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ureaten eerste

tuln,houwgtrsus gevÍerd
KR,UISHOUTEM. 

- Zopas had
in het gemeentehrlis de uitlei-
king piaats van de getuigschril-
ten aan de ]auleaten van de
eerste Thinboll.wcr-rrsus A. inge-
richt door de Tuinbouwwelk-
gloep Zuid-Vlaandet'en. met de
nrccÍewerking tan he1 Min. van
Landbouq'en onder impuis van
de h. Roelants A., Rijkstuin-
bouwingenieur' r O.-Vl.) Op
deze plechtigheid waren diveïse
pr:ominenten aanrvezig.

Het was burgemeester Ver-
gaerf die de laureaten, lesge-
vers en vooraanstaanden veï-
rvelkomde in een korte toe-
spraak. Hij beklemtoonde het
doel van de cursus die voor de
stleek van Kruishoutem. met
haar kleine landbourvbedrljven.
een mogelijke uitkomst bete-
kent in de overschakeling naar
tuinbouu'. Hij richtte ook een
4ankwoord toi de h. Rijcke-
bosch, beheerder van de Tuin-
bouq.'veiling, door wiens afzet-
organisme de overschakeling
naar: tuinbouw nog inteïessan-
ter w-ordt,

Nadien deed de h. Schepens.
voorzitter van de organiserende
werkgroe,p, een óproep tot de
gemeentebesturen van Zuid-
Vlaanderen om steun. De h.
Roelants gaf een overzicl:t van

I de t'erking van de Tninbouw-Lrvelkgroep. De h. Dupont, sena-
I tor'. u:ees el op, dat hij en zijn
I collega's alles in het vierk zJl^
1en stellen opdat de Tuinbourv-
werkgroep erkend zort worden.
HÍj zal zich persoonlijk tot de
minister van Landbourv richten
om financiële.steun: dit laatste
rverd op applaus onthaald. Na-
dien deed secretaris J. Baetens
vooriezing van de sursusresul-
taten-
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Iïet grore onderscheiding:

Cffis-rm-i'; Klrj'is-fi?'tltEltFDè
@sc.,qlsenj ; Colman ï).. Aázegem :
Van De Puite M.. Kruishoutem.

IVIet onderscheiding : Van
Thuyne 1V1., Zulre ; Oe Witae-
Ira.n NL. Wortegem-petegem :
Bekaer-t M., Deer:lijk : BeÉaeut
Maurice. Deei']iik.

Met voldoening: Van DeVijver K., Scheldervíndeke : Dà
Meyer D., \\-anneaem-Lede i ni-
viele F.. Ichtegem.
_Met_rrruchï: Van De Vijver
D., Scheldewindeke I De Wi"lde-
man Malk. Woïtegem-petegem.

De ]:lechtigheid - rverd bëslo-
ten met een receptie, aangebo-
den . door het gemeentebeÀiuur.

Getuigschriften
'uitgereikt te
Kruishbutem

Tijdens een oritvangst en in
aanwezigheid van verschillende
personaliteiten werden in her,
Kruishoutemse gemeentehuis
aan volgende kursisten Tuin_
bouwwerkgroep Zuid-Vlaande_
ren eerste reeks hun behaald
getuigschrilt overhandigd.
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sene). D. Colman (Anzegem), l!Í.I'qndeyutte IKruishoutem), M.
Van Thuyne iZulte), M. De Witde_
man (Wortegem-petegem), zus-ter en broeder Bekaert (Deer_
li ik). K. Vandevijver (scheldewi n_

$e\ei O De Meyer Wannegem_
Ledel. F Rir.jere fichtegeml,birk
Vandei'ijrer {scheldéwindeke),
Marc De Wildeman (Wortegem_
Petegem). {Vdw)
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