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HET POLDERKRANTJE

INFORMATIEBLAD OVER
GROOT-ZUIENKERKE

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

Tweede iaaryang



Als het om geld gaat:

a SPAAFKAS-LEN|NGENAPPA
n.v.-priv.r. .p..rr.. ope.ri.àt in '1003

- spaarboekjes

- kasbons en obligaties

- hypotheekleningen

- financieringen en
persoonlijke leningen

- girorekening met Eurocheques
- vooraÍbetalÍng belastingen

Uw agent:

Jos. De Merrisse
Alle verzckeringen

Dorp 69 - 8q)2 Meetkerke - Tel. (O5O) 3í 30 38



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

Boekhandel Jos. Maréchal
Mariastraat 10, SOOO BRUGGE

Tel. (O5O) 33 13 05 - (o5o) 33 oO 23

Een aparte boekhandel in Vlaanderen

ROGER RABAEY
P.I/,B.A, RORA - Tel. (O5o) 41 18 80
Blankenbergsesteenweg 65 8372 Zuienkerke

Fabrikant van houten en metalen speelgoed

JOKARY . VISNETTEN - WINDSCHERMEN . MEÍAAL EN PLASTIEK
SCHOPPEN - ÏOPPEN. RONDE EN VIERKANÍE HAMERS -
PAARDJESSPELEN . PIETJES BAKKEN . PIKKETTEN . OPWINDERS
GEWOON EN PLAT

Aan loonders van deze publiciteit wordi gedurende het zomerseizoen van 15 juni tol 15 seplember een
speciale korting van 10o/o ioegestaan jn ons bijhuis gelegen Zeedi,k 89_90 le Blankenberge

N.B. Zijn uiigeslolen van de 100/o korling volgende artikelen:
Sigaretten - Postzegels - Poslkaarten - Windscheímen' Zonnebrand
olie en cíème - Matchbox auto on toebehoren



CarantOS - Koffiebranderij

W. DUTHOO
Verkoop en onderhoud van
KOFFIEZETMACHINES

Verse koffie en thé
voor Partikulier
Winkels
en Horecabedrijven

Leveranciën Lekkerbek

Onderwijsstraat 4, 8370 Blankenberge Tel. (O5O) 41 16OB

Eén adres:

Drukkerij - Boekbinderij
Kayula^ "Sll4)NNe"

DORPWEG 13

8OO2 MEEÍKERKE

Teleíoon : 31 61 06

* IUODERNE SNIT
* PERMANENTE voor long en* WATERGOLF .ud
* BBUSHING

* KLEUFING

Vandendriessche
P.V.B.A.

KARDINAAL MERCIERSTRAAÍ 15

8OOO BRUGGE
Teleíoon (050) «l28 37

KOOP UW KOLEN en MAZOUT B.P.

GRANEN - VEEVOEDERS . MESTSTOFFEN

BIJ

Van de Ryse Prudent

Nieuwe Steenweg 38 - 8372 ZUIENKERKE

Tel. (050) 41 35 88

STEEDS TOT UW DIENSÏ

Schoonheldsprodukten JADE

REUKWAREN

TOILETARTIKELEN



Eén iaar GRATIS VERZEKERING voor d€ lèden van[s vÈttztst(ÈHtN(i voor oë tèoen van ]

- V.T-B. - V.A.B. - DavidsÍonds -v.T-B. -V.A.B. - DavidsÍonds - vermeyleníonds - v.O.S. - A.N.Z

Bond Grote en Jonge Gezinnen - Sporta - v.v.B. - WILLEMSFoNDS

bij het aÍsluiten van een iieniarige polis in één van de takken:

- Brand

- Burgerlijke veranlwoordelijkheid gezin

- Persoonlijke verzekering

- Persoonlijke verzekering inzitienden auto

lnlichtingen bii onze plaalselilke bemidclelaaB oÍ Íechlírëeks aan

l{,tl.0e J'loordstar en Boerhaave
die de zaak aan de bemiddëlaar van uw keuze zal overmaken.

- GENT: Grool-Biiltanniëlaan 12'l - Tel. (091) 25 7515

- ANTWERPEN : Loulza-Marlalei 2 - Tel. (03í) 33 98 05

Dit is een wenk van haar kultuíele stichting:v.z.w. NOORDSTARFONDS

Marcel
Demeu lemeester

KerkhoÍstraat 19

8224 Zuienkerke- H o utave

Tel. (O5O) 315827

Hubert
Bonte-Tilleman

verzekert U

degeliik en voordelig

Meetkerkestraat 14

8372 Zuienkerke

Tel, (050) 41 28 06

Bemiddelaar voor de Maatschappl,
,,DE NOORSÍAR EN BOERHAAVE N.V. "

Grond- en wegeniswerken

Alle vervoeÍ

verhuur van kraan èn bulldozers

ContaineÍvelhuur



Sparen en Lenen

bij

FIGEBEL

Uw agentschap:

Mw Storme-Demeulemeester

KAPELLESÍFÀAÏ ,I2

0224 ZUIEi{KEBKE ( Houtave )
Tel. (050) 3158 53

Gheleyns-
Haegebaert

Weststraat 67
8370 Blankenberge

Tel. (050) 41 2014

VOOR UW BLOEMEN
EN KRANSEiI
IN VOLLE VERTROUWEN

LID VAN FLEUROP

OPEN HET GANSE JAAR

Tank
AVIA benzine
AAN VOORDELIGE PRIJZEN

EN KORTINGZEGELS

GBATIS WEGENKAART I\,{ET

KORTINGZEGELS

DIESEL - Í FR. DE LITER !

J.P. POLLET.VERLINDEN

BLANKEiIBERGSESTEENWEG 98
SOOO BRUGGE

Koop hièr ook
UÍí VERSE GROENTEN

en FRUIÍ

,KAREKIET'
Meetkerke

s?Í
,1)rl\

hN

Dancing

ZAAL VOOR HUWELIJKEN
EN FEESTEN

ZAAL EN MUZIEK GBATIS

VOOR EEN GEZELLIG
SAI'ENZIJt{

VOOR EEN AANGENAME
AVOND

Bar
Upstairs

IEDERE DAG OPEN VANAF 20 UUR
( dinsdag gesloten )

TEL. (050) 31 83 s5



XDTTCRTÀ-ILL

lie.i1rde 1ez er,

nen nie!,-!,re lente een nleuvi eleluid, het polderlrsntje
is vreer r-,it; zuflen ve1en, bij het zien van het rode
boeLje, uitroepen. llc ziJn er uat vrocBex bii dezc
Lcer n.Lar dit hebben wc speciaal Scdaan orn tijdig
eii.cle activltcitcn tc kunnen aanliondi8en en be-
lichten.
-[1s belanc;!ijkc activitej-ten vool de kon]ende wel.cn
1§mnen ue veraelden: de pofdcrtroíce, dc tlrecdaagsc
wandcltocht, .het peurdersi!.uripioengchap, de bloeuo]1-
actie.". Vooral d-ezg laatste acti! zou eon succes
nocten !/orden, zodc,t onze Ljerieente eén grote bloeuen-
tuil wordt.
llc hebben ook enkeie zcgr {joed jesl.1aàde en drauk
bijtje!.,oonde d..nifestatics achter dc Iu3. IiamelliL
de vocttocht .doorheen de nletkcrkse mocrcn, w.iar.
dc sportr.id zich mochE vcrhcr ÍicI in e"n I1,-.s1ic
deel.nenj ng uet zelfs internatlon"1lr a11uxc9. Xn voor
de krulstli-cfh.bbers r.'as cr het prachtiUe oxdclconcert
d-at te bclulstcrcn lrars i.n dc licrh vail ZujenLerkc op
hct st1lir.c.n beroc d r{ordendc Bcrgerol'3e1"
Tcnslottc rii..l"fcn rlc no[ evcntje.s de a-andacht vgstiÍ,:-

lye Lqg - ! ir:,.rst-.3r",.. -!r. -. Z

word.t tr,.,e enaandcli jks verspreid in allc busscn van
de genoente Zuienkèrkc (ca-" ?5c excmplarcn). -.. . ----.-
veÍantwoordcli jke r.iitóevcr r "'.lerhgrocp Zuienkcrke"

I;rrlistrf,.ct 1? ,Cr72 Z.
mede!','erlicrs i -Gre€t Delrulf , I(atc Ri-essc, Tina..1rleule..
broucki I'ïed.lJr Debbout, Hubcrt Bonte, Ireddy Dc-
canGq, f,!rc De hètrc, Geert Gceraert, Iluio Goethals;- -

'Ji11) ii^rtcns.
lcd(,ru sLcllcr is veranti./oor(ielijk voor dc inhoud
virn zii n stLÀ.

pub- icitci b: Hubert Bontc, I lcl t l;urli! str3Jt '11..

3172 Zu1cr,l;erkc
rekenin.j nr.aAa/A51612O/C2

cn op een recl.s alrtil.elcn; die vai]af dit Èuxllcr
staxt, van onzc ,lcdÈ1.rcri;er Luc De Prètrc,'-naarin
hij het zar.,'! hcbbcn over biolo8isch t|inie,:en.

Ilet_polderlirantjc



AKTIVITEÍTSN MEI- JUNI

MEI

5 en 6 mei:
6 mei:

12 nei I

tr./eed aagse voe ttoch t
5O-jarig bestaail BGJG te Meetkerke
Bloemenverkoop in de 4 deelgemeenten door de

Nationaal lrerk voor Ki nder!./e 1zi j n

Werkgroep "
15 mei: Nationaal Peurderskàmpioenschap - Zielebruqpeurders
24 mei: O.L. Heer HemelYaart'l Vlagwijding ACV-ACW-CM

Ee t4eetkerke "
27 mei: Vissersbedevaart naar Meetkerke

juni
1Ïluni: sacramentsprocessie-Parochieraaci zuienkerke

WleIerkGS zuienkerke - Feestcomiteit zuienkerke
Fancyfair = trèkking tombola - zusterschool zuienkerke

-L!flt juli: Pancyfair st" Jozefschool Nieuwmunster

ationaal lrerk voor Ki nder!,/g!Z!,iq
Volgende consul
tussen 14 en 15
zuienkerke "

ta11es gaan door op vri
h in het gemeentehuis,

jdagen 18 mei
Kerkstraat 17

én 15 juni
te

Il/!ll-!-gsry35'
Zulenkerkc', maandag 14 mei: fHstocht naar de "LekkerbekÍ

woensdag 30 rnei om 13"30 h in 't klooster:
ontspanning, koffietèfel, tombola, voordracht met als titel:
"ÀIs ik ooit vijf minuten tijd heb." Voor de feestvergaderi.ng
op voorhand inschrljven bij de secretaresse A.lJ"B"
IS!!S49; zondagnamiddag 20 mei voordraoht over: riBloemen

kweken in eigen tuin; I'

Iisgyllg!§ls!: vri jdas 29 juni om 15 h: feestvergadering met een

$reeekbeu.t over: i'Hebben is niet alIes.", daarna kermis-
botling. rs Avonds koude schotel waarna eèn gezel1i9 samenzijn
Íer Í uzieK 

_e' _d_111"-----------
Sacramen ts proces s ie
o6Ï=l t jè.e?-zeTten heel lrat mensen zich
sacramentsprocessie voor de tweede maal
te geven" Íedereen wordt uitgenodigd tot
bijwonen op zondag 17 juni na de hoogmis

in àm de jaarlijkse
een vernieuwing mee
deelname of tot
van Lo h.



TE N

bes taan.
op 9"3o

10h

13 h
1?h

Xl:..a-!: BGJC va. ryeerkerke hèdr 5o _ iario,.neE programma ziet er inh: sèmcnkoms r 
".iJ'o.-ril-lt-korL 

è.ls .,à1gt'uit,
: Ddnkmis . 

-,iààirïlrï3f.,".
. semeenteschoJi-;';.:;;.i::..a optocht nadr de

,i. uài àà"j"J;i;j;::'::^:"":.hun, sezj nsieoen en lviJatlsànten
niszondès ri ;',il óàr'I^":1::::::1" Deze sèàn doór'op kcr-oe poorten open. Er i. ,,,,i^r"'IIYïvoÍr'r en qaandag olijven
cn ,s avonds Lrek<ino 

";;-;-"r 
rper, verràèk, 9eze.[ljgheidvervocr. re Eonbola Een bdle rdr rret schoot_tus.. ei.oniuirË;r,;X"Bi::_::,"! r de bedevàèrt on ? h èèn dezich adnstu.Lr.n 

^;; ;:,.;..::i9c, cerwijt de Uirkerkenàèrs

i::::l:"'yijo in ' i-ull-"Iàr..r.
Lr eKKr n9 tomLo 1à "

5b99l49sg-Au s rers.r- -, jr .;. .""iG?i-Eï-?Ëi!ïièEïï,
.laar opnieuw ai;:";fi:;:1;:;"":: l::?:li::"àd nodrsen dit

§S!g!$9&sreLe!.trLeer". n u o "

zich adnstu.Lr.n a;; ;.';i:'oersc' .Lerwi jl de uirkerkenàè
tocht over z,,i"ri"rt"-"].1" lmanduskerk on 9ez1me1i ik de
èa'19ekonen ;;;;;.'.;;;.' jl',']'t"tr"t"" te ordernercrl Daar
boerenbrood. r,".. -i 

l -'.' I-l-1Y",nd 19e mens versierkt met
Deken Fenoui ;;;"À, 

";*":";: 
vàr'kcnskou"

opgetujsterd door tct , ^^-:.2"-.."-'' 
de \ooqris ondragcn,

voór dje q;i";;;i.10""'"'lq[?3i Y:" oc st" Roch;skerk die
Na de H. ili",'p1...""rj'i.Ïu:'ult.'ot'.en za1 vertolkcn"
niracureuzÀ óL";;;;;;::r;.:-"e st..ccccliaràrnonie, h-t)n dc f o I k l oreg roepe n.
9+wÍ idlnq acwup het Rerum Nov èr umf ees tIYeetkerke 

"". 
j.-rr"r.a^-"' var: het Àcw kort cli t jaÀr

um ö uur Fl" Mjs nef vlèowiJoor pèstoor celdhoÍ. o;".j!tt," Het l-o0 j lie wordt qehouden
zriienkerke r.rr iÀ L"i.' r"ii.!i. "3:;";il:.:.::: ;::.::;::,."r..
Dewffi'
15 bot 17 

"r. r",",,i^-.i]u:n op zon.iag 13 nei 1979 van15 tot 17 rur t.-irià"i;:"';: ;j.ï:;,:;.,i:::x:iï:, ::"1:f",i:ll:Fi,;;';.::ij.
"-".t"à"-"li'íi;'ir.';::::l 

jlà:nii"rÍ, 
l:oi1?ni ;;.;-ià;:; .p1oo rr" Nier r"JÉ",'iià iIHetzelfde t" to"pu""Àriio -'"v ar" Nlet ledeni 15o fr'"

ue prdàrsà^h.r, i.t., ^^ -- :, . 
v9or vrouu/sn en k:-oeÍen.

::.'àË:';:;lï il : I::";:::;,::ï";::"ï""i' :l I; 
-!i'il;

net éér hèndliln ,ÉoJ",à';:": ""' ro!-Ln J en er nèq slechrs
te wjnnen- wcroen" Er zt.n 2O.OOO fr öri i7a.pri j zen
Voor het volledig req.i.menlor rn het 1okÀÀt ,Àrr t kan men terecht bij de ledenof in het f"*a"f "zeii"



BER I CHTEN VAN DE SPOFTRAAD.

AÍLETItK: PUIKE UITSLAG.EN VAN ONZE ATLLÍEN

0p de Groene lvlee!senloop te Zedelgem eindigde Christel
Verneexsch 1o bij de kadetten dames.Rik Verburgh werd 7o

bij de kadetten heren En Patrick Ve!hElst lieP- ?,ich---1:o,

bij de j unio!en heren; '

Dit was zowat de laetste cxoss van het seizoen.
'Er 1s nog ééF veldlooP voor niet-aangeglotenen:n1. te Loppem

op zateidag 19 mei.V/ie nee wil neemt kontakt op met Freddy

Debhaut,Nier.:we Steenweg 7B Z!ienkexke,tel.41 66 96

N ationaal Criter:ium der Jongeren:

Plaatsten zich voor de provinciaLa kamPi-oenschappèË;dÍè op

5 nei doorg- rn 1e B1-n/c'bFrqP:
Christel VerÍneersch voor de B00m dames Íret een tijd van

2min5 3 en Rik Verburgh voor de B00m heren met eEn tljd van

2min4 7 .

Vanaf 24 apri.l- wordt er weer !elopen te Fleetkerke.

Iedere dinsdagavond on 19u is iedexe€n vrefkom in dÈ_

genreenteschool van I\4Eetkerke'AI u/ie zijn br.:ikje wi1

zijn tegen de vekantie kan Caar terecht.

liANDELEN: DUIZEND I,iAN]DELAAR5 TE MEETKERKE ! ! !

0ndanks de könkurrentie van de wandeltocht te Koolkerke

van de BGJG L{as de ploerenwandefing een eno!m succes.

Reeds in de voormiddaq was het dridelijk dat het aantal
deefnemers van voxiq jaar zou verdubbelenitoen a1 was een

groot deel van de fekkere verse rnelk en van de kelaemefL
opqedronken.
En ze kwamen van ver:Poperingeri'alter,Beernem,lchtegem'Tielt
Brussel,f4arcinef 1e'Staden,Herk-de-stad' Giste.l,ldonde-Igem'

GeIr tbru gg e , 0o s tk am p , D ik sm u id e , en z .

Iedereen vías ingenomen mEt de fandelijke Weger!,de nooi.e"'

Polderdorpjes Houtave en,'4e.!tkerke,het Prachtige natuur-
gebled van dE íqoexen,d. gezetlige s"eE!,de lekkere hneremelk

De Sportraad was weI verxast door let groot succes,zodat ex

te ureinig tggels voor handen waren.Doch iedere wandelaar

die geen aandenken heeft ontvangen,zal er é.én opgestuurd

kri jgen.

oude

kwi,jt



Daag winter! Dàg 1en te "

Kip Kornelia strijkt haar veren glàd" Ze heeft juisL een eltie
9e1e9d en wi1 nu 9raa9 een wandelingetje m aken' tenminste als
hët buiten niet té koud is en als ze niet mét haar blote tenen
in de sneeuw hoef t
ze stapt uit het kippenhok en wat zíéL 2e.." aIIe sneeur.J is weg
Ze kijkt naar de luchL en alle grijzq vrolken zijn ook wèg en
er hangt een lieve zon naar de lvere]C te kijken"
Nou, nou, daat staàt Kornelia even nlet begrijpend bij: gisteren
lag de hele tuin nog wit onder de sneeuvr en nu is all,es ver-
anderd. Dat moet zij onmiddellijk vertellen en met drukke
pèsjes loopt ze het pèadje op en kakelt zo IÉid ze kan.
Bloem die julst haar tandjes poetst, schrikt me even van dat
gekakel.
'iwat is er m6t onze kip, denkt ze" zè laopt qauw eens kijken
door het raam en ziet meteen dat alle sneeuw verdwír.en is. En
daar waar glsterèn een sneéuuman stond, ligt nu een grote plas
wè ter "
Gauw, gauw lvi1 Bloempje builen" ze gèat haar vriendje Pim halen
en samen stappen ze rond in de tuin"
I'Hiér stond de sneeuwman, die is helemaat. gesmolten"zegt Pim'
rrJa, nu is dè winter voorbiJr nu wordt hèt zomer"zegt B1oem.

',Nu wordt het lenè, 81oem, ééist lentè en dàn zomer""
De zon straalt lekker warm en Pim vindt dat hij zijn wa.)tèn wel
kan uitdoen" Maar, de wind doet juist pffftt"." en daaf-wèaien
Pim.s wanten in dé sneèuwmànpIès. En net als pim zijn wanÈies
wil pakken hoort iè eèn piepklej-n sternmetje zeggeni'rHé, kan je I

niet opletlen, je trapt me nog plat, nog plat!'r
I'O pardon," ", ttzegt Pim enstaart verbaasd naar een regenworm.
ÍB1oem, kom eens, een pratende worin!rr
riDat kan nletlrr zegt 81oem"
nHeb Je van mijn 1èvens - zegt de regenr,rorrn kwaad - ik ben
Petrus en praten kan ik, kan iklrr
ja, daat staan Bloem en Pih even helenaal sprakeloos te kijken.
Eà de worm verdwijnt ín èen heel klcin holletje in de aarde"
"We moeten hem terugroepen" meent Bloein"
En allebei roepen ze: rrPetruÈ, Pééétrus".."
En omdèt er nlemand komt, schreeuwen ze heel hard: "Péééééétrus,
kom terug.""!rl
Een beetje verderop boort de worm zích ldeer uit de groad en
mopelt:'rJèja, rnat hebben te, ik ben níet doofr niet doof!ri
'rNou eh"". Kan jij praten?"vraagt Pim"
riDat hoors je toóh we1; toch !íeIli piept ctrus"
'rO, vertel dan eèns uat " vrèègt Blocr,"
!"k Heb het veels te druk, te druki' zegt de worm en wil gauw
!íèer de aàrde in. IToe i)ou,""."r bedelt Bloempje"
itMaar dan moet je me !íe1s wat be1o.rèn, béloven"rzeqt Petrus.
tiDat doèn we, zeg maar wat we moetèn beloven!"roèpen de kinderen"
iDan moeten Jul-tie aan aIle kindé-13 '/èn de wereld zegqèn dat
ze nooit meer een règenworm mogen dooCLrappenr doodtrappen -
zegt Pddrls - want wij graven allemaal tunneltjes onder dé grond
en daat stroomt het regenrvater door en zo helpen wij voor het
voédse1 van de mensens zorgen, zorl,en, dat ./raag ik, Petrl's.
anders vertel ik niets, vertel ik niets"."i'



itwé zullen het aan alle kinderen zeggen. Petrus, heus waar,
vertel je Íc nu Bat?"
x'k zal JuIlie van alles tonen""" zègt Petris - komst maar mee!"
Nu ja.. en reqenworn rloopt niet ro ,rlrg, maar kijk wat Oi.e
Petuus a11emaa1 weet" " "Kleine gràssprietjes toont hij, pràchtig geelqroen"
,Da's dat 't b.nte wordt" zeqt ie. En een bosje sneeuwklokjes"
t^rat mooi" Petrus fluistert wat tegen ze en daar beginnen die
wi-tte bloèmpjes met hun kopje te knj.kken en te tingeïèn en
't ls wel 't allermooiste muziekje dat Bloem en Pim ooit gehoord
hebben "riEn hier hebben we dan de krokussen, krokussèn" zegt Petrus"
Daar staan pàarse bloemen tuEsen rt gras en oranje en witte"
,A11emàa1 familie vàn mekaars, mekaarsr' -rneet Petrus.
JrMaken ze ook muziek?I vraagt Pim"
'rNeen, ze zijn nogal zwi jgzaaÍn, maar ze gaan open a1s de zon
schijnt cn ze gaan toeals de wolken komen""
"WaE Jij allemaà1 weet!" zegt Bloempje verbaasd"
I'Dat is nog niet een a.llest - zegt PètEus fier - zie je die
dikke q!'oena knoppen"" daar .binnenin zitten ook bloemen klaar:
hyacintèn! en die ruiken J,ekkert
Maar nu moet ik echt werken, rk heb rt veels te druk' te druklr'
rrwat moet -ji j dan wel doen, doen?."" vraagt Pim.
l.Ik maet de bloemen en .de keverLjes vertellen dat het lente
r^rordt, en dè hamsters en de schi.dpaddens noet ik wëkk.en en
vergeet je beLofte niet!".. Geen regenwormen doodtrappen en
daag, tot laters, tot taterst'i
En dan verdwijnt Petrus in de àarde.
,Is me dèt urat! Een praatworm!
Piaar dank zij Petrus, zien PiIn en Bloem hoe mooi alles lvordt.
- Ja, hèt tingelen van de sneeuwklokjes horen ze en dààr, dààr
in de wilg bloeien de zilveren wilgenkatjes"

. Blocm en Plm willen eI Cansen, za blij zí)^ ze" -Pim gooit
zijn muts drie keer hoog in de lucht en hij roept"Hodra, hoerat
hoerà!"" 'rwat hoera, wie hoera?'r vraagt Jan Alleman die net
voorbijkomt" "rt wórdt fente, hoera: - zegt Pim - kljk zie je
daar dle bloemen, dat zijn. krokussen en dààr die liitte' dat ziin
sneeu!,rklokjes! En aIs,t nog méér lente wordt hoél1en we gèen muts
meer op Ee zctten: "
!'ta,aÈ .ik zie - zegt Jan À11eman - dat is een I,eIijke vieze warmr'
en hij wil a1 trappen maar Bloem en Pim hebben 't nef op tijd
gèzien en allebei roepen ze: iiNe€n, neen, 't is Petrus!"
[zijn jullie getikt - lacht Jan ÀIleman - een worm is een worm
is een worm" en se. heft hij zijn voet op"
En dan hebben Bloem en Pim eens alles piekfijn aan Jan uitgelegd'
over wat de regenwormen allemaal doen en over dat 't nu lente
word t.
En dat vertetlen Bloem cn Pim ook àèn julIlc: houdt veel van è1]e
dieren en van aIle bloemèn en wees blij!
De winter ls voorbij en de lente kamt nu gauw!.

. 
En.. " Petrus is er al"

K.R"
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g§!]jTEBEBfllflI'
- oe leerlingen van de derde graad van de vrije

kerke en van de Gemeenteschool van Zuienkèrke
School te Meet-
vó1qden een

cursus I'RED EEN LCVEN".
Doo. uan bevoegd instructeur van Ce "spoedgevallendi( ';t ven

het A"z. St"-Jàn" leerden de kinderen hoe ze doeltreffend
eerste hulp bi j ongevà1Ien kurnen bieden'

- lnIhet Jaar.van àèt Kind" §te11en v/i j tot onze spijt vàst dat
. de Kerkfabriek van floutave weigert enkele tientaltën vierkante

,àt". gi"na ter beschikking te stelten voor ce aanleg van een

speelplein"

- onder vele scholen werd de zuienkerkse GemeenteschooL uitver-
k;;;; .. op 26 april het bezoek te ontvangen van de Mobiele
i.íà.r;.i..i: van ilet Kind"" Deze naniddag'wordt ingericht ddor

iàt-ni,-ri"t".i" van Nationalè opvoeding en Nederlan'lse cultuur'
íà-f-tains berust bij een viertal BLoso-mo ni toren "



Net als voríg jaar zal de rrlrerkqroep Zuienkerke'r dit jaar ureer een
bloEmenverkoEp orqaniserenr .De voornaamste aanleidinq tot hEt her:ha-
1en van deze aktie is r?nErzijds het overrompÈlende succes van vorlE
.jaar'en anderzijds omdat een bloern Èns Ieuen tRCh veef aanqenaÍner
naak L.

Llit Ce vorige verkoop hebtlen uie ook Icssen qeleerd. Door de qrote
belangstelling die er uras, raakten .q.e.I{i a+!e.f dp ons tijds6hema,
u..raa!door sommigen LlcIlicht niet bediend Lrerden. Daarom zuIIen Lre dit
jaar op de 4 deelgemirenten qelijl<tijdiq verkopen.

Dc L- kooF qrsLl.ld. Ela.1tcn zij': - g c Lronc qëI.ani ums
haÍiqqÉianl ums
kleinjrE planten
lobe1ia, tagetes,

Tivens -.a.1 er ook illlÉqrond voof_1a.roen zijn in zdkKCl vdn 25 <g. en
er z uf1Èn ook b l oEm5akkcn tc <oop zijn.

Eij het ÉEhrijv:n vdn dit berichtj. zij rle prijzen nog niet bekend,
deze zull-F t:rug aar ur Iagc <r-1 zijn.

D.

Dp

verl<oopaktie gaat d.or oF zaterdag 12 nei 19'79
te HDutave: aan hct kerk rtf tlqÈnover Demeulemeeste!
te lvlz!tkcrkE: aan de vrcL:qere sc;rooI in de 0udc PlolenLreg
tu Nieuurmunster: óp rat oarkeertgrrcln aan het kerkhof
tÈ ZuicnkcrkE i op hÈt FarkcertcrrEin aEn de pasiorie

dczc 4 plaatsi:n qelijktijdiq van 10 tot 12 uun.

als petunia,
b egonia Enz.

L.D.

B0ND GEPENSl0NEERDEN ZUIE \l(EÈlíE
;1!'il

0p dinsdag 1B april l<uarn de paà_sk1ok in ons lckaal uraar iEder.-en een
Dakje koffie mee naar huis kree!.0F llocdertjesdag L,ord.n a1lE moe-
ders bcdacht mct cEn vcrÉ l<oekebrood, dE ziikeF krij!cn hun qeschenk
thui 5 LczorBd.
lljij zullen oF zandag 29 april ons niEU,i vaanÉc1 urijden in de Hoogmig
van 10 h. Hel nieuurc vaandel, dat qedraqen L,rardt door ons beÉtuurs-
lid Van UVeÈ Micha], urordt q:ulijd door !nze proost E.H. CoevoEt.
Dit jaér zijn cr 2lrdcn die 80 jaèr en 2Iéden diE 90 ja€r L,rorden.
Deze leden urorden hedachL mót een roooi !cschenk.

' lt ar ia Snouu,atrt -

Eind. qoEd,
heelt turee

af1e5 goed. Daarom is qen u,orst bijzonder go€d, uJant die
cindën.

Vroeger maaktcn grootvadcr en grilCtmoedEr helÉ daqen ruziE. Nu zijn
ze alle turee stokkÉrdEof geLrordenr Ze horcn elkaar niet mcer en zo
vers taan ze efkaar vÉÈ1 bètex,
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3e GMLBOLDERSKAMPIOENSCHAP "TBSS-EE*SCB.IE qEEq.ETIEENT-E!:

14"5oo fr prijzèn = talrijke truien -trofëeèn en aande-okons
4.ooo fr geschèrken door het gemeentebestuur komt integraal

te goede aar de ztlienkerkso ploegen.
lnlegr 15o fr voor de plo'og vè1 3 persor.c.1.

1977'. L0! ploegen van 3 personen"
'!978. 142 ploegen van 3 personén"
1979r Nu a1 165 ploesen want iedere deelnemeL-deelneemster

ontvangt een prachtig aandenkèn (tegeltje) :

+ Weqens de talrljke inschrijvingen vragen de inrichters àan de
Ízuienkerkse ploegenrr rekening te houden met de vrijgebLeven
tijdstiipen"

Vrijdaq 27 april: 19 u -19u10 -19u2o -1ou3o - 19u4o -2ou1o -
2cu2o -2ou3o - 2ou4o - 2ou5o"

zaterdag 28 april: 13u - 13u1o -13u2o -13u3o -13u4o -13u5o
2ar1o -2au2o - 2Ou3C -2ou4o -2ou5o-21u2o"

zondag 29 april: 8u1ó - 8u20 -Bu3o -11u40 -11u5o -131r tot 14u4o.
'Vóor de juiste regeling gelieve U in verbinding te stellen met
VERSCHEURE CARLOS , Nieuwe steenweg 75 , zuienkerke

TEL" A50 / 41 2A 97
tDe Derde leeftijd Zuienkerke bolt op dinsdag 14 april te 16u3o"

'1,{e vragen tevens aan de jeugd(tot13':) te bol1en op woensdag-
namiddag 25 apr11 te 14 u.
Inleg 20 frl5oO fr gratis + a1le inleggelC + tèlriike natura-

prijzen en voor iedere deelner.er en deelneemcter een prachtig
aande nke n ( tegel tje )

*De defenitieve uurregeling verschijnt in heb Brugsch Handelsblad
van 27 april "

rl{e verwachten een sportieve en s:-\annende strijd onder aIle
ploeqen' Da inrichters: Po ]d erbo 1d ers

Voorzitter

Goethals Gilbert

Secretaris

Verscheure C ar los

sergeant: Soldaat, 't is oorlog, ge staaL Jegenove!' een vijand
en uw geweer wil niet afgaan" Wat zoudt ge doen?

Soldaat: zelf afqaan, serqeantl

-Ge zijt nu getrouwd, zel de pastoor tegen Pierr ge moogt ze nu
kussen"

-En gij de mijne, zei Pier"
De mirr'.ster droomcle dat hij een parlementsvergadering bijwoonde'
Hj- j kwom wakker en het was u7aar.



Enkele bedenkinsen oye_r.-!,et_.19yen.i! eq om d,g._!1i 1_9 " (Vervolg)

De wilg is een sterke, snel gr:,]inde boom"Bij een sterke snoei
of afknott.ing krljgt een wilg a1s het rrarè een extra-prikkel
toL snel le 9roci.
Het nut voor Ce mens is in de loop der tijden wel enigszins
verand crd i
1" Vroeger hielpen de bornen het overtollige water kwijtraken.

Hoe sneller een boom groeit, hoe meer stofferi iiij uit de
bodem Ínoèt opnemen en hoe meer water hij verdampt. Ëen
grote boom volop in blad verdampt meer dan -1OO liter water
per dag" Nu ?ijn de bomen grotendeels verdwenen uit'ons
Iàndschèp door de kunsEmatige waterhuishouding via dijke.,kanalen, pompen en d rai neerbui ze n

2" Bomen vormden vroeger vaak omheiningen, waar ze tevens een
beschutting vormden voor dieren en gewassen". N.u ziin ze
vervangen door voorbehèndelde of betonnen weldepatén.

3" Gedroogde takkebossen dienden vooeger voor het aanmaken van
het, vuur en a1s brandhout voor de.broodoven" Nu is gas en
stookolie in de plaats gekomen"

Door het feit dat de mens "zeer \^reinig ti jd', heeft en bovendien
het snoeihout geen nut of waarde meer heeft, lrorden de bomèn
en iiè knotx"rilgen 1n het bijzonder door cle boer verwaarloosd"
Nochtans blljven d_e,bomen zeer bgIàngrijk als ,,windschermr,' bljzonderli.jk in een vlak en kèÀi lan.tschèp zoals onze polders"
Het is we1 zo dat een paar meter onder de boom de boer
rendementsverlies lijdh; maar \eLe meters van de boom krijgt
hij èchter een rendementsverhoging. l,Vetenschappelijk gèfundeerde
proeven toonden'volocnde rÉ'ndene.ttsverhogi n9 èèn over eé.
maximumafstand van 35 X hooqte vàn de boom:
grassen èrI klaver; 2ti %
aardappelen; 16 %
biecen i )3 :
graanqe!{assen: zaden: 11 à 20 %

§tro: 10 à 33 %
luzerne-hooi: 85 à 94 ""
Laat ons als conclusie vooropstellen en de wens uitdrukken dat het
gemeentebestuur zich verder blijft inspannen om de natuurverwoésters
te beknottcn in hun rnilieudodendè praktijken en dat ze zich blijven
inspànnen om van onze dorpskernen groene oorden te maken, tot spi,jt
van wi. hc L bc ni jd t.

1e qg 1o p--r s
hoob 1àten varen"

u

Opschriften:
Boven kleine Vr'C": StaanpLaats voor
Boven grote VJC " : Hier kunt ge uw

Sluit aan bij ónze nieurne wandelcfub" Onze leuze: ,,Wij zullen nimmer
verg aan I "



L]ANDELTOCHT DOOR DE I4EETIíERHSE MOEREN

0p zondag I april '19?9 mochten ure 960 uandelaars beqroeten dle deel-
namen aan onze voettocht. Gemeentereadslid Henri f,uVpers ontving de
pri js voor de groots te gxoep.
GrBepen met Í0eEr dan 15 deelncmers die een aandenken ontvinqen:
1. Cuypers '100 deElnemerg
2. Strangedrífters 65 dÈelnemers
3. DesEhoo-Imeester 62 deelnemers
4. R.Í'4.S. De Haan 54 dEelnemers
5. Davids§onos Dudzele 5J dEel.emerÉ
6. Beernen 52 oeLlnemcrs
?. qlcLrterschool Ho,rrÈvc j0 dcelneners
8. G enandi kap tcn 0lark cnb ergJ 24 deLlnpmprs
9. Lagcri S c h o o I ' I! e e L k e r k e 22 dLcl ncmers
í0. Charlesvricnden 19 deelnemers
11. Hermitaqetrappers'16 deelnemcÍs
12. A.C.J. l5 dpelaerr re
1J. GcmeentesEhool Zuienkerke 15 deelnemers
'14. RiebEEk 0udenburq 15 dEelnemers

Champagne René BINI 0GER ( Frankrijk)
tefpfoon O5A/ 41t+961 aÍ O5A/31Ae91
Rechtstreekse invoer Blanc de BIancs, Brut, Sec, deÍri-sec en
Eotcau cnampLnoi s,

- ZorË om kinderen: oppaÈl l,tathalie BoLtte, l.leEtkerkestraÈt, 1g te
Zuienkerke, tElEloon 414170: voor uul avondje uit.

- VEo! ur,l kindEroppas tijdens de r,rerkuren: 14evrouLr Dhristiane Moens
0ostende Steenureq, 6 te BB02 Iqcetkerke,

- Een moderne ABB hrandverzek?ring: bevitiliqt uL,J bezit blj brand
- Een geFaste ABB o n g e v a I 1 e n v È r z e k e r i n q :

- voor uul bedrijf en Frivé teven
- voor uLl bromfiets, auto, kamion, bus, t!aktor enz.
- vOo! Utrl perSOneel
- voor ll zelf

- EÉo degelijke ABB uetsve!zeke!inq
beschermt uu Fersoneel

- Een be tere ABB levensverzekering
- zDrqt voor uul qezin over de dood heen

- Eeo qocdkope ABE leninq
- voEr de Éankoop van uLj bouuBrond
- voEr hat bouuJen of aankEFen van. uuj utoning

lJu adres I ANï00N VAN V00REN - STR0B
EathiIleueg,6l
8223 STALHTLLE - JABBEI,(E

o5B/ A12361



. MEETKERKE ONDER DE REGERING VAN }.4ARIA THERESÍ4"

' om u een gedacht te geven van de prochie fleetkerke in 1748
volgl hierna. eèn .opsomming van de ini{oners met hun beroepen,

.en voor de landbguwers of gebruikèrs me! de oppèrvlakte
grond door hen gebruik t.
De eerste kategorie, vermeld in de volkstellLng van genoemd
j aar waren:
- de gebrulkers:

*Michiel Jacxséns met echtgenote, 5 mihderjariqe kinderen,
een peirdeknecht en een 2de knecht -_gebruikte 46 gemètè,
2llnen en 58 roede n.

*Jan de Weirt gebruikte 1O3 geméte en driè domestiques.
'Jan Neve: 23 gmete en 2 domesticken :

.Pieter Jacxsens: 67 qmete en 2 dienstboden.
*Pieter Maertens: 65 gemete, 2 eigen kj.nders, 3 klnders val,1
zijn zuster en drie domistlcques"

*MichieI Van Rentergem gebruiktè 91 ge6etè
*Dè weduwe van Jan Morthier gebruikte 25gemeter ze beschikte ,

over een peirdèknecht en Fracóise De Rynck was er meysen.
Domin Mermu\!:: 72 gemetè;Pylips De Vos: 60 gemète; Jan Bruneel
ook 60 gemete;deze laatste hadt a1s domisticken: een peirde-
knecht, een dryver en een kindt van den disch

*Jan Vincioen gebruikte 55 gemete, Lenae!t Marote: 78 gemete
en Jacob speybróuck: BB qemete"

*Pieter Scherpenseel gebruikte 34 gemeté en was voordlen
§L'rdper c

*Jan varl Bel1e: 30 gèmete - 4 kleine kj.ndersr Pulips Steene
was er peirdeknecht en Jeènne Henneco: dienstmeysen.

+Jo Geersens gebruikte 10 gemete en werkte als buytenslulJs-
meester bij de waeterinqe en hÍj brauwde soms.

rDe Heer Pastor van dese pröchi:e was een Can. reguller van
d'abdiè Van Eeckhoutte '

+De coster en winkelier was Jan À11ewaert.
*Sebast Lèe'n Waetermeulèn wès írolenaere.
rlouwes Denys vras peirdesmit mèÈ een kind van 4 jaar en Thomaes
was zijn' knecht"

*Carel Brocket was jongheman en waegemaeckèr met 3_-qemete in
gebruik en vijf kinderen"

*Jan Van Dickel-è hiel! eèn hei!.berge en uerkt voor de ge-
bruiker s "

-Een volgende groep vermeld in dit bevolkingsboèk warèn de' - "haerebeyers, werckende daegelicx voor de ghebruj-ckers
vàn de ProchÍe:

+FralsDe. Jongè, hèèít een hoeyenièrshof.
*Francois Craeye-Pieter Reynaert gèbruikte ook een line en
28 roeden*Pieter i^iittinck: 5 gemete en Jan De Jaeger: 4 gemete

+Thomaes Geldhof : 2 gemete



.Carel .Baes en Mèeximiliaeh Cariebrouck gebruikten de moere.

.Lenaert_ B,o_o ne-._ qebflr i \.!e q*ell l.iler. en -Joos Blanckei 2 gemete
'Jeremias Jaeckers bediende den cleenen waetermolen en Gilles
Dhondt bediende den grooten waetermoleno

*Pieter Gauwefoose gebruikte 11 gemete en verzogde een kind
van de disch van St" pieters; Lenaert Rlcxman, Pieter Geldhof
Jan de Volgere, Martinus van Dooren, Jacob Wijbauw, Michiel
Stórme, Judocus Madouw, Frans Van Borme, Christoffel Meuis
en Jacob Coucke, . . .

Deze telling ríerd opgenomen op 28 en 29 februari 7748 doar
Mlchiel .Jacxsens, hoofdman (burgemeester) vàn ,t voornomde
Meetkertke"
À1s kunt U zich mectkerke indenken zoals het was over 23O jàar.
Eeà volqende nd' I een andere PROCHIE"
Of WIENS FAMILIE 14OOíJT ER REEDS HET LANGS OP EEN VAN DE
D EE LG EME ENÏEN?
of wetkè inwoners zíjn log afstammelingen van nDUITSE SCHÀPERSI
Wje hell t cr o.ls èàn gegever.s????

G"J"L.

lle4eremerk te bloedcievers

9!!ys!s9!_9e!_9r89!!9iii!!9t99gip!9ts-yq9r_19_pl99qstI!s!
1.
2"

4"
5.".
6"

9!!relsgt_i9_!r9t:etlsgps!:1re_y99r_?l_9l9sgetl!9!:
1" Dnr" Ddeneki.,]t Ui 11y, paroriesrraèL 7, HouLàve
2" Mevr" Swaenepoel Viviane, KonÍnginnelaan 92, Blankenberge

9!!ys!9!_qs_sr!e!!etti!!erq:tsgcillg_yel_gc_!l9e9e9y9!_re!
!19!29.. !e!!.ken vocr 40 bloe.tgj-fLen"
Dhr" Lonnevil]e Hi1ty, Bruggesteenweg 648, Dudzele"

9!!yglg!_!9!_etL:!!9lU!!9fgf !gge:lle_y9!-de-broédsevers mer

Zl]yg!g! kenteken voor 60 b1oèdqiften"
.1" Pht" Bossièr Raymond, Nieuwe Steenweg 2?, Zr'ienkerke
2" Dhr" Lin6Kens René, I,Jieuwe Steenweg 69 Zuienkerke3" E-2. Maddens Maria, Nleuv/e Steenweg 96, Zuienkerke
4" Dhr. Van Dycke Leopo]d, Groenestrait 1ó, zuienberke

-Bgrsi5!9!-s9_199!!l119r:t:_yt!_g:_t9sr_9!_9!ryel99! een aand enke n.

_Mevr" Backers - Detoof Cècile, Nieuwmunsterstraèt grHoutave
Dhr" Her,.nan Jacques, MalesteenveE 438 St"Kruis
Dhr. Strubbe I\'iarcel , tslankenbergse Dijk 89, Blankenberge
Dhr. Vàn Den Broucke Raynrord, Gerststraat 114, Oostende
Mevr. Vandoorne Ju1ia, Nieuwe steenweg 4, zuienkerke
Mevr" Dtorme - Wyfels Andrea, Oosternieuwweq 14, Houtave

Dhr" Mj.chel Van Oyen, t1evr" Louwagie Celestine, Mevr
Debert Juliana, Mevr" Defevere - WiIIem I\4argaretha, " r/rillem-

Dhr.
Lambrecht Osc ar "



il ltrL06I SCii TUINIEIIEN

MoqeliJks zullen er onder de fpze!s van dit artikel somnigen zijn
die. zu1len zeqgen: 'rLJat een zeverl i anddren zu1len misschlen zeggen:
"Einde1ilk", en nEg anderen zu11en zich rnisschien afvragen Lrat dat
nu ueer flaq zijn en LJaarom.

Biol,oqisch tuinieren is eÈn Enderdeel van de reeds jaren bestudeerde
en bEpxoefde biologische landbouu, Eioloqische l"and:-eE tuinbou{,r
zijn immers niets nieuL,rs. Reeds sedeI,t mensen heuqnis beLrerken naqE-
noeq a1le volkeren de qrond op e.sn inaFieÍ' die de biologisEhe teelt
tot E!ondslag heeft qediÉnd. Immers, qelijl<tijdiq met de opkomst van
de scheik undi qe me.ststoffen en lateÍ met de sVnthetische bÈstrij-
dinqsmiddelen riepen qeleerden op de bodem nÍet te vergiftigen met
aan de natuBr vreemde stoffen doch veeleer haEr tÉ bestudexen en te
zien hoe de natu.ur zich zelf in stand hoLrdt. De natuur is toch in
staa t qeblek en ?ichzelf te handhaven en .m zonder de vernlelende
tusssnkomsten van de mens de bodem €ezond te houden.
Bio.logische tuin- en IandboLlur iE ook niet een modeqril voor zbge-
neamde rr A 1 t e r n a t i e v e I j. B q e n " , Je moet beslist fliet !aa! doen om een
biologische teelt te doen. llit ondervinding l<an ik ook zegqen dat de
opbrÉngst van biologische teelt TUim evengoed is als van de offj.cie-
le of scheikundlQe landbouLr. In de vier jaren die ik in Z.uienkerke
biologisch kLreEk had ik opbrengsten die nuim tlevrediqend Lraren zon-
der noemensLraardigE problemen te hebben mEt ziekten oF ongedierte.

Er zijn brave zielen die denken dat het
scheik undi ge p roduk ten te strcoien dle
dere dodFn. HEt is iuis t dat Eèk ter iÉF
urqardeli.ik is voor hEt voFr de planten
dende stoffen ln de aarde.. Door gteeds
ïinderrrkrijqe-".

niet oaat zonder kuistj.q'
hel eer. goeà doPn en het an-
levcF'in dc booem dat verant-
DDaFE n5aar mdk e. vdn de voe-
meer te U g e vEnrr zaf men steÉds

Ui11en ule in de toekÉmst nEq voldoende qeulassen kunnen kureken dan
zal er toah iets Íroeten veranderen in de huidiqe tEestand van verqÍf
st!_Éoien en oFeten. Ik mEen dat een artikel in r,Landbouuleventr enige
tijd geleden genoeq voor zichzelf sFtrak.

Ív1aa! laten ule er niet te veel r,Joorden tand verkopen, maar meteen be-
ginnen met het hoe - r,rat - en lraarom vait de biElogische teeltuijze.
llet is de bedoeling dE ariikelenreeks in te delen in d.ie hÉofdstuk-
ken n1. I/ De Eodem Í1,/ De BemestinE en IIIl De Tee1t.

I,/ Dt BO DE I.4.

0m in de blologisEhe teeft te slaqen mset men goed ueten urat men
dEet. Daarom is. het van belanq te uteten hoe de bodem ontstond en hoe
ze nu samengesteld is orTr te ueten hoe ule de tloden kunnen ,,he1pen,r.
De p1.ant moet zich inmers niet voeden ]]rEt ulat de mens haar qeeft,
maa! urel met uat de bodem haa! qceft. A1leen de bodem kàn de voeden-
de s toffen die zich er in h evinden zo omze t ten dat de voo! de planten
oFneEmbaa! zijn Ín epn bioloqisEir evenLricht. Uij kunnen dus alleen
maa! de bodem voedcF en niet dp plant rechtstreeks anders verstoren
ure hEt natuurli.jk evenLricht cn hÉt bakterioloqisÈh leven in de bodem
urtst uiteindelljk de plant schèadt aan uleerstEndsvermogen teqen ziekl
ten en paradieten en aan voedingsuaardc.

De bodem oorspronkelijk rots verLlreerde dEor inurerkinq van het klimaat
beginnende plantengrDei en natuurverschijnseIen als vulkanisEhe uit-
barstiflgen, EardbeviFgen en overstrDminqÉn. A1 deze elementen Samen
vÉrmdEn een teeltlaag of bouurlaaq. Deze teeltfaaq kan in die drie
laqen of zones Énderver.leeld LrordEn naarqelang van het bakteriolo-
gisch 1e ven dat er i.n be6taat.



a/ de tiovenste laag (1 t0 cm dik) bevat lraktEri'Én die lucht nodiB heir-
ben om te leven, clezo genBamde aërEbe bakteriëfi. Deze bakteriën zorqen
e!voor dat alles uat oF de bodem kamt vertEerd en ontbonden Lrrordt. De-
zE ontbinding van orqanisch matEriaal qebeurd op een zodaniqe urijze
dat de voedende bestanddelen die er uit vrijkomen kunnen éfgezonderd
urorden door de bakteriën die dieper Ieven. De bakteriën die in de eer-
ste Iaag leven hebben luEht en vocht nEdiq, zoniet sterven ze af.

b/ de tueedE Iaaq van 110 cm tot 125 cm bevat bakteriën die in feite
de allesetexs van de schepFj.ng zijn. lrat in de bovenEte laaq ontbon-
den LJerd, uoxdt hier omgezet in stoffen die a1 of niet in kontakt met
uater opneembaar zijn door de Lrortels van de pIant. De bakteriUn en
mikrolirqanismen in deze laaq hefiben qeEn luDht nodiq, integendeel, bij
kontakt mct de lucht urordt hun Lrerking gestoord en sterven ze af. Zii
vormEn de stoffan diÉ zic,h in de derde laag tlevinden,

c/ dE derde laEq vanaf i 25 cm is een laaq uraar alferhande mikroörqa-
nismen in leven die eveneens geelr lLrcht nodiq hebbeí of verdragen. In
deze laaq ulorden allerhandE stoflfen omgezet diÉ voor de plant nog.niet
opneembaar uJÉ!en Ín stoffen die hier door d.Í? LJortels nu uJeI kunnen op-
qehaald Lrorden als ijzer, stikstof en een hele reekÉ mineralen en spo-
reëIcmen!en.
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Als je nu ziet hoe dÈ bodÉm samenoEsteld is zal jé automatisch besef-
fen Lrraarom men in de bitrIoqischÉ teelt zo frl teger pioeqen en sFitt.n
is. Ploegen en spitten keert -immers de IagEn om zodat da bakteriën die
gecn lucht nodiql hebben bovenaan ko;nen te liqqen En afsterven terurijl
de baktEriën die ulel lLlcht nodig hebben Iekker afqesloten raken van de
I u.cht En ook de I aàn ui t zj jn,
Nu zullen zeker veÍr1 mensen dEnkEn hoe je hier dan di€ zuare klei zult
klein krijqen in het voorjaar afs deze voor de Ljinter niet grof gespit
urerd en kon uitvriezEn. In sEmmige qEVallen moet je kiezen voor het
l<lÉinste kLiaaC cn dar kan spitten uiel ÈnkeLe jarÈn noodzakelijk zijn,
i,raar oEk dat qeeft niet altijd het qeurEnstc lresultaat. Ik heb dit aan
de lijve ondervanden, Het 2o jaèr dat ik hier bioloqisch zou kurEkeF,
besloot ik v o o r z i c h i i g h € i d s h a I v e toch maar te spi tten. Ik hEb tLr?e
voIJe daqen qespit. Het hEeft er sp gevroren, dus alles zou naar urEns
verlopen. lJEes qerust, hpt is de Iaatste keer rlat ik qegFit heb. Hetonkruid zat:20 cm diep en bij het beuerken ir het v;tgende vootjaar
kuam er veel kruid terug boven dat LreElderiq heqon te qroeien, maar
dat uras uiteindelijk mijn. bedoeling niet íleLreest. A1 bij aI taq deqrond dan nog niet zo fl jn verl<ruimeId.

Denk nu echter niet dat ik urll beureren dat de qrond niet moEt beuerkt
LJErden. Dat zeker niet, maar ze rnaq niet omqekeErd uorden. De ulintefqa mijl spitrkqFlooL lreD ik de gronÉ di,p oÉengetrokken mLL cen spit-
vork ( tDt I l0 cÍr). Geuroon de vork in de aarde-duUen en de steel neer
d!ukken zodet de aardkluit opqetild urordt en dan tEruo Laten neerzak-kcn. Diu urinler vroor t,Ljt DCk Er 1pt vLIg.-c voorjaar taq de qrord
z.Lr kruiÍrÉliq cn oiFp -oE.

L"D.



l!

L,

\1 l

Voor a1le kinderen van Groot Zuienkerke
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Dit mooi,'klndertoneel gaat door te Nieuwmunstert

biJ mooi weer in de vrije school,

bij slècht wèer in de gemeentezaal"

I nkom: 20 fr.

LACHERTJE§

Ik lust geen varkensvlees, zei de jongen knorrig"
De schoonmaak is achter de rug, zei moeder ópgeruimd"
Ik ben kletsnat, zei hij droog"

\ ..' \,t

.--.------

Ik ra,i.1 dat hondje niet, zei het meisje kattig".

Tante Rache 1

van wordt zal
neemt pil len om

ze er vet mee

te vermaqerèn,
zijo"

maar als ze er dan ziek



Op zaterdagavond 30 juni. en zondag 1 iuli:

Jàarlijkse F A N C Y - F A I R

van de vrije school te Nieuwmunster.

Het feest staat volledig in het teken van het I'JAAR VAN HET

ontspannlng voor jong en oud!

Opbrengst ten voordele van de school en van Zuster Blandardie

op 4 juli naar Azi'é vèrtrekt om uw bijdrage te overhandigen

aèn de minstbedeelden van dczc werelo"

BERTCHTEN

a Aan de landboulrers."."."""
in het bezit van een door de werkgroep geleverde eiken
benèming. Vergeet niet van uw bord met ."n ho,]t.reredef inqs-
produkt in te smere n.

KI NDN

* Naast het speelplein te zuienkerke werd ten bate van de

scholen en met medewerking ven BLoSo een fit-o-meter piste
ingericht" ln Ce eers!e p1?àts voor de leerlirgen nà!uurlijk
maar ook voor de ouders bijvoorbeeld die tijdens de rnekelijbse

uitstap gerust een k1èin stukie kunnen turnen.

" De Zuií-erkse bekende bunstschilder, de Heer M" Debaille
heeft in de Rljksmiddelbare school te De Haan een rét'fote etlève
gehouCen van zijn $/erken.

Ook het werk dat dc hecr Debaille èan het geneentebestuur

schonk maèkte deel uit van de tentoonstelling"



DAMES... wllt U uw man nog meeÍ behagen

Nièuwe Sleenweg 38

8372 ZUIENKERKE

Coiffozn -.4nnie.
ZORGT VOOR EEN SIERLIJK KAPSEL

Emie! Van
en zoon

Renterghem

Nieuwe Steenweg 70, 8372 Zuienkerke

Tel. (050) 41 17 19Tel. (050) 41 35 88

PABFUMERIE - GESCHENKARTIKELEN
RIJW|ELEN EN TOEBEHOORTEN

ALLE LOOD. EN ZINKWERKENp.v.b.a. Corn. VAN LOOCKE | -
_ SANITAIR- EN KEUKENINSTALLATIES

Baron Ruzettelaan 172 _ VERDELER VAN SHELLGAS IN FLESSET'I
8i120 BRUGGE 4 . Tel, (050)357070

_ GASTANKS . VERWARMING MET GAS

Petroleum Produkten | - ..r,,r*,"cHE rNsraLLArEs

VRAAG oNzE GASoL|E,,LAAG zwavEL' I _ xutsxouDToEsTELLEN
ZUIVEH EN ZUINIG

ffinntrrrtsrNrcns
ALLE GELDZAKEN VOOR GEZIN EN BEROEP

_ SPAARBOEKJES

- BOUWSPABEN: VOORDELIG KBEDIET

- TERUIJNBELEGGINGEN : OP NAAI,I OF AAN TOONDER

- GIRO-REKENINGEN : EUROCHEQUES - EUROCHEQUEKMRT - AUTOI\,iATISCHE BETALTNGEN -
AUTOI.4ATISCHE LOONOVERSCHRIJVINGEN - ENZ.

- KREDIETEN: LANDBOUW - BEROEP - HUISVESTINGSKREDIET - AFBETALINGSKREDTET
_ INSCHBIJVING OPENBARE UITGIFTEN
_ NATIONALE LOTEBIJ

BIJ RAIFFEISENKAS SPAREN - GOEDKOOP KREDIET VERGAREI{ I

Mevr. Denise De Cuyper-Vermeire
KERKSTRAAT 422, 8370 UiIKeTKe.BLANKENBERGE

NIEUWE STEENWEG 47, 8372 ZUIENKERKE - TeI. 41 4,182

Dhr Gerard Laukens-Bode
BRUGSE STEENWEG 29, 8224 HOUTAVE - fel 412292

Dhr Herman Clarysse
AKADEiTIESTRMï 11-í3, 8000 BRUGGE - Tel. 337099



Koeltechniek

A. Wybo - Linskens
OFFICIEEL PÀCKO, FULLWOOD SEFVICE

* FRIGO'S

* DIEPVRIES

* ALGEMENEELECTRICITEIT

* sat{tTÀtR

* EIGEN HERSTELDIENST

HeÉlelling van melkkoellanks van allë merken

Fonteyne Gerard
Erkend verdeler B.P.

ALLE PETROLEUMPRODUKÏEN
OLIËN EN VEÏTEN
MAZOUÍTANKS

Julius en Maurits
Sabbeslraat 11

8000 Brugge

Tel. (050) 33 60 46

OOK TE BESTELLEN BU:

Nieuwe Steenweg 91 | Van de Ryse Prudent
8372 Zuienkerke
Telefoon (050) 413301

Nieuwe Sleenweg 38
8372 Zuienkerke

Gilbert Goethals-
Geleleens
Beenhouwer

Alle bouwwerken

ook karweien

Eén adres:

Specialiteit in worstsoorten I GUStaaf
Demeulemeester

Nieuwe Steenweg 60
8372 Zuienkerke I Westernieuwweg 16

rer. (oso) 4í 134í | 8224 Zuienkerke (Houtave)



N.V. VAN HYFTE'S

VH
Tegels voor vloer en wand
Voltapijt
Eiken binnendeuren
Parket
Haarden

Alle3 aan groothandelsprus

40 gespeclallse€Íde vaklul staan ter uwer be§chikklng

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

Benzlne - Diesel - FINA -'Bii aankoop Yan 25 I een geschenk ol zegels

Boulique gadgels, laalste nieuwlgheden; zeeÍ voordelige priis

Plaatwerk - pistoolschildering - GÍatis bestek

Mechanlek - Tweedehandswagens - ln verlrouwen
Depannage OOK OP ZONOAG - Tel. (050) 31 66 í3
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FÍrI-RAD OPROGRAilIlllA'S

EPROORA[l]IlA'STELEVIS

Een genereus luisteÍ- en ki,kpakkel

om het maximum te halen

ult uw radio- en lelevisieloestel

TEV EWEST scheepsdalelaan 56 - 8oo0 Brusse - rel. (o5o) 33 07 71

Garage AUTOSTOP
Willy Rotsaert

Oostende Steenweg 74
8224 Houlave - Zuienkerke
TeleÍoon (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) 70 30 97
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