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Garage Dendooven
Multi concessionaris

Blankenbergse Steenweg 34a - 8372 Zuienkerke
Tel. (O5O) 41 10 53

SUBAFIU€

Subaru
MET VOORWELAANDRIJVING, VIER ONAFHAN.
KELIJKE WIELEN EN LICHTMETALEN BOXER.
MOÍOR.

BESCHIKBÀÀR IN í4OO EN í6M CC.
2 DEUBS . 4 DEURS . COUPE - COUPE HANDTOP
IN ÀUTOMAAI EN VIJF VERSNELLINGEN - BREAK
IN TWEE EN VIERWIELAANDRIJVING.

WAARBORG í JAAR ONBEPERKTE KILOMETERS.

Mobil
Datsun
DOORSÍAAÍ ALLES I

DAAROli,l DRIE JAAR WAARBORG, ONBEPEBKTE
KILOMETERS.

LEVERBAAR VAN 1OOO ÍOT 2600 CC,
IN TWEE DEURS, DRIE DEURS FASTBACK EN
LIFTBÀK. " VIER VÉRSNELLINGEN, VIJF VERSNEL.
LINGEN, AUTOi|AAT. . BENZINE EN DIESEL

Subaru en Datsun, twee Japanners die er mogen zijn
en dat, U aangeboden door een garage
met top klantendienst.



ASSURANTIE
LEUVEN . ANTWERPEN

BELGISCHE BOERENBOND
EUPEN - GENT - HASSELT. LIEGE - NAMUR

VAN DE. BRUSSEL -

Voor al uw verzekeringen

Brand- Leven- Ongevallen (ook auto)

Steeds tot uw dienst:

ABB-Verzekeri n gska ntoor

Michel Beirens-Willems
Oostendesteenweg 92 - 8224 Houtave

Tel. (050)319739



Foto C. Meuleman
Leeglandstraat 14

Zuienkerke (nieuwe wijk)

Tel. (050) 31 84 05

VERKOOP EN AFWERKEN VAN ALLE FILIiIS

ALLE G
SPAARBOEKJES

BOUWSPAREN: VOORDELIG KREDIET

ïERMIJNBELEGGINGEI{ : OP NAAM OF AANTOONDER

GIRO-REKENINGEN : EUROCHEOUES - EUROCHEOUEKAABT . AUTOI,ATISCHE BETALINGEN -
AUTOMATISCHE LOONOVERSCHRIJVINGEN . ENZ.

- KREDIETEN: LANDBOUW - BEROEP - HUISVESTINGSKREDIET - AFBETALINGSKREDIET
_ INSCHRIJVING OPENBARE UITGIFTEN

- NATIONALE LOTERIJ

Bii Nini

Blankenbergse steenweg 74

Zuienkerke

Tel. (050) 41 33 82

Voor uw huweliiksreporlages

dopen

communie- en kinderrolo's

één adres:

C"fó Cuz*ngn
en Georges

* EEN VERZORGD PILSJE

* EEN LEKKEB BAKJE FBIET

DÉ GEZELLIGE CAFE TUSSEN

BRUGGE EN BLANKENBERGE

ME
ELDZAKEN VOOR GEZIN EN BEROEP

8íj &ail$irmrtaa oparcn qardrttop b*lict uoqarut,!
Mevr. Denise De Cuyper-Vermeire

Kerkslraat 422, a370 Uitkerke-Blankenberge
Nieuwe sleenweg 47, 8972 Zuienketke - Tel. 41 4t 82

Dhr Gerard Laukens-Bode
Brugse sleenweg 29, 8224 Houlave - Tel.412282
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Wist U dat alleen al
in onze etalages
1.000 verschillende boeken
uitgestald ztln?

Boekhandel Jos. Maréchal
Mariastraat 10,

Tel. (050) 33 13

Een aparte

SOOO BRUGGE
05 - (o5o) 33 OO 23

boekhande! in Vlaanderen

Garage AUTOSTOP
Willy Rotsaert

Oostende Steenweg 74
8224 Houtave - 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



Gilbert Goethals-
Geleleens
Beenhouwer

Specialiteit in worstsoorten

Nieuwe Steenweg 60
8372 Zuienkerke

Tel. (050) 4í 13 41

ALLE INBINDINGEN:
THESISSEN . TIJDSCHRIFTET{

INBINDEN VAN LUXE BOEKEN...

ALLE DRUKWEBKEN:
NAAMKAARTJES - HUWELIJKSDRUKWERK.
GEBOORTEKMRTJES . ROUWDRUKWERK

Één adre3 :

Drukkerij - Boekbinderij

Vandendriessche
P.V.B.A.

Kardinaal Mercierslraal 15

SOOO BRUGGE

TeleÍoon (050) 33 28 37

Grond- en Wegeniswerken

Alle VeÍvoer

Verhuur van Kraan en Bulldozels

Conlainerverhuur

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. (050) 4Í 28 06



EIJI Ttril iAIlL..

. Lfij hoFen ook rrct
LCVCn EF Onze qeneen.te tE
van a1 onze vereniqinoen.

.lit tLreede nurnmer ll
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FEESTPROGRAMMA IIJAAR VAN HET DORPÍ

maart

5/3 koers (p ro1len te uieuwmunster
7/3 D ARNOUDT,/ Àanpak kinde.en met leerproblemen

1O,/3 Nieuwmunstei: R Boterberghe/ Dia,s over de polder
11/3 Boomplantaktie Nièuwm+Hol.:ève+Meetkerke+Zuienkerke

lentebè1 NieurïLlni::,
I4/3 Voordrachi over Ce provence door dhr Schaverbeke

bij G Ma t thys
3Pr-i_1.

2/4 vaeLtachL Meëtkerkse Moeren
1514 De Spaanse vlieg toneelgroep Ernst en Leute - N
23/4 Àutoral1y Bond van Grote en Jonqe Gezinnen
2 ]-3Ol.- caaibolderskaiai-ioenschÀp,,poider Lrof ee

nei

6.- 7/5 Tweedaagse Voe troch t
9/5 ldegwijs VSO _ zltsteeschool Zuienkerke

l7l5 Eekenwedstiijd in de vier scholen
2Ol5 verkoop bloeribakkeil, bloemer-en teelaarde 4 gemeent
')- /5 Processie Bla,lkenbergse Vissers naar Meetkërke

Sportraad
oudercomi- té
Werkgroep

Oudercomi té
VTB

Sportraad
oud ercomi té
BGJG
Gaa ibo 1d ers

oudercomi té

werkgroep

Naníddaq r ujtalag tekenv/edstrijd gemeentezaal Meeuaerke
2615 Koers lrefheb5ers te Zuienkerke
2A-.29-3O/5 Fancyfair te Zuienkerke + ultslag tombola

Fees tcom i té

SPROKKELS

Vcettocht Meetkerkse i,l

OÉr zondag 2 april wordt door de Sportraao van Zuienkerke met medèwerkir
van de StrangedrifteÈs een '"randèltocht ingericht door het nog ongerepl:€
natuurgebie.i van de Meetkerkse Moeren". Men kan kiezen tussen twee orN-
I )J- .n"
Voor de 20 km kan.men inschrijven vanaf lO uur - start om 10"30 uur

1O km vanaf 13 uur - start om 13"30 uur
Inschrijving en start in cafó Sint Sebastidan aan de kerk van Meetkerke
Deelnane in de onkosten : voorverkoop 40 F - aan de start 50 F
Íedere deelnemer ontvangt een plan van het te volgen parcours + een aar
denken voor diegenen die de tocht tot een goèd einde brengen.
i)e groep met - cle meeste deefnemers ontvangt een beker en het schild van
Eemèe n te "
-niichLingen bij b,/ilfried Go,ótha1s, Nleuwe Steenweg 84 Zuienkerke

. Lel a5O / 472'796
Ronny.lleyri.nck, Dorpweg I Meetkerke " 05O/31337O
Ten gerieentehuize



Autorally

Zoadag 23

BGJG

apr11 1976 - aurorally - Bond Grote en Jonge-Cezinnen
In het kader van het jaar van het dorp organiseert de BGJG een toeris_tische autorally te Zu ienkerke 

"De omloop zè1 de deelnemers brengen Coor de lan.telijke vregen en Ce mooi_ste.plekjes van de vier gemeente;" Hopeiijk zaI zoais voor alte anclereaktiviteiten van het jaar yan het dorp, nót weder van de partij zijn.
-Deze wedstrijd\d.r.it dngericht, nict alieen voor de leden van <là BcJo, rnaarvoor a1le inlvoners van i,Groot Zuienkerke', die aan de start v/illen ver_schijnen met auto of motc.
Er zijn talrijke prijzen voorzien, en iedere Ceelnemer krijgt een aanden-ken" lnlichtingen kunnen bekonéo worden bij de vj-er voo!zitter§ :Houtave : Or,rer. Timmermàn
Meetkèrke : Karel Van LoockÈ
l{ieuwmunster : Jul ien BodL.
Zuienkerke : Oscàr Verhe 1s t

Op zaterdag 29 en zondag 30 april t9?t
2e GAAIBOLDERSKAMPïOENSCHÀp: Trofee Cer poldergemeenten

rner rr 5oo F prijzen, waarvan 4 :à3 F'i3::;.ï3ljl; Xil-iilli:.'i":'Ë:::::*"Zuienkerk.--
Inleg ]OOF voor de ploeg van 3 personen,
Er is ook een inclividuecl kampioenschap voor de jeugd (tot 13 j) inleq_geld (2O l) + 5OO rr gratis
De-kampioen(e) ontvanqt : trui + gemeentetegel + 25O f. verder 15O_IOO_inleg ge 1C

Zuienkerke Lel 412A91 Zuienherke tel 412427
- Er r{ord t zoveel mogelijk rekaning gehouden met het aangevraagde uur(van zaterdag 14 h tot zonrtagavonct 2O h)
- De dcflnitieve uurregetinq verschijnt in het Brugsch HandeIsble.t yan 29/4- redere ploeg v/ordt vrlenderijk verzocht 15 rninutcn vcor het aanoe.rui.reuur ).'nwe7 i g -E- zijr."
- Terzelfdertijd grote beschrljfbolling bij Germain Matthys riet 5 OOO Fprijzen" Inleg tO F per scrie" Aíkarnping ma.ndag l mei te 20 h

-f nschri jr,.ingsformulieren te bekomen en
Verscheure Carfo s
Nler.rwe Steenweo 75

. Fie ts pl a ten
De. taksplaten voor fietsen
worden uitgereikt:
dinsdag 28 maart van 14 h

14 h
woensdag 29 maart 13"30

15 h
Aangif tef ormulieren kunnen
huize. Prijzen: ri j!./ie1 :

tandem :

te sturen voor 17 april aan:
Café Bo 1d ers ho f
Kerks t!'aa t l3

tot 16 h : geÍteenLehuis Zuienkerke
tot 16 i1 gerneentehuis Nieuwmunster
h tot 14"30 h ,, Houtav€

tot 15 h ', Meetkerke
bekornen worden bij de veldwachter ten gemeente-
I40 F (v/i t briefie). . -: -- --'J-' -oron l . tot 50 n3 22a Fz/ I ' orl. ls Orlcl Jc) ,, .l5O n3 3OO F,' 25O rn3 37O F

en brommers zull-en ln de lcop van de maand maart
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'. flicr cen idEc v.:n mÈdeLid iiu!lo Góethil1s, iE
vEn stolt 9r0raI1 .rt ccn :tktie: rr rDcvchi-nitmlno rt.

de Lr,rrkgroep in '1977

Hct Lrxlj in Cu uLrstc Flinr:s rii: b:ticl]linq Etn trrotitendc, iiisirorische nc,ircn
virn de v?r!ctclnEld tc rr:Lloeni v:in L-le en.!erÍr k..nt lterdcn hecl urot Eittiqenxmcn qegevcn itrn iip nind!: istcriauic Fl-tatjan op ale qemEentc.

ii-.z! niíren d,Lr.lcn in ccn qrotll cikcn plcnk Oefree.rd, de plonk uerrl
b"L,rcri<t, vochtvrii qdma:r<t, cn tueernil.l !!:rchildcrrl; -het gchèe1 urc1.d tcnslotie.op tulEL- stEviqc pElcn vEor dL roflteC:, of l'-i-jn hEt beqin v.:n de drer:f.' nlcbr' cht.

Dii oktie kcnde Etn onv rL,r-Ert ruEEe-, bij rlE l,,ndbcur,lcrs en bij de
!elukkiqe bezitters virn ouCLr ir.rbrrgen, of buii.:nvirblijven,[]iet min.l:rn Elan 52.:nvrirqcn ku:nrcr binncn, on,ron ongníe"r dc helft llerdCoor.d.r l.dEn vnn cle ,rDrkEroep j.n run vrijL tijd voldian. DÉ rcst volqtdi L j-1-f .

i;crl<Lrai:r:dile nil!cti zijn dcor die horveilenaminca_iktie can dEoppirrvlakte !!kilmcn, .ir rirt ujr-È:.i.L.r intcrÈj5ant om da Eorspronq v.,n n1iii EEr1,'inqur ïc -c:_L-rr._lcr!
Uie eLrir lde.tji.r C.rerorntrrnt hccf.d, krn !crust zijn tcoriDn x3n dÉze kolDmmcnkurijt, cn tan B:Ticvc v:n U allvcn u:ij len bloenlózinq v.tn de r ooqlt I

namen,
De Dol ie Hi,vlr
Dc i-lcIlE
DE Uurr i jz -ni i
TeF DEclc
Het Vi_-egLrur-' De Erotc StcveIt LeJkhEf
DE G!!te .rdcleine-16J0
It Groni ]!iid.lhof
Ile r.Lndcluinc
De Foldei:hoevE
Dc Dr : ibDomIt Greot Schourinnptt Hlrin;chE"!in;e
PoldcrziEht
U I aeEkerqirem
Dc lílÈ inc :iidelciFeIt LdifrlenhofIt LíjEtIrrest
De Vit!IorEn liook
Het Groot Ftoi.
I :Cd ier ,f L

Dc i'ingdBleÈne
Tegtrelrle
Dc HEmel
Ten Í,iacr31ccde

6ernrd De Vlicqitcre
( de vrocgere frmilie V.rn
ïircophil ir VrrÍtecr.lch .

Giin -rd 1:vrt
Georqe s SncuuJacrt
Hurjo f,lttrry
Al.in D.t VlienhÈ
Ji l1y LEol,!n:r
JEzi-'f DeLJUlf
Gerr.rd Dc r-c n o01mee s tÈ r
llLrb!rt U:: n VorrJn
Jozlf Ucrreye
llerir.l VlrsVck
L.ui.r V.n tie Vl]lde
l..r.cl Dr H1or.l<
Edi oird DcLntyerc
Erik Rot:acrt
F, ul l)ei,rulf
Ea:vb Ucrlieersch
ilírbert Dé Íífcrck.
J!:irf DerncVere
ilndré Vtnd.r-brkc
Pllu I Gocth.ilG
I nrccl De Rynck
ClreV i-DEurulf
D.n iei DEvricse

Herr:brouck )

F.D.

( t t vervolot



!9-!9II|!91199!-I9-G-!1!99§-S9-9MI r ( o" standaard ..lo.o..?B )
- De dorpsschool aàIeen naakt het ÍroAelijk alat de kinaleren echt belangstellinghebben boor het nilieu waarin ze tÀven.
- In tegenstelling met h,at algeneen uordt gealacht, 1^lee6 een ueten6chappel-ijkonderzoek van prof.Tistaert (Leuvense r.i",l 

"ii,'à.t e_on dorpsschool metSegroepeerde leerjaren even!,aardige r e err ffflèl efrts àe scnolen {aar alleleerjaren aescheiden zijn" Het ""à"r"".;-ii:;""ill i. ,."r"tu dertien jaar.- 
l;: i;;Ï:;Hi"l"ï'"' bróeien als de nodise voorzieninsen aanwezis ziin,

I9ry- 9991_E_P9BM9E99I-:_!1T_I!_I_ÈIg_I9l{Iplpg§ ! r ! ( De Bond 1 o.oz.?B)
- De ouders dachten clat, hoe befangrijker ale stad \"/as er1 hoe groter de inrich_ting, ho€, beter d. school mo"st zi;i."" r",'.."iri scholen r,uerd steeds raargroter en de kinderen uérden ,i tf.i"n pura"i""..-i-.-
- Ook nu nog denken vecl menser.lat een schoof beter is ,, omalat ze gr.oot i6 ..Ieru,iJl je beter kan zeggen :,,, Een school t.n gouO-riirl, ondanks het feitdat z. groot is, nraar men heeft het..,i.t--g;.àkklii;n,,.

I:a::u: 
."n.", saat veel enersie en ,i;o ""ri..""'-ràlr bv, het personeels-

- In grote scholen hcbban
r.rijzenaen, . D,t i;';j;t1:::l:i";:,:;.::ï:ln.::.:":"f.;::u:,::ï]rrïff;;_
ondervijskracht.

- De vraaA moet zijn : ,Uat, is lel bcst! voor mijn kind ? ,; en niet bv. ;,t atri hel gelrkk^Iijksr, ? h. t d, ftigst_ ? enz, iKont daarbij dat ÍrFn ni.t noet ondlrschatt"n'r"t."n kinar-Àren aandoet! a1sdc afstand hen tot pcndefen verpticht
- l{erken orh van kleine scholen, goed_. scholan te nakent foont zeker de ooeite.En ... cr is m:.ér moeerijk a.""r"i""-à,,rn"", ";";';;;;.. 

de 6renzen van dehuidj.ge regèeD ent oringen .

EgI_§q{99!_y998_p_r[-99!l- i-!_lsr:lg _-r:lg_ :_!p- :_tssr!_ ]2Zt- )

ï::j:l::r.::: 
slechts enkele r.erkrachten bi€dt enkÉ1e niet te onderschattén

1" De kans dat e1k klnd aan boal komt is er v"-ef groter I2.Iíen is verplicht het activiteituprrr,"if" ,""-r!^Or""". d.i. ioalere groepmoet nood8edvongen aan het werk gezet rora"r. Oooi-ruif de moeilijkheden opte, lossea krijgt het kind_meer vertrouÍen in zichzelf. Alle opvoealers zijn_ het el over €ens r ,,Activiteit i. a" t""t"-..ti.à"",i.
''ï:.3:ï"ïÏ;l'i:::':."i,1;: plaatseriik .iii""'"i"-t."i" te sebruikcn voor d.
r.. On emotioníIe r(dnnLn b1i.naast. omsÉvine. ,; ;.i;;il;":"Í:":l'ï:.;:,,ï:i:,n:;"*;:à";.:i:..1i *:ï ,..niet te vroÉs toevertroD,al or,,_ ror"",, ;;t-;;.';;".";""i en oat men het

::;:::;: ;:ï :ïi":i:" 
u'aar alres ,r"ema i.', ;.-;'ï;;;, de straat, de



Bij de 6choolkeuze taten de ouders zich díkivijl§ leiaien door uiterlijke
t ekenen van deAelijkhcid:

- alír grote school heeft voorber€idende rfdetingen ;

- is oniler.gebracht in nieu!r'e geboulrell i
- bezit een zeer uitgpbreid ferarenkorps i
- heeft ran ouatsher con mooi. eD prestigieuse
heeft dikoijls meer vertrouven in de onbëkend.,
in de atorpsondérvijzer die men :rfs gebuur kent

Sebreken ! ! !

is er natuurlijk no8 de geEchiedenis van

11.n

dan

En d.rn

naam;

leraar van ile staal ,

, met a1 zijn gaven

J:n tj e "."Is Jantj e dori .

D. .s erg ï. .r kon,
De neester is ni-"t zonder schulclf,p .t 1er:iarsanbt naar sfecht vervuld.
16 Jintje zw- k
In zeker vak,
De€ meesters uitlcg van die som
En is niet recht, maar ,"u, ann Laor.
416 Jantje leert
En goed pre6teert,
Over d! ,reester boe noch ba,
Uant Jantje .." tijkt óp zijn pap: !! !

tíM

op zaterdag 6 mei en zond.\g ? ínei "

IN?EXNA?IONAIE T1{EEDAAGSX VOEI'TOCHT

Afstanden door de doelnenei6
DE voettocht trekt op zondag

Vorig jaar 105 deefnenerE uit croo t _Zui enke rke ! Xn in 19?g
Zorg dat je e! bij bent ! l!
Deern.ne : bij voor-inschrijving : 70 L.

De l,rerkgroep neent 20 E ten zijne lastc !

DUS :5O I pcr deelnenrer van cooot _ZuÍ enkerke !t!
Inschrijvingen tot dinsd,le 2 nei bij MARTENS WItly (tet" 41 44 42

Nieure Stg. JZ té Zuienkerke
zelf te bepaten ( íO, 20, JO of 40 ko)
7 &ei door de vier aleelBemeènten.



TEKENWEDSTRlJD TE ZUI ENKERKE

op woensdaq l7 mei oaà't in alle scholen van Groot_zuienkerke.een grotetekenwedstrijd doorl wt i nodigèn aIle kinaeren ni".op ,it. hier volgena1le nodigè inlichtinge; :

1 : Het thema : mijn dorpz--fr zij-n-ïïer-l-eeÍ tijciEc ateoori ën nl: van 2,5 tol ) jàar
vàn,6 tot B j aar
van 9 toc 12 jaar

I : De wedstrijd heeft plaats in
N-ieuwnunstcr^cn H€etker ke ooVoor de kleucers vèn Houcàve
schooldag"

4!

. van ll tol l5 jàèr
oe D1àè tse 1i j ke scho Ien vèn
17 mei van 14 tot 16 h,
gàat dit door op IB r.ei

zuienkerke,

ti j dens de

de kinderen ges tetd :

van een vo lwasse ne
De i nd i vld ual i tëi t

Vofqend mater.iaal ,ordt ter beschikking vantekenpapier : rnLn 19 cm _ 25 cm
25 cn-:-J-- ciiDe Eekeni ngen ïöëtë.-E-ëhàESï--ÏrÓ.rïfen o nd er toez ic h L

i:^_"1.i:" ètgewerkt_binrcn de vooropgesEelde uren.

7

dient.gewaarborgd. (ge.en hulp) . .voor iedere deelnèmer.s-een-fïjs voorzien en er is een geschenkvoor de mooiste tekening, dit in etke f""rtiiJ"."^iI.reKenr nq. qÀ! !! É !_ts_g__Iee_L-t i idsoroep.De d e5rË-6íin9ïs-To r 1 ed i Jïr;§ t i s.De tekeningen drenen oo-kéerzijde voorzj-en te worden van naèm, ge_boortejaèr, en pIaaEs waèr de teken.inq ,aaa quruu,..'
WE REKENEN ÓP

Nadere i nl ich t i-fr!è n -ï r.1n,-te;
TALRIJKE OPKOMST !i!!'

onderschèiden scholen, of
AANDACHT ! ! !

Vergèet niet de foto- en diawedstrijd ,,Mijn dorp,, toté1ndeTalrijke.mooie prijzen en aandenkeni, negiemenl'-q.aiis temcentehu-Lze, Kerkstrdat t7 Lc B3 tZ z"ieÀíir*J- "-"'

omen v/ordèn bij de leerkrachten van degemeenteh ui ze "

september "
bekomen ten ge-

Wist U" " "
dat u bij Gilbert provoost, Assestraat, 4 te Zuienkerkèook uw nazout en minerale oI1én kurit béstellen itelefoon 4'1,"39"92 ver tege nwoord i ger van Éts. Corn. Van Lóocke.

EEN

6:



Da ProEii5sic vitn dc Slrnkenbe!gsc Ui3sErs óe l4eetkerke,
+ l .1. t"++ r ++++{.++++++ }++++++ I ++.r_+++

- DL- jircrlijkse tocht v.I.t oc ÈlcnkcnbEr!se vissersnaar het mircculeuo
Bnzir Licve UrouL,ie bcrld v.F reetkcrke, stnmt v:n cen hcÉI oude tritditíe.
Zo oud zclf:, d:tt cr nÈ! n.irr rrreini,l cchtc vÍsoers mcer meclopen, en tochgroeit clc belcnqsti.jllir! 1c,t.r.j:.r. Atlicht.loor d-t r€ligieus-vo1kse,dirt Ée larÈtÈ dccenniil, mei ile Epkomst vnn outois en kleur T.V,rs iet,latin de rchtlrhock is eÈrrriikt,

Dc bedevi:trt i5 ,.:Jn rlrltvrnis: rs nor!ens vroe!, bij dE eersted.tuLrdruppels startcn dë !L_Iovitcn itir de !int nntoniusteíÉ te gl.nkenberqe,
cF-r,r.nciefen in qro!p n:ti:! rint un.rnij:r !itk!rke. Dcar pikkcn zij de Uitk:r-lsegelÉviqln op, eÍrn piar cucjc b.rtickarren, en nut vratijke volkje vxn zanqersen zirnqErE5sen, vrn nrisdien:ji:r!t en iiuzickantcn.

, Doorhern rlc vto-q, prllcr rn r::t.lorp v.n ZuiÈnkcrke, komt de ctoet,o1L LnÉ..-LrLr -lir.. r rdikt, loiE J l.r .. n t_ , .tk.rtc, u1-r dL brE-,v-.:-cCir-CJDr o tcto,.t L-l LJLicldIi ike .vcfri-'d on-v: ..,.-t JordL-, cn verqlst op -.n !oj,c_itoterhrsr mrt hEljp, hcofrlvleej cfl EÈn tri.trrrqc[ookt ei, ép cen LrGrn]e bck koffieEn een har t iqe bÈrrel.
Darrn- t!rien ÍlU B1 :rl<enbrrgsc viESer! nEt miraculeuzp 0nze LieveVrouLrrr lir.:1d op dc a.hou.l!is, !n GEhrijrlcn tlddend, lirnqze!m voort aLrn hct_1ÍÉt: v n d( oroc_ ..... rtro rd ,ofdL lLlu _Lr cn o.,bcda.r, cn lijdcn, rL

:ilï!--"i ." Jir.q re .oro.Ii.-]:, n Er ioicijnli.- opzij vooí h.r Li-vpvr.uu-_ururuJE, E ]] 0c g!nsc J-g net brcndunde karrsen ulordt veleeld.
. []n de nFrnluchtmi. !n d! p1!chtigc zegening virn rie gL:1ovigen, profit-tr.:dL trfrijkE , rnucziqrn n! j v.:n ecn ver::deÀenCe u:ij1i in onn von de tLreeoorp5nL-rEurcn, Erj vEl:n mcl.Én vitn diE drg een familisle uitstap, met eenflinke urirndElin! door .lc i,lEtkrrknn ro."ón Er boven oE.

De bEiEv:crt rn procc;!ie hLeft dit jxtr Flnctc op zondaq 21 mei.
F, D.

-o.r..1. L/ a . oo-,._ f. r ,.1 )Ul-+._- --,3lfqh I. v.'rt vlo. ib-r. o_ o-r-:f.i-
I]Etrruik enz.
.list U d.t Lj ook tcrecht kLrnt bijAssestr.at, 4, te ZuiEnkcrke iElrl

172, tt È]Ct)
, m:z o!i voo!

r: p1ir.t.Èlijkc
it 5D - 4I.19.92

Eruqqe, telefoon
huishoudelljk

r!E rt Gilbert Provoost,

Het oudercomi.tL4 | SLrurankÈrck.r I richt dit j-trr hiitr trneede tombolir in,ten bat! ven hut schootvcrvirei, v-rir ni_t vrij cna:roi;À ii iurenlierte.Er.zijn-hee1 Lr-t prijzen tp vcr!iEn,rn: l"i "."iiiJir,-ze] etettrischenrilI, fJ, f -toto..- r_1, Lc, b ro-cuc.
Voor dc ,1:'l oF-t i. _.c rtn c jeL..I-cEi..Lr .j- ri".t-_n.Dertig rl uizenC fr:rnk prijzEÍr.

Frij., per 1ot tn fr.nk.
Trekkinq op zondo-.r 2e nrri ,j97L in Jc lustUrc:ctroEr.L, ÀlicuL,le StcenLle.t.

l.++++++++++++

BERICHT UOBR DE DI]DE|]5 ..... ]JILT iI E[II]
Í\Lrll l:c BruLc, r,".1,--ke:-rf . t lc,

uur kindel:en, telcl=oEni 41 41 ru

,",U!NDJE UIT., , .
tr ZuiEnkerkE zór!t qraag \/ocr



zijn

zuienkerke-MeitkeÍke

Gemeentekrediet
Raadpleeg onze agenten

Mw E. Tillèman-Slroo
Nieuwe Steenweg 58 - 8372 ZUIENKERKE
Tel. (050) 41 13 90 - 41 28 06

Mw Van Loocke-Hosle
Dilkweg 6 - 8223 STALHILLE - JABBEKE
Íë1. (0s0) 81 10 76

Dhr Hennon Joseph
Coppieteísla.n Í5 - 8410 WENDUINE-DE HAAN
Tel. (050) 41 13 42

Sparen bij het Gemeentekrediet zeker en vast

Houiave

Nieuwmunslèr

De agenten van het Gemeentekrediet
goede raadgevers

ONSVOLLEDIG DIENSTENPAKKET
ORANJE REKENING
(bankrekening)
DEPOSITOBOEKJES
DEPOIVATIC
(maandelijks automatisch sparen)
KASBONS
GBOEIBONS,,FORI\,{ULE PLUS''
KAPIÍALISATIEBONS
TERT.íIJNREKENINGEN

PERSOONLIJKE LENINGEN
FINANCIEBINGEN
HYPOÍHECAIRE KREDIETEN

WOONKHEDIET
LENINGEN OP EFFECTEN

UITBETALING COUPONS
BEURSVERRICHTINGEN
EFFECTENDOSS ER

INTEKENING OP LENINGEN
VREEMDE VALUTA EN
REISCHEQUES

EUROP ASSISTANCE
UITBETALING POSTASSIGNATIES
KLUIZEN

VooÍ al uw spaar- en geldveÍích.

lingen,

Íaadpleèg uw agent van hel

GEMEENTEKREDIET,

Hil verleenl U een pèrsoonllike

3ervice, Ylak in uw buurl.

Hii zal U ook inlichten over hel

volledig dlenslenpakket dat het

GEMEENTEKREDIEÍ

U aanbiedt (zie hieronder).

Loop eens lang6.



Weststraat 67
8370 Blankenberge

Voor uw bloemen
en kransen
in volle vertrouwen

Lid van Fleurop

Gheleyns-
Haeghebaert

Koeltechniek

OFFICIEEL PACKO. FULLWOOD SERVICE

* FRtGO',S

* DIEPVRIES

* ALGEMENE ELECTRICITEIT

* SANITAIR

* EIGEN HEBSTELDIENST

Nieuwe Steenweg 9'l
8372 Zuienkerke
Telefoon (05O) 413301

A. Wybo- Linskens

KOOP UW KOLEN en MAZOUT B.P.

GRANEN - VEEVOEDERS . MESTSTOFFEN

BIJ

Van de Ryse Prudent

Nleuwe Sleenweg 38 - 8370 ZUIENKERKE
Tel. (050) 41 35 88

ó NATI0N,qAL LIERIí tíINDERUELZIJN o

Het Nationoal uerk voor kinderlrelz.ijll
orqonireelt mocnde l ijkse konsultatip:
vERr zui0efinqen.
FlcrtE: gemeentehLl i E vln Zuienke!ke
dirtumi iedere derde vrijdag van de
naand tussen 14 en 15 e"
EERSTIí0rrEruDE ZITTTNGEN :
vrijdaq '17 mo.rt, vxijdag 2.j aprif,
vrijdng 19 nrei, vrijdag 16 juni 19?8,

o BEEETSA]ESBEEqB!!iI9'

u Lreet dat het gemeentetlestullr van
heeft Epgeleqd, oÍn bij nipur,rboulr een
5.000 lite!.

Z!ionkerkc .nlxn!s de vetrplichting
reqenLrxterEUt tE stckEn vrn minstells

Uist U ook dat de proviFci3fe Éverheid een tcelage verfeent v:tn 75 centinirper liter, met een .n.ximum van 7,500 frrnk ?

^ Aanvrigen blj het gemeentebestuur vcrl Zuienkerke of bij het FrovincietrlAdministratief Centrumr BoeverboÍr, LeoEold III 1.ran. 41, B2[0 Slnt ]ichiefo
Bruqqe.



Dancing

, KAREKIET'
Meetkerke

Zaal voor huwelijken
en feesten

Zaal en muziek gratis

(o5o) 3183 55

Roland

DAMES... will t uw man nog meer behagen

Cotffuzn :4nnie
ZORGT VOOR EEN SIERLIJK KAPSEL

Nieuwe Sleenweg 38

8372 ZUIENKERKE Tel. (050) 41 35 88

PARFUMERIE - GESCHENKARTIKELEN

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

Baron Ruzettelaan 172

8320 BRUGGE 4 - Tel. (050) 35 70 70

Petroleum Produkten
VRAAG OI{ZE GASOLIE ,, LAAG ZWAVEL "
ZUIVER EN ZUINIG

Vanbel leghem - Demeu Iemeester
Alle verzekeringen en Hypotheken

P.S.
Spaarkas en Leningen

CODEP
Weimanstraal 8, 8372 Zuienkerke Tel. : 31 98 75

Bank Nr. 380-()034865-16

Bureel alle dagen open (uitgenomen zondag) lndien gewenst komt op aÍspraak



WESTVLAAMSE
HYPOTH EEKKAS

Uw agentschap:

Mw Storme-Demeulemeester

Kapellestraat 12

8224 ZuleÍkerke (Houtave)

Tel. (050) 31 58 53

Tank
AVIA benzine
AAN VOORDELIGE PRIJZEN
EN KORTINGZEGELS

GRATIS WEGENKMRT [4ET
KOFTINGZEGELS

J.P. POLLET-VERLINDEN

Blankenbèrgsesleenweg 98

8000 EÍugge

Koop hier ook
uw veÍse gÍoenlen
en lruit

Sparen en Lenen

bij

Fonteyne
Erkend verdele

Gerard
r B.P.

ALLE PETROLEUÍi.IPRODUKÍEN
OLIËN EN VEÍÍEN
IiIAZOUTTANKS

Julius en Maurils
SabbestÍaal lí
8000 Brugge

Tel. (050) 33 60 46

OOK TE BESTELLEN BU :

Van de Ryse Prudent
Nleuwe SleenYveg 38
8372 Zulenkèrke

Voor alle landbouw-
en graafwerken

WENDT U TOT DE

P.V.B.A.
VAN BESIEN
EN ZONEN

Oostende Steenweg 82
8224 Zuienkerke-Houtave
Tel. (o5o) 31 6333



Jos. De Merrisse
Dorp 69 8OO2 MEETKERKE

Tel. (O5O)313o38

Wij verstrekken U graag inlichtingen

over alle verzekeringen ! !

Kent U onze speciale voorwaarden voor

brandverzekeringen en herverzekeringen??

Misschien hebt U wat spaargeld over?

Wij zijn ook agent van

IPPA SPAARKAS

en kunnen U echt aan GOEDKOPE LENINGEN helpen!!

STEEDS TOT UW DIENST!!



Tol uw dianst :

-MwM.

-MwW.

UW SPAARKAS
De specialist voor uw geldzaken

* VEILIGE SPAARVORIVEN I\.,IET DE HOOGSTE INTFESTEN

* SOEPELE KREDIETFORMULES MET DE VLUGSTE AFHANDELING

* GIRODIENST EN EUROCHEOUES

Beyne-Fournier
Nieuwe Steenweg 35, ZuienkeÍke - Tel.4í 31 50

Bode-Maes
Kapell$traat 30, Houlave - Tel,31 6339

Emiel Van Renterghem
en Zoon

Nlouw€ St€enweg 70, 8í170 Zulankerk.

Tel. (050) 41 í7 Í9

_ BIJWELEI{ EN TOEBEHOORTEN

_ ALLE LOOO- EN ZIIIKWERKEN

_ SANITÀIR- Et,I KEUKENINSÍALLATIES

_ VERDELER VAN SHELLGAS IN FLESSEN

_ GASTANKS . VERWARMITIG MET GAS

- ELEKTRISCHE II{STALLATIES

_ HUISHOUDTOESTELLEN

Eén adres:

Westernieuwweg

8224 Zulenkerke

Alle bouwwerken

ook karweien

í6
(Houtave)

Gustaaf
Demeulemeester



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

Fabrikant van houten
en metalen speelgoed

JOKARY

VISNETTEN

WINDSCHERMEN

i,ETAAL EN PLASTIEK SCHOPPEN

TOPPEN

RONDE EiI VIERKANTE HAIIERS

PAARDJESSPELEN

PIETJES BAKKEN

PIKKETTEN

OPW|NDERS GEWOON EN PLAT

N.B. ziin uitgesloten van de 100À korling volgénde

Wlndschermen

zonnebrand olle en crème

lratchbox auto en toebèhoren

Aan toonders van deze publiciteit

wordt gedurende het zomerseizoen

van 15 juni tot 15 septèmber

een speciale korting van 100 toegeslaan

in ons bijhuis gelegen

Zeediik 89-90 te Blankenborge

aítikelen:

Sigaretten

Postzegèls

Poatkaarlen

I



VAN HEYSTE g

Nieuwpoortsieenweg 591 §
84OO OOSTENDE

Tel. O59,7O.3O.97

Druk J. Vo96ls, BlankonbÉrya


