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VRAAGT

COMMERCIEEL BEDIENDE
Met ervaring in de grafische sector. 

Tweetalig Nederlands/Frans 

VERTEGENWOORDIGER 
Met ervaring in de grafische sector. 

Tweetalig Nederlands/Frans 

DRUKKER
Met ervaring - GTO 2 Kleur 

Met ervaring - GTO 1 Kleur met nummering

Eegene 15 - 9200 Dendermonde (Oudegem) - Tel.: 052/21 20 56
Sollicitatie t.a.v. line@dehauwere.be 

www.dehauwere.be 

“Groothandel met een 300-tal gekende producten voor horeca,
middenstand en KMO bedrijven zoekt voor de provincies Oost- en 

West- Vlaanderen, onmiddellijke indiensttreding:

4 Vertegenwoordigers
Wij zoeken:
Jonge en dynamische personen - Goed voorkomen
Commerciële ingesteldheid

Wij bieden:
Bediendecontract - Hoge commissielonen
Firmawagen - Verzekerde opleiding

“Mail CV en motivatiebrief naar jamar.nv@telenet.be of schiftelijk naar
J&J Benelux, E3-Laan 48, 9800 Deinze”

1 alround 
m/v

Aanbieden op 
maandag 25/01/2010 tussen 10u en 11u in de voormiddag.
Mailadres: kantoor.vancaenegem@skynet.be
Nv Meubelstad, Zoutelaan 159, Knokke 8300
Tel 0479/66.76.76

- Voor klein werfbezoek en typen van brieven.

- Voor renovatie: met klanten afspraak 

te maken.

- Goed loon.

- Kan ook halftijds of later voltijds.

- Voor ambitieuze mensen!

Ambitieus?

COFELY Services is de nieuwe naam van AXIMA Services. Werken voor COFELY Services betekent werken voor de 
marktleider in energiebeheer, technisch beheer en facility management. Voor onze werven zijn wij op zoek naar (m/v): 

‘Stel je voor: je leeft voor techniek, 
maar je kent COFELY Services niet.’

10 technici HVAC
> regio Gent 
> regio Zelzate 
> regio Ieper 

> regio Antwerpen
> regio Vilvoorde 
> regio Beerse

Functie: Je onderhoudt preventief en correctief techni sche 
installaties: HVAC, koel- en elektrische installaties. Daarbij spoor je 
defecten op aan koel- en luchtbehandelingsinstallaties, split units, 
ventilatoren, warmtewisselaars, CV-ketels en elektrische installaties, 
die je vervolgens oplost. Je voert ook kleine installatiewerken uit. 
Je werkt zowel in team als zelfstandig. 

Profi el: Je bezit een diploma in elektromechanica of elektriciteit 
(niveau A2), bij voorkeur met enkele jaren ervaring in een gelijkaardige 
functie. Je bent klantgericht en beschikt over een rijbewijs.

Aanbod: Je kan rekenen op een interessant salarispakket met 
extralegale voordelen en bovendien werk je in je eigen regio. 

Interesse? Stuur dan je cv via www.cofelyservices-gdfsuez.be 
of via hrm@cofelyservices-gdfsuez.be Heb je vragen, aarzel niet 
ons te contacteren op het nummer +32 2 206 02 11. 

www.cofelyservices-gdfsuez.be

Biscuiterie Willems is een dynamisch koekjesbedrijf. Oorspronkelijk in Ertvelde, maar sinds
2005 gevestigd in Eeklo. Speculoos is onze specialiteit. Momenteel werken we met een team
van 50 werknemers. Om onze groei verder te ondersteunen zijn we op zoek naar een 

Technieker (m/v)
Functie:
- voorkomen en oplossen technische storingen
- preventief onderhoud, ombouwen en op punt stellen van verpakkingsmachines
- meehelpen aan de verdere optimalisatie van het productieproces

Profiel:
- goed inzicht in technische installaties
- ervaring met verpakkingsmachines
- opleiding T.S.O. of gelijkwaardig door ervaring
- bereid om in een tweeploegenstelsel te werken
- zelfstandig kunnen werken

Wij bieden:
- een stabiel bedrijf dat ruimte biedt aan persoonlijk initiatief
- een modern machinepark in een nieuwe infrastructuur
- een degelijke opleiding met ruimte voor verdere ontplooiing
- een contract van onbepaalde duur

INTERESSE? Neem gerust contact met ons op!
Tel. 09 218 72 70 
Mail:hr@willemsbiscuits.com 
Adres: Nieuwendorpe 33C, 9900 Eeklo t.a.v. Elke Leemans

Al meer dan 80 jaar bewijst Bossuyt Winkelinrichting de geschikte partner te zijn in 
de wereld van de winkelinrichting. Gespecialiseerde oplossingen of een totaalpakket op 
maat, bij Bossuyt Winkelinrichting komt de klant op de eerste plaats! Innovatie in de-
sign, kwaliteit in koeling en betrouwbaarheid in service zijn de drie pijlers van Bossuyt 
Winkelinrichting. Wij garanderen onze klanten een originele en verzorgde winkelinrich-
ting, die bovendien op geen enkel ogenblik haar functionaliteit uit het oog verliest.

Wegens voortdurende groei wensen wij ons

team (m/v) te versterken. Ontdek hieronder

de vacatures voor ons bedrijf in Kuurne.

> Koeltechnicus
Installatie, aansluiten en afregelen van koelsystemen op de werf.

> Elektricien
Montage van elektrische installaties in diverse toepassingen.

> Meubelmaker
Vervaardigen van meubilair en algemeen schrijnwerk in het werkatelier.

> Schrijnwerker aluminium
Opmeten, maken en plaatsen van aluminium deuren en ramen.

Bossuyt Winkelinrichting biedt u:
Interne opleiding - Competitief loon - Gevarieerde job - 

Groeiende en stabiele werkomgeving

INTERESSE? Neem contact op met Tom Bossuyt 

op 056 36 11 80 of mail naar tom@bossuytwi.be.

BOSSUYT WINKELINRICHTING
Noordlaan 21 - B-8520 Kuurne 

www.mooiewinkel.be

Aan onze klanten kwaliteit leveren, dat is waar Bossuyt

Winkelinrichting voor gaat, samen met u!

West-Vlaanderen

FRANS DOCHY GEEFT SCHEPENSJERP NA KWARTEEUW DOOR

«Blij dat er een waardige opvolger is»
ROESELARE

Na een kwarteeuw schepen in Roeselare geeft Frans
Dochy (61) op 31 januari zijn sjerp en de bevoegdhe-
den Jeugd, Patrimonium en Duurzaamheid door aan
CD&V-partijgenote Nathalie Muylle (40). Dochy zal
de legislatuur volbrengen als raadslid, om zich in
2012 uit de politiek terug te trekken. «Ik ben het
niet moe, maar het is mooi geweest. Bovendien staat
er een waardige opvolger klaar», aldus Dochy.

CHARLOTTE DEGEZELLE

Hoewel Frans Dochy al sinds 1983
een vaste waarde is in de Roese-
laarse politiek, heeft de schepen
geen roots in de Rodenbachstad.
«Ik ben afkomstig van Hulste, en
mijn echtgenote van Geluwe»,
vertelt hij. «In 1971 kwamen we
in Rumbeke wonen. Via diverse
verenigingen liet ik zien een man
van engagementen te zijn. Van
het één kwam het ander en in

1982 werd ik voor het eerst naar
voor geschoven als CVP-kandi-
daat. Lokale politiek was trou-
wens al langer een stukje van
mijn leven, want mijn vader was
gemeenteraadslid in Hulste.»

Landbouwer
Dochy begon op 3 januari 1983 in
de Roeselaarse gemeenteraad en
bouwde snel een mooi curricu-
lum uit. In januari 1985 nam hij
het schepenambt op, dat hij tot

nu niet meer losliet. «Ik heb nooit
de ambitie gehad om aan natio-
nale politiek te doen, ben altijd
boer en aan mijn ‘hof’ verknocht
gebleven. Grote voordeel was dat
het schepenambt altijd combi-
neerbaar was met de landbouw-
stiel, al werd dat de jongste jaren
wel steeds moeilijker.» 

Voorbeeld
Jeugd en landbouw: het zijn twee
thema’s die de schepen 25 jaar
lang niet loslieten. «Ik heb heel
veel gedaan voor de jongeren.
Toch heb ik niet alles kunnen rea-
liseren, een betere stek voor het
jeugdcentrum en een goeie fui-
flocatie bijvoorbeeld. Heel fier
ben ik wel op het lokalenbeleid.
Er zijn in Roeselare heel weinig
jeugdverenigingen die geen lo-
kaal hebben en op dat vlak heb-
ben we een voorbeeldfunctie
voor andere steden en gemeen-
ten. Ook de uitbouw van de
jeugddienst is een mooie realisa-

tie. Wat landbouw betreft, heb ik
heel hard gewerkt om de sector
wegwijs te maken in de admini-
stratieve mallemolen en Roesela-
re ondanks grote druk kunnen
behouden als landbouwstad.»

Comeback
Na precies 25 jaar zal Frans Dochy
wel met veel genoegen de titel
van ereschepen dragen. «Ik voel
dat mijn carrière volbracht is en
heb het niet moeilijk met mijn af-
scheid. Ik heb nog zoveel andere
dingen te doen. Om mijn echtge-
note te plagen, zeg ik weleens dat
ik vanaf nu mijn comeback ga
voorbereiden. Maar om eerlijk te
zijn, heb ik de ambitie niet meer
om op de lijst te staan. Ik zeg niet
resoluut ‘neen’, maar zelf ben ik
geen vragende partij meer. Ik heb
een mooie periode in de politiek
gehad en blijf met plezier de par-
tij ondersteunen. Ik beschouw
Nathalie (Muylle, red.) als mijn
poulain. Ik bracht haar in 2000 in

Frans Dochy met kleinzoon Anton op de boerderij. Foto JVK

de politiek en heb alle vertrou-
wen in haar. Ik weet dat mijn dos-
siers goed opgevolgd zullen wor-

den, en dat ze het misschien zelfs
beter zal doen dan ikzelf», aldus
Dochy.
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Meer info en reservaties bij uw Jetair reisagent

Zomer 2010

11 bestemmingen 
naar de zon 

vanuit Oostende !
V.

U
.: 

Je
ta

ir
N

.V
., 

G
is

te
ls

es
te

en
w

eg
 1

, 8
40

0 
O

os
te

nd
e.

 L
ic

. 1
20

1 
O

nd
er

ne
m

in
gs

nu
m

m
er

: 0
40

8.
47

9.
96

5.
 -

 2
0/

01
/2

01
0

MENSEN VAN BIJ ONS
SINT-ELOOIS-WINKEL

De 7de Namiddag houdt tiende Blues Jam
De Winkelse muziekwerkgroep De
7de Namiddag pakt zondag vanaf
16.30 uur in cc De L!nk aan het
Dorpsplein uit met de tiende Blues
Jam. 
«Het was altijd onze bedoeling 
om met onze vzw diverse muziek-
genres naar onze gemeente te ha-
len», zegt medeoprichter Ronny
Demets. «Nu zijn we aan onze jubi-
leumeditie toe. Een aantal vaste
muzikanten, onder wie Marcel,
Dominique Vantomme, mijn zoon

Arne, Johan Guidée en bestuurslid
Stefan Boret, maken dat iedereen
die naar de Blues Jam zijn gitaar,
bas, mondharp, of drumsticks
meebrengt, kan meespelen op ons
podium.» Naast Demets zijn kun-
stenaar Tjok, Joost Vuylsteke,
Martin Lefevere, Stefan Boret,
Nico Desmedt en Franky Vandom-
mele de andere leden van de be-
stuursploeg van De 7de Namid-
dag. Meer info: www.de7evende-
namiddag.be. Foto JVK (VGGS)

TIELT

Nieuwe voorzitters voor CD&V
Tijdens de bestuursverkiezingen
van CD&V Tielt is Christophe Ver-
straete met 98,4 procent van de
stemmen tot nieuwe voorzitter
verkozen. Hij volgt Vincent Bytte-
bier op. 

Ook de partijgeledingen hebben
een nieuwe voorzitter: Pim Tim-
mermans (Jong CD&V), Anne-Ma-
rie Geeroms (Vrouw & Maat-
schappij) en Lieve Vandevelde
(CD&V Senioren). Foto JVK (CDR)

TORHOUT/LICHTERVELDE Nacht Award gaat naar Frans Victor
De organisatoren van de Nacht
van Vlaanderen, die dit jaar op-
nieuw Lichtervelde aandoet, heb-
ben hun jaarlijkse Nacht Award ge-
schonken aan Frans Victor. De man
bouwde de laatste twintig jaar de
wandelcel van de Nacht uit. Frans
stond ook altijd in voor de organi-
satie in de sporthal tijdens het eve-
nement. 
Als cadeau ontving Frans Victor
een cartoon van O-Sekoer. Daarop
wordt hij afgebeeld met baard en
pijp, zoals de mensen hem kennen.

Foto JVK (BHT)

ZWEVEZELE

Musicalsterren
wuiven Diana
Cannoot uit
Tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsre-
ceptie voor de adviesraden, feest-
comités en verenigingen van Win-
gene en Zwevezele in cc De Wissel
was er een speciale hulde voor Dia-
na Cannoot. 
De ex-schepen van Cultuur, Sport,
Jeugd en Kinderopvang, en Ont-
vangsten kreeg een bijzondere
verrassing voorgeschoteld, toen
twee artiesten uit de musical ‘The
Sound Of Music’ voor haar optra-
den. Deborah De Ridder en Peter
Van De Velde waren speciaal naar
Zwevezele afgezakt om de aftre-
dende schepen te huldigen. Daar-
naast kreeg Diana een geschenk
en bloemen van burgemeester
Hendrik Verkest en de voorzitters
van de jeugd-, cultuur- en sport-
raad. Foto JVK (DJP)
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