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Zakenkantoor
Philippe De Merrisse
Oostende Steenweg 16

8411 Zuienkerke - Meetkerke
Tel. (050) 31.24.85

Onze diensten :

- Alle verzekeringen

- Hypotheken & Persoonlijke leningen
(aan gunsttarieÍ !l)

- Spaarboekjes (zeer snelle terugbetaling)

- Kasbons

- Obligaties

- Groeibons

- Girorekening - Eurochecks

- Bancontact

Openingsuren :

- Elke voormiddag van 9 u. tot '12 u.

- 's Vrijdags van 9 u. tot 12 u.
16 u. tot 19 u.

- 's Zaterdags van 9 u. tot 12 u. 30



VI Jaargang nr" 1

EDlTOR]AAL

Waarde lezer,

Hier zijn we dan lveer .."
we geàarzeld of !.re mét de

doorg aan.
Vele gunstige reakties op uw informatièblaadje deden {)ns beslui-
ten toch vèrder te. werkenr ondanks de hoge kosten' velen onder

U vinden dit periodiekje nog het tezen waard.." ook al om de ob-

jectieve berichtgevÍng' ver van alle ldeologisch en politiek wa-

pengekletter.
De vormgeving is wel enlgzins anders : minder publiciteit, omdat

dè verhouciing tussen opbrengst en kosten te ongunslig wós gewor_

den, en kortere stukjes. Je zou het gekondenseerde berichtgeving
kunnen nóemen. Romiq (altansr zo hopen we) zoals de melk die met

de koffle wordt vermengdr en kernachtig"
We hebben noq twee ilensen : dat alle verenigingen ons hun aktivi-
teiten voor 1983 laten kennen. zo kuónen we, via dit Polderkrantjet
een opeenstapeling van eveneÍnenten vèrmijden; zeg nu zelf, drie
wijnavonden in evenveel maanden tijd is van het goede echÈ teveel"
En wie lets zinnigs te vertellen heeft is vielkom" Aan deze kolom_

men kàn ie zijn (beknopt) werkstuk kwijt !

Het ga jullie goed !

De Red ak tie "

voor een nieulre jaargang" Lang hebben

uitgave van het Polderkrantje zouden

H" - D.rcancl F. - De PróLr= L. -
Dewulf G. - Goethals H" - Mèrtens W" -
Renterghem E" - Verbeure J" - Verheye M"

RUNDVEEHOUDERS: vcor k 1au!{verzorgi ng raadpleeg

ERIC COBBÀERT, leraar L.T"1" Oedelem

Moerdreef, 3- 8411 zUIENKERXE Te1. C5o,/ 31. 74.5 3

Het polderkrantje wordt uitgegeven door de werkqroep zuienkerke;
Leden :

Blondel1e R" - Bonte

Deschool-meester L" -
Meulebrouck T" - Vàn

I



BLOEI"]ENVERKOOP

Teneinde de lckaie handel te steunen heeft de werkgroep afgezien
van dè organisatie van de bloemenverkoop" Deze wordt nu om beur_
ten verzekerd door de plaatselijke handelaars, die onder elkaar
,Àen akkoórd hebben àfqesloten.
Het is Erik Himpens tslankenbergsè steenweg te Zuienkerke, die U

dit jaar van bloernen, teelaarde , bakken en rneststóffen za1 voor_
zien en wel op Zaterdag 14 mi:i 1963 te

Houtave (kerk) i vën 9u" tot 9u"45
Meetkerke (sportcenLrum) ; van 1Cu"15 tot 11U^
Nieuwmunster : van 1l.u"30 tct 12u"30

en op Zo nd ag

ZLrienkerke ( parking )

D I EN STVERZ EKER I NG

deelgemeenten door sekretarÍs LèLrkens wordt a1s

( indíen werkd ag )

tot 9u"30 te Nieuwmunster
tot lOu.lO tc HcLtàve
tot_ 11u "3O te Meetkerke.

MINISTER CCENS NAAR Z UI ENKERKE

De heer Minister Coens kcrnt naar ZuÍenkerke op zaterdègnamiddag
4 j'rni 1983 om de nieuwe gernecnteschool plcchtig in te huldigen"
Deze inhuldiging zal gepèard gaan met een opendeurdag waarop
alle inwoners van Zuienkerke uÍtgenodigd zijn. Het is een enige
g-^legenheld orn kennis te nak,-n met dc nieuwc school en de poly_
valente turnzaal. Er wordt tev,_ns gczorgC voor een namiddag voI
anifiatier sportr spel en ontspànning, vcrzorgd door de leerkrach-
ten, de leerlingen, divease spc.tvereniqingen en de v/erkgroep"
Hou deze namiddag zekèr vrij !!j

15 mei 1983 te
van 8u. tot 11u.

De dienst in de
volgt verzekerd

iedere vri jd ag

van 9u"
van 1Cu 

"

van 11u "



BLOEDG TV ER S

Tiidens het iaarlijks feest van de bloedgevers werden volgende

bIóedqcvers ve rer eme rk t '
ontr.nlren ;"n erkenteli ik 9.f--19-.q] s:!g!$S-E:

1. Dhr" CRABBE Gastcn' wcnduinestreat iB Zuienkerke
Z" ona. of«eMps Frans, Groenestraat 10 zui6rlkerke
3" Mev." TANT-DENDOOVEN ['] " thérèsc, Blankenbergsesteenweg 372

. Crote StrèdL Lo' /I isscg"-
tleetkcrkes tr^1t 1 1^ ZL:en<e_Ke

oos te ndei,/eg 7B Hcutave
Erik, Westernieui'rlreg 18 Zulenkerke

ontvracen -oco bronzen le nnln voor 25 blcedqiften.

Bruqqe
4" DhT" DE SAEYER MATC

5" D hr. MARNHEF Dirk,
6" Dhr. vÀNBESIEN Leo t

7" Dhr" VÀtJ DEN BERGHE

Ontvangcn een erke nte l
Bronzen Kenteken voor

1. Dhr" FILLIAUT^/ Àndrér vingerlingstrrat 16 Oostende
2. Dhr" DE BEUKELAERE RcmeiÓ, Begij'h'f 13 zuienkerke
3. Mevt. LCNNEVILLE - LAMPO GecróelLe, Schaapslraat 9C Uitkerke
4" Dhr., LÀPORIE Paul, Zinderdreef 2 Blankenberge
5. Mevr" SCHEEIVIÀCKER - IVIAERTEN G4delieve, Bommelstraat 1

Nleuirmunster
6" Dhr, |4ICHIELSEN Eugeen, Evendijk idest 33 Blar,lkenberge
7" Dhr. RoGIERS E!'il<, Hogeríeg 4 Varsenè-re
8" I1èvr" VAN TURNHOUT - SAMI;N Jear:ine, Blenkenbe!"gsesteenweg 23

zuienkerke
9" Dhr" SUAENEPóEL Lucien, Egela.ticr-ih"f I BIankènberge
1o.Dhr" VAN HOOCKE Danië1r Nieuw. sLee:r'reo 1:-1 zuieikerke
11.i{evr" GERRY - VAN H^VE M.L^uise, \iÈuwe sieenlíeg 28

liie'Jwmu ns ter
12,Dhr. VAN TURNHOUT Johan, Blankenbe'g'ie Steer'weg 23 Zuienkerke

ijkheidsmedèilIe van ce b1óedgever met
4o bloedqiften

!"
2"
3.
4"
5"
6"

Dhi" DECOSTER WillY' DuinCistellaan 41 Blankenberge
)ir., DEI]EULEMEESTEÀ Marcel, hèrkhrt:Èrr:t 19 H'utave
lieYr. VAN OYEN - I1YLLE Ros3' \ieuw€ StaÉil''e9 118 Zuienkerké
Dhr" SCHECMÀCKER Lucianus' Bonrm.lStra't 1 NIEUumuilster
Dhr" VÀN- BELLE Rornain' Nièulte St€en'íag 1C6 Zuie'kerke
Dhr. !(ILLAERT Vital, Nieuwe Steenlleg 4B Zuienkerke

Ontva: aen een erkenteli
zilvc!.en Kenteken vocr

ikheicsmedaille van de bl.edgever met
60 bl oedql f te n "

Dhr" nELODi\ERE Medard,

Ontval,gen een erkentel i
Góuden Kenteken vc,or 8a

Dorpsweg 10

jkheicsnedail

Mce tk.rr k e

f. vall de bl.edgever met
bloedqiften"

Dhr. sUVEE Àndré, Westernieuwweg 6 Hor.ltave

Leet f .r1§-9te!-?!ri:
Dhr. IJILLAERT Vita1, I{iquwe Steen\^reg 48 Zuienkerke"



lI..YIL.:_.-"rI:- ..

lJilt U rxe:r werÈn cver !./àt daarbij komt kijken ?

Dan ,/e-- Íarc,-r:.rn 1r'i j u ( li-ef st cle beidc aanstaande cuders) cp de
fnfo--a\.cndci.lre net natioraè1 VJerk voor XindeÍweIzijn inricht.
Deze av,J:rle i 1ii...h clcor cp de eerstè, tweede en derde dinsdag van
Je.n,ar.nd:i_, me,',, jLni, scptember en december telkens van 19u3O
tc i: 1r Liu; "

U hcbr de keuze '.ussen Brugge of Blankenberge"
In RrLrEqc : 3i-elaiijk lnfocentrun

lra;riraergsl-r'aat, 15

rn Blani:c.nba.ci : Zi oi(.eniruis K.Fabiola
Dr. V.r.haeghestraat, 1

De cniier_r,':r'pi,l
.erc.:,, .ii.rsCag : 1e\..:nswljze.van de toekomstige ouders tijÉ

Cens di, z r.-nqc.,]chal1, Hce verlcpen zwangerschap en geboorte zo
r/lc'. :"..i,:l: j j "' /lf.j welkÈ. sociale l,cordelen en (óf ) vocrzie-
nj r-r!a11 i,:uí: il irarl'riri)f aak maken ?

; De-tiie,:tl.r Cirr:leE : lianonEage nët evclutie van zwangerschap en
q.:bL-o.tc ; L :!'3,'rtr;o.rrd cLrierschrp en anticonceptie"

- Dc d.Ld.r rlil <.i:rg : i"i.by,s bchaeften -affectie, voeding en ver-
za f1i .t) 

"

VJenst r ir! b..:r.rèk \.i11 de Dlaatselijke ve!"pleegster, reeCs voor
de g.';rc.rr:è '...n Li!, liuiloje - Neem dan contàct op met het provln-
cleal irri:, :r' I i'' r.rgcu- V1rÍingstrr;t 5, T,t. 33"10,62 cf
33.'r-O.al, :., 

j i zul l,:n l-ta.r. vervrittiqen da.- zii verwacht wordt
b:j L

Eers uv, kinCjè llircrc,n krijgt u hat bezcek van de verpleegster,
maaj. .ja.r!irai,sl :: ;11 €.r_ naandelijks consul,tàties met een dokter"
Die cci-s,.ri';al:ics gali.n €1kc 3e vrijda,q vai de maand docr in het
qeqèe.]i-h,ii." U b.Ir: e. rvel.kcn ni(:t uw kinderen toi aax de leef_
ti:c :

TEI\TOOIIST:i;,.:G Vr\tri,'1-r.? prI\TKÀARTEN TE :UIENKERKE

l.lcL iasir '/.;.:i,ir C.Jr ,:l,r r_ricndenl<ring v(rn de qerneeilteschool í/an
Zui.nl{:rrl:r . 1,..,-::atoor-rtcl 1i.q 9.^rgrnize.rd v:n oude prent-
kèar::è11 .-r, ior.r I van : rienkerke.
Wié vri.L,i.,.'-lr.::i,,ait .lL.c; 1rèt uitlenen
Èri'd var_ rcr;:rr' , :,' a,, l:a:tLel:t opnemen
prL I L ', -'...:r L'; I .lL .. !"1LenEC., zi
p' a:1 ., i -..r,.,'). jlr.ln9"

van deze herinneringen aanld è
meÈ de leerkrachten. Ook
jn !ÍeikoÍn en krijgen. een



0t:::r* ::7 , / t
-4 urJt,K=t'k'è

,1. . ..

0? 1-2-3 a?T-i} -I9i.3. (fj$Eiti

tEi{TOO,'r5TELL1i,tG

,..'.#

v.n oude postka. rten.

,l,t\, í:

.-:..-...-.-.

- Zichten en

in dc. § :*,eo,,te,.'c/roof.

TeKenInf.e'.! r/.in .nze :er1epl1te.

-Openingsuren: vrijdag vaoaf Iti uur.
zaleTdas - 14 uu.r.
zofiCag - B uur.

om I8 uur, pr.i j sui tdeling
vocr de',rerkjes van de kÍnderen.



;'\G i !f :i

r,,p-:,i-!
1-2-3 / 4

1a/1 ,

: gei"ieenteschocl Zuienkerke : tentoonslel
kaerten - sprietbolling - tentoonstelli
kindcren"

,randal toch t Meétkerkse lYoeren
t!,/ecai.agse vocttocht"

1i nq oude pre n t-
ng teke nweds tr i j d

m?.
1,/5 . : tÍ\,eedaagse voettocht
e/5 : fancy-fair vrije school Meetkerke
L2-1,3-14-15/5 : gèalbolders - Poldertrofee"
1s /5
15 /5

j.!ra!
4/6
s/6

12/3

nationaal kampioénschap Peuren te Meetkerke-:i.ar::r:'redevaart van Blankenberge naar Meetkerkè

opÈning gcmeenteschool Zuiènkerke docr min" Coens
Zui e nk:: rke kermis : sacramentsprocessie

fancy-fair in de zus terschoo l
wieler!,vedstri jd vocr juniores te Zuienkerke

OP iI,ItsAR E HYG I Ji NE
----: i;------ -- -
D{r Veldwachters te Zuienkerke delen het vclgende mede :

- Ov-r ',1- I h - grondg.biéd v.rn d, ge.reente is he! verboden
op zater.dagÈn. zóndagen en wettelijke feestdagen, gier
(v1c,eibère mest) en rnengmest tc vervoeren, te storten of
L)it te 9()ö en op tuinën, weilanden .f akkergrcnden

.' llot is verbcden gier en nrengmest op het grondgebied van
clc gemee te te vei.voeren voor zcnsóFgang en na zcnsonder_
9an9, en t,rssen 1_1u3O en 13 uur.

Er :,rli str€rg /)Dgeireden worden tegen overtreders.

I93_y!1_?I:I9i
De ciénc:., al j-iki-r zalen kunnen ten a1le tijde en
. . , .i':.iir:en qehLrurd worden tegen een schappèli

aanvraag rich te n
Ét411 Zu ionkerke

vaor a 11e
ke prijs I

aan hetTé1.rf . ni sch !-Í schriftelijk uw
Cc-..r .J..:.uLl ! KL.rksL. eèt 17,
Íe:1. . 05c,'41 . 13 .55 "

h..c i,e Zu r'- cnkerk e 
^

Thans :tod onk:i.l : huisbezoeken"

Yi.ir i:I\!SISl'
: rrc.d v.rmeld van dhr" FarlevLiet dat hij zitdaqefi

-E!_r l!JL,-
De. :i i -j



zyl9Ir9E1E_:_q[etE_:-989!!_t!_D_9_!è\99!199!I_3
Dè tweedaagse voettocht van tslankenberge trekt r^/éer door onze
gemeente, meL als etappehoofdplaats de zaterdag Nieuwmunster,
de zondè9 Zu'enkerke"
Er staat zondaginiddag hcel wat animatie op het getouw, iets
wèt a1 jaren traditie is, oude volksgebruiken, zang, dans en
een unieke sfeer" Dit a1les gerealiseerd door de Werkgroep
en het Fèes tcomi te i t "

Maar ook deèlnemen is belangrijk" Eenmaal vormden we de grootsÈe
groep, tweemaal walen we tweede" We hebben dus een zekere re-
putatétie hoog te houden. En we zuLlen die hoog houden door
massale dee l name.

Inschrijvingen blj
Willy Maertens, Nieuwe Steenweg 3? Zuienkerke .Ie!" 41.44.42 af
Gemeentehuis, Kerkstraat 17 Zi_tienkerke TeI. 41.13.5S.
Wij zorgen vocr de kaarten en vervoer naar Blankenbergè"
Vorig jaar lraren we met 2OO nensen! En Nu ?

AFSTANDEN i nàar keuze 40 - 30 - 20 - 1O km"

START - ÀANKOIqST : stèrtp1àats crote Markt
starturen : 40 km te 9.OO u"

30 km te 9"OO u"
20 km te 11"OO u"
1c) km t{i 13"oo u"

aankoÍnst : tot 17.30 op de Grote Markt.
D EELNEMI NGS PF IJ:trN
hrandeltocht (2 dagen) 1oo F.
AÀND ENKEN

Elke deelnemer die twee daqen nreestàpt, krijgt een hèrinne-
ri ngsmed ai I 1e "
Wie 1 dèg meestapt, krijgt een urimpel of badge"
Groepen van minstens 15 personen ontvangen een groepstrofee"
Speciale prijzen voor de grootste. wandelklubs, voór jeugdbe_
wegingen, voor scholen, militairc eenheden.

IJ
Àntoon VAN VOOREN - STROC

ABB - VERZEKERI NGS(ANTOOR

Assurantie van dè Belqische Boerenbond

te1" 05o 3 2.3 B. 39

-l- - -- - - -- - - -- -- -l

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
Í
I
I



HUI SVUl LOFHALÏ IiG

Er geldt een nieurde regeling inzake de cphàlinq van het huisvuil.
De maandag wordt het huisvuil cpqehaaLd te :

Houtave - Jiieuwanllnster - Meetkerke.
De dinsdagvccrr:idde9 wordt het huisvuil opgehaald te:

Zuienkerkc,
)e o;jhaling te lÍeètkerke - lloLltève & Nieuwmunster op ftaandagen
4 april - 2 mci - 9 m..i - 23 mei - 13 jur,i - 11 juli -15 augustus & 26 septcml-^cr 1983

worden vervanEen doór cphaling op woensdag
6 april - 4 mei - 11 rnèj. -:5 mei - 15 juni - 13 Juli -17 augustus & 29 septerbcr"1983
Er mógen nlet neer dan 3 zekken p€r keer meegegeven $rorden. Wie
regelmatig ne.,t: dan 3 zÀkken meegeeft kan daartoe een aanvraag in-
dienea bij he: geneentc)csl:uur mits hel betalen van een supple-
mentaire taks ,ran 1"5OO, - fr.
De ophal-inq va,r qrof huisvuil geschicct op vrijdèg 15 april 1993.
hrie grof hLtisv,!i1 ,renst .cdc te geven kan zulks doen dccr àan-
gift. ten oe..e,,ntehuizc t.rt" 41.13"55 uiterlijk tegen 13 april ,g3,
en mits de bct31i19 van 254,- fr. .js deelname in de kósten.
Het grcf huisvuil dienl: cp het vcètpad geFlaatst.

PVE.à ITJ CRÀEI1E]] . FEKÀERT & Z'NEN
B1a;rk.rnbefgse -cteeitíeg, 2 - B4-!'! ZUIENKERKE

- lcandorser
- h.kselÉ:n - maïs en gres

- plaitsen van maz.Lrttanks tot 3.rOO L" I

C/.FE ilD i\IEUtlE ELÀUi^iE TOREN i

Op Zatèrdaq 3O apr!1 1903 orn 19u3O

;(aaskaarting -r vogelpik vaor j.ng en óLld
Ten r 'órdal (_, ./a. de KIeuterschc.l _

Fast.ricstraat HOUTÀVE

Dit allÈs gaÀt rio.r in dlr iokalen van de schcól zelf"
Inleg : 5a fr.
.Icdcrr -r v-!. h (iL lrL1(o-1 i':

l

I
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I
I
I
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SAMENSTELLÍ l,lc GEI,lEENTERÀAD

Voor wie het nog ni.t mocht weten is dc geíneenterèad sedert
7/1/19e3 els vclgt s.lmengesteld :

Burgemcèstèr x Gerard De Vli.eghere - Algemeèn beleid - politie-
onderv/i j s - Burgerlijkc Stand.

Schepenen : - Theophilc Verrneersch - 1àndbóuw - toegevoegde open-
bare !íÈrken"

- Henri Cuypers - Financien - Sport - JeLtgd - Kultuur.
- Julien )e Vlieghe - Openbare werken - personeel .

Raadsleden : - Remi Declerck - Henri Demaecker - EdEond Demeyere -
Leo Vanbesien - Marc Vermcersch - Carlos Meuleman -
Hugc Pittery"

NUTTIG OM l,"JETEN

Gernee nted ie ns te n

AdministraÈie i Gerneentehuis Zuienkerke, Kcrkstraat 1?, teI.41.13.55
Open iedere ríerkdag van 9u. Èot 1211"
Sekre taris Freddy Dec ancq

Gewestelijke Ontvanger ;
Ontvanger : pi1len André teI. 33.14.63

Póliiie : Gemecntehuis Zuienkerke te1" 41"13.55
Open ledere \^/cakdag tussen 9u" en 12u.
hoofdvetdwachter RomualC WilIem : te1" pri.vé 4,f.25"A9
veldwachter Joë1 Decloedt : te1" privé 31.84.O7

Nutti ge Telofoonnummèrs l
Burgerneester : Gerard De Viieghere 41"26".14
Schepenen : Theophile Vernee!.sch 31"85.17

Henri Cuypers 32 "OA "7 2
-lulien De Vlieghe 41"50.54

Brandweer Bruoge : 9OO
Rijkswacht Blankenberge : 41.10"05
Klinieken : Blankenbcrge Fèt,i.rtakIinièk 41"37,11

Arugge À.2 " Sint-Jan 33"^6"34
l.{i nnewater 33. ó6 "34Siit-Lucès 35 "27 "31

HuIsvuiIophalinE: 3uienkèrke : iedele diitsdagvoormiddag
McELkerke : iedere m àal]d ag
),IieLtrrmuns ter : iedère maandàg
H^utave : iedere m àand ao

Stcringen:
Elektriciteit
Openbare verlichting voor :uíenkerkc, Houtave, Meetkerke i

Ebes Blailkenberge 41"7 9 " 34
vocr Nieuwrnunster :

r"14.v.r.d. hrarer.diensr 
".,nn" :"a';:ï;:i,nt "un a5e/23 "s6 "o7



bond van en van iongegrote gezinnen

v.LW. NIEUWS ovliR POT.DERW lNI)

Recreatie- en vakantiedomein POLDER'W IND t" dj-^'^

Bond. biedt oot i,, Ëàà-t-"" àu il.*o"tt" v'n Groot-zuienkerke een rnoole

ontspanning6 gel egenheid'

OP POLDERWIND kan je irnmers eeo àaÍrtal sporien lexen:

- wiodsur{eÀ (vaÀal 9 jaar)
- tennissPelen (vanaí 8 iaar)
- PonYriideo (vanaÍ I jaa')
- ptttatlilat" (jer-rgd en volwaEsenen)'

Je kaí eÍ dan ÀatuBrlijk ook elk van die 6Portën verdèr

beoeferlen ir. een gezelLige oÍngevi"1g'

Alle in'Lchtrngen over de hie'roavolSénde kr'Ísu66en zijn

te verkrijgen op teleÍonische oÍ schÍrÍtelijke vraag brJ

Marcel Bl'grnrne' ge\À'eslsecretar is BG JG'' Kerkstraat 353'

"'o 
ut"*"Ïut""'5' ïJ--ni'r:'' Je kao daar ook verEèrneí ho'

je kan tid *ota.., .'._n een van de cJu:os op Polderwind'

xunsu§seN,

lrindsurÍen :::: *ïi'"""'":"'" (ook avond en weekendkursuasen)

teMis ieekBen vaí l0 lesuren '
' itr de Paasvakantie i IÏ::Ï:::Ï:::l *';'js""."."

in isli eI1 ausustus : IÏi:ï:::ï;::l Í:,'""i"*;'.,,."

pony- en paaÍdriidè!' ProgaÍnma i3 in uitwerking; - 
het q/or'lt aaÀ de getnte'es§eeÍder

gesnrurd zodYa hel deÍinitieí i6'



MEETKERKSE IV'ERENTÖCHT

Regds enkele jaren naeen richt de Zuienkerkse spcrtraad een
!íandeldag in doorheen de Meetkerkse Moeren"
De laatste jaren was dit een succès daar er reeds enkele keren
meer dan lOOO deelneÍnei's aan de inschrijftafel kwamen"
In'80 is de sportraad gestart met èen reeks tegels waar'de
schi.lden van de respectievelijke ger,reenten op voork@ànèn. Na
Meetkerke en Houtave uordt dit jaar het schild vah Zuienkerke
overhandigd aan de ingeschreven deelnemers"
Om dit te bekomen kunnen ze deelnemen aan een van de 3 afstan-
den, n1, 1O km (de familiewandeltocht met kinderen), 20 km
vóor degenen die er ecns wil1en cp uit trekken, cf 30 km voor
de troEtèrs.
Hoe het ook l^rèze deze wandeltocht is een gezondheidskuur voor
è11en die afkomen naàr Meetkerke, hetzij vocr de wèndeltocht,
hetzij voor de sfeer in heL anders zo rustige Meetkerke"
Voor de wandelaars is er naast een gratis verfrisslng oók gratis
voo tverzorg i ng "
HeL parkoers is in die zin opgevat dèt er in de gezönde natuur
een afwisselend parkóers is uitgestippeld waarbij a1le beziens-
waardigheden van de streek zijn vervat"
Naast de individuele tegels zijn er nog groepstrofeeën voor-
zien voor a1le gróepen vanaf 20 persanen.
De start en aankomst zijn in het lÍeetkerkse sportcomplex en het
pèrkoers is duidelijk bewegwÍjzerd zodat verkeerd lcpen bijna
ul tgeslotèn is.
Vanaf 9u3a kunnen de eerste wandeLaars zich ap zcndaq 10 april.
cp pad begeven. 5e deelnameprijs is vastgesteld cp 60 ir, ter-
wijl de kinderen beneden 12 )àar 1a fr betalen.

cp iO apri I

ACW -reis Z UI EN KERKE

De jaarlljkse uitstap van het ÀCtr! gaaÈ docr óp zaterdag 11 Juni1943. De car vertrekt cm 5h in Zuiénkerke d.rp, waalna Nieuw-
munster, Houtave en Meetkerke aangcdaen r^'orden" Hèt ho.fddrel
van de reis is een bèzoek aaiT de cha:npagnekelders te Reims,
waarna Lrezoek aan deze Frachtj-ge histórische stad" De prijs
bedraagt 51ö F, drinkgeld chauffeur inbegrepen. Inschrijvingen
mogelijk bij het bestuur of bij G. Jonckheerc, l)ullemotenstr" 1
Zuienkerke"

1n het gemeenschapscentrum ',De Bamrne1,, w.rden 4INFO-ÀVCNDEN
georqaniseerd door de B.G",l.G. in sament/erking met het cuder-
comlté Nieuwmunster, met als thcma ,'Luisteren naar kinderen,,
naar het boek van cordon op de volgende 4 maandaqen om 19u3O :

18 april - 25 april - 2 mei - 9 mei,



BOOMTAKKEN ]N ELEI{TRTCI iEITSNET ::!+rt+_ï,ïtti+t++

Een booÍr is geÍr,tkt ofl ..cht te str^n net zijn rr.llten n.l.rr de
henel gel,rongen " Zo ziI]t:t Ui11em V.rmrnder., en eelijk heeft hij :
bonen habben ncS meor .lri vrcéeer cen cnschltb rc ualr.lc"
n(;n boom is Ceen d.Cè m1tcrie "." híj leelt cn groeit" Zo valt het.r1 eens voor dit trkken v1n boaen verstrikt 6e!1ken in het
.elektriciteit6net cn er he"1 v/1t schrde r1nrichter1.
Zo k.1n de :-I.:nwezi8heid vtrn bo.nrtrkken j.n hct net 13n1€idin6 geven
tot kortslui',iin6, vr:rrrdoor :ón of moer (lrlCen rfbr.,,nden- Der€:elijke
onderbrekin€c:1 c_turen nccst.rl vrij 1rn6.
In het Gov'r1 vin net'r.n f80 V k1n sen fase op da nutleider terecht
kcrnen vr..rrCoor .,en cversp...nninC bij de cliëntcol optreeCt oet som6
belrngrijke schrdc r1s 8.."roIC. Bij Ce zoCCn,roCe bundelkabel is de
:irnwczighciC c! het e€rste 6ezicht ninder hinderlijk. Men men echt6rniot vergeten cl.lt cloor iírijvin8, cle isolltiír vin dc kàbe1 nx eiaig
tijC r.rorclt beschadi6.l ! rrri .: rnl.idin6 k.1n Ceven tot snel1e oxid'ltie
v;rn de _rluminiumkrbel. DcrCelijkc bcsch.rdigin6en, hebben niet 11Ieen
cndexbrekinEen, mtr-:r ock bc&1n6rijke h erst ell in6sko6t en tot Ecvols,
y91!:-Ëe:r11et_E!trr1-:19!_:9rt!9:u ?

1" T.kken bcvÍnden zich ia c. on8evin6: rr:n het net, r0r:! zijn nognÍct. in het nct |leíroeii" Dit is ei8cniijk het osenblik dat deeifenr:rr mc.t optrod.n" h a,:zr !eL'".1fen kln hij E€n"kkelijk over_
E-lrn tot het sn!.eiÉn r/:rn b3r.n zonCe: ,ev1rr ,/oor el.,ktrokutie en
zonder .reï11r Crt v-.llenCL tlkkèn schl'cl€ rp.n het net .11nbren6et1"
De clgcn-r:rs .,t,r.,i(n er toc -..neczet vorCen h€t verk preventÍef te
dcen"
2. T1kken f,rc.icn in h3t nét.
0m deze t.kken tc kunnen vcrlrij.lcrÈn z-1
loos wcr.len Cestefd- Lncli.n.le kl1ni de
v.:11ct het net blliten Cienst tè steflcn,
ing:lrn vrnncer .lo k1lnt v.n pl".n is het

het nct st eeds sp.lnninis-
Érl.ktriciteitsm r:tsch rppi j
kunn€n zij hier €nkel op

sncoien vrij r:r di c 111 uit
In i.der !..v-.1 noei d,r bct;rlkken ctiijntccl r,r.rden velwitti6d overduur.n,iij(rÍjtip ïrn .le. ru.lerbrekinlj. De ond erbr ekinesduur"Ci en tuiter.rrrd zo kor! mo6èl_ijk achourrcn.
yt!_39q!_i9_y!! hicl.ovÉr ?

Yit u' 
1'.t. v'n lo"aJ-D25 cn .lc t-.lektriciteitsvo.rzienin6 rrtikel,í. nr") kur. n v,. v l enC L.sisi,,..;.n -fleiC.n i1. dc olektriciteitsverC.l._I.6 h.bb.n sn(r.,irecht (n.r, Eecrl snoei-plicht) on iiikl.cn rí tc h".kkcr .tic Cicht ri1. ae loven6ionriseenergieleidint...n h rnller cn Cic k^rtsluitin,r." .f ,"fr:.à. ,.r, Colciclingon kunnen v.rr(,cr21ken ;2" Zii moccD s4.,-rien ::i) in gev:lt vin h.ot,.rrinrcndheirl, zelfszonder dc eifenrtrr te verviitifcn; U) onniàAtffii3.t, ,i"ai." a.ei[.na1: uciaert; c) ini'tien €en verzrel: tot ce oiienrar gerichtwerC cn dezír n1 ..,ri m-,1..1 njct [,]rerj.crd h..ft (dlus.le eÍaenn.r!,,eiCcrt niet.nmidrtollijk, .t.,ch hij à €t nirts L.eCur.ni"-iï. r.=nO(,n 1.r: t niets,.iÉten) :

J" lndicn trcomt:kken in het nct i-r.eien cn cr schn.l. -..-nrichten
k rn hct clektricit.,itsb,r.iri jf vcr.h..11 uitcefon"",." d.-.;;;r".."



opmerkinC:

hoogstammi6e bonen behoren toe aan de éigen1:lr v3n
d. Crond i

1a18st1oíi0e bomen, zo11s kÉctwil8en en 6truikeEr
behoren toe :r.E de gebluiker v.rn d: 6rond' oace:rcht
of deze ef eieen.Irr vrn is.

DONDERIAG 12 VRIJDAC 1 ZAIERDAG 14 en ZONDAG 15 ttl.Í 1981.

i7e TROFEE clert___ P O ], D OR G X I'1 XÉNTEN.

1Ol ptoègen ,t..l§ 3 = lot Ceelneners.
188 ploe5en = 564 ceelnemers.
27, ploeeer, + jeucd = 750 d,eel.neoer6.
2z'r proesen + jeucc = ,lë=!9,.=$-}9::.

19??
1979
1981
1982

1983

Inle€ : 2o0 fr. per ploec v'rn 5 Per6onen -

J€ugd tot 1, jr-r | ]O fr.

IEDERE C-eclnem€r( ster) ontv:-nEt een ti{eckleurig :'.endenken

l,íie voor Ce eerste keer bolt kall ook krmlioen worden ' w'.nt dat

beríezeÀ Mcva. Provoost, Cherlet en Goethrls verleden J:rrr doo!

zich klmpioen te bo11en bii ce Zuionkerkse vroueen.

Wie Henst deel te nemen ncet wel VOqBI'I-in§glIijIgn dr,r iedercen op

een v:stge€teLC uur bolt. ( De inrichteis moctcí n:.mcliik rekenin8
houder iret vo11. bus6,rn bolders v.n Sint_Nikl'r1s r llecheler] 

'Xk6:-rde enz... . )

DÉ inschlijvin[ien te stuÍen vooR 1 MEI '8, ]an :

ver6cheure c"11.s Ni. eui,r'e stwc, 75,
8411 zuiènkerke aEL/41 .2o.9?

' Er v/ordlt zoveeL noL'e1iik rekenin0 tehouden ílet Cc a,n6ev!1-Lgde uren.

D. definitieve uurrecelín1l vexschijnt in Bru€isch lljndelsbL':d.
+ We d..nken op voorhanc'l :.11o deeLEemers en hopel op een Elortief

6ucce6 onder C. 2OO Zuienkerk6€ dceln.]mer6"

De inrichtera.
Goethlls Gitbe:.t; Verte Andr'c , Vr. Verte Andre ; Velbur8h llelne!
Priem Mrurica , Busschicrt Pierre , V(rscheure C'.r1os.

Cr fí Boldershof Kerkstr.l,
zui enkerka Í9,L/ 41.2\.2?



0p vrijdag 1, z'tte!d18

nieuue gebouwen v'ln de

1" ) cRoÍt SPRIITBOLL]NG ne5 90OO+++++++++++++++++++

t"v"v" de kinderen vln de

, en zond3g , -rpri1 (Pasen) in de

GNMEENlXSCHOOL

fr rnk prijzen

schooL

25 fr. voor , r. 5 bollen "
Pe! 1OO fi. : extr?-beurt vool de .1fzonalérliike priJzen

2o ) voor d€ jeued tot 1, i : SJ0ELBAK-DIiisk.mD
++++ + + + +++ +++++r++

5fr" per poging ; Prijfen : inlegael-d + 500

Voor l,orr.,rssLnen op d. sjoelb.k : , pogingen

,o ) Doorlopcnd t ent oonst e11i nÉi v3n ÍEKENUEXKJES

leerlingen : 'nen noci plekie in niiB dorp .

De bezockers geven puntèn.

Pri j sui t r€jiking op r:,pril om 18 uur.

40 ) Tentoonstellin8 v3n oudé prentkeartan'

tekeningen v',n oUD-ZUÍENKERKE '
U na:kt kennis m€,t oudc zichten

frank greti6

voor 25 f!.

van ale

Iotor s en

50 ja:r

Iealereen is
Ilet is een

kr;rchten "

I,íist u ?

h:rrtel-i jk ïielkom ,

activitcit v.n h€t ouderóomité en v3n de Iee!_

- dit de nieuÍre schoolg€bou§cn reeds sind6 1 jrnuati in
r Bebruik zij n i

- drt de sportzrj,l rd€kelijk§ Cruk Cebezitd i'toldt voor.
j..zz-gymnrstiek, turnen, fcesten, vo11ey-b.rIl en
brdnlinion;

- dnt dc leerlin8en vtn het viifde en zesde leerirrr tiidetr§
cle (,er6te n,eek v3n nei op bo€ktas trekken n.rr! Íielen;

- d3t onderwijsmens€n uit Knokke, Brug€et LisEewege en

Dudzele nx:1r onze Gem-.entèschoof komen kijken e! er de
nleuve i,.:hkvornen voor lezen komen vol6en ;

- tlat onze kinderen zich op spcrtgebied tiidens intër-
6cholen l,,6dstrliden eervol vcrdodisen (cros6 De lllan ,

zl,reomen !íenduin.], voetbrl OudenburE )



GEMEENTEScH00IN I ElJl/i S !
++++++++++++++++++++

Wist je "" "

- d1t er dit j1.r 22 vorncli:18en zijn op dè Sint-Michi.efs-
prrochic v.rn Zuicnkerk. ?

- d1t deze tíarIfj"..rigcn in een viert.rl gézinnen torden
voorbereid op het Vo.ns.1 (Pinsteren-zaterd1g) ?

- dat de stróok grond n1 rst de speelpI".1ts bepltrnt irer'al ínet
!,iLde rozen ?

- drt de eemeentirr.rcrklieden de cud. kl'"ssen ecn grondiEe
bcuat gaven ?

- dlrt ninistcr Coens de school officieel komt inhuldigen
op zaterd,rE 4 juni ?

- det de schocl op eportgebied noG dcelneemt tr:n i
- d.r cro6s der EcÍneentëscholen te MiCdelkèrke

op z'rterdig 2i rpril
- dÉ- voettocht der lleetkerks., l4oeren op 10 rpril;
- d.i tl,rÉ-èC1,t6sc voettocht v_.n Bf!nk.nb.rr8e op

,O .Iril .r 1.'i ;

- het i.nterscholr,n v.etbrftorncoi
tl Ordgnbura op ]0 m'..r! -r,
t' !,1.( r_k.'rkc op í I or i

- dàt clkc nicu!íe kl:s É:n schooLtuintje heeft ?

- d1t het Schoolkrantje cen groeicnd succes kent bij oudeis
en cok bij bui t ens t :,rnCers ?

- d:lt de oudern_l'lída1g a.n Croot succ.6 lrls ?

- dxt de ouclcrs vo1 lcf zijn ov€r C. Ecctle sfcer op school ?

- dat d.: lctivitoiten met de ?r-lsC--.8.n Cienen om het
Echooln'rterirrf te vr,rbeter:en en uit tc breiden o.'..
-Irnkocp boeken voor de biblíothcek , rinle€; van oen
docunent',tiec€ntru& voor de leerlin6,)n, uitbrcidin8 vàn
1cÈ-rrr6bibliothec.k om Ínee te zijn mèt de 'rcrnieuvíin8,
het deelnc e]l èn inrichten v:n Eportmlnifestltiesr
hct veivollediEen v'.n het snoitmrt.,rir.rI, het a1àkopen
vrn mrteri1-.1 voor het ontv,rikkelen v;,.n de cre:.tiviteit,
het ..1nbie.lcn vin ecn versn_.pcril1É; -1:.n Cí] leerlingen die
deelnemen !1n een spcrtm nifestltic"

- d:1t het oudercomitli ons rcFel :tiC fil,t',nciee1 he1pt,
mllar d..t Ci. mensen ook niet voor lIles kunnan instr:tlr?

- C1t het b1l v Ln dit ouderconité e,rn succcs w;s ?

- cl:1t er bij dc inhulCi8inF v"n de schcol (4 juni) een
heel knnp !rocrrnm.. uitE(v/erkt r,/crCt ?

- dat Í,ij hópcn u C-n 1llen te nocen be€iro.ten !



5:!:!:Y:-IIE9UY9IÉ!E§
Landeli jk I\iètuurl l j k

- onze Feestnamiddag ap 1/7/1943

- om 15"oo u. de ledenvergadèring : I'Feest op het ritme van het
s ei zoen " "

- dcarnè bollinl : iederecl Prijs"
- rs Avonds rond 19"3Ou" een goèd gevuldë koude schotel met

taart en wijn en daarna muzick '3n dans.

Een fietstocht en onze jaarlijkse reis worden later meegedeeld.

Deze vergaderinE en aktiviteiten gaan door in de I'Bcmmelr'"

Nog een hartel i jke groet,
Het Bestuur.

BEVOLKING EN BURGERLIJK STAND 1982

èantal geboorten ."."""""""" 31 afschrijvlngen"""...."". 111
aantal sterfgevallen "" """"" 21 inschrijvingen """"""... 116
aantal huwelijken . ". " ". "... 20
aantal echtscheidingen ""."" 0

totale bevolking op 31/12/A1 | 2"362
total-e bevolking op 3'L/f2/82 | 2"377

Geboorten:
DEJONCKHEERE Bart, zn. Gabrié1 & Godetieva Willem

Dulle.nolenstreat 2

VAN DEN BERGHE Geert, zn" Erik & Patricia Sansens
WesternlÈuwweg 18

VANHERENTALS Diedcrik, zn. León & Hilda Debremaeker
\ivekerkestraat 2

Gryp Thomas, zn. Rlk & Marleen Caelenberghe, Lettenburgstr" 11
BREEMERSCH Valerie, dr" Eddy & Nicole Deroeyere, smisjestraat 15
VANHOORENWEDER Dieter, zn" Gerard & iqartine De Bree,

Wes ternlouwwag 11
DE SCHEPPER BénédlkLe, cir. Leopold & Ghislaine De Kimpe,

oostendse Staanweg 49
VANTORRE Valerie, dr.. Dirk & Christine 14aerten, Duinenstr" 5
CLAEYS Nicolas, zn" René & Móniquc Dewulf, Blankenbergse stug" Bo
KIMPE Francis, zn" Joris & Maria BÀCKERS, Kerkhofstraat 14
HAELVOET Ton, zn" Rogcr & Grcta D.!.ru1f , Doelhcfstr. 41
TRAEN Frederi.k, zn" Frer,k & Martin.: Deceuninck, Bierenstraal 1
SIMONS Bart, zn. Alain & uarie-Thér.àse Barrfat, Doelhofstraai 55
DEWULF Annelies, dr" Paul & Gabriellc Vcrmeire, Oosternieuwweg 26
MÀSSON Katrien, dr" FreCdy & Christiana Vanlommel, Domein 1B
f,E KIMPE Frederiek, zn" Jaak & Betty Vanhaere)n,

lJieuwe Steen\,req, 66



ROBAEY Thomes, zn" ReginaId & Rose Anne Mortier
Oosternieu!,/,^reg,2

COELUS Andy, zn. Martin & Nadine Wi11e, NlèLrwe Steenweg 81
WYBO Pieter, zn. DaniëI & Francine Becu, Oostendse steenweg, 32
VANDEURSEN Mia, dr" Danië1 & Martine Van picerbeke, Dorpweg 3?
VANHOORENWEDER Francis, zn" Willy & codelieve Deklerck

Dorpr^reg 16
BERTREM Lore, dr. Lieven & Martine Pyck, Nieuue steenweg 30
PEENE Tom, zn. Dirk & Ingrid Van Eenooghe, Brugsesteenweg 9
VERHEYE Marloes, dr. Georges & Martina Neyrlnck

Nieuwe Steenweg 112
MÀKELBERGHE Dries, zn" Marcus & Maria IVlarrannes, Pr.LeopoIdstr" 10
STEyBERT Henri, zn" Pèul & KatherÍne Lanckneus, MoIenu,eg 1
VAN STEENBERGE Stefàn, zn" Pili.p & Katrien Roose

Bruqse steenweg 24
VERHOEVEN Ragnar, zn" Rudy-& Marie Claire Flortier

Blankenbergse steenweq 1B
PINTELON Lieselot, dr" Marc & Rita MeLllemeester, Oosternj.eu!r&,eg 12

' DEMEULEMEESTER Dieter; zn- Roger & NóË]1a Debrock, Kerkhofstr" 23
DEMEYERE Sylvie, dr" Jacques & Sonja Demeyere, Vaartstraat 6

HUweIi ikèn : ;

WYBO Danny Zuienkerke - VAN{tOOR E NI.JED E R Nicole Zuienkerke.
MATHY Francis Eghezée - VERBURGH Chrj,stj.ne Zuienkerke
VAN DE SOMpELE Johan Knokke. -Heist - MONTEYNC M.-J. Zuienkerke
DESOETE Herman Brugge - Backers Lutgarde Zuiónkerke
POIGNIE Yves Blankenberqe - VERBURGH Nicole Zuienkerke
VANLOO Marc Elènkènberge - VANDE RySE Nancy Zuienkerke
DE RUDDER Franky Jabbeke - VÀN DEN BERGHE Anne Zuienkerke
COSTENOBLE Pàtrick Dudzele - MOEi\'S Hilde Zuienkerke
LEROY Paul Hèrent,/Velteflr-Beisen - VAi,IDEVELDE !.ranqoise Zuienkérk€
COBBÀERT Patrick Zuienkerke - EECKELOO Cèthérinè Zuienkèrke
MAELPEYT Eric De Haan - Vlissegern - Derneyere Carine Zuienkerke
MAENHCUT Eric Damrnè - Moerkerke - VAN VOOREN Marleen Zulenkerke
BUYCK WaIter Knokkè-Heist - , SCHOUTEETEN Martine Zuienkerke
VERMEERSCH À1ain Zuienkerke - ROTSAERT Véronique Zuienkerke
VAN DEN BERGHE Marc Zui.enkerke - VAN DEpITTE Mèrtine Zuienkerkè
CLÀUS Rudy t{enduine - VAN BRÀCKEVELT Chantal Zuienkerke
GCETHALS U/ilfried Zuienkerke - DEKLERCK Veronique Brugge
VAN DÀMME Noë1 Damme - DE XIMPE Frieda Zuicnkerke
DE DEYNE Jozaf Maldegem - DEMEYERE Ànne-t\4aric Zuienkerke
GOETHÀLS HLlgc Zuienkerkc - VeRHEyE llichellne Zuienkerke



Sterfqevallen

VANDE hIOESTYNE Maria - weduwe van Danneels H.
HOTS Magdalena - echtgenoLe van Tryphon E.
VANDEVELDE Hlppolyte - echtgenoot van De Vriese Antoinette
WYBO Alphonse - echtgenoot van BarreÍnaecker Maria
VAN RABAEY Emma Maria - weduv/e van Omer Vermeire
VAN MONTEYIIE Roger - echtgenoct van Mermuys Liliane
MALSTÀP Marj.a - echtgenote van Mèsschaele Hyeronimus
NCBUS Maria - we(ruh?e van Provoost Joseph
TRAEN ChrÍstÍna - echtgenote van Vanhocrenweder Leop"rld
CORNELIS Marianne - Deurne.
VERSYCK Hendrik - echtgenoot van De Muynck Rachel
DE VRIESE Hieronymus - echtgenoot van Horseele Ivonna
DOBBELAERE Carclus - echtgenoot van Meire Magdalènà

. DEVLIEGHERE LEON - weduwnàar van Brulez JuIia, Verlheye Àllce,
Smessaert MadéIeine

VER?E Cesarine - weduwe van Vandewalle À1bert
DE CRAEMER Albert - echtgeno^t van Vande Pitte Maria
FEVERY i{aria - weduwe van Quintens CyrieL
MEULEMEEST0R Uadeleine - weduwe van De B.abander Gaston
VAN DEN BERGHE Àlbertus - echtgenóot van Van Eecke Germàna
DEFEVERE Robertus - echtgenoct van Volbrecht Germàine
SCHIETTECÀTE laLrl - echtgenoct van Van poeke Christina
TRAEN Antoniu- - echtgenoot van le Saeyer Gabrië11a

Begin dit jaa.r heeft de bekende zulenkerkse kunstschilder
Emiel Huylebroek een zecr m.oi schilderij aan het gemeeni:e-
bestuur cve!'handigd, door bemiddeling Van schepen Cuypers"

He: werk stalt de Kerkstraàt te ,uienkerke voór met de kerk,
en werd apqehan_oen in dc. raadzaè1.
Dit is het vierde kunstwerk Cat het gemÈentebestuur aldus
heeft.rerlJorven:
een werk van Bea Pintelon, die de vier wapenschilden van de
geÍusioneerde gemeenten voors Le I t,
een winterlandschap van Jaccbus
en een groct schilderij cver de haven van Zeebrugge van de
hand van l,laurice Debaille uit Zuienkerke"

ZUlENKERKE : TUNSTWERK RIJKER :: I

I E CIIEF

Wie kritiek heeft op de chef heeft kritiek op zijn elgen wedde !

Men gaat het l<antoor van de chef binnen met zijn eigen ideein,
men verlaat ze Ínet de ideeën van de chef"



I

I

Dirk MARTENS-DENDOOVEN
Blankenbergsesteenweg, 31 8411 ZUIENKERKE
Tel. : 050/41.42.63

Verdeler : - FENDT : traktoren

- DELVANO : sproeiers

- VICON & AMAZONE : strooiers

- BERGMANN : mestwagens

- KLINETT : hogedrukreinigers

- IPSAM : stalinrichtingen

- CLAAS : hakselmachines - maaidorsers - persen
opraapwagens - cirkelmaaiers - hooischudders

Eigen poldereggen, grondbrekers, woelers, cultivatoren
Alle konstruktiewerk en herstellingen met de grootste zorg
Grote keus aan tuinbouwmaterialen WOLF GERATE
Alle wisselstukken zijn voorradig

Vrilbliivende dokumentatie en inlichtingen op aanvraag.

Tonk
AVIA Benzine
AAN VOONDELIGE PRIJZEN

ALTE GELDZAKEN VOOR GEZII{ EI{ BEB()EPEN KORTINGZEGÉLS

_ SPTIREOEIOE§

- E0IJWSP REi : V00B0EL|G {BE0|ET

open das en nacht I - IE.!!í!!.r.-+ilq!IcEl!.:-91.I'll1l1-0F t1!-1-9.0_i1P§1.

J.P, PO L L E T - V E R L lru O e ru I - ÍRt0lEÍttrr1ÀNDB0uw - SEBoEP - HU|SVEST|NGS(REDTET - ar-

BLANKENBERGSESTEENWEG .I06

SETALINGS(BEt)IET
_ INSCHRIJVING OPENBARE UITGIFTEN
_ NATIONÀLE LOTEBIJ

SOOO BRUGGE

- Glno-BEÍtu[GEil : EURoCHEoUES - EUBoCHE0L]EKMRT - AU'
TOMATISCHE BETALINGEN . AUTOMATISCHE LOOI,IOVEBSCHBU,

VINGEN . ENZ

8IJ BAIÍFEISEIIIGS SPÀREII _ G()EI)KOOP ÍREI)IETVTRGIBTII I

ilcvr. ocnlse De Cuyper - VcrmEire
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Koop hler ook I MEUWE sTCtrwEG 17. rÍ1 zurErftníE . r.r. {050).r .r E2
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Fonteyne Gerard Grond- en wegeniswerken

Alle vervoer
VerhuuÍ van kraan en bulldozers

Containervervoer

Erkend verdeler B.P,

OOK TE

VAN

ALLE PETBOLEUIIPRODUKÍEN
oLIË[ EN VETÍEN
MAZOUTTANKS

Julius en Mourits
Sobbestroot 46 A
8000 Brugge
Tel. (050) 33 60 46

BÉSTELLEN BU:

DE RYSE PÍudent

Nieuwe Steenweg 38
841 I Zuienkerke

Marcel

Demeulemeester

KerkhoÍstraat 19
8411 Zuienkerke - Houtave
Tel. (050) 31 58 27

$eolaumnt . $or . Oeo rnom
.Uoere @en poele,

SPECIALIÍEIÍEN :

* PALING

* LAMSVLEES

* GEROOSTERDE TUSSENRIB
* KONINGSKRAB

* TEA-RooM Yan 14 tot 18 uur

* PATBOON AAN HET FORNUIS

Louls GOVAERT - CALEMEYN

NIEUWE STEENWEG 1

8411 ZUIENKERKE
Tel. (050) 41 31 04

Geslolen op dinsdag

itogellrkheld lot klelne
tot 35 à 40 peÍsonèn

íee3ties

RUSÍIGE LIGGING
ZONNIG TERRAS

SPEELTUIN

ÈP


