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20 mei feest gedeputeerden en provincieraadsleden
Met meer dan 200 bezoekers, een toplocatie, een lekkere barbecue en
een geweldige sfeer was de derde editie van het Gedeputeerdenfeest
in de Populier in Zandhoven een absoluut succes.
Een gezellige receptie vooraf was de ideale gelegenheid om bij te
praten, oude bekenden terug te zien en nieuwe mensen te leren
kennen.
Tijdens een interview met minister van Justitie Koen Geens en Johny
Geerinck, communicatiemedewerker van Peter Bellens, werd het in de
zaal muisstil.
"Het werd

een gemoedelijk gesprek over het al of niet bestaan van het “kibbelkabinet”,
hoeveel water ik bij de wijn moet doen, of de voorbije superministerraad nu
écht een superministerraad was en of de soldaten nu voor eeuwig en altijd
op straat moeten aanwezig zijn" aldus Koen Geens in zijn nieuwsbrief "De
week van Koen Geens".
Voor wie er niet bij kon zijn of wie zin heeft in meer, op Pinkstermaandag 5
juni verwelkomt minister Koen Geens u graag op zijn Midzomerfeest!

Inzetten van warmtenetten om warmtekrachtkoppelingen te optimaliseren

Kunnen we het rendement van warmtekrachtkoppelingen (WKK’s) optimaliseren
door ze met elkaar te koppelen via een warmtenet? Dat is de vraag die de
provincie Antwerpen voorlegde aan het Kenniscentrum Energie van de Thomas
More hogeschool. Zij ontwikkelden een concept dat ze concretiseerden in vier
glastuinbouwgebieden in de provincie Antwerpen. De resultaten van deze studie
werden op woensdag 31 mei voorgesteld tijdens de studiedag ‘WKK in de
glastuinbouw’.
Economisch en ecologisch rendement
De glastuinbouw is een sector bij uitstek waar warmtekrachtkoppeling (WKK)
het laatste decennium haar energie- en emissiebesparende troeven heeft
bewezen. Door de toepassing van een WKK hebben de tuinders alleen al in
2016 een CO2-besparing van meer dan 300.000 ton gerealiseerd. De provincie
Antwerpen zet nu een volgende, veelbelovende stap om het economisch en
ecologisch rendement verder te optimaliseren.

Ludwig Caluwé: “In een glastuinbouwgebiedliggen de bedrijven dicht tegen

elkaar. Daarom vroegen we ons af of het mogelijk is om de verschillende WKKinstallaties met elkaar te koppelen door middel van een warmtenet. We gaven
de opdracht aan het Kenniscentrum Energie van de Thomas More hogeschool
om dit te onderzoeken.”
Foto: Glastuinbouwbedrijf met WKK - Copyright: Thomas More
Lees hier de toespraak
Verder lezen

5000 bezoekers voor werf provinciehuis op Open Wervendag

De aannemers Decomo en Denys blikken terug op een geslaagde
Open Wervendag. Bijna 5000 personen kwamen een blik werpen op de
werf van het nieuwe provinciehuis in Antwerpen. Vooral de zwenking
in het gebouw en de driehoekige ramen maakten indruk.
Het Antwerpse provinciebestuur trakteerde ’s morgens de
buurtbewoners op koffiekoeken.
Gedeputeerde Ludwig Caluwé gaf hen de laatste stand van zaken van
de werf: ‘We gaan stilaan de laatste rechte lijn in. Tegen de zomer

bereiken we met de ruwbouw het hoogste punt van 57,7 meter. Dan
zal het provinciehuis opnieuw een landmark zijn aan de Antwerpse
skyline. Het passief gebouw wordt in vele opzichten een uitblinker voor
een moderne en efficiënte provinciale overheid.’
Lees hier de toespraken
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Lees hier het persartikel

Landbouwonderwijs in de lift
Hoewel het aantal landbouwers daalt, stijgt het aantal studenten in het landbouwonderwijs. De populaire richting dierenzorg is
daar allicht niet vreemd aan, maar ook de breder waaier aan toegepaste richtingen speelt zeker een rol. Ten opzichte van tien
jaar geleden steeg het aantal leerlingen in het secundair landbouwonderwijs met 30 procent. Dat blijkt uit een reportage van
PlattelandsTv.
Landbouwonderwijs is al lang niet enkel meer voor boerenzonen en -dochters. De landbouwrichtingen trekken zowel in het
secundair als in het hoger onderwijs heel wat verschillende profielen, en lang niet iedereen is bij aanvang nauw betrokken bij
de primaire sector.
Verder lezen bij VILT

“Verrast dat distributiereuzen afwezig bleven op jobbeurs”

In de Heuvelhal in Essen vond op 25 april een geslaagde jobbeurs plaats,
georganiseerd door de gemeentebesturen van Essen, Kalmthout en
Wuustwezel. Hier namen meer dan zestig bedrijven aan deel. CD&V
gemeenteraadslid Jan Suykerbuyk stelde eerder in de gemeenteraad dat
hier ook de groeiende logistieke sector (Primark, Lidl...) uit West-Brabant
aanwezig zou moeten zijn.
Het Essense gemeentebestuur deed moeite genoeg om Primark en Lidl te
bereiken, maar er kwam geen antwoord. Ook niet na contact met de
mensen van Eures (grensoverschrijdend samenwerkingsverband gericht
op werkgevers, werkzoekenden en grensarbeiders) en Werkgevers
Servicepunt West-Brabant die rechtstreeks contact hebben met deze
bedrijven.
“Raar dat deze bedrijven de beurs links laten liggen. Dit is een gemiste
kans”, aldus Suykerbuyk.
Info: https://www.primark.com/nl/careers/search-andapply en http://www.werkenbijlidl.nl/

Beestig Karrenmuseum op pinkstermaandag in Essen

Wie van dieren houdt, komt op pinkstermaandag 5 juni best een kijkje
nemen in het Karrenmuseum. Tijdens het evenement Beestig
Karrenmuseum zwemmen, dartelen, draven, stappen en vliegen er
tientallen dieren in en door het park en valt er voor jong en oud van
alles te beleven. Heel de middag zijn er uiteenlopende demonstraties,
klinkt er live muziek en natuurlijk staat ook de sfeervolle zomerbar
opgesteld.
Bij de entree van het Karrenmuseum stappen mensen binnen in een
onderwaterwereld. De schuur is volledig in de sfeer van vissen en
andere waterdieren aangekleed. In het museumpark zelf zullen dan
weer papegaaien de show stelen met een aantal originele acts. Aan
het zomerterras zullen zij afwisselend verschillende trucjes laten zien.
Wat betreft de landdieren zijn er demonstraties van voltige, een vorm
van acrobatiek op een bewegend paard, en is er uitleg over therapie
met alpaca’s.
Verder lezen

Essense burgemeester kwam uit Wuustwezel

In Essen verscheen het heemkundig jaarboek De Spycker. Een boek
met liefst 18 artikels over de geschiedenis van Essen en omstreken.
Het jaarboek opent met het nog weinig gekende leven van Karel Van
Beeck, eerst notaris in Essen en even later burgemeester van 1830 tot
1865. Dit is meteen de langste ambtstermijn van alle Essense
burgemeesters.
Hij schonk het Heilig Hartbeeld op het Heuvelplein en liet de pomp
bouwen ter nagedachtenis van de gevallen soldaten en burgers in
1830 in Essen. Karel stamt uit een familie, waar ze negen generaties
achter elkaar de secretaris van Wuustwezel hebben geleverd. Auteur
van dit verhaal is Rudi Smout. Op de presentatie van het
boek vergeleek huidig Essens burgemeester Gaston Van Tichelt het
burgemeestersambt van vroeger met dat van nu.
Het boek kost 18 euro. Wil je het boek bestellen of wil je de korte
inhoud even zien, stuur dan een email naar Jan Suykerbuyk
(jan.suykerbuyk@telenet.be) Dan zorgt hij ervoor dat het boek tot bij
u geraakt.

Foto: De auteurs van De Spycker. (Copyright Ann Pletinck)

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

