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INFORMATIEBLAD OVER

GROOT - ZUIENKERKE

Verschiint minstens vier mool per ioor
in de bussen von Zuienkerke,
Houtove, Meetkerke en Nieuwmunster.

DeÍde jaarsens. - 41/L /A
Uitgegevën dooí de WerkgÍo€p Zuionkerko

p.a. Ksrkstraat 17 - 8372 Zuiénkerko
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Nr. 088-0536320-02 - Werkgroep zuienkeÍkè

I



§*E
TËE 5'. -: a

s5s d

ËïË i
sE;-g
EgË E
EeË g
-Y=i.

}EË g

IHE
EiË ,l

ËE§ E

'ËËt 

ï
iËEË #

tr
É

P,i" É É

E *9tÉ.É""uH

É*rË;FE:!eÉ3Éon-=d=z 
^í =

iTEgÉËËgËËËTg
rrgrróu=>qurlY

z
IrÍ4

u*{!

3 :- s*-ZXo
dc\i È nc0 H,,.=,.,
u;ír+ ÈI :sÉouY
ÉàoË;o,^Éo)9l+Et
5Ë5ÉËcÉ-Ëis?5Ro700EEóqLin!2ró
>nEd==<E<@9?uu

ng
o=Br:
L(/)OCdc)ctFo

.Y(D - O

:g .Ë :i
ËËEE §Po q'-3 .. o rYNP9.i-9Ë
-,EtËEËgË
(t) p qr 5 rÍ) d, -ar
-àec,t==EË"o.oió; ber
a e-E H a eE
SeEE'à+rEi o E oË-cl<
a,E P9:9 bË

=-:Ë3ËràËE€Ei:EEÀ
È.="Eë H; Ë:
.'Nt=ËË-EeErË.8ö--
E H'=; 

-.8 9€
Ë=,qÈ EF
o I ó cïeë P 9-
acP

o)Cd)o
LI)tro

c)g5

+,o
Eofr
oP
oo
Eo
(9
Po

o

o
o

.ct
th
G
Y
oE

;

o
E)
G
G
cto
3

c
G

+Jo
C»

o
-o
o.
o
L
oo

=



Eén adres:

Drukkerii - Boekbinderii

VANDENDRIESSCHE
P.V.B.A.

Kopsolon,,SlMONNE"

DOBPWEG 13

8OO2 MEETKERKE

ÍelëÍoon : 3í 6í 66

KARDINAAL MERCIERSTRAAT '5 I.I * MODEBNI SNIT
8000 BRUGGE I --."".,-.,--I * PEBI\IANENTE
Teteíoon (050)332837 I * *oratooaa vooÍ long en

* àrri*,*n oud

* KLEUBING

KOOP UW KOLEN en MAZOUT B.P.

GRANEN - VEEVOEDERS. MESTSTOFFEN

BIJ

VAN DE RYSE Prudent

Nieuwë Steenweg 38 8372 ZUjENKERKE

Tel. (050) 41 35 88

STEEDS TOT UW D ENST

-*"*r*.0*- 

**-l
REUKWAREN
TOILETARTIKELEN

Antoon Van Vooren-Stroo
Àaa. - I,ERZEI(ERINGSI(ÀNTOOR

il 1II
VERZEKERT

STAD,
LANU

ASSURANTIE VAN DE BELGISCHE BOERENBOND

Cathilleweg 63, 8223 Stalhill
Tel. (O5o) 81 23 61

e (Jahheke)



Sporen en Lenen Tonk
A V lA Benzine
AAN VOORDELIGE PRIJZEN

EN KORÍINGZEGELS

bii

FIGEBEL

Uw

Mw

ogentschop : J.P, POLLET-VERLINDEN
BLANKENBERGSESÍEENWEG 98
SOOO ARUGGE

STORME.DEMEULEMEESTER

KAPELLESTRA,AT 12

8224 ZUIENKERKE (Houtavë)

ïè1. (050) 31 58 53

Koop hler ook

UW VERSE GBOENTEN

EN FFUIT

slJ.l
1,.t\;),v..1

DANCING
,,KAREKIET"

Meetkerke

Bor
upstoirs

ZAAL VOOR HUWELIJKEN
EN FEESTEN

ZAAL en MUZIEK GAAIS

VOOR EEN GEZELLIG
SÀMENZIJN

VOOR EEN AANGENAME
AVOND

IEDEBE DAG OPEN VANAF 20 UUR
(dinsdag gesloten )

TEL. (050) 31 83 55

GHELEYNS.
HAEGEBAERT

Weststroot 67
8370 Blonkenberge
Tel. (050) 41 2014

VOOR UW BLOEMEN

EN KRANSEN

IN VOLLE VERTROUWEN

LID VAN FLEUROP

OPEN HET GANSE JAAB



Garage AUTOSTOP
Willy Rotsaert

Oostende Steenweg 74

8224 Houtove - Zuienkerke
Telefoon (050) 31 36 78

Verkoop von nieuwe wogens - Alle merken
Verkoop von tweedehondse wogens, eerste keus

Aonkoop recente wogens oon de hoogste priis
Herstel en Corrosserie

Voor mensen die
persoonliike

een sleutelklore woning willen,
wensen...

oongepost oon hun

4_[ftTuALS
Zelfs in deze dure tiid is bouwen tegen een
mogeliik. We hebben een goed bestudeerde
mogeliikheid geeÍt om de priis te drukken.

Andere voordelen :

_ VOORAF BEPAALDE VASTE PÀIJS

- VASTE BOUWTIJD
_ ONDERHANDELEN MET EEN O:SKUNDIG ONTWERPER EN TECHNICUS
_ VAKBEKWAME AANNEMER EN ONDERAANNEMEBS DIE KWALITEIT NASÏREVEN

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

oonvoordbore priis nog
bouwmethode die de



ZORGT VOOR EEN

Nieuwe Stëenweg 38

8372 ZUIENKERKE

DAMES... will lJ uw man nog mèer behagen

COIFFURE ANNIE Emiel VAN RENTERGHEM
en Zoon

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

- RIJWIELEN EN TOEBEHOOBTEN

_ ALLE LOOD. EN ZINKWERKEN

_ SANITAIR. EN KEUKENINSTALLATIES

_ VERDELER VAN SHELLGAS IN FLESSEN

_ GASTANKS . VERWARMING MET GAS

- ELEKTRISCHE INSTALLATIES

_ HUISHOUOTOESTELLEN

SIERLIJK KAPSEL

Tel. (050) 41 35 83

PARFUI\,ERIE' GESCHENKARTIKELEN

CHAMPAGNE René KINT - OGEL
( FFANKRIJK )

RechbtÍeekse lnvoer ELANC DE BLANC
Brut, Sec, Demi-Sec

en Coleau Champenois

Telefoon (050) 31 08 91 - 41 49 61

ffinntrrrtsrv«as
ALLE GELDZAKEN VOOR GEZIN EN BEROEP

SPAARBOEKJES
BOUWSPAREN: VOORDELIc KBEDIET
ÍEBMIJNBELEGGINGEN : OP NAAI!4 OF AAN TOONDER
GIRO-REKENINGEN : EUROCHEQUES - EURO3HEQUEKAABT -

AUTOI\I4ATISCHE LOONOVERSCHRIJVINGEN. ENZ,
_ KREDIETEN: LANDBOUW - BEROEP . HUISV:STLNGSKBEDIET
_ INSCHRIJVING OPENBABE I]ITGIFTEN
_ NATIONALE LOTERIJ

BIJ RAIFFEISENKAS SPABEN _ GOEDKOOP KREDIET VEAGAREN !

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

NIEUWE STEENWEG 47, 8372 ZUIENKERKE . ÍEI. 4141A2

Dhr Gerord Loukens - Bode
BRUGSE STEENWEG 29, 8224 HOUTAVE - -rel- 412282

Dhr Hermon Glorysse
AKADEIi'IESTRAAÏ 11-13, 8O!O BRUGGE . ÍEI. 337099

AUTON/ATISCHE BETALINGEN

. AFBETALINGSKBEDIET



tD]TOI]ÀAL

L)-r.:E j.t lrgarii nI.

D,. r;r, eEtir.

Dit i9 rlan heri viErdE eF l:atste nLrr:,rcr van rie clcrdP j:rrrl:n!.
Ds vakantle is vJiir iÍrdcrÉen !i:!iall. en allÈn loiiefl Lre er !ruin
qebakken bi.j. De sch:rlcrr zijn tEru! :lEv:llkt zjd:t de Í:l.red'rrs

Én vadeÍ5 Lr.!r tijEi hEbben ')r' hElt iLir.cLrkrantje te lezÍln.
In di L irunÍn,:rtj€ hebi-ren urE qerrr.5!-'ral i:ll1e ?ctivitej-ten te

velmel.len die dit jalr Fcq qeFlan. 7ijn. AIs ui Lsc;lieters ziiF
er het d.rl]É Ueek-end, eÈF LlrLrpcr:s5 :n een Lrr e n d c I t ra c h t . . . . .

0ok denken ue r!eijG !1iF virlrlení jrrn. ,!:aarr Ci.rn ule ealll irprict
eon elle keFr i baat advertcerders, Lli: -:.innen1<-t'a zullen 3..1n-

o,rsalrrevan uordan, i.r .:35Éarf ir iet Íl :i ll r-l it r k r n n i j E te rLivEntEren

zorLalt Lre .3 ui'aqaven van volgenrl j::r nitq :letcr znudeF kunnEn

verzolgarn.
TEt vDlqens ja3r.

llEt gcmeen LÈbestuur van ZuicnkirÍkÈ rl1 Lit jai! overqaan tnt
dE :tlnkL'r:,r vrll :an nicuurc Écho1]]l lu:: ii,r vefvïn!in! v'ln l'ret

te L<Iein qcuirrCan !usjÈ clab rLl irl 4 jrrr de liinderrn Dirhralt.
ilrtsn aanlEirlin! vèn rL- indie inq va- hct do..jEi.1' rij rle h.l.er!
nverheid l<rrc.l hEt bestuur oir 2.iu.ri í93il cr:n :rL!lmLje vaÍr íjc
hèer ili]VSrnans, insrrcLe!1. Ioqer crlC..irL,rr jsi 'r P:rCeq_oiso:l

vErantuoord i-nitlatiEf, qctuigb vrn q.:ad trELEiij.Íl



S.,ptcribcr.

13/9 18 h

AKTIVITEITET] SEPTEI1BER . OKTOBER - NOVET]BER

Start Do1l(] Nach t inr " Feestcomi tei t"

nèerlcggen van bloem(}nkrans aan het graf van de
qcsneuvelden tc Zui.nkarke door dc "Soldatenbund
Krijfhousere Kamaràtenschèft Budberq' uit Rheinberg
r/aarrncc. Zuienkerk.r verbroed er t "

21 h

74/9 14 h

ok tober

humorf(rstival voor dr Crrrde leeftÍjd in de reuzé-
tcnt door de kàbàretqroep Dc Flamingo sr

4 Ce.loopcross voor ni:t-aèngcslotenen in de
Kapcllcstraat tc il.utev.: inr" Sportraad"

5/1A 14 h

Nov rmba r
11/11 i\iandeltochL ingericht door dc sportraad ón samen-

r/erkinq mcL BLOSO lanlas C. Zuienkerkse zandputten.
T.U"

SPORTRAÀD SPORTRAÀD SPORTRAÀD SPORTRAÀD SPORTRAAD"

Vierde loopcjoss vo-or ni.t aanq slct...a te lioutèv.- op 5 01<tober

fnschri jvi n., r vanaf '!3,/oo uur
Eerste starti or:r 14;OO uur, tcr\ij1 -{.4.1,:r in \,.rschillcnde rceksen
gelopen word t.

TOOO Fr pri j r(: n voor:::i.n.
Àfstandcn jongcn:r .n .reisj.s q.i. ir, t7-í3-69 lppen 8oo m

jonq;cns cn meisj.s !i:-., in L)4-65-66 lopen 12Oo m

jongcns cn Íneisjes 9.L.. ír' 6i-62-63 lopen 2OOO Ír
mannen g,:rb" 1n 45 tot 6C lopen 4OOO nr

nant\ct en ïrou\Én ílcL. VOOR 45 lopcn 3OOO fir

vroul.r.rn qalr, in 46 tct bO lopon IOOO nr

Inschrijving in Houtav,: dorp cr start in dc wcide Kapellestraat
vorig jaar vrar.n er 130 .leelncmers

trran.ll ItochL ct:, 11 l1ov.rnL,er lanq:! dc Zuienkcrksc :l.rndputtentt :;:::- . ===
Op 11 novenbÉr richt dc sportra.C in sarncnt/erking lnet Bloso een
nationale ,r/andcldèg .n tocht Ín lanqs de ZLli+nkerksc plasscn"
Vertrek en aankomst èan de gerne.lnt!lijke tTerl(plaats.
Afstèndèn al,2 kn.rn i2,7 i<ll
Start voor dcz.r wandaldeq vanaf '1.:l"OO uur.



Hr I fl0LL- ltl llliDt Ll 1r /Lt: ,LJE
--ir:;;+;,ii+...-

Hai Zuienkerkse iÉEstkomi.teit biedi.p zaterda.t 1J.'n zondaq
14 septeinbLrr 1900 c'cn dol ureekeinde aan, sedErt jaren Eekend tot ver
buiten de q e m c [l n t e O r e n z :: n . Het voirr,t iret hoEgtEpunt van het Zuicn-
kerksc LritÉen!sleven, en qeGt door in 2 schuifjes: de klassieke
dolli: nacht van Zuienkcrkc, a:n het hurn0rfestival voEr de derde leef-
tí.id. Dat ÉllEs ir ?En reLzc tJn't qel-cqen achter het gcmeenteruis,
Lia3r olaais is vorr rulrn 1000 mensen, Ér is qratis parkinq vEon 600
uiaqons, En vdor 100 frank geraak j: rrinncn om t? gEnieteF van het
!czclschap ven cÈ ani:iaiËr van dÈ Ll i c z e - o k t 6 b e r f e E s t e n , Jean [lonnet
cn zijr Erkest. Hct ( frisse ) triEr Lrardt ocia pt ilsn betBalbare
prijzÉn.

ilonC midaicrn3cht L,r!rdt cl: trckkinq qenouden van dc rcuze tombEla
LJBar aFder me.r 2 !reti5 r.izcn naa! de Sijr te verCienEn zijn.
AIs rlieuL,iste stunir vErbrÉÉcjert ZuiEnl<erke dit jaar aet het Duitse
ilheinberq, Cic ecn !lroeF van 55 ri?n rfva3rdiqt, allen Ieden van de
I o k 3 I e rr S o 1 al 3 t ir n b u c rl íiji"lrË0ser!r lanaratsclraft EudL5erqrr .
Het lezoEk !Erdi qekomL-inÉl']rd nEt::n heziciitiqing van Ce Zeehruqse
h3vEn, ccn rondrit in de fusirqcmEcnte r en oÍt 18 uur op- hEt kerkhoF
v3i'r Z,Jicnkerke, 4an neerleqEinll v:]n iloemen Ean 'nct mÉnumEnt van de
!Esnuuv.laLr soldaten, ir;rÈt qèzcIsch-fi ven de plaatselijkc vader-
landse vercniFlr'rBLn net vla!. i'la iiet I Tc VclC!|bÍedt net
iecstkBiiitÉit Ieir dnink aan in ']i:i at E..r € e n t E h Lri s .

Z.ndaqnarnidCnq vtsnaf 1t+ uur zijn n11e Z u Í E n k e r k E n a a r s , cud e 
".1joni !itgenndiqd Én het Jerde huÍ,.riÈsij val v3n rE derde leeftijcl,

met hÉt !ptrei:ir van dé hc!<ende kI'i-r!tgrcet-r I De FlamingÉrs ' Llit
l,leulebEke, ,nEi .cn 6oeEl !Er.lir&te i<.fii!taie1, En tal van vÉrrassinqen.
0ri te h:l-p"-n d: cnkos ten t. vc!.rj..ieri... !.rorCt cen algÈmEne toÉqan!s-
pIijg vill1 5J irarl< qrvra3q.i.
Vai!r LlÈ nEn:.,n v:.r lc d.trd! lEr]i'.iÍ ja ,larr-tt vaor vervler qezorgd.
lLlie zijn n:1rri ;:j!;.f L tci !Emel]rt:l1!ize ( 411j55 ) zaI tijcjiq Lrorden
afq.hÀrld rx i ! r Lr n Ll ir h r i c h 'L . U r i . u i :. l. : .l : r s crie rtepensionEcrcren L! i l1en
veivo!r'Er'r kunnzn evi:ncené hun naar :ra..vcn op Er,rven!emeld nLlmarer !
DÈ nfnidCaq .lait Litar mi:t ii: mcaii:!arkina vaa het fones van de
E Lr r q c rn L ri s t ;t r cn hEi q e n e c n t a p e r s o i J j L ,

pÈcGRA!il"iA

- zatEi?à[-133.a0: 18 uur: :1]n<:arsi DuÍtse !asten, trlcÈÍnenneer-
leq0inq 1r -:r.,r:ziqhEid van de vEderlandslie-
v-_,nC? ver;n:!irlcn, 'r Te llelclÍ: r, ulaarfla Entvanqst
tJn qitmeEntÉ rui za.

21 Lrur: alitlta :tDt-t v3n ZuienkcrtaE en
v!rirrocdzuin-

-. zonLl.q 14,r.Btl: i'rumÈrfEstiv?1 v:lr r;E dJrde le ef ti.id, vanaf ,14 uur.
17 uur: k.it'iE tafel met roterkrekcn.

++++++r_+-l_++++++ ++++++++
DE S0EITLE'rlaNINGD0llLl TE NIIU!]Í.lUl,tSTER.

De naticn:rlr ÍnaEtn.hap'pl i vEor k.l.iria lEndEigendom, EouLrhEcr.
s n E i i I e . , 

" 
. i l À 

j 
F , t L ,\ i ÉuumLnE tc! ( '15 u{rnin0cn in epn Eerste

aL-FIr illerElI i rr !rgrri!lJIn Vr']or :cn kaCn- LrEnin! zíCh nÈq
kLrnnen 1n::rn j-nscrri.ivÈn. Forr.uli.r:n zijn ten qemcentchuiz
L.ckFrnEn. DezÈ inschrrijvin! verlin.lt vDErl!pi! L,t,t niets, ma
u!1 nuttir.r v.rnr t a rnnllschi<<inn van !-]it 3a:vraqen.
Di. uronin,.ii-,n zrllrrl jn tra.iitiDnclr !st.lirlan Írpgetrakken uro
EILeLrnEta.ri, E: nitl<DflÈlrl, Llirj,trI :,n1iEirtin!en tcn qemeente
teI[.fD.n 1,1']155.

van de
fezr )
stEErls

3T iS

!dEn,
huizc



BUFGER!IJÉE STAIiD 19BD

Gt300Rïfr
Breemerscir Zitta, doEhter van Étienno en [4aelfeVt Lut!arde
\/an .len Broucke JoVEe, clochtcr van Eddy en Blieck VérDnique
GovaErt iíristnl', zoon van Luc en De iJandele Luljqarde
l'4ass.rn Annemie, dochter vaF FrÈdd\,r en U nlommel Christiana
De Cleer lJinr, z.Jn van HuLrert En DE tíersqieter Datharina
VandeFoele i:ram, zcJn van flo:rert En Duinrn Annie
De Pr0tre JamiÉ, zoon van Luc en Verbeelen l'4arIeen
Janssens 1,1èrjoIein, iDcitÈr van Sart en Casteleyn Eril<a
Dequeccker qlextndpr, zÈ!n van l1!!L en lloorenberqhe Francine
Deklerck Lathy, cjo.htcr vEn Enic en Elnïme Carine
Liebaert flieke, d.Ehter vaF il.rmain en !lil.13ert lladine

.Fahdey Femke, circhter van REqinald en írcriier Fnse AnFe
D!trannoit 0livier, z.l1rn van Paul en L-vernert Dqminique
ldintein íurt, zr:.in van r.liily en Dt !l3ele JcanFine

HU!]ÉLIJíEN

;;;;;;;;;; rdEtv en DEmevere r\ric..È, -,e z!ien<erke
FurqÉnaert Frcddv sn Lin!,.kens Íhér.èse, te Zui!nKc!ke
Gantcis Luc en llaodenbergiie Chri"Étr, tE il-nken::Èrqe
VaF Vc.-ren l,:arceI cn iínrckaert í,larleen, tE ilal.kEnberge
Van BraeckevElt Fririck en Van Daele iii.lti€, tE D! Haan
Peeiers FiErre en Uanbreuse illartinE, i: ZuiErkari<È
VerleyE LierFer .,n GoEthaI: 5onia, te ZuiEnkcrkÈ
CIaeVa Jacky Én Sch.utpet:n Hristiel- , te ZLi-rrkÉrke
Lancte Jean PiErie En Var der í\uLrera i.orld, tÍt Zuienkerke
Vantorre Dirk en [;rerien IirrÍstine, i. Z!ieFkErl<e
Virnhilcren Edaiy En iiuySsc raert Ann!, re ;rLlniÉ
DeloÍlÍiErc ilclanci en gackcrs È1ari.ike, :. ! re.l,,nE
0ardts lia r E.1 cn lccie Geert!!tiric, tE ZLrierkÈr ie
V3rclerost!ne EC.ry en Vrn Eeqhei', !ldelheiC, lE Zuienkerke
Dr U.iríran FraFk:n i-]i11.,uraL-rt D!rinr, i" arug!e
Van LoockÉ Ncriieri en Dp i.lunEk Lili:ln:, te iialdenem
Dc VEirman ',li11y irn D: PiÉFE lÀnnÉri'ikE, i- it Z.lmEr!pn'r
SeVeert Dany en V:rcruttLr JcaFlne, iÉ !\ieuL,riroÉrt
G6ussey llugo en Dcsmii Christcl, tÈ ZuiEnke!!<E
Uan Laocke Ll?1ter an Davos HFnricite, tÈ Eeerncn
Verirae!lrE Eruin en U.rrcire i.'ia tin., tE ZuienkerkE

UVERLIJDEJ\5

Lcms Lrrrl, Drif t.'rcq, 4tl, Í'11.:ruunLrnster
DcmBec<cÍ, Guido, BIankEnrerqse SteEnupq, J4, Zuienke!kE
Lann.rn fl1irla, GrDe!restriat, 2U, luiankert<e
QuintLns Cyricl, lliEU!re EtEcn,,rer,r, f0, Zuienker!<e
ll.reVecrt El.oriiE, Cucle l,llfEnuco, 21, i'leEtkerke
D E s c i .r l,] I m e e -. t i: r ilans, Lli.r uL,Jll 5'teLnL,li,o, 12, auiEnkerkÈ
De V$5 Valcrius, L a n Ll E d a r ri r,l c A , 2, HirLtttve

Iilll!:=l:l:::=:ll::::::::::=:1i=:=l:=1:l:l!l:::============
Í!AT 1tll"1A.l L LIESIí UClil lill!DEnLiiLZIJÀl
Vnlrlenr l cDrsult:r i;1:s v.rnr zuiqelirloen Éaan dr1]r j.n het Cemecntchuis
van ZuiÈFkcrl<e tu:i:ir,n 14 an 15 uur:
19 seirtcm )eÍ - 1'7 Fk L,rbei - 2'T Ft]ve,:r!Èrr - 19 deceirter 19O0.



VIJI'DE I'IXfSRALIï van zondag 10 augustus 1f"

Dit jaar noteerdcÀ de irrichterF een recordopkomst $el 2r5 deelneaers. In
vcrgelijking ríet vorige jaren is dit een gevoelige stijging die sooral
bt-'ïnvloed lrerd door dc gunstige b/eersonstandighed€n.

De tocht Bing v:in het Zuienk,Àrkse Vierlre8e langs Meetkerke, liouteve naar het
Leegland te Nieuv/nunst(Í,

Er waren decLnerners uit Gistel, Veurne, DerxÍoe, Oostende, Brus6el, Gent' Oostburg,
oostenrijk, Blankenberge (26), Bru8ge (16), ilouàave (Jo), De Haan, Meetkerke(25),
Nieuvrrunster (11) .-n Zuienkerk., (91)"

nen haff uur ne de li,tste eanL(oínst konC:n ale inri,chtcr.s reed6 overgaan tot
het uitdel-"n van dc 120 lriiizen" De snclle verbetering van de forrnulieren was
te danken a3n de perfectc organisiltiege.,st ria:rvan het Zuienkerkse feestconiteit
nogmaale blijk gaf"

De uitslag : 1" V3nd€pitte I'irrain Zuienkerke 2. Goeth.ls Nancy Meetkerke
J" Beutens, I.ouis Bru6ge 4" Vcys llarie-Louise Brugge
5" Goethals Edcly Brugue 6" De Vlieghe Lisétte Meetkerke
7. Vande!itte l4artin. Zuienk.rk. 8" V€rburch Rik Zuienkerke
9" Dc VIieÉ;he l,laurcen Zuienkerk€ 10" Schouflinger Roland Oostenrijl{

11" De Vlicgh€ AIiin Zuicnkcrke 12" Dc Vlioghe Laurette Zuienkerke
1J" De Vlieghc Rancly Zuicnkèrk. 14. Neirinck Marnic lleetkerke

Nu reeCs nakèn de inrichters ir.,t a1le b.-lr:1gstcllendcn cen afspraak voor
.roleend ja'.rr op d., tueede zonda8 van 1u6ustu." Eopelijk is de zon opnieuw van
de partij cn ,ordt het record no8naalE verbeterd"
Het f€estcoÍiteit dankt allex die hebb.n bijSedrag{rn tot het 60ed vcrloop
van d., fietsrsfLy, ii. op onze gemcenti. burs!.rocht vcr\rorven heeft"

VA(AIIÍIE- xN vERIoI'REGxLIlic voor het s"!eQUqgf*12Q9:12Q1 "

1" V:iie daEen vin l:ci eerst., irimestar : van oonCrrdag fO oktober tot en net
r1and".g I november"

2" Vrijrf: dinsCatr 11 no.rcnber
J" KeÉstvrkantir ;.ran:ra-,ndrg 22 deoember tot .,n net zaterdag, januari.
4" Vrjj€ das€n v rrt h-t il,eed.. trincster : var1 vrijdlc 27 februari tot en met

i i:.: d [ ] n,rrc"
5" Pr.rsv:k:rnti. : ï:rn n:11nC:Lf 6:pril tot cn riet íasndeg 20 april.
o" v11J.r1 : vrrJar: rn(1"
'/" vrl,lÍ1I : vrL,lcrrS r r 1.
8. Vrij.f; donq.r"''. 28 ^, i.
9" Vrij. dagel vu h.rt d.rd., trincstcr : van zrterdag 6 juni tot cn met

dinsd:rEt 9 juni.
1O. Fncultltieve vrij., dilsen : z.s halve clagen cloor dc schooldirecties te

b epalen "



À1lcmaal kiniere:1 van hui tijd"

Stipt Ee',",ekt dcor mlln Phi,lps radiowekker worstel ik me alweer

eels orn 7 uur uit mijn bed" V1u9, v1ug, de minuitjes zijn afgeteld"

Elektrische tancienljorstcl, mijn tanpasta met fLuoride' x-zeep

(vènclaar mijn frisse huid)""^shèndje (gespoeId met vrasverzachter Y)

en vlug een poese-\iasje. i'1ijn, o toch zo strakke spijkerbroék
aantrekken en daarop mijn f-schi't' i\lco een bord melk met heerlijke
Corn-Flakes en klaar ben ik,
ílacht, noq even cle nodiqe kursussen bijeen kopen en onder de

arri nemen. Vluq naar Échocl oÍl oaa'mijn dagellikse kennis op te

nemen. de goeie studentte verbeelden en önr later veel centjes

te verdienen en goeo in de rljtjes te 1er'en 1open"

Éen ri j r a,et je in',.rers volgen, \,{ant 3ls indil'riiuè] !st kom je

d r mèar erg moeilijk. Í!:aar toch hoef je 
'ièt altijd mee te

doen. l,ii j moeten inforrneren, de boel c§jectief en kritisch bekijken'

afstan(l doen en daarbij zelf initiatie: reren'

Akkoorcl , misschien vecht je $rel Lege:: e'n harCe storÍnt en zè1

het konkreet gezien niets oplevere., :_aaIrcrdt alvast zelf
belrust en doe een poglng er lets eèn tÈ dcen'

Daè-r liqt de start. 
i.{.v"

Teken en kleur r.aar verder
met en in je leven
desnoods buiten het .lode., .,.maar
Echt mensr./aard ig
to taal j eze 1f
LEEF
1l< gun het jou

dit stukje eeuwiqheicl

nu. "... " " " (Sterendans op.de .niddag
ul" uecKers l
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ii.,llr j )n-'cJls cil

Ik Írens julfic .11c:,..e1
sch:, r1j c,ar !

I 1t211-r,',,

/--t\ ) '^l 
t- -i

t-r i.-t
\r_l

-l-1.' ,u ,

(atÉL:' n
\_/

li,cj.sj cs,

ccn il"dc stert vJf,r Cit rrleuvre

De nltric z.nerv:tkanlie is \.--*r -chr!r ,c ru:i fk dcnk .1a"t

iederccn a:enaten h!.ft v.6 ,,1! :.c2.)nCc buitanlucht...
1,;ier,.nC hceft in íeze v 1k.-nt i .r.i._?,n.1- cI] tijà Cch1cl jn cen
inzell.liníj te becr,enkcn. D!,.r.ll-tr h.J ik zclt rvl.t uitgcE(u,a!.
Gelulrki, h:1 ik n.g rer,i-scle ,/an tir.ncy G!cth1fs(-;cetkcrke),

,-.Ii Ti l(LIUiiEl\ti

C!,rnen V..n.'rcrr,leke (li-,utrvc) cn \'. it i ic-) truckcr (,,ie!tkerke).

1. tclkc j.ilnislcn sfl,lori ..k 1..-t hLn n:trs?
2. al) wclkc h:-r'Il kln j.- nirt b11z.n?
l. In ÍJc1L .'ev.l is 2 )r 2 Jlijk ...n 6?
i. l[..-r.,i, vervricst ic str..rt v..rr .]e l..t n.lit?
5. rrlr"ertr zit er vLt in .1. niolk?
6. ïiclkc rin.' is nilt Lrii1?
7. .ict y/clkc l-.:-rlj k:.n nii ni.t schiciun?
ó. V: r !..'i i n- .r:t i,,'-^-rn zíjr- t: ud cf ?

l1'-

.,\:
ix,

\l
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Een blinclc z"i: ecn }.rr.s, ccn laime licLl
i1ïdíte- st.1k h_en in zi jn z.t. Kr}n jc l]u
Twce nuzicknJtcn bij o1ko1r Èn je hcbt
U^t i6 vljjC..j ?

W't 1-Jpt n-.'r -links, n:..r linkt, n-1r

hcn na, cn ccn
zc36en lvat de.t 1s?
ean j cncensnac.n,

links ,.. ?

l.j.
11.
12.

D0zc tekenina bust"..t uit vclc
.'.ri iihlcken. -,.cr, H.]cvecl .r.ric-
htrcken kun jc vin.len ???.??

TÍíDEV.-UDEliI .

Ecn tï/ee;)ud i-f cia cvcn
(:et.1 herlrgn jc . nr.1laie 1-
lijk a-r.n zijn lo.,tste cij-
fer! cen u,2,4,6 :f B.
,,1s je wilt,,i'nten vJ..t )ns
n.,nnet j e -! h!t t..kjc
hrult, vcrbinC jc alfe
cvLrl ilct.11en ifl s ti j:- cnie

r)v:1.:.trde ïct e1k...r. J e c

i,1nt n.t de 2 cn .lndi.;.t
net 98 d.t je -! zijn
bcurt t-tet 2 v.rbinCt.

,J\Tl!ï0iiiDEl\ DI "PLuSSIi\Giii\
ziiL z)ek Í"eraakt er[sns
in clit nur.rr.tcr. l(ijk c.ns ..loci .,11. blcclzijrlcn n.. Ja zull:
.rv..n st...n kljk.n vi.,t a.I intercssante .linJcn cr te Lezen
st."."n in ,-1it p-rlCorkrcrlt j e . D.nk Il !

"3cst! jrnicns en ncisjcs, 1k h,rp d._t je vecl plczier i chr_d
hcbt ret .r.ezc ra-.-dse1§ en sp!l1(,tjos. Ik h?)p vrorr !tlcie
tclicnini.j]], s!.11ctjcs, rt..dse1s, veTsics o!r2,.. ven jullie
te rltva-o,-tcn ! D."a"r rn n..t.tae1 nijn aalres:

G,lXilT H.,ElVuET Dajr,LliCI,STii,,ÀT i1 u4t1 1\-LEUNir.;rU.frSTEit

Vecl I:r:etics, tlt vJlecridc kecl!
Grect '
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I
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I

I
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" 0nCanks hEt ielt dEt Zu.i.efkcrke per 1 januari 19'1'l één gÉmeente
ulerd, Liild? .je reqiÉ van Posteriien v:n gÉen cEntrell6ètie ueten: de
i r i Ér i r, i s s e I i n ! vÉcr Zuienkerkë urdrdt nÍrcl steeiis darJ! I FÍrsiboden besteld
vEnLrlt BlankeniergE, dezE vr!r i\ieLrLJÍ!unster door 2 pcsttrodEn vanuit
Lr.lenduj ne, dEzE v,aor HDUtave .1.o. I Fostbode vanuit 5ta1hi1le en de brieven
voor lvleÉtkerke k.].-ien va.uit EruEgÉ. Sanrei ? i'Gkte!rs vDor 750 Lrroningpn,
vers il r Ei d !vÉ! 6 LrlfErll<erncn,

llet 1'eit CGi Íe llcdElirg, en de s.rtering vanui-i 4 aentra geheLrrt,
reeft in iret verlecjen aL hcel L!4t aanleidin,r !etEver tct gevoelige ve!tr3-
qirrg van sonmiqe F!st5iul<ken, di-e soïs diqe.l3nq ce qeneelr t. rondreisden
vootalÉer ter aestEmnino tÈ geraken... d3t qpbe!rde noq aI eeFS als Ér
ecn v.rrqissinc bei'learr Lrerd net Ce niculre strEatnamen of het FostFummer.
DE po5tb.den <unn.ir rij hÈt s,rrteren aen !fkiar dÈ juiste !Ègevpne niet
mcde da1cn, vermiis zij van uit 4 b i: d e 1 Í n i s E . r-r t r E ulerken.

Het qemceFieiast!ur van ZLriEnker<! n:Efi rlEzE toestsnd reeds rneer-
dere nalen onder cle eqpn rleschovcn ven tÉ vÉisc Ii1fenilr: ministers van
DoÉte!ijen, eF Van n! p a r I e m e n t a r i ö r s , .n.!i neer ap 1.12.'7'7, 16.12,7'/,
25,4,'18,21 ,'l ,'73,4.9.18,24.4.e8. DÉ vrraq uras :elkens om 1 poÉtkantoDr
np tc richtcn te ZuienkEr!<e, met 1 SedianC.: rr VersEhillEn.te Fostboden, Cie
vanuit 1 kantcilr le uitrei kin! kEn4en dtt., -r-ilkers kreE.t het qEmeente-
'restuur Í:eF antL,ji.ikcnd ai ?i!,J!c-tErd :Fi!!ar!.

TCtinjU1i1!30d!1r-r1diqeli]ini:t'!virri]oStL]Iijenb-.S]iStheeft
dat CÈ !i:rÈiki.it v.a! aE fusieqrlmeect: Z!iEia<rrke rrFr EpEedi! z:I
Seschierlirn v:.uit LlcnaLrinc. DE uitvi-erirq var CiE niaatrEqpl kan noq uat
tijC verEEn, a. i,1 .lir:t aóq rci dE -i E r : a _ É E r : J i. c! E n qeit1.rel Ljcrden.

-leir ic ir- !lk qeval Ecn sijiip in,ti.!rde nicrtinq, het rad alleszins- LrEiniq i:n _et Iiji, d'j rcst v,ti ÉEn qLÍ!Èrt,: te bedienEn v3nuit 4 centra.
. fn "'riÈ r!,-Èt, :i-:.hi:.r liJnt er trnit n.a È:. -iIulr r.] i t r E i k i n q s k a n t o D r te

Zuienk€rke zeLi, :.:: e: rc!ia v3i rtD:teti ja- eaai DVÈr heÉi veÈl qEld

!uL3irÍja.Zo.kt tE I u!.Fn: ,lrri : i. .f gircleElt- v:n =:: ruiEje in de rl!rpskom te++++++++++ i- +++ zultiiiíERiiL.
il" ;ra1<ti jk a1§ k i n E s i c t - .. i I F i._ ! t td bÈEinnen.Priji af te sprcker. l.È-t_.i_!-ir: )1 t5 9A
J. FàrlEvIiet, R u s t E . i u r ! s i r : i i , t+6, BC00 itruqge.

+.r-++++++++++i: l

FTfTSTOCHÍ.
Hrrt Ií.\-/.L.U. Zuienkcrke 1.1.r,.st naar E..rfis;rie fEirriEk Uathv on

maandag B seDtemi'rEr '19&tl sn ljLrf6: vÈrtrÉk lan Ce parkeerplaëts,

ti]] GI LI]L]NLL:] ,

,!et jaar:l,ijksir a.rrlaLk -nEÈri van Zui"-ll,<er(:. kenre LEÍr !rlat EUcceÈ: niall
ninLlirr dirn 128 n L z i c !i I i c f h e 1_r , r ! r s <r,.raï.n ii.-,ritEtEkLx:le vertr:tki nl. van

J.SILLVs ( rrrq!1 ) cir L. D€ iliV.ir,jrir ( zanq ) trÈiuisi:cr.n. Verheuqend Ldas
viori l vnst i.J :rtel1en .;r t nir!r riirn Fe h!-lii v3F rle toeiroarciFrs ricFsen
ua]irr vaF Ll.i crig:n rlcn!ir--r iiir.
Aisf,rrak in íilli vFL-rr lLr i ze511; i: i . r_t I E .l n c i: r t .

l
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ent<Ele nLrttigc tips.. . .

o zoEk natrij Lrur !Jonlng d. r-lichts bij qciegen branLlkraan ( geleqenoir hEt u E t e r 1 e i c, i n g s n e t .t Lrf cre licÀts if:g"IÈg., put rf irëekL,re:lr perÍtBneni uEtpr in staat. \ t.:r rlii] bij een eventr're1ebrand kunt u cic trranrlL,rEEr ( En u zEtf ) n"ó iiJnitiq ,ijn.o voor dc h.fstL]dcrl Én af!elegen L,r.nÍnqrn: kuis zovepl moqelijkuu ulatErput of kEcieFL_rt,. z.dat !r zoíe" en ,inte" ,rte" in staat;zLrnq rlat .rr voldÈrFiF kubieke metar,"te" in-in_o, dc Lrrater_t choeften van Í1e brandLl.cr i]an tc v].]j t en,LandbouL,rers kunnen voD! irrt aante.q:I ,"n .iou,.r" LJaterouttEnleninqen trqirn vermint!rr: i n t r ; É i 
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; i : 

. 
.:; "; 

i 
" 
i. i 

" 
, r 

"viIl landJtuLr,
o het cprcEFnLlïnijr v3n.rr ttrlndr,r.;r is !C!. ZÉQ bi.j rlÈ cFroepklaar en eui.lcti l. n,, ":l:, h:; ;",:.;-;. ri"1.ï,;." ce rrrand,de h È r l< j n n i n q s a r.: i t e n vanaf Lle aÀan aiezie:r, rEl<eninq hoLldend methet firit .iat c: !randLreer vln!it a.uq..o 

"i*ii.-. 
-,

'zEg ann iÉ hLrlpdicnst irf Ér pcrscncn in rct ir!ndEnd qEbouul zijn,itn of cr aakLretst;n ;.i jn.
o 

.rl. .'. ,.'.r.g,- rr._r-., !r o--lL.ëItii: n.:r5Ij-rlr' rjr : , "_ vr-g_, : tijd. -s -. -j" _ ;_L L Ec íUp.LÈrILn !t- rra<L.I Df _:-_r.-
' :i;;:i;:: :; ::i;'.:;'i Lr r'jrussen, vÈrL.ritii. Éerst de i'.urF-

.t" lia"J,r.r;;;:":", Lr hrandLrLL_r vt!; bij i; ;_1aats van

lrilST U

trt dE EtEàt !r;ni:s EE.;t voor du!bEle -:a!l:zirl !i reqenuraterput?Ll .'EnL ..I E'.,-j -l_-;c.iLiaí- t . ., j .i - , 
- : , , . 

- . -, i,iu--i. <j' .. vr-r,:,,,,;;,.;;"''1.:'::-' _ ::.r' rí--rerkiFq
DT-rip. Ir icntinnpn ., , -:']i" '-1.:' " -r'--i. :r -lr .rn:-rinqs-
;::,;-: <' -"";i:' ". ;1,.;:,1;., l,ï,i;. ,,;;-3i,., -c hursvcsrni,

0!l,rssinoerr ki n.rErru rinr.
A. De Íàadsels i

l: lÈi"l;.lil!1"!een cnr<ere rri:nist teet zijn neus ureq oln te sFelen.
4. 0mEiat hij 3trijrl lroven nut .rlnal'tt"5. !mcat het niEt z.u pieÈen bij:jet nElken.b. Lan harinq ,r. 

De reoenËoaqB. De ka:rirer 5. ien I prnFn10. '.ri
12. Ipn ÉÉirbE|rige militair i" 

""]1;rf:n:-o 
na donctetdag

3. Arl]iaI rlrleir.ret<En: J5

d. haan, 0m dc
9etrarEn, rs nachts

Als je aIlE even getrflen metecn vooef .
Elkaar vErttEnd, teken.re .ie .F de tak



DI! GOEDE LOI{ALE tsÀS]SSCHOOI, (Uit Bij de H:,ard' aug"80)

Sornmi2t.n onder ons hebben no8 vccl goede herinneringen arn hun

.ri6.n dorpsschool, :rnderen sprcken Íet fiind.r enthousiasr. over hun schooliaren

cn no6 ;Lnderén lijken helemaà1 onver-qchiltig tet€no,/er d.r lokele school.

luij kuÈà-ex in [!en enkel opzicht d. dorpsschoo] v.rn toen ver-

f.1ójken rct de huidige 1oke1e basi.cchool, A1 zijn het.oA dczclfde 1ok31cn,

vr.rer Eij ook school Iicp.n, toch zijn er ass.'ntiëlc dingen veri:nderd"

NIcer C]n ir.er erv.rr'.:n wc d.it .1., buurt, c._ vijk, de straat cn zelfs
hÉt gezin hun invlo€d op Ce s3rnenler/ing verliezcn" lJÍj, moderne lnonsen, hebben

nog ríeinig tijd voor .,1 dic innir. re1.ti:..1D--rdoor' 6..:1t d. vartrouvelijke
sfle@-rrn v-èrlor-n, Toch heeft íícn zoln

EfÉcr nodig or. g.lukkis te kunnen 1ev.n, Het i§.,r dlepL B.,bor[cnhcid die rrn efk

kind de best€ kins€n biedt om t. sprekcn, t., h:n.i.l.n, t. voelen en te denken,

in Één r'oord om zich t., kunncn ontplooicn" Dii roE.Iijkhéc1.n zijn
l.indercn te vinden in hft vertrou&dr) nil-í€u v.,r c..igcn dorpsschool" Dc leer-
kracht kent aI haar/ziin leerlingen, naar kent ook hun oud€rs cn .ndere f.1rilie-
fede[. Zo !,ordt de :ichool een verfengstuk v:n hlt gezirsl€r.n, \,aer de'mecster'
of .:le 'juf{rouÈ , dc fijnst.r sn:1r.n in hct S.,.'o.1!1cv.n v1n het kind ain hct
tri11.n krijgt oad:it .r .-('n irt:ier':., rLI,rtie tus.:.. kird cn volirrss€nc ontst3at"

In l-ra. li,,rt Vlarris., sch01.ir, 1op.ri Èclukki6 not veel kinderen

t. voet naar school. 's i,lorglns kcnen ze in tro,pjcs op de speclpln:rts binnen-
yJIL,.n" VFak hcbben z€ d.r l(ansi om ond(,rrr.,6 ?n.Ldotrn t. bclevcn" Zo krii8cn die

kindcren dc kans on op hur tocht von huis n..il'6choo1, in len voor hen bekend

nili.rr.r, vcel \r3ar tc ncr.rr tc ex!€'rinentcr.n, lir.r'irlerkcn van dingen te orvaren

en cigensch.lppen v:lrr stoffen te ontdokk.n. Do 1:o:rio fokale b:.sisschoof haakt

lrcci€s da.rrop ir'" Ze \..tt bandcn tusseri het rilieu v3n llet ltíIiC cn de klas-
activitoiten" E€t 1t:.cn cr hct leren v.r1o!ert,11zo o! de mccst natuurlijke wijze.
Drt is nu het grote voord€c} v.1n .1. lokalc school onidnt da,:rr a1Ier.n de rnogefijk-
heden opti aal besta.rn on hct door hct kiEC v.rkende nilieu bij ondcruijs en

olvoedins e ffi ci Ant t. benutt.n.
Xcn dcr kcnmcrhcn vrn het Corfsl.ven in ve!'gelijkinS ..et dat

ir, groto agg1oficrati.6 is dlt Écn .lkaar kent" In zo'n 1.vèD5rrrtroon Uroeícn
onze doxpskíndcr.rn op. Zo ís dc Lok.lle schoof ook can onflisbarc schakel in het

gcoeenschaplevon var cLk dorl" \,/aaron k.ren sol]rniË.n dsn d€ dorpsschool de rug

toc a1s zc z(er taed u.:tcn vclkc- grote voordelerl cr voor onze kindercn te vinCen zijn
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Een plant die naoenoe,.t icdereen Ín zija qroentetuintje kveekt" Deze
i)lant .lroeit dan nog best in on:,e kl?i" De beruchte preivlieg alurf t
noga1 eens Ce opbrengst naar ic bliksem helpen" Je zèait a1 naarge-
lang .7un h-.t !F t en het gebruik Cat je er \.ril van Niaken.
Prci v,:rdraagt r,.:er goecl kompost, Bij hct zaaien kan jè het ?aaisel
reeds afdekken met íi jn .Jc:rif te kompost, Je moet uitplanten voor de
jongc: plcntën ecn potlood .tlk "ijn" Om een eerste aanval van dc
preimot te verfinderën, kan je best de uit te p1ànten plantjes
uitsteken en een 2-L.1 daocn in dc zon laten Iiqgèn. Zo zrlllen ze
opdrogen en hrrd rror.len. ',ienneer je ?c c.rn uitplant, de,,íortela
goeC praliner.n net een nengsel van veal ?uiver water (reqenlrater)
.:n zreer/ierkalk of bosàltmccl en een I:ce tjc aar.le" De opgedroogde
planten zul1er z.cr vlug hervatten iraar in cie periode van groei-
stilstànd die toch nood:rakelijk op d. v.rplanting vo1gt, zal het
blad ::o hard zijn dat ale treimot beter !,eschil(tÈ planten za1 opzoeken
Tussen de rijen kan rren Can kompost stroci.n cn opp-órv1èkkig inuerken
l,lulchen, C"i" organisch irateraal, tusse: ,je planten strooien, tegen
uitdroging of dicht sfaan, is nu noq lii]t ':ange!L,ezen omdat je het
bij het aanarrden terug 2ou rno.rten i.:-r!.c:rcr_" Een zeer afdoenC micdel
om nu v--rdere aanvallcn van c1e preirct te ver.rijden is er -'oor te
aorgcn dat h,:rt h.rrt van de plant steed-: ./ol ,..ater staaL,, I preiplant
kan clat best qebrLlikcn cn d€ preirct iluct aict vaa I'ater" Eènm-:l
aèngoaa!'d kan mer, de strook tussen cc r.ijen bcst bedckken rnet gazon-
rxaaisel aIs riulch.. Dit voorkomt onkruiar-:ro.ri, belet uitdroging
.,. zoCocnde moct h.it g:rzonmaaisef ni.t ir:qs.re straatkant liggen
rotten" Prei rnenst een vaste maar .ii€llr=i erkte crond, en verdraagt
zo()r goccl vloerriÉst tijdcns de groci(opg€1ost. koe-schape of kippemast)
ErÉndnetelgier i:i nict erq aan.,.erie--.:1 d..:r iit de preimot èantrekt, "

=::-::"::=:l:::::::"::i^:l:=:::::=::'=:::=l:.::li::=::..:l:11========
§LL!.EBl.lct a1:: prcl lror.it srld.rr. zcar vcel fÈr Èekt in liefhebberstuinen.
l.lcestal. blcek- e r_, blFdselCer. i(nolseid(,r. !,'ordt vrrcl minder 9ëkrreekt.,
a)blari r:n bleeksi::1d,-:r

A1 naarqelang de srcort .n h.t ras, 1.,or.jt ."rroeger of later gezaaid,
mèar h.rt zaaien is aL ljÉn Éerste prcble.:rn" Selderzaad kiemt traag en
zeer onregelnati!" Dc grcn.,l ooet .tÈeds vochtig gehouclen vJorde n,
c]-t do<in rre best door.r.rn stuk zl.rertÈ r-.lastick of hct gezaaide
pcrceeltje tc. 1c!9.n, .lit tot de s.lder begint boven de qrond te komen"
Ecn and,-.r rniCdel a:.rt i car docltreffcnd i9, rnaar 1'r.:1 enige oplettend-
hèii vcrqt, is hí--t ...oc1rki.,i'1r: n vaí het 7ra.d" 1.1.. n 2'..t dc hoevoelheid
te zaaien zaad in..en tc':l.tje aàr.lc dat blnncnarhuis vochtig gehouden
,.nordt " l,Jannecr h. t ijocd r-r.,qint t,: kiom.n !.,ordt het onrnidceli jk ge?aaid
zoal-: enders. il!t .jer aaicic pí.,ace .:It j._ r:oct nog ..,ochti! gehouden
lrord.rn, rnaar de lanq(: p,rrio.ic van ki(:men heeft anders voor gevolg dat
in d1. tijd d. !roird,,icl !.cns opdroogt, of d;rt m.n v(-.rgcet t.r gi.:ton
en daa, is h.t zaalrel v.'rlorer" Hi:t loont de moeit. dit systecm cel6 te'
probr,rcn" lrannÈcr .l.r pl.intjes groot gcnocg, zijn kan uitgeplant 'rorcle: .Blidsalclcr kan tot ongcv.:,:r 5 \.orst v(:rdragen., Blr,.ksc1dcr is erg
vorstqevoelig.Àid.:kk(:.1 mct LlaCcrcn of sÈDoo karn r^Jef i]en tijdjc helpen'
S.ldcr is z.er lul3i,j r"-ct nati.rr cn n.st" L.D.F.



DD Tcr<crtÈÍr vln liakEnhuizJn :n ;rati Fi. r:!n.]:iE5tu!r.

T,reF L!i j vorlq iaar cE 3larmklc!< lui.liEn nEpcrs dÉ 6nrustulekkendE
v.r,,r. rliÈ cie tek,rr ten ven ie zie<ÈnhuizFjr', alhanqend van Èen 3.C.Nl'Ul'
aannsmr krrndÈn uiJ lnrpar risga'ln naar di: í'r'vsnq :lIvln vn'lr het dienst-
irlr 1a)80 ( i.-rzor':, - \/Jn 1?/c, )
" r'N knn r'rchLrílir;. L.rrrdan L-at L'a alarmerÈr'ir rEde cijfers van dE vrrige
irrr n. Etr C.C.i'].,] ': 4iLl lerr ziilkInLlLlis ::rahiiren, ?rtte z-ruilen aanzÈtten
Ërnstiq ,,r maiirLF' en tL ii;rilven r3ar v;r5Èr'rin!, Lrn bazuiniqin!'
Èn*"iqrÉn ( o.í,-hut F a b i rl I ir 7 i É k c n h u i s Lrit EI3nk:ntr'rrCír ) sLEa'-1den crin
clc k::sten tJ rirukk;n, a-nearEn -kLiamen.mat,aaF F:q ora'tEr" tokort dtsn

Vrr u -t,
iaortgaanctr. oÉ Íi€ l.: 

'.r 
t n.q t'lc rltjkirnrl! .i jFerE, ri'r-et hÉt ,oemErntc-

h';stnur vàn f ienl<er!<l dii jaar 2.23A.4a5 irenk nf 0 ?i v3n 
'i'r 

aeul'nc
lT Eqrotinq 5i jFass',n, !m varlqcnda trl<1rtÈ' t,l :Lkl(en;

I l. Z. sint Jafl irugq(:: 1.'li5.t+g'7 i'I inl. v.i:lr 1Ll1 Ér:rnrmtln
( alcbaaL t.i<."rt ;y'rcr 19?g: 291.'j1t,2€6 lr- )

_ f ,,I:,.I -.r(_.i. r .,r Ll,rn<, .,8. .q..: \)t' .--'' i:.1< ' o'r ,t on_.r,r_-
í -lDrtrl .i JrL, v-.- 7J: Jl, jr'. l); '. )

- ilin; E I i s a b L L i. z i E k e n l'r u i s Turnlrout: 1.119'lrar< vÍ:ror 1 .pnamc
( !1olr3al. t2l<:rnt voLr 197a: 21.C51.i3; ir. )

- SL:.--Li jl< zi.ckanhuiEj DiE-st: 2d l'rts"< v.Dr I .'|-]arire
( gLotràaI t:k!.rt vcl]r 19?3: 113.2?J frrnk' )

Uerquli.kcn aij,vrrriq jsBr to;n ZLri;nk-,rr<r 1.432;r95 irin< dirnde
bij tc ,r35sj!n-is ,lii cL:n vrrnr!tnq i.i ata.41B franl< hirizii 64 ll,'
0í naE 3FdErsi. iia tel<:!rt,ir virr a_: :iaka-.uizan kn_stEn rifis voJr het
hl]i.riió iíEnstjaar :i12 , r tj E . r +- Í 

'-r 
; . , irÉizii :!:-À 1/i v3n h.rt aant3l

oFEEntimili, l n Ei . r v .r r Ll ! I 1 .i a1: vL:1-1r: :.2. :iFt "ltsn: 489 lrpe.
FrÈi 1rk1. i 123 .9c.

In rvÈruru!inq rirFrirncl cit t ir lrlqr.r'tir.r v:. ir '194u recds hLt asnzienli ik
cijfrr v?n 1,e6:,111 1'rilxl< haC v:rrzió., <.-1irÈr Lr',1 tct cle vaststellinO
Irl ',8, _-.. _i-..1-'4 ttfa( , l -i -' :-i .i 1S..

VL-.or c:n:ent.n r'li,t vltkbi.l J,C;i;.U, zirkinhUizen -LiOqen iehcn deze
tÉl<L]rt!n tanirzql:!a: vr:frreÍ. jan; LrI krr ! -'1. :,1. .rc!I on meEr Frirtest
ven vErscirilldn: -r CiÍr!!ntr'r , cliJ 2ijn LJ .nklën< uinat hij dÉ V,jr!niqlnq
van Beiqiscira it r- cn .h Gi:,riEntEn. 0nCLrir iret mr:ttr : " Dp staat leidt
rlÉ rrcnecntan in Ll,. irnÈ1 'r zct ac vercnicir.,l zich af te.ien dr 5chijn-
iritili É rouLlin,l van i:E h:qÍrr: rverhljirl, rlir zli:n Ei!En faLiict r-rrECt
3i tr L,r!nteI.n .,ir ilc q.,,ri:nten. [']cn spr -.kt hari ? tcrl cn CrciLtt met
lroyÈirt var sriri.nir r _.rL_rt]rc rl:n iri; i. !t r-t a!n r. ilcmi:.cnten nf Leq'i;.

lnt!sse. 1irst :.a'a C.:: i:rrbL,rnrcn van al,r i,Lmeer1Í-e ZuiEri<erkE ni et oF:
hirt bcstLiur uatrclt I;('L,r.rr.:r r rl3 fi6E-1c rrrt]l< p ite viiEr:oF oni rand te
l<amen, maf r hitt i.: rl l; ra rL LrLlriri::1.,n !p :Lrr het!. irl.aat: vanzodr?
irrlit l'iscEal p!Èqranma i. -rr' het rj ; Íi ,: Lr n t r ir i, s t u u r !l:r.lt -F!eÍnr3kt, kcmt
n:n aí Ei v.,1'.!rnq.-ir ( sii3 L. ) l:.:L:n iir: ,rnllt.hnlvI en zana]cr iF-
srrai< .p!t!ieilri LrLrríi. i. lr:L i! r1L.,s ni t .r r.j.Iijk vLr.rr dc staat te
vjrl<lire. rlc'L iiir 'rrl.aELr rr,-Ln !cli jr< hll ijv"n 'rI rin]:llq zullen qaan: zij
is ir!zill zij1 ln: irrnu:.cIrikt. :. firinci.Ll i.rzlrn.i. restLlrerl lceq te
zuililrl, orr,lxt m!i in []rLosr,] hi:i rlL,rll<rrr. r'r,:l L vin il,r mil.jarCcF c!eí'iciÉtEn'i'r, Lr ii_n '.'v', '"1.

Er rr,rul zn"r rra n, rrrrr:rt rÈ7uill1!rl rrr.lrCi-,n, iir:tjir intuss'.rn qaat rxen
1n -rÍ rrmiq rrcnrrr;lr iLn:t-rn vr,rl.i jk vEn..Jr rai.t het tr!stipalÈn van
rl:<Lrnulcercc l: -iici:-ten iF h,j; q 3 t !r 5 t s t .t L I È n ! : i rlcsÍti, L;a'b arrrlercn uli.ll
vijor ci: rirtaliF! :aLl].]-i:n arprirs,ril:rr. hb.
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Vrij te houden dahum: Zèterdag 25 oktober 19eO"

De l/]]erkeroep richt in: .g!?gEil .liN=Z:llqyggE.

Verplaatsing Ín.t eigen lrègens er1 samenkonst om 9 u aèn de pvba Huy-
seune, VisirijnsLraat, 22 te ZcebiauggqÈ fiij brengen een geleid bezoek
aan dit visv.,rlrcrkend bedrijf dat .,en van de grootste is van onr4e
kust" liet 1s \ioornamelijk bekcna voor zljn gaÈnàalverhandeling, vis-
vÉir',erking, .li.pvriesDroduktie, dÍ.DVriÈsstocl.age". " Ti jdens het be-
zoek i.j het bcCrijf in rr',.,rki n!-1, Er 1s oeen E€,1e9enhei..l iets aan te
k op. r "
Onr 1Ou3O \^/ordt Can een gelL:id Dc2o:li :r,rbracht èàn Ce visnrijn"
Om 12u is het tijd ori het niddagm,:La1 .t.: ?ebruiken in een restaurant
naar keuze, L,iie boterharnmen \riI Íreebri:nqen of over de middag naar
hui s rijden l.an e$en..ens"
0m 14u v.rrzàmefcn rre opnicuvi aan h.t lcs tqel)oul"1 t€ Zeebrugge, voor
een L,ezoek aln .l.: uitbreidings\','erkcn \ran .Je Haven van Zeebrugge"
Daarvoor gebrulken vie een autocnr oÍCàt l.re begeleid r\rorden door een
gids van de ti.B"Z. of van dc staC BLu -qqe " Er',r'ordt eveneens een
fi1n geprojectecrd over de havc. a-r d.: h.ivenektiviteiten.
Einde van hct Lezock omstreeks h7uiC"
Deelnarne in de kcsten: 1A fr" l.r pÈr!_ool: (3qc1eide bezocken + auto-
car) t. betale. bij de inschrijvi..-" De:,:e.lient te gebeuren bij de
leden vdn dc VJerkoroep voor -1.5 okto..r 1l;C"

Er r{ordt aan gcdacht éen drieclaa.js:, a:'is tc organiscren naar de
Champaqncstr.e-k REIIlS - E PERIIÀY "
Vooropgesteldc ilatd: 1, 2 e:a 3 tc-/.,r'rcr 19iiO.
StrcefDrijs: ii,5OO fr, Fcr per:cc." D.!!:in begE.ipen: Reis met auto-
bus, 2 overnachtlnEcn, -r,niC.lèjii.:,1..) 2 gèstronomische avondÍra1en,
gel.ride bezo,rk.jlr aan vcrsch.irle.: Chrni-..r-gnÈk--lclcrs nret dequstaties.
Alleen Ul,r persoonlijk vcrte.r ii ni:t i.beqrepan"
B.langstcllerLclGn schrijvr,n :o vlLlr noq.Iijk in door storting van
l "OOO fr. voorschot op r.rkcninit .r" 3.,O-OO34476-15 van Storme Mar-
tin, KapelIi:9traat, 12 t., ZLrlenk:r<J, .iaar li.1.:sge\renst nadere in-
lichtingci kunt l)ckomcrn" (Ti:1" 3151-53)



vtiÍ11L TÈ i"li:r-ïriËi5E

Er stairir eEn drukl<e alltlvitEj.i,re!rc|.rarnrBEr:!Íl rr hei. llEetl<erkse
voetraltErrÉin.
i\aclat hrt FI!ir en de instEllatlcs lJarr dc 5!lqis.he voctrrallo|lC
urerLlen rroedle<!ur(i , lr!-!urrlPn :Er_ trJ,r:rt91 vrr!lrrnC=n het terrein
af voirr EIE z a t ,r r d a q c o rrp ! t j. t i ! , nGIi?il li< Ce Uer:t-\lliramse
bccjrijíssptrrt.-.nd ?n hi_r h irrbÈid -rsv.etb:f.
Voor.l-'lpiÍl ziet d.. 1i ist r_Le! rer strilil.rr er Li t :'ris vslqt:
13/r/ B-l | 15 ]n1.

2D/ 9 /dO | 13115
'ir uLr!

2'7 /9/lA | 1)a15
1\ '.,' I

11/ 1fi / BL.\ | ..-1N1:

15 uur

'1! J r'

2r/ 1n/BB
t'. / 11/ iN

1i/1'i/F,t)
2t/ \1/t )

DÉ1,iËht aan cla rrlvErtLirf i Ers.
+ t-+-F'r+ + + i + ++ i ++ -F++ + 1 ++{ ++++-.

l-li j LiankEr ,r:!r!rtirt irnz.r e al v e r t : .- r rl ; I : v- r rlF jrr:rrlanqe trouute
str:un :rnn ,as ir ':i 1 d É, r' l< r i:i Ir t j a . iiaae a:i- zij hÈn is de ult!ave ervan
.iOErIijk, hrt iait re u!rk!rirEii tevr:l]j ti,e E3]l .rrlafhankelijke krers
'te varÉn, D.rirjr rl'ren irij !efi rrr:rrrr trjrLrcij _rn r,;1k vrllqeFd j21ar cns

!ri1alr,rliran1, ja, Ltrt i;,cr een uEzinlijkc rrnnrl !cLa<c t tussen de manscn

in rnzl] rlcnL,rnte, t. §!ri,Lr_rÉn :rr-t L-r:N r''l.in<c rt varltntic.
DEg:nÍr die iij vErqii,El r,;j.r !eLrr :rt'.l.l. t u, Ld.n nntvrnqen hebf-,Èn

dicnstiq vrr':r .-1. I r . I .r :j +. i n a ! rr l<unncn ill i n.ttuLr.L: j < F r;o ircl<oriren.

llet vE.lsta.rt .: :rl ririntiir tu qirvEn .rl, rL_'L nr.411J55.
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Ook met een sterke korrektiebril
kunt u er goed uit zien !

De research loste een belangtiik
probleem op: Vroeger herkende
men iemand met slechte ogen aan
zijn extra dikke glazen; deze indruk
kan nu weggenomen worden
wanneer men speciaal - dunne
glazen draagt.
Jarenlange ontwikkeling heett geleid
tot een mijlpaal in het vervaardigen
van britleglazen: Men ontdektd, dat
door vermenging met rodacium oí
titaàn - dat in de ruimtevaart een
belangtiike rol speelt - Ín plaats
van lood, glazen met een hoge
brekingsindex en een rclatiel laag
soortel i j k gewi cht vetvaa rd igd
konden worden.
Daatdoor worden sterke brilleglazen
vlakker, dunner en lichtet dan tot
nu toe mogelijk was.

Het verschil wotdt duideliik,
wanneer u beide toto's met elkaar' veryetijkt. ln beide gevallen gaat het
om dezelíde sterktes. Íerwijl bíj zeer
àoge'sterktes, wanneer men
notmaal glasmateriaal gebruikt, de
btilleglazen zeer dik zijn (toto links)
valt dit bij speclaal - dunne glazen
nauwelijks op.

De hogere brcking van het
materiaal maakt het mogelijk om
vlakkere krommingen toe te passer.
Daardoor zll, speciaal - dunne
glazen bij dezellde optische werking
vlakker en dunnet.
Als gevolg van het materiaal met
hoge brekingsindex zullen er
verschillen zijn met een gewoon
brilleglas mel betrekking tot de
optische atbeelding en
kleutschifting. Deze zullen na een
bepaal de gewen n i ng sti jd nau we I i j ks
merkbaar meer zijn.
Het speciaal - dunne btilleglas kan
met eenvoudige methoden
aanzienlijk betet ontspiegeld worden
dan het gewone kroonglas.
lrritercnde en kontrastverminderende
teflekties doot het licht van
koplampen oí straatverlichting
komen nauwelijks meer voor.

Daarom wordt speciaal - dun g/as
alleen ontspiegeld aangeboden.
Het brilleglas wordt dikker en ook
zwaarder naarmate de bril sterker is.
Zowel bii plus- als minglazen ziin



Epeciaal - dunne glazen dunnet en
zien et daadoor mooíet uit, De
plusglazen hebben een geringere
middendikte en de minglazen een
geríngere randdikte dan de notmale
brilleglazen van een kroonglas.
Een goede raad :

Kom even langs bii Optiek
Monset: wii geven u grcag
biikomend en vtiibliivend advies
ovet deze speciaal - dunne
glazen.

Een biikomend probleem voot
mensen met zwate glazen is dat zij,
als btildQgers vaak de grootste
moeilijkheden ondervinden bij het
kiezen van een montuut. Juist

omwille van hun gezichtszwakte
zien ze zichzelf moeiliik doorheen al
die monturen zondet glazen. Optiek
Monset doet daar iets aan. Speciaal
voot hen bieden wii U een nieuwe
dienst aan, Doot gebruik te maken
van een video-installatíe kan de
klant nu brilmontuten opzetten,
terwiil de pasbeurten oqgenomen
wotden op een band. Nadien kan
de klant met ziin eígen bril op een
T.v.-monitor kiiken naat de
monturcn die hii paste. Daardoo(
kan hii beter ootdelen welk montuur
hem het best staat.

STEEDS TOT UW DIENST
OPTIEK MONSET !



Wist U dot qlleen ol
in onze etologesI

h
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1.000 verschillende boeken
uitgestold ziin ?

oekhandel os. 'a récha I
Mariastraat 10, SOOO BRUGGE
Tel. (o5o) 33 13 05 - (o5O) 33 Oo 23

Een oporte boekhondel in Vloonderen

I5 F]ÏI-RAOIOPROORAÍÏIÍÏIA'S

en

I I TTLIlII$IEPROORA1Ïl1ÏlA'S

Een genereus lulsleÍ- en kilkpakkel
om het maximum te halen
uit uw íadio- ën lelevisieloestel

TEVEWEST

ffil
dffi-'\:@

Scheepsdoleloon 56 - 8000 Brugge - Tel. (050) 33 07 71



Koeltechniek

A.Wybo-Linskens
OFFICIEEL PACKO. FULLWOOD SERVICE

* FRIGO'S

* DIEPVRIES

* ALGEMENE ELECTRICITEIT

* SANITAIR

* EIGEI.I HERSTELOIENST

Herstelling van melkkoeltanks van alle íieíkèn

Nieuwe Steenweg 91

8372 Zuienkerke

Telefoon (050) 41 33 01

Fonteyne Gerard
Erkend verdeler B.P.

ALLE PETBOLEUMPRODUKTEN
OLIËN EN VETTEN
MAZOUTTANKS

Julius en Mourits
Sobbestroot 11

8000 Brugge
Tel. (050) 33 60 46

OOK TE BESTELLEN BU:

VAN DE RYSE Prudent

Nieuwe Steenweg 38
8372 Zuienkerke

Gilbert Goethals-
Geleleens
Beenhouwer

Specioliteit in worstsoorten

Nieuwe Steenweg
8372 ZUIENKERKE

Tel. (050) 41 13 41

Alle bouwwerken

ook korweien

Eén odres :

Gustaaf
Demeulemeester

Westernieuwweg 16

8224 ZUTENKERKE ( HOUTAVE )



ROGER RABAEY
P.V.B.A. RORA - Tel. (050) 41 18 80
BLANKENBERGSESTEENWEG 65 8372 ZUIENKERKE

Fobrikont von houten en metolen speelgoed

JOKARY . VISNETÍEN . WINDSCHERMEN . MEÍAAL EN PLASÍIEK
SCHOPPEN . TOPPEN . RONDE EN VIERKANTE HAMERS
PAARDJESSPELEN - PIETJES BAKKEN. PIKETTEN. OPWINDEBS
GEWOON EN PLAT

POLDERCONSTRUKTIES

LAND- en TUINBOUWMACHINES

TRAKTOREN,,FENDT"

Eigen Poldereggen

Eigen grondbrekers

Eigen diepgronders

Alle constructiewerk en herstellingen

Grosmochines - Tuinírezen en biihorigheden

Dirk Martens-Dendooven
BLANKENBERGSE STEENWEG 31 . 8372 ZUIENKERKE
Tel. (0s0) 41 42 63

ALLE HERSTELLINGEN MET ZORG



Eén iaar GRATIS VERZEKEBING voor de leden van

- 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 afsluilen van een lienjarige polis in één van de rakken:

- Brand

- BLrrgerliike verantwoordelijkheid gezin

- Persoonlijke verzekering
Persoonlijke verzekering inziilenden auto

lnlichtingen bli onze plaaBeliike bemiddelaars ot íechlstÍeeks aan

il.l/. De Noordstar en Boerhaaue
die de zaak aan de bemlddelaa. van uw keuze zal overmakën.

- GENT: Grool Brlttaniëlaan 12Í - Íel. (091) 25 7515

- ANTWERPEN: Louiza-Marialei 2 - Tel. (031)339805

Dit is een wenk van haar kulture e slichling : v.z.w. NOOBDSTARFONDS

Hubert
Bonte-Tilleman

verzekert U

degeliik en voordelig

Meetkerkestroot 14

8372 Zuienkerke

ïel. (050) 41 28 OG

Bemiddelaar voor de Maalschappii
.,DE NOORDSTAR EN BOERHAAVE N.V."

Grond- en wegeniswerken

Alle vervoer

Verhuur von kroon en bulldozers

Contoinerverhuur

Marcel
Demeulemeester

Kerkhofstroot 19

8224 Zuienkerke - Houtove

Tel. (050) 31 58 27



Jos. De Merrisse
ALLE VERZEKERINGEN

AGENT

DORP 69 . . 8OO2 MEETKERKE Tel. (050) 3í 30 38

-

Onze diensten :

Spoorboekie

Kosbons en

Groeibons

( zeer snelle terugbetoling )

Obligoties

- Hypoteek en Persoonliike Leningen

- Eurocheques en- Girorekening
Boncontdct

- Voorofbetoling Belostingen



SUPERAKTIE
VOOR AL ONZE NIEUUIE

KLANTEN

HUUR OF AANKOOP

GRATIS GAS

Van Heyste
Nieuwpoortsteenweg 591 - 84OO Oostende

Tel. (O59) 70 30 97

i


