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HET POLDERKRANTJE

INFORMATIEBLAD OVER
GROOT-ZUIENKERKE

Verschijnt tweemaandelijks
in de bussen van Zuienkerke,
Houtavo, Meetkerko, Nieuwmunster.

Tweede iaargang

i



Als het om geld gaat:

o SPAAÀKAS-LEN|NGENAPPA
n.v.-priv.i. .p...k- opg.richt ií l90o

- spaarboekjes

- kasbons en obligaties

- hypotheekleningen
- Íinancieringen en

persoonlijke leningen

- girorekening met Eurocheques
- voorafbetaling belastingen

Uw agent:

Jos. De Merrisse
Alle verzekeringen

Dorp 69 - 8OO2 Meetkerke - Tel. (O5O) 3í 30 38



Eén laar GEATIS VERZEKERING voor de leden vanl

- V.T.B. V.A.B. - DavidsÍonds - VermeylenÍonds V.O.S. - A.NZ.

- Bond Grote en Jonge Gezinnen - Sporta - V.V.B. WILLEMSFONDS

bij hel aÍsluiten van een tienjarige polis in één van de takken:

- Brand

- Burgerlijke veranlwoordeliikheid gÉzin

- Persoonlijke verzekering

- Persoonlijke verzekering inziltenden auto

lnlichtingen bii onze plaalsëtiike bemiddelaaÉ ol íechlslreek aan

l{.Ií. De Noordstar en Boerhaave
die de zaàk aan de bemiddelaar yan uw keuze zal overmaken,

- GENT: Groot-Bíittanniëlaan 12Í - Íel. (091)257515

- aNTWERPEN : Loulza-Marlalei 2 - Tel. (031) 339805

Dit is een wenk van haar kulturele stichting: v.z.w. NOORDSTABFONDS

Marcel
Demeu lemeester

KerkhoÍstraat 19

8224 Zuienkerke- H o utave

Tel. (050) 3158 27

Hubert
Bonte-Tilleman

verzekert U
degelijk en voordelig

Meetkerkestraat 14

8372 Zuienkerke

Tel. (0s0) 41 28 06

Bemiddelaar vooí de Maalschappli
,, DE NOORSTAR EN BOEBHMVE N.V. "

Grond- en wegeniswelken

Alle vervoeÍ

Verhuur van kraan en bulldozels

Containervelhuur



Sparen en Lenen

bij

FIGEBEL

Uw agentschap:

Mw Storme-Demeulemeester

KAPELLESTRAAT í2
8224 ZUIENKERKE ( Houlave )
Tel. (050) 3'1 58 53

Tank
AVIA benzine
AAN VOOBDELIGE PRIJZEN

EN KORTINGZEGELS

GRAÍIS WEGENKAART I,'1ET

KORTINGZEGELS

DIESEL _ 1 FR. DE LITER !

J.P. POLLET-VERLINDEN

BLANKENBERGSESTEENWEG 98

SOOO BBUGGE

Koop hier ook
uw VEBSE GROENTEN

en FBUIT

Gheleyns-
Haegebaert

VOOR UW BLOEMEN
EN I(RANSEN
IN VOLLE VERTROUWEN

LID VAN FLEUROP

Weststraat 67
837O Blankenberge

Tel. (050) 41 2014

OPEN HET GANSE JAAR

Dancing

,KAREK!ET'
Meetkerke

ZAAL VOOB HUWELIJKEN

EN FEESTEN

ZAAL EN MUZIEK GRATIS

VOOR EEN GEZELLIG
SAMENZIJN

VOOR EEN AANGENAME
AVOND

Bar
Upstairs

IEDERE DAG OPEN VANAF 20 IJIJR

(dinsdag geslolen )

TEL. (050) 31 83 55



Wist U dat al
in onze etalag
1.000 verschil
uitgestald zijn

een al
ES

ende boeken
?

Boekhandel Jos. Maréchal
Mariastraat 10, SOOO BRUGGh
Tel. (050) 33 13 05 - (o5o) 33 oo 2s

Een aparte boekhandel in Vlaanderen

ROGER RABAEY
P.lJ.B.A. RORA Tel. (O5O) 41 18 80
Blankenbergsesteenweg 65 8372 Zuienkerke

Fabrikant van houten en metalen speelgoed

JOKARY . VISNETTEN . WINDSCHERMEN . METAAL EN PLASTIEK
SCHOPPEN. TOPPEN , RONDE EN VIERKANTE HAMERS.
PAARDJESSPELEN . PIETJES BAKKEN . PIKKETTEN . OPWIT{DERS
GEWOON EN PLAT

Aan loonders van deze publiciteit wordt gedurende het zomeíseizoen van 15 juni tot 15 september een
speciale korting van 100/o toegestaan in ons bijhuis gelegen Zeedijk 89-90 te Blankenberge

N.B. Zijn uitgesLotén van de 100/o korting volgende artikelen i
Sigaretten - Postzegels - Postkaarlen - Wlndschermen - Zonnebrand
olie en cÉme - Matchbox auto en toebehoren



CarantoS - Koffiebranderij

W. DUTHOO
Verkoop en onderhoud van
KOFFIEZETMACHINES

Verse kofÍie en thé
voor Partikulier
Winkels
en Horecabedrijven

Leveranciën Lekkerbek

Onderwijsstraat 4, 8370 Blankenberge Tel. (050) 41 1608

Eén adÍes :

Drukkerij - Boekbinderij

andendriessche
P.V.B,A.

KARDINAAL MERCIERSTRAAT 15

SOOO BRUGGE
Teleíoon (050) 33 28 37

KOOP UW KOLEN en MAZOUT B.P.

GRANEN . VEEVOEDERS - MESTSTOFFEN

BIJ

Van de Ryse Prudent

Nieuwe Sleenweg 38 - A372 ZUIENKEBKE

Tel. (050) 41 35 88

Kàh,tÀt"^ "Sll42NNE"
DORPWEG í3
8OO2 MEETXERKE

Teleloon: 31 61 66

* MODERNE SNIT
+ PERMANENTE

* werencoa, vooÍ iong e,'

* BBUSHTNG ouo

* KLEURING

STEEDS TOT UW DIENST

Schoonheidsprodukten JADE

REUKWAREN

TOILETABTIKELEN
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EDITOR IAÀL

Waàrde Lezer,

De redaktie van het ir,rlC.jrl{ j.anE je uens'. U en <le uwen een za1ig,gelukkig en voorspceC::1 .ie!.r,J,laèr. llcchten uv/ diepste wensen in
1979 vervulcl wordel.
Tevens hopen wij dal- U aan het palderkrilítje - thans 6 maal- perjaar - veel leesqenot zr'll-t bei.even"
Het jaar van he! dcrp ilerd op 9 lecember 1978 plechtig in Oost_maIle àfgesloten, Coch dit Féjt maq voor onze àemeente oeen einC_punt zjjn in de ret::ino.jn rc ekf:vi:Fiien vàn de verscÉiIlerde
verenigingen"
Integendeel: 1978 heeft b,èu,ezen tot welke prettige en drukbijge_
wosndè feestelijkheder de samenwerking van verscliillencle bondenuit de onderscheiCen deeLgemeenten heèft geleid.
Daarenboven kwameit enkele thena,s aan de óppervlakte: dè Ieefbaar_heid van onzedcrpen, de zorE om net aorpssàLoo1tje, de bekommernisom_voor de jonge g,-zinnen bei:aalbare woongelegenÀeid te kreëren"
1979 wordt allichI niet zo dj.Lrk aIs het jàar ían het dorp, maar
daarom niet minCei. boeiencj. Ivte t de klassieke bestanddelèn, enals toemaatje, Ce l,et.nieuwde uitgave van de Superslarsl
Een goeoe vaèrL in 1j;j i

De redèktie"

Het po Id érkrant j e

lvordt 2 maandelijks versp!:ej_d in allc bussen van de gemeenteZuienkerke (ca 75O cxemplaren)

verantwóordeliJke ui tgever r rwerkgroep Zuienkerke
Ke!'kstraat 17, A372 Zuie nkerk e

mede\irerkers: Sonja Boerjan, Greet
Meulebroitck, Hubert Bonte: i.reddy
Geert Geèraert, Hugo Goel_hals, ldil
Iedere steller is verantwcordelÍ jk
stuk"

" publiciteit: Hubert Bonte, Meètkerkestraat 14
83?2 Zuienkerk e
rékening nr" Ona / 053€,320,/a2

De!,/u1f , Kàte Riesse, Tina
Decancq, Luc De pré tre,
11" Mar tens "voor de inhoud van zijn



Daàr 1979 start onder het motto ,,Jaar van het kind, worden deàktiviteitèn ditmaal niet zo na.lrukkelijk gelegd op dè typischeaspekten van het dorpsleven. Toch Xunnen wi; U-madedelen-àat,op-veelvuldige aànvraag, dit jaar dè reeks;Superstars,, terugzal hèrnoGan worden in dc vier deelgerneenten"

Naast het rijke verenigingsleven, dat rneestal aktiviteiten orga_niseert voor eigen 1eden, komén er dit jaar opnieu\,,, een rvijn_ ensmulavond, voettochten, bolderskamploenichappen, wielerkoeisen,fie.tsralIy, Do11e Nacht, loopcross, orgelconèeri, e"d" waarvanwe U ten gepaste tijde de juiste plaati en data zu11en mèdedeIen"

Januari
6-lïÏïàri: Sterrestoet tc Zu Í enke rk e

Op driekoningennamiddag zullen de IeCen van het pàrochiaàI zang_koor Windekind met de drie koningen in een sterrestàet opstappen.Om,16"30 h urordt er gestart in dé wijk ,rvagevrr.i.n 
""n ,rr.-Iater opnieuw in de dorpskom te Zuienkerke. De fakkeltocht enRerststa.twagen zè1 halt houden nèbij de dorpskerk en te 19 h rrordtdan-door de ganse verklede groep de avondmis opgeluistèrd"De financiéte opbrengst van dit inítiatief komt-voliedig tèn goedeaan hettëhuis voor gehanCikapten te Oostnieuwkerke, opgerichtdoor de kloosterorde \.an de Zusters van Zuienkerkel

27 januari: popDenkèst Lc Zuj enker ke

e

AKTIVITEITEN 19 79

Op zaterdagnamiddèg 27 januari 1929 is er oflr 14 h 30 in de
il::::::l::] te..zuienkerke, Nieuwe sreenwee e6, een srotë
:k_èj_tl_ej_L9l_il_9j _ l_ _i-IS!9_"J_rJ_.:_ 3j!S_._b_"!-eI_ -d!g.{ _ _c_e-ys_r}-.qj_o-e!.
k as tver to ni n

____- --i_ _ - i:-: _i__-:.:: -,it:
5:Y:L:y:_!ggg8AMMA JANUART_FEBRITART

K.V"L"V" Zuienkèrk.:
- woensdag 24 januari orr 13"30 u

rech ten-bereidi no "- dinsdag 16 januari om
- 5 namiddagen te l kens

klooster: Haakcurs us
- woensdag 7 februari

thema i opvoeden tót

poppen-
Zul enkerke

in het klooster: Eenpersoonsge_

19 i.,l in de gerneentcschool: gesprekscursus"
op woenedag \ran 13"30 tot 16"30 u in het

" Eerste bijeenkomst op woensdag 2g februàri.
orx 9.30 u in het klooster: geziÀswerkino:
eerbaarhe i.l ^("V"L"V. Houtève:

- dinsdag 13 februari van 1.30 tot 16"30 u in de pastorie: kooktesover fruit en gebak.
K.V"L"V" IYeetkerkc:
- zondag 2B januari 1979: ,,goed gebrulk maken van geneeskunde.r,K"V. L"V" Nieuwmunster:
- zondag 4 februari 1979 om 14 uur!A1s ik ooit eens vijf rninuutjes

in de gemeentezaal: voordràcht
tl jd heb" Í .
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UITSLAG POTC.EJ! D]AI]EDSiilJD TE ZUIENKER!(E

DIAIS;
Beste reeks 1774
Beste dia 3579
Bekroonde i nze nd ihg:

KLEURFOTO ' 5

Kint Gilbert, Zuienkerke
Jespers Hcnri, l,ieetkèrke
L07A Van iloreibeke Edmond, Brugqe
3841 De Loddere Àndré, I'{eetkerke
26.9 Van :o-li ic André, Blank(.nbcrge
1965 Jespers FascaI, Meetkerke
193 8 Deiijs B€rnadette, Blankenberge
9961 Demeyer Patrick, Bl ankenberge
?374 Dcmey3r' Víerner, B1ènkenberge
3256 Iqacckelberge Mieke en ${arc, Nieuwmunster

Verhe l- s t Christa, Zuienkerke
Van Renterghem Martin, Zu ienk erke
'7'717 Kint Ci lbert, Zuienkerke
7453 Verleye ïngrid, Zui enkerk e
B205 VerLeye Wal ter, Zuienkerke
4349 Deschoolmeester Luc, Zuienkerke

Mergaert Wilfried, Brugge
Van Horenbeke Edmond, Brugge
OO17 Van Renterghem Martin; Zilienkerke
13O2 Haelvoet-Dewulf creet, Nl euwmuns ter
O345 .ionckheere Gllbert, Zul e nkerk e
1507 Larbriseau Tlni, N ieuwmuns ter

Beste reek s 13 21
Beste kleurfoto OO17
Bekroonde i nzend i ng

WIT-ZWART FOTO i S
Beste reeks 1O3 9
Bcsl:e fotc 7131
Bekroonde i nzend ing

C nCerwi js
Laat uiv kind na vier uur thuis spelen"
Laat hel knutselen, tekenen, schilderen, postzegels verzaÍnc1en,
baodschappen doen, tijd r./erf uieren, lappen naaien, ecn muziek-
instrument bespelen, laat het wat helpen in het gezin, laat het
kind lezen vocr zijn plezier"
Laat het a1 die ..lingen doen waaraan het ook later op vofwassen
niveau natuurlijk - nog altijd vreugde zal beleven, indien het
die ooit in zijn kinclertijd heeft geleerd. (De Bond)

;eqswi jzen
'Uitspraak van een modern íilisoof: ,,De mens is ontstàan op
het ogenblik dat een aap met zijn verstand geen weg meer \dist,"i
*ldanneer een politieker Íja,, zegt, be(,,oelt hij ,,misschien',;
wanneer hij "misschienrr zegt, bedoelt hij ,'neenn en wanneer
hij rineen'r zegt is hij geen goede i ,Iitieker. (Anoniem)
Sommiíc mensen mopperen altijC om.lat rozcn doornen hebben;
ik ben Cènkbaar dat doornen rozen hebben" (A" Karr)



TN 'T KCRT

Nationaal trJerk I(i ndert^/elzi j n.Volgènde konsultaties voor zuigelingèn gaèn door in het gemeente_huis van Zuienkerk€,, Kerkstraai fz, -tuséàÀ 
1;-;; 1; ,r.,vrijdas 1e januari i979, 16 rébrua;i ióió, ià i"..i igrg.

E-inderoppàs: Nàthalie tsoucc, l4eetkcrkcstraat 19, Zuier*erkJ"Lel" 41 47 ?O: voor uw rvonojc uit.
Openbare vertlchting defekt : :u":. r..a elèktriciteitsvoorzÍenin9 ?- voor Zuienkerke, Houtave en Meetkerke: efes Oostànàe 059,/5OOg35- voor Nieulvmunster: fnelgas Blankenberge: osilií;;oi

HouLavc wordt een groen plekje netbate van de bewoners"

opgelet: er kèn tiictcliik verkeershinder zijn in het dorp teHouEÀvu, wèàr de firra óevaerc uir o-nt*rqcí t.rlf-i" rct )p_schikki rgs,/-rkcn in cc dorps(or"
Brandr^/eer: per 1 januari 1979 wordt Zuienkerkc samen met Jèbbekeopgedeeld bij de brandweer Brugge: Ae1 9OO"

De_schoolbevolking van Zuienkèrkc ziet er'197A-79't9 uit ats vo1gt,
voor het schoo I j èar

Zuienkerke genèe n teschoó1

Langs de Kapellestraat te
rLrstbànken aangeleg.l, ten

CS ?otaal

Hou Lave

vrije lagere schoo 1
kleuterafdellng

kleutcrafdeling

34
20
13

6

51
40
34

1-2

30
14

29
19

17
20
21

e

13
6

14
9

Meetkerke 1agére school 17kleuterafdeling B

Nieuulvmunster lagere school 15kleuterafdeling 1C
TCTAAL:229 1eerl i nqen.
Ecn.bewijs dèt het óp een oevolking vèr 2Joode dorpsschoo l "

zielen nog echt kan,

Voor u1,, kinderoppas tijd.jns de werkuren, wendt U tot mevrouwchristiane Moens, oosrende sreen,,,es. 6; i. àöö; iuàit".r."
Van zoclra de rreerscmstandigheden teruq beter worden starten inde gemèente belangrijke L{egenwerken, ,rt t. "oÀ"à" door_ de firmaDevriese, potteriestraat 2i, Lfchte;veij""- '---"" "
Het betreft hier de oDSChiK vèc de- Bi;;;;iràÀt, de Marc!,/eg, Moten_droef en Brauwe rorensrr""t, .n À"t-iu;i;;;;;";.;'r;rwÍjkpraatsenIangs de Biezestraat. de M1""ó. ;;.;;;;;-à;;;à;";:"ffi:e!íes' de r'lolenwee' Brau\n'e tor;nstraat,
Er kunnen tijdens deze werkei verkeersbelemmeringen voorkomen,zodèt voorzichLi gh. i.J gebodcn -is"



\

Zoals U weet heeft de orgelist Jozef Sluys uit Brussel naar
aanleiding vàn zi.jn orgelconcert in de Sint Michielskerk teZulenkerke een plaat laten persen onder de tltet: Siuys speelt
Abraham Van Den Kerckhoven" Deze plaat behaalde in de categorieorgel en clavecimbel de Cecitiaprijs 1977i eeo prijs die iederjaar de beste werken van eiqen boCem bekróonÈ"

0penbare ver l ich ti ng:
Op woen8dag 27 december he€ft BurqerneesÈer De Vlieqhere cie uit_brelding vèn de openbare vertlchting Flechtlg op g;ng gobracht?
in het bljzijn van de ]ecten van het schepencóI1aq; en van .io
naè t sch app i j Ebcs .

Teneinde de stroomsterkte te verbetercn, de gevaartijke kruis_
pr.rnten te verlichten en c]e toegang tot Ce 1àndbouwbedrijven téverbeteren werden niet minder dan 49 nieuv,/è Iichtpuntlrn aange_bracht, 25 palen bijgeplaatst en 5,250 rneter O"V" draad bijge_trokken"

WERKGROEP ZUI ENKERKE

Goede traCi{:ies moeten in ere gehcuden worden" Een activiteitdie op algemene aanvraag hernomen wordt en die zeker een
onverminderd en zel"fs groeiend succes zè1 kennen; verdient
inderdaacl in ere te r^,orderi gehouden"
Daarom heèft de Werkgroep Zuienkerke het genoegen U uit te
nodigcn op haar tweede l^,/ I J N A V O N;, óp vrijaao 16 FEBRUARI
79'79 "
De Heer Jef DEPUYDT, \a,i jnmeester van de Vlaamse Wijngilde,zèi ons deskundiq begeleic.len bij de dequstatle van enkele
exccl l en tL Bordeaux wi jnen"
Op de wijnkaart van deze avond.:

-Chàteau La Tour de 1'Espérance 1976
Mise au Chàteèu

-Chateau cravas Sauternes 19?5
-Chàteau Poujeaux 19 75
-Graves ChAteau.le Frèncè 1975

l.la de degustatie en bespreking van deze verschj-11ende v/ijnenvolgt een eetmaal met wíjn(Op een $/ijnavond past het wiln tedrinken bij het eten)
WAAR? Breughelhof , OostendesteenlÀ,eg, Mectkerke_Zuienkerke
AANVANG: om 20 uur stipt
PRÍJS: 45O fr per persoon (Degustatie én eetmaal met drank)
INSCïBIJVINGEry: Onr praktische redenen wordt gevraagd zospoedig mogelijk in te schrijven bij Martin STORMEtcl: o50,/3158s3, en ten laatste voor 3ï-lïiiE7i-ïsrg.
fJiernand zal deze uitzonderlijke gelegenheid, om deze
overal ge\^,aarcleérde wijnmeester -aan het woord te horen,
vrillLn misscn cn zodocn,l- zijn k'enn-is over wijnen te
verru imen "



Voor 1-979 heeft Cc bcn.t 1,.in.le lJièuu,nunsterse gepensioneerdeneen l -eiend programrna voor haar leden uitqeclokÉera.Iedère eerste en derde uoen.d.9.,,;n cJe mainC is er algemenevergaderinq voor a1le leCen, nct koffie, kcekeboterhammen enboterkoeken, grati s aangeboden.
Op. de.eerste woensdag van jànuari worCt .laarenboven getrakteerdmet wijn en lukke11, en de ..lroLc velrEadering is Ce derdewoensdag van januarir het begir-rt mei een Hl Mis voor atlelevende en overlerlen lecen cn r,Jelcoeners" Daarna wordt erin het oud gemeentehuis ecn receirtie aangeboclen, àn aemaaltijcJ wordt opgediend or, l uur blj Ja;kie c"rrii_ou nuyt".,wàarni eén 9ezclliq "-.iLr:ijr,.Met pasen wordt aan alle tegenlroordiqe teden een paasgéschenkaangeboden en uitgedeeld.
In mel scher.tkt de bonC. van Ce der.le leeftijd een bloempotaèn O"L. Vr)uw r,-rn L^.lrdes in lc lroL"Naar aanLeiding t/an dc kermis in juni worOt op de tweede

.lroels lag ./an de maanC een sigerrene vergàclerinq met kost.elozetombola gehor.rcj en "Tijdens de maand juti worCt in de kerk een bloeÍÍpot afgegeventer ère van het H" Hart" 1n november is e!. een feestnamiddagvoor alle l.eden en erelèden, en dit feest L/or(lt cpqeluistèrd
9:": :"1 onderwijzer, ouci Nieuwmunst"rnuur, nrot ,.i.t 

"nsöe tcheb "Tenslotte vergeet Sint-Nlklaas evenmin de gepensioneerdenvan. Nieuwmunster, en hij brengt naast een Éweede qraLis
Èonoo-Lè vèel lékkers voor .ie àènweliqe 1e.rcn.

f
Bij de gepènsicneerden van i,lieu.rmunster

Jazef Deaaees ter "

hlj j vorden een qoèoe /ortrsschoo.l !

.Ln or''ze.gerre€n=.h.p i;-;;-;:; li. 
".r,oor wè.r kj n4eren

:?? kind kunnen zijn, tusser\ kincteren di" ,ij ke;;;;"Dle luanneer ze er ap uj.t trekken te vo"t of net de fietsKunnen zeggen: Hier ,/oonl Jan en daar Grèet en dèar cle
l::d:: :f vader vèn Elsjè.- Daàr op oie ooeraerlj-zijn
yi] ::y::.4 met onze klas, daar vr(ront Ce vader van Éart,o-Lc neelt cns hcel !.Jdi vcrLcIl.
Weet u wat het betekent voor cns aIs ouder:s, onze kinderente weten in een school v/àar nict de prestatiedring nagest.eefOwordt, maar !{aar kinderen lercn socialc oon""n ta'ro"oun,in hun nu nog kleine samenlevingevormen aie iecÀt àJetaan het lndividu, en die als voórbereiding dient op het veroereLaven.

Loop nooit een vrouw of É)èn tram achterna; cver vljf mituterkomt èr een andet e;



I
jèar vèn het dorp A9;y -*. en morgeír 'l

Ín àanwezigheid van ruim 5O vlaamse gemeenten, de minj-sters
De Backer (Nederlandse Kultuur) en Raemaèckérs (Nationale
opvoeding) en een 5OO tal èanwezigen, wefd zaterdaq 9 december
1978 te Oostmalle in de provincie Antwerpeí1 het jàar van het
dorp aÍges 1o ten "
Zuienkerke mocht .ièt 5 andere genreenten, Diest, Duffel, Hout-
halen , Sint Lievens Houtem en iqachelen gedurende 10 minuten
zijn boodschap brengen, nopens de toekomst vaE onze dorpen.
Want zoals mini.ster De Backer in haar ei-ndtoespràak zeÍ, de
zorE oft de dorpen begint nu pas echt. De leerkrèchten en
1eèrlingen van de vrije school van Nieuwmunster hadden een
prachtig decor uitgèschilderd,dat alom als het moolste werd
geprezen, teruijl de Zuienkerkse delegatie onder de leidinq
van Burgemeèster De Vlieghere vergezeld u/as van de .heer
I^/a1ter Verleye, akkord eo nis t "In een intervieuw mèt Chris Leysen heeft Zuienkèr.ke dan
onderhavige kernboodschap voorgedraqen, lnaar de kleinloos
vooral ligt op de leefbaarheid van de dorpen:
Zuienkerke is èen poldergerneente met 2"317 in&.oners,
5.OOO ha oppervlakte, vier dorpen: Zulenkerke, Meètkerke,
Houtavè en Nieuwmunster, en tlree villalvljken:,,Het Vagevuur'l
enriHet Begijnhof"
Het jaèr van het dorp 1978 bracht
mee, opgezet en uitge\r,erkt vanuit
met steun van het Schepencollege
werkqroeF Zu ienk. r\e.
Wat de toekcmst betrèft moet Zuienkerke streven naar de
Ieefbaarteid van zijn dorpen, en naar íle kleinschaligheid.
- het dorp mag geen fossiel víorden rdaar men zich op een zonnige
zon.lagnèmiddag komt op vergapen (vb. Bokrijk\
- Kleinschaligheid in de relÀtÍc van Ínensen ondefling en van
de overheid t.o"v. dè enkeling: uitschakelen van het onper-
soonli jke en het gigantisrne"
Om tot.]e?e twè€ doelstelling:n te komen Cient men rekèing
te houden rnet enkele onmisbare element-Àn:
a) de dorpsschool: de ruggegraat van het dorpsleveni i.s

zelfs leefbaar in Ce kIèinste Corpkens, a1s men maar de
de normen van hogerhand vril aanpe.sen aèn de typische
noden van elke gemeènte" Ir'Jal verdient de voorkeur, de
rationalisatie of kleulers van 3 Jaar die, vervreeÍnd uit
hun geborgen milieu, dagelijks de bus oprnoeten?

B) de sociale i/oning- en verkaveling: de procedures m,.eten
dringend v.Iotter !,/orden gèmaakt.De gemeente is a1 .sedert
L975 bezig. En de bevolklng verouCert sne1, 9 op 10 jonge
gezinnen mocten noodgedwongen de gemeente verlaten, want
er zijn veel te r,reinig lvoningen, en de vrijkomende worden
tegen woekerprijzen als tweeale verlllijf opgekocht.

c) de dorpswinkel: waar de school verdwijnt, waar de bevolklnq
veror.rdert, verdwljnt de dorpswinkel: oudere liensen zijn dan
vclledig op_.ferden aangewezen om hun i.nkopen te doen,
en zodoende lrorden zij nog meer afhanketijk van hun om-
geving" De dorpswinkel is samen met de kerk en het dorps-
café de ontmoetingsplàats bij ultstek"

heè1 v/at fees tel j jkheden
Ce bestaande verenigi sge n,

en onder impuls van de



'.

d ) de kl ei ne ambaciateli jke- bedri jvèr}-zrd-enjce-rkè,te1 t enkéIekleinè fàm.!. Liebèdri j ven die een paè-r -LieíLa.Ll-en -rnensen--ts^,erk-- -

steL1en". Dat zijn nog bLoej-ende bedrijvryr. €n het i.s Ce taakvan Ce overheid hen zetfs in het landboÍwgebied uitbreldings_
mogelijkhèden te geven door. o.m. kleine. aanpàssinqen in het
gewes tp I an ^

Buiten het bestek van àeze bi]Crage, Iigt dan ncg voor Zuienkerkeafq gemeente'het probleem van <1e inplaniing van óen autosnelweg, Ccdaarbi jhorende rui lverka\iétingen el:l de verhouciing landboulrstreekhèvcn van Zecoruggc 
"

Zuienkerke doet inmidclels hèèr best om de leefbaàrheid en clekleinschalighei.l te vri j waren "- door een aktieve schoolpolitiek: schoolbus, faci.llteiten ookv.oor de andere netten, steun aan oudercomiiés enz"."
- door een aktieVe bouw@litiek: prcjekten voor sociale woning_bouw zijn er te Nieuwmunster en te Zuienkerke sedert 1975.
- door het- opmaken van' een struktuurplèn, dat op korte,middenlange cn 1ànge termljn optiek kan vastleggen voorde hierboven aangehàafde problèmen (sociaal g.óíat"t.la,

bcscherming van i.le landboulv en het mitieuw, ileine bedrilven)"
Met à1s uiteindelijk doel van de gemèente Zui.enkerke eenIevcnskrachtigc Aemcenschap te makcn waar het in ieder dorp goedis ..to I .,vèn ^

F"D"

Bericht aan eerli jke vinclers of verqcetdchtiqeni

Er zijn nog steeds erlele voetbalbroekjes en voetbalkousenzoek, die bébruikt zijn tijdens het voÀtbaltoernooi vanI ) novembe r.
Wie daarvan iets heeft, gelievc het dan zo vlug Ínogelijkbinnen te brengen bij één van ce lederj vàn o" iporÉr""à. 

-

Z EGSWI JZEN

-Een gezin is àls èen koninkrijk. De man is schijnbaar de
.koning, de vrouw de denkbeelctige konlngin, het íind deheimeli jke, rnaar werkelijke heerser.

-Het_huwelijk is aIs een betegercte vesting; clie er buitenzijn wiften er in, en clie er in zijn wi1Íen er ult"
-Voor het huwelijk moet men zijn ogèn wijd open zetten en nahet hurrreli jk moet men ze half slulten.

. _ -.- --ï_''-^
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0p een hord en .lastj.g parkoErs werC dE tr/e.dÉ crcss voor niet-
aangEsfotÈnen georganisEerd.AlhoÈvíe1 tezÉlfdE.tijd Een ploeg-
wedstrijd.gehouden !iÈrd te Nieuwmunster, waren er heel wat
toeschouwexs.
In dt: wedstrijd zt-1f zijn enkElL- .ionqe deÈlnemer:s tot het uiterste
gegaan,zodat hEt Rode Kruis dt: handen vol hed.
Uits1d9.r:

jcngens 65 66'67 (45 declnemers) l.lvlarc 14É1is
2.5Tt FAAN P R OVOO 5iÏ
:.Rudy Vlaèriinbk l

4'. Bart Verhaeghe
5. Koen Verhaeghe

meisjcs 65 e6 61 (21 deelncners) 1.CtlRISÍtL VEfMt RSCH
2.Flka VerhacAhe
3.llancV Simoens
4.Basbal Derdulf
5. Vicky Van De Broucke

joneens 62 53 e4 Q4 crei:lnenars) 
l:l:: l:ïy:,r"*"

, 3.Patrick Schelstraete
4.IVAN NACHTIGAELT
5. Kris Rotsaert

rnelsjes 62 63 tjd ( 7 deelnemers ) 1 .C:rrnc Poppe
2.lIErtine Jonckheel]È

. j . Veronique Verdonck
mannen 59 60 61 ( 15 dcefnErËrs ) 1 .Dirk !i3..r:tens

2.[4ABC í!ACI.]ÍEGAILI
3. Johan De [4EU]enere
1. PATRITK VE RIIÈL5T

- vrouwen 59 íu 61 ( 4 deelnem,:rs) ï:nn piff.n
'.An D.e n, ns
l.Ria Proot

Ínanncn 44 tot 58 (4 1 dccfnemers ) j . AIbert Barremaecker
2.Demcyere
l.Slcnkens. !).Ivah Van l4oortE 1
5.i\4ichct Tyvaert

vrcuwen 4.4 trt 58 (3 dEelnemers ) 1 . INLF ID VERl,j:tttSCH
2.Lrtgérd. . r"(r

veteranen ( 17 deefnemcrs) 
]:Xi:.ï!X.iïtr.Van 5L'1e IstraÈ Le



21€ Croes dEr Jongr ,..-,.lorug.-la . cvE-1b. r

Vijfduizend atleten namen dit ja_,.r deéI:an
Enkele Zuicnkerkse jónqEx€n waagden er hr.:n

deze nassaveLdloop.
kans en zc behaolden

.?

opmErkel ij ke icsultaten.
Bij de kadEtten eindigde nik Verburgh or de 54.i p.Iaats (245
deelnemers ) en werd Ivan NachtegaelE 65 (270 deelnemers ) .
In de scholierenreeks behaa.Id.- Freddy peceu de lC7' plaats.
1.0!5 deelnemGrs gingen dan van start in dc reeks van de
17-25 jarigen,Patrick Verhelst en t4ark NachteEaele werden beiden
verrast door hct tumutt bij de start,maar kcnden toch bij de
besbeE ireÍindigÉiiiS. Fatrick werd 1051r en !lark 155c.
Vermefden we nog dat dhr.De Sayere t4BE werd bij dI: +25jarigen.'9
Voetbaltor.ooi 1 978-Meetkerks

0p zondag 19 novembt:r werd hEt nieuwe voetbalpfein van
ingespee.ld.Vier pfocgen van grcot-Zuienkirrke namrn het
clk aar op.

lvleetke!ke
tcAen

:

0-5
2-D

2

In de voorÍniddag werden de schiftingewedstriidcn bEt!i,ist
pIoeg3(Frcddy jtÉbbaut)-pIoe94(Erik Declerck) :
ploegl (Dani€rf Demeyere )-p.1oeg2 (Fonny Neirinck )

's Namiddags kvrenren àan de finafes.DË kleine finafc was
spannende wedstrijC Íret vel! doelkansen,nipt dcor: p_loeg
9ewonnen.UiÉ*1ag: Floeg2 - plot..j3: 3 _ 2
BurgemeÉstEr De Vliedhere qaf dE aftra! voDrxde grote finalc.
Het w€jrd r:en qclijk opgaande metDh,die bes.Iccht werd door een
nooi afstandsschot van jlEnny Goyvacrts.
Uitslag: ploe94 - pIoeg1: j _ 0

Nadien werd een receptic aangebodcn C{r.r het g c flr e e n t e b È s t u u r .
De winnaass van hEt tornooi kregen elk een mooi aandenkon.
Croot Zulenkerke bezii opmÉrkelijk ver.l talEntvolle voetba.tlErs,
Een p.Ioeg samengÈstcld uit de besttr spefI9rs van het tornooi,
.zou 9Lc. slFc't fig-"r -t rrn in .1Én o. a.durc <-rpc tiri, ,

Sportman en Sportvxouw van hct iaar

tJp zondag 2 ju11 had in het geÍrEuntehuÍs van ZL,lienkerkc de
pxokfamatir plaats van do sportnran .n -vrouw van j.)17,
Willy 0e Decker ,(vÉettral) en Christef Vermer:rsch (atletiek)
wÉlr:den ge.Iauwcrd voor hLrn sportvprdiÉnsten.
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-,e ^/ I Lroes der Jongeren_LJ_regLr q novp1rbÉ I

Vijfduizend atleten nahen dit ja.jr deel aan deze massaveldloop.
Enkele Zuienkerkse jóngÉxen waagdÈn er hun kans en zE behaold.n
opmErkelijke icsultaten.
Eij de kadetten eindigde nik Verburgh oc de 54e ptaats (245
deelnemers) en Líerd Ivan Nachtegae_Ia r55 (270 dL^elnemErs).
In de scholierenr.eks behaafcjs Freddy peceu de 107,r plaats.
1.0115 deelnenrers gingen dan van start in dc rE.rks van dE
17-25 jarigen'patrick verhefst en iviark Nachtegaere werden beiden
verrast door hirt tumuLt bij de sta.t,maar kcnd..n toch bij.le
besibeo lreóndigEióg. Fatxick wr:rd 105u en l.1ark j55c.
Verme-Iden we nog dat dhr.De Sayere 14BE wcrd bij de +25jarigr:n.-,
Voetbaltor.ooi 1 978-l4eetkerke

0tJ zondag 19 novembLjr werd hEt niL.,!we voetbalplcin ven
rnq, speeld.ViÈr plocqen van jrcoL_Z_i.nk r\u nrm. n ,, 

L

elkaar op.
In de voormiddag werden de schiftingswedstrijdrjn bEtwis

ploeg3 ( Frcddy Debbaut)_p1oe94(Erik Ileclarck) :
ploÉg1 (DaFiet Demeyere)_pIoeg2(Ronny Ne.irinck)

's NaÍriddags kwamen àan de finalos.Je kfeine fina1. was
spannende wedstrijC met velr: doefkansen,nipt dccr ploeg
gewonnen.Uità1ag: p1oeg2 _ plorgt:3 _ 2

tcAen

t:
u-5
2-0

2

BurgemeestE! De Vliedirere gaf de aftraF vooi.dÈ qrote finale.
Het werd cen gclijk opgaande metch,cie heslccht wexd door een
nooi afsrrnd\scho1 van linny Loyvar,rls.
Uitslag: pIoeg4 - p1o'egl: 1 _ 0
Nadien werd een receFtio anngebodcr docr het gemecntebÈst!ur.
De winnaass van hÉt tornoci krcgen E.Ik ecn riroDi aandenken.
Croot Zuienkerke bezit opmÉrkÈlijk verf talEntvolle voetba_Il.€rrs.
Een ploeg samengesteld uit dÈ beste spclDrs van het tornooi,
zou 9Lcn stÈcht figuur s_laan in óÉn of andere kompetitiE.

." Sportman En Sportvrouw van hct jaar

tJp zondag 2 juli had in he
proklamatit,r plaats ven de
ldi1Iy De Decker ,(eoetbal)
werden gelauwe rd voor hun

t gemEentehuis van
sportrnan.n -vro utí
en Christef V ermeel

sportverdidnsien.

Zuienkerke de

van 1911 .

rsch (atletiek )



CROOi LENTLPAL

HET EERSTE GROOT LENTEBAL TEN VOORDELE VAN DE SPORTRAAD

vindt D1
in caf é

aanvanE
ini.om :

aàts Dp zater.leg 3 maart 1979
St" Scbasti.ran (Matthys Germain)
Kerl<straat 2 te 8372 Zuienkerke
2ou3C
80 f ."

.le muziek en de sfeer !,/ordt gebracht door
DISCO SOUND-LIGHT ( Zul enk erke )

ALLEI.J DAÀRHÉEI] !iJ?II:

Tweeale iranCeltocht door de Meetkerkse moeren"
Reserveer alvast zcndag U april 1979 voor orizc tweede
wandeltccht doorheen (1at p;ach1,ioe natuurgebied vèn
Mee tk erke "Er is goe(l nieuvJs voor de echt. -vvanclelaars" Dit jaar za1
er ook or/er cen afsland van 3O kn kunnen gewanCé1d r,rorden
Natrlurlijk blij./cn c€r 10 en cie 20 kin cok op het programma

Vr i je s' lrL ;dr^f 1 lu3C.
Een aandenken voor" ieal eree n "Deelnameprijs i 5C fr"

Nleuws lrcor as pi ran t-v.etbal l ers
De spor'craad crqànisec|t in 1979 een zestal matchen tegen
diversc plceg.:n. Iedereen Cic eL-ns achter een bàl wi1
lopen, neemt kontakt op met lvilfried Goethals
( te1, 05Oi+1 27 96)

Judo Hcu tave
Er zijn nog .nkelc plaatsen vrlj i
Illartin Baeten" Kom eens kijken in
Houtave" Elke donderdag van 20 tot

n de cursus, gegellen door
de gemeenteschool van
22 llur "



BrJ DE tsoND GEpENsrol.rEERDEi, órri:rrn::e
Eerls d.r naanC ncvern.er aèigc'rcken gonst hct bij de Zuienkerksegepensloneerden van .trukko aktiviteiÉe.1: 1978 wàs da.lrop qeenLritzondÉr1no," op-18 ncveoLer vierdcii zlj nun ;aaili;fs feest méteen H" Mis te 1o"3oh, opoeluisterc door het piaatseíi1t zangkoor,een receptic in frct tckaal cn ec:l lekker rxidcagmaaf, Èi;gewóonadoor 47 mensèn. In Cc namicdrq hejft C,: t,ec. ;é"per! zilÀ mooiedia-reeks over de polCcrgemeent€ afge(traai.l"
Op 5 december werd Sint-Niklaas gevier.t in het bijzijn van 58personen" Er lras toneel^ öpgcvoerC .ioor cle Strandjutters uitBlankenberqe crl toen .je. sini en Zwarte pi"t bi;;;;;;"men, rrak_tcer<len zij de bejaarden mct een grotc Sint ruif<f aasf<oek, It,:ter_ko, k(rn cr (ofÍi.

De kerstboom werd geplukt íloor 60.1eden, ieder kreeg zijn p3kje,ook de zieken, bij \.rie het aàn huls vrcrà oebracht^ -

En volqend jaar kol..rt de naasklok_met vers gebak, a1s het moedertjes_dag is, krijgen cte bejèarcj.rn koekebrooc, aé zieieÀ-ioroen trruismet_ een verrassin.l bezochi, in juni €n supte.fcir'..t de Lerristr.rktécrl cte boro rct i,oLkebotqrh,lnaLr: en kofÍi. -

Om dat aIles te betalen r.!kènt cie bcn.t van Zuicnkerkse gepensioneer_dÈn.niet allcen op .lè gemeentelijke toelagc, ,ij o.quni"...t tul_ker,jare ií hct tokaàI Àt; citr_..rí ".".-...ËÀ'""iíiil],uu..,un n,=opbren!st integrèàl tco i.c..lq aor L itè. Jè ],às"

lon ,oord van ciank tenslotte aan het garieentebestuur voor dcjaarlijkse toelag<l en aèn de Iokaalhor.to. ,roo. Àet-àncaatz,-.,cntigter beschlkking stellcn van cle zaal" .l

liàri a Saauvracrt.

GOED NIEUWS VOCR Z UI EI]KE R I( E

Vèn:f ..cL-.bcr fS-8 t - r t ,poct L(er NI.,,iLLL zi jter- l,lieurve steenweE 1O2 tc Zui.nkerkc. Hlj deeÍgeslcten is op rvoensCagn3rni.ldag vanaf fZujO àn
o agen "

n prkati jk geopenC
t mede Cat hij
op zon-en fees t-

Ui tspraak van een
oqenblik dat een

Een schoonzoon eh
lrl j zen " ( chinees

filosocf: ',D€
zijn verstanC

méns is ontstaan op het(lecn weg rneer \^rist ! rr

aloornen hebben
(À rarr )

aap,.ilet

een varkcn hccf
sprc-ekLvcorC )

je maar -Één keer de weg te

Sorimige renscn
ik ben d ankbaar

mopperen alti
cla t doornen

ji óndat rozen
rozcn hebbe n.



LILF ziJll VCLlE
t_

In cnze noiErne \,rerEld is :1LÈs kLrnstinatig en hérd. Vele
netuurlijk! n.tt.i.l.n 2.31s h.Lt, {:toen, vJol enz. zijn
grotendee.Is vervanqen .loor synth.tischE vEzels. DE moderne
nÈns zet zich .irartegen :f en q::at "tErL.Jg na3r de netuur',.
Kamerplrnten zíjn daaroÍr :rg in trek; ze zijn .-en 1€iv.nd
.n ademend stukjE schefrping, zL. brEn!l{rn ats hÈt v,.rE dtr

natuur in huis. È!vendien :ijn k.rm!rFl.rlrten zE-.'r decora-
tief en Sieden veel moqelijkhelen voor de binnenhuisin-
rirÈting.

Vele Í,en sen die zich pr.chti,jc nl.ntsn hebhen aengeschaft
moeten mEt s chxik vèstst.rIlcn dat dÈ het niEt zo goed doEn

rls v, rE rchL.
Lp- rd-,p1rnr -r r -i..r I r h r1 :t rrnFdjsr,r *il zF in
de hLriskrmÈr overlevEn, (.rnr:rnlanten zijn vaq oorsprong
wilde planten die grccien in tropis:che en sub-txopische
streken. Ze hebben vaef -l-icht, víer:nrte en er.n hooe .lucht-
vochti.lheid noclicl. VDoral .an deze Ia.jtste v.crvraarde is
íroeilijk te voldoen jn onz. centrra-I vervíarmde huizcn
waar de lucht vecl te .lrco! is vocr Flant en mens.

Ieo mooie plant schenkt veel genoeqEn 3an de Eigenaar,
macr ze varfangt ook ..ren zorqzamE beh.rndeling,
JÉ moet op dr. hoogte zijr] van de grocivoorwaarden van ,:lE

p1ant. ,.rarvoor kun je het best een goed bDEk aanscheffen.

a.rst dL: trijzcndere r:egÉ.Is vo.r1: de verzorging ven F.lenten
zijn er enkele grond regefs die voor: de meeste plantcn
Oeldeo :

- ten Ffant nraq nooit tc n.rt of tË dxoEg staan.
hen gocde vórm van íliÉien is dF pctgr:ond tussLn twee flinke
gietb.urtiin iratig te 1atL"n opdro!en, La;rt ook nooit langer
dan !en halfLrur r"ratÉrr op hFt schotcl'!je stairn. PfantEn
houdEn niEt van In.itte vcFtenrr.

- De mr,reste planten verdraiEn slr cht hard leidingwatcr.
Daarom is hct Lr.tÉr regendrter te gEbruiken,



Hct gietwat.rr mag nooit kor-:d zij'' Giet jE Dltlten Íet

r'.1:Er: c! knnr.rtEriF:rrtuLrr' Van kotr l !'':'r: s'n:ik 'r 4'

plantcn, ze kunnen er zclfs van kapot gean'

KamLrpLrnten hrjren in e''n luchtiqc, voedzirÍne potgron' '

llie kun je zElf samcnlrtcllern, m'ar het is i'cnvcLidig' r

cen goeLle Potq: nnd tr koPr:n '

Jc porgrond ol.ij't ^j t aL(j i' !ots'12-'r"' r't is nodig

dat wE ne .icn .1,:ntirl ri3:nd.n gein bijmeEten' lrE gEbrui-

ken da,;rvoor het best orEdnische nr{jst (!_'ren!isLrI van ge-

droogdc koEmESt ' bfoLrdm.iel, bLendÉr'n' el', blad'ar'lE ) of

eÈn niiJt a1 te stcrke kunEtmcst'

.AIs de plant tE !lroot wordt, of de pot!rond raakt uit-

0eput, (l3n mc.ti'n wsi '1. p1'rnt vErpottcn' llLt bi'5te seiz"n

da.rvoox is h.t vóo.jear (m:art - aFril') vöór rle nieuwe

tr.,' : r,,'f .int

- Pral<tisch altE planteo vLrll.ngen ' en ru!tpÉriode in

de ,rinter. n'e plaatst]n .le Dl nten op'E'n koelÍj (Ínaar

varstvrije ) p.Iaats en gEven 'rindcr v'/,rt'r1'

Ill.oeiendÉ plantEn mDetÉrn tLilkens ecn rustÈar'iode í'lt-

luor wor.lra. :.1o f! li i , ';' I ir :L' '_ o_ "_r IÍli'

op te s lcan voor. de vofgcrrle b1oÉi '

- Lcr Ll r.- I !cht rond riÉ Pf cnt vochti-g tr hcurltn kL'rn jÉ dE

p.lant r.gefmati! bÈsÍ,rD'!ien m,:t rr cienw:itÉr, of d'i pI'rnt

in EEn bord Íeit ',,,í]t.r zEtten (11't Er: wel up drt de ',.]or-

tefs n iet in hct watc r staan ).

- Een plant rnag in dE zomEr ncoit achter LLn vtnsteÍ in

dr, volle zon sta'in. Or] tempcratuLlr k'n daar opl6pen tot

50" à 60".

Ér zijn nu ool< kanerplantcn ttr koop die qekweokt zijn op

hyrlrokultuur. De .pI.lntcn staan dan ;nkc1 in \rrater waaÍ'

,ren spriciafc voeÍlings.Pl!ssing aan toegevoLrqd i:r '
Dcrgelijkc Flanten zijn rl r.lr'r r maar vergen wr'inig zorg:n '
Bij ons bcgint dt: rag,: van dL hydrokLrltuur pas; in

l1.d.r1.rnd, h,t kam:rplantenland bij Lritstck, is mcn !r

..1 u., , r vj- rf1 ' tao+.



ENKELE BEDENKINGEN .\TER HET LEVEN -IN EN CM DE WILG

Geen enkele boomsoort is ce laatste tijd zoveel besproken (le$rcr,r.l'r
cp cnze stille poldergemeente aIs de kn.tv/i1gen, Cie cp inlti.rLl-l
vàn een of andere "natuurliefhebber', werCen uitgeroèi.i 1n dc om-
geving van het rikapelletjeir te Houtavc. Daarcm ecns een wcorij:
nieer over dcze "knctr,rilgenrr ..:ie geen wilgcn zijn naar populiere,').

XNOTi{lLGEN vormen een levensgemeonschap op zlchzelf" Het regen-
tater verzamelt zich in holten en spleten op de kop cn het hout
gaàt daardoor wegrotten" Na jarcn ontstaat zo een hol1e stam" 1n
a1lc hoeken en kanten hebben zich houtmolm, sLof en clode bla6eren
vërz3meld7 .lie eën prachtigc v.cdingsbodem vcrme:l voor 311er1ei
planten.

Voor diercn is .3en mooicr. nestgelegenhei.l naurnelijks te vinden.
Mezen, ui1en, torenvalken, eenden, padden, bunzing, spitsmuis en
vele lnsekten hcren e!' thuis" I,let het uitroeien van.de knotwilgen
stàat men .lus ook borg vcor het uitroeien van aI deze diersoorten"
(eÉ-n schakel uít .re vcÉ,.lselketc. vrer.l ver\,/i jderd" ) Íedereen zaf
al..lus de enorme ecologi-sche waarde vÀn.le knotlvi1g begrijpen.

De v;i1genfamllie onvat wef 350 scorr-en; éeze z1)a 1n te delen in
tu,ee geslaehten: De populioren .n Ce wilgen" 1n onze streken komen
een tier.tal !,/ilgesoorten voor" (Dcze die vocrkwamen aan heti'kapelletjerr waren popuiieren zoCat Ce naam knotwilEen er verkeerd
gebruikt werd . )

l4en spreekt van schot!^/ilgi knotwilg en grieden; doch dit zijn geen
soortnamen. De verschillenCe vcrmen ontstaàn naèrgelang de mens
inqrijpt:
- els een wilgebocm onqehi.nderd opqroeit, heet hij schotwilq"
- rvilgen die cm Ce 6 tot 10 jaar ter hoogte van ongeveer 2 meter

,.Jor.l e n afgekapt, hcLcr. karotr,iig-.,n"
- in de griendeír of moerassigc ilebie.jen of moeren kèpt men ze

vlak bij Ce .lrond af; die oniersLe stukken vorr,Ten dan ,'stoe1en,,
of stovèn'r" Grienden zijn vaak grote h,l1genpl antages, meestal
langs de rivieren, maar ook wel binnendijks"

f,n volgenCe uitgave een Líoorcjè meer .ver het nut van .le \^rilg i ''lhet bijzonder an,^n.,-- brnen 1n het algemeen"
(s"r"1. )

Wànneer een politieker I'ja'r zegt, bedoelt hij ,,misschie.n.
wann.er hij ''misschier)" zegt, beCoelt hij ,,neer" en wanneer hi jI'neenÍ zegt, is hij gÈen gcede politiekcr" (Ànoniern)

ÍTijd verliezen is een kunst Cie rvi j vergeten hebben en weerdringenC rnoeten leren,, CÀs Goossens in iKrcniek vàn de Dag,,BRT 1.
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N,V, VAN HYFTE'S

VH
Tegels voor vloer en wand
Voltapiit
Eiken binnendeuren
Parket
Haarden

Aller aan groothandelspÍUs

40 gespecialiseeÍde vaklul slaan ler uweÍ beschlkklng

Boelare 13O Eeklo Tel. (O91) 77 2491
Nieuwe Steenweg 78 Zuienkerke Tel. (O5O) 41 66 96

Garage - Carrosserie - Gadgets

Sint-Christophe

Dany Beyaert
Oostende Steenweg 10-12-14 - SOOO Brugge St. Pieters

Tel. (O5O) 315444

Benzine - Diesel - FINA - Bi, aankoop yan 25 I een geschenk oÍ zegels
Boutique gadgets, laatsle nieuwigheden; zeeÍ voordelige priis
PlaalweÍk - pistoolschildering - Gratis bestek
Mechaniek - Tweedehandswagens - In vertrouwen
Depannage OOK OP ZONDAG - TeÍ. (050) 31 6613
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FtYl.RAO OPROORAtYltylA'S

TITEt, EPROORAlvltYlA'§

Eèn genereus luiater- en klikpakket
om hel maxlmum le halen
ult uw radio- en lelevlsletoestel

\

TEVEWEST Scheepsdalelaan 56 - 8000 Brugge - Tel. (050) 33 07 7í

Garage AUTOSTOP
Willy Rotsaert

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

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



DAMES... wilt lJ uw maí nog meeí behagen

CoQfrzn =,4nnie
ZORGT VOOR EEN SIERLIJK KAPSEL

Nieuwe Sleenw€g 38

8372 ZUIENKERKE ïel. (050) 4Í 3588

PARFUMERIE - GESCHENKARTIKELEN

p.v.b.a. Corn. VAN LOOGFE

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

8320 BFUGGE 4

Baron Ruzettelaan 172

- Tel. (050) 35 70 70

ffinatrrrtsrv«ns
ALLE GELDZAKEN VOOR GEZIN EN BEROEP

- SPAARBOEKJES
BOUWSPAREN : VOORDÉLlG KBEDIET

_ TERMIJNBELEGGINGEN : OP NAAM OF AAN ÏOONDER

- GIRO-REKENINGEN : EUROCHEOUES - EUBOCHEOUEKAART
AUTOI,IATISCHE LOONOVERSCHRIJVINGEN - ENZ,

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

BIJ RAIFFEISENKAS SPABEN - GOEDKOOP KREDIET VERGAFEN !

Mevr. Denise De Cuyper-Vermeire
KEBKSTRAAT 422, 8370 Uitkerkè-BLANKENBERGE

NIEUWE SïEENWEG 47, 8:172 ZUIENKERKE - ïel. 414182

Dhr Gerard Laukens-Bode
BRUGSE STEENWEG 29, 8224 HOUTAVE . Íè1.412]2A2

Dhr Herman Glarysse

- AUTOi.íATISCHE BETALINGEN

. AFBETALINGSKBEDIET

Emiel Van Renterghem
en Zoon

Nieuwe Sleenweg 70, 8372 Zuienkerke

Tel. (050) 41 17 19

RIJWIELEN EN TOEBEHOORTEN

ALLE LOOD. EN ZINKWERKEN

SANITAIR. EN KEUKENINSTALLATIES

VEFDELEB VAN SHELLGAS IN FLESSEN

GÀSTANKS - VERWABMING MET GAS

ELEKTRISCHE INSTALLAÏIES

HUISHOUDTOESÏELLEN

AKADEMIESTRAAT 1,I.í3, sOOO BBUGGE - TeI. 337099



* FRtGO',S

* DIEPVRIES

* ALGEMENEELECTRICITEIT

* SÀNITAIR

* EIGEN HERSTELDIENST

Herslëlllng van melkkoeltanb van alle meÍken

Koeltechniek

A. Wybo - Linskens
OFFICIEEL PACKO . FULLWOOD SERVICE

Nieuwe Steenweg 91
8372 Zuienkerke
Telefoon (050) 413301

Fonteyne Gerard
Erkend verdeler B.P.

ALLE PETROLEUMPEODUKTEN
OLIËN EN VETTEN
MAZOUTTANKS

Julius en Maurits
Sabbestraal 11

8000 Brugge

Tè1. (050) 33 60 46

OOK TE BESTELLEN BU:

Van de Ryse Prudent
Nieuwe Steenweg 38
8372 ZuienkeÍke

Gilbert Goethals-
Geleleens
Beenhouwer

Specialiteit in worstsoorten

Nieuwe Steenweg 60
8372 Zuienkerke

Tel. (050) 4í 13 41

Alle bouwwerken

ook karweien

Eén adres:

Gustaaf
Demeulemeester

Westernieuwweg 16

8224 Zuienkerke (Houtave)



"Shell Propagaz" komfort

Profiteer van ons bijzonder aanbod !

Van Heyste
Nieuwpoortsteenweg 591 - 8400 Oostende

Tel. (059) 70 30 97
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