,,ieltjÈs nog nrlkÉ|. ln ]tt daÍËsbl8d, d8t lk onder nlJn
ktsdvelÍetjes hou' iorden 18! van óc 260 blàdzlj&n gcbryf!! ottr vrqJren schoon-
hetdsproduÉten aaÀ te snrrtn (ysn dagcrèoes tot-3nL1:callloltls-douchès).
ItledàBgs, oa8t rs8rulnntg. Eén kí8r[ van bl2 2t6 roldt den ultgËsp8ard voor.
de foto-vàn len schrclàrd-derde ilralÈklnd nat onder acír trkenlÍlr|(,mer cn de
trkst 'ttllt u nlrt hlpm ?r. tk stop' hqt blld ls op. IlJn ltgetnls nht.

- D. 11.11.11.-rktl. beucrtt ook dlt J..r dB polltI.k. v.!t.qlnuootdl-
gsrr olt 2.6a v.l. ballvln ntla alla p.rtlJvoolrltt.r!

- UIJ ln Zul.nkrak! slchtrn lntu!!!n nl.t .13 UtJ DOEÍ{ opNltw 100 í
NEE !]ET EEI{ INZEÍ DtE ELX ]AAi t SÍI:GEIJDE LIJI{ GAAT. PNOTTCIAÏ !

- t{8. Al,ltn dtr (v.rdrt) a.chtttr..k! slll.n n.rylatan n.t onr! 't1.11.
l'1.-.ktl., eoadln vrl.nd.llJk ultg.nodlgd op ..n tttrtbt Jttnkon. t ,
l,,oon!d.g d. 24! oktob.s 1990 ln h.t rportkoDpl.r t. lllrtklsk..
t3l. 4i.48.78.

1l .l t.l'l . - .ktlrkotiltt! Zullnk.atè
tl-Íh. VAN DILLET L. VAIIDERBEl(E' 8. DE JorlcHE

!r. vAr{ L00cxf,, G. KltlloÍ
tl. CUYPERST Sshlpon vln ontvlkk.llnglllhenl,erklng

40.



T§LV ÀFDELTNG NIEIJTI}ÍIIIISIER

Het Éaatselljk bestuur ÍÉt lir*8 rrijlen E.g. De P.lrcq
(overleder\ op 2 aeÉenbèr 1990) en in het hj&en vd-
zit6ter Nicole Orlnten5-DeplàrEke.

DERDE I,EEFIIJD IN .DE SCIIII]RE, : EEI G@T SltrCES

CtÈer qrote Èet.rEsteUir€ vo(d op rDei.rd4odnitldag t1 Í]i JI. e.n btjèèr*drst voor
de derde l.eefLijd plaàts jrr te lleetkerkè. Dlt fccst hÈld geolganiseerd
dó! Po1 De Scheppér, uj.tbater vàn "Dè Scàuu!e". lret dit iDittàtief trou Pol dè
Go-pluasers ult de vica deelEe.ncenten vàn cLot-zulcr*erke de gekg€drcta bÍcden
ke rl-§ te hàken iËt ?ijn atciibekerde zaàI. NaqeDoeg àllè 60-plua8ers uit Zuienkèrke,
leetkerke, Houtave en Nieut ÍuDster zijo op ate uitDodigirE !rE€ga&; c! §rtcn
!2{ ar$rezigeD.

Dè Drrdatd€ r+erd irqezet ÍËt een lijkel,ijk gevolde toffiètlteJ,. D..rnà volgÈe èen
gràtj.s tqÍÈolà, taaarjr iedereeÍr rct eeo prijs rrerd bèatacht. Tenalottè r.e!d de cíidste
nlaD en de airdate vlout, van hèt gezclschap Eèvraagd de datls in te zetteD. Èr zo xas
hrt ltàrtseiD gqevelr voor eeD paa! uurtjes gezellig óangèn jn hèt afcèrvol kader vàn

EVEMJES T,À&EN

Crè8ptrèk tus8eD eeD lecttter eD een srouiJ :
- lioe rÉet Je dat je nan drorÈen sès ?
- Blj gàÍ de blo€rie,r vao het taÉjt eater

Op de Grote Uarkt té Blugge Etaat Àoge! àdlterovc! naàr de lucàt te fi8en. Een
nieuEqièrige ddÍÉ kcfit nàast helll staàn en kíJkt ook aaar boven. Zij ziet eventjel
nlks (zèl,fs geeD t,FO), §àalop Roger z€gt : "t ebt u ook Gèn bLoèdÍÉtE, nldalrl ?"

,k/



@X.{EENIEàRBEIDER ÀIME ÍJILLE OP PINSIOB^-

I

Sedelt lil sèptrrÍÈer jl. 16 Àlne Il11è, .lbeider bU ..lré EeíÈeDte
zuj.enkerke, nEt Fnsioei. Hj,j bègoo ziJn $erk voor de g€íEente
op.l febiuari 19?8, Nà de geíÈenterààd vai 27 6èptaíÈèr rrerd
ÀfiÉ EerÉn net zljn vrorrl{ litaria door de ganse gsÍÉeDteraàd geltu,ld&d
(ÀiltÉ 2ièt u zittend els derde persoon begiDDeld vanef lit*s).

RI,I}IE BELÀNGSIELLING VOA ïIELRhESTRIJD

Q z6dag 23 septeírÈèr jl. organÈeerde de sp@tlaàd oet rÉdè$elkirlg vaD hèt Eq€stk Í!ite:
voor de eerste naaL èell rielèn Edstli)il voor vlije liefbelÈ€r8 VIB eÍl allc *ielèr-
toèri-6ten. Tèven5 t erd een lredstrlJd qehcrrilen voo! de Í&loers vaD 6oot-ZuieDkerke
over cen afrtarÉ v8n 19 kn. Niettegenstaarde tet sledttè rrÈer k iJten 9@r dezè laatste
cetegorie
2{ rehners
aan de
ltàrt (z1e
dè foto
hierneast ) ,
Íàarvàn
er 21 het
èlrde
hàalden.

/?.



De ggieenteraad uès ook vertegenrroordigd en àit door schepen cu!?ers en raadsl,id
Vànbe-sieD. Een Foficiàt ean de heer FirrÍlin Va, Depitte die als oudste aieelnenlei
aan'de Etalt kHam. op te rErken viel det g€en enkele dane tÉt saaqd€ oo ÀaD de stàlt
te verschl]nen. Hopelijk zijn ze volgerÈ jàar r,e1 van de Pàrtij.
Enlele Zuj.enkerkse kl.epPers vorden de 19 kÍn te ee)'nÍg en HedijverdeD bij de categorie À
L?ar 76 kn dieÍde gereden te i'orden. Dit pà.ren Urbàtn lletrrinck, llartj.n Nachtegaele,
Hans Van Nieuuenhuyse en Rrk Vàn Eenoo.

Dit zijn de èer6te tien bij de reeks zuier*erkenaars : .l) Vai thoulhout Johan,
2) Eírin vercruysse, 3) gric GaldÍr. rl) ïerner verleye, 5) kdré tliue,
6) Peter Ghyselincks, ?) Petèr verhelst, 8) Koen Linskeis, 9) Paut D'Aotdt èn
1.0 ) Dlrk verslEk.

Dè uíhDàar

De rr.irltÀa!
léukerans.

De ïiDnaar
IltlDerseel.

De eerste dlie bij de loka1e lcDÍrerB rrien lEt dè elepejr ran
spolt Her)ri Cul/pers en de vooÉrltter vaD de Strn-trààd ÀfaiD De Vlieqhe.

in c.àtegorlc À (van 15 tot ,!O jrar) rÈt 29 deelnem€a5 ses §dlIry Àntllony,

in càt€golie I (van {0 tot {9 jaar) lEt 32 itèeLl.rÍÉr6 sàE ireen-Pierré

1n categolie c (va; {9 tot 55 jaà!) !Èt 20 deelrsÍÉEs Has F!àncois van

VOEItsÀL

Op het terretn te lleetkèrke i.6 de voetbalco.pétj.tie op 8 Eeptàtber Jf. rreer vàn stàrt
gegaan. Bij het arbeidersvoetbal 6pèelt thÀrs FC SàeftirEe (voorbèen FC Vj.erreSe)
en bÍj het bÉdrijfsvoetbàt speelt AC ItaEsport De Rese (v@!heo St. Patrickcars
en rc férÍrpo).

Na de dlalnage is het plein r€ads vrèl vèrbèterd, Bir[rErkort, bij vèel rÉgen, boopt
het ge{ÍEentebestuur het terrein oFierr, goéd te krijgen. Én diDE is ze*er , deze ïintei
kqit hèt terlein niet heer orÉer yater.
BiJ voornoeÍÍde ploegèn spelen er verBchillerde j,n onels van onzè EerÉeDte. Àrdere
spelers uit Zuiet*et"ke bleveo bij h[E: vertlEindalè ploeg, o.à. petei Vercàeist en

4s'



M. Halènqier bij D. Blankenberge en Stonr€ bij Cerkel BruqEe. ScÍÍmige sPelers
ioclrià Écnter Éun qeluk bij én ardere ptoeg, o'a. Dirk clype:s glrE van D' 8ru?9e
Daar Gistet, F. verbulgh vàn D. BLankenberge nÀa.r Jlalbeke en christoÈe De V]Íeghere
naÀr Sv Blankenberge,

Ààn à-llen vee] iDzet, ge1uk, Íèjnig kl'etsuren en vooraf ee, slortieÍ jaar !

tt. crlyPrs
SclÉFen vaD Sport

CF de l] juLi-ina'athcn va,] Kortrijk naar Bn4ge uas onzt gsneente verteqelrw@rdlgd door
cilbert xirdt. Bij de categorie voor + 50 iaar eirdiEde Gilbèrt oP e€n eervolle
delde plaats. ttij Li€p e! zijn beste tiil : 3 r.Il! èD 2 nÍnÈten.

Herteltjk proficiat, Gilbèrt ! zoals de irijn, verbetert Gi.lbèË van jaar tot jaar'

UITZOI.IDFLÍJKE PRI.ÍIÀIIE

sIRÀlENrOP @§IxÀilp

SPEL ZOIDER @ENA{ IE UIDDTUGRiG

Ete voLtedr.ge Zuienkerkse p1c€g voor de start ílet coa'h tleffl cUPers en de

orj,girreelste ioker.

In op*'àchtirE vàn de doortocht van de 11 Jllinaratlron, xas er in oostj<alP die deg een
atr.ioloop voor oporUa.. bestrrren eD politici. Schepe, tleÈ1 GryFr6 Yè9 e! dè
errige die ànze gsÉeDte vertegen$ooldigde. à15 stjàrige eidjgAe hij trog 265§te op
3{O-d€llnsrers à uas 12de oP 23 politici. NageDocE zorder tla!ÉnE hàd onze acàepen
Elechts #n b€doelilg ! "nEeden ejl aàr*dÍÉn" i Proficiat !

On het ave!€oed te doen alE de voorgaatde Ja!€n rcest de Plo€g vaD Zuie!*erke oFieu^'
rdralen in het "Spèt Zonaer Glenzèn" te Uiddelkelke. Dat Írirt coàch H, Cr.tlpets Ínaà,'

à.I tc aoed. Echierr d6r al]erfei distàtdigheden noè.3t hij zijD Èoèg zodànig àante]

tq.



BROOD EN BANX.ETBAKKERI'

KEERSEBILCK M.
DORPSPLETN 4 DUDZELE . TEL. O50/59,9i-88
rncn bcsrelt Àan huis

Bouwo[dertletíing

J. LUCKER
BiezeLsÈaat a - 8{II MeelkeÍke

Tet. 32 09 69

I'JÍ EUWBOUW

VER BCUW] NG E N

DÀKI,íERKEN

RESTAURÀTIES

3 LIERMAN
HOUT . MIXTE HOUÍ/ALUMINIUM. PVC

WEFKPLAATSEN EN BUBEEL :

DoÍpweg 30 - 32

A4I1 MEETKERKE.ZTJIENKEBKE

Telefoon (A5O) 3'! 49 44

&mrcr
F. Desoete

mestkuikens met
gxtra brede
bors te n
te koop vanaf
4 weken

Ooslendesteenwes 75
6íli Holtàle-ZlienkeÍke
5; 050,31.94.83

Iedere 3 D.anden q1alB veÍspreid
in alle bussen van cÍoot'Zuienl€rke

"IIET POLDERI(RÀNTJE'
mel al hel nj€uws dal U aaDb€lanqí!

lnloÍmali€ ove! en uil G@l.ZuienkerL€
@nracradres:'HET POLDERKBÀIÍTJE"

Xerkírall 17, 8tl I Zuienterke
T?L 05ryi1.13.§5

ÀLGE!{ENE VOEDING
KÀÀS, CHÀRCUTERIE
GROENAEN, FRUIT.
BAOOD EN GEBÀK
KRÀNTEN EN TIJDSCHRIETEN
ALGEMENE HUISIIOUDÀRTIKELEN
SCIIOOLGERIEP EN IiENSKÀÀRTEN
GEBOORTEGESCHENKEN
SPEELGOED

OFFICIEEL LOTTO VÀLIDERINGSCENTRUIi
validering vrijdag tot 12 u.

DEPOT QUICK SHOP
voor 9u. gebràcht is de
volgende mo.gen k1ààr

I
7D^rtrr.J



BVBA CORN. VAN LOOCKE
BARON RUZETTELAAN 172

832O BR UGGE

TEL : o5O,/35.70.70

0nze vertegenwoordiger te

- Vloelbarè brandstoffen i màzout,
d iesel , benzlne

- Ol iën en vetten
- Hou tbe scherm i n9 s produk t e n

ZUIENKERKE : Ci lbert PROVOOST
Àsses trèèt 4
"tEL . O5O/41.39.92

§i)\l

EAES
(LAI{TENOIENST OO§TENOE

Sladhuis, ? veídrëping
84OO OOSÍENDE
Tel (059)80.33.01

§Tnl(Jtt[ltr0fDUsti

Beter
met de bank

van hier.

Hieí leven en weÍken
Heí groeren. opgíoe en, bolwen aan de toekornsl
omdal hreÍ nog toekomsl rs

Mel een steíke bank dre hieÍ haaÍ woílels he€í
Mel een gíootbank dre hreÍ met u
vdn el\ obslàlél een areuwe ove.wrnnrrg mààl r

Mel de KÍedrelbànL de bankvan hieí.

De Lekkerbek
Rudy öemeulemeestcr

Driltweg l0-8411 llenduine - De Haan- (050) 41 12 18

Restauranl gans het jaar.open.
Specialiteit van kreefr en vis.

Tijdeís de 
"intcr 

g.sloi€n op wcnsdagalord.n donderdlg.
Rernaric rerensr.

B.V.B.A. AannemersbedriiÍ
RONNY DEMEULEMEESTEB

cto.d. en *egeniswe"l,en
Al biàak..n t iolètineswerkè^

Aanteggèh vàn optin6, pa'liin9s eD ,érassen in ràs§èièn.
legets, óellen, platines, bèlonkèie^, hoz.iài...

Leveten van aàneu it gsgto^d, zand en tèélaà.d.
Leveten en plaetséh v.i cilenes en seplielíÍanks

Oosrc^dse.t.èhw.9 7l
A'II ZUIENKEBXE.HOU'IAVE

BTW 423 21! 661
i.r. (050) 3157'r3

Mobrloíooh (Ol7) 70 OO aO



haà1. vertirÍfieren dat hij enkel Dog hooPte oP een erePlaats' De Ploeg bèstolÉ uit .
Rofialn vàn BeUe, Fitip Brouckàert, Pàul ÀDseewr, L€sly hrft)tnck, Edith
Dekeyzer, ÀrË!é t{j.ue. Yvan y$cckaert. sylvie en Ifse líi11e en Kristien Croes.

De Zuienkerkse ploeg deed het toch ncg voortleffelijk eD leqde beslag op een eervolle
3de plaats, nà ó.c.M,tl. t.idelkerke en Costka,tp, tnà:rr v@l Di-ksmuide, )liitrielkerke II en
Bilzen. f,ie prijs van de origineelste joker LE!'d toeqekerÉ aaD Zuiènkerke (zi.e
foto op vor&e blàdziiie). Dit ues een rrert vàD NàdrDe versi.nneD.

àLfe 6pe1ers van de zuienker)Ge pLoeq hebben zÍch ccbter tot hèt ulterste irBezet,
ríaarv@r oprechte dànk van hun coach HenÍi cuyPels. Jamle! g€nq had de ploeq een
paai kee! pech, a)ders hàiUien ze zeker hoqeE geëirËigd. llaa! j8, het 15 eD bujft èen
6Pe1.

OD]àrgs velFrlverde bakke! Kor Desure uit belrGrij "BeUa Vi'sta'. in de PrarEh.rÍrnelaan
te Blàr*èrÈerge ir de Dènege "àlet Vegevuu!".te Zlrienkerke het rrereld-rec.,ral : bakken
yan de .].àIlgste tàart.
tiet was de bedoelirE van dleze bakker oo aàmeD iEt ziin vEièrd Jef PoFPeUe! - die
dèze z<rner do|lr",eg op ]let ide. k aÍÉn - in het "§rire.sbook of Records' te kooen net
de làigste taart. Het vorige offlciële record stàat op I kn 130 n. De tààrt van bakker
DeEule eas een Etuk làDger : I lsn 659,52 ln. Daarvoor bad hlj Dodig : een Ploeg vàn
20 bàkkers, 37.000 eieren, 2 ton botet, I.{00 l(9, specj'ale blen en 100 kg suiker.
De Frcd\rkten $erden gratjs door verschiLlerde apoÍlscs geschonkelt.

De teart &erd doo! br.rqdEe6ter Gerard D,e vlieghere, hooÉdveLdwschter JcËl DecIoedt,
schepen Henri Cur?els en Patrick Van Den Ponteyne (vàn de teaànisdle aienst) oEggEten,
,aarnà er hiervan een Pv is oFgemaàkt aie doolgestuutd eeld Daar de veràntiDoldelijke
AieDsten.

Dààr'de aktie crnzeggens bij zijn uitvoeritE reeds een nul.oF!àtie 9as, zaJ' de wirlst
die verbordei i.s aen de nog verkochte steurikaarten verdeeld ttordeo o!Ëer de Plaat§elÍjkè
volleybafcl.lb l,tehori en een EtudentèDclub iD Gent.

ZUI!}IKRIG BEZ]T T{EREIDRF,CTRD

De largste taart loopt a15 een 91ie!'t Aoor de ZuienkèEkse wejde.
1.659,52 i€ter i.6 teeds èèn flir*e u-atdel.il4, on op te iEteÍ! en een
gloot stuk oín op tè eten.



BOLDIRSHOPPIKKMS

Iller volqt wat jnfornàtie over ale vogelpj.kborÉ vaD café rt Bollershof.
ttet lokaÀI is dur càÍé 't Botdrshof bij GEorges Ncë en l,lalleen Bloeckaert, ferkstraat 13
te 83?7 Zuienkerke.

Iedère derde zaterdag van de naard i-s er een vogelpikpd'ijskàrnp, zijrde :
20 oktober 1990, J,7 noveíÍ1ber L990, J.5 decenber 1990, 19 jaDueri 1991, 16 februa.ri 199I,
16 neert 1991 en 20 àpril 1991.

Het alEeíEen regJ,e|n€,'rt is a1s volgt :
1) Ícdereen tnag deelnellÈn aan de prijskanpen en de haldicap, lÍÉt uitz.oÍderijB vèr

diegeDeD die i-rrge.schreven zijn bij de Belgische VogelpikborË, d.it crn de gezelligheid
te bÉhcndèn-

2) De FÉj.jskaripeD begirhen Eti.É Grn 20 uur.
3) llannen èn vrou*en sFeLen Diet sarÍen.

En dit is het reglenent der prijskàrnpen :
l) íen speelt drj.e pàrtjjèn en bégint van 501. íen rrerpt uit BEt een dubbel of net

de roos.
2) De vijuaar gààt over Daar de volgerde rorde.
3) Iedere irgesdrrèvene voor de prijEkamp krijgt I Flrlt (deeb€íÍÉlapDt). Iedere

geronnen rorÉe lèvelt 2 p.n ten op.
{) Van zodra nen de eerste rorÉe sj-Àt, heeft ÍEn reeds Frj,j§.
5) Àriten de prijskarnpn kan ÍÉn ook op het b]àd (hàrdicap) rpeleo.
6) Op het eirÉe vàn het spÉeljtsàr ontv gt de kallPioeD, 2de en 3de biJ dè heren, àlsók

de kanpj.oenè bij de qrouicen een trofee.
7) Het lidgel.d voo! eein gans jaa.r bed.raagt 150 frar*.
8) l{en kàn inschlijven a16 spelerd Iid en dit ncg tot 17 novsiber 1990. Niet apetelde

leden fiogeD het garse jear irlscbrijven.
9) flet inschlijvirgsgeld voor de pEijskampen bedràagt 100 fraDk.
Dls àIs je van vogelpikken horrdt, kon den gerust èens largs.

DÀNSrrSSEr BtJ VÀKÀlrlIlGlÍOE@tS

eell eerste- en tt eedejaèrs kulErrs d rslegsen rroldt door VakantiègeDoegens Zuienkerke
iigericht in ltet apoitcentrun vaD iteetkerke, telkèDs ori 19u30 op de volgerde vrijdegeD :
9, 23 en 30 novsnber èn 1, L4, 2l eD 28 dec€rnber. De juiste datà v@r jenuari èn
tebruari ÍEt nog worden vastgesteld.
De kostprj.j6 1s 1.200 f!. voor § Ie.EBen.

U kan zlcb inschrijven biJ : Àlfons Decloedt. tel : 41.26.89 of bi.j
Íarie ftÉrèse vàD Dille, tel 32.00.72.

EVEIVIJES INClIEN

net qtrE op edrool ovea de bloedsdtÈ@p.
- Kijk eeis I zegt de oÍder$ljzer, waDDe,er !( @ itijn h@fd g. atlao, lo@t het bloed

naàr nijn hoofd cn nod ik helcmàal rood tu! triJn gezicht; §nepPen juUlè dat ?
De l.,iJderen knikkeír beírijpeDd JÀ,
- Goed I gaat de orÉerxijzè! v€rdeE. Íaar tnr lou ik @k $èl aèDs rllletr tÈtÈn tÍaararn

het bloed Dtet naar DiJD lroeteír atr@nt, sànncèr ik ge$oon overeljd ata ?
- llel,, neneer, ànttdooldt rr een trii rEn Large ati,Ite, lk der* dlt het is a[det rnd

voeten nlet feeg Zijn.
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activtbirenkrletdcr
- zopdaq 14 oktober : het zesde ping porE-tornooi irgericht aloor f.T.C, PolderpaLet voor

niet-aargesloteDen in de g€rÍÉentelijke apdthal,, Nielrre steen$eg
te Zuienkerke. Er zijn talrijke ÍEoi.e Frj,jzer voorrien rEt o.a. de trofeeëh van de
lcedietbank. De j.DschrijvitEe') gebellren tèr plaatse van 14 uur tot 14u30.
Er zUn een 6-tal lcelcgeír rroorzien, qËerverdee.ld i-ll jdEeas àl 

'ÉlsJes 
jergd tot eD

ÍÉt 14 jàar, Jor€ens cÍr tÉisjes va'l t5 tot €!r Ét 20 JaÀr ètr !àturen èa rrrourren boveD
de 20 jaèr. De deeln-ne i,n de carkosten i,s vastgesteld op 50 fr,
De f.T.C. Polderpalet heeft de fiederrelklrE van het ZuieD*erkae ginEentebest\Àl!,
lGer iD.l,ichtirBà zijn te bekorED bij :
- Gilbelt Jonckheere, DLlLlèiolenstlaàt l, ari.er*erke, tel : {I.{1.35 ei bi.j
- ïiIIy Íarteis, Nieure steeiereg 37, Zui.èrd(èrke, teJ, r.4!,44.12.

- zàteldag 20 oktèer : de B.6.J.6. .Ídel.irrg ileetkerke richt een t rBepotsouper ir. Dj.t
gaat dcEr in hèt aFrtcentrun vaD lreetlrerke. De pEijs bedraagt

320 fraok, lnschriiveó kan bij het bestur van de B.c.J.c.

- ,ateldao !0 oktober : tra eèn afirezigheid van tl ee jaar i5 hij er ten{ 3 de grardioze
. atàrtàvord rE VakantiegeíroegeDs Zuier*erke. On 20 ulrr begint

cèn aFciaal j\ÈilerltFdoqrama te! gclègènfEid van het vUfjàrig bèstaan ltet :
- diàreeks "akti.vitèiten van de vtJf jaa! VakàntiGgèno€EensrÈlLinE ta Zuiènkerkè,
- "ttoger-làge!" íEt nEoie prijzen voor deelDerElg e,l Flbliek;
- kleurvedstrijd voor de kirÉeren:
- blocd en streekspecialiteiten.
Dus r aparuÉrq en a,ruserÉnt zijn lrèrzekerd I
De lcden van vakàntiegenoegens DogeD gràtL6 bfuDeo cn niet-lcdea betalen 50 fr. Fr
Flsoon net een haxi.rurÍ1 vaD 100 fràr* Fr gezin.

- ttijdaq 26 en zàterdaq 2? oktoÈer r in teestzaal. "Nieu!.e BIauHe Toren" is er de

v.!(. st.-pàtrickcàls. Jààrlijk§e grote kÀartfuE van vetbalcl'ub

- zordàq { novgpber : de Sportread van Zu.ier&erke licht voor de ,{ile r'eÀ1 cen baóiia-
toDtorDooi in. E! kuinen naxlllllr 16 pfegeD van 2 perroÍEn- aieèfnenen. }len fót'zicb vooraf j.n te schrijveD bij À]ain De VtieEÈre, Nie&re

Steenweg {2, zuienkerke, tel ! ,U,55.i12.
Voor de lottlekkirE de! reeksen Erderi de deèLtrnerE vereittigit. De trèkkirE zal
cÍ*ele dageD voor bet tomooi plaàtshelben.
Deelname ln de onkestelr l3 100 frank Fr Felsoon.
Ílèt tornooi besirt on 9 uur 'a norgens èn gaat d@! in de rp6tzaà1 vaD de gErÈentè-
achool vàn zuier*erke.

- vriidag 16 novaiber : vaÍia.f l9u3o in de càietarià van de gërÉeDtc-§clrool te ZuieÍtkerke
is er een rorsteir(aartltrg t.v.v. "cyclocttib À-Tèam Uitkerker'.

EiedeD en naIlillen ataàn op het i[ogramtÍÈ aa'l ate ateunirieg vàn 60 frank, Per
qe$ooDen parti.j klijgt nen èen l/2 kj.lo rrorat i!,r_ velder fu er ook Dog en grardioze
tanbola ,iet prachtige Erijzen,

- zaterdag 1 deceriber r I.LC. Pol.derpalèt ridrt èèn EÍrote harsèpeiDkaartfug j,n
t.v.v. de tafeltennisclub. }|et de deelnsÍÉkàarten ken ook

heegedaan lrorden voor de toiÈola, Ídt6 indièien van een strookJe gp voorhand.
De inleg i.s vàstgestel.d op 60 Írank en de start in de ZuieDkelkaè gdÉenteschool
i6 dn I9u30.

- zateldàg 15 decembèr l cín 20 uur wordt voor dè ade nàà]. èèn rporusrir ÍEeliaht door
de sFortrààd van Zuienkerke. Deze spoltkl.is gaet door in ale

aportzààl vàn de gdËenteschool van Zuienkerke en bèstaat uit enkete reèksen vlqèn
en èen Daar oral(tlsche Droeven.
voor deie sÈrtkwi.6 rpràt een beroep gedaan op aJ.1e verenigiigen. Iedere vererliging
keD per pLeg { leden àfvaaldiEen. E! rrtoEeD ne€der p]oegeD per vefenigj,rg gevoEtË
sorden.
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Er zijn nooie geldprijzen te rinnen die ten goedè kuffien kcrEn voor de kÀs van
ue vereniging.
supporters zijn eveneens relkc.n.
voor !Éer inLi.chtingen krart u terecht bij :
- ÀIÈin De Vlieghe, Nieure Stèenr.eg 42, Zuienkerke, tel :/01.55.42 cn bij
- Franky Coethà1s. líeetkerktstràat 6, zui,er*erke, tel I ,11'81.8?.

llbt 2ove! deze aktlvitèitenkàIerde!. Ur aktlviteitan toldèn vecvàcht voor
I DECE}IEER 1990. Í{ij Fibliceren het eÀrIS I

I,€I.DIN6SKÀÀRT

Het g,ebeurt tnaar aJ. te vaak dat er iets defekt of bescbtdlgd 18, Or d1t oP cèn iètrrat
vl,lEgèrè nanier op te lossen, È hier de rldiJEskàrrt. I(ortqn : 9àtllltE! bj.j u in de
qntrèk ietr beechadigd of defekt iÉ, knj,p da'l tEt orderaturile uit, url hèt óuideuik
Gn voltcdig in en stuur het op nàa! het gcncèntabestuur, lctkatraàt l? ts 837?
Zu&akerke. voor alriÍgeÍde gevall.èn kan u @k Èell,èn nààa da trchnl§clÉ dienat oP
hat ru.!ÍÍnèr AL..75.77 èn Ait vàn I uu! tot 12 urrr èn vàIr 13 uJr tot 16u30.
tlogcn ulj u ook vrageo cll bij de rElöng van èen d.fcktè v.rlidttlrE, da Jui.te Èaat§
CuiitatÍJk tG qischrijven. Dar* biJ eoorbaat I

0 rÈgdek be3ó.digd 0 qdèrhord ÈlDtrocrt gcr.eÉt
0 oFnbare verlichtirE defèkt : Éaats : .................
0 riolen vergtopt 0 ruinÉn gràdrtett
0 vgetpàden herstelLèn 0 !|uaku5!àtten
0.,...............
NÀÀr :
ÀDRES
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H A N D5 L IN.

zaaizaden, plantgoed,
bl oembo l len;
mest- en s proe i s tof fen;
potgrond en turf;
broelkassen, serrès, tunnels i
dlverse tu l ngerèed schappe n;

grasmachlnes, zltmaalers,
tuinfrezen, mo èocul toren,
bosmaalers, k ettl ngzagen;

dliinlk rnnr«tnlternrs
Blankenbergse steenweg 31

8411 ZUl EN KERKE

TEL I O5O/41.42.63

barbecues trwEBERi'

een gàns gàmma tu I nmeubel en;

tuinspelen: schommels, g l i. jbanan t
hàngmatten, basketbal l t
badminton, trampollne' goal;

l adders "soLIDE" (met garantie);
elgen constructles op àanvràèg;
land- en tu l nbouwtrak tore n
+ materialen.

EIGEN NÀVERKOOPDIENST

Een Miele koopt u vooriaren,

rlaar kunt u dris beter '

even rustrg over praten,

MIELÈ SPECIÀÀLZÀÀT(

brugge steenueg 55
83rO Blankenbètge
o50.4l.ll.o5

IlfieI'e
Er is geen betere

- tecnischè d ienst
-oriqinere ondèrdelen

§z eric von renterghem

Nieuwe steenweg 17,

b inn enhu iso rchitect

84il Zuienkerke Tel. 050/41 67 l7

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

en qrondNerken

siergri nt

T.t {O5O} a1 28 82
Nierw. srèenwëg 114 a{11 zutENXEaxE
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A}DI]HOEVE TER DOEST

met de
MONUMENTALE SCHWR
uit de XIIIe eeuw
iets enigs in Europa

Domein
Terras &.zalen
Parking

Specialiteit van alle zeevÍuchten
en rivrervis.

Het bekend ribstuk "Ter Doest"
op houtvuur.

Speciale bereidingen van paling,

'{,#\
'{t f'l,i I

nt1(

LISSEWEGE
Ter Doeststraat 4
8380 Brugge
0s0/54 40 82

Wuf,

"Wtv ffiursf "
lules Dendooven en Zonen


