
(WE12/2)

I 16
VRIJDAG 17 NOVEMBER 2017

IEPER 

IEPER/BRIELEN Naar aanleiding van het 70-jarig bestaan organiseert de Corneelkring

Brielen een aantal activiteiten, zoals een wijnverkoop ten voordele van de ALS-liga. Tij-

dens de zaterdagmarkt maakte de Corneelkring haar actie bekend. We herkennen Hugo

Devos, Willy Desmet, Jacqueline Deweerdt, Caroline Deweerdt, Hanna Laekeman, Piet

Lesage, Christiane Ameel, Siska Desmet en Ria Vandamme. Eind november en begin

december speelt men ‘Trouwfeesten en processen’. Kaarten zijn te verkrijgen via

www.corneelkring-brielen.be (Foto EG)

Corneelkring bestaat 70 jaar en steunt ALS-liga 
IEPER In september organiseerden Charlotte Caron, Nicoline Barnard, Lindsay Gykiere en

Trui Decaestecker een eerste rommelmarkt in de Siegenlaan. Door sponsoring en drank-

verkoop kon men een cheque van 500 euro schenken aan vzw Vondels die in de Sie-

genlaan een studiogebouw heeft. Volgend jaar op 16 september volgt een tweede rom-

melmarkt. We zien Dylan Bmondeel, Laurens Debreuck, Michael Bollein, Trui Vinckier,

Joachim Rosseel, Alexander Vandale, Allisson Denys, Nicolene Barnard, Charlotte Caron,

Lindsay Gykiere en vooraan Aimée en Ella Caenepeel. (Foto EG) 

White Houses schenkt opbrengst markt aan Vondels

DOOR ANTON PEENE

Kristof Louagie (34) begon zijn
loopbaan bij Bellewaerde in 2007.
Daarvoor studeerde hij communi-
catiemanagement aan Howest in
Kortrijk en marketing aan de Ho-
geschool Gent. Hij kon na zijn
studies meteen aan de slag in het
pretpark. “Mijn eerste job was ad
interim op de marketingafdeling”,
vertelt Kristof. “Een jaar later
kreeg ik een vast contract. Ik
stond in voor de opvolging en uit-
werking van communicatie voor
Bellewaerde, Walibi en Aqualibi.
Daarna groeide ik door naar mar-
ketingcoördinator en sinds enige
tijd ben ik marketingmanager.
Mijn voornaamste taken zijn pers
-en bedrijfscommunicatie en mar-
keting.”

LUIPAARDEN

“In de afgelopen tien jaar werkte
ik samen met fantastische colle-

ga’s”, gaat hij verder. “Ze zeggen
wel fun is serious business, maar ik
ging elke dag met plezier werken.
Ik verzamelde veel mooie herin-
neringen. Op 31 maart 2013 was
er de opening van de nieuwe at-
tractie Huracan. Het was toen gi-
gantisch koud, maar we organi-
seerden een avondfeest waardoor
het een onvergetelijke avond
werd. Een ander hoogtepunt is de
geboorte van onze amoerluipaar-
den in 2014. Er was toen veel me-
dia-aandacht, want het gaat om
een zeldzame diersoort. Er leven
er nog maar 70 in het wild. Het

bewijs van een succesvol kweek-
programma. Maar het was niet al-
lemaal suiker en honing. Af en
toe maak je moeilijke momenten
mee. Zo was er onlangs het sterf-
geval van een van onze olifanten.
Of als er een attractie hapert, ge-
lukkig nooit ernstig, moet je daar
eveneens goed over communice-
ren. ”

KOKSIJDE

Na tien jaar kiest Kristof voor een
nieuw hoofdstuk bij de brand-
weer. “Als kleine jongen droomde
ik ervan om brandweerman te

worden. Ik sloot me 22 jaar gele-
den aan bij de jeugdbrandweer en
ondertussen ben ik in mijn vrije
tijd onderofficier bij het Ieperse
korps en instructeur bij de jeugd-
brandweer. Toen ik vernam dat er
een vacature openstond voor com-
municatieambtenaar bij hulpver-
leningszone brandweer Westhoek
moest ik niet lang twijfelen. Het
is een combinatie van mijn stu-
dies en ervaring in de communi-
catie en passie voor brandweer en

hulpverlening. Het is een nieuwe
functie waarbij ik zal instaan voor
de interne en externe communi-
catie van brandweer Westhoek.
Daarvoor zal ik opereren vanuit
Koksijde. Maar ik zal vaak op pad
gaan, want deze zone omvat 18
gemeenten. Ik sta te springen om
te beginnen aan mijn nieuwe job,
maar voorlopig blijf ik nog even
op post bij Bellewaerde tot er een
opvolger is en hij of zij is inge-
werkt. Voor mensen met interes-
se in marketing en communica-
tie, hou de jobpagina van Belle-
waerde in de gaten.” (lacht, red.)

“Van dood van olifant tot
geboorte van luipaard”
WOORDVOERDER KRISTOF LOUAGIE RUILT BELLEWAERDE IN VOOR BRANDWEER

IEPER Na tien jaar trekt
Kristof Louagie de deur
van pretpark Bellewaerde
achter zich dicht. Hij
ruilt zijn functie van
marketingmanager in
voor communicatieambte-
naar bij hulpverlenings-
zone brandweer West-
hoek. “Als een attractie
hapert, moet je daar heel
goed over communice-
ren”, vertelt hij.

“Als kleine jongen droomde ik er al van om brandweerman te worden”,

zegt Kristof. (Foto EG)

“Bij de opening van
de Huracan was het
gigantisch koud,
maar wij organiseer-
den een avondfeest”

IEPER Melexis, dat chips en

sensoren produceert voor de

auto-industrie, plant een

uitbreiding van de fabriek in

de Rozendaalstraat. Het

investeert 1 miljoen euro in

1.300 vierkante meter extra

ruimte bovenop de bestaan-

de 7.000 vierkante meter. Er

komen ook 50 jobs bij. Me-

lexis produceert positiesen-

soren en sensor interfaces

voor in wagens. In 2013 in-

vesteerde het bedrijf al 10

miljoen euro in een uitbrei-

ding van de vestiging met

een nieuwe productiehal. De

nu aangekondigde extra

uitbreiding zal normaal in het

eerste kwartaal van volgend

jaar al afgerond zijn. Zodra

de nodige goedkeuringen

binnen zijn, zal Melexis met

de bouw starten.

Mexelis zegt nieuwe opera-

tors, technici en ingenieurs te

zullen aantrekken. Daardoor

zal het aantal werknemers

stijgen van 250 naar 300.

“We zijn sinds 1988 actief in

Ieper en met deze verdere

uitbreiding laat Melexis dui-

delijk zien dat het zich enga-

geert om langdurig een be-

langrijke en verantwoordelij-

ke werkgever in deze regio

te zijn”, zegt Bertrand Leter-

me, manager van de site in

Ieper. Het bedrijf kon onlangs

ook schitterende kwartaalcij-

fers voorleggen. De omzet

voor het derde kwartaal

bedroeg 127,1 miljoen euro,

een stijging van 11 procent in

vergelijking met hetzelfde

kwartaal van het vorige jaar.

Het bedrijf verwacht voor dit

jaar een omzetgroei van 12

procent.

Uitbreiding zorgt
voor 50 extra jobs
bij Melexis 


