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Versanico en
Alucotec
onder één dak
Het sanitair en verwar
mingsbedrijf Versanico en
Alucotec, dat aluminium
ramen en deuren maakt,
huizen voortaan onder één
dak in de nieuwe indus
triezone Koeybleuken.
‘Het personeel dat naar de
werf vertrok, verloor elke
ochtend veel tijd om uit de
stad te geraken’, zegt be
drijfsleider Joris Boonen
van Versanico. Alucotec
zat in een oud gebouw in
de Nijverheidsstraat in
Vosselaar. ‘Voor onze men
sen is het veel comfortabe
ler werken in dit moderne
bedrijfspand’, beseft zaak
voerder Yvo Van de Ven.
Beide bedrijven tellen sa
men tien werknemers.
Omdat het orderboek goed
gevuld is, zijn ze dringend
op zoek naar vijf nieuwe
arbeidskrachten. Het nieu
we bedrijfspand ligt bij de
ingang van het industrie
terrein Frac. (gvn)

met het aanwezige verkeer,
maar die tegelijk wel moge
lijkheden inhoudt voor een
andere ontwikkeling wanneer
dat doorgaande verkeer toch
verdwijnt’, zei ruimtelijk
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Stroompanne stuu
treinverkeer sterk
ESSEN Het treinverkeer
van en naar Antwerpen
was gisterochtend ver
stoord door een stroom
panne in het seinhuis van
het station in Berchem. Dat
leidde tot vertragingen op
alle spoorlijnen.
De computerinstallatie van het
seinhuis aan het station Antwer
penBerchem weigerde gister
ochtend rond 7.15u plots alle
dienst. Door de storing viel de
elektronische bedieningspost
(EBP) van het seinhuis uit. ‘Dat
systeem berekent de reisweg
van de treinen van punt A naar
punt B en legt die voor aan de
mensen in het seinhuis’, zegt
Frédéric Petit, woordvoerder
van spoorinfrastructuurbeheer
der Infrabel. ‘Wanneer het sys
teem wegvalt, moeten we uit

veil
mid
derb
rege
gan

Vert

De
voe
sen
sen
sch
stilg
euv
trei
tot d
trag
Oo
stra
der.
spo
tijd
pro

Innovating Digital Content

Het Nieuwsblad/Kempen 29/05/2015, bladzijden 22 & 23
All rights reserved. Gebruik and reproductie enkel mits toelating van de uitgever via
Het Nieuwsblad/Kempen

