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Zuienke!ke, januari 1981.

LJa.rd! rlcdeirur!ers,

Sa en ín--- aE Schepenen, de Gemeenteraadsleden, en het qanse
q e m e e F t E b e s t u 'r 

r . !Ens ík U een zalig En gelukkig jaar 1981. i'locht gij
alIen e?n É;cd.r q:rondheid qEnieten, ik geloof dat dit ve!reueg het voor
naeÍÍEte is, 5r nL-Elten al uur lnniqste uJensen vetvuld uotden.

HEt L,,e:r rlri j toeqEsiaan íret [.J enkele punter] van het qefieentÉ-
Iijk beleid te irv2r'l oPen.

lj i 'r ir r . i d i. rr r openbare verlichtinq te NieuulÍlLrnster: Na Zuien-
t erre, rofï:ir--- ' ,;ï?óiA:-?;;; di t-;;-ïïÉilï:ËT#-a n de beuri,
met liEhtFunten l-an!s de [1 e n d u i n e s t r ë ë t , de DriftL]eg, de Doelhofstraat,
en de hoek grunss Ír'ieEnLleq cn Frins Leopoldstraat.

§e,!1eq_qlsxet te_i\ieuurmunster e"fl_! E_Z_g:.e.! 3e"I!g i De sociale
uoninQboLrr,r" diÈ ;,r 'l9B'1 te NieuumLrnster cn te.ZuiEnkerke moet in aanbe-
steding qlorn, rr!!rÈir dc Baaischappijen ir,elges en ImeLlo er toe aangezet
orir een aardqasnEt !an te lccqen dEorhÉen beide dorpskommen, Dlt uroxdt
een irele ve!bpterin.t, gczi;n het aard!as qevoElig qoedkoper is dan de
klassiel<e hr;nds:rafen, DaEr de finanEierinq van dcze aÈn1eg te maken
heeft mct h.i a:rinl sLlonFCes, zul1cn Ce kcsten vÉor ons bestuur in
NieuulmunEte:.-cr,d:r gerin.l zijn, teruijl zc in Zuienkerke onbestaand
zullen zi.in -

[S igi],,.L-"'1.9!s ",._.,n c c n t r um tc Nieuurmunster: De LJerken om van het
vroeqer sciroof !-sij3 rLr een ean-rEkkelijk en polyvalent ontmoetinqscent!um
te makEn, :ijn rpi:: l3 q.iruimÈ tijd aanqÉvat. Zondur noemensuaa!diqe
tcqensla,len kirn Li i o!trcuLr vanaf dezc zomEr: heropenqest€1d urorden voor
het soc:.,1c rn k!l i:lrelc .rav!n van dÉ rl;riEente, zonder de schoolgemeen-
schap a111:rar. 'L: ver':l:i.n- DL L!erkeF L,roroir oÉCceftÈlijk gefinancierd
dDar heÍ I r c \1 : 1. :. ,r -- É : t u u I n;-e eElr tEcl-qe,/3í. 1 :ril jcen vetstrekt.

DE:!skc r ,ri' ilouiev.ri 0ck in ar:i rrjrii C. Ie3tste hanC gcleqd
aan le s z rïïó1j--i;:'n-r ï-ófif,ií: En ondÉri: jCsL"rk.- in Ce Herkhofètraat.
Thans is dcze mccle deelgëmecnte vollediq opqes.hikt EF in ë;n niELlr,J
l<lECCjc qEGi'iit, -

ii : k :: . a t i i; : r n e :..1C=rLrind: i.j.jij C:i < zij onze onvErCtotÉn inspan
ningen om*Ji--!i:'i;:-:::;E:F,-;;-i;-fil1..rclLn5i:rr-, t: t3tÈn ovë!E3an in
publieke h?ndrir) ir.Èhten Lri: in 1980 tor .rrzc tevrcdenheid vaststellen
det dc q3n5! :or'rc .:irgEkocn't urerd dorr hel C.mmissa]'iaat voor Toerisme,
dic er een !anlr:. rl<i:1i jkE r.l<reatiEzon: zal uitbouLren. Iets uraar vele
buurgcmccnÈair rn:j ,,Ear bcnijden. Dezc achEnc rcali.satiË za1 Ens omzeg-
qens Eecn l-rranl< Ka! cen, en toEh ten qerievc komen V4n 3f onze lnuJoneIs
Én voornl r:ln da i ar-Een !i É de Lli jk Vagcvt-rL.lr.

yjl!i!_gf l-J.-::]llg"rlqg:g!I3g!: Van. de eiqenaar van de qronden a1-
daar hchfrerr r.r; .] rr,: kcs !eIcze 3fstand bekDmcn vBn i.lcn strook qrond v?n
ongcveir! dr:c r .'íra r::itEd. |lij zullen dairdocr in staat.zijn onr dc
Vagcvu!rstr.ri:t .R zijn norfialc brcEdte vsn zes mcter te brengen, zodat
voor d. vrl-J irutrn.as va.r il! urljk, dir c"qclijksE mls.rie van dcze fles-
scnha:s ach'ijr .li. r!q zel :ijn". 0m d. \, c r k Lj ! r s v e i I i g h e i d optlmael te
ula?rbc:.liri:. hrDl,:,i rij dE onturerpers qrvrataqd Enkele hindcrnlssen in
de baei a,i,: ti: r-'; ipn, zod3t het gecF koersLleaF urcrdt, 0m geen tijd
3:,tn admiEl:i,r.!;j.r,,. rEmpslnrip ta verlj_ezcn, u.ra,i ons dan LJeer geld uit-
sFsai't, l.rbbcF r,r j I Ci,zc urerl<en 1at.:n opno n.ln iri.i rluzri vsn het Commissa-
ri?ei vitor -_ai" is-., op onz ! kostcn ui tcr3Grd.

Frivaic l-,,rdirEurdr,rcoiJn: Het dDssirr betrcffende de oÈsEhik van d
privat,, r ïii-iiri;,,: r'1ií-1À ï#Ë voltecig aiqehandi.jld. Er l,lrrden in totaa
ocn taairi:rír'. I .,.j,,-:tc LJÈatiti'r ve!brterd. Dr toelaqLn op deze opschik
Llerdrn in .,_ r:ii-_ r !iIbc:.raI i.

) i-r rai F1: li LrcEt hirt, oiarde medcb!rqcrs, het ondcrurijs Dp
onz,, lcrreii::.1ï i---r I tij,j -rl iren vnn oFze hi.].fdh.kÉmmÈrnissen !eueirst.
irl i j irraEir -i r l.Lrtrr !i bt]sti]nt in Liir d i- c l- i, :: 'i i ij n t e il ninstëns op hetzelfdc
peil :.r i,i ii'h.\', :. rn dE v:ij! scholtn :ijF on§ {:vEn diÉtb3ar a1s de
qemeí:n:irs.r. r:. ,.j. n- hÍjt zrjn i1lernaal kirdEr!n van lJ cn 1k dle deze
schEli_rn lrc2 ri -.rr .':,. qaen ondcrschcid. L,,.:l,lre!n die van ve! of van
diDh: ,iÍ:', ,i., on,r,j i.: .i: is b.9-ran, tn ziDlr oLi j.ktief uitsprcckt k?n
!E:!i!cn il . r'i ,J:r:rl, on9 lritÈrstc htsi rlrcn; Lllt natuurlijk in een
ver \,etl.e(lLr -.: rr-' rrfqclr.l.,id kunncn r,rj j niLt actr rcchtzetten, dat

Gemee.-e i Li.i:n1<ar in,



sprÈekt v3nzEIf. 8lizE pfeFniin cm de gÉme:ntcschool voIL!aardig uit te
bouuen h(:bllen vErschilIEndc oorztkEn; sedcrt uri j, nog vóór de fusie,
Bp vraaE vaF vele ouders gcsiart zijn mi:t eèn schoolbus, heeft het onde!-
Lrijs te.Zuienkerkc ren hoqc bloei gckcnd, zondEr nadeel t? doen aan het
onderurijs op dc CeirI!emcentEn. lrli j namÉe, cn rrri.i nemEn tmmers alleen
kindelÈn rÍreE uit HEUtave ( r,:aar oeen lagerÈ school !est3at ) en uit
Zuienkerke ze1f. DE qsbouurEn van Jc q .t rn i . n t c s c h o D I vEldoen a1 lang niet
mcEr, Lrl j kregen hcrhaaldelijl< u9?rschuLlinEeF v3n dc inspr-ktie, om te
vÉrFieuuren en tc iioderniseren. Nu is hèi zDver: het dossier van de
definitieve uitbreidinq is in oe 9ÈrneentÉra3d van 15 deÈembpr j1. qGed-
qEkeurd, en verFtuurd near.de hogere EVerhEid. Ni(t al1een r,torden Lli j
à rate van 6C 9ó qEEubsidleErd uit hct seholenfonds, maar uij krijgen ;og
een rentsbi:js1aq op Ce everiqe .4A "/i zadat ulij sleEhts 1,25 % lntrest
disnEn te beïj1Èn. _ Er komen nierLlc loktlen, sanitair, een eetpfaats,
en eea volur3ilrdi!È irurrizaEl [_]ir Vcl lcytr?1 za1 kuFFen qcsEeeld Lrorden,
en die t,evEns zo] dienen als poLVvalente zaa] vo.r de qeiniente. De
vnj.jgekomcn lokalen kunnen d3n gebruikt L,jErdcn als bibliotEek, ulant U
urLÉt allieht dat urij in 1982 ccn qemeclltclijke !rlblioteek nBetEn oprich-

U ziet, dat oeÉn inspanninE voor onze jÉuqcl En voor !En dEqElijk en
valLrraErdiq endcrLtijs ons t,. ',,cr1 is; hoe tl:iestiq is hÈt niet als
de klcinsten onder ons in ei!L:n CErF Ec.jl. rndcrLri is mer! kunFeF genieten,
en a1 van in Je kleutErklas .p dc tlus rliLncn tc stappen: daarom doe ik
nogmEals een ularÍnc rirrEEp tEt afle iiuders mÈl: schJolqaande kindercn of
iLcuLcrs: sLLLI 7L nd-T . 1-L.L sct,LrnL, iF t. r i jcn doro, ze-o ze
nj.Ét naar Brugqe, Dc Haan, L/irscnJre, of i,"a LJEet LJaar: cen IevEnde
dolpsqemeensEhap krn dEn slcchts blocicn rfs dc jeuqd in het eiqen
dÍ:rp opqcvoed ur!rrlt dÉor bÉl<u?rrc fccrkrachten, eF dic zijn er bij ons!

Het zal Ll niet onbEkeF(l zi.jn,. d?t L,ii j mcreili.jkÈ tijdÉn b€1even:
tijCcns dE zittin! van 15 dce!mbcr j1., hÈc1't d! gemeentera!d cEn mDtie
0oed0ekeurd bctrcffLnCc ilri 1:<nrte'r van d.0Cl4lrl zlekL,nhuizen, uaarvDor
*1j, .v-,àis v.1L JiLtrÈre qelrrE?ntcn vLEl qrld moeicn op t3fel leqoen:
in 1980 Lras dat 2.233,465 frank, 1n 1981 uerdt ijit fncer ri"n het dubbele.
Dat kan tc11cn voor cEn beqrDtinC v3n nl]9 .!]eeF dertiq miljoen. Sede!tvorio jaar hebbcn Lri j Cezc situatii: al .vÉral aan de kaak clesteld, en
geurczen op de houCiF! v,]n dE statst, lii? zaif f3il1ict, dL noq qczcnde
!ÈmcEntcn Lrit,zLriqt. !lij hehben oFs nu in ve!bindin.r gestel_d nrèt anderc
qemcenten Elie iF h!izelfdE scrUitje zit "L,r tr tct ccn qezamenLijke 

"ktteovilr tr qaan. EirF snd!r vu.rrbirLld: Lri j h!bilrn onni:vctr 7 miljocn
onroercnde vcorh;ffiF!. tc 1.ri:rl, uaar urij in nitrnelr tijCcn crn turaallC;:pcr Íraand van ontvrnELn, Ir dLcenber 1930 hlddirn !ri j Bl ?08.000 frsnk
van de staet q;kre.,rn, zirdet L,li.j kisttld mL.itsb!n vraLlirn aen het qamcentc-
krcdiEt, 3an dr qiil<i:Fdt intri:st.
AI dczE toestandLn h::bbEn drastisch in hi.t IcleiÍj van anzo !emeÈnteinqÉqrapen, malr, Lrlsrrd. Í!rl.5,lre.rs, Lri j zijn hÈt lan onzc rleelqer,tcen-ti.ln rn aGn EnzE vilrschill;n.ir E 3 v D 1 k i n ! s E r o c p Ij n vcrplicht qoed envoilruitzi.end t; ir.Ésturcn: i1;t al Ii:en diLnrn urij niLuurc inkEmEten te
zoeken, naar.v.roral hcirhen ui,j sedart vEriq j?ar onzc uitqaven al qe_
voEIi.! probcrcn iÈ | irpi]]-kirn, L,tat nltuLrrlij< onzc rezcrves vi:n vorig.:oi-rstjrr-r uitout.

Tot sfot v:ln mj jn rtesprekjc Íet Ljr Lrcns ik tE cnderlijnen, d3t
rJi j FU irn 1n de,taLki,mst cns uit!rste rrsi zu1lEn LtDCn rm ccn zoqevarlcErd mÈ!EIj jk orjqramr? ean te tri.erlcn, tLrl.l batc van ie.jcre
ZuiEnkcrksc hurrlcr. []ij allen vnn hEt tem.LntÉbitstuur gtaan ten uuen
dlEnstE: _hecft l-l i.rrobluaen, mocilijki.redEn rnLt uul pi]nsioen, Iast om
inqcL,rikl<c1dc fLarmulíLircn in iL- vu11cn, t!rzrl niet np ons ÉerDap tc'docn.

1k .lrn k Li v!or utr jlandecht,
l'1; t de nu:st. htroqachtinE,

Gcrrï.1 D: VliÈqherÉ,
E--,rc sri !9!:r__ __ ___



EDITORlAAL

ldi j wil1en niet meedoen aan de z\rèrtgal11ge berichtgevingt
die ons dagelijks via kranten, radio en T"v. wordt toegeschoven
in de aard van: ekonomische krisis, al:oomoorlogr gijzelaars,
drooqleqgèn van de oliekraan, aftoppcnr inleveren, matigent
bezuinigen " ".

Nee, het poldcrkrantje blijÍt optimist: v/i j berichten zoveè1
mogelijk over waàrdèvolle en vre\rgd.rvolIe dingen, die onze
k lej.ne gemeenschap kunnen aanbelèngeni
een voorbeeldl wij !,rensen U voor. dit nieuwe jaèr 1981 a1 het
beste, a1 Nat prettlg is, voorspoed. ecn goede gezondheldt
veel goed lreer, met nu cn den een vl.aagje r-genr en een frankske
in de zak, waL ons toclaat er op tijC en stond de riem af te
Icg9.r "

Wij hcrhalen hier ook onze jaarlijkse oproep aèn cle
vereniqinqen om ons hun aktivitciten riéde rc delen: wij nemen
die dan greag op in een volgend r'l.i'nÉr.

ook wic een stukje wil sch!'ijve: over zi ln verenigjngr of
over een onderlverp dat onze nensen l<an interesseren is welkom:
deze kolommcn zijn er in hoofdzaak voor U a1]en.

Tot slot wensen l^/ij onze kla.asieke Cank te uiten aan de
adverteerders, de medewerkers en het geÍneentcbesLuur"

4e jaargang nr" 1

Waàrde lczer,

De iaedakÈie"

Wist U, - dat dc ronde -/an 'ilest-"Vlaènde ren voor liefhebbers
door Zuienkerke koínt op vrijdag 3 r)rLI 19t"! 

' 
omstreeks 15 uur"

De wegwijzer loopt van VèrsenaLe Westerni(]uwweg, rechtsaf naar
Strooien haan, daarna linlas naar: l'lcnduinc, BJ.,,tgse Steenweg"

D.,l3IÈègu-ysls dic nog vrensen qi:Lskanten af '.e maèien'
worden verzocht schriftelijk tcn ce|.'leen:ehuize op te geven
vrclke kènLen zii vrillcn Ínaaicn" ic ecrs':c snede dlent af te
zi jn vöör 1 juli

Konsul taties voor zuiqel i nqc'n,
teàere aéiae vrijdaq van de rnÉilnd j.n het aem.entehuis.
Dus op 20 iebruari, 20 ïaart' 17.pril,



GOED NTEUWS VOOR DE DAMES.Werner v.rburgh-By 1

Meetkerkestraat, 1
8372 Zu i enkerke "

verdelèr

Radio en T.V" Philips- Precisia
l4/asmachi nes, yaatuiasm ach i nes

Drogers
Diépvrièzers, frigo's,

Pr inus , Zènusr-, Phi I ips
Elektrische verh,arrning, akkurnu-

1àtie en vloervervrarminq
i De Witte Dirac -

Elektilsche instal'laties
- nieuwbouw cn vern-Lcuwi ng

Dienst n a-,verkoop
A Ile herstelllngcn ( radlo-T.V"

alte merken )

D.r zuienkerkse naaikrinq start vanaf
hr)cen Ínot een intercssante Iessenreeks
naaicn voor Dames en Heren"
Per recks worden niet meer dan 8
pcrsonen aanvàard, zodat de 1èsgeef-
ster ruim te gcleqenheid krijgt
zich rnet i.idereen afzonderlljk bezig
te houC en "
D. fessen startlJn Conderdaq 19"2.81 '
cn gaan om de v/eek dcor telkens vèn
19 tot 21 Lrur 1n het gemeentehuis
v.rr Zui -nkLrk.
De prijs voor een reeks van 10
naai l cssen bedraagt 8OO frank"
Inlichtingen èn inschri ivingen
bij dc- Iesgeefster, mevrouw NicoIe
Marnhaf-Priem, Iv.:etkerkestra.lt 14è
tc Ij372 zuienkc.rke telefoon 4'r5590"
Indicn de belangstelling voldoende
groot is, zullen eveneèns Lessen-
rccksen worden georganiseerd te
Houtave, Meetkcrkè en l'l ieuwmuns ter "telefoon: o5a / 41423A

VEREI{IGII,iGSLEVEI\l TE ZUI EIi K0R KE 
"

j ènu ari i
f ebru.-lri: 2"2"

25 "2"

24"2"

KVLV ZulrnK rKL: rrl(.nlSSCn en
KVLV Nieurimuns .ter: iÍi11en we de
KVLV Zui. n].crkl. Vrij( rijd .""

voor de g e zi n -q r: erk i ng.

tes t ame nte n
prijs betalen

" Voord rach t

BGJG Zuienkerkc: e(:n Jefi Kinderfilm
aanvang te 14 uur.

!eSI!: 2/3/ KVLV Nieuwmunster: kookdcmonstràti"e: I' gevulde
qroentenrr

9/3/ KvLv Nieuwmunster: snrakclljke, originele en
vlugklare gerech te n

aànvang telkens ori 13u30"
29/3/ KvLv zuienkerkc: voordracht voor de 60 pLussers:

" Goed ondcrqoè.1
gp!i!; 5/1/ 4e grote !.rendcltocht door de lleotkÉrkse Moercnt

ingÉricht door dc sportraad "
TM

a1s U haèst hecft, ga zitt.n ( chinces
een spreuk is ccn kortc zin, gebasearc

ervarlng (Cervantes )

spreekwoord )

cp cen I ange
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PETBOLEUMPRODUKTEN
HOUÍBESCHERMINGSMIDDELEN,,VALIROL"

PVBA CORN. VAN LOOCKE
BARON RUZETTELAAN 172

8320 BRUGGE 4

Tel. (050) 3570 70 - Telex:81.832

Onze verkoper le Zuienkerke

GILBERT PROVOOST - Tel. 413992

Gilbert Goethals-
Geleleens
Beenhouwer

Specioliteit in worstsoorten

Nieuwe Steenweg
8372 ZUIENKERKE

Tel. (050) 41 1341

GHELEYNS.
HAEGEBAERT

Weststroot 67
8370 Blonkenberge
Tel. (050) 41 2014

VOOR UW BLOEIIEiI

EI{ KRANSEN

IN VOLLE VERTROUWEN

LID VAN FLEUROP

OPEN HET GANSE JAAB

Hubert
Bonte-Tilleman

verzekert U
degeliik en voordelig

Meetkerkestroot 14
8372 Zuienkerke

Tel. (050) 41 28 06

Bëmiddelaar voor de Maatschappu
,,DE NOOROSTAR EN BOERHAAVE N.V."



ALLE GELDZAKEN VOOR GEZIN EN BEROEP
SPAARBOEKJES
BOUWSPAREN: VOORDELIG KREDIEÍ
ÍERMIJNBELEGGINGEN : OP NAAI!'I OF AAN -IOONDER

GIRO-REKENINGEN : EUROCHEOU:S EURO:I-IEOUEKAABT - AUTONIA-rISCHÉ BETALINGEN -

AUTOMATISCHE LOONOVEBSCHRIJVINGE;\l -lilz.
KREDIETEN: LANDBOUW - BEROEP . HUISV.SI]I.IGSKBEDIET - AFBETALINGSKBEDIET
INSCHRIJVING OPENBARE U]TGIFTEN
NATIONALE LOTEBlJ

BIJ RAIFFEISENKAS SPAREN _ GOEDKOOP KAEDIET VERGAREN !

Mevr. Denise De Cuyper - Vermeire
KEBKSTBAAT 422, 8370 uilksrke - ALANKENBERGE

NIEUWE STEENWEG 47, 8372 ZUIENKERKE - Të1. (0s0)414182

Dhr Gerord Loukens - Bode
BRUGSE STEENWEG 29, 8124 HOUTAVE - rel (050)412282

Dhr Hermon Clorysse
AKADEMIESTRAAT 11-13, 8010 SRUGGE - Tel. (050)337099

DE LEKKERBEK
Restouront

Teo-Room

Lusttuin

UITGEBREIDE SPIJSKAART
GESELEKTEEBDE WIJNKAABT
GASTRONO[2{ISCHE MENU

BOEBEBROOD - PANNEKOEKEN WAFELS

KINDERSPELEN
LANDELIJKE ÉN BOSRIJKE OI\,{GEVING

ALLE FEESTELIJKHEDEN
Feestzool

JAAK EN ROSANNE HETEN U WELKOM !

Driftweg í0 - 8411 NIEUWMUNSTER (ZUIENKERKE )
tussen Wenduine - De Hoon Tel. : (050) 41 1218 - (050) 41 34 14
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OPTIEK MONSET
GISTELSESTEENWEG 496 - 82OO BRUGGE
Telefoon (050) 32 18 28

GESPECIALISEERDE OPTIEKZAAK - OOGMETING

Verkoop von verrekiikers, borometers, loupes, kompossen,

kontoktlensprodukten, thermometers, hygrometers, étuis

Agentschop Hooropporoten LAPERRE BATTERIJEN

GESLOTEN : ZONDAG- en l\,{AANDAGVOOBMIDDA:

PARKEEBGELEGENHEID

- LOONDORSEB

HAKSELEN, MAIS
GBAS

PLAATSEN VAN
MAZOUTTANKS

EN

GRONDWERKEN

pvha DE CRAEMER-BEKAERT & ZOON
Blonkenbergse Steenweg 2
8372 ZUIENKERKE
Tel. (050) 31 446s

CAFE " DE NIEUWE
BLAUWE TOREN "



Jos.

De
Agenten lppa & R.V.S.

Alle verzekeringen

& Philippe
Merrisse

Dorp 69 - 8OO2 Meetkerke
Tel. (o5o) 31 30 38

Oostende Steenweg 16 -
Tel. (o5ol3124 85

ONZE DIENSTEN:

- HYPOïEEK EN PERSOONLIJKE LENINGEN
( extro voordelig ! )

- SPAARBOEKJES
(zeer snelle terugbetoling ! )

- KASBONS

- OBLIGATIES

- GROEIBONS

- GIROREKENING . EUROCHEOUES

BANKCONTACT

Meetkerke
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Nuttie om te ueten
- Dokter Lieven BertreÍt, NieuurJ SteenLleI, f0 te Zuienkerke (te1 \1 \,1 Bzheeft volqende openiFgsuren: iedexE dact van BuJ0 tot 10 uur

v3n 1? tot 19 uur
uitgczonderd dE maandagavond van 1Bulo tot Z0 u

de zaterdaqmorgcn van BuJ0 tÉt 10 u ( niEtrs nami ddaq s )

- Apothekcr EdLrig Niv111e, lJlouu,e StLenueE 1AZ, tel 41 66 \3
heeft volqende opcningsurcn: v3n maaFdaE tot vrl jdag

van 81130 tot 12 u
van 1fu30 tot 19 u.

de zaterdaq cnkel van 9u tot 12 u.



ZÍNNENS EEN i{IEUlrl ELEfíTRISCH HUISH0UDT0ESÍEL Ít l(0PEN ???

...., L]ACHT NOG HEEL EVIN ....,

Binnenko!t stert Il4ELJ0-EBES eEn e I e k t r o - k o m I o r t - a k t i e voor haar kli-
enteel i.n ZUIENIíÉRl(E - H0UTAVE - 14tETHERl(t.

Vanai 15 maant tot 18 april 19Bl kunt Ll qeschEnken en voordelEn be-

koÍren bij aankoop van een elektrisch fornuis, een urasmachlne' drooq_

kast, diepvriezer, vaatLlssmachine of Elektfische Llaterve!ularmer.
DezE toestellen dienen aanqekocht te urorden bij een van de p133t_

selijke medÉLrcrkende hrndela!rs en vóór einCe mei '1981 aanqesloten
te L,rorden oF het e I ë k t r i c i t e i t s F e t van lmer,tE-EbEs in Zuienkerke.
Bovendien ulord?n d E in o n s t r 3 t i e n 3 m i d d 3 q e F en -evcnden geofqEnigeerd
in ZuienkerkE, HEUtave en 14eetkerkE.

Begin 14a3rt kriiqt U ecn tlroch!re in de Dus met 31le inlichtinqen
n v p r .l E z E e I È k t r o - k E ír f o r t - a k t i e .

Het Ioont in elk qEvBl d. nroeite ul,r rankoop Ev:n uit te stellen.

ALGtÍ'ltNt U0LrS- EN ITI0NINGTELLING op

Zoals voorqÈschrEvcn door het Honinklljk eesluit v?r 2L,12,19a8 zrl-
len op'1 më.rrt 1981 tureE tslgemene tellingen g:houEe-r !arCei nst de

mEdeurerkinq v.rn de g e m e e n t ë b e s t u r E n , nlme 1i jk: a) een volkstellinq
b) een L!sninqtÈ11ing

/lIs vE.rnaamstc doeleinden van dEz? tEIlingen kunnen anqestiFt
uJordarn:

a) LlEttelijk:: Err a C ír i n i s t r ë t i È v a .lEe1:inden - VEststelling van de

L,rerkEli jkr !.v!l<i.! vcar i!d!re Eemeente en hErzieninq v3n de

b evo lk i n g sr e 
-'q 

i s t. r:.
b) Stotistiscr; 6ceIii.d.n - door de combinatiE vin de diverÉe in-
lichtingen dic door nicd;:i v?n de vÉrsÈhillÉnde t ir 1 f o r m u I j. e ! E n ver-
zameld Lrrorden, zal hÉ:t -rg.Iljk zijn cén beEld te verochaffÈn v?n de

demoqraiische, kult!rÈlir, EEonomische r:n scci:1e toest3nd van het
1and, onz! qpL!csten Èn c. ze qcmeenten.
AIdus is uu volle írëdÈrr;!king a3n LrzÍ, tEllinq nlet alleBn qeoenst,
mrer osk noodzakafijk in uLrr ciqen belang.



iíXERSPRËUKEN
+++++++++++++++++++++++

Gc.ft A1l.,rhei1iG.rn zonnoschijn, itan 2,.1 h€t s:peodÍg vJintcr.aijn.
April koud .n n,t! .,,l):1 koron ón t,,1t.
April r.rarí, (rÈi.ko,:1, .iuni n:..i, vull._.n Ce schuur cn ook het v1t.
Hr If .rpri1, ,t zij ,1r:r of kouC, zinF,t CÉ n,-chteC-,:1 in ,t hout"
Eon drog. !pri1 is ni.t drr boexen !rif"
Miig hct d:ruuen in 1pri1 en ?c1, .Í,i.i zijn Ín oogst .jn septenbcr b1ij.
Augu..jtus' ..rÍ:t. roek he.:t ,!r 1.rf ! vo.r1 uin t:rEn.-.eulr r{acht iLf.
l/at augusiu: niei kookt, 11,.t .r.pt€:rbrr ongebr^,(1.n.
De avond rood; de ÍorC.n grruU, brcl1gt het schoonste hemelblaulr.
I;n balk n dó zon ,..i,cft g.:.n plrcron"
Als d.-' bij.r n1:LI huis toc 71uchtrn, zit er regen in de luchtcn.
Xcn bij.'nz''.-rr in ,rci . 3o,-C tek€n voor de ,r..i.
Houd:n d. boixci1 hun b1 r:,n i-ng, \ cL- roor dc !.rintèr bang.
Zond3r' d.ulr {ie.n r(e.r- i1.,rt hct in juli aIt.r\d.gen.
,ecc|nbenxi:,t, goud ir .t,: kist.
Dec.nber i,erlnderliil( e,, z:cht El,crt (.n vinter lrarr n.rn m€e 1:tcht"
Donder in .É )rt , z::[t tt l oor ,:],.i3rC.

. Dooi zonirr r.6cn ot ri--.d! ,t i: d._ lo.itr :ri.t cr t hÈt be8int.
A1s de k1t in f.,bru-r.i ir ri. zar 1i:t. -o.t :ij in,:rart \ícer achter
Eet krn:i.r 1,:,rr d.- t -r tto.cigt lrirli .:r raËreÈ r:n. 't vuur"

Febru.iri zrcht .,n sjtif , i1n kont a: Loordenvrónci in sFriI"
luikt crL rin t€rt d. g.irs, ílan is.l:,:oor regcn k.rn..
IÉ dc hen,)1 i:1 t. bl.:n!', spo:Cie uordt hij drn v..r greul,,
Janurri r:onr,c.i r.ie.n is d.-- boorcn:t1ri(l c.n z.{..rtó
Ís rt in jrr,u,ri r:ri-, 1,.liG b1:ijft hrt korr,nïrt.
Als in janu:tri C. .rorl:t ni, t kon:n ,,.,i.I, \,.rschijnt hij steltig in epri1.
Geafi Li(htrxis :ionn,: .1ijr, ,t zi 1 f_ter rrint!r zijn"
Is f'cbruitri z1cht, .l: 1.4t, brrngt vorr5t blj n cht"
Iebruerj rcE..n, irj cr.. l.]irdlr,,i i cn z.ffn.
Maart ko.,1 .n n:it! t,..í :t v.il kor.n in rt vrt"
Nooit i. :,,irt zo zoirt oI :t sn(:..urrlt op Ce bo.,r zijn ho.d.
I4nart h.,.:ft v.jnijn ir": (. .jt r:rrt.
Is april n,ooi, ci,rrr 2.1 nri ni.t cteu:,n,



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

é.-IIITI]ALS
Zelfs in deze dure tiid is bouwen tegen een oonvoordbore priis nog
mogeliik. We hebben een goed bestudeerde bouwmethode die de
mogeliikheid geeÍt om de priis te drukken.

Andere voordelen :

_ VOORAF BEPAALDE VASTE PRIJS

_ VASTE AOUWTIJO
_ ONDERHANDELEN MET EEN DESKUNDIG ONTWERPER EN TECHNICUS
_ VAKBEKWAME ÀÀNNEMEB EN ONDEPAANNEMERS DIE KWALITEIT NASTBEVEN

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

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

Grond- en wegeniswerken

Alle vervoer

Verhuur von kroon en bulldozers

Contoinervervoer

Marcel
Demeulemeester

Kerkhofstroot 19

8224 Zuienkerke - Houtove

Tel. (050) 31 58 27

OOK TE

\iAN

Fonteyne Gerard
Erkend verdeler

ALLE PETROLEUMPROOUKTEN
OLIÈN EN VETTEN
MAZOUTTANKS

..iu lius en Mourits
Sobbestroot 46 A
8000 Brugge
Tet. (050) 33 60 46

BESTELLEN BU:

DE RYSE Prudent

Nieuwe Steenweg 38
8372 Zuienkerke



Kopsolon,,SlMONNE"
Tonk

AAN VOOBDELIGE PRIJZEN

EN KORTINGZEGELS

Open dag en Pach!

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

BLANKENBERGSESÍEENWEG 98

SOOO BBUGGE

A V lA Benzine I DoBPWEG 13

8OO2 MEETKERKE

Tëlëloon : 3161 66

* MODERNE SNIT

* PERMANENTE

* WATERGOLF

* BRUSHING

* KLEURING

schoonheidsproduklen JADE

STEEDS TOT UW DIENST

REUKWAREN

TOILEIARTIKELEN

ul, VEASE GROENTEN

en FRUIT

Eén iaar GBATIS VERZEKERING yoor de leden van
V.T.B. - V.A.B. - Davldslonds - Vermey enlonds - V.O.S. - A.N.Z.

- Bond Grole en Jonge Gezinnen - Sporta - V.V.B. - WILLEIVSFONDS

bij hel afsluilen van een llenjarige polis in één van de lakken:

- Brand

- Burgeílijke veranlwoordelijkheid gez'n

- Persoonliike verzekering

- Persoonliike verzekering inzitienden auto

lnlichtingen bli onze plaatseliike bemiddelaars ol Íechtstreekg aan

N.V. De Noordstar en Boerhaave
die de zaak aan de bemiddelaaÍ van uw keuze zal overmaken.

- GENT: Groot Brittanlëlaan 121 - Tel. (09í)257515

- ANTWERPEN: Louiza-Maíialei 2 - Tel. (03'l)339805

Dil is een wenk van haar kulturele stichling: v.z.w. NOOBDSTARFONDS



B IOLOG TSCH TUINIEREN.

HBLEN

folEn zijn ecn qEuas dat,mct de prei, nsgenoeg niet ls ueq tedenken uit een I i e f h e b b È r s t u i n , Iedereen ullL ulel eens ecn kocl krrËken,maar niet bij iedereEn is dat suÉccs even qroot.
. Daarvoor mBet jE L!eten dEt cen koÀI nict houdt v!n zure groriden Í1og minder van vastqetrÉpte !rondt Daarbij komt nog dat kolen zeerveel !a tEr nodiq hebben, en dEt ze qeen vers órgani schini: terf;;1 - --

vEIdIagen. De behoeften van kqolplantEn 1.cpen Àogal feI uiteen.Zc is er een belÉngrijk verschil in bemestingsnooizaak van bloemkoolcn sEvoEi koo1. D= bloemkool is de girlzigste van de familie.
líoE1 kan a1s 2e tcElt volqcn op een voorjàarsqeuas, ol na een geuJaE !ktoverLrinterde op het ve1d, zoals spinazie of piei, i.. moet dan r,re1 eensooxt kiczen die pas rond juni moet uitgeplant.r,:óràen,

Als de voor gsande teett qoed bemest Llcrd is een specialebemesting met kompast niEt zo nodlB. Een qceci mlddeL 6Ín de plantenna het velPlant en vluq te doen h etnemcn is de plantgaten vuLLen lnetqoed vertcelde k.rmpost, Zo geÈf jLr een bijkomende 6emesting en heb jenoÈ- het voordeel dat je mindEr moet qicten. Alle kolen hebÉen graagveel vocht, en jc ziet het vlug aan Àun qrociulijze. In cle zomer is hetnEdiq onr op de !rond ecn 1aaq r truIchr!tE Ie.tóen om uitdroging tevr,srkornen. A1s jc daF no! ligustEr snoeiscl kai strooien tuiseÀ dep-Laoter om de qrond t. bcdekken sIa je i vlieqen in Écn klapl de gronddrooqt niet uit Ctrr de zan, ze slaat niet toé Aocr de reqen, en deIigustel tuijqen houden .rle koDlvlieg i,reg, urant die Iust Uàt niet, endetakj.es dia op de groni verteren, vertiór,ten uuniin.,fi.it de qronduat zel<er hiÈr.p onze zuivEÍc klei u.lk.lm is,
EEn qoed Íliddel cr 3an. dÈ- verniclinq v3n d. kDoIvlieg en hetkooluritje te'irntsnapi:ren is c.n kc!Ikrèaf. Dit is ;;n stuk xooflngvEn 15 oF 15 cm. n!t ÍiiddEn in eln gaatje voot het steeltje en ee;snede ap de zi jkant. DEze snedE aiènt óm dc kraaq ronrJ hÈt plantjete legqen. De eitjes van bÈicc inscktcF vatlen uit te t<oo1p1ant àpde grcnri en ri jpen in de aarde aan de vEet van de koolplant. Daaa vre-tcn. ze-aan de.Ltortcls, on vervallllens op to kl.innren nàar rje bladeren,De koolkraag in roofing zorqt ervoor dat dc eitjes niet op de vocfrtigegrond tcrecht t<omen, maar Ep dc rooFing r.ritdroqËn, Setder en Saliezijn tuee plantEn die oÉk hUt t<o.rlLritjé vcr;:qin. Dus <an je bestenkeIE struikcn er tusscn zettcn, sal;Er is_OJu"naien erg 1ékker,heeft oFqeveer de zi:1fdÈ beh rcft;n a1s k..l .n 

"uiin is een lekkerkeukenkruid dat m.ri en Ian! jlcEit.
[lanncer dE b!vën1a3! DpE-etccrd is, kan men noq ean qrondbe.dekker zaaien. Í'4iistercjzaàd qrceit sncl en vriEst af.lten kan ook

v f i n d L. r b I o e m i g e n zr:.icn, dic stikstsf ua st ie 9geÀ in net uortelknoUbel_Lje en n:" vluq dfvri -2.-n i- d(. Lrirrcr, Z iË" :. ,-;;";-;;;-;;;;;;'plantenresten die Ce grond bEhocden ,on ai"i.rt"iui"n in de r,:inter, endie het onkruid alrcmmen vosral in ae uinterperiiJc.-Kolen houden ock van een schepje goed ,erieerle fompostti joLnE dc froei.lurir dc.
. GrondEntsmetting is- uok zeEr aangeraden ulanneerje qeen teErote opFervlakte beplant. Niet met Ecn;f andcr verqlfi nÀtur.Lr1tjk,maar door oF hE:t za3ibcd knkcnd uater tc sprDeien. io dooat je deschaCeli.ike insEkten en larvLn, die in de Lounn"tè q.ànOfaaq iitten.En niet dE nuttiqe insekter en LrormeF di! 20 cm. diip z5.tten,

rdp,



P I C 0 N T 0 C H T, 0p zondaq B fcbruari 198I Bact de
ZuienkerkBe sportraad uàndelerl te LlestendE. De DuineirapperE, iedel,jaar met een LtitqeilrEide delegÉtie op de tocht dooa dÈ [4eetkerkse I\4oerehrichten cp die daq hun lCqendarische piÉcntocht in, uaér Zuienke!ke
ook leder jaar fllnk op vetteqcnuoExdigd is.
AlIen die ulensen decl !e neÍnen aan deze mooie natuurLlandcl-ing van35 kilometer ove! Cc hoqe Blekkaert er door de duinen.in De Èannedienen kontakt EF te nemEn met voorzitter lrilfried GEEthels, of met
FieddV Decancq. Het vertrek Ís te Zuienkerke voorzicn om guJ0,

Y,EEIIE RHSE I4OERENTOCHT

. 0F zondaq 5 aprí 1 riEht do sportreÈd zijn vlerdc grote uandeltochtin. De inschrijvin! en stè!t is vrij vanaf É uf0 en de afstandÉn
bedraqen 10,-20 en f0 kmr Dr deelnanre vocr gehandikapten en hunbeqcleiders is qratis, en aan clt<e dEclnEmer die de tEcht oitLtandelturordt een siurteBcl met het sÉhild,van Houtave uitgereikt. ( dit i6 deturcede van ecn reÈks van 4, di. een qeheL:l uitmakeí.

Daarnaas t zi jn noq g a o E p s a a n d c n k e n s voorzi pn voor alle groeFÈn vanr. L'r dfn 2B oc:l ncl,.-s.
, ?" :t"l.a Ln EanrEmst gEschiedcn afs naor geuoonte in hE.t spo!tcen_r:rum tre Lvlee!kerke. -tnlichtinqpn tc bekoÍnen bij de leden van de sportrmdof in het qemeentehuis van Zuíenke!ke tet. C7 il-iS--.. ++ ++++++++++ ++++++++ +

- evL=fl tusÉen door: De kinEsisten de h. parlevliet en mut.DuEont hFbben vanaf t.reden hLrn praktijk qevestigà te Zulenkerke, tttieuue
ïj.:]ï"?: ,8. Epiningsuren, dinsdag En dondo"Ëug uon .j0 tot í2 En vantt Lt)L tt Llur, Oi zaterC3q Van 1Ll tot iJ uur. Tel, j1 95 90.

++ + + + +++ +++ +++++ ++++++
SPORTFAAD SPBRTRAAD sFORÍFÀAD 5 JORÍRAAD sPOFÏRAAD SPORTRAAD SFOFÍBAAD

LTIANDELNIEU|TIS

BÍj het begin van ht]t nieuLrë jaa! pasi hst !:f evÈn Lrmqebeu!tEnissen van vcai! jaor t.ru_:t te blikk!n,

D-_ STor.rfadd dced olk -oq FL.: dar hrt infiL--tcn vinmet de andcr! verEni.qinrlfrn.

Vooleerst dÉ Lrandeltocht doo!h?eit dc qEÈt<Erks, [jE:ren, dic dit jaar voOrde vierdc maal doExEaan. i09a perÉonen n=non ,ori9_ luur de start, meteen bezitting v4n 35 % voDr !root ZuienkerkE. o" É"àotste qro"pei, ,ar"nde groep ELrype!s, 164, de schDoI te ÈoutavL, 
-fl, 

o"-si".nq*drÍfters, 49c- de sÉrrool Y.ELkprk", Iri oF.lncmers.'
Aan elke deelnemer Lrard Ëpn msoiE tegel uitgcreikt, cn de groepen ontvin_B.'n - L.L atFdÉa<'.-.
0ok richtten uE verschill.,ndE. v o E t b a I Lr L ri s t r i j d e n in, Er uij neÍnen deelaan dive!Ée urandelfochten dcnk maar aan de picontocÉt en Oe tLleedaagsevan Efankcnbcrge.

op dc lrelénqrijke

aktiviteiteF, samen

VErCer volqdc nog cje loopcrosg tE.l_ioutave, uaar.caF kleine 100 lopexsen loopstcrs aan de start kLranen in , o . 
" " 

É i f t 
" 
n.i" 

- 

" 
o o t 

= " 
n .Stubbe Kacn, Vermecrsch ChriFtEl, DLkeyser vartine,-iorfman :an,Dcreeper Joris, Cost?ncbe1 Chrisia, xiópe :ean.Éioiro, vun de pitte[{arianne, UuVlsteke Luc, KecrsEbil;k Ann3 t]aien J"-rinnuur=.run Covcrschillende !ecksEn. Uermelclcn ulc nog dE Aeetnàmc-van raadslid Vanbesicn,

Tot_ÉIot ri'chttE de sporiraad. no! de uandeldag van BIDSo op .j1 novumtlerte ZuiEnkerkc ln. Dl] tECht liep-Éver S af l2-f<m, lanqs oe zandpLrtten.B1 deelnemcrs pasÉ!crden dc inschrijftrfcf t:o femcenir:nuize. Sj



$ertmtant . lor. @er room

'0omr @nr podr.

SPECIÀLITEITEN :

* PALING

* LAMSVLEES

* GEBOOSTEBDE

* KONINGSKRAB

* TEA-ROOM van 14 lol 18 uuí

* PATBOON AAN HET FORNUIS

TUSSENBIB

Mogelljkheid lot kleiíe
tol 35 à 40 personen

BUSTIGE LIGGING

ZONNIG TERRAS

SPEELTUIN

leeslieg

Louis GOVAERT - CALEI EYN

NIEUWE STEENWEG 1

8372 ZUIENKERKE

Tel. (050) 41 31 04

Geslolen op dlnsdag

Emiel VAN RENTERGHEM
en Zoon

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

RIJWIELEN EN ÍOEBEHOREN

ALLE LOOD. EN ZINKWERKEN

SANITAIR. EN KEUKENINSTALLÀTIES

VERDELER VAN SHELLGAS IN FLESSEN

GASTANKS . VERWARMING MET GÀS

ELEKTBISCHE INSTALLATIES

HUISHOUDTOESTELLEN

oAMES... will U uw man nog meer behagen

COIFFURE ANNIE
ZORGT VOOR EEN SIERLIJK KAPSEL

Nieuwe Slèenweg 38

8372 ZUIENKERKE Tel. (050) 41 35 88

PARFUI\,4ERIE GESCHÉNKARTIKELEN

ONoERHOUO- en DEPANNAGEDIENST

Oliebranders en kacheb - slookketels

TRAEN gebroeders - p,v.b.o.

PATHOEKEWEG 50 . 8OOO BRUGGE

Tel. (050) 31 51 15

ALLE PETROLEUMPBODUKTEN



Dirk Martens-Dendooven
Blankenbergsesteenweg 31

8372 Zuienkerke
Tel. (050) 41 42 63

LANDBOUWERS,

Wendt U in volle vertrouwen tot een iong dynomisch bedriif voor een
volledig gommo von tolriike lond- en tu inbouwmochines.

Verdeler r

- FENDT : troktoren

- DELVANO : sproeiers

- VICON & A|\4AZONE: strooiers

- BERGMANN : mestwogens

- IPSAM: hogedru krein igers

- KLINETï: sto linrichtrngen

Nu ook voor uw streek:
CLAAS : Hokselmochines - Mooi-

dorsers - Persen - Oproop-
wogens - Cirkelmooiers -

Hooischudders

- Eigen poldereggen, grondbrekers, woelers
en cultivotoren

- Grote keuze oon tuinbouwmoteriolen

- Alle konstruktiewerk en herstellingen met de
grootste zorg

- Alle wisselstukken ziin voorrodig

Vriibliivend documentotie en inlichtingen op oonvroog.



Bericht aan de bevolking - F I E T s P L A T E N

. tr:t,: t!3!l:11!:r, : rr : I ! r ! ! ! ' ' r r r i ' 
, 1 : i ) , i

'hec r..riroeler'u-r, fli1"pt.r,o- erz" oo orzc ge.neen!e zè1

doorgaan voor afdelincr ,:',uienkerke: 16/2/81 van 14 u tot16 U.

Ilieuwmunster: 11 /2/81, van 14 u to 14u30"

illeetkerke: 18/2/81 van 15 u 30 tot 16 u"

Houtave: '18/2/81 van 14 u tot 14 u 30"

De pri j zen bedragenl

- voor een rijwiel 14o fr ( lrit briefje invullen)
- voor een tandem 2BO fr ( grijs briefje invullen)

,t

- voor een brorifiets met rnotoÈ van ten hoogste 50 cm- en die de

40 km per uur niet overschrijven i 22a fr
- voor een L,romficts ./èn nexirnu.. 15C cn3: 3oo fr (wit briefje

'r. t t ooe bè, o .i ,vu1- - )

- rljrrielen vcor invaliden en openbare diensten(rood brlefje
invullen) vrijstellingsattest voorleggen có kosteloze plaat
aÍ hè I en.

- ri jr^,rielen uitsluitend gebruikt door kinderen beneden 14 jaar
' (gebóren na 31.'12,1;166) ni€ts betalen (g.e1 tri-fj; invullen)

! I voor Ca Lrorficts.. di..t .ta1- fo!':u11er ?i31ke doo.r de

verzekeri ngsieais :L i:,:i j toa l-: :_. jÈr'. 
"!aad èan belanghebbende,

volledig inge\,uiC raargelèCC t. w.acea. Er rrcrdt ggen enkele
ptaat uitqcrcikt zc hlerEan niat voldaan is.

.Dc platen voor ri j!.,iL.icn voor kinderen beneden do 14 jaar,
vcorgaandè jariin uitgcrèSkt, b1ij,i.,n ge]di9"

OVEP .LCrl1 vAt' DL óEvJ-^ 0 VOOR --bO.

:- Geboort€n: 3 r. an !'ie'n cn B vrbuwen = 16,

- ovcrlijdens: 11 manncn en 4 vrouuren = 15"

- Aankoms ten: 117 personen

- V('rLr\k<,'1' Y/ 1.'t o a"

. - hJw.l i lkcr: 1'
- cchEsch. i iing, n' .4

Bevolking .1 januari 19BO: 2332 
I

Bevo'lking 31 ccc.,Èbiir 198o: 2368)DUSr + 36 
I



EER]EHÍEN VAN DE BOND VAN GROTE EN VqN JONGE GEZlNNEN ZI]IENtíERIíE'

o Debond vaF !ro te en van jonqe gezinnen v3n Zuienkerke hEeft
zopeÉ Een líi nderoppasdi enst Dpgeri cht,
De verenturoordclijkE vr or dEze K 0 D 1s:

l'4ur. Gilbert iíindt-Dina Decraene, s t a t i E s t e e n ur e q ' 
'10,

Bf?2 Zuionkerke, tclefoon 41 4A'76 (bij afr,reziqheid 31 65 t+9 )
hh

o Oe bond vEn grote en jDnge qezinncn v3n Zuienkcrke vertoont op
de zetÉrdaq 28 fÉbruari 19aT cm 14 uur ir hÉt qEÍneentehuis de
kinderfilnr " DunCcrklumpen !r van Per AhIen uit de Jefi aeeks.
Het is een ZL,reeclse nimatiefilm in kIEUr en in neCerlands gespraken
VETSiE!Í DunderklLrmpcn rr stEelt de p!rppen vart Jens pn Damilla, en maakt ze
levend. hij velrorza?kt d33ranee rnÈtecn cen aEhtervailqinq v3n
jer,relstE .,.. bh

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

KR0NIEH [4AATSCHAPPELIJH Lr]ELZIJN.

o De IijdensLlEg voor het bouLren vin cE zes uoninqcn voor bejarrde
eEhipar en duurt voort.
Het íret zcveel .t.qcÈstÍirinq doEr h.t 0.C.f4.1]. qestsrte prcjekt voo!
het bouuen vrF 6 LlcninEÈn vi.-r Lrejalrde EchtpSren ter vervrnginq v?n
de i bouuvalli!r huisjcs in dE i,1r e t k .: r k . s t r 3 a t zit hoFeloÈE vast in
rle administrlticve m3IlÉnrIEn. Hët bestuur van stEdeboutrr eF ruimte-
lijke ordeninq is plots niet meer akkccrd cm de bouL,rverqunning af te
leveren.,,, cnujillckEUriq mcet ik 3trn ,lillekeur denken.

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

TE HO RTEN Z TE 11E í\ H UI ZEI\.

l-.i-s c'LC- L :, i;!'r- --: .,.)

o Hct Honinl<lijk Eesluit van 2J dec{:nrlrcr í980 bepaalt dat:
att.2t voor C. R i j k s u n i v e r È i t e i t te G cnt uorcen in de provincic
Ll c s t - U l a a n d e r e n írininrum 90 en maxi muh 128 universitaire bedden
aanqeuJezen.

voor rl. k3tholiel<e UniversitLit Lauv.r'r r,JCrdcF in de prEvincie
Ucst-V1!anderen minimum 6C eF m3xii]um 30 bedden ?3nqculezen.
Er tresta3t e;n rcdL:1i jke k3!rs .tl?t Een !r:ct qedeEltE van deze
universitairc ,-eCden t..!.!czan L!ari.n 3rn het AIg€meen Ziekenhuis
51nt J3n te Bruq!c. Zrlks z-u eÈn extrz txelaqe v3n 1008 frank per
tred met zj.ch rnu! lrcnE.nr D3t uil ecfri.r noq niet zeqgen dat deze
Extra st33tstDel.lqc EEr universitair b.d zuiver ten goede komt van
het bestuu!: i'].; irrenlt iick k.stën l,rrt zich_ ( vb erelcin proiesscren,

ra>Jeuraaïl 'É 10r.1Tc 'z JeErirDloJ 'L

hb.

ralsTeeu '!
: uadacJaq a>lTaÍÍl (Z

,L L \ 9L

'1, 
Ot LL Z

69LZL
t LL ZL rl r :+uEàJaT^JaJI!r ]aq ('
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Antoon Uan Uooren - Stroo
ABB . VERZEKERINGSKANTOOR

#,=B_H STAD*
LAND

ASSUBANTIE VAN DE BELGISCHE BOERENBONO

Cathilleweg 63, 8223
Tel. (O5O) 81

Stalhille (Jahheke)

23 61

Koeltechniek

A. Wybo-Linskens
OFFICIEEL PACKO.FULLWOOO SERVICE

* FRIGO'S

* D|EPVR|ES

* ALGE ET{E ELECÏRICITEIÍ

* SANITAIR

* EIGEI{ HERSÍELDIENST

Her3l.lling van melkkoeltrnk van alle merkèn

Nieuwe Steenweg 91

8372 Zuienkerke

Telefoon (050) 41 33 01

KOOP UW KOLEiI en MAZOUT B.P.

UI{ION BRIKEÏÍEN voor HOUÏKÀCHELS en
OPEI{ }IAARDEI{

GRANET{ . VEEVOEDERS . MESTSÏOFFEiI

BIJ

VAN DE RYSE Prudent

Nleuwe Ste€nweg 38 - 8372 ZUIENKERKE
ïel. (O5O) 4í 3588

Eén adre3:

Drukkerii - Boekbinderii

VANDENDRIESSCHE
P.V.B.A,

KABDINAAL iIERCIERSTRAAÍ 15

SOOO BRUGGE

Teleíoon (050) 3:128 37



SUPERAKTIE

VOOR AL ONZE NIEUWE

KLANTEN

HUUR OF AANKOOP

VAN GASTANKS

VAN HEYSTE

Nieuwpoortsteenweg 59í

8400 0ostende

Te!. [059) 70 30 97

i

I
;


