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Akkoord over cao bij BASF

Museumlofts en luxeappartementen op het Zuid

De vakbonden en de directie
van het chemiebedrijf BASF
hebben gisteren een akkoord
over een nieuwe cao voor de
periode 2006-2007 gesloten.
Dat hebben vakbonden en directie bekendgemaakt.
De directie toonde zich akkoord om de lonen van het
personeel met 0,40 euro per
uur te verhogen. De stakings-

Bouwpool
helpt
700 mensen
aan baan
in bouw
Antwerpen. Bouwpool

Antwerpen hielp sinds
september 2001 zowat 700
werkzoekenden aan een
job in de bouw.
94 procent van de bereikte
werkzoekenden zijn allochtoon en/of laaggeschoold. Dat
blijkt uit een studie die het
Hoger Instituut voor de Arbeid
(Hiva) over Bouwpool maakte.
Bouwpool is een project van de
stad Antwerpen en de bouwsector.
De bouwsector kent heel wat
knelpuntberoepen. Bouwpool
moest werkzoekenden aantrekken die niet door andere
bemiddelensorganisaties worden bereikt. In die opdracht is
Bouwpool, volgens de Hivastudie, geslaagd. 69 procent
van de 2.800 bereikte werkzoekenden doorliep geen traject
bij de VDAB. Bouwpool heeft
ook mensen warm gemaakt
voor de bouw. Van de gestarte
werkzoekenden had 40 procent voordien geen voorkeur
voor een job in de bouwsector.
Bouwpool spreekt sterk mensen uit bepaalde kansengroepen aan. Van de bereikte werkzoekenden was 69 procent allochtoon en 62 procent laaggeschoold.
Oudere
werkzoekenden werden iets
minder bereikt. Wanneer een
werkzoekende aan de slag gaat,
zorgt Bouwpool ook voor opvolging gedurende de eerste zes
maanden. Mede daardoor is
driekwart van wie werk vond
na een jaar nog steeds actief in
de bouwsector.
De Antwerpse schepen voor
Economie, Ludo Van Campenhout (VLD), is tevreden met de
resultaten. ,,Dit toont aan dat
etniciteit geen rol meer speelt
als je een goede toeleiding en
begeleiding biedt.’’
Ook de Vlaamse minister van
Werk, Frank Vandenbroucke
(SP.A), vindt dat de resultaten
er mogen zijn en dat Bouwpool
andere sectoren, vooral met
knelpuntberoepen, tot gelijkaardige acties moet inspireren.
Hij denkt daarbij aan sectoren
als de schoonmaak, de horeca
of de haven. Voor de bouw zijn
alvast elders gelijkaardige projecten gestart in Mechelen,
Gent, Kortrijk, Oudenaarde en
Ronse en bij het Limburgs provinciebestuur. (belga)

aanzegging die ruim een week
geleden werd ingediend bij de
directie, zal worden ingetrokken. Behalve de koopkrachtverhoging omvat het akkoord
ook individuele werkzekerheid
voor vier jaar en extra aanwervingen. Het gaat, zoals eerder
bekendgemaakt, om honderd
nieuwe aanwervingen.
In een mededeling van BASF

luidt het dat ,,in de nieuwe cao
de basis wordt gelegd voor een
stabiel sociaal klimaat bij BASF
Antwerpen in het vooruitzicht
van de investeringsgolf die in
aantocht is. Tot 2008 zal meer
dan 1 miljard euro op de site
worden geïnvesteerd’’.
De overeenkomst zal niet
meer worden voorgelegd aan
het personeel. (belga)

Begin volgend jaar is het Zuid
27 museumlofts rijker. De projectontwikkelaar Elad-Brody
renoveert in de Coquilhatstraat een verouderd appartementsgebouw en vormt het
om tot een luxueus appartementcomplex. Onlangs bouwde de projectontwikkelaar nog
22 flats op Kipdorp.
Elad-Brody is gespecialiseerd

in de aankoop van oude panden, die het vervolgens renoveert tot luxueuze lofts en appartementen. De renovatie van
het appartementgebouw in de
Coquilhatstraat past perfect in
dat plaatje. Architect Christof
Berkvens deelde het gebouw in
vier delen in, elk met een eigen
stijl. Vandaag is al voor de helft
van de 27 appartementen een

Gratis film op witte toren in Turnhout
Turnhout. Filmliefheb-

Lier

CD&V en N-VA
hebben lijst klaar
CD&V heeft al enkele namen
klaar voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. De schepen van Jeugd en Cultuur, Guido Van den Bogaert, trekt de
lijst, terwijl de OCMW-voorzitter Maria Vekemans de lijst
duwt. Plaatsen twee en drie worden ingenomen door de schepenen Rita Van den Bulck en Koen
Breugelmans en op plaats vier
volgt fractieleider Fert Van Eester.
De vijfde en zesde plaats zijn
voor N-VA, voor gemeenteraadslid Frank Boogaerts en Rik
Verwaest, kleinzoon van gewezen senator Paul Hemans
(CVP). (btl)

bers kunnen zaterdagavond van een film genieten op een unieke locatie.
Zaterdag wordt aan de oude
kaai in Turnhout een gratis
filmvertoning gehouden op
een uniek projectiescherm. De
film wordt namelijk geprojecteerd op de witte toren van
Joosen Luyckx. Met dit evenement wil Buurtwerk Vaart de
buurtbewoners dichter bij elkaar brengen.
,,De techniek is de laatste jaren fel geëvolueerd”, zegt
Maarten Vanneste van Buurtwerk Vaart. ,,Vroeger was zo’n
projectie alleen mogelijk met
de allerduurste apparatuur,
maar tegenwoordig lukt het al
met een stevige projector. De
voorbije week hebben we alles
grondig getest en het resultaat
mag er zijn. We hebben al veel
positieve reacties gekregen. Als
het weer goed is, zal er veel volk
komen kijken.”
De film die zaterdag wordt
vertoond, is de Ierse komedie
Waking Ned Devine, een leuke

koper gevonden.
Onlangs investeerde EladBrody voor het eerst in Mechelen. De projectontwikkelaar
ziet Mechelen als een interessant alternatief voor de grootsteden. Op de Olivetenvest, in
de vroegere Bacob-gebouwen,
zal de firma een renovatieproject uitvoeren van 24 appartementen en 52 garages. (lra)

Maarten Vanneste voor de filmtoren: ,,Wie wil, kan zelfs vanop een bootje kijken.’’ © Lily Leys Meerhout

toegankelijke film voor het hele gezin. De filmvertoning is
volledig gratis dankzij Buurtwerk Vaart, Joosen Luyckx en
de firma Abbit die instaat voor
de projector.
,,De firma Joosen Luyckx gaf
toelating om de toren als
scherm te gebruiken en voor de
elektriciteit kunnen we terecht

bij een buurtbewoner. Voor de
filmvertoning regelt Abbit
Meeting Support een projector, een dvd-speler en een geluidsinstallatie’’, zegt Vanneste.
Om 22 uur begint de voorstelling, omdat het donker
moet zijn voor de film kan
starten. Iedereen wordt gevraagd een eigen eigen stoel

mee te brengen. ,,Dat hebben
we al bij vorige activiteiten gedaan, met groot succes. Verschillende mensen hadden
zelfs zetels mee om comfortabel te zitten. Omdat de voorstelling zaterdag aan het kanaal
plaatsvindt, kan je de film zelfs
vanuit een bootje zien”, zegt
Vanneste. (mto)

Nieuwkomers en
vrouwen bij CD

Er staan elf nieuwkomers en elf
vrouwen op de CD-lijst van
Meerhout. Burgemeester André
Van Genechten trekt. Op de
tweede en de derde plaats staan
de eerste schepen Jos Engelen en
de eerste vrouwelijke nieuwkomer Hildegarde Van Herck. Zij
is erg actief in het verenigingsleven. Op de vierde plaats staat
schepen Roger Verheyen. De top
vijf wordt afgesloten met Jan
Melis. Hij was ooit nog de jongkers of personen met een han- ste molenaar van Vlaanderen.
dicap worden na een telefoon- (vgd)
tje aan 0475-76.75.74 gratis
thuis opgehaald, naar de Ka- Ravels
naalfeesten en nadien ook weer
naar huis gebracht. (lkw)

Kate Ryan en Gibson Brothers op Kanaalfeesten
Willebroek. De tweede

dus Nonclercq. Toevallig zijn
Gibson Brothers zaterdag
editie van de Kanaalfees- The
voor de Kanaalfeesten in Willeten heeft een indrukwek- broek. En net nu viert de Willbroekse groep Five from Dave,
kende muzikale affiche.
waar ook Nonclercq toe beDe eerste Kanaalfeesten wer- hoort, ook haar veertigjarig
den vorig jaar, met ruim tien- bestaan.
duizend bezoekers, meteen een
groot succes. Op de tweede Shuttlebussen
editie van de Willebroekse Kanaalfeesten zal er muziek te ho- Dit jaar beginnen de Kanaalren zijn op drie podia. Aan de feesten vrijdag om 17 uur en
Louis Denaeyerplaats en het zaterdag al om 14 uur. In de
marktplein, staan een groot en August Van Landeghemstraat
een klein (vliegend) podium. en de Overwinningsstraat
Een derde podium staat aan de kunnen de bezoekers kuieren
langs marktkramen, de kermis
Overwinningsstraat.
Dit jaar komen onder meer en attracties. Vrijdag sluiten de
Eurosong-kandidate Kate Ry- Kanaalfeesten af met het zangan, The Gibson Brothers, Ri- feest Willebroek Zingt!, vanaf
chard Street & The Temptati- 21 uur, op de markt. Zaterdagons en een internationale ver- namiddag is de Floridastraat,
rassingsartiest naar de Kanaal- van 12 tot 17 uur, een speelstraat voor alle kinderen.
feesten.
Er is een link tussen The Gib- Voorts kunnen vrijdag zes
son Brothers en Willebroek. In personen een tocht met een
1980 maakte Johnny Non- luchtballon winnen. Die balclercq uit Willebroek deel uit lon gaat zaterdag de lucht in.
van de vriendengroep Johnny ,,Aan de kerk van elke deelgePub & Company. ,,Ik schreef meente (Blaasveld, Tisselt en
toen de tekst Het is weer goal Heindonk) stopt de gratis Kaop muziek van de Gibson Bro- naalfeesten-shuttlebus”, verzethers-hit Que sera mi vida. De keren Jan Van Lerberghe
plaat werd opgenomen met (SP.A), schepen voor Feestetoelating van Jean Kluger, de lijkheden, en Guy De Maeseproducer van The Gibson Bro- naar, de bezieler van de Kathers. De opbrengst van die naalfeesten.
plaat diende om een eerste ,,Een bord geeft de haltes aan.
handicar voor personen met De shuttlebussen brengen alle
een handicap aan te kopen”, al- bezoekers tot bij de bushalte

van De Lijn aan de Vredesbrug
in Willebroek-centrum. Vrijdag rijden de shuttlebussen
van 18 tot 1 uur, zaterdag van 16
tot 2 uur.”
Een Kanaalfeesten-parking,
zoals vorig jaar, is er niet meer.
Zestigplussers, rolstoelgebrui-

x

x

www.kanaalfeestenwillebroek.be.

Het programma

Vrijdag 23 juni
18.30 uur: Yurong. Dansbare pop, rock en reggae
20 uur: Zina & band. De
betere covers
21 uur: Willebroek Zingt!
meezingers als Je hebt me
1.000 maal bedrogen van
Laura Lynn, Heb je even
voor mij van Frans Bauer,
Het kleine café aan de
haven, You will never walk
alone, Vlieg met me mee
naar de regenboog,...
Zaterdag 24 juni
Podium Overwinningsstraat
15 - 16.45 uur: The Crazy
Disco Show. Kinderdisco.
17.30 - 18.30 uur: Five
from Dave
Hoofdpodium (G) en klein
(K), vliegend, podium
Markt
17 - 18 uur: Spring (G)
18.30 - 19 uur: Pim (Star

Academy) (K)
19.30 - 20.30 uur: The
Gibson Brothers (G),
discosfeer met o.a. de hits
Que sera mi vida en Oh
what a life
20.30 - 21 uur: Kate Ryan
(K), met o.a. de hits Je t’
adore en Désenchantée.
21 - 22.30 uur: The Magical Flying Thunderbirds
(G). Pop, rock, reggae,
disco, dance, R&B, maar
vooral veel humor en
plezier.
Na elk van deze optredens
volgt een handtekeningensessie.
23 uur: Internationale
verrassingsact (K)
23.30 - 1 uur: Richard
Street & The Temptations
(G), met o.a. de hits The
way you do the things you
do en Papa was a Rolling
Stone. (klw)

Burgemeester wil
zichzelf opvolgen

Leo Van Nooten (59) is op
8 oktober kandidaat om zichzelf op te volgen als burgemeester van Ravels. Dat blijkt uit de
lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen die het partijbestuur van CD&V zopas bekendmaakte. Van Nooten staat
op de eerste plaats, gevolgd door
de schepen van Onderwijs, Carine Couwenberg (32). Lijstduwer
is gemeenteraadslid Filip Segers
(43). De opvallendste afwezige is
partijvoorzitter en OCMWvoorzitter Walter Luyten. (ema)

Sint-Katelijne-Waver

Drie N-VA’ers
op CD&V-lijst
Het afdelingsbestuur van de
N-VA Katelijne & Waver heeft
zijn kandidaten aangewezen
voor de gemeenteraadsverkiezingen. Jurist Kristof Sels (27)
bekleedt de vierde plaats op de
kartellijst CD&V/N-VA. Cindy
Ceuppens (27) staat op zestien.
Voorzitter en mede-oprichter
van de lokale afdeling, Jos Marien (66), staat op de zeventiende
plaats. (ssb)

