Eerste getuigschriften bd

Tuinbouwwerkgroep
Zuid - Vlaanderen
In de Kruishoutemse
raadszaal vond de uitrei_
king. plaats van de getuig_
schriften aan de cursisten
van een eerste cursus in_
gericht door de in 19?5 op_

provincieraadslid Jan Herreman en André Roelandts,
afgevaardigde van het Ministerie van Landbouw verwelkomen.

llij

was verheugd
Kruishoutem zowat een

dat
centrum aan het worden is

gerichte Tuinbouwwerkgroep Zuid-Vlaanderèn.

inzake tuinbouwteelt.

Burgemeester Vergaert kon
senator Dupont, vof ksverte_
genwoordiger Verioken,

Voorzitter Schepens dankte
in zijn toespraak dhr. Rijkbosch, Direkteur van de

tuinbouwveiling, voor de afzetmogelijkheden via deze
veiling voor de voortgebrachte produkten.

geleiden

De afgevaardigde van

bouw naar tuinbouw. De

het
.Landbouw,
dhr. Roelandts wees in zi.in
toespraak op het feit dat de

Ministerie van

tuinbouwteelt in de streek
iets
groots op een ogenblik dat

kan uitgroeien tot

talrijke

landbouwbedrijven

niet rendabel meer zijn in
de streek. De landbouwers

die overschakelen van landbouw naar tuinbouw hebben
jaar in, jaar uit werk, aldus

spreker. De taak van

bij het bedrijf en
de reconversie van land_

vruchten hiervan kunnen we
vandaag reeds zien; de ge_
tuigschriften .voor áe cu-.sisten, aldus spreker.
Vervolgens werd door secretaris Baetens overge-

tot de bekendmaking
van de uitslag van de eerste

gaan

cuisus en werden de getuigschriften uigedeeld.
Deze eer viel te beurt aan :

c@

,

houtem, Jan De Ruyck uit
' Deinze, Georges SchePens
uit Olsene, Dirk Colman uit
,

Anzegern en Michel Van de
Putte uit Kruishoutem. Deze vijf cursisten behaalden
allen een grote onderscheiding. Onderscheiding was er
voor Michel Van Thuyneuit
Zulte, Marcel De Wildeman uit Wortegem - Petegem, Myriam en Maurice
Bekaert uit Deerlijk. Bekwamen voldoening : Kemiel Vandevijver uitScheldewindeke, Dirk De MeYer

uit Wannegem-Lede en Firmin Rivière uit lchtegem,

den gègeven

Scheldewindeke en Mark De Wilde-

kunde, plantenbescherming,

uit

man uit lilortegem - Petegem.

lste cursus hadplaats
in de lokalen van de PVBA
fuinbouwveiling te Kruishoutem telkens op zater-

dagvoormiddag. De cursus
begon op zaterdag 11 okto-

ber 1975 en eindigde

op za-

terdag 20 maart 1976. In

totaal betekende dit 106 lesuren. Volgende v.akkenwer=

Tg" informatie_ : fn aansluiting
-?it de gegeve-n lessen
( gezondei
ecen- met kruiden > kunnei

we u
dat al de in de tes behán_
delde. kruiden (salie, venkel,
ventet, rozeiozé_
marijn, enz. enz.) kiinnen békomen
worclen bi j Claus. FTerlckensrtriocHedekensdriesstraat 11

plantkunde,
bodem-

erfelijkheidsleer,

bemestingsleer, tuinbouweconomie, bedrijfsadminis-

tratie

Deze

K.V.L.V.

melde
1rgr.deq

:

Met vrueht slaagden Dirk
Vandevijver

en techniek, algeme-

ne en bijzondere bloementeelt, aardbeiteelt en witloofteelt. Er waren 16deelnemende cursisten waarvan
er 14 slaagden in de exa-

mens. In de toekomst zullen nog dergelijke cursussen ingericht worden omde
beoefening van de tuinbouw-

teelt in Zuid-Vlaanderen te
stimuleren.
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