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We zoeken 
burgerlijk en industrieel ingenieurs, 
informaticaspecialisten, technici 

Solliciteer online en kom in 
aanmerking voor een van deze 
vacatures bij u in de buurt

Eandis biedt 
uitdagende projecten,
een aantrekkelijk salaris, 
mooie carrièrevooruitzichten, 
unieke doorgroeimogelijkheden
en de perfecte mix 
tussen werk en vrije tijd

www.eandis.be

Eandis 
brengt dag en 

nacht elektriciteit 
en aardgas tot bij u, 
thuis of op het werk

Centrale Dienst voor Sociale en 
Culturele Actie ( CDSCA)

zoekt

ZELFSTANDIGE UITBATER
VOOR HET RESTAURANT EN CAFETARIA 

VAN DE MESS CONTINENTAL

Geen overnameprijs

Voor alle inlichtingen:

tel: 02/264.60.28 of 0486/44.22.58
J. Casselaan 3 • 8430 MIDDELKERKE

Inhoud functie :
o Algemene organisatie van het magazijn waarbij u het rendement hoog weet te

houden:
o U zorgt voor de best mogelijke stockrotatie en het ideale stockvolume.
o Uw aankoopstrategie houdt rekening met alle factoren waardoor uw gemiddelde

aankoopprijzen zo laag mogelijk liggen.
o U slaagt erin om de dode stock eventueel te verlagen en laag te houden.
o U bent gedreven om de mecaniciens en de klanten zo goed mogelijk te voorzien

van de gevraagde stukken.
o U staat centraal in ons bedrijf en samen werken met verschillende collega's 

is voor u een plezier. 

Uw profiel :
o Technische graduaatopleiding of gelijkwaardig door ervaring
o Tweetalig Ned - Frans
o Perfectionist
o U kunt probleem oplossend denken
o U bent sociaal en neemt leiding als dat nodig is.

Wat kunnen wij u bieden :
o Een moderne werkomgeving met steeds de allernieuwste informatica apparatuur

die een professioneel magazijnbeheer vereisen.
o Tevens een boeiende en uitdagende job met voldoende ruimte voor initiatief 

en ontplooiingsmogelijkheden.
o Aantrekkelijke verloning in functie van competentie en inzet.
o Opleiding en bijscholing volgens nood.
o Een afwisselende job

Indien interesse gelieve uw cv te sturen naar info@pgcars.be tav Sabine Van Ranst

Pg Cars bvba 
Bedrijvenlaan 1 • 8630   Veurne
058/311.444 • www.pgcars.be

PG Cars is één van de grootste Citroën concessies van de streek en stelt momenteel 
een 40-tal medewerkers te werk.  Met een verkoop van meer dan 1500 wagens 
per jaar en bijgevolg een aanzienlijke dienst naverkoop zijn wij op zoek naar een

VOORRAADBEHEERDER (M/V)
om een perfecte organisatie van ons wisselstukkenmagazijn te waarborgen.

WWW. JORISIDE.BE

1 Schuimer (tweeploegen)

Functie: Het optimaal bedienen van de sandwichlijn met in het bijzonder 
de instelling, omstelling en bijsturing van het schuimproces met als doel op 
een efficiënte manier een kwalitatief eindproduct te realiseren.

Profiel: Je genoot bij voorkeur een technische opleiding of gelijkwaardig 
door ervaring. Je beschikt over een stabiel werkverleden. Je hebt oog voor 
kwaliteit en veiligheid.

1 Operator profileerlijn (tweeploegen)

Profiel: Je genoot bij voorkeur een technische opleiding of gelijkwaardig 
door ervaring. Je beschikt over een stabiel werkverleden. Je hebt oog voor 
kwaliteit en veiligheid.

1 Servicetechnieker (dag of tweeploegen)

Functie: Je staat in voor de uitvoering van preventieve onderhouds-
taken. Bij elektrische en/of mechanische pannes ben je de eerste hulp in 
noodgevallen. Je rapporteert aan de aanwezige verantwoordelijke en 
onderhoudsdienst.

Profiel: Je bent in het bezit van een A2-diploma electromechanica of 
gelijkwaardig door ervaring. Je bezit een stevige technische basis kennis 
en weet je prioriteiten correct te stellen. Je kan probleemoplossend 
denken en handelen en je hebt een groot besef van verantwoordelijkheid 
en veiligheid. Je hebt zin voor orde en detail, bent leergierig en kan 
zelfstandig werken. Flexibiliteit is je niet vreemd.

Aanbod: Voor al deze vacatures bieden wij je een boeiende en 
gevarieerde job in een dynamisch bedrijf in volle expansie met 
daaraan gekoppeld een competitief loon.

Interesse: Stuur je CV naar N.V. Joris Ide, t.a.v. personeelsdienst, Hille 174 
te 8750 Zwevezele of mail uw CV naar jobs@joriside.be. Je kan ook steeds 
contact met ons opnemen voor een afspraak door te bellen naar 051 69 12 76.

JORIS IDE NV is een begrip als fabrikant van stalen dak- en wandbekleding voor nieuwbouw en renovatie voor de industriebouw, 
agrarische sector, de doe-het-zelf branche, dakwerken en private woningbouw. Wegens aanhoudende groei van onze productie in 
Zwevezele zijn we op zoek naar nieuwe collega’s:

VeranClassic is een groeiend bedrijf in de 
omgeving van Kortrijk, die als marktleider wordt 

beschouwd en waar je de kans krijgt om jouw 
carrière verder uit te bouwen.

Reeds meer dan 15 jaar produceren wij maatwerk 
veranda’s en tuinconstructies (tuinhuizen, carports,

garages, tuinaccessoires etc) in ons atelier, die 
verkocht worden in België en Frankrijk.

PLAATSER-SCHRIJNWERKER
TUINCONSTRUCTIES/HOUTEN VERANDA’S

Op verplaatsing

SCHRIJNWERKER ALUMINIUM 
VERANDA’S

Atelier

SCHRIJNWERKER HOUT 
TUINCONSTRUCTIES/HOUTEN VERANDA’S

Atelier

Profiel
Autonoom werken 
Veelzijdig 
Houdt van afwisselend werk 
Ervaring vereist

Aanbod
Wij bieden jou een toffe job als volwaardig 
schrijnwerker (geen bandwerk). De dynamiek van 
onze firma geeft je de ruimte om zelf initiatieven 
te nemen. Bovendien kan je rekenen op een 
kwalitatief hoogstaand en duurzaam product, een 
aangename groepssfeer, een degelijke interne 
ondersteuning en een aantrekkelijke vergoeding.

Interesse?
Mail jouw cv naar Veerle De Jaegher 

info@veranclassic.be of bel op 056 85 48 75

VeranClassic - rue du Plavitout, 131 - 7700 Moeskroen
www.veranclassic.be
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dialoog Beste lezers, deze rubriek is de uwe, om te reageren op alle
actualiteit en artikels uit de krant. U begrijpt dat we soms
een tekstje moeten inkorten of wat herschrijven. Vergeet
uw naam, adres en telefoonnummer niet in e-mails of 
brieven. Beëindig een sms'je met uw naam en postnummer. 

BRIEF VAN DE DAG

ECHTE INCIVIEKEN
•Robert Graulus, Tervuren 

Luc Van der Kelen heeft het over
de grove taal van Bart De Wever
(krant van gisteren). Hij verwijt
hem inciviek te zijn en durft zelfs
te zeggen dat men zo iemand zou
moeten opsluiten. Van der Kelen
is en blijft dus een echte Belgicist
en heeft diep in zijn binnenste
een afkeer van al wat een beetje
te Vlaamsgzind is. Weet hij dan
niet wie de echte incivieken zijn
in dit landje? Vraag het eens aan
Reynders, Happart, Maingain,
Milquet, Gosuin en consoorten.

WAAROM «NON»?
•Guy Appermont, Houthalen

Uit de Opinie van Luc Van der Ke-
len, «Grove taal (bis)», blijkt nog-
maals zijn overduidelijke afkeer
van de N-VA. Is het fout om meer
autonomie te eisen voor de

Vlaamse gemeenschap? Waar-
om moet er nog steeds vastge-
houden worden aan het unitaire
België met een financiering van
de Franstalige gemeenschap,
waar we van het ene financiële
schandaal naar het andere gaan?
Deze financiële gevolgen wor-
den mede gefinancierd door
Vlaams belastingsgeld. Wat is er
verkeerd aan, mochten de twee
gemeenschappen meer financi-
ële autonomie krijgen waarbij de
eigen geïnde gelden binnen de
respectievelijke gemeenschap-
pen naar best vermogen besteed
worden. De verschillen tussen
noord en zuid worden alsmaar
groter: taalkundig groeien we
steeds meer uit elkaar, in Frans-
talig België wordt nauwelijks
aandacht besteed aan de Neder-
landse taal. Politiek kiest het zui-
den en het noorden totaal an-
ders. Weet u waarom Wallonië
steeds maar «non» zegt tegen de
Vlaamse eisen? Ik zou op deze
«non» driemaal de vraag willen
stellen «waarom non» en de ant-
woorden eens willen zien. Hope-

lijk kan men dan komen tot de
grond van zaak.

LASTER
•L.B. Edegem

Inderdaad mijnheer Van der Ke-
len, ú gebruikt grove taal, zoals u
zelf uw artikel betitelt. Uw be-
toog is zelfs haatdragend. Als
Bart buiten de lijntjes wil kleu-
ren, bedoelt hij zeker niet «usur-
peren» (=in de onwettelijkheid
gaan). Dit is zuivere laster!!

VERKEERD BEGREPEN
•Bart De Wever, 
voorzitter N-VA

Geachte heer Van der Kelen, ik
begin mij ernstig zorgen te ma-
ken over uw mentale gezond-
heid. Een tijdje geleden schreef u
al een bijzonder emotioneel
stukje over het «afgrijzen» van
uw vrouw voor de «nachtmerrie»
genaamd Bart De Wever alias de
«gladiator». Gisteren schreef u
dat ik «inciviek gedrag» vertoon
en bijgevolg moet worden opge-
sloten. Ik schrok me een hoedje,
want daarmee laat u Het Laatste
Nieuws zakken tot het niveau
van Le Soir. Bovendien trok u die
conclusie op basis van een ver-
keerd begrepen uitspraak. U
schreef immers dat ik federale
bevoegdheden wil usurperen
vanuit Vlaanderen, wat inder-
daad onwettig zou zijn. Niets is
echter minder waar. Als ik spreek
over een assertieve Vlaamse
houding met betrekking tot de
usurpatie van bevoegdheden,
bedoel ik precies dat Vlaanderen
de usurpatie door de federale
overheid moet afblokken.
Als u goed geïnformeerd bent —
en daar durf ik echt niet aan te
twijfelen — zou u immers moe-
ten weten dat het vandaag de fe-
derale overheid is die heel wat
initiatieven neemt waarvoor fei-
telijk de deelstaten bevoegd zijn.
Deze usurpatie of dit «inciviek
gedrag» kost de armlastige fede-
rale overheid trouwens elk jaar
meer dan 1 miljard euro. Ze zou
die beter besparen. De N-VA
heeft daartoe de nodige voor-
stellen neergelegd. Ik begrijp nu
dat deze voorstellen voor u niet
ver genoeg gaan en dat de fede-
rale regering volgens uw logica
achter de tralies thuis hoort. Mis-
schien wel, maar de gevangenis-
sen zitten nu al overvol. Is het
geen beter idee om onze emoties
te beheersen, om als politicus en
als journalist ons vak op een ern-
stige manier te bedrijven en om
het democratisch debat op een
normale manier te voeren?

GROVE TAAL (BIS)

HUMOR
•Wivina Steenput, Leerkracht
uit Geraarsbergen

Graag deze reactie op de Brief
van de dag naar aanleiding van
het incident waarbij een leer-
kracht een leerling een blauw
oog zou geslagen hebben (Dia-
loog van gisteren). Over de hui-
dige 'mentaliteit' ga ik volledig
akkoord. Maar... waar leren
onze leerlingen respect? Tele-
visie? Politiek? Internet? Het is
voor ouders veel moeilijker om
op te voeden dan vroeger. Ook
wij als leerkrachten hebben
toch nog veel 'te zeggen' ten-
minste als we ons een beetje
proberen in te leven in hun leef-
wereld en hen zelf zo het nodi-
ge respect betonen. En met hu-
mor komt men soms verder
dan met een 'bevel'. Leefregels
en afspraken maken en die dan
consequent toepassen, dat is
wat je moet doen. Als de bitter-

heid toeslaat moet de leraar
wat rust nemen. En een boks-
bal kopen. 

GEEN STIJL
•W.V. uit R.

De leerkracht uit Geraardsber-
gen vindt dat leerlingen van nu
geen stijl meer hebben (Dialoog
van gisteren). Daar kan ik inko-
men. Maar een ventje van een
jaar of veertien in een emmer
mortel stoppen en een ander
een blauw oog slaan, is dát de
stijl waarover u het hebt? 

EERLIJK?
•Chris Mahieu, Roeselare

Beste leerkracht, ik blijf erbij,
het zijn niet de kinderen die
veranderen, maar wel de men-
taliteit van de ouders... Vroeger
telden gezinnen hopen kinde-
ren, nu hooguit drie. En die kin-
deren krijgen vaak alle wensen

ingewilligd in tegenstelling tot
vroeger toen alles moest ge-
deeld worden met de vele
broers en zussen. Maar wat
doen we eraan? Mogen de kin-
deren zich nog vuil maken?
Mogen ze nog wel deugnieten-
streken uithalen zoals vroeger?
Ik blijf 'een ouwe doos' op ge-
bied van opvoeden en bij ons
kan er weinig in vergelijking
met veel van de klasgenootjes.
Je moet mee met je tijd, dat wel,
maar hier bij ons wordt er nog
altijd vaak buiten gespeeld of
gelezen, op mijn bevel uiter-
aard want tv-kijken is véél
makkelijker. Ik weet niet of ik
daar ver mee zal komen, maar
ik probeer het toch. Hopende
dat er iets van blijft hangen en
dat fatsoen en eerlijkheid de
bovenhand haalt... Alhoewel,
gisteren zei er nog een moeder
van twee volwassen zoons 'Ik
leerde hen altijd eerlijk te zijn
in het leven. Maar is de wereld
rondom ons nog eerlijk?'...

«LERAAR SLOEG VUIST IN MIJN GEZICHT»

EXCUSES
•Jean-Pierre Roobaert, 
Herzele

Het is bijna niet te geloven maar
er gaat geen enkele dag voorbij
of wij hebben te maken met se-
rieuze vertragingen (van een
halfuur tot drie kwartier) op het
spoor. Kotsbeu ben ik het.
Neem aub  gedurende één week
dagelijks de trein Brussel
Noord-Zottegem van 16.51 uur
zodat jullie zelf kunnen zien
welke schandalige vertraging-
en die trein heeft. En dit is
slechts één voorbeeld. Dinsdag
50 min. vertraging, woensdag
45 min.... u zou voor minder de-
pressief worden. Het wordt de
hoogste tijd dat de NMBS-di-
rectie grote kuis houdt bij de
dienst die de uurregelingen op-
stelt. In de stations hoort u aan
één stuk: «Gelieve ons te ver-
ontschuldigen voor...». 

VERVANGBUS
•Dennis Cooman, 
Erembodegem

Ingevolge een stroompanne
(naar het schijnt), was er tijdens
de avondspits van 17 juni geen
treinverkeer mogelijk tussen
Aalst en Denderleeuw. Zoals
gewoonlijk begeef ik mij naar
spoor 5 (zoals aangekondigd op
het scherm), maar ik sta daar
helemaal alleen. Terug naar bo-
ven dus en na wat rondvragen
blijkt er een vervangbus te rij-
den. Op dat moment was er nog
altijd geen melding daarover
van de NMBS. Die vervangbus
bleek dan nog niet te stoppen in
Erembodegem. Na een half uur
in een bomvolle bus zonder air-
co en na controle van de abon-
nementen (!) is de bus dan toch
vertrokken. Dienstverlening
NMBS, communicatie? Het
schijnt dat het voor de reizigers

die van Brussel naar Aalst wil-
den nog slechter was. 

VUIL EN VERROEST
•Geert Messiaen, Roeselare

Om tegemoet te komen aan de
wensen van de reizigers op vlak
van comfort en stiptheid van de
treinen past NMBS twee keer
per jaar haar dienstregeling
aan. Sedert deze aanpassing
kom ik steevast elke dag met
vertraging aan in Brussel en
vertrek ik ’s avonds klokvast
met vertraging. Comfort? Se-
dert de nieuwe regeling van 15
juni is mijn trein vanuit Roese-
lare om 6.39 uur nu een oldti-
mer geworden die daarenbo-
ven vuil en verroest is, zowel
van binnen als buiten. Verzu-
ring van de maatschappij zegt
men dan, je zou voor minder als
je dit dagelijks moet meema-
ken.

NMBS PAST DIENSTREGELING AAN

«Laat ALS-patiënten ook van
ijsje genieten in uw zaak»
•Lieve Van Helleputte, Overijse 

Ik heb vorig jaar aan den lijve ondervonden hoe een
ALS-patiënt de toegang geweigerd werd in een
Oostendse brasserie omdat «zo’n elektrische rol-
stoel in de weg staat voor de obers en storend is
voor andere gebruikers». Ik was beschaamd in hun
plaats! Naar aanleiding van Werelddag ALS, nu
zondag 21 juni, wil ik dit probleem toch even aan-
kaarten. 
ALS is een dodelijke en ongeneeslijke ziekte waar-
bij de spieren/zenuwen aftakelen. Patiënten ko-
men altijd in een rolstoel terecht. Als vrijwilligster

bij de ALS-Liga durf ik vragen even stil te staan bij
hun noden. Rolstoelpatiënten worden dikwijls de
toegang geweigerd in brasserieën of tearooms.
Voor alle duidelijkheid: het gaat me niet om het al
dan niet toegankelijk zijn van een inrichting (te
hoge drempels, trappen of dergelijke). Ik vraag wel
meer goodwill van de uitbaters. Met de zomer in
het vooruitzicht kan er misschien een extra in-
spanning gedaan worden, vooral aan onze kust, om
ook mensen met een beperkte levensduur maar
vaak veel enthousiasme, van een ijsje of een ver-
frissing te laten genieten.

OP ZOEK

Het is niet uitgesloten dat ook 
elders onaangekondigde 
controles worden verricht

VLAAMS-BRABANT / 
BRUSSELS GEWEST 

E40 Brussel - Sterrebeek
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CONTROLES

Yvonne Verbeeck, Essenlaan 1, 2050
Antwerpen
Moeke is net verjaard. Wie stuurt
haar een kaartje?

Joëlle Boekhout, Thyskensstraat
34B, 9990 Maldegem
Onze kleindochter wordt 11 op 23
juni. Graag willen we haar verrassen
met vele kaartjes, zodat zij weet dat
we aan haar denken terwijl wij in het
buitenland zijn.

KAARTJE STUREN

Luc De Rycke, Gavere,
l.derycke@skynet.be, 09/384.47.59
Wie heeft nog een rennerspetje van
het vroegere fietsenmerk ‘Groene
leeuw’ of waar zou ik dat nog kun-
nen vinden?

Ghysels-Hautman, Broekstraat 2,
1860 Meise, 02/269.26.46, ghysels-
cindy@msn.com
Ik zoek een kopie of de originele
dvd/video van de films «There is So-
mething About Mary» (1998), «Ca-
non the Barbarian» (1981), «Hard
Corps» (2006), «Monaco Forever»
(1984), «In Hell» (2003), «JCVD»
(2009), «Black Eagle» (1988). Ik kan
je desnoods een lege cassette/dvd
bezorgen en terug ophalen.

Daniël Deblaere, Kettingstraat 28,
9000 Gent, 0485/84.95.46, solidari-
teitzondergrenzen@hotmail.com
Als armenorganisatie zoeken wij
een bakfiets om voedselresten op te
halen bij snackbars en deze te bede-
len bij mensen in nood. 
Onze uitleendienst zoekt voorts
klein werkmateriaal zoals hamers,
boormachines... Nieuwe medewer-
kers zijn ook steeds welkom.

Ruben Vansant, Oostereinde 17,
2440 Geel 
Graag willen wij alle lieve mensen
bedanken voor het sturen van Dis-
neystickers voor mijn verjaardag.
Momenteel missen wij nog de num-
mers 2, 8, 48, 79, 96, 104, 144, 147,
151, 161, 176, 201, x3 en x12.

Saenen, Camerlo 23, 3600 Genk,
089/35.54.13
Voor mijn kleinkind zoek ik de Dis-
ney-stickers 5, 24, 28, 33, 36, 37, 47,
48, 54, 62, 69, 70, 73, 90, 100, 104,
108, 110, 118, 153, 157, 158, 161, 163 en
174. Ze kunnen ruilen. 

katrien.vermeiren@pandora.be
Kan iemand mij helpen aan een 
knuffel-lassiehond? Tegen betaling.

I. De Bock, Oudstrijderslaan 4f3,
9160 Lokeren
Kan iemand mij helpen aan het
boekje nr 4 van de Disney-sprookjes
uitgegeven door Het Laatste
Nieuws. Tegen betaling.

Brigitte Baele, Brussel,
baelebr@gmail.com
We hadden graag een reünie 
georganiseerd voor de oudstuden-
ten licenciaat Wiskunde en Fysica
die in 1980 aan de RUG (Rijksuniver-
siteit Gent) afgestudeerd zijn. Ben je
één van hen, neem dan contact met
ons op.

Paulien Exsteyl,
paulien_exsteyl@hotmail.com
Ik ben op zoek naar boek genaamd
'Kushiëls Pijl' van de schrijfster 
Jacqueline Carey. Ik heb tweede-
handsboekenwinkels en het internet
afgeschuimd, maar het is blijkbaar
nergens te vinden.  Boekenwinkels
verkopen het boek niet meer.

Gérard Vandenhende, Gitsestraat
45, 8800 Roeselare, 0497/30.31.56.
(na 16u)
Ik zoek contact met Remie Crevits
die nu aan de kust woont (weet ie-
mand in welke gemeente?). Ik ben
ook nog steeds op zoek naar Jacques
Stommels. Hij woonde vroeger in
Antwerpen, maar zou nu in Middel-
kerke verblijven.

SAMENSTELLING
KATY BOELS & 
INGRID DE VOS

CITAAT VAN DE DAG
Waarom houden we
vast aan het 
unitaire België met
een financiering
van de Franstalige 
gemeenschap,
waar we van het
ene schandaal naar
het andere gaan? 
•Guy Appermont

SMS/MMS BRIEF FAX4545@hln.be 4545E-MAIL Het Laatste Nieuws, Dialoog, Postbus 4545, 1730 Asse 02/454.28.31H O E  K U N T  U  O N S  B E R E I K E N ?
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STERRENMEISJE
•E. De Bock, Oostende

Tatoeëerder Rouslan Toumani-
antz «voelt» zich een kermisat-
tractie... Wie schrijft verder?

UITGELACHEN
•Yves Renard, Zoersel

Het meisje dat op één of andere
manier een sterrenhemel op het
gezicht kreeg, wordt momenteel
geplaagd en uitgelachen via in-
ternet. Een beetje menselijkheid
a.u.b. U zou haar moeten bekla-
gen of erover zwijgen. Pesten is al
lang een zeer slechte gewoonte
die schijnbaar als normaal wordt
gezien. 

BORSTKANKER
•Henk Van daele, Antwerpen

In het artikel «Mooiste voetbal-
lersvrouw vecht tegen borstkan-
ker» (krant van gisteren) onder-
streept Sylvie Van der Vaart het
belang van borstzelfonderzoek.
Ze zegt: «Ik wil vrouwen sensibili-

seren tot zelfonderzoek, ook in
hun jonge jaren». Hierbij maakt
ze een  — overigens gebruikelijke
— denkfout: borstkanker is geen
vrouwenziekte want ook man-
nen (zoals ik) kunnen borstkan-
ker krijgen. In België zijn er elk
jaar ongeveer 100 mannen met
deze diagnose. En bij mannen is
een knobbeltje nog gemakkelij-
ker te voelen dan bij vrouwen,
omdat mannen minder borst-
weefsel hebben tussen de huid en
de borstspieren/ribben. Indien de
mannelijke voetbalsupporters
wisten dat ook zij gevaar lopen op
borstkanker dan zouden ze min-
der spotten met de «soapster met
de grote borsten». Mannelijke
borstkankerpatiënten spotten
niet met (grote of kleine) boe-
zems. Zij weten hoe fragiel dit
vrouwelijk lichaamsdeel is.

SELECTIEVE JOBKORTING
•Frans D’Herde, Haaltert

Zou de nota-Peeters met ‘selec-
tiever’ bedoelen dat minderver-
dieners die vorige keer uit de boot
vielen nu een graantje zullen
meepikken?
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