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HET POLDERKRANTJE

INFORMATIEBLAD OVER
GROOT - ZUIENKERKE

Verschijnt tweemaandelijks
in de bussen van Zuienkerke,
Houtave, Meetkerke, Nieuwmunster.

Tweede iaargang

-
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Als het om geld gaat:

O SPAAÍIK.AS-LENINGENAPPA
n.v-prlvÍ. .p..rL. ope.rlcht ín lg0g

- spaarboekjes

- kasbons en obligaties

- hypotheekleningen

- financieringen en
persoonlijke leningen

- girorekening met Eurocheques

- voorafbetaling belastingen

Uw agent:

Jos. De Merrisse
Alle verzckeringen

Dorp 69 - 8q)2 Meetkerke - Tel. (O5O) 3í 30 38
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Boekhandel Jos. Maréchal
Mariastraat 1O, SOOO BRUGGE
Tel. (o5O) 33 13 05 - (o5o) s3 oo 2s

Een aparte boekhandel in Vlaanderen

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

Fabrikant van houten en metalen speelgoed

JOKARY . VISNETTEN . WINDSCHERMEN . IIETAAL EN PLASTIEK
SCHOPPEN . TOPPEN . RONDE EN VIERKANTE HAMERS .
PAARDJESSPELEN - PIETJES BAKKEN . PIKKETTEI{ . OPW|NDERS
GEWOON EN PLAT

Aan toondeÍs van deze publiciteit wordt qeduÍende hel zomerseizoen van 15 iuni tot 15 september een
speciale korting van 100/o toegeslaan in ons bijhuis gelegen Zeediik 89-90 le Blankenberge

N.B. Zijn uitgeslolen van de 100/0 korling volgende artikelen:
Sigaretten - Postzegels - Postkaarten - Windschermen - Zonnebrand
olie en cÍème - Malchbox auto èn toebehoren



Carantos
W. DUTHOO

Verse koffie en thé
voor Partikulier
Winkels
en Horecabedrijven

Leveranciën Lekkerbek

Onderwijsstraat 4, 8370 Blankenberge Tel. (050) 41 1608

Koffiebranderij

Verkoop en onderhoud van
KOFFIEZETMACHINES

Eén adres:

Drukkerij - Boekbinderij

Vandendriessche
P.V.B.A,

KARDINAAL MERCIERSTRAAT,I5
SOOO BRUGGE

Teleloon (050) 33 28 37

KOOP UW KOLEN en MAZOI,T B.P.

GRANEN . VEEVOEDERS - MESÏSTOFFEN

BIJ

Van de Ryse Prudent

Nieuwe Steonweg 38

Tel. (050) 41 35 88

6372 ZUIENKERKE

Kdb,ta{"^ " Sll42NNE"
DORPWEG,I3
8OO2 MEETKERKÉ

Teleíoon : 31 61 66

*
*
*
*
*

MODERNE SNIT
PEBMANENTE
WATERGOLF
BBUSHING

KLEUBING

STEEDS TOT UW DIENSÍ

Schoonheldsproduklën JA D E

REUKWAREN

TOILETARTIKELEN

Voor iong en
oud



Eén ,aar GRATIS VERZEKERING voor de leden yan r

- v-T.B. - V.A.B. - Davidsfonds - Vermeylenfonds - V.O.S. - A.N.Z.

Bond Groie en Jonge Gezinnen Spotu - V.V.B. - WILLEI\.{SFONDS

bij her aÍsluiten van een tienjaÍige polis in éen van de lakken:

- Branj

- Burgerlijke verantwoordelijkheid gez n

- Persoonliike verzekerinq

- Persoonlilke vezekering inziltend3n auio

lnlichlingen bli onze plaalselijke bemiddelaars ol rèqhlstreeks

J{.lJ. De l.loordslar err
di€ de zaak aan de bemiddelaaÍ v6n uw keuze zal overmaken,

- GENT: GÍoot-Britlanniëlaan 121 - Tel. (091)257515

- ANTWERPEN: Louiza-Marialei 2 - Tel. (031)339€05

Boe rhaave

Dlt is een wenk van haar kulture e slichting : v.z.w. NOOBDSTARFONDS

Hubert
Bonte-Tilleman

verzekert U
degelijk en voordelig

Meeikerkestraat 14

83/2 Zuienkerke

Tel. (050) 41 28 06

BemiddelaaÍ voor de Maalschappii
,,DE NOORSTAR EN BOERHAAVE N.V."

Grond- en wegeniswerken

Alle vervoel

VeÍhuur van kraan en bulldozeÍs

ContainerverhuuÍ

Marcel
Demeu lemeester

Kerkhofstraat 19

8224 Zuier kerke-Houtave

Tel. (050) 31 58 27



Sparen en Lenen

bij

FIGEBEL

Uw agentschap:

Mw Storme-Demeulemeester

KAPELLESÍRAAT 12

8224 ZUIENKERKE (Houtave )

Tel. (050) 31 58 53

Gheleyns-
Haegebaert

VOOR UW BLOEMEN
EN KRANSEN
IN VOLLE VERÏROUWEN

LID VAN FLEUROP

Weststraat 67
837O Blankenberge

rel. (0s0) 4í 2014

AVIA benzine
AAN VOORDELIGE PRIJZEN

EN KORTINGZEGELS

-
GRATIS WEGENKAART MET

KORTINGZEGELS

DIESEL _ .I FR. DE LITER !

J.P. POLLET-VEBLINDEN

BLANKENBERGSESTEENWEG 98

SOOO BRUGGE

Koop hler
uw VEnSE
en FRUIT

Dancing

,KAREKIET'
Meetkerke

ZAAL VOOR HUWELIJKEN
EN FEESTEN

ZAAL EN MUZIEK GRATIS

Upstairs

VOOR EEN GEZELLIG
SAMEI{ZIJN

VOOR EEN AANGENAME
AVOND

VANAF 20 UURIEDERE DAG OPEN

{ dinsdag gesloten )

TEL. (050) 31 83 5s
OPEN HET GANSE JAAR



EDTÍORIAÀL

Waarde lezer,

Wanneer U deze regels onder ogen krijgt is het fl]iEe winter-
weer waar wij ruim twee maand onder geleden hebben, ,hter
de rug" Wij waren, sedert.de gedenkwaardige koudegclf van
'L9e2-1963 de gladheid, de mist, de sneeuw en het strcoizcut
wat ontwend "Voor velen onder ons breekt nu een drukke pericde aan, wi'nt
a1le buitetwer^k lag ncodgedwongen gedurende énke1e ma3nden

Niettemin vrègen wij toch uw aandacht vcor enkele uitschieters
die op komst zijt\, de lweedaagse voettocht, de processie vèn
de vissers te Meetkerke, de tweede uitgave van de tocht dcor
de Mèetkerkse rnceren.. "Bij deze laatste voettócht mc-qen Ce kinderen önder de twaalf
jaar gratis mee, in het kader van het jaar van het kind.
Een moci gebaar van de spcrt!aad, die hiermee inpikt op het
thema uitgewerkt doar verschillende ministeries: urie ook iets
doet voor de kinderen, zijn de bónd voór grcte en jongé
gezinnen en de ouderccmités" En miss.chlen ware de beste zaak
voor irhet kinC'r Ce deelname aaó verschilletde aktiviteiten
1n en buiten onze gemeente, in familieverband"

Ie red ak t ie.

Het pó 1d erkran t j e

bussen van de

nr" 2

gemeen te" wordt 2 ! aandelijks verspreid in alIe
Zuienkeike (cà 75O exemplàren)

' verantwoordelijke uitgever:'rlderkgroep Zuienkerkeit
KerkstraaL 1'7, 4372 z ui e nkerkè

medewerkers: Sonja Boerjan, Greet Dewulf, Kate Riessè, Tina
Meulebrouck, Hubert Bónte, Freddy Decancq, Luc De PrAtre,
Geert Geeraert, Hugo Goethals, l\lil1y lviartens,
Iedere steller is verantwoordelijk vacr de inhoud van zijn
stuk"

" publiciteit: Hube!'t Bonte, Meetkerkestraat 14
83 72 Z ule nkerk e
r-Àke ni ng nr. oEB/A53632a/02



AKTIVITEITEN MÀÀRT -ÀPRÍ L

Algemene vergadering zie l ebrug prurd ers
vriendschappeli jke voetbalmatch tussÈi-zuie.kerkse'
en niet-Zuienkerkse ploeg O
tsloedinzameling Rode Kruls
Fees tmaa 1t i jd Bloedgevers

cr.o. .. nr obÀ I N eLrlvmunstcr
2 e voettocht lleetkerkse llioeren - Sportraad
(goede Vrijdag) orgelconcert st" Michielkerk te
ZLier \e.k(
peurders,.,'eCstrijd Zi e l ebrug

11 maar t

2o maar t
31 maar t
apri I
7 april
8 April

13 apri l

29 apri I'laatste Vleekend april: boelderskapioenschappen'ÍPo.ldertroffee"
i ngericht Coor de gaaibolder§"

rnei
5-6 nci: Tweudaëgs- /)cttocht B_ankenbcrgc

---"':-":---_'---
\àLi orr.s I rlerk voor Xi.1Lr".r:.iin'
Volgende consultaties gaan door op vriidagen 16 maart _

2C april en 10 m.:i tussen 1 cn 15 h in het gemeentehuis
Kerkstraat '17 Le 8372 Zuienkerke.

K.V"L"v" proqramma's maart-apri1
!.giS4SÉLgt zandag 29 april om 1l h in het klooster :

''Vriend bliiven-met je:e1f en de anderen"
Voor3x20ll-rlen"

lglljJg r onda. 11 pèar! on 1 " lo h :n d- pèsLorij:
1r Gezond en Fi t"

llssllsIlg: zondag 18 maart: I VJaarom niet teder zijn'"

IiglyglIlgg, rnaandag 5 maart om 13"30 h in de pastorij:
lesnamiddag over Kaas om van te snoepen'r
zo.dag 22 april: om 15 h in de gemeenlezaàl

voordrachL " Geboeid door Christus' "



TWEEDE GROTE I^IANDELTOCHT DoOR DE MEETKERKsE MoEREN"

---:_Op zondèg I april organisecrt de_sportraad d.e tweede tnandel_

. tocht doorhèen een prachtig stukje polcjerlanCschap, met èls
hoofdbrok de Meetkerkse Moeren 

"
Na de-geslaagde.uitgave van vorig, jaar, àar ,175 wandelaars
mochten begroet rnorden, is men dit ja3r vol gcede hoop de

. 5OO deelnemers iuimschoots te overschrijden. a
Ieclere wandelaar krijqt na afloop een aandenkern" Dit jaar
is dat een tegel l;aarop dé Lrit 1811 crfter=nde watermofen
9egraveerd staat" Deze rnolen had à1s funktie het droogponrpen
vèn de laag-qeÈlen moerc n,

. In het jaar van het kin.l \.ril de Sportraad ook iets speci.Àa1s

. doen voor de rneelvènclcienCe kinderen" Tot Ce leeftj.jd van 12
jaar kan men kostel.ocs Ceelnemen"

_-"-'Voor_iIlIe groepen die i.e t rnecr dan 15 persoenen deelnemen
is èen aanclenken voorzien, terwijl cle grootste groep speciaal
!./ord t be 1oo nd "

.Op 
twee plaàlsen r./ordt er gratis m.1k of chokolademelk aan_

gèboden. De afstanden :.ijn naar keuze:.1O, 20 of 30 Km"

De inschrijving Eebeurt in café St. Sebastiaan te Meetkerke

, ( ddn rie kcr() .

Er 1s vrl je start vanaf 10.30 uLlr" De !,/andelaars móeten rrr-À i

vóör 19"OO uur terr.rg in t4eetkerke zijn, uTitlen ze een àan_
denken ontvangen.
De deelnamen in de kosten bedrèagt 50 fr., voor wie een
steunkaart van d.-i Spcrtraad bezit ,O fr"
Deze lvanCeltocht is.een. inaichtinq van de SE,ortraad met
medewerkening van de Strangedrifters Blankenberge"
Voor meer inlichÈingen kan met tcrecht bij éón vèn de
hieronder vermelde ad rès s en.

- lrilfried Go.tha1s, Nieuwe Steenlreg At, A3.12 Zuienkerke
Tc]. O5Ol 1 21 9L

- Deni6l Demeyere, Kapctlestraat 32, t224 HauLave
Te! " OSA/31 17 25

- Gemecnte Zuie.kerkc, (erkstraat 17
Tcl" A5A/ r1 13 55

Geniet van de gezonde buitenlucht err de fiooie poldel
Trommel heel de familie op en kom meewandelen!
ZONDAG 8 ÀPR]L I,JÀNDELTOCHT DOOR DA IlSETKERKSE MOEREN



DE GEMEENTELIJKE STRUKTUUN

Opp" in ha Bevc LK lnq ides t-VI aàncl eren
Voor Na

ce fusi e

Aantal geÍnee n te n
in W" Vl aanC ere n
Voor - Na.1.: tuslc

- 200
2ao-299
300-3 9 9
40a-499
500-999

1000-1999
2AAA-2999
3000-3 999
+ 4000

1
1
5

.:111

3B
66
39
14

7

;
l

fi
i5

;
17
4A
31
31,

10
3
3
3
1
1

2
,l

2
24
'16

6
3
6
3
,|

I

- 250 \
25a-499
500-99 9

aoaa-1999
20aa-2999
3CaC-4999
5C00-9999

lCOOO-14999
15 000-19 999
2000c-24 999
2 5000-4 9999
5 0000-99 999

+ 10c. ooo

182 64.

Champagne RenÉ líIilT 0GlR
telefoon O5l/41 49 51 Éf i,l/ 31
R eEhtstreekse invoe! E IanE de Blancs
coteau champenois.

o Zorq onr kinderen : cppes:
19 te Zuienkerke, telefoon

( FrEnkri jk )
0e 91

, ErLrt, Sec, demi-sec, en

l.la t ha 1i e Eoute, i.'le e t k e r k e É t r a a t
41 41 "/Ct voor uu avondje uit.

o UoDr uLr kinder.lppas tj jCens cle Lrelkuren: l'4evrouL! Christiane

===lllll:=i!llïl!l=31!llïïi:=3=::=:::1=::::::l!!:================
Een moderne AEB ll r a n d v e r z e k e r : n q : bEveiliqt uu bezit hij hrand
Een gepaste ABE o rl q E v a I I e n v e n z e k e r i n q :

voo. u,,l bedrijf en

'. oor uu brDmFiÈts,
'i!al<tor enz.
\/DCI Uli peisEneel
voc1. J zel.f

prlvE revÉn
auto, kami oF, bus

Een deqelijke AÉB uetsver

Een b etere ABB levensverz

Een qoedkope ABB lEninq

zEkcring
beEcherÍt ULJ personeel
ckP-i.:
zorqt voor u,,r qezin over de dood heen

\1oEi de aa!lkooE van uuJ bouuJqrond,;aa! hpt bouulen Ef aankopen van uuJ

uroFinq

AÍ\lT00N \rAN '/0cFEI\l - S-rR00
CAÍHIl,l Et,lEl" 61,

B2 2l 5ÍA:i.tILiE .- JABE€rE
D5o/ 1a 2t 61

!Lr adres:



FLITSEN

6i?Gïi6rïE. n cn r,1a te n voor bromners kunnen op de volgende
d. ondc rsc reiCc n oÉelqereenien"

wer-
het

.l ata ;ordeir :à?gehaald in
viie eqn bromnièiplaat wi1 bekomen noct evenrdel in het bezit
ziin van ziln verzekerinq"
i"i"irl"rf.cr-fO mààrt van 14 tot 16 'Jur -i. het gei\eëntehuLBi'j
il;;àï;;:àó i.".i"''àn'ià tot 14u3ö i r'. hà semeéntehÉis I
i,rààix;iL'ei, eo,.aart: ven 15u3o'töt 16' urir in dè iieméèà'tesÓhöo1'r;;";;;;;i.;; i;;;".i,,un ra, tot i4u3o in de senléé'n €èsiiioo t

''.!:,'.... -1 . - " :l

Èr; ^;-'.i1-,,r-roi 
'-

EËZEfièéitèruad vàn zuienkérke' heelt ih tittinq vaÀ:14ifektruari
ïrrB'i,;"ït"i:ii.:r;v. à;;i.i;Jtràtin a" t,eeàe iaàe uít te ' '

n."ia"n. Zo z\j\feà ecn 5o-iè1'qczinr,en de mogclijkheid krliqen
tot-]ànsfuitir;q oË lÍè t kèbelnèt" ?lidens'd' aèft1ed-van: del -

zooenocmde blauwe zone in de:loo-p.vàn net jaàr 1976 àlóg§nrl
niit mirdcr dÀn 5q ? vè1 1( zu.ieakurk:1" 1"n-er èèr"
ó.-à. uitrr."iainl1 attraktief te makcn za1 ce maatschèppij
T.v" Wcst ecn 5rÀotse promotiekampanje voeren in het_ voorjaàr,
en vrie nog wí1 aansluifcn zal dat tegen heel voordeligc
voorwaarden kunncn "

Bloedocvcrs:
EEïËËr-EEïïo I i j ks', ko1.r-ekte van (lc bloedgcvcrs gaat door op
ió .nu.t 19ig v;t, 16 tct 20 uur, in het gcí.entchuis van
Zuienkerke "
U kunt met uw bloed het l.van van een meCcinens redden:
aarzel dus niet bloeC tè Eeven"

H, rsLcl k-rk L- \i u\rntl-l. L' r:
ïffi Ker(loacn r- :"licuLnÍ'unster werdcn
onlangs aanbeitced aan de f ir"na Dtltó'mbc: l4éui'ieé tË-Bfttlgè 

'-voor het bedrag varl 1"825"246 fr"
Dcze werken woidcn cloor ic staat l)etoclaacl'i: 60- % voor
ken aan nét,geklasseercl gÉdcelter 30 % voor iíerken aan
niet g ek 1 a ÈEééÍïA-gèa ee I te "

Het begint stilaan een L:oede tradltie te ,rorden dat èr op het
historische Berqer-o!'qeI van de St-Michielskerk te Zuienkerke
ee, orqélconcert -e.t.ver word'-" D:L jè:11 is clc o-oan.isatie
ervan in handen van de Lions club van Blankenberge met mede-
weikinq van dé L"Jerkgroep zuienkerke"
Józèf SLUYS, organïatr laureaat vqn verschillende intèrnationale
wedstljaen. auleur.van bekroonde :orarimofoonplaten en bekend
door optrecens voor Rèdio er: telèvisie in binnei- en buiten-
land, 1a] het recitai varzarqer| op het historische Berger-orge1"
Het Fro.lraÍnÍi'a 

'omvèt. werkqn .van Pieter Cornet(1562-1616) G. Böhmt
Pachelbel; i"S" r3ach en Abraham van den Kerckhoven" Van deze
laatste kornponist wordL een kaeatie voor Viaaí"Jeren gebracht
van eeo pas ontdekt en nooit eer.j.r gepubliceerd rrerk. zangeres
Rita De Plancke zal werk vcrtolkcn van Frangois Couperin"
Het concert gaat door o.p qoede vrljdag 13 april cm 20"39 h"
Kaarten aan 1OO F zijn te bekornen in het gemeentehuis;

ORGELCONCERT



BOND VAN GROTE EN JONCE GEZINNEN

LangsCiezeuitgavevanhettweecepo1derkrartjevan.he!
)aar 1979, wiI het bestuur Ce leCen van de Bcnd aanspreken
om de voorde.Len en raadgevingen cie wekelijks verschijnen

;: ï::.31:""ï:1,ïï.31"S :.?ïio" ::. l";3i;:ïi: i".ïil="i.1'1"
het rd,lelijks lever. var. aer ie7i. Kt" vèr. nès koren, zoafs
ki..oderbijslagen, sociale zekerheiC, studiebeurzen, Clenst-
plichtwetgeving, gezil:svakantie, cpvóeCing van cle kinCeren,
1eài ngen voor bouwen o' sacerc-, v t: wor..irc.r, enz. O^k het
nut vàn de gezinszegels van de Ecnal kont regelmatig aan bod.
i\aarom, feden van de BonC: n:aak gebruik vèn u$/.koreingboekje_r
gegeven btj de betaling ven uw 1idgel.t 1979" Vraag uw spe-
ciale kórting in de winkels, als liC van.te BonC. U heeft
er recht op" Zegelboekjes.íiie v.lgeplakt zijn kLlnnen aItiJd
bij het bestuur van de tsonC, of in Cie winkels omgewisseld
wori6n. Ze zi jr oel- wa": .
Indien U a]s lid, het wekelijks blad van Ce Bond niet of
onlegelmalig ontvangt, gelieve het bestuur daarvan zo vlug
mogelijk te ver\,rittigen. Íl: j zutlen ons best rtoen Cit te
verhelpen" Ook andere pr.ble.ien nret beÈrekking t.t de Bond
mogen naar vóor worCen Eebracht.
Nieuwe ledeD lJorden met genoegen aanvaard" Jónqe of oudere
gezinnen, mct of zonder kinderen, ie.rereen kan lid worden. -
of zÍjn van.Ce Bon.l" Neen na het lezen van Ceze reqels een
besluit.en.wel'c 'J rot heL besruJr^ AI hei mogeJr' jIe za)
voor. -u. worCen gecèà,n.

NÀmens het bes tuLlr "

r.V"L"V. NIEUWS - ZIJ IEN/EPr E

1".Voor dé leden 3 x 20 en meer"
Zoldag 29 dprl-t orr [4 u. in heL kloosLer. GezellÍg sàmen-,zijn midCen je leeftljdsgenoten" Een spreekbéurt met alsthema: i,Vricnc blijven met jezelf en.mèt aE- anà6ren,,.

- Daarna zoals gebruikelijk onder goede vrlendinnen:
koÍ Íi ek 1€ts.

2" Bezinningsdag: voor a1le..leden van ,,het gewest Ce poldern
op dlosdag 10 eprit om 13u45 tin de St. palluskerk tè
SL" Pi- Lers "De bezinning wordt gelei.r door .le E"H" Clàerhout:aiiocesaan
proos t "
óp net prograr,nà: Er.cldrÍsEievi-rir I en koffietàfe1. HFt
wordt een narnidclag die U deugd za1 doen" Liefst de secre_
taressen van Ce plaatselijke gilde op voorhand Verwittigen.
Deze uitnodiging geld ook voor de afCellnqen Houtave,

. Nieuwmunster en Meé tk erke 
"3. Voor C.e \"ieduwen organiseert.r'het gewest de po1.ler,, eengeze1li9e. ?alliddag in de parochiezaal ,,De Toren',, BIènken-

bergse steeriwég 217 te St. pieters om 14 u" op donderdag19 apriI" Ook niet-1eden zijn \,relkom" lnlichtingen b!j àe

4 " Op donqer'è9 r- èpri I: FlETSTOCH.I ràdr D^nrne.
Vertrek aan het kerkplein om 13"15 u.



Onze polderpaling: een echte zecreiziger.
,

LVie van ons Éealiseer:t zich, wanneer hij in onze poldelbeken.
gevèngen paling eet, dab deze vissen reeds een zeereis
van 4"OOO km achter de rug hebben ?

A11e in europese lraterlopen aanu/ezige pali"ng werd geboren
in de Sargassozee, een tropisch gebÍed van de AtIèntische
Oceaan, ongeveer 4"OOO km van hier gelegen-
Daar legt de paling in het vroege voorjaar op een diepte
van enkele honderden meter de eieren, waarult vrij spoedig
de omsÈregks l cnr lange larven komen" Dic zomer stijgen de
inmiddels tot 2,5 cm gegroeide visjes naar hogere waterLagen,
vanwaàr ze door de Golfstroom ofwel nëar dc noordamerikaanse
ofwel naar de europese kusten gevoerd worden" Drlc jaar duurt
de reis naar Eurqpa, slechts één jaar naar hct dichterbj.j
gelegen Àmerika. Zc komèn aan onze kusten als glasheldefc
platte visjes van 8 tot 10 cm lang en veranderen daar in
ronC- llds-al tjLs "Ze trekken nu via rlvicr-en vaartmondingen 1ènclj-nwaarts,
daarbij slr.rizen en allerlei andere hindernissen passerend.
De paling bij ons gevangen komt voornamelijk langs de Blan-
kenli-rgsc vèèrt in onzÉ pol.icrgrècht_n.
Naar het schijnt zouden clè mannentjes meer aan de kust blij-
van in het brakke water, de wijfjcs zouden verder rivier-
opwaarts gaan, zelfs tot op grote hóogten aIs bijvoorbeetd
1n zwitserland" Jarenlang blijft dè paling in hei zoete
water lraar ze volwassen worden. Bij de wijfjes duLrrt dit
B tót 12 jaar, bij de mannetjes 5 iot e jaai.

Eens volwassen bcaint dc teruqtocht naar de zee" Van kleur
worden ze nu zwart op de rÈg en zilverwit op dc buik.
NoD-ns lvar v-rdcr gJo-urt zijr cr twLU +.h-oriën" SomÍrigcn
beweren dat Ce paling van Europa tcrögtrckt naàr de Sargas-
sozee Om er te paaien rraÀrna hiJ totaal uitgeput 6terft"
Ànderen vinden dat Cit totaal onmogelijk is en .lenken dat depaling in de europese zeeën omkoÍrt" Enkel de arnerlkaansepaling zou terug in de. SargaÀsozee geraken en er kunnenpaaicn; De europese paling zou bijgevolg steeds amerikàanse
oud' rs hjbbcn" Hct zi -r. Lrnèar ult dlr het noq jar-n zèI
duren eer Íen ?d1 kunTen ui Lrakan \relkE !heorie ,Je juiste'
is.

In elk geval een zeereizlger is onze polCerpaling wel"

G"G"
Referentie: H" van de Kerken: Àrtis dieren-encycLöpedie.



DE KLOK VAN K1^/ÀSTEGEM een verhaal voor onze klelnljes

op witte Donderdag a1s à11è kÏokÏè+írïàii-? e wè-ae1d
toren vliegen en de reis naèr Rome beqinnen om er
te halen, gebeurt er wat ergs in de oude kerktoren
Kwas tegem " ".

de haak lraarin ze

jn kin. Bloem en Pim

uit -huí
paaseieren
van

samen want ze lieeg t

De grote klok Bertha raakt niet los uit
vasthèngt" Wat een raínP :

Mijnheer pastoor wrijft bezcrgd over zi
en aIle kinderen denken heel diep na"
,,We moeten Bertha omhoo.g tilIen, allemaal
hecl zvlèàr. "." zegt Pir nè een poosjc"
AIIe klndèren klauteren het smal1e trapje met zijn hon'lerd-
éénentwintig treden op tot helernaal boven in de klokketoren"
En allernaal dulren en porren en ti11en ze om Bertha los te
krijgen" Maàr'de qrote klok schommelt alleen eèn beetie en de
zrnare klepeI slaat heel hard tegen de wand zodat iedere'n àija
oren toes Lopt.
Bèrtha zelf zucht en kreunt".. 'roooo - janrmert ze - ik korn

vast veel te 1àat in Rorne.. "ri
De kinderen kijken héél verbaèd naar die pratende klok maar
mijnheer pastoor vertelt hen dat aIle klokken drie dagen per
jaar de mensentaal kr.lnnen spreken; Witte Dohderdag, Goede
vrijdag en Sti 11e zaterdag"
Nou, dàn \^Jeé t Bertha misschien zelf wie haar helpon kan ?

'rDe SSSSMMMIDDD".. Smmidd. ". sriid.""" zegt Bertha"

! 'i joèIen de kinderen en ze hollen de honderd-
treden af en lopen recht naar het huis van' de"Ja, cle smid

óénen twi ntlg
smid "

I'Smid, smld, je
roepen ze" j

moet de grote ktok uit de kerktoren halen !"

een sleutel maakt heeft geen haast. 'rstraks.".r'
zeg t hi
Màar de
houden
mèn, of
"Hé1a,

die net
j" :

kinderen trekken aan zljn jas en asn zijn broek en ze
zijn armen vast en ze du&en in zijn rug zodat de arÍne
hij.wt1 of nlet, de deur- uit moet.

hé1a, hé1a ! ! !'i schreeuw hij boos.

Nou, de smid kan we1 boos zijn en schreeuwen zoveel hij wilt
de Kwastegemse kinderèn weten van aanpakken en ze sjorren de
man l:ot helemaal boven in cle kerktoren, tot vlak blj de zware
bronzen klok"

ÍHEHELpPP, HHElpp' helppp - smeekt Bertha - ik moet paaseieren
halen en ik ben a1 over tijd !'r
Ja, nu ziet d-e smid zelf vrel dat dit een dringende zaak is !

Hij betast en beklopt de oude klok' hij bekijkt de klepel, de
ring"". ja, dat is het ! De rinq waarmee Bertha j-n de haak
hangt zit geríoon vastgeroest ! Dc smj.d glimtacht" Hij haalt
een busje olie uit zijn broekzak en hij spuit lekker veel
olie op cle ring"



Tjiep"", tjiep"." De zware klok probeert zich Ios te wrikken,
de kIepel bonsE heen e. wecr.
',Hou die klepcl even v:\st ',i ror-pt Ce sniC.
Pim èn Bloem duiken onCer de kíok en klcmmen hun armen rond
de k1epe1"

En dèn gebeurt wat niemànd verwacht: rnet een
klok los en vooraleer de kinderen en de smid
de nond kunnen openen, vliegt Bertha met een
Leling de klokketorcn uic en verd\"/i jnt snel
1ucht"

ruk komt de
en de pas toor
s ier 1ri j ke bui -

en hoog in de

Het Iaatste wat jc zien ker zi)n de spratelende benen van
Pim en Bloem die nog steeds in de klok zitten en de klepel
orklcrinen"
Jullie kunnen lre1 clenken hoè plm en Bloeín schrikken en
Bloempje knijpt haar ogen dicht, ze durft gewoon niet naar
beneden kijken... ',1k va1 er vast ult"".,' cienkt ze bang.riLieve. Bertha - stamelt pim - ja IÀat ons toch niet valIen,
hè ?"
I'Wat dacht je wel - bromt BerLha - ik hou,toch van klnderen,
zou ik hullie dan laten vallen ? Hou je maar stevig vast enkijk.rustig naar benecten, clan zie je nog ,r',/at van dé wereld.
Morgenvroeg zijn we in Rome, jutlr.e kunnen dan helpen paas-eierLn kiezenl'

Zo vliegt Ce (v/astegemse klok hoog in de lucht met tweekinderen 1n haar klokkebuik.
Tijdens de nècht ?wcLrt ze tussen d- sterr.n cn als het weerdag wordt daalt ze zachtjes naar beneCen erL schudt even haarkIepel om Bloem en pim te lrekken die j.ngeslapen zijn"
riwe zÍjr cr rii zegr Bcrtha"
Bloem en Pim kljken verbaasd om zich heen. Stàpels eierenzièn ze'! ChocoladeÈieren, kippeeieren, suiker;itjes.""
Eleren met een mooie strik om, gcstreeptc, qestipÉe, gebloem_de.eierèn" lJitie, blauwe, groene, ge1e, ,orÉ, p.u."é eieren"".Prachtige chocoladehaasjes en chocoladexip;"ó .n klbkken enzoveeL, zo vreselijk véél ! Maar dat is cjàÀ ook voor a.I1ekinderen van de hefe werelC.
Bloem en Pim starén sprakeloos naar al clat moois en lekke.rs.Màar klok Bertha zoekt ijverig uit wat voor de kinderen vanKwastegem nodig is. Bloempje en pim helpen aIles in de klokke_buik stoppen" Er valt geen mlnuutj€ te verliezen want ze zijnecht aI cver ti jd.
Na-een hele dag zoeken en kiezen en stapelen zit .le klok zo
""1 9igf9n Cat nèulretijks nog een olaatàjc voor B.Ioem en.pimoverblijft. Maar Bertha iÍi een .heel lievè ktok en ze weet hetzo t-^ schikken Cat de kinderen cen tekker kuiltje hebbenwaarin ze rustiq kunnen hurken.
Dan vangt de terugtocht aan" Een hele Ceg en een hele nacht"



It Is Pasen.
Het i6 nog hééI vroeg in Ce morgen en èlle mensen en alle ..

kinderen van Kwasteqc.:l slapz nog, maar toch is het a1
Pasen.
Plm en Bl.oem vLi.eqen met Bertha van Ce ene tuin naar Ce
andere" OveraI hè1pen ze eieren strooien"
Een reuzeei voor Tine, een chocolaCehèasje voor NeI1y"".
Een ei met een strik voor Lies, veel sulkereitjes ln een
nest.voor K3reI, pràchtig geverfde.eieren voor Toon en zo
voor a1le Kwastegemse klnderen wat I'
Hoog in de klok, achter de klepel, blijven echter de at1èr-
mooiste eieren zitten" Voor wle zijn die we] ?ÍDie zi-jn voor de weeskinderen van dààà..."" zegt Bertha,
maar men kan hàar nauwelijks verstaan. ". Geen lronder ook, Ce
drie dagen dat klokken kunnen praten zijn om !
Klok Bertha vliegt boven een groot huis met een gi:ote tuin
en met veel ramen van veel kleine kamertjes waar honderd
kinderen wonen zonder mama en zonder papa en daèr laat Bertha
honderd eieren met èen roze strik valIen en honderd.blauwe,
honderC ae1e, honLcr g-scr.eptc en hon lerC gebloende ei.eren
en. nog ho,.)d c rd chocolodekippc.1"
Dan.zweeft de klok langzaam tot boven het huis van-Bloem en
Pim en daar schudt ze haar klepel zodat de kinderen begrijpen
Cat ze er uit rnoeten. Wip, wipt dàar buitelen ze in het gras
van hl-ln ej.gen tuin en er vallen nog een regen van gekleurde
suikereitjes op hen neer"

Bimmm, Bammm, BomÍnm, zingt do klot "n ze vliegt weer.terug
in de kerktoren en luidt het Paasfeest.

En a1le Klvèstegemse kinderen \,',orden wakker en roepen: t'Hoèra !

't Is Pasen:irEn iealeren zoékt eieren en de smid klimt a1-
vast in de toren om Bertha's ring te smeren, zo roest 1e ni.et
weer vèst !

Bloem en Plm hèbben een plan t
Deze middaq {aan ze naar het weeshuis en ze zullen er over
hun wonCerli-jke réis naar Rome verteflen, wènt ze wil1en zo
graag vriendjes met de weeskinderen worden"
Ík eigenlÍjk ook" " " en jullie ? K"R"

We( roÍr ràsechtc 4u.iLse he!Ceasjongcn te koop.
Ceboren oi 1 Íaart 1979
Afgerichte ouders. cèwi11ig en braaf ras"
ReeCs afstammelingen van a977 en \978 op Zuienkerke, Houtàve
en Ni euwmu ns tër "
Neem inlichtingen en besp_Eeek tijdiq bij JuIien Dhondt

Copsweq 3
8372 Zuienker kè



BINNENI{ORT IN ONZE GEMEENTE:

Y49!BEP=!à!9=E! !998I=19I=q9=§4!è84t -------------------
Een klank- en dlamontage door LÍEVE en FRANS DECOO; wereld-
reizigers uit De Haan (plaats en Cètum worden later medege-
deeld via 3e nummer van het polderkrantje of via de dàq- of
weekb l aden )

Het lrorCt een grote reis Coor l\4arokko: Algerije: ?unesiè
die deel. uitmèken van het grote geogràfische gehee] in
Noord-Afrika, genàamC cle lvlaghreb "
- Marokko, is de eerste stàp in het avontuur. Een land vo1

kontrasten met landschappen waarin de schoonste en mèest
diverse aspekten van Àfrika terug te vj.nden zljn" In de
loop der reis ontdekt U kilometers natuurschoon, tuid-
ruchl:ige. èn kleurvolle steden als Meknès en Marrakech." De

'kromlne bergwegen leiden ons naar het lancl van de Kasbahs,
uitgehouu/en gekanteelde okerkleuri-ge kèstelen in de
schaduw van de palmbonren, ontstuimige rivieren en wàter-
va11en en tot slot Gouliminne met zijn kameelmarkt in het
ui terst- zui den,

- ÀlgeriJe, dè Sahara, het is alsof U Ce geur kunt opsnuiven
van hel: zand" Die legendarische oneindiqe steen- en zand-
vlakte, ríët'àlles overheersende zanct, rotsen, kiezelstenen,
hÍttè en fata morgana's blijven tot op heCen nog de grote
hindernissen van elke woestijnreiziger. Ook onzÀ wereld_
reizi.gers, zagen, Coorkruisten, ademden, slikten en stredenonophoudelijk tegen het zand, trotseerCen de hi.tte, de
dorst en de angstwekkenCe verlatenheid van 's wereldsgrootste woesti jn: riDE SAHARAi'"

- Tunesié, het derde tuik, IanC van zonnige zaligheid voor
de doorsnee europesé toerist, wiens vakantie màar geslaagd
i" _ulg 3.....-O,gp.,f uèts t wordt in het teken van Ce zon, de zeè
en het lekkere etén en Crinkèn.
Voor ohs echLer een nieuw avontuur, clitmaal in het zuiden,
aan de rand van de vJoèstijn, waar holbewoners hun woningenin de bodem hebbèn uitgegraven" Het Ksars-circuit dat onsleidt langs wondermooie plaatsen aIs Beni Kheddàche; Ksar
Hadclada en chournrassen waar spookàchtlge graanzoldèrs uitsteen en gedraagd slik v,/erclen opgetrokken door het Berber_volk" Tot slot ale cloortocht van een onovèrzíchtelijk groot
zoutmeer van BO km met de u/agen, lopen ze vast, geraken
los; de wagen wankelt, sIipt, stoot, bonst tegen verdokenstenen, hapert, trekt .verder tot ze er aoor zijn.

De terugreis loopt over Italië" Op het eiland Sicilië krijgen
$re dè gelegenheiC om te griezelen in cle catacomben vdn
Palermo" Eveneens op Sicilié, brengt een kabelbaan ons Èot opde top van de Etnà. Via Nape]s, Rome en Milaan rijden we naardè Franse grens, de Mont B1anc" Een reis van ongeíeer 13.OOO
km, die we doen via deze uitstekende diamontage" (S.tq.)



AKTTVITEIT'EN 197'

op 27, 28 e.' 29
te zui enkerke

rDril _979 t: i I.;;:.LY GILBEqÍ
'

3e GAÀI BOLD ER Sl(All-È tOEI.:SCHAP

1 TROFEE D'R POLD ERGEMEEI.ITEN

, Kerkstraat 13

14"5oö fr": + taliijke tr.uÍen - trofeeén en -.,--:ii:...,,- a

4"OOO fr. geschoniien door ilet Eerneentebestuur komt intègraaf
te geede aan ce zuienkeakse ploegen" 

:

. rnleg 15o fr. voor .c ;-oe§ van ] pcrÍronen

191'7 : 1o1 oloege,1 v1n 3 Pe:s)nen
tgTA - 142 ploegen van 3 pèi-scirén ' r"

19'79 - voor iL --rc " rclnemer-Ceclneemster cen

* lnschrijvlngen te stureil (

VERSCHETJRE Carl os
_Le7 " o5a / 472a9'7

af te .jeven) voor
s i:eenweg 75 1 8372

15 apri I aan:
Zui enkerke, Ni.iude

;
* Er zal zcvesl moge,rijl< re _ening woiden gchouden met hèt'

aènoevr aaqde L' r ". De óefinlilevè uur.reqcLinq verschj jnt in heL. !rBruqsch
Han.lel sb r o{1"

* We verwachtèn ecn cven Erotc clecln.-me, en een spannenCe
strijd oi,de:' .re zuienkerkse ploe.-en" 

-

Voorz i tter
coethè]s Gilbert

De inrichters ide Po Lderbo lCers
s ekre tari s
verscheure Car los

BIJ DE K"Y"L.V, NlEUVJIV]UNSTER

+ In de.l-.aSl:or:',_c,
.lesnèm1d la! ovc'-'

op oaandaE 5 matr! 1979 om 13.3ou een
IKr,.AS, ciÍL van 'ae snoepenrt "

'om zondJq 22 aoril 1c79 oÍ 15 Ll" in.le gemeentezaèI een
voordrac6t !'CeLceirl deo!: Christ-usri"

Ík wou clat Aclam geslojven lras mei;rl zijn rlbben in ziJn
lichèèm. {D. BcLt.'càu.t)

Er zi jn bakvls jes die aar.l.'g krrnn,-n 1-rengele:r (P. Sirius)



- De volwÀssenén én de jonsvolwassenen weten zeer goed dàt
de mèètschèpFij op clit oqènb1j.k sielle en_Ciepgaande ver-
anderingen doormaakt" Maar denken zij er genóeq 1an! dàt dj.e
evolutie nieuwe toestanden schepè voor het kind ?
In de meeste rvesterse landen groelen kinderen op in een
materië1e u,elvaart Cie Ce voorgaande generatiés nooit hebben
gekend" Ze kunnen bovendien genj.eten van opvoedkunCige huLp-
miCCelen en methoden Cie vroecter ondenkbaar waien"

HET JAAR VAN HET KII,]D

begtaan geworCeh 
"

één kind geclood , ver-
bli-jven hun ganse leven

- Maar wij gaan nog ver.ler" Wij EXPLOITEREN het kincr" Onze
maatschappij beschou$/t het jonge kinct a1s een afnemer tàn
haar produkten. Ze aarzell niet zljn consumptie-drift op te
hitsen en a1ler1ei kunstmatige behoeften en verlanqens te
vertvekk e n "

- Kind-zijn is in veel gevatlen ook een TRCURIG bestaat.
In vele landen staan de kinderen bloot aan veel vormen van
emotionele verwaarlozing en schadel_ijke rnanipulatie"

-l(ind-zi.jn is immers een GEVAARLIJK
Per dag wordt er in België minstens
scheidène worden veriink t, sommigèn
gebrekking"

- Door vefen lvordt het k
In menig bouwprojekt is
De j acht op verrijking,
kind beschouwen a1s een
kouCe bereke ni ng "

inc beschouwrl als een LAST.
gcen plaats voor het klnd"
genot en comíort Coet velen het
post op het budget, een voorwerp van

-Het lot van het kind r{orr1t bijzonder PIJNLIJK waar de
goede verstandhouding tussen de ou(lers ontbreekt of hetgezin ontlvricht is"
Kinderèn van gastarbeiclers hebben aanpasslnqsmoeili jkheden
met de mentaliteit van de buurt cn cle eisen van de Àchoo1.

- Ergst van aI ls ale situatle van kinCeren die geboren
worden met een lichametijke en rnentale handicàp" Ze zí)nde zwaksten onCer Ce zwakkcn. Mogen de proqramma.s in hetjaar van het kind een specialè voorrang ve;Ienen ean debehoeften van Ce minst begunstigcle kinderen !

Ult nverklarinq van cte Belgische
Bi s schoppen,,

- Een kus knalt niet zo hard als een kanon, maar zijn echo.luurt heel LVat langer" (O.W. Holmes)

- Docr vol te houden
(C"H. Spurgeon)

bereikee cle slak cle ark van Noé"



er van gve"bfj-jvcn eenrize aisestud,.,;rd zijn, l\ls het vclc
Ecld lonl:t dcr Hord.;n prrncip€s o zo blech.ies en poÍtefcui1.-
1es o zo diiijcs. Hopelijl<. vergis jk ij. Iilej-ne Ëelc l:onmu.n-

istr'sche rnannet-rcs dic elkaar. zo tiaarnc zianj tat dc dood (]r-
op vo1Jt, j,s ccn andere toppcx vi:.n 11ct Ni er,.!vs. Iict pcrsblureau

llicuu Chin... Ecfdi dai er in de l-latste vclcisl..S 72Ou soldaircn
zj,Ji1 uitLeschaLsld. Iioc doct rncn dat? Dc stellilr .,jtta'ckircn?
ncn knopjc o dlaaici'i? Ga.Lt hei, hie:.. dl1n ili.rt orr r4eiiscn? Vclr-
vo1i;ens .rcn aaagliirrend :! il.n\D; c ircnselijl;e (r-l-1cndc. Dil, zoi-, rnli:l

bctcÍ tonen aa! cic hcrcn Ucnc,'c.:::Is e]} prcaidcn'lj!n dlc bcal-is-
scr dat dc hcrcil solcr,.rtcn rio,,cn "r-,-Ltgcschal'ia1d" r,,,ordai). ljct
'r:,tocdc" oicr.lJs volgt cIl.:J...i' op. Dc prcsantator h.d ons l!]Jn-rs
cen ";oede'r ..vond ije\rcnst. Hij urst nj,sschicn dc iithou4 niet.
fran, ticns, cLc.ar lles ovcrlaatst ;och icts tc docn. 1,1] i-s js
daar 1]lr toch.wcqr in ordc. Ixrolcin;, A1l.rh cn dc l{oran, on4cr
hrÈl drict.ies, l,ir;cp daer toch voor zorracn. ::r ziin ptoblcr'icn
rlet lirL<s cn lrccllts rioldt do r:eportcr. Gc-1-ulil.j.G, jlr bcn nio'È

dc.nj-i,c dac 1i-nlis cn rcchts nj-ct r-!it ell:a...- li.iir haren. Zclís
lihollein, cn vricndjca hcbbcn dair -]-.!st Llcc. cil ailderc Llit'-
schicl;.:: i-n Hct ili-our,is is l,Íavosccrctaris iczcï iuns- D. IIccii:'-
lerdclrs hcbbcn ldecl: ccn prooi orir ziclr rrre" zijn ..lfcn op tíl
!.f crpr-il. Zc hcbbln l-ang raoctcir zocl.cn dezc liecr. .11: vooi'2i,,
hicr: dan ook problcmen op dit Bci-.red,. /!-r s dc 'ui.,d alcs tj-Jds
zijrl slopcnd rÍerli zal vef"dcr: zettct'r zLLl]-cn dJ prooicn schaarsel:
cn schc.alrscr lrorcicn. Verf-cv1nl sijc z indhc j d is 1)1ii]{baar ééII van

dr, -l-i;.tr"tu doulidcrl dic dc llxevc lied!,rl,anc1(i:''s zith fióötcl1 -Eödr- -'
öi3crron. OÍ z:|jn hci niet ..l1ceï] onze liloordcl'b-Érer1? liru voli',t
l^ci ;?or.iniur.:r/s. Z*11"i: wJ n-.Jl- oiJ trt ,:,.d.' n- -"ws i'.^]lt -
schi.L:licn an.4,cis-i.s dc öo3st uitcrst ua3er ,:cl.rccst vand.'1u.

Ge.l.ul.li:1g zia.l er no3 dc lluppcts.
ZocLs :.t .. --c !/.]tcnschrppL-Li.i':(
ecn voetnoot, \rat meiiccn bclrijst
zocl:'n:,swLrL lru-r L LJvcrLd.- -

(í ) Lnom"11ic : .if!//i jLiÍ,5 van de

l

crri l(.1s l,ord.ï bcslo'J-- nct
c'],..t di t ar'til:c1 z!r.r.ar op-

H"G.

3cv/Onc .rejpl.

hg



5ïEUN DE 5P0RT I\l JE 6EFlEEr\lTE

Een sportbeleid is slechts moge.lijk met mehsen en ge1d.

De Sportraad is ten zeexste ve!heugd cvÈr de g!ote belangstelling
die haar aktiviteitEn geniEtÉn.Maar organiselen kost ge1d.

Trof eeén, pri j zen, administratiekosten, rekf ame, verzekeringen,enz ;

sLokken een groot de!1 van het budget op.
Daarom worden STELINKIiARTEN verkocht,die recht geven op prijsver-
min.Jering bij alle aktiviteiten docx de Sportxaad ingericht.
En wat meer is:met deze steunkaart kríjg je 10,L KoRTING j.n de

s port$/in kel van Franky Ruysschaert.
FRANKY 5 PORT

PH 1L I PSTDTKSÍRAAÏ 5

BFU6GE

GTVRAAGD : SUP P0RTE tl S

Zaterdag 10 maart wordt eEn V0ETBALITED5TRiJD betwj.st tussen een

pfoeg saÍrengestEld uit leraais van B13nkènbcrge (5T,JozefÉlyceum
.n 9t.oiFt, rccotl.geJ Ln een ploÈg v.n dë 5portraëd.
Supporters weEs op post ! 'l.J ii:.iri; í0 UIr"

VDETBALLERS VAN 14 TCT 16 JAAR

In het kader van het Jaar v3n het Kind wordt een V0ETBALIdEISÍRIJD

ingericht voor jDngens van 14 tot 16 j:ar.
Voor inlichtingen en inschrijvingen wendt men zich tot Wilfried
Goethals of Dan ie I DerneyÉre.

SPORTKAÍ!I]P ATLIT IE K TE DL INZE

Voor de eerstE maal wordt in de stad Deinze een sportinternaat
ingericht voor jongens en rneisjes van 12 tot 16 jaar.
Het inschrijvinqsqeld bednaàqt 2000 fr. (a1.Ies inbeqrepen).
Beperk L r_nt,-L d. e-L-er-rs!
Periode: maanCag 2 j !1i tot vrij dëg 6 juli.

NATIONA,lL CRITERlUiVI DIR JONGEFEN.BLANKENBERGE 31 I'lAART

De Belgische Atfetièkboncl organiseert voor de tweede maaf een

Nationaal Eriterium ooor jongerÈn van 12 tot 17 jaar.
Zowel jóngens als Íieisjes,die nog niet bij een cfub aangeslotEn
zijn,kunnen hieraan deElnemen.



Het criterium omvat vier wedsLrijden (met een maximum van

twee per deèlmemer): snelheid-ha1ve fond- verspringen- kogel-
stoten" De kr,ràlifikatiewedstrijd zal plaàts vinden in het
Rijksportcentrum van B1ànkenberge op zaterdag 31 maart
om 1'"OO uur"De eerste t!.ree'ven elk atletieknummer gaan naar

Ce proci ociÀ le Ii1.1^s "

EÉRSTE CRGNE I4EEASENLOOP TE ZEDTT,cC}1 _ 1E IíAART

oD:ondac 1L mààr t
ni e t-aa nges 1o te ne n

!"/1e mee r.'1I \'erw1t

ZUIENKERKE , TeI "

JUDO

\"/ord t er te
lnqerlcnE.

ticj t FredC y

1 66 96

zedefgem een LOOPCROSS @oor.

De Verplaatsing gebeurt per auto,
Debbaut, Nieuwe Steenweg 78

Iedere Íonc]agvoorrniddag Eeef t Martin Baeten

idie deze oosterse verdedia,'ingsteèhniek onCer

komst eens kijken naar de enthousiaste leer1
'.Jèar. ouCe à-Í-éntoIich.öl vèa Houtlvc
tr,,anneer: ls :ondaqs vjn 9,30 u tot í1 u.
Voor )1).rg e1 ou4 , ar.1 of vrou\n'

DERDE LENTEAÀL .7 APRÍL ,79

Het derde Lente!ra1 t€-r voordele
ale peut,r tui n /r.l Nieu ''ru-lsLart
zaa1. t
ÀÀnvÀno 2Or3O rr I

LENTEBAL LENTEBÀL LE\TEBÀL LENTEBAL LENTEBÀL LENTEBAL LENTEBAL

TITEULÀ/MUNSTER NIEUWMUNSTER I\J]EUI,íI{UNSTER NIEUWI',IUNSTER NIEUWMUNSTER

A11en d aarheen

MASSÀDEMONSTRATIE I'IND-SURFEN TE ZUÍ EN KER KE

op zóndag 1àpril qrijpt aan de zanclput lulle Molenstraat eèn

nasé-àdemonstrati.e ven plankzeilen gfte lrindsurfen plaats , onder

de auspiciËn van cle l.lationale plankzeilfederatie "Afdeling
zuienkerkc, de duilieiÈcl[b- i- [e--önvervaarde duiker'', het Bloso

,i
en alle verenlgÍngen uit de gemeefrte. Het meedoen is gratis' er
worden meer dan 10Ö .Olankei ter'Ilegchikking gesteld Het surfen

-L-vret de e1!en -FèmillaIC plank is--eveneens toegelaten" Liefhebbers
ai-ÍcI 'icn tc vc$rZi.u vrn een hour.n plènF, ,{ic i"n heE lrater

i-.valt wordt er qratis. Llitqehaàld àoor e.:n lid van de duikersclub"
i

jucroles 
"

de knie wil kri jgen

ingen.

.. - 'aav..1n dc vaijÉ 1aqérc school cn

wordt- ingericht in. de gemeente-
'13



KNUTSEL ]E IVILE ?

Jè kunt de eitjes gewoon schilderen, maar je kunt er ook

a11erlei grappige mannetJès en vrouwtjes van maken, b"v" een

ciown, een rÀ4troos, eèn zeerover, een Chineesje"" "

aI wat je maar wil, Kijk maar naar de schetsen, den snap je
het wel "

Natuurlijk heb jé eleren nodig, witte en bruine" kook ze hard,
Maak ze goed schoon,andèrs kan je ze niet goed kleuren"
Vedrder kan je alles én nog wat gèbrulkenr stukjes kleurpapler,
brej.wo1, pareltjes, schijfjes kurk, waterverf, lucifertjes"""
om gèmakkelijk te werken, zet je het ei vast in een bakje met§
wat nat zand of zèagse1. zo kri)g je beide handen vrlJ" Veel
r.rit]èE heb je niet nodig" De tekeningén. helpen je wel"
Het Chineesje maak je met een ei dat je gèel kleurt" Maak

een vlechtje van enkele draadjes zwarte wol en plak dat op

de kop" Geef hem nog een snorrëtje -n een hoedje van papier"
Je kunt natuurlijk zelf ncg meer grappige gezichten bedenken!

Z:\.
a- I

\ ,!'

ZOEKEN MAAR !

Door van het ene lettertje naar het ander€ over te lrippen, in
allé richtingen, kun je vier telwoorden en acht dieren ont-
dekken" VertreL r.n e.n f"t ter en zoot< de volgenCe in om het

.\// I
r ,,tr...'§n

.{ ../\ \

i)
I

:é

I

even welke rlchting: naar 1inks, rechts, onder, boven of schuin.
Je mag geen vakje overslaan !

t,
É i'< lrT lr-
el;r;,r-

l.ls 1r

.:-..

T



CoQfuze :4nnie
ZORGT VOOR EEN SIERLIJK KAPSEL

Nieuwe Steenweg 38

8372 ZT'IENKERKE

PARFUMEBIE . GESCHENKARTIKELEN

Tel. (050) 4't 35 88

OAMES... will U uw man nog meer behagen

8320 BRUGGE 4

Baron Ruzetlelaan 172

Tel. (050) 35 70 70

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

Petroleum Produkten
VRAAG ONZE GASOLIE ,, LAAG ZWAVEL"

ZUIVEB EN ZUINIG

Emiel Van Renterghem
en Zoon

Nieuwe Steenweg 70, 8372 Zuienkerke

Tel. (050) 41 í7 19

_ RIJWIELEN EN TOEBEHOORTEN

_ ALLE LOOD- EN ZINKWERKEN

\
- SANITÀIR. EN KEUKENINSTALLÀÍIES

_ VERDELEB VAN SHELLGAS IN FLESSEN

- GASTÀNKS . VERWARMING MET GAS

_ ELEKTRISCHE INSTALLATIES

_ HUISHOUDTOESTELLEN

ffinntrrrtsENKAs
ALLE GELDZAKEN VOOR GEZIN EN BEROEP

- SPAÀRBOEKJES

- BOUWSPAREN: VOOBDELIG KREDIE]
_ TERMIJNBELEGGINGEN : OP NAAM OF AAN TOONDEB

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

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

NATIONALE LOTERIJ

BU AAIFFEISENKAS SPAREN - GOEDKOOP KREDIET VERGABEN I

Mevr. Denise De Cuyper-Vermeire
KERKSTRAAT 422, 8:}70 UiIKè*E-BLANKENBERGE

NIEUWE STEENWEG 47, 8372 ZUIENKERKE - fel. 414162

Dhr Gerard Laukens-Bode
BRUGSE STEENWEG 29, 8224 HOUTAVE . ÍEI. 4122A2

Dhr Herman Clarysse
AKADEMIESTRAAÏ íí.í3, 8OOO BRUGGE . TeI. 3:} 70 99



Herstelling

Koeltechniek

A. Wybo- Linskens
OFFICIEEL PACKO. FULLWOOD SERVICE

* FR|GO'S

* otEPvRrEs

* ALGEMENEELECTRICITEI'Í

* SANITAIR

* EIGEN HERSTELDIENST

melkkoeltank3 van alle meíken

Nieuwe Steenweg 91
8372 Zuienkerke
TeleÍoon (050) 413301

Fonteyne Gerard
Erkend verdeler B.P.

ALLE PETROLEUMPRODUKTEN
OLIËN EN VET]EN
MAZOUTTANKS

Julius en Maurits
Sabbeslraat 1Í
8000 BÍugge

Tel. (0s0) 33 60 46

OOK TE BESTELLEN BU:

Van de Ryse Prudent
Nieuwe Steenweg 38
8372 Zuienkerke

Gilbert Goethals-
Geleleens
Been houwer

Specialiteit in worstsoorten

Nieuwe Steenweg 60
8372 Zuienkerke

Tel. (050) 41 13 4í

Alle bouwwerken

ook karweien

Eén adres:

Gustaaf
Demeulemeester

Westernieuwweg Í6
8224 Zuienkerke (Houtave)



N.V. VAN HYFTE'S

VH
Tegels voor vloer en wand
Voltapijt
Eiken binnendeuren
Parket
Haarden

Alles aan groothandelspriis

40 gespecialiseerde vaklui slaan leÍ uwer beschikking

Boelare 13O Eeklo Tel. (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 van 25 I een geschenk oÍ zègels
Boullquè gadgels, laatsle nleuwlgheden; zeer vooÍdelige pÍils
Plaatwerk - pistoolschildeÍing - Gratis beslek
Mechaniek - Tweedehandswagens - ln vertÍouwen
Depannage OOK OP ZONDAG - Tel. (050) 3í 6613



l5
en

l5

Flll-RADIOPROORAÍÏlMA'S

ÏELEl/I$IEPROORAlll]rlA'S

Een qenere* lulsler- en kilkpakkel
om het maxlmum lè halen

ult uw Íadlo- en televlsietoeslel

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

Garage AUTOSTOP
Willy Rotsaert

Oostende Steenweg 74
8224 Houlave - 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. (O59)70§97
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