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Record aantal bezoekers voor Zorgbeurs
Dinsdag 27 oktober bezochten meer dan 1.000 leerlingen en werkzoekenden de
Zorgbeurs in het Elzenveld in Antwerpen. Ze maakten kennis met een brede waaier
aan opleidingen in de zorgsector en ontdekten tal van zorgberoepen op een
interactieve manier. De aanwezigheid van zorgrobot ZORA was een primeur voor de
Zorgbeurs. Deze 4de editie werd voor het eerst georganiseerd vanuit ‘Zorgtalent’,
het partnerschap van de provincie Antwerpen, stad Antwerpen en VDAB.
Via Zorgtalent werden leerlingen uit het secundair onderwijs, werkzoekenden en
geïnteresseerden uitgenodigd om kennis en informatie over de zorgsector te
verzamelen op de Zorgbeurs. Met succes! De ‘Opleidingsvloer’ en in de ‘Proeftuin’
van deze 4de editie kreeg een record aantal bezoekers over de vloer.
Scholen en werkgevers in de sector stelden hun studieaanbod en activiteiten voor.
Naast de traditionele infostanden konden de jongeren verschillende jobs in de
zorgsector concreet beleven met voorbeelden uit de praktijk. Innovatieve workshops
rond bijvoorbeeld reanimatie en EHBO, demonstraties van kantelbedden en externe
bedrijfsbezoeken in een woonzorgcentrum, ziekenhuizen en thuiszorgorganisaties
stonden op het programma.
Lees hier de toespraak

Feestelijke opening omleidingsweg Kwade Wielstraat, de nieuwe omleidingsweg
voor vrachtverkeer te Niel

Buurtbewoners, bedrijfsleiders en politici namen vrijdag
23 oktober de nieuwe verbindingsweg tussen de
Boomsestraat en Landbouwstraat in Niel in gebruik. Na
anderhalf jaar van grote werkzaamheden is de oplossing
voor het vrachtverkeer gerealiseerd: zwaar verkeer moet
niet meer door het dorpscentrum van Niel en het
transport over de waterweg wordt makkelijker. De weg is
een technisch hoogstandje met opmerkelijke
investeringen in natuur en waterhuishouding.
Een tevreden burgemeester inspecteerde samen met
Ludwig Caluwé, vertegenwoordigers van POM
Antwerpen, de bedrijven Coeck en Wienerberger en de
Vlaamse overheid het resultaat van hun jarenlange
samenwerking: 800 meter betonweg doorheen de oude
kleiput, een breed fietspad, een grote rotonde op de Boomsestraat aan de ingang van Coeck en de heraanleg van het Rode
Kruisplein aan de Landbouwstraat. Voor de dieren van het aangrenzende natuurreservaat zijn twee grote ecotunnels gebouwd,
4 kleinere tunnels, een vleermuisbunker en een 400 meter lange natuurverbinding door het bedrijventerrein van de Rupel tot
in het natuurreservaat Walenhoek. Ook de waterafvoer van de oude kleiputten naar de Rupel is volledig herbouwd.
Vervolgens stapten ze samen met de buurtbewoners de hele weg af en na de officiële opening volgde een buurtfeest bovenop
de weg.

Lees hier de toespraak
verder lezen

Op het erf! Studiedag voor lokale en provinciale ambtenaren
De land- en tuinbouwsector evolueert al decennia naar steeds
minder maar grotere bedrijven. Zo verliezen burgers het direct
contact en de voeling met landbouw, wat tot vervreemding leidt,
ook bij beleidsmakers. Ambtenaren van verschillende niveaus
komen, tijdens de uitvoering van hun professionele activiteiten,
regelmatig in contact met de land- en tuinbouw.
Tijdens een bedrijfsbezoek konden zij ontdekken hoe een modern,
professioneel landbouwbedrijf draait en hoe een landbouwer
omgaat met de verschillende wetgevingen. Na een boeiende
studienamiddag rond actuele landbouwonderwerpen konden
zij ook kennis maken met de provinciale landbouwdienst en
praktijkcentra.
Deze studiedag was een samenwerking met Hooibeekhoeve en Proefbedrijf Pluimveehouderij.
Lees hier de toespraak

'Future of Shopping', de toekomst van de Detailhandel

“De consument van vandaag is 24u./24u. online, is beter
geïnformeerd, mondiger en mikt meer en meer op beleving. Ook het
aanbod is veel ruimer dan enkele jaren terug. Het shoppinggebeuren
is niet meer te vergelijken met vroeger. Als handelaar moet je op die
veranderde wereld inspelen. Wie niet mee evolueert, mist de boot”,
zeggen UNIZO en RetailDetail.
Maar heel wat
handelaars weten
niet goed hoe ze
dit moeten
aanpakken. Daarom organiseren UNIZO en RetailDetail “The Future of
Shopping Roadshow”, een rondreizende karavaan van 6 zeecontainers
waarin handelaars in de voetsporen treden van hun klanten en zien hoe ze
de handelaar van de toekomst kunnen worden.
Bekijk het verslag van RTV via deze link.
Lees de toespraak van Ludwig via deze link.

verder lezen

410.000 euro voor 13 projecten die het economisch weefsel versterken in de
provincie Antwerpen
De Antwerpse provincieraad keurde 13 projecten goed ter ondersteuning en
stimulering van het provinciaal economisch beleid. De projecten situeren zich in
de detailhandel, de creatieve industrie, de bouwsector, de maritieme en logistieke
sector, ondernemerschap en het afstemmen van vraag en aanbod op de
arbeidsmarkt. “Door een slimme inzet van middelen wil de provincie een hefboom

creëren zodat projecten de kans krijgen om te ontplooien.”, licht Caluwé toe. De
goedgekeurde projecten kregen in totaal 410.000 euro toegewezen uit het
economische verdeelkrediet van de provincie Antwerpen.
De provincie Antwerpen is een ondernemende regio met de bouw- en
metaalsector, de logistieke sector, de detailhandel, de zakelijke dienstverlening,
de chemie en life sciences, de agro-industrie en de creatieve industrie als
economische speerpuntsectoren. “Rond en voor deze speerpuntsectoren bouwen

we het provinciaal economisch beleid uit. Via ons verdeelkrediet steunen we
projecten waar de ruimte en de randvoorwaarden voor het ondernemerschap en
de arbeidsmarkt gestimuleerd worden. We kiezen voor innovatieve
projecten, initiatieven die samenwerking bevorderen en meer schoolverlaters naar
de arbeidsmarkt toe leiden.” , motiveert Ludwig Caluwé.
Enkele projecten in de kijker:
verder lezen

Nieuwe projecten van start op de Hooibeekhoeve

De volgende maanden gaan heel wat nieuwe projecten
op en rond Hooibeekhoeve van start.
Allemaal gaan ze op een objectieve en neutrale manier op
zoek naar antwoorden op vragen die leven bij
landbouwers.
Zo worden er onderzoeken opgestart rond:
*Pasteurisatie van biestmelk met Coloquick
*Gezonde klauwen op stal (demoproject)
*Vanggewassen en groenbedekkers voor maïsteelt (in kader van het nieuwe GLB)
*Bieten en maïs in strepen: introductie van striptill in Vlaanderen (demoproject)
Ook binnen PDPO krijgt Hooibeekhoeve de kans om drie projecten (mee) te begeleiden:
*project Looboeren
*project Paard (en) Landschap
*project Dorp van de zeven Neten, proeftuin voor agrobiodiversiteit

1,2 miljoen euro projectsteun voor Antwerpse platteland
De provincie Antwerpen keurde 13 vernieuwende
plattelandsprojecten goed, verspreid over de hele
provincie. Zo krijgt een leegstaande landbouwloods in
Mol-Postel een nieuwe bestemming, wordt nieuw
leven geblazen in de Beddermolen en komen er op
tien verschillende plaatsen in de provincie
volkstuintjes binnen de muren van een zorginstelling.
De uitvoerders van de projecten ontvangen 1,2
miljoen euro cofinanciering, waarvan 450.000 euro
van de provincie Antwerpen komt.
In het voorjaar van 2014 lanceerde de provincie
Antwerpen zijn oproep voor het indienen van plattelandsontwikkelingsprojecten. Deze projecten ontvangen cofinanciering van
Europa, Vlaanderen en de provincie Antwerpen. Het was de eerste oproep van een nieuwe programmaperiode en meteen een
schot in de roos. Van de 34 projectaanvragen werden er 13 goedgekeurd voor een totale cofinanciering van maar liefst 1,2
miljoen euro.
Via de plattelandsontwikkelingsprojecten gaat de provincie Antwerpen op zoek naar kruispunten tussen verschillende sectoren
en beleidsdomeinen. Peter Bellens, gedeputeerde voor platteland: “Wij willen een socialer, economischer, groener en
levendiger platteland. Daarom is het belangrijk dat nieuwe projectpromotoren out-of-the box denken en samenwerken. We
hebben hen gestimuleerd om op zoek te gaan naar verrassende verbindingen tussen landbouw en andere sectoren. We
hebben ingezet op maatschappelijk draagvlak voor de landbouwsector in combinatie met gemeenschapsvormende projecten.
Het platteland is immers bij uitstek de plaats waar mensen sociale netwerken uitbouwen. Het resultaat is er. De 13
goedgekeurde projecten zijn hiervan het beste bewijs.”
Bron: VILT
verder lezen

Agribex geeft jongeren een stem in Agroclimat
Landbouwsalon Agribex, dat dit jaar plaatsvindt van 8 tot
en met 13 december in Brussel, heeft in de
aanwezigheid van Vlaams minister Schauvliege opnieuw
een jongerenwedstrijd gelanceerd. Thema dit keer is niet
aquaponics maar het klimaat. Groepjes of individuele
jongeren tussen 15 en 29 jaar kunnen deelnemen.
Bedoeling is dat zij ideeën verzamelen over hoe de
landbouw meer klimaatneutraal kan worden. De winnaar
krijgt een ticket naar Parijs, en mag ‘in het zog’ van onze
ministers naar de VN-klimaattop.
“Red het klimaat… maar ook de landbouw”, zo luidt de
slogan van de jongerenwedstrijd Agroclimat.
verder lezen bij VILT

OOG in OOG op 24 november
Ontdek met wie je oog in oog komt te staan!

Eerste stappen gezet in restauratie beschermde rangeerloods Essen

De eerste stappen in de restauratie van de beschermde rangeerloods zijn
gezet. De architecten van aNNo architecten hebben opmetingen gedaan om
het restauratiedossier voor te bereiden. De gemeente zou de rangeerloods
tegen 2018 gerestaureerd willen zien. Die datum hangt sterk af van de
subsidies die wel of niet binnengehaald kunnen worden.
Het Autonoom Gemeentebedrijf Essen (AGB) werkt samen met
erfgoedvereniging Kempens Landschap en de provincie Noord-Brabant. Zij
willen onderzoeken hoe de energie-efficiëntie
van historische
gebouwen verbeterd
kunnen worden. De
oude spoorwegsite
maakt daarvoor kans op Europese subsidies.
In juli 2015 deed het AGB een oproep naar private partners om een
project te realiseren in de loods. Een van de kandidaten is een
bierbrouwer. Het AGB besloot om de onderhandeling aan te gaan met
deze kandidaat. Hierbij wordt de gemeente begeleid door de organisatie
Kempens Landschap

Essens VVV-pleintje aan de Moerkantsebaan ondergaat facelift
Eind september begonnen de werken aan het plein
tussen het toeristisch kantoor VVV De Tasberg, het
Karrenmuseum en de Kiekenhoeve.
Het huidige plein kan veel efficiënter en gezelliger
worden ingericht. Daar wordt dan ook werk van
gemaakt. Het plein moet een centrale
ontmoetingsplaats worden en dient als vertrekpunt om
de verschillende toeristische trekpleisters te bezoeken:
het Karrenmuseum, de Kiekenhoeve en het toeristisch
kantoor.
verder lezen

Essense Bib startte vanaf 17 oktober met een zelfuitleensysteem

Zaterdag 17 oktober startte de Essense Bib met een
zelfuitleensysteem. Door enkele handelingen voortaan zelf te
moeten doen, is er meer tijd voor een persoonlijke begeleiding en
werden de openingsuren uitgebreid.
Volgende zaken ga je in het vervolg zelf doen: materialen
inleveren, uitlenen en verlengen. De automatisering biedt drie
belangrijke voordelen:
*de bib maakt werk van je recht op privacy: niemand hoeft te
weten wat jij leest
*de openingsuren worden gevoelig uitgebreid (+30 %) tot 33 uur
per week
*de bibmedewerkers hebben meer tijd om je persoonlijk te
begeleiden
Zelfuitleenbalies
verder lezen

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

