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HET POLDERKRANTJE
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Garage Dendooven
Multi concessionaris

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

SUBAFTUa

Subaru
MET VOORWIELAANDRIJVING, VIER ONAFHAN.
KELIJKE WIELEN EN LICHTMETÀLEN BOXER.
MOTOR.

BESCHIKBAAR IN 14OO EN 1600 CC.
2 DEURS . 4 DEURS - COUPE - COUPE HARDTOP
IN AUTOMAAT EN VIJF VERSNELLINGEN . BREA(
IN TWEE EN VIERWIELÀÀNDRIJVING.

WAARBOBG 1 JAAR ONBEPERKTE KILOMETERS.

Mobil

^-,
DÀTsUN]

-

Datsun
DOORSTAAT ALLES !

DAAROM DRIE JAAR WAARBOFG, ONBEPERKÍE
KILOMETERS.

LEVERBMR VAN 1l)OO TOT 2600 CC,
IN TWEE DEURS, DBIE DEURS FASTBACK EN
LIFTBAK. - VIER VERSNELLINGEN, VIJF VERSNEL.
LINGEN, AUTOMAAT. - EENZINE EN DIESEL.

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



ASSURANT!E
LEUVEN . ANTWERPEN

BELGISCHE BOERENBOND
EUPEN, GENT, HASSELT. LIEGE - NAMUR

VAN DE
- BRUSSEL -

Voor al uw verzekeringen

Brand- Leven- Ongevallen (ook auto)

Steeds tot uw dienst:

ABB-Verzekerin gskantoor

Michel Beirens-Willems
Oostendesteenweg 92 - 8224 Houtave

Tel. (050)319739



Foto C. Meuleman
Leeglandstraat 14

Zuienkerke ( nieuwe wijk)

Tel. (050) 31 84 05

VERKOOP EN AFWEBKEN VAt{ ALLE FILMS

ALLE G
SPAARBOEKJES

C"laOtu,,
Bll Nlnl en GeoÍgeg

VooÍ uw huwelirksrepoÍtages

dopen

communie- en kindeÍÍoto's

één adres:

aqe

Blankenbergse steenweg 74

Zuienkerke

Tel. (0s0) 41 33 82

* EEN VERZORGD PILSJE

* EEN LEKKEB BÀKJE FRIET

DÉ GEZELLIGE CAFE TUSSEN

BRUGGE EN BLANKENBERGE

ME
ELDZAKEN VOOR GEZIN EN BEROEP

BOUWSPAREN: VOORDÉLIG KREDIET

ÏERMIJNBELEGGINGEN : OP NMM OF AANTOONDER

GIRO.REKENINGEN : EUBOCHEOUES . EUROCHEOUEKAART . AUTOMATISCHE BETALINGEN .
AUTOMATISCHE LOONOVEBSCHRIJVINGEN . ENZ.

_ KREDIETEN: LANDBOUW . BEROEP . HUISVESTINGSKREDIET - AFBETALINGSKREDIET

_ INSCHFIJVING OPENBARE UITGIFTEN

- NAÍIONALE LOTERIJ

Í)íj fiaillziamftad. opaun Qaedfuap. futLiel uer4awt.!
Mevr. Denise De Cuyper-Vermeire

KerkslÍaat 422, 8370 Uilkerke-Blankenberge
Nleuwe sleenweg 47, 8372 Zuienketke - Tel. 41 4Í 82

Dhr Gerard Laukens-Bode
BÍugsè stèènwég 29, 8224 Houlave - Tel. 4122a2



Wist U dat alleen al
in onze etalages
1.000 verschillende boeken
uitgestald zijn?

Boekhandel Jos. Maréchal
Mariastraat 10,

Tel. (O5o) 33 13

Een aparte

SOOO BRUGGE
05 - (o5o) 33 OO 23

boekhandel in Vlaanderen

Garage AUTOSTOP
Willy Rotsaert

Oostende Steenweg 74
8224 Houtave - Zuienkerke
TeleÍoon (O5O) 313678

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



Gilbert Goethals-
Geleleens
Been houwer

Specialiteit in worstsoorten

Nieuwe Steenweg 60
8372 Zuienkerke

Tel. (050) 41 13 41

ALLE INBINDINGEN:
THESISSEN . TIJDSCHRIFÏEN
INBINOEN VAN LUXE BOEKÉN,..

ALLE DRUKWERKEN:
NAAMKAARTJES - HUWELIJKSDAUKWERK .
GEBOORTEKAARTJES . ROUWDBUKWERK

Één adres :

Drukkerij - Boekbinderij

Vandendriessche
P.V.B.A.

KaÍdinaal MercieÍsiraat í5
SOOO BRUGGE

TeleÍoon (050) 33 28 37

Grond- en Wegeniswerken

Alle VervoeÍ

Verhuur van Kraan en Bulldozers

ConlalnerveÍhuur

Marcel
Demeu lemeester

KerkhoÍstraat 19

8224 Zuienkerke-H o utave

Tel. (050) 315827

Hubert
Bonte-Tilleman

verzekert U

degelijk en voordelig

Meetkerkestraat 14

8372 Zuienkerke

Tel. (050) 4í 28 06



ED ITORIAAL

Wàarde Lèzer,

Dit wordt dan het laatste.nummer van Lrw pofdèrkrantje, eerste jaar_9an9" Hopelijk vond U in deze kolommèn minstens i.i" ,uu. u bèlang_:l.l1i:s yg":.!9d" wtj hebbeh i" .1k ;";;i-;àoà.óà 'o r. rijdschrlfrjezo èantrekkelijk moqelÍik re maken, .ét ÈÀoiàà"ài-infornratie, hoofd_zakelijk over het Jiar ían het dori.
l:! """ y:1 verheugend vast te stelten dat iedere feestelijkhèid een
T:::l.-""ik op de been brach_r, soms ona""ts rrÀt-lurà weaer, waar wijJammer genoeg j.n het beollÉut uu'Ji,l"'n;;s;;;,;;';:"":ln::,í;l:io':: 3;:;::::.i:;oil, o.Groot-zuienkerkse boerenbonden, die èen "ufa.i à.àiunu votkstoeloopteweeg bracht" Nier minder u"r., i..xruii i r 

-i"I-j"rlíilqun"r 
a."Blankenbergse Visse.s te Meetkerke, à.'".ari.iiaI'sat<ramentsprocessiete zuienkerke, de koersen voor liéihèbbè." a;-;;iu;k..ke en te Hou_

lilS:,jj.lll,3l"iji,Ilil, l: wier:wmunstài, -a"-rïàii""rry 
door de vier

à;;";;;;ï;:.;""::i ;:::::.ffi i.l:oii:.1' j^,innise kunstmaniresratie
In de èanloop naar de wir.tèr resten ons nog enkele bÍjzonderè dingèn:de Do11e Nacht van zuiènkerke, rr.t ,r.à.iII ti;.i-;;" dè dèrde leef_tijd, de loopcross, de ploegwedstrr;o .À àà 

-à."=i. " 
iàao_"n di.awedstrijddIe over het ganse jèar 1i,p"Voor volgènd jèar hebben wij alvast goed nieuws: het ,,polderkràntje,,zal opnieuw gràtis worden verspreid,-maar daÀ ,àr'-i"" .u.r per jaar,in plaats van driemaàndétijks"'Dit ;.i-;;"";;.ï:ieí nog beter in teflll:"_:y:r her gebeuren in onze qèmeente. De adverteerders, die ,.ri Jrèngs cteze weq wàrm en onrecht daiken voor r,u"-.àà"J""r.1ng, kunnenin dit nummer de nieuwe iarieven vinden.

De Redak tie.
Het POLDERKRÀNTJE

" wordt drj.eÍnaandelijks gratis vèrspreid ingemeènte Zuienkerke (ca, 75O u*.rplu..ni'
" Verantwoordelijke uitgever:,Werkgroep ZuienkèrkeI

Kerkstraat 17 le 9372 Zuienkerke
" Mèdewerkèrs: Tinè Meulebrouck, Hubèrt Bonte, Freddy Decancq'Hugo Goethèls, Geert_ceeraertr,wif iy'ua"ten",Gèorqes suvée, Luc Deprètre,,Son;À,eo"";.r,,

KàÈe Riesse.
Ièdere steller is verantu/oordelijk voor de inhoudvan zijn stuk"

" Publiciteit: Hubert Bonte, Mèetkerkestraa t 14, 8372. Zuienkerkerekeningnummer oBB / 05 3632ojó,
Foro-EN prAWEpsrRrrp ; ;r;;;il;-;;;;;;;-;il;;;;;-;;;";;--*--
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septembèr

2/9
3 /9

ao/9

Ok tober
I /10
Tlto

a /10

Do11e nacht van Zuienkerkè
Feest gepens ioneerden
Peurders\,/ed s tri jd Z1e1ebrug

Loopkoers Houtave
Dia-avond o\,er Zui enkerk e
Ploeg\^recls tri jct fGt

Fees tcoml té

Zi elebrugpeurders

Sportraad
ACW
KLJ

, GELIEVE IN DEZE MÀAND UW DIAIS
GEMEENTEHU]S ! I !
November

EN FOTO I S ÍN TE BRENGEN IN HET

Ui tsl ag foto- en diaweCstrijd l{erkgroep

SPR(]KKELS

Do_l1e nacht van Zuienkerke
Naar j aarli jkse traditie l,rop i,uí Jo.i3pï., ;' ;;';ii.ffi::i":'.::.;:::ïiï;:..3.:::::ïï:_.r^houden" Hèt Feestconitcit h-efL, gezien heL,sicJ..-run ,o.iq
,]i ií:.i3?ï"":" = He nk van no ntrooit'en lii.'rvl "Ii'ÈnJ,".r.." t
::::1:"!:ij" .1o9_ I." uit cje ingangskaèrten \,/orden rwee sratisreazen naar de Rijn._1e1oot.

Zondègnamiddèg 3 scptembcltc zuienkcrke ÉLn .lroots r.79.wordt in een tent op het dorpsplein
6o-plussers ;.;-à.;;;;';;.:e-$lcriddàs rlehou'Jen' lvaèrop alle
Jo Vervoorr, ;ii;;";;.:,ll::*.::.^:.::.i:_:i,ts-noàied worden"
Jongr', 2orgcn ,oor ,rr.,:ati- I 'ir vs o!u9s(j Kèoaretqroep "oud en
en goede 1ulm" ' oans en schetches, boordevol humor
Daarna wordt door de heer
91;y1 r."1ii" i".",'".,lili.r'il':::":i;: ï:":; :::"::^:l.i:nr..,_r-1lo vèn Groot Zui enker ke "Nret gepensioneerden betàIen BO fr" (koffietaíe] inbegrepen).
LooDcross Hór, t-.-^
Zondaq t okrobcr 7B worrtl te Houtèv.. *en twceCL loopcross in_E--richt door ctc sportridd, msr b.ooo i;"' ;;i;;;.:*"1ngàng. parkoers: Kapei 1es iraè L rloutàvL"r rrscnrlJ'/1ngsr' vrn 13h3O rot 14h tcr pIèatse"
?:_11o", i:n-g.r catesoriën is ors ,oiqii'----"geboren 6 7-66_65 en ion.:er" 64-$-à, ' - :99 ,"

Í 61_60_59 r"zoo m

D..ze càtegorjËn-5etàt,n 35 Ír" inschri j"r:;:3:rï"



geborèn 58 tot 44
ve ter ane n

4"OO0 m

3.OOO rn

Deze categorién betalen 5O fr"
P loeqenweds tri i.l:
Naar aanleidlng van het jaar van het dorp, gaat op de hoeve vènOktaaf Schouteeten te Nieuu,munster, een pioÀgenweàstrila aoor,
i ngericht door de \LJ op 8 oktober 19?8"
Aànvèng om 13h3O" "r zijn reeds een 2O-tà1 deelnemers inqeschreven"Inkon 40 f r"

DE OFFICIEUZE BEVOLINGSDICHTI.TEID VA].i DE 315 VLÀAMSE GEMEENTEN

Arro nd 1s sement Grootste D ich theii:I,/km2 Klelnste d ich thelC /km2
ANTWERPEN
MECHELEN
TURNHOUT
HÀLLE-VILVOORDE
LEUVEN
HASSELT
MAASEIK
?ONGEREN

DENDERMONDE
EEK LO
G ENT
OUDENÀARDE
SlNT.NIKLAAS
T] ELT
ROES E LAR E
KORTRIJK
IEPER
D I KSMUIDE
VEURNE
OOSTENDE
BRUGGE

Borgerhout
Wi l lebroek
fur nhou t
Drogenbos
Leuven
Genk
Neerpelt
Maasmechelen
De nd erl eeuw
DenCermonde
ZèlzaLe

Ronse
Sint-Niklaas
Oos trozèbeke
I zeqem
Kuur ne
Wervik
Kortemark
De Pànne
Oo s tende
tsruggè

'12 "',tA7
1" 338

817
2 "O23
'1" 7 39

681

410
L "170

753
953

719
788
39s

'1.o49
1" 238

119
224
4',13

1" "A96
933

Wuus tweze 1

Bornem
Olen

1BO
289
365
500

133
378

'74

Be,rer A4
Kortenaken 144
Gingelom 135
Meeuwèn-Grui trode 1O3

E3
334
212

92
136

i{or teg em -Pe tegem 124

Hers tappe
Hergel-e
1,{aasmuns ter
Sint-Laureins
Moerbeke

Ileve re n
Ruiselede
Booglede
Spiere-HeIk i j n
Heuve 1l and
Lo-Reni nge
Alveringen
De Haan
Zuienkerke

253
165
23L

94
54
71

183
46

De andere
Damme
Oos tk amp
Jabbèke

gemeenten van het
115
21_'7

176
815

arrondissement Brugge i
Beernem.
Zede l gem
Torhout
Knokke-Hei s tBl ankenberge

RESLUIT: Onze
van

gemeente heeft de kleinste bevolkingsdichtheid
het gehele vt-èmse landlt!

Bij Gilbert Provoost, Assestraat 4
kunt U ook terecht voor mazout en
vertegen!íoordiger van de ets" Córn

te Zuienkerke, tèI. 4'1- 39 92
minerale o1ién: hlj is de
" Van Loocke "



Een pleidooi voor d.i Dorpsschool ( uit,tBIJ DE
.locr F:actla

HAARDí augus tus 7B)
iiyc;kalraErt.

U/aàrom moeten we terugkerèn van de gigantische grote- schoo! nèer
d . k-Line s.hoo] l

OinCat een grote school, net ais een massaal_groot ziek.n_huis, een reusachtlg bedrijf, oorzaak is van vervreem_ding. Do klelnè dorpsscholen stellen het kj-nd centraal"
De goede klei.ne schclen viód je over3t, vlak bij huis !Het,zijn'fÍioe leefgemeenschappen met prima leerkrachten.

Lde moeten het kleinr: kjnd vanuit het gezin laten.opklimmen naarde laqerc school waar het_ niet vervreiord geraa*t en vàndaar naÀrhet secundair en hoger onderwi-js, die vooitbourven op wat dielagere school van dit kind lleef t gemeakt"

À1s de scholen te groot wcrden, vervreen:dén alè kincleren nietalleen, ze komen gewoon nië€ aàa hun trekken, Het is de school
-.:/èn.de sterkétèn, de zwakken worden eruit wcgge\^rerkt. Het wördenprestatiescholèn. Een kjn.l is niët op Ce eeriÉe ptaats op devrerefd om alsmaèr prèjtaties te leveren". 

"

Om. Ce mastodonten 1n de grote 3Eglomeraties te bereiken, moeten
oo:< zesjtrrlgen ,s rdintcrs in de._lonkerte vertrekken, en,s avondsin de duisternis thuiskomen" Moet .lat zo ? I{an het ni.et anders ?L{aarom clenken de ouders niet verder na afs ze hun kÍnderenvèrr /ic C \rnsschool vr-li I l. n .,

Vèrkrvanselen zij niet rnet èen grote achtelcosheic, een aantalbelangrijke dingen zoals: .le vèrtrour^r.la omgcving voor het kind,een zich Èhuisvoé]en tussen cle grotc mensci Cic cok de burenzijn van .je eigen ouders ?

Wij duimen voor het oltclerwi js in -^iqen |.,ridCèn" Grote scholcnlokken de kinderen met alIealei dingcn die ni=ts riet hct eigen_lijk onden^ri js te maken hebbcn"

Uit contècten mel ouders en ou(l-leerlinqcn konden wij ópmakendat-in de mcestc .lorpsscholLn degelijk ón<1efluijs gegeven L,ordtrDe leerkracht.:n staan cr nist voor eJn reeks nra.é."; zij ken_nen è1k kind persooniljk. Een InCisch spreekrvoord zegt: ,,tdie
Jan Wil leren rekenen, moel: nlet Allecrr zelf kunnert rekenen,
maar mcet ook Jiln kenncn 1".
En rrJan kennenn wi1 zeg!,rcn, henr bezi.g zien vanuit zijn wereldje,dc gemlrenschap en het c€zin waarin hi. j leeft en thuishoort.
De cnclerwijzer (es) raoet Jrn zién spelen, weten hce hij thuiswor.it aanqepèkl en hoe hij llct net zijn speeltnakkers stellenkan" Ook buiten de school"
De taak van dc Corpsonclerwijzer(es) r.rordt rne(:sta1 onderschaten is niet van de ger.akkelijkste I
VeeI ouders hebben hun vertrouwen in de dorpsschool verlorenomlville van .le cngezcnde menLatiteit rjer stà.jsscho1en,



IqEETKERKE \,íAARHEEN ?

:l.l"l. ]::: Iln h"! go.p werd meermaats rcnadrukr dàt èen dorpzlJn erqenheid moet kLlnnen bewaren" Men dcnkt dan bijvoorbeelàaan het i{eren van elementen_die verstedë1ilXing in-Ae hand werkén,zoals grote ve.kavelinoen" Terecltt ríorden éiu É.!..,qunorden in detypische 1a nd bouwgemee Àten.
Zo ook is dat met Meetkeri:e het geval. Op het gewestplan kan mende bouwgrond zoeken mèt een vt!.groctglas (1n tótaa] nog een tientaLpercèIen, over de prijs zulr-^n we mai. ,rt;g"ni"
Een dorp kan evenwel evrlueren in twee richtingen" Het kan verstede_lijken' dichter bevolkt worden, maèr ret ran oók àntvotken, evolueren
l:1:_::. gehucht._ ,. i lr.rs inz:ens kan de vraag gestàtc worden or ditrddLsLe n-LeE qevèr Is voor Meel_kerke" Ín,!942 waren er nog 5O9inwoners, in 1971 nag 4:o, 3SO inwoners in ióOó*i" q..n utopie"Want, wèàr zuIlcn de ionocsr".iu"-à"rài.;-;,;i.j'ï;",::i:":;"";,::":.1,iï,lil'ri"í;.0;:o::iï. "
er met dè vrijkomende hui_zen-?.Een trelangr.ijk ó.ai'ro.ot opgekochten ingericht ats t!íeede \.erb_r_: jv.ir" I^ néi-É."ià-àevat uorden debewoners ervàn inroners van .le-gemeent", .u";-;;ri;; dè kostprijsvèn derqeliike ;rui.en. zi:n heL TeesEa.L ri1f." i".,sÀn, die hoogstensin Meetkcrke *on.r, ,u., íoor de rest i. tÉt a..p"i"ven totaalafwezig b1i jven 

"l^Iaar gaat het met de enioe l]chorl naartoe 2Nu nog een l<leuterklas eÀ trvee laler:e l.:..rse,r, maar voor hoelangnog ?

VliI Meetke.!.ke een ctcrp b,ij::11 .,.rn.mc,et het mogelijkhèden scheppenvoor e-igeil jollqe rn€irs.in oii hier ;c_bouw",r" Daarioe í, g"an au""uraverkavetins nodiq. .-n ,:l:^ine v;rn 1 3ó Ài,;r;;;-;"i"'9root, res"nmÀtÍge pri jzen, de.t:,,Í,cic lngeptèint ."rri;-i]t'a".p3centrum, zonderevenwet het tandetijk ziihr érven t. ,ànÉ,,à"., 
*Iàí"ïoa 

" 
auun.lYeetkerke heefL recít oo h,.rorat tiia àar ';i'";rJi 

r'.-t clouJ*n v' r zi j:l dorpsàspekt, heE

sewesrplàn n, s".u,n,r.u,.ii"!l,l.r!,iïl;:.:;'i:.ï:::':;*j.Í.:,i..gèwestplan onverandeid birj-;: i: :-rn _t.9gS"

G.G"



ZUI ENKERKE

Dorpeling ben je pas
a1s je vlak wordt
po 1d erwi nd
kind
oude verhafen luis terencl
over tempe I iers
de dubbele moord
de drie Cyrie 1s
de doodskist uit de \rijtewagen
in het water van de Zielèbrug hoort plonzen
lang" " " lang geleden

je moet í/e tèn
wanneer bij lvarie-Loui Se
de vissers en j agers
komen en Eaan

cle blauwe reiger
éénpoliq
zien staren over zijn land

ter kerke sloffen nog oudjes
over de gladgesleten grafstecn 1699
de klokken tuimelen de toren uit
luidend vreugde en leecl

je v/oont hi er
maar Je bent niet van hier
indien je niet luistert- naar de hulzen
hun ruige rugge n
grijs
die huilende wi nden, weersiaan
huiverige v/ezens omarmen
samen het kerkhof omrl ngen
zo de doden midden dc levenden

de zomer is kort
nocit heet
maar vruchèbear groen
de boeren lezen het uur uit de
en meLen met óón blik
dè v,reelde van tarwe
de lraarde vàn ,t hooi
niets is hier schrai I
de koeien spannen in hun huid

1à te nd

zo nnes tand



dit dorp draagt pikdorsers
trac toren
zwijgzame nensen
met zeegri j ze ogen
en stuglc kleien stap
alG:e vloeken
doen ze dat krachtig
en op 1t qepaste moment
van de zèe kennen zc cle stormen
van Brugge d- :rtc.r.lèJ,, àrkL
cn de Bloedprocessie" 

" "

K. R. Zuienkerke 1977

T4TIONAAL rdERK VOOR KINDE R\,íELZ r JN

volgende concultaties voor zuigelingen gaan .loor in het
clemeentehuis van Zuienkerke tussen 14 en 15 uur:15 september - 20 oktober - 1? november - 15 decernber"

Corn. Van Loocke, Baron Ruzettelaan 772 Le A2OO Brugge, tel"313453 tever! vloeibare brandstoffen, mazout voor níishoucte_lijk gebruik, enz" " "Wist U ook dat U hiervoor tcrccht
agent Gilbert provoost, Assestraat
050/41-3992 

"

Een avcndje
Zuienkerke,

kunt bij .ie plaatselijke
4, te Zuienkerke, te1"

Boute, Meetkerkestraat 19 te
ur.r kinderen. Lel" 4a 41 iA

uit.. " N athaL iè
zorgt graag voor

Voor uv/ ki.nderoppàs,
Oostende s teenwe_q 6,

l,-en.lt U tot mevrou!,
te 8OO2 Mee tkerke.

Christiane Moens,

§9 ! I g ! ! 
= 

è4 ! = ? 
=E = !è 19 E !àè ! ! = =E 

U = ! 
g g I I I p 9 _E $ ! g

Het infornratieblad 'rHet pol.lerkrantje,! uitgegevcn door de*".kS:?:p. zuienkerke, met medewerking ,r.r, É.É g.ro" e., teb"s tur.verschijnt vo1gcn.l jaar opnleuw, m^ui ait keer 6 maè1"uri lntorÍtètieblàd wordt gratis in alle brievenbussenvan.de gemeente gestopt (ca" 75o cx.). pubficitair kan eengràtis bedeling erg interessant zijn. Indien U belang stettin het.plaatsen van publicireit in-h.r ;;;;;"a"iij['inro..u_tieblad, vragen wij U ten spoedigste, eí zeker ioói tftztla.e tekst -n dc !ev/enste oppcrvlakt- to bczorccn"Wij :ropen op Uw .Lnteresse"
Hoogechtend,
De !íerkgroep Zuie nkerke
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De )rqdr.i.k.. ,,rct v..rr 9 ju:i ;97, .;, :. O-C"M.r. (Opcnbrrccentrè \ioor )r ...ts. h.,r, .Ír..1r. w. r.riIr r-i.i-.i"..,\"fu.rir..roJr"rmekeer in d- op.;r)r,ht lj.: .- \...E ,,.,n Z5 .,-.,_.t iS:S op acc"o. o" (Cor,rmissic van openbar.: oncerslanà)'tI',).iíi,rr.n,..".q.
Do baÉlilvornirt (.,cr..i: O.C.iy",.,., tij te h.-v-lríj.nc,, is ...neerste bekomÍnernis sèdert dé vLrnieurring" Het is écnter nieteenvoudi.g orn bii d.r mense,) rrEi oude ingÉr;rÉi;À"ià .làn ar.r_dacjÍeheid, die zi j ov.j!. rt.. c"o.o" -rreuÉ.;;-;,;Ë 

1,1ie"., nu""de njeuríe geÈst" Hoe laak horen ," .àg-",).i ",,c'!."ài".n,,
sprckcn ?

Nochtans heeft ie.lcrèen èen abs.Jluut en o nver./reemdbaar rèchtop maàtschèpperi jke iti:nstver1."i,.,;; Ài.-;;:i,olinïro".o.nè.1n d" menseliikc !íaaridcheic, a.r;.c"ilk"ià".r:;"n:r. diensr_v-r'l ..nin j niLt er,k I cur.tief 
"_-.,. "r,.-ó..iI,.,tiàr.,ïoct ,t;n,

Als gangm:rker voo!.,je ni€a. "Ét íun e-",ó,"r,! i;;ïï.i:'r['i.ï,ii]r"::r:.i.iliní"1u.r(n bcstr-.rr,sFinimuÍr e^.,i,_1i" r. tii-..titir'u,ïrïIi ," .hoof4t ijn.n van ce vr.'t ,',ln - .usu".u"-ióij, ;;i,;;"r.rr i..v ,n het recht op een L.cst-ansn ini.nun, l."',.i i",ti.it"."
1" Dr wet is forneel en z.tt C:t .Lcdc.e bsll, ri_ zijn burger_lrJkc mLc..l! rjlri ihei., h=-ft,b-rcikt, ;rc-)!rj" iàrr<-eri;reverblijÍp1àits in Bcloii' ,.r-cÍL Ln oià 9,.""t,i.rËïi1..," o._s L.,, lnsniccel=n hecf r, n,èh-.Ln-"t.,rt -i.,.r.=".n]ili j"i.r, 

=ir_",lnspànniagcn, hetzij op ecn .rn.rere nnanjer tc verJJrvcn, rechtnCelt op eLn oeStàansminiljum.

2" Het bestèansminlmum bè,,a) 125"ooo frank voor l1,11ct iouttt5*s, vsnar 1 januari 78:
b) r"'o"ó i''.'"i. "'Ii , 

t""nY:t'ndc echtEenoten"
persoon <tie 

"nL"1 "o'll--llleenstaande 
persoon of voor een

. kinderen ài"-li.-r"XÏE':ï;l: ""t cn'ehuwcre minderjarise
c) 62"5OO frank voor elke andere pcrsoon die met één ofmeer.tere personen samenwoont, on,ror""niiiIq,,oi zr; "r^ .- i.n r,iLt btoe,v-r\,/int zj jn")e Konin^ kèn Ci voormelCè

raacl overlegd besluit. 
beclragen wljzigen bli een Minlster-

?::':9:',r.. zijn sckopperd aan hcL in4excijFer vrn ct.L=prÍjzen en je:rlijki r^/ord t er, .,"a inÀ.no-"n.''- 
Le consunp-

een. -cor .,e konins bij ca; Min-isÉe..""- ,jr"IràiJ ;.ji:ï:'r,vast,creld herwrèr.leringscoerricieri-Jf i;;:;;::,:.r
l:.1:l_9"9r"r.vàn hèt besLaansminimum wordt verminderd met het
ï:";il":.1::.1.ï §::i::l:,,i:' :' un a"t ".il Joo"-à ï'iil 

"-1.0 or :

;;:;.:;"j;i"::;":;;ii.::.ï:i:il,:: ff i3i::,:"i:::.:: 5:;:Í"_
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4. A11e bestaansmlddelen komen in aanmerking, van welke aàrdof oorspràng ook "Er wordt échter geen rekening genouden met:+ de ki nd erbi j s 1ag+ steun verleencl door cle O"C,M"W"', gj.ften van instellingen of personen die niet met betrokkenesamentvonen en jegens hem ook niet tot onderhouCspticht ge_houden zi jn"

het inkomen van onroerencie goecleren,
eigendom of in vruchtgebruik bezit"

È f ronöE treeprente n+ een bepaald bedraq vandie betrokkene in vo1Ie

::-Yeerse3rgel_!!3eE9_l!E9!9Ie!:
De betrokkene mag niet over voldoende inkomsten beschikken en
:::-":i-11::,gekrvrrm zijn.ze zich aan t" "crriii"n,-Àutri;(LU(,r persoontlit(e ÍnsD:tnnin-cn, h-tzij .joor anderé mlddelen"
:: j-T?"".,, :,:j*-?:::l_y?i zi j n óereiarróro iàt-fà,..t"t"r rr"E,LcnzrJ c1E om gezondheicsredenen of dwingende sociale redenenonmogelijk bti jkt"
Hij moet zijn rechten laten gelden op de ultkering die hij kangenietèn krachtens de Belgtsche of buitenlandse sociale wet_geving" Het o"C.M"Lí. kan óptreclen fn pfaais ',ran àà'u"r unqnuffun_d-^" Het O"C"M. "W kan van l^

sèrden op ""d.;;";;s"ï; l""ï,:;:r:ij:":"ll;.Í:3i li"lr.ï: r"..èscend-nten en ,esceitcrenten in de É.."i.-ii.ià-ràuc"r" onkinders ) "

6. Het ondèrzoek:
Het administratief onde.Eoek worCt ingesÈe1d door de socialediensten of door de sekretaris 

"." h.É ó:a.M";:-- "'
Het.soclaal onclerzoek moeL geCaan woraen Coor àen socÍaa1assistent. Het eventueel medisch onCerzoek cjebeurt door eengeneesheer. Het financieel oncerzoek *À^-r.iií'i"ioàn tot eenvraàg om inlichtinqen bii de ontvanr.. J."-"àqi"i"àiie 

",., oilde ontven(,er van ce tir.eète bo1._"li;;;.,--

l:_89I9!9!!!S_ygt_99_!C:!99!smiddelen :r loon of beroepsinkomen komt in+ voordelen in nàturàÉ bebour,,/,Ie onroerencle Eocderen: 3
k èdastrèa1 i nkomen.. onbebouwde onroerende Cce,lcrea:kadèstrààI i nkomen "r roerende goederen: aL clan ni,et4 %: 1 tot 2OO.OOO fr-
6 %: 2OO"OO1 tot 5OO.OOO fr.10 %: meer dan 5OO.OOO fr.

aanmerki ng

x het n1èt vri j ges tetd

9 x het niet vrijqesteld
belegCe roerende k api tal en:



8.eè hdlv! rr,r(j. LceKenninq en _.ritb-etalin.i
Het bestaansminimum wr,rt,tr hetzij op a

De uitvoerbearheid \,an
van ëen bercep l:ij.le

van. hct bes t?ansmi n imuÍn;

persoon steui te verlene n "Met hèt oog op de intrekkin.; of de herziening moet, Ín Ce ge_valten waèrin het bestaansrninirr.,u.i:-iooi.ti.;à;';" betrokkeneonrni.ldel 1i. jk .anci f te .tl).-,rr.', À.uÀàn'ip-;;;-;"" ;:;-l::"'.::,i::':"r:i:X:".:i."ï::;:,i:,geregetd, en ten qrinste 
", n.t -juo", 

-;"-t.';.;; 
oi'au roo._yi:: l:l ""^ L..ek(nrin- v.rvuJ , rri.í-.r"Atvorens cen beslissinrr tot toeken;in!, rveigering of hèrzleningvèr'r een besLàènsrninimLrlr a" ":T9n, r" Éàt ó"è"i,r"wl iàrpricnt lebetrokkene te hórcn. in,tien hij Élt u".io";t"-ou"iuilo**nr,.kÀn zicrr in 4É.t qevà1. leren bijsraan "i-.',ài.i.sà"i;"iorq.."Onve'rminderC .le ..rerpl ichtir..".,1fài"o.r'là";;'5:';:;"' tot onmi(ldelliike steunve;1eninE,

o.c",v"wl-""à. ;i;. ;;.;;:.;^i.it.::;::,1::t;.i"::".;::.:::"_
miniÍnum of tot lrcrzienin_ van een nesti.sing-toi'toàfennlnE,jenotjvcer,. uit5pr-rk w.ilen ;e-iror.- L.jnnen ie n".ii] , -lq.nna ontvangst vàn Ce .a.vraàg. Etke beslissi"f 

".à"fi; een be_staànsminimum worct toegeke;d, g"r.ig.;;-;; í"i"iài, r".atDlnnen lc "1ch t ,1( .-r. r_i . .:a:eë<endL zen,.-in- betckenC è 1n debetrökkene en aail .,È Mi;isre; ;i ;i";;";;;;"fi;:ï:,,o. o"c.M"w,behor.n. ...',,' v!,wvE!'l er,L
De betrokkene en cle minister tot ldiens bèvo_^gChej.d .le o"C.M.bt"behoren, of "ijn af.revè.r.ris.te, k";;;; ;i;;;;".iÀ-'i uunn no o"brtekenin.,, tc-cn ,,- b.slis;:n- .r.n ro.-ó"c]l:"r.j: be';oep instet_1en bij ale arbèiclsrechtbank van .le Lvoonplaats vàn de betrokkene"wanneer beroep wor.tt in1 estel.r coo. .:o iiÀi"-iu"""r.,it3n ur9"-
Iliilii!i:",. rret serici,r tesen hel ó:..r,r:w:";; ià.Én .,"

j..: ,t .p .rrrvrds j vr"1 cc bcLrokkene,
:.:r1j,,,..:::n:.1ve, roe5eken,,, n"i,iË^":f iI;:.;";*:; ffjl";:ï
3:Í:I:ï"-l:.1,-.vereenkcrisr_i-., :._ r,àtà-,:)i:,;.;;:;;^ï;'.;"::."":;.

.lc beslissinien wcr.lt cloor hèt instellena!'D._ri.clsrechtbank . niet geschors t.
," DL beLctin :

De betalinq lteschie.lt ir.e1rt pe5.,rèek, per veertièn Cagen ofper na 1n' j-er ..st1s:i ..,ii..., .-h:1,.-c ;,,;;;.;-i;'i:L b.r""9van , e betrot<kcnr,, ,c iet _rií1 ...r-,t" t.u"ili"""ilit"!à,, 
"." "

1q:-!c!y9y?r.:l9ri !9 9!:
In bc.ins .1 is r jecn teru.v ,r.-ri.l i1o :tiik^w.rnnccr e, n I.Lrs.or ... l-_sctr:kLirr Xiii']É 

""É, inkJmstLl,
:<:achte:.s rcchter,,,ie hi j bez.! ti;a"ÀJ ".i"-i..ià.,à"r...roo.
neÍn :eeds ecn bestr.lnsminimum lrerrl uitbetail.l, vor.le!.t heto.c.M"rr'" de coor haar bet.aa1,_te ;;..;; ;;;;;;" l";";:;;"0 van herbe.lràE waarvoor .,tie inkomÍjten, bij berekeniig -lrun"ÀËi 

uitru_
l":11:-o":::]::sr'rininum, in àanmerkins ha(rden mceren wordenriruf en (. Delrokkene er ten clien tijde reeds .lè' .1ikkin- over z-u h,bben Ích t.:^



ila. ,res r:!inslii 11lli:ulir, ( íjor .!n !,"L"r1"t . urt,jck(,=r:1, iner t.€r-
passing van rleze wet, kan op cle betrokkenc torden ..aerhaa1.l,
in.lien ,le bctrokk.ne veazuiÍnt iiestaansrni.,.t..jlen aan te .jeven
vrnarVin hij:1.t l:.3t..:r. k...r.:, .í in.,'.:va1 1./an at.!'i!ic
vergissing"
Het kan evencens krachtcns eigen recht.loor het O"C"M"W"
wrrade n verilaèld i
- hetzlj binnen í:le grenzen en oncler ile voorwaarCen bepaald

door .le Konin!, op .le on.lerhou.lsplichtigen vin (le gerech-
tiE(re bctrokl:cne, tot beloop van hitt be.lrag i\'àartLrc zij
!ehcu('len konden zijn je.lurenile de tijd .lat het bestrans-
minimum is uitEekeer',].

- hetzij cp cleqenen ilie aansprekelijk zijn voor .le velwondinE
of .le ziei<te clie .lc uitki:rinE van het bcstaansaninimum
noc.lzakelijk heoft lcÍtr3ak t "

11:-!!s1!r!e:l3sei
D,: staàt vcrlecnt ecn tcclage van 50 prccent van hlit be(lrag
van het D.:staansr,inimumr toeg.:kcn.] ovcr.rcnkomsti! r:l e bepa-
1i nlen van deze,ieL"

Wij hopcn in clit artik-i ëen nuttiq overzicht tegeven te
hebben en van.l. essèntl6le bcpalinlcn inzake het recht op
cen bes taè nsmi nimuan "

H"B"

S9!yE9=E!4y1ryg=E!= !x9!y? 19 =s!=: i 9!l
De aktie voor Ce hcer./enaamborder is beëindigd; Ce t\^reede -reeks
borcièn lrerd nu reè.is geplaatst en zct meteen c.in punt achte!
L'L "1 :cL'r oEsl ÈJ Jrl.- o"-(t"
Ilieronder drukken r\'e een Leètste lijst af met nàmen" ook zijn
cr enkclè foutjes leslcpen in.le twee vorig gepubliceerde
lijstr:n" Dcr ver5cterd€ versic vindt U hierondÈr ook bijge-
voeq(l "
de fricse bergschuur Fernand scheemaeker
,t kriekcnhof Van Eeghem Georges
't bene.lictcn colaertshof Gentil Vermeire
vecgaerde. Martin Schoutee ten
micl,lc thofhock René Storme
l,of tcr torrc Dirk Willems
cl'hooEe scheure Wilfried Drhoore
avondschij n Maurj-ts Stroo
d I oude scheure Roger Monteyne
poldergalm Àndré Hel ndryckx
dè Ínoerbeiboom Maurice Van Den Berghe
beukelvliet wi1ly De Rycker
cle cendekooi Iqarccl Dsenc
't glaviehof Marcel Demeyere H^G-

AANDÀCHT ! ! !
Vergeet Ce foto- en diawedstrijd ÍMijn Dorprr niet" Talrijke
mooie pri j zèn en àandenkens"
Werkstukken ten gemeeatehuize eind september"



9=L,l!9,Ml!!_19!].

" sedert 1 jurli 1978 heeft het oemeentcbestuur, in het kader
van het derde arbeidsclrcuit de beschikking gekregen over 2

ploegen arbei.lers" De'ene ploeg is aangesteld voor de groen-
verzorqíng en het onderhoud van de wegen en kerkhovènr de andere
ploeg voor het onderhoud en kleine he!.stellinqen van gebouwen"
De lonen en lasten van dit bijzonder Tijdelijk Kader vallen
integraal ten laste van de Staat"

' Reeds werd het kerkhof te Houtave volledig opgeschlkt: de groncl
!íerd gespit en beplant met bloernen en lugustrumhaagjes, de mooie
gesmede hekkens krègen een grondlge beurtr de toegansweEel tot
de kerk wercl herlegd in dijktegels, terwij[ de massieve eiken
deur, het kruisbeeld en het kleinsl:e hokje een verfbeurt kregen"

" Momenteel is cle l:ueede ploeg bezig aan de opschik van de pastc-
riën te NÍèuwmunster en Meetkerke en de gemeenteschool te Zuienkei:k'"

" uiist U, waarde ouders, dat uw kinderen terecht kunnen voor hun
kleuter- en lager onclerhrijs in de volgende schclen met gemengd
onderwi j s i
- zuienkerke: klèuter-en laqer ondervrijs in dè vrije schoolr en
vanaf de tweede graaC in de gemeenteschool"
- Meetkerke: kleuter-en 1àger onderwijs: volledige cyclus.
- Nieuwmunster: kleuter-en lager ondervrijsi volledige cyclus"
- Houtave: kleutèronderh,i i s "
Uw kindje kan geen betere opvoeding en onderricht bekomen dan in
de kleine dorpsschool van ter plaatse" Stuur dus uL,/ kinderen naar
een van plaatseliike scholen" U hèIpt er de 1eèfbaarheid van u!í
dorp mee in stand houden"

" De aanbesteding voor heL plaatsen van 50 grafkelders (20 te
zu.ienkerke, 10 te Houta\re, 10 te Meetkerke en 10 te NieuwrLrnster)
werd toegewezen aan cle firma Vanden Broucke uit Deerlijkr zijnde
de faagste inschrljver. De werken zullen vermoedelijk half
september worden aangevangen,

'De gemeentelijke schoolbus beclient Houtaver de wijk Vagevuur en
de wijk Vie!:weghe" Er is naschoolse opvang voorzien voor de kin-
deren die op de bus wachten.

" De werken houdende de cpschik van de dorpskom te Houtaver en
de aanteg van een parking langs de Kapellestraat werden op 7

augustrls aanbesteeci" De tcewijzinq ging naar de firma Devaére
Jozef uit Dentergèm, de laagste aanbieder.

: Muskusratten: 1n ce periode juni./ju1i 1978 hebben leden van het
gemeentepersoneel onder de leiding van het ministe!'iè van lendbcuw
intens rneegewèrkt aan de muskusrattenverclelging" Ongeveer 20"ooo
porties wortelen met vergif werden in deze 2eriode aangemaakt en
uitgedragen te Groot zuienkerker wat geleid heeft tot een aan-
zienlijke vermindering van de rattenpopulatie"
fn het najaarlordt door de diensten van het ministerie een nier'lwe
aktie gepl and "



" De R"T"T" heeft, op aandringen van het Schepencolfege, een
aanvang gemaakt met het pIaètsen van interzonale publieke
telefooncellen i.n de deelgemeenten Houtave, Meetkerke en
Nieuwmuns ter "Deze publieke telefooncellen staan len Cienste van onze mensGn
e.1 kunnen een leven redder,.
Beschadig ze dus niet 1l
Bij defekt gelieve het nummer 998 (storingen) te ven/ittigen"

' ,e jacht op patrijzen gaat open ap 'L/9/78, op hazen op 75/.j,O/7a
en op fazènten eveneens op 15/10/'78"

' En zoncler jachtverlof mact niemand meer houtCuiven te vefde
schieten vanaf l augustus 1978"

" Op 10 juI1 werd het eerste speelplein van groot Zuienkerke
ingehuldigd door cle gemeentelijke overheid. leden van het ouCer_
comité en Z"E"H. pastoor" Uit de plechtige toespraak onthouden
we volgende pèssage: ,rÀlIe spelen die in de hoogte 9èèn zijnvoorzien van een omringencle zandbak voor de veliiqh;id vèn dekinderen, terwijl de afboordingen nog eer6 extra van rubber
werden voorzien "Het Schepencollege heeft ernaar gestreefd natuurlijke materialente gebruiken, n1, gepefd Cennenhout, het splintert óe t, en hetkadert zeer goed in hct landè1ijke Zuienkerké. Er is ook eenrustbank voorzien, met tafel, voor dè ou.lers van de al]erkleinstèn,die in het qras of de zandbak r,/i11en komen spelen.
I'Jaarom dit speelptein in de deelgemeente Zuienkerke .J Meer dan
Ce andere lvoonkernen drong een ruimte voor de kinderen zich hierop, omdat de deelgemeente Zuienkerkè in zijn dorp doorkruistwordt door de drukbereden staatsbaan: cle Nieuwe steenweg.
Het spreekt vanzelf dai het Ce zorg van het gemeentebestuur vormt
ook in de andere woonkernen, waar de nocclzaali zich voordoet, speel-ruimLe voor de kinCeren te scheppen"

" Bericht van uw velclwachter:
VolgenCe gevonden voorlierpen kunnèn blj cle velci\,/achter ten
gemeentehuize, iedere voormiddag van 9 tot 12 uur worden afgehaald:
a) valhelm voor bronf i e ts
b) korte regenves t
c) twee sleutels gevonden op hèt voetpad te Houtève.

" De Rijksweg 71 Bruggè-Btankenberge, wer<t ter hoogte van deKruiskalsijde verbreedi dit orn re.ienen van veiligheid, en teneinde
een schuilhuisje voor èutobLrsreizigers te plaatsen.

'Is cle openbare verlichting dèfect, heeft U last met elektri.ci_teitsvoorzioning, dan belt U best
voor NieuwÍnunster: fNELGAS BLANXENBERGE O5O/41,3901
voor Zuienkerke, Houtave 6n Meetkerke; EBES COSTENDE 059,/5OOB35



' Làngs de Nieur{e s.èe,_ri,e.werden doo' t ";"'; ;;"' ;; i J'l. l" d = :;ic;eLruq tDt de stekvosel 
'mees: kronkeii-i" ; i":r.":'.1::;']Y' ".t'l srussen en wegen, de' '

drèinerin,;s5ujl,.n^ t, ,.,;,-.' :.:" t1:.- :tl:t net speciaà1 ontvrorpenni"t 3"".Ë,ir..-1,;'. ,- -'';;;i' ::,:"ri':r. ^ '''':r3'huwd dat deze praatsen

;..'".:; li: ":ï:::";"1:.:::, : :': ]':;,, :;;;:::;: ;.:. 
" =

EEI.J I,IODERN JPR,.í.I::;

Maàndègà\/clrd, e_Í ,)ar Zrustig- de nicht aí :" ,,.]i,,.; :t^'' 
slaapt" De Nieuwe steen!íèg rigtP1 " kcrnt. :ri:r... - -j.

"pg.nrnp, i". 
' ,:. I ., ,, , '' '.. ' -' '. l:^'l': v':r" vaaldè haas dc srraàt:'ustiq ve.,tcr. . : : : .. ,'.,,:1,:l n, en huppelt danhaorc:lsq d 'o:- '..-.: - -. - ccn zrrartc tunnel

H,- t is -llc:..:.,..
:;:::,1; i: 5::.,.'. ' l " -.i ;:,iiJ':i:: ::'"íi:n:;;"::"'n"
:uikL eL1{ s r..c: r._-j ; .,.:, :." | : c-r vc - ./erkennen. Hiervrocïs" Die F.. ,-.r..,-.:;l'-.ll:'''^.irsen cn nrèr qrote vroèn_v"id, zi jn rtr. u,. .-. uL. -. . 

) zt'trt, r' Àr "1n Vènuit het

;::1.ïi;:t 
h"j atlcs op!/i.i1cènd; ;irn warn.-- pers trilr van ver-

opeens z,r r hij een qrfctlÍcht kort atc.i..t ,.n,1 ,'.. :J]t,,,le,L.:.s-v-.bi jnd-nc mooi" Hetdoor het hcire lchÍin- I ' '' : '-r 'l 1Jif :':.ttu'r. gehypnotiseerd

;;:.X:::."0. rly_:nt,trk v.,.:1i \ii e3n felte k1ar, èr1es wordr

Maandàqè\,onC
de Nierlvre .i. ,..,..- .. r,,..;]', - ...,.I: -',. -t' uur een haas door
.Blankenbcrgs.. .i ,.....,' t ' _n .j. richtlng van de

ïi: .ti:'"i:j,i ,ll)-i ,. 
ar-.-',, 

1.-",:1. .. Jercjkr rocn ."n ",toBlijkSoàr r,"u a^ j. . -,,-',1 : r ) '.' : jc11-r':f .
HÍj mÀakte ;;.h;.;;*:::'.'l', ':..no:: in dc sèten sekrvsen.
iï,3i;,11n:1,'::::" i,-,-i,.' 

-,;;.1'.;1"-;ll'":i"i::,::a: "'cc.hads nict i,.: ,.'''' I w _,- , -,: '-r.-r9 terug matrr kon
;:j.;::'"t"1:l-;:n r'' ' I -i: :Lj' :.: rc.. L .,lrs hcc het

s.B"



iPCilT + SpORT + SPCRT .+ SpOiiT + SPOR" + SPORT + SpOiiT + SpOn,I, + Si)Oi11

Op zonclèg 25 juni hrd de tre.litionelc Houtlandse K..stetentochtt MocrL-Gis Lc 1 i.t ..r-s.
Zeventien cleelnemers Lrit GrooÈ-Zuienkerke wandelclen doorprcchtige krstcelp.trken en q,urigr ,,ei.ten. Ol dc hofste.ten wer.lenoude amfi-tchten i_ritgcoefend,; jè kon cr ook ee; verfrissend glrskernemelk drinkcn of èen echte boerenboterhrm eten.Bij clc uitreiking .ter trofeeón cntv.ing lvilfrie.t èo.tn"f", ,oo._zitter vnn .lè Sportri:a.lr cen wimDèf oí .ran goga.rro_.,to teg"i "

JUDO

ZUï i,\KERXE : 7,rÀtiDELDORp

In dc qemecntèschool te HoUTAVE worcit, on(ler (leskun(liqe leidinqyln.Mrr!in Baeten, ju.,ctes Eegeven" Dit elkc donCer.lag vèn20 LaL 22 uur" Kom lerust eens kijken l

GROOT VOET l-JÀ LTOR NOO ï

Op hei nieu!íe voetbilterrein te l.1eetkerk.,
acn groot voetbaltcrnooi inqericht" VjoruiL sn, 1 rs v't, '^ vi.r 'ócl i(n-enr_.n zrrl

l(and i(litèri kunneh hu'n'
l.Jieulve steenwcg 84 te
Sfrortrntil,

TAFELTENNTS

nr rri opgeven' bij k,i
Zuienkcrk.r, of bij

worclt in het ne j air
ploegcn, s ame nges te 1d
lcn het tegen elka.lr

1f aiË:C Goethal s;
andere 1e.lcn v.1D Ce

Elke clinsCag van 19 tot 21 uur kun
gcmeenteschooi van l.teetkerke 

"In hel- nnj.rr zn1 ,:le SpörLrlaC eeninlichtíncur.v1l J r.

je ping-pong spelen in de

tarnooi inrichten" N adeae

TI{EEDE LOOPCROSS.VOOR JONG Ei,I OUD TE HCUTAVE

Op t cktober organiseerl, cte Sf-irtraacr voor cie tweede rnaal eenlocpcross vocr jong en oud, rnannen en vrou!{en"
-Ic.le!'een 

.rie-nieL aangeslcÈen is bij aen iLtleii.:kc1un kan mee_.loen" Ila.argelang Cc 1c_-f ti,jd wor.tcn dc.jeclnemers iÀq.Jà.ll---in^vcrschillende kiteloriën" De afstanden!,.riÈ.cn-tussen
8OO cn 4 "OLO rnerÈr-
iÉ inschrijvilq ..lcr]rt. ter- pl t.ttse in 4c K:rp. I lesLra..:t, vrnI3"3O toL 14"Oó uur" De omtoop is qetegen 

"ir-À"."*.fa""Er zijn vele prechtige priizen vcorzieni
l,li c zich wil oeíenen kan terecht elke (iinsdagavoncl_om 19 uurean cle qeneí!nteschcof van Meetkèrke, cn elke iaterclagvocr_mi.lcag oft 9.uur.op het speclplein van Zuienkerke._' _
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De agenten van het Gemeentekrediet
zijn goede raadgevers

Ot{S VOLLEDIG DIENSTENPAKKET
ORANJE REKENING
(bankrekening)
DEPOSITOBOEKJES
DEPOII,IATIC
(maandelijks automatisch sparen)
KASBONS
GROEIBONS,,FORIT,,IULE PLUS"
KAPITALISATIEBONS
TERT.4IJNREKENINGEN

PERSOONLIJKE LENINGEN
FINANCIERINGEN
HYPOTHECAIRE KREDIETEN

WOONKREDIET
LENINGEN OP EFFECTEN

UITBETALING COUPONS
BEURSVERFiICHTINGEN

EFFECTENDOSSIER

INTEKENING OP LENINGEN
VREEMDE VALUTA EN
REISCHEQUES
EUAOP ASSISTANCE
UITBETALING POSTASSIGNATIES
KLUIZEN

VooÍ al uw spaar- en Eeldverrlch'

tingen,

raaclpleeg uw agent van het

GEMEENTEKREDIEÍ.

Hll verleent U een per3oonliike

service, vlak in uw buurt

Hli zal lJ ook inlichlen over hèt

volledlg dleElenpakkei dat het

GEMEENTEKREDIET

U aanbiedt (zie hieronder).

Loop eons langs.

Zuienkerke-Meetkerke

Houlave

NieuwmunsleÍ

Gemeentekrediet
Raadpleeg onze agenten

Mw E. Tilleman-Stroo
Nieuwè Steënweg 58 - 8372 ZUIENKERKE
Tel. (050) 41 1390 - 4í2805

Mw Van Loocke-Hoste
Diikweg 6 - 8223 SïALHILLE-JABAEKE
Tel. (050) 81 í0 76

Dhr Hennon Joseph
Coppieterslaan 15 - 8410 WENDUINE-DE HAAN
Tel. (050) 41 13 42

Sparen bii het Gemeentekrediet zeker en vast



Koeltechniek

A. Wybo- Linskens
OFFICIEEL PACKO. FULLWOOD SERVICE

* FRtGO',S

* DIEPVRIES

* ALGEMENE ELECTRICITEIT

* SANITAIR

* EIGEN HERSTELDIENST

Nieuwe Steenweg 91

8372 Zuienkerke
Telefoon (050) 413301

Gheleyns-
Haeghebaert

Weststraat 67
8370 Blankenberge

Voor uw bloemen
en kransen
in volle vertrouwen

Lid van Fleurop

KOOP UW KOLEN en MAZOIJT B.P.

GRANEN . VEEVOEDERS . MESTSTOFFEN

BIJ

Van de Ryse Prudent

Nieuwe Steenweg 38 - 8370 ZUIENKERKE
Të1. (050) 41 35 88



Dancing

, KAREKIET'
Meetkerke

Zaal voot huweliiken
en feesten

Zaal en muziek gratis

(o5o) 3í 83 55

DAMES... wllt U uw man nog m€eÍ behagen

Coiffuzn:4nnie
ZORGT VOOR EEN SIERLIJK KAPSEL

Nieuwe Sleenweg 38

8372 ZUIENKEBKE Tel. (050) 4í 35 88

PARFUMERIE . GESCHENKARTIKELEN

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

Baron Ruzelielaan 172

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

Petroleum Produkten
VRMG ONZE GASOLIE ,, LAAG ZWAVEL'

ZUIVER EN ZUINIG

Roland
Vanbel leghem - Demeu lemeester

Alle verzekeringen en Hypotheken

P.S.
Spaarkas en Leningen

CODEP
Weimanstraat 8, 8,372 Zuienkerke Te!. : 31 98 75

Bank Nr. 380-0034865-16

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



Sparen en Lenen

bij

WESTVLAAMSE
HYPOTHEEKKAS

agentschap :

Storme-Demeu lemeester

Kapellestraal 12

8224 Zuienkerke (Houlave)

Tel. (050) 31 58 53

Uw

Mw

Fonteyne Gerard
Erkend verdeler B.P.

oa,-a 
"ar"oaarr""oouÀOLIËN EN VETTEN

MAZOUTTANKS

Julius en Maurils
Sabbeslraal t1

8000 Brugge

Tel. (050) 33 60 46

OOK TE BESTELLEN BIJ:

Van de Ryse Prudent
Nleuwe Steenweg 38
8372 ZulenkeÍke

Tank
AVIA benzine
AAN VOORDELIGE PRIJZEN

EN KORTINGZEGELS

GRATIS WEGENKAART I\,4ET

KORTINGZEGELS

Voor alle landbouw-
en graaÍwerken

WENDT U TOT DÉ

P.V.B.A.
VAN BES!EN
EN ZONEN

Oostende Steenweg 82
8224 Zuienkerke-H o utave
Tel. (050)31 6333

J.P. POLLET-VERLINDEN

Blankenbergsesteenweg 98

8000 Erugge

Koop hieÍ ook
uw vèrse groenlen
en Íruil



Jos. De Merrisse
Dorp 69 8OO2 MEETKERKE

Tel. (O5O)313O38

Wij verstrekken U graag inlichtingen

over alle verzekeringen ! !

Kent U onze speciale voorwaarden voor

brandverzekeringen en herverzekerin gen ? ?

Mísschien hebt U wat spaargeld over?

Wij zijn ook agent van

IPPA SPAARKAS

en kunnen U echt aan GOEDKOPE LENINGEN helpen!!

STEEDS TOT UW DIENST!!



Tot uw dl.Bt :

-MwM.

-MwW.

UW SPAAR
De specialist voor uw

KAS
geldzaken

* VEILIGE SPAARVORMEN MET DE HOOGSÍE INTRESTEN

* SOEPELE KREDIEÍFORI\,4ULES I\.,IET DE VLUGSTE AFHANDELING

* GIBODIENST EN EUBOCHEQUES

Beyne-Fournier
Nieuwe Stecnweg 35, Zuienkerke - Tel.41 31 50

Bode-Maes
Kapelleslraal 30, Houtaye - Tel. 31 63 39

Emiel Van Renterghem
en Zoon

Nieuwe Steenweg 70, 8370 Zuienkerke

Tel. (0s0) 41 17 19

_ RIJWIELEN EN TOEBEHOORTEN

- ALLE LOOD. EN zINKWERKEN

- SANIÍAIR. EN KEUKENINSTALLATIES

_ VERDELER VAN SHELLGAS IN FLESSEN

- GASTAT{KS - VERWARMING Íi,lET GAS

- ELEKTRISCHE INSTALLATIES

_ HUISHOUDTOESTELLEN

Alle bouwwerken

ook karweien

Eén adres:

Gustaaf
Demeulemeester

Westernieuwweg 16

8224 Zuienkerke (Houtave)



:
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ROGER RABAEY
P.V.B,A. RORA - Tel. (O5O) 41 18 80
Blankenbergsesteenweg 65 8372 Zuienkerke

Fabrikant vàn houten
I

en metalen speelgoed\.':,

JOKARY

VISNETTEN

WINDSCHERMEN

]iIETAÀL EN PLASTIEK §CHOPPEN

TOPPEN

RONDE EN VIERKANTE HAIIÉFS

PMRDJESSPELEN

PIEÍJES BAKKEN

PIKKETTEN

OPWINDERS GEWOON EN PLAT

Aan toonders van deze publiciteit

wordt gedurende het zomerseizoen

van 15 juni tot 15 seplember

een speciale korting van 100/0 loegestaan

in ons bijhuis gelegen

Zeodijk 89-90 te Blankenberge

N.B. Zijn uitgeslolen van de 100À korting volgende

artikèlen:

SlgEÍellen windschemen

PooEegels Zonnebrand olle en crème

PoadírsÍten Matchbor auto on toèbèhoÍen
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vAl{ HEYSTE g

Nieuwpoortsteenweg 591 §
84OO OOSTENDE

Tel. O59/7O.30.97

Druk J. Vogels, Blankenberg€.

:É3
.E-
"É'


