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Fatima Bali wil met
belgerinkel naar
de winkel
s BORGERHOUT
Fatima
Bali
(Groen!), Borgerhouts districtschepen voor Middenstand, betreurt dat het Antwerpse stadsbestuur zich niet langer inschakelt in
de actie Met belgerinkel naar de
winkel. ‘Al voor de tweede keer
doet Antwerpen niet mee. Terwijl
deze actie kan bijdragen tot de inspanningen die we ondernemen
om het imago van de Turnhoutsebaan op te krikken. Ik roep het
stadsbestuur dan ook op om volgend jaar wel mee te doen. En blijft
de stad aan de kant staan, stel ik
voor dat Borgerhout als district
meedoet’, vindt Bali. Dit jaar is Hoboken als enig district partner van
de actie ‘Met belgerinkel naar de
winkel’. (krg)
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Personeelstekort bedreigt vakantieregeling volgens vakbonden

Vijftig chauffeurs
te weinig bij De Lijn
s ANTWERPEN De Lijn heeft in
de provincie Antwerpen vijftig
chauffeurs te kort. Volgens de
liberale vakbond ACLVB komen daardoor de vakanties
van de chauffeurs in het gedrang.
Dieter Stynen

A

CLVB houdt deze morgen
een ludieke actie in de
buurt van de RooseveltBouw- of wegenwerken
plaats in Antwerpen. Vanaf 9 uur
mogen overkapping Ring zullen vakbondsleden pamﬂetten
niet hypothekeren
uitdelen aan voorbijgangers om
hen aan te sporen te solliciteren
s BORGERHOUT De Vlaamse rege- bij De Lijn. Wie geïnteresseerd is,
ring verbiedt bouwwerken of we- kan zelfs ter plekke een sollicitagenwerken die de toekomst van de tieformulier invullen. ‘Want er is
Borgerhoutse Ring en Singel hypothekeren. Dat maakte Vlaams minister Kathleen Van Brempt (SP.A)
bekend. Deze beslissing is een belangrijke stap met het oog op de
overkapping, de droom die bij veel
Borgerhoutenaren leeft. Bedoeling
is om de Ring een dak te geven, zodat er in plaats van een snelweg
ruimte komt voor groen en woningen. De Vlaamse overheid zal nu
bij alle bouwaanvragen nagaan of
deze plannen er niet door in gevaar
komen. Het gaat daarbij concreet
DE MAN VAN DE DAG GEKOZEN
bijvoorbeeld over de geplande heraanleg van het knooppunt van de DOOR DE REDACTIE VAN HET NIEUWSBLAD
E313 met de Ring. (krg)

wel degelijk een groot personeelsprobleem bij De Lijn’, zegt
afgevaardigde Hicham El Mzairh.
‘In de provincie Antwerpen hebben we op korte termijn vijftig extra buschauffeurs nodig, en dat
tekort bedreigt de vakantieregeling van onze chauffeurs. Wij vrezen dat er verloven ingetrokken
zullen worden tijdens de zomermaanden omdat er niet genoeg
chauffeurs zijn.’
Bij De Lijn Antwerpen ontkennen
ze echter dat er problemen zijn
met de vakantieregelingen. ‘Wij
hebben in september al gevraagd
aan onze chauffeurs om hun vakantiewensen duidelijk te maken.
In december is er een planning
opgemaakt. Alle vakanties die
toen goedgekeurd zijn, staan on-

‘Wij zullen niet dulden dat
onze chauffeurs zich nog
ﬂexibeler moeten
opstellen dan nu het
geval is’
Hicham El Mzairh
ACLVB-afgevaardigde
herroepelijk vast’, zegt Koen Peeters, woordvoerder van De Lijn
Antwerpen. ‘Het is wel zo dat er
geen overschot is. Als er dus nu
nog chauffeurs in allerhaast vakantie willen aanvragen voor de
zomermaanden, zal dat in de
planning moeten passen. Anders
wordt dat haast onmogelijk.’
Volgens Peeters heeft De Lijn zijn
inspanningen om het personeels-

tekort weg te werken bovendien
verhoogd. Zo zijn er bijna wekelijks chauffeursexamens. Bovendien loopt er een intensieve mediacampagne en werd er de afgelopen weken zelfs geronseld met
ﬂyers op alle mogelijke publieke
plaatsen, tot op voetbalwedstrijden toe. ‘Klopt’, zegt El Mzairh.
‘Maar ze zijn veel te laat begonnen. Als ze die tekorten nog op
tijd willen wegwerken, zullen ze
aangevraagde overplaatsingen
versneld moeten doorvoeren, en
zullen er nog extra, meer doelgerichte campagnes moeten komen. Want laat één ding wel wezen: wij zullen niet dulden dat
onze chauffeurs zich nog ﬂexibeler moeten opstellen dan nu het
geval is.’

We’re driving more business
than ever before ...

Paardjeskapper houdt traditie in ere

‘Die hobbelpaardjes
zorgen voor
aﬂeiding,
want veel
kinderen
gaan niet zo
graag naar
de kapper’
Danny
De Vriendt
Kapsalon
‘Albert’

HV

Stad nodigt alle kinderen
uit op grote speeldag
s ANTWERPEN Alle Antwerpse kinderen van 5 tot 15 jaar zijn op 3 juli
uitgenodigd voor een grote speeldag in het Rivierenhof. Alle monitoren van de stad worden die dag
ingezet om in het park in Deurne
een gigantische ‘reis rond de wereld’ in goede banen te leiden. Ook
op 25 juni, wanneer minister van
Jeugd Bert Anciaux (Spirit) een
Vlaamse buitenspeeldag organiseert, zijn er in de stad allerlei initiatieven. Zeven stadsparken worden die dag omgetoverd tot Crazy
Parkolympics, met spectaculaire
sportspelen.

hobbelpaardjes. ‘Dat zorgt voor
aﬂeiding tijdens het knippen,
want veel kinderen gaan niet zo
graag naar de kapper,’ weet Danny De Vriendt.
Het kapsalon kan al vijftig jaar rekenen op een trouw cliënteel. Tijdens de werken aan de Leien
maakte de kapperszaak een iets
mindere periode door, maar de
vaste klanten lieten zich niet tegenhouden door de moeilijkere
verkeerssituatie. ‘We hebben het
al meermaals meegemaakt dat
jongens die vroeger op de paardjes zaten, jaren later samen met
hun zoon of dochter langskwamen en nog later met hun kleinkind. Dat is voor een kapper het
mooiste compliment.’
Doorheen de jaren zijn de herenkapsels volgens Danny weinig geevolueerd, althans in zijn salon.
‘Wie voor kapsalon Albert kiest,
kiest voor een klassieke knipbeurt’, zegt hij. ‘Ook in ons vernieuwde interieur hebben we de
traditionele elementen behouden. De naam van de zaak verandert trouwens ook niet. Het zal
nooit kapsalon ‘Danny’ worden.
Niet zozeer omdat kapsalon Albert hoger gerangschikt in het telefoonboek staat, wel omdat de
naam na een halve eeuw een begrip is geworden.’ (elb)

We’re part of the Volvo Group,
which offers a broad range
of transport products and
services. Our collective aim is to
become the world leader in
commercial transport solutions,
and we all have a crucial role
to play in getting there.

• Maintenance and Production Engineers
As a maintenance engineer you assure the quality of maintenance work and the general availability
and performance of the installations and machines. As a production engineer you are responsible for
production engineering on a specific part of the assembly line.

• Teamcoaches for Production and Logistics
You are responsible for the day-to-day operational coaching of your team working in production or
logistics. You are a communicative people manager by nature and have at least a Bachelor degree.

• Material Controllers
You keep close track of material deliveries using your knowledge of the logistic process. You express
yourself well in English and have at least a Bachelor degree.

• Passionate about IT?
Volvo IT offers exciting careers to IT professionals in business intelligence, software and infrastructure
architecture, SAP, project leadership and account management, and also to multilingual communicators
for helpdesk and software training.

• Multilingual Communication Experts with a sense of commerce
You follow up breakdowns and keep the driver, customer and home dealer up to date in their native
language.

• Technical Problem-Solvers
You work as part of the Volvo Technical Support Team and solve technical problems for internal and
external customers. You express yourself well in English and have a secondary diploma (A2).

• Senior Business Analysts and Logistic Developers

Visit us at
Career Launch
May 7th Gent

You are responsible for logistic development, design, calculations, analysis and implementation of
outbound logistic flows.

• Trainees for our ‘Development Program for Young Professionals’
Are you a talented, recent or soon-to-be, graduate with a Master of Science in Engineering? This
programme gives you the opportunity to participate in our personal development schemes, with trainee
periods at all three sites.

...Wie
........is?
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Danny De Vriendt
Kapper Danny
De Vriendt
(rechts) van
kapsalon
‘Albert’ aan de
Britselei: ‘In
vijftig jaar tijd is
hier niet veel
veranderd.’

s werd geboren in 1970 in Antwerpen
s volgde een kappersopleiding in
Edegem en werkt sinds 1986 in
kapsalon ‘Albert’
s is getrouwd en vader van twee
kindjes
s is fel geïnteresserd in architectuur
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HV

s ANTWERPEN De politie heeft gisteren op de Gedempte Zuiderdokken 37 voertuigen getakeld. Sinds
gisteren geldt er een parkeerverbod omdat de foorkramers van
Sinksenfoor hun attracties moeten
opstellen. Vorige week sleepte de
politie ook al 31 wagens weg. In totaal werden er 68 voertuigen getakeld, waarvan 20 administratief.
Dit betekent dat deze wagens al
stonden geparkeerd voor het verbod in werking trad. Vorig jaar
moest de politie 90 wagens wegslepen. De Sinksenfoor vindt
plaats van 10 mei tot en met 22 juni. (vjb)

Kapsalon ‘Albert’ ademt de sfeer
uit van een authentieke barbierszaak. Ouderwetse scheerkwasten, open scheermessen en ﬂesjes rozenwater staan klaar om
mannen te verwennen. Ook kinderen kunnen terecht in het kapsalon. Tijdens een knipbeurt zitten ze niet op stoelen, maar op

MODULO.be 044240

Politie sleept 68 auto’s
weg voor Sinksenfoor

s ANTWERPEN Kapsalon ‘Albert’ is
al een halve eeuw een vaste
waarde aan de Britselei. Kapper
Danny De Vriendt nam de zaak
in 2002 over van zijn overleden
vader Albert. ‘Behalve dat de potjes brillantine veranderd zijn in
tubes gel en wax, is hier in vijftig
jaar weinig veranderd.’

