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Provinciale bakfiets als alternatief voor dienstauto
Dankzij het idee van Collega Wim Peetermans kunnen provinciale
medewerkers een bakfiets ontlenen voor dienstreizen ver en dichtbij.
Deze robuuste fiets met elektrische ondersteuning is ideaal om
materiaal te vervoeren over een fietsbare afstand.
Gedeputeerde bevoegd voor facilitaire dienstverlening Ludwig Caluwé
is opgezet met de nieuwe aanwinst voor de fietspool: “De bakfiets is

een mooie aanvulling van de provinciale fietspool, die voorheen al
bestond uit gewone fietsen en enkele elektrische fietsen voor langere
verplaatsingen. Als medewerkers files vermijden en zo tijd winnen
door werkverplaatsingen met de fiets te maken, is dat een goede zaak.
Zo geven we als bestuur ook het goede en duurzame voorbeeld.
Bovendien vind ik het een meerwaarde als goede ideeën van ons
provinciepersoneel opgepikt en uitgevoerd worden.”
Verder lezen

Nieuwe stap naar duurzaam en energiezuinig provinciaal patrimonium

De provincie Antwerpen zet een volgende stap richting een duurzame en
energiezuinige toekomst. Binnen verschillende provinciale instellingen en domeinen zijn er 12 stookplaatsen, waar de
verwarmingsketels het einde van hun levensduur naderen.
Ludwig Caluwé, gedeputeerde bevoegd voor Patrimonium en Logistiek: “Bij onze investeringen in de infrastructuur vetrekken

we telkens vanuit de vraag hoe we sterker kunnen inzetten op duurzaamheid en energiezuinigheid. Deze 12 stookplaatsen
aanpakken is goed voor het milieu, gebruikerscomfort en de veiligheid.”
Foto: onthaalruimte Congrescentrum De Pitte in Boom
Verder lezen

De vele aspecten van het landschap van de Antwerpse haven tijdens de Provinciale
landschapsdag
Elk jaar zet de provinciale landschapsdag een karakteristiek landschap
uit de provincie in de kijker. Via lezingen en excursies leren de
deelnemers het landschap van dichterbij kennen en kijken ze er
misschien met andere ogen naar. Hoe ontstond het landschap? Wat
was de invloed van de mens? Tot welke historische, ecologische of
andere waarden heeft dit geleid?
De Antwerpse haven associeer je niet onmiddellijk met
landschappelijke waarden. Toch zit ook deze industriële wereld vol
verborgen geografische aspecten, erfgoedrelicten en natuurlijke
rijkdommen. Nadien werd de nieuwe brochure voorgesteld: “Het

Landschap van de Antwerpse haven”.
Lees hier de toespraak

Dag van de Landbouw "het begint bij ons"

Op zondag 17 september organiseerden Boerenbond en Landelijke
Gilden voor de 35ste keer de Dag van de Landbouw. In heel
Vlaanderen stelden landbouwers hun bedrijf open om iedereen kennis
te laten maken met de sector. Thema dit jaar was "Het begint bij
ons"."Daarmee willen wij meegeven dat er geen voeding is zonder

land- en tuinbouw, elk gevuld bord begint bij onze land- en
tuinbouw", zei Sonja De Becker, voorzitter van Boerenbond en
Landelijke Gilden.

Foto: Ludwig en Wendy Weckhuysen bij Biogroenten Barver in Rumst
Als gedeputeerde voor Landbouw bracht Ludwig Caluwé zondag een
bezoek aan een aantal land- en tuinbouwbedrijven in de provincie
Antwerpen. “Het is heel belangrijk dat de land- en tuinbouwsector de

deuren opent voor het grote publiek, want er bestaan nog altijd heel
wat vooroordelen. De recente gebeurtenissen hebben daar zeker geen
goed aan gedaan”.
Verder lezen

Vlaamse Havendag

Tijdens de Vlaamse Havendag organiseerde het Havencentrum gratis
boottochten. Op elke tocht vertelden stadsgidsen verhalen over koffie,
chocolade, maar ook over romantiek in de stad. In de TechnoTrailer van de
provincie Antwerpen en de babbelcontainer van het Havencentrum op het
Zaha Hadidplein kon je ontdekken waar het Havencentrum voor staat en
wat hun toekomstplannen zijn.
Bekijk hier het filmpje
Op 17 september werd
ook het charter voor
het strategisch

project Havenland ondertekend. Met deze samenwerking willen ze meer
verbondenheid creëren tussen de haven en de omgeving en de eigenheid
van deze havenregio opnieuw kenbaar en beleefbaar maken. “Tegen

volgend schooljaar willen we bovendien havenklassen kunnen aanbieden”,
zeggen Marc Van Peel, voorzitter Havenbedrijf Antwerpen en Boudewijn
Vlegels, voorzitter Maatschappij Linkerscheldeoever. “Bij dit initiatief zijn ook

het Provinciaal Havencentrum en het onderwijsveld nauw betrokken. Het
gaat om het ontwikkelen van een geïntegreerd, meerdaags aanbod voor
scholen, te vergelijken met bv. bos- of zeeklassen."

"Zo werkt het on tour" in het Kasteel van Schoten op 19 en 20 oktober

Kom op 19 of 20 oktober naar de "Zo werkt het on tour" in het
Kasteel van Schoten! Kies een tijdstip tussen 11 en 17 u en krijg er
persoonlijk advies en attitudecoaching van Maxime De Winne.
Kathleen Art neemt je cv onder de loupe en Nina Timmermans
geeft je ego een vette boost tijdens een talentengesprek. Tot slot
maakt Wouter Kersbergen een professionele portretfoto voor op je
cv. Kortom, je wordt een uur in de watten gelegd!
Je deelname is helemaal gratis! Schrijf wel snel in, want de
plaatsen zijn beperkt. De "zo werkt het on tour" in Brasschaat op 5
oktober is al helemaal volzet. Diezelfde dag organiseert de
gemeente Kapellen in samenwerking met de gemeenten Stabroek
en Woensdrecht (Nederland) een grensoverschrijdende jobbeurs in
sporthal ‘t Kooike aan de Ertbrandstraat in Kapellen.

Nieuwe geitenboerderij in Essen
Vrijdag 22 september opende in Essen aan de Moerkantsebaan de nieuwe
geitenboerderij van Kurt Tilburgs en Liesje Van Loon.
De stal biedt plaats voor maar liefst 1200 melkgeiten. Bij de bouw van de stal
werd rekening gehouden met duurzaamheids- en welzijnsaspecten zoals twee
nokken en drie lichtstraten, een geïsoleerd dak en ledlampen, een
klimaatcomputer en windgordijnen.

Ook Ludwig bracht een bezoekje
aan de nieuwe stallen. "Voortaan

produceren we op Essense bodem
ook lekkere geitenkaas."

Groeiende interesse voor land- en tuinbouwonderwijs
Nu het schooljaar goed en wel van start is gegaan maken de
verschillende onderwijsnetten een balans op. Daarbij valt onder meer
een groeiende interesse op voor de land- en tuinbouwstudierichtingen.
Het Provinciaal Onderwijs Vlaanderen benadrukt het belang van het
engagement opgenomen in het Vlaams regeerakkoord voor een eigen
plaats voor de land- en tuinbouwscholen in de opwaardering van
technisch- en beroepsonderwijs.
Verder lezen bij VILT

Marin Menu, voormalig medewerker in het Karrenmuseum in Essen genomineerd
voor Erfgoedprijs 2017

De provincie Antwerpen heeft drie projecten genomineerd voor de
Erfgoedprijs 2017, waaronder ook Marin Menu.
Marin Menu was van 2006 tot 2016 als restaurator, conservator,
onderzoeker en projectleider een drijvende kracht in het
Karrenmuseum in Essen. Zijn onderzoeken over de historische land- en
tuinbouwkarren, handels- en dienstvoertuigen en rijtuigen in heel
Vlaanderen maakten veel indruk op de jury. Met zijn rijkelijk gevulde
carrière is hij zonder twijfel een van de erfgoedhelden bij
uitstek. Ondertussen nam hij een nieuwe uitdaging aan.

Foto: Marin (in het midden) in 2013 op de jaarlijkse ambachtendag
Verder lezen

CD&V Essen informeert over de Goederenloods in 25 vragen en antwoorden
Het station van Essen speelde vroeger een belangrijke rol als
grensstation tussen België en Nederland. De douane controleerde er
goederen en dieren die over de grens werden getransporteerd.
In 1902 werd daarom op de rangeersite een monumentale loods
gebouwd. Treinen reden langs en door het gebouw om goederen te
kunnen overladen. Grote schuifpoorten en twee perrons in de loods
vergemakkelijkten deze opdracht. De loods verloor echter haar functie
en staat al enkele jaren leeg. In 2003 werd de loods beschermd als
monument. De gemeente kocht het gebouw in 2010 aan met de ambitie om het nieuw leven in te blazen.
Verder lezen op de site van CD&V Essen

Eerste ‘velobaar’ in Essen

Bij de start van het nieuwe schooljaar werd in het centrum van Essen
de eerste velobaar geplaatst. Een velobaar is geen café voor
wielerliefhebbers, maar een lange hand- en voetsteun die fietsers
kunnen gebruiken tijdens het wachten aan een kruispunt of een
spoorovergang. Zo wordt wachten aangenamer en heeft de fietser
steun om snel weer te vertrekken, want hij kan op de pedalen blijven
staan, zonder af te moeten stappen.

Foto: Copyright Margo Tilborghs
“Om wachten voor het rode licht aangenamer te maken, werd er een

eerste velobaar geplaatst ter hoogte van café De Meeuw in de
Kloosterstraat, wèl een café voor wielerliefhebbers!” CD&V
gemeenteraadslid Brigitte Van Aert. “Deze velobaar verhoogt ook de
veiligheid van de fietser. We zijn trots op de handige Harry’s van de
technische dienst die de fietsbaar eigenhandig in elkaar hebben
geknutseld.” zegt CD&V schepen van Verkeersveiligheid Brigitte
Quick.

18de Pompoenfeesten op Wildert

Voor de 18de keer organiseert de Wildertse Ontspanningskring (WOK) een wedstrijd
“pompoen kweken”.
Op vrijdag 28 september kan je terecht in de feesttent voor een gezellige BBQ.
Op zaterdag 29 september zijn de allerzwaarste pompoenen van België te bezichtigen tijdens het Belgisch kampioenschap
pompoen wegen.
Zondag 1 oktober worden na de pompoenstoet de praalwagens en kinderwagentjes tentoongesteld op de feestweide bij de
Bakkersmolen. Heel de dag is er tal van randanimatie. Bij goed weer kan je een unieke duovlucht maken met een paramotor
over het feestterrein. Met de wedstrijd "Pompoen gewicht schatten" kan het publiek mooie prijzen winnen. En tot slot zal er
weer volop geproefd kunnen worden van het exclusieve Pompoenbier, Pompoenjenever, Pompoenlikeur en lekkere
Pompoenpralines.

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

