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HET POLDERKRANTJE

INFORMATIEBLAD OVER

GROOT-ZUIENKERKE

Verschijnt twsemaandelijks
in de bussen van Zuienkerke,
Houtavs, Meetkerko, Nieuwmunster.

lweede iaargang
t



Als het om geld gaat:

o SPAAfTKAS-LENINGENAPPA
ó.v.-priv!t. !p.art.. opg.Íicht ií l9lll

- spaarboekjes

- kasbons en obligaties

- hypotheekleningen

- financieringen en
persoonlijke leningen

- girorekening met Eurocheques
- voorafbetaling belastingen

Uw agent:

Jos. De Merrisse
Allc verzekeringen

Dorp 69 - 8q)2 Meetkerke - Tel. (O5O) 31 30 38



Eén iaar GRATIS VERZEKERING vooí de leden van

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

Bond Grole en Jonge Gezinnen - spoda - v.v.B. - wlLLEl,lsFoNos

blj het alslLrilen van een iienjarige polis in één van de takken:

Gr(

ii,rj

- Brand
Burgerli jke verantwooÍdeli jkheid gezin

- Persooníijke verzekering

- Persoonlijke vorzekering inziltenden auto

lnlichtingen bii onze plaalsellike bemiddelaaE oí rechtstreeks aan

l{.tl. De J,loordstar en Boerhaave
dle de zaak aan de bemiddëlaar yan uw keuze zal overmaken.

- GENT: Groot-Brittanniëlaan 12í - Tel. (09l)257515

- ANTWEBPEN : Louiza-MarlElei 2 - Íel. (03't) 339805

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

Grond- en wegenlswerken

Alle veÍvoeÍ

VerhuuÍ van kÍaan èn bulldozèr§

Contalnerverhuur

Hubert
Bonte-Tilleman

verzekert U
degeliik en voordelig

Meetkerkestraat 14

8372 Zuienkerke

Tel. (050) 41 28 06

Marcel
Demeu lemeester

KerkhoÍstraat 19

8224 Zuienkerke- Houtave

:BE',Í3'8i'"ffi Éi,i'J§ïiiï'l -.,." I ret. (o5o) 31 58 27



AVIA benzine
AAN VOORDELIGE PRIJZEN

EN KORTINGZEGELS

GRATIS WEGENKAART MET

KORTINGZEGELS

DIESEL _ 1 FR. DE LITER !

J.P. POLLET-VERLINDEN

BLATIKENBERGSESTEENWEG 98

SOOO BÀUGGE

Koop hieÍ ook
uw VERSE GROENTEN
en FRIJIT

Gheleyns-
Haegebaert

8370 Blankenberge
ïè1. (050) 41 2014

VOOR UW BLOEMEN
EN KRANSEN
IN VOLLE VERTROUWEN

LID VAN FLEUROP

Sparen en Lenen

bij

FIGEBEL

Uw agentschap:

Mw Storme-Demeulemeester

KAPELLESTRAAT 12

8224 ZUIENKEBKE ( Houiave )
Tel. (050) 3'l 58 s3

Dancing

ZAAL VOOR HUWELIJKEN
EN FEESTEN

ZAAL EN MUZIEK GRATIS

Bar
Upstairs

, KAREKIET'
Meetkerke

VOOR EEt{ GEZELLIG
SAIIENZIJN

VOOR EEN AANGENAME
AVOt{D

IEDERE DAG OPEN VANAF 20 UUR

(dinsdag geslolen )

TEL. (050) 31 83 55



Wist U dat
in onze eta
1.OOO versc
uitgestald z

alleen al
ages
hillende boeken
iln ?

Boekhandel Jos. Maréchal
Mariastraat 10, SOOO BRUGGE
Tel. (o5o) 33 13 05 - (o5o) 33 O0 23

Een aparte boekhandel in Vlaanderen

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

Fabrikant van houten en metalen speelgoed

JOKARY , VISNETTEN . W|NDSCHERMEN . IiIETAAL EN PLÀSTIEK
SCHOPPEN. TOPPEN - RONDE EN VIERKANÍE HAMEBS.
PAAROJESSPELEN . PIETJES AAKKEN . PIKKETTEN - OPW|NDEBS
GEWOON EN PLAT

Aan toonders van deze publiciteit wordt gedurende hel zomerseizoen van 15 juni lot 15 seplembeí een
speciale korling van 100/o loegeslaan in ons bijhuls gelegen Zeedilk 89-90 le Blankenberge

N.B. Zijn uitgesloten van de 100/o koriing volgende a ikelen:
SigaÍetten - PostzegeÈ - Poslkaaden - Windschermen - ZonnebÍand
olie ën crème - Matchbox auto en toeàehoren



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. (050) 41 16 08

Vandendriessche
P.V.B.A.

KARDINÀAL MERCIERSTRAAT í5
8O.OO BRUGGE
Telèroon (Oí)) 33 28 37

KOOP UW KOLEN ën MAzoUï B-P.

GRANEN . VEEVOEDERS - MESÏSTOFFEN

BIJ

Van de Ryse Prudent

Nieuwe Steenweg 38 - 8372 ZUIENKERKE

Tel. (050) 41 35 88

Eén adres :

Drukkerij - Boekbinderij
K6b4zU^ "SlH0NNe"

DORPWEG 13

8I}I}2 MEETKERKE

Íeleroon : 31 6'1 66

* MODERNE SNIÏ
* PERI\,IANENTE

* urencoat vooÍ iong 6n

* enusnt':c oud

* KLEUBING

STEEOS TOT UW DIENST

Schoonheldspíodukten JADE

REUKWAREN

TOILETARTIKELEN



ED ÍTOR IAÀL

Waarde l ezer,

Wij gaan er volop tegenaan: op 1 september de DoIle Nacht
van Zuienkerke, op 2 september het Humorfestival van de
derde leeftijd mèt viering van de heer Burgemeesterr die aI
15 jaar het roer van onze gerneent. in handen heeft"

. Dj-t wordt het knqtsdolle lveekend van hct feestcomiteit dat
atdus zijn 15-jarig bestaan dik vril onderfijnen, met grote
naÍnen a1s Henk Van Montfoort, Wi1ly Lustenhou\rer en Roger
Da:1nccl s.
De SportraaC en de KLJ nemen de fakkel dan over in het najaar.
Dan kunt U genieten van eeil judotornooi, een voetbaltornooi
en een sportfeest nei-ploegwed§ t-f i jd-"-.

Septembèr is ook de schoolmaand, vraar de peuters.aarzelend
en vrenend soms, hun pril1e schreden zetten op het pad der
wlisheid, rvaar de ouderen de eerste dag ietwat onwennig op
de speel.plaats druÍnmen "

. Zuj-enkerke_is nog een van de !íeinige landelijke gèm(]I?nten
waar in ledere dorpskcrn nog klas worCt gegeven" Ur beste
ouders, kunt dit unieke gegeven verder zin meegeven door
uu, kindercn naar d.j 1oka1e Corpsschool te sturen.

I9!-991g9!El9!!19 2e ièarqanq nr' 's

" rrorCt 2 rnaàndó1ijks verspreid in a1le bussen vèn de 9e-
rneente Zuienkerke (ca 75O ex,)

' Verantwoorcelijke uitgever:'rltrerl<groep zuienkerke"
(.rkstreat 1'1 , 4372 Zuienkerke

' llederíerkers: Grest DewuIf, Tinè l'leulebrouwk, Hubert Bonte,
Freddy Decàncq, Luk De Prètre, Hugo Goethals, Willy Martens,
Fr -ddy D - bbèu L,
I--dere stellcr is verantwoordelijk voor de inhoud van
zi jn stuk " .. .. .. - .-,

' pubiiciteit! Hubert Bönq Meetkcrkestraat 1.1

B3 72. Zuie nkerk e
rekening nr " OAa/0536320/A2
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FEESÍPROGRAI4A SEPTEl\4BER-OKTOBER 19?9

!98!er

Schoolbal inqenicht Eloor ouclcrcoÍiitÉ SLrL,renl<ercE in c'

2/9

vanaf 21 uur in een tent op het dorpsFlein te ZuienkerkE

Dnlle l\rcht v3n ZLrj en<erkc mct qLn,. va.1 Montflo!r
Inkom 100 fr - inrichting: Ëeestcorniteit
Tent cp het dErpsplein: ts r'fiiddaqs: Grote HuI'riqing
15 jari!1e ambtsvierinq burgemeeste! Gerard De Vlieghele,
3angebÉdeF 3an l]1e Zuienkerkenae!5 m.m.v.ltl. LustenhouLJer'

Pl.Í.egLredstrijd van de HLU-lloutavE bij de lrlure Demaeqht

in \/lisseqEm.
PeurdErsurrÉstni:jd ZieIebtug.
te lvlcet<crkÉ: qrote ;portmanifestatiE
om 9.fC h: voetbnl voor jEnqeFs v3n 12 tot 1l+ jaar

14 h : IEopuiedstrijcl voor inulcners van g l o o t - Z u l e n k É r k e

1- h : rlrote J u cl É ci': m o n s t r 3 t i e ÉJror 208 klnrleren van

. oE JurÉbond vàn de Vls3mse Liga - inriclrtinq:
d. sErotraad.

0agstfEiesten líLJ HDUisve

a/9

9/e
9/9

9/e
22/9

ZuGtersEhnoI te Zui enkörke,
f0/9: T_Lreede -v,oethaltornooi te l'4eEtkerke, uaar33n alle inuoncrs

v rn lro-t-Zui pn(:rke kunnrF ,iceInÉmFr. UEor3' lFeprckcr
1. I 1.r sportrrrd.

ok tober

7/1tlr Dprt,e l-DÉpcross v.rnr n i e t - a a n q e s I o t e n e n ie Houtave

tíoIt opzeod

- Voor het huulelijk moet men zijn ogen urijd openzetien, en na

rFt hurElijk nEct _-_ 7F hrlf sIuitLr.
- Er zijn ouders die er trBts op zijn, in hun kinderen hun

ei qen fcLrten teru! te vifiden.
- lllen zou een vroLru in de armÉn rnoeten jLrnnen vollen, 2Énder

in haa r lranden te valIcn.



HET REGIONAAL REVAL]DATIE CENTRUM

De doelstelling van het rëvalj.datiècentrum li.gt niet in het
vervangen van school of P.M"S.-centrumq Deze instellingen
bewegen zich uiteraard op specifieke wertterrelnen zoals
vorming, Ieren leren, aanleren van specifieke techni.eken
zoals rekenen, schrijven, 1ezen, begeleiding, oriéntering,
enz"
Het revali.dati.ecentrurn wi1 slechts daar tussenbeide komen
waar sprake is van ernstige moeilijkheden of stoornissen
waarvan de behandeling ontoéreikend kan ultgevoerd worden
door andere instanties" De werking is vooral gericht op het
handelen met en behandeling van personen dle minder verstan-
deLijke mogelijkheden hebbèn, parÈ1é1è stoornissen vertonen
of die om een of andere reden een aanzienlijke achteastand
1n hun globale ontwikkeling hebben opgelopen"
Er worden geen limieten qua leeftijd gesteld" Dit vereist
uiteraard een bijzondere aanpak door gespecialiseerde mensen(psychóIogen, maatschappelijk werkster, logopedisten, kine-
siten, ergotherapëuten) die werken onder leiding van een
medisch tearn (neuro-psychiater, kinderàrts, neus-kee1-oor
arts ) .
De samenwerking tussen ouders, p.M"S"-centrum, schoo], werk-
gever en het revalidatiecentrum is van primordiaal belang
om een optimaal resultaat te bereiken.
Kiaideren of volwassenen die behandeld worden kunnén qebruik
maken van de vervoerdienst van het centrum" Zij worden kos-
teloos thuis afgehaatd én na behandeling teruggebraèht naarhuis of de instelting waar zij op dat ogenblik verblijven.
De dl-enst iÍr volledig verantwoordelijk voor àlIe gebeurlijke
ongevallen die tijdens het vervoer zouden kunnen voorvallen"
Personen die met dè weaking van het centrltm \^rillen kennÍs_
maken zijn steeds welkom. Zi. j kunnen zich wenden tot het
REGIONAAL REVÀLIDÀTIE CENTRUM, J" De Troozlaan 13, 8370
Blankenberqe, te1" ,i1 5O 32"

- Dè praal van de begrafenissen geldt meer de ijdelheidder levenden dan dè eer van de afgestorvene.
- Mènige kop ls niet meer waard dan de hoed die erop stèat"
- Boeken hebben; evènals mensen, hun sÉcces vaak aan hun
. ti te1 te danken"

- Een tandarts is een goochelaar, die door metaal in je mondte sÈoppen, goud uit je zak haalt"
- Een expèrt Ís iemand die steeds meer weet, over steeds

mi.nder.

- Een krant wordt ni.et gemaakt cloor haar rèdacteuren, maardoor haàr abonneeÉ "

- Men kan een heel eind konen met èen leugen, maar er niet
mee terugk6ren.



BIJ DE BOND I ] I\J GEP'-,iS1C ]IEERD:N 1/-'ii] 2]UIENK::tKE

op zondag 2 ;epcemb.r' 't'- t9 om L: ur'r: , g:rèil opnieuw het humor-
f, es t i v a l voo,: d e d erd.: f-eef-Lijd:-d-ool:.-i!--de .tent -o.P: tÉt jdor ps -
p1ein" Dit l,rar trclsn'íii-l1Y Luste.houwer an het Combo van
hoqer Danneel: op; Er irc'dt opníeuw :en gratis koffietàfè1
aaÀoeboden" "er:eder l3aí wa§ het .:an ènorm succes" Wi. j hopen
opní"r, op c.r,:talj:iJke opkomst en eèn gezeltig sómenzijn"

De jaàr1iJl.3. bo11in9 vocr de Bonc .Jepensionèerden van Zuien-
kerke, die pl-dèis had ,-- jdens de oro'_' kernis, op zaterdag
16 juni, zoír,.a 1'1 jur 11 maanc,i,.j 'r a juni, telkens tot 21
uur, telcle '-:O d.:eillem-:s" Dat was :?n neel goed resultaàt"
Nu kunnen r,i r opnie't'r ::ar'ten"
onze wekelijk_:e l:aaLrnami-diaq goat 'lcr, telkens met 4o kaarterst
op dinsdag" !i. t--1ker: i:mand zij vc:'jaar..laq viert' is er trak-
tatie met tarr,. of t:,_.Èkeboterhiímè -,.

Íedere laatse doncle_ing van ce InaaàC is er voetverzorging,
waarvan velr' . eder gerli.tten voó: slechts 1Oo fr" ook niet leden
kunnen e:' te,.ecnl:6 n: cb l-'rn naan op te cr:v'-r bij dé sekretaresse
van de Bond r'raria Sr'.uwacit" 1r !:,:.itember zijn er nog 2 rei-
zen.vooL ,i. aerdc i(r.'ti. i.i " Dc Cat'..i is :-'; niet vastgesteld,
maar bin,]enkór. \ïordi :-iiereen.ve:i':..:igcl_. I-let gaat hj-er om
een rÉis van aeli here iie- a,a aen::rj van Jen halve dag.
rs Àv^nos o..21 uur :iijr lrij rhui""
En.zo groeiL en' b.l.cr.'-: cnzc bcnC. I.,èi.ia Sr..,j,rwaert"

F I E T S Rq L L'.'.-5 ..'r L, f-."-à:-l"r-. ::: :
Zoals iedÈr "-?rÍ hrci.j.-l rei:l urat rri.li rlic.lebbers dle eerste zon-
daq v3n auf'rsius n!ircs. avtcra irm Lle.l t.. rlarnën ean de fietsxally
dorr Cir vicr i : L I q . in ! ; n I :_: í r . Zo n".1''rÍ .veFij;s l?g deelncmcrs lieten
zÍclr in caf'É 'r E : m c r n t e . 

L! : 'r r' t! í,li:!r.,-!.siÉr inschÍi jven.
Í{D't esn sDnn;lt rr.r?r 'rl! :r rirdq^Lrn-'r t lan jÈrl,t en oLrC ean het op.lossen
vàn .le turin':rrj ,,,r29c,r. fr ',iL.rI h;i 1;ai te tLrllen en L,raar tE nemen.
DE vreqen r!1rirn :odaniir opqci,"i rlrt f, r r-rr jz.ndere l<lnnis vErelst
!ras op zÈ op 1,r I ossi?n; t 1E lr i f t i r : r v i 3 a L'1 stel:le dè dÉelnemers
urÈ1 voor een r.i'"-liC ni'ir,rIcem. lict :.ri,jicht vtn een renpaerd schatten
is qecn ecnv.,.iiqe !pd_!a,t, Hct qeulicir, lrELr.ag 44J k!'t.Haclulat r3lly-
rijders schiri;ien t.oir tr";serr 48G En !!ll kql. !/anal' vi jf uur stroomden
de fi.rtsers t,rc in .a:: r;\licrr,rcq". n-:i1ddullijk ueralen Cc formLrliercn
vÉlbetetd Èn ;rÍr:lL al i'z ven Lre!d r.1e tritsloÍ'l bekend Eemaakt, Vooruaar
cen sihi',jtcrenCÈ F!esjatic.van rlc_ p) :!ii die instoncl voor het nazleht
en dE ccrixola ,.r:- de ,'ri;roorriFn, H('9f af varcr de mensen van het
feestkBmitei'r,, Cc ILriI-:trrrr,D Èn iie 5p.i:rtraad die het tevené klaar
spÉeIden mL.€a lall 1l:l iletrlncmers Íet 'ien nrijs tc F-.!enken.
Llitcindelijk l?i vl.i lr' fj-et.r'a1tV "/i l,q!nCE uitslaq:

. [l. rirns lícen

. V erb uigh L.lerner
fi1. De Ulicqhc Al

.2. Bou'Éë Ral'
J. Dctlbeu L ::,Fr.lLiv
4. Dec1lr..lt -it] i -

5. Vef sclrcur.i Dar.l E:i
6. Goddyn An. :
7; BDerjan S,rr'.la
B. Duypel-s ,Ji ":9. VertÉ AnLlr:

' -1. DEEir rter Jcannidc
'1 , .EI.Íneirc Luc
1i. i-r.last P:tricl<
16 Gor,tf rIs lLlilfrÍed
1? Gce:ha1s Gi Lbert
'1L - Savals LinCa
' : lloel r,.j 14arti n

10. Van Di].] e ',e. iC. De \/].:!eghe L-isettc
Dc lnricli;:ra , atitsÉr, 'tr,.E ri,tcl ni_'tit,tr'- i.:lLri 'eí'íapeli jk ls ate zon
volqenLl jai] il,r-.i fru,r '. I Je pn!ti.i. Ai -.l.rk cn J augustus 1980



DUlTSE SCHAPERS

ln:

0p de frontpagina van het ulerkjÈ van t'lobelt Boterbe!ge ttl'lEÍ LANDSCHAP EElrlESÍEN

D€ GEí',JTELE! prtjkt het kapelletje van íden Duitschen sEhape!rr gelegen op de hoek

ví1:r ce !,r.les t ern leuoureg en de Hapellestraat, oF de deelgemeente Houtave.

Dit Sint-AntonluekapElletje urerd opqericht dDor schape! Van Lie! ter volbrenqing
van eijn belofte aan zijn patroonheiliqe, zo zijn kudde schapen zouden gevrljuaard
blíjvEn bij een onveruachte aanval van een lazende hond. De kudde i,rerd niet aange-

rand, cle hond liep LrEg door de schapen en Antonius Van Lier hield zijn belofte.
Enl<e1e onder onze lezer6 hehben nog horen vertellen over Duitse gchapers en hun

toveri.ien - Anderen hÈbben nog horen beueren d.t een of aBdeie familie afstamde

van Duitse schape!s. l.,aar urct of Lrie Lrirlen die zogezegde ,rDuitse schapersrr ?

I r!vé Stalpaert in zijn boekje trÍove!ije in het ilI,ugse Vrijet' §chrijft dat het
schaapherders uraren die qefuurd uerden dodr de tloeren óp de qTpte schaophofEteden
in onze polderstrEek, Deze'schapers kurcmen eigentijk niet l]it Duitsland, doch ureL

Lrit l- o l lands-L imburq pelende ccn Duitsland en door hun vreemde tongvel llelden ze
'rDui::Ll_c sch:rpersí 9:noemd - )it lcbeurdc oF.-t "ino" r,'r- de 16dd ma.tr vootrl li
heÍ irelin vin de 19Oe eeuur - Ze ku3nren al]en Llit de streek geleqen tussen Lleerd en

íloelmcnd - Het Lraren aI1en onqehur,Jde monnen, doch de juiste reden van deze land-
veriruizing is on5 nog niet juist bekpnd. - troebelc tijden ?? Godsdienstlqe redenen?

Irr de meeste qevellen hetlben deze schapers zich xlhier qevestiqd; niet zelden
huLrden ze een boeledochtÈr, en andercn ginqen st11af,n oitF hct boelen en kLlEmen

r.ldus tot LlElstand. Aldus komen de Bamen van hun afst.mmelinqen noq veelvuldig
vlDr in oEze streken - zo3ls : l-leynen - Houben - Hudders - Ghielen - Sauts -
Snell,en - Uerstegen - Schreurs - Linskens - Pijpers en nog vele andeÍe.

'J.- 'ijpEr§ ajs- eïen "rïtse scnriper die ln tJitKcrk" t-r.cht kl,l-r,, f,iJ krr, ,nn
HeLdcr in Hollands-Limburg LraGr hij in 1768 qeborcn uerd. In januErl lB14 stierf
zi.'n eÉlste vlouu en d!ie maanden latcr hertrouude hij met Hé1ène vander Vicht
al-irier qeboren in 1734 - In 1.616 uerd hun zorF Amand in UitkerkÉ qebqren, hij huode
r.r1 Virginie De Gceter; Amand stielf aLhie! in 1905 en Vixginie in L909,
llrt de.rhter LiES Eugenie Pijpe!s geboren in 1851 en alhiex qestorven in 1:.1-7

.Ir1i73 Lras zij gehuLtd met Louis Neyrinck geboren in l.reetkerke in 1841. Louls
c :rlGFie urerden de ouders vàn oud burgemeester Gustaaf Nevrinck dn ook /rn
A:1.:-:rtn NeV!inck,.echtgenote van Cyriei UGn Loocke, verleden jaar alhier gestolven.

f?.e 1'amities zijn dus afstammelinqen van Duítse schapers, doch leen naamdraqers
ri1cr. De fomilie tPijperst is noq qpkend in llnol<ke-HElst.
:i. ',:r. dE lezers is ook afstamÍtelinq van Ènderc Duitse schapers ? haak l_l bekend.

G.J. L. '



ONDERWIJS IN ETGEN DORP !

Gedurende vele jaren ijverden onze mensen voor r,Werk in èigen
streekrr" In de jarèn vijftig en zestig ging déze wens in
vervulling" De ti.jd vsn de ritrimardsÍ naar Brussel, WaIlonié
en Prankrijk scheen voorgoed voorbij"
Het is dan do( verwonderlljk vast te stetlen dat heel wat
ouders hun kinderen ui-t het vertrouwde mili.eu wegtrekkèn en
toevertrouwen aan scholën die veraf gelegen zijjn" l4isisschien
vergeter z.l j hur jeugd toen rzij in eón vértrouíde omgeving

' school mochten lopen" De tijd dat ièdereen op schobl elkaai
_ kende, en meeleefde met.buren en vrienden" Zullen de kinderen

uit de,'mastodontécholen'r deie vreugden kènnen ? of verdvij-. nen zi. j aLs. naaraloze individuén tussen de massa d1e toch al
zo weining. intèresse heeft voor haar mèdemens ?

Ín u!./ eigen doro is er. oeLukkig maar, vóor e1kèen nog een
ruime keus om de kindefen toe te laten Eich le ontwikkelen
in een omgeving waarin zij.opgroeien" Dèarbij is het aantàI
leerlingen per klas klei-ner dan in grote scholeà, zodat de
leerkracht zich intensea kàn'in:zetten voor de mi;der-begaafden.
Middagmalen, voor- en naschoolse belraking, zwemmen, studie-
reizen, ophaaldlenst voor de ver-wonenden, e.à" behoren.óok.' reeds tot de vefiiorvenheden van de dorpsschool.'

_. DaàroÍn, ouders die uw kinderen nog niet.toevertrouwd aan één
van onze scholen, neern kontakt op riiet de leerkràchten van 9e
Zuienkerkse scholen:
- Zuienkerke: -Vrijè. School, Nieulre steenweg 96

-Gemeènteschool, Nieulre steenweg 37
-l Meètkerke: - Dorpweg 67 '
- Nieuwmunster: - Doelhafstraat ,11

- Houtave: - Pastoriestraat 6

ZÉND UI^' KINDEREN NAAR DE DORPSSCHOOL, ZO KOM JE ZELT' GEMAK-
.- KELIJKER IN KONTAKT MET, DE ANDERE MENSEN DIE ONZE DORPSGE-

MEENSCHAP LEEFBAAR TRACHTEN TE HOUDETJ"

VERLOFDAGEN EN-y111u DAGEN vooR HEr. SCHooLJAAR 19.79-79AA

1" Hervatting van.de lessen: mèàndag 3 september 1979
2." Vrije dagen voor hét eerste trimesber: vah rnoensdag 31 okt"

. tot en met zondag 4 november"
3" Vrijaf: donderdèg 15 november 1979

' 4. Kerstvèkantie: van 23 december 1979 LoL en met 5 januarl
: .1980 "5. Vrije dagen voor het tweede trimester: van vrijdag 15 febr.

toL cn net dinsdag 19 iebruari L980.
6. Paasvakantic: van'naandag 31 ràèrr toL en íiet zaterdag

12 apri 1

7" Vrijaf: donderd;àg l mei 19BO
B" Vrljafr donderdag I mei 19Bo
9" vrijaf: donderdag 15 mei 19Bo

10. ,Vrije dagen van het derde trimester: van zaterdag 24 mei
toë en met dinsCag 27 mei 198C"

11" Vrijaf: ïaa.dag lO juni
12" Fàcullatieve vrije dagen: zes halve dagen"



SPORTHOOGDAG TE I4EETiíERI-íE

0p zondag 9 september heeft een qrote s t . r't m a r i f e s t a t i e

plarls te 14cctkerkc net
on 9,30 voetbal vóDr alle jorE+ís van 12 tot
qemeente.

Deqenen die rli11en meEspBlen Lliencn kontakt op te nemen mEt

L,Í' sportrr'r_ of Dp nr.416696.
Vanai' 1J h kan lnqcsEhreven Lrorden voor de loopuredstrijJ rlie
start om '11+ h, Deze Lriedstrijd is enkel vocr de Btoot-ZuiEnkerke-
naars, Er zijn verschilleIrde klasserinqen zoutcl voo! mannen a1s

voo! vrEUUen. Dc r'-efnarie kost 20 fr en er zijn talrijke
p r i j z e n . v ir o r z i E n , De alstand 1s onqeveer J km.

Da3rna i5 er om 15 h qrEte j u d o d e m o n s t r a t i E op het voatbalvelC
met medeLJirtkinq Van ta1 van kind:rpn van de judohond van de

Vl.aomse liqa.
Dr inrichtinq van

van ZuiEnkerkÈ ml

14 jaar van de

vi]etLraImatch cloor tussen
van iqeetkerke.

dezc s p o r t fir 3 n i f e s t 3 t i . is van.iir S.portraacl
.v. het g e Ír e e n t e ll e s t u u r .

Voethll
0p 2l septDrib"r qaat cr om 10.00 h eEn

de Sportraad En Vl{ Admi.vo Ep het FlEin

ÍLreede voÉtbaLtornoFi tc t4eEtkerkc
0p zonCag J0 scptembr!
A' l-' inL,or - ri van q r J r r - Z u i e r k e - k p !tic
het turccde vc(:tbaltorncoi qelieven hun
dL IL OCn vdn aa SFnI. Lfa3r.
De reeksen qaan in de uoorÍ]iddaq doo!i
finaILS itr "L nlnid.ldg.

LJensen dee

naem oP te

De finaLes

] te nemen aan
qeven aan

en dÈ h?1ve

Dcrdc lsopcrogs vI]Er nle b-aan es I0 tenen te H

0p zondag 7 oktEbcr uordt de d Erde Ioopcross
outave
voor nlet-aange-

s Iotenen qcorqani secrd.
Tal van klasseringen en

uredstxijd,
Begi n reeds te rrEinen

prl Jzen zorqen voot EEn a r:n q ena me loop-

en zorg alat je.rr 1.ri j irent



BIOLOGISCH TUI NI ER EII (vervolg van polderkrantje nr" 3)

Toen onderl,onC ik ooK dat het zelis niet noCig is de grond
voor de winter open te trekken" Een deel van de tuin dat
toen niet gedaan raakte, bewerkte ik op Cezelfde manier inhet voorjaar mét een e.vën -E ecr rëSuItàèt.''Ik meen echter dathet wenseliik is det de grondbelr:rking vocr de winter gebeurd "
want wanneer het volgende voorjaar er een is dat zeer nat!
vrees ik ciat het wel e€ls qe4 grandiose flop zou kunnen wor_den" De landbouwers dFblao!ísen werxen p]loeqen immers ooxniet, zlj bewerken de grond fet een cultivàtor of, zoals hetin het frans heet,,eén foui11euse,,, dit is een rakel of eeneg met lange steviqe tanden die.re g!.ond diep opentrekt zon_der de lagen om te keren." Het ofrpea\,1akkinq inlrerken vangroenbemesting of dergelijke gebeurt .lrn mét een frees ofeen speciale oachine die er uitziet als ecn ploeg, cioch cliede grond t.n hoogste tien cm" dÍ.p onkeerh" In dé Ijefhebbers_tui.n kan clat laatsi:,^ we1 gebeuren ïet .-LÍt spèclc.om bv" on_kr.uiden of groenbemes!Éng in te r\,erker,. Men moet er echter op1€tten niet te diep te Spitten. Beter t. ondiep dan te dicp !!Je moet dus in de bovenste laag b1.i- jvl.n" Als je lang onkruidwil inwerken moet je er wel voor ?crgen alat hót eerst met clezeis of gra5nachine kort gemaaid ia, De grasmachine is demeest idèà1e manni,:r, omdèt zo tt.]! rcmaaiLle loof meteen ookvcrkleind is" Nu zul je misschlen ,ra9en hoe .lie onderstelaag dan w:,1 ooit beroerci wor.jt. I'oor;er_qt kan je met despitvork tot op onc" 3J cm. diep, en dls Je bovÉnste lagengoed bewerkt.worden zullen de ba!teriIn :n règenwormen er welvoor zorgen .lat dc or.dergrond ntet .licnt s1aat" Ook de groen_bemesting 2:crct Caarvoor" Nageno(? atle .,,linderbloemiqen gaantot op meer-_lcre meters.diepte mct lun woraËe1s" Lucerne zelfstot op ong. 7 m en cën superdelver, australisöhe woestijnkla_
fefr^9frt tot op 15 m liepte en .Jeetl e(]n bovengrondqewasdat 2 tot 3 meter hooqte kan bet-.rikèn. Iqe: onze spade gerakenuij we1 nocit zo di.eI)" Je .ziet, als je_biologisoir kweekt zu1je-geen enkele (ta9 metj-een pijnliji:c iug r:oetén ]open vèn hetspitten" D€ pieren .toell.Íe t- vo.or ie en lan nog eens zo degetijk"
BEMESTI NC :
Ook in de b.ÍBting verschilt de btologische teelt van de oe_
u/one land- e.r tuinbcuw. VooreÈrsi moea jÈ beseffen dat in-debiologische teelt jn cje eersge plaacs niet de plant maar deboden gevoed wordi" De boden zet stoff.:n otn, in voor de plant
opneembère eiementen" A1s hoofdbestqnddeei hebben hri j dekonrpost di€ moet instaan voor je Sumusvorming. HuÍnus zorgtvoor een bctere kruimelstruktuur van de loCeÀ waardoor zegemakkeli'j'keï. té-léwèÍken i s-" De hlrnriis zórgt ook-voor eenbeke. afwat,-ring va,i de grcnd, ,t.a.,t de a,tróe vlugger opv/armendoor hàar donkere l(1eur en houclt oij droogte uaaí-butu, 

"nIangef _he! vocht op in de grond" itunus zcigt ook voor eenevènv,ilcht rga sdncnllng /ar dé gror coor \.vorclerinq van hetbodèmleven- pieren .- bakLeriën - tf.tEn - :wanmen, e;2"".
dj-e de organische stoffèn die ii d._ boden ..:ebracÉt wor<lenomzetten in voedingsstcffen of il, 

"-ranuo.iing meL de planthet opnemen 1.an het voaCsel door cle ptant ,nogóti3X maken ofverbetcren.



Laten we echter de voornaamste berncstingsmogelijkheden op een

èn de een na de andere tr.kijken:

Voor het maken van kompost bestaan er veel methoden die alle
hun voordèe1 hebben ", - vlakke koÍnpoqteri.riq: is het op de aI dan niet opengetrokken
;ode; a1le orqanische afval- uitstrocien in de periodè dat deze
.niet begroeict 1s of op dé plaatsen waar geen gewassen staan"
In de biologische teeLt maakt men er immers een punt van dat de
bódeít nooib onbede)<t is" De onbedekte bodem staat bloot aan
uitdroging, diehtslaan, uitspoefen, er\z" " " Deze komposterings-
wijze is dus goed geschikt om de grond in de winter bedekt te
nouden" oe afval ve!'teert door de v.)chtigheid en het w€rk van
de levende èlèmenten in de grond. Zo nemen de regenwormen een
behoorlijke hoeveelheid op, die via hun .larmkanaal terlrg in de
bodem komt" De reqenwormèn ete. imnërs slechts halfontbonden
plantendelen. De aarde die deze wofnen afschelden 1s van een
uitzonderliJke kwatitcit" Ze bevat van alle elementen die ze
bevat, meer dan eender welke anCerL teelearde" De regenwormen
verrijken clus de groncl terwijl wij uitrusten" Ze doen het be-

.. ter dan welke meststof ook en ze kcsten ons niets" À1s we hèt
hen echter onmoqelijk maken door scheikundige produkten in de
bodem Le brengenr. dic ,:le schadetijk,, insekten dodenr maar ook
aI de nuttige dodenr moeten wil Cc t.-ak van dc regenwormen
overnemen" Deze komposteringsmani(r heeft ook nog het voor-
deel de onkruidgroei, zoniet onmogelijk te maken, dan toch erg
te remmen" De op ale bodem ontbi.nden'le stoffen scheiden inrmers
bepaalde stoffen af, Ie de kie.rin.: van de zaden belètten, ook
van onkruidzaad" Daardoor is ze g.schikt voor winterbedekking
op de onbeplante percelen" lJanneer nen in het voorjaar dan dit
perceel wenst te bezaaienr volstÀat het, het nog niet ontbon-
den gedeelte eraf te he.rken en op.le wachthoop te werpenr zo
onqevèer 4 lreken voor nen wenst te zaaien" De grond moet dan
goed omwoeld worden op ongeveer 10 cm., eventueel eerst met
de spitvork oPe n trekken "

- qestèpe10e k om poq!g4!jg: hct oostèpcIen vàn het orqanisch.
matetiàà1 van de \^,achthoop.op een komposthoop waar:in a1le
materialen omgezèt \íor.len in een soort bruin-zrnia'rter naar
bosqrond riekende humus" Van de erin verwerkte grondstoffen is
nagenoeg niets meer te zien. Deze kompost is zeer geschikt om

- -- .somEligà Éanlen in uit -te pLanten af oÍ! a1s grondb,edekkinq
tussèn de teclten u;.t te strooicn"
Voor het opzetten van de hoop gaat rnen a1s volgt tewerk: neem
een perceel grond van ongeveer lr5n breed en stapel alles wat
op-de wahcthoop lig, zeer 1os en luchtig op een hoop die dan de
vorm van èen bietensilo krijgt en 1,8 tot 2 meter hoog ls"
De lengte is 1n fulEtle vàn het voorhanden zijnde materiaal"
Wie minder mateiiaal hèeft en er ook minder nodig heeft voor
een kleine tuin, do.t net hetzclf.lc, mèar maakt de hoop zo
hoog mogetijk, màar dan korter en sma1ler, dit om een zo hoog
mogè1ijke temperatuur in de hoop t. bekomen"

ri j ze t ten
À" KOMP0S?:



Hoe kleiner de hoop, hoe lagér de tèmperatuur zal zijn gedu-
rènde de eerste dagen.Je moet er dan we1 op letten geen on-
kruid in zaad op de hoop te gooien, daar deze ,zed_qll, tt_lq! zullen
kapot branden bij gebrek aan warmte, waardoor de uit te sÈrooi.en"
kompost reeds onkruidzèad zal inhouden. Eenmaal de hoop op-
gestapels is, met af en toe wat ueewiÉ:I:.kalk e-f steCnne,éJ er-
tussen'gestrooid, kèn met de hoop afdekken met wàt men voor-
handen heeft, bv" strooj-, gemaaid gras, riet, oud tapijt,
rietmat, enz..,, echter ni.èt rnet p1àstiek" A1s de hoop gedekt
werd met los materiaal dat kan wègwaaien, doet men er best
aàn om boven op een laagje èarde te leggen om het uregwaaien
te verhinderen" Na ongeveer B dagen zal er in de hoop een
telnperatuur heersen van ongevéer 70'C. Na enkele dagen neemt
deze temperatuLlr terug af, en na,l l5 welíen is de kompost
bruikbaar" Ze kan dan tuss.n de t.eIt-1 gustrooid worden met
de hak of hènCcultivatcur lichtjes ingewerkt worden" De niet
onmiddellijk gebruikte kompost teert verCer en is na nog eens
6 weken een teelaarde geworclen clie kan Cebruikt wörcren om in te
zaaien of om zaaisels meet te dekken" Daarvoor moet ze wel
eerst uitgezeefde worden. Het te Er)f materiaèl gaèt terug de
wachthoop op voor de vólqende komposthoop" Het is aan te be-
vefen tussen dc grondstoffen voor .ie kcmposthoop, enkele dunne
laagjes aarcre te leggen, die bevoriert het bakteriénleven in
de hoop" Het zeelvierkalk of steennie.l wordt uitgestrooid als
suiker op een koek" :

. aarCe of steenmeel of
- zeewi erkal k

organisch Inqlqri aa I

Champagne René KlNT oGER (Frankrijk)
Telefoon a5O/41 ."-9 61 of O5O/31 OE 91
Rechtstreekse invoer Blanc de Blancs; Brut, Sec, Derni-sec

" Zarg om Binderen: oppas: Nathalic Bor..lte, Meetkerkestraàt
19 te Zuienkerkc, telcfoon 4L 4A '7At voor uv/ èvondje uit.
" Voor uw kinderoppasi tijdens cle nerkuren; Mevrouw Christiane
Moens, Oostend€! steenweg 6 tè 8OO2 Meetkerke.



lírEniek lulaatscheppJli jk lrlÉrlzi jn

DE IE]íORTEN VAN DÉ ZIEXENHU]ZEN EN HET GEMEENTEBESTUUR

De truriqetairc en anrlere aspeÉten van de tekorten -p dc
ziehenhuizcn urorí1 qereqeld door Ce uet vatl 23/12/63, en
Lle L,ret van 28/12/'73, qevolqd dn!r e.n aantal koninkliikc
besluiten te! ui tvoering.
Toen het plrlement, Llaa!in heel uaï. qemeentelijkc mBnda-
tarissen zL,ir-.1en, riëze Lrretten EtemclL', zal allicht nieman.,
vermoed hcbben tct L,relke vè!strekkende qevirLqen Cit zou
lciden vcr!r cE qEmeEntelijke Fin?nciEn: vóór het dienst-
ia3t 19'74 rricrdEn dr te<nrtÉn van C. ziel<enhuizen, heheercl
rjoor r1É C0!rs (IetJr oc!1lri's), qeEEkt doirr lrEt ministeric
vrr v r 1 k s 0 L 2 o n d I r u i - .

Vanaf het cienstjtrar 1974 diencn Ce qemeenteF, cria het
beheer h.irbcn !vEr LiL'n EoB-zickenhuiÉ,'of Lriens ínuloners
in hct zi.kenhuis ,re!blijvelr, zElf in tE staan v6.r de
dekking vàr Íjc kosten, cn urrl vol!;ns de volqcnCe fcrmule:o 1U')L van rÈt tekor: uo!(lt rcclrtslr.-el<s betaalLl rroor de
glmui:rnte lid aan 800 ziekcnhuig bÉ'ieErt.o 90 tí var- irct i:<rrt L,rcrCt qedroni:n C-ljr atle 0dinéëntÉn, na3r
Prir-rat3 var het 3antaI ÉFnamen.
Een voarbselr; tEr v e r d Lr i C L: 1 Í j k i n q
Het [ 0 B - z i 

" 
k e n h ,] i. s X had ia 19:71+.

28.224,243 if,
Daarvan valt '18 ,ód Éf
vdn .l- rli-1 nt,- X.
DE ovcrirlc 90 i.: oF 18.201.82J l'r. urorLlcn qedraqen naar
Prri-rata van het aanta-L inLrcnErs cpgcnomen in hct ziEl<en-
huis, t? Lrrete n in :.ataal 3.311,
Dus, rlc prijs die ri: gamoente p:Í EpreF-rmen Fersoirn mDet
betelen lri:drragt in cii h Oeval 18.2lll.821 , 1.311 = 5,1r97 fr.

tekDrt opnomen
LleInu, de vicr deElgemecnten, Ciit thans Z!ienkerke uii:
maken, haci!len in Cit jaar.48 cpnamen x 5,\9'7 fr. =
261.856 fr.
Dat Lri I zeqgcn Cat de !emcentc ZuiEnkerkc in 19?? voor
Cat ene zi.kenhuis 261t856 frenl< hecft mtcte betalon om
de tirkort.n.te helppn riekken. rlant CE qónse Lletqeri-:l
is. maax in aktie qEtreden met Ce fusie, l:,t.2. vdnaf 197'7.

lulks kan zEer ver Iciden, ggzien de meeste qemeenten
geen inspraE < hebben iI het bchÉÈr van de ziekenhui?{ n
Lraa!vooI zij 90 ia van Cc deficieten mseten helpen be-
iaIcn.-c kont lTe t dat zi?kenhuizen lustiq kunnen bouuren en
schulden maken, r!at uiteraard zulaar doorureErlt op de lig-
daqprijs en dus op rr:- tekLlrten, z.nder dat Zuienkerke,
om maar onzE gemeentLt tc ntremiln, r aar ietS kàn aan onen:
urat meer is, rle staat lrctudt ambtshalvÉ de bedroqcn cf van
de Iopenda rekurinq van dc qemecnte, zcndEr d?t et van de
kirnt van de qemcen'il] vcrhaal moqELi jt< is.

i
:rn qlobaal tek0rt van

2.O22.1+25 fr. rechtstreeks tcn laEtr



Oat zoieis !nqunsi'iq; invl!ed hcef t rP dE fiFancië1e
toestenÍ van dir !Lmernten sFreekt vcor ziEh; Ce st3at
laat de E;mcentui' Érprraaien v.rlr r'le zula!e tekcrten en
dulingt hci r1.lus hu!tLre bE_lastinccn tc heffen Dm rie
t:.kortLn ... niLp.' ''. Lèl-n.

Dit i6 vr.ral ernstlrl omdat Cic tE<orten plilsnel naar
Em'l0 oq 5C _ i,'tLn.
Èen vonril!;lrl i in 19174 bealroEtr hct tekcrI per opname
vcor het .a i n i - J E n s z I ,, k E n h Ll i s tE Errgqe ?61 fr. ' in
19'71 , an?, r l.laar lat!n, rccrls 1J.110 fr,, hetzii meer
Íi an het ti i'nvaruc'.
De mucsti: van cnz!r inul'rners gaan aFLrrcl naar Br!qge,
ofuel naar BIankEnhcrqP om cpgen!ÍnÈn ta ulÉraled in
hci zickc:huiir.
Daarom hi-rna .cn verqcliikena.le Li:r:1 Dm tu zien
hoÍrveEI h.:h EI-! po" irirnamr vai: iaEr tfii iaar stijqt:

BruLlqu 5.1 r t-Jan-shusPl t3EI
197 4
19'7 5
19'.76
19'7'7

tai rrt: 76'1 1'r pEr cEr:nc
tel<nr':: f,?54 fr pJr cpF"r.r:

Elal<!nhi.r!,

t!k It: 1L.'l'10 f r FÉr f :rn:-i

Frbiol àkiini.R
1974: t.k Ít
19?5: t.k-rt
'1976: t ei..r r t
19'1'7 | tE <. t t

a.tag"l fr 7er L,:rn:nJ
6.8'72 ft per .Fi:3m:
9.-rE tr Fef ipirrÍ,,
9.;38 Fr p!.lr opi :3m..

De stijqi;t van d; t.:l<orten is v:-::1 vror hct Alncmoen
Ziekenhuis 3int-J:rn iLr Bruggi si, <t3kuIair: van 761 fr
per 5FÍrarrr in 19?L ní:rr 1C.11! ír i:rer rDnamc in 1977
of voar r_ : vii- r dr Ll-.lr:meenten die ,,:han3 ZuicnkerkE uit-
tÍ)ak.,ln:
19'?4| 76i fr x 96 n,ri.l:rmeF ='13.0C"1 ft,
197'1'. 'lO"110 fr x 91 rrFFamiin = 327.1'73 fr.
AnEiars r:iat'crnulE-rcl ri1 dal zeqoLr d3t Zricnkërke voer
.ie tekE;tEF van he " AZ Siot-Jan j n 19'1'7 l)l ina 1 miljoen
moet neeriEllen t.nen ?J.00? f!. voor de tÈk(rrten vàn
het S i n t - J r n s i r c s p i '- a a I in 19r4,

Hierna vLl-!t een overzicht varn cia 'bekolten vafl Ele

onde!scheiCen ziekenhuizen uJàar inLroners van de vÍo!
deefqemeEri-ien, .lie thans de f Lr s i e E Lr ,n e c ir t e Zuienkerke

.ultmÈken, oFqcFom!,r r,Jc:den, samen iL Ei .-lE totalen Ciror
Zui enk c rk. te bEtalen.
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In amp-er 4 jaàr tijd moet de gemecnte zuienkerke meer

danr3 miljoén àfCokken om de takorten van de ziekenhuizen

te helpen dekken. VJi j zijn niet alleen in dit geval: on-

langs verklaarde een schrijven van de gemeente Beernem

dat het voor een gemeentebestuur voordeliger zou uitvà11en
een lprernié Ie geVen aar, dc ínensen diÉ eerr Privàat zieken-
huis b( zoÉker.
1n efk qeval heeft Ceze (ongelukkige) regeling' die a1le

Iasten van de openbare ziekenhuizen afschuift op de rug

van de gerncenten al heelwat kopzorgen bezorgt aan de be-

stuurders" sommigè gemeenten kom.n nu a] in de rode cijfers"
l^raar men we1 .het princiepe van de solida.ibeit kàn huldigen -
het gaat imrners niet op dat een gemeente die een openbaar

ziekenhuis onalerhouCt, a1le 1ë5ten ze.lf moet dragen - kàn

men toch stellen dat de manier \raarop tewerk i§ gegaan op

zijn minst ongelukkig aankomt vcor de gemeentelijke finan-
ciën: er werden raècls vete stappen ondernomen em een meer

soepele financië1c rÉgeling tc bekomen ondermeer bii het

Gemeentckrediet van Belgie en.le Bond van Steden en Gerneen-

ten" Tot nog toc vias dat vruchti,lcos"

De vraag naar de ulteindeLijke .,fficiöntie van deze vorm

van aanzuiveren van-de .ziekenhuisteko(ten kan gesteld

woldcn: !,,ia t za1 dc hogere overh.id tenslotte doen a1s dë

meeste q.rmeenten noodgedv/ongen zuflen verplaièht worden

en beqrotinqen, en rèkeningen d.ficitair in te dienen,

ttz. met een tekort in plaats v:rr met a.n overschot ?

H.B"

NATIONAÀL WERK VOOR KTND ERWELZÍJN

De consul tatie gaan

19 ok tobcr, tusscn
Kerkstra.t 17 , t1,312

door op vri jCagen

14 en 15 uur in het
zu ienkerk e "

21 sepLember en

gemeentehuis,



HET DOLLE WEEKEINDE VÀN ZUIF]N]{]]RKES FEESTCOMITEÍT ! ! I

Het íeestcomiteit van Zuienkerl:e, oJrspronkelijk opgericht a1s
supportersclub voor de motocrosser Rudy Verburgh bestaat Cit
jaar 15 jaar"
In díe tljC ontwikkelde de qroep c.n uitgebreide waèier vàn
aktiviteiten,. met als hoofdelement cle 3- wielrennerswedsbrijden
voor liefhebbers, cio fietsrally, '-e (lolfe nachb vàn Zuienkerke
en het humorfestíva1 van de Cc,!:.) l.reftijd"
Mèar dit is niet de enige vorn v.- ''1,erking"
Iederc vcreniging Cic e.'n hulp':j .f steun nodig heeft kan
aLtijd tcrecht bij het f.rèstcor:rLcit van zuienkerkè: stoelen,
tafels, dranghckken, v/c-wàgen wa.Cen graag uitgèleend, en de
bijstand wordt daaci!.erkelijk bij s:hoolfeesten en fancy-fairs.
Daarenboven verleèni het comit:-.;, gràag zijn óedewerkiilg aan
Ce spcrtraad, de werkgrocp of .le tleedaagse voettocht van
Blankenberqe om hun aktiviteitca r:Jg beter tc doen slagen"

De ganse ploeg staat onder de dytl...'rische leiding van voor-
zittèr Lialtr-r Verleye, tcvens mci.,sLichler. De onCelvoor-
zitter is Ànal!'é Debuck, de sek.,f.ais-schatbewaarder Hubert
Bonte, en ('e leCen Bur.iemecstcj: Gc ard De Vlieghere, Jozef
coethals, Àchie1 Verbur.jh, An.lr:i VarlinCen, Freclcly Decancq,
Romain Vènb.11e, Àrthr-rr l4lybo en Ro:'?rt Làgrou.

Al1es start zaterdag in de loop , r, ale dag met het opzetten
van de tent en hct klaarmakcn van .'.-r collc nacht"
Vanaf 21 uur qaan cl€ meer dan iuiz.a:l aanwezlgen voor ce
zevendc maal ale CoIlc nacht : lr nat -uziek, dans, plezier
en vooral vcel gerstenat, dat ^nafc:brcken stroomt ult de
twee tapkran.n" Hcnl. Van Montfoci - :iet ziji beroemd 1V-: -
§hor,iorke§t zorgÈ tot in àc klui;r. i-urijcs voor ce spetterende
ambianc:. Rond mid.lcrnacht is èr d.: trekking van.le reuze-
tornbola en van de trvee graLis :,,a."n naar de Rijn.
Toeqèno '1OC Í-.

De zondagmorgen staat èen verse ^'c.g l<1aar om alles op te
ruimen. Want 's namiCdags gaat.:)ii 1.ru3O het tweede humor-
festival van cle der.le lceftiji :car, met de medevrerking vèn
het fonds 1.fan Ce Burgerneëster ._ i-i{'t gernecntepersoneé1"
Ook hier tv,,ce beroemCe namen: l(ri1:y Lustenhouwer en hct or-
kest van Rcqer Danneeis" De lo.. 19 is voor a1le ZLrienkerke-
naars gratis, want ook hier is ea na de gratis koffietafel
iets speciaals; Co viering vèn l,.qemeester :e Vlieghere,
die reeds vijftien jaar de gemeent€ bestuurt cn tevens
medestichLcr is van het feestcomi trit.



Hem worden bloemen en ecn mooi geschenk aangeboden, waar-
voor reeds velc Zuienkerkenaars e.rn bijdrège stortten"
Tevens zu1:ci'r a1le mar&atarissèn met vijft, '^n jaar gemeen-
telijke dienst. in de hul.le betrokken worden"
De dag,eindi:]t met e n grote tombo--a-

Het feestcorni!cit hocpt ter gelegenhej.d v3n haàr vijftien-
jarig bestalr'! op eei, qrote opk)msl .ian U..,1en, en de zater-
dag, en de zondag, .ir clankt tevens rilcn die met hun finan-
ciële en da..,!rèrkc1ijk. steun, .leze trree"lèègse mogelijk
.lakEn 

"

J"G"

TlLUET,GEV AK5 :

Dc clricmaanCclijkse kollektic v3n de bloedgcvers gÀat door
op 25 sept.mber 1979 \t:\. 16 tot 20 uu: in het gemeentehuis
van Zui enl:urli a.
U .kunt met, u!ï bloeC l-re t leven \rqn ce i mÈC,:-rnens redden:
aarzel .lus nit: bloeri te geven I I !

- Een modernc ABB bran.lv-^rzekering: 5eveiljgt urv bezit bij brand
- een gepasto ÀBB onqe-.arlenverzeki:ring:

- voor ulv beCrijÍ en privé leven
- voor uw bronrfiets, auto, kamÍon,

bus, tr_aktor enz" " "voo:. ur,, p erso neel
- voor uzF 1

_ een degelijr-e ABB 1.,:.sverzek:í:::. 
,u, Dersónee1

- een betej..e ABB le.rr.nsverzekcring
- zorgt voor uw gezin over de dood heen

- cen gocdkocL ABB _cning

- voor de tankoop van bouwgrond
- voor ,,3t llouwen of aankopen van uw

Uw adrest ÀNTOON VÀN VO.REiJ-STROO
CATHI I-L]IdEG 63, 

'223 
STALHI LLE-JABBEKE

TEL O50 / 81 23 ..1



N.V. VAN HYFTE'S

VH

Boelare 13O Eeklo
Nieuwe Steenweg

Tegels voor vloer en wand
Voltapiit
Eiken binnendeuren
Parket
Haarden

Alles aan gÍoothandelspriis

40 gespeclallseeÍde vaklui staen ter uweÍ beschlkklng

Tel. (O91) 77 2491
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 eèn geschenk ol zegels
Boutique gadgets, laalste nieuwigheden; zeer voordelige pÍiis
PlaalweÍk - pistoolschildering - Gratis beslek
Mechaniek - Tweedehandswagens - ln vertrouwen
Depannage OOK OP ZONDAG - Tel. (050) 31 66 í3



l5
en

l5

FÍÏl-RADIOPROORAMtÏlA'S

ÏELEl/ SIEPRO$RAlvlÍYIA'S

Een geneÍeus luisleÍ- en ki,kpakkét
om hel maxlmum le halen
uit uw Íàdio- en lelevisietoestel

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

Garage AUTOSTOP
Willy Rotsaert

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

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



Coi/fuze :4nnia
ZORGT VOOR EEN SIERLIJK KAPSEL

Niëuwe Sleenweg 38

8372 ZUIENKERKE

PABFUI\,4EBIE . GESCHENKABTIKELEN

Tel. (050) 41 35 88

OÀMES.,. wilt U uw man nog meer behagen

8320 BFUGGE 4

BaÍon Buzettelaan '172

- Tel. (050) 35 70 70

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

Petroleum Produkten
VRAAG ONZE GASOLIE ,, LAAG ZWAVEL"

ZUIVEB EN ZUINIG

ffinntrrrsrv«ns
ALLE GELDZAKEN VOOR GEZIN EN BEROEP

- SPAARBOEKJES

- BOUWSPAREN: VOORDELIG KBEDIEÍ
_ TERMIJNBELEGGINGEN : OP NAAIí OF AAN TOONDEB

- GIRO-REKENINGEN : EUROCHEQUES - EUROCHEOUEKAART
AUTOMATISCHE LOONOVERSCHBIJVINGEN . ENZ,

KREDIETEN: LANDBOUW - BEROEP - HUISVESTINGSKBEDIET
INSCHBIJVING OPENBARE UITGIFTEN
NATIONALE LOTEBIJ

BIJ RAIFFEISENKAS SPAREN _ GOEDKOOP KREOIET VERGAREN !

Mevr. Denise De Cuyper-Vermeire
KEBKSTRÀAT 422, 8370 Uilk6rke-BlÀNKENBERGE

NIEUWE STEET{WEG 47, 8372 ZUIENKERKE - ïet. 4Í 41 82

Dhr Gerard Laukens-Bode
BRUGSE STEENWEG 29, 8224 HOUÍAVE . ÍEl.412,A2

Dhr Herman Clarysse

- AUTOMATISCHE BETALINGEN

. AFAETALINGSKBEDIET

Emiel Van Renterghem
en Zoon

Nieuwe Sleenweg 70, 8372 ZulenkeÍke

Tel. (050) 41 1719

RIJWIELEN EN ÏOEBEHOORTEN

ALLE LOOD. EN ZINKWERKEN

SANIAIR. Et'I XEUKENINSTALLATIES

VERDELEB VAN SHELLGAS IN FLESSEN

GASTANKS . VERWARMING MET GAS

ELEKTRISCHE INSTALLAÍIES

HUISHOUDTOESTELLEN

AKADEMIESTRMT .11-13, SOOO BRUGGE - TeI. 337099



Koeltechniek
Fonteyne GerardA. Wybo-Linskens I 1"":=Y":. -='

I Erkend verdeler B.Pler B.P.
OFFICIEEL PACKO. FULLWOOD SERVICE

* FRtco,s

* DIEPVRIES

* ALGEMENEELECTRICITE|I

* SANITAIR

* EIGEN HERSTELDIENST

Hërslelling van melkkoellanks van alle merken

ALLE PETROLEUMPRODUKTEN
OLIËN EN VETTEN
MAZOUTTANKS

Julius en Maurils
Sabbeslraat 11

8000 Brugge

Tel. (0s0) 33 60 46

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

Nieuwe Steenweg 38
8372 Zuienkerke

Gilbert Goethals- Alle bouwwerken

ook karweienGeleleens
Beenhouwer

Eén adres:

Specialiteit in worstsoort"n I GUStaaf
Demeulemeester

Nieuwe Steenweg 60 |

8372 Zuienkerke I Westernieuwweg 16

rer. (0s0) 4t i34í | 8224 Zuienkerke (Houtave)



"Shell Propagaz" komfort

Profiteer van ons bijzonder aanbod !

Van Heyste
Nieuwpoortsteenweg 591 - 8400 Oostende

Tel. (059) 70@97
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