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160 vertegenwoordigers uit China en Europa op 'The Antwerp Forum'
Zo’n 160 Chinese en Europese zakenlui,
overheidsafgevaardigden en academici kwamen samen in
het Kasteel van Brasschaat zodat deze twee belangrijke
economische grootmachten dichter bij elkaar gebracht
worden. Een 20-tal Chinese leidinggevenden reisde en naar
Antwerpen voor dit tweejaarlijks forum, dat eveneens deel
uitmaakt van een academisch opleidingsprogramma.
"Linking business between China and Europa" is een
eendaags business forum, georganiseerd door de BelgischChinese Kamer van Koophandel en de Provinciale
Ontwikkelings-maatschappij Antwerpen. Als academische
partner staat Antwerp Management School in voor de
kwalitatief hoogstaande wisselwerking tussen ervaringen
uit het bedrijfsleven enerzijds en academische inzichten anderzijds.

“THE ANTWERP FORUM ontstond in 2011 vanuit het idee om Europese en Chinese zakenlui een gelegenheid te bieden om
ideeën rond zakelijke samenwerkingen uit te wisselen en om duurzame relaties op te bouwen,” legt Bernard Dewit, voorzitter
van de Belgisch-Chinese Kamer van Koophandel uit. “We zijn erg trots dat het forum vandaag al toe is aan haar derde editie
en dat we wederom de krachten kunnen bundelen met de provincie Antwerpen, stad Antwerpen en het Gemeentelijk
Havenbedrijf Antwerpen. Stuk voor stuk partners die er naar streven om Antwerpen op de kaart te zetten bij Chinese zakenlui.”
verder lezen

Belevingsdagen op Balmatt-site gestart: Jongeren in STEM opleidingen kunnen
voortaan op klasbezoeken voor kennismaking met diepe geothermie

Dankzij het project ‘Geothermie voor STEM’ (Science
Technology Engineering Mathematics) kunnen leerlingen
van het secundair onderwijs voortaan op klasbezoek naar
de Balmatt-site in Mol. De bedoeling is om jongeren te
laten kennismaken met diepe geothermie of aardwarmte.
Leerlingen van het 5de en 6de middelbaar uit Geel
(Kogeka) en Mol (Technisch Instituut St. Paulus) kregen
de primeur. In aanwezigheid van Ludwig Caluwé, de
projectpartners, leerkrachten, directies, bedrijfsleiders en
ondernemers maakten zij als allereerste kennis met het
aanbod voor scholen op de Balmatt-site.
Diepe geothermie speelt een belangrijke rol op het vlak
van energie van de toekomst. Als België de bindende
doelstelling van 13% hernieuwbare energie tegen 2020
op een efficiënte manier wil halen, dan moeten we meer inzetten op duurzame energie. Eén van de bronnen met een
belangrijk potentieel voor groene warmte en elektriciteit in Antwerpen en Limburg is geothermie.
Lees hier het persartikel

Nieuwe fietsostrade in Kalmthout feestelijk ingefietst
Op zaterdag 21 november werd het nieuwe traject van de fiets-ostrade ingefietst door Suske en Wiske en Millo, de
verkeersmascotte van het label 10 op 10. Ludwig
Caluwé fietste samen met Luk Lemmens, Provinciaal gedeputeerde
voor mobiliteit, en burgemeester en schepenen van
Kalmthout mee van Heide naar het Arboretum. Hier bood de
provincie Antwerpen een gratis (warm) drankje aan.

(Foto: Copyright: Think Smart, Frederik Van Genechten)
De werken aan de fietsostrade Antwerpen-Essen zijn klaar. Het
laatst aangelegde traject tussen station Heide en station Kijkuit is
1,3km lang. Hiermee is de fietsostrade Antwerpen-Essen al voor 89% befietsbaar. Provincie Antwerpen investeert in de aanleg
van deze fietsostrade als bovenlokale fietsverbinding tussen Antwerpen en Essen. Lokale fietspaden die de fietsostrade kruisen,
zorgen voor aansluiting naar bedrijven, scholen en openbare instellingen.
Recente informatie over fietsostrades vind je op de website http://www.provincieantwerpen.be/ of via
www.facebook.com/AntwerpenFietsprovincie.
Lees ook het persartikel

'De Groene Zes'
'De Groene Zes' (vroeger Bebouwd perifeer
landschap) bestaat uit de gemeenten
Brasschaat, Brecht, Kapellen, Schilde, Schoten
en Zoersel, elk met hun eigen identiteit en
beleidsvoering. Het is een bosrijk gebied ten
noordoosten van Antwerpen waar de laatste
jaren veel verandert.
Wonen in het groen is haar voornaamste en unieke aantrekkingskracht. Het is praktisch onmogelijk en niet opportuun om voor
deze zes gemeenten een eenduidig beleid op te maken. Om het resultaat van het hele project robuuster te maken, zodat dit

doorheen verschillende legislaturen kan doorwerken, is voor een flexibel inzetbare methodiek gekozen, binnen het project
wordt gewerkt met een set van toolkits.
Lees hier de toespraak

Antwerps tewerkstellingsproject voor schoolverlaters en havenbedrijven van start
Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen en het provinciaal
Havencentrum lanceren samen een Europees pilootproject om
afgestudeerden aan werk te helpen. Een intensief traject van twee
weken brengt pas afgestudeerden in contact met werkgevers die
actief zijn in de haven van Antwerpen. Via interactieve workshops
en een mini-stage breiden de jongeren hun netwerk uit en
proeven ze van de soms
verrassende tewerkstellingsmogelijkheden.
Out of the box
De samenwerking tussen AP Hogeschool en het provinciaal Havencentrum is niet toevallig. Hilde Hoefnagels,
projectcoördinator AP Hogeschool: “In de haven van Antwerpen zijn er heel wat openstaande vacatures. Wanneer onze
studenten op zoek gaan naar werk, houden ze vaak vast aan die sectoren of functieprofielen die voor hen vertrouwd zijn. Wij
willen dat ze meer out of the box gaan denken. We willen hen laten proeven van sectoren en jobs die voor hen minder
vanzelfsprekend lijken, maar waarvoor ze dankzij hun opleiding wel alle competenties in huis hebben. Dankzij de
samenwerking met het Havencentrum kunnen onze afgestudeerden een mini-stage van één week volgen bij werkgevers als
Katoennatie, Van Moer Group en Euroports.”
verder lezen bij Artesis Plantijn

Meer dan 250 jonge ondernemers stelden hun Vlajo Mini-onderneming voor
In de schouwburg van Cultureel Ontmoetingscentrum
Luchtbal vond woensdag 18 november de Vlajo Kick-Off
plaats voor de mini-ondernemingen van dit schooljaar.
Twintig van de 75 pas opgestarte mini-ondernemingen
stelden hun bedrijfje voor met een intro en een
promotiefilmpje. “Niet minder dan 300 aanwezigen konden
genieten van 20 creatieve hoogstandjes”, klinkt het bij
Vlajo. Een professionele jury van bedrijfsmensen en
vertegenwoordiging uit de Provincie Antwerpen koos een
top drie.
Op de eerste plaats eindigde ‘Taste of Nature’ van de
zesdejaars ASO van het Mater Salvatorisinstituut in
Kapellen. Met hun zelf samengestelde biologische
voedingspakketten met bijgevoegd recept profileren ze zich als creatieve mini-onderneming met bijzondere aandacht voor het
milieu.
Hun filmpje (https://www.facebook.com/vlajominiondernemingenprovincieantwerpen/) is eigenhandig getekend en overtuigt
de kijker op fijnzinnige, heldere wijze.
De 2de plaats ging naar Tinnituut, een mini-onderneming van het Stella Matutina-Instituut in Wuustwezel die oordopjes op de
markt brengt en tegelijkertijd wil sensibiliseren rond gehoorschade en op de 3de plaats eindigde Multi-Kitchen van het
Provinciaal Instituut Sint-Godelieve in Antwerpen. Deze leerlingen van deze mini brengen samen een kookboek uit met 63
klassiekers uit 21 landen wereldwijd.

Gemeente Essen en Bosgroep Antwerpen Noord organiseerden bosrandactie op 21
november
Essen startte vorig jaar samen met de Bosgroep Antwerpen Noord
vzw een samenwerking op om meer en gevarieerder bos te
realiseren in het woonbos Wildert en de weekendzone Horendonk.
Omdat de bosrandactie in 2014 een groot succes was, krijgt ze dit
jaar een vervolg.

(Foto: Copyright: Bosgroep Antwerpen Noord)
Uit een lijst van struiksoorten konden de bewoners van het
woonbos en de weekendzones zelf een bosrandpakket
samenstellen om zaterdag 21 november aan te planten. Met deze
actie willen de gemeente en de bosgroep het herstel van het
bosrijke karakter van deze zones promoten. Gezien de
meerwaarde voor het woonbos en de weekendzones, voorzien de bosgroep en de gemeente een financiële tussenkomst.
Om de natuur vooruit te helpen is er bewust gekozen om zoveel mogelijk met planten van hier te werken. Bij levering van het
plantgoed ontvangen de bewoners ook een brochure met heel wat nuttige achtergrondinformatie. Als de bewoners hun pakket
ophalen krijgen ze tips over de wijze van aanplanten van deze planten met label “plant van hier”. Deze actie richt zich
uitsluitend tot inwoners van het woonbos Wildert en de weekendzones van Wildert en Horendonk.
verder lezen

CD&V Essen verdeelt fluovestjes
Begin september verdeelde CD&V Essen affiches voor een veilig
schoolbegin. Bewoners werd gevraagd om affiches achter het
venster te hangen.
Zo vroeg de partij bij de start van het schooljaar aandacht voor
meer verkeersveiligheid. Ondertussen werden enkele deelnemers
aan de afficheactie beloond met een speciaal ontworpen proFIETS-iat-fluovestje. Veiligheid in het verkeer blijft belangrijk, elke
dag.

Fietstocht langs fotodoeken ‘Doodendraadroute’ in Essen en Kalmthout blijft langer
bestaan

Naar aanleiding van de herdenking van 100 jaar WOI
werkte een werkgroep van Essen en Kalmthout een
fietstocht uit rond dit thema. Je fiets langs grote
fotodoeken met authentieke opnames die een beeld
schetsen van het dagelijks leven ten tijde van deze
gruwelijke periode. Bedoeling was om deze route
twee jaar te laten bestaan, van begin 2014 tot eind
2015. Door het grote succes is nu beslist om de route
en de foto’s nog drie jaar langer in stand te houden,
tot eind 2018.
De Doodendraadroute maakt grotendeels gebruik van
de gekende fietsknooppunten. Je kan dus naar eigen
voorkeur inkorten of verlengen. Je fietst de route aan
de hand van een fraaie brochure. Naast een
duidelijke wegomschrijving staat er ook meer informatie over de verschillende fotodoeken. Zo kan je recreatief je kennis over
WOI vergroten. De brochure kost 2 euro en is te koop bij VVV de Tasberg (Moerkantsebaan 50, Essen) en Toeristisch
infokantoor Kalmthout (Putsesteenweg 131, Kalmthout).
INFO
http://www.dendoodendraad.be/
www.facebook.com/dendoodendraad

Beloning voor drie verkeersveilige scholen in Essen
Drie Essense scholen kregen van de provincie een '10 op 10-label' voor
verkeersveiligheid. De inspanningen werden beloond met een mooi bedrag voor
verkeerseducatieve middelen.
Schepen Brigitte Quick en gemeenteraadslid Brigitte Van Aert waren hierbij aanwezig
en konden zien en horen hoe goed deze scholen werken aan het veilig wandelen en
fietsen op de weg.
CD&V Essen wenst Mariaberg-centrum, -Hoek en de Potlodenschool van harte proficiat.
De middelen die ook de gemeente mag ontvangen zullen aangewend worden voor
beugels in de Maststraat. Deze zullen binnenkort geplaatst worden en zorgen voor een
veilige fiets- en wandelomgeving naar de school.

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

