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HET POLDERKRANTJE

INFORMATIEBLAD OVER
GROOT - ZUIENKERKE

Verschiint minstens vier mool per ioor
in de bussen von Zuienkerke,
Houtove, Meetkerke en NieuwmuÍtster.

Derde jaargang.

Uitgegeven door
p.a. KerkslÍaai

de Werkgroep Zuienkerke
17 - 8372 Zuienkerke

met de medewerking van de Sportraad.

Publiciteit: Hubert Bont6
Meetkerkestraal 14, 8372 Zu:enkétke
Nr. 088-0536320-02 - Werkgroep Zuienkerke
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Eén adrës :

Drukkerii - Boekbinderii

VANDENDRIESSCHE
P.V.A.A.

Kopsolon,,SlMONNE"

OORPWEG 13

8OO2 MEETKERKE

Teleroon : 31 61 66

KARDINAAL MERCIERSTRAAT 15 I-t*|\IoDERNESNtï
8000 BRUGGE I ^ _. _."--.. ....I * PEBI\IANENTE
Tereloon (050)332837 I * *ora"oorr voor Jong en

; ;^rsr,,; oud

* KLEURING

KOOP UW KOLEN en MAZOUT B.P.

GRANEN . YEEVOEDERS . MESTSTOFFEN

BIJ

VAN DE RYSE Prudent

Nieuwe Sleenweg 38 - 8372 ZUIÉNKEBKE

Tel. (050) 41 35 88

STEEDS TOT UW DIENST

Schoonheidsproclukten JA D E

REUKWAREN
TOILETARTIKELEN

Antoon Van Vooren-Stroo
rBB - IfERZEI(ERII{GSI(AI{TCIOII

il 113 STAD-
LAND-VERZEKERT

ASSURÀNTIE VAN DE BELGISCHE BOERENBONO

Cathilleweg 63, 8223 Stalhill
Tel. (O5O) 81 23 61

e (Jahheke)



Sporen en Lenen

FIGEBEL

Uw ogentschop:

Mw STORME.DEMEULEMEESTER

bii

Tonk
A V lA Benzine
AAN VOORDELIGE PRIJZEN

EN KORIINGZEGELS

J.P. POLLET-VERLINDEN
BLANKENBERGSESÍEENWEG 98

SOOO BRUGGE

KAPELLESTRAAT
8224 ZUIENKERKE

ïel. (050) 31 58 53

12

(HoulsYë)
Koop hi€r ook

UW VERSE GBOENTEN

ën FAUI

GHELEYNS-
HAEGEBAERT

Weststroot 67
8370 Blonkenberge
Tel. {050) 41 2014

VOOR UW BLOEMEN

EN KRANSEN

IN VOLLE VERTROUWEN

LID VAN FLEUROP

DANCING
,,KAREKIET"

Meetkerke

upstoirs

ZAAL VOOR HUWELIJKEN
EN FEESTEN

ZAAL en MUZIEK GRATIS

VOOR EEN GEZELLIG
SAMENZIJN

VOOR EEN AANGENAME
AVOND

IEDEBE DAG OPEN VANAF 20 UIJR
(dinsdag gesloten )

TEL. (050) 31 83 55

OPEN HET GANSE JAAR



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 priÍs

- Herstel en Corrosserie

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

a_[f[TuALS
Zelfs 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 BEPAALDE VASTE PIIJS

- VASTE BOUWTI.ID

- ONDERHANOELEN MET EEN DESKUNDIG ONTWERPER EN TECHNICUS

- VAKBEKWAME AANNEMER EN ONDERAANNEMERS DIE KWALITEIT NASÏREVEN

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



l{ieuwe Sleenweg 38

8:}72 ZUIENKERKE

DAMES... will U uw man nog mëer behagelr

COIFFURE ANNIE
ZORGT 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 KEUKENINSTALLAÍIES

- VERDELER VAN SHELLGAS IN FLESSEN

- GASTANKS . VERWARMING MET GAS

_ ELEKTRISCHE II'{STALLATIES

_ HUISHOUDTOESTELLEN

Tel. (050) 41 35 88

PARFUÀ/ERIE . GESCHENKARTIKELEN

CHAMPAGNE René KINT - OGEL
( FRANKRIJK )

Rechbireehe invoer BLANC OE BLANC
Brut, Sec, Deml-Sec

en Cotëau Champenols

Telefoon (050) 31 08 91 - 41 49 61

ffinntrrrtsENKAS
ALLE GELDZAKEN VOOR GEZIN EN BEROEP

SPAARBOEKJES
BOUWSPAREN; VOOBDELIc KREDIEÍ
TERMIJNBELEGGINGEN : OP NAAM OF AAN TOONDEB
GIBO-REKENINGEN : ETJHOCHEQUES EUROIHEQUEKAAFT - AUTOItIATtSCHE BETALINGEN

AUTOMATISCHE LOONOVEBSCHRIJVINGÈN. ENZ,
KREDIETEN: LANDBOUW . BEROEP . HUISV:STINGSKFEDIET AFBETALINGSKREDIET
INSCHBIJVJNG OPENBARE UITGIFTEN
NATIONALE LOTERIJ

BIJ BAIFFEISENKAS SPAREN _ GOEOKOOP KREDIET VERGAREN !

Mevr. Denise De Cuyper - Vermeire
KERKSTRMT 422, 8370 Uiikerka - ALANKENBERGE

NIEUWE STEENWEG 47, 8372 ZUIENKERKE . TEI. 4'14182

Dhr Gerord Loukens - Bode
BRUGSE STEENWEG 29, 8224 HOUTAVE - Íet.412282

Dhr Hermon Clorysse
AKADEMIESTRAAT 11-í3, SC()D BRUGGE . TeI. «}7099



ED ITORÍÀAL 3'jaargang nr. 1

Waarde Lezc",

Onder het rnotto: "Verschijnt minstens vier maal per jaarri, ziJn
wij thans.restart met de derde uÍtqave van ons Polderkrantje"
Vri j hopér U opnieu!.r Intèressante informatie te kunnen aanbie-
den nrpèns het wai en het -uree op onze gerneènte" Tot onze vreug-
de s:eIlen uij vàst .la; meer en r:er groeperingen of enkelingen
zich geroc:pen voelcn een stukje te schr:jven voor ons Polder-
krantje. i!-a zii^ rp de goede u'.:r, want dit informatleblaadje
wil in de ,r:rste pl ts een wiÍ;s!rl!,ierkin-l teweèg brengen tussen
alle groeiJ(,.inqèn en 2nkelingen" Tot slot danken r^/ij de adver-
Leerders, lL-rt qeni:antebestuur en a1le n:nsen die meewerken aan

het tot stand kome,1 van ons PoId.ri:rantjc" --
De Red ak ti è

lrj-e aanwerig wad op onze voriqe wijràvonden, ingcricht door de

Wèrkgroe^ zuienkerle, zal zeker vrijdàè 7 iriaàft 1980 vrljhouden"
Op deze dalur. zicht!n wij onze D!,lDE GPOTE WIJNAVOND i.n.
De bef iamd.r el,r bij ons stilaan Dejaende wijnmeè6ter van de Vlaam-
se hJijnqif.: JEF DE PUYDT komt ons bege-eiden blj een degustatiè
van Frans/ -n Duit Ríjnu/i jner..
Na de voo.:'!'acht, ,egusÈatie en bè-.prekiilg woidt eèn lekkereiicoq au Ri,slj.ngl onqediend over;roten met een heerlijk wijntje.
De avond g.1t door ir, clè zaal riÈreughelhcfii Oos te ndes teenweg te
Meetkerke-i;uienkerke, en begint stipt on 20 uur"
Prijs: 5O,l fr. per persoon (Dequstetle en eetmaal met drank)
Inschrij.'inqen: Deze Lnorden inq.r;cht tot 25 februari bij Mar-
tln Storme tapellestraat, 12 te Zuienberke-Houtave" (Tel:315853)
of dóor ove.schrijving op bankrekrning n." 3BO-OO34476-15 van
Storme Màrr;i n "

B"G"J"G" ;l.rrtave r:cht op 14 maar.t 'r.98O een q: -:e VLEEShAARTING
in. Iedere,.i js uiteÍnard welkom. irànvang vanaf 19 uur, men
kaart met,;ie men wil en zoIanL- ren wil" Bieden men Manil1en.
Inleg 40 i:-r. Der par;i.j" Deze kaarting gaat door bij Omer Coude-
vi1le Café rle Drie 'i.rn-.1gen l(erkhofstraat te Houtave-Zuienkerke

De wielerw. 1-trijden voor lefhcll rrs !l:in door te Zuienkerke op

:=i::l=::=:l=l:11-::-::=:::::l!=li. i=lill-=-
Weerom ras:ralrte duii:e herdershondr-n tè koop" Geboren op 5 maart
198O" ce'.,i-t1iS en brèaf ràs" Cuders met stèmboom" Reeds afstam-
melingc v.rn 1977, 197A, 1979 op, uienk.r-ke, Houtave en Nieuw-
munster te 'rien. Liefhebbers me.i inl:,:.htingen bij Julien Dhondt
Copsweq, 3 tc Zuie nk erkc



ZONDAG 30 MAART 19EO

DERDE GROTE IdAI]DELTOCHT dOOT \,,I - MEETKERKSE MCEREN

inge.lcht door de Sportraad "

Inscn!- jving rr :Ldrt: vri 1 aeÍ 9 Jo h

AÍstandcn , 1oj 2a en 30 knr"
' Deelnane in de onkosteà: 5c fr.

. kinder ondér 12 jaar; 3C fr.
gehènCik.pLen ea be' leiders: grètis.

-. Priizen: éen prachtige tège] voor elke deelnerner die de
tocht ui twande 1t
een groepsàandènken,/ordt .lGleven àan elke groep
boven Ce 20 deelnem.rs"

: Iïschrilvinq en stàrt: In de \roegere :lemeenteschool van
Meetketake

Inlichtinqen: iij de leden var de sp.rtraad alsook óp het
gemeentehuis van zui :nkerk,,.

S l ui ti nr't kontr.le: 18"OO h"

ia - :::kerkse lio--!'.n 10 km c.n famili-: en gezinswandeltocht
De Meetkerkse lvlo,]ren 20 km een '",Janalcling voor de betere
lJande1a.1r.

' ne Meètkerkse Mo.ren 30 km ee. tochi voor de echte trotter
De Me.-tkerkse l4oi:ren een geze1lig. :itst.1 en ontmoeLings-
plaats voor vrienden en beken.l..."
De Meetkerkse MoFren een gez.'l.lheidskuur door de nog

zUlverii natuur viin velden en \^/.iigen"
De Moerentocht 1s èen kennism.kinq 'net de mooiste plekjes
natuurschoon v:n de gemeente \.:.ar de 'iinderen nog vrij
kunnen:pe1en"



Uit ''De Geneente" l.{aandblad van d(: Vereniging van Belgische
steden en Gerneenten - oktober 1919,

DE STAÀT BESTEELT DE GEMEENTEN

Op de jongate vergadering van de Raad van beheer van de
Vereniginq lras de atmosfeer gé1aCèn. Er" kwam een dlep on-
genoegen tot uitin.-r over de houding van de Staat inzake
de gemeenteÍinanciën" De leden van Ce Raad Van Beheer, die
gerneenten uit alle qcwesten van hei Land vertegenwoordigen
hebben kra.htig qeprotesteerd tcqen Ce req:nte - en nog
niet officië1e- lre.lissing van de Regerinq fiET GEMEENTEFONDS
OP HET PEIL VAIJ DE I(ULGROEI TE HOUDEI'I.

De gevoloen daarvan zijn onaanvaar.,baar, zowel voor de
Brusselse afs voor de Vlaamse en '":ri.rlse gemeenten.

Nièt a11een legt de Staat seclert th,ee jear de groei van het
Gemeentefonds èan ba ,.len maar hij heeft op .lit Fonds de
laatste jaren zeer qrate sommen voóruitganomen. Daarenboven
werden de ÀiiDERE DCTÀTIES die op de staatsbegroting TEN BÀTE
VAN DE GEMEEI{TEN ingeschreven waren, 9e}eideti jk--ÀFGESCHAFT,
mèt namc het vennootschapsfonds, l;ijzonCere fondsen, enz"
Voorts worclen de CEMEENTE BELASTINGEN (bijvoorbèeld de belas-
tingen op cle spe1.n en weddenschalDen) door opeenvolgende
lrettèn àan .le gemeenten ONTNOMEN ti,:lkenmale dat ze .roor hen
beginnen oi) te bTenqen. DE STAAT EIGEIIT ZICH BELASTINGEN TOE
DIE NORMALERVJIJZE ;.AN DE GEMEENTEiL' TOEKOMEN zoals de belas-
tingen oa) ':le rneeru,aarde v;rn de Lrorlv,g ro n,::e n ( in hct raam van
de qe!./estplannen) alsook - via C': ,jlloirdlisering ven de
inkomens - ,le opbrengst van de perek,,',Àti, van het kèdastraal
i nkomen "

OM ZIJN FT]\]ANCIELE MOE]LIJKHEDEN CP TE LOSSEN, KEERT DE
STAAT ZÏCIJ TEGEI'.] DE GEMEENTEN, OFSCHOON DÍE VOOR DlE TOESTAND
NIET VERANf i,JOORDELIJK ZIJN" D. IIiiiOI,lSTEi\i 1:an de GEMEENTEN
hebben dus cen PLAFOID bereikt of\,J.1 zijn ze aan het DALEN"
HUN UITGÀVEI! zi jn ,.:r'\ter - noodqeC-"rcngen - aan HET STÍJGEN
en dan inzonder.hèid .rp gebi.dei '.e.Lr CÈ gemeenten T EINIG OF
GEEN VERANTb]'OOR D E I,I JiíHE I D HEB3EN: TEKOITT VAN DE ZÏEKENHUIZEN,
TOENAME VAN DE UITGÀ\,'EN VAN DE O"C"M.W"s (voortsprllitendc
ui-t de wct van B juii 1976 op O.C"ll"t"J.s) cnz"
De Raad v.rr beheer beschouwt dic tLr,rstand a1s ondraaglijk en
gaf daarori .-,.n zijn r.,,rgaCering ..rt leidmotief I'De Staat
besteelt d! gemeentc:. '"
Het Gemeer:tlfonds dat.1e plaats mo.,Bt inncfi]en van de gemeen-
tebelastinq(]n die cloor dc Staat overgencmen worden, is immers
echt 'reigenclom' v:rr, de geriecnten"
fn die omst.-ndighellcn heeft de R--.;:rd van ^rcheer beslist:
- opnieuw plechtiq dc waarschuwinq te 1_ten horen dat noch

de Vereniqing ncch .le g.imcenten .ich kunnen nccrleggen bij
het 1ot.rt cl('ze lratste beschorLn wordt.

- te eisen dat de r.:t vën '1964 onmiddelr.ijk opnlcuw strj-kt
toegepast zou rrorden "



- te eisin dat bola:tingen die nqrmal!r",ijze aan de gemeen-
ten toekomen, hun Lsruggegev-Íl zoudei worden;

- àan de gi:i:reenten t. vrà9en clat rrr: de'.-ereniginb zoudèn
steunen bij het op.rijven van rl.lar bc'roèiingen en protesten"

- een ac+-i.L_Ian voor tc bereiden or te konen tot een omkeer
van de toes tand.

- de vcrgal:jlngsmaatregelen te b,:studeren die de gem..Ènten
zouden ktranen nem,:'r ten overstilsn van ',e Staat a1s die
hun de r.iddelen blijft weigeren :^/aarop ze recht hebben"

HET BELEID VÀN DE STAAT ÍS NIET T\LLEEN EE,]{ UITGESPRO(EN
DÍEFSTAL TE],] NADELE VAN DE GEMEEI\IEN MAÀR HET ZET HUN TOE.
KOMST, HUN AUTONOMTE EN HUN LEEFLÀARHEIT,] 3P DE HELL]NG"
Dat beleic :.,1 tevcns leiden tot 'ren oneanvaardbare sociale
èchteruit!ang v/aàr de gemeent.n r.r:ten tegcn opkomen oÍndat
zo n beleiC het lrer, onmogelijk n-it de r-rI te spelen die
tlun toekorr. inzake .rconor:riscl'e hèrorrleving en wrrkloosheids-
bestrljding"

BIOLOGÍSCil TUiNIEREN ( vervolq )

De meest geschiktr: mènier van het gebruik van zee\"'lerka]k
lijkt mij we1 het in de komposthc.p te v.r.werken, heÈ bij de
herfstbew rk.i-r'. .' 'n !. we_der (vo.r.- - I zwarc ororcle.l)
ea tijiea: hot groci:-izoe"1 h E r ,/In:t. .loch zeerl§'ringe
hoeveell_cclèn op ,le "'r ^nten tc po.rl.r.i', Iiefst 's avonds
of : smoaqens zeer: vrcèg, omdat ir.:t n.-, Ce daLlv' zor.l kunnen
opgenomen lrorden .locr Ce pIènt:n" Solr:i;.,-cn beklagen zich
er cchter soms ovÉjr. i'at Ce produ'.tan v:i nemaire-Boucher
zee! duur z.Ljn. I\. r'ind dit nii:':, ?c r'.in bij aankoop soms
weI èenÍr ?o duur :r.'rs nndere produki:n, .aar bij gebruik vol-
staan 2., n beperkt: hceveÈfhedel] -t het uiteindelijk resul-
taat lrat r. kostprij3 betreft or ij: .ieer hetzelfde is" Verschll-
lende var 'laze prod.rkten zijn ia, (-è har e1 gemengd met andere
organisch., stoffen Is bloed- bècnder- c: hoornmeel en zèchte
natuurl i j kJ fosfat..:.
zeewicrkalk zou ,:l eigenaar.ligc igcna-rhap hebben op een
kalkrijke .jrond hi:t kalkgehalte .i.:t ti: -/.rhogir-r, terlrij1
dit op een ialkarm! gron.l we1 h '.: gev I t'ou zljn"
Deze natu,rrlijk. :LesLstof hr.ft :.t vooI.ccel niet 9ifti9 te
zijn noch r/oor di--!' noch voor p1' t, hct -lebruil( ervan mag
zelfs gcb:uren tot voor dé ccAst.

ï,lur.l t vervolgd,



Ak tivi te i t! nkal e nder

FEBRUARI

3/2 KVL\., lJieulrmuniter: Í Ecc lcven waar pit in zit,,
15,/2 Nat" irerk Ki.Ltl3rweIzi jn: ra".,lplegino gemeentehuis

zui e i,.erk e
27/2 KVL'; Zuienke.'<e; 'rWie €oet rat in or.s gezin,' voordracht

vcrr je jon.- en langer Jèhuwden ia de zusterschool te
zu.i:rkèrke oir 19"3o h.

I'4AAR T

3/3 KVLY Nieuv,mun-"ter: "Maak zelf uw kleirr gebèkjes en
sno-f :s" oÍ 13"30 h in -e fritorie"

7/3 l,JerkU.oep ZLlielkerke: tdijn- En smulevond in 't Breughel-
hof "1O,/3 K'/LV l:ieurvn,rnstcr: id" .r1s 3/3

!4/3 CMt voordracht aver alcohol en drugs, in het gemeente-.
hr.l:. e Zui?nk.-rke, om 20 uur"

15/3 lrlerkgrce Ziti!rnkerke: KinCertoneel,,Triene ciet,, om
14.3C À in dc zusterschool te Zuierkerke.

21l3 Nat. i,lerk Kj-nd.i:v/e1zi jn: rèacl!leging gemeentehuis
Zui r kcrKe"

26/3 Kv-, Zuienkerlie: r,Zet eens Íir.r op het menu', om 13.30 h
in ': zusterschcol te Zuièrl:-.rke"

30/3 Spo"::aad: 3de ,1,ande1t4c:,t al.or de l4eetkerkse Moeren.

uw AAND/.:HT .,/OOR . """.!!!!
Op zaterdag l5 maar - kornt het rei:.nd j.u.rtCteater ,,Ne1e', a1le
Zuienkerks l.iider n \rargaSten or 'rTriLr.,j ciet". Dit is een
vrolijk ki.,iertone -l in t\^/ee delen naar oud Vlaamse volksver-
tellingen r':iien .r re Beerrr en ÍD:, kip rn, t het goudcn ei,i,
plezierlg ,-.:5racht i aor de auLcurs f,.tt d.elnemlnq vari de
kinderen.

GEVOND:t,] II.I JICT SI,ORTCE1JTRUM MEETI{EItKE
een blauwe abard i ne.
Te bekomen .ri j me! iuw Cecile Cair-waert-Linskens, Dorpweg
46 te Mee -. .ke"

VOOR UUJ KÍi.DEROPPAS

- ti jdens ii.r werkurr,L-i
- Voor e .:. dc sCl_,oc ! rrren
- ti jdens (r:r vakantie.iagen
wend U tot r, Lcfev r,-Smessaert, Oostenae steenv/eg 22 te
8OO2 Meetl: rke. T' 1. 31 87 A9"



Y99!!iJ9!" I:=PEI=EB-! r!=':gljEZE!i

Vele personen worden j rrlijks dorr'elictl: op hun werk"

-ryè48=9II=I | {IE,I=Y9li?::'9 E:

om de tuberculose vo11-. g uit te rc,..icn,
Om een afCo--nde medi.che actie mog.'1jl( ;- maken tegen dè
hartafwiJkingen en andr r longzi:.i !'n, zcal.s bv. de longtumors. -

MOET DE GROOTVAD- t EN DE GKOOIiiJEDER
DE VÀDER EI' - MOEDER
GANS HET . izli.l: VAtiAÈ 15 'ÀAR
DE VRTENDThJ, DE GEBUREN, 5 KENiiiSSEN

=E=E!I=EPEE =P=E=E!!EYE!= = l !=l=El=lgYl!5= r'G!9§9.E 1?9=5"

Het onderzoek is Kos L,oos, Me rnoet .-ich NIET oNTKLEDEN.
Enk:1 noet .]cn .r1.1(. ver_ ij'Ien waE '.r' : ;s, zoals l_l1s-
kettingen, medailla . brochës, slrs_ 1en en':."" alsook afle
kledingstrlkkcn a1s Ii _"setten, l-.usl:.,''loud.,-:r enz" " "Het nemen van de foto ourrt slecl',.; enkefe ,ieconden"
Indlen Ínen niets or-C€k1""" ces ti .eter
fndien meo ecn afwi ":ir,9 vaststc' kunt ij zich tijdiq verzorgen.
Het resultàat lvordt iri volkonen '/er'aouwen overgcmaakt"

N1ET VERGETEN/ De r.. r, -he uitr '.trllgska..rt onbeschadigd
medeL16i, e', "

We herinneren er te-,.: aan dat Cl: anC.r:1oek geldt als
verplicht jaarlijks .. .tzcek i, :e vo:)' inq (k.b" 1'7/3/77)
voor aIle uinkeliers hancrelears ,il voc. inqswarèn, herbergiers,
uitbaters en perso., -- ran spijsh: .-_.n e' frituren, 1èndllouwers
met melkkoeicn enz" , jlqfu-f§§glB:g' -r : i-e vragen tijcrens het
onderzoek" (1ater k. ;t het .meer)

Het bevolkin,lsonCerz-. _ gaat do. volc nde plaatsen en
daÈa:
NIEUWMUNSTER t ..'L 19Bo VAN ,4UUR 30 ToT 16 UUR
ZUIENKERKE APRIL lrBO VA,' 17 UUR 30 TOr 20 UUR

HOUTAVE : APRTL 19dO VAN ,-I UUR 30 fOT 16 UUR
MEETKERKE 2 ,\PRÍL 1980 VI'' 17 UUR 30 TOT 20 UUR



AANVULLE:.]D; ELEKTRI:,'-IIL VERWARMTNG

De verkoop -n e1er.: -risché kachel:r heeft .'è 1aètste tijd
onvcrwahcl, afmeti-.gen aangenomca. De kooers bestemmen ze
in de eerst r plaat voor aanvullen.le vervrarminq.

Bckommerd .n het r..ticneel gebruik ven cncrgie, vestigen
Gaselrrest Lr Inel :s de aandr ch': vèn hun klanten op de
volgenc . 'runten:
- wann4er ar wari.teb::hoefte minC.r aanzienlijk isr zoals in

de lerlte n de h,rrfst, kan een elektiische radiator a1s
bi jv.rr./a: ,1inq n:tti9 bijdrag.n cm de branCstofreserve cp
p.i1 te ouden;

- bij stre: 9e kou..r is hèt zald.,n --6gEv-2,'-6 op dÈrqelijkc
toesteIl. n can .rcro.-.i. te dosn" D. elektrische'vcrwarming
is in.rer,1acr :r1llcn .:conomisch in thermiGch p-rfect ge-
isoleer'i - woninc.ir;

- èlektrisclr. bil'.. .,'rming ka. z.cr hirderlijk zijn op de
ogenblikk.ir u/..nir! . de vraag na:rr elcktriciteit zeer hoog
ligt (va, 7 u"30 .;.r. 9u3o en v.,n 17 u" tot 20 u")"
De eIe' ::_i:itci.ri.: -tten zijn er nièt cp berekend om een
onvoor:-., ne èn a '..rbruikÈ1ijke m.arb.llstin9 op te vangen"

Aan wie v.. an is rgelijk to.-stè1 aan te kopcn, geven
Geselwest _- Inelgz. 'iog volgcrCc r'2ad:
- qa eérs+ ra cf r1r,J ',el(trische bi nncnins'ràIlatie de aan-

sluiting rrvan t. ,. ti
- beperk lc,- ver_'c ..n vrn het to.stcl tct Ce wer;ielijke

behoeí te an war tè-1

- zie na c:[ .,,)t ui,i,!rust is mct ,:cn thcrmostatische
regelin.;

- eis een t !:si:e1 t keurmerk CE-dJC.

WEER SpRF., r'l r rt

Houder, !:e b.r- en hLl. bl:aen lang, i..res vocr de \,rinter bang"
GedtAllerh. liqën .ronneschijn, dar. za1 hjt sp..lig ,".,inter zijn"
December .'-:anderl;rk en zacht, geeft een wir.t r vnaar men rneelacht"
Dooi zonder rege. )i',./ind, .t ii d.: nioeit., niet dat het ,regint"
A1s de kat :.n fei.rr,,r_r 1r de zon liqt, nott zi j in m,rart t/eeràchter t . urlr.
Februari .cht en .it, clan komt dè noorderwind in apriI"Brenqt d.c...,trer k.,i sneeuw in t 1and, dan groelt er korenzelfs in . -anci.,



BOND DER GEPENSÍONEERDEN ZUI ENKERKE

op n i er.l!,,/ viercl.n r./i j ois ièar1j-jl(s feest als naar gei^roonte op
zaterdag 17 rLo,",ember 1!79" Na dé H. Mii, te 1Ou30, opgedragen
door onze proo.t E" H" Coevoet, hiel.'.n wij onze receptiè in het
lokaal" Aldaara h/as ook hat gèmeenLe..:stuur uitgenodigd"
Na de lekkere . aëltijd e. dè koffie !r.ar 54 personen aan deel-
namen, werd on3 door beniCdeling \.an loka"rlhouder Marly een
mooie film vertoond o\'.ir de voettochl van Blankenberge die voor
een groot deel door cnze parochie locDt" De alrond die uitliep
tot 22 uur, wer.l beslotcn met een gr.te ton,"-.cia"

ook Sinterklaas heeft ons niet vé!'.et',n Hii bracht ons óp
.linsdag 4 deceirber een ])èzoek en hlj verwende ons met boterkoeken
en koffie" Daarenboven Irad hij de "StrdndjuLters" uit Blankenber-
ge meegebracht, die voor ons een tone:lspel opvoerden, waarbij
er heel wa1, lfgelecht.n werd
Tot slot .,ran h,"rt werkings jaar 1979 pl.rktcn wc op v,/oensdàg
26 december dc keritbcom" Ieder Iid i:reeg een nummer dat recht
gaf op een mocie pril: onder de kerstlaoom, naar keuze"
De geschenkjcr voor c:: zieke leden v/erden thuis gebracht"
Daarmee hopen rre dat h3t voor iederear èn vooraf voor onze
gepensioneerden goe.l i1a9 gaan in 19, C"

BOND DER GEPEi'.JSIONEERDE].: I.,lEETKER KE

Geschiedenis ln een liunsLr.rerk:
Tijdens een ,illstap op 29 )utii 19"19 \.i ird onoer de deelhemers
beslist een ku.,ststuk t.:, lrestellen ir. cle abdij Sint Godelieve
te Gistel . on.i.rr a1 het noois door .t(: eerlrelrde ;usters v.rrvaar-
di-gd, werd e.,n ontwcrp ...rn keramiek a:t aanq.'past motlef gekozen
met het inzicht het te f)iaatsen arn .i-: ingenc van onze pastorie.

We Lvilden hierbij de E H. PasLoor darken om eI hetgèen hij voor
onze bej aàrden !resteert"
Het kunsLstuk ,eial iritussen gepl:1atst door i.rt geme!.ntebestuur"
Het is echt r ri en a -int hetqeen het voorstelt, Tevens komt
het v/apen van cnze vro.r ere gemeente r rt hct jaartal 1979 er op
voor "
Wij danken hilrbij:
- de eerwaeralÉ zusters vèn de abdij Sint Gc(]èIieve om het concept

en de prachti.le afnr:rkinq van hct tuk"
- a1 degenen ( j.e met ons Ceze reis h bbcn Íleegemàakt èn vooral

de tieners Lj-eve, Michel en Nancy ':t de hoop dat zij in het
)aer 2029 ir-'s geper,:ioneerden, zich deze uitstap zul1en
h-ri nrercr.,

- en gedenken hierl,ij l.rijlen mevroLr,,, Y:rnneste-Loobuyck, die zoveel
hoop uitstra.Lldc bij (lit bezoek" uij bj.dden dèt cle goede herder
haar li.efdelrcl in b.r:cherming h.r.rft C.rnoni:n"

Maria s nauwaert "

Van!:,-:1.. de Bl]nd der gepensioneerden
Mcctkerk e "



Doe jij het ook zo?

Deze volgende situatie komt laCer van jullie wel eens
tegenr plotseling word je gekcnfront..rd met een
qehanlik3pte. Noè voel je je oJ een dergelijk moment?
Onwennig, vo1 nedelijclcn, ni.uwsgierig, tevreden dat jij
het ni ct ben+.:?
AIs.r.lan nog een helpende ranC gewenst is, loopt het
vaak h.lemaa1 mis, oflreI he(:qt hij twee linkerhanden
ofwel :)ectini: hij eraan ínet oigeslcofde handsmourr'ren.
Het resultaat: een ririslukkin,.:, arie noch voor Ce helper,
noch voór Ce qahópenen prettig is.
Dràag jè een cril? ,,Dat is n: L zo ergtt, zal je zeggen"
Tot je h€rn.iens niet junt vlnclen, cn ontdekt dat je je
krant niet kunt 1ezcn, op j,r riuin klcpt bij het lnslaan
van ccn naqc1, het te 1e v i cs i,: ,r : e I .i troebel wordt" Kortom,
je öntCekt e.rn r.,(:reld waarin je ni:,t kan doen zoals de
anderLn"
Wel ,irrt rr:.1ér:.': ndt een gehanCi.kapt. kontinu" Hij r^/i I
'rdo(. n ri a1s de :'r.lere"
Wc cea.n naar schcol en je heíl- .. :aputatie van tivervelend,
lastii kindI. Men laat jc v,/.t links liggen, want met jou
rrvalt rj..,ts èan ie vangenrr"
Íemana heeft t. llard ge\^/erkt :. Ínoet nu een goed rusten, '
ja, nÈt zo ien'aí' hcb je rnaar best qeen a1 te hecht kontakt"
Het ctiket sta.:i op je en ga.raak het maar een klvijt"
Een qc!'ranCikai:'"e: I' hi j zaI i:lat wen niet kunnen" ó ! rr Í daat
geeft hr' j gee. zinnig antLnoor, op" "
Zo zí)t1 èr encrm veel situa'.ies in het dagelijks leven
Cie ons tonen i3t jou aanvoel.n en.lit vèn !.ien 'randere'r
echt nict zovL_r_ uit Èlkaar 1i.lqen"
Benad(.'r Ce geh n.likapte gÈwoor.. voel je niet .i '"retere,
noch :le onhan.lige of de mind.ra, maar gewoon or ge1ijke,
dan rrordt jould arm can verlcnjstuk van de zijne om iets
te ncmen; is jc voet zijn hutpmidd€1 om zich te verplaatsen,
behoc.li jouw oog hcm voor ccn val, geÈft jouw taktvol gedrag
hcm eln réem onder het hart:n erv:rart hij dat je hart op
hetz--if.le rit.e klopt als hÈi- zijne" Praat nlet van een
I'sukkelàar", Íitaar niemand aan aIs ien ondergronds wezen,
benader ni cr..r. nal a1s eenrirara:Í.
Hoe rcageer je:r1s iemanc i.r zegt: ortze Piet heeft ecn
verkou.lheidrr
en ho i reage,,r je als iel.]]èn/' ),- zt:t:lr ir Mi jn man
is o.r.rverínoei.l, hij moet ru:rtcn, hij is in een psychiàtri-
sche kliniek,r"



Gè Jc bij dit laatste niet i'..rn beetlc huiveren?
De z r.j,rnoemcl., r'ale2cndei'mens hi_-"l I i.ever nlets
met :l{:lsteszi.lien te maken" :r is een kloof: ea
is ecn onllegrin 'rn voor;.1, '.j. is cen vooroordeel.
Hct i: tcvens L.. n ontmoed'i .,. fcil .-1at steeds meer
een r.Lrr mensèn lrorcen opgeno:len in -ren psych.iatrische
klini : "lreet L.hter ,/r. I dat het ged! q vaIL iemand t^/orè gemaakt
door t ec belangrijke faktor,,, nar- ijkl

- de ",ersoon ze|f t ... i. zilrr i,necifieke persoon-
lilkheid, opgrbc!r,.r van'!it ziJn eigen levens-
gas':hieclenis, zijn arvarin.len zi ir erfelljke .
e ir r,, i:sch appen

' - de :mgeving vraarin 1it 1.'lividu sich bevinctt
njr elljk .le f aói:.iale-, ''eroeps-, maatschappelijk
rni :'en " . ".zljn l,r{ dan íieL allen een Él c'in sturlje schllldig aan

het g-,,1rag ve l onz:e buurman?
Zou h..t levar: van aen eenz-i -, een zieke, een mens riin de
putr'. Èen lic,rírelijke gi:hanclikaptc, nièt iets mecr zin-
vol, i .ts mln -r hopeloos kua.,\en wo:Jenr élleen maar
door "at ):,:;:il i:it ce om( ','1L.j?
Verge.:t nooit; ' van het .rn.,:rt vèr het I -/en, krijgt
niemand een pr,_.: aarnrna r it

11.v.

Tussan,'oor"

1n el.r verkavel kasteeti- -_; ir.1r.l - rn eik geveld toen pas

tinee ';an zijn _l:_ls rilD rn..t tr..

Ze vi.,,',-n, u..den door mets. larsschoèn:n onder getrapt"
Tussen tren in ..erC een tui .itrr ot.r.-:r-okken,
ze ki,:Ícen, sahoten en Eroel :n zo -.ater van elkaar af he

crav.,nde pi er: r z!,ijgen"

. :: : . zag.. ze elkaers bl .reren ",9 niet-
Na ee, lvint.-r boor.len hun ,.,: itels !'.jrr clè elfde maal plicht-
matij ver..ler. ontmoetten _1ka !', raakten"
In koar ri.a,.n :-e verbaasr ijt oi, ook van mij? I'

zwijll(rC uis1,.,n r.., beter. stranoeld. i zictl ineen" Vingers"
Twe. in 'én fr^..v.n niet te;'i.n ira- er op aarde gebeurt om

gelukl ig tc r:; -jn.



-r1l!,-tr jcngens É, i!eisjur-. !

a.3.1 nieuvis vr:tr ju111,r !

. dit eersle -r-uriËer ï I]. het pcfderkrtl,tje j..BO starten 1ve net een'..' nocrclL. .i e,, v. .r r r 'n rcnEens err I :-Lsjes \,-in ErcJt Zuj-enkerke.
l3ze bladzijdell zijn.rpeciaal vccJ j.:r.r_l-i- 9 er, Uiq jq1lie !
ila.i r.!i1 zeggeu; hler kr_r,lnen juI1ie terr3ht itiet aI jufl-ie wensen,
vr,,."iten, berichtjes ...
r.'..i.g jaar krea,:n juf1i. Jp schccl r ea."fnati€. le kii.Ílerkra't. Vefen
i'trr:l3n dit ee! leuk iCee, r-y'e1, nu li.,r! Je er. -elf aan rieedcen, in
:. .iSen dcr;.

.Íe m.g t-rlreninaen, sperletjei_, raadsefs, gedichtjes,
en a11.1.1 _.i nieu$/sje! 4je 1luk zijn vlcr de anCere
kindercr. in je geneeot: lraar Jns Jpsturen. ï/ij zorgenr'r1 1r"t - anze \lkin(.1.lubi verschijnt!

-lr la je te we:.':
Jn Írtcpi je tei.inlrrg Jf . tekst i.|1 eer-
r:1 je leeftijd )ij. C-r ,e vcJrzÍj.le v.
ed"e, en kleef j_ ee! p,:rtzegel, van ,_- 

"

).Lrri-" Ècr,rlJï er je naan
uc r jraG scrrlJï je l]ijn

:r.c.t Ilaef 7:_ et,,k:r'rclerc1,, 
o "Dcel l, )istra I t, +l

";,

3411 r, iEul'r.. u-1ËtE6-

I :r!- b9! _ -11 !c taql,: : !È er?
', I Jan E1ir,1iacl, van fi:ter.ian

..t:';"i;irï*i;."tl""a;t'i"ter;an, i'':uat,r-.ndaas de das nienand
'iln je d;.: :j? vr. ik.
itrl ;:;l' -.ti! , ra .'n-een ''rs I ens'.- cevr.acct h)e tec.l hct

, i I:;," ,.9iï, .,,:;':.:::;:ir' ;, iÍ"ï0","0". was nieti ."!."r, ). , .i"n"rï)" ,;r5:: t""u 't c- -iererir" à" ;;'ï;;:
, ;l;:.;"t:.. ;ï,1Ë':: l:ig:l'";:i ,i;u;5.. 

.tten, zeí pieterjan.

nearl, v ccxnaan.....:tra:rt, r.ri.
Sene ent e

sclurb

J



J-
d,{De -k)n)rr-.n.. ie! . ) .nJlr e. r! ._ -:,-[;. .nI)sse. .v- " Ze$ rver.,-_ie':..-:., di. .c]'i L.r.en per t:[ v.er':ei, i.njlder"den e,r, r-uiinl"wcr1-f lr; . rr. Jev-eJ iij; d.i-ne. -- ,,1,,,-;..e, o:.rzclfclcvierl< als ze arj_:en uu: rer dag wèrderr.

- Dat s.rap ili riei , :ei pieterjax.
- Vird je dat zt n..i1ijk? vrce[ dc i)]rCerlviJ:er,
- Iiee, z"i Pi. i.erj.rr,, t.tiir ,,rat [: ten J1e ric- r'1 \!( l-ta lt elen .laí.-c d )en

1d erd ?a1E die ze: 1... huie ,t_! i,ebben gesc
bo vctr de *,--fierd.o ..--

ooooTl,,ee echipal:en in fcfi risti-
'sche kfeCerdr. -1, ]latiert :.eel

l*=*:iii,' ; 
i 1 $; ;i; 

"ii ;' ffi1\ffi k/,P/sJI
;::.í"ï" :;" .i:".j; Y"z:,,1 li \ / rr<.,,,s
r-uu' ' Ar'L-l À-.-

f, uie naatrt ",, ".1, o,i.i. unro,,a$""$.';u-l-ÍJ".X"W*

;;l;,;;ir1;, ":i,ii, .; -;"i:lli;, 
\.-.--1--.-' rtBlJ,\

-i*I";i 'i;'i "i;r ii :'f il;' L l *c- "i
?--.;'-iYl .'., ;;it,;' ..ll:t;. '' Xr \Ns Z:
ha1cn.

h,t s a .t.. ts r'o..ranr" e 1§ !p Lr.lJek bt. zijn c crrr Cie .l_..-,ndb cuvrer is.o'- HJeveel.kip- !"b i: 3cElpje? En hjcreel .Í, Ihensi vïaagt hij.-,'_f 1.-L ju: . I-.r. i .€,r ,Je ni,t zt.;ert. ...ir jk rect zekef raï
\ïis1 o'-t J ,. itir : re,rerer , _,r-.J.r:t.-c d: lhi .n .. ir ..,.-rïisL lrer . (g.---\-liJevecl k_,ler ..-Ít - , ZL ,: ( 

-. 
,l )EJ f.€voel vr.i .1s.?^ / tta,^" a.tr1...",, ,\, l-t.,. / t-" ,. n, .t

.oo ^r. !e :: .r-t-r, " UJ'--,.,;:{1,' ".}-i
rÏ1"t-E!{!:. '. D. -.r- .ie je nJ. .. .:, 

", 
r^ ,-'.,,"i ^í-aal. 

--eEs ^en .ekr .- ... Íe ukr,

liil-i.'i8:,'' ti,l'':' ,í1in:Í:'-- .^. ; .,'\ I

-eL.c!:i ,,".-l-".; :;=ï;':. i ',,,' \ I
)-] ;,d;",].:Ë.il .'"rri ''1r'r rjr- t- -.i.- - -r --\
r,a.r sree,rs ::L rp ee,i ,,,,r,rlnË!,1.i_ 

t.., .' I '. ..i ,4{a:

cidër-itàn-Ièè; ;-:ràeÀ 
-il 

"ae?

Ccbrrril( r.1)li e ]\ ], rti€j.reIsier er de ,tkaijle,:
ecn j Í-triile te '.rrress.,.,
ooo za .liinderef . clat ,.cri c! d ez. 1adzij.1,

cn
he ?

uan. V l-LL, _r.4c
vers rhij r.ir j

!

i:ce,
I euk

hei
- te

-'i..

n I -.-LVcI
i. l :t juffie beuï,i

ijl'c (etj es ,
Gre c b .



Ond. r',ijs$/eet.r.Ír : uit pedagogisch.r p.riodiek (okt.29)
+++r++++++++++T+ +++++++++++++++++++++++++++++++++++

- Het kind valt v:.i1. over br.uklijnen en brcukvlakk.:.. A1 te dik,.rijls vroralt ile
overgang van d. Lleuterscho.l naar de lagele schoot a1s breuklijn gesignslee,
Even groot - oI rlo8 groter - is de kaà6 oi aen breuk bij ile overgang van dela6ere naar de sL.undàire school.

- I\iérand kan ,lrnv ,rorn d. t schàalvergrotir.. .n voor het onde.u/ij6 voordelen
kunne4 bieden.

- On het even il,elk\, cchoolr tructuur die aang. tomen uordlt ,"§'?Èia., tot ,
- groot. rralighei,l
- vervr.-(,nding 

J

- ni,Li. .-vreèmdl . d ,

- re Aeldelijk" i'c-.rzienint.n voor de kleutrf bealr,-5t voor zijn rverkmateriaal
amper O,5O ir. p-.1 6ur"

- Xen onderzoek vi:rr de besi,aande toestand ir: het V1:,iaÍ!s landsgealeèlte leelt ons
op basis van d€ olficÍëI. statistieken over het schoooljaar \9??_?8 o"Ín" het
vclgendF:

- op een totaat ,an 28í2 l.rgere cclroten ziji_ sy lJ6 of + 28* zonder
kIeut. 1Id, LinL

vrij e gesubsidi :rde schot.,r"
- De rel',ties ín r..le dorp..i tussen het ge-,,.nte1ij,:

ui tst ekend "

een totaal van

dan 53% d.ie

o00

de

en hct vrij onderwijs zijn

- anier-i.jds best..:n cr ,10 sutonone klaut.r:§cholen op
2294 i:1stet1ing.n op kleuternive ! af + 147 .

- van 751 Lrr ,. -èrèentesch) . zrjn -r +OO cÍ m,."r
g( en klruE(r:rfr.l:rg hcbbe,:"

- 84 var. -- 4f7 g.. è;telijke inst.tllngcr: voor kteuterondexv/ijs ofcirc, 't9% zijn rrlicnoon,
- nog,rr.r. dan drjTond van alle bestàand. 3cholen kennen geen geÍrengal

ond..'ii:"
Bovendien noet !orden bekl.r:toond dat dc:(!,;inere tandelijke scholen in onze
dorpskernen eet: fo1 van betckenis blijven.peten.
Meer dan ooit motten Íij .' waai,de van de fokal-. zogenaande kleirle schol€n
beplei t en.

- In ons land r,ord: le werk. tijke ondlervij:.ituatii .,.oortilurend Benegeerd.6'N van de leerlingen b-,.reken het Vrij G -ubsidl .rd onaervijs, fi % net
Geíneentelijk cesubsidieer., onderwijs en 18 al het Rijksonderwijs.
Per: Ieerling kosl het Rijl:;oniterwijs ongevÉer 41 OOO fr. per teerling, hetGeme€ntelijk on.l.r!,ijs f5 OOO fr. en het Vrij ond.:r.,ijs bij benaderóng lO

- In vele Vlaars. riorpen i: er weinj.a oniler!.heicl trrsen de eefleentelijke cn

- De contacten tu:;:en h.t nijk6onder!,ijs .n h,,t €!emeentelijk of het vrij ondlerr,Í_
zi jn eerder bepclkt "

ond erui j .verni euwi 4g gebeurt niÉt door o,zenrbrieven naar roor de mensen ze1f.



De integrat: : gÉci.ichte 1i.:1 gerealiseerd r.rden C. r t'.'. - oi -c(--
die intens ga:n :aíetverk r" D-oze schcl.-- bezi+. .-, ni,et .1.: ecn
.x hebben '.et ' -. zcs ,-ri"rcn.
Oraadsklas6cIi Itl,nen ve!i voorCeliger z: r- dan ,a':.1 l<fas pe:r l€.cIi- r', iï.ir'
her ergste is ,t onze c,.ders dat niet vi-LIen i!r:r'.en. Of is he: nr ct c' zil1rr::
det zoveel lager: schoolkjndercn elke ciaF -n de siad een..hoc]. bc::.]:c,1 .lie
vast niet beter is da-, r. lol(ale school D : is dc .eaLtei;" Zcll: rri,': 3eu
degelj-jke voorl,. chting ,rifl!n de or.rd. r.r g 1 1adskl.rr-i - en r'li.' of hceL rc1.1.n

Het in rttand oucen van .1. lokale schoo_ i.s 6ev^.4 een 1:r,restr'.e .,rar1 iia i lie]':c
vril en geloof !r de be.ck.rir1!-ó van de 'uli!lc 6c\ i1n, niei in het rlinit yan
de 6r mé en'eschol- n"

Iedere.n kfaait' ir-t onp.rsD.nlijke, vaa;, cr-.1f-r-ijlte krrnia'cr , a3:. van grol
blokken in v. s'l .delijki. liiieus, maar kl rnc:. .,cho1en, 4je nog:€.'n irl
een gezond, na.:r-1ijl( r,1i1iri,, vrorden g:,or',.,1 oÍ te verdrrij:rerl doojr .rrl,.erip
.tn tret 5aar. var h:,t l.(Índ E.-recuwt Ííe! .

heeft, neer b.r:?Id he: ro i.t kind to zijr
-an pessjnC _an 'tt syst )pp.r: v:j ,

oi, ze te voere. .'?ar .,._ schoofcomplex d.
6eintegreerd fla6 heten, i_aar dat elKo inti
van het hind mii :"
So$nige kinder"ir lopen ', rlor.n 1x d gror school. ver 1.,. iruis. Zr korrcn i]
een vreemde ver. J terec:r;, Met auto. aut.ius of + ._Ín \.,or.en zc a::..:cïóe:rd
..n ?issen !.,1 1rr..ger "

In veel Lizi ',.n blijftr.i,t g€sprek over
van het rapii:,i. .f vÀn -, huistaken.

li1a,"1', rri-:i1oo:

de al..l' .n dai fret llin.L no! rëchterl
l,laar t het óos ct .en ',-e.c::e

een -.a--'11 eLki ro,r8ell in .1r Llrs
wel,r"hr, vo-grnr o:ficr,, --: Iio::ier
ratr. : h '.!. 'Ir.ll: 

"!: 
I -c :

. scnoo' bcperl.i: töt he: baooraiofei

Ecn lokate schoi- is doo: zichiigei en kw, tsbaai'd€,r cn-il .en ;rc:c! c,!ltralc
school omdat dG rrfeine .hoo1 bij de oua-i's betr" b-.kead is"
L.e.ptichtperr . e in d. - -5 oarirlgend.

- Be1gii ' - 14 i"
- Dui§è "nd 6 - 15 i.
- Ic-1a, 1 . ,, j"
- Lurc burg a -. 1, i.
- Gr" -lrittaniA I - 16 j,

D r,,lnarken
.:-l,rijk

1..-ië
ll. i.l'151..

7 . 16 i"
6 - 16 i.
6 1rf j"
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Die een hoofC

l,ediàe hoofder.

ire nond màakt

:Tr'.n s teek va!
':iair d -- lippen

r roter hec ", noet Ei..r.
:r'bben zond '1inge gec'

0-t l.rt ach. +e sfaag krl
l. 'ong - .rger dan een s.

', .':'en, ru ten de hander

. .kie|rorCen.
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k vir .en I ar.-.



BlOLOGISCH TUlNIEREN - vervolg v.l Polderkrantje nr" 5

B" zeewierkalk:

In hèt hoofistuk ov€r bemesting in de biolo^isch. teelt zijn
we na dè basisbemesting tot aen enkel! r.n!ullende meststoffen
dic al1en natuurlijk zijn zonder schcikundige toevoegsels"
óé belàhèri jkste mests-E., of ih dez.i -rec'I< s is oiigetivi jfeld het
zeewierkalk. Deze naan was vrgeger reeals qekend cn is thans
vr6or dit in de belanËate]ling alhoewel d.rt dezelfde naam niet
steeds eenzelfde lading dekt" In de liologische teelt rrordt
nret zeewierkalk meestal bedoeld de l.vcnce koraalalgen die
voor de bretocnse kust uit de -ze-e r,sÍhcpt worden, en dan
gedroogd en verpulvcrd v,/orden in dL mète ièt ze als p,_eder
kunnen gestrooid worc-rr" Dlt zeewierkalk v--rschilt in grote
mate met MaËr] die soris ook a1s zc.wierkalk vernoemd wordt
doch in feit hct afEestorven korall is dat op het strand
aanspoeld er dus vermengd is met z.ezand Joor het opscheppen"
De koràalalgcn waar we hct hier ríi11cn ov3r hebben is in feite
het LITHTHT-THMINÍ UI\4 calcareum of in het nederlands het
s tee nhee s ter t j e "

VooraI in de methode van de professoren LLmaire en Boucher
"erd het gcbruik van zecwierkalk É-cr aangeprezcn" Hun onder-
zoekingcn steunden voor een heel qroot d..r1 op de vindingcn
van een zekere Rene Quinton die d. gelijkaardigheid van
zeewater en menselijk bloed aantoonde, .rn van professor
L, Kcrvran dic de biologische trènsmutati.s ontdekte" Ín dit
korEalalg€n kalk \,rerd o"a. het vol"lcn{ic t.'aargenome n als bc-
l anqri jks tc stoffen, calciumcarbon.at, m.gnesiumcarbonaat,
calciumfosfaèt, orgènische stoff,rn . n all.i].hande verbindingen
van zwavel, ijzer, koper, zink, 1ood, alun.inium, zitver,
qoud, ti.tènium, wolfram, mangaFn, Loriuli], jodium, nikkel,
antimoniun, arsenikum, kobalt, molylide.,r .n nog een hele
reeks anderc"
Meestal wordt dit zc...r,ierka1k a1s poeder ,lèstrooid, alhoewel
het ook in r{,ater kan opgelost rrordi-n en atiin gegoten of ver-
neveld \,/ord.n maar hat bezinkt nogal \/lulr zodat regelmatig
moet gero.lrd en geschLrd: worden. Dr:c po 6aarroam heeft het
zeer grotc vcorde€1 dat door de fijnneid van het produkt het
door de bladcren van CÉ' planten a..i opgenomen r^/orden -amcn
met de daur'r die zich rD de bladerèn vormt"
Wat je van d.ze produkten echter nir-)t moel- verr^/achten is dat
je na gebruik onmiddellijk enkele iiageÍ: latcr zult het resul-
tèat zlen" D.j opnan"e door de plant qebeurt z€er l.rngzaarn maar
blijft ook z.er lanq doorwerken" H::t resultaat is ook groter
.ls eenzelfd.r hoeve,rlteid in meer.rere kercn (3 of 4 maal)
!,íordt toegcdiend dan dat deze hoev!..1heid in een Ènke1e maal
li/ordt gegevcn. Dit zeewierkalk kan ook in zc{-.r beperkte mate
gebruikt word-n a1s insektendodend r 1ddel , vooral dan op
rupsen en luizen" De magnesiumverbinCinEen die het lrévat
hebben di: cigenschaP zelfs het vocht uit te tucht op te ncmen
waardoor dai: hct bewaarde produkt lrel I -,1s dur"t klont.eren
en dus trekt het ook het ',.cht uit de parlsieten raarop het
gestrooid r,rordt. Hit verstopt de t.criën '. iLardoor .leir luizen
en rupsen opdrogen cn afsterven" i- n-Loet nu echter niet denken
dat j. aIle insekt.n daarmee de ba.,s kunt.

Vërvo1g .,rrder in dit polderkrantjc.



HUMANITAIRE /,KTÍE VAtl OXFAM-BELG 1É VOOR C ]MBODJA

oxfam Bc1 I . \'crzoa-.-t om u"n'rnedelr,'rkÍng voor ecn sensibili-
serinq van _1., belgiscl.,- bevdking i_: ve!,band Ínet de lragische
toestand v.n dc comLo ijaans,r bevdl_jnq.

Ideologisci:, t.génst:l.Lingen en politieke bcrekenj-ngen brcn-
gen Cè starL van e!rn grootschecps! intr-rnationale hulpèbtie
in het gedrang "

slechts een 'inassair" aktie kari :r. cd.,"cdjaànse
van cle óndai:qanq ra-lden.
Oxfam stuur.lÈ tot I ..ien 4.OOO ton..,cedseI !n geneesmidclelen.
Daarvoor vri.r-rokken :. volgeladcn vli.aqtuigen uit Luxemburg
naar Phnon Penh en : barg.schepen Liit Singapour naar Kompong
Son "
Een oxfampl'-.e9 tcr pliatsc zorgt lor .l {:r vcrdeling"
oxfam wenst .leze aktie uit te brèi len"
Daarom cloer i^/i j b..oep op uw inzlt om dc belgische bevdking
voór tc lic:ten cn ta s-rnsilliliser,il via een 20 bon berich-
tèn of 2 mirjoen .<.rmplaaen te C.f .k._:n cn te verspreiden over
grns Bc Lgi.
u kèn hLIÍ n door :

- Íiranci . L eca b: -ëgc t( sEo-L .r' oT
p.c.r" OCa)-OOOOC2al-.:i " Coríb..rj-r ''(flska.le vrljstcll i r.r voor !tift. ^ grot r ian 1"OOo fr. )

- naar gelang ul.r sr,,rialttiet !:f ::..)gcIi jkhèid:
- papier t(. schÉ.: r1

- broch-raJs ta: dr':kken
- verzend,-lr of uitC:l!n van
-'livcrs

- uw telc:x tirr br.schi.:king stellen
Onze aktie krn slechL:r vrucht.:n aí ;crpen lnCien zc 6nel en
op grotc scl. .l . .r oopt.
lJ kunL nel , s korr :L ola1.r -n p

. 511"1', 2,7
tëlèx : 6-',)39
brief : rradstraat 39, 1o5o Bruss..-1

Wij verbi..len ons rn lijst van l-r,::lri jven te publiceren die
aèn de ver'.i3zcn1i jking van deze br_)chur,, hcbben ineegewerkt"
In naam var .le onschulclige slacht )ffers in Cèmbodja"

b evdki ng

de r:,r:,:,chure s



BIJRGERLI-1I' STAND ] ] 1979

GtsBOORTEN

Vanhoorenwedcr Cindy, dochter van licger en Traen Christiha
Vanbelleghern Yessie, dochter van Raland en De.neulemeester Diana
DewuIf Sofie, dochtijr van Paul en V",rmeire Gabrielle
Demeyere Frederik, :-con van Danié1 .n Deklerck ChristiarÉ
Vandoorne Eva, dochtcr van Filiep en Deba,6ke Laura
Ve:hoeven Raniè, docht(.r van Ru. / en llorti,-r. Marie Clai!e
Danneels Kristien, clcchte! van Ulilly an Stroo Monique
Carly Tom, roon van RcnaId en van Outryve cllY.iewèI1e Francine
Fransoo David, zoon v:rn l^ri11y er Di\,os .]e:ni,né
Kuijer Slegfrled, zoon van Frederic en Verrplancke Diane
Claeys Pieter, zoon ../nn René en DÈ:.rIf l4onique
Liebaert Miquel, zoon van Raoul en Vrn aan Berghe Monique
Haelvoet Jcl(..rr'dcchtcr van Roger er .-r:vJulf crela
De Decker Ginc, zoon va]] Daniél en ,J,os Ànna
Huyghe Miekè, dochter -.,7an Robert :.) Dcccn.l:r Jocclyne
Moggi A1air. r:aon Van !,errc en Verm.r-e Rit I

Goirne Chris'_.Tl(, :c van C ic'qer .r' F-u:-rè Mdrtinc
Van Den BerEh. Sofi.., dochter van ijik.r Sansens Patricia
Niville David, zoon :ran ECwig en V. Heckr i.larleen
Barremaeker V.icky, dochter vèn Eri-- .n a:urrlrerq Renée
Wil1em E1s, .lochter .,fan Luc en Tini-rrmàn ^qnesSncya(rt Ton. zoon .n Omér cn D-gr ve Esfl.r
Brysse Chris, zoon v.L Edd./ en De ia-).er Katrien
Dendooven Íj1s, docht.r van lriIly en rour: Slviere
Makelbergc i;1arten, zoon van llarc\.ta :rr I'íarranncs Maria
De Saéyer Jirgen, zc.rn van Robert Lr Vèn.r .t Brouckc Rita
HillcbranCt c, :nColinc) docht,!r va l,larnix .n Van Puymbroeck
Màrinà"

HUWELI.lKEN

Àdriansens Dlrk en l'llenhout Íngrli t: Zuienl:erke
Van Kerrebroudk Hcrnan en VeÈ1ey., In:trid, :lLlienkerke
Diederik Stubbe en MauC Peeters, l:a Btaurrge
Dany Vermocrtele en Nicole Stout, t. BI:tik:nberge
Daniel Jonckhr)ere en ilita Delodd:r.,, te Zuiènkerke
Vanàudenaerd.: Rik irn ::oethals Mar:iine, t.r Zuienkerke
Declerck Eric ,trn "rloniri- Carine, tc r,istel
Wintein lÍiIly .n DÉt \,í,-:cfe Jeannin., te Zuienkerkal
Pitteljon Eddy en Van Hessche Carolii:r, t Jabbcke
Verburgh Eric cn Van Gysegem Suzanna, te De Haan
Verhelst Erlc.n Suzannr Marcus t. .riugge
Adridnsens rL :' en Sch. licr I ari c- J1b. -r.-Proot Eric ,n Scde Ànr_,, te Z,.tienkcr;re
Sinnaeve Hubert cn V..rf re Ch:ista t. Z u i.i.nk€,i:k.e
V^:qestel Raphaë1 ei CnJpman Katia, te.Zui.rnkerke
Cocquyt Roqer .rn Tirin.)rman Ingrid t,. Zuic:, rrke
Stubbe Marc .rr l,]art.:s BernëCett!:, tc G, nl
Dàny Goethals en Ritr Sys te p1a1deg,,,n
Demeulemeestcr Rony .r. Venderstiche.,n Brcncl]l te Bredene
Ver.leire Christi3n en Varmeerscii Ingr^id te Zuiènkerke
Jonckheere Jian en Linsk.jns Cathérin:, I I Zuienkerke
Bytebier àli.hons en le Sutter Monic-ile , Sin; Martcns Latem



"""/"""
Snèuwaert Yvan en Francinc FamiI tc llrugge
Dirk Goethals en Sonja Van Nevel te Maldegem
Howetl Errnk Ln Vènbre:rsc CarÍn- L. Zu-Lenk rke
Van Der Auwera Theo en van de Castecle Naclinc, te orugge

Ve!'syck Patrick en D.noyel I\'larÍine, te Knokke-Heist
Vàn Den Berghe Danie] en Beusé1inck Francine te B'3erneÍn
'-n Houcke Hubert en Depaepe Irèntj tc Knokk.r-Heist

Vanhoorenweder Gerar.l en De Bree l1;rrtlrrc t'j Brugge
t^,ilIe Eddy en De Mcyer Delphinc te Dammc
De Cock Eddy cn Stout yolande te De Haan"

OVERLl JDENS

Govaert Raou1, oostenale steentíeg 42, Meetk.rke
Van vooren Jacob, Nieu\^re steenweg 56, zuienkerke
Marrèyt Sidonia, Blankenb.rgse stecaweg 41, zuienkcrke
Casier Cyriel, Blankenbcrgse Dijk '-, zuienkerke
Quintens Cam1.,1, Borin.lstraat 2, NicJwmunster
Dcmonie Céri1, Meetk.,rkestraat 23, Zuienkerke
schouteeten Marcel, :rugse steeenwcg 19, Niíiuwmunster
Dekempe René, Blankenr.,rqsc steenwÈg 43, Zuienkerke
Dekeyzer Edouardus, (=rkstraat 19, zuienkerl(e
Maes simona, Kapellestraat 3o, Houtavè
Dè Rijnck Ísidorus, DL'r.isc steenwe.j 20, Nieuwmunster
Wybo Jerome, Biez.nstr-.rt 5, Mcl:tker'k )
Croes Emma, Nicuv/e sr:.,rnweg 32, zuj-enkerk.
Lingier Rach.rl, oostcn.l. stcenlvcg 95, Houtave
Schrar Octr 'Í, Croe-1 tr. rt B, ZLriLr K -k-
T-.rwingen Arn , fcrksLr . r1 1, ZujL-l< r,<'
Maenhout Mici,aé1, Bomr: :lstrèet B, Nirruwmunster
Loobuyck Anqirlii, l"1are,,!:,. :, Meetkcrk.r
Van Loocke Ir-:na, Nicu.:, stcènweq 5o, Zuicnkerke
Vermeire omer , Mar.:1r.q 5 , I\,'e6, Lhi,, Ke
Goethals PauI, Marew.:g 3, Meetkerke
Viane Sidonia, Zàkstroat 3, Meetkerkt:"
Croes Joannes, Nicu!r: steenweg 32, Zuienk.rke
Lambrecht Augustus, prins Lcopoldstraat 16, Nieuwmunster

NATIONAAL l,i,ERK VOOR i< 1N DER14IELZ I J N

Volgende coniultaties \.oor zuigelingen gèan door in het
gemeentehuis van Zulcnkerke tussen 14 en 15 uur:
18 januari - 15 februari - 21 maart 1980.



KÀNT".. VERLEDEIJ EN HED EN

De theorieën over oorsprong en geschiedenis van het kantklossen zijn
rijk aan intriges, ri]ythcn en legenden" Of dit handwerk nu geboren
is uit het spinneweb Càn zi.ch wel ontwikkeld heeft uit het simpele
vlechten van affrangende drè/en, vast stèaL det er a1 reer dan zes-
duizend jaàr geÈCen kant n/erd gemaakt" Het nauwl.eurig bestuderen
van oude schilderijen. heeft een belangrijkè bijdrage geleverd aan
de geschièdschrijving ervan" Halverlvege de 15e eeurn begon de eiger-
ïijke tradit:e van de kantvervaardigin.t; waar.het tijdens de 16e
en 17é eeuw fenomenale ont,rikkeling nam, tenqavolge van de onver-
zadigbare behoeften van .lc katolieke k rk en de europese èristo-
cratie" Met Bru!gc, Brusserl, Chantilly, MechEilen en.Valenciennes
noemen lve maar een paar van de aanzienlijkste stijlen. Politieke
en sociale troebèlen veroorzaakten de trek van de kantwerksters
naar andere stre':en, lraar :e hun eigeí Datronen en stijlen invoer-
den" De wedijver tussen .r(, hoven van Europa om de mooiste kant te
krljgèn, de enorre bedragen Cie eraan werden bcsteed en de wens
het in eigen lan.r te hóu.len, leidden tot het \^/egkopen en zelfs
ontvoeren vàn kantwerksters" In het beqln van.le 18e eeuu, bereikte
de kantnijverhei.l zijn hoogtepunt onder de rÉ,:ering van Lodèr,/i jk
XÍV. De staat ccsubsidieerCe scholen, lrcloonCc nieuw. ontwerpen en
technieken. De mceste k3nt was nu voor -]e hoven bestemC, zelfs de
doodstra' werd. gestelC op pogingen kantg::heimen over .:e grens te
brengen" De import u+ het buitenlan<i wer.] verboden, zutke wetten
feidden tot smokkelhandel en voorèl de mooiste en kostbaarste soort,
Brusselsè kant, werC hecn en weer over het Kanaal gesfièkke1d" Tal-
rijke verhalen Ccden de ronde over 11j.en die in meters en meters
fijne kant gewikketd in verzegelde lijkkisten over het Kanaal wer-
den gebracht" De produktie van veel kantsoorten verèiste heel bij-
zondere arbeidscmstandi,jheden" De fijnc soort bekend a1s ,'blonder'
kon alleen geklosL worC,:n Coor vrouwen r.et bijzonder C,.roge handen"rs Zomers werd hij buitan geklost, ,s r{inters in een speciaal boven
de koestal gebou\rCe ruimte waar de aCem van .le .lieren de lucht vér-
warmde" Roetafzctting.locr open vuur zou .le fijne clraclen beschadigd
hèbben" Kant uit Valencicnnes werd uitsluiten. in donkere vochtige
kelders geldost, cmdat .le l,ochtige atrnosfeer het brekcn vàn het:
fijne garèn moèst voorkomen. Het was het vlaai:se vlas uit het dal
van de Lys dat tot deze Suirerdunne drar::n gesponnen kon worden"
OÍndat ieder 1an.l .lè belan(:en van zijn elien kantnijver-held probeer-
de te bescherme., werden hoge lnvoerrechten en buitenEporige be-
lastingen gehevcn. Deze ovcrrnatige bescherming Iuidde uiteindelijk
de achteruitganq van het kantklossen ii" De ci.ssinF werden grover,
de patronen prinjtiever. Tanslotte gaf ,te Frènse revolutie cleze
tak van nijverheiC de d....k1ap" De i.ndustrië1e en commerciëIe ont-
wikkeling bracht ile vervaardiging van riachinale kant mee en teqen
dè jaren 1B7O was de rnet hand gemaàktè l.ànt nalenoeg verCwenen.
Het de cÈisistlj.l en tenslotte de tweecle werclaioorlog v/erd cleze
nijverheid è1s rir clel val besLèèn voor oed 06Jraven"

1"
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\/Jaar vroeqer i's =ilewer:enrr veelaI ee nonotc'n en gelèàgl r1':.r:..n
was rrom een brod.ii teger karig loon en tussenin het r',/erk op h.::
veld en de vaak rrote hui:_houding (vanclè)r c.]i i:e veerÀ1 eent,-nig-
heid van inotieïen en patrcnen) telt nu liet klcasen zerÍ, h._ i -.' _p-
pen van baoze schoonheit een rijke afuisselinq van be,rerkir.:' :
slagen met zarl uitgevo:r'd" ÀlaaSt de t;aditici,ele kl.rtren rÍL at
écru, !íorden nu e..,engoed ,!r'oen, geel , l,l aur,,, rcod, zllver 1 qa |,
zwaI.L]. enz". " 9:.:hig ge',ruikt" I,lostalEisch mi ,,ïeren \,/i j ltri j a...,:1-
dingen uit vroe'.jre darèn waar lange rijen sp.:llewerksiers in .-l jl
schaduw van de r,uis jes ;.:Iossen a1 bàbbelend en zinqend; )ij ci,rn::è:
w€er werkten ze ,innen lij cle rtbolle'i ,::Lt is een karaf oevul.l -a.c
lrater en geplaatst vror e!n Í'kinkéÍ .ï ai,r s:ralen t€ bunCe1.i.,.:a zO
beter te zien, _. 'lndaag .lruk je op i-r schakelar:_ van.:n sDecj èaf
hiervoor onÈwor:en lamp en t/e baden in ceil ze. -7anliclr., 3elf €-Àn
om de hals har jenC veroi.c.-tgIas behoort rec(,s iot de gerecCsclr.,r,.,
pen" We lre'ronderan hun hoojstaanCe t::.niek'--.:t de voor !-ic\z.::t-i
Sprekende slagenr Ce vf aan.rlerse (of Trcllekan-,), ,t pasterhc..:.te,
I t paternostertj r,' t pa r' )pootje,' t:rchaapko:-je,'tsluffer;j:,-n2". 

"Bij hedendaags( kant hclr je heel ànclere j..kc:,ingen, modarner,..an
vorm en in liir), eIk stul.je dat uitgew.-:-kt wor.dt is e.i9. ol c,l
gedeelten, afwiris,:1ende vu llngen, si,i.lijke belregingen.. Dc r.a,ra--
zaak van een re-ralu'"e ver:ieuwinq laat -ich s: irk ai1: /oel-rrr: 1-cr.-
nieuwing van tik.'ning en .:t zoeken naaja een rr'euwe in:eorai.ir; ,,la-
bruikzaamheid vir.it Cc kanL in het leven ,.an vai iaao. I.icurai.: (:v.l
m.-tieven of loutr!: aLrsir.'akt dradenspel , er 1s comÉinatie .rer-L k.nb rnet
andere techniakei, kort.m ruimte voor c.;.gen cLrtivitej t en c- :er.i-
menten" Bewijzen .. an dcc:braak zijn d, tf1rijk.. retrionafe en nat_io-
naie kanttentoo rstel1in.:en Cie heeL w i bijva, qer.icten. D(: s -:.,acn-
heid en de geschieCcnis .rn cle kant pr. jert Íten \rel l.venai-o ::
hoden; als kunt.",irbacht ,. aIs vrijetij(t il.est:r-i-nq ke,.t h::,- l. r:..n
een zeer sterkr o!levinq. Het worCt oók :anoei,..,:n.l bii ej.qo th:,-.:Die
voor de n( raveli,ja vrouw i rf nrn) 5r!ngi 5_t r:ust, rc1ax, doo: .1" c._.t1-
contratie di. lr-.t verei:i een overwinn,ig op ..ze1f. 'ijkt liei. .,

moeili jk ? De rno.'jrne nàni tL van aanl..:,rr.. ÍL:1-lit l1 vlug \^?egwi js :... het./eivaardigen var] í,ren ee.;te i:aat je" B:..t U oo'. vol be,.,,,o-,1e].r....: .:Lr
waardering bij h.i aansc.rourien van een zelf vÈr..aariig.l ta-r1li .:rC
of-lcpen in blo. rwerk ?, i.ichtÍg ! (Àmerikanen gever .r:. te =ri,._.: 

'"(_
encrme L,edrager, r'oor) e .; hEus niet zo i._-eil.i jk, ook .lr: 1rqi _.. iwbereik" Een ori.ineel irir-.1r.levo1 gcsch.n;: ? Met ,rnkele kicsjea , _r..richt U lronderer:, Vertr.:kk.n.r vÀn a'. klassiek,: s1Àger. (si:.cill:.r.t::)
later oversehèk,,Iencl r,aa:: :f oeÍn\{err.: {,,11 Ilussi6.:h ke;t ^: inodar.-.r, ,_r

kunt alle kant::t uit. IfitLt rsèn veet klas:rerijt-
Ànnie Pi ttery-;. r .r,r.,

BLCi:Ml'/ERK
VI-A5 EC

dubl
slt:q



INFORMATIi] - T5 LE-'I ITI]ÀÀL

Wat is eeh TeIe-Onthè2Icienst ?

Een TeIe-onthaa'I(:i,,ist is een grcer, mensen die ervoor zorgen

dat er in Ce stad of strèek een t-iéfoor ls waar de hoorn

altijd van .le haak lrorCt genomen v^cr m.nsen die het nodig

vinden om m.t leman, te kunnen rjrat n.

Er zijn we1 j-n e1k.. dienst enkefe r.s.n cie beroepshalve

aan Telg..Oathaal v..bonden zi)n, .,',4s Ce:.- doen niet het
onthaal , dii is de luister- en sF,r..r.kbegeliiding" Doze

beroepsmens:n hè1pt=n de vrijwilli...,rs or van deze niet-
ophoudende tegenwo.idigheid een hel]-.6nde aanwezigheid te
makeni aand3chtiq, behoeCzaamr €-j::,i.edig, Naarachtig"

Het doel inn de Tei-.-CnthaalCièi ..:t-.

lag en nàcl_.t bereikb,. r zljn (m n krrr kt ran te bieden
aan mcnsen :. wanhc.. . verwarrin.'. verCriat"", opdat dé

oproeper.:nieuv/ mc.. vindt en in s:-,r: 1s oÍn doof zijn
kris is het' t. kom€:1.

a5ó/33 7't 22 91/23 99 99

zo wordt het 5ur,:n. a onder cèlaanc, ':ht q.rL,racht van hen die
het no.lig zcuden kL_nen hebben.

Nodig ?

- omdat ze .:en ui!,,.9 zien €rn ver: "rikt z:jn geraakt in hun

eigen pr.nlemen

- omdat :j.-r nieman.' hebben tegen !\,i ze hct kL.innen zeggen

- orndat ze nlleen .,n l,,._reenzaaÍc1 .:ljn
- orndat ze ,en gr. t verdriët zo -ceiliji alleen kunnen

i r-ger
- omdat her, hen c:'r:sreekt aan:na:. an verdar te 1ev,)n

- ^m1ar nij !e, -i- , ra :s"

Tele-intha. 1 staat c:':, voor ali-,r, zor_,a.r onderscheid
van ras, gel..of of ii. -flijd"". vc'ledig .r'lclÍ}iem en gratis"



HEB JIJ ER EEN TTI.J( VOOR OVE]I ?

Hebben we in een zi.gk:nhuis eci zakjc blo.i nodig, dan moeten

we eerst ncnsèn vinaLi] die een. bc.ctje van hun bloed willen
afstaan en cl-e er ook len prik voor over hebben"

Vaak hoor je van i,-iia..r dl.e bloed :ckregen heeft, inderdaad

het reddar',': bloedz:rnje hangt aan l -rt be!, èn.. " het komt van

een wi ldvr!..','l.] c mens

Me(i dan 2fo OOO nann.n en vrouwen leven a:ge1matig bloed in,
ons land, malr het t.lJruik overtreft d.6uO OOO zakjes.
Hoe wordt bl,red geo :ven ?

Een persoon .iJdt '.ich vri jiiiIIi.!:l aan c;).r€-n ko11&te in zijn
dorp of zijn werk. lrl een r,édische -teekkaàrt ingevuld te
hebben wor.l t nagega''.. of de ka:ldida. j wci gcschikt is. Daarom

is op e1]i,:- inzaÍnelii.g steeFs e-n ' neesheer aanwezig.

Om geweigcr. te. wor.i:n hoef je da rom n'-irt zelf ziek te zijn.
Redenen tot ongescl-iikth.id zljn o :" recc:1te yaccinatiest
kontakt me+- nesmetl lijke ziekter,, koortsr zwangerschap"""

De eerste k.-,:r dat -i: jc aanbiedt'. krijg je ook een vingerprik.
Met deze ge,.ing.: a,c'/:ih.id be.rilt men /i bloedgroep"

Dan wordt via dc a(lirr :-en maxiiliiin ho,.:ve:!!ll!id van 5oo cc afge-
nomen" Da':r'oaans L\'i.'1, 3OO cc afC:nomen, evenSls 2 proefbuisjel
Op deze 1èàtrtc wor.l ', ananlys.s uitgevo.rLl" zo is het mogeLijl

dat je doo,: Ce tra..,r:',,siedienst r:''rr cen huisdokter verwezen

vrordt om.l ! er 'rieL::' .ntdèkt v,'erd À1du: is het mogelijE dat
bij de b10--'(j r,rer iet- vroegtijdii ^ntCekt wordt"
De prijs v-r het'-'Io.: : gra-tis ge9!-1i:nr clr'ur verkocht-
Het bloe,l cl.t gegev, r r/:?rdL orrerciat hee- wat anaalysesr even-

aIs bewerkinren" (--.ii jn er voldoend bloe c.llenr zijn er geen

zi.ektekiemc,r :irnwezig, het " ).C ag olk niot stol1en, het
moet eventjes bewa. n."") Ookkrmt , _ nog heel !íat admlnistrati{
bij kijken" ,le bcta.Ll . er vee]. voor. maar toch i-< het vaak

onmisbaa! . leb je , . i.ets voor or'1 : om ocn ander te helpent

kom het d1r ook eenr. wagen.

Ook in ons :iorp wor..lt Liced gegev n. Viernaal per jaàr is er e(

namiddag v.,orzien ' \ Aeze --i daq. n wor.Jcn kenbaar gemaakt via
krànt, èffi I es -r. -tr,odigi:]lrn"
Zi.en we jor ook .R:'s ri- vol^end kccr, or zicn rre jou tèrug ?



Wist U dot olleen ol
in onze etqloges
í.000 verschillende boeken
uitgestold ziin ?

Boekhandel Jos. Maréchal
SOOO BRUGGE
05 - (o50) 3s oo 23

Een oporte boekhondel in Vloonderen

Mariastraat 1O,

Tel. (o5o) 33 13

I5 FIÏI-RADIOPROORA]I|ÍI|A'S

en

I 5 TTLEI,I$IEPROORAlÏl[lA'S

Een gene.eus luisler- en klikpakket
om hèl marimum tè helèn
uit uw Íadio- en lelevisietoestel

TEVEWEST
Scheepsdoleloon 56 - 8000 Brugge - Tel. (050) 33 07 7í



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

* FBtco,s

* DIEPVRIES

* ALGEMEI{E ELECTRICITE|r

* saNtÍatR

* EIGEN HERSTELDIENST

Herstelllng van m€lkkoellanks van alle meÍken

Nieuwe Steenweg 91

8372 Zuienkerke

Telefoon (050) 41 33 01

Gilbert Goethals-
Geleleens
Beenhouwer

Specioliteit in worstsoorten

Nieuwe Steenweg 60

8372 ZUIENKERKE

Tel. (050) 41 13 41

Alle bouwwerken

ook korweien

Eén odres :

Gustaaf
Demeulemeester

Westernieuwweg 16

8224 ZUIENKERKE ( HOUTAVE )

Fonteyne Gerard
Erkend verdeler B.P,

ALLE PETROLEUMPRODUKTEN
OLIÈN EN VETTEN
MAZOUTTANKS

J ulius en Mourits
Sobbestroot 11

8000 Brugge
Tel. (050) 33 60 46

OOK TE BESTELLEN BU:

VAN DE RYSE Prudent

Nieuwe Steenweg 38
8372 Zuienkerke



ROGER RABAEY

ALLE HERSTELLINGEN MET ZORG

P.V.B.A. RORA - Tel. (O50) 41 18 80
BLANKENBERGSESTEENWEG 65 8372 ZUIENKERKE

Fobrikont von houten en metolen speelgoed

JOKARY. VISNETTEN . WINDSCHERMEN - METAAL EN PLASTIEK
SCHOPPEN. TOPPEN. RONDE EN VIERKANTE HAMERS
PAARDJESSPELEN . PIETJES BAKKEN. PIKEÍTEN. OPWINDERS

GEWOON EN PLAT

POLDERCONSTRUKTIES

LAND- en TUINBOUWMACHINES

TRAKTOREN,,FENDT"

Eigen Poldereggen

Eigen grond brekers

Eigen diepgronders

Alle constructiewerk en herstellingen

Grosmochines - Tuinfrezen en biihorigheden

Dirk Martens-Dendooven
BLANKENBERGSE STEENWEG 31 . 8372 ZUIENKERKE
Tel. (050) 41 42 63



Eén iaaÍ GRATIS VERZEKERING voor de leden van

- V.T.B. - V.A.B. - Davidsfonds - VermeylenJonds - V.O.S. - A.N.Z.

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

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

_ Bíand

- Burgerlijke verantwoordelijkheid gezin
Persoonlijke verzekeííng

- Persoonlijke verzekering inzittenden auto

lnlichlingen bii onzë plaatsellike bemlddelaars oÍ Íechtstieeks aan

l'l.l/. De Noordstar en Boerhaaue
dle de zaak aan de bemiddelaar van uw keuze zal overmaken.

- GENT: Grool Brittaniëlaan 12'l - Të1. (091) 25 75 Í5

- ANTWERPEN : Loulza-Marialei 2 - Tel. (031) 33 9805

Dit is een wenk van haar kulturele stichling:v.z.w. NOORDSIARFONDS

Hubert
Bonte-Tilleman

verzekert U

degeliik en voordelig

Meetkerkestroot 14

8372 Zuienkerke

Tel. (050) 41 28 06

BemiddelaaÍ voor de MaaFchappl,
,,DE iIOORDSTAR EN BOERHAAVE N.V."

Grond- en wegeniswerken

Alle vervoer

Verhuur von kroon en bulldozers

Conto inerverhuur

Marcel
Demeulemeester

Kerkhofstroot 19

8224 Zuienkerke - Houtove

Tel. (050) 31 58 27



Jos. De Merrisse
ALLE VERZEKERINGEN

AGENT

DORP 69 8OO2 MEETKERKE Tel. (050) 31 30 38

Onze diensten :

- Spoorboekle

- Kosbons en

- Groeibons

- Hypoteek en

lroru*"n,nn
Boncontoct

( zeer snelle terugbetoling )

Obligoties

Persoonliike Leningen

- Eurocheques en

- Voorofbetoling Belostingen



SUPERAKTIE
VOOR AL ONZE NIEU\ME

KLANTEN

HUUR OF AANKOOP

GRATIS GAS

Van Heyste
Nieuwpoortsteenweg 59í - 84OO Oostende

Tel. (O59) 70 30 97


