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Editóriaal"

Waarde lezers,

Alhoervel het weder slecht, koud en li/inderig
blijft, is het of;icieel 1ente. Dèt betekent dat met het
bloeien van de boíien, het bctten van Ce bladeren èn het
kieriten van de zomervruchten, oola he,. qemeenschapsleven
te Zuienkerke naar ziln zome:.se tool trekt.

De èl.tiviteiten ,li.jven meest?-i in het
klassieke pètroon: itisschÍen is er één uitschieter:
de rekrcdt-Le-i"1^.
Deze rea.:i.satie vaí hcl Cóflrn,iseriaat Genereal voor Toerisme
i{ordt uitgebaa:.loor de Bond v.^n ciote en Jonge Gezinnen,
en is goecl cll lrcg cn de al:tr.akt:Lepaal te worCen van onze
gemeente" Jc kèn er paard rijden, zwemmen, surfen, tenissen,
voetballen, r"randeie'a of gericotl :onncn cn zaliq niets doen"
En lrie krijqt ciaa.rlan geen haltucinaties l)ij het druj-1erig
weertje dat cns lh.ns teisteft?

De Red ak tie.

Nationaal v/erl< vcor X i nC è-ryg!4lj n.: De ccnsultaties voor
zuigelingen gaàn .lccr Ín het cteriecntehuis t.: Zuienke!.ke
op volqende data: 21 rnci, 1B ,iuni, 16 julir20 augustus"

-91_9-98-grf 
ySIIgg_E"-._È-:" :!_g-l,y-!- r r:_"_ 

".! -- 
.-- B I o em e n v e r k o o p _ B 1 o em e n

De werkgroep organis{rert op :,:aterdacÍ 15 ]\jEÍ 1982 opnieuw een
verkoop- van Bloemcn èra teclaarCe..
Naast Geraniums zulten ragctes, 1obc1ia, agg.rata, begonia grassls
petunia, 1,1j jtige l_icsjes en salviè aangcboden u/orden aan
kostende prljs"
Dc v(rkoon.l. LrL.r ._' jr -l _:.:
van 9 tot 1O uula t.: H.Jutave (K!.k), Meetkerkc (sportcentrum),
en Nieur,-,imuns ter. (r.a:l<i rg)
van-l.O tot 12 Llur te Zuicnkerk.,r ( pÀrkinq)

Voe tba l iicuys -:_!o:r::!È1!l qlry.1 .- ./cétl--Àt n i cur.rs - voetba l ni euws
E r i s o p n r c ['"r n: - ri;s -i-ní c-r'i,-,o.irl iI7i6i-tï-n-eïli;?-ïEiiïi'-
hebben de koi)pcr, .-ile.n (lr'istckc. irJ. een paar voetbalmatschen
in te richtan in lrÉi sportcentr'lir \r.-:n Mèetke)ake"
Een (,.crste tornoc:L .l:..1t clo,)r op zond.Lg 16 irei 1992" Àlle Iief-
hebbcrs ouder dar. 15 jaar mog.r hiet aan Íccdoen" Zii kltnnen zich
laten inschriiven Lir:ti:r1i jl.e L.rgcn 8 mei 1_crt2 bij:
Henri. Cuyper.s, )crprv.q 24, l4cètkei:k€) ( tct. 32OO72) of bij
Herman Van K.rrebrouck, ilaiÍLanstre3t 36 Zuienkerke ( tel" 311225)
GeIií:ve ook dc Et]l:!:fkoosCe i,.l.,r:ts jn Ce ploeg op te geven"



Do sociàiÉ,roninqDouvr Le Nieuwouns ta.r:
Alhoev,,cl h!-t dosslcr na è1 die jar!n eindclijk rond is, krceg
het gcríecni.bestuur van ZuiÉnkerke cen tijdje gelcden het Iakonisct
bericht van de Nationale landaaaatschappij dat de werken niet
konde 11 bosleld lrordan \rcrgens thesauriemóeilijkheden" Wat in
menselijl<e tcrmcn vril zeggen clal er geon geld was" Na lang
paièbcren tussen de verschillende deelregeringen és men eindetijk
tol acn akkoord gekornèn ovcr de verdeling van de krcdieten tussen
het Viaamsc en t\et lJaalsc qewest"
De netionalc laaCnaatschappij hecft thans de toelating bekomen
om de sori van 7 miLjard te lenen"
Minister Èuchmann heeft hct qencc:ntebestuur van Zuienkerke
telefonisch ieten 'rre't(,n dat de werf tc Nieuvrmunsi:er op de
lijst van ilc prioritèir. lrerkcn komt" Hopeliik duurt het niet
me€l. lc lanq "

J.gÍras !.:y1.l.g.s.rweEBgr-ls--liiggyrg-!.:ls! :
Dè gemcent(]r.aad van Zuienkèrke heeft in h.1ar laatste zitting
de infr:astruktuur\rrerk'rn ii Nieur,(rnunstcr goedqekeurci"
Het betreft hier ae aaileg van wcqenis en riolerinq in dè
social.r lrocnrri jli Do(,1hófstraat te Nieu!,/nunster die ten taste
valt van de Vlaamse gernecnEchap(],ret PrunfÈ\rt)" Tevcns zal dit
gcdecitc r/.rn dc Doelhofstrrat tot ian hetLhouwcn pompstation
rechtover .ie pastorie volledig vernicuwd lrorden rnet wegenis,
riolcring en voetpacl(r.n" Daar Íroet het gemeentebestuur van
Zuienkcrke uitcrtrar.l haar dèc1 in betalen"
De v,/crkcn ,.,rord.rn geraamd op 15.1'74.354 f r ,raarvan 4"9?3"833 f r
ten lastc Yan dc gcmcente"

MuÀl<usi_a.tten :

Het rninistcrie van f.ndbouh/ 1s sarnen mct dë Blankenbe.gse
wàterilrg cn net gcÍtecntcbestuur cpnieuw gèstart met een
kampanje ta; vcrd.lging vaa de muskusrattcn.
Er r.rord.in na::sÀrs vergiÍtigd. !^rortclen aangernaakt" Wie met
ÈUskusrattcn gcDlaaljd zit kan daL steeds telcfonisch mcdedelen
hen gemeentehLli-ze op nr" 411355"

Hct g.iic.rrtcbes tuur . rstigt
ering.jj-. Yan kr.icht is op
dat o"m" b.j!:aa-1t:

het ke rkhof

" - vocja het Pl aatscn
$/erk.r:r r:i dc tociatirr

aandacht op d. reg l emen t-
en inzondcrheid op art,4

nogmaefs de
dc kcrk hcven

vooràl
grafteker, of
vereist van

hct ui tvoeren vèn
de burqemees ter " " "

R qLlj_a-E i!!g!q ;

Zonda.q 2 nÈí 1992 was ecn hoogdÀg l.raor Zuienkcrke" Àlsdan kwanr
llini-stcr van Kultuur Fcma dc rckrcatiezone L.r Zuicnkerke
inhuLoiEcn, rn h(rt bilzijn viin talrijke prominènten en hct
gem.eil:.rircst.rltr" De:el(re&tiezone die uitgebaat wordt door de
B"G.l"G" iri cvcn..ens tocga.kelijk voor alle Zuienkcrkenaars
Cie (ri zicn in rust en vredc zul1en kunnen l<ornen ontspannen"
vJii komcli in eerT vclgcnd pclderkrantje terLtg op de mogelijk-
hede]] .l:L. de ZrJicnkrrrkse rekrcatiezonc tè bieden haeft"
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, Start €n aankonet op
Startulcn : 40 k,l

jA kn

20 ks

10 km

Aahkomst to 1Z "rA \.

, "r,. c .,rr rkt i( B.tank.nbcrge.
tc 09. OC tr.
rc Or.OO u"
t. '1 l"OO u"
tc 1j"O0 u"

Deelneminaspri j§ ; gC f. Ce 2 ct.rg.cn bij vooiinschrijvirg.
r/0 i. .)I d. irA z.If.

loo' 
u" ilrq4r11.--ria-crs9j:4&!k*-c s.eft ca !/orkqroep e6n

I 
t.igëmoetkoming von 1_C- I. pcr c.4l:!!I.
U kunt k?erten bekom,rn bij .t.r lcd.rn van d. U.rkgroe! en bij :s. c retari s F.Decanq of b

parkoers , 
,i w"U.xrt"ns (tot donaerCagavond 6 nrei

Zaterdag B fici : Strln.l_ .:n :tuinqntocht-
Blankenb.rge, hnrso""i ",""i i,';l;"' :::i-l: n:.r;dLnduine, coo! d,
tocht Joor a. p"j .,.,' 

(UL rn }l:' d'n (4c k" - r
en Brankenbcree. 'u n'-" r':i "*'u""i.' 

' i).lrrJniiïàíi." r"
Zondag 9 mel : Tocht .lo.rr .:. ljt:inkenbergse

B-Llnk'iblrfl(. a n' . r,-t., I.loutav. ._.n+0 k:), Zui.ni.-.rti ( tlIp noofd:);.r t6)

L/a et eringhen.
Me.,tkerke (JO el1
, Blank.nbÉrge.

Zui cnk.rke vorílen
fredi tioneel kun Jc. er

In dc-!t3pp(hoofcplé,tsen \i. urdr,uxst.r cn
. :y:r"f.12 uur) ouc.. volkssne-. x h.o,fLhd.' ook ouCe arnbachten b. won.l. r. n.

Bij aankonst te Blankanb..r,proev, n. Dc ,o- .; ';;-;: 
:: ,uïf.: ,-1._.:l 

..."bakk n Noorcz.uvi6
L.jn ou,l tyi.isch. 1"t,0.".,'. on l-rwtg proev^n vah,-!, .,r .,5rank.rLbcrgsc brbbelutcn.

. Als: herinnerinA l.,or.tt .r (

uiigeceeld. ,qrr_. ,ran.r,,r:.rrsl 
t i:1''r g'! f'rnion of &.,dailre ...

' metaalstukie. T.rvenE zijn, 
; ontvanS"n e-'n nooi en kunstvol

voorzien. 
zoals t,)lkcn jaré, groepstrofÈé.dn
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1977

1978

i 979

198o

i981

1982

'1Oí ploogen = ,O, declnemer6"
t4O ptoager = 42O deelnemers.
roo p1oefl,èn = 2lr'l d+eIneme.rs.

21O ploe8en = 610 aleellefiers.
2rO ploeeen + jergd = Z5O deeineners.

20 5OCfr.\nt(prIJZXN.

Ioleg : '15O fr. per ploeg ( = 50 fr." per deetnelller .)
Jeugd tot 1f j, i. = 2C fr"

Iedère c1eelnefl:x odt,rangt het vierale rnooie aandenken.

t'iie dit jarr l,oor het .erst cieëInd€ftt, krijgt d€ kans om zich
de vorige sand€nk.rns a n ie schaffen tegen de prijs van 5ofr.
hct stuk " ( zolar,g cle voorraad strekt,)

fnschrijvingen te stllre! VOOR 1O MfI irn :

Vcrscheur€ Crrlos Ni.u."r€ Stconw€g 25 Cef-É Bold€rshof
812? 

^ti.nk."rk. 
ríL/ +".za.er §;;:";il:;_::_.

ÍEL / 41"24,2?

Er wordt zovccl no8clijh rckcninl3 [iehoualen met het rrng€jvr agdeuur._De defaniÍiGv. ,rur.rEteting komt in Brugsch Handel;b11dv.n 14 rci 1982"

I.rdere p1o(,g t",or.tt v,rielr.t.Iijk vcrzocht .tj minuten voor hctbo1l()n 13nw.zig te zijn, clit om hct 1.Iot vertoop van de wed-stri jd te bevord,ren.
!íij dànkea op voorha.ncl rllc d€elnen..rs Én hopen op een sportief

Dc inrichters
Goethrls cilbLrt, V{j,,ir. r\ndre, VR.VERIe Andrc, Verburgh WernerVan Rentcrghen tbdine, Busschaert pierre, pricm MauriisVcrrchcure C:.11os.

I

l

I



Zakenkantoor
Philippe De Merrisse
Oostende Steenweg 16

8002 Meetkerke
Tel. (050) 31.24.85

Onze diensten :

- Alle verzekeringen

- Hypotheken & Persoonlijke leningen
(aan gunsttarief !!)

- Spaarboekjes (zeer snelle terugbetaling)

- Kasbons

- Obligaties

- Groeibons

- Girorekening - Eurochecks

- Bancontact

Openingsuren :

- Elke voormiddag van 9 u. tot 1 2 u.

- 's Vrijdags van 9 u. tot 12 u.
16 u. tot 19 u.

- 's Zaterdags van 9 u. tot 12 u. 30



$eolauronl . !or. @eo room

'Uoetr @m poele .

SPECIALIÍEITEN :

* PALING

* LAt\4SVLEES

* GEBOOSTEBDE TUSSENRIB

* KONINGSKRAB

* TEA-BOOM van 14 tol 18 uur

* PATROON AAN HET FORNUIS

Mogeliikheid tot kl€ine leesties
lol 35 à 40 personen

Lou s GOVAERT - CALEI,,IEYN

NIEUWE STEENWEG
8372 ZUIENKERKE

Tel, (050) 41 31 04

Ges oten op dinsdag

BUSTIGE LIGGING
ZONNIG TEBRAS
SPEELTUIN

Kopsolon ,,SIMONNE"
Fonteyne Gerard DORPWEG 13

80O2 MEEÍKEBKE

Teleloon : 31 61 65Erkend verdeler B.P.

ALLE PETROLEUMPBODUKÍEN
OLIËN EN VEI-TEN
MAZOUTTANKS

J ulius en Mourits
Sobbestrqot 46 A
8000 Brugge
Tel. (0s0) 33 60 46

BESTELLEN B J :

DE RYSE Prudent

Nieuwe Steenweg 38
8372 Zuienkerke

*
*
ri
it
*

MODERNE SN T

PEBMANENTE
WATEBGOLF
BRUSHING
KLEU RING

STEEDS TOT UW DIENST

OCK TE

VAN SchoonheidspÍoduklen JADE

REUKWAREN

TOILEÍARÍIKELEN



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

Zelfs in deze
mogeliik, we
mogeliikheid

IftTuALS
dure tiid is bouwen tegen ee
hebben een goed bestudeerd
geeft om de priis te drukken.

n oonvoordbore priis nog
e bouwmethode die de

Andere voordelen :

_ VOORAF BEPAALDE VASTE PRIJS

_ VASTE BOUWTIJD
_ ONOERHANDELEN MET EEN OESKUNDIG ONTWERPER EN ÍECHNICUS
_ VAKBEKWAME AANNEI\IIER EN ONDERAANNEII4ERS DIE KWALITEIT NASTBEVEN

Verbouwingen, opporte qonnemingen timmerwerk of metselwerk wor-
den eveneens door ons uitgevoerd

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

Emiel VAN RENTERGHEM
en Zoon

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

_ RIJWIELEN EN ÍOEBEHOREN

_ ALLE LOOD. EN ZINKWERKEN

_ SANITAIR. EN KEUKENINSÍALLAÍIES

_ VERDELER VAN SHELLGAS IN FLESSEN

- GASTANKS - VEBWAAMING MET GAS

_ ELEKTRISCHE INSTALLATIES

_ HUISHOUDTOESTELLEN

Tonk
A V IA Benzine
AAN VOORDELIGE PRIJZEN

EN KORTINGZEGELS

Open dag en nachr

J.P. P O L L E T - V E R L I N D E N

BLANKENBERGSESTEENWEG 106

SOOO BRUGGE

Koop hier ook
uw VEBSE GROENTEN

en FRUIT



Di TK MARTENS.DEN DOOVEN
Blankenbergsesteenweg, 31 8372 ZUIENKERKE

Tel. : 050/41.42.63

Verdeler : - FENDT ; traktoren

- DELVANO ; sproeiers

- VICON & AIVAZONE : strooiers

- BEBGMANN : mestwagens

- KLINETT : hogedrukreinigers

- IPSAIV : stalinrichtingen

- CLAAS : hakselmachines - maaidorsers - persen
opraapwagens - cirkelmaaiers - hooischudders

Eigen poldereggen, grondbrekers, woelers, cultivatoren
Alle konstruktiewerk en herstellingen met de grootste zorg
Grote keus aan tuinbouwmaterialen WOLF GERATE
Alle wisselstukken zijn voorradig

Vriiblijvende dokumentatie en inlichtingen op aanvraag.

DE LEKKERBEK
Restouront

Teo-Room

Lusttuin

Feestzool

UITGÉBBEIDE SPIJSKAABT
GESELEKTEERDE WIJNKAART
GASTBONOMISCHE I\IENU

BOEREBROOD . PANNEKOEKEN - WAFELS

KINDERSPELEN
LANDÉLIJI(E EN BOSRIJKE OMGEVING

ALLE FEESTELIJKHEDEN

JAAK EN ROSANNE HETEN U WELKOM !

Driftweg 10 - 8411 NIEUWMUNSTER (ZUIENKERKE )
tussen Wenduine - De Hoon Tel. : (050) 41 1218 - (050) 41 34 14



Ui,,/ AANDACHT --- ljlií AANDACHT --- UW AANDACHT --- UW AANDACHT ! !:

Mei

Z, '. o^ 11 h opening domèin Polder\^rind ter Dullemolenstraat
door Minlster Pom a

8/5 en 9/5 : tvleedaagse voéttocht
8/5 en 9/5 i fancy-faÍr school Meetkerke"

15/5 : blomenverkoop in de 4 gemeenten door de l/,lerkgroep.
15,/5 : Vissersbedevaart naar Meetkerke"

Meetkerke: Nationaal kampioenschap peuren"
Voetbal tornooi sportvcld Mee tkerke "

22-21-22-2i/\. 9,. jbo- ljrq Lo'ldLrLrof-r. Zuierkerke.
21/5. fitÍtvaorstelling: A.lrearn of passion - De Bommel - Nieuw-

munster"
9/6 | l<\tLV Zuienkerke: feestvergadering.

'12--13--14/6 : Fancy-fair t"v"v. de vrije school Zuienkerke
13,/6 : wielèrkoers te Zuionkerke"

"' sacrarnentsprocessie te Zu iè nkerke
26-2'7/6 z Fancy-fair t"v"v" de vrije school Neuwmunster"

+ ++ ++++ +++ + l +r. ++++ ++++ +++ ++ + ++ ++ ++ + ++ +++ ++ ++*** *** **** ** *Ij Yi* *

Reglement Lretreffende het visrecht in de Àtieuwe polder van
Bl a nk e nberge .

De provlnciale víssairijcommj-ssie van West-vlsanderen heeft
voor het siezoen 1982 een overeenkomst bereikt met de Ni Í1u!,re

Polder van Blankenbergè in verband met h€t huren van het vls-
recht in de onbevaarba!'e \raterlopen" De overeenkomst is van
toepassing yanaf l mei 1.982 tot en met 31 december 1982"
Meer bepaeid betreft het hier de vJaterlopen binnen de omschrijving
van het poldergebÍed '..in de Nieuwe Polder van Blankenberge 

"
Benarderend komt dit overecn met het grondqebied van de gemeenten
De Haan, Blankenberge, zuienkerke, .jabbeKe, het gedeelte van Brugge
ten westen van het BoudclrijnkanÀal en ten noorden van de spooru,eg
Brugge-oostendè en het oostelijk gedeelte van de gemeenten oudènburg
en Bredene"
Door cleze orrereenkomst kunnen nu a]le hengelaarsr in het bezit
van ecn gerroon sla.ltsverlof, in deze waterlopen hengeÀèn mits de
volgende uitdrukkell jke voorwaarden:
1. wanneer ncn de openbare \íeg verlaat is steeds de voorafgaandelijke

schrlítelijke ioelating van de oevercigenaar(s) vereist;
2" er mag enkel qehengeld rrorden vanaf de oever d"w"z" dat het

verboden is te hengclcn vanop een vaartuig, een vlotr staketsel
of c1k anCcr voorlrerp dat Ce normale l'raterafvoer kan verhinderen"
Bovenclien moè:€n llle private vaè-rtulgen, vlotten èn anCere
voo&rerpcn die gebruikt werden bij het vlssen uit de water-
l,pcn w. - ':. '._ Lrr:.CcrC;

3" Het is vcrboclen te vissen mct het kruisnet in Ceze v,/aterlopen"



Soc i a I e \ro n i n qb-9!q-!9--2, f:e.494 s
óffiwerken toL het 5ruwcn van 16 huurwoninqen aan de kant
Nieu!.re SteenwcS te Zuiíinkerkc zijn onlànEs gestart.
Zij worden Llitge!'oer:d door dc firmà Verbeke uit Oostènde"
Gezien de slccili:'r samÈ.stel1ing van de ondergrond dienen de
wonlngen op oa.ict gczet, !.,erkic uèar de gespecialiseerde firma
de laatsLe wcck van april mee bezig was"
De inf ràstrrjkl,uur.werkan ( vcgenis en riolering) zu1len binnen-
kort aèn dc qènrcenteraili worden voorgeleqd" Zoals te Nieuw-
munster zal oo;: cen cedeei:e varl het dorp nieuwe riolen krijgen
en worden r'l e i<.5tcn ir.i trl .ir: e n t 1 i jk gcdraqen door de wet Brunfaut
het ger"neentcbagluur cn l.: sa$Lcnwelkende maatschappij het
Lindenhof"
De werkcn iot :1ct bouwÉin van 40 kooplroningen lrerden inmiddels
evcneans aanb.r:jteeC cn zijn thans in onderzoek. VJaarschijnlijk
zai met alezc werken noq voor de zoFcr'rorden gestart"

De ggÍn ee n t-es_-ci,o-of

De heer r,rini.sL.r Danii:l Coens heeft op 30 april 1982 tijdens
een iniien. . achtig.-ri,! een symbclische eerste steen onthuld
van de 9em3e-il.schoo.l tc Zuienkerke, dlt in het bijzijn van de
gemeenteli-jkc ^n geesielijke ovcrheid en de schoolkinderen"
Tn zijn !,cr:l(oia,j;r'oord onderlijn.ie tsurgemeester 3e Vlieghere
dat de school er ilj ai] cer:ste liaats kornt voor de kinderen
van ZLrienkeLl.i." OÍn hen lce te laten in de beste omstèndig-
heden onder'ril:: l,r ge:riei.èn in het éigen dorp"

Ve_r kccl s 1rc...,.'s.
Half april i,,,erd.:a clL Cooi de bewoners van de VJeimairstraat
gevra:19de ver.keeisd!'er,,,pels aangebrachL" Er werd naar de
goedkoopste :crmulc g(,zccht nr:. houten afgeronde balken die in
het betonnen we!deh g.klonken worden"

85O l,rande 1r? ': s op i"lea tkerkse I'4ocrc ntocht "

Onder cen str'alr:nd ler-,tezonnetje ging op zondag 4 april
de 5 e l,lectkar:<se Mo:.éntocht door"
Dat Ce.meerii= vrrndel.--rs uit íle gemeente zelf en omgevinq
krrainen is Jol(ona-n a6:rna11, maer er waren toch enkelen afgezakt
r-rii Br:ussel-, C.I-].-, 1',iri:!.,c.-pen en zelf s een 4 - tal uit Keulen,
Ook de jeu!j niader l:li. --2 jaar r,,,as sterk vertegenlroordigd.
De ouoste niaa.,e1ijk.: ieclnqmer was oscar Lambrecht uit Nieuw-
rnunster en de oudstè \'roLlw w3s Enme Boddin uit Zui€nkerke"
Zij kregell bcriden een speciole ai-tentie. De grootste groep
was die vèn :i.nr_i C,.ryprr;: met 15C deeinemrs, daarvoor ontving
hij de trofe. \-an sen:.tor Windels. De qrootste schoolgroep
wÀs dic v.rn llclri-a1/e.:.. i09 aleelnèmers" Verder volgden dé
school van Zu'.r.'rkerl:. r,rct 43 Ceelneriers, Kruiskalsijde 22,
school IYL-11<- .. I_ "
Het Rode l:rui::. s:cnd i.:. voor de verzorging.

T"M"
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p_E qNrE ji\,/rJsNlVEAUS
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A. HEf KÍ,XUTEIONDrRWIJS : rrorilt vèrstrekt aaE kinaleren va^ 4 tot
6 Jaar. Eet iE Eiet verplicht"

B. HXÍ LAGER ONDERI{I.'S : oÍvat 6 leei,jaxer er1 woratt verstrekt aan
kinderen van 6 tot Í2 jaar.

C. IIET §XCUNDAÍR ONDXRI,,IJS : Dit wordt verstrekt aan Jongeren van
12 tot 18 jaar. Sinds 19?O bestaan e, ti,,ee onderlviJ6types naa6t
elkaar ; het vernieuwd secundlai! Ènderwijs (V.S.O.= type I) en

de traditionele strLctuur (= lype II) : zie schema op volgeaale
bLadzijden "

D. EET BtrITXNGEI,/OON O.{DÍRL,Ij§ : is bestemd voor kiDateren en Jongeren
die in de oÀnogelijl- verl:eren het gewone onderwiJ6 te volgèn,
maar toch g.j6chlki zijn vocr een aangepaste vonn vaí onde[icht.
De 6tructu,. \,r,Jrc tJepaald aloo. scht types, verdeel.dl in vier
categorieën van nindervrliden :

Cat. I I mentaal grhandicapten type 1 : Iichte mentale
stoornia6en

type 2 : ernsti8e mentafe
atoorni ssen

Cat. II : Karakterieel- gehanalicapten type J : kar. stoornissen
Cat.IIl : fysisch gchand:,capten type 4 : lichan. gebreken

type 5 : langduriSe ziekten
Cat.IV i zintdiglijk gehandicapten type 6 : visuefe stoolnj,ssen

type 7 I auditieve 6toorDissen
type 8 : spraak-, Í,aal- ed/of

lee rstoorni6sen

E. ïtt Hocx.ri oNDERViI-3 :

1. Het universitair . .1 .-. rrë . ..-J,rètiir-^ g?aden :

Eandidaat : na t!.,è., scm6 drie jàar opleiding i
Licentiaar. na nogmaals twee som6 drie jaren.
Geaggregeerde van het hoger 6ecundair onder!,rijs : kalr 6amen
net de graad van 'l.icentiaat bahaald worden;
Doctor : ten 1:fce6§te één jaar na het behàlen van het dÍllona van
licenti:ra;i

graad van docto:. behaald $rorden ;
Po6t-graduates : bëstcndl voor universitair afgestualeerden
or n^.h-11^ ^.r'.,ilrkeling van de Betenschap te kunnen volgeD



g!ix::91I!::::=:I=3111:I:il3tI:=_1g:+1]its9t=:

Universiteit.n I Vrije Univ€,rsiteit Brussel
Xi jksuniversiteit cent
Katholiekc Univcrsiteit l,euven net afdefin8ente (ortrijk.

Univer6i taire inst!.1iingfn (8.,ràar n(t c..n b.pLrkt . ".,.., .r-'ll19:",tÉld 
!an univelsitLitcn,

uolcr.ichtinger:
Xi jksuEiversitair Ccntrum Al1tvrerpcn
Uni./er6i tair!r fi cuntei ten St._IDg@atius
Universiteire instolf ing Antrerpen

Universitair.r faculteit--n St._Aloysius Brus6el

Ant!íerpen

l,irburgs universi taj.r centrum l{asselt
r. g9g!!=gry?I3yig!=it!=g9=r=gI=c!==rI=ytI=np_59319=TIU:

- het tecnisch hoger onCerv/i.is
- het ecorooi,sch hogcr- ondcrwijs
het a8rarisch hoger onilerwijs
- het parrí,rdi6ch hoger ondÈrvijs
- hat sociaal hog(r onderv/ijs
- het artistiek hogex onder,^,ijs
- h,-,t pedagogisch hoger onderv/ijs

fn clk v!n d.zr cat(aori-,,:.h
opreidirssvor;.n';.;'::; k 

nrk '. oild"ririis virstrikt word(n in
E€t kort(, type roopt ou." ,.n 1' 

!n v:r er:n lang typc'
onvat twee 1,",i,'ii,."""" ;;;ï:l: l;:: ji:l: het r1n6e ryp.r

Toi het hoger ondcrwijs ,.,an h(
tot : industricel inslnieur, ;l"l::ï;":ï"::ï;"::j::;::,,-,-

handelsingenieur, ltccntièat v.jrt"fer_tolk, ar".rrr".r'
bes t uurswe tens chappen , architÈct"

Tot hct i.orte type behor(]n o.n. i clc opleidingen tot
na tt6chappetijk as6isten

tcchnicus; Scgraduecrale . 
t en lilviseur, Segradueerdè

sesladuaÉr.ie,r.n*,,.,"r, 
"i" 

ïu, Ï:::ï::::::Ï::;:i.,
logopedist, 1ràeidstherapcut, stedebouwkunCige, kleuter_leid(st) er! ond,,rwi jzer(er
secunceir ondlruii6. 

;) cn ge8rrcuo':rcc ven hct fager
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Gilbert Goethals-
Geleleens
Beenhouwer

Specioliteit in worstsoorten

Nieuwe Steenweg
8372 ZUIENKERKE

Tel. (050) 41 13 41

60

Grond- en wegeniswerken

Alle vervoer

Verhuur van kraan en bulldozers

Containervervoer

Marcel Demeulemeester
Kerkhoístraat 19

8224 Zuienketke - Houtave

Tel. (050) 31 58 27

ONOEBHOUD. en HERSTELDIENST

MAZOUT. EN GASBRANOERS

T R A E N gebroeders - p.v.b.a.
PATHOEKEWEG 74 ' SOOO BRUGGE

Tel. (050) 31 51 15

ALLE PETBOLEUMPRODUKÍEN

KWALITEITSWAABBORG _ AANTREKKELIJKE PRIJZEN

GHEL
HAEG

EYNS-
EBAERT

Weststroot 67
8370 Blonkenberge
Tel. (050) 41 2014

VOOR UW BLOEMEN

EN KBANSEN

IN VOLLE VEBTBOUWEN

FLEUROP

OPEN HET GANSE JAAR

Hubert
Bonte-Tilleman

verzekert U

degeliik en voordelig

Meetkerkestroot
8372 Zuienkerke

ïel. (050) 41 28 06

14

Bemiddelaar voor de Maalschappil
,, DE NOORDSTAR EN EOERHAAVE N.V.



ALLE GELDZAKEN VOOR GEZIN EN BEROEP

_ SPAARBOEKJES
BOUWSPAREN : VOORDÉLIG KBEDIET

TERMIJNBELEGGINGÉN : OP NAAI\,4 OF AAN TOONDER

GIRO-REKENINGEN : EUROCHEOUES' EUROCHEOUEKAART AUTOMAÍISCHE BETALINGEN

AUTOIIIAIISCHE LOONOVEBSCHRIJVINGEN . ENZ,

KBEDIEÍEN : LANDBOUW . BEBOEP . HUISVESTINGSKREDIET . AFBETALINGSKREOIET

INSCHRIJVING OPENAARE UITGIFTEN

NATIONALE LOTERIJ

BIJ RAIFFEISENKAS SPABEN _ GOEOKOOP KREDIET VERGAREN !

Mevr. Denise De Cuyper - veÍmeire
KEBKSTBAAÍ 422, 8370 U|IKEIKE. BLANKENBERGE

NIEUwE STEENWEG 47, 8372 zUlÉNKERKE - Tel. (050) 41 41 82

Dhr Gerard Laukens - Bode
BBUGSE STEENWEG 29, 8224 HOUÍAVE - Tel (050) 41 22 82

Dhr Herman Clarysse
AKADEMIESTBAAï 11 - 13, 8000 BRUGGE - Tel. (050) 33 70 99

LOONDORSEB

_ HAKSELEN. I.iAIS EN
GBAS

_ PLAATSEN VAN
I\,{AZOUTTANKS
TOT 3000 L.

CAFE " DE NIEUWE
BLAUWE TOREN "

pvha DE CRAEMER-BEKAERT & ZOON
Blonkenbergse Steenweg 2
8372 ZUIENKERKE
Tel. (050) 31 44 65



PETROLEUMPRODUKTEN
HOUTBESCHEBMINGSMIDDELEN,,VALIROL"

PVBA CORN. VAN LOOCKE
BARON RUZETTELAAN 172

8320 BRUGGE 4

Tel. (050) 35 70 70 - Telex:8í.8:|2

onze verkoper te zuienkerke

GILBERT PROVOOST - Tel. 413992

Eón adrè!:

Drukkerii - Boekbinderii

VANDENDRIESSCHE
P.V.B.À

KARDINAAL TIIERCIERSÏBAAT í5
OOOO BRUGGE

Íel€Íoon (olio) 33 28 37

KOOP Uw KOLEN en MAZOUT B.P,

UNIOT{ BRIKETTET{ vooÍ HOUÍKACHELS EN

OPEN HMRDEN

GRANEN " VEEVOEDERS . MESTSTOFFEN

BIJ

VAN DE RYSE Prudent

Nleuwe Steenweg 38 - 8i172 ZUIENKERKE

Tel, (050) 41 35 88

DI)IOORDSIAR
TII BOIRHAAYE }I.Y.

de eersle vloomse
v?I'zekeingsmootschoppi j

genlogt/257515

kulturele stichtins NOOFOSTAnFONDS v.z.w.

Hubert Bonte
ireotkerk$traat í4 8372 Zuienkerkà

PLAATSELIJK AGENT
Tel. 050/41 28 06



Koeltechniek

A. Wybo-Linsl<ens
OFFICIEEL PACKO. FULLWOOD SERVICE

* FRIGO'S

* DIEPVRIES

* ÀLGEMENE ELECTRICITEIÍ

* SANITAIR

* EIGEN HERSTELDIENST

Hersièlllng van melkkoellanks van alle merkeí

Nieuwe Steenweg 91

8372 Zuienkerke

Telefoon (050) 41 33 01

VOETVERZORGING

Voor aÍspraak: tel.050/41 26 92

KOMT AAN HUIS

PED!GURE
(( MARLEEN ))

VAN VOOREN MARLEEN
Nieuwe Steenweg, 56,
A372 ZUIENKERKE

WERNER VERBURGH-BYL
MEETKERKESTRAAT 1

8372 ZUIENKEBKE

Verdeler

Radio en T,V. Philips-Precisia
Wasmachines, vaatwasmachines, drogers

DiepvÍiezers, fÍigo's
Primus, Zanussi, Philips

Elèklrische verwarming
Akkumulaiieverwarming

Vloerverwarming

" De Witte Dirac "
Elektrische installaties

nieuwbouw en vernieuwbouw

Alom gekend vooÍ een uitstekende
d enst na verkoop

Alle hersielingen (a le merken
van radio en T.V. toesle len.)

teletoon 050/41 42 38

HET HUIS UW VERTROUWEN WAARD.



NIEu{S lrajl de BOIÍ, VAN (}ROTE Ell V.lll,i JoNSE CEZINI,IEÍ

III@EL]JIC]EIM{ VOON SPORTAI{TTVITEITN{ JIET XE SONN I

Op zo[da€ 2 mei e.k. komt dhr POliAr Gemaenschapsminister voor ]or.turrr,
ons recreatiedonein Poliler$,ind in Zuienkerke officieel open€n.
1/anaf 10 uui za1 dle uindsurfklub Polderiliind BcJc een wedstli il en dlemon-
stratie or.ganiseren. Oln 11 uur wordlt een gederksteèn onthuld ter geleg€n-
hei.d var de offici§1e in€ebrui-knemin€ van dle vakantie.rroi.ingBn va.n
0ezinsvakantie. Hèt geeft de gelegenheid om eens eefl kiÈje te komen
nemen op het iekreatiedomein.

I'IAIERCEIIMINING MI

Een nj.eu!Íe tienilaagse kursus kleuterzÍIeÍïneÍ en l{atergeríeiij.ng gaat door
in het Bloso-instruktiebad 9al1 Blarken}èrge vanaf maa"trdagf augustw tot
1,E'i jlag 12 augustus e.k. (niet op zaterdag en zondag)
qij: : Leden BcJc 600 trb ; g?oot gezin 4OO IY (niet leden BcJc 8OO Ib.
l,Íen ka! nu reedls inschri jven bij lfar( el 31or0mer Kerkstiaat 353

B3?o Slarkenber.ge *ef, o5o/ 413131

|.ïENx6ffié1
Voor de jeugil 

'ta]tr 9 - 14 jaar - nog er&e1e plaatsen ,iri j voor ile
kursussen in juli en augustus.
fnschrijvingen bij Fra.nk neneire, poelkapellepad, 1O in Bla"ll,keubèrge.

lffisl
l.Íekelijkse kB?su6sen van 10 uur (begirlllelin€€n en vervolmakilg) voor
kil1cleren en voor vol{assenen : vanaf 5 juli tot 2? au€ustus ;Jeugil : va"1 9 tot 11 uur - volwa.ssenen : lraj1 14 - 16 uur.
Inscbri jvingen bij llaf,'cel Blomme.

Op 1 juli startan uij de pon3rmanège in ZuierÈerke, zoflel met rijlessen
a1s met een ponv-ri iklub voor kinileren van I tot 15 jaar.
Wie kinderen heeft varr B tot 15 jaar, die belangstelling hebben voor
porsrri jden (lessen of zelfstardig rijdeí) ka,n onalerstaarde strook in\ru1ler-
en afgeven bij een bestuurslj d. of bij Ua.rcel Blolnne, Kerkstr l5l te Blrberge"
Het ia aan te raden ale kindleren alie zulten ponJai jden of ponylessen neÍnenlin te enten tegen tetanos (ktem). De inenting ican'worclen tekomen bi.i de
huisaxts. Op zaterala€ 12 juni geven rdj de mogelijkheiil om g?atis op het
donein Polalerwind in Zuienkerke, een inenting te krijgen te6en teta.nos.liil daattoe ondlersta€Àdle strook ingelu1il teIl]g te bezorgen bij Ma.rcel B1ojtu*lc
](erkst! 353 Bl?O Blaii.enber€e, of eventueel ls,ngs uw plaatselif,'ke secre+a:i:.

onde"get €tende

rÍonendle

a) werst rechtstreeks
b) za1 op za 12 jnÍi,

i nl. i cht l ngen
e.k. volgende

te ontvangen
kinderen voor

or,'er de po!§r"ijlessen en de
tetanosvaccinatie aairnelde:r

l<1u'D( 1 i
(1)

lrA.§1 VOOAN/].\Ií CBOORIEDÀTUI{



Oplossi,ng k i nderc 1ub "

Welk k 1è.li nostLrk ?

1. hoed - 2" rnoulren - 3" schoenen - 4" wanten - 5. muts -
6. mouw - 7" hoedje - 8. laars - 9" das - 10" handschoenen"

Een visitekaartje: Het beroep is bÍnnenhuisarchitecte"

Op de markt: De haro kostte 15O fr en een ei 5 fr

Bomen zoeken : Eik, berk, iep, es, esp, wilq, ]ier, e1s.



I-r
I t.;
tu; rïrdliÈpcllullJ

Dag i cngens en

ll: grdi een et<tra kcrte
krantje; daarcm gaan we meteen

Y'IE],ii ii],EDIiilGSTUK ?

1-'iet de ..... in de hand, kcmt men door het ganse Iand.
2.. lIen rnoet de handen uit de .,,. stekefl.
3.Zij! Etcute .... aantrekken.
4.Die kerel weet var1.... , hij v,,eet Í,at hlj wil.
5,,4et de ..." erser.s ralr gooi er.
6,Ienancl iets op de ., ., spelden.
7.trjet ienand cnder één.... speferl.
B. Tet s aan zijn,.". lappen.
9.Dlt heeft hem de ..., .ïgedaan,

10.rt ls geen l(atje om zcnder .,.. ailn te pakken.

EEN VIS]T]]KAÀRTJT

! ers ccn?
\Y I u/r'\A

FRED

r4eisj es,

uitgave van uw kinder-
aan d.e sl ag;

Vind je het beroep van aleze
Je hoefi slechts de letters
van het kaartje anders te
ren€!s chi lken -

?uin9tlr.
IïI Cllil

C? Dii i'Í-i1i:l? rnl
\i.

/\.::

Vcor -o--n h3rn e:1 deze vljftig
eiere, b:it u ne 4OO li, schul-
dig, 3ei- de narlitkramet'.
- ''-'. T ' !- hei, I " (.chts 200 I
3r - ', :rr.:;cr'd. d^ l('anL.
- D. n kiut ir .i. he.LÍ b v.n
dez't La..t t,j ji e.-èn

)

/lt'

À

/.J rao
L t,, ( lÍ € r.,

I

l,lii



- Ik heb iiever de hele han en tien eieren.
- G9ed, zei de venter. D.lt kcrít cp hetzelfde nee!.
Hcel/,eeL kostte die hern xrel?

Ter intenti. v1n de tuijfelaars: die narlit ]ag niet in
!e1gië en de prljzcí uerden er dus niet geregefd dccr
)izP ari jz - ,J'1.i" -i -:
BO I]N ,OE;/ FI;

iliJl-:r"G.u€ lettirs kun je .,cht nancrl v."n bomen

sarnensrtellel]. opgepast, je rnag van de ene letter naar
de andere cv.rrgaen in afle richtingen (hcrÍzcntaal,
vertlkaal en rliagcnaal) lraer je mag geen eni(ele lotter
cverslaan. A1le letters mag je neer dan éérr keer ge-
bruiken.'íili,e vlnd t de*acht-..bcmen ???

,s L J i1l I

' ' _ r' _r--t-
i':r.rrlr'
,.--f- f,. r'__j
l-., Plu'

Zc, j cngei'rs en neisjes. lli llocp d.rt iu11ie veel
p[zzeager.t hebbei:. Danl: aar NICO l"UCl(ER '/ccr de

rek-'.:ng.--. !'ic k1:rt \'3-È r.de rèer air d, beurt.
lÍ'gma..:]. nijn adres: Crc.t De!'juff, Dcelhofstraat 4l

8,il-1. 1ii e u!'Jmuns t er.
llool ,Tr^-Íi ri

l- *_ r.e L -

26 - z'.i JÍJ\,t LgrJz
r- /_\ r-i,) a\,.1 -.^

1 [;] i r'-iU \/ " L'4,J0{§.r
in .ic vrije 1ag.te e1l kleutcrschoJl
te L f l-Lrli. ilriiSTLIi

?? !erg gri-? 6_t!!t _r n,i:i_?Q _! :

- atc 2r.11ig. cl.tnirrgsravcnd.

Iedcree..l !rir ltact,r - licti nredcen - cpbre0gst ten vclrdelev.n d-. I 
":,-'t i cu-.'rj-.:1pj .,l,.i.o1pla.l ij s - hartcÍi;t l,reftcÀ iil t

I,_*

d/r]í7_

vorzcrgd dccr dc
nri s vcrra,ssing...

en dalrsa,vonil



'' " í6M Wo€nsdag 5 mei 1982

Gedenkplaat onthuld aan nieuwe
gemeenteschoo! te Zuienkerke

O er Éu Eij Brote publielre
b€laDsstellins $rrd rrijdacE-

It' voDd ed q€deDlstatr oDthuld
''r aao de ia oDbouw ziindc se-

e eschool van Zuicnkerke.
Odcr de aDssig€D zrse" wii
de leerhachter, eDkele iDsp.t-
tcuÍs, de aarlremr, ar.hitet,
vel le inscD, de pastoo!, ve€l
oudcrs cD alle getr@rtei§lds-

EI werden €€n tweetal toespE-
ken gehouden, door burgèmees-
t€. De \4iegher€ en Luc Henau,
aÍsevaardigde van minister
C@ns, teruijl Luc vemèift als

chit€ci, de gebruikelijke uit-
les veEtrÉkte bij d€ rcndsang.
A]s eerste spr€ker wees de bur-
gemester er op dat deze sym-
bolische €el§te steen €€n hoog-
lepunl is voor de geme€ntr.
Hij wees er verder op dal vanaf
septèmber de leerlingen de ve!-

i nieuwde school zullen kunnen
ii b€z@ken en dat zij van vol-

waardig ondeNijs zulen ge-
nieten in hu eigen gemeente-
Door een v@ruitstÉvende po-
titiek blijft zowel te Me€tkerke,
Houtave en Nieuwmunster nog, e+n dorpsschool bestaan. Dàt
het onderwijs nu verstrckl
$,ordt door het \rije oÍ het ge-
meentelijke net, maald geen en-
kel veNchil uit, ,i zegde de
bugemester. Daama belichtte

. de buigemeester de liranciële
kant. De gemeeDte kan genieten
var amtEkkelijke vooNaar-r den van het ScholeDfonds eD

. var hei ministerie. Bij en in-
vestering var ruim 2? miljoeD
ft. moet ahper een go€de
500.000 to. aÍgelost worden.

Daamaast wodt er nog e€n
enra pEmie vaD ?52-750 ft.
veEtr€kt van het p.ovillciebes-
tuur, dit voor de iEichting van
een tunzaal en een po\"valente

Ook de rijkstoelasèn wordën
vlot uitb€taald zodat het ganse
dossier kan aÍgewerkt worden
zonder ve€l kastsedieted ae t€

Tot slot volgden enlele darr(-
woorden ao het a&€s van mi-
nist€r Coens. die zeker de Dm-
blemen van de kteine semàn-
tetr kent, aan de h. Boy, die met
zijn raad eD daad ste€ds sehol-
pen heft, en @k aàn de vele
anderen die hebben geholp€n

bij de uitbouw van de semeen-

Veraolgens nam de h. Luc He-
Dau, afsevaardiede van minis-
te! CoeDs. het w@rd. SDrekèr
belrchtte het teit dat VlariunEen
fe€sMeders en werkers zijn,
maar dat er dan ook Bulteten
volgeD zoals te Zuienk€rke de
bouw van de :ieuwe school.
In de grcte g€meenteD zijn er
culturele centn
dorp zoals Zuienl<erke ;ordt
deze taak ove4enomen door de
doQsschool, die de ontmoe-
tingsplaats bij uitstek is. Daar
de m€este zateD en plaàhen nu
voor bescheidene! doeleinden
mo€ten gebruih woden wees

de spr€ker op het poFalente
karal<te. vàn dèzè *hóól të-
meer ook omdat schoolgebou-
wen slechts 14 t.h. van de totàle
tijd in gebluik zijn.
Met de hoop dat de plaatseliike
bevolking op een sepast€ ma-
nier hieryan gebruik zal maken,
b61oot de h. Heiau zijn toe-

DaaDa volgde een mndgang
onder ]eiding van architect Luc
VermeiÈ. Na deze londgang
werd in het Zuienke*se ge-
meentehuis een .eceptie aalge-
boden. - (J.2.)

nink lubterende leerlingen, to& d,e h. Henau dz a@wezigen
to$prak ter gelegenheid Dan dp omhulling Ddn e"n gedankploot
ooor dA ntdue genAmtesch!,ol t an zwenkerke - (i.2.)
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