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Garage Dendooven
Multi concessionaris

Blankenbergse Steenweg 34a - 8372 Zuienkerke
Tel. (O5o) 41 10 53

SUBAFIU€rË

Subaru
MET VOOBWIELAANDFIJVING, VIER ONAFHAN.
KELIJKE WIELEN EN LICHTMETALEN BOXER.
MOTOR.

BESCHTKBAAR tt'l í400 EN 1600 CC.
2 OEURS . 4 DEURS . COUPE - COUPE HARDTOP
IN AUTOMAAT EN VIJF VERSNELLINGEN . BREAK
IN TWEE EN VIERWIELAAiIDRIJVING.

WAARBORG í JAAR ONBEPERKTE KILOMETERS.

Mobil

^-
ETTJUN

-

Datsun
DOORSTAAÍ ALLES !

DAAROM DRIE JAAR WAARBORG, ONBEPERKTE
KILOMETERS.

LEVERBMR VAN lMO TOT 2600 CC,
IN TWEE DEURS, DRIE DEURS FASTBACK EN
LIFTBAK. . VIER VERSNELLINGEN, VIJF VERSNEL.
LINGEN, AUTOMAAT. . BENZINE EN DIESEL.

Subaru en Datsun, twee Japanners die er mogen zijn
en dat, U aangeboden door een garage
met top klantendienst.



Wist U dat alleen al
in onze etalages
1.000 verschillende boeken
uitgestald ztln ?

Boekhandel Jos. Maréchal
Mariastraat 10,
Tel. (o5o) 33 13

Een aparte

SOOO BRUGGE
05 - (o5o) 33 OO 23

boekhandel in Vlaanderen

Garage AUTOSTOP
Willy Rotsaert

Oostende Steenweg 74
8224 Houlave - Zuienkerke
Telefoon (O5O) 313678

- Verkoop van nieuwe wagens - Alle merken
- Verkoop van lweedehandse wagens, eerste keus
- Aankoop recente wagens aan de hoogste prijs
- Herstel en Carrosserie



Gilbert Goethals-
Geleleens
Beenhouwer

Specialiteit in worstsoorten

Nieuwe Steenweg 60
8372 Zuienkerke

Tel. (050) 41 13 41

ALLE INBINDIT{GEN:
THESISSEN . TIJDSCHRIFTEN
INBINDEN VAN LUXE BOEKEN...

ALLE DRUKWERKEN:
NAAMKAARTJES - HUWELIJKSDRUKWEA( .
GEBOORTEKAARTJES . ROUWDRUKWERK

Één adres :

Drukkerij - Boekbinderij

Vandendriessche
P.V.B.A.

Kardinaal Mercierslraat 15

SOOO BRUGGE

TeleÍoon (050) 33 28 37

Hubert
Bonte-Tilleman

verzekert U

degeliik en voordelig

Meetkerkestraat 14

8372 Zuienkerke

Tel. (050) 41 28 06

Grond- en Wegenlswerken

Alle Vervoer

VeÍhuur van Kraan en BulldozeÍs

ContainerverhuuÍ

Marcel
Demeu lemeester

KerkhoÍstraat 19

8224 Zuienkerke-Houtave

Tel. (050) 315827



ASSURANT!E
LEUVEN . ANTWERPEN

BELGISCHE BOERENBOND
EUPEN . GENT - HASSELT - LIEGE - NAMUR

VAN DE
- BRUSSEL -

Voor al uw verzekeringen

Brand- Leven- Ongevallen (ook auto)

Steeds tot uw dienst:

ABB-Verzekeri n gska ntoor

Michel Beirens-Willems
Oostendesteenweg 92 - 8224 Houtave

Tel. (050)319739



Voor uw huweliiksreportages

dopen

communie- en kinderroto's

één adres:

Foto C. Meuleman
Leeglandstraat 14

Zuienkerke (nieuwe wijk)

Tel. (050) 3í 840s

VERKOOP EN AFWERKEiI VAN ALLE FILMS

C"fó Cuz*nqn
en GeorgesBil Nini

Blankenbergse steenweg 74

Zuienkerke

Tel. (050) 4t 33 82

* EEN VERZORCD PILSJE

* EEt{ LEKKER BAKJE FRIEÍ

DÉ GEZELLIGE CAFE ÏUSSEN

BRUGGE EN BLANKENBERGE

ME
ELDZAKENALLE G

SPÀARBOEKJES

VOOR GEZIN EN BEROEP

8íi fr.ai@öPnftal. öpq,en. $oedft&p ftazdier usqrutn!
Mevr. Denise De Cuyper-Vermeire

KeÍkslraal 422, A37O Uilkerke-Blankenberge
Nieuwe sleenweg 47, 8372 Zuienkètke - Tel, 4í 41 82

Dhr Gerard Laukens-Bode
Brugse steenweg 29, 8224 Houlave - Tei.412282

BOUWSPAREN: VOOFDELIG KREDIET

TEF IJNBELEGGINGEN : OP NAA[.,] OF AANTOONDER

GIRO-REKEI{INGEN : EUROCHEQUES - EUROCHEQUEKAART - AUTOMAÍISCHE BETALINGEN -
AUTOMATISCHE LOONOVERSCHRIJVINGEN . ENZ.

KREDIETEN: LANDBOUW - BEROEP . HUISVESTINGSKREDIEÍ - AFBETALINGSKREDIET

INSCHRIJVING OPÉNBARE UITGIFTEN

NATIONALE LOÍERIJ



Waarde líedeburgers,

AIs burqemeester van onze poldergenieente, ben ik blij
dit eerste nummer vèn ons Polderkrantje bij U te íiogen inteiden.

iri j zien in dit krantje het middel oÍn de inwoners van onsgrote dorp informatie te verstrèkken over de lrerking binnen onze
9emeen te "

Onze wens 1s, dat het een open vorrn .lrordL van democràtischeinspraàk, vernrits ieder die een interessante toelichtino oí eenvermakelijk gebeuren aan zijn clorpsgenoten bekend \^7il m;ken, ditlangs ons polderkrantje kan doen,

-Naast Ce gemeentelijke !jegevens, kunnen ook de verschillende
vëre'nigingen langs deze weg; kun akti\,.iteiten bekenC maken aan
gè ns onze qenee-.ac 4dl-

. Za hopen wíj, dat de lnr\,oneJ:s van de vier deelgemeenten elkaarbeter zullen leren kennen, èanvéèrden :6í \{aèrderen, om zo te komentot een illije samenleving in democratische geest.
Wlj juicl-,en dan ook de geboorte van ons polderkrantje toeen wensen h:ar qoide vaort"

U!,/ Burgernees ter ,
Gerard De Vl ieghere "

HET POLD ER KRANTJE
+ =+ =+ =+=+= + =+ = + = +

]^iordt clrleniaandelijks gratis verspreid in alIe bussenvan de gemeente Zr-rienkerke ( ca 75O exemplaren )

Verantwcordelijke uitgever;,, i,terkgroep Zuienkerke,,Kerks traat, 17, A372 Zuienkerke"
Medewerkèrs: Tinè Meulebrouck, Freddy Decancq, GeèrtGeeraert, Georges Suvée, Àntoon Vanhoutte"
PubliciteiL: Hubert Bonte, MeetkerkestraaL, 1,4, e372Zuienkerke" Rekening nr. Aa;, /053632A / A2



* HET POLDERKRANTJE

lnforrnatiekrant Groot Zuienkerke
ED ITOR IAAL

Waarde Lezelr,

Dit is dan het àllereerstè numoer van Uw informatiekrèntjeover croot Zuienkerke, onze nieuwe geoeente, Oie op f januari 1977ontstaan is door de samensrielting van de landelijke gemeenten Houtave,I-eeEkerke \ieuwn"unsLer, en Zuier <erke"

Het jaar van het dorp za1 voor ons een goede geiegenheid zijnom verschillende kanten van onze nieuvre gemeenÉe tà Uatl.htun.'rvij brengen in ciit eerste nummer ieeds heel u?at gegevens over de'rerkinq van de tèlriike verenigingen; q.uut nà.À. wil nog ,erd".efestiviteiten, belevénjsser.r en andere wetenst/aardigheden in onskrantje op" ook korte srukjes over. ""n "; ;;à;;-;iJerwerp aatonze gemeentè kan aanbelangen, zijn welkom, evenals de prrtli.iteit,die ons moet helpen het hoofd ,, financieel Í, boven water te houden"Met u hopen wij op een goede vàaÉ voor ons krantje"Wij wensen h.ier. atten té danken, Oie ae uitqa,re ervèn mogelijk
lrebr,en geriaakt: het geneentebestuur, ó" .a"àit"u.à"rs, en niet inl^ct nins! de Ldlrijkc redeu-r<ers.

Wij hopen dan ook dat U bij voorkeur uw aankopen zu)-t doen,of ulv zàken zult regelen raei een van onze adverteerders,

Het polderkrdr,Lje i s weliswaàr bescheidenroopt U toch oï dc drie nadnd i'1 re Iichten overin de gemeente 
"

- FLI TSEN

vàn vorm , m aar
wat reilt en zeilt

De redàktie"

' Op vrijdàg 24 februari 1917 in café Sint Sebastiaan ( bij Germainl4atthys) te Zui.enkerke: Filmvertoning over de tweedaagse toeristischevoettocht-van Blankenberge, Cie door ónze gemeente trekt. Dit insarièn!,/erkinq rnet de wandelclub , De strangédrifters , Toegang GratisAanvang 20 u"
. Wielerwedstrijd op rolten: zondag 5 maart 19?B vanaf 13 uurrn de qemeentezèa1 te Nielrwmunster, Doelhofstràat, 2OOO fr" prijzenEen aandenken voor iedereen 

"+ Sprèekbeurt: Onze polder door Robert Boterbèrge" Om 20 uurin de gemeentezaal te Nieu\ímunster op 10 maart 1978i roegang: 30 fr"
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PROGRAMMA JAAR VAN HET DORP

Zoals U wellicht allen zult vernomen hebben, werd 19?B uitgeroepen totÍ Jaar van het Dorp ,,,
In september startte Zuienkerke à1s eèrste in Vlaanderen met het voorstel-
1en aan de pers van een merknraardige verzameling oude prentkaarten in
boekvorm: I' Dorpen achter de centele ,, .
Daarnaast hebben wij, in samenwerklng met tàI van andere verenigingen
een prograftma [fgen samen tè stellen,, voor e1k !,/a t wils í uitgestreken
over de vier dee l gemeènten.
.\1s rode draàd loopt door de vier jaargetijden een foto- en diàwedstrijd,
!/aarvan het de bedoeling is, dat iedere deelnemer èen foto of dia maakt
van onze gemeente, één in elk seizoen" Deze wedstrijd za1 met een massaprachtige prijzen worden bekroond."- En èr zj-jn speciale prijzen voor
de mensen van onze gemeente"
Hieronder vindt U éen algemeen overzicht over r^/at te bé1èven valt in onze
poldergemeente gedurende 1978" In deze en volgende uitgaven, vlndt U
uiteràard nadere ui t1eg"

=99I_B!9,q!èYYl"j anuari
7 /1. Driekoningenfeest Zuienkerke
14 /1 : Poppenkas t
1'l/a: WaL ]eeft er in de aankomende jeugd

f ebruar i-17T1--ii 3o - en smulavond in hèt Breugethof
Toneè1: Wespenes t
Boomplanl:aktiè te Meetkerke en Houtave

Koers op ro11en N i euwmun ster
Aanpak kinderen met I eerprobl emen
Onze Polder; sprèekbeurt R" Boterberge
Boomplantaktie Nieuwmuns ter en Zuienkerke
20 u.: Ie n tebàI
Voordracht over de Provence te Zuienk"

Voettocht door de Meetkerksè Moeren
ÀutoraIly
30/4, Bolderkampioenschap voor dè

Po 1d er trofee

Zangkoor Wi ndek i nd
werkgroep zu ie nkerke
Voordracht Oudèrc om i té

Zuie nkerke "

Werkgroep Z ui enkerke
Oudercomi.té Ni euwmuns ter

I

I

I

-l
I

.t,,I

I

I

i
I
l

I

-!1/ 
2

25 /2

rË!!
't/3:
1,O/3
a1/ 3

1-4/3

apri I

23/4

Spor traad
Oudercomité Zuienkerke
Werkgroèp Zuie nke rke

oudercomité Ni- euwmuns ter
Werkgroèp Zuiènkerke

B.G.J"G"
Boldèrhofbo lders29 en

mei
6 én
9/5,
17 /5

'7/5t Tweedaagse voettocht van Blankenberge
Wegwijs in het V.S"o" - Oudercomité Zuienkerke

: Teken,^redstrljd in de scholen van Groot
zui e nkerk e

: Verkoop van bloemen, bloembakken en teel , - Werkgroep Zuienkerke
aarde in de vier dorpen

2a/5
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: Ea 11o n!,red s trl jd (erkplein Nieuwmunster

t' 
I""::l-f:::^l-j je schoor \j eL,,vnuns I er. ". rr Lrernéot)ers te HouLève
;ï:i:;:"", Boerebono_ vorksdànsen

]t!
5/6

qli-.
.2/

2/ll
9/t:

té

ré

- Oudercomité NÍeuwmuns ter

- Oudercon i té Nieuh/nuns Ler- r'ees tcomi té
- Boerebond en KVLV

- Spor tcomi tei t

- Fees tcom i té

- A " C.l,{.
- Werkgroèp zu i enkerk e

i?", B<rl Croot Schoerj ngeKoers LiefheobLrs Zu ie nke rk è
:rr!:!!s__.
", r" letsràIlv
" 'n^Too Le oepèIe',l ddrrn;u1àvertonlno, Orgelconceri Zuienkerke door Jozef Sluys

' i"L er
:. Le Do, re Na^h r rai zuieoker (c:n noq iC lcp1,.n 4",,.,

: i..l:" o" u^pu-r_:oiu".,n Lr seoteÍber
. '..-.,rroo ,n o^ , aur",,Ïln vèn Mceckerke een

: 
ploeg_ v/cdsLrj jct Llut-rc. luu:rKOers te HOUt_ève: -J;er js de ld",ES!c dlq voor heL

. ,:.lrsll

- Fees tcomi t é

K.L"J.
_ Spor traàdrtbreagen van cle foco,s en diè,s"

,. Ujet te vergeten 
=HET WESPENES'Ijt:i tíespenest is een .l^r r..j.:t:'rc ,.n" ,"i ;:; ;:il::,::.,,".:k.9u. qeschreven

'll1,,,j: t, r.Ë"."àà l5ili.o."l,.nn.?"*;j;"":ii.:í*::iï:§:ii,!i.Ï":;,r,;.:::

'.i'!;.li'i^'il;jit:^ï:,;. rèèt ziin vriend zi in rol,e rrie die-,..-:;; ;:i:"ï1"i. pr."t= in" "wÍi,;";"j-I:l rrouwe echrsenoot

l,,;'.i:,1; il;;,::",:i::";,i;'ill',ll',"'il":::;"::^jd§i";:i,'i:i::[ f:",
r":. i.I::ï"..:.4;-";"i,'=:i;:"'i:.J:.;:":::i"j::?.i:"f;i:,lllXIt.:r;o 

", ",*.._

. L ,g roro, en dià u/edstrj jd.

+++++++



DE A - 17 TE zUIENKERKE: GELDVERSPÍLLING
+++{_+++++++

In het kàder van het jaar 
_van het dorp pest het ten zeerste, eventjes!j.l 

.cc 
stàrn L:j oe vL: g: ij ,j.2. .uros,..iw5g-wc, nooLg : Teveet mÉnserzr]n van mening dat ze echt l-en noodzaak is vooí de toekomst van dehaven van Zeebrugge.

Waarschijnlijk za1 net cie uiibouU van haar haven, het goederentrèns_
?:):.! "u^ en nÀar--zeebrugge sterk toeneinen" gn àit voo. at_le soortengoedercn: rr]sssaqoederen zoals g.rs, pet.oleur, JiJrr"ar,a grondstoffen, enstukgoederen zoafs rnècnlnes. qereedschappen e;2. De vraag stelt zich hoedeze transporten in de toet<oÀst ,"rr"n'qu".Ài!àenl'Voor mès s aqoed er.ónp". pi ; piÉiaïi;;';:;";;il."3:';.:';"::: ;::."::-::"ii. iiGi,.:ïd:".;:::h t stukqoedercn\LrkcLr- r.- I i- 6,. to. ín""i-pr,tiisèh urrstuiLend per
:::::i::;="5i"n:i::':i'':''1 :;l ;;";;;^;;";05;il:;";' j,,' t""i j-"àà'
w.,orvoo, dL slerhe:c ,... ,.1,,1!ïl;i ï::.-;"::";:ï.1";:":?";.:'jl:"::::!,contain,ers in het geheel zaf te[ert<t t,fi;r"n.- '"' ''

voor .teze speci6Ie,tr-lnsporten roí 2àÀf.r99. reeds op verschillendemanieren over de weq bereizuienr.e'tà iui;;.-;:";;;;;Í:r*;:ï:i.i de r'oseli jke autosnelwes door
r' ten eerste fdnqs .le exDresrreg door Bruggc en de baan Bruggè_ Zeebrugqe;' ten.Lweede Iènqs d. vi .rw6155666 f,. 1.r..éË._x,"oito, or" r.. het hèv-n_gebied v-n zeebrLr.r.r.. ,,èr_ve,bord€T 

".;;J;." 
' :.';;rdeger ze1Í is dèzebÀàn v.-rbonden m._t d. E.5 te ealter,-w""."*"""oal:.g is een viervaksbaan

I3"i'ïïïX;.3!.li nne nkor t wordt hei ó"n"ài ïà.rà.Íen mer de expreswes
Het Zeebruqse have nir".e" z "i".Ji[;;:;;.:"';l'::'i:i ::1,:ff.:ï;; ï:",;:"":::.1i"-;i::l i::i:lyerdienen Ínet d.j a.nleq van autostradc", t.n.f"Ja..I ciet er nog een derdeviÉrvèksbaan, nàmelijk c)c A 1.1 t r""t rrijx"..."i.-àir. 

"a...0 ,
G"G"

* DE BOOMPLÀNTAKT]E *

In het kader van het jaar van het dorp rril men te Zuienkerke ook zorgenvoor wat meer qroen" Dèarorn za1 ln oe torenJe iàniI ou..q.g.un wordentot een boornplanraktie. iuet. streekeise; ;;;;; ;;;i; k/i1gen, populieren,ncidoorncn.. tijsceroessel, .indcn en1" Oii à, fài-io"ie landschap vàn d-po.Lders niet te verstcren"
Hopelijk mag dit ultsteken.je inil:iètief rekencn op de hulpvaardige handvan.vrijwilrisers en scholen ,tt à. à"àróà.;;;i";: ".
De datum van de aktie vindt U elders i. É.t-Àiqàrà.. jaaroverzicht"vrijwilligers kunnen zlch ten gemeentehuir" .uir.ià"n" Dank bij voorbaat"



In het kader van het jaar van het dorp, wordt door de i' WerkgroepZuienkerke i, een foto- en diawedstrijd ingericht.
De foto,s ( zwÀrt-wit of kleuren ) en oiais moeten onderwerpen voorstellendie zj-ch op het grondgebied van de gemeente qroot_Zuienkertè bevinden,hetzij buiten .zichten, hetzij binnen zlchtèn van openbare gebou\rer}"1) de wedstrijd richt zich tot alle liefhebber- fotoorafen.z) reoere oeelnemer mag per inzendlng hoogstens 4 foto's of dia'sinzenden, maar mag aan elk dèr kaÈeqorién deéInemén"

:l de wedstrijd is ingedeelà in 3 kategoriën, n1. z!,/art witfotografie, kleurfol:ografie, en Ciè,s, en is bégiftiqd met vele prachtigeprijzen" Daarenboven worden àna rte prijzen voórzien voor deeLnemèrs,woonachtig te Zuienkefke, Houtave, irleetkèrke en Nieuwmunster.4, het minimum formaat van de foto,s moet 13 cm" zijn aan beidezijden, en de dia's moeten onder glas ingekaderd zijn op S;5.5) zowel foto,s als dia's moeten
a"- een kengetal sarnengesteld uit vier cijfers dragenb"- vergezeld zijn van een gesloten omslag bevatteide ,,aam,adres, en kengetal van de deelnemer; deze omslag magenkel het kengetal dragen, dat op de foto's en dia,s isèdngebrècht.

FOTO EN DIA WEDSTRTJD: REGLEMENT"

6) Het dee l nemi ngs rech t
katego.iè, in te sluiten bij de

7) de inzèndingen moeten
vàn de inrichters op het adres:
8372 Zuienkerke "

10) dè ingèzonden werken zulIen
De inrichters dragen echter geen enkelebeschadiginq of vèr 1ies.

B) de rvÍnnaars zullèn persoonlijk ingelen datum van de prljsuitreiking"
9) de bekroonde werken blijven eigendom

De niet bekroonde werken zijn ,ranai 1"1Z.ig Lerten gemeentetehuize, dlt tot 31.1"79" Na dezehaalde werkèn eigendom van de inrichters.

bedreagt 20 fr" për deelnemer en per
inzending"
uiterlijk op 31.10.78 in het bezit zijn
" Fotowedstrijd Zulenkerke, Gemeentehuis,

icht !íorden over de plaats

van de lnrlchters.
béschikki.ng van de i nzender

dètun blijven de iiet afge-

met de grootste zorg worden behande
verantr^/oordeli jkheid voor eventuele

AVH

11\ de inrichters behouden zich het recht voor de ingezonden werkenté publiceren, ten toon te stellen en te verspreiden.72) tègen-.de beslissing van de jury is qeen verhaal. De deelnemerverklaart.zich, door zijn inzeÀding, utiooia meÉ r,àt regrement"13) over aIle oev^1len, niài in net ,egre.ànt vàorzieo, zal doorde inrichters besfisL íorde n.
L4) wie een reglement per brief wiI bekomen, gelieve een postzegelbij te voègen "



De agenten van het Gemeentekrediet
zijn goede raadgevers

ONS VOLLEDIG DIENSTENPAKKET
ORANJE BEKENING
(bankrekening)

DEPOSITOBOEKJES
DEPOIIíATIC
(maandelijks automatisch sparen)
KASBONS
GFOEIBONS,,FORI\,{ULE PLUS"
KAP ALISATIEBONS
TERI\,IIJNREKENINGEN

PERSOONLIJKE LENINGEN
FINANCIEBINGEN
HYPOTHECAIBE KBEDIETEN
WOONKREDIET
LENINGEN OP EFFECTEN

UITBETALING COUPONS
BEUBSVERRICHTINGEN
EFFECTENDOSSIEB
INTEKENING OP LENINGÉN
VREET.íOE VALUTA EN
REISCHEOUES
EUBOP ASSISTANCE
UITBETALING POSÍASSIGNATIES
KLUIZÉN

Gemeentekrediet
Raadpleeg onze agenten

Mw E. Tilleman-Stroo
Nieuwe Steenweg 58 - 8372 ZUIENKERKE
Íel. (0s0) 41 13 90 - 412806

Mw Van Loocke-Hoste
Di].Kweg 6 - 8223 STALHILLE- JABAEKE
Tel. (050) 81 10 76

Dhr Hennon Joseph
CoppieleÉlaan 15 - 84í0 WENDUINE-DE HAAN
Tel. (050) 4í 13 42

het Gemeentekrediet zeker

Voor al u$, spaar- en geldvéÍrich-

llngen,

raadpleeg uw agent van hel

GEMEENTEKREDIET.

Hil verleent U een persoonlilko

servlce, vlak Ín uw buurl,

Hil zal U ook lnllchten over hel

volleclig dienstenpakket dat het

GEMEENTEKREDIET

U aanbiedl (zle hleronder).

Loop èens langs,

Nieuwmunster

Sparen bii en vast



Gheleyns-
Haeghebaert

Weststraat 67
8370 Blankenberge

Voor uw bloemen
en kransen
in volle vertrouwen

Lid van Fleurop

Koeltechniek

A. Wybo- Linskens
OFFICIEEL PACKO . FULLWOOD SEBVICE

* FRIGo's

* DIEPVRIES

* ALGEMENE ELECTRICITEIT

* SANITAIR

* EIGEN HERSTELDTENST

Nieuwe Steenweg 91

8372 Zuienkerke
Telefoon (050) 413301

KOOP UW KOLEN en MAZOUT B.P.

GRANEN - VEEVOEDERS . MESTSTOFFEN

BIJ

Van de Ryse Prudent

Nieuwe Sleenweg 38 " 8370 ZUIENKEHKE
Tel. (050) 41 35 88

* NATIONAÀL I{ERK KI NDERIVELZ IJN "

Het nationaal werk voor kinderwel-
zijn organiseert maandè1i jkse
consul ta Lies voor zuigelingen"
= plaats: Gemeentehuis Zuie nkerke
= dàturn: Iedere derde vrijdag

van de maand van 14 u. tot 15 í"

SERSTKOIiIEND E ZITTlNGEN =

I,i I EUWS VAN DE SPORTRÀÀD.

wors Lènk aar t i no "

vri jdag 17 f ebru ar i
vri jdag 17 maàrt .

Op zaterdag 18 februàri 197tJ organiseert de Sportraad van Zuienkerke
een grote l/orstenkaarting in café Boldershof Kerkstraat, 13 te
Zuiènkerke, bij Gilbert en Liliane"
I nschri j vi ng en vanaf 15 uur.
Een èigen maat is toegelaten. - Meerdere inschrijvj.ngen mogelljk
Iedere winnàar ontvangt een hà1ve kilo worst.

INLEG: 40 frank "



Jos. De Merrisse
Dorp 69 8OO2 MEETKERKE

Tel. (O5O)313o38

Wij verstrekken U graag inlichtingen

over alle verzekeringen !!

Kent U onze speciale voorwaarden voor

brandverzekeringen en herverzekerin gen ? ?

Misschien hebt U wat spaargeld over?

Wij zijn ook agent van

IPPA SPAARKAS

en kunnen U echt aan GOEDKOPE LENINGEN helpenl!

STEEDS TOT UW DIENST!!



Tol uw di.nst :

-MwM.

-MwW.

UW SPAARKAS
De specialist voor uw geldzaken

* VEILIGE SPAARVOBMEN MET DE HOOGSTE INTRESTEN

* SOEPELE KREDIETFORMULES MET DE VLUGSTE AFHANDELING

* GIRODIENST EN EUROCHEOUES

Beyne-Fournier
Nieuwe Sleenweg 35, Zuienkerke - Tel.41 31 50

Bode-Maes
Kapelleslraal 30, Houtave - Tel. 3í 63 39

Emiel Van Benterghem
en Zoon

Hleuwe Sleenweg 70, 8370 Zulenkerkc

Tè1. (oso) 41 í7 19

Alle bouwwerken

ook karweien

16

(Houtave)

Eén adres:

RIJwlELEiI EN TOEBEHOORÍEN

ALLE LOOD. EN ZINKWERKEN

SÀNITAIR- EI{ KEUKENINSTALLATIES

VERDELER VAt{ SHELLGAS IiI FLESSEN

GASÍAI{KS - VERWARi,IING ilEÍ GAS

ELEKTBISCHE INSTALLTÀïIES

HUISHOUDTOESÍELLEN

Gustaaf
Demeulemeester

Westernieuwweg

8224 Zuienkerke



Dancing Coiffuze :4nnie
DAMES... wilt U uw man nog meer behagen

ZORGT VOOR EEN SIERLIJ( KAPSEL

Nieuwe Steenweg 38

8372 ZUIENKERKE Tel. (050) 41 35 88

PARFUMERIE - GESCHENKARTIKELEN

p.v.b.a. Corn. VAN LOOCKE

BaÍon Ruzellelaan 172

8320 BRUGGE 4 - Íel. (050) 35 70 70

Petroleum Produkten
VRAAG ONZE GASOLIÉ .. LAAG ZWAVEL -

ZUIVER EN ZUINIG

(o50)

, KAREKIET'
Meetkerke

Zaal voor huweliiken
en Íeesten

Zaal en muziek gratis

3183 55

Roland
Vanbel leghem - Demeu lemeester

Alle verzekeringen en Hypotheken

Weimanstraat 8,

P.S.
Spaarkas en Leningen

CODEP
8372 Zuienkerke Tel. : 3í 98 75

Bank NÍ. 38O-OO34865-16

(uitgenomen zondag) lndien gewenst komt op aÍspraakBureel alle dagen open



Sparen en Lenen

bij

WESTVLAAMSE
HYPOTH EEKKAS

Uw agentschap:

Mw Storme-Demeulemeester

Kapelleslraat 12

8224 ZuienkeÍke (Houtave)

Tel. (050) 31 58 53

Fonteyne Gerard
Erkend verdeler B.P.

ALLE PETROLEUi,ÍPRODUKTEN
OLIËN EN VETTEN
Ii.lAZOUTTANKS

Julius en Maurils
SabbestÍaal lí
8000 Brugge

Tel. (050) 33 60 46

OOK TE BESTELLEN BU :

Van de Ryse Prudent
Nleuwe Sleentfleg 38
8372 Zuienkerke

Tank
AVIA benzine
AAN VOORDELIGE PRIJZÉN

EN KORTINGZEGELS

Voor alle landbouw-
en graafwerken

WENDT U TOT DE

P.V.B.A.
VAN BESIEN
EN ZONEN

Oostende Steenweg 82
8224 Zuienkerke-Ho utave
Tel. (050) 31 6333

GRATIS WEGENKAART MET

KOBTINGZEGELS

J.P. POLLET-VERLINDEN

Blankenbergsesteenweg 98

8000 B,rugge

Koop hier ook
uw vèÍse groenten
en lrult



r

ROGER RABAEY
-P.I/.B.A. 

RORA - Tel. (O5O) 41 18 80
Blankenbergsesteenweg 65 8372 Zuienkerke

Fabrikant van houten
en metalen speelgoed

JOKARY

VISNETTEN

wlNDSCHERMEN

METAAL EN PLASTIEK SCHOPPEN

TOPPEN

RONDE EN VIERKANÏE HAMERS

PAARDJESSPELEN

PIETJES BAKKEN

PIKKETTEN

OPWINDERS GEWOON EN PLAT

Aan toonderc van deze publiciteit

wordt g€durendè het zomerseizo€n

van 15 juni tol 15 septemb€r

een speciale korling van 10o/o toegestaan

in ons bijhuis gelegen

Zeedijk 89-90 te Blankenbèrge

N.B. Zijn uilgesloten van de 100/0 korting volgende
arlikelen :

Slgerctten wlndacheÍmen

Postzegela Zonnebrsnd olle en cÈrne

Postkaarten Malchbox aulo en loebehoren



VAT{ HEYSTEVAT{ HEYSTE §

Nieuwpoortsteènweg 591 §
84OO OOSTENDE

Tel. O59/7O.3O.97

Druk J. Vogels, Blankènb€rge.

--.------=-

ïa

laat o toe het huis overalte veMarmen.


