/ Nieuwsbrief april 2017
Feest mee met Bellens en Caluwé

PROGRAMMA
16u30

Ontvangst met receptie

17u30

BBQ-buffet
inclusief 3 stukken vlees of vegetarisch alternatief
(extra stukken kunnen ter plaatse worden gekocht)

19u30

Justitieminister Koen Geens over CD&V en het regeringswerk

20u15

Dessertenbuffet

Muziek Les Types
LOCATIE: De Populier, Populierenhoeve 22, Zandhoven
KOSTPRIJS: 20 euro p.p.
Inschrijven (VOOR 12 mei)
Mailen naar bellens@caluwe.be of telefoneren tijdens de kantooruren naar:
Karin Soetemans: 03 240 52 43 / Betty Crauwels: 03 240 52 48

Vermeld steeds uw naam, adres en het aantal personen. Uw inschrijving is definitief na betaling op het rekeningnummer BE24
7506 6342 9238 (met vermelding van naam en aantal personen).

Kapelse mini-onderneming ‘DigiTool’ stoomt zich klaar voor Vlaamse finale

‘DigiTool’ zal dit jaar de provincie Antwerpen vertegenwoordigen tijdens
de Vlaamse finale op 3 mei in Brussel. Vrijdag stak gedeputeerde voor
Economie Ludwig Caluwé hen, in aanloop naar die finale, een hart onder
de riem. Hij ontving ook persoonlijk zijn gedigitaliseerde trouwvideo,
waarvoor hij een beroep deed op de diensten van DigiTool.
Deze Vlajo mini-onderneming werd afgelopen maand bekroond tot beste
provinciale Vlajo mini-onderneming van de provincie Antwerpen. De acht
ondernemende leerlingen van het Mater Salvatoris Instituut uit Kapellen
nemen het woensdag 3 mei op tegen de vier laureaten uit de andere
provincies. De jonge verkoopstalenten wisten de jury van de
provincie
Antwerpen te
overtuigen met
hun bedrijfje dat
oude opnames
zoals dia’s,
cassettes en
videobanden
digitaliseert. Het
juryrapport
spreekt over ‘een
knap
totaalconcept en
een sterke
presentatie en het
zelfzekere in het
beantwoorden van
de juryvragen’.

“Er is altijd nood aan jonge mensen die initiatief durven nemen”, zegt
gedeputeerde voor Economie Ludwig Caluwé. “DigiTool wordt met deze
prijs beloond voor het harde werk dat zij reeds in hun mini-onderneming
hebben gestoken. Zij vertegenwoordigen op de Vlaamse finale de
kleuren van de provincie Antwerpen, dus kunnen ze resoluut op onze
steun rekenen. Laat ons ze als voorbeeld nemen, waardoor nog meer
jongeren voor het ondernemerschap worden geprikkeld."
Verder lezen

Bezoek op zondag 7 mei de drie werven van het provinciebestuur tijdens Open
Wervendag

Een unieke kans om van 10 tot 17u. een kijkje te nemen op 3 werven
van het Antwerpse provinciebestuur: de werf van het provinciehuis, de
100-jarige cottage in het Arboretum in Kalmthout en de Warande in
Turnhout. Inschrijven vooraf is niet nodig.
Ludwig Caluwé, gedeputeerde bevoegd voor Patrimonium is fier op de
drie werven: “De provincie investeert in haar patrimonium om een

klantvriendelijke en efficiënte dienstverlening te kunnen aanbieden. Bij
al onze werven gaat er grote aandacht naar milieuvriendelijke,
kostenbesparende en innovatieve bouwtechnieken. Naast twee
renovaties: de 100-jarige cottage in het Arboretum en de podiumzaal
van de Warande, kunnen geïnteresseerden ook voor het eerst de werf
van het nieuwe provinciehuis bezoeken. Door haar open karakter en
duurzaamheid, zal dit gebouw een nieuwe thuis zijn voor het moderne
provinciebestuur van de 21ste eeuw. Met een hoogte van 58 meter en
het unieke ontwerp van Xaveer de Geyter, wordt het provinciehuis ook
een architecturaal icoon aan de Antwerpse skyline. We zijn dan ook
bijzonder blij dat het bouwconsortium Democo-Denys deze werf op
Open Wervendag toegankelijk maakt. “
De pers kreeg
op 19 april de
kans om in
preview de
werf te
bezoeken.
Tijdens het
werfbezoek
konden zij kennismaken met de bouwheer: het Antwerpse
provinciebestuur, de architect Xaveer de Geyter van XDGA Architects
en de specialisten ter plaatse van het bouwconsortium DemocoDenys.

Foto: Ontwerp nieuw provinciehuis - Copyright: XDGA
Lees hier de persartikels
Bekijk hier het verslag van ATV
Verder lezen

Unieke combinatie TRANSIT Schoolverlatersdagen en regionale jobbeurs

De TRANSIT Schoolverlatersdagen zijn dinsdag 25 april voor het eerst
in de gemeente Essen geland (GC zaal Rex). Gedeputeerde Ludwig
Caluwé heeft samen met VDAB-regiomanager Ingrid Mertens en Sus
Vissers, schepen van tewerkstelling van Wuustwezel, een bezoek
gebracht aan de TRANSIT Schoolverlatersdag in zijn eigen gemeente.
Ludwig Caluwé verduidelijkt dat de TRANSIT Schoolverlatersdagen
broodnodig blijven: “Zeer recent gaf de Vlaamse Jeugdraad een advies

over de transitie onderwijs-arbeidsmarkt. Daarin vermelden ze onder
andere de gebrekkige kennis van schoolverlaters over hun rechten en
plichten. Ze zeggen dat de vakbonden veel kunnen betekenen voor
jongeren die net van de schoolbanken komen, of zonder werk (dreigen
te) vallen. Een verenigd vakbondsinitiatief om alle jongeren te
informeren, zou daarbij heel waardevol zijn, stelt de Vlaamse
Jeugdraad. Ze vragen dus iets wat in de praktijk in de provincie
Antwerpen al zeer lang bestaat. We mogen dus fier zijn dat wij zo’n
uniek samenwerkingsverband hebben tussen de VDAB, vakbonden en
provincie Antwerpen”, aldus Ludwig Caluwé. “Ik hoop dat we op deze
manier ons steentje bijdragen tot een duurzame arbeidsmarkt.”
Verder lezen

Gouverneur Cathy Berx en deputatie ontvangen Puurse asperges uit volle grond
De Grootmeesters van het Grafelijk Genootschap van de KleinBrabantse Asperges overhandigden de eerste Vlaamse, witte
asperges aan gouverneur Cathy Berx, aan gedeputeerden Luk
Lemmens, Ludwig Caluwé, Inga Verhaert, Bruno Peeters, Peter
Bellens en Rik Röttger en aan provinciegriffier Danny Toelen.
De Grootmeesters van het Grafelijk Genootschap van de KleinBrabantse Asperges, de heren Louis Cools, Ludo Ivens en Ludo
Daelemans, dragen speciaal voor deze bijzondere gelegenheid hun
traditionele klederdracht.
Verder lezen

Boost je cv en zelfvertrouwen tijdens de Zo Werkt Het ON TOUR
Na enkele succesvolle edities van het pop-up kantoor 'Zo Werkt Het' in
de Antwerpse wijk Zurenborg begint de formule nu aan een tournee.
Op die manier wil de provincie Antwerpen met intensieve persoonlijke
coaching mensen sterker maken richting arbeidsmarkt. Brasschaat was
op 13 en 14 april de eerste gemeente waar de tourkaravaan van 'Zo
Werkt Het' halt houdt, in het najaar komt de karavaan naar Schoten
en Kapellen.

Foto: Ludwig Caluwé met stijlcoach Maxime De Winne, talentcoach
Nina Timmermans en CV-wizard Kathleen Art bij de opening van de
5de editie in oktober 2016 - Copyright: Provincie Antwerpen
Ludwig Caluwé: “We merken dat bij heel wat werkzoekenden

sollicitatievermoeidheid optreedt. Vaak hebben ze geen diploma of te
weinig werkervaring en doorlopen ze een interimkantoortraject. Dat
helpt hen tijdelijk wel vooruit, maar zorgt te weinig voor werkzekerheid
op lange termijn. Via dit project zorgen we ervoor dat
geïnteresseerden hun sollicitatievaardigheden aanscherpen.”
Verder lezen
Lees ook het artikel in Made in Antwerpen

Indien u geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen van Ludwig Caluwé kan u zich HIER uitschrijven.

