
Beste Coöperanten,

Omdat we heel veel nieuws en uitnodigingen voor u hebben, is dit een extra editie van onze nieuwsbrief. 
Hieronder een kort overzicht :

We organiseren samen met Fortech een tweede moment waarop u een werfbezoek kan brengen aan 
de funderingswerken van het windpark Duikeldam. We verwelkomen u graag van 10u tot 12u, Hoge 
Watergangweg, 9120 Vrasene, ten zuiden van de E34, afrit Vrasene.

Op 15 juni wordt wereldwijd de groene kracht van de windenergie gevierd. Wij stellen onze 
turbines open voor scholen.
Vrijdag 15 juni zijn de scholen uit het werkingsgebied van Wase Wind welkom aan onze 
windturbines. Het is voor de leerlingen een indrukwekkende gebeurtenis om een kijkje te 
nemen in de voet van de turbine. De jonge generatie krijgt informatie over windenergie die 
aangepast is aan hun leeftijd en interesses.

Zoals u merkt zitten we niet stil. In tegendeel! Steeds meer gezinnen en bedrijven ontdekken de voordelen 
en klantvriendelijke werking van Wase Wind. Daarom zoeken we  een nieuwe collega. Verder in deze 
nieuwsbrief vindt u een meer informatie. Vindt u zichzelf terug in deze omschrijving of kent u iemand die 
hier in zou passen? Stuur de oproep door.

Reeds veel coöperanten hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om het windpark BredeKop 
financieel te ondersteunen. Nog tot 31 juli kan elke coöperant 5 bijkomende aandelen verwerven ter 
ondersteuning van het windpark BredeKop.

Erratum : In het artikel “Laat maar waaien!” van de vorige nieuwsbrief stond een fout. De record windsnelheid 
die werd opgemeten op de turbine Tassijns op 5 januari is niet 53 km/uur maar wel 153 km/uur !
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Nieuwsbrief

‘samen Wase Wind oogsten’

Tweede Open Deur, bezoek aan de fundering : zondag 10 juni

Dag van de Wind : 15 juni

Wase Wind werft aan

Aandelen steun windpark BredeKop nog tot 31 juli



We kijken uit naar een collega (M/V) 
die een aantal administratieve taken 
op zich neemt. Hij/zij zal vragen 
van (nieuwe) klanten beantwoorden 
en de klantgegevens beheren. 
Nauwkeurig en gestructureerd werken 
is daarbij uiterst belangrijk, zodat 
alle coöperanten en klanten blijven 
genieten van een vlotte service. Wij 
bieden deze halftijdse job aan in een 
aangename werkomgeving. Werkt 
u samen met ons verder aan meer 
windenergie voor iedereen?

Wase Wind cvba werft een 
medewerker aan.

Taak
u bent het eerste aanspreekpunt • 
voor onze klanten. 
u beantwoordt de vragen via • 
mail en telefoon van klanten en 
toekomstige klanten.

De voorbereidende werken aan 
bouw van het windpark BredeKop 
(E17, Zele – Berlare) zijn reeds 
bezig. Het archeologisch onderzoek 
is in uitvoering. De bouw van de 
windturbines zelf kan ten vroegste 
eind dit jaar starten. Dat komt omdat 
pas tegen dan de koppeling met het 
elektriciteitsnetwerk klaar zal zijn. 

u kan dit windpark mee financieren 
door de aankoop van bijkomende 
Wase Wind aandelen. Elke coöperant 
kan maximaal 5 extra aandelen 
aankopen. Intekenen op deze 
bijkomende aandelen kan nog tot 31 
juli 2012.

Wase Wind team zoekt nog een collega

Ondersteun windpark BredeKop

u ontvangt (potentiële) klanten • 
op kantoor
u verzorgt het uitsturen van • 
algemene klantenberichten
u staat in voor de administratieve • 
verwerking van nieuwe 
contracten en het bijwerken van 
klantengegevens

Profiel
u bent vlot in omgang en  • 
contacten met klanten en 
collega’s.
u werkt nauwkeurig en • 
gestructureerd.
Goede kennis van Word en Excel • 
zijn een minimum, en vlot in het 
eigen maken van onze eigen 
software programma’s voor 
databeheer.
De voertaal is Nederlands; een • 
basiskennis van Frans en Engels 
is een pluspunt.

Wij bieden
Een contract van onbepaalde • 
duur
Aanvang van het contract is • 
onderling te bepalen
Een job met veel menselijk • 
contact.
Het werkadres is Sint-Gillis-• 
waas, samelstraat 21A; wonen 
in de omgeving is aangewezen.
Een competitieve vergoeding • 
volgens het niveau van de 
functie.

Praktisch
Richt uw motivatiebrief met • 
Curriculum Vitae in het 
Nederlands aan de voorzitter van 
Wase Wind cvba, Kris Aper per 
mail: kandidatuur@wasewind.be.
We ontvangen uw kandidatuur • 
graag uiterlijk op 30 juni 2012

PRAKTISCH :

Elk aandeel kost 255 € (waarvan 248 € per aandeel • 
+ 7 € inschrijvingskost per aandeel)

1 tot 5 bijkomende aandelen mogelijk• 

stort op rekeningnummer 737-0161643-84 of ibAN: • 
BE03 7370 1616 4384 BIC/SWIFT: KREDBEBB 
van Wase Wind cvba, Samelstraat 21A, 9170 Sint-
Gillis-Waas.

Vermeld uw naam en adres• 

Dank voor uw steun voor het BredeKop Windproject.

v.u. : Kris Aper - Wase Wind cvba, Samelstraat 21a, 9170 Sint-Gillis-Waas

Indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, kan u dit 
eenvoudig aan ons melden

Deze nieuwsbrief bericht over de activiteiten van Wase Wind cvba en 
Fortech bvba. Fortech is windstroomproducent, uitbater van de Braemland 
windturbines en bouwheer van Duikeldam en BredeKop windprojecten. 
Wase Wind financiert mee deze projecten en levert de zuivere windstroom 
van deze windturbines aan coöperanten in het Waas- en Scheldeland.


