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Nieuwsbrief november 2014
Cadeautip! boek 'Stad aan de stoof'
Twintig smakelijke verhalen én twintig verrassende recepten uit Groot-Antwerpen. Deze
vind je in het nieuwe boek ‘Stad aan de stoof’ waarin het allemaal draait om
streekproducten. Vanaf 10 december is het boek verkrijgbaar in de boekhandel en
warenhuizen aan de prijs van 19,95 euro.
Je leest hoe het De Koninck-bier, Wycam’s borstbollen, filet d’Anvers en nog veel meer
bekende Antwerpse producten tot stand kwamen én je kunt meteen aan de slag met al
dat lekkers. Goed voor meer dan één geslaagd op en top Antwerps etentje.
‘t Stad is de plaats waar veel lekkers is ontstaan en het boek ‘Stad aan de Stoof’ doet
uit de doeken hoe Antwerpen achtereenvolgens vleesstad, suikerstad en koekenstad
werd.
De voorstelling van dit
unieke boek vond plaats op
woensdag 3 december in
De Groote Witte Arend in Antwerpen in aanwezigheid van
provinciaal gedeputeerde Ludwig Caluwé, de auteur en chef-kok,
producenten en het team dat aan het boek had meegewerkt.
Lees hier de toespraak van Ludwig Caluwé.

Leren op de werkvloer is een must

Onder belangstelling van Ludwig Caluwé,
gedeputeerde Economie van de Provincie
Antwerpen, lanceerde Voka - Kamer van
Koophandel Kempen, een unieke digitale tool
om de aansluiting onderwijs–ondernemen
professioneel te ondersteunen.
‘De bedrijfsrealiteit moet nadrukkelijker aanwezig zijn in ons onderwijs’, zegt Jan Hendrickx, algemeen directeur van Voka –
KvK Kempen. ‘Met de lancering van deze tool hopen wij alvast ons steentje bij te dragen tot een betere aansluiting van het
onderwijs op onze arbeidsmarkt.’
Excellent onderwijs en een goede aansluiting met de
ondernemingswereld is een essentieel onderdeel van
economische groei en de toekomst voor de jongeren. In veel
van onze buurlanden staat het onderwijs al veel dichter bij de
bedrijfsrealiteit. ‘Leerlingen leren daar op de bedrijfsvloer hoe
het is om hun kennis ook toe te passen in de praktijk, in een
ondernemingscontext’, vertelt Hendrickx. ‘In Vlaanderen staat
dit soort van onderwijs op de werkvloer echter nog in haar
kinderschoenen. Daarom wil Voka – KvK Kempen actief
bruggen slaan tussen onderwijs en ondernemen. We willen
mee op zoek naar meer kwaliteitsvolle stageplaatsen en op die
manier werken aan een betere aansluiting tussen onderwijs en
arbeidsmarkt. Zo bouwen we samen, onderwijs en
ondernemers, aan de duurzaamheid van onze
industriegedreven regio.‘
Lees ook de persartikels

Vereniging Vlaamse Journalisten organiseert op 8 december debat met alle
betrokken partijen
De toekomst van de provincies. Is er wel een toekomst? Niemand lijkt
tevreden met de 'oplossing' zoals nu in het regeerakkoord is verschenen.
Was het dan niet beter om de provincies af te schaffen? Nu lijkt het erop
dat een bestaande structuur gewoon wordt uitgekleed. Of is het allemaal
net andersom?
Wat met de diensten die de provincies bieden? Kunnen die nog verzekerd
blijven als er in de structuur gerommeld wordt? En wat is het nut van het
creëren van stadsgewesten zoals Antwerpen en Gent? De Burgemeester
van Antwerpen ziet dat zitten, die van Gent dan weer niet. En wat met dat
ballonnetje dat is opgelaten over de naamsverandering van de Provincie
Antwerpen?
Veel vragen, veel mist over de kwestie en veel stof tot discussie. VVJ Antwerpen wil duidelijke antwoorden bieden en nodigen
u uit op een debatavond in de kleine zaal van de Arenberg.
Moderator Guy Tegenbos zal met zijn jarenlange ervaring zijn meest kritische pijlen op de panelleden richten: Marc Hendrickx
(N-VA), Ludwig Caluwé (CD&V), Inga Verhaert (SP.a), Tom Van Grieken (Vlaams Belang), Kris Merckx (PVDA+), Ingrid Pira

(Groen).
8 december 2014, Arenberg, kleine zaal, Arenbergstraat 28.
Deuren: 19u30 - Aanvang: 20u00
Gratis toegang, de bevestiging van uw komst is gewenst maar niet verplicht.

Studienamiddag Proefbedrijf Pluimveehouderij
Het Proefbedrijf Pluimveehouderij hield op donderdag 27
november een studienamiddag voor de leghennensector. Het
Proefbedrijf beschikt over ultramoderne pluimveestallen. Ontdek
welk onderzoek hier gebeurt en welke impact dit heeft op jouw
leven.
Ine Kempen (Proefbedrijf Pluimveehouderij) toonde de eerste
resultaten van de eerste ronde in de nieuwe leghennenstal. Zij
besprak eveneens het effect van lichtsturing en de verschillende
voedermethodes voor de kippen.
Als tweede spreker werd Hilde Van Meirhaeghe uitgenodigd. Hilde werkt als dierenarts bij
Vetworks, een onafhankelijk adviesbureau voor bedrijven die actief zijn
in de dierlijke productie. Vanuit veterinair perspectief spitst zij zich toe
op problemen die zich kunnen voordoen tijdens de opfok, het begin en
de piek van de legronde.
Lees hier de toespraak

Designplatform Antwerp - Powered by Creatives
Wat oorspronkelijk gelanceerd werd als een stedelijk initiatief groeide
uit tot een designplatform voor de hele provincie. ANTWERP.
POWERED BY CREATIVES. bundelt de krachten van designers,
bedrijven, onderwijs en overheid. Het platform versterkt de
kruisbestuiving en de samenwerking tussen de verschillende
ontwerpdisciplines en industriële sectoren. Doel: initiatieven
ontwikkelen die innovatie en experiment stimuleren door in te spelen
op het potentieel en de specifieke noden van de Antwerpse
designsector.
Door het aanbieden van netwerking, het uitwisselen van kennis en een
gemeenschappelijk communicatiekanaal zal dit resulteren in een inspirerende en aantrekkelijke regio met sterke creatieve
bedrijven die synoniem staan voor vernieuwing en de Antwerpse designsector internationaal op de kaart zet.
ANTWERP. POWERED BY CREATIVES is een samenwerkingsverband tussen provincie Antwerpen, stad Antwerpen,
designcenter de Winkelhaak, Universiteit Antwerpen, Antwerp Management School en de Karel de Grote-Hogeschool en
vertegenwoordigt de Antwerpse regio binnen het Designplatform Vlaanderen.

http://www.antwerppoweredbycreatives.be/
Bekijk hier het ATV-verslag

VILT: CD&V breekt lans voor veehouders met code rood/oranje
De consequenties van het realiseren van de
instandhoudingsdoelstellingen (IHD) voor natuur
worden steeds duidelijker.
Zo’n 1.500 landbouwbedrijven worden in hun
functioneren of zelfs in hun voortbestaan bedreigd. Zij
ontvingen een brief van de overheid met kleurcode
oranje of, erger nog, rood.
CD&V vraagt om de zoekzones zo snel mogelijk
definitief af te bakenen en om voldoende budget te
voorzien voor reconversiemaatregelen op maat van de
bedrijven. De partij wil ook dat in eerste instantie wordt bekeken welke maatregelen voor de natuur genomen kunnen worden
zonder de landbouw te treffen. Bovenal verlangen de Vlaamse parlementsleden Tinne Rombouts en Lode Ceyssens dat er in dit
dossier respectvol wordt omgegaan met de ondernemers die thuishoren op het platteland.
Lees verder bij VILT

Lekker Geel!

De voorbije maanden kreeg het stadsbestuur van Geel van de provincie Antwerpen de kans
om samen met vzw RURANT op zoek te gaan naar manieren om horecazaken meer met
lokale producten te laten werken.
Dit resulteerde onder andere in een vernieuwde website (www.lekkergeel.be), gratis
proevertjes op de zaterdagmarkt, een kookuitdaging voor cafés en brasseries, een
receptenbundel en een inspiratiegids voor andere
gemeentebesturen in de provincie Antwerpen.
Op 17 november werd dit project afgesloten. Alle
betrokken ondernemers werden uitgenodigd om
elkaar en elkaars producten nog beter te leren
kennen en nieuwe plannen te smeden voor de
toekomst.
Tegelijk werd de inspiratiegids, die de wervende titel “De grote versiertruc” meekreeg,
officieel voorgesteld door de heer Peter Bellens, provinciaal gedeputeerde voor
Plattelandsbeleid en voorzitter van RURANT (het platform voor plattelandsontwikkeling
in de provincie Antwerpen).

Infoavonden met Ludwig Caluwé over het afschakelplan
Hoe kan je je energieverbruik doen dalen? Wat kan je doen voor en tijdens een
stroomstoring? Hoe stel je een noodpakket samen? Vragen waarop je een antwoord
kreeg op de informatieavond ‘voorkom stroomuitval’ met Ludwig Caluwé.
De nadruk in deze infosessie lag op kleine ingrepen die het energieverbruik
aanzienlijk naar beneden halen. Maar ook de grotere maatregelen werden in de verf
gezet (isoleren, zonnepanelen, warmtepomp…).
Infoavond gemist?
Op 18 december kan u de volgende infoavond bijwonen in Stabroek om 20u00 in de raadzaal van het gemeentehuis (3de
verdieping), Dorpsstraat 99 (ingang vooraan via de trappen).
Meer informatie over het afschakelplan vind je ook op de themapagina www.essen.be/afschakelplan en de algemene website
van de federale overheid offon.be
Lees hier de toespraak
Verder lezen

OCMW’s van Kalmthout en Kapellen zoeken hulp voor huiswerkbegeleiding

De OCMW’s van Kalmthout en Kapellen starten dit schooljaar
met een project huiswerkbegeleiding van kansarme
kinderen. Ze werken hiervoor samen met Kalmthoutse en
Kapelse scholen en het Rode Kruis en krijgen steun van
Provincie Antwerpen. Zo binden ze de strijd aan tegen
kinderarmoede en willen ze alle kinderen de kans geven om
hun talenten voluit te ontwikkelen.
Een vrijwilliger begeleidt een kind wekelijks een uurtje bij
zijn schooltaken. De ouders worden bij deze begeleiding
betrokken zodat zij dit later kunnen overnemen. De
vrijwilligers worden ondersteund door een coördinator en
krijgen de nodige vorming. Ben je oud-leerkracht, student
pedagogie, maatschappelijk werk … of spreekt dit project je
erg aan en heb je ervaring met kinderen? Neem dan vrijblijvend contact op.
Voor meer info: coördinator@platformhuistaakbegeleiding.be, 0492 730 173

Bosbeheer in Essen neemt feestelijke start
Private en openbare boseigenaars, de gemeente Essen en de provincie
Antwerpen slaan de handen in elkaar om duurzaam bosbeheer te realiseren.
Een gezamenlijk goedgekeurd bosbeheerplan zorgt voor een opwaardering
van de bossen in Essen.
Het gemeentebestuur en privé-boseigenaars uit Essen engageren zich om de
volgende 20 jaar op een duurzame wijze hun bos te beheren.
De inhuldiging van een unieke infozitbank en de aanplant van een
geboortebos zetten deze samenwerking extra in de verf. Een 250-tal
gezinnen planten zelf elk hun boompje om tot een nieuw gevarieerd bos te
komen.
Het nieuwe geboortebos ligt voorbij het kruispunt
Horendonk/Raaiberg/Leegtestraat.

Essense bibliotheek wordt elektronisch

De Essense bibliotheek wordt in de loop van 2015 uitgerust met een systeem
waarbij de gebruikers hun boeken zelf kunnen scannen. Ook boeken binnenbrengen
buiten de openingsuren wordt zo mogelijk.
Met het zogenaamde "RFID"-systeem kan de balie van de bib volledig worden
geautomatiseerd.
Er komt ook een "boekenschuif", die toelaat om ook boeken binnen te brengen
wanneer de bib gesloten is, en zo boetes te vermijden.

