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Piazza dell'Arte betovert Instituut Spijker Hoogstraten Creatieve exploten. De vierdejaars van Instituut Spijker leven zich uit met
Piazza dell'Arte, een mobiele multidisciplinaire educatieve kunstorganisatie. Voor de leerlingen waren het onvergetelijke dagen, vol
creatieve exploten. Ze leverden zich over aan een kunstdiscipline waarvan ze enkele dagen voordien misschien nog nooit hadden ...
Piazza dell'Arte betovert Instituut Spijker
Hoogstraten Creatieve exploten. De vierdejaars van Instituut Spijker leven zich uit met Piazza dell'Arte, een mobiele multidisciplinaire
educatieve kunstorganisatie. Voor de leerlingen waren het onvergetelijke dagen, vol creatieve exploten. Ze leverden zich over aan
een kunstdiscipline waarvan ze enkele dagen voordien misschien nog nooit hadden gehoord. Het toonmoment in de Rabboenizaal
schotelde het resultaat voor van vier dagen intensief bezig zijn, een bijzonder mooi resultaat.
Arendonk
Herfstbladeren. Opdat alle inwoners de winter zouden kunnen ingaan met een propere voortuin, mogen ze in Arendonk al hun
herfstbladeren gratis afleveren in het containerpark. Dit van 26 oktober tot en met 30 november 2009, tijdens de normale openingsuren
van het recyclagepark in de Hoge Mauw. Voor het overige groenafval blijft het gewone tarief gelden.
Baarle-Hertog
Zonneslag. Baarle-Hertog doet samen met Hoogstraten, Rijkevorsel, Turnhout en Vosselaar mee aan een gezamenlijke aankoop van
zonnepanelen en zonneboilers. Zo willen de gemeentes een gunstige prijs bedingen voor hun inwoners. De slotvergadering van de
aankoop vindt in Baarle-Hertog plaats.
Balen
begraafplaatsen. Nog tot uiterlijk 27 oktober kan je de grafzerken van dierbaren op de gemeentelijke begraafplaatsen oppoetsen.
Daarna wordt de watervoorziening afgesloten en krijgt de groendienst de kans om de begraafplaatsen tijdig netjes in orde te brengen
voor Allerheiligen.
Beerse
Aankoop isolatie. In zaal Lambeer in de Vredestraat vindt vandaag, dinsdag, om 20u een informatieavond plaats over de gezamenlijke
aankoop van dakisolatiemateriaal door de KWB. Iedereen, ook niet-leden, krijgt info over het isoleren van een hellend dak of
zoldervloer en over premies.
0495-75.44.15
Dessel
Verkeerscontroles. In het begin van het nieuwe schooljaar werden er onder andere intensieve snelheidscontroles gehouden. 2.148
voertuigen werden in Dessel gecontroleerd. 164 pv's werden opgesteld. Er werd vooral te hard gereden op de Goormansdijk, Kruisberg
en Zandvliet. Er werd een snelheid van 110 kilometer per uur gemeten op de Kruisberg waar slechts 50 mag.
Geel
Leeronderneming. De richting winkelbeheer en etalage van het Sint-Maria-Instituut opent een eigen leeronderneming. Dit jaar hebben
de leerlingen van het zevende specialisatiejaar gekozen voor de aankoop, de verkoop en de boekhouding rond streekproducten. De
winkel op Pas 110 is open tijdens de schooluren.
Grobbendonk
Verkeersremmers. De gemeenteraad heeft de aanleg van rijbaankussens als verkeersremmende maatregel in de Nachtegalendreef en
de Hazelaarsdreef goedgekeurd. Na studie bleek dit de enige valabele oplossing te zijn voor de negenhonderd meter lange, maar vrij
smalle verbindingsweg. Kasseistroken werden niet weerhouden door mogelijke lawaaihinder en voor stroken met beurtelings verkeer
was extra onteigening nodig. Er zouden zeven kussens worden geplaatst. De kosten hiervoor worden geraamd op 15.970 euro.
Herentals
Jeugdbeweging. De stad Herentals verleent een projectsubsidie van 350 euro aan het jeugdhuis 10R20 voor de organisatie van
de Nacht van de Jeugdbeweging. Die moet de jaarlijkse Dag van de Jeugdbeweging op 23 oktober afsluiten. Na schooltijd kunnen
de jongeren al in het jeugdhuis terecht voor activiteiten, 's avonds is er dan een gratis feestje voor wie in jeugdbewegingsuniform
binnenkomt.
Herenthout
Kriebelteam. Klim-op verklaart luizen de oorlog. De school lanceert samen met het CLB een kriebelteam. Elke week na een vakantie
onderwerpt het team de leerlingen aan een nakijkcontrole. Kinderen met jeukende huisdiertjes krijgen dan een zorgvuldig opgesteld
stappenplan.
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Hoogstraten
haag. Naar jaarlijkse gewoonte doet de stad Hoogstraten mee aan de actie Behaag onze Kempen. Wie planten wil bestellen, vraagt
gratis het bestelformulier bij de milieudienst. De bestelling moet voor 21 oktober binnen zijn. De planten kunnen afgehaald worden op
zaterdag 21 november tussen 9u en 10u op de gemeentelijke werkplaats, Industrieweg 2.
Hulshout
Sportnamiddag. De sportraad organiseert een sportnamiddag voor kinderen en hun grootouders. Alle leerlingen van het eerste tot derde leerjaar zijn welkom met oma's en opa's op 5 november. Afspraak in sporthal Sportiva
tussen 13u en 17u. Inschrijven kan via de sportraad voor 26 oktober.
015-24.26.77
Kasterlee
Gemeentelijke diensten. Naar aanleiding van de feestdagen Allerzielen op maandag 2 november en wapenstilstand op woensdag 11
november zullen de gemeentelijke diensten en het OCMW dicht zijn.
Laakdal
Tijdskrediet. Op dinsdag 27 oktober om 20u licht Patrick Govaert van de studiedienst van ACV-Kempen de voornaamste regelingen
van tijdskrediet toe in het vergaderlokaal van de sporthal in Veerle. Vooraf inschrijven is gewenst.
014-44.68.30, ecools@acv-csc.be
Lille
Kinderburgemeester. De kindergemeenteraad van morgen, woensdag, start met de voorstelling van Tuur Cornelissen, de nieuwe
kinderburgemeester. De kinderschepenen zijn Bart Keppens, Stien Van
Doninck, Teun Smeyers, Wannes Vloemans en Nomi Gils. De raadsleden stellen hun programma op.
Meerhout
Logies.Toerisme Provincie Antwerpen en toeristische regio Vallei van de Grote Nete organiseren donderdag 22 oktober een infoavond
over kleinschalige logies. De avond richt zich tot potentiële starters en juist gestarte uitbaters van kleinschalige logies. De avond start
om 19.15u,polyvalente zaal, Gasthuisstraat.
03-240.63.99
Merksplas
Moerstraat. Voor de volgende fase van het plaatsen van een hoogspanningskabel tussen Merksplas en Beerse wordt de Moerstraat
afgesloten. Dit betekent dat het IOK containerpark alleen bereikbaar is via het Oosteneinde in Beerse.
Mol
Subsidie. De vereniging Donkse Kinderspelen krijgt van de gemeente een subsidie van 250 euro voor haar vijftigste verjaardag.
Jaarlijks organiseert de vereniging een spelnamiddag tijdens de kermis in Donk. Kinderen die wonen in het gehucht of waarvan de
grootouders in Donk wonen, kunnen deelnemen. Dit jaar waren er 175 deelnemers en werden voor 1.300 euro gratis bonnetjes
uitgedeeld voor de attracties.
Olen
kanaal. De werkzaamheden voor de herstelling van de rechteroever van het Kempisch kanaal zijn gestart. Dit is de oever langs de kant Geel-Herentals. Over een lengte van twee kilometer
worden damplanken van de bestaande overbescherming vervangen en vernieuwd. Ook het jaagpad krijgt een opfrisbeurt. Om
veiligheidsredenen wordt het jaagpad tijdens de werkzaamheden volledig afgesloten.
Oud-Turnhout
voorheffing lokalen. Erkende jeugd-, cultuur- en sportverenigingen die gebouwen hebben waardoor ze een kadastraal inkomen
genereren en onroerende voorheffing moeten betalen aan de Vlaamse overheid, krijgen een deel van dat bedrag voortaan
terugbetaald door de gemeente. Ongeveer twee derde van de onroerende voorheffing vloeit via de gemeentelijke opcentiemen terug
naar het gemeentebestuur. Om het verenigingsleven te ondersteunen, zal die dat bedrag doorstorten.
Ravels
Vacature. Het gemeentebestuur zoekt een administratief medewerker ICT/GIS. De volledige vacature vind je op de gemeentelijke
website. Interesse? Stuur dan ten laatste op 8 november 2009 je kandidatuur naar sollicitaties@ravels.be of naar Gemeente Ravels,
Viviane Van Accom, Gemeentelaan 60, 2381 Ravels.
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014-65.48.32, www.ravels.be
Retie
Overlast. Tijdens de jongste gemeenteraad legde oppositiepartij CD&V een probleem van overlast in landelijk gebied op tafel. De partij
vroeg het schepencollege om geen quads meer toe te laten in het gebied. Een avonturenbedrijf uit Kasterlee veroorzaakt de overlast.
De gemeente bekijkt het probleem.
Rijkevorsel
Bomen. De gemeente organiseert op zaterdag 24 oktober om 10u in de gemeentelijke werkplaats een openbare verkoop van gekapte
bomen in de Angelicadreef. Er zijn in totaal 82 loten te koop. Elke boom afzonderlijk stelt een lot voor.
Turnhout
Riolering Winkel. De stad trekt vanavond, dinsdag, om 20u naar parochiezaal Den Donk in Zevendonk om toelichting te geven over de
rioleringswerkzaamheden van Winkel Zuid. De dienst Wegen en Groen geeft meer uitleg over de riolering, de dienst mobiliteit over het
profiel van Winkel.
Vorselaar
Fitbus. De Fitbus parkeert op zondag 22 november een laatste keer in Vorselaar. Inwoners kunnen er hun conditie laten testen. Nadien
ontvangen ze een professioneel trainingsschema. Inschrijven is een must.
www.fitbus.be
Vosselaar
Fietsverlichting. De politie-zone Turnhout houdt preventieve fietscontroles in de buurt van de scholen en de toegangswegen naar de
scholen in Vosselaar. Meerderjarigen die zonder verlichting fietsen als het donker is, krijgen een boete. Minderjarigen die in overtreding
zijn, moeten een verkeerscursus volgen.
Westerlo
Vacature. Voor de afdeling grondgebiedzaken zoekt het gemeente-bestuur een diensthoofd werken in eigen beheer en
onderhoudswerken. Het gaat over een voltijdse statutaire betrekking. Informatie over de voorwaarden en sollicitatie kan je vinden op de
website van de gemeente.
www.westerlo.be
Herselt
Controle. Ondanks de omleiding rijdt er nog veel (vracht)verkeer van Westerlo naar Herselt via de Westerlosesteenweg. Hierdoor
is er meer politiecontrole gepland. Bewoners van de weg en wie bij de handelaars in Herselt-centrum moet zijn, mogen wel de
Westerlosesteenweg nemen.
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