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Garage AUTOSTOP
Willy Rotsaert

Oostende Steenweg 74

8224 Houtove - Zuienkerke
Telefoon (050) 31 36 78

- Verkoop von nieuwe wogens - Alle merken

- Verkoop von tweedehondse wogens, eerste keus

- Aonkoop recente wogens oon de hoogste priis

- Herstel en Corrosserie

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

a_[0[TLALS "
ZelÍs in deze dure tiid is bouwen tegen een oonvoordbore priis nog
mogeliik. We hebben een goed bestudeerde bouwmethode die de
mogeliikheid geeft om de priis te drukken.

Andere voordelen :

_ VOORAF BËPAALDE VASTE PàIJS
_ VASTE BOUWTIJD
_ ONDEAHANDELEN MET EEN DESKUNDIG ONTWERPER EN ÏECHNICUS

- VAKBEKWAME AANNEMER EN ONDERAANNEMERS OIE KWALITEIT iIASTREVEN

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



Nieuwe Sleenweg 38

8372 ZUIENKERKE

DAlrES.,. wllt U uw m.n nog meer bèhagen

COIFFURE ANNIE
ZOBGÍ VOOR EEN SIERLIJK KAPSEL

Emiel VAN RENTERGHEM
en Zoon

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

_ RIJWIELEN EN TOEBEHOORTEN

_ ALLE LOOD. EN ZINKWERKEN

_ SANITAIR. EN KEUKENINSTALLATIES

- VERDELER VAN SHELLGAS IN FLESSEN

_. GASTANKS . VEBWARMING MET GAS

_ ELEKTRISCHE INSTALLATIES

_ TIUISHOUOTOESTELLEN

Té1. (050) 41 35 88

PABFTIMERIE . GESCHENKABTIKELÉN

CHAMPAGNE René KINT-OGEL
{ FRANKRIJK )

RëchlstÍeeke lnvoeÍ BLANC DE BLANC

BÍut, Sec, Deml-Sec

en Coleau Champenols

TeleÍoon (050) 31 08 91 - 41 49 61

ffinnrrrsENKAS
ALLE GELDZAKEN VOOR GEZIN EN BEROEP

SPAARBOEKJES
BOUWSPAREN: VOORDELIG KREDIET

TEBMIJNBELEGGINGEN : OP NAAM OF AAN TOONDER

GIRO-REKENINGEN : EUROCHEOUES - EURO'HEQUEKAART -
AUTOMATISCHE LOONOVERSCHRIJVIIIGEN. ENZ,

KREDIETEN: LANDBOUW - BEROEP . HUISV;STINGSKBEDIET

INSCHBIJV NG OPENBABE UITGIFTEN

NATIONALE LOTEBIJ

BtJ BAIFFEISEI.rKAS SPAREN _ GOEDKOOP KREDIET VERGAREN !

Mevr, Denise De Cuyper - Vermeire
KERKSTRAAT 422, 8370 Ujlkerke BLANKENBERGE

NIEUWE STEENWEG 47, 8372 ZUIENKERKE . TEI, 414182

Dhr Gerord Loukens - Bode
BRUGSE STEENWEG 29, 82!4 HOUTAVE - 1e1.412282

Dhr Hermon Clorysse
AKADEMIESTRAAT 11'13, SOOD BRUGGE . TEI. 337099

AUTOI\,4ATISCHE BETAL]NGEN

. AFBETALINGSKREDIET



Eén ad,es: I Kopsolon ,, S I M O N N E ,,

Drukkerii - Boekbinderii
DOBPWEG I3

VANDENDRIESSCHE I soor i.IEEïKERKE

P.V.B.A. I Ltetoon : 31 61 66

KARDINAAL MEBCIEBSTRAAT 15 I- I * MODEBNI SNIT
8000 BRUGGE I _ _.."-....__* PEHITIANENTE
Tereíoon (050)332837 | * warencorr Voor iong ën

* BBUSHING

* KLEUBING

KOOP UW KOLEN en MAZOUÍ B.P.

GRANEN . VEEVOEDEBS. MESTSTOFFEN

BIJ

VAN DE RYSE Prudent

Nieuwe Sleenweg 3A - 8372 ZiTIENKERKE

Tel. (050) 4'l 35 88

STEEDS TOT t]W DIENST

I Schoonheidsp.odukt€n JADE

REUKWAREN

TOILETARTIKELEN

Antoon Van Vooren-Stroo
eEB] . \,ERZEI(ERII{GSI(AI{TOC,R

 ?)
íl'

7t
-

VERZEKERT PÀft8-
ASSURANTIE VAN DE BELGISCHE BOERENBOND

Cathilleweg 63, 8223 Stalhill
Tel. (O5Ol 8123 61

e (Jahheke)



Sporen en Lenen Tonk
A V lA Benzine
AAN VOORDELIGE PRIJZEN

EN KORÍINGZEGELS

bii

FIGEBEL

Uw ogentschop:

Mw STORME-DEMEULEMEESTER

J.P, POLLET-VERLINDEN
BLANKENBERGSESTEENWEG 98
SOOO ARUGGE

KAPELLESTBAAT 12

8224 zUIENKERKE (Houtave)

Tel. (050) 31 58 53

Koop hier ook

u$, VERSE GROENTEN

ën FBUIT

DANCING
,,KAREKIET"

Meetkerke

Bor
upstoirs

ZAAL VOOR HUWELIJKEN
EN FEESTEN

ZAAL en MUZIEK GRATIS

VOOR EEN GEZELLIG
SAMENZIJN

VOOR EEN AANGENAME
avoilD

IEDEFE DAG OPEN VANAF 20 UIJR
(dinsdag gesloten )

TEL. (050) 31 83 55

GHEL
HAEG

EYNS.
EBAERT

Weststroot 67
8370 Blonkenberge
Tel. (0s0) 41 2014

VOOR UW BLOEMEN

EN KRANSEN

IN VOLLE VERTROUWEN

LID VAN FLEUROP

OPEN HET GANSE JAAR



ED I TOii IAA L

Dit is dus het tvieede polC.rkrantje van de jaren tachtig"
Terze.l fdertljd is het ook cen lent-À-editie, daar we dit
jaar c.'n beetje .jc seizoenen \ro1gen, Is dit numrner wat
laat van de pers lekomen, dan korït Cit omdat we gewacht

hebben tot de :,cir er was. I\la en i.triestige rnaand maart
gaan r, É: blijkbear beter tegemoet en iedereen ziet er nu

a1 iets cpqewekte). ui! met.ri: zonniger weer. We durven
niet varondersti..1en dat dit iets Le naken heeft met cle

vaI vàn de regering" Want eeí regeringscrisis is we1

het laatste wat ons land nodi,1 heeft in deze economisch
moe111l:e tI la
Binnenkcrt ku..?n de bloempje:r weer buitenkomen en ieder-
een zou zich mo,ten inspannen oi: zijn geve1, zijn voor-
of aclrtertuinl-j. zo fleuriq l:.oqÉrlijk te rnaken zodat hct
weer Irrettig vcrtoeven is in cnze -lorpjes" Daarom ook rlordt
er weer een bloenenverkoopaki:ie georganiseerd, r,raarover U

meer qi:revens j-n dit nummertj2 vindt.
ook zijn aI d,r aktiviteiten Cie aan ons doorgegeven :ijn
opgenonen ir: j.j l:tlender. I';:t ook .le speciale aanclacht
en een r"rarme aarl:=veling vaor ale t!/e..laagse voettocht
van ll ';rnkenbe)a.,a.,. Zeker dit jtlr ro.t iedereen_ meewènCe-
1en, darr de et: raehoofdplrats var. lraide dagen in Zuie.-
kerke .l.r1egen i: , De zaterCa, is a.. etappehoofdplaats
Nieu'..-unster ei: ile zondag ZLric:i.erk- ze1f" We kunnen nu

reeds i:.lede1ën C..t voor de bL.i.lc daqen zal geprobeerd
worden lr icts c ''re]Iigs varir ia., nakan. Iiaar vooraf zotl
iede!'.:,- n uit zij luie stoel rocten kcmen om samen aan ga-
zonde .ntsDanr:in9 te doen. Hi ra past het ook eventjes Ce

de sporai.i:aad de fcliciteren ;-: t zij:_, neer dan geslaagde
3dc uitgeve va,r de wandeltocht aoorheen Ce I'leetkerkse
Moercn .'aar li.+t 1"096 d..lner !rs d - benen oenonen he]lben"
Nog c\/rntjes ï.trmelden dat het ;--cldcrkrant je openstaat
voor '.r.lereen ,1ie denkt dat hij iets te vertelien heeft
riat de inwonerr van Zuienkerl... interesseert"

3e j aargang nr" 2

Dc Redaktie"



Ui.t eén toespraak van Séattle, oppèrhoofd van de stam der

Drvànisch-Índianen, gehoudén in h'r1- jaar 1855 te Washlngton,

ten overstaèn der Anorikaanse èL'.oriteiten"
,,Hèt zien van u$, steden doet pijn aan de ogen van dè rode man"

Er is geen pIaàts om uit te rustenr om het openspri.ngen van de

knoppen in h.t voorjaar te horèn of het geruis van de vlieqende

vo9e1s" Het lawaai schijnt al1een bestem'l om de oren pijn te

doen" De lucht is kostbaar voór de rode man, want alles deelt
dezetfde 1uc.t", de Ci-eren, de bocl!n, de mensen" De blanke man

heeft geen alndacht vl.or de lucht cie hij inademt" Ik 5aq

duizende rottende truffeLs in de prairie, achterqelaten door de

blanke man die ze neerschoot vanuit een rijCend tuig, en dan

benutten ze alfes. lrjat is de rnens zonder dieren ? A1s de dierén
weg zijn, zal de meas sterven aan .:en gevoel van eenzaamheid"

Wat gebeurt F.t de ..1ieren, gèbeurt sipoediq met de mens, wat er
gebeurt net de aarde, gebeurt met .le kinderen van de aarde"

BEVUTL UW LEGERSTEDE EN U ZÀL BEZI'IJKEN AAN UW EIGEN VUIL"

Waar is cie adelaar ? Verd\renen ! l{aarziin de buffels ? Verdwe-

nen ! l^/aar is het gtruikgewas ? Verdwenen l at betekent het
afscheid te nemen vin dit al1es ?

Het einde van hct 1e"/.n". " het l:,!jln van d. ondergang i

Wij hebben dit land li-ef qrant i: a:rc3 is onze moeder l"

Wanneer je icrnand ontiiaet die te no. is cr je-È1lmlach te
schenken, gecf hem cla:r onverwijlC Ce joul're"

Een paradij: ,oqel vlo.,g verloren . n de horizon: een z arte
vlek op rt loud der z. n.

Met gebroken vederslrg in d'ont1ók.,n jongen dag

De gloed der zon wer.j hoog rood, tc-rn vicl de vogel dood op den

hori zo n.

zeg niet van dees vc,le1: te trotsch,vas zijn reisr ueLliebt
zaL zí)^ nest nabij i jt paradijs" (Alb. )

In de grootste eenzaarnheid wordt z:1fa can rutteloe stem belang-
rijk. Een b] oenr :f.je puinhopen, ..n klapr.oos tussen a1 dat
grauw" (C. SchouvJ,:naars )



VERi(XEISOPVoEDING .... Í,lvi ISNooDZAKXI,IJK Vi,3R ,(ÍNri.LEN en ook VoOX OIIDIRS ! ! !

+++++++++++++++++ +++ +++++++++++++++++++++++++ ++++++ +++++++++++++++++

In ons land sterft:1og elke ?g een kind, ber,_!ren de leefti.j.i van 15 jaar' op
de !reg. Tw l1tig jor,. e mensen, beneclen de 10 j,:r, Lo!.ll dagelijks door verkee!§-
on6-Àvallen lichan.r ijrre verrl,c:-Cingen op, ,soms ..t 1e-.-.nsfan8e gevoLgen"
Bij kinderen tot , jarr zi n in ons land on-,veer 20 percent van de sterfgevallei
te v/íjten aan h t qedràg o! de weg.

ongeveer 1O miljoen lÈlgen bezitten bij ben.rdering I iiljoen auto's, , nilioen
bij de overheid g€l _nde fieisen en zoulat zer' onderdd-)izend bromfietsen en otors.
A1 die voertulgen .rjden ot het dichtste we-;-l1net t.r iíere1d" Befgië heeft
gemiddeld dri. kiir:neter we: per vierkento kil.ometer"
1n ons land gebeurt Benida.,r.l rlke ninuut . : Terkeersoneievali om de viif oinuten
te1len uij een gevcxde; on iret l-:iIf uur ï:ii een zwa rgewonde te betreuren en
elke dag íorden | ;ot 8 per:on n gedood .:r .1c r,Jeg"

De overheid, ver( -€tingen, oL:,i.rs, leerkrac!.:.r,.." zetten zich in on het aarltal
verkeersongevallen tc beperk.r- Ongevallen ri.nsen ,r. te voorkonen door voorfichti:
en opvoedi.n8 van de burgers. a paalde statisti,.ken vijzen erop dat 90 piocent
va, de ve?keersong.:aIIen t. :1jten zijn aail rens.lijke fouten, zoal.s onvíetend-
heid óf het onsoci,:i gedra; v:1n de lreggebruik r'"

De overheid zórgL t..ar onze veiligheid door :

1) Ínaatregelen die ,:t gedràg rlr de mens b.-:.rvloeden :

- vcor bepa.'.re voertui. n is een r-jJc,-j-js vc-jllicht,
- velkeersoli,i,. Cing is rplicht op de basisscl,,o1,
- de Snelheid '.vordt bi._-i.kt door v€rkí rstekirs,
- een aLcohol,.:tAevir.' verbiedt sons c r voeri_ig te beituren, enz...

2) ftaatregelen die í rr1 veil::'.r voertuig b.;. -- :

- zichtbare t -i-rling in de banden va. .foertult :n,
- technische ,ontrole '.n voeriui8€n ., ".anhar:gwagens I

- L,itte reflc.tors o! - . flets, enz" , ",
,) ma,tregeten di. :,,,t verke rmilíeu v.-figer t ken :

- het aan1.. t,n Ían f'.tspaCen, voetpaC r:, !rncLel- en uinkelstraten, speel-
pI( incn

- het schei. van h.:t snel en het tr: .À vcrh.i,rr
- praatp:,ten, -looibaxó vèrlichtingspal n, r.3ngriilsj .""
- !Íegmarkerirj, verk, rrstekens, verkeL:ilicht:: j ...

ongeveer 4J proccn: van al€ rkeerssfachtoff--rs zijr geen autobestuurdels of
autopassagier6. 7C ppocent'an de gedoie of 'ewonde voergangers zijn jonger dan
14 ja.rr of oud.r alar 65 j .... liindcren zijr :- de huidige vcrkeersdrukte de nees:
kwetsb, r( $eggcbruj ,Lrs"
De ouders zijn de ,1rstè ver..'.lvoordelijrr,-x .ocr d. -crkecrEopvoeding van hun
kinderen, Door o -:3ndighed.a .s het soms r.Cig dut Ce school de taak van de
ouders overneemt. : r sam"r,^.l:ing van de :rCérs en '. school helpt de kinderen
bij het verr,Jerven v r een go, jèdragspttroor als welEebruiker.



Mogelijkhed€n diè rechtstreeks of onrechirtreeks bijclrsgen tot de opvoeding
van het kind voor het verkeer :
1) ?ijdèns riranal€lingen en uitstapjes wor. t de aar:Cacht van het kind Bevestigdop dlngen die ze in h..: verkeer kunn€. ,,aarneoen.
2) Steeds óón ha.d vrij i,ruden voor het ki!.]. lret a.isthoudeÀ van de handv vcrsch:lft h(t kínd v-r::gheid en gibor6...i^e.id.
3) Zorgen voor hclgeklculde kledingstukker. BÍjna zes maanden lang gaan kinderbij duisternis naar :, rhool.
4) Àandacht voor verkeerde interpretatie.r van di_ ví.acode !!t

I{et zebrapad --erplicht op de aangedui plaats ct; rijbàan te dlrarsen, maar
deze verpfichting verschaft GXEN VOORRANG" Ooti bij groen licht is het
nodig links .n réchte tÉ kijken vooraleer over te stcken. Voorrang krijgje, doch neem je niet

5) 0p gereAelde tijdstinr).]] d( staat var.r.voertui€:en! ook van ale kinalé!-fíets, controferen.
6) Slagzinnerl bijbrenger" Pij niet l,.t roririef ,,. ]i,.t is glad!,.
7) Niet roepen 4aar kindrr'.1 aan cte overk:nt van .te }reg. De kinaleren vertrou_

wen op die uitnodiAin: i:s op ee4 tekc:i Cat di weg veilig kan lrorden over-
Bestoken. Ouders uacht. best hun kino op een ao straatkant waar de schoof_poort zich beríndt.

8) Beneden 8 jaar leten,,: let kind nooit .lleen in het verkeer.
- De bcgeleiCer van een ::ird is miniÍnuÍl 12 jrar.

9) Zorgen voor bazigheid, wnr,neer kinder.r r.fs passagier eeII lange tijd in eenauto verbf i j." .-",
10) Stippel de v,riligstc Í,.i. uit voor j. :tr]rd", ook aI is die niet de kortsré.De terug\reg i.i niet noo ..lke1ijk ilezelÍi c afs a heenweg.
__, I".k"n die,,í.e sanen: Jr de gevaarliikste pf1..tsen aan.11) De vrijdag i6 de Be. rlijkste dag uoo, .r,"rke..songeval1on door de

vermoeidheid vln de w(-gebruikers, het.,àoruit:,chl op vakantie en alegrote verkeerE. jnsitei t.
12) Verkeersspelen kunnen lenut worilen om ....rkeer!:regefs bij te brengen of inte oefenen.
1r) Vage aansporir.gen ats .,,es

treffend. Concrete vrr Sen _.n
en tot nadenken.

voorzichtgrr n ,Pa: goed op,, zijn i,einig doel-
opdrachtFr .!rin6, r tot nauvukeirrig u/aërneÍen

14) Bespreking .j.n een v.r't:.erssituatie kur-nen 1.r - ra[erk.-].B-v. bij regerlreèr zijn rioofdeksels, ::, ptasti,.,i uitgevoerite zebrapaitèn,olievlekken, ".- gl-ibDerÍA" Steek niet over tr..;en gelarkeerde wagens.lloe bevesti8 ik mijn j'choottas veili3 -: ) ae Ueragedrager van mijn fiets ?
Een goedl verkeersBeairag !-rrleven heeft ee. grotere invloed op het kind alaa ua:het zijn oualers hoort..,: ; 1l€t1 over h€t rkcer. I{irt kind neernt hét goeale
en het slachte over ondet i1 t de vertro)!Í.)nsperso.-. observeert e!} graagilniteert.
Slechte voorbeetdeÈ die vl-. overgenoflen \,.orden

- eell 6traat over6teki: ,:_onder tinks ,_;: r.echtr. te kijkeni
- op de rijveg staan pr :cn;
- het zebralad neg(ren; ,en straat ov.:,rennen.
- een kruispunt schujr.;€rstekeni op t-ct nip.Èrtjc op een bus slring€n;
- op de rijblan gaan ir. dc richting van t.ct:r:,,gaand ierkeer.



De gemee.,- i -1ad var 'riienkerke ha -ft in -itting vèn 10 maart
19BO een .Leuwe r: ljlirrg goedgek urd lr.or de belastinq op de
ophal i ng \.:r he: ':risvuil:
De cphà1in'-cdagen ._lijven zoals _.eger. De belasting be-
draaqt vc^ 98O r

- 4OO fr..,rk vocr n 3l_lss!!jg3lj '' weduv/e, wees' invalide
of gepensi^neerd..
- 600 f r _/ocr g^zi n "
- 1.2AO ' J:3nk voo de zone rrrar '-jde.s de seizoenperiodes
de oph,rirq 3 mai.i per week pla.js heef"
Per cphal: r;lg mogen rog 3 zakken rf vu'i,:.isemmer3 geplaatst
worderi. Ii een Cle wcnst meer d,n 3 zakk.ln per ophalinq
mee te qe n kÀn ,.jaartoe toelat:_J bek._'en, r,lts de betaling
van een s..r)plemejr' :rire taks ve:: '."OOO l ienk per jà.r.
Deze laat. le naat_e9e1 is inglgev n door het fcit dat het
gemeenteb.stuu j.1,ls vorig ja.'r .'ln vast.lestelde prijs per
gestorte .,rnricn i.c - ,_.tè1en r rl(jt st _lsbestuur van
Blankenber'.re, cp 1ri.:s vuilnl i.rti Zui'...il tké riàg storten"

Àankoop oywqronC_. .. rcvinciale _- i::!3sll"
Binnen de :rker. v : Ce qoeCq.kEurde kr,'cleten verleent de
Provincie '.rëst-VIn :l€rBn onder .1 b., :'^lde voorwaarden
leningen :^r_ de .1,.:i.1r.en die bcuw.r.r,.i kopen voor het op-
richter '. ".r I I -ir s\ra'inq
Het inkor - rag Írlet loger zijr.l:r,, 51o.ooo frank; te ver-
ineerderen aE 34"Ct frank per .'--<con l..n laster en de aan-
vragers . í:n r.iet rschikkcn av, l: andefr eigendommen in
BeIgië o:L hct buit, rii.l. Verder oet m( _r kunncn bewijzen over

' een vast ir,komen '- -: beschikken, een .'ldcende geldmiddelen
te hebben ii de -, rlngronC Èa kc ), ec. ^gen de leningsvoor-
waarden di :venti: :1 bij een fi lrciÈ;l insteiling bekornen
kunnen wc._...ri, n:' t vcordeliqer zijn ir : dc provinciale 1e-
ning, die in qeer' .t,.ral bcvu., d'- "5O,OO0 frank nag uitgaan.
A11e veró' ',: inli ':ingei en .ie .r.4ige - lvraaglorínulieren
kunnerr b,:.lc ncn vror: n ter griff i.'- an t pr.)vinciaal gou-
vernemerr.-, Burg te {]OOO Br.rqg.

FLITSEN

B.lasti.nq -p de hui ,uilophaIi..,.

prcvincr'- e tocL -- _ -lS!S n\ËU!-!ji-._f,

9-pssdi-..s!,
Na dc Crir. t.nde h rst. llingsw.rt' n aÀn dL O"L. Vrouv'rkerk te
Meetkerke r.icrd .ind 1979 dc 1aa' ire ha; I gelegd aen de gron-
Cige her :-l1ing rn de Sint E.irtr'lolomr uskcrk te Nieuwmunstcr.
Dit jaar ,.:.mt dè]]int 11ichic1sker... tc Zui€:nkerke aàn de
beurt, wa-r ev.r:_ . dringende h rstellir ls\/rerkcn zlllLÉ:n uit-
gevoerd u.i dr: n "

)1ei in!Í... , \/ar; 1 . ..i1 19llc !.rei .:c l.rivinciàle toé1age vaor
het plaatr n vàr. .. ,r'tlraterpr' n af!a. rr,lhaft: het is .1us
nutteloos oo aanvr ,èn in die 7 n te \..rrichten.



Enkel. ri. "!L!_DSLi!_L!I3!lL"
ue brandr.,.,ér te Brugge heeft zopas enk.:le richtlijnen ver-

s trek t bi J brand :

Bij ongevallen en 5rand is het t.Lefoonnurrner : 9OO

- à"g Lii,ré oprocp klaar en duicl. lijk ( naàm, àË-ptaats
van .lJ brand, .n a:l,entucla herkenningspunten,
rekenlr- houdenC r:t het_feit .l.t d.: i).andweer uit Brugge
korit "

- zeq Levc.1 aan l'r hulpdienst cf er pcr:ónen in het bran-
dend qebcLrw zijn, .f er gekv/est-n zijr.

- wic afq, l.rqen 1.roc.t, gaat best cnrica!11ijk naar de baan
onr de hulpdienst n op te vangen: tij |,)s de daq met geba-
rÈn, ': ixchts nct lichtsignal.n of koplampen van traktor
oi lrage :,

- vcorafe,, zclf tc irogen de brani te bl.rsseni is het aange-
wezen. r'sh op t. !:e1len, en na:rr de lr-rn te gaan"

lluskusrdt r n:

In samenwcr'..ing nnel gemeentebestr.jur en :'. lderbestuur is het
Ministerlr v.1n Lan:bou!./ ópnier.lw .verg39 ro tot een inten-
sieve bestrijdihg 'rn de riruskusr.ttei ret vergi1'1,i9 lokaas/
dagelijks i orden hc._.ierde n pórti.s klanr'.-naakt en rondge-
legd" VJi. iast heefi va. rnuskusrattan vr r'!rittigc best het
gerneent.-l_. stuur, l- iefo.. 41:1355.

AKTIE BLOEi EN, TEELAARDEN EN BLCLIiBAKKE.

Opnieuw ri.:ht de 1r rkgr'oep Zuienk-rke op zaterdèg 10 mei

een verkocildag in \oor bloerÍren, t-aalaarC en bloembakken op

de vier C!-lgemEcnt.:. Er zal il.èn uitqel:.. ide keus zijn aan

rerrr.iu_. C.ru_,i . _.1 rllerf <i -e blo-nen.
Dc prijs z I zo li rogelijk r",crCen gr.houden, teneinde
iedereen i. de noq,.il-jkheid te si-'r11cn zijn gevel of tuin
met een l:i rembàk t versieren.
De verkooi. :,,rat door v.1n 10 tot irr uur te Hcutave a6n het
kerkhof, ! Nie:'1^,,''rster ep de p.fkiÀ9, :e l,leetkerke aan

I-et sporl_ Lrrn er Zuienk rk .,Fr d. ^èstoric.



DE TWEEDAÀGSE VOETTaCHT TE BLÀNKLIiBCRGE - 3 EN 4 MEI 198o

In de twee.rrlgse voetLocht van Bl
begrip gev,^rden, zodr:1i9 dat d. i
meente a1:r , tappehocr-.lplaats werd
paard gin.i aet een i -:rt feest dat
èfspeelde, :en teí-reel dat Breuc
seel gri j pen"

fn de editi 80 hcbb€,n de inrich, rs het parccurs van de twee
dagen volledig aan .l,r kant van Zui -nkerke gelegd: de eerste
da9 trekken de 5"OLr verwachte war.i:.1aars dóor W!nduine, De
Haan, om ir Nieuwmu.ster, dat etapr.. hoofdDlaats v/ordt van de
zaterdag, ven te r_--rpozen" Dc t\.,/. l. da-q is klèssieker in
ópbouw, r t doortc::hten door Hout, rc, Mc.tkerke, Lissewege
(voor de ,rC km) en tenslctte Zui.rkerki, Cat als etappehoofd-
plaèts voor de zondag fungeert.
Opnieuv/ do(,: onze .cmeente een qt:.te insa.anning co deze uit-
nemende b< levenis tct een succes t. maken" In de eerste plaats
door lassaal deel :t ner,ten aan dÉ ,./andeltocht" De prijs voor de
twee dagen bedra-jt :C órank, i, j._ Èchter voor vrijdag 2 mei
Ínschrijft bij de l,i. ronder v.r:r ,l.Jc pers.nen onder de naam
Zuienkerka," betaalt .!chts 6C t rrnli" OFr^ieu\i, doet dè kas
van de wariigroep 2ui. -:kerke een bilz:ort, ,_-.: inspanning om de

'kenberge is Zuienkerke een
'ste _.r.í onzc pold.roe-

,itger. pen. Wat dan ge-
zich rcnd Ce Kerkstraat
,c1 zou doen naör het pen-

wandelspori op onz,. i-eente tL :iimu1.r,,a.
Twee opeenvolgendc ' -n hrciden !rij dc !- cotste groep: op_
nieuw do.-n wij e.r. :i.ci nair di,- ,:k.rri
Inschriivir -lspuntc Z.i.r,k.Èrkc: Mirir ::: :rliI1y, NieuLVe rsteen_

',::g 73.
i:cut:ve: St.f I I'iartin, Kipe.llestraat 12

+ eur,,nurs : c!.oet dewulf, Doelhofstraat
11"
.,ri,'"kcrk. : C,r ypers !'l!nr1, Dorpweg 24

i r: r-ra Luc, ideirnanstraatVJljk Veqevuu.' De
25.

?echnisöhc :te.lerrens .

zaterdag 3 r.-i en zi rdag 4 Írei.
Start op C. .,jrote itii t-.kt van Bf ankcrr,.rq.:
40 km van:.I 9 uur
30 kÍr va. rl 10 uur
20 <r vano. I I uur
10 km vanaf i3 uur.
De aankomst is ter laa bste bepa..,i tegc. 19 urr.
I ie de trv., .lagen '--j t\,/andelt krijJ. e.n nerinneringsmedaille,
wie 1 dag uitwandLl :, cen badgc.



M;ó il< kind ziin ?

Ligt niet dc wens ln dc ogen van c1k kinc geschreven" I'Laat

t|.íj zíjn wie ik bcn rr

Laat mij ÈLein zijn, naèr ook nlet tc kLein, zodat mij -iet
ontnomen wordt wat ik reeds aankan"
Koestcr mij, maa! cis van firij gean antwoord cp een gènègenheid

dÍe ik niet verlang of :lie verte.lcran.l neer zichzelf zoekt"
Geef riiij veiligheid, m..1r maak mij nièt onzeker door gebrak

aan rlsi.ko "

Gcef mij ruimtc, maar prefabrikeer.li.t niat naar kindermaat,
rnaardoor elk-: cntdekkin.i uitgesloLl..n Lrordt"
Geef mij een schcol, ni:t al]een on t. lcr.n, maèr ook oí te
Ievèn en te spclcn.
Gecf mij ou.l,-'rs, .lie zich ech( vaCer cn ntclclcr vcelen en nooit
sPreken over kinCsrlas t "

Schcnk rni j csn stJkj. natuur, ni.t ult cen bcrekend anti-ver-
vuilingslotief, maar .1s c,tn vanzclfrEreken.l Ieefmilieu on in
t. 4t1s-n en t. +rin0-..
Lecr mij iczr-rs kcnnen cn Godr. nie.t o:'r oytr tc rliskussieren,
maar om in vcruronCering te kunnen _-lank.n, Di._lien en liefhebben"
Geef mij ecn lockomst, àn,lers en sch,)ner nisschien Can hct
verleden van dc vo 1!,/às s i nc n.
Ge( f r,,ii n-1scn, 1il r uit berLk-nin. :1= uit u,insco-jag, nèer
om van te houden cn oil t- fèren z;li rncns tc worden"
Glef mij een opvoc.lina, niet om m, t pronken, ma_ar om mijzelf
te rnogen worrlcn in elrl:::rl voor al-,n cn al1es om mij heen"
Gief mij een wÈrcI.l, ni t om tc v.ro!/!ren of tc bevechtcn, maar
oín te ontalekkan cn t. 1:).1cn Cat h!t ..-:tl is te lev(]n.
Laat mij r"rg kin.l zijn"
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Voor de r tocht (',':ndei:tocht) -ir: doorginq op zondag
30 maart \rérdt eer, stèeds st.i.jE, nd a3ntàI deelnemcrs
verlve1li)6 :l

- 1!7{J jaar w rn het dorp 345 deelnemcrsrlste maal
- 19:o jaai t.an het kind 941, deelnemers
- 19t3 jaar ',.an vrouw in s .)r.t 10!' deelnemers

Er warer. 3 afst. iien mógelijk '.'.,àrvan de verdirling als
vo19t wa.r "

-10kr.70%
- 20 kn 2O,\ %
_ to km 9,5 ,

De verhou.'ing Zuienkerke tot ni,t Zuienkerkenairs r./as a1s
volgt;

- op Ce 10 lir waren 42 % c),,.:lnet,,rs van groot Zuienkerke
- 20 kr.r 26 .4"

- 30 ::,r ao %

De verdel i.no mannen-vrouuren ovar de ver :hiltrgnde afstanden
was aIs volqt:

- 1O km 50 % m:r 50 % vrouw
- 20 knr 66 i; "ian 34 % vrouw
- 30 km 81 % ria I 19 % vrouw

De wand,,laars dic aangesloten urar- r. bij eeen erkende wandel-
vereniqing verte!enwoordigden 1a :6, en 24 ia hadden ais
groep e,:n school on.jeschreven" :J.it aant.ll kinderen beneden
de 12 jà r bedore! 23 i5"

Een pent!kening v.n Zuienkerke rerd ov-rhand.igd aan de
grootst- riet Zuienkerk-e gro.i I dit ,,,iel te beurt aan de
school vaï Varser.are net 43 der iremers. de trre:d6 g;661"1o
groep hras ,lc Rijkibasisschool t ,r'i Dr.. H, an (42 CeelnelErs),
zlj konC.,n het Lràndglas in ont,rngSt .,emen" :rnkerd vàn de
Stèatssecretaris Coens L-n minist.:r Rika De Bècl.er, waren
voor de.roepen Cu/pers (16.1 ledLn), ai.-itool ll"rutève 74,
Strange.jriefters .il, school Meet.:crke -i3, Duri,etrappers
Westend,r 30, en .!permè1ie Midd.Lkerke 28.
1n dc ,.'rdere r. lqschikking kr( l.n de :esten iag een
trofee"
- Gèmeent school Zuicnkerke (2 dee1n, rers)
làt C. rs ;
- Godeli, vetrapp rs Ruddervoorci.r 1-, deelncners
- l^lSV Be(rrnem 13
- Keyna€:rttripr:rs 17
- VNJ Wefdulne {:n Orde der T ',')(:liers 15 .leelnemers
- Rietb. k Oudenrrui.g 13
DeschooLrneester 11
IVNZB Knol.: k e 10
KLJ St" À-rdries, :a,J 9 t\



Ver s ter- .i.ng va: ,- laagspanr' ]\gsnctt. n te Zuienkerkc

cv iir: i Ch r- v, h.i t reeds qrlJ,urdc werk:

Zwakk : lroomvoo' i.€ning is 1 oud zeer in de landelijke
uitgesl-r.ek te e.l unbevolkt _' rneent. 1". De ireeste nettèn
vrerd,r, in d! vc,. 'tlgcr jaren - ngele, I, en waren berekend
op een beperkt :lrruik, $/aa',rij de .":]rlichtingslanrpen
cn de i1dio. hoofdbrok vor en",l t de stijgende v,/e1-
vaart !, Cè rioler|]isering, d: ook 1:r: : de tandbouwbedrij-
ven st: - ,/erd .,oorgevoerd, , r,ijg .1 , rlcktrische stroom een
steed. Erotcr ,1aats in ,le -'rerqic. Jorziening: frigo,
dicpvrr'rs, mc_- :oellnsta1lati r, melkrachine., elektrische
pompgrj!rpen, li csten cr allci-\1.id._- í,uishoudeli jke
aplEar jrL kwànref ,rp het 1i jst j aa-re - i van C. cor]rante
beho,, tan en zijn het zak di-r srren íet T"V" en
stc_ -keten ni- t meer weg tc enkcr. .ijn in een modern
o-7.ír ' ecn I lr. auwbcdri i

Het g. .lq va' dat alles !.ra: "rluurt:jk een sterk vcr-
hoogC ;ebruik .r.t niet steeds kon cljEevàngcn \irordén door
de mcer Can 3l laer olrde ins+ llaties: zodèt .ie mensen
die oF het ri l. ac van ecr , ,r.loncn het veé1al moeten
doen it,: dc ovai::ra'.oi van r airoorn: .^astanden waarbij
het T t"rJC.ld ,. ! ichrómp.:'. tct c.r. .na1 stroolje a1s
de k.. iinstali. -s aansloeo :, oi ,s Ce gebuur met zijn
laspos: gincr - a,, !/aren -j-rrin: .n inslag"

Daar i. .r Ia_- , jaren vec lrcrb.t-r.ing ingekomen"
In si' r.. rerki ":.t heL gemecnt --:-.:,Jur heef t de gcÍnengde
inte- .nrnuna1. -.ric,,/o tusscn 1' .ri r:eden nict minder
dan i :u!re kd-.i -s gcplaà- !11 a1lc uithoèken van de
qcmeer:. , Caar ,r de nood . :_. hoc-st rras" Ook werd
de zw .:e spirnn:. i ci: veei pt tsen ! tggewerkt met be-
tere (]r si:€ri,cr. -drading or ret 1è:ilspanninqsnet.
DiL a,l s kos" - rot nog toe :et r..de sonmetjc vèn
7"694)"' '- írdi . Ecn inw.stcr'tg va:. ac N,V" Ebes, dic
echtcr 'aral : afgelegen r' rnde i ..lbouwcrs ten goede
komt"
Hierna,,'o1gt.
1979 Z lenkerkr
O.S. .:'!rrsweg .. iugu;tus i?79
2"', . . H"S"-1.-bel - 3 x 54 n ,S-l<a, 1- O"S. met Lransío
1OO k\,.
Invcst:_,-i!g: i.360.3i.' f rank
B1ankÈ:_ rer.jsc s teel.'.,e9
V.:rsti_r Ken var i':t LS-net
46 m r-.j-kabel
I nves t:.r1nq r /' . !61 f !'ank.
O"S" Ar sestreii.
in prc j,.k t.



- 12Zi--ey!eYe
- Ver:r''L}:kcn BL:..net tr{es terr ! luwweg

65C bu nC è1k.. rel
f!]_..,:!:gijg, ^ 5.681 frank

1979 |lrutav.l
- O"S. inzest.èat - august,., 1979

875 :n HS-ka :,1
3 x l5 rn LS- , 'rbel
O.S net tr. fo 1OO kVA
f!J:j!Sgi!g: r"os1" B6s fran'

- '!: r.rterken -:agspanningsn€1, Mare, !
39O .ter L. S. <sbel
3 x ,j5 alu
lnv _ t.r.in 29 ,462 Frà'

1219-L::!Is::i -
- O.S., Heer,,,(..-r' ï .. oktob(:f 1.,i8

52 r,i llS-k.,1j.,,.
2 - 39 m LS-lr: -'!1
O ï.t tr ) 1AA klL

- O"S. Heeri,ra rr - oktoïr,: :,978
1" 11 m H,S. re1
2 >: -rO n LS--., .1
O" .. t tr i - IOO r(Vl.
I. _c-.ri ro r,1 r,-'.5 Ír.

- Broi r:i j-l(lj-i straat - i I L97è
5OO " bundcl, .bet
1n,..- t.r i r.J: i.692 frank

- Bi, , nr"/eg
Omvor:ling .t 3-fazig net
Bijp.l ilatscn an 2 x 2OO m

lnv - rinq ;4.292 fran',<
- O"l I.o.,.n. - -ci .19 -'

696 r HS-ka 'l
3 x :7 tn LS-.: r,:l
O". Í. 1 tr -fo lOO kVA
I: t -r L-. i"O98"36r fr
O. ,l KlinkLF,riaaat
1" 1O-i o HS-l alrLl
2 x::A fi L:-kàb.l
O"S- -net tr nsfo 1OO kVÀ
In',:..*e+f:§. i.107 " 842 fràn'

- ap. i I 1980
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Ànno 176 7

Het vierdc deel" Van .ie heyllge sacramenien"
De zesthienC: lesse. Van het Sacrament des houwelyks"
Vraaf: Welk is het zlvenfte H" Sacr.aírcnt ?

A/ Het H. S3.crament .-'ès Hou\re1yks.
V/ Wat is h(t Houwelyk ?

À/ Het is (:ne wettig:.verzaeming- "èn mèn cn vrouwc om kin-
deren in ce liefde, cn vreeze Gods voord t.r brengen, en te
behauden een.i onfch.rydelyke gomeynichap cl.s lcvens.
V/ Wie heeft het Houvrelyk ingeftLlr, Lre i., wanneer, en waerom?

A/ Het houwelyk is ,an God ingeft-l. in het beginfel des wei-
re1Cs, in díí zaligcn ftaet Cer onnoozclheyd, en in het À6rds-
Paradys, als hy van de ribbe van Aciam ecnc vrduwe gemaèkt

hccft, en hy heeft .lic tot Adam g.1eyc1: I-r God hèeft hun ge-
benedyd, en gez€a1t; waft, en worr't vermenigvulCigt, en vervolt
de aerde "

Bcmerkt hiLr uyt J ,l h. Tho.nas vd. Aquincl, -pp" 42 a"2 dat
het Houwelyl., vo1g,r's de veríchLyil,- ni-rcyd .rer tyden, ook vèr-
fcheydelyk is ingcf i::r.'t want in c1.: fta.,i ler onncozelheyd is
het ingeftr1(l tot d:i. lienft der rrturc, rm het rnenfchelyk
gefl-acht te vermeni-\irtallgen: Ín rlr:n ftr t rler gevallen natur.-i
zoo is't bov,:nCien c,-,: ingefteld t,'. hul.:miCdel van de begeir-
lykheyd C',: vleefch rncer in dc Wet ,r aratie is het van
Chriftus in,_-:fteld alsj een Sacram.rrt: oftc in de Bruyloft vèn
Cana in Galr]eËn, Joa,... 2, oÍte .-L: Chrlftus gezyt heeft,
't gene Go.l veazaemt .r..cft, dat del. .nenfch dit niet en fcheyde,
V/ Bewyft on:r dat irart Houwè1yk een Sacrar,:,nt is?
À,/ Ten eerft-n, den Apoftet Paulu: noer.t .i.t aldus: zeggende:
dlt SacramerLt is gra)ct.
Ten tweeden, Hct HoLi!ralyk is e-n zi nlyk to.-ken vèn Ce onziene-
lyke gratir.: zoo Can het 1s eèn wa..rechtig Sacrament der
nieuwe w..t. Dat hel: Houwelyk een rjcnelyk teeken is, blykt:
want hct is l:en uyt,rcnCig contract, (t welk rnan en vrouwe te
faemen maek( n, wacr mede zy malk:-: leren itunne 1j-chaemen in
Gods tegenr,.r.ord igh.:'/d opdracgen.



ERVÀRINGT]N VAN EEN TI'EEJARlGE : !:

8u"10 Keuls watér op tàpijt gèqotën" Ruikt fiin. Mama boos.

9u"45 Pijp in kof. 1e Jestokcn. Sraag gekrcgen"

9u"oO 1n de keukan geweest. Buitanqcvlogcn. Keuken is ver-
boden terrci n

9u"16 In pèpa's w.rrllkamer gewÈest. Buit-ngevlogcn" wcrkkamcr
ook vc rbodL..

9u.30 Sleu'..1 uit k...-jt gLtrokken. crmec gaspecld" I\iama
wist niet nc!-r. ,raar hij was. Ik ook niet" Mama opge-
sp. -1.1"

10.OO Roo(' i.otlood c:von.len" bch.rgsel gcschildcrd. Hecl
ple ,i-rnt maèr I rrbo.l en "

' 10.20 Br,:irriemën uiË ljrciwerk g.trokkcn cn kiom geplooid"
I :. Twc-.'- br!irrriem in sofa g!stol<cn^ Breipriemcn dienen

om er-f t( i ti j,r-n.

10"35 ond-r stocl .ekropen. Mag .iet" Cp stocl gekropcn"
Lèq ork ri' : "

10"55 Mo€.st rnelk .,rinken, màar wi1-lc Ëat6r, Woest gebruld.
Hi i,1p nlks "

11.10 Broct nat crrnaakt" SIaàg gakregcn. NaàmakÈn verboden"

'11"2I Tóng uitge6token" Tong uit -tcken ,rcrboden" Tong tcrug
ing-trókkcn,

11"30 Sigaret qcirck:!1- Tabak i. ricnd. Smaakt niet goed. Bah! I

11.40 Duizendpoot t.t bij muur 9,,vr1cd, zeer interc6sanÈ"".
Duiz.rndpoot 1r papa's werkkat .rr r'innen I NfET buiten-
gcvl ogen "

12.OO Kàt . ij staarl. getrokken" :-r krabdo" BÈst afblijven.

12.15 Brr :k tcrug ..in of Íneèr .lro.,j. Vícrtaan oppassen"

12"3O S1a riict wi11, n ópcten" On -nietba.rr" NiLt opeten
evi,n,,nc1 r/erbo n"

13"OO Op vloer uit!-g1€den" Kou.l. Mama boos. Blijvcn liggen"
Mama nog zc\ r boos"

13"15 Miclr-iaqrust in bcd" Niet g-51apen" Opgeslaèn en op .le-
ken .ezeten, Op dcken zitt.,n niet toegestaan" EronCer
I iggr '1 \^/.I .

14"OO Naglr'l acht " . "Vastgcstelrl:lat al1es vcrbot: !n ís.

Waar.toe is m-ns cigenlj.jk rp wcr.tlíl ???
( crgens gevo nd en )



Klnderen ,,"" ze zLio tot alles in staèt"

Het Nation.al Anti-Gifccntrum te l:lrussel ontwikleft zich steeds
mecr en m.er tot ..jn onmisbaar baken" Hct aantà1 oproepen

r4,i jst onvoorwaard.,lijk in dle ricl-rting; vèn 95O in L964'
èen jaar na de oprichting, is lat aantal toegenomen tot
18.848 in 1976"

Het Natlona.rl Anti-il-rfclntrum vcLritrekt -lag en nacht tcxi-
co1óglsche inlichtj.,Ljcn aan al v,/ic ia.r.,m verzoekt" Men kan

claar-voor tcrecht op cle telefoonnL i,rcrs 02l345.45"45 en

02/649"29"," Hct s.:.:retarièàt :\ lret 1èboratorium zijn te
bèreiken ,' het nurnl1, r A2/344.15"-it" Ei:n van de problöm!-n

waarvoor h.::t Centrun zich gcplaal-st zict, is het verkrijgen
van voldoen-]e en k ,rrckte inlicht ngen"

Vèn belanq is met juistheid te k, nnèn:

- alè precii,se en ., 11eCige naam \rr it het produkt

- de totel.: hoevcel:,cid die de vcr::,akkin'l bevat

- de lCcntiteit v:n Cc vertegenwo:,r,_li.ger of van Ce fabrikant
vooral in.!ien hèt aÍn ecn gonc.r:ni-cl.l-1 qaat.

- írc tijd 'erlop!'i na h=t ongevi'.
- het evcntuele ir_rljpcn .lat re' ts gebcurd is Coor U of Coor

anderen

- de precieze lecftj.ja vèn deg!n., ('rie hct proclukt heeft
l ngenomc n "

Weet dat v. or kincljr,n praktisch 11les íiftig is of kan zijn,
hct is slc.l ts ean :tie van ho- .-1lr l.
Geef ook :-,)cit qen,esmidCè1en àan . r-,n kinai, die bestémd zijn
voor vo lwa a sè nen

PIaàts st-..as buiter het bcreik v r kind:ren: genècsmidCelcn,
relnl-gines-ridCelcn ,n sproeistoff.,n. D. vcrpakking is son1s

zo aantrekl:.Iijk v'ror uw kinC"
Bij twijft,.1, r:- plceg Can sttJe.'.i uw hu.:jarts of hct
Anti-Gifce n trt:r-rí

M"



9r!yn!cer-:e!-i:59r!el!lE!919:grple!:r.-y99r-1,9-!l9eqs!!!:!.
1" Iqevr., BÀckeras-Deloof Cecil., Brugsi- strv" 37 Houtave
2. Dhr. H.rm.Í 'e-lu.s, Mè.LsL n.to .j, S-. Kruis
3. Dhr" Slrubb,r llarcel, Blankcnbcrgs. Dijk B9, Zuienkerkc
4" Dhr. Van dcn Brouck.: Rayrnond, Gerststraat 114, Oostende
5" Mcvr" Vandoornc Ju1ia, lJiuu'r,. sttcnvreg 96, Zuienkerke
6" M€vr., sorrirc-Uyfcls Andrea, oc§tcrnirurrv/eg 14, Houtave

9!!ye!99!-99_!t9!!9!-.l9ge9L,!:1.r. y99!-3 5 hlocdgiften"

1" Dhr" DaenckiiL l?i11y, Pastorl.-rstra3t 7, Houtave
2. it4e''r" Sr,racnepo L Viviane, I . ir i n g i n :-1 L 1 a a n 92, Blènkenberge

Hct B. i_( h. Ro.l Kruis - v-r' r.rerkt..'b1o-ogev. rs"

Ontvangt .lc erk. irt..lijkheidsm.rciai11., v.:n de !l-9eqe:ver
mct bronz.n ke:1tik!n voor 40 BLOED(iIliTEN"

Dhr" LoÍrr,.:ville llr:11y, Burggest:-nlreg 648, Dudzete

9 t !yi ! 9! -! 9!..::I:r.!: Irl Í ! ! 1g9i 99 i 1l l.'t _: _t_-g:_ !l999 99y:l
met 2ilv.'r.:n kcntekea voor 60 3l-OEDGIFTE;J

1" Dhr. llossi:r RayÍond, tJiitur',:
2" Dhr" Linskcrs Renér Nicrlrve s
3" E"Z" liaddens I'1.-.ria, i\iièuli(: s

4" Dhr. Vin Dyciij Leopold, Gro.

st..n.g 27, Zu le nk erkc
t,.§"r.9 6?, Zui. nkerk.
t ..inrr.g 96, zu i enkerk e
r,,Litraat 1O, Zui e nkerk c

Bereikt. . (1,: orcnslt,.f ti'ld vnr. .6.1,,-j-:t:,1. -: ll - 9r ! y e !99 !- 991

:!:fl9-:-i-19:-l:.1.
1. Dhr" Vàn O), 11 i\,ichc1, Nieu,.r. ijteenr./cg 116, Zuienkerkc
2" Mëvr, Louniagi C,;lestine, lrie,u\,/e staènweg 122, ZDi..nkerkc
l" [4Èvr .Ji]' .l.- rt luli .r l, .ctk, rke
4. Mèvr., Defcv!rr. "111em,Mar..r rr!tha, l:eettkerkestraat 5,

zuienkerkè
5, Dhr, . .,rmbrccht Oscar, DoclLojatri.t 27: Nieuwmuhstcr"
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ÀPRIL
ZTTq Èis Ki;v zul.r .,rke naar de c-ntsc FlorÀIi'.n
2'l/4 KVLV :-iienkerr:-,1 voordracht ac pluss:rs
2'7/4 Zicl l-,ru.'r: F, ..rrderswedstri jd.-n te Zuienkerke

I,iE I
3/5 :'!.reec rgse v').ittocht {etapp- ir-oo-f <1p1;a Ls Ni'uwmunster)
4/5 j :m '' 't' i' -!D zuienkcrkL-
E/5 KVLV i:rgad€r inq zaal "de Tor.?n't te St. pi.t'rs

"een i(:ilige lcktrische í nst11lati.'r mmv ELils"
1A/5 liíerkqroep: ,1 rr.ijkse b1ocn.n,"'erkoo. in de .érntr. v3n

de vi r dcel(l- -:nten van 1c tot 12 .Jr;
15/5 ACV - ierlng t ieuwmunst:r I Na cl( is koffietà'e] rnet

dia'
15/5 Flder1..ofee - r aibo lders
16/5
1't /5
1a /5
7A/5 Visr' ^sbedevi. .at naar Meetkcrk.l
25/5 Pleet rI:e kèrr.is

JUN I
4/6 Fecsl-.'rrgaCerj.ng KVLV Zuicnli.rke lI- landbouw d,ior d.

eeuw(., hean"
A/6 Zuienir irkc k,- _"rls: Sacramentsprocc_ ie

Fancy F:ri r Zus l-.rschocl
1íiÉr lerwcr 5trijc voor ir.,-:rnationale
liefhebbcrs: s tdt -:n a.ndomst:
dcrpspl.aéti: ta zuirnkcriic.

14/6 Rels ,rC1,í na.r pharttasialrnd t.r Briihi (Lí" )uitsland)
15/€, P.,!r, rersweds iijd te ZuienkLike
2'//6 KVL\' :jicurrmur,rlcr: fcast./.-r.'aderiíi_l
))/.. :.: Lrr' ..st r '. r,is

JULI
6/7 Hout.!... kern i t

VJiel.rr:'rrealsl' I l:l voor Tnterl.itlonalÉ. llefl-rebbí.rs :

start .rn air.:: L; Ka pe 1 I . :: t r:1a t "

Natlonaa 1 !r:_.1_Jsg!_l:- -. Èrwelziin:

D. raadplegin n g.r:,r, .r in h.:t .jeÍeentr:'uis; Kcrl'strèat 17
t. ZuienkerkÉ., \,an 14 -'.t 15 uur vcc_ kinC: rcn v.1n O tot 6 jaar,
op voIqendL,.le: 1C )- - 2a juni - 1tl juLi. In AUGUSTUS
i,.- er geen _ .tFlcgir
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4e TROIIE Car P O i,D En nMIENTI

197? | 1O1 p1c í'.n = ,. .leclnemers.

1978 : llo pl . ".n .-4?0. tl.€yert-ers"
19?9 : 188 L).gen = j, d€.lneners.
19Bo | ??2?2 . oo cteelner. r:, ??????

? O - O ir r.í I R .- .. 7 I

InTee 15O fr" p€r p1. g = ( 50 rr', pÉr deÉirr I r. )

Jcusd tot 1f jaar = 'O fr.

II.idcre deelnemc: ontv:n6. .. t t,.rceC., irooi 1anal.lrken"

io dit j,.r voor h.l' .rst d,. -.ce t , krÍjgt dr t...r1.. .':r zich het eerste
n,indenken .r in te schei tcBLn cr. r:ijs v rn 50 .. nk"

Inschrijvinscn te stlr VoOl , M:I aan :

Verscheure Carlos l.i ]r. §tlrg.? C;. Bo1d, r$hoJ Kerketrast 1J

8172 Z,àictker)<e TLL/ 1"2a"9'l Ej' Zui,:,r,- rlr. IEL/ 4j"24"A?

' trr vorCt zo1.c.1 mogel:Jir rek(' ng g..hou(t.r- l]. :r._t :1,i:-,-yraaAC1, uur.
' De dr finiticvc uurrct r-ing koi 1n Brugsch H3r.. sbI:,.1 ...,n 9 nci 19BO"

' I.d.re ploeE ,.íordt 1: r.id"l,iik -rzoc.ht i5 l]inut 1 voor hct boli.rn ;1nuczig
te zijn, dit o.1 het .lot vorl )p v.rr d. u..lrtr it. b.vor.trren"

* líij danken op voor,, J à11e .i. be:rers er ho.. ot).., .jporti.; succ.s"
Dr i.-i ichters

Go.,thr.1s Gilb(.rt ; V.-: , Ancrr, Vr"V.,rt(. AnCr llrr:ly Gl1b-.rt ; Ve_rburgh ltcrncr
V:in Rcnt.rghcÍ I.bdin! ; Bussct, rt Picr.r. i irri ll uric i V.r.ch.urc C rlos"



REIS AC ^'-ÀCV-C Zui.i,.i

Op zaterdag juni ! t het ÀCvV-ÀCV-i:it Zut:il.er , Íret dc bus naàr
Phantaslaland alrulr Duitsland, 9i! i, Europa grootste recritati€-
.n .vonturÉnpa i(, gr1..gr-n tusscn Bor: .,n K.r ,in, lra.rrbij r11,:
.l.nkbàre moq.l 'jkhcclc. \,an f,lÈziar Lí .íTU-j!: nt -n[, .(,n t.:rr.in
van 23 ha- aan.,tcbod,:r ordon,
In d. prijs vi. d(i rcj: I dè entr , j in v, - chitt-ndc, zonict
de mireste att _ rkti!s lj. _.pen.

Du startplaatg i :ijr: :- i nkerk.-d.r' dan rr kcrk cp 5"30 h

s morgcns, aaa cic k.:,rl: -tn Iiicuv,,mun.!.:r or. ,35 h, a-n dL
kerk van Hout_,.' om 5,. li :n tc M.;tx.:r'.. n hL.t BrLL.lghe lhof
'r 5.ri h

De d..r1nèrïrcrpril bidraa.r- ,4O frènk, i. , .i.':,1 ll ch(.uff(ur,
i,'kon iro gr

lnschrijlr(jn blr h.t 2!:,nkÈrks. bcstii.rr ÀC: ci bij Jonckhccr.
Gilbcrt, DuIlr-:m11.,nstr -t i tc ZuiÈntí -1.:, (t_ .- 41.1i15) tot
''r !/. (k oo v. ,..d

G:licvr ,.,'a t ciuir':i .1, 11:,

vLrtLcr ti,r pl , t..j r,,.

t t1' riJr,!rr r. r .irl-i --,.1 :i \r-!t

In dc vrijL ges.:bsidic. rd, legLre
te 8CO2 IYectkcr(:, rrcrijt op zaterd
:9rO .rn FANC\ :AlR i. ric..r, E.-
\^/(rrkan van de Lrcvenc -, rd - school

i oa'_ i I . .rr r, aoci:1a

., ,.aaaa,
r. 1 r. i

co1,

?cnal

qE-EE9lyàABI-y ::-PE-EL-:l:::!_B!tggE_ _.rf È9 _rE _,":!IlEliE
De tradition. l-1ed.vr'_i.: van de B1-- tibar, :e Viss.rs n.rer
l,lcetkerke gaat . cor .i. r, i (la_q 18 1, I :!8O" j Felgrims ver-
trekken te Blan'. nberg.: , 6ulo ori. r.,.t 9 url te 1.1É.rtkerke
aan te komen "

l,la een hartv,': terken.r ;oerebo,aerhaan . ,:te .t.spanni:rq
Sint Sebasti.,r: - ,./ordt or .l uur .r ,.ir o, ,, Jr.-jcr clocr
E.H. Deken Fen ..x uit tsI ..Kenberge. j rna i- ,::r:'irrócÈssi(.
nret het miracr. itze O"L.". b.:eICj. "

Op 21 juni is
'rGcÍ ee n tehu i s',
Inkom gratis 

"

i . groo | ;iermisllal tc I
, l)orp t I.,li c,uun-uns ter.

u$rmu._:ter, in café



MILITIE - NIEUl,,iE lrLllllLIJKE BEPÀ;ii.lGEN I IZAKE MÍLTTIE

De wet, w.,itr.: vèn tl rirassing is van." a. lichtin! 1980, ver-
leent rec" L op vri-r I ating aan de C' :r,s.ir-ichtigen, !rier vader,
broeder ol :usler a1-< I'r.i jgsge\,:rr' .ri.r een Cevanoschap van ten
minste negl semeste'. hebben or' iqa-n -: ala _cchthèbbende cp
het genot n ecr, va cle wette.ijk of v..'crdenenCe bepalingen
een pensio( .r cntvan. voor een i alidit it i.'ar, ten minste
66 pct. t., ,.ii jten rrn oorlcgsfeit "r of -,armede gelijkgestelde
íeiten, caar_.li.e t,,rstanden a1s L ;ederdr nsc geLden in de zin
van art" 12 9 1, 3 van de !cco:r_ rineer dienstplichtvretten
zonder dat ..us voor_nf , overeenko .rtig r., vastc raechtsprèak
het bel^ri js ,àn een l roederdiénst ...t wcrd,on oei!-/erd.
Termiin vcq, het iíi:'rncn van de ,r.:rvÉÈ!'-:_

- voor de ,lienstpli.htiqen van de lichti.it 1980' van 12 janu-
ari tot il rLaart i jO l:i j center :)st aa:letekenCc brief
- voor cL . ienstpia.:htige. vrn d. Lichtri I 1981 vgór 31
januari 19a': bi j h.rt ,J.neèntebesti,,ir..
Rakening h. rdend r,t d. zeer rcc. t. be'. rdmàkini vat die wèt
en net het eit dai die bcpaling ilet ioorkoane. op het mi-
litieformu:ier nod, -L nr" 1o, Crt j:1rIi jr1.s aan :1. Ci€nsL-
plichtlgcn rrordt l :orgC, kan Ce . cretar is-versi.iggever van
de militierrad irt ( rr , rcviocie r: e rc. Ltscollege voorstel-
len, het lnit indl in,r:: - door ' (ri,,ndplr r:iger van de lich-

wett(:lijk lrepalin!J , aIs uitzo. .i-1ij: re.lcn, in de zin van
art. 20, §1, tc b-s-'.-u,.ren, tc. instc rneer ain de goe.le
trouw van d aanvraí r .iet ktsn w.,:j€n t tt^/i jf ,,1.i.
Vriilatinq et de 1..-,tinc 1941 r .,r" ,, van één broecerdieast
a:n inkanii,.
Een Konin' -: ik besl.:rit van 15 janu i v-rschenen in het staats-
blad van 2 ''"nuari b( aalt de ir "aensqre:rs (inkomen van va-
der en moec. r) voor .ijlating . rond .n éa. bj:oederdienst
op 32O"OO( i'r" .tcr v xreerderen ni. 3C"OC fr" pea perscon ten
1aste" Voor dc 1ichti,.i:i980 lí"s .ze cr, s bepaald op 2O4.OOO fr"
te vcrmer-r:'.jren r,E 51"OOO fr. F . pèi rrn ten laste.
De dienstpliihtiger van de 1lchti 19.:1 Lrnnen,.3ze vrijlating
op 9rond va:, .leze v ,rhoogde ink. :.sirr: i..rr aangetekende
brièf aanvr:.jen aa.. .le provin:ic. lvern..; \.an h 1n militiege-
meente, dit voor 5 :rart 1980"
Al .ieze aan ragen ci iten dus .,:ricir' a::r. \,Jlqend.r adres:
de heer Pi_. vincieaoLl./;rrneur, Burg . . aioaa Brugge,



STATÍSTIEK i]URGERLIJKE STAND EN EEVOLKING 1979

- huwel i jken
- Ech tschei.l i ngen
- sterfgeval len op .1,,

- Inwonera !es torvcÍ)
- Geboorten:
- Ínschri jvi ngen Cocr
- Àfschrijvingen.'ocr
- 2 mannen cn 1 vrou,-
- l man an 2 vrouwcn

oP 't/1/79
geboor ten
inwi.jking
overlijdens
ui tvri.jki ng

oP 31/ 12 / 79

4 manncn rin 1 vrouw (al1en

13
3

genreente:
i n$roners )

buiten Ce genLente: 12 mànncn en 7 vrouwen
15 'j r r.. ns . n 13 -ncis jes

inwijkj-ng: 69 manncn en 69 vrouwen
uit!íljkinq: 73 Í,atren én 61 vrouv,ren
ingeweken uit bui t.,n1ancl

anbtshà1ve .1f .i-schrcvcn

12OO Man nen
+ 1:
+ i^t
- "16

- 74

i124 Vr.uwen totaal 2324 lnw"
+ 13
+ "la

- 63

11 ': t 1136 totàa1 2332 inw-

De Dcrcle l-.,:,f ti jC vrn Houtave noCi..t ieCaréen ui
k.ri,isbol-iro op 5r 6 e'1 ? juri:t9:O i::"fé,,Dc
Konirgel,' bij O" Cou. vjlI-.
In1eq. 2O fr " /seri.:
VènaÍ 15 pu.,L..n: è. Li j, prijs"

-_=--.-_-_-_--

Na t io1èè I W j-k fi|1..r!., lziin:
VoIgen(le raa.lplcgin!.n voor zuÍq!lingan .jaan .loor in h!t
gemeentehuis:
- vrijCag 1a àpri 1

- vri jdag 16 mci
- vri jc rg 20 jJni

Voor uw kin roooas:
- ti jclens ,'!- !./crkuren
- voor :r. r. ! Scho iT(n
- ti j.lens C. vakantirCagen
\ren.l U tot c. Lefcv,re-SÍnessaert, C.tsten(,._ steenlvcg 22 te
8OO2 Mcetkerl:,r, te1" 31 B? 09,



BIOLOGISCH TUINIEREN (vervclg Po1(rerkrantje nr. 1 19Bo)

C) Ges tee.':- melen"
In cle bioll !-lisch-_ tí:lt lrorcen n.ast zech,ierkalk heel v/at
Eesteent( :1en i,ebr: ikt" Dlt zijn oergésteenLen cf rotsen
die evenecns in poej',,4',orm genà1en worden en op nagènoeg
Cezelfde ,,rl ize a1 zeewierkalk gel'ruikt 1^/or(ren.
Tussen .'ezè Eestee.te nrelen heèft nen vc raI bazaltmeel,
dolcmietme:l :n làvrgruis" Bij l-r.t gebruik van ceze produkten
.llent men . ich vo.:. ogen te hauLen .lat :r,: door 'e bakterièn
in voor de alante'1 .Dncembare stoffen omglzet woraen. Mas-
sale aanvc ra is (jua niet aanq-!rezen, Men kan zicn nopens het
gebruik v1n !leze -.o,lukten ook her:i.nn€r.'.:, Cat klcl benevens
een dans!ib:ingsp '.lukt ook het cinCpro.lukt is van Ce verwer-
ving var, ijraniet" ::1ei is algemecn 9ek:r'n' a1s z trr vruchtbaar"
OOk d. ouc, Íerwer rclL lavavel.len ,.ijn bek-n.le zeÀ!: vruchtbare
streken er. cokíhe docr .le NijIr:ijclens ,'e overstrcming afge-
zctte slil .is .locr ae eeuwen hÉ::r a1 geken(l als zcer vruchL-
baar. Ook 'it sltji is hct ver,,veer.'e eindpro.'ukt van roLsen
en a] wat e sLr.',: cp haar loop heeft m.egencri:i,"
Naast ,le t:cds rj ri::r, r'e melen hcstaat er nog cen Soort ,:lie
ap onza zrr-ice kl.cj.l!:.n.len nicl- z.r n.diq i:f " lrntcniet of
Montmoril -niet. Dit ,rocukt h.Èft a1s ei.jenschap .lat het zich
omzet in :1ci zoLia'. ,rct lichte qr.analen :i"raarCer maakt.
D) An.'ere .iganiscir.'reststoff:i.:"-
Naast ae r,'r:s veiï | e meststoff4n zilr er noq een hÉ:le
reeks or..,rischc ,',,stoffen è1s CLr2n:, bloearrnce I, beenclcr-
meel, :i' "." Guan. is zeer goc.l trfiiik'.:ir a1s vloeirnest
op.Jelóst i: ,ratcr,cc. bepaalCe t-.:lten .lic ti j ens ile groei-
periode e-- .rrote s'i :stofbehoef:., hebben. Hier moct, net
a1s met alr. mestsr- ffen, meL i:.11. verEl-an.r te werk gcgaan
woralen, J,. r. -,rfn. i 'ílmers Zuive: r zeev .:lelmest uit Zuial-
Amerika .. is .'us ._.-_re v.Er t., vc.ell jkèn met kippemest of
cluivemest" D. an.. -:c produkten zljn zo .'.1ikaèt om te gebrui-
ken .laar z. -rti e.- -:zij.:i.r een bei:.rrl.'e ._--tstof irevatten
(meestal sil<stof) Èn of het nu iriolcCische of schelkundige
stlkstof i,, te v L is nocii go. " Doc:: hun e.:zijdigheic
1s het Cus . rq q: -r(e1ijk oín het lriclogirch ev.irricht van
(le bo(lem l- verstor rr wat uitèindeiijk r.er kwar'l (lan goe(l
'o- t.
IIl DE .:,-ELT"
1n cit der " deel i5 hct niet .'i- ':ai'.i-1ind om een zeer uit-
qebrei(le h_iir.lleiC: r.j ir !even h. aIles ïo(,jt voor ellte teeIt"
De meesten zuU-r 'rel hun F,igen ri'1nier hebben Cie meestal
niet s1ec, t is. H, i is veeleer (l- ;)e(loering bij bepaal.le
tecl t.-,n enli-1e (lÉ -ils aan te stirpen dio de resultaten sterk
beïnv1rc.'.:1 zoiJ-e r;.. 'lc oogst rf ': eventLlcle ziekte- of
insekt€ raar tastin .,. ireft"
Ecn van.l rJron.lpi_ir-cipcs iB'c bi.1o(tisc5. 1an.l en tuinbóuw
cn ook n !e1 in ulÍone Ian(l t n tuinliJuw, is .'e vrucht-
wissellr,ir" Stíred: lfCe op r' -rlfd.: i)laats verccrzaakt
uitputting ,-an.l,, -:-ld, verst,)ring van het èvcnwÈlt in Ce
boièrn, wat .nrlÉr r astanC van , plant veroorzaakt, nct
a1s ncrn : . 'l\:v.!. .--:r aantastini \r1n tiekt. in insLkten
zodat m. ri moct q.'-st worilen (dan Uok ::1 ccnzijrliE) en cr
met dc . à .er m!,et lspro.iC ,ri. rilcn cn st.e.ls giftíger"
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van kinderen

Bernard,

I\tonique Cobbae:'r. lloerdre'-': 3 te Meetker.ke s-.rurale ons volgende
ra.dsels !

Hal1o jo--;o".s en nci s j es,

Hler zljn !Íe lvee-', naar leze naal
va]1 Groot-Zuienl-.,.ke,
Hartelijk clank ai"i l[oni.]-e, llancy,
Gerlinde en fsat 111-e !

met inzendiri jen

llild e, Nadine,

i-1
(

-l ,l t I

J--
\.--, j

\) )
I

'i . !ïat wordt gegeten
,loor boer en pachter en

a-:-va nvoren als
vl,nacht er ?

i. ly'a arolo ka! je een
,- .s- niet melken ?
- , llat ir de fanille-
n. 'r van Sint erkl e,as?

f - In lYel{e glazen kan
r'.n het best schenken?

J. rlard , vrit en rond,
,iielt in de mond, valt
r aar beneen, recht als
e::n steen. Ra, rarwat is
I t?
L, '/elke .-orst heeft
.:verdag niets te ver-
t iflen?
ï. irann"rer men 20 van
,en geta-L aftreklr, dan

ts 2/3 var] het Yerscht-

(!

I

,L?

!-

\----

.,,. líerk 1s dat getal?
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!e5e l.uke P l]tit kont vaï i\"1cy
Coetr1,,I s i- ll!irpÉeg 52 | uèetke: ire.

, r. speeltu ig
2. onh' -, ehdi g

:. -: i sireek roncl polen
1. .:,-srie.r

- .5, -deíl I'an rookt.)ig' ' 6.. or_clet !
7. mel I rpijs

Zoek::i L'laar !

n-.-.-i-L

De fpl o i sing
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ROGER RABAEY
P.V.B.A. RORA - Tel. (O50) 41 18 80
BLANKENBERGSESTEENWEG 65 8372 ZUIENKERKE

Fobrikont von houten en metolen speelgoed

JOKARY .VISNEÍTEN. WINDSCHERMEN . METAAL EN PLASTIEX

SCHOPPEN. TOPPEN. RONDE EN VIERKANTE HAMEBS
PAARDJESSPELEN . PIETJES BAKKEN. PIKETTEN. OPWINDERS

GEWOON EN PLAT

POLDERCONSTRUKTIES

LAND- en TUINBOUWMACHINES

TRAKTOREN,,FENDT"

Eigen Poldereggen

Eigen grondbrekers

Eigen diepgronders

Alle constructiewerk en herstellingen

Grosmochines - Tuinfrezen en biihorigheden

Dirk Martens-Dendooven
BLANKENBERGSE STEENWEG 31 . 8372 ZUIENKERKE
Tel. (050) 41 4263

ALLE HERSTELLINGEN MET ZORG



Eén la8r GRATIS VERZEKERING voor de ledèn van
V.T.B. V.A.B. - Davidsíonds - Vermeylenionds - V.O.§. - A.N.Z.

- Bond Grote en Jonge Gezinnen - Sporta - V.V.B. - WILLEI\ISFONDS

bij hel afsluiten van een tieniariqe polis in één van de takken:

- Brand
Burgerlijke veíantwoordelijkheid gezin

- Persoonlijke verzekering

- Persoonlijke verzekering inzittenden auto

lnllchtingen bii onze plaatseliike bemiddelaars ot rechlstíeeks aan

l'I.l/. De Noordsïar en Boerhaave
die de zaak aan dè bamiddelaar van uw keuze zal overmaken.

- GENT: Grool Brittaniètaan 121 - Tet, (09't) 25 7515

- ANTWERPEN: Louiza-Msrialei 2 - Tel. (031)339805

Dit is een wenk van haar kulturele stichting:v.z.w. NOORDSTARFONDS

Marcel
Demeulemeester

Kerkhofstroot 19

8224 Zuienkerke - Houtove

Tel. (050) 31 58 27

Hubert
Bonte-Tilleman

verzekert U

degeliik en voordelig

Meetkerkestroot'14
8372 Zuienkerke

Tel. (050) 41 28 06

Bem:cldelaaÍ voor de Maalschappil
,,DE NOORDSTAR EN BOERHAAVE N.V.'

Grond- en wegeniswerken

Alle vervoer

Verhuur von kroon en bulldozers

Contoinerverhuur



Wist U dot olleen ol
in onze etologes
1.000 verschillende boeken
uitgestold ziin ?

Boekhandel Jos. Maréchal
Mariastraat 1O, 8OO0 BRUGGE
Tel. (o5o) 33 13 05 - (o5o) 33 O0 23

Een oporte boekhondel in Vloonderen

I 5 TÍll-RAOIOPROORAIII1ÏlA'S

en

I 5 ÏELEl/I$IEPROORAlll[lA'S

Een geneÍeus luister- èn kiikpakket
om het maximum te halen
rrit uw radio- en televlsleloestel

TEVEWEST
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#
Scheepsdoleloqn 56 - 8000 Brugge - Tel. (050) 33 07 71



Her§lelling

Koeltechniek

A.Wybo- Linskens
OFFICIEEL PACKO - FULLWOOD SERVICE

* FR|GO'S

* D|EPVAtES

* ALGEMENE ELECTBICITEIT

* SANITAIR

* EIGEN HERSTELDIENST

m€lkkoeltanks van alle merken

Nieuwe Steenweg 91

8372 Zuienkerke

TeleÍoon (050) 41 33 01

Fonteyne Gerard
Erkend verdeler B.P.

ALLE PETROLEUMPBODUKTEN
OLIËN EN VETTEN
MAZOUTTANKS

Julius en Mourits
Sobbestroot 11

8000 Brugge
Tel. (050) 33 60 46

OOK TE BESTELLEN BIJ :

VAN DE RYSE Prudent

Nieuwe Steenweg 38
8372 Zuienkerke

Gilbert Goethals-
Geleleens
Beenhouwer

Specioliteit in worstsoorten

Nieuwe Steenweg
8372 ZUIENKERKE

Tel. (050) 41 13 41

Alle bouwwerken

ook korweien

Eén odres :

Gustaaf
Demeulemeester

Westernieuwweg 16

8224 ZUIENKERKE ( HOUTAVE )



Jos. De Merrisse
ALLE VERZEKERINGEN

AGENT

DORP 69 - 8002 MEETKERKE Tè1. (050) 31 3038

Onze diensten :

- Spoorboekie (zeer snelle terugbetoling )

- Kosbons en Obligoties

- Groeibons

- Hypoteek en Persoonliike Leningen

- Girorekening - Eurocheques en
Boncontoct

VooroÍbetoling Belostingen



SUPERAKTIE
VOOR AL ONZE NIEUÏTTE

KLANTEN

HUUR OF AANKOOP

GRATIS GAS

Van Heyste
Nieuwpoortsteenweg 591 - 84OO Oostende

Tel. (O59) 70 30 97
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