
Jonge leraar belooft
maandloon voor een job

BRUGGE q Ook al bereiken ons
voortdurend berichten over het
tekort aan leerkrachten, toch
blijkt het niet zo evident om in
onze regio een job te vinden in
het onderwijs. Vooral in onze
regio zijn de vacatures dun ge-
zaaid. Voor heel wat gemotiveer-
de afgestudeerden start het
schooljaar daarom in mineur. Zij
getuigen over hun vergeefse po-
gingen. Niels Vermeulen heeft er
zelfs een eigen versie van de ALS
Ice Bucket Challenge voor over.
“Als ik voor een heel schooljaar
werk vind, stort ik mijn maand-
loon van september volledig door
naar de ALS-liga”, zegt hij. pagina 10-12Fo
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Niels Vermeulen
wil wedde
aan ALS-liga
storten als hij
werk vindt in
school

Niels Vermeulen
wil wedde
aan ALS-liga
storten als hij
werk vindt in
school

Roterijstraat 107 te Waregem - Tel. 056 60 15 32 

Showroom open op zondag van 10-12u & 14-17u

Wij staan tot uw dienst voor:
• Voetadvies

• Podologische voetverzorging
• Behandeling van nagel- en

huidaandoeningen
• Diabetische voetverzorging

• Gang- en loopanalyse

Ezelstraat 14 - 8000 Brugge
Tel. 050443300 - info@devoetzaak.be - www.devoetzaak.be

Maandag - donderdag > zaterdag: 9.00 - 18.00 u.
Dinsdag: 9.00 - 20.00 u.

De Voetzaak,
uw steunzoolspecialist
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Midden in deze krant
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voetbal
in jouw regio
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DERMA TRUCKS, HOGE HUL 10 – 8000 BRUGGE
WWW.DERMATRUCKS.BE OF VIA FACEBOOK

NIEUW
Nissan
NT500
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REDACTIE
Meiboomlaan 33
8800 Roeselare

Tel. 051 26 61 11
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ZOMERBABBEL
Victoria De
Doncker uit

Dudzele

SINT-KRUIS q Vijf maanden geleden
kwam Bram Ballegeer uit Sint-Kruis op
amper 21-jarige leeftijd compleet onver-
wachts om het leven door een aneurysma bij
de hersenstam. Sinds zijn plotse overlijden
houden familie en vrienden de herinnering
aan Bram levendig met stickers. “Dankzij die
stickers kunnen we mooie momenten met
Bram blijven delen”, klinkt het bij Wynona,
de zus van Bram.

Bram leeft voort
in stickers
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OEDELEM

Boer Peter-Jan
zoekt een vrouw
op VTM
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BRUGGE

Filmpje
terrasincident roept
veel vragen op
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BRUGGE/OEDELEM

Op zoek naar katten-
beul en kattendief
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  Verhalen van West-Vlamingen op de vlucht

in West-Vlaamse Velden

VLUCHTELINGEN 

OVERSPOELEN 

ONZE PROVINCIE
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Een initiatief van

met dank aan
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midden in Krant van
West-Vlaanderen
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