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INFORMATIEBLAD OVER
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in de bussen van Zuienkerke,
Houtave, Meetkerke, Nieuwmunster.
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Als het om geld gaat:

a SPAARKAS-LENTNGENAPPA
n,v.-priv.i. .p..rk . ops.rlcht lo l«,3

spaarboekjes

kasbons en obligaties

hypotheekleningen

Íinancieringen en
persoonlijke leningen

- girorekening met Eurocheques
- vooraÍbetaling belastingen

Uw agent:

Jos. De Merrisse
Alle verzekeringen

Dorp 69 - 8OO2 Meetkerke - Tel. (O5O) 31 30 38



Wist U dat al
in onze etalag
1.OOO verschil

een al
ES

ende boeken
uitgestald ztln ?

oekhandel Jos. Maréchal
Mariastraat 10, 8OO0 BRUGGE
Tel. (050) 33 13 05 - (o5o) 33 oo 2s

Een aparte boekhandel in Vlaanderen

ROGER RABAEY
P.tl.B.A. RORA - Tel. (050) 41 18 80
Blankenbergsesteenweg 65 8372 Zuienkerke

Fabrikant van houten en metalen speelgoed

JOKARY - VISNEÍTEN. WNDSCHEBMEN. METAAL EN PLASTIEK
SCHOPPEN - TOPPEN - RONDE EN YIERKÀNÍE HAMEBS.
PAARDJESSPELEN. PIEÏJES BAKKEN. PIKKETTEN " OPWINDERS
GEWOON EN PLAT

Aan toonders van deze publiciteit wordt gedurende het zomerseizoen van 15 juni lot 15 seplember een
speciale koíing van 100/o loegesiaan in ons bijhlis gelegen Zëedi,k 89-90 te Blankenbergë

N.B. Ziin uitgesloien van de 100/o koriing volgende artikelen:
SigaÍëtten - Postzëgëb - PoslkaaÍlen - Wlndichermen - Zonnebrand
olie en cíème - iratchbox aulo en toeàehorën



CarantoS - Koffiebranderij

W. DUTHOO
Verkoop en onderhoud van
KOFFIEZETMACHINES

Verse kofÍie en thé
voor Partikulier
Winkels
en Horecabedrijven

Leveranciën Lekkerbek

Ondenvijsstraat 4, 8370 Blankenberge Tel. (050) 41 16 08

Eén adres:

Drukkerij - Boekbinderij
lk1,u1.^ "Sll4)NNe"

DORPWEG 13

8OO2 MEETKERKE

Teleíoon : 3í 6í 66

* I\4ODERNE SNIT
* PERI\,{ANENTE

J ,ora"ooaa voor long er

* enusr'"o oud

* KLEURING

Vandendriessche
P.V.B.A.

KARDINAAL I'IEBCIERSTRAAT 15

SOOO BRUGGE
TeleÍoon (050) 33 28 37

KOOP UW KOLEN en MAZOUT B.P.

GRANEN . VEEVOEOERS - MESTSTOFFEN

BIJ

Van de Ryse Prudent

Nieuwe Sleenweg 38 - 8372 ZUIENKEBKE

Tel. (050)41 35 88

STEEDS TOT UW DIENSÍ

Schoonheidsprodukten JADE

REUKWAREN

TOILETARTIKELEN



Eén jaar GRATIS VERZEKERING voor de leden van:

- V.T.B. - V.A.B. - Davidslonds - VermevlenÍonds - V.O.S. - A.N.z.

- Bond Grote en Jonge Gezinnen - Sporta - V.V.B. - WILLE|!'ÍSFONDS

bii het aÍsluiten van een tienjarige polis in één van de takken:
_ Bíand

- Burgerlijke veranlwoordelijkheid gezin

- Persoonliike verzekering

- PeÍsoonlijke verzekering inzillenden auto

lnllchllngen bij onze plaalseliike bemlddelaars oí rechtstreeks aan

J{.[l. De J'loordstar elt Boerhaave
die de zaak aan de bemicldelaaí van uw keuzë zal ovèrmaken.

- GENT: GrootBrlltannlëlaan í21 - Tel. (m1) 57515

- ANTWERPEN : Louiza-irerialei 2 - Tel. (031) 33980s

Dit is een wenk van haar kulturele slichling i v.z.w. NOORDSTARFONDS

Marcel
Demeu lemeester

Kerkhofstraat 19

8224 Zuienkerke- Houtave

Tel. (050) 315827

Hubert
Bonte-Tilleman

verzekert U
degeliik en voordelig

Meetkerkestraat 14

8372 Zuienkerke

Tel. (050) 41 28 06

Bemlddelaar vooÍ de Maatschappi,
,, DE NOOBSTÀR EN BOEBHAAVE N.V. "

Grond- en !Íegeniswerken

Alle vorvoer

verhuuÍ van kÍaan sn bulldozeÍs

Conlainerverhuur



AVIA benzine
AAN VOORDELIGE PBIJZEN

EN KORTINGZÉGELS

GRATIS WEGENKAART MET

KOBTINGZEGELS

DIESEL _ 1 FR. DE LITER !

J.P. POLLET.VEBLINDEN

BLANKENBEFGSESTEENWEG 98

SOOO BRUGGE

Koop hièr ook

uw VERSE GROEI{TEN

en FRUIÍ

Sparen en Lenen

bij

FIGEBEL

Uw agentschaP:

Mw Storme-Demeulemeester

KAPELLESTRAAT 12

8224 ZUIÉiIKERKE ( Houtave )

Tel. (050) 3Í 58 53

Gheleyns-
Haegebaert

Weststraat 67
8370 Blankenberge

Íel. (050) 41 2014

VOOR UW BLOEMEN

EN KRANSEN
IN VOLLE VERTROUWEN

FLEUROP

OPEN HÉÍ GANSE JAAR

s?ï.
1-l;':\.J

ï.t\\
Jl ,\r

Dancing

,KAREKIET'
Meetkerke

ZAAL VOOR HUWELIJKEN

EN FÉESTEN

ZÀAL ÉN MUZIEK GRATIS

VOOR EÉN GEZELLIG
SAMENZIJN

VOOR EEN AANGENAME
AVOND

VANAF 20 UUR

Bar
Upstairs

IEDERE DAG OPEN
( dinsdag geslolen )

ÍEL. (0$) 3í 83 55



ED ITORIAAL

Waarde lezer,

Wii ziin weer aan de zomer toe" Hopetijk volgt dit jaar-
à.ÉiiàÉ a. trend niet van hët voorjaar' die óns veel regen'
;i;i';; k;r;.-Li".tt. w."t de zonei betekcnE voor de landbouw-

ers ae ooqst, dè vrucht van een jaar hard labeur" En vÓor de

ià.x."...Ë-ii dit de pèriode van de welverdiende vakantie"
;;-;;;;. is ook tràdiiioneel het werkterrein van het feëst-
.".ii.it. dàt dit jaar zijn 15-jarig bestaèn viert' De

^iri"i;'irààt Àr ní-t om:-rectstrijden voor riefhebbers Bt{B

ào-ii ir.i, 7 juli en 22 jLrIi, de q.ÈoEe Íietsrally de eerste
zondaq_van àLlgustus, en èls o.gelpunt dc dolle nècft vrr
zuienkerke oP 1 seoteírber"
Maar er is.a"a, "à.an 

nèt het fonds van de burgemeester
Ïàiàt'àp"i.r;-net humorfestivat van de derde leeftijd ingericht'
Dit festival wordt aangeboden door Burgemeester De vlieghere'
l'r^"= teisterrend van éen zware medische ingreep" Het uÓrdt een

;;;;; ;.. de bovenste pfank, nret koffietafel' en heer speciale
ull.àtti"", daarover tieden wij in het volgend polderkrantje
mcer in detail"
De zomertijd, waarde lezerr Is ook de tijd om-ons over on:::
kindèren tÉ Éezinnen: vèIen moetèn immers beslissen waar 21'l

hun kroost ih aeptember naar tÓe sturen: voor onst zuiehkerke_
naàrs. kan daèromtrent qeen twi'jíe1 bestaan: in iederÉ: deel_
.à.."ia.-i" er àen qo"a-uitgerulte school mel bekwèan personcel:
ii;i;;;... daardooi op de raat vèn het kino'En dc leerkràchten
wÀiàn'reter dan In de grote stedelijke scholen, wat goed is
voor onze kinderenr hier te 1ande"
En denk erom, waaróe lezer, een dorp met cen bloeiende dorp-
schoof, is een levcnskrachtiq dorp'

Dë Red ak ti e

!;iËË;;l'il! j;----------- 
-- - -' - -;' ;- ;";;";;-;;:-;

owordt 2 maandelijks verspreid in alle bussen van de gemeente

zuienkerké (ca 75o exèmplaren)

"veranrwoordelÍ jke uitsever: "Ï::I:::::.'Ï;:'5!í5'z,r"no",o.

mèdenrerkers: Greet Dewulf, Kate Rj_e§se, Tina Meulebrouck'
rfurÀrt aonte, Freddy Debb;ut, Freddy Decancq' Luc De Prètere' '

rlugo CoëthèIs, Wil1y 14èrrens, Mèrtin Storme'.
Ieóere steller is verantwoordelijk voor de j-nhoud van zijn
stuk"

"publicitèit: Hubert Bonire' Meet\9f!9:lflat 14, zulenkerke
' Rekenj.nq nr. oaB/o53632o/a2



KRONIEK: MAArSCHAPPELIJK WELZI JN "

I juti 1976, datum waàrop de organieke wet betreffende de
Openbarè Centra voor Maatschappelijk 'r,Jelzi j+ in werking trad
en op die manier de verouderde r^r-ét van 25 maèrt 1925 op de
Commissies van Openbare Onderstand tot geschiedenis mèakte,
mag zeker als èen mijlpaal in de evolutie van de openbère
sociale hulpverlening aanzien worden "
Eèn van de ve1é kenmerkende vèrnj.eu\^rj.ngen, die de nieuvre wet
meebracht, is de verplichting voor de Openbère Centra voor
Maatschappelijk Welzijn óm een MaatschappeLijk Wérker in zijnpersoneèlsformatie op te nemen "
De vret vdn / èuqustus 1C7 tot instctlinq van het recht op èen
bestaansminimum bepaalde reèds dat de sociale onderzoeken in
toepassing van de.ze v/et ingesteld, verplicht moesten verricht
wórden door een Maatschappelijk U/erkèr of een Sociaal Verp]e_
9er "
Geen erkele vcn de Cohnissies vàn Opcnbare Onder--tand vèn or:ierèlatief kleine deelgemeenten hèeft destijds een Màatschappe-
lijk Werkèr benoemd" l(e1 \^,erden, in uitvoering van de wqtte_lijke verplichtinqen, indj-vidueie ot drachten iot sociale on-
derzoeken gegeven aan personen die daartoe de vereiste k!^/a1i_ficati.e hadden" $Íet.Ce fusie van onze 4 Ceelgemeenten steeg
de bevolkinq tot boven de 2"2OO inr.roners en werd, de klein_
schàligheiC enigzi.ns geinilderd" Het strekt de Raa.t voor Maat-scl.appclijk Wc-t.:ij.1 vèn crooE-ZuieokerLe coE eer, dàt . ij als
een van dÈ eerste Openbère Centra voor lrlaatschèppelijk l,lelzijnin het om1i99ende, begin 19'1'7 een Liaatschappeliji VJerksl:erheeft benoemd" Verschillendë Openbare Centra voÀr Maatschap_pelijk fíelzijn van grotere qemeenten hebben nog steeds geen
MaatschèppeIi jk I/ert(er in dienst"
Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk fJelzijn van Zuien_kerke heeft nrevroulr WÍl1y . Dendooven - Elviere Èroux, Weiman_straat 2; L372 Zuienkerke benoemd a1s ,naètschappetj.jk \,/erkster.
Hoeu,el hàar prestàtie-volume àànvankelijk slechts 474O stebedroeg, heeft zij thans een 1Ol4O ste betrekking in hàar _functie"
De màatschappelljk,rerker heeft eèn bijzondere taak die hijuitoefènt 1n naurre sèrnenwerking met de orqanen van het CentrumFnl.ret orgè1-Lsèties buiten het Centrum"
De maatschappèlijk \r,erker kàn zijn ambt niet uitoefenén in eenivoren toren. Hij is in dienst van een instelling die zelf indienst staat van dé ganse bévolking.
De maatschappelljk vrerker àeeft een drievoudiqe taak: indivi_duele dienstverlening, ontdekken van algemene behoeften en desociale coordinatie bevorderen.



1 " Ind'i viduele .lienstverleri']q.
- De màatschappelijk r^rerker heeft tot taak dé personen en de

gezinnen te helpenr bij het opheffen of verbeteren van
noodsituaties \^/aarin zij zlch bevinden"

- Hem kunnen daartoe taken worden opgedragen door de S.ekreta-
rls namens de Rèad voor Maatschappelijk Welzijn, het vàst
bureau of het bijzonder comitó voor de Sociale Dienst"

- Hij moet in elk geval de onderzo_e,ken doen ter voorbereiding
van de te nemen beslissingen, docuÍnentatie en raadgevingen
verstrekken en de maatschappelijke begeleiding van de be-
trokke,1-n v-rTek(-ren,

- De maatschappelijk uerker neemt deel aèn de vergaderingen
van de Raad voor Maatschappélijk Welzijn of van het Vast
Bureau in de mate Íraarin, problemen behandeld !,/orden die dè
sociale d iens t aanbelarrgen".

- De Raad voor Maatschappelijk Welzijn, het Vèst Bureau of het
bljzonder Comlté van de Sociale Dienst nemen geen besllssing
over een indiyidueel geval van dienstverlehing dan na de
Maatschappelijk Werker belast met het dossier gehoord te
hebben, wanneer deze cr uregens het bijzonder vertrouwelijk
karakter om heeft verzocht.

2Ë Ontd(kkcn vèn alo.ael- b.no.l !-n
De maètschappelijk,,./erkèr licht de Raad voor Maatschappelijk
Welzijn, het Vast Bureau, het bij:ondc-r Comit; van de Sociale
Dienst of de Sekretaris in over de algemene behoeften die hij-
bij de Íerlrulling van zijn taak vaststelt en hij stelt de
maatregelen voor onl dèèraan tègèmoet te komen"
Daartoe nceÍ!t hij dèeI aan de vèrgaderingen ovef dezè onder-
vrc rFC n "

-1" Bevorderec van de Sociale Coórdinatie.
Het is logisch en evident dat de Mèatschappelijk VJerker vaI)
het Openbaar Centrum van Maatschàppelijk idelzijn kontakten
houdt, en die ook bevorciert, met de andere Sociale Diensten
zoafs van mutualit.iten, ziekenhuizen, tehuizen voor bejaarden

Het is niet gemakkelijk, en uiteraard ook
om 1n dlt korte artikel alle taken van de
werker op tc som.iren" Toch meen 1k enige k
hebben ín dit onderde€t van de Org3niekè

niet de bèdoeling
màatschappelijk

l aarheid gebracht te
l^re t van I jqli 1976.

Tot slot doe ik een öproep tot eenieder die problemen
of kent, dat ze de drempelvrees zoudcn overwinnen en
Zouden dOen'op het Openbaar Centrurn voor Iliaatschappel
WeIzijn.

H. B"

hèeft
beroep
ijk



Er was eens-een tovenaar: Tarkovski :

Er wàs eels een tovenaar van honderd jaar oud , Hij heet
Tarkovski" Hij woont in een huis van-991q gtqe-n!"j.e§ i"!.Bqsle!q1
Weet je hoe hij gaat 2 Zö "". rnet gebogen knieén èn kromme rugl
Maar vandaag zit Tarkovski verdrietig op ecn krukje voor zijn
hu1s" " " Hij fluistert stillctjes aller1ei rare lroorden: Hokus
pokus.." Arrabiene Ínakkèrlene"". en dan schudt h1j zijn handen
en weent. Ja".. de bomen van het bos zien hct allemaa] en cen
hcel klein boompje, van maar zo hoog xucht heë1 diep:
ItIk wi1 je helpen, lieve TÀrkovski, zegt het"
íOch wat zou jij Ir zeggen de qroLe bomen en ze lachen het
boompje uit" ' In mijh starn woont Àndrej - zegt het kleine
boompje - en hij is voor niets of niemand bang,'r"
''Poeh:" zeggen de grote bomen en ze lachen zodat a1 hun takken
schudden" Nu rvordt het k]èine boompje boos en het v/il tonen dat
het echt een vriendje heeft dèt aIles, alles rri.l doen r,Jat het
vraagl:" ÍAndrej Àndrejr rr roept het boompje"
hHahahahèrri lachen de grote bomen.
tJip!Daar staat een klcin ventje iiet rode 1aèrsjes, een rode
broèk, cen rodé jas, arcn rode muts en een blauv/e pluim èrop"
Dat is Andrej:
Het kleine biompjc zcgt:'Andrej; ik 1^ri1 dat je de oude tovenaar
Tarkovski helpt Dat doe ik I' roept Andrej"
Daar staan die grota bomer! r.rel te gapen,
Het kleine boompje steekt zijn takkel-hóé1 .hoog!. Hij Wgrq}..ee! . -
een beetje groter! rrlk za1 je helpen, Tarkovski! I' zeqt Andrej"
"Och - zucht dc tovenaar - daar ben je vast te klein en te
bang voor"";'r 'rrk ben niet bang en lk wil je helpen!" zegt
Andrej. iiMiin toverstokje -sr.ikt Tarkovski :- lemand heeft mijn
toverstokje gestolen en nrl kàn ik nlet meer toveren..""
t'Ben jij een fieve tovenEar of ben jij een boze tovenaar? rl

vraàgt Àndrej. I'Ik"..? Ik ben een lieve tovenaar, 1k genees
atle zieke bomen en a1le zieke bloemen en aIle zieke diertjes"..
vràag bet rnaar""" vraag het maar óvera-I!
,'Ik zal je toverstokje zoeken!ri zegt Andrej en hij gaàt op
stap. Door een donker bos moet hij! Eigentijk i"s hij uè1 een
beetje bang maàr hij doet zijn best en hij denkt aan de oude
tovenaar en aan het toverstokje"
Daar komt hij aan een sl-oot" Het water is zo breedl zou hij
erover kunnen springcn? Een, twee, dric """hop! Ja! Net erover!
Daar komt hij bij een omheining van prikkèldraad! Zou hij daar-
onder kunnen? Jal À1s hij helemaal plat op zijn buik vooruit
kruipt schuift hij eronderl
Daar komt hlj bij een hoge bèrg! Kan hij de top bereiken? Stap -
stap - stap - stap - stap"""" hij kan erover!
Daèr komt hij aan een weide" rrHoho! Daar loop ik vlug doorheen!
"denkt Andrej. Maar zo gaat het nietl
De weide zegt: íJe moet alrie koprollen maken, dan laat ik Je
over:r' Àndrej maakt drie koprollen en """ hij staat aan de
overkant van de weide.
Daar kolnt hij bij een hele langè slang!
,,Ik laat je niet gaan - slst de slang - tenzii je över mijn rug
loopt zonder eraf te glijden!"



trDat kan ik!ii zegt Andrej, rnaar het is heel moeilijk wànt de
slang kronkelt en krult en bijna valt Andrejl Màar hij kan het
toch I

Daar komt hij bij een pikzwàrt kasteel" oeioei! """daar staat
een pikzwart spook voor dè Poort!
'rJlj mag niet bi-nnen:trzegt het spook" "JaweI: Ik wi1 binnen!ri
zegt Aï-drë11- íWàt koï- jè hidr- 2beÏeiii? 'Viààqt Íilt sp-oàk"'
"Het toverstok'je van Tèrkovski!rr zegt Andrei"
'rDat krijg je niet : - zegt hèt spook - het is van nij! lk.heb
het gepakt en ik geef het niet terug:
Maar Andrej springt op het spook toe en slEat wild met zijn
vuistjes! Maar och, aqh ' 

-och! op èèn s?ook kan je niet s1:aèn' Het spook springt naar.linksi naar :echts, omhgog, omlèa9,. . ...
. en het spook lacht; I,"JOEHOEHOEHOE. ". ! . :

En Andrej slaat telkens .naast het spook" Hij wordt zo mqe,
zo moe.." Hlj vqLt uitgeput neer op de harci grond.. " en kijk! ,

Nu ziet hij de tenen van het spook". " Kie11ekiellekielle.. "
en dan zijn linkerhand ook. ". Kiellekicl1ekie11e. " "Het snook mcet lachen" " . oeioeÍoeioei. ^ . Hahnhahaha" "ohohohghoha. " ;

,'Geef eerst het toverstokjei" rocpt Andrej.
'!Neen, nooitlrrroept het spook. Kit1ekiel1ekie11e, doet Andrej
aan de zwarte s Pook tene n "

"Hi-hihihi" "Hohohohohoho. " "hou op, hou ooop! Je krijgt het
toverstokje!Í roept het spook" En hij werpt het toverstokre
op de grond" Andrej raapt het op.n loopt er vlug mee weg" Het
spook wil hcL nog terugpakkèn maar Andrej loopt héél , héé1 vlug
tot bij de oude tovenaar Tarkovskil "Hier, hierr je toverstokje,
pak het gaulr! iiroept Àndrej, ltant hij is nog bang voor hqt
spookl Tarkovski is zo b1i. j! Hi.j neert hct toverstokéer blaast
ercp en op het einde van het stokje schittart een sterretje'
Hij Likt op dc schóuder van kleine AndreJ en fluistert:
"Àrrowrat errowroot-. "Àndrej rvord nu groot!ri En hopl Dèar'staat
een. grolè,..f,Iinke joEgeÉ.-met.rode.laarzenr.een rode broekr.. .--..,---,
een rode jès ea een rode rnuts met een blauwe pluim op!
O, wèt is AnCrej bl'j!
I'Dat is omdat je zoveel moelijke dingen voor me gedaan hellt,
zelfs aI was je ben beetje ban:iizegt Tarkovski" En weet je wat

' Andrej doet.""? Hlj trekt de tovenaar mee naar het kleine
. boompje: 'rÀrrowrat àËröwroot1. klein boompje. jij wordt groot."

zegt de tovenaar èn hop: Plots is het boornp je héél groo!l
,rDat is omdat jij-zo lief bent en me ou helpen:rrzegt larkovski
En a1le grote bome:_, van het bos kijken stornverbaasd en.-"ze
lachen het boompje nooit mcer uiti Het boompje is nu immcrs
vec I groEcr dan zijr

hou op, hou op.,.au!{auwauwauwauwauwawuaur^;::;i 
_-

K.R;

- Bij]a icrlÉrr dÉktrr irréft zijn qJlieikoosde ziekts, (H.F.)
- DË hEId van.cn sch.indaalis Eri:irdi:r Fopulair da die van ecn

grE:re da3d. (Sirius)
- VeIen qubnuik!n'.rij hrt smEdEn van run q.:iuk, hun medcmensen

a1s aamhLEld.



P R O 14 OT ] E C A M P A G N E

RÀD I O enT.V" TO ES T E LLEN

Uw plaatselijke Radio en T"V" handelaa.rs organiseren op zaterdag
23 juni 1979 en zondag 24 juni. 7979 , in samenwerki.ng met
T"V" West een promotie week-end in het gemeentehuis te Zuienkerke"
Wie een bezbek aan dè tentoonstelling brengt op een van dèze
dagen krijgt een gratis tombolabiljet : er zijn 4 draagbare
radiotoestellen te verloten onder de bezoekers vèn onze
promo tiekampagne.
Vergeet niet even blnnen te wippèn op zaterdag 23 juni
14 tot 20 uur en zondag 24 juri 19'79 van 9 tot 12 uur
13 tot 20 uur.

KOOP BIJ UW LOíALE VERDEL,ER

1979 van

E RN E RVERBURGH !',

PRECISIA

Meetkerkestraat 1

8372. ZUl ENKERKE

L 1E.B À E R T R

POLDER ELECTRO

Heerweg 20

8OO2 MEETKERKE

OMAl N

SÍ ERRA

KORT G E,I\OTEERD

ANCST:

verscheldene Westdi.ritse steden hebben speciàIe telfoonnunrmers
ingeleqd voor rràngstige kinderenÍ. Het is namelijk ui.tgemaakt
dat rrangst voor'slechte schooluitslagen'r de groótste oorzaèk
is van zelfmoord bij kinderen"

BOEKEN:

In 1978 verden minder boeken verkocht dan het jaar ervoor"
51 % van de boèken werden aan de man gebracht door de boèk-
handel;16-* wla böekenö1ubs, B % via warenhuizèn en 4 %

via de velzèndboekhand e 1



KORT GE IIOTEER D " ".

TELEYÍSIEKIJKEN:

.Een onlangs gehoude!, ondorzoek heeft uitqemqak.t dàt Nederland-
se kinderón óng'ève"r de Èerft van huà vrije:tlijd dooibrèngén

In ons land zou dat cijfer hee.lwèt hoger.liggenr maar het
hoogst, ndgenoeg 90;i van de vtije tijd' besteden de àmeri-
kaanse kleuters en pcuters aan dit'passief tijdverdrijf"-

ti
JÀÀR VAN HET KIND "

De kinderkrànt dle voor het eerst werd uitgegever op a112/1a
ter gctegenheid.van het alomgeprèzen jaar van het kind,.za1
nÉ ook de blinaiè: lezèrtjes kuírneÀ bèreiken, àanqezien deze
krànt van en voor kinderen ook-een uitgave kri.jgt in breiltle--
schrift.

BLOSOS PORTKÀMPEN : : i. .r ',

r,/orden ooli dit jaar opr,!i'euv/ inqericht, inet sleiciole aàndàchL-
voor het kind" Een overzichtelijke folder met alle.mogelijk-
heden en prijzen.kan rnen bestEllen bij het Nationaal Sport-
fonds te Érusse1, doo de sori van :C fr" over te schrijven
op PRK ooo-2oo5308-27. ilien vindt er a11es'in over de soorten
sportLn c.l over dc moqei.Ljxheden or de oroqrèrra's te vo13€1.

JAAR: VÀN HET! KIND; ,:

Dó tsond: van cnoÈellèn Jonge Gezinnen wi1 ió het, jaaÈr:ïan rret
kind de aandqcl+t van de bgvoegde inslanties vragen ryoor h.qt
geweld. ln kinder- en jeugdfilms dle op TV vertoond wordén,
vooral dàà tijdens het u;eekend"

STRANDSDELEN :

Dtr ourgcnecstcrs -r sch-penen vàn .e kustq .Íreentcn wil l€,n dc
lvelbekendè strandspelen verbieden" Zíj :.iia vèr oordeel dàt
ze teveel lawaai veroorzakën en loutér:commercieel zijn.
Met "spel'' zouden ze nog mèar .v,reinig te makeri hebben" :

GEWELD:
: t)

EÉn 17-jàrige jongcn ,heef t een van zijn leraars doodgeschoten
met 7 [o!ets,, örndat dc lcràar de leerlingcn erop gevr'ezeil had
dat z.e netjas'Íioesten gekleed zijn en hun haar kort geknípt"
Het gebeurde in Yoegoslavië" :i _:

LAi'rDsdHÍpsàoRG i' I t I )

op een 
_parleinentaire vraag hecft dè fiinister vàn landbouL/

'geantwoord dat'oe h{staènd(' kerkr,eoets waèr dlo nog her-
kànbaèr zijn, moeten bewaard worden" D. plaatsclijke besturen
moeten instaan voor heÈ onderhoud.



ZUIENHEÉHE IN 1?48 - TEN TÍJDE VAN Í.,1AR IA-ÍHEI]E S IA .

De hiexna volgende gegevens urErden geput uit de volkstelling
von 1?46 - dus tijdens het 2dÈ OBstenrijks tijdvak - oncter de regellng
van Hei.zÉ!ln {"ia}1a-Íheresia dle stierf in I7B0

Hee! ende l,lre Fronciscus DE RooUER, uas pastoor

Josel hr.rs DE 800 uas vicepastct
en Pleter ETERBEII{E uras de koster, getroLrujd met de ujeduue vah CLARISSE

DaaloF vElgph de 29 gebruikers of 1èndbouuels met een gemlddelde van

100 gerrte , uraarvan 1 landbEuuler Ínet 241 gcmete

ïen einde lnogeli.jke voorÈude!s te vlnden, volgen hlerna hlrn namen 3

- JoEnnes B0N^lIJ, hooftnan of burgemeEstcr

- Joannes Roels, Pauuel Soetaertr Jacques Boels

- de ureduue DE NEVE Lras de glootste geb.uike! (241. gemete)

- Fhil EL0l,iPlE, Fieter 8Lol'll,lE en JacÉb C0PPEE gebrulkten elk

.meer 
dan I00 gemcte

- Frans LEERSNYDER, JoANNES VAN DAELE en 6uiIIe DE SAEYER Liaxen ook.
vEorname ingezetenen.

- De Èndere g ebri-r ik er E-f andbouuler s uraren i Joannes TIAERTENS,

Pleter VANDEN BERGHE, l.ichiel 80DNE, Lteven HoSTIJN, Flederlk J.
JEcob SEaHERS, Eugenius Í0l,iB0IJ, Joannes Vi\N BELLE, de lreduue van

Joannes VAN RÉNTERGEM, DaniÉ1 DE NEVE, Pieter NACHÍERGAELE, Joannes

SEGHERS, Cornelis FBCKEDEIJ, de ueduure van Joannes BAEET, Pleter
JANSSENS, Sebastlaan VERI.IEIRE, Piete! VERPIEIRE en Anthone LED0|ICX

onde! de TTBBRTGESETEN en AERBEYDERSI velnoemen Lle :
JoÈnne€ ÍHIJS, matsenaere, b!au0re! en herbelgi.er
JoanneB, VAN N ÍEULJEÍ\jHUYSE, truueeloe!ker
Jacob DE GRAVE, utijnkeller ende aerbeyder
Jàcob SCH0UTEETEN; aelbeyder en thlendepEchte!
Joannes VANDE PIÍTE, meulenaele, Pieter NEELS, meuLenaere

Lenaert DE C0USSE!]A ECIíER , Jacob PoLLET, Quille DE LIULF, Abraham HAIqERS,

Jacob DE CoRTE, Flans DE LIAELE, Lenaert I'IALSFAF, Guill-e BLoígltlE,

l4lchiE 'I.NDEN HEEDE en nog vele andere .,
Ja6ob QUIJNTENS uras peirdesrnldt, Frans UANDE CAPPELLE uraE uiagenmake!,

Pleter Compagne uras timmerman, evenals Cornelis VAN NIEUTIENHUIJSE

JoànneB VAN CATTENBURGH Lras kleermakex, LeenEeet C0RNELIS uas schoen-
maker en Albert ANÍ!IS uas stroodecker.

G. J. L.



Het voetbaLveld tE lvte?tkEr:kÈ

Oir het g e m e É n t E F e r s c n E E f toe tè .l_aten een Iaagte in de
grasmat weg te werken,is het voetbaltErrein gES.Iaten tot
e .i - d' .s e p t e - b . Y .

ÈE t vFld voÍd' wp.r cp, r9 ctel- rpr gEIÉgenheid vàn npt
tweede voEtbaltornooi,dat gespeeld zëI worden op l0 septembe!.
0ndertussen naderen de tderken aan k-Leedkamers En 'douches hiln
.einde,zodat we in het najaa! een goed Lritgerust voetbalveld
z rl]e- beziEten.

!íie steekt er eEn !:!ii:-!!:l
tsij vroegere aktiviteiten heeft de Spor:traad vëstgesteld wèt
krap in de ÍnEnsen te zitten.
Daarom vragen ,^re nannajn en/of vrouwen die zich belanglocs
wiL-Ien-'inz€tten bi-j d-È volgcnde sportoiganisaties :

- de veldloop tE Houtave ap zondag 7 oktober'79
- de wandettocht te l"Eètkerke in 19Ea

A1 diegenen die zicl_: hil1en nuttig makÈn kunnen hun n:am
opgeven bij : LlilfriÈ.C 1:oethaIs, Nieurr,e 5teenweg il4,

Zuienkr:rke tel. O5A/A1 att)6

l'it-c-metEr

Achter het gÉmrentehuis wErd er een fit-o-meter aangefegd.
Dit is een geschikte mogelijkheid voor rEcrea-tie,waarvan vele

.gezinnen .en verenigingen gÉbruik kunnen maken.
riÈE pprl,., r '- srÍr.rOesLcld ui, lg Ie - i 9 1( i d s t p s i - .
tr zijn zowel grondoefeningen a.ls oefeningEn aan hoLttstammen.
AIs wE dan nog iretEn d.t men dezE fit-o-nrEter in een rLlstig en

landelijk kader kan beleven,dan moEtan we onze aanwinst aan

iPder -ter, c:- lrc /. f , 1

J Lrd od emon s t rat ic

0p 9 september. zcLr er eEn judodcmonstratiE Flaats vinden te
Zuienkerke.DezE , r'e,rtenis za1 de bsdoeling hebben om de

nensen vertrou,r'rà tE maken met dÈ oostLrsE sport,
14E. r infichtinqLn. zuflen fatèÍ vErspreid worden.

L,r i c,l - rl- o rs vooÍ -rmdtcur.:

[Jiet vergetL.n tD
zondag 17 juni 7t

support.r.rn vo.r: Martin Van Renterqhen op



FLI iSl',1

'0p vrijdaE '18 mei 1979 urerd BurqeneEst€r Gerard De Vlieghere
in het allad.rL-sch Zi.ekeFhuis te Ger,t aan het hart qeoFereerd,
door prof, De!ofi, bijBeotaan dEor hartchirurrl Dr. Rocher.
De opEratiE, dle vsllediq qeslaaqd j.s duurde ruinr 6 uur.
Het polderl:r'antje uenst aurqemeester De Vlieghere dan ook een
-gpcedi!a en alqehP?1 rerst?l toe.
o Zuienkerl<e: veillge g€neente.
Luldens Een ;totistiek van de qencrale staf van de Rijksuracht
te Br!sse1, lrlijkt ir:t r at de genreente ZLi.-nkerke de veiliqste
?eme?ntE is uit het Errondissement Brugqe, In. het jaar 1917 deden
zlch eir lr.: !!ondEÈbied van cle qemeente l2 v e r k e e r s o n g e v a I ] e n vDor
.iip 6a sl rchtolf E-rs pisiÈn: 1dode, 1J zuaar geurEnden, en 45 licrt
geuionden.
Llittreksel uit de stirtistiEken van hct àrrondissement Eruqqe:

T.taBI ïot,tal DodEn
:ran t.r L S lach t-
.rnqev3lIen iiFfers

LEERNEI4 6n 96 5
OLAfiIÉEÀ]BE RG: 12O 146 3
BRUGGE -1[C4 1?95 24
DAfll\lE '72 10rr '7

JAEEEÍI 
'6 

97 3
00sÍHlrl I 1i1B 189 9
T0Rl'roLrT 116 1É2 4
ZE DE LG EI'I 12O 1,'1 1

zuIENtíE:itíE 32 68 1

íNorítíE -H[ I ST 421 54* A

In,.=r '1rrEl:cis. n-_l Er-tl virl, Er (.jor"s hct jaaÍ 19'7'7
64 dqden Le SctreLrrcn, 5;3 zuaer !ctr!ndEn rn 2]14 L i c h i q E k r,r e t s t e n .

o Ien roons..IIir j.
De Bru!sc kunstsahilde!, Be3 PintElEn stElï àndermaal tentoon
irT de raadzaaJ van h:t .smeentehuj.s tijdens het kermisLreekeind
van 16, 1'! cn 18 juni e.i<.

o lv usk u s rl a t t a n .
hcL n:nisL-,iE,,rrr .a-' r or ur i" i- -_ 'r-f va. C-= laand mei op-
nieuu qestilr: met:Én intensieve v e r d e L q i n g s a k t i e tegen de
muskusrat;en, cjilr j.n FramenLrÈrkinq !net dE NieuLte FElder van
BlankenberÈc en heï G e m e e n t e h e s t u u r . Da0eiijks uErden honderden
pBrtles verqi Fticlcle Uortelen k1,:rgcmaEkt. trlic muskus ratten in
zijn o n m i rl rl e l. I i j k e {r,ï q e v I n ! ura3rneernt, verulittlgt hest eerr der
bevEeqd cr iF.itanties. (.411355)

oDe tLreedaagse voettoL^ht var BlaFkEnberqc LLrils opnieuu een voI-
treffEr zouiel voDr tlfanl<enbErqe als vEor onze vier Folrierdorpen
Zuienkerke, HcrLr'tavE, Iqeetkorke En NieuLrlmunste!. I\4et 164 deelneme!s
had de ue:.kqro1:p ZuÍÉnkerke de qr!ota'.c qroeF en kreeq uit handen
van s t a a t s s e k : È t a r i s acens een prachtirle tre!<--r. Alle deelnemers
r]jaren vDl I ni' ,rvaI hf,r; oniraal tE Z!i enl<erl.p. De qemeentp kreeg
een rLlir--re LrLcrklEni<, nie ;t ?l1eÈa in dr pers, maal ook op de
BRT, Liaar ri . zondart:rvond vÉrschillende fliisen van ZuienkerkE tÉ
zi en urEror.



o zriEn(eIkL: ArOerc qe-PL.1,tJ

0ok dit jaar ieelt ret gcmÉentebestLrur talriike bomqn,struiken
en blDemen aangebr3cht. DaarenbovEn LJlas de verkoop van bloemen,
bloembal<l<en eF tEelaarde door de uerkqloeF !eorganiscerd eer
onverdecld suEces l nj.et minder d3n 2 t00 bloefircn en planten
vonden hun ureC naar dE huisgezinnen, zodat de onderscheiden
dorpen e! dit iaar fleuriqer dan Doit zullen uitzien'
ó ,.r zuprn,-. vàL or I cc-linq-r
D;-EEn=ecntcsEhool. enlÉ viije iaqerr 5cho.1 van ZuiÈn<erke, die
qezamentlijk qaan zLlcmlnEn in irEt mooiE NoordzEebad tc Blankenbe!ge,
zijn tijd"ns 1ct schoo.Iiaar 1978-19'79, 25 keEr gaan zL!emmen.
Hiiraan namen de lELrlinqcn 1823 keer aan deel' hetzij een geÍriddclde
van 73 deÉ1neÍn"-rs per zL,canoeLlrt.

o Fl.ilsuacht Bruqlqe: rliÉu(rÉ tclcloonnummÉrs
De bEetaandc tElefoonFUmmErs van da riiksLracht tc Bruqqc
van3f h.den vcrvrnsen oorr í enkel numr:rer: 050/ 33 '75 4l+

zijn

o q.rn e rL:ILi.c b-rqELlarS
EïI;nqs L,rcrd de aantesteOlng 0ehDuderl tót irLt
q[:mEi:nteli jke bErgFlaats achtEr der pastorie
urexken zLrIfEn uitqevoÉrd ulDrden dDor de f irÍ1,3
selc

APOÍHEEI( I \l 1 I I ll is liESl nÍEN van IIAANDAG 2l JULl

ÍDT EN ylET URIiDAG 2, JULI, behatvr rs !vEndE tLlssen 1B Én 20 uur'

1k urÈet niet uJiE miin qrootvaclÉr uf5; ir!t iFtcrES:crt me

vccl. mErr urlt mijn klEinz,rnn zaL ziin. (4. LINC0LN)

LlanFEer dE uetten kondcn sprck,rn' zouden zij ziclr voo!a1
over de sdvrkaièn ileklaqen. (Lord H.aIiftsx)

Hct levcn is zo "EnvDuCiaJ, maar de ricnEen hebben het
en ingeL!ikkeld qEmaakt. .(Loui€ Couperus)

lxij mak-1 rr.rÉt- r_iz'- or dilgc- '.:.7iÈn rllrop l,ri j
uroonp1aats .reen acht .slaan. (Plinius)

voor Dru<foutEn dan voor

Heir is gemakkÉlijkL! een lceq hool'C hoog iÉ d!agcn, dan cen
vol, (0tt0 irleiss)

lIc moÈten niet cF uen Qoudcn levcn hEIen, in cen eeuu van
j lzLr. rL-g. sorrc'<r,:oord)

Ecn ui k3n tu mcnsÈn 13tEn huil?n, maar Er is noq nEoit len
EeL!as ui tqrvond!n dat h!n kan later lachEn,

optichten van een
tc Zuienl<e!ke. Dc

5p anb c uit 14oor-

zo v!ecmd

in snze

Vcel krantenlezer5 zijn gevoeliger
Denkf .u-.r .(0tLo l_ irs)



TIPS VcilR H:T 0VERHLUDEN VA1\ BIiLKCNiLANTEN

Balkonplanten vxagen eIk
maar met een beetj e zorg

PELARGOI\]1UM iJF GERAi\ I U[4

jaar weer een se!ieu;s inuestering,
kunnen we een aantal- soorten ove!-

De qeranium is ecn zeer populaire bé.1-konplant. _

De ge!,/one geranium vertangt een zonnige standplaats'terwijL de
hanggexanlum.het liefst een plaatsje in de lichte schaduw heeft.

In de zomer rijkelijk gieten en af en toe. bijmEsten.

ZEER BELANGRIJK :1Et er op dat het overtol.Lige water uit de
bak of pot ken wegvloeienide geranium houdt
niet van natte voeten !

Geraniums zijn gecn rreguorpplanten,zE kunnen hÉt volgende
opnieuw uw vensterbank versieren.Daervoot bestaen er trvee
liikhEdcn:
vJe kunn.o pro6eren de oudE pl-anten te overlvinttrEn, cf lrE
stekkerl nÉrnen (of allebei ) .

Jaar.
noge-

kunnen

STEKKEN
Het bFStE tijdstip voor het st:kkEn v3n íle gerani!m is begin augustus
a1s de planten nog voloF b1cÉiÈn.IndiEn mÉn 1:lter steRt;bèsl:aat de
kans dat de st.kjes niet |F€-er bevJortelen'bij EebrEk aen waxmte en
.licht.
Een stek moet qèsneden worden v=n:en krachtiEL kopstengel'
Snijd met EEn schcrp mes de stengel cp + 10 cm af,vIsk ondEr e(jn
b1aàknoop.VfrrwijdÉr de onde!ste b t a d ë r È; , - v e n a 1 s de bloemen Èn

bloenrknoppÉn.Laat dE stekken cnkele uren oFcrrgen in de schaduw.
Plaats nu de stEkkEn in een men gse f van qelijke dÈ1en turf en
rivierzand.Lichte tLingrond of bcsgrcnd zijn ook heet geschikt.
We nem.n eén a3rdÉ.n pot van ongeve(jr 12 cÍ,r do.rsnede en we Pl-a3tsen
5 stekkEn langs dE land van de pot.
rde zetten de stekkEn op een lichte en warlne plaatsrechtÈr niet an
de zon.DE .arde moEt nÉt vochtig gehouden worCen.
Na enkele weken,als de stekken bcworteld zijn,worden 2c el-k
afzondt]rlijk in kleine potjes gePlsnt.Je kan ook probeÍÉn de
direkt in hun eigÈn pot te zettEn.
Let er vooral op dat dÍ, aarde niet tE vocht'ig is,anders gaan
stekjes xEtten !

Het geheel laten vre overvJi,!tEren op een lichte en koEle (maar
vorstvrije) plaats en we zijn zecr spa rzaam Ínet viàter.
In het voorjaar urorden dÉ plantjes oPgePot in voedzame gÍond.

HEï OVERh'INTIREN VAN DÈ iVI]ED!FPLÀNT
Als de geraniuÍns voor dÍi eerstc vorst binnengehaald worden,
verwijderen wE aIlÉ droge b1àderen en de nog overblijvendír bfoeí\en
en bfoEmknoppEn.!,ls zetten de planten op eÉrn lichte en koele plaats
e- qcvcn sI.cnt. 1. r wÉi.ri9 wèrtsr.
Ir h-L vro, g voorj'.rr íFpFr-.-'1.,1+) s, oe.ien "! dE plant krachtiq
terug tot op 3à4 cm,en gsven gEleidelijk aan meer !.rater.
A1s de pfani uitgelopen is,ve!potten !{e ze in voedzame grond.

stekjes

de



I14PAT IÉN5 OF VLIJTIG LIESJE

Alhoewel de geranium een zeer ge.Ii,ítt}è bafkonplènt is, ,rofaoet
ze toch niet zo qoed op een schadL{,rrj.jke plaats.Het Vlijtig
Liesje is daarvoor vee] betEr: geschikt,

Het vlj.jtig LiESje produceert tijdens de groeiperiode onafge-
broken een massa bloemen die variËren in alLe kleuren.
Het pfantje is zeer geschikt voor een plantenbak aan een
noordvFnster.

Bij een goede vFrzorging binFFrshuis kan net VIjjtig Liesje de' hel€ winter door bloeien, behèfve in de donkerste periode.
Bij ecn kamertemperatuut van 15o à 20o voFlt het V.Iijtig Liesje
zich Let b.st.
In het vroege voorjaar snoeien we de stengels krachtig terug
en laten de zo bekomen stekjes bewortelen in w3ter of lichte
stekgrond, 0p die nanier hebben we een nieuwe voorraad Vlijtige
Li-sjes.
Tijdens de groei en bloei niet vergeten rege.Imatig bij te mesten !

:.ETUN I A

. Deze prachtig b.lceiendE plant vErfangt eën zonnige standplaats,
; a1 neemt ze wat schaduw wel voor 11ef.

lrJat de meeste mensen niet weten is dat de petunia ook in de
huiskamer: kan over!,rinteren. Le zal dan ook in de winter uw
huiskamer opv!:olijken met haar bloenen.

BIGON I A

De begonia bloeit rijkElijk de he1 zome door. Ze verdtaagt
zowel een zi)nnige als een.schaduwrijke Étandpla3ts.
0pletten dat de f.Lant hiet te nat staat, and6rs gaat ze vlug
roi ten.

Bego-iais \unn.r i- dL v,/i"Ler oveÍgphoLlen dorCei in de huis-
karner, ze zuflen dsn doorqaan met bloeien.

In hpt voorj,a.r krdchtig tprugs.oe.icn.

He1- loont echt we1 de rioeite om te protrsren balkonp.Ianten
ove! te houden. Ilij een goede verzorging zaI je zekea
goedc result.rtr n bekoren.



P.U.B.A. TIM[4ERl4AN - L]ILLE[4
0os J:crni euuureg 3 r''8221+ H0UTAVE
Í eL, A5O/31 41 13

Admi ni s tra ti ef adres: ': '.Klinkestraat A - 8372 Zuienkerke
UJeardE IandtrouLrers,
HierbiJ bieden Lri j Ll onze. diensten aaF voor slle Idndbouurloonurerk,
zoals ploeOen, zeaÍen, maaien; oprapen, hal<selen, vlastrekken, pik-
oorÉcnr pcr5.-nr e'12.
Llij geranderen ll een snElfe bediening en kua li tpi tBUerk teqen

iilitÏ"'li*íïl;tcn of voor nadere inlichtinsen, neem tere.fonisch
kontakt op flet hàt nummer O5O/31 4'7 7f of urend U bij een der
z3akvosrÍJer5:
DaniËI Timmernran Luc Lli]lefir
oostcrnicur,lueg A - lllinkestlaat I -

tel efoon O5E/41tr961 or A5O/310891
RÉchtstrcekse invocr Slanc de BIancs, Brut, 5ec, demi-scc en
r9 ! g9 !-q I egc=:r! 

=: 
- = - = = = = = = --=

- Zorq om 1<indcrcni oppas: Nathalir Boute, 14 i: e t k e r k e s t a a a t 19 te
ZuienkerkÉ, t.:lcfoon 41ii1?0: vEor uLl avondjÈ uit.
- V.ror uul l<indersÉpas tijdcns d. urErkurell: !1Evr. Christiane Moens,
[]ostende SteenLreg, 6 tc 6002 FlÈetkerl<8.

- Een modernc ABB h r e n d v c r z c k E ! i n a : tlÉvailiqÍ uLr bezit bi.j brand
- EEn qoiast!- Ai:B o n q c v a 1 I c: n v E r z a k € i i n q :

- voo! urrl bedrijf En privé leven
- voor uur bromFi;ts, auto, kamion, bus, traktor
- vao! L.|rJ pÉrsonÈcf
- voor 1l zelf

- Ecn dEqÉlijkir i:B L,r L t s v È ! z c k e r i n g

- bÉech rmt uLr pÈ!soneEf

-Een betclr: AeE 1 c v e n s v e r z É k e r i n q

- zcrgt voor uLr gezin over de dood. heen

- f.n rtoedkou qFq Icriaq
- voor dc aankoop van uur brouurqrond
- voDr het bouLten eankoÈen van uul tJoninq

UIr] ADRES,/ ANTOON VAN UOOREN - 3ÍROB
CathiIleLreg, 6i
822] 5ÍALI,IILLE - JASBEÉE
osa/u 23 61

In de Gcnisis staat dat hÉt niet qcEd.is voor een màn alien te
zijn, maar soms is het een hEle opluchtlng, (J.8.)

Di vroutr is èen v?rhaaI
dat veel papier beÉ1eat,
G eschreven in eEn taal
Dic niemand qopd vi rstaat. (Spaans copla)



0p zaterdag 2 juni zijn wij qaan betogen in Doel tegen de
kernener:gie.

De aktic van de v,,Erkg!:ocp was een giandioos 6Lrkses. ívléa! liefst
20.000 mensen beant!.Joordden. oFze oproep ! VB-Ien moesten he.Iaós
gÉlrEigerd wor:den 'Dij gebrek a:rn vervoeririCdelen . Het was eÉn
hoogdag voor autcbusverhuurdcrs en andere woastenverkopers.

Wij waren om 13.30 uur ter: plaatse. Iie moesten ruim een half uur
stappen lanqs ellenlanqE rijen wagens En bussen voor we op de
vFrzan.lplaats l,w::Én.
0p het terrein v,/.rr:en a1.lerlei stands ingericht waar je je kon in-
formeren ovEr kernEn.ir_oie, 0p verschillende plaatsen !,/aren podiums
opgEricht waar !roepen cptiéden om hun mening ovet kErnenErgie
tE uiten. Het verlcop van de (radio-)aktiviteiten werd a.'n e.Ikaar
qÈpraat door Johan Anthierens en 'ÍJi11y Cou!teaux.

!mstreeks dris uu. zctte .ie enorrne mÉnsenmassa zich langzaam in
bewiging, en ge! rpend r-iet sFéildoekEí en vlaggen qing de stoet
naar locl. Zover jë kcn kijken zsg je een Lritgestrckte slir!t
meF sen opstaPpcn.
I're wandefden door een dÈsolaat landschap; aan onz. rechterzijde
stroomde dE st.rk vexvuilde 5chE1dÉ, a,:rn onzE linkerzijde strekte
zich ecn trcostel,:ze grijzÉ vlakte uit, hiEr en dear I'opgefleurd"
ooor !Èn r.r,-llL-. le faDrraL
Na enkele tijd dorÍnde dÉ kÈgelvormige koÉltoren van de kÈrncentrale
uit de mist op. Lj-nks da;ivan konden !"rÉ hEt oittcreske kÈ.kje van

VOOR HET GOIlT DOEL NËAR DOE L

De s chaars opg.stÈl-de !ij
Na nr.er dan tlJEa uur wand

DoL I ond rsL .id.-.
!e tocht ging docr lloEf waer dd
be1?rgste l1end gadÉs-Ioegen. Ve lE

ksL^rachtr.rs tocnden zich opvallerd passief.
elen b.rcikten rre !ve.jr hrt uitgangspunt.

l,/ij habbEn ons steantje bijgedragèn !

De betoging t! lloel héeft ve.le mi:nsen tot nadenken gestemd.
Politici kunnen het sti1le vcrzet niet meer: Éegeren.
Ieer en m:cr mensen vindÉn dc kwal-iteit van het .Ieven be.Iang-
rijker dan de jacht naar geld en komfort. 0m!,/i.l1e van het komfort
dat oFS week en p:ssief maakt zoudÉn. wE heel onze !./ere.1d ver-
giftigen. Cnze Írooie mildE aarde hebben !r€ hijna geheel verpest !

Hoelanq kunnen wij dat nog vrrdragen ?

In het volgEnde polderkrantje startun wE net een sexie artikelen
over altErnatieve Energie, m.a.w. Bne!gie mi-lj.eu-vri.endeLijk is.

5on i; Boerj an
Fredd V lebbaut
Hugo Eoethals

-overwegEnd oirde- inwoners ons
hJiz - r' r.n ; _valien n
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VANAF ZATERDAG 2] JUNI

Een uitstekende gelegenheid om kennis te maken

uitzonderlijke garnma kwaliteitsnerken, zoà1s:

kleedjes en rokjes : - CÀCHÀREL

? IT I BLOIII

heÍndèn en bloesjes: - CÀCHAREL

Pul1's

Iange

- badpakken-bikini' s-
slips:

- bloeson ' s
màntels : - CAGNAT

- CACHAREL

- KÏKI BLOM

- ondergoed PETIT tsÀTEÀU

- sl aèpklcedjes, pyjèmè s

pelgnoirs - PLUTo

. ABSORCA

- PETIT BATEAU

- bàby kledij a-2 )": - CURRIERE

- ÀBSOR BA

- OMINO D] FERRO

Op vele artikelen '1o % - 20 % efi zelfs 30 %" Kom eens kijken ir
naar ToEToN, Burg r:3, Torhout - te1" 21"38.28
Privaat: mevr" A" BoLrte, Mèètkerkestraat 19, Zuienkerke

te1" ,1. i"70.



ZOME RÀKT I VITE I TE N

JUN I

oèÍneentehuis Zui enkerk e

- fancy fair zuqterschool Zuienkerke
7'l/6 - te^r'oonstelling penLekenlngen Bea Pintelon

- na de hoogmis, sèkramentsprocessie te.Zuienkerke

- wielerkoers voor liefhcbbers Le zuienkerke

- fancy fair Zusterschool + trekking tombola
schoolvervoer.

1Bl6 - tentoonstelling pentekeningen Bea Pintelon
24/6 - schoolfeesten te Nieuurmunstér

10 h: kindermis verzorqd door de schoolkinderen
11 h: k lompenworp
14"30 h; kindertoneel "vàn de koning die zo graag

clo$rn wildè zijnri door Ernst en Leute
te Nieu!.rmunster in de school.

23/6 en

24/6 - schoolfeesten te lieetkerke
30/6 - farcy f.lir ti \ieu!r" u"1ster
JUL Í

' 
_ 
1/7 - Nj.euwmunster

.11 h tot 13"30 h en van 14"30 h tot 18"30 h:
fancy fair met Ieuke volksspelen, binnén is er
tombola, tentoons te11i ng en bàr.
15 h: optreden van de schoolkinderen
20 h: dans en muziek met ondertussen een drankje
en een hapje"

7/7 - Meetkerke
Kinderfeest en fietstocht vooÉ-àffe-tirideren van

Meetkerke van 6 tot 16 jaar" Inrichting: K"V.L"V"
Meetkerke"

'7/7 - Foutave:
Wieterkoers voor liefhebbers om 1.1"30 h

21/7 - Nieuwmunster:
groot bal, ingericht door B. Devrieze

22 7 - zuienkerke:

76/6 - tentoonstelling pentekeningen Bea Pintelon

wielervredstrijd voor llefhebbers om 14.30 h



À UG US 1'US

5/A - FletsraIl). door de vier deelqeneenten" Start
vanÀf 13 h, te Nieurvrnunster aan café Gemeénte-
huís" Trrichtirq: FeerLcor iteit.

71/B - reis naar ltL K1cin strand,, en de kinderboer-
derij "de zeven. torentjès,, voor de kinderen
en hun ouders" fnrichting: ACI^J-CM Zuienkerke"

o.o"o"o.0"o.o"o"o"o"o"o.o"o

Op zaterdag 11 augustus ri.ht het ACW-ACV-CM een namid-
daguj-tstap in voor de klnderen naar de kinderboerdèrij
'iDe zeven torentjes" te Àssebroek nct gids (leerzaem
gedeelte) en het ,,Klein Strànd, te Jabbeke waar \^/e de
lraterskishow bi jrvonen (ontspanning ) "
Het is \re1 nooCzakelijk dat per gc.in één of beide
ouders meèqaan" prijs voor dèz€ kinderuitstèp voor
volu/èssenLn bedrra,lL 160 rr", lÍno-r . tot cr, ïet 12
jaar, 75 fr" Car, gids ..n inkon zljn inbegrepen.
StartplaaLsen: ZuiÈckerke dorp: 13 hi Nieu!{munater dorp:
13 h 10; Houtave Do.p: 13 h 2u ?-n lqLLtkerke dorp: 13.30 h"
lnschrijven en betalèn tot 1 :uoustus bij het bestuur
of bíj Gilbert Jcnckheere; Duilemolenstraat 1te
Zuienkerke" te1. .,1 .!1 35.

o.o"o"o"o.o.o"o"o"

EVEN VOORSTELLE\.

Dlerenarts Stefaan Teerlynck, 26 jÀàr, vestigde zicht
onlangs te Houtave, Kerkhofstra:rt 16,
Hij stelt zich ter 5eschikkinq voor grote.en voor kleine
Cieren, en is bereikbaar op het telefoohnummer:
o5a/ 32 " r3.23



De inrichters van de rrÍrofee der P o I d e r q e Íi e e n t z n r, mochten
ti jdens het Iaats te LnÈekend van apri 1 meex dan 600 bolders
inschrijven vcoi hun organisatic.
De ove!ui nnaars kuarden uit a1le dEIen van het land:

plocgen vrouLlen: 5t. Niklaas II net 75 FUnten
ploeqen manncn: De SEheeute?gsc bolders 14oerkerke met BB p.
individurel vrouLJenr De Vlieqhe Eriqitte Eksaarde met Zf'p.
individuecl manncn: Timmerman Victor f4aldeqem mct .16 p.
lndividuëe1 j!uqd: Bonbe!na AlEx Moerkerke met 25 p.

De uitslsq der Zui,jnkerkie ploeqèn (55 X f perscnen)

ïl-TïËï, Vertr: Andre-Van Renterqhem N.- De Decker C. 64 p.
2. VrDUr,i DÉEloEdt Cam. -Urouul 0e Deckar Cam. - Urourn VerÉcheurÈ 60F
J. Urour,r GÉ1!yns Pol - 14rvr. Í'4asschaele frEne - Vr, De Vriendt 55p

VrEUur I'43rtens Llilly-14evr. Stroo I.- Ur' 'Ll UliIlem Romuald 55p
5. VrEUU irli1l?ert A1bÈri- UrDuLr LllIlacrt f.-Juf LJ11lsert Gerda54p

Vrouur VErburqh ii. - V!oulrl VErscheurc R, - Vrouu De Decker 0. 54F

14ennarl
Ï-ïEitnats GiIb,rrt-Vi,rte Andrs- Van ReFtcrqheÍr !lartÍn B2p
2, VÈri. lrlill.y-DEclEi iqarcel-Ds Deckex trl. 75 pj. VLrti: 0cta?f - Uan de Lla11- qndre - Virrscheure Iar1os 69 F,
4. LouL,rsgie Julien - l\ atthVs Geimain - Jacxsens 0mer 65 F.5. Debbaut Fr.odV - D. Vlicqhc Alain - JoncheerÉ Gilbert 64 p.

Vcinreersclt Va1èri - D.-cloEdt Iam. - DeclEÉdt LJiIIy 64 p.

N.E.: o Ulie zijn nai 'inkin nog nict qekreq.,n hecFt ontvanqt het
deze LlcÈk of kan hct vcrk,'jccn tlij Vorschriure Carlos,Ili. ur,r- Sti-atrcq 75 ZuienkFrk..o u..j.rjcnL.rs rrjzcn." noq -cns o-, drt di pri jz.?n v:n
dir iombolaJ uitcrlijk teqcn 21 juli dianËn afqehaald te
uDrd.n bÍj PrarIV GilbLrt, []ié BoldÉrshof.

Aam aIIe dcclnemErs en d!efncemst.rs bcstc rk en uri I hopen dat
U vÉlgend jarr het tuteede aandenken kLrnt to roaqan uun de recks.

GR0BT SUf,EES V00R fÉ Trofee der P0LDERGEI,lEENTEN

De inrichters.

líi nd er ure 1zi.in.

U0]qcnde consuftati.-,s voor
gemeen tehui s vcn Zuienl<erke
20 juli - '17 augustus - 21

qaan door in hei
17, tussen 14 en 15 uur:

zuiqelin.ten
, tlr{kstraat
9eptÈmber.
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DA ES... wilt lJ uw man nog meeÍ behagen

Coiffrze :4nnie Emiel Van R
en Zoon

enterghem
ZORGT VOOR EEN SIERLIJK KAPSEL

Nleuwe Stèenweg 38

8372 ZUIENKERKE Tel. (050) 41 35 88

Nieuwe Sleenweg 70, 8372 Zuienketke

Tel. (050) 41 í7 19

- RIJWIELEN EN ÍOEBEHOORÏEN

_ ALLE LOOD. EN ZINKWERKEN

PARFUMERIE - GESCHENKARTIKELEN

p.v.b.a. Corn. VAN LOOCKE
_ SANIÍAIR. EN KEUKENINSTALLATIES

Baron Ruzettëlasn 172 _ VERDELER VAN SHELLGAS IN FLESSEN
$m BBUGGE 4 - Tel. (050)357070

_ GASTANKS - VERWARMING MET GAS

Petroleum Produkten I _ .r."r",.cHE rNsraLLArEs

VRMG oNzE GASoL|E,,LAAG zwavEl, | _ gurstouoroEsrELLEN

ZUIVER EN ZUINIG

ffintrrrsENKAS
ALLE GELDZAKEN

- SPAARBOEKJES

- BOUWSPAREN: VOOBDELIG KREDIET

VOOR GEZIN EN BEROEP

- TERMIJNBELEGGINGEN : OP NAA[,] OF AAN TOONDER

- GIRO-REKENINGEN : EUROCHEQUES - EUROCHEQUEKAART - AUTOMATISCHE BETALINGEN -
AUTOI\TATISCHE LOONOVEBSCHRIJVINGEN - ENZ,

_ KREDIETEN: LANDBOUW - BEROEP - HUISVESTINGSKREDIET - AFBEÍALINGSKREDIET
_ INSCHRIJVING OPENBARE UITGIFTEN

NATIONALÉ LOTERIJ

AU RAIFFEISENKAS SPABEN - GOEDKOOP KREDIET VERGAREN I

Mevr. Denise De Cuyper-Vermeire
KERKSTRAAT 422, 8370 Ui|keiké-BUINKENBERGE

NIEUWE STEENWEG 47, 8:172 ZUIEI{KERKE - ïel. 4141 82

Dhr Gerard Laukens-Bode
BRUGSE STEENWEG 29, 8224 HOUTAVE . ÍèL 412.a2

Dhr Herman Clarysse
AKADEMIESTRMÍ í1.,I3, SOOO BRUGGE " TeI.«}7099



Koeltechniek

A. Wybo- Linskens
OFFICIEEL PACKO . FULLWOOD SERVICE

*
*
*
*
*

FRIGO'S

DIEPVRIES

ALGEMENE ELECTRICITEIT

SANITAIR

EIGEN HERSTELDIENST

HeÍslelllng van melkkoeltanks van slle merken

Nieuwe Steenweg 91

8372 Zuienkerke
TeleÍoon (050) 413301

Fonteyne Gerard
Erkend verdeler B.P.

ALLE PETROLEUMPRODUKTEN
OLIËN EN VETTEN
Ii,IAZO UTTAN KS

Julius en MauÍits
Sabbestraal 11

8000 Brugge

Tel. (0s0) 33 60 46

OOK TE BESTELLEN BIJ :

Van de Ryse Prudent
Nieuwe Steenweg 38
8372 Zuiènkerke

Gilbert Goethals-
Geleleens
Beenhouwer

Specialiteit in worstsoorten

Nieuwe Steenweg
8372 Zuienkerke

Tel. (050) 41 13 4í

Alle bouwwerken

ook karweien

Eén adres:

Gustaaf
Demeulemeester

Westernieuwweg 16

8224 Zuienkerke (Houtave)



N.V. VAN HYFTE'S

VH
Tegels voor vloer en wand
Voltapijt
Eiken binnendeuren
Parket
Haarden

Alles aan groothandelsprils

40 gespecialiseerde vaklui slaan leÍ uwer beschikking

Boelare 13O Eeklo Te!. (O91) 77 2491
Nieuwe Steenweg 78 Zuienkerke Tel. (O5O) 41 66 96

Garage - Carrosserie - Gadgets

Sint-Christophe

Dany Beyaert
Oostende Steenweg 10:12-14 - SOOO Brugge St. Pieters

Tel. (O5O) 3154 44

Benzine - Diesel - FINA - Bii aankoop yan 25 I een geschenk oÍ zegels
Boutique gadgets, laatste nieuwigheden; zeer voordelige priis
Plaalwerk - pisloolschildering - Gratis beslek
Mechanlek - Tweedehandswagens - ln ve rouwen
Depannage OOK OP ZONDAG - Tel. (050) 3í 6613



I 5 FÍYI-RAOIOPROORAlÍlÍllA'S

en

I 5 TELEVISIEPROBRAIÏI1ÏlA'S

Een generéB lulslër- ën kiikpakkel
om het maximum le halen
uil uw Íadio- en televisietoeslel

TEVEWEST scheepsdatetaan s6 - sooo Brusse - ret. (oso) 33 07 71

Garage AUTOSTOP
Willy Rotsaert

Oostende Steenweg 74
8224 Houtave - Zuienkerke
Telefoon (O5O) 31 36 78

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



"Shell Propagaz" komfort

Profiteer van ons bijzonder aanbod !

Van Heyste
Nieuwpoortsteenweg 591 - 8400 Oostende

Tel. (059) 703097
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