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200 landbouwleerlingen trappen stal van de toekomst af!
De Hooibeekhoeve, het praktijk- en
voorlichtingscentrum voor melkveehouderij,
voedergewassen en plattelandsontwikkeling in de
provincie Antwerpen start vanaf oktober met de
bouw van een nieuwe innovatieve stal.
Om de start van de bouw af te trappen gingen
maar liefst 200 leerlingen uit 4 grote
landbouwscholen uit de provincie; SintJozefinstituut Geel, Schippersinstituut Herentals,
PITO Stabroek en VITO Hoogstraten naar de
Hooibeekhoeve. Als ‘boeren van de toekomst’
konden zij als eerste kennismaken met de ‘stal van
de toekomst’.
In de voormiddag werd een educatief concept uitgewerkt waarbij ze de Hooibeekhoeve van een andere kant leerden kennen.
In de namiddag konden de leerlingen per klas het tegen elkaar opnemen tijdens een spel. De winnende klas kreeg aan het
eind van de dag een prijs overhandigd van Ludwig Caluwé.
lees ook het persartikel

Brandstoffen Maes & Zonen is Excellente Onderneming 2015

Op 17 september tijdens de tweede editie van
Award@Voka in het Mechelse bioscoopcomplex Utopolis,
heeft Voka – Kamer van Koophandel Mechelen
verschillende ondernemingen bekroond voor hun
economische verdienste voor de Mechelse regio.
Terwijl Willemen Group de Economic Impact Award kreeg
overhandigd door Ludwig Caluwé en Palletkraft Belgium de
Award Jonge Ondernemer 2015 op zak stak, mocht
zaakvoerder Dirk Maes van Brandstoffen Maes & Zonen uit
Bornem huiswaarts keren met de prestigieuze Award
Excellente Onderneming 2015 onder de arm.
verder lezen

Lekkers met Streken-terras
Onder een stralende zon kreeg het provinciale Lekkers met
Streken-terras zaterdag 12 september zijn eerste bezoekers over
de vloer. Ze konden er proeven en kopen bij 10 hoeve- en
streekproducenten uit de omgeving van Heist-op-den-Berg.
Een aanbod dat sterk gesmaakt werd! Gedurende de ganse dag
passeerde er heel wat bier, wijn en vruchtensappen over de
toonbank. Ook de lokale ijsjes, rijstpappen, aardbeien,
kaaskroketten en pita’s werden volop gesmaakt. Veel bezoekers
namen ook allerlei lekkers naar huis.
Gezelligheid troef
Gedeputeerde Ludwig Caluwé: “We hebben bewust gekozen
voor een afgesloten terras. Eens een bezoeker binnenkomt, trekken wij hem een andere wereld binnen. Hierin staan onze
lokale producenten centraal.
Het is ook voor hen dat wij dit initiatief uit de grond gestampt hebben.
Als provincie willen we de kaart van de lokale economie trekken. We
vinden het belangrijk dat zij de nodige kansen krijgen om zich verder te
ontplooien.
Met initiatieven zoals het Lekkers met Streken-terras bieden we hen een
kans om zich bekend te maken bij een breed publiek. We kiezen hierbij
bewust voor producenten uit de nabije omgeving van het evenement
zodat de bezoekers ook na het evenement gemakkelijk de weg naar de
producent blijven vinden.”

Dag van de Landbouw: 10 land- en tuinbouwbedrijven in de provincie Antwerpen
zetten de deur open

Dit jaar organiseerden Boerenbond en Landelijke Gilden,
traditioneel op de derde zondag van september, voor de
33ste keer de Dag van de Landbouw. Bijna 50 land- en
tuinbouwbedrijven in Vlaanderen stelden die dag hun
deuren open voor het grote publiek.
Deze succesformule lokte weer tienduizenden bezoekers
die zo kennis konden maken met de moderne land- en
tuinbouw. Ludwig Caluwé, gedeputeerde voor Landbouw,
gaf toelichting over het provinciaal landbouw- en
plattelandsbeleid.
In de provincie Antwerpen werden 10 bedrijven
zorgvuldig geselecteerd om bezoekers aan de hand van
geleide bezoeken een unieke kijk te geven hoe een landof tuinbouwbedrijf vandaag de dag draait.
verder lezen

De Slimme Startersbeurs
Op 29 september organiseerden JCI Gheel-en-Thals een Startersbeurs
voor ondernemers. Op de open beursvloer en in een aantal sessies
konden mensen die een eigen zaak willen opstarten informatie
verzamelen over diverse thema’s. 150 enthousiaste Kempische starters
kwamen een bezoekje brengen aan deze beurs in Den Eyck in
Kasterlee. Aan de workshops namen ongeveer 50 personen per
workshop deel.
JCI staat voor Junior Chamber
International en is een
internationale organisatie voor
jonge leiders en
ondernemende mensen
(tussen 18 en 40 jaar). JCI wil jonge mensen de kans bieden om hun
leiderschapskwaliteiten, verantwoordelijkheidsbesef, medemenselijkheid en
ondernemingszin te ontwikkelen.
Lees hier de toespraak

Het Havencentrum was een van de vijf muziekhavens tijdens de Vlaamse
Havendag.

Tijdens de Vlaamse Havendag op 20 september was er van alles te beleven in Port of
Antwerp voor groot en klein, jong en oud.
In 5 muziekhavens waren er muzikale optredens, ballonplooiers, trampolines en vele
andere activiteiten. Met een hapje en een drankje erbij was het voor iedereen
genieten. De muziekhavens strekten zich uit van het Havencentrum in Lillo tot de pier
aan de sluis in Kallo.
In het Havencentrum mochten drie dj’s optreden om de werking naar jongeren toe in
de verf te zetten. Daarnaast was er een beroepenmarktje met stands van
Talentenstroom, Talentenfabriek, Umicore en CMA-CGM. Bezoekers konden rond deze
beroepen ook zelf actief aan de slag in de tentoonstelling, in de maritieme tuin en in
de Technotrailer.
Vanuit het Havencentrum konden bezoekers gebruik maken van de pendelbussen
doorheen de haven, gidsen van het Havencentrum gaven ondertussen een woordje
uitleg.

Provincie Antwerpen onthulde eerste raam van nieuw provinciehuis
Op de bouwsite aan de Koningin Elisabethlei worden de eerste
contouren van het nieuwe provinciehuis zichtbaar. Tijdens de
symbolische eerstesteenlegging werd geen steen, maar wel een
eerste raam onthuld. Het ontwerp van dit compacte en duurzame
gebouw is naar de hand van Xaveer De Geyter (XDGA architecten).
Eind 2017 wordt dit de werkvloer van de provinciale centrale
administratie en de provinciale beleidsorganen.
Het gebouw zal omringd worden door een publiek toegankelijk
park en voorzien zijn van een ondergrondse parking. “Het
inspirerende bouwwerk wordt een visitekaartje voor een moderne
en efficiënte administratie, met plaats voor 860 mensen. Op dit
moment zit onze administratie nog verspreid over 5 verschillende
gebouwen. Na inhuizing in het nieuwe gebouw kunnen we deze
gebouwen verkopen of verhuren. In het torengebouw van het
nieuwe provinciehuis delen we allemaal dezelfde werkvloer.”, legt
Ludwig uit.
Lees ook het persartikel
verder lezen

Denk mee na over de mobiliteit van de toekomst

Hoe verplaatsen we ons in 2020, 2050 of 2100?
Gebruiken we de zelfrijdende wagen of de elektrische fiets, delen we
auto’s en fietsen, werken we met een mobiliteitsbudget in plaats van
bedrijfswagens, betalen we een slimme kilometerheffing, hoe zien de
wegen er uit, …?
Dirk de Kort, Caroline Bastiaens en Jef Van den Bergh willen dit van
naderbij bekijken, samen met tal van mobiliteitsexperten en ook samen
met u!
Hoe ziet u de mobiliteit van de toekomst?
verder lezen

Koninklijke titel voor Molenheidevrienden
De Molenheidevrienden, de organisator van de jaarlijkse
cyclocross in Essen, hebben ter gelegenheid van hun 50jarig bestaan de Koninklijke Titel gekregen. Die werd
uitgereikt door gouverneur Cathy Berx en gedeputeerde
Ludwig Caluwé.
Ter gelegenheid van dit feestelijk jaar en omwille van hun
internationale uitstraling zal een beeld ontworpen en
geplaatst worden op de plaats waar alles begon: de Statie.
“Die titel is in de eerste plaats een waardering voor de
honderden vrijwilligers die meer dan 50 jaar onafgebroken
werking mogelijk maakten”, aldus Ludwig Caluwé.
Ook schepen van Sport, Brigitte Quick, is bijzonder
opgetogen met de titel. "We zijn enorm trots op de Molenheidevrienden die vanaf nu een koninklijke titel mogen dragen. In
deze 50 jaar hebben ze Essen een internationale uitstraling gegeven met de organisatie van de cyclocross Essen. Ze verdienen
deze titel en mogen deze met eer dragen."

CD&V Essen actie PRO-FIETS-IAT! Blij dat je met de fiets bent!
In het kader van de Week van de Mobiliteit wilde CD&V Essen de fietsers een hart
onder de riem steken. Leden en vrijwilligers deelden in de Essense wijken aan de
fietsers een complimentenkaartje en pralines uit.
CD&V Essen ijvert voor veilige fietsenstallingen en oversteekplaatsen, een stoplicht op
het kruispunt Stationsstraat-Kloosterstraat-Molenstraat en de uitbreiding van veilige
fietspaden aan de Huybergsebaan, Over d’Aa en de Hollandse Dreef.

Via de complimentenkaartjes kunnen onveilige
situaties voor fietsers gemeld worden.
Een Essense fietser stuurde de ganse CD&V ploeg
alvast een “ge-velo-citeerd” met dit initiatief!
Geen kaartje gekregen en toch iets te melden? Mail
het naar één van de bovenstaande adressen!

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

