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Uitreiking eerste Havencentrum Awards
Zuidnatie, Stad Antwerpen, Oiltanking Stolthaven
Antwerp en Durme Natie zijn de winnaars van de
eerste Havencentrum Awards. Het Havencentrum
reikte deze Awards uit tijdens het jaarlijks
stakeholderevent om zijn partners te bedanken.
Vlaams minister Philippe Muyters en voorzitter
Ludwig Caluwé overhandigden de awards aan de
aanwezige bedrijfsleiders.
Ludwig Caluwé blikte terug op de verwezenlijkingen
in 2015 en lichtte de plannen toe voor de werking
in 2016 en de komende jaren. Dit jaar richt het
Havencentrum zich op het uitdiepen van bestaande
samenwerkingen, een vernieuwd en eigentijds
concept voor de tentoonstelling en een herlancering
van twee bestaande succesprogramma’s: Haven in Landschappen voor de lessen aardrijkskunde en de havenrondvaart voor
het lager onderwijs.
Vlaams minister voor Werk, Economie, Innovatie en Sport was speciale gast in het Havencentrum. Hij kwam spreken over de
samenwerking tussen de overheid en bedrijven met als doel tewerkstelling in de haven en in de industrie te promoten.
Vier awards, allemaal winnaar
Het Havencentrum organiseerde voor het eerst een dergelijke award uitreiking om zijn partners onder de bedrijven en
organisaties in en rond de haven te bedanken voor de goede samenwerking in 2015.
Lees hier de toespraak
Lees hier het persartikel
verder lezen

Antwerpse jonge ondernemer 2016

Op woensdag 20 januari werden de kandidaten van de JCI
Antwerpse Jonge Ondernemer van het Jaar bekend gemaakt in
aanwezigheid van Ludwig Caluwé.
Deze award geeft een erkenning aan een individu uit de
provincie Antwerpen die op een uitzonderlijke wijze getuigt van
duurzaam ondernemen en zich weet te toetsen aan de waarden
van de Junior Chamber International, een internationale
organisatie van en voor jonge ondernemers en ondernemende
personen. De uiteindelijke winnaar zal bekendgemaakt worden
op donderdag 10 maart.
JCI is een wereldwijde organisatie van jonge professionals en
ondernemers tussen de 18 en 40 die werkt rond 4 pijlers: Business (zakelijk netwerken en groeien), Individualisme
(persoonlijke vorming), Gemeenschap (een positieve impact op de maatschappij) en Internationalisme (buitenlandse contacten
en congressen). De projecten en activiteiten verlopen via onze lokale afdelingen, die op hun beurt commissies oprichten om
alles in goede banen te sturen.
Maak kennis met de genomineerden

Provincie Antwerpen neemt actieve rol op in het kader van nieuw winkeldecreet
Steden en gemeenten die hun detailhandel weer op de rails willen
krijgen en zich voorbereiden op de snelle evoluties van morgen,
kunnen al enkele jaren terecht bij de provincie. Nu lokale besturen
met het nieuwe winkeldecreet meer zelf mogen beslissen is die
nood aan ondersteuning nog groter.
De provincie Antwerpen is al enkele jaren zeer actief op vlak van
detailhandel, een sector in stroomversnelling. Een team van 4
experten helpt steden en gemeenten dagelijks hun beleid uit te
werken. Lokale besturen kunnen sinds kort immers veel meer zelf
beslissen maar hebben daarvoor vaak te weinig middelen en
expertise. Ook studiebureaus en belangengroepen die vandaag
(terecht) aandacht geven aan de problematiek van detailhandel halen hun mosterd bij het zeer uitgebreide en actuele
studiemateriaal van de vijf provincies.
In 2016 wil Ludwig Caluwé dan ook een versnelling hoger schakelen: visieontwikkeling met de gemeenten, coaching op het
terrein, impactanalyses op vraag van de gemeenten en het probleem van de baanwinkels aanpakken.
verder lezen

Handelaars lanceren nieuwe website ‘Ekeren Winkeldorp’

Tijdens de prijsuitreiking van de eindejaarstombola op donderdag 21 januari stelde
de lokale handelaarsvereniging de nieuwe website ‘Ekeren Winkeldorp’ voor. De
lancering van deze nieuwe website is een van de realisaties die voortvloeien uit de
plannen en acties die ze vorig jaar voor het Ekerse winkelhart uitwerkten in
samenwerking met een provinciale detailhandelscoach, stad en district.
In 2014 lanceerde de Provincie Antwerpen het project ‘Coach-Operatie
DetailHandel’. “Dat moedigt steden en gemeenten aan om hun winkelkernen te
versterken. Die kunnen daarvoor beroep doen op provinciale detailhandelscoaches.
Onze twee coaches zijn intussen actief in een twintigtal gemeenten. De stad
Antwerpen vroeg ons om de handelaars van Hoboken en Ekeren te begeleiden bij
het opmaken van een plan van aanpak”, legt Ludwig Caluwé uit. Ook de
districtsbesturen werden nauw betrokken en namen actief deel.
Actieplan voor het winkelhart
Voor het project in het district Ekeren werd de focus gelegd op het winkelgebied
gevormd door Markt, Dorpstraat, Kloosterstraat en Driehoekstraat.
verder lezen

Winkelcentrum Promenade Kapellen kiest LumiSphere als beste Antwerpse Vlajo
onderneming!
Zaterdag 30 januari vond naar jaarlijkse traditie de Vlajo
verkoopdag @ Winkelcentrum Promenade Kapellen plaats.
Maar liefst 34 junior ondernemingen gaven er het beste van
zichzelf, maar enkel Vlajo SBP-onderneming LumiSphere (Karel
de Grote Hogeschool Antwerpen) mag zich winnaar noemen in
de categorie ‘beste Vlajo onderneming algemeen’. Met hun
zelfontworpen gepersonaliseerde sfeerverlichting wekten ze de
interesse bij menig voorbijganger. Ook met hun
verkooptechnieken charmeerden ze het Shopping-publiek.

Tijdens de jaarlijkse Vlajo verkoopdag @ Winkelcentrum
Promenade Kapellen trachten Vlajo Mini-ondernemingen en
SBP ‘s (Small Business Projects) hun producten zo enthousiast
mogelijk te verkopen. Ze richten een stand in en proberen voorbijgangers te imponeren met goede verkoopargumenten. Naast
‘beste verkoopstand’, ‘beste verkooptechnieken’ en ‘beste Vlajo junior onderneming algemeen’ kunnen ze eveneens meedingen
voor de studentenprijs. De prijsuitreiking werd bijgestaan door Ludwig Caluwé en het schepencollege van de gemeente
Kapellen.
Lees hier de toespraak
Verder lezen

Agridagen groter dan ooit!

Op vrijdag 15 januari werden op het gemeentehuis in Ravels de
vernieuwde Agridagen voorgesteld. De beurs, die van 12 tot en
met 14 februari 2016 plaatsvindt in Weelde Depot (Ravels), zit na
de overname door de VZW Werktuigendagen duidelijk in de lift.
De focus van de editie 2016 ligt opnieuw op de pluimvee-,
varkens- en rundveehouderij. Het gamma aan tentoongestelde
producten en diensten is echter gevoelig uitgebreid, met als
blikvanger de sterke aanwezigheid van mechanisatie op erfniveau.
De bezoekers krijgen onder meer een mooi aanbod aan tractoren
en machines voorgeschoteld. Daarnaast is ook de konijnensector
voor het eerst aanwezig.
verder lezen

Startmoment van het project “Burende Boeren” : Een duurzame toekomst voor
land- en tuinbouw
In het bedrijfsgebouw van de Belgische Planten Kwekerij (BPK) aan de
Klokkenstraat in Duffel vond woensdag 27 januari het startmoment plaats van
Burende Boeren, een project dat bijdraagt aan een duurzame toekomst voor
land- en tuinbouw in het arrondissement Mechelen via een aantal concrete
acties die zich niet alleen richten tot de boeren zelf, maar ook tot bedrijven en
gewone inwoners in de buurt.
De initiatiefnemer is vzw RURANT, het platform voor plattelandsontwikkeling
in de provincie Antwerpen. Andere partners zijn de intercommunale IGEMO,
het Innovatiesteunpunt van Boerenbond, de Dienst Landbouw en
Plattelandsbeleid van de provincie Antwerpen en 9 gemeentebesturen uit het
arrondissement Mechelen. Samen investeren die de komende 2 jaar bijna 188.000 euro in de regio. Meer dan de helft van dat
bedrag - 122.000 euro – wordt gesubsidieerd door Europa, Vlaanderen en de provincie.

(Foto: vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten)
Bekijk hier RTV verslag
verder lezen

Enkele interessante vacatures
-RURANT vzw, het platform voor rurale ontwikkeling in de provincie Antwerpen zoekt voor
onmiddellijke indiensttreding een COORDINATOR STREEKPROJECTEN. Je standplaats is Geel, maar
je zal veel aanwezig zijn in en op het gehele platteland van onze provincie. Het gaat om een
voltijdse functie en zij bieden je een contract van onbepaalde duur aan.
Meer info

-Vzw Kempens Landschap is op zoek naar drie nieuwe medewerkers voor onmiddellijke
indiensttreding. Om het team te versterken zullen twee polyvalente projectmedewerkers en een
polyvalent financieel-administratief medewerker worden aangenomen.
Profielbeschrijving: www.kempenslandschap.be
Meer info

Infoavond op 17 februari met Dirk De Kort over groene mobiliteit
Op 17 februari organiseert Dirk De
Kort samen met CD&V Brasschaat en
JONGCD&V een infoavond rond
groene mobiliteit bij Garage De Kort in
Brasschaat.
Hier krijg je antwoord op tal van
vragen:
Hoe kan ik als ondernemer, jongere,
werknemer, ...bijdragen aan groene
mobiliteit?
Kan ik mijn vervuilende auto inruilen voor een proper (elektrisch, hybride, ...) exemplaar?
Welke impact heeft de ecopremie op mijn belastingen?
Zijn er elektrische laadpunten in mijn buurt?
Wat zijn de voordelen van autodelen?
Sprekers zoals Jos Vermeiren (Traxio), Bart Dewandeleer (Kabinet Crevits), Jeffrey Matthijs (Autodelen.net) en Veerle Van der
Linden (Eandis) geven jullie op deze vragen graag een antwoord. Daarna kunt u tijdens de receptie een elektrische wagen van
dichtbij bekijken!
Tijdens de infoavond wordt ook Casa Ametza in de aandacht gezet: het jeugd- en verblijfscentrum in Brasschaat waar
gezinnen met een zorgnood van een vakantie kunnen genieten. Je kan dan ook ter plaatse een vrije gift aan het goed doel
schenken.

Lezing 'Vrouwen in de Groote Oorlog' op 18 februari

Vrouw & Maatschappij Essen organiseert op 18 februari een
lezing " Vrouwen in de Groote Oorlog " door Stefaan
Vandenbussche.
Deze oorlog was geen puur mannelijke aangelegenheid.
Verschillende vrouwen hebben ook hun steentje bijgedragen.
Leer de bekende en minder bekende meisjes en vrouwen tijdens
de Eerste Wereldoorlog kennen.
Ontdek de boeiende verhalen van onder andere Marie Curie &
Dicke Bertha.
Op 18 februari 2016 om 20 uur , in de Oude Pastorij te
Essen. Inkom gratis.

CD&V Essen in 2016
Veel volk op de Nieuwjaarsreceptie van CD&V Essen. Een goed gevulde zaal
met leden, sympathisanten en collega's.
Een ideale gelegenheid om interne verkiezingen te houden onder het
toeziend oog van Nahima Lanjri en Evi Degheldere.
Gert Raijmaekers en Guy Cleeren werden opnieuw verkozen als
afdelingsvoorzitter en seniorenvoorzitter. Vrouw&Maatschappij voorzitter
Maria Ansoms geeft de fakkel door aan Shana Claessens die ook
herverkozen werd als voorzitter voor JONGCD&V.
Geen grote stoelendans dus in de CD&V Essen afdeling.
In de Essense gemeenteraad is wel heel wat veranderd. CD&V Essen droeg gemeenteraadslid Ludo Somers voor als nieuwe
gemeenteraadsvoorzitter wegens de verhuis
van Nathalie Claessens naar Kalmthout.
Judith Francken legde na 3 jaar OCMW-raad de eed af
als gemeenteraadslid. Judith zetelt in de commissies BBB (Bestuur, Beleid en
Beheer), Vrije tijd en Omgeving. Zij is zelfstandige logopediste en tolk
Vlaamse gebarentaal. Haar interesses liggen bij welzijn, verkeersveiligheid,
land- en tuinbouw en vrije tijd.
Marita Verpalen werd voorzitter van de commissie BBB én zetelt in de
politieraad. Gerard Quick en Maria Konings tenslotte werden allebei OCMWraadslid.

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

