
Bijv. aan HET WEKELIJKS NIEUWS van 25 apri l 1969 

VEURNES ZWEMBAD WORDT EEN Nieuwkapelle 
TOERISTISCHE ATTRAKTIE 
WORDT EINDE 1971 OPENGESTELD? 

Een toto van de n'akette van dit indrukwekkend stedclijk zwembad. 

Ret zwembad te Veurne is het 
onderwerp van heel wat bespre
kingen en kritiek doch waarover 
het juist gaat werd maandag jl. 
op een perskonferentie toegelicht 
in aanwezigheid van het sche
penkollege en architekt Jan De
clerc/'-

VOOROORLOGS 
Naar het schijnt werd voor de 

Iaatste wereldoorlog reeds druk 
onderhandeld over een zwembad 
en sinds 20 jaar maakte dit het 
onderwerp uit van heel wat kies
beloften. Feit is echter dat in 
maart 1964 een principiele belof
te van minister Custers aan 
Veurne werd toegezegd voor de 
betoelaging van 60 '/o op 7 mil
joen fr. Dit zou toelaten een bad 
van 16 meter te plaatsen en een 
belangrijke financiele last voor 
de stad meebrengen. 

Na steeds betere beloften 
kwam uiteinde!ijk op 18 mei '67 
minister Hulpiau met een toe
lage van 60 °/o op een bedrag van 
20.330.000 fr. en dit was meteen 
de definitieve start. Het regio
naal karakter van Veurne bracht 
mee dat een bad van 25 meter 
mocht aangelegd zodat slechts de 
inplanting nog te betwisten was. 
En er werd geredetwist want 
eens de erven Deneclcere geko
zen, kwam iedereen met andere 
gronden, uiteraard goedkoper, 
aandraven maar het schepenkol
lege hield voet bij stek en be
kwam voor de aankoop van de 
grand nog een buitengewone 
staatstoelage van 60 °/o zodat aile 
oppositie opgeheven werd. 

INRICHTING 

De ligging tussen de St.-De
nijsplaats en de Peter Benoit
laan biedt met een zuidelijke 
orientatie een maximum bezon
ning. Het gebouw bestaat uit 
twee verdiepingen en het bad 
werd op de tweede verdieping 
aangebracht doch beslaat, gezien 
de diepte tot 3,30 m., ook de be
nedenverdieping. Het bad heeft 
afmetingen van 25 m. x 12,50 m. 

en drie ingangen zijn voorzien, 
nl. voor bezoekers, voor school
gaanclen en groepen naar vier 
gemeenschappelijke kleedkamers 
en voor individuele zwemmers 
naar doorgangskabines. 

Afzonder!ijke doorgangskabi
nes voor dames en heren zijn 
voorzien waarna een gemeen
schappelijke kleedkamer. Via 
doorgangs-stortbaden met auto
matische elektronische bediening 
volgt nog een ontsmettingsvoet
bad alvorens men de grate hal 
met zwembad bereikt. In die 
grote hal bevinden zich alle no
dige lokalen voor materiaal, 
voorzien benevens ruimten voor 
het personeel, een milkbar voor 
toeschouwers, en kantoren. 

De kelderverdieping !ijkt een 
echte machinekamer waar alle 
toestellen voor zuivering en ver
warming van water en voor de 
werking van het zwembad en de 
beweegbare bodem zijn voorzien. 

BEWEEGBARE BODEM 

De beweegbare bodem, die 
over tweederden van het bassin 
geplaatst zal worden, zal toela
ten het waterniveau aan te pas
sen aan de ouderdom en de 
zwemkennis van de baders. Hij 
kan in helling geplaatst worden 
alsook volledig horizontaal op 
elke hoogte van nul tot 3,30 me
ter. Hierdoor bespaart men de 
bouw van een instruktiebad wat 
eveneens een investering bete
kent. 

EINDE 1971 KLAAR 

De eerste zwemmers zullen 
einde 1971 van deze kostbare in
vestering kunnen genieten. Men 
is nu reeds zover dat de plannen 
voor ruwbouw, sanitair en elek
triciteit klaar zijn en dat deze 
voor beweep,bare b0dem en wa
terzuivering reeds goedgekeurd 
zijn, op hct ministerie berusten 
en kortelings in aanbesteding 
zullen gegeven worden. De vol
tooiingswerken en de verwar
ming zijn nog ter studie. De to
tale raming voor de bouw be-

draagt 20.053.797 fr. zonder de 
voltooiingswerken die nog een 
twee miljoen zouden bedragen. 
Ruwbouw : 11.321.271 fr. ; elek
triciteit : 1.282.175 fr. ; sanitair : 
759.151 fr. ; beweegbare bodem : 
2.421.900 fr. ; verwarming : 2 milj. 
739.200 fr. ; waterzuivering : 
1.530.100 fr. Dit voor 60 °/o door 
de staat betoelaagd op 20.330.000 
fr., hetzij 12.198.000 fr. Van de 
provincie bekomt men 30 °/o van 
de kostprijs met een maximum 
van 8 miljoen fr. Op de grond
aankoop is er ten slotte nag een 
staatstoelage van 60 °/o op 4 milj. 
100.000 fr. 

UITBATING 

Ret uitbaten van zwembaden 
is een zware clobber, want indien 
de openingsuren zoals voorzien 
van 7 tot 23 uur zullen vastge
legd worden, dienen twee ploe
gen personeel ingezet. Buiten 
een direkteur zouden er drie per
sonen noodzakelijk zijn, een red
der, een voor de vestiaire en een 
voor de kas. Zo zou men tot zes 
personen komen en een direk
teur. De prijzen voor het baden 
zijn nog niet bepaald doch zou
den schommelen tussen 10 en 20 
fr. per uur met kortingen op de 
al::lonnementen. 150 personen zou
den gelijktijdig kunnen zwem
men zodat het niet moeilijk is 
om even een berekening te rna
ken, wat de maximum inkomsten 
van een zwembad zijn. In ande
're steden moet de stad zowat 
een 200.000 fr. toeleggen om de 
begroting van de baden in even
wicht te brengen, want buiten de 
personeelskosten zij n ook het on
derhoud en een part-time tweede 
redder nodig. 

In elk geval zal het zwembad 
voor Veurne een toeristische 
troef 7ijn die tijdens de zomer
maandcn zeker vee] belangstel
ling zal kennen. Nochtans zouclen 
de badplaatsen ook zwembaden 
oprichten, doch de beperkingen 
inzake bezetten, zouden Veurne 
zeker een dee! van de toeristen 
bezorgen. 

Burgerlijke stand. 

Geboorten. - Kurt Philips, z. 
v. Robert en Mona Vandenbrou
cke. - Marnix Lanoye, z. v. An
dre en Monique. 

Biljart. 
1e Kategorie : 

1. Brouckaert G. 7.30 8.74 + 1.44 
2. Bruynooghe 0. 5.00 5.54 + 0.54 
3. V.d.broucke G. 4.10 4.31 + 0.21 
4. V.d.broucke 0. 3.40 3.45 + 0.05 
5. Bouden K. 3.50 3.49 - 0.01 

Hoogste reeksen : Theuninck 
M. (N.), 68 p. ; Brouckaert Ge
rard, 53 ; Theuninck M. (L.), 41 ; 
Exter Maurits, 40 ; Declerck Od. 
33 p. 

2e Kategorie : 
1. De Vlieger D. 2.25 2.66 +0.41 
2. Claeys Edw. 2.70 2.95 + 0.25 
3. Doom G. 2.15 2.37 + 0.22 
4. Vanderfaillie 1.85 2.05 +0 0.20 
5. Ampoorter K. 2.30 2.36 + 0.06 

Hoogste reeksen : Claeys Ed
win, 18 p. ; Ampoorter K., 14 ; De 
Vlieger D., 14 ; Vanderfaillie D., 
12 ; Doom Germain, 9 p. 

Zaterdag 26 april en zondag 27 
april sluitingswedstrijden van 
h et seizoen. 

Duivenspo1·t. 

De overwinnaar van de eerste 
prijsvlucht uit Arras werd be
haald met de kortste afstand 
door Vanleene Andre uit Pol
linkhove. 

Zondag 27 april leervlucht uit 
Arras ; prijsvlucht uit Breteuil. 

Op donderdag 1 mei priJS
vlucht uit Arras in samenspel 
met Vlamertinge. Omtrek van 
Dourdan. Inkorving woensdag 30 
april tot 16 uur. 

SCHUIF 
na lezing ons blad In de handen 

van een vriend of gebuur, die 

het nog nlet he eft. U bewl jst er 
hem een dlenst mee. - DANK. 

DE 

KAN 
DRANKZUCHTIG! 

GEHOLPEN 
WORDEN . -

VRAAG INLICHTINGEN BIJ, 
NATIONAAL COMITE 
TEGEN HEY ALKOHOLISHE 

VLEURGATSESTEENWEG 82 
BRUSSEL 5 - TEL t 47.76.~ 

Veilig wegverkeer zonder oucbter· 
held is oodenkbaar. 

Zelfs bet verbruik van KLEINE' boe-
veelbeden alkobol kan verderfeUlk 
worden, vooral 's nachts, or wan
neer men oververmoeid Is. 

Alkobolboudende 
zonder gevaarlijk 
vermogen. 

LEISELE WOUMEN 
Jongerenavond 

Als orgelpunt van de Week 
van de Jeugd gaat op zondag 
27 april te 19 uur in «De Drie 
Ridders » te Gijverinkhove een 
avond door over Chansons en 
Protestsongs, waarop alle jon
gens en meisjes vanaf 15 jaar 
uitgenodigd worden. De avond 
wordt geleid door de h . Cools, 
gouwproost van de K.J.M. 

Doe een inspanning om eens 
naar Gijverinkhove te reizen. 

Bond gepensioneerden. 
Traditicgetrouw vierden onze 

gepensioneerden het paasfeest 
tijdens een gezellig samenzijn in 
de patronaatzaal. Na een H. Mis 
voor de overleden voorzitter G. 
Racquet vol~de een dia-voorstel
ling over het Ieven der Trappis
ten in de abdij van Westvleteren, 
begeleid met pitti~:e kommentaar 
van meester Vannobel uit Mer
kern. Tijdens de poos namen al
Ien plaats rand de koffietafel. 

Namiddaguitstap. 

Op reis. 

Donderdag 1 mei gaat onze 
muziekmaatschappij naar Frans
VIaanderen. Eerst wordt de ha
ven van Duinkerke bezocht. 
Daarna gaat de reis naar Bou
logne, Cap Blanc Nez, Cap Griz 
Nez, Calais en terug over St.
Omer en Herzele. Vertrek op de 
markt om 8 uur. 

Gemeenteraad 
vergaderde in spoedzitting 

Gezien het hoogdringend ka
rakter van beide aangelegenhe· 
den werd de raad in spoedzitting 
bijeengeroepen. De voltallige 
raad keurde het verslag goed. 

Het eerste punt handelde over 
het al dan niet oprichten van 
een scheidingsmuur tussen de ei
gendommen Cardinael Arthur en 
Syoen Michel. 

Vier !eden van de raad waren 
akkoord met deze oprichting -
een lid stemde tegen - en vier 
!eden onthielden zich. Mits goed
keuring van de hogere overheid 
- verklaart de raad zich ak
koord . Het nodige zal nu wor
den gedaan om bij aile diensten 
de goedkeuringen en toelatingen 
te bekomen. 

Weerom kwam het baanvak 

Woumen - Klerken ter sprake 
- in b1jzonder - het stuk vanaf 
de Iepersteenweg tot aan de 
maalderij Missiaeri. 

De aannemer begon reeds de 
uitvoering van dit baanvak in 
beton, hoewel het bestek tar
mac opgeeft. Naar de raad wordt 
medegedeeld zou dit in opdracht 
zijn van de technische dienst, 
om dit stuk eveneens in beton te 
doen uitvoeren. Vier !eden stem
men voor behoud van het eerste 
antwerp - drie !eden stemmen 
voor wijziging in beton en twee 
raadsleden onthouden zich. Dus 
volgens de uitslag van de stem
ming moet het eerste ontwerp 
uitgevoerd worden. 

Is bet doek over het geval nu 
neergelaten of krijgen we nog 
raadszittingen? 

Vrouw uit Houthulst zwaar 
gekwetst te Staden 

Donderdag 24 april rond 10.30 
u in de voormiddag deed zich 
langs de Houthulststraat te Sta
den een vrij onverklaarbaar ver
keersongeval voor. De 36-jarige 
Edwige Decock, wonende Jon
kershovestraat te Houthulst, 
kwam er rond dit tijdstip langs 
de Houthulststraat gereden. Ter 
hoogte van het huisnummer 51, 
is de wagen van de baan ge-

raakt, 2 keer over kop geg 
en in de gracht terecht gekon 

Edwige Decock werd uit de 
gen geslingerd en vrij erg 
kwetst aan het hoofd, ter 
men ook vreest voor een h1 
breuk. Zij werd naar de kli1 
Maria's Rustoord te Roese 
overgebracht. De wagen werd 
schadigd. 

/ZEN BERGE 
KAARTERSKLUB IN FEEST TE IZENBERGE 

.,. ... · 

De gekende kaartersklub « Tijdig Thuis •, In het Iokaal « H1 
roosje », hield zaterdagavond haar jaarlijks feest. Tussenln • 
hulde gebracht aan de laureaten van bet voorbije selzoen: kam) 
Karel Vandenbrouclte, kampioene mevr. Albert Vandaele, k< 
Rene Luca, koningin Alice Vanhalme, bier omringd door voorl 
Roger Deseure, schatbewaarder schepen Raymond Hoevenaegh1 

bestuurslid Albert Vandewalle. 

HOUTHULST 
Bond der gepensioneerden. 

Op 15 april 1968 startte onze 
bond en er werden 106 !eden in
geschreven. Dit aantal groeide 
aan tot 220 !eden op 31 decem
ber 1968. 

Bij de hernieuwing van het 
lidmaatschap kregen we 12 ont
slagnemers en hadden we 6 over
Jeden !eden. Dat maakte een ver
lies van 18 !eden, zodat we op 1 
januari nog 202 leden hadden. 
Op 10 april kwamen er 68 !eden 
bij, zodat er nu 270 ingeschre
ven zijn. 

Op zelfde dag had de eerste 
feestvergadering plaats. Te 15 u. 
werd een H. Mis opgedragen in 
de kerk voor het welzijn der !e
den en tot nagedachtenis van de 
overledenen. 

Daarna werden in de zaal « De 
Madelon ~ de boterkoeken aan
gesproken . Hier schoven 225 !e
den aan. Daarna werd er een 
overzicht gegeven van het eer-

ste werkjaar. Er werden 6 < 
mene vergaderingen geho· 
die telkens opgeluisterd w• 
door humor, kabaret, zang, 
of spel. De aanwezigheid sc 
m~lde telkens tussen 130 e 
!eden. 

Voor 1969 zljn er 6 alge 
vergaderingen voorzien, 
steeds zullen opgeluisterd 
den. De kaarters krijgen i 
dinsdagnamiddag de gelege 
elkaar te ontmoeten, in d 
tronaatzaal. 

Gedurende deze eerste 
vergadering trad de groe) 
Kamiel Denijs uit Veldeg€ 
met humor, zang en akk01 
De stemming was opperbes 

Gedurende de pauze we 
overgegaan tot de inschr 
voor de eerste uitstap naar 
waarvoor zich 140 !eden 
inschrijven. 

Te 20 u. werd dlt welge 
feest besloten. 

KLERKEN 

De kaartersklub « Kom maar uit" was zaterdagavond In f 
bet loltaal « De Drie Koningen " bij de hulde aan de kamJ 
1968-69. Waren aan de eer : Monique Knockaert, Alols D 
Eric Bulcke en Orner Willaert. De gevierden bier in gezelscb 
voorzitter schepen Orner Desomer. erevoorzitter burgemeestf 

denbussche, bestuursleden en lokaalhouders. 

Burgerlljke stand 
Geboorten. - Patrick Legrand, 

z. v. Rafael en Godelieve Van
dersteene. - Carla Dumoulin, 
d. v. Etienne en Yolande De
clerck. 

Dulvensport 
Uitslag Arras ln « De Drie 

Koningen » met 146 duiven : 1. 
en 2. Geldof Leon ; 3. en 6. 
Declerck Carnie! ; 4. en 5. Bae
ckelandt Daniel, Esen; 7. Van
hevel Gaston, Esen ; 8. en 10. 
Vanhooren Georges, Kelem; 9. 

ment langs de staatsba 
Esen-Poelkapelle ter bOO! 
de Zuivelfabriek. De a 
van de betrokkene was 
voeren van een snelhei! 
king van 60 km./u., die 
gewijzigd werd op 80 

Op het agenda stond 1 
1·oordracht van kommisl 
beheerders bij de Inter 
nale Inelgas alsook kenn 
van een schrijven van 
verneur - 4 april 1969 
,..., .. ...,...;~,.. ..:In h1;h.o.f,...o.1,.1,.;r., 
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Geboor-ten. 
v. Robert en Mona 
eke. - Marnix Lanoye, 
dre en Monique. 

Biljart.l 
J.e I:ateso:rie : . 1 

1. Brov.ckaert G. 7.30 8.74 + 1.44 ~ 

3. V.d.broucke G. 4.10 4.31 + 0.21 
4. V.d.broucke 0. 3.40 3.45 + 0.05 · 
5. Bouden K. 3.50 3.49 - 0.01 

Donderdag 24 april rond 10.30 
u in de voormiddag deed zich 
Jangs de Houthulststraat te Sta
den een vrij onverklaarbaar ver
keersongeval voor. De 36-jarige 
Edwige Decock, wonende Jon
l:ershovest:raat te Houthu!st, 
kwam er rond dit tijdstip langs 
de Houthulststraat gereden. Ter 
hoogte van het huisnummer 51, 
is de \vagen van de baan ge-

raakt, 2 keer over kop geg 
en in de gracht terecht gekon 

Edwige Decock werd uit de 
gen geslingerd en vrij erg 
kwetst aan het hoofd. ter 
men ook vreest voor een hl 
brenk. Zij werd naar de klir 
Maria's Rustoord te Roese 
overgebracht. De wagen werd 
schadigd. 

2. Bruynooghe 0. 5.00 5.5'! + 0.54 ., 

; reeks en : Theuninck ~ -------------------------------
68 D. : Erouckaert Ge- ! 

: Theuninck Ivi. (L.)) 41 ; · 
1'/Iau::-its, 40 ; Declerck Od. 

KAARTERSKLUB IN FEEST TE IZENBERGE 

Een foto van de noakette van dit indrukwekkend stedelijk zwembad. kaarterskliub « Tijdig Thuis », in het lokaal « H< 
hleld zaterilagavond haar jaarlijks feest. Tussenin ' Het zwembad te Veurne is het 

onderwerp van heel wat bespre
kingen en kritiek doch waarover 
het juist gaat werd maandag jl. 
op een perskonferentie toegelicht 
in aanwezieheid van het sche
penkollege en architekt Jan De
clerci:. 

VOOROORLOGS 

Naar het schijnt werd voor de 
laatste wereldoorlog reeds druk 
onderhandeld over een zwembad 
en sinds 20 jaar maakte dit het 
onderwerp uit van heel wat kies
beloften. ?eit is echter dat in 
maart 1954 een principiele belof
te va~ nl.inister Custers aan 
Veurne werd toegezegd voor de 
betoe!aging van 60 °/o op 7 mil
joen fr. Dit zou toelaten een bad 
van 16 meter te plaatsen en een 
belangrijke financiele last voor 
de stad meebrengen. 

:N a steeds bet ere beloften 
kwam uiteindelijk op 18 mei '67 
minister Hulpiau met een toe
lage van 60 '.'n op een bedrag van 
20.330.000 fr. en dit was meteen 
de definitieve start. Het regio
naal karakter van Veurne bracht 
mee dat een bad van 25 meter 
mocht aangelegd zodat slechts de 
inplanting nog te betwisten was. 
En er werd geredetwist want 
eens de erven Deneckere geko
zen, kwam iedereen met andere 
gronden. uiteraard goedkoper, 
aandraven nlaar het schepenkol
lege hield voet bij stek en be
kwam voor de aankoop van de 
grand nog een buitengewone 
staatstoelage van 60 'io zodat alle 
oppositie opgeheven werd. 

INRICHTING 

De ligging tussen de St.-De
nijsplaats en de Peter Benoit
laan biedt met een zuidelijke 
orientatie een maximum bezon
ning. Het gebouw bestaat uit 
twee verdiepingen en het bad 
werd op de tweede verdieping 
aangebracht doch beslaat, gezien 
de diepte tot 3,30 m., ook de be
nedenverdieping. Het bad heeft 
afmetingen van 25 m. x 12.50 m. 

Jongerenavoncl 

Als orgelpunt van de Week 
van de Jeugd gaat op zondag 
27 april te 19 uur in «De Drie 
Ridders " te Gijverinkhove een 
avoncl door over Chansons en 
Protestsongs, waarop alle jon
gens en meisjes vanaf 15 jaar 
uitgenodigd worden. De avond 
wordt geleid door de h. Cools, 
gouwproost van de K.J.M. 

Doe een inspanning om eens 
naar Gijverinkhove te reizen. 

Bond gepensioneerden. 
Traditiegetrouw v-ierden onze 

gepensioneerden het paasfeest 
tijdens een gezellig samenzijn in 
de patronaatzaal. Na een H. Mis 
voor de overleden voorzitter G. 
Rocquet vol7de een dia-voorstel
ling over het !even der Trappis
ten in de abdij van Westvleteren, 
begeleid met pittige kommentaar 
van meester Vannobel uit Mer
kern:" Tijdens de poos namen al
len plaats rond de koffietafel. 

Namiddaguitstap. 

en drie ingangen zijn voorzien, 
nl. voor bezoekers, voor school
gaanden en groepen naar vier 
gemeenschappelijke kleedkamers 
en voor individuele zwemmers 
naar doorgangskabines. 

Afzonderlijke doorgangskabi
nes voor dames en heren zijn 
voorzien waarna een gemeen
schappelijke kleedkamer. Via 
doorgangs-stortbaden met auto
matische elektronische bediening 
volgt nog een ontsmettingsvoet
bad alvorens men de grote hal 
met zwembad bereikt. In die 
grote hal bevinden zich alle no
dige lokalen voor materiaal, 
voorzien benevens ruimten voor 
het personeel. een milkbar voor 
toeschouwers, en kantoren. 

De kelderverdieuing lijkt een 
echte machinekamer waar alle 
toestellen voor zuivering en ver
warming van water en voor de 
werking van het zwembad en de 
beweegbare bodem zijn voorzien. 

BEWEEGBARE BODEIVI 

De beweegbare bodem, die 
over tweederden van het bassin 
geplaatst zal worden, zal toela
ten het waterniveau aan te pas
sen aan de ouderdom en de 
nvemkennis van de baders. Hij 
kan in belling geplaatst worden 
alsook volledig horizontaal op 
elke hoogte van nul tot 3,30 me
ter. Hierdoor bespaart men de 
bouw van een instruktiebad wat 
eveneens een investering bete
kent. 

EINDE 1971 KLAA.R 

De eerste zwemmers zullen 
einde 1971 van deze kostbare in
vestering kunnen genieten. Men 
is nu reeds zover dat de plannen 
voor ruwbouw, sanitair en elek
triciteit klaar ziin en dat deze 
voor beweegbare. bodem en wa
terzuiverjng reeds ,goedgekeurd 
zijn, op het ministerie berusten 
en kortelings in aanbesteding 
zullen gegeven worden. De vol
tooiingswerken en de verwar
ming zijn nog ter studie. De to
tale raming voor de bouw be-

Oo reis. 
Donderdag 1 mei gaat onze 

muziekmaatschappij naar Frans
Vlaanderen. Eerst wordt de ha
ven van Duinkerke bezocht. 
Daarna J:raat de reis naar Bou
logne, Cap Blanc Nez, Cap Griz 
Nez, Calais en terug over St.
Omer en Herzele. Vertrek op de 
markt om 8 uur. 

draagt 20.053.797 fr. zoncier de 
voltooiingswerken die nog een 
twee miljoen zouden bedragen. 
Ruwbouw : 11.321.271 fr. ; elek
triciteit : 1.282.175 fr. ; sanitair : 
759.151 fr. ; beweegbare bodem : 
2.421.900 fr. ; verwarming : 2 milj. 
739.200 fr. ; waterzuivering : 
1.530.100 fr. Dit voor 60 °/o door 
de staat betoelaagd op 20.330.000 
fr .. hetzij 12.198.000 fr. de 
provincie bekomt men 30 van 
de kostprijs met een maximum 
van 8 miljoen fr. Op de grond
aankoop is er ten slotte no,g een 
staatstoelage van 60 °/o op 4 milj. 
100.000 fr. 

UITBATING 

Het uitbaten van zwembaden 
is een zware dabber, \vant indien 
de openingsuren zoals voorzien 
van 7 tot 23 uur zullen vastge
legd worden, dienen twee ploe
gen personeel ingezet. Buiten 
een direkteur zouden er drie per
sonen noodzakelijk zijn. een red
der, een voor de vestiaire en een 
voor de kas. Zo zou men tot zes 
personen komen en een direk
teur. De prijzen voor het baden 
zijn nog niet bepaald doch zou
den schommelen tussen 10, en 20 
fr. per uur met kortingen op de 
abonnementen. 150 personen zou
den gelijktijdig kunnen zwem- -

1 men zodat het niet moeilijk is 
om even een berekening te ma-1 
ken) wat de maximum inkomsten 
v·an een Z\vembad zijn. In ande- R 

rre steden moet de stad zowat 
een 200.000 fr. toeleggen om de 
begroting van de baden in ever'_
wicht te brengen, want buiten de 
personeelskosten zijn ook het on
derhoud en een part-time tweede 
redder nodig. 

na ~e:zijng ens blad Un Oe ttanden 

van een vriend of gebuur1 die 

het neg niet heeft. U bewijst er 

hem een d~enst m~e. - DANK. 

DE 

In elk gevaJ zal het zwembad 
voo:r \leurne een toeristische 
troef z\jn die tijdens de zomer
maanden zeker veel belangstel
ling zal kennen. Nochtans zouden 
de badplaatsen oak zwemb2den I neer 
op_::ic_~ten, d~ch de, beperkinge:; AJkoboD:noudemle 
:_n~<;!'~ bezet,en, :ollden ~e":_;:11 -~ zonder gevaarHik 
Lek-....r een deel Vctn de to ... .rb~,en vermoge:n. 
bezorgen. I 

,-----------------------------

Gezien het hoogdringend ka· 
rakter van beide aangelegenhe· 
den werd de raad in spoedzitting 
bijeengeroepen. De voltallige 
raad keurde het verslag goed. 

Het eerste punt handelde over 
het al dan niet oprichte<J. van 
een scheidingsmuur tussen de ei· 
gendommen Cardinael Arthur en 
Syoen Michel. 

Vier leden van de raaci waren 
akkoord met deze oprichting -
een lid stemde tegen - en vier 
!eden onthielden zich. Tvlits goed
keuring van de hogere overheid 
- verklaart de raad zich ak
koord. Het nodige zal nu wor
den gedaan om bij alle diensten 
de goedkeudngen en toelatingen 
te bekomen. 

Weerom kwam het baanvak 

Woumen . Klerken ter sprake 
- in biizonder - het stuk vanaf 
de Ieuersteenv,reg tot aan de 

uit",·oering van 
beton. hoewel het bestek tar-
lllac · Naar de raad 

zou dit in 
zlin van ds technische 
o;~ dit stuk eveneens in teton te 
doen uitvoeren. Vier leden stem
n1en voor behoud van het eerste 

drie !eden stemmen 
in beton e:n twee 
l1ouden zich. Dus 

voi_gens de uitslag van de stem
ming moet het eerste ontwerp 

·d worden. 
doek over het geval nu 

"'~'"'"'"' 1 """'"'"'"'""" of krijgen ¥.re nog 
? 

--------~~~~~~-------

aan de laureaten van het voorbije seizoen: kami 
kampioene mevr. Albert Vandaele, k~ 

ingin Vanhalme, hier omringd door voor~ 
cphatbewaarder schepen Raymond Hoevenaegh~ 

bestuursliil Albert Vandewalle. 

dag had de eerste 
feestvergadering plaats. Te 15 u. 
;;,verd een H. Mis opged::-agen in 
de kerk voor het \Velzijn der le
den en tot nagedachtenis van de 
overledenen. 

Daarna werden in de zaal ~De 
'VJ:adelon » de boterkoeken aan

. Hier schoven 225 le
Daarna \Yerd er een 
gegeven van het eer-

ste werkjaar. Er werden 6 < 
mene vergaderingen geho1 
die telkens opgeluisterd w• 
door humor, kabaret, zang, 
of spel. De aanwezigheid sc 
moclde telkens tussen 130 e 
led en. 

Voor 1969 zijn er 6 alge 
vergaderingen voorzien, 
steeds zullen opgeluisterd 
den. De kaarters krijgen i 
dinsdagnamiddag de gelege 
elkaar te ontmoeten, in d 
tronaatzaal. 

Gedurende deze eerste 
vergadering trad de gro€! 
Kamiel Denijs uit Veldege 
met humor, zang en akkor 
De stemming was opperbes 

Gedurende de pauze we 
overgegaan tot de inschr 
voor de eerste uitstap naar 
waarvoor zich 140 leden 
inschrijven. 

Te 20 u. we:-:-d dit welge: 
feest besloten. 

De kaarte:rsklub « Kom maa:r uit » was zaterdagavond in f 
het lekaal « De D:rie Koning en» bij de hulde aan de kami 
1968-69. vYaren aan de eer : li'Ionique Knockaert, Alois D 
Edc Bulcke en Orner WiHae:rt. De gevierden bier in gezelscb 
voorzitter schepen Omer Desomer. e:revoorzitter burgemeeste 

denbussche, bestuu:rsleden en lokaalhouders. 

Burgeriijke stand 
Geboorten. - Patrick Legrand, 

z. v. Rafael en Godelieve Van· 
dersteene. - Carla Dumoulin. 
d. v. Etienne en Yolande De: 
clerck. 

Duivensport 
Uitslag Arras in « De Drie 

Koningen >> met 146 duiven: 1. 
en 2. Geldof Leon ; 3. en 6. 
Declerck Camiel ; 4. en 5. Bae
ckelandt Daniel, Esen; 7. Van
bevel Gaston, Esen ; 8. en 10. 
Vanhooren Georges. Keiem; 9. 

ment langs de staatsba: 
Esen-Poelkapelle ter hoo1 
de Zuivelfabriek. De a. 
van de betrokkene was 
voeren van een snelhei< 
king van 60 km./u., die 
gewijzigd werd op &0 

Op het agenda stond 1 
voordracht van kommiss 
beheerders bij de Inter 
nale Inelgas alsook kenn 
van een schrijven van 
verneur - L~-~~-,~~?9_ 
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