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Wij zijn op zoek naar m/v :

Functie : - in nauwe samenwerking met de bedrijfsleiding zorgt U voor :
- het bezoeken van de huidige en toekomstige klanten op de nationale markt
- het opstellen van prijsoffertes en de nodige prijscalculaties met werfvoorbereiding naar uitvoering toe.
- de werfopvolging voor projecten zoals bruggen, tunnels, metrowerken en industrie

Profiel : - u bent in het bezit van een diploma Industrieel Ingenieur Bouwkunde.
- gedreven, resultaatgericht en een vertrouwensband met uw klanten opbouwen.
- talenkennis Nederlands, Frans, Engels (andere talen zijn een pluspunt).
- ervaring, met PC pakketten (MS Office, Autocad, ...).
- u bent creatief, je wil iets meer en kunt zelfstandig werken.
- minimum 5 jaar werkervaring.

Aanbod : - een boeiende en toekomstgerichte werkomgeving, een competitief salarispakket met extra legale
voordelen (zoals bedrijfswagen)

- een open werkomgeving met ruimte voor eigen initiatief en creativiteit, doorgroeimogelijkheden in functie
van verantwoordelijkheden.

- de mogelijkheid om via een eerste persoonlijk gesprek geheel vrijblijvend met ons bedrijf kennis te maken.
Interesse? Stuur uw sollicitatie met uitgebreid cv naar Diabeton NV, t.a.v. de heer Rene Quintens, Centrum Zuid 1544,

3530 Houthalen of via mail naar r.quintens@diabeton.be. U kunt ons telefonisch bereiken op 011 29 12 00
(van 08u tot 17u00)

Diabeton NV, reeds 30 jaar een familiebedrijf
dat is uitgegroeid tot een veelzijdige speler op

de markt van de burgerlijke bouwkunde
met gespecialiseerde activiteiten :

E93034560.01

INDUSTRIEEL INGENIEUR BOUWKUNDE

Transport Waltbrechts

Hagenbroeksesteenweg 117
2500 Lier - 0473/98.88.00

vraagt

CHAUFFEURS
Met rijbewijs CE

voor haventransport regio Antwerpen
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VERRE REIS NAARTOELATINGSPROEF (TAND)ARTS IN KORTRIJK

Limburgers op tijd voor examen

KORTRIJK
4.685 jongeren zakten gisteren naar Kortrijk

Xpo af om er deel te nemen aan het universitair

toelatingsexamen voor arts of tandarts. Daar

waren ook zowat honderd Limburgers bij. Ieder-

een raakte op tijd in Zuid-West-Vlaanderen.

«Tochwas de verplaatsing veel te ver», zegt

Bart Klingels uit Maasmechelen. «Datmoet veel

dichter bij huis georganiseerd worden.»

PETER LANSSENS

Xpo kreeg de opdracht van de
Vlaamse overheid omdat het
beurzencentrumdegoedkoopste
offerte had.De rector vandeuni-
versiteitvanHasseltkloegerech-
ter bij minister van Onderwijs
Pascal Smet (sp.a) over dat Kort-
rijk te ver lag als gaststad. Toch
warendezowathonderdaanwe-
zige Limburgers gisteren netjes
op tijd. Er werden onder meer
vierbusseningelegd.«Wezijnom

6 uur met de bus vertrokken op
het Europaplein in Maasmeche-
len», zeggen Joeri Janssen(18)uit
Opoeteren en Bart Klingels (18).
«Wehaddenduseenkortenacht.
Bovendienwarenwedrieuuron-
derwegenstondenweenkeleke-
ren indefile.Waarwetenweniet
meer,wantwewarenaanhetstu-
derenopdebus.Devolgendekeer
zou het toelatingsexamen best
dichter bij huis georganiseerd
worden, liefstopmeerdereplaat-
senperprovincie.»

EsmeeBaldussu(17)uit Lanklaar
enKellySaesen(18)uitNeeroete-
ren sliepen tijdens de nacht van
maandag op dinsdag in het Cen-
ter Hotel in Kortrijk en hadden
daarelk45eurovoorveil.«Waar-
om organiseren ze dat niet in de
universiteiten zelf, daar heb je
tochookgrotezalen?», vragende
vriendinnen zich af. «Nu zijn we
tweedagenkwijt,wantmaandag
zaten we door vertragingen ook
al vier uur op de trein om vanuit
Genk in Kortrijk te raken. Geluk-
kig hadden we nog een goede
nachtrust inonshotel.»
«Aldieheisaisoverroepen»,vindt
Bernard Himpens uit Leuven,
voorzitter van de examencom-
missie. «Heel dat gedoe speelt
vooral op psychologisch vlak,

want Vlaanderen is nu toch echt
niet groot hoor. Het examen
startte trouwensniet om9,maar
om10uur om iedereen voldoen-
de tijd te geven. En ikzelf sliep de
nacht voordien trouwens ook op
hotel inKortrijk.»

Spieken

Het toelatingsexamen zelf, inge-
richt voor alle Vlaamse universi-
teiten, was bittere ernst. Om alle
jongerenteontvangen-3.655uit
Vlaanderen,842uitNederlanden
188 uit andere landen - werden
drie hallen vrijgemaakt. «Er
moestentelkensvierformulieren
ingevuld worden met vragen
rondondermeerwiskundeenfy-
sica», zegt Himpens. «Elk formu-
lierkreegeenuniekebarcodeom

het zonder fouten te linken aan
een student. Spieken was moei-
lijk.HetministerievanOnderwijs
zette 250 leerkrachten en oud-
leerkrachten in als opzichters.»
Deopkomstvan4.685examinan-
ten - vooral laatstejaars secun-
dair,maarookouderen -waseen
succes. «Het waren er 650 meer
danvorig jaar inFlandersExpo in
Gent», stelt Himpens. «En één op
vijf was Nederlander. Dat komt
onder meer omdat het inschrij-
vingsgeld inNederland gestegen
is. De studenten krijgen hun uit-
slag op dinsdag 10 juli. Meestal
slaagtzowatvijftienprocent.Er is
geen tekort aan huisartsen in
Vlaanderen,maarwel aan speci-
alisten zoals geriaters ofmensen
indeurgentiegeneeskunde.»

4.685 jongeren dedenmee aanhet ingangsexamen inKortrijk Xpo. Foto’s Anckaert

EsmeeBaldussu uit Lanklaar enKelly Saesen uitNeeroeteren
gingen op hotel inKortrijk omzeker op tijd te zijn.

HASSELT
Minder
faillissementen in
Limburg
Uit cijfersdie federaalminister
vaneconomie JohanVandeLa-
nottevrijgaf opvraagvan
volksvertegenwoordigerLuk
VanBiesen (OpenVld)blijktdat
invergelijkingmetveel andere
provincieservorig jaarheel
watminder faillissementen
waren inLimburg.

Tijdens de maand april in 2011
telde Limburg 52 falingen, ter-
wijl er dat in Antwerpen, Oost-
en West-Vlaanderen en
Vlaams-Brabant gevoelig meer
waren.«Eenverklaringhiervoor
kan zijn dat Limburg heel wat
kleine bedrijven telt, die zich
aan het einde van de economi-
sche kringloop situeren», zegt
Nele Schoofs van Unizo-Lim-
burg. «Zij zijn vaakmeer afhan-
kelijk van de consumenten en
krijgenhetduspasechtmoeilijk
wanneer de grotere bedrijven
failliet gaan. Bij alle conjunc-
tuurbewegingen merken we
dat Limburgwat later reageert.
Ook bij de startende onderne-
mingen lopenwewatachterop
de rest van Vlaanderen. Toch
vrezen onze ondernemers - zo
leerde een recente bevraging
ons - dat er heel wat slecht
nieuws zit aan te komen in het
volgende kwartaal. Er is heel
weinig vertrouwen in de toe-
komst inonzeprovincie.»
Er isooknogeenandereverkla-
ring voor het goede cijfer van
Limburg in de statistieken van
april vorig jaar.
«Onzerechtbankenzijnvroeger
een opkuisoperatie gestart te-
gen de zogeheten ‘lege dozen’.
Datzijnvennootschappendieal
jarengeenbalansenmeerneer-
leggen», zegtHughDriessenvan
het veilinghuis Troostwijk.
«Limburgheeftdaarvrij snelop
ingespeeld, terwijl dit feno-
meen in andere provincies nu
pas prioriteit krijgt. Gevolg is
daterveelmeerfaillissementen
in de statistieken staan. Toch is
hetaantaleigenlijktotaalonbe-
langrijk in vergelijkingmet het
aantal jobsdatverlorengaat.»

(SSB)

GENK
Gewonde bij
frontale botsing
OpdeBurgemeesterGerardBij-
nenslaan zijn gisterenochtend
rond 10 uur twee personenwa-
gens frontaal op elkaar ingere-
den.
De 39-jarige Güzel K. uit Genk
raaktehierbij lichtgewond.

(JDSL)

In de Provinciale Hogeschool Limburg is
gisterenmiddagde18.000ste laptopover
de toonbank gegaan. Die werd aange-
kochtdoordekersvers ingeschrevenstu-
denteMargotJanssens. Volgensdirecteur
Ben Lambrechts bewijst het hoge aantal
verkochte toestellen dat de PHL elf jaar
geleden de juiste keuze heeft gemaakt.
«In 2001hebbenwebeslist omalle com-
puterlokalen af te schaffen en volop te
gaan voor een persoonlijke laptop voor

elkestudent.Daarmeehebbenwe18.000
jongerenmeermobielgemaaktengaven
wehendemogelijkheid omoveral en op
elkmomentteleren. Talvanscholenheb-
ben ons voorbeeld sindsdien gevolgd en
daarom staan we ook niet stil. In de toe-
komstzullentabletsensmartphoneseen
nog belangrijkere rol gaan spelen. Die
ontwikkelingen zullenwemetde school
dusook inhetooghouden», aldus Lamb-
rechts. (DM)

HASSELT

Omdeverkoop van de 18.000ste laptop te
vierenwerd studenteMargot Janssens in de

bloemetjes gezet. Foto DM

PHL verkoopt 18.000ste laptop

GENK
Drie inbrakenopDeSchom

Dieven hebben in de nacht van
maandagopdinsdag ingebroken
indriewoningenopDeSchom in
Genk. In een van de woningen
gingendedievenaandehaalmet
enkele laptops, een spelconsole,
een hoeveelheid geld en enkele
juwelen. In een andere woning
stalenzeeengeldsom,eenhand-
tasmet inhoudendesleutels van
twee personenwagens. Een van
dewagens, die opdeoprit gepar-
keerd stond, werd ook gestolen.
In een derde woning konden ze
enkeldegaragebetredenenwerd
niets gestolen. (JDSL)
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Dealende leerkracht blijft aangehouden

De43-jarige leerkrachtR.B.uit
Bilzen,diedonderdagdoorde
lokalepolitie vanBilzen-Hoe-
selt-Riemstmet50gramcocaï-
nebetraptwerd enbekende
dathij almeerdantwee jaar
drugsdealde inzijnprivéleven,
blijft aangehouden.

BijhetHeilig-Grafinstituut inBil-
zen, waar de man les gaf in de
tweede graad, is nog niet beslist
of demangeschorstof ontslagen
wordt. Ook werden de ouders
nog niet op de hoogte gebracht
over het standpunt van het
schoolbestuur.
«Dat is een bewuste keuze», zegt
directeur Jean D’huys van het
Heilig-Grafinstituut in Bilzen.

«Wewilleneerstbeschikkenover
dejuiste informatievooraleerwe
een beslissing nemen. Vrijdag
zitten wemet het dagelijkse be-
stuur samen om, in overleg met
de juridische dienst van het Ver-
bond van het Katholiek Onder-
wijs, het VVKSO, de zaak te be-
spreken.Deraadvanbestuurvan
de school installeert een tucht-
commissie die de feiten onder-

zoekteneentuchtmaatregeluit-
spreekt.»

Cocaïne
De lokale politie en de federale
politie hielden de wiskunde- en
informaticaleerkrachtR.B.aleen
tijdje in de gaten. Toen hij don-
derdagavond uit Maastricht te-
rugkeerde werd hij op Belgisch
grondgebiedklemgereden.De50

gram cocaïne in zijn wagen had
eenstraatwaardevan2.500euro.
Zoweldedrugsalsdewagenwer-
den inbeslaggenomen.
De aangehouden leerkracht was
in 2006 nog gemeenteraadslid
voor de VLD. Demandealde vol-
gens het politieonderzoek niet
op school enwas ook geen drug-
gebruiker.

(JDSL)

BILZEN

LOMMEL
Geen hoop op

overname Emgo

De vakbonden van lampenfa-
brikant Emgo in Lommel heb-
ben gisteren vergaderd om de
procedure in het kader van de
WetRenaultoptestarten.Dein-
tentiehetbedrijf tesluitenwerd
doordedirectieopnieuwbeves-
tigd.Er iszoalsverwachtweinig
hoopdaterzicheenovernemer
aandient. Als de plannen door-
gaan zal Emgo medio 2013 de
deuren sluiten. Hierdoor ko-
men 135werknemers op straat
te staan.
Aantafelwerdduidelijkgesteld
datdekansdatEmgotochopen
blijft met de huidige eigenaars
Philips en Osram uiterst mini-
emis.
«Wemaken ons dan ook niet te
veel illusies», zegt vakbondsse-
cretaris Jan Staal (ABVV). «We
hebben afgesproken om van
beide zijden op een ‘fatsoenlij-
ke’ manier de lopende zaken af
te handelen. In eerste instantie
zal dit bestaan uit een vragen-
ronde, waarmeewe na het ver-
lof op 16 augustus van start
gaan. Pas na de consultatiefase
van de Wet Renault zullen ook
demodaliteiten van het sociaal
plan aan bod komen. We heb-
ben een goed gevoel over de
correcteafhandelinghiervan.»

(SSB)

SINT-TRUIDEN
Schietpartij

Chaussée d’Amour:

3 nieuwe verdachten

gearresteerd

In de zaak rond de schietpartij
aan de bar ‘The Lobby’ zijn op-
nieuwdrieverdachtengearres-
teerd.Debarwerdindeochtend
van 26 juni beschoten vanuit
een wagen waarin minstens
twee personen zaten. Dat
brengt het totaal al op zes aan-
houdingen.Datgebeurdeopba-
sis van de verstoring van de
openbareorde,bedreigingenen
verboden wapendracht. De fe-
deralegerechterlijkepolitievan
Hasselthadinhetkadervanon-
derzoekverschillendehuiszoe-
kingengedaan.Hetgevolg isdat
de twee betrokken bars ‘The
Lobby’ en overbuur ‘The Coco-
nut’ geslotenblijven.
De voorbije weken gingen ook
vijftien andere bars dicht na
controles van de lokale politie.
Ze beschikten niet de nodige
vergunningen,maarzijnonder-
tussenopnieuwgeopend. (AVS)

HASSELT
Eerstezitting innieuw

gerechtshof

In het nieuwe gerechtsgebouw
vanHasselt in de stationsbuurt
is gisteren een eerste zitting
doorgegaan.
Het ging om een burgerlijke
rechtszaak: de rechtbank van
eerste aanleg is immers al ver-
huisd.
Ook het parket heeft ondertus-
senintrekgenomeninde‘Haze-
laar’.Deresterendegerechtsho-
venvanHasseltzullenindeloop
van de volgende maanden een
voor een naar het nieuwe ge-
bouwtrekken.
Vanaf oktober moeten alle
rechtbanken er dan gecentrali-
seerdzijn.

(DM)

JONGEVROUW BREEKT RUGGENWERVEL MAAR RAAKT NIETVERLAMD

BREE

«Ikwas samenmetmijnvaderop
het tornooi om een wedstrijd te
jureren», zegt amazone Katrien
Cox.«Wewarenaleentijdjeklaar
metonzetaak. Ikzatopeenbank-
je in de buurt van de welkomst-
boog tussen twee springterrei-
nennaardewedstrijdentekijken.
Eenmeisje dat ik ken, zat aan de
andere kant van de boog. Plots
riepze ‘Pasop!Pasop!’ envoor ik
het wist lag ik op de grond. Een
windstoothaddewelkomstboog
tegen de grond gewerkt en ik lag
eronder.»
De mensen van het Rode Kruis
waren samen enkele dokters en
verplegers uit de tribune als eer-
stehulpverlenersopdeplaatsvan

het ongeval. Zij verwittigden het
MUG-team.«Evenwerdgevreesd
dat de zenuwbanen geraakt wa-
ren en dat ze verlamd zou zijn,
maar volgens de dokters zal alles
wel goedkomen», zegt moeder
Christa.«Haarligamentenzijnge-
raakt,maardezenuwbanenniet.
Zeheeftnoggevoel inhaarbenen
en kan haar voeten en tenen be-
wegen. Ze beseft, ondanks alles,
dat ze tochgelukheeft gehad.»
Dochter Katrien zelf leeftmet de
onzekerheidvandeafloopvande
operatieenmetdeontgoocheling
dat ze het Belgisch Kampioen-
schapvoor jongepaarden inGes-
ves inNamenmoetmissen.
«Heteerstewatzevroegwasof ze

ooit nog zou kunnen paardrij-
den», weet moeder Christa. «Ze
vroeg niet of zou ooit nog zou
kunnen lopen. Daar ging ze van-
uit.»

Wildcard voor BK
«Ik heb pijn en heb een beetje
bangvoordeoperatie», aldusKa-
trien. «Ik was een heel goed sei-
zoen aan het rijden samen met
mijnpaardHalewijn.Vorigeweek
behaalde ik in Lommel eenwild-
card voor het BK. Daar keek ik

enorm naar uit. Het was een
droom die uitkwam en dan ge-
beurtzoiets. Ikvraagmijconstant
af waarom dit nu net op dit mo-
mentmetmijmoetgebeuren.Nu
wil ik zo snelmogelijk naar huis,
naarHalewijn.»
«Deeerste24urennadeoperatie
moet ik plat blijven liggen», be-
sluitKatrien.
«Na 48 uren zou ik al mogen be-
wegen,maarde revalidatie voor-
aleer ik opnieuw op mijn paard
mag zitten, zalwel enkelemaan-

denduren.»
Naast Katrien Cox raakten nog
drie anderengewond: een69-ja-
rige man en 59-jarige vrouw uit
Bree en een 44-jarige vrouw uit
Lommel. Deman liep een hoofd-
wonde en een hersenschudding
op. Hij kreeg enkele hechtingen,
maarmocht ‘savondshetzieken-
huis al verlaten. Zijn vrouw had
enkeleschaafwondenaanderug.
De vrouwuit Lommelmoest niet
naar het ziekenhuis. Ze werd ter
plaatseverzorgd.

AmazoneKatrienCoxhad onlangs eenwildcard voor hetBKbehaald. Foto Kos

Op een ruitertornooi op de terreinen van Stoete-
rij Berkenbroeck in het Limburgse Bree is zon-
dagmiddag de beloftevolle amazone Katrien Cox
(20) uit Hamont zwaargewond geraakt toen ze
onder een vallende reclameboog terechtkwam.
Ze brak een ruggenwervel. Vandaag zal ze ge-
opereerd worden. «Evenwerd gevreesd dat de
zenuwbanen geraakt waren en dat ze verlamd
zou zijn, maar volgens de dokters zal alles wel
goedkomen», zegtmoeder Christa Schuurmans.
Drie anderen liepen bij het ongeluk lichtere ver-
wondingen op.

JIMMY DE SCHRIJVER

HetgemeentebestuurvanHech-
tel-Ekselwilwerkmakenvan
eenwettelijkkaderdatvoorziet
inpermanentebewoningvande
weekendhuisjesophet ‘Bunga-
lowpark’opdegrensmetHout-
halen-Helchteren.Dehuidige
wetgeving laatditniet toemaar
hetgemeentebestuurwil een
aanvraag indienenbijdeprovin-
cie.

«Ophet ‘Bungalowpark’ staan 55
verzorgdebungalowsdieperma-
nentbewoondwordenenaange-
sloten zijn op de belangrijkste
nutsvoorzieningen», zegt burge-
meesterRafTruyens(CD&V).«Re-
keninghoudendmetdehistoriek,
de vergunningstoestand en de
kwaliteit van de bungalows wil-
lenwehet gebruik ervanbesten-
digen via een ruimtelijk uitvoe-
ringsplan. Dat werd voorlopig
vastgesteld door de gemeente-
raad. Het gebied behoorde vroe-
gertothetgrondgebiedvandege-

HECHTEL-EKSEL

BewonersRogerVanderheust enFranciscus

Vanriel bij één van de bungalows. Foto Moors

derzochten de vergunningstoe-
stand van het park en kunnen
concluderendathetgrootstedeel
van de bouwvolumes als ‘ver-
gundgeacht’kunnenwordenbe-
schouwd.Vandaagzijner41bun-
galows permanent bewoond
waarvan 35 door de eigenaar. De
permanente bewoning is wel in

Hechtel-Eksel wil Bungalowpark legaliseren HEERS
Zeven wagens in

beslag genomen

Bij een actie van de lokale politie
vanhetkantonBorgloon,dedou-
ane en het Agentschap Vlaamse
Belastingsdienst aan het auto-
keuringsstation van Heers zijn
gisteren zeven wagens in beslag
genomen.Deactiewasgerichtop
een controle op proefrittenpla-
ten, de zogenaamde zz-platen.
Het onderzoek bracht aan het
licht dat de autohandelaars de
proefritplaten aan particulieren
verhuurden om zo onverzekerd
en zonder inschrijving hun wa-
gen te laten keuren. De hande-
laars verhuurden de platen tus-
sen30en80euro.
DeVlaamseBelastingsdienst leg-
de de betrokken personen een
boete op. Die kunnen in de dui-
zenden euro’s oplopen. Volgens
korpschef Benny Reenaers is het
fenomeen vanuitWallonië over-
gewaaid. (JDSL)

meente Helchteren. In 1962 gaf
die gemeente een ‘toestemming’
om een weekendhuisjespark te
bouwen. In1965-nadatdemees-
te weekendhuisjes reeds ge-
bouwdwaren-gafdegemachtig-
de ambtenaar van Stedenbouw
alsnogeengunstigadviesvoorde
bouw van 57 bungalows.We on-

strijd met de huidige regelge-
ving.Dit leidt tot toenemende
woononzekerheid bij de be-
woners.» Ook de oppositie is
het idee genegen. «Ook voor
de ‘Kiefhoek’ in Eksel willen
we zeker en vast een soortge-
lijke oplossing», zegt raadslid
JanDalemans(HE).Deprovin-
cie heeft uiteindelijk het slot-
oordeel.«Ikwilnietvooruitlo-
pen op eenmogelijke conclu-
sie,maaraangeziendehuisjes
allemaal zeer goed afgeba-
kend zijn en voorzien zijn van
riolering zijn er mogelijkhe-
den in dit dossier. Ook andere
gemeenten zoals Tessenderlo
werken aan dit soort regelin-
gen», zegt gedeputeerdeWal-
terCremers (sp.a).Voordebe-
woners is het nog even af-
wachten.«Veelzorgenmaakik
me nog niet», zegt Roger Van-
derhenst. «De overheid heeft
ons altijd getolereerd. Ikzelf
woonhier twintig jaar.» (SSB)

Amazone krijgt reclameboog op rug


