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I n n o v a t i n g  D i g i t a l  C o n t e n t

www.verdonckpersoneel.com • Menen – Oostende

Aanwerving exclusief
begeleid door ons
personeelsadviesbureau.

VERKOOPADVISEUR
• dealernetwerk in regio Brabant, Wallonië en Limburg

• commercieel regiomanager voor retail in zonwering & raamdecoratie (ref. 728B)

Functie: Na een grondige interne opleiding word je regioverantwoordelijke en zal je onze talrijke klanten in de sector Oost-Brabant,
Limburg en Wallonië opvolgen. Enerzijds betreffen het speciaalzaken in woondecoratie, interieurinrichting en zonwering die je begeleidt
op het vlak van productaanbod, specifieke oplossingen en projectondersteuning, enz. Anderzijds leg en onderhoud je contacten
met bouwpromotoren, (interieur)architecten, ... Je werkt van thuis uit en rapporteert rechtstreeks aan de directie; tevens vergader je
maandelijks in het bedrijf met de andere regiomanagers.

Profiel: • professioneel verkoper met relevante saleservaring in de retail • affiniteit voor interieur, trends en design • ma/ba met goed
ruimtelijk inzicht en met praktische feeling • vlot communicatief in beide landstalen (N/F) • wonend in de regio Oost-Brabant, Limburg

of Waals-Brabant.

Aanbod: • een uitdagende verkoopfunctie in een b2b-omgeving • autonome bevoegdheid over een belangrijke sector
met verder groeipotentieel • een zeer uitgebreid productaanbod • een solide familiale KMO die trouw blijft aan

4 pijlers nl. kwaliteit, service, innovatie en milieu • een aantrekkelijk vast salaris + bonus + voordelen +
representatieve bedrijfswagen.

Interesse? Mail met cv naar verdonck.personeel@skynet.be of contacteer
Verdonck Personeelsmanagement
op 056 53 11 80 of 059 26 76 57.

LECLUYSE NV, gevestigd in KORTEMARK, is een belangrijke speler in
België onder de merknaam “LOUVERDRAPE”. Zowel in België als in het
buitenland verdelen wij een breed gamma zonweringsproducten. In België
werken wij uitsluitend via professionele dealers en zoeken wij ter opvolging
een (m/v) www.louverdrape.be

Uw taken zijn : Ontwikkelen en tekenen van onze producten met Inventor
voor onze TANK divisie. Productie dossiers voorbereiden.

Onderhandelen met leveranciers.

Geïnteresseerden kunnen hun kandidatuur opsturen
t.a.v. directie op onderstaand adres of e-mailen.

AJK Hydrolift N.V., Industrieterrein Kanaal Noord 1 173, 3960 Bree
Tel : 089 46 93 90 - e-mail: info@ajkhydrolift.eu -www.ajkhydrolift.eu

AJK Hydrolift is producent van containersystemen, drukvaten, voorraadtanks
en RVS tanks voor chemie en voeding. Door onze flexibiliteit, innovatie en

kwaliteit voorzien we ons wereldwijd dealernet van custom-made producten.
Wij willen ons team van project engineers uitbreiden met een

Tekenaar / Project engineer (m/v)

Wij zoeken, ter versterking van ons team een m/v

PARKETEUR /
VLOERBEKLEDER

• U heeft zin voor vakmanschap en detail
• Ervaring is sterk pluspunt maar niet noodzakelijk

C.V. naar: Frieda Vangutschoven
Grutman Home Decor • Kapelstraat 25

• 3500 Hasselt
tel. 011 22 90 47 of

mail info@grutmanhomedecor.be

ZELFSTANDIGEKANTOORHOUDERS
BANKENVERZEKERINGENLIMBURG
- Leidinggevend en ambitieus
- Klant- en toekomstgericht
- Intensieve opleiding

Ben je op zoek naar een job waarbij je een kantoor uitbouwt en leiding geeft aan een team van
enthousiaste medewerkers? Ben je een echte ondernemer met commercieel inzicht? Wil je deel
uitmaken van een bank in volle groei die de cliënt steeds centraal stelt?

Interesse? Aarzel dan niet, ga voor je carrière en neem contact opmet
Jeroen Debue van Hays Banking & Insurance op 0470 19 10 21
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hays.be/banking
hays.be/insurance

Vragen over ouderschapsverlof?
Binnen welke termijn moet je dit opnemen? Hoe lang het kan het? Kan je de
periode opsplitsen? Het antwoord op al deze vragen vind je op jobat.be/afwezig.
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HET NIEUWS UIT UW STREEK

OostendeWesthoek

Heeft u nieuws?
Bel of mail

Sara Danneels
 03 561 19 63

uwgemeente@nieuwsblad.be
bijvoorbeeld: oostende@nieuwsblad.be

OOSTENDE  ‘De meesterproef
zorgde in 1999 al voor een nieuw 
brandweergebouw op de lucht
haven en in 2003 voor transit
woningen op het Westerkwar
tier. Ook deze vijf projecten zijn 
daadwerkelijk realiseerbaar’, 
verdedigt waarnemende Vlaams 
Bouwmeester Stefan Devoldere. 

Babette Zwartjes tekende plan
nen voor omvorming van de WO 
IIbunker op de site Zinnialaan 
tot een archiefruimte. Dieter 
Leyssen vulde de open woonsite 
van de Boomgaardlaan in met 
een speelplein, parking met car
wash en gemeenschappelijke 
ruimtes tussen de woningen. De 
nieuwe insteek kan voor het 
AGSO misschien de aanzet zijn 
om met de site die al jaren leeg 
ligt eindelijk iets aan te vangen. 
Jonas Apers bedacht een uit
breiding voor het Ensorhuis op 
de site waar nu nog een reiskan
toor is en maakte als enige een 
kostprijsberekening. Oostende 
liet verstaan dat ze dat project 
wel groter ziet. 

‘Het kan een toeristische hef
boom zijn, temeer omdat in 2019
de rechten op het werk van En
sor vrijkomen en we dat groter 
kunnen aanpakken’, zei schepen 
van Toerisme Johan Vande La

notte (SP.A). 
Burgemeester Jean Vandeca

steele (SP.A) stelde ook de hoge 
verwachtingen voor de archief
bunker wat bij. ‘Dat project kost 
minstens 1 miljoen euro. Het ge
bouw is beschermd dus moeten 
we op zoek naar geld. Ik ver
wacht nog dit jaar uitsluitsel 
over de realisatie van het Ensor
huis en de bunker.’ 

Voor twee ontwerpen is er deze
legislatuur wel stedelijk geld: het 
park Nieuwe Koers waarbij Ca
therine Pyck een mooie over
gang maakte tussen de site van 
het woonzorgcentrum via tuin

tjes naar het eigenlijke park met 
plaats voor podia voor optredens 
en wandelassen. Aan de rand 
van dat park komt een nieuw ge
bouw van 450 vierkante meter 
voor de sterrenwacht. ‘Met cafe
taria, zalen, auditorium en koe
pel voor waarnemingen’, moti
veerde PieterJan Peeters zijn 

ontwerp. Dat houdt ook reke
ning met de beperkte mogelijk
heden voor exploitatie door de 
plaatselijke Astro Event Group. 

Bouwmeester Stefan Devoldere
vond het een ‘aangename’ ken
nismaking met de stad. ‘Het 
toont aan dat Oostende zin heeft 
om in kwaliteit te investeren.’ 

Onder leiding van de 
Vlaams Bouwmeester 
werkten vijf jonge 
architecten plannen 
uit voor vijf projecten 
in de stad. Voor het 
archief in de geklas
seerde bunker op het 
Hazegras is 1 miljoen 
euro nodig.

Renovatie beschermde bunker kost 1 miljoen euro

Oostende laat ambitieuze 
architecten los op vijf sites

,, JEAN VANDECASTEELE
Burgemeester
 

Ik verwacht nog dit jaar 
uitsluitsel over de 
realisatie van het 
Ensorhuis en de bunker

EDWIN FONTAINE

OOSTENDE

Dopingcontrole
bij Basic Fit

In Basic Fit vond maandag
middag een dopingcontrole 
plaats. Volgens getuigen werd
iedereen gecontroleerd en 
werden ook de kleedkamers 
doorzocht. Medewerkers van 
het fitnesscentrum nuance
ren. ‘Het ging om een sponta
ne routinecontrole. 12 men
sen zijn willekeurig geselec
teerd en gecontroleerd via een
urinestaal en aan de hand van
de persoonlijke bezittingen’, 
klinkt het. De resultaten van 
de controleactie zijn nog niet 
bekend.  (dji)

 
KORTEMARK 

Met 94 per uur door 
bebouwde kom

Frederic V. reed op 21 augus
tus vorig jaar 94 per uur in de 
bebouwde kom van Korte
mark, waar maar 50 per uur 
toegelaten is. Volgens zijn ad
vocaat, meester Thomas Bail
leul, had zijn cliënt die dag een
drukke agenda. De beklaagde 
beloofde dat het niet meer zal 
gebeuren, maar de rechter 
twijfelde, vanwege de vele 
vroegere veroordelingen die 
de man opliep. ‘Ben je nu plots
tot inkeer gekomen?’ vroeg 
hij. Frederic V. kreeg van hem
een boete van 792 euro en een
rijverbod van 60 dagen, waar
van de helft effectief.  (mma)

 
KOKSIJDE

Vier chauffeurs 
kijken te diep 
in het glas

Zaterdagavond en zondag
nacht hield de politie alcohol
controles in de zone West
kust. 39 personen moesten 
blazen. Vier personen – of bij
na 10% van alle gecontroleer
de bestuurders  – hadden te 
veel gedronken. Drie bestuur
ders reden zonder geldig rijbe
wijs, tweewaren niet in orde 
met de verzekering van hun 
voertuig.  (mma)

Beklaagde Amin M. had al lan
ger ruzie met D.A. en toen de 
twee elkaar op 15 december vo
rig jaar tegen het lijf liepen in 
het café Macchiato langs de 
Nieuwpoortsesteenweg in Oost
ende zat het er opnieuw boven
arms op. De twee raakten ver
wikkeld in een hevige vechtpar

tij waarbij D.A., die illegaal in 
het land verblijft, een zevental 
steek en snijwonden van een 
mes kreeg te incasseren. 

Volgens Amin A. was het D.A. 
die het mes had bovengehaald. 
‘Mijn cliënt heeft zich enkel wil
len verdedigen toen zijn rivaal 
plots dat mes bovenhaalde’, stel
de advocate Olivia Delille tij
dens de pleidooien. ‘Er volgde 
een schermutseling waarbij het 
slachtoffer die verwondingen 
opliep. Mijn cliënt heeft hem op 
geen enkel moment proberen te 
doden. Bovendien had het 
slachtoffer hem eerder ook al 
bedreigd met hetzelfde mes.’  (aft)

Tunesiër gaat vrijuit voor 
steekpartij aan Oostends café
OOSTENDE  De strafrech
ter in Brugge heeft een 
26jarige Tunesiër vrijge
sproken van poging tot 
doodslag op een 22jarige 
landgenoot. Volgens de 
rechter handelde de man 
uit wettige zelfverdediging. 

Een cyberlokker doet zich 
voor als een leeftijdsgenootje 
en een goede vriend om min
derjarigen aan te zetten tot 
seksuele handelingen. Tussen 
mei en juli 2014 verstuurde 
W.B. onder een valse identi
teit diverse vriendschapsver
zoeken naar minderjarige jon

gens op Facebook. Met de jon
gens die daarop ingingen, 
voerde hij eerst onschuldige 
gesprekken over videogames 
en voetbal, maar uiteindelijk 
probeerde hij hen aan te spo
ren tot seksuele handelingen 
voor de webcam. Hij gaf hen 
ook zijn gsmnummer zodat 
ze ook via sms contact konden 
houden. Om hen te doen zwij
gen, gaf hij hen ook geschen
ken zoals een gsm. 

Een 14jarig jongen kon hij 
overtuigen om iets met hem 
te gaan drinken in een Oost
ends café. Nadat ze enkele 
pintjes gedronken hadden 
nam hij de jongen met hem 
mee naar zijn appartement 

waar hij tot aanranding over
ging. 

Burgerrechten kwijt

Op 10 juli vorig jaar werd de 
man uiteindelijk ingerekend 
en sindsdien zit hij in de cel. 
Op zijn computer trof de poli
tie kinderpornografie aan, die 
hij via het web verspreidde. 

Naast de celstraf ontnam de 
rechter hem voor vijf jaar zijn 
burgerrechten en legde ze 
hem voor vijf jaar een verbod 
op om nog met kinderen te 
werken. In 2007 kreeg W.B. al 
eens twaalf maanden cel voor 
aanzetten tot ontucht met 
minderjarige jongens.   (aft)

Man krijgt vijf jaar celstraf voor ‘cyberlokken’
OOSTENDE  Een 36jarige 
Oostendenaar heeft in de 
Brugse rechtbank vijf jaar 
cel gekregen, waarvan 
drie met uitstel onder 
strikte voorwaarden, voor 
het ‘cyberlokken’ van min
derjarige jongens via de 
sociale netwerksite Face
book. 

De jonge architecten en 
de Vlaamse Bouwmeester bij 
schepen Vande Lanotte en 
de burgemeester. Foto: efo

Voor het park Nieuwe Koers is er wel meteen geld. Het is een van de 
vijf geselecteerde en te realiseren ontwerpen van een architect. Foto: efo

http://www.gopress.be/

