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De provincie 'In 1 minuut'
Eind 2014 werd het laatste ‘rondje provincie’ op
ATV en RTV uitgezonden. Hoog tijd voor iets
nieuws! Achttien uitzendingen gaan onder de
titel ‘In 1 minuut’ en worden afgewisseld met
twee grote reportagereeksen. Deze
ondersteunen de grote campagnes uit het
communicatieplan: ‘Antwerpen Fietsprovincie’
(eind april/mei) en ‘Antwerpen klimaatprovincie’
(september-oktober).
‘In 1 minuut’ beantwoordt een vraag van de
kijker binnen exact… één minuut. Soms is het
een gedeputeerde die antwoordt, soms een
provinciale medewerker. Al deze minuutjes
samen geven een beeld van de veelzijdigheid
van de provincie.
Vraag van de week van 13 april: Is een nieuw provinciehuis nog zinvol na de interne staatshervorming? Het antwoord krijg je
van Ludwig in 1 minuut.
Stel zelf je vraag over de provincie Antwerpen via in1minuut@provincieantwerpen.be
In 1 minuut op ATV: in de lus op zaterdag van 9 tot 18 uur en op zondag van 15 tot 18 uur (na wakker op zondag)
In 1 minuut op RTV: in de lus vanaf zaterdag 10 uur tot en met zondag 10 uur
Er volgt een herhaling in de lus op vrijdag.
Alle uitzendingen van ‘In één minuut’ zullen na uitzending ook te bekijken zijn op Youtube.

De UNIZO Startersweek, een must voor elke startende ondernemer
Heb je ondernemersplannen? Dan is de UNIZO Startersweek écht
iets voor jou! Kom langs op 8 & 9 mei in Kinepolis Antwerpen.
Op vrijdag 8 mei (10-18u) en Zaterdag 9 mei (10-16u) kunnen
starters terecht op de Startersdagen. Volg er gratis infosessies en
krijg persoonlijk advies van experts. Ga langs op de startersmarkt
met tal van infostands of duik het bed in met bekende
ondernemers.
Bekijk het volledige programma en schrijf je gratis in. De Vlaamse
Startersweek is een initiatief van UNIZO en wordt gesteund door
de provincie Antwerpen.

(De Liveshow, 'Ik word mijn eigen baas in 2015' op 7 mei is volzet)

Felecitaties voor winnende mini-onderneming
Ludwig Caluwé feleciteerde de leerlingen van de minionderneming 3Deco in het Mater Salvatorisinstituut met
hun titel ‘Beste Vlajo mini-onderneming provincie
Antwerpen’.
In de provincie Antwerpen zijn er dit schooljaar 135 miniondernemingen opgestart.
In de finale veroverden de jonge verkooptalenten van het
6de middelbaar Boekhouden - Informatica de harten van
de jury met hun 3D-geprinte gadgets. Ze timmerden zelf
een 3D-printer in elkaar en produceren er duurzaam
promomateriaal mee zoals bedrijfslogo’s, sleutelhangers,
gsm-houders en pennenbakjes, gemaakt van 100 procent
afbreekbare materialen.

“Met dit project hebben de leerlingen heel wat
praktijkgerichte ervaring opgedaan die hen ongetwijfeld
van pas zal komen op de arbeidsmarkt. Ze hebben goed
ingespeeld op de hedendaagse trends en hebben een
goed werkend bussinessplan. Bovendien werken ze met
duurzame materialen, wat zeker ook een mooie troef is.
Ik wens hen veel succes in de Vlaamse finale op 6 mei in
Brussel”, aldus Ludwig Caluwé.
Lees ook het persartikel

Zorgtalent wil toekomstige zorgnoden en werkloosheid aanpakken
Provincie Antwerpen, stad Antwerpen en VDAB
starten het gezamenlijke project ‘Zorgtalent’. Deze
samenwerking wil de zorgsector als interessante
werkgever promoten, meer studenten voor de
verschillende opleidingen aantrekken en de keuze van
de opleiding beter afstemmen op de competenties
van de student. Daarbij pleit Zorgtalent voor een
bijzondere focus op laagdrempelige jobs voor
kansengroepen. Bekijk het ATV verslag via deze link.
Zorgtalent is na Talentenfabriek, Talentenwerf, Talentenstroom en Onderwijstalent het vijfde talentenhuis waarin stad
Antwerpen, VDAB, provincie Antwerpen en andere partners samenwerken om knelpunten op de arbeidsmarkt sectorspecifiek
aan te pakken.
Hoewel er voldoende opleidingen bestaan die beantwoorden aan de behoeften van de zorgsector, kampt deze sector al jaren
met een structureel tekort aan arbeidskrachten. Bovendien zal, volgens een recente studie van het Steunpunt Welzijn,
Gezondheid en Gezin, de tewerkstelling binnen de zorg de komende vijf jaar stijgen met 9%, en op langere termijn zal het
aantal arbeidsplaatsen in deze sector stijgen met 77%.
verder lezen

Ontdek de haven en het havencentrum op Dag van de Chemie!
Op 9 en 10 mei openen bedrijven uit de chemische industrie en life sciences
hun deuren voor het grote publiek. In de Antwerpse Haven kan je op
zondag 10 mei terecht bij 9 bedrijven, en ook het Havencentrum doet mee
op zondag 10 mei!
Het Havencentrum is hét bezoekers- en informatiecentrum voor de haven,
industrie en logistiek in Antwerpen. Neem een kijkje in de interactieve
tentoonstelling en bezoek de maritieme tuin. Tijdens de Dag van de Chemie
werkt het Havencentrum samen met buurbedrijf Oiltanking Stolthaven. Dit
opendeurweekend is een unieke gelegenheid om bedrijven en de
innoverende producten die ze maken van dichtbij te leren kennen en achter de schermen kennis te maken met de mensen die
er werken.

Bezoek de website www.ilovechemistry.be om alle deelnemende bedrijven te ontdekken en uw bezoek te plannen. De
opendeur van de chemie en life sciences is een initiatief van sectorfederatie essenscia met de steun van Co-valent en het
Agentschap Ondernemen.
Praktische info opendeur Havencentrum: zondag 10 mei 2015 van 10 tot 15 uur
Havencentrum, Scheldelaan 444 - Haven 621, 2040 Antwerpen
Gratis! Maar vooraf inschrijven is verplicht via http://www.otsadoetmee.be/

Opleiding Houtskeletbouw op Kamp C
In september start Thomas More op de campus in Geel binnen de
Bachelor in de Bouw met een keuzetraject houtconstructies. De
onderwijsinstelling komt daarmee tegemoet aan vragen vanuit de
bouwsector.
Samen met de VDAB en Kamp C is Thomas More ook een unieke
samenwerking aangegaan voor de oprichting van een houtskelet
voorbeeldwoning. De provincieraad keurde een subsidie van
45.000 euro goed om het project te realiseren.
In de bouwsector is een grote nood aan werknemers met kennis
en ervaring in houtskeletbouw. Op de terreinen van het Provinciaal
Centrum voor Duurzaam Bouwen en Wonen, Kamp C in Westerlo, wordt gewerkt aan de voorbeeldwoning in houtskelet. De
plannen daarvoor zijn gemaakt door studenten van Thomas More en zij doen ook het werftoezicht. De uitvoering van de
werkzaamheden gebeurt door cursisten Houtskeletbouw van de VDAB. Einde mei moet de constructie klaar zijn.
'Bij de start in september verwachten we een grote instroom van jongeren die een passie hebben voor hout en ook een grote
respons van bedrijven voor het aanbieden van stageplaatsen en voor bedrijfsbezoeken', zegt Inge Tyskens, opleidingshoofd
van de bachelor in de Bouw. 'Iedereen heeft meteen een job, vaak als werf- of projectleider. De meeste studenten al wanneer
ze in hun laatste jaar zitten.'

Het ZAS-project van de Zeescouts, twee jaar later
Op 19 april was het dé grote dag voor de Zeescouts. Tijdens
een plechtige opening werden de boten gedoopt en kon het
vaarseizoen van start gaan.
De lokalen van de 13° Sint Joris Zeescouts bevinden zich op de
Zeescoutsbasis, aan de Thonetlaan 165 te Antwerpen, op de
terreinen van de Koninklijke Vereniging der Baden-Powell
Zeescouts. Een deel van de gebouwen dateren van 1950 en
deze zijn sterk verouderd.
Samen met de beheerders van de Zeescoutsbasis, werden in
2012 de eerste ideeën en
gedachten
tot vernieuwing gebundeld en er werd besloten om de oudste lokalen en de botenloods te vervangen door nieuw te bouwen
lokalen, het begin van het ZAS-project.
Twee jaar geleden werd tijdens de opening van het vaarseizoen 2013 de eerste steen gelegd door Ludwig Caluwe. Fase I van
het ZAS-project is intussen afgerond en de nieuwe lokalen werden al ingehuldigd.

Gouverneur Cathy Berx en deputatie ontvangen eerste asperges uit volle grond
De Grootmeesters van het Graaflijk Genootschap van de Klein-Brabantse
Asperges overhandigden donderdag 23 april de eerste Vlaamse, witte
asperges aan gouverneur Cathy Berx, aan de gedeputeerden en aan
provinciegriffier Danny Toelen.
De Grootmeesters van het Graaflijk Genootschap van de Klein-Brabantse
Asperges waren voor deze bijzondere gelegenheid gehuld in traditionele
klederdracht.
http://www.aspergefestival.be/

Demi More en Kempens Landschap onderzoeken stationsloods in Essen
Demi More en Kempens Landschap gaan voor
innovatieve energiewinsten in erfgoedsites.
Kempens Landschap wil samen met de Nederlandse
provincie Noord-Brabant onderzoeken hoe de
energie-efficiëntie van historische
gebouwcomplexen verbeterd kan worden. Daarom
dienden de twee partners samen het
projectvoorstel ‘Demi More’ in bij het Europese
subsidieprogramma Interreg Vlaanderen-Nederland.
Op 8 april kreeg Kempens Landschap groen licht
om dit project verder uit te werken. Als het voorstel
definitief wordt goedgekeurd, kunnen enkele
Vlaamse erfgoedsites rekenen op een half miljoen
euro steun.
”We zijn heel blij dat ons dossier geselecteerd is”, zegt schepen van Openbare
Infrastructuur Brigitte Quick. “Mogelijk komen we in aanmerking om subsidies te
krijgen voor de oude stationsloods, toch op gebied van energiebeheer. Het
rangeerstation is geklasseerd erfgoed. Er mag dus niets aan veranderd worden. Alles
moet in zijn oorspronkelijk staat hersteld worden aan de buitenkant. Deze mogelijke
renovatie staat geen enkel toekomstig project in de weg.”
Demi More?

verder lezen

Stap binnen in het atelier van Essense

Kunst beleven
Op de Kunstroute ontdek je de persoon achter de kunstwerken, je
treedt binnen in het atelier van de artiest, de plek waar het
allemaal gebeurt. Beleef kunst op een unieke manier en ontdek het
verhaal achter de creaties. Krijg je van al dat moois honger of
dorst? Hou dan even halt op een van de drie tappunten van
Tatteljee.
Stippel je route uit
Over heel Essen zijn er 29 verschillende routepunten waar de
kunstenaars je ontvangen. Vzw Kobie werkte een overzichtelijke
brochure uit waarop je de nodige informatie terugvindt. Het is een
handige leidraad voor een fijn cultureel weekend. De brochure is
gratis verkrijgbaar aan de Vrijetijdsbalie, bij de bib en VVV de
Tasberg of download de brochure.

kunstenaars tijdens de Kunstroute op 2 en
3 mei

Bewaar het overzicht

Misschien heb je minder tijd of zie je door het bos de bomen niet
meer? Rep je dan naar Tatteljee en bezoek de overzichtstentoonstelling. Bij Tatteljee kan je van elke deelnemende kunstenaar
één werk bekijken.
Kunstroute 2 en 3 mei telkens van 11u tot 17u

Uitnodiging Vrouw en Maatschappij 11 juni: Tijdsportret van Marguerite de
Riemaecker
Vijftig jaar geleden, in 1965, legde Marguerite De Riemaecker de
eed af als eerste vrouwelijke minister in België.
Tot 1968 stond ze aan het hoofd van het nieuwe ministerie van
Gezin en Huisvesting. Op dat moment zat Marguerite net geen
twintig jaar in de Kamer.
Ze werd volksvertegenwoordiger in 1946, enkel verkozen door
mannen omdat vrouwen nog geen stemrecht hadden. In 1974
werd Marguerite de eerste vrouw die de titel Minister van Staat
mocht dragen.
Haar zoon Christian De Riemaecker brengt in samenwerking met Vrouw & Maatschappij,een tijdsportret in woord en beeld van
deze ‘grande dame’ van de christendemocraten.
Praktische info

Paasbloemen van JONGCD&VEssen
JONGCD&V Essen zette op zaterdag 4 april de Essense rusthuizen
en serviceflats in de bloemetjes.
Iedere leefgroep van de Bijster en Sint-Michaël kreeg een mooi
paasbloemstuk. JONGCD&V Essen wil met deze actie focussen op
een warme samenleving, met een plaatsje voor jong & oud.
Pasen is het moment om samen te komen met familie, maar voor
heel wat bewoners is dit niet altijd mogelijk. Voor hen maakten de
jongeren vandaag tijd.
Maar ook het personeel van de rusthuizen verdient het om eens in
de spotlight te staan. Zij staan elke dag klaar om de ouderen op te
vangen, vaak dan nog eens onderbemand. Iedere serviceflatbewoner kreeg ook nog een bezoekje en een paasbloemetje. Deze
actie werd zowel door de bewoners als het personeel zeer
geapprecieerd.

