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HET POLDERKRANTJE

INFORMATIEBLAD OVEH

GROOT-ZUIENKERKE

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

Tweede iaargang



Als het om geld gaat:

o SPAARKAS-LEN|NGENr+)Pa,
n.v.-prlv.t .p..rk!. ope.richt i. 1903

- spaarboekjes

- kasbons en obligaties

- hypotheekleningen

- financieringen en
persoonlijke leningen

- girorekening met Eurocheques

- voorafbetaling belastingen

Uw agent:

Jos. De Merrisse
Alle verzekeringen

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



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

Boekhandel Jos. Maréchal
Mariastraat 10, SOOO BRUGGE
Tel. (O5o) 33 13 05 - (o5o) 33 OO 2s

Een aparte boekhandel in Vlaanderen

ROGER RABAEY
P,V.B.A, RORA - Tel. (o5O) 41 18 80
Blankenbergsesteenweg 65 8372 Zuienkerke

Fabrikant van houten en metalen speelgoed

JOKARY - VISNETTEN. WINDSCHERMEN - METAAL EN PLASÏIEK
SCHOPPEN . TOPPEN . RONDE EN VIERKANÏE HAMERS "
PAARDJESSPELEN . PIETJES AAKKEN . PIKKETTEN - OPWNDERS
GEWOON EN PLAT

Aan loonders van deze publicileit wordt gedurende het zomerseizoen van 15 iuni tot 15 september een
speciale ko.ting van 100/o toegestaan in ons bijhuis gelegen Zeedlik 89-90 le Blankenberge

N.B. Zijn uitgesloten van de 't0 0/o korting votgende aítiketen:
Sigaretlen - Postzegeb - poslkaaaten - Windschermen " Zonnebrand
olie €n crème - llatchbox auto èn toebehoren



CarantoS - Koffiebranderij

W. DUTHOO
Verkoop en onderhoud van
KOFFIEZETMACHINES

Verse koÍÍie en thé
voor Partikulier
Winkels
en Horecabedrijven

LeveÍanciën Lekkerbek

Onderwijsstraal 4,837Q Blankenberge Tel. (O5O) 41 16OB

Eén adÍ*:

Drukkerij - Boekbinderij
Kab4À1"^ "Sll4ONNe"

DORPWEG 13

8OO2 MEETKERKE

ÏelèÍoon : 3Í 61 66

* MODEBNE SNIT
+ PERMANENTE

Voor lond èn* WATEBGOLF . '
* BBUSHING

* KLEURING

Vandendriessche
P.V.B.A.

KARDINML MERCIERSTRAAÍ 15

SOOO BRUGGE
TeleÍoon (050) 33 28 37

KOOP UW KOLEN en MAZOUT B.P.

GRANEN - VEEVOEDENS . MESÏSÍOFFEN

BIJ

Van de Ryse Prudent

Nieuwe Steenweg 38 - 8372 ZUIENKERKE

Íel. (050) 41 35 88

STEEDS TOT UW DIENSÍ

Schoonheidsprodukten JADE

REUKWAREN

TOILETARTIKELEN



Eén jaar GRATIS VERZEKEBING voor d€ leden yanl

- V.T.B. - v.A.B. - oavidslonds - VeímeylenÍonds - V.O.S. - A.N.Z.

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

bii het aísluiten van een tienjarige polis in eén van de lakken:

- Brand

- Burgerlijke verantwoordelijkheid gezin

Persoonlijke verzekering
Persooóliike verzekering inzittenden auto

lnlichlingen bii onzë plaatseliike bemiddelaars oí rechlslreeks aan

l{.tI. De l,|oordstar Bn Boerhaave
dle cle zaak aan de bemiddelaar van uw keuze zal oyermaken.

- GENT: GroorBÍiltannrèraan 12t - Tet. (091)257515

- ANTWERPEN : Louiza-Mariald 2 - Tel. (031) 33 98 05

Dit is een wenk van haar kulturele siichting:v.z.w. NOORDSTARFONDS

Marcel
Demeu lemeester

Kerkhofstraat 19

8224 Zuienkerke-Ho utave

Tel. (050) 3't5827

Hubert
Bonte-Tilleman

verzekert U
degelijk en voordelig

Meetkerkestraat 14

8372 Zuienkerke

Tel. (0s0) 4í 28 06

Bemlddelaar Yoo, de Maat6chappil
,, DE NOORSTÀB EN BOERHAAVE N,V. "

Grond- en wegeniswerken

Alle vervoer

VeÍhuur van kraan en bulldozers

Containerverhuur



Sparen en Lenen

bij

FIGEBEL

Uw agentschap:

Mw Storme-Demeulemeester

KAPELLESTRAAT 12

8224 ZUIENKEBKE ( Houlave )
Tel. (050) 31 58 53

Tank
AVIA benzine
AAN VOORDELIGE PRIJZEN

EN KORTINGZEGELS

GRATIS WEGENKAART MET

KORTINGZEGELS

DIESEL _ 1 FR. DE LITER I

J.P. POLLET.VEBLINDEN

BLANKENBERGSESTEENWEG 98

8OOO BRUGGE

Koop hier ook
uw VERSE GBOENTEN
en FRUIT

.1

0Í
:^'I

Dancing

, KAREKIET'
Meetkerke

ZAAL VOOR HUWELIJKEN
EN FEESTEN

ZAAL EN MUZIEK GAAÏS

VOOR EEN GEZELLIG
SAMENZIJN

VOOR EEN AANGENAME
AVOND

IEDERE DAG OPEN VANAF 20 UUB

(d nsdaq gesloten )

ÍEL. (050) 31 83 55

Gheleyns-
Haegebaert

VOOR UW BLOEMEN
EN KRANSEN

IN VOLLE VERTBOUWEN

LID VAN FLEUROP

Weststraat 67
8370 Blankenberge

Tel. (050) 41 2014

OPEN HET GANSE JAAR



ED ITOR IA AL

L{aàrde 1ezer,

Dit 'rordt .:an het 1àatste pol "rkr-ntj- vèn 1979.
Een bo€isncl jaar n..t een ganse ;i<:èr i;-,i--à-ktiíiteiten,
gebracht c.ir verschi:! lende vere,riginqcil, .Jat ons in het
geheugen z;. blij\:-,r h.,19en zal h't jaar van de strengste
winter sedr.t 1962/1963, het jaar ian d,i slappe zomer en
het prach': r najÀè waar wij in .:-.ptember en oktobèr nog
anCerahalte '?anu e).tra zon en zomc_se tenperaturen bovènop
kreaJ rn..
onze dank ., rat uii .aar aIle rilrdeidcrk-èrr, die _ /eemaandelijks
geholpeí l'.ir],en het !..l.derkrantje lèstalte te ,/ln, naàr
dé verenj,r-igen die cns regelma:ig :nfo:'(ràtie gaven ovér hun
aktiviteit.r', na. .):t gemeenteLe'r';rjur -: naar de adverteer-
ders, zondÈ. nie r.,ii het flnaacrèe, nit],: kunnen rooien"
Wi- j hopen 1, ra. i98C .:,. dezelf.le s_,:un t.- liunnen rekenen,
teneinde -'i:\ onzc 1-Àn-<en een zo ,.,i::d rn( !e1i jke inf ormatie
te verscl. ar Ien.

De Redaktie"

Het PCLDJRh 3'NTJE 2e j aargang nr"6

" !íordt tw.::rlndelijks verspreici i11 alr:r lussen van de ge-
meente Z:ienkerk." (ca" 75C cxèr'r)1arèn)

' r,erantwoo"Celijr' uitgever: rrWerl ílroep zuienkerker,,
Kerkstrèi. 1'7, 4372 Zui enkÉ-':ke "" llet fiede\arking r'rll C;1eden van ae !r.:;.groep en de sport-
I ].J.

" publici'-.i.t: Huicr-t Bonte, Mee:l.jrkestraa}L L1" A372.
Zuie-l<erk " reke.in.l or" aBB/C-)..')32O/02
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KVLV ZUIENK;l?t E - voordr.cht ov.rr verzorging van
sieken en be9:leidinE va.r sterv rnden.
\o(1r allc '.:lgdurjc,e ziekc .-n.,,:handikapten van
.'root- Zui::nK()rke: ontSprir.iígsnèmidCàg ingericht
doo, Ziekenzc i, (CM) in :r. zustcrschoot te
Z,-ii.nk,.rkÉ:"

KVLV ZUÍENl.:ERKE - bèkdernc::straliír door Mevrou\,,
i.rii,dà V.n1ouckc in dc zusterschoof"
1L . " Sint:- k1 ..-as komt : 1r Zr)i..r-1,:erke voor de
ki l-]clcren i'. .1 de I edci- DI\t-.;.aV-ACii.- van Z!ienkerkè'en )1icuwírr:.:s ter "
2C h: Slnterl iaasfeeal- met cirticcen van .ie qooche-
1a:!' Marin., Le Zuiènkerke
i,l.: id . l: zat.rdag te :t.artkcrk._ voor de kinderen
\,1n d. li. n van Mc.tkeÍi:r en ii:.utave.'tih..' k,. -Lf - st v r 'y;V in ' r 9.r. ltchuis"

BERlCHT AAN ]E VEREi] 'C I L.JGEN

De reclaktic vàn h.': I pcl,,j.rkrantj: ac 1, op.1.ruw r:en ooroep tot
ale bestuuL..l...len vr:t., 1e verenigint.::t:_:i èktief zijn op
de gcmee.t:,. em tc r-:r .:ind van lit l.,ar r.un jarraktiviteit
voor 193O in tc cli- n.r,. AIdus l:1it i-d.r.r inr^/oner via hctpold.rrKranti, g..inf.,_.,,erd \,rorden .al rc:1.1: ?n zeilL in do
9emcente. ^,j::]:tc it richtj.:s, cn loss. ar.,;ikels ,,rorCen altijCgraag aan.,,nr 1i"d, ter -.:d.,i^tie, Kerksj,;.r..: i7, te Z!lienkerk.t"

NAÍIUi\AAL Lir li- ULtrÈ l/ rliRulELZIJ\j
UollcndLr c rs rlt3i l:s 'r,rr zLr:i,.1in
huis van Z!: -rnri:rk.j ,-.i rn 14 :n 'it

: in l.aer d!r!-r i|r
Lrr: I nirvrmla

hct qEmcentc-
r Èn 21 Ceccnh:r

Da ZuiLrnkcrk it irÍrnL ir latensiÈn:t : Llan i
jaErfiji<sc i r,r rari sti.v j Éi'in-,i )1r-L i.r hr r,
19'19 ot' 1l , fR. Di i.Lcr,irtie Lr h; t .idda
l.<aal. D1: s'l<.lstE"i .j!drë.jLn 125 fr rot]r
. 1i,i l.(. . I --n< .::, j' -r. -L .
DL inschrÍj\rin! l<an _.-tE:r.r ;liI hl:' .j.,

:,., lt mEdir dat Ce
i !p zttcr.jaÍl 1? nirvEmller
liiaal Fa:n oc:I in hct
ds IEden .ir 4!10 fr vF,,r

x i ..f in het lakaal.

SPREUTlE[.
A1l i:.rn rlE

Vriirn.l"1i.
irlichtirn
LJrt Lrij h
mocilijks

t h!-,.

jk
r1

rt
t.

al
.Í.

iln I c.j j- k3n u rrllj
, rI: cr,rckl; cid eF :-
1L z iil L:i!Ír.

fst " rCtn ur.il1.:n \r

. r!ch 3zen.
.iiid i;,il zijn dulj nqcndcr

:i:irn, verictcn Lri j het

NiEts is z r zicir[5a.]. ir s uat \i.:i , -i.j. n Lril (.r, Aafji:s)



Í"lEDEDELÍNG 1,ÀIJ DE HEEi sURGEI"]EEJT:I]

Dc ..er Burgameesttr G:rard De \ilieghere, dankt lanqs .leze
weg oprecht allen di, hem tijCens zijn operatie en tijdèns
zijn huldiqing op zondag 2 septemb:r 79'/9 een blijk van
genegenheiii ot sympatie gegeven hebben, in woord of in
gebaar "

GE}iEENTELIJKE S PORTCEI\JTRUM TE MEETKERI(E

Onlangs werd door het gemeentebestuL.lr het sportcentrum van
Íueetkerke pLcchtig !t€opend. Tijdens cle uitreiklng von de
trofecn aan de winnenclc- ploeC, diÈ c.n tornooi van de Sport-
raad bekroond.-., lre.3 Burgemeester Dc Vlieghere er 1n zijn
toespraak op dat het centrurn v3n I'ieetkerka ten dienste staat
van de Zuienkerksc jeugc! en van d.r lokale bevolking"
Het centru:: gro.rld. uit d€ gewezen gerieenteschool van Meet-
kerke, di.- in 1975 wcqens gcbrek a'.. lcerlingen zijn deur
moest sluitoo. Voordien rvas cr docl: het l1-'etkerkse Schepen_
college a1 ecn mini-voeti a1./e1d aangeleqCr waardoor het voor
de hàncl 1ag .'e verd..re sportieve.ritbouw van Ce gemeente
aldaar verd.:r te zÈtten.
Het bestaande voetbrltJ.intjc werd Yergroot en op de wettelijke
maten gebracht, enk.:Ie terreincn.:af.riheden vrerden met gras-
zoclen \,re.lgeL'erkt. In .je :uidrvest,Lijk hoek van het plein
kunnen de kicinsten l:.i'echt o!l ll:! sp.aIplein, waar enkele
cenvoudig:. speeltul'-j.., lverden gcÍante.rd in streekeigen
matëria1èn"
In de overd.,kte sp.,c1-alrats kvnamar, twee kleedkamers voor de
ploegen, een -sanitair llok l'.staerle uit ccn douche-comparti-
ment en eÈ:r_ tciletruiït.' Het qeÍreentaliJl. administratief
bur€ ar.r wer.l cnderge:rracht i. h,.t vro.:ger medisch lokaal,
terrri j1 naas: are grotc zaal een k.rrl{en wercl ingericht"
De grote 2..:\l zelf kan voor allorh.-1nde al(tiviteiten worden
gebruikt cr de Me.tk.,rkse d!-rde lecftijd n aakt gebruik van
het vroeg.:r k1às1ok.::- voor de ve(:rticndaagse ontspannings-
namlddaqen.
Verder grijpén er'v rgaderingen p1:'ats v:ln de landelijke
vrouwen, de ..irortraal cn er hcstaat bel..ngsteIling van ver-
schillende scholan orn het qebouw in Meett-erke te {ebruiken
teneinde er nu en C in een IpolCcrkiasI in te richten"
Dit om de staCskindcrren vetatrouwd t,: nlken met het landelijk
leven cn de ia tuur "
Het voetl,ralvel.l èr .la' kleedkarcrs ll,1intin ien al1en tijde
gebruikt nJoj.dcn Coor .re lir:fhebbcrsploeí.nr mits een aanvraag
te doen ten .-eme.ntchuizr.r (te1" ..11355 ) :n mits het betalen'van eèn veiEoedinq voor heL gebruil( vàn (l_r iístà11aties.
De zuienkcrlise p]o,- r.n voetbal1.,n icd!:re zondaqvoornLiddag
vanaf 1Ou3O grati. op hct voetbrlpl 'in"
Het streven van h.rt .lemeentebestuur om h.)t lokale dorpsl€iveE
te animcren:iag 1.. l{eètkarkar als .csl.aagC vrordcn b.:schoLrwd
met de uitt)cuw vrn Cit polyvalant c.ntrufir l'r:lar ieCereen
terecht kan voor .riin l-).1jeenkorstr ,,''n f!:stelijke vergadering
of een spcaticve ontmo.:l:ing "



BEPERKÍNGEI: OP HET VERARUIK VAii ELEKT,:"SC]]N ENERGIE

De Minister vrn ekonamische zaken heeft in zijn omzendbrief
vèr\ 11/8/'79 e-in aantè: Deperkj-ngen cp hel verbruik van
clek trische energie ingevoerd "Wij laten f,ieronder C. tekst van de .n:Ln'brief volgen:

Het is verbod.,n tussen 21 uur en 9 urrr, élektrische energie
te gebruike|] voor rekrlfiedoeleind:n" onder'rreklamedoeleinden'r
wordt inzon.lerh.:id beqr.-pen: a1lc 1,.r1ichti reklame, de ver-
Iichting van publiciltritsborden, van uitstilramen, enz"""
zeffs wannecr de c1,,:trische energi. dailrtoe géleverd Lvordt
door batteri j en of .:lektrische gen..raloren"
Voor de rekl_.re- en uithangborden r,erd.vcnwel de volgende
èrw1l Kl nq tr:qestrar
- vanaf 1april tot 30 ireptember: rr2-1 Lrurr' lrordt vcrvangen

door "24 uurl "
- buiten deze pericd.-): ?r21 uurr' lror. t vei.vangen door ',22 uur'r.

Het is veriro.lc.n tussLn 21 uur en 9 uur rl,rktrische energie te
gebru:ken voor de vr.rlichtinq van (1 r priví-en openbaac inrich-
tinger, behrive wanneer deze verli.htin., noodzakelijk is voor
het werk, hLI onderhcud, de bewakin.] of hèt toezicht om vei-
1i 9he id sdoi- Ieindcn.
Onder "inrichtingenrr r^rorC t inzon.lt:rl.-,id beor4p6n. de gebouwen
en bi jqcbou!,r rn g-bruikt .rcor indust!'ie1e ,: n commercië1e CoeI-
einden, (lè kai-rtoron, rna-!azljnen, stlpclpl.è.,tsen, hotel-s, her-
bergen, biosaopen, tn.:rters, sclrcf!-rr sportgalen en -pleinen,
zwembadèn, ,:.)2""" 2c1,.!:l de binnen- .,1s ])uitenverlichting is
verboden ge.lur.cndt: .1,: hicrbovcn .ir,n^edui.l\r uren.
Vallen niet ('r.ler dit .,.rbod, ondcr nnd.rr, , dc opénbare ver-
lichting, C.' verlichtin,_l van monun-:ten, l.andschappcn, ook nog
speciaal a.rrL.j.rl-,racht. v.rlichting t.a i,-r1.génhcid van keamis-
sen, braderijen .jnz. ,. alsook de 1,.. :1:chtinq v3n ,,voonhuizen
en hun bl j E. i)our
Zoals hicrbo..,rn aan.i rduid is ,:, \,:trlicl_,ting toegelaten in
dc mate r,.e.,,il r ze roo..]keli jk lsa
1) voor h.:t Lfcrk (bv. l.-l: uith.-ngbcral ./rn ::a:t restaurant van

het hote1, vÀn .1, bicsccop, enz.". 9c:lurende Ce openings-
urèn)

2" ) voor het _:)nderh.:.a (bv" ondcrlouci v rn kantorcr'l na cle werk-
rijd)

3) voor Ce bcr,'akin._ of hèt toezicht r."1 veilighciCsdoeleinden
(bv" nacirt'r'raalt, l.jchtpunt.,n om h i jcvaar voor diefstal
tc beperk,,n )

E1k gere.hti/.rardÍ9.' ..rzoek om e.rr r.ijzon.l-re afwijking dient
geriiht l:e lrcrdijn 31ri cic l.linister ;in Ec!'inornisch., Zaken, de
Meeijssq,.lare 23 , -IA.IA BrLrssel "

t4en heeft à'.tijd tli.l genoeg è1s m..rn hem
gebruiken ( Gcr, th(i )

uitct(rrul.t:r1s
s pr.cl.iroorad )

het zol't cn

goed !,Jeet te

irij aIlecn het

C(, zuurdes€lr van Cc

lcmandÉr oger moe t-n ',ror.l:n
verleden ka. .zicn (Rusiisch
D- domhei' .,'o . | , '.,. ii
schranderC,jn (H"G. Koni.,l.il<)



HoE 0NZE VLAAi.SI TAAL IE 'Lr:ll,],ÍtlDERD SEDERT TIj ,1At-1\ - 1A99/19'79

1i.qt die hand roerloos en voor immei vEr.tijfri! ...

Hierna vo1!t rei lijkrede ritqesproken en opgestcld door

een 0emeenteEFLlerui jzer-sIrhoolhoof d.

LIJHREDE uitgespxoken dco! ír. Derolez, Ecn,! Gustaaf, gemeenteonderLlijzer

op het graf van den heer Jacobus . ;, schepen der gefireEnte

aldaar overleo-r oen ,_1 m!rrt 1399.

Diepbedroefde :loedveruànten, achtbare Arirbtqenooten en Vrienden des

overIede.e., 
,

A1s een akelig-Echrikbeeld Lranrlelt de dord onverpoosci tus6chen ons heen

en zuraait zo?dEr mededo.rgEn hare zeis bJ.indelinqs in het ronde,
Íhans is het e.F dEr h!:ate, der pdelstc iilrqErE van .,,; die zij heeft
neergehakt! onze achtbare ScheFen, ll.€t Jacobus ..., io niet meer I

Pas eenige Lrpl<irn. geleden ur:r hij, trots d! n?!Én-en-zestiq urinters die
over zijn hoofcl zíjn h!r.,nq.v1ogen, no- ',,o1 Iev ij.: r+ en gezondheld;
óve! eenlge daQln nof dlrítE hij zijne vriendEn i-e hand, ... en nu

Llaarom, o onvermij.lelijke Coca ! vervolqt aij zoo onmeÉdooqend de

faml1le....?.. lp tien dalEn tljd$ her: Cij rerds tuee slachtoffels
oenaikt I .. en norl cr-rijnt Ci i nict votc- ,- t .. A-r rt is dot de

'raedsbeslulten Cer Uoorzi,,niqheid ondoor.jringbaar zljn en dat tranen
noEh qekerm ietS vermoeitit tegen de slagen van het ulreede noodlot.
Jacobus ..... ! .l.lei L:11 din nda.l 'ir-,,.t-1e, .c1::reÈ'ldc vriendschap,
aan tÍouure tirosLlerliefdr:, aan iechtzinnioheidrEn edelmoediEheid bÈ-
vatten kan, llqt daar nu in eene doodskiit genaqelC en zal Llelhaast
aan ons a.L1er oog Lorden o.tllkt !

Ik vind mÍj orLLVocqJ r-ar Denooren Ccn._..lvE.rvulden levcnsloop af te
schetsen van dirn duulb!ren afgestorvene; doEh de uleiniBÈ jaren, die
het mij geqund is geLreÉst hem als scherrirn Llerkza.rm tE zien, hehben
volstaan om eEri, hooq gqr rcht te !even vijn cle uitstekencle hoerlanl0heden
vaq zi.'jn hàrt, vèn zijnc onvermoeibar! lLrerkzaamheid, ve! zijne glenze-
looze verkleefdheid :in de ziiken der ..rneitnte; en Llij zouden aan een
heilige plicht te kort hlijven, zoo !,rj,j bij dit !!cf geene hulde
brachten aan zi ine verdl.nstÈF,
In 1610 te tlestaapellÉ itrholen, kLram .;rcDilr.tsr .ron klnd zijnde, zlEh
alhier rnet zijnc oudErs ,jt.tilen. AIs i- toner qroeide hij op en kreeg
allenqs het L:derine dorF licf, dat het tonÈel zou tlorden van zijn
Lclkzaamheld tlr ,Lraar oDk eens zijn'qraf z.| staan !

Alvroeq ueaxdei:lrrin zijnc tideburgers rl : uitmuntende hoedanigheden van
Jacobus hart; u: een hí,itrer.kelijk jeuqdiEijn leeftijd uerd htj tot cle



bedieninq v6n GEle?nte?.ads1id'€eroepeo, r;bt, dat hij qedurende onge-

veer dertig .jale , o:rafqebroken heeft beklÉed. In CE laatste jaren ue!d
hlj door zijnË riritsgenooÍen tot tureódEli iiaqictraat der gemeente verheven,
Schepen .,,.. uas ecn bra3f man in den vol1lrn zin van het Lloold I

0nder a11en me:: Llien hij ir betrekkjnq kurar, tclde irlj niEts dan vrlenden.
Eenvoudif in zijnen omqc rg, rnet een jeznrid oordeel begaafd, uist hij
steeds het ilgc,neen urelzi'jn te stellen bo!en bijzondex of Eigen belang.
In hem veriiest lict Sch;lencolleqe een machtigen Lteun, de ilaad eenen zijE
n., ieverigste :!den, zijne EnderhEoriqEn eenen vader, ...Lrij a11en

een ulijzen ra.iisman? ee. vÉoDbeeldiqen burqex !

Nederig Lras zí-J. Lrerkk:i'rg, nederlg ook :ij karak:er; maar daaxom niet
min verdien.telijk urss zijn arbeid ! ]aar het urerkcn BolÍ1, d1e het oeI-
ziJn der gemecr,ie voor docl hadden.r uras Schepen .... altoos op de bres,
Em de nuttiqL,r BrtuerpEr rroLr te drijvcn en dc hÈl-angen zijner medebulgexs

voo! te lrtaan. S-.nÍnen urii l.ier enkel op: iL ve!grooting der parochiekerk,
onder zijn Èer:'i:.rur verr::zentlijkt, en hLt ontulelp van verqrootinq onze!
gemeenteschoil. qeide ueri.en noodzakelijk qemaakt door den aangroel
onzer bevolkinc -

De onvelpoosdc :ever, rnet L,r:lken de diepbÉireurde overledenc de ver-
ulezenlijkinq dÈze! zoo r'.,1jj: r uerken betiacht heLit, getuigt van zijnen
innigen godsdielrstzin En van zljne onluanki.lbare ,,,lxkleéfdheid aan de

gróote zaak van "Et volkrlnderuijs !

: Dank, .duurbaxÉ: lriend, rr.telijk danl( voor zocvircf toeuijdlng t Dank

;àor a1 het qoe-- dat gIj hebt qesticht ! .. Gij hlbt het geluk niet
gehad rrLr uterk v.Irooid t. 2ie,T ; doch met ilodE huf! zaL uu streven nlet
verloren 9a'::rtr ltue pde1.L poqingen zu11en..ret een qoeden Llitslag bekroond
Lrorden en het J;,Fkbaar nÉq,..]acht zaf ur,lcn naan, zegenen, aIs dezen van
eenen'r,Jeldoener Lles vol iis !

Fust zach, ach'late en L,;rpbetreurde Schrpi:n, edele i,ienschenvr i en d r

aust zEcht in dij I Echoot :rer aarde. :lierbc!'en ontvangt.qij reeàs, uit
de hand der Gor.,cid, ,tr,loon vab eenc zooilel vervulde levcnsbaan '
In deze zoere hl,tp zcq!en t,ri j, uLle Vri;:nden, ll ult qensEher harte het
laatsLJ vaari.r-. r:oe !

UÈarurel dus, U.i?nd..,.", tot ueder:ien'; in ccn beter leven !

Derr 2f llaalt ll]t:.

. q-,t ) R. DEROLE.I



SPORTHOOGD 1G TE I4E ITIíE F?IíE

In hÉ i kad ir van h. i; jaar van het kr.llC reeft de sportraad
een da! vDi spori inqericht Dp znndaq 9 september.
In de voDrI1riddaq L]as er een v s e t b a I L,r E d s t i j d tussen jongErcn tot
12 jaar. EÍrn !toed.: urECstrijd met:ls eincjuitslaq 5-5.
In de naniddag uaE er dan een crÍrs! urEarbij aIlen Aelljktijdi!
zijn gesirrt om eÉn afstanC van i km aF te Ieqqen. De ouCste
Lras Frans De VeirnLan 42 jaat, rlÈ j.ngsire íoen HiÍdt 7 jaar.
Et zijn 3:. .reEInem;ri qestart ,f,aarnnd:r .e raaCsledcn Cuypers
Henri en Uan Besi."i LeE, bEilen 44 jaar, In de iotaaluislÈq ur3s

BornV Luc v3n !leetkerke de !:nelstL vcli:r Verhelst Patrick van
Zuienkerkir en NachtèEèl1e Plarc vi,r Hout:lve.
De nami CL3a uerd lfr afqer!nd met pEn j u d . d e m o n s t ! e t i e Lraarbi j
niet minCcr dan B5 juElskErs qetijkr-ijdig op de mat stonden.
EI uraren ir CEpen VaF leernem, línirkkè, 14:nen, t{UUrne, St. HIUiS,
0E_tendE, in ZuiEnkarl<e zelf. Dezc j!n-eerEn qavcn Een demon-
strat 1e in o;:en 1u.it.

Llitslaq L c4uredstr: id.
l(indaren q.:bErÈn nr 19;8:

1, L uck er ilióo
2. FE!yns Tom

,r, Hilrdt Écen

-! !:!IEt_!_uE:!!_qÉ_c!_99'
1. EuVpers Di rk
2. Brussirl Le 3.nn.j
J. FerVns Dirk
4. NaEht.::?ll! JEhan
5. Verhelsli Peter
6. Brussrzllir lvlichÈl

,.:rrrrn tuss.-n 5l Erl 65:

1. Vertrurr ilik
2. Nach t e!: I l. E Yvan

J. LiermaÍr Danny

4. ProvcDs I Stcftar
5. Nachtegallc Hilrlre



F.V.S.A. T]III,IEFI"]AI,,I - ir]ILLEI{
Bosterni.cuururce B - 9224 H0UTAUE
TÈ1. 050/ 31 41 i-3

Admini stratief adr;s:
K11nl<csrr.r:rt A - \3'72 Zuienkerki

[,aaa r d e l rnCt_' lrrer!,

llierhij i,.i.dcn uri j i.l rnzc rliefisi.r n aan vDor alIe landbauuiloLrn-
u,erk, zcal:i illeEalan, zaai!n, maaiitn, ijr rapen, hakselcn, vIBs-
trirkkrn, pikdDrsin, pcrsen, enz. .
LJi j qarrnriircn LJ c!n snillle bedi. ri": cn k ur a I i t c i t s l,r e r k tLrgan
mati!. Fri jzEn.
Vrir uL,r Fr'.lracht.r '11' voEr noderL :i'nlichti.ngen, ncem telefonisch
kirntakt .: iiet het nummLtr A5A/31 4,- 7f r,f Lrend U bij cen der
z'r1kvf Lr r :
DaniÈI Tirm:rnrtsn' Luc LJilten]
0oster.nj,.uLueq B Klin<:straat g
8224 llcLrtrv. B3?2 ZlienkerkE
=========.
Ih3inuaqF., Rcn-É ti I N T 0 G E i ( Frankrijk)
tB1!iEr. a5A/414rÉ1 al A5X/31tt891
Rcchtstre!kse in1-,,!r Blanc Ce :':i:cs,. Brul., Scc, dcmi-seE En
cotcnu ChFrTtÍ Lnr ii.

-ZuÍa .:)í <inrlcrcr: ,i.tp3s: [i3i illi_ É]oLtE, i eet <_.!ti<e9t!aaL_ 19 te
Zuienl<.r i.r, tc.l.eiJ:--. 41417Ar v. r uu rv -rnd je ul t.
-\/i 1r Lr.r l.: a.. t È. -ijrJr-n- i ._rt,,r.r.: Muvr. thrisli.rrn.
ivloi:ns, 0r rijiirdÈ St..nuiEr,6 tr' Aif2 i"liraikeri<8.

- EDF Ír,di:ir6 AEE tr r n , d v E r z e k E r i n . : !Èvriliqt uu bezit bi.i brind
- Ecn qc.'l:.t: nii- fr n , r ! v I t I e n v Lt r z : :: :-- r i n ,J :

- v'i!r .lur bcCri jf er ;,rivó Icven
- vL-.r ! br,rmfiits, ruto, kanicn, lr!s, traktEr
- vrt ii l .:i rlelSancrl
- vo_. rl z._l.i'

- [ci'] rl:qrl i j<c ,l,til LJ L: tsverzckL! j.ra
- h- i^ ,cr.nt Ur ;r r- 1- I

- Een bÉi,.:re ABE 1 .: v c n .l v c r z È k c r i . -
- z.-r,tt vctr uur qjziI L-vcr de dood heEn

- E.,, !... ,,- 4-'l .l 1'ÈinQ
- var ,I rlÈ iankonl,- van Lru ljEuLrlqrcnd
- v.r:t hct bouuen aaÍkapcn vao uLJ trloning

Utrl ADRES: AllT00l,l V4;\t V00REl. -. STR00
C n ! h i I i L ,rr c q , 6 f
S223 STALI.IiLLI _ JABBEIIE
cti./ a1 23 51



-- ., !IE!_ !_u!:t!!_9!_ g!_!:,
I \l crh el:: Pitrik
2. Nacht r,rlle lvlai.
j. l,lachteFrl le Í,4ar -in

- -.: !-o Ic:1- ! 9:r : : ! -!1.- E I _ ! :,
1. E,rr nv L!c
2, \Jr-ooo- L:L'
J. V1n r(a!r i:rr:uck rl ,1,nen

4. Devin ii rlerma r.
'ibarcn v ,trr 45

1.

2.
3.

5.

'7.

Dedeck r Folsnd
hind: :ji lh rr!
Declirecl L JofI
UanbEsi. i LEll

C uVir e rs !i-f i
DLrli:ve irlilly
DE Velr x.tn Frans.

Vrnuuen: 1. V ÉrmEÈr:ch Christal

UcteranEn :l:!!s!-:=!!li1_y:tI :.
1. CallEurz rIt Sie.:.iId
2. Decraen.ir Dirt

De Spccià ! Prijs, t.n kunst!ÉEt< .::chinken door het Gemeentc-
krediEt, r rC iij 1:ri.:rjl.kinc .:_r dc ;!rstpn ge!jcnnen dror
L |ck. r 'ic. .

Tr,iccdc Uj_jhaItcrl- !i tE l.i:Lrti<erke
4 Dloelen ..i:rtrn i t! v:rrr ridE: vo,r i- Fi|1alcplaatsen
'nrt àls 1-;,- :

Ploeg Qr-ie t.n 3 t:,! i rloEB D,: U tieq;,!r z

Ploc0 L i e r m -: n - T i Í I m : r ri.l n 5 trj!en pl je UEr rclst 1

In Cc rlami .r'l qaf rE Sruqse Clu .lpelLr !j.drEnsens de aFtraf vi.ti:lr
de linalrpartij di : betL,rist urr rd , sen de pI.rcqÉn Quintens Én

Lierman. I seluctll vnn Liitrran uroi lret rlcit met.1-0,
De 5amenSli. lllnC \rrn dL UinncFrle ..,i rel.:1,iL: LlaS alS VOlqti Erik
Licrmall, iiunballLl i.,àrc; De BLlssct r piit.rE, Íimmermen DaniEl,
Dirk C,,Vper-r(liij t;,t i!inn;ndE clJ.,rlunt maikie, 6erard Govaert,
Dirk Pintc ! ,n, lliriy VLrrte, Benfi,/ ijlvacri, Foland D.t DeEkere,



L -Dr L00PiJtD5-IlD TE :rLTqVE

1l I dcL 't -'.rs ncÍ -1 d. ,lar . .

Uitslaq

!-.!99!9_: =!eI 
g!-ii.l-iÉ_!! _yM9er : JB dei- f n emerÉ

1. ReyrÈ ,'rtril< -lankenberqe

2. UJnsLr .LÉ li'
3. Stubh- Hocn

7. Van B.Ll ij Ron.ry

9. V- L:, i r PLt,
11. IJach'. j 'r11- 1 ,, rr
15. Fe r yn rrrl<
18. Luckirl'licLl

14eis iÈs . .rEÍr in VIiJÈ:6a en "ri 1, dEelnemErs

1. Van lra;scnhr ve lliict Ja:rbrke, :. Vermeersch Dhristel HoutavE

f. Des:!aL i Vircn:-e,i:

J!t!!--:-!-jtt::-i.-:2-!!!-::-:.-1-'r: 2''r ,'.irne- .rs
l. 0ercL- r:.r Jari_
2. I irffma. Jan

J. NachtLl3llÉ Yvin
8. Uerbul Rik

!, Liari'on Danny

1[i. Devriczc FrcdCV

11, i rov.rst Stcfaan

IÈie,l!e-
'1 , CaFmr

!g!!g!9-r.:!I:r-rr-94-!:I-§!, 5

1. De i4eL,l.rna:re .l::-:'r al

2. VerhL lst Petriclr

4 rirEf ncmÉrs

-'rclnemcfs

-r. JLrnc<heerc Erik
4. llllchtcqoLlc [4arc

._:irc n v.rn Éi5 tr,t .n ir. + al:

!' r Farri:nn.:, 2. Eoutc lrthalir, J. BDntE Brigitte

I91:i9: - r. ! srg,t -.r,r -. !. ? - !:!-: ! -:,: I ;0: J declnemeas

1. Ver lEnÈk Vercr iq rr, 2. Lí,usrl ivarie :-ierre, J. De I'4eulemecstirr i,

lYannen ,r:n 45 tcrj r:n Í,et 59'. 1'7 4.,!lnar'jrs

1, Dekin;r- "l! i -
2. Doke' 3':r Luc

'1 vroul, I -boren

Pi .'u l. VVvDV Paul.

6. B.rny Luc

i r 461 !raet iulq r i, e - T h ó r È s c BlJnkEnberqe



Veterra:n : Zi dLirrFemirrs

1. Dek!VÈcr H., n: i:

2. Gry- 11,

3. D. :.,j!;r
'11r, D;1i redi; Jf,f f

1€

19

21

Urn Bel
iaFhcsi
FltterV

lc Ronrain

en Leo

Huqo

DE []ni't itnq;rl<smi: vrourrr 9,i rr:a vDrri 45 is EalleuJaert SieqrieC.

G.J.

FLITSEN

schoolbevJlkind:op 1 oktobèÈ ziet.,è schoolbévo ainq van de
Zuienkerk5e schol..n ef als volgt :jit:
Zui -.1k._-_!_: oi'lL teschooI : : l ecrl i 1.lcn

vrlj(- ^chooI 1at-l.r 36 1,:erlin.len
kI ! t.rs í3) leerlingen

McctkeÍkL: vri ie school t .r 3. jÉLrli ngen

NieuwmLrn-É3r:\rriji schoor ï;;'-i'ii i:.1ïïà::t""
k 1--.ir ters 2i teeriingen

Lgg!-g-E:'.1eut r!.ihoot ia t -,er1i i-ien
Telefocnct llen. Ir..vo1ge var: !rr,n cvèrecr,komst tussen het
gemeentel .rsturtr e|.,] d r RTT krvat:, .Jr ilr ie.iere deelgemeente
een_publr.i:e tc1{:ioonc.1, ten q,:ricvè .,-an de lokale bevolking.Indien er tii,6t i. c:r a.r{,rnd. gcspra.-:.{..rn gevoerd uorden dienthet qemeènl:.rbestuuj- r').1 helft van r.t thi:oretisch vooraf be_paaldc aantdl oesi)r..:seenheCin -:" j te trnssen, de anCere helftwordt gcdrr.èn rloor. .t.' Reclie. In c, ce1 te Zuienkerkc hadden
3"444 9,.,'-cistreer,ic tarief eenhe-.tr,t plaats, $/aardoor hetgeileentcb.-:tuur L,73t fr" moet l:_ i,)assen" De Ce1 te Nieuw_munstsr r, listrÈer-i . 1"160 t..:_f renhe.l n, tc Meetkerke
waren er :.,t 535 cn ,:e Houtave 25;" T-- I\ii.eut munsternr)et hetgemcentcb stuur 3",rrOC fr" bijnas. ,n, te riitetkcrke 3"490 fr"en te liout..vc 5"8.- fr.
Eil'Iothèek: Dc weiievc: wi1 .iat t. 1en 1.).2 ieder. qemeentèbe_
stuLlr oLsc.'<t ove c r. (rk,nd. ,.-n)- .j Libliothéek" Ornerkend te 'rorden ::.1 aèn !_.en gr,:ro. aant-r1 norman moeten vol_
daan lvordcr', o"n. .,p gebied van l::afen, hoeken, uitrusting,enz"""Hct cmecntch...tuur, d1t ainr nt i.:i ieder jaar een aan_ta1 boriken aan te r.opÈii, teneinde .tc fj.ijnciële iasten di.: deopri.hti r:.j van d!r..relijke bibli.thcek rnet zich brenqt, tespreid.n, l)eeft ., -. a zomer cën a,r;-rta1 kr:.derboek,on ;anqeschaft"
Dczc v,4rc:-it lrcr(lai 1.: in een ticn uitl.renaakketten, en Éer be_schikking :tr)stelC van le lagere :-iholen in cte verichiltende
Ceelgenoer L rn" D€r.e rnini-bii.lict;h.,: -.k bc.,rat naast geromceerdeIcktuur, . _rcl nas_.,:jt/erl(en en stu(ilebocken bestemó voor dekinderén v.r1 de vi -qcliillend. gr:1,.-rn.



o Dorpskom H( utave: ; opschikkinq:-1,;aaken aan de dorpskom te
Houtàv,: werd fi onL.:r:i5 g:,.indigd. ii..rmee i'erd het straatbeèld
langs de liapcllestraat en de Kerkhofstraat levoelig verbeterd.
" Herstetli:l:swerken .:.:') de kerk tc NieuwÍnunster: De kerktoren
te Nieuwmrlrstcr ston(l in het najaar mét een ijzeren geraàmte
te pronk:r alqnar werdèri immers de noCige restauratiewerken
uitgevcerd dcor e.rn 9..'sF,eclaIiseerd. firm.-
De werken aan de qeklasseerde tcr.'l geschicden met 60 %, staàts-
toelage, de overige uorden voor 30 % : -toe1àagd.
:_-89-aspl-8.!n Je__Z.!IiS!5SIE9,re n beho',v van de gemeentëlijke
technische diensten wor'.1Lr momentccl l_-. zuienkerke .1an Ce
parking een {;ote ber!ï'laats gefio"},''i. die za1 onderdak geven
aan de qcmcrntelljl-r v.:rtuigen en n,1teria1en" Tevens wordt
een k Iei n. wt.rkplaats ingèricht"
" Heksènk!i!::i: Een o.rlelooflijk fenimeen heeft 2-ich half
óktober voorg.rdaan ir-l de koeie\"/eide i,an Michel Deschoolmeestert
Blankenbergs_r steenwe.r 15 te Zuieirkcrk-- : aldaar groeide op
een goede n..r-.jen een heksenkring; .lit is ',.n dubb.le kring
paddestoelèn. Cie 1.-:'rgs de binnen- ir de buj tenkan-t een vo1-
maaktc cirk. vormen" D3 heksenkring, ÍLet !en binnendiameter
van ruim ,i r, lokte heel wat bt-lanqsfellcn'ren en fotografen,
die dic z-1 Zaam vc-:chijnsel op .l.r levoeliEe plaat urildèn
vastleqqeIl. ' n hecft .teen wetenscl_,.lppeIi jl<e uitl:g voor het
ontstaar -/an .l.ze volmaakte cirkel:, maar \,aóeger ríërd aange-
nomen dat dc ireksen bij voorkeur v,'rzamel.:n in een heksen-
kring, en d.,r wic bi-nen cle kl€rin-qir cirkel staptc behefst
werd "
' Schoolbus. l]l]egens í1,' groeiende b,-lanqsteiling van ,le ouders
voor de Zuie:,l.erk:.., :rchoolbusr rÍLo. st !le ri: Blankenbergse
steenweg Jesnlitst tdor.r.,. in tw(ic ritten" lck de i:ant Houtave
is bijna v.I ret"
" Jaèr van r!t kinq. ilc.t komité rÍJ:.1r ir.rn het Kind" te Houtave
heeft in het najàai l. r'eeks van .,ktiviteiten dle het kind 1n
1979 centraal- mo€st st:i1en, afqcsloten m.it ecngeslaagd feest
en kindersp.. len. Er ïas een massa' be1an!,'ste11ing van de
1oka1e jeuil(', cn ier]Jr,, deelneiner we:: bijioond met een gelijk-
waardige F.! is"
Daèrmee kon' L- n cindc .,an het ja.r '.'an hët kindr waar de
onderscheid'-r] lecrkr.:..ten van d. v:rschillcnc]e scholen zich
bijzoncler . oor hehl cn 'ngesaanncn. (lck de vr:renigingen 1leten
zich niet onl etuigd . _ .. waren kir -manif.'staties te Meet-
kerkc,nvar'tAal.
" Opschikkin( .jlverkeL Ianqs vcrschil :.lnde -or 

if eentel'/eqen : Dc
opJèlikklngs:,,.. r.ken 1.:i..gÍr verschiil'iC(r .i:ime.rntewegen te Zuien-
kerke zijn --i-zegqen-, geeincligd 1. 'le de.,l.Eemeenten Zuj-enkerke,
Meetkerke en ilouta\' \rerd(:n verschi'rl!_,nde stuk en buurtwegen
dle in zeer :.lechte str:rt verk.,rrrdcn \erb.'tcrd , terwijl het
gemeentebcs iuur verg.--lii 1 1 end.i ui tlri j Lpl à itscn I ie t aanleggen "
' Privète 'i -rridbouwv,'r. rn: De opschl.l van pril'ate landbouwlregen
;;T;f f r..:* .iE;l;r.r-ic in het n iaar 'r' rcer glng, ligt
momente. I we..,ns gebrac]. aèn derge,i-l:e qronds.offen sti1"
zodra de firÍra opni:uw over affrc.iÍateri.,i1l beschikt gaèt de
opschik ver.: ',r'"" opschik r- rj_qJ'j.:.!1:S-ElS.: M.t bef"rlp van de staaL die 60 %

tóe1age uitt,rok, h."t hct qemee.ëcei i:uur' heeft de kerkfabriek
van O.L.V" .'-n M. ';:crke dringen i.,: h rstcll lngsuierken laten
uitvoerer a.. de qckla:rseercle tor.in. Dit ai.s voorbereiding
op een lat.r të verricirten groil'lijc r.st.uratie.



OAMES... wilt U uw man nog meeí behagen

Coiy'y'uza <,4nnia
ZOFGT VOOR EEN SIEBLIJK KAPSEL

Nieuwe Sleenwèq 38

8372 ZUIENKERKE

PABFUI\IERIE - GESCHENKARTIKELEN

Tel. (050) 41 35 83

Emiel Van Renterghem
en Zoon

Nleuwe Steenweg 70, 8372 Zuienketke

Tel. (050) 41 17 í9

RIJWIELEN EN TOEBEHOORÏEN

ALLE LOOD" EN ZINKWERKEN

SANITAIR, EN XEUKENINSTALLATIES

VERDELER VAN SHELLGAS IN FLESSEN

GASTANKS - VERWARMING MET GAS

ELEKTRISCHE INSTALLATIES

HUISHOUDTOESTELLEN

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

8320 BRUGGE 4

Petroleum Produkten
VBAAG ONZE GASOLIE ,, LAAG ZWAVEL "
ZUIVER EN ZUINIG

8aíon Ruzetlelean Í72

. ïel. (050) 35 70 70

ffinntrrrtsENKAs
ALLE GELDZAKEN VOOR GEZIN EN BEROEP

- SPAARBOEKJES

- BOUWSPABEN: VOORDELIG KBEDIET

- TERMIJNBELEGGINGEN : OP NAAIí OF AAN TOONDER

- GIRO-REKENINGEN : EUROCHEOUES - EUROCHEOUEKAABT
AUTOMATISCHE LOONOVERSCHBIJVINGEN . ENZ.

- KREDIETEN: LANDBOUW - BEROEP - HUISVESTINGSKBEDIET
_ INSCHRIJVING OPENAABE UITGIFTEN
_ NATIONALE LOTERIJ

BIJ BAIFFEISENKAS SPAREN _ GOEDKOOP KREDIET VERGAAEN !

Mevr. Denise De Cuyper-Vermeire
KEBKSTRÀAT 422, 8370 UIIKeTKe.BLANKENBERGE

NIEUWE STEENWEG 47, 0372 ZUIENKERKE . TEI. 41 4'182

Dhr Gerard Laukens-Bode
BnUGSE SïEENWEG 29, 8224 HOUTAVE - Íel, 412282

Dhr Herman Clarysse

- AUTOMATISCHE BETALINGEN

. AFBETALINGSKREDIET

AKADEMIESTRMT 11-í3, SOOO BRUGGE . TeI. 3:}7099



Koeltechniek

A. Wybo - Linskens
OFFICIEEL PACKO. FULLWOOD SERVICE

* FB|GO'S

* DIEPVRIES

* ALGEMENEELECTRICITEIT

* SANITAIR

* EIGEN HERSTELDIENST

Herstelling van melkkoellanks van alle merken

Nieuwe Steenweg 91
8372 Zuienkerke
Telefoon (050) 413301

Gilbert Goethals-
Geleleens
Beenhouwer

Specialiteit in worstsoorten

Nieuwe Steenweg 60
8372 Zuienkerke

Tel. (0s0) 41 13 41

Fonteyne Gerard
Erkend verdeler B.P.

ALLE PETROLEUMPROOUKTEN
OLIÉN EN VETTEN
MAZOUTTANKS

Julius en Maurits
Sabbestraat 11

8000 Brugge

Tel. (050) 33 60 46

OOK TE BESTELLEN BU:

Van de Ryse Prudent
Nieuwe Sleenweg 38
8372 Zuienkerkè

Alle bouwwerken

ook karweien

Eén adres:

Gustaaf
Demeulemeester

Westernieuwweg 16

8224 iZuienkerke ( Houtave )



N,V, VAN HYFTE'S

VH
Tegels voor vloer en wand
Voltapijt
Eiken binnendeuren
Parket
Haarden

Alles aan groolhandebprlls

40 gespecialiseerde vaklul slaan ler uweÍ 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) 315444

Benzine - Diesel - FINA - Bii aankoop van 25 I een geschenk oÍ zegels
Bouliquè gadgels, laalste nieuwigheden; zeer vooÍdelige priis
Plaatwerk - pistoolschildering - Gratis beslek
Mechaniek - Tweedehandswagens - ln vertrouwen
Depannage OOK OP ZONDAG - Tel. (050) 31 6613



l5
en
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FÍll-RADIOPROORA[IÍÍlA'S

TELElJISIEPROORAilllllA'S

Een genereus lulsteí- en kljkpakket
om het marimum te halen
uit uw radio- en televi6ietoestel

TEVEWEST scheepsdatetaan 56 - 8000 Brusse - ret. (050) 33 07 71

Garage AUTOSTOP
Willy Rotsaert

Oostende Steenweg 74
8224 Houlave - Zuienkerke
Telefoon (O5O) 3í 3678

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 30 97
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