
nieuwsbrief over en voor de Antwerpse havenarbeider
2-maandelijkse uitgave van cepa  -  werkgeversorganisatie aan de Haven van Antwerpen

In dit nummer:  
• Nieuwe regenjas vanaf eind september
• Verzekering ‘gewaarborgd inkomen’ van start

• Losse havenarbeider? Haal je iPad Mini af
• Gloednieuw schaftlokaal vervangt Kempisch Dok
• ATV & TV OOST duiken de haven in

cepamail
N° 60 - augustus 2017

In de zomer maakt het Gemeentelijk Havenbedrijf steevast de trafiekcijfers bekend. De laatste 
jaren wordt record na record gevestigd en ook dit jaar ziet het er prima uit, want het afgelopen 
semester gingen alle goederensoorten erop vooruit. Vooral het roroverkeer en het stukgoed 
- met een forse toename van respectievelijk 9% en 13% - verdienen deze keer een speciale 
vermelding. Het lijkt haast vanzelfsprekend dat onze haven elk jaar verder groeit, maar toch 
blijft het uniek. We mogen er behoorlijk trots op zijn dat al deze volumes door de handen van 
de Antwerpse havenarbeiders zijn gegaan.

Uiteraard brengen die stijgende trafieken ook grote uitdagingen met zich mee. De haven 
draait op volle kracht, maar de tekorten zijn hoog en er is nood aan extra manschappen om 
alle schepen te behandelen. Gelegenheidsarbeiders kunnen tijdelijk en beperkt verlichting 
brengen, maar een echte oplossing realiseren we pas door een verhoogde instroom. Daar zullen 
we de komende maanden op moeten blijven focussen. Samen met de vakbonden koesteren we 
de ambitie om volgend jaar tussen de 500 en 600 nieuwe havenarbeiders te rekruteren. Ken jij 
zelf een goede kandidaat? Maak die dan alvast warm voor de haven!

Over enkele dagen staan we opnieuw voor een mijlpaal, want dan sluit het gekende schaftlokaal 
aan het Kempisch Dok. Na decennialang de vertrouwde stek van vele havenarbeiders te 
zijn voor een stevig ontbijt of een lunch, moet het gebouw plaatsmaken voor een nieuwe 
studentencampus. Dit betekent misschien het einde van een tijdperk, maar ook het begin 
van een nieuwe ontmoetingsplaats. Enkele meters verderop bouwen we al volop aan een 
gloednieuw schaftlokaal! Spring zeker nog eens binnen aan het Kempisch Dok; je kan er nog 
terecht tot 25 augustus.

Met collegiale groeten,

Beste collega’s

De haven groeit verder 
111.385.518 ton (+2,8%)
Totaal behandelde goederen
1e halfjaar 2017

CONTAINERS  61.288.264  ton
Behandelde goederen (+2,5%)

5.143.305 TEU
Behandelde containers (+1,9%)

BREAKBULK 2.563.466  ton
Roro verkeer (+9,2%)

5.374.692  ton
Conventioneel stukgoed (+13,0%)

MASSAGOED 6.115.504 ton 
Droog massagoed (+1,1%)

36.043.593 ton
Vloeibaar massagoed (+1,8%)
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In het Kledijbedelingscentrum vind je heel 
wat artikelen om je te beschermen tegen alle 
weersomstandigheden. Geregeld nemen we 
het kledijassortiment onder de loep en dit jaar 
werd de regenkledij aan een grondige evaluatie 
onderworpen. Uit het onderzoek en de feedback 
van verschillende havenarbeiders kwam naar 
voor dat de huidige regenjas niet meer voldoende 
was afgestemd op het werk. Daarom ging dienst 
Veiligheid in samenwerking met de vakbonden 
en werkgevers op zoek naar een nieuw exemplaar 
dat nog beter beschermt tegen regenweer en ook 
voldoet aan alle veiligheidsnormen.

Dat regenkledij waterdicht moet zijn, spreekt 
voor zich. Maar tegelijkertijd moet de stof ook 
ademend zijn, zodat zweet gemakkelijk wordt 
afgevoerd. Deze kenmerken stonden dus voorop 
in de zoektocht naar een nieuwe regenjas. Na 
uitgebreide testen bij de fabrikant en door collega-
havenarbeiders, kwam er een winnaar uit de bus. 
Die nieuwe jas bestaat echt uit topmateriaal. 

Hij is vervaardigd uit een extra sterke stof en de 
waterdichte coating zit aan de binnenzijde, zodat 
de waterdichte laag niet beschadigd wordt als de 
jas ergens tegenaan schuurt. Nauw aansluitende 
mouwstukken zorgen ervoor dat regenwater niet 
in de mouwen kan lopen. Die mouwen kan je 
trouwens eenvoudig zelf aanpassen op jouw maat. 
De regenjas is zeer comfortabel om te dragen 
door de soepele stof en heeft een aansluitende, 
moderne pasvorm. De maten gaan van XS tot 4 XL. 

VEILIGHEIDSKLEDIJ

Verzekering ‘gewaarborgd inkomen’ van start

Nieuwe regenjas vanaf eind september    

Eind mei kreeg je een brief van Vanbreda 
over de groepsaankoop van de verzekering 
‘gewaarborgd inkomen’. Meer dan 1.000 
havenarbeiders toonden interesse en dat 
betekent dat de verzekering zeker zal worden 
opgestart.

Inschrijving verlengd 
Inschrijven kan nog tot en met 31 augustus via 
het antwoordformulier dat je van Vanbreda hebt 
ontvangen. Het ingevulde formulier bezorg je 
rechtstreeks aan hen terug. 

Let op! Dit is een eenmalig aanbod. Na 
31/08 wordt de inschrijving definitief 
afgesloten. Aansluiten op een later 
tijdstip is niet mogelijk.

Al ingeschreven? 
Heb je al ingetekend op dit aanbod, dan hoef 
je niets meer te doen. In september ontvang je 
een premiefactuur van Vanbreda. Deze factuur 
bevestigt je aansluiting.

Wat dekt de verzekering? 
Kan je door ziekte, een ongeval of een 

zwangerschap langer dan 1 maand niet 
werken? Dan zal de verzekering een deel van je 
inkomensverlies na een welbepaalde wachttijd 
vergoeden.

Voorwaarden & vragen
Voor de (algemene) voorwaarden en vragen 
neem je contact op met Vanbreda op 
incomecare@vanbreda.be.

Correct onderhoud is een must
Je veiligheidsuitrusting beschermt je enkel 
optimaal als je ze voldoende en correct 
onderhoudt. Dat wil zeggen: respecteer altijd 
de was- en onderhoudsinstructies van de fa- 
brikant. Anders kan je de stof of reflecte- 
rende accenten beschadigen, waardoor de 
bescherming en comfort niet meer optimaal 
zijn. Onderhoud je de regenjas niet correct, 
dan kan de waterafstotende laag beschadigd 
worden en ben je niet langer beschermd tegen de 
regen. Je zal de onderhoudsinstructies duidelijk 
terugvinden in de binnenzijde van de jas.

Nieuwe regenjas:

• Waterdichte coating langs binnenzijde

• Ademende voering 

• Speciale aansluitende mouwstukken

• Comfortabele stof

• Aansluitende, moderne pasvorm (XS t.e.m. 4XL)

• 1.652 kledijpunten (zelfde als huidige regenjas)

• Getest en goedgekeurd door collega-havenarbeiders

Wasinstructies regenjas

Sluit alle ritsen
Wassen tot 40°

Zwieren bij lage snelheid Steeds apart wassen

Niet in de droogkast Niet bleken Geen droogkuis Niet strijken
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DIGITAAL

Gloednieuw schaftlokaal vervangt Kempisch Dok
SCHAFTLOKAAL

Op 28 augustus sluit het schaftlokaal aan het 
Kempisch Dok de deuren. Het Stedelijk Onderwijs 
start er met de bouw van een nieuwe campus. 
Maar geen nood! Ondertussen wordt al keihard 
gewerkt aan een gloednieuwe eetgelegenheid 
op een andere locatie. De Antwerpse dokwerkers 
en de Cadixwijk zijn onlosmakelijk met elkaar 

verbonden, dus geen betere plaats voor deze 
ontmoetingsplaats dan het groene hart van de 
wijk. Aan de rand van het gezellige Schengenplein 
opent in het najaar een gloednieuw schaftlokaal 
waar het ook buiten gezellig vertoeven is.
Met 10.000 m² wordt het Schengenplein even groot 
als de Antwerpse Groenplaats. Door verschillende 

buurtwinkels, horecazaken en speelpleintjes wordt 
het een ontmoetingsplaats voor de hele Cadixwijk. 
Toekomstige tramhaltes maken de locatie 
toegankelijker. Kortom, een prachtige plek om 
tijdens een lekker hapje bij te praten met collega’s! 
Hou de communicatie in de gaten voor meer info 
over de opening. 

Losse havenarbeiders in de 1ste, 2de en 4de 
aanwerving kunnen vanaf augustus hun gratis 
iPad Mini afhalen op de Kledijbedeling van Cepa. 
De afhaling gebeurt in fases. Wanneer jouw tablet 
klaar zal liggen, lees je hiernaast. Met de tablet 
heb je MyCepa steeds binnen handbereik! 

Brochure en e-learning helpen je op weg
Bij het afhalen van je iPad ontvang je de brochure 
‘Aan de slag met je iPad Mini’. Die legt uit hoe je 
de tablet opstart en gebruiksklaar maakt. Bekijk 
ook zeker de online opleiding ‘Leren werken met 
je iPad’ op MyCepa onder de app ‘Opleiding’. Deze 
e-learning leert je in een virtuele omgeving stap 
voor stap werken met de tablet. Dat doe je op jouw 
tempo, waar je maar wil. Je hebt enkel een tablet 
of computer en een internetverbinding nodig. 

Verbinding met gratis wifi ‘Cepa Haven’
Nadat je de iPad gebruiksklaar* hebt gemaakt, 
is inloggen op het gratis wifi-netwerk van 
Cepa erg eenvoudig. De eerste keer doorloop je 
onderstaande stappen. Je hoeft dit slechts 1 keer 
te doen. Nadien maakt jouw toestel automatisch 
verbinding op de gratis wifi-locaties van Cepa. 

1. Ga naar een van de locaties waar het netwerk 
‘Cepa Haven’ actief is.

2. Ga naar de app ‘Instellingen’ op je iPad Mini.
3. Bij ‘Wi-Fi’ selecteer je ‘Cepa Haven’.
4. Klaar! Een gebruikersnaam of wachtwoord 

ingeven is niet nodig.

* Hoe je je iPad Mini gebruiksklaar maakt, lees je in de brochure 
‘Aan de slag met je iPad Mini’ van Cepa.

Losse havenarbeider? Haal je iPad Mini af

Het is goed vertoeven aan het mooiste plein van de Cadixwijk.We lichten al een tipje van de sluier op.

Traktatie op laatste openingsdag 
25 augustus is de laatste openingsdag van het schaftlokaal aan 
het Kempisch Dok. Om alle trouwe klanten te bedanken, worden 
zij verrast met een kleine attentie. Tot dan!

Waar en wanneer afhalen?

Datum Werkboeknummers

07/08 > > 11/08 1 - 29.500

14/08 > > 18/08  29.501 - 39.500

21/08 > > 25/08 39.501 - 45.250

28/08 > > 01/09  45.251 - einde

Kledijbedeling (ingang Cepashop) - kaai 142
Open: maandag - vrijdag: 8.30-12.00 u. en 
12.45-16.00 u. 



Verantw. uitgever: Paul Valkeniers
Redactie: Valérie Rams - valerie.rams@cepa.be - tel. : 03/221.73.10 - www.cepa.be

60/2017

BINNENKORT

Vanaf september is de haven op zondag weer op post 
bij ATV, maar ook TV OOST zal de nieuwe reportage 
uitzenden. De verschillende afleveringen belichten de 
dynamiek in de haven en nemen de kijker mee in de 
wereld van de havenarbeid. 

Alle voorgaande reportages kan je trouwens her- 
bekijken op onze website. Surf naar www.cepa.be, klik 
op ‘Over Cepa’ en kies ‘In beeld’. 

Veel kijkplezier!

ATV & TV OOST  
duiken de haven in

CEPA WOORDZOEKER

• BADPAK

• BIJEN

• DUIKEN

• FILE

• JULI

• JUNI

• MEER

• MIDZOMER

• MIDZOMERNACHT

• NAZOMER

• PENDELBUS

• POOTJEBADEN

• ROUTE DU SOLEIL

• STOKROZEN

• STRANDPAVILJOEN

• TEENSLIPPERS

• TENTSTOK

• TOERISTENKAART

• TOUR DE FRANCE

• VAKANTIEKOLONIE

• VAKANTIEMAAND

• VISSEN

• WARM

• WESPEN

• ZAND

• ZOMERARTIKEL

• ZOMERJURK

• ZOMERSCHOENEN

• ZOMERSEIZOEN

• ZOMERSPROETEN

• ZOMERSTORM

• ZOMERUITVERKOOP

• ZOMERVAKANTIE

• ZOMERZONNEWENDE

• ZONNEBADEN

• ZONNESCHERM

• ZWEET

• ZWEMVLIEZEN

• ZWOEL

ZOMER

De overgebleven letters vormen de oplossing.

veiligheidsschoen

© DENKSPORT PUZZELBLADEN

Oplossing3

• BADPAK
• BIJEN
• DUIKEN
• FILE
• JULI
• JUNI
• MEER
• MIDZOMER
• MIDZOMERNACHT
• NAZOMER
• PENDELBUS
• POOTJEBADEN
• ROUTE DU SOLEIL
• STOKROZEN

• STRANDPAVILJOEN
• TEENSLIPPERS
• TENTSTOK
• TOERISTENKAART
• TOUR DE FRANCE
• VAKANTIEKOLONIE
• VAKANTIEMAAND
• VISSEN
• WARM
• WESPEN
• ZAND
• ZOMERARTIKEL
• ZOMERJURK
• ZOMERSCHOENEN

• ZOMERSEIZOEN
• ZOMERSPROETEN
• ZOMERSTORM
• ZOMERUITVERKOOP
• ZOMERVAKANTIE
• ZOMERZONNEWENDE
• ZONNEBADEN
• ZONNESCHERM
• ZWEET
• ZWEMVLIEZEN
• ZWOEL

10 inzenders van de juiste oplossing maken kans op een mooie prijs. Mail vóór 01/10/2017 de oplossing samen met uw werkboeknummer naar  
wedstrijd@cepa.be. De namen van de winnaars worden gepubliceerd in de volgende cepa-mail. Succes! De winnaars van de vorige woordzoeker  
(cepamail 58) zijn ondertussen verwittigd.

■■■■■■■■■■■■■■■■■

Kruis onderstaande woorden aan in het rooster. De overgebleven 
letters vormen de oplossing.


