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Garage AUTOSTOP
Willy Rotsaert

Oostende Steenweg 74

8224 Houtove - Zuienkerke
TeleÍoon (050) 3í 36 78

Verkoop von nieuwe wogens - Alle merken
Verkoop von tweedehondse wogens, eerste keus
Aonkoop recente wogens oon de hoogste priis
Herstel en Corrosserie

Voor mensen die
persoonliike

een sleutelklore woning willen,
wensen,..

oongepost qon hun

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

Andere voordelen :

_ VOORAF BEPAALDE VASTE PAIJS

- VASTE BOUWTIJD
_ ONDERHANDELEN MET EEN DESKUNDIG ONTWENPER
_ VAKAEKWAME AANNEMER EN ONDEAAANNEMERS OIE

NIEUWE STEENWEG 84 - 8372 ZUIENKERKE -

oonvoordbore priis nog
bouwmethode die de

EN TECHNICUS
í'JíALITEIT NASTREVEN

Tel. (0s0) 41 27 96



Nieuwe Steenweg 38

8372 ZUIENKERKE

DAMES,.. wllt U uw man nog meer behagen

COIFFURE ANNIE
ZORGÍ VOOR EEN SIEBLIJK KAPSEL

Emiel VAN RENTERGHEM
en Zoon

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

- RIJWELEN EN TOEBEHOOBTEN

_ ALLE LOOD. EN ZINKWERKEN

_ SANITAIR. EN KEUKENINSTALLATIES

_ VEROELER VAN SHELLGAS IN FLESSEN

_, GASTANKS - VERWARMING MET GAS

- ELEKTRISCHE INSTALLATIES

- HUISHOUDTOESIELLEN

Tel. (050) 41 35 88

PARFUÍI4ERIE - GESCHENKAFTIKELEN

CHAMPAGNE René KINT - OGEL
( FRANKRIJK )

Rechlstreekse lnvoe, BLANC OE BLANC
Brut, Sec, Demi-Sec

en Cole6u Champenois

Telefoon (050) 31 08 91 - 41 49 61

ffinarrrtsENKAS
ALLE GELDZAKEN VOOR GEZIN EN BEROEP

SPAARBOEKJES
BOUWSPAREN : VOOBDELIG KBEDIFT
TERMIJNBELEGGINGEN : OP NAAM OF AAN TOONDER
GIFO-BEKENINGEN : EUROCHEOUES - EURO:HEOUEKAART - AUTOÍ\4ATISCHE AETALINGEN

AUTOIVATJ§CHE LOONOVEBSCHRIJVII.JGEN- ENZ,
KREDIETEI'I: LANDBOUW - BEROEP - HUISV:STiNGSKREDIET - AFBETALINGSKBEDIET
INSCHRIJVING OPENBARE UITGIFTEN
NATIONALE LOIERIJ

BIJ RAIFFEISENKAS SPAREN - GOEDKOOP KREDIET VERGAREN I

MevÍ. Denise De Cuyper - Vermeire
KERKSTRAAT 422, A370 Ulketkè - BLANKENBERGE

NIEUWE STEENWEG 47, 8372 ZUIENKEBKE - Íei.4141a2

Dhr Gerord Ldukens - Bode
BRUGSE STEENWEG 29, 82t4 HOUTAVE - Íe1.4122a2

Dhr Hermon Clorysse
AKADEMIESTRAAÍ 11í3, sOOO BAUGGE " TEI. 337099



Eén adres :

Drukkerii

VANDE
P.V.B.A.

Kopsolon,,SlMONNE"
- Boekbinderii

NDRIESSCHE

KARDINAAL MERCIERSTRAAT 15

SOÍ)O BRUGGE

Teletoon (050) 33 28 37

DORPWEG 13

8OO2 MEETKERKE

TeleÍoon : 3Í 6Í 66

Vooí Jong en
oud

*
*
*
*
*

MODEBNE SNIT
PEBMANENTE
WATERGOLF
BBUSHING
KLEUBING

KOOP UW KOLEN en MAZOUT B.P.

GAANEN . VEEVOEDERS . MESTSTOFFEN

BIJ

VAN DE RYSE Prudent

STEEDS TOT UW DIENST

SchoonheidspÍodukten JA D E

Nieuwe Steenweg 38

Tel. (050) 41 35 88

8372 ZUIENKERK; REIIKWABEN

TOILETAHTIKELEN

Antoon Van Vooren-Stroo
aBB - IfERZEI(ERINGSI(ANTCDCIR

^
2t
.l'

7t
-

VERZEKERT
STAD*
LAND'

ASSURANTIE VAN DE BELGISCHÉ BOERENBOND

Cathilleweg 63, 8223 Stalhill
Tel. (050l- 8123 61

e (Jabheke)



Sporen en Lenen

bii

Tonk
A V lA Benzine
AAN VOORDELIGE PRIJZEN

EN KORÍINGZEGELS

FIGEBEL

Uw qgentschop r

Mw STORME.DEMEULEMEESTER

J.P, POLLET-VERLINDEN
BLANKENBERGSESTEENWEG 98

SOOO ARUGGE

KAPELLESTRAAT
8224 ZUIENKERKE

ïel. (050) 31 53 53

12

(Houl8vë)
Koop hier ook

UW VERSE GROENTEN

ëN FBUIT

DANCING
,,KAREKIET"

Meetkerke

Bor
upstoirs

IEDERE DAG OPEN
(dinsdag geslolen )

TEL. (050) 3í 83 55

ZAAL VOOR HUWELIJKEN
EN FEESTEN

ZAAL en MUZIEK GRATIS

VOOR EEN GEZELLIG
SAMENZIJN

VOOB EEN AANGENAME
AVOND

VANAF 20 UUR

GHELEYNS-
HAEGEBAERT

Weststroot 67
8370 Blonkenberge
Tel. (050) 41 2014

VOOR UW BLOEMEN

EN KRANSEN

IN VOLLE VERTBOUWEN

LID VAN FLEUROP

OPEN HET GANSE JAAR



ED ITOR lAAL

De zomer staat voor de deur, tràditioneel de oogstperiode.
Maar ook het tijdstlp v/aarop te Zuienkerke heel wat roert"
Een korte greep uit de voornaamste gebeurtenissen zàl eenieder
ervan overtuiqen dat men best een paar data vrijhoudt"
- trvee wedstrijden voor liefhebbers: op 5 juli te Houtave
en op 2O juli te Zuienkerke, eén run.lveeprijskamp te Zuienkerke
op 27 juIi.
Het nati.onaal kanrpioensct'ap plankzeilen gaat door de eerste
zondaq van augLrstus aan de zandputlen, terwijl de b-eiende
fietsrally verrealen wordt op 10 augustus.
De volgende zondag grijpt het jaarlijks orgelconcert p1èats
in de Sint Michielskerk"
Het topweekeind van het feestkorniteit situeert zich de 14e
en 15e septeÍnber nret de Dol1e Nacht en het Humorfestivà1
van de derde leefti jd.

Zo te zi.ei kunnen wlj aardj. ons mannetje staan tcgen feest-
!:euzen zoals Brugge en de kust; zij kunnen cr heel wat rfeèr
geld tegenaan gooien, maar toch, bij cns irordt duchtig ge-
werkt met de inzet vÀn iedereen, en ori een beroemaje spleuk
wat aan te passen: in Zuienkerke is niet a11cen het feest-
vieren prettig, ook cle sarnënwerkln. cn dc l,,corbereiding tclt

3e j aargang nr" 3

ue Rcd aK t10 "

Noteer in uu, aqenC 3_:

Zondag 3 auoustus 19BO aan het rekreatiecentruri,,polderwind',
Dul1e Molenstraat: 3e qroot kampioenschap van Beliie plank-
zeilen, met Cemonstratie: aanvang te 1O uur, talrijke prijz€n.
Een orgànisatie van .lè 1oka1c ctub polderurind, cn de Bond
voor Grote en Jonge qezinnen.

Zaidag 17 augustus 198O: traditioneel orgclconcert in dè
Sint Michielskerk tc Zuienkcrke: Jozef Sluys t-espeelt het
hlstorisch Berger-orge1.
Een ol:ganisatie van .1e Werkgroep Zuienkcrke,
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De inrichterr !an h!i Aa íbotc'ir,rskarpiocnF.ihi".ir Ïroíc. d r Poldergcnle.nten
fiocht.,n zich v:rhcugen in d( cleeln:re v.rrr 21O r1o.rt.n -.,_n I personen cn 61
j.,uÍ:c'bo1cl.-rtj€rs ondcr d6 1, j-_,:rr. G-dure:1d. li .1._,6.n ,r:rct er tussen de vcrÍ:chil-
1!nd. plo.g-n uit a1lt i.1l]i1 ,.r'n 11.rt V1:ri,ris. f1r,i :T.§tr.!Ccn voor: dr nooi.
trol...to"
tIè.r.t d.: talrÍjkc prrnt...l ijh plö"f.'n in C,.z': ., r dr c!tigE"nd. g. ..nt.r1 i'a-
r,:n .r z.1fi ploig.n riit Sint-Niirl1rr' ; HooÉi1r dr, i aksai-:rd( i Ert,,ë1C.,-Ri!rr.
Oost-Duink.rke ; ll:.1d.S. ,,.,)'rkrrk " D;2.. I .trtL g.-rn..nt.n bi!,,rjzÉn !/.cr
e,ns C1t zij toch ,,ref d. r,.r:-r.;t v:,1r , i bollÉn zijn.

"'!:,!1!!1-is:
p.r !Iocg : Dc Sch:',.!r:',9:. bol:t...! l,1o:rkerkt,

.u.:n :

?1 p" op

,í p. o

Er p" op

,b t. op

inCividu. É1 : liitt.Lirons':1 M3ri1 I.1o.rk.,rk3.

prr !Io'.: : Gez.l:ch1n5.11.n(en 7 lÍ.ilc1egc:l

45

135

),indiviclu.cL : V.n loo íric i"]o:,rkcrk:

J uÍ.1 : Bó.1orrna:,lic Uo,rkrrk

-!:-l,la.-l_.:* " .LzlLJ-u,- r k. p-o.j 1 :

lilq!r!,:!l | 1) \rr.V.IburLh l'J,:rnr.r - \i.r"burAh li.r.) -
2) Vr,\r!r:., Alfois - V.rcruy.rE. i3riirl.
l) Vr"\r.,,r,rch.ur. Rob.-Vr-). Dork-r r,ir'."

! r. Go rthrl. Gilb, 6O p"

- r.I.r.cfuyese Estclla 60 p.

- \ir,costh3ls Dirk 57 p"

I.lannen: 1) Vc,r't,. oct.-:f - V.in d., il-r.11r .rr.1.:r,- \.'l]r.cil,:ure Carlos 69 p.

2) llit1 , .,rt AfbÉrt - Ui11.,.rt 1r.rii - Prc,rocst i{.rc 64 p.

f) Sure-n:cst,,r D: Vtlcch.:r. G!r.rrc - )s Vlii-gh. J.-V"RÉnter6h..Í Em.
6, p"

De individu"Ie tit;1s r.:.rdcri r,'1 r-.:n h:,-rrl., k-irpi.,!i 6.uonnEn Coor:

- D-" Vli.gh. L,uIi-tt. Íoor t.rhur{h N..ncy r:n Vcrcruyesc I]st.r11à

- Vcrt. Uilty,roor ljill-_.',rt Alb.rrt iD ir rs.L!.ur( C:.rfos

- bij d. j(ugC.: V.r, iJoor.n l(ri:: ïoor De Dcck.r' B.rlrtn.l.r cn Verh.ye Veerl.r.

Ar4 À11c k.impio.nen h., rteli jk g!l..Iicit..,,Í.1 "

N.B. " Dc inricht.r; lrijz.n .r nog i.,,ris op ) cl.t ci{- prijzcn van de tomboll.)
uitcrfijk t,-,ge n 6 juli ai..nrr Íu,,h.:1a! ti uorC.n bij M:rly GiIb..rt
c:f'- tso1d.rÉ:ho, , I(.rk:rtr:t t 1, Zul.rktrk..

* A'rn illc di,.fn.n.rs '.n dir.In,r.-Í.t..r'i b..it. .r rrlk .:n !'ij hop,-.n d"t U

..olgenC j:,r'r h,it C.ri. .,ndcnk.n kuni io. jo,-!_pr a'rn d(: r;cks.

ilrri cht: rs "i



IIERINNXRTNGEN AAN I,IIJN VOORSIJE SCHOOLJAREN"

Dit schooljaar mag voor Íij nog zèer fang duren, \./ant wanneer de maand

september àeginti k,acht er een nieuwe 6choo1 op nij" Dan ben ik weg uit nijn
vertrouvde om8eving, raar elkeen ieder kent" I{ier staan al1en je oet raad en

daad bij afs je eens in de put zit. onze k1a6 vaft zo van de ene op de andere

dag uiteen. Elkeetr van de kfas moet veranderen van school. Hoe zal het volgend

schoofjaar zi.jn ?

De eerste dag op de kleuters.hool was een nare belevenis. VeIe tranen

zijn er bij te pas gekonen eer ik mij daar.thuisvoelde. Maar ja, gelukkig was

ik 4iet alleen met nijn verdriet" Bij vele andere kinderen ging het net zoals
met nlj.

In het eerste leerjaar toonde de zuster veel befangstelling voor alle
kinderen. Als je net de handen ln het haar zatt ua€ zíj steèds bereid te helpen

Met veef geduld bracht zij ons veel l,Iijsheid bij" A1Ie leerlingen vornden één

Srote samenhorende blok.
In het derde leerjaar bleven de íneisj€s bij da nonnekens en de jongens

verhuisdeE naar de meesters. Wat l.r'as ik gelukkig dat ik nog éón jaar in de

meisjesschool mochi blijven" lfant denk eens, Les krijgen van een neester, dat
vas ieis waar je ril1Íngen van kreeg.

Ik kreeg een goede opvang van de neester, die ve1 een stuurs olzicht
had, maar die zeer goed oet de meisjes over lreg kon. Terug omgang krijgen net
de doflefratsen van de jongens, !"/as iet,s Uat ik moeilijk kon aanvaarden.

Het vijfde en gevreesde jaàr rras aangebroken", uant ieder zei dat het
vijide leerjaàr het moeiLijk6te \ías" Íerug 1ès van een nieurne meesler, !,aar ik
wel blij om r^,asj lJant les krijgen ïan -Àen meester is heel pfezant. !e jongens

dienden in dat jaar met ijzeren vuist aangepakt " Soms werden ze te fos en dan

"." één blik van de leraar en altes verd sti1.
Eoe neer de vakantiemaanden íaderden, hoe stiller aIles in flijn hart

uerd" Nog één jaar en dan is onze mooie tijd van kind-zijn voorbij, De samen-

horigheid die in onze kla6 heerst vind ik tof !

Ik zal nog later net diepe l,,eenoed terugdenken aan aI die goede leer-
krachten, aan het goede onderwijs \,relke ili zal eenoten hebben in het buiten-

chooft j e van Zuienkerke.



'r Herinneringcn aan mijn schoofjareni ver.,roIg

Ik hoop dat de samenhorigheid van alle leerlingen uit het
zesde leerjaar, nog vele jaren inag duren en det, zelfs af zijn we niet
meer op dezë1fde school, ve nog contact met elkaar zuflen onderhouden.

Uittreksels uil een opstel 1.an
Anje Deschoofneester - 6de leerjaar
Gem eentes chool - Zuienkerke

Ieestcomiteit-Ieestconiteit-Fe.stcomiteit-Ieestconiteit-Ieestcomiteit

VIJFDE I' T il ï S R_A,L-L_Y op zondag 10 augustus !

Vrije start : vanal iJ uur: caf,l Vierlre6-è : BlankenberBse Steenweg
Z,rÍ enkcrk-.

Aankofist I vaor 17 v" 10: ii het estaninct ,,'t Leegfand,'
i'ii 

"u\'rmunst 
er

Zorg dat je er bij bent I Leer je geleer:te b.t.r kennen !

l{et is een faFriliale uitstap bij uiistek.
Dc afstand bedrsagt ongevec, 20 kn"

Zoals de voriga jarcn, zorgerr de inrichter. oFni:urr' voor talrijke prijzen.
Declneíers | ír 1976 . 11) in 19?? : 2O1 .,t! 19?8 | 194 ln 19?9: 128

Flinke prestatie : AiIe leerlingen van de ceneentclijke tagere School
van Zuicl1kerk-- sleegd.n in dc Iroeven van het kantonnaat examen (6de Ieerj,)
flet Bijn (in alfabetirch. .ro]gorde) : Boutc Stephan - De D.cker Ingrid -

De Deckcr. Bcrlinda - D,:ktcrck nddy - Deschookleestcr Ànje _

leschoolmeeE.r,:r Joris - lhondt ](ri6 - Duron Rik _ I'ar3zyn Benny -
Ir'achtcg..cl-- Johàn - ï:n Hotlebako Dirk - Van pamel Llnda _ Van Vooren
Kris - Vcrhciljt Pot-. - í.nsch Didíi.r"

Dc r"dactie ucnst iiczc 1{..xliiAcn, hun oudcrs .n dc lcerkrachtcn proficiat I
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zu].cnKcïKe .

Io 1c vclg.nal,e zinnen zílt.n n.Í:cn va-n 1..n,1c& vcrstJpt.
Kun jlj zc vin.len?
1. Juffrouiv P:1 cn juffr:uw Eyck zijn .r'e vcrvelenCste

lerercsscn die iL lrit ieh.d hÈ'r.
2. tJen Isebcl aiechelde, vèrz.cht v.-der hr,a.r v-.lr de ztrvce1§te

rire.l stil tc zij n.
-j. 

'1l,vec pl.]islr!'r entt'.)JreJ. .lc trr-.nsc C.rua-nicr aan .lLJ frcns,
,. Dc i.it, r',11c, lict zlch ni,:t ,relkcn.
5. .r'iIs :-.nzc h.n.1 k jper ziut, vi11 hi j zich cr in s!ieEelcn.

í\
\)

Ieast dczc r:rJ li o tekening
v..i1 l,udwiG Va.nC.crbcke e .rn

! c.licht v1n iiren llnskens
( 9 jrer)

lsl-"^.:rz c--i-EL.

hnr,c juffrluw ktrtc j uffrJulv
.lik1".c juffriui! a.unnc j uffreuw
juffr:)uw hier' juffrJuvr Cee,r
e1tij.1 j-s ds jufÍr-rut, k1..ar
-rr.r to hclpcl1 lL tc lercn
cn l,/at i-liJrc4 Jali bcwcren
JufÍrJu\r JrJJt lf

juffrluw kI ein,
vinàen ,nze juffrcuw fijnl

L----.-\tt it-..-/
r-*l ,-,,Í \t
t \\

\ \i\ lt /

\\ I1

t
I

/

I

\tltti
\

Iil
tlljii
r!1

À\

V ,) 't_1
\\ "Sr./I L/ \/I i\.l\l-4\_r li
\. lti'\ {è'lelll\ d, .blii
\ - i À^^-J., /---, -

.,)

5)

I)

l) lr.t is hLt trppunt v.ll h.in-

2)

Í', !
/ -i'
./r\i

d1a^heiC?

Yi..r lecrt r-cn het b,:st
zweralcn?

Tn vrclkc n.anal sprokcn de
vrf,u\'lcn h"t r,ins t ?

Zl, bcst. vrien.len ... tJt
vcficndckeer!l!

Cre ct -

O

l,Is lJ(:sluit nl! c.n Lraep
uit i.e vcle r..i1s.1s .lio
C-.r.-cn .4 l,iici rij stuur:'.cn.



ÀKTIVITEITEIJKÀLENDER JULI . ÀIJGUSTI]S

-luni
27 /6
29/6

..:. , .. Xlcftpe.wcrp |1.r..lc hcpilnis
Fancy-fair in dc vtrije school

5/7 Liefhebberskcers te Houtave
6 /'/ Houtave kermi:

2A/'t --e- n, lL^rak-. rs tc :L.i.rl\-r.e

1A/A Fietsrally dccr do vier deel.emeenten
PeLlrclerswedstri jd - Zielebru...lpeurc ers

1'7 /B Crgclconccrt i.. d.. Si nt l,iicl-ietskerk te Zuienkerke

UIV AÀNDACHT VOOit Ii!i

Loopcr oss Hou Lèv l
Op 5 oktober gaat de vierde Iócpcross door in Houtave"
Zoals gewoonlijk zijn er ver-cchillencte rceksen en rangschik_
kingeni talriji<e prijzcn zijn weer vcorzien"
Naar verluid konclen rne vernemen dat cr reeds velen aan het
trdl nen 2 'lr"
!íet het jaar van ',de sport voor haar,, hopen de inrichters
tèLr rll<e /rouw. L. non.:1 b groctrr.

T.M"

KVLV N ieuvrnuns ter; feestvergadering
Nieuumuns ter ketarn i s

Juli



DE VERPLEEGDAGPR]J5 IN trNN ZItrKENHUIS OF EEN T}JSTELLfNG

Wanneer icmand lrorí:lt cpgenomen in een ziekenhuis of een in-
stelling, .lan wor(.lt er steeds gesproken over cen verpleegdag-
prijs.
iuïat is dit, hoe worCt hct bepaalC ?

D" .-lnsE ll .,d r,.--rLcn vèn c ',o..,1. ,.tfl..9daJpri js zijn:
- afschri jvi ns n2
- f i nanc ië 1c lèstcn m2

- .1o.ÍLr--. k:-:r' r .l'
- on^. r'nouo "7
- ver èrrni nq n2
- administratiev. kos tL n
- wedC en
- \rasserij - linnen k.j
- ..rocd i ng
- i n ternaat
- ncdi schc kostan: . l.liniek

. kons ul tati esr

" geneeskundige verstr.rkkingen
" te.hnische hulp
" rov c nd icnsten

. Dcz.i prijs (1.'kt op Ioríaitsire wijze n11E kostcn in verband
iret het verblijf in ecn goJneenschappe1ijl<r. kalrer en het ver-
strekken van zorgen ..,an .re n patiëa.t"
H.icri. :ijn ni t b r-o, r,:
- farmaccutlsche specill itírltÈn
- honoraria van qen.'csh.:rcn .n par.i.,Cischa pratktici"
Voor hct vcrblijf in cÈn tv/eeperscoiska:ner mag een supplement
boven dc normale prijsr tcn lasie lic:.,n /an clc zieke die zoiets
heeft vcreiit "Voor een priva,l<arer ra.r rr.n È i .,frlj. prijs vraOen" (Een
maximum bÈCrnq is \/.,1 vaorzi:|1" )
Voor scclaal ver.z.,l.cr.. is d. hospite"lisatlc gratis voor
patitsntcn in kan_,.rs -rrit nEer ien 2 bccl.len"

Zoals U kur,t op,ia.,k.:'i uit d. ser.ej^stc11cn,jc elementen, is de
vcrpleeqclagprijs èíliank-1iji( van zi.ilrenhEis tot ziekenhuis"

M. V:

ldle za1 ons zeqícn of J.rt wat L/ij hcpcn bestaat of niet
bcstaat ?

H(rt is r-r mee _ls ine t alc we.len oD àar<1e,

Ecrst zijn .,r lcc n.

11.ar ze ontstaan 1Is vèe1 m,:nscn in crczcff.lc riahting 1open.



SFORT:

1n voorbereiding cp de loopcross te Houtave, die tradition.-e1
in oktober wordt georganiseerd, hebben enkele sportieve dames

en heien besloten vanaf heden te tràineni
dàmes: iedere woensd,agavond om 19u3O

heren: iedere vrijdègavonC orn 19u3O

op het plein te Meetkerke,
I nl ichti nqen i lvevrouw Demeyere-Declerck Christiane

Kapel les traat 32, Houtave
tel" ll 17 25

OD1óss i ngen Ki nai erclub

1" qe spreuken val] Carmen zljnl

aap - rat - eand - paard - bercn - kce - tong - aal - hert -
nèrr - .|L,a - cIl

3" Letten/isse1en;
:i.EEK

BiteE^

ARCtr ].i

BROED

BLO'D

Irolen - Belgie - Iran - Itatie - perzle
," aè.lS : ..aa C r. :. .iCO

- beter laat dan nooit
- melk is goe.r voor e1k

- poets je tanclen
2" De dieren zlinl

IiELK I.IUI s

KELK MÀIs

KOLI( MALS

KOOK WÀLs

P OOt{

4" laloo:ds peI r

De v:jj landen zijn:

- omdat hij geen oqën op zijn achterste hceft.
- om aan da: overkanL te gerak€rn

- cen raiar melken rnet bókshandschoencn

- in v/àter

- in f ebruari

Stuur ulv inzendinger voor het volga:nd nr-l,.nmer naar
Greet l{aelvoet, Doi:.l.hof straat 47, 84.L1 i!icuwmunster.



^/-\ oÍrTlÉK\yw
GISTELSESTEENWEG 496 . 82OO BRUGGE
TELEFOON O50 / 32.18.28

Ook met een sterke korrektiebril
kunt u er goed uit zien !

De reseatch /oste een belangriik
probleem op: Vroeger herkende
men íemand met slechte ogen aan
zijn extra dikke glazen; deze indruk
kan nu weggenomen worden
wanneer men speclaal - dunne
glazen draagt.
Jarenlange ontwikkeling heett geleid
tot een miilpaal in het vervaardigen
van btilleglazen: Men ontdekte, dat
door vetmenging met rodacium ot
títaan - dat in de tuimtevaart een
belangriike rol speelt - in plaats
van lood, glazen met een hoge
brekingslndex en een relatiet laag
soo rtel i i k g ewi cht vervaard igd
konden woden.
Daatdoor worden stetke btilleglazen
vlakker, dunner en lichter dan tot
nu toe mogeliik was.

Het vercchil wordt duidelijk,
wanneer u beide toto's met elkaar
vergelijkt. ln beide gevallen gaat het
om dezelÍde steÍktes. Terwíjl bij zeer
àoge'sterktes, wanneer men
normaal glasmateriaal gebruikt, de
brilleglazen zeer dik zijn (Íoto links)
valt dit bij speclaal - dunne glazen
nauweliiks op.

De hogere breking van het
materiaal maakt het mogelijk om
vlakkere krommÍnge, toe te passen.
Daardoor zlln speciaal - dunne
glazen bii dezellde optische werking
vlakker en dunner.
Als gevolg van het materiaal met
hoge brekingsindex zullen er
verschillen zijn met een gewoon
btilleglas met betrekking tot de
optische afbeelding en
kleurcchifting. Deze zullen na een
bepaalde gewenningstijd nauwelíiks
metkbaar meer zijn.
Het speciaal - dunne brilleglas kan
met eenvoudige methoden
aanzienliik beter ontspiegeld worden
dan het gewone kroonglas.
lrriterende en kontrastverminderende
reflekties door het licht van
koplampen ol straatverlichting
komen nauwelijks meer voor.

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



Ireon b rsoa - 10.0dpr

speciaal - dunÍe glazen dunner en
zien et daardoot mooier uit. De
plusglazen hebben een geringere
middendikte en de minglazen een
geríngere randdikte dan de normale
brilleglazen van een kroonglas.

Een goede raad :
Kom even langs bij Optiek
Monset: wii geven u graag
biikomend en vtijblijvend advies
ovet deze speciaal - dunne
glazen.

Een biikomend probleem voor
mensen met zwarc glazen is dat zíi.
als btildngers vaak de gtootste
moeiliikheden ondervinden bij het
kiezen van een montuut. Juist

omwille van hun gezíchtszwakte
zien ze zichzelt moeiliik doorheen al
die monturen zonder glazen, Oqtiek
Monset doet daat iets aan. Speciaal
voor hen bieden wii U een nieuwe
dienst aan. Door gebruik te maken
van een video-installatie kan de
klant nu brilmonturen opzetten,
tetwiil de pasbeurten opgenomen
worden op een band. Nadien kan
de klant met zijn eigen b l op een
T.v.-monitor kíiken naar de
monturen die hij paste. Daatdoor
kan hij betu ootdelen welk montuut
hem het best staat.

STEEDS IO7 UW DIENST
OPTIEK MONSET !



li u n d v E e T r i j s l< a ,r] p te Zuicnkerke El zondrq 2? juli 0m 2 uur
in de dorpskErn.
AflE raESen zijn toeq.Iaten En.lerverCeelC in 7 kate!oriÉn.

kalvers t't 1 Jaar
vaarz Ell zsnLier tancEn

v3arz en rnE L t?ndEn

s ticrell z r-rciEr tind!lr
nilkkLEien

- vleeskceien
- Fticren net t-:ndEn

0ekcrs, medaillesi en teldprijzen aan

katcq.ria. Icn beker u]!rdt qesch.nkèF
mL.Eisi! uier.

de eerste vijl van elke
vrar dL, fi'elkkoe mPt oa

I n s c lr r i j v i n .:t s q. e I d 2cr diÍ:I rlEdra3rtt 53 fr.
Ecn veizekerinal v!ir everluEl:a ;raEVal..ien qedLlrencie

is aflq,rsl.t:F.
Is Avancls v..rr 3il,E .iEè1''re:rErs èn 9vn.:ti:?ntan 0!?e11i! s314cnziÍ
!Lr ri De Gra ta -cir:vÉrr.
Ar l{: liefnEr,r.rs v.-r d:z;: ilrijEk3mF Lra!den oil dEze z:lndaq
VeILrlaCl'rt.

De c r E :.. r i j ! b c k c r s lLrordrn geschonkcn d.ii]r:
1. QUItuIENS Cn14IEL - UeeartG tE ZLienkrr:ke

Eii

ClSTiiYCí G. - VeEarts te Hcut3ve.
2. PiloV005T G. - zial<vEelr,lEr il.:1. - ZuienkerkE
L DE[lEyEFE E, - í,ji.pr.]1.Íi,Lrlrst!.r

4. VANBTSIEÍ! PUE.q - landi;ruun:cf ini: € - Houtav.
5. DEI4AECíEn H. - fe-,tkarkr
6. F1!,lEv ll. - nancns d! PU\l ZuiErlkerkc
7. DIICNDT Julicn - Zuicnksrke
8. !lEvr. F. PIÍTEdY - LAllllCYL - ZuienkErkir

Ce rrÍjGk3mp

De inrlchters
H. FITTINY
J. DH ON DÍ



Mense11.. . -n is een meaEelinq van lief en 1eecl, van verian-
gen en v--l_:u11iilg, van oppervlèkkige banaliteit en grènzeloze

ciepte" Er zijn dagen vo1 levenskracht en dagen waarin alleèn
maar lee9tc h3erst, verclriet of dulsternis" Er ziin riensen één

en al dynèmiek en mensen die zich voortslepen van uur naar

uu!. :.eniren die weten r,nat ze v/i11en en :nensen voor wie niets
neei gebeurt, I{ensen die altijd lveer opnieuw beginnen ondanks

alles en mensen die !'eeds laten afweten vooraleer er iets
begonnen is. Mensen dic steeds tljd hebben en mensen dic er
geen hebben "

Maar nieraand van deze mensen kan het uithcucèn aan zlchzelf
te v/orden overgelaten, alIeen te zijn met zichzelf zonder cle

mogelijkheid van kontakt nét anderen, Nicmand is geboren om

alleen te 1èven, opgesfoten in zichzelf, vo1 van eigen bestàan.
Samen-zijn en gemeenschap, dèÈ \./i1 elkeen" Een woord, een teken,
een handdruk, een zoen."" uÍtingen van het zoekeh nèar cle

andcre" Hij wi1 andere mensën zien en hcren, i,oelen en betasten,
net hen sarnenkornen en spreken, 1ach.n en stoelen, stil. lrorden.
Ook sterven l<an ecn mens niet a11ecn, r.-aq de nens niet allecn"
Juist in dit morient van diepe eenzèar'heii .,n van onmacht r'ri1 hij
een ander raens orn zich heen" Sterven in vereenzaming moèt Àf-
schuwelijk zijn" De aanwezigheid van ieranc op dit ogenblil< is
een van de hoogste vormen van menselijlihei-C" Ooli de stervende
mens, en lve11icht dèze hct rnees!, zoekt in het ontmoeten, in
het samenzijn e€rn moment van zelfoverstijqing, "un moment de

transcendencer', een mornent !,/aerin bij meer bewust wordt van

zijn eigen nenselijkheid of zelfs van het mcèr-dan-menselijke,
van het diepere' het hoecre' 

ï::r::t"::::i;ns van rrasnent uit
Sterrendans op de nridC ag )

'rtckcn en kleur maar l.erder
Í .1 en -r j< lcv-
(l.]snoods bui ten hÈt.loek"". maar
Éch L rr c ns!.rè rr_lig
to L.è 1 j," .

l()ef
ik qun het hou

dit stukje eeuwighei.l
nu tr



!ix1!Qisch tuínlErÈn.

T0yiTEi{.

Íorndten zijn irlantÈn die een:.ht plezler zijn in dÈ tuin,
oasr srrms is hEt m."eiliji< :n vrucrien tÉ hekomen die EunnEn
L,rEdijvenEfi frEt oE in oe Llillkel ailnqehildeF vrl-lchten.
TÉ"raten zafit men ret bÉst !eqin ÍraErt, 'binnenshuis' in een
bekje. De zaden en de Er.n.1 ÍiDetÉn v!Idoerlde uerm hebben ÉPdat
hei zaad zou kiÈnen. LJanneëi dÈ Flantj2s 2 blsEdjLS hebbeb kunnen
zÉ uitqeplant l,rorden ,!p 4 cm. DL. lantjes rir!qEn tL.t aan de
kiÉmblradje5 in de aarCr rleBiopt ur!rd:rn. fen 2 e uitplantinq
-.r '0 cn :.1. ' .' L n'- nr.iq.
lil3nneer het r,rirÉ! het t!claat i,rcct Ír.rj ze vln leqin mei ophrrden,
i,t,z. zc bij fircoi Lrei:r rivprcla! huiten rrEnqeF en ze t; n3chts
..ruLl llinnirn hrEn!en. V-naf h!ll Íei rnxgÈí ze definitieí buiten,
3ls de terrlcrntuur het tcclrri. fuu bEqint rct qn.rEtste p!obleem,
TÍmatcn zr: jn n!!31 qulzi!rr :lantÉn, maar !,:ik teer. geide pnohlemcn
kunnen :ndervilrlgen dairr rE !1:rnt_.n in plan'ilot:n , gevuld met
kempil5t te l,-1,l3tse.r. -lË !1iFt zE a! ang?veEr aen spade brecd eF
een giradE l.2nc v:rrr ÉL!<elr in.rl .nq!:\-7c:1' 2tl cm diepte.
Dit heEft .un vEorcEFrl; dÍ:ze l<r:n..ilr i: I iEnt uatrfr en dgkt de
jLanqe plantcF irÍj dc.erstE k.!d. ir, in zrrqt ri3arhi j vr.r een
vcl dEÈnde d:si 5 v.rsdin!.
In Ellze zirmers Íc lret snms m.Èilij< d: tomatErn bulten te
lrirjn rijfen. LL:n midi!l L,'m iàt dc verhetcr:n is rlE bLrizÉn,'
urcr_l Iir ni jpen in dÈ to:r an EE atFrlgriie iLjseir!uizeFtr tE Ilten
qiiri.'iÈn Èn drtrril t,lEe h l ilemtr:j5E ?n k,.reken. ZE heb jÉ taEh
4 ':risgrrF, rl:rch vi2,:1 vroeqer d:F je zÍr o! 1 neEhte stam
laat nrnei -n. LirvÈn fle lnetste l:1,icmtr,-is .irnEt minstEns non
1b1=rl .,v_:Bn1j. jvEn als septrckl<.r.
0n l. vartinLli:rEn drij CE {Iuiz.nr, ï,.ï.2. re lksefscheuten
vlrrq le!uíl ,r!r:,r,iEn, vElstaat hEt ze or :nqeve:r 1CÍn lEn-nte
van lr rlaxt :r; tr krijrreF.
Zr durrrt h!t vcal llrnr:r eEr eaF nisLrLrri schaut tÉruq groeit.
Daa:! dEzÉ i.ri j;,:! vri anlEian zuilit,r i a p.t-ant3n nt;k mindel
h!.0 l,J'rrrliirr rn z I Íirrrtr LtEt kIi.]!cn vir de L,tind.
[!i]nnErr de vr!citÈn L.!i il._tJÍii: v."r- <rí ]at:n, ml! rnan EFkeIc
bl.:derÈn L E -LrL n.,ÈEt rivcl cit r,ritci.ir:i hia!itn 3isntrciL--n,
zirLlat rl,rze v1u0!itr !. t LrlLr!!:n, ..ltr r:s il!rd lit: sn lei-
nicb te vLrÉl rl.allr;: :tí -ri' I ;:,<.Fi.n vr:,tErtEn zll.lclr
it rrstL'.r il!rar .ra 'rv:rr:st rar E-tr.
Al-s jE .larl n ilj ij!:i-: .r i!.ri:.ri ,Cr dr tllinten af en
t:rI e.:ns 'jLstuift i.:! z:Iuri:.r<:I'<, .t:_n j:ij!vin --vertuiqd
zi jn dat jL vir;.1- t. r'r:, n zul t l-L r'-r.ri cn dst zi: zul len kLnnen
u-riijvÈr.n ir <ltLr:, v rrr ir ni:L,ricrt m=t dc Ehsnisché
sericstit't.tirjilt,. n.
D .'.-rr' t.1 "'- l. -ij..

L.D.ir,

iri3ti rnaa l. ,:.rl<

Dc rfrar:, LLrili x:cn o:r.li
líerkstr:i.ri i?, vln 1lr
.:r.r varlilIn. ir .liri:ir:
1E "iLrli , in 'r u .,r r-r i: ii u ..i

19 s!pt.,inbi,.r.

rirí:ir in het L.rric.-niEIuis te Zuicnk.rke,
txt'15 uur, vl]trr kindcrrn v!n C tct 6 jair,

zijn Lrr !rÍrn r n 3 ri |r l. . r: È n .t p n ,



SILDER

Net a1s prei lvorit 6el.lLrr
tuinen, rr- ees t.1 bI.ak- of
BLAD_ OF BLEE KSELD ER

zeer veel gek,",ieekt in Iiefhèbbers_
bladselcler"

L"D"P.

A1 naergelang de soort en het rès, r/ordt vroeqer cf later
9-.? ra-ë. Íiarr hLL z.-.1.n i: nl ((r .-r..!. ,rool ..;.-Seldcrzaad kiernt traag en zeer onrcllclmatig. De qrcnd moetsteeds vcchtlo gehou.ten ,/orílen" Ltat dc". urÉ f"ot'àÀor een stukzwàrte plastiek cp hct !ezaài.le pijrcÉe1tje t" foq!"", Ait totde selder boven de qrond komt"
Een ander middel C:tt zear Coeltr:efí.n.1 iS, ,,naar we1 enigÉ,oplettendheid verít, is het vocrkièrncn van het zaaJ.I'ien 2et de hoÉvcelhci.t t.. zaaicn zaa.j in een teeltje aarde,lat.binnenshuis vach.til gihoud.n wordt. Wanneer Àeí-zaaabLgint tc kiLri. r L,or.tt h_i cnmiddé11ijk gczaaid zoals andcrs.Hct gezaaidc perce.l.tje rnoet: ncq vochaig gchouden worden,maar de 1anga, perioalÈ van klcmcn :r, clt inÉers voor gevolg Catir, die tijd r,re I eens.tr-r qrDnl opCro.qt, or dat men rlerqeette qieten en clèn is n.tt ,rntis;l cfrvcí v.:r1oren, ofwef vertraagdHet loont dc nroeitc jlt aystee- ec,n t., i:rcberei"Verspenen mag, naar is nict nodic. l.J2i.lneer d€, plantjes grcotgenoeg zijn kan uit.jcplant i.ro::dci. Er zi_in veei aoní".on ,unplantenl in e.:n vocr, r,r.rt achtc!.ij nct .ríetcn 

"n Àai .un_èarden vergcrakkelijkt of ít, ri 1=: tuss-r !rei ,rf ko1en"Bleekselder is e,rg vorst!jevoeiii. \f.or Ce eerste vorstloet ze Cus van h,:,t valC"
Bladselcler kèn tot engevecr 5. \,crst vcratrloen,SLld.r :s z( r g' lzjj .LL w"L : , st"Je rioct regerlmatiq giÉt{:n net zulv!a \./at.,rr veel goed verteerdekoopost tusscn (tc pt.r.ntcn strccien en lichi i.";.;;;"Let vooral op-iret Cic kompost. Zcnd"trr kcmpost zal het ger.raswat klciner blijvcn, maar sít1C.jr vc,rcrraagt gcen stecht ont_bonclen kompost, z.rIfs nict half -.rcrto::rd,l. É. ,".i-Ài;nuteelaarde zijn, en riag stechts in.te bovenste laat ingewertt\,/ordcn op ongevecr 10 cm"

Voor Lrw kindercDDès:
- ti jdens ie werkltrcrl
- voor an na de schcoluran
- ti jdens dc vèkantiedaoen
w .r4 lJ Lo! G. llr.e v -. -S. L s
8OO2 Mectkerke, tc1" 3i E7

sacrt, Ocst..n.le steenweg 22 te

Achtstc Do 11c. N.lcfrt
Derclc HLtmorf ias tiv i11

va ir ZuiLnka.rk(.:
: 14 scptcn rr,lr

1.3 scpternber 198O
19ao"



ROGER RABAEY
P.V.B.A. RORA - Tel. (O5O) 41 18 80
BLANKENBERGSESTEENWEG 65 8372 ZUIENKERKE

Fobrikont von houten en metolen speelgoed

JOKARY . VISNETTEN - WINOSCHERMEN . METAAL EN PLASTIEX

SCHOPPEN. TOPPEN. RONDE EN VIERKANÍE HAMERS

PAARDJESSPELEN. PIETJES BAKKEN. PIKETTEN ' OPWINOERS

GEWOON EN PLAT

POLDERCONSTRUKTIES

LAND- en TUINBOUWMACHINES

TRAKTOREN,,FENDT"

Eigen Poldereggen

Eigen grond brekers

Eigen diepgronders

Alle constructiewerk en herstellingen

Grosmochines - Tuinfrezen en biihorigheden

Dirk Martens-Dendooven
BLANKENBERGSE STEENWEG 31 . 8372 ZUIENKERKE
Tel. (050) 41 42 63

ALLE HERSTELLINGEN MET ZORG



Eén iaar GBATIS VERZEKERING voor de ledën van

- V.T.B. - V.A.B. Davidsfonds - Vermeylenfonds - V.O.S. - A.N.Z.

- Bond Grole en Jonge Gezinnen - Sporta V.V.B. - WILLEI\,4SFONDS

bij het afsluilen van een llenjarige pol s in één van de takken l

- Brand

- Aurgerlijke verantwoordelijkheíd gezin

- Persoonljjke verzekering

- Persoonliike verzekerinq inzitlenden auto

lnlichllngen bii onze plaatselijke bemiddelaars oÍ rechtstreeh aan

I'1.[I. De Noordstar en Boerhaaue
die de zaak aan de bemiddelaar van uw keuze zal overmaken.

- GENT: GÍoot Britlanlëlaan 121 - Tel. (09í) 25 7515

- ANTWEBPEN: Louiza-MsÍialei 2 - Tel. (03í)39805

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

Marcel
Demeulemeester

Kerkhofstroot 19

8224 Zuienkerke - Houtove

Tel. (050) 31 s827

Hubert
Bonte-Tilleman

verzekert U

degeliik en voordelig

Meetkerkestroot 14

8372 Zuienkerke

Tel. (050) 41 28 06

Bemidclelaar voor de ÍlíaaFchappli
,,DE NOORDSÏAR EN BOERHÀAVE N.V.'

Grond- en wegeniswerken

Alle vervoer

Verhuur von kroon en bulldozers

Contoinerverhuur



Wist u dot olleen ol
in onze etologes
1.000 verschillende boeken
uitgestold ziin ?

Boekhandel Jos. Maréchal
Mariastraat 1O, SOOO BRUGGE
Tel. (O5o) 33 13 05 - (050) 33 O0 23

Een oporte boekhondel in Vloonderen

I5 TÍÏI.RAOIOPROORAIÏIMA'$

en

I5 TELEI,I$IEPROBRA[ltrlA'§

Een genereus luister- en kiikpakket
om het maximum te halen
uit uw r6dlo- en lèlevisieloeslel

TEVEWEST

ffi\
ó*@t\w,ffi@

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



Koeltechniek

A.Wybo-Linskens I Fontevne Gerard
oFFrcrEEL pacKo - FULLwooD sERvrcE i Erkend verdeler B'P'

I ALLE PETROLEUMPRODUKTEN
* FRrGo s I oLlÈN EN VETTEN

MAZOUTTANXS
* DIEPVRIES

* aLGEMENE ELEcrRtctrErr I Julius en Mourits
* saNlralR I SObbeStrOOt 11
* EtcEN HERSTELDIENST | 9000 Brugge

Tel. (050) 33 60 46
Herstelling van melkkoeltanks van alle merken

I ooh rE BESTELLEN BrJ.

Nieuwe Steenweg 91 | VAN DE RYSE Prudent
8372 Zuienkerke I Nieuwe Steenweg 3g
Telefoon (050) 41 33 01 | 8372 Zuienkerke

Gilbert Goethals- Alle bouwwerken

ook korweienGeleleens
Beenhouwer

Eén odres :

Specioliteit in worstsoorten
Gustaaf
Demeulemeester

Nieuwe Steenweg 60

8372 ZUIENKERKE
Westernieuwweg 16

Tel. (O5O) 41 13 41 | 8224 ZUIENKERKE ( HOUTAVE )



Jos. De Merrisse
ALLE VERZEKER]NGEN

AGENT

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

Onze diensten :

Spoorboekje (zeer snelle terugbetoling )

Kosbons en Obligoties

Groeibons

- Hypoteek en Persoonliike Leningen

- Eurocheques en- Girorekening
Boncontoct

- VooroÍbetoling Belostingen



SUPERAKTIE
VOOR AL ONZE NIEU\IIE

KLANTEN

HUUR OF AANKOOP

GRATIS GAS

Van Heyste
Nieuwpoortsteenweg 591 - 84OO Oostende

Tel. (O59) 70 30 97


