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nieuwsbrief over en voor de antwerpse havenarbeider

2008: een sleuteljaar voor de 
Antwerpse haven!

Beste Collega’s

De Antwerpse Haven was de laatste weken 
voortdurend in het nieuws. En daar waren ook 
heel wat redenen toe.  
Het Nederlands Parlement heeft de toelating 
gegeven tot de verdere uitdieping van de 
Schelde, wat een belangrijke beslissing is voor 
de verdere groei van onze haven.
De Vlaamse Regering heeft van haar kant con-
crete plannen om de verschillende Vlaamse 
havens, en dan vooral Antwerpen en Zeebrugge, 
nauwer te laten samenwerken.
En last but not least was er de tiende verjaardag 
van het Gemeentelijk Autonoom Havenbedrijf. 
Op zich geen spectaculaire gebeurtenis, maar 
mede dankzij die autonome organisatie is het 
Havenbestuur nu veel minder afhankelijk van 
de stedelijke administratie en kan er sneller 
en efficiënter op de nieuwe ontwikkelingen 
worden ingespeeld. 

Naar aanleiding van deze verjaardag stelde 
kunstfotograaf Tom D’Haenens een prachtig 
kijkboek samen over onze haven. Wie dit 
boek nog niet heeft aangekocht - en dus niet 
kon profiteren van de gunstige voorwaarden 
aangeboden door de kranten - kan het alsnog 
via onze website bestellen, mét een stevige 
korting!

Na een wat moeizamer en zwakker 2006 en 
2007 hopen we volgend jaar opnieuw mooie 
groeicijfers te kunnen presenteren. De vooruit- 
zichten zijn veelbelovend en samen met de 
sociale partners worden er weer meer aan-
wervingen gepland. Ook de volgende jaren zal 
er vooral behoefte zijn aan dokautovoerders en 
straddle carrier-chauffeurs. Daarom werden in 
ons opleidingscentrum Ocha vijf extra moni-
toren aangesteld. Er zijn ook plannen om een 
derde simulator aan te kopen. 

In 2008 blijven we uiteraard verder investe-
ren in veiligheid. De positieve trend in het 
afgelopen jaar moet koste wat het kost voort- 
gezet worden. Zo zullen we speciale aandacht 
besteden aan de begeleiding van jonge, on- 
ervaren havenarbeiders die - vaker dan anderen - 
het slachtoffer zijn van ongevallen. Maar daar-
over meer in de volgende nummers van onze 
Cepa•Mail.

Ondertussen zit ook onze preventiecampagne 
inzake drank- en druggebruik (en soms 
-misbruik) op kruissnelheid. In het kledij-
bedelingscentrum van Siwha krijgen alle 
havenarbeiders die er de komende weken 
binnenstappen een alcoholtestset mee. Een 
gadget weliswaar, maar het vestigt toch weer 
even de aandacht op het probleem. 

Voor 2008 wens ik u allen een veilige werk-
omgeving toe, en voor uzelf, uw gezin en uw 
dierbaren: veel gelukkige momenten en een 
goede gezondheid!

Paul Valkeniers
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Een van de prachtige foto’s uit het boek van Tom D’Haenens.



Drie jaar geleden lanceerden 
Alfaport, Seagha en Cepa de 
Alfapass-kaart. Een veiligheids-
initiatief dat kadert in de ISPS-
regelgeving (International Ship 
and Port Facility Security Code) 
en dat werd ingevoerd na de  
aanslagen van 11/09/2001. 
De Alfapass-kaart maakt deel 
uit van een rigoureus veilig-

heidssysteem. Alleen betrouw-
bare personen die er voor werk-
zaamheden nodig zijn, worden 
op de bedrijventerreinen toege-
laten. Als havenarbeider hebt u 
de Alfapass-kaart best altijd op 
zak, want steeds meer bedrijven 
onderwerpen de bezoekers van 
een terminal - ook op de schepen - 
aan een grondige screening.
De kaart, die gemakshalve in 
de identificatiekaart werd geïn-
tegreerd, is strikt persoonlijk 
en mag niet aan derden worden 
doorgegeven. Ze wordt aange-
vraagd via het bedrijf, dat ook 
bepaalt wie toegang heeft tot de 
terminal en wie niet.

De Alfapass-kaart moet om de 
drie jaar worden vernieuwd. In 
december vorig jaar werd gestart 
met de vervanging van de eerste 
4444 exemplaren die drie jaar 
geleden werden uitgedeeld. 
Wie zijn werkboek voor 2008 

in de loop van december 2007 
kwam ophalen, kreeg meteen 
zijn nieuwe kaart mee naar huis. 
Cepa zal de arbeiders, van wie 
de Alfapass-kaart vervalt vanaf 
januari 2008, tijdig per brief op 
de hoogte brengen. Zij kunnen 
dan hun oude exemplaar in-
ruilen voor een nieuw op de 
Afdeling Haven van Cepa 
(Adriaan Brouwersstraat 24 te 
2000 Antwerpen). Wie de kaart 
verliest, kan op dat adres ook 
een nieuwe afhalen, weliswaar 
tegen betaling van 35 euro.

De nieuwe kaarten zijn nu nog 
veiliger (voortaan met hand-
scanning) en vervangen de 
oude(re), vaak versleten exem-
plaren. 

Voor meer informatie over de 
Alfapass-kaart kan u terecht 
op www.alfapass.be.
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CEPA HULdIGING

Cepa zet 729 havenarbeiders in de bloemen.

Op donderdag 22 november 
2007 bracht Cepa hulde aan 
729 Antwerpse havenarbeiders. 
De plechtigheid vond plaats in 
de Antwerpse Zuiderkroon. 
Gedelegeerd bestuurder van 
Cepa, Paul Valkeniers, verwel-
komde het publiek, waarna 
Bernard Leemans, voorzitter van 
het Nationaal Paritair Comité 
der Haven van Antwerpen en 
havenschepen Marc Van Peel de 
aanwezigen toespraken. Van Peel 
benadrukte hoe het harde werk 
van de havenarbeiders doorheen 
de jaren heeft bijgedragen tot de 
ontwikkeling van Antwerpen  
als wereldhaven. 
Ver volgens huldigde Cepa 
108 arbeiders met 45 jaar 
dienst. Zij mochten op het po-

dium hun Gouden Palmen in de 
Kroonorde in ontvangst nemen. 
Aansluitend werden 204 Gou-
den Medailles in de Kroonorde 
(35 jaar dienst), 165 eretekens 
van de Arbeid Eerste Klasse (30 
jaar dienst) en 252 eretekens 
van de Arbeid Tweede Klasse 
(25 jaar dienst) uitgereikt.
De aanwezigen konden daarna 
nog genieten van een hapje 
en een drankje, terwijl de 
Rico Zoroh Band voor het 
muzikale entertainment zorgde. 
Twee medewerkers van de 
havenhulppost Siwha zorgden 
ervoor dat alles veilig en wel 
verliep.

Meer foto’s: www.cepa.be (klik op 
Haven > Activiteiten > Foto’s Ere- 
teken-uitreiking 2007).

de Alfapass-kaart:
de veilige gids naar uw bedrijf.

Paul Valkeniers reikt een Gouden Medaille 
in de Kroonorde uit aan een havenarbeider 
met 45 jaar dienst.
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De Westerlund-terminal aan 
kaai 1221 nam eind oktober 
2007 een walkraan van Finse 
makelij in dienst. De kraan 
(type Mantsinen 140-RHC) is 
een primeur voor 
Antwerpen.
De firma Cuypers 
Vorkliften verhuurt 
ze aan Westerlund.  
De Finse walkraan 
moet het werk van 
vier grote, mobiele 
L i e b h e r r- k r a n e n 
op de terminal mee 
opvangen en ver-
lichten. 

Een van de troeven 
van de nieuwe kraan 
is de uitschuifbare 
cabine. Bij een gewone kraan 
kan de bestuurderscabine niet 
onafhankelijk van de kraan 
manoevreren. De cabine van de 
Mantsinen-kraan kan dat wel. Ze 
is gemonteerd op een flexibele 
arm waardoor de cabine, los 
van de kraan, naar voor en naar 
achter kan schuiven. Zo kan de 
kraanman zijn cabine tot boven 
het scheepsruim brengen en 
kan hij zien wat er onder hem 
gebeurt. Een veel veiligere werk-
methode. 

De kraanman kan de goederen 
zeer precies in- en uitladen, 
en heeft bovendien een betere 
kijk op de arbeiders die zich in 
en rondom het schip bevinden. 

Ook de functie van de uitwijzer 
(seingever) wordt op die manier 
overbodig.
De 140-RHC rijdt op rups-
banden en kan, met een hijs-

capaciteit van 16 ton op 15 
meter, in korte tijd een massa 
werk verzetten. 
Bij Westerlund bestaat die 
massa vooral uit afgeleiden van 
woudproducten - zoals papier, 
hout en pulp - die met behulp 
van de kraan in kustvaarders of 
lichters worden geladen. 

Op dit ogenblik worden enkele 
havenarbeiders - met de steun 
van ons opleidingscentrum  
Ocha - opgeleid om deze nieuwe 
Mantsinen-kraan te leren bedie-
nen. Westerlund en Cuypers 
Vorkliften zijn alvast erg trots 
op deze Antwerpse primeur.
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Profiteer dankzij Cepa
van talrijke kortingen!

U kunt genieten van speciale kortingen bij verschillende firma’s 
op voorwaarde dat u zich kunt legitimeren.

Havenarbeiders dienen hun erkenningskaart voor te leggen aan
de winkelier;  arbeiders en  vaklui moeten hun inschrijvings-

kaart laten zien.
U kan in volgende winkels terecht:

-3 % 
Autobanden Donckers (www.donckers.com)

3 % bovenop de standaardkortingen, afhankelijk van bandtype en merk.
 

-5 % 
De Jonghe autoparts (www.dj-autoparts.be)

5 % op de normale prijzen van auto-onderdelen.

De Jonghe fietsen (www.dejonghefietsen.be)
5 % op de verkoop en de herstelling van fietsen. De Jonghe biedt ook aan 
om fietsen - van medewerkers die per fiets naar het werk komen - op de 

werkplaats af te halen en na de herstelling terug te brengen.
 

Christiaan Picard (www.christiaanpicard.be)
5 % op uurwerken en juwelen.

 
Oasis (www.schoonheidsinstituut-oasis.be)

5 % op elke behandeling (nagelstudio, wellness, kapsalon (m/v) )

-10 % 
Penworld (www.penworld.be)

10 % op alle schrijf- en lederwaren, niet op print-cartridges enz

Kledingzaak Carrouche 
(Bredabaan 510, Merksem - tel. 03 646 55 80)

10 % op merkkledij voor jongeren, dames en heren (merken: G-Star, Pall 
Mall, Replay, Tommy Hilfiger, Mexx, Sandwich, ...)

Beddenmarkt (www.beddenmarkt.be)
10 % op alle artikelen. 

Ceulemans Security (www.ceulemans.be)
10 % op brand- en inbraakbeveiliging.

 
Brillenmarkt (www.brillenmarkt.be)

10 %  op brilartikelen.
 

Autoglas (www.aaautoglasmobile.be)
10 % op ruiten, exclusief de werkuren.

Tensen (www.tensen.be)
10 % op juwelen en uurwerken.

Massive (www.massive.be)
10 % op het hele gamma verlichting in de toonzaal.

SKM (www.skm.be)
10 % op kledij; direct afgetrokken aan de kassa.

Daarbovenop: per aankoopschijf van € 125 wordt € 5 in mindering gebracht 
van het kasticket. Per aankoopschijf van € 250 hebt u keuze tussen 1 fles 

champagne of  € 10 aftrek van het kasticket.

-15 % 
Autoglas mobile (www.aaautoglasmobile.be)

15 % op glas, exclusief de werkuren.

-20 %  
Trioptic (www.trioptic.net)

20 % op het hele gamma (brilglazen, monturen, …)

-27 % 
Parfumeries Inverko (03 360 98 90)

27 % korting op parfums, maquillage en verzorgingsproducten (niet op 
Chanel- en haarverzorgingsproducten). Korting geldig in de 7 filialen 

(Chiara, Chiara II, In de Spons, Bealine, Georges en Perla Bianca).

Primeur in Antwerpen:
unieke Finse walkraan voor 
westerlund!

NIEUwS VAN dE kAAI CEPA korTINGEN

Laat u informeren via e-mail
U kunt u nog altijd registreren voor het automatisch mailing-
systeem van Cepa, waarbij u wekelijks gegevens ontvangt over 
uw herverdelingsdagen, vakantie, puntensaldo, ... 
Surf naar www.cepa.be, klik op de rubriek Haven (links op het 
scherm) en klik vervolgens op registratie e-mail (rechts op het 
scherm). Voor de rest volgt u gewoon de instructies.
Elke 50e persoon die zijn mailadres opgeeft, krijgt bovendien 
een mooie T-shirt van Cepa!
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10 juiste inzendingen maken kans om telkens 2 bioscooptickets te winnen!
Stuur vòòr 20/02/2007 uw oplossing naar het e-mailadres wedstrijd@cepa.be.  De namen van de winnaars worden 
gepubliceerd in de eerstvolgende Cepa•mail. Veel puzzelplezier!

De oplossing van de woordzoeker in Cepa•Mail nr. 6 van oktober 2007 was ‘WERKBOEK’.
Van de juiste inzendingen die we via e-mail ontvingen, zijn dit de 10 gelukkige winnaars:
Bart Taverniers uit Zandvliet, Johannes Ubachs uit Berchem, Marco Schouten uit Kapellen, Freddy Geeraerts uit 
Schilde, Robert Priem uit Deurne, Geert De Cauwer uit Nieuwkerken-Waas, Gino Simons uit Ekeren, Mohamed 
Tarrahi uit Deurne, Rudi Deboel uit Zoersel en Gaston Van Camp uit Zoersel.
Zij ontvingen telkens 2 bioscoopcheques voor een film naar keuze, geldig in alle Belgische Kinepolis-bioscopen .

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

Verantwoordelijke uitgever:
Paul Valkeniers

Redactie: Thomas Wegner 
thomas.wegner@cepa.be

tel : 03 221 97 91

CEPA•woordzoEkEr 

AMERICAN DREAM 
ARTHUR DAVIDSON 
BIER 
BIKE 
CHROOM 
CULTUS 
DEALER 
DRAGRACING 
DUUR 
FABRIEKS- 
RACETEAM 
HARLEY-DAVIDSON 
HELL’S ANGELS 
HELM 
HIGHWAY PATROL 
KNIPPERLICHT 
MADE IN THE USA 
MILWAUKEE 
MODEL 
MOTOR 
MOTORFANATEN 
RACE 

RACERIJ 
RAGE 
REBELLEN 
RESTAUREREN 
RIJPLEZIER 
RUGLEUNING 
SPORT 
SPUITEN 
SYMBOOL 
TANK 
TOERENTELLER 
VALBEUGEL 
VERZEKERING 
VIJFVERSNELLINGSBAK 
VOORVORK 
VRIJHEID 
V-TWIN 
WERKPLAATS 
WILLIAM S. HARLEY 
ZIJSPANCOMBINATIE 
ZWART LEER 

T	 R	 O	 P	 S	 N	 O	 S	 D	 I	 V	 A	 D	 Y	 E	 L	 R	 A	 H	 M

	R	 E	 L	 L	 E	 T	 N	 E	 R	 E	 O	 T	 V	 T	 W	 I	 N	 V	 E	 L

	U	 E	 S	 U	 T	 L	 U	 C	 R	 W	 W	 O	 M	 I	 H	 R	 R	 A	 I	 E

	G	 L	 E	 D	 O	 M	 O	 Z	 E	 D	 E	 A	 L	 E	 R	 A	 E	 L	 T	 H

	L	 T	 V	 Y	 F	 V	 E	 R	 S	 N	 E	 L	 L	 I	 N	 G	 S	 B	 A	 K

	E	 R	 U	 U	 D	 K	 K	 V	 T	 R	 I	 L	 R	 E	 E	 E	 T	 E	 N	 N

	U	 A	 U	 D	 E	 P	 O	 R	 D	 A	 S	 Y	 T	 E	 T	 G	 A	 U	 I	 I

	N	 W	 P	 R	 L	 O	 E	 N	 M	 A	 P	 A	 S	 K	 I	 N	 U	 G	 B	 P

	I	 Z	 I	 A	 R	 B	 A	 S	 N	 L	 N	 Y	 R	 U	 U	 I	 R	 E	 M	 P

	N	 N	 A	 V	 E	 C	 H	 G	 E	 A	 M	 R	 A	 A	 P	 C	 E	 L	 O	 E

	G	 T	 O	 L	 I	 A	 E	 Z	 F	 B	 O	 R	 C	 W	 S	 A	 R	 M	 C	 R

	S	 R	 L	 R	 R	 L	 I	 R	 O	 T	 O	 M	 E	 L	 H	 R	 E	 O	 N	 L

	K	 E	 E	 L	 S	 E	 O	 O	 V	 R	 Y	 H	 E	 I	 D	 G	 N	 O	 A	 I

	N	 M	 E	 E	 R	 T	 L	 R	 A	 C	 E	 R	 Y	 M	 B	 A	 I	 R	 P	 C

	A	 Y	 K	 N	 O	 S	 D	 I	 V	 A	 D	 R	 U	 H	 T	 R	 A	 H	 S	 H

	T	 I	 D	 M	 A	 D	 E	 I	 N	 T	 H	 E	 U	 S	 A	 D	 U	 C	 Y	 T

	B	 C	 M	 A	 E	 T	 E	 C	 A	 R	 S	 K	 E	 I	 R	 B	 A	 F	 Z	 T	

Vul hieronder de oplossing in

 n n n n n n n n n n n

Leer de haven herontdekken in The Port Of Antwerp
Het 10-jarig bestaan van het 
Antwerps Havenbedrijf als 
autonoom gemeentelijk bedrijf 

gaat alvast niet onopgemerkt 
voorbij! De Gentse kunst-

fotograaf  Tom D’Haenens 
trok met z’n camera 

door het Antwerps 
havengebied en 

legde het resultaat 
vast in een uniek kijkboek: 

The Port Of Antwerp. 
De foto’s tonen de Antwerpse 
haven in al haar aspecten en 
voeren u naar plekken waar 
u misschien nog nooit bent 
geweest. Hiernaast ziet u alvast 
een paar voorbeelden.
De foto’s in het boek zijn 
ondertiteld in het Nederlands, 

het Frans en het Engels.

Cepa doet u
een exclusief aanbod! 
Bestel het boek in januari via 
onze website (www.cepa.be) 
en profiteer van een extra-
voordelige aankoopprijs:
35 euro of 20 euro minder dan 
de officiële verkoopprijs! Een 
mooi aanbod om het nieuwe 
jaar te starten, en een kans die u 
vooral niet mag missen!

Praktisch
The Port of Antwerp / Tom 
D’Haenens / Uitgeverij Van 
Halewyck / 224 blz. / 33,5 × 
33,5 cm / 35 euro / 2,7 kilo (!) 
www.tomdhaenens.com 
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