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Wie wordt de Antwerpse Jonge Ondernemer van 2017?
In het Parkhuis van de provincie Antwerpen heeft JCI District
Antwerpen de genomineerden voorgesteld voor de titel
AntwerpseJonge Ondernemer 2017. Uit een lijst werden vier
kandidaten geselecteerd die mogen wedijveren voor de titel: Ellen
Kegels (LNKnits – Berchem), Bruno Van Gils (Café Costume –
Antwerpen)Pieter Lesage (Studio Dott – Berchem) en Bavo De Cock
(ESAS – Wilrijk). Ludwig Caluwé stak hen alvast een hart onder de
riem. De vier sterke Antwerpse kandidaten maken kans om op 16
maart de award te winnen.

Foto: Ludwig Caluwé met de 4 geselecteerde kandidaten - Copyright:
Koen Fasseur
Ludwig Caluwé: “Bij het begin van de legislatuur was het

problematisch gesteld met de startersdynamiek in de stad Antwerpen
en omgeving. Nu zitten we opnieuw boven het Vlaams gemiddelde. Er
is continu nood aan voldoende dynamiek en nieuwe mensen die er
met inzet en creativiteit willen invliegen. Het zal niet eenvoudig zijn
voor de jury om de winnaar aan te duiden.”
Lees hier de persartikels
Verder lezen

Mini-onderneming Monemals ‘Beste junioronderneming’ op Vlajo Verkoopdag in
winkelcentrum Kapellen!

Zaterdag 28 januari vond naar jaarlijkse traditie de Vlajo
verkoopdag in het Winkelcentrum Promenade Kapellen plaats. Maar
liefst 34 juniorondernemingen gaven er het beste van zichzelf, maar
enkel Vlajo mini-onderneming ‘Monemals’ van het GIB Brasschaat mag
zich winnaar noemen in de categorie ‘Beste junioronderneming’,
uitgereikt door Ludwig Caluwé.
Met hun zelfgemaakte ‘Milo’-spaarpotten in de vorm van een pinguïn
konden de 6de jaar-leerlingen boekhouden-informatica van het GIB
sympathie winnen
bij menig
voorbijganger en
trokken ze de
aandacht van de
jury overtuigend
naar zich toe.

Foto: Ludwig
Caluwé met het
team van Monemals
en hun Milo's
- copyright Vlaamse

Jonge Ondernemingen
Lees hier de toespraak bij de prijsuitreiking
Lees hier de persartikels

Vliegende Startersbrigade gaat op tournee

Er zit opnieuw een dynamiek in het ondernemersmilieu in de
Antwerpse regio. De provincie Antwerpen is goed voor bijna 30
procent van de startende ondernemingen in Vlaanderen. Toch
moeten jongeren continu warm gemaakt worden voor het
ondernemerschap. De provincie Antwerpen en Voka - Kamers van
Koophandel Mechelen, Antwerpen-Waasland en Kempen geven
met de Vliegende Startersbrigade een duwtje in de rug van jonge
mensen die een eigen zaak willen beginnen.
Voor de tweede sessie in de Antwerpse regio trok Ludwig Caluwé
richting Wuustwezel. “Bij het opstarten van een eigen zaak

ontbreekt het de jongeren echter dikwijls aan informatie,
motivatie, ervaring en begeleiding”, stelt Ludwig Caluwé.
Lees hier het persartikel
Bekijk hier het video-verslag van GvA

Incubator Darwin huisvest na één jaar 12 ondernemingen

Een jaar geleden opende incubator Darwin de deuren op het
wetenschapspark Universiteit Antwerpen in Niel. Jonge, innovatieve
bedrijven die openstaan voor samenwerking met de universiteit
werken er hard aan hun toekomst. Vandaag hebben al 12
ondernemingen de stap naar Darwin gezet en zijn meer dan de helft
van de beschikbare kantoren en laboratoria ingevuld.

“Willen we de kennis-economie in onze regio verankeren en
versterken, dan moeten we inzetten op initiatieven die onze bedrijven
uitdagen om samen te innoveren. Het wetenschapspark moet een
plaats worden waar kennisgedreven bedrijven actief in de sectoren
Health, Environment en IT sneller kunnen groeien en betere producten
ontwikkelen. Voor 2017 maken we opnieuw een budget vrij van
70.000 euro om vanuit het wetenschapspark innovatieve starters en
groeiers te ondersteunen”, licht Ludwig Caluwé toe.
Lees hier de toespraak
Lees hier de persartikels
Verder lezen

Havencentrum kiest Rudi De Meyer als nieuwe directeur voor de toekomst

Rudi De Meyer (57) uit Boom is op 1 januari 2017 gestart als
nieuwe directeur van het Havencentrum. De provincie Antwerpen
kiest hiermee voor een ervaren havenkenner aan het stuur van het
Havencentrum.
Het Havencentrum wordt grondig hervormd om zo op langere
termijn bezoekers en jongeren aan te trekken voor deze boeiende
motor voor de Antwerpse en Vlaamse economie en welvaart.
Ludwig Caluwé, voorzitter van het Havencentrum, noemt de keuze
voor Rudi De Meyer als nieuwe directeur één voor de toekomst van
het Havencentrum 2.0: Rudi De Meyer zal niet alleen voor een

grondige vernieuwing en aanpak zorgen, door zijn achtergrond in
de haven is hij ook de ideale matchmaker tussen arbeidsmarkt,
jongeren en de bedrijfswereld. Ik ben er dan ook van overtuigd dat
hij de juiste man op de juiste plek is en de grandeur van onze
wereldhaven nog beter in het Havencentrum zal laten
weerspiegelen.”
Verder lezen

Provincie ontvangt Essense 'postergirl' Lucienne

Groot was de verbazing van Lucienne uit Essen toen ze op het artistiek posterproject
‘Collectie Van/Voor’ van Willem Oorebeek, zichzelf herkende. Het portret toont Lucie,
toen ze als 10-jarig meisje poseerde voor de inmiddels overleden schilder Pieter Rottie.
De provincie had het werk voor een kunstproject gebruikt zonder te weten wie het
meisje was en of ze nog leefde.
Woensdag 11 januari kreeg de nu 93 jarige Lucienne een replica van het portret van
gedeputeerde voor cultuur Luk Lemmens. Ze was in de wolken met de aandacht die ze
kreeg. Zelf kan ze het nog maar moeilijk geloven. "Het was mijn dochter die me er op

wees dat het portret plots in alle straten hing. Ze herkende het meteen want het
originele schilderij heeft jaren op haar kamer gehangen."
Het schilderij dat behoort tot de provinciale kunstcollectie krijgt voortaan een ereplaats
in het kantoor van Ludwig.

PITO Stabroek pakt uit met nieuwe labo’s en techniekklassen
Het Provinciaal Instituut voor Technisch onderwijs in Stabroek gaat
2017 in met gloednieuwe, hoogtechnologische labo's en
techniekklassen. In de ruime lokalen bootsen leerlingen situaties uit
het werkveld na en slaan zo de brug tussen praktijk en theorie. De
nieuwe accommodatie moedigt de jongeren aan om zelfstandig én
samen te werken.
Ook bedrijven zijn welkom om bijscholingen te organiseren. In PITO
Stabroek is de arbeidsmarkt immers nooit ver weg. PITO Stabroek rolt
zo het STEM-verhaal verder uit in de school. “Onze economie en

arbeidsmarkt draait om mensen. Als we tot de innovatieve topregio’s
in Europa willen blijven behoren, moeten we onze werkkrachten van
de toekomst ook opleiden in de meest moderne en innovatieve
omstandigheden.” aldus Ludwig Caluwé.
Foto: Robot knipt lintje nieuwe labo’s en technieklokalen door Copyright: Koen Fasseur
Verder lezen

‘Jouw stoep onder de loep’ is een nieuwe actie voor meer inclusief jeugdwerk.

In 2017 biedt het provinciebestuur de begeleiding ‘Jouw stoep onder
de loep’ aan. De Gemeente Essen is één van de twintig
speelpleinen die deze unieke kans grijpen om rond ‘de eigen buurt’ te
werken.
Wie woont er achter de hoek en hoe kan je als speelplein ook die
kinderen bereiken? ‘Jouw stoep onder de loep’ biedt speelpleinen een
antwoord op die vraag. De begeleiding moet speelpleinen bewuster
maken van hun omgeving en zorgen dat de speelpleinwerkers de
stoep eens oversteken en de buurt leren kennen. ‘Jouw stoep onder de
loep’ zorgt ervoor dat de kinderen die effectief naar het speelplein
komen een betere afspiegeling zijn van de buurt rond het speelplein.

Foto: Speelplein Essen – Copyright: Boaz Timmermans voor Naft voor
Provincie

In het Europees Parlement verhuist Tom Vandenkendelaere naar
Landbouwcommissie

Bij de tussentijdse verkiezingen in het Europees Parlement verhuist
Europarlementslid Tom Vandenkendelaere naar de landbouwcommissie.
Halverwege de legislatuur krijgen Parlementsleden de kans om hun plaatsen
in hun commissies te heronderhandelen. Vandenkendelaere wisselt zijn plaats
in de Commissie Leefmilieu in voor een felbegeerd zitje in de Commissie
Landbouw.

"Landbouw en agrovoeding zijn mij als West-Vlaming erg dierbaar. Ik volg de
activiteiten van deze commissie al verschillende jaren op. De belangen zijn
enorm: de huidige crisis bij onze landbouwers maakt duidelijk dat het huidig
Europees landbouwbeleid moet bijgestuurd worden." zegt Tom.
Verder lezen

Hoeveverwerkers krijgen nu ook subsidies voor advies

Hoeveverwerkers of landbouwers met ambitie in
de verwerking kunnen voortaan ter waarde van
1.500 euro gratis advies, analyses en hulp
bekomen van ILVO-experts.
Minister van Landbouw Joke Schauvliege maakt
dit mogelijk via het KRATOS-adviessysteem van
het Departement Landbouw en Visserij. Op die
manier wordt tegemoet gekomen aan een
frustratie die al lang leefde, met name dat
KMO’s wel subsidies kunnen krijgen voor hulp
en advies van onderzoekers, en landbouwers
niet.
Verder lezen bij VILT

Land- en tuinbouw erkend als 1 van 8 onderwijsdomeinen

De onderwijshervorming zoals beslist door de Vlaamse regering erkent landen tuinbouw als een apart onderwijsdomein. Dit is bijzonder goed nieuws voor
de landbouwscholen, maar ook voor de landbouwsector in zijn totaliteit. Door
in het onderwijs in te spelen op de specificiteit van de sector zijn toekomstige
bedrijfsleiders en medewerkers beter voorbereid op wat hen te wachten staat.
Tot de tweede graad in het secundair landbouwonderwijs zullen leerlingen
breed gevormd worden, om zich daarna te kunnen toeleggen op een
studierichting.
Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker reageert ook enthousiast op het hoger
beroepsonderwijs en duaal leren. Met beide maatregelen tilt minister Hilde
Crevits het beroepsonderwijs naar een hoger niveau.
Verder lezen bij VILT

Jobbeurs in Essen zoekt Essense bedrijven

Op dinsdag 25 april 2017 organiseert het gemeentebestuur, samen met
VDAB en de gemeentebesturen van Kalmthout en Wuustwezel, opnieuw een
regionale jobbeurs in de Heuvelhal van Essen. Het is al de zesde keer dat
het gemeentebestuur van Essen mee de organisatie van de jobbeurs draagt.
Het aantal bezoekers ligt tussen de 700 en 1.000. Elk jaar vindt de beurs in
een andere gemeente plaats. Nu is Essen dus terug aan de beurt. Er zijn al
ruim 30 bedrijven ingeschreven, maar zij zijn nog op zoek naar Essense
bedrijven. Er zijn nog tien plaatsen beschikbaar. Heeft je bedrijf één of
meerdere vacatures? Staat je bedrijf open voor divers talent?
Neem dan gratis deel aan de jobbeurs. Meer
info? ann.francken@essen.be - 03 670 01 56

Millo, de mascotte van de provincie Antwerpen steunt leerlingen basisschool
Mariaberg van Essen-Hoek

Tijdens de heraanleg van de Moerkantsebaan installeerde de
gemeente Essen in september 2015 een automatisch verkeerslicht in
de dorpskern van Essen-Hoek, vlak bij basisschool Mariaberg. Als een
voertuig te snel komt aanrijden of als een voetganger de drukknoppen
gebruikt, springt het ‘slimme’ verkeerslicht vanzelf op rood. Zo worden
de snelheidsduivels op de vingers getikt. Maar heel wat automobilisten
lappen de verkeersregels aan hun laars, veel auto’s rijden te snel en
zelfs door het rode licht en daarom hielden de leerlingen een ludieke
verkeersactie.
"Deze ludieke en positieve
actie doet chauffeurs hopelijk
nadenken. Want de volgende
keer zou er wel eens
eenboete in hun bus kunnen
belanden" waarschuwt
Brigitte Quick, schepen van
mobiliteit.

Foto: Leerlingen Mariaberg
tijdens de actie. Bekijk hier
het filmpje Copyright Margo
Tilborghs
Bekijk hier het ATV-verslag
De kinderen knutselden smileys en spandoeken in elkaar. Daarmee maakten ze de
chauffeurs attent op de verkeerslichten. De auto’s die het goed deden, werden
beloond met een vrolijke smiley en wie door het rode licht of te snel reed, kreeg een
boze smiley te zien. Millo, de mascotte van de provincie Antwerpen, was aanwezig om
de kinderen een hart onder de riem te steken en hen te motiveren om veilig deel te
nemen aan het verkeer.

14.410 euro voor volkstuin in kloosterdomein van de Redemptoristen in Essen

De projectoproep volkstuinen 2016 was een succes. Initiatiefnemers konden
tot eind augustus 2016 voorstellen indienen bij de Vlaamse Landmaatschappij.
De projecten hebben allen een duurzaam karakter.
Met het project Groenten uit Essen 'Samentuinen in het kloosterdomein van
de Redemptoristen' wil vzw Kempens Landschap zich richten op kinderen
tussen 6 en 12 jaar die dankzij dit project in contact zullen komen met
gezonde voeding uit de schooltuin.
Verder lezen

Fuifcongres voor evenementenorganisatoren
De gemeentebesturen van Essen, Kalmthout en Wuustwezel
organiseren op zaterdag 4 februari 2017 van 12 tot 17u in GC
Blommaert, Gemeentepark 22, Wuustwezel een fuifcongres.
Het fuifcongres loopt in samenwerking met Jeugddienst Essen Jeugddienst Kalmthout - Jeugddienst Wuustwezel - JH Govio Politiezone Grens - Brandweer Zone Rand - JACpunt Essen-KalmthoutWuustwezel

Deze 4 workshops worden twee keer gegeven
Fuiven van A tot Z
Event safety (met politie & brandweer)
Promo - social media
Event screening (met Peter Decuypere van I love Techno)
Event screening - info
Peter Decuypere van I love Techno screent jouw event, van promo tot
uitvoering, het totaalconcept. Uit elke gemeente wordt één event
geselecteerd voor deze screening, maar iedereen kan deelnemen aan
deze workshop. Je haalt er sowieso eindeloos tips uit voor jouw eigen
event, ook als het niet geselecteerd is.
Verder lezen

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

