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fiINHKOROUP $fiMI]TNNRï
TUÏNB{}U'W IN UUIN-VIAANDERAN
ren, augurken en de jongste t rve hier nog de namen van de
jarep gok vanr witloot prrei en lveiantwoordlelijkeu ' bii ae

aardbeien? Daarenbrcven genieten de toekomstige tuinboÉwers
van een on:betaalbaar voordeel,
nl; êen kant en klare afzetorganisatig de__tuinbouwveilirlg Tu-

lwerkgroep
I

Zuia-Vlaaáaeren-

waarían iret secretariáát-àóvói:

I tigd is te Kruishouterrq óeinze
I stwe. 131a. tel. 091,$.9e.4S. naid

van beheer: voorzitter Georgói
Kruishoutem die er |I Schepens, ondervoorzltters C-hr.
met
samen
de andere aÍzetmo- lCtaus en fEAE-êëi6táÉEge.lijkheden \r,o-or zorgt,'dat de |!EË8!6F- Baótens 'en puUiiè:

vek te

telers hun produkten aan schap- | relationman Fernand Cla'us. Beaan,_ de man I stuu,rsleden zijn: IValter Rijckekunnen - brengen. _ Vrcor een | losch J., Dhuygelaere, L. Vangebied _cla1 nog niet als tuin- | derhaegen, A.- fu Bodk, O. De
bouwgebief, mag aanzien wrr- I Waele,- M. Van Thuvire. H,
den, wordt nu reeds op d,e lLecut,'Zijn ais adviseuï Ui; tret
yeiling een aanvoer van 36.000 | bestuur van de werklroep
kg,.
35,000 kg. aardbeien, I gegroepeerd :
Rijkslandbouwl
-witlooÍ,
310.000
kg. vroege aardappelen, I kundie ingenieurs-De Beurme.
442.000 kg. augurken en 500.000 | de h. E.oel-ants en de h. pattou.
kg. - champignons genoteerd, I Leden van he1 dagelijks bestuur
zonder te spreken van prei, I zÍjn: G. Schepeni, F. en Ch.

pelijke plijzen

wortelen, ajuin schorseneeC e.a. I Ci,aus en Jacqdes Éaetens.
De veiling bereikte in 19?4 aI I
D.K.

een omzet vàn meer dan 50 I
milioen. Dit alles is een dui<ie- i
lijk
dat m in deze streek I
Verantwoordelijken van de Iuinbouwwerkgroep Zuiil.Vlaan. vanbewijs
Zuid-Vlaanderen iets aan
we.lke
belangrijke
een
vergaitrering
groeien
hieklen
in
he1
is en dat het belang
{ere^n?opas
Kr:uishoutem in, het teken van de ontplooiing: Ían de tuin. van de tuinbouw er sterk
I
I

bouw

in

deze

streek.

(D.K.)

l

toeneemt.

Onze krant publiceert iedere
een donderdag en zaterdag de prij-

KR.UISfiOUTEM.
íuinbouwsector en drat er
- IrÍr het
kailer van heÍ actieplan
tot gevoelige uitbreiding van alle
oníplooiing van rle tuinbouw in tuinbouwteelten tê not€ren valt.
het Zuialvlaamse lanrl, weril in Om allerlei íedenen is te
de lokalen der Tuinboum'ei- verwachten dat de tuinbouw

zen van de verveilde gncenten
en fruit en brcngt tevens een

wekelijks overzichl van

de

mar-ktevolutie in de gewestel,ijke
ling Tuvek te Kruishoutem, een meer en meer het karakter zal bladzijden.
algemene statutaire en belang- krijgen van industriële planten

rijke sturlievergailering gehou.ilen iloor de onlangs in lhet
leven geroepen ,,Tuinbguwrverkgroep Zuid-Vlaanderen".
Na een welkomwoord. van
.voorzitter Roelants aan de
talrijke belangstellende aanwezigen. rverd door bestuurslid

.

.

STEUN

teelt.

De plaats die BeLg,ië bekleedt
in de internationale tuinbouw-

wereld,

is íe

danken aan

Ds initiatielnemers van

de

werkgroep waresr d,estijds dan
de ook van oordeel dat iets rrloest

prrrduktie van kwaliteitsmateri-

onder"nomen
om het
aai. Om het inkomen r.rit de steeds groeiendrvorden
aantal
in
tuinbouwonderneming gelijke de streek ''€ helpentelers
en te
tred" te doen houd,en met de begetreiden. Ook het gemeenteJozeÍ Dhuygelaere een plssend algemene inkomensontwikke- bestuur van Kruishoutem en
gegeven van de.statu- iing, moet het bedrijf doelmatig
andere gemeenten heeft
'cverz'icht
" ,1en doelstellingen van deze geleid en voortdufend aange- vanbelangstelling
betuigd voor
Zijn
jonge
pasl
vereniging.
Inderword,en
aan d€ zich steeds de tuinbouw vrcorál Ín het kader
_/
*aàd, in de loop van 1975 werd wijzigelde omstandighed,en. ln van de reconversie. Verscheidede tuinbouwvereniging .,Tuin- de streek van Zuid-Vlaanderen
gerneenten hebben ondsr de
'bouwwerkgroep Zuid-Vlaan'de- kent men een z€er landelijke ne
voum va'tr geldelijke
renl'bcven de doopvont gehou- omgêving, waar vooral kleine hun steun verleend subsidies
aan de
den. Bedoeide organisatie kwam landbouwbedrijven aangetnof- werkgroep. Een studiegroep die

tot stand onder impuls .en dank fen worden die in het kader van daadwerkelijke steun - verileent
zij cle bezielende leiding van de dê E.E.G. tot verdwijnen zoudelr onder de vorrn van vormingsh. Roelants, Rijkstuinbouwinge- zijn opgeschrwen. IIet zou eursussen. tal van studiedagen
nieur van Oost-Vlaanderen- Het spijtig zijn indien het agrarisch en studi,ereizen. denronstlaties
is geen beroepsvereniging, maaï karakter van dele streek hier- en het ter beschikking stellen.
een studievefeniging waarin door verloren zou gaan. De van een d,emonstratiebedrijf,
concurrentie uitgesloten is, Le- bed,rij,fsstrrctusr, de bevolking gelegen in de Meiligernstraat ie
den van aile benoepsorganisaties en zeher de grond laten hiei Olsene Bij dit laatste zou 't er
zijn trou$/€ns opg€nomen in gemakkelijk toe over te schake- vooral
om gaan de mogelijkhedeze groep. Het enige streefdoei len naar de tuinbouw en dit op den van verschillende teelten,
van de werkgrrcep ligt in het eên econom,isch verantwo,orde ras_sen,. _ _ _ teeltmogelijkheden,
bereiken van neer voordelen manier.
hu)pmiddelen ter plaatse tó

voor de tuinbouwers en de
VETLÍNG
demonstreren. Zr wérden door
groententeelt in de streek van
trs de streek van Kruishuutem het Ministerie van Landbouw
en rond Kruishoutem te stimu- niet reeds bekend voor zijn d'e offlq!ële gro'ontenrassenproeleren, teneinde vele kleine vroege aardappelen? Kennen v€n 1976'toegewezen àan voortrandbouwbedrijven rendabel te wij niel de uitbreiding van de noemd proefbedrijf.
rnaken.
teelt van wortelen schorseneVolled,i gheidshalve vermelden
NOOI}ZAAK

Het is een feit

d,at

het aantal

land,bouwbedrijven ieder jaar
sterk afneemt en het is vooral
d,e bedrijfsgroe,p van 1 tot 7 ha
die aan belang inboet. Het is
dan ook deze gnoep welke het
sterkst in de streek rond Kruis-

houtem'is

Anderzijd,s

vertegenwoordigd.
moet aangestipt

worderl dat een. sterke evolutie
*iro,a*
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