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SCHOLENAGENT JAN START
OP 1 SEPTEMBER
AANLEG FIETSPAD
AVERBOODSE BAAN

Vanaf 7 september wordt er op de
Averboodse Baan een dubbelrichtingsfietspad langs één zijde van de rijbaan
aangelegd. Het kruispunt met de Lakstraat wordt voorzien van een middengeleider met een oversteekplaats voor
fietsers. Vanaf de Abdij van Averbode
komt er opnieuw langs beide zijden van
de rijbaan een enkelrichtingsfietspad.
Er zal hinder zijn vanaf het kruispunt
Lakstraat – Averboodse Baan tot aan
Westelsebaan (N212/verkeerslichten
abdij). Er zal plaatselijk een omleiding
worden voorzien. De duur van de werken bedraagt 80 werkdagen, behoudens
weersomstandigheden. Gelet op de coronacrisis en de achterstand bij de aannemer is alles nog onder voorbehoud.
Meer info: www.laakdal.be

WERKEN BRUG MEERHOUTVORST-MEERLAAR

In het najaar wordt de brug Langvoort
afgebroken en vervangen door een
nieuwe brug. Vanaf 1 september 2020
tot aan de definitieve afbraak eind
november 2020 komt er een proefopstelling waarbij de brug enkel toegankelijk is voor fietsers en voetgangers.
Lees meer op https://www.meerhout.
be/brug-meerhout-vorst-wordt-tijdelijk-fietsersbrug. Eind november wordt
de oude brug afgebroken, in mei de
nieuwe brug ingevaren en de openstelling van de nieuwe brug is voorzien
voor augustus 2021. Omwille van de
coronamaatregelen werd de infomarkt
van 25 maart geannuleerd. 27 augustus
organiseert de Vlaamse Waterweg twee
digitale infosessies (15 u. en 19 u.).
Alle info op www.vlaamsewaterweg.be/
brug-meerhout-vorst, waar je de infosessie ook kan herbekijken. ■
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Politiezone Geel-Laakdal-Meerhout
zet het schooljaar in met een nieuwe
collega. De scholenagent richt zich
specifiek op de middelbare scholen
en zal zichtbaar en aanspreekbaar
zijn voor alle scholieren die vragen
of problemen hebben. Inspecteur
Jan Vanuytven licht toe.
“Ik wil als scholenagent in de eerste
plaats een bruggenbouwer zijn tussen
de politie en jongeren. Daarvoor moet
ik hen natuurlijk beter leren kennen. In
eerste instantie ga ik me voorstellen in
de verschillende scholen, maar je zal
me ook zien op plaatsen waar jongeren
vaak samenkomen. Zowel binnen als
buiten de schoolmuren zal ik een aanspreekpunt zijn voor jongeren tussen
12 en 18 jaar.”
De scholenagent moet dus de afstand
tussen politie en jongeren verkleinen.
Op die manier groeit het vertrouwen
en kan er tegelijkertijd sneller een oplos-

OPGELET VOOR
BROODFOKKERS!

In totaal wonen ongeveer 1,5 miljoen
honden en 2,2 miljoen katten in Belgische gezinnen. Hoewel een deel van die
dieren geadopteerd werd uit een asiel of

sing gevonden worden voor conflicten
of probleemsituaties waarin jongeren
verzeild kunnen geraken.
“De jeugd heeft vaak een verkeerd
beeld van de politie, meestal getekend
door jongeren die reeds in aanraking
kwamen met onze diensten”, vult inspecteur Vanuytven verder aan. “Die
misvattingen wil ik graag wegwerken
en een open communicatie aangaan. Ik
hoop dat ik de jongeren kan overtuigen
dat de politie er voor hen is en vanuit
mijn functie een vertrouwensband kan
opbouwen.”
De scholenagent zal op termijn ook
een scharnierfunctie vervullen tussen
verschillende partners zoals scholen,
jeugdwerkorganisaties, zorginstellingen en sportclubs. In het kader van
de gemeenschapsgerichte politie is de
scholenagent een extra speler die mee
rond de tafel gaat zitten. Bemiddeling
en preventie staan voorop.

gekocht werd bij een goeie kweker die
rekening houdt met het welzijn van de
dieren, komen sommige kopers ongewild terecht bij een broodfokker.
Op websites van dierenrechtenorganisaties kan je nagaan hoe je een broodfokker herkent. Twijfel je? Zoek dan nog
even verder naar een kweker waar je je
wel goed bij voelt. Of adopteer een dier
uit een asiel. Don’t shop, adopt!
Heeft je nieuwe huisdiertje een (gezondheids)probleem? Bespreek het
zeker met je dierenarts. De dienst Dierenwelzijn van de Vlaamse overheid
heeft een meldpunt waar dierenartsen
een vermoeden van broodfok kunnen
melden. ■

Scholenagent Jan Vanuytven heeft
een eigen Facebookpagina en Instagramaccount (@scholenagentgeel).
Je kan hem ook bereiken op het
nummer 0473 56 27 34. ■

INZAMELACTIE BEBAT

Gemiddeld houden er zich zo’n 30 lege
batterijen schuil bij elk Vlaams gezin,
wellicht ook bij jou. Bebat geeft al deze
lege batterijen een nieuw leven. Breng
je lege batterijen tussen 10 en 20 september naar het recyclagepark en ontvang een gratis batterijstester (zolang
de voorraad strekt). ■

GRATIS TICKETS NMBS

Elke inwoner (+12 jaar) krijgt een gratis
rittenkaart van de NMBS in het kader
van de federale coronamaatregelen. Het
gebruik van deze gratis Railpass is uitgesteld naar ten vroegste 7 september
2020. Het online platform met het formulier om de pass aan te vragen zal 2 à
3 weken daarvoor worden gelanceerd.
Hou de website van NMBS in het oog
voor meer informatie. ■

INZAMELACTIE FRITUUROLIE
EN –VET

Dit jaar op 10 oktober van 9 u. tot 12
u. organiseert IOK Afvalbeheer voor
de 10de keer de inzamelactie voor frituurolie- en vet. Naar aanleiding van
dit jubileum zijn er in de Kempen 100
friteuses te winnen!
Bovendien is er voor elke deelnemer
een leuk cadeautje en kan je een trechter
meenemen om je olie gemakkelijk over
te gieten. Breng deze dag dus zeker je
gebruikte frituurolie en –vet naar het
recyclagepark.
Wist je dat het grootste gedeelte van
de ingezamelde frituurolie en -vet een
tweede leven krijgt aan de pomp? Als
je ze naar het recyclagepark brengt,
worden ze verwerkt tot biodiesel. Jou
kost het niets en je bent in één moeite door verlost van je afvalprobleem.
Tegelijkertijd zorg je voor een schoner
milieu. Over een tankbare oplossing
gesproken. ■

BEHAAG ONZE KEMPEN

Ook dit najaar loopt de actie ‘Behaag
onze Kempen!’. Organisatoren zijn IOK,
Natuurpunt, Velt, JNM en 26 Kempense lokale besturen waaronder Laakdal.
De actie wil inheemse en streekeigen
soorten promoten. Je kan in de periode
september-oktober ook plantgoed aankopen via de actie.
‘Behaag onze Kempen’ biedt naast inheems en streekeigen haagplantsoen,
ook (hoogstam)fruitbomen, kleinfruit,
vruchtbomen, enkele klimplanten, enkele heesters, steunpalen voor fruitbomen en compost aan. Speciaal voor de
bijen kan je ook bloemenzaad voor bloemenweiden en bloembollen aankopen.
Er wordt vooral gekozen voor autochtone planten. Dat zijn nakomelingen
van planten die zich hier na de laatste
ijstijd spontaan hebben gevestigd. Zij
zijn beter aangepast aan ziektes en uitzonderlijke vorstperiodes. Ook onze
fauna en flora is beter aangepast aan
de groei en bloeicyclus van autochtone
bomen en struiken.
Bestellen doe je online via www.iok.
be/bok en kan tot en met 20 oktober.
Het bestelde plantgoed haal je zelf af op
zaterdag 21 november tussen 9.30 u. en
11.30 u. op de afhaalplaats van je keuze.
Zoek je soorten die geschikt zijn voor
jouw tuin? Informeer je vooraf goed!
Je vindt heel wat nuttige informatie op
www.iok.be/bok. Je komt er ook te weten welke haag ideaal is voor jouw tuin.
Op zaterdag 19 september om 14 u. kan
je deelnemen aan een inspiratiewandeling over fruitrassen (adres: Begijnhof
29, 2200 Herentals). Deelnemen is gratis, maar je moet vooraf inschrijven via
www.iok.be/tuinbezoek
Meer info? www.iok.be/bok,
behaag.onze.kempen@iok.be of
omgeving@laakdal.be ■
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EGELS EN ROBOTMAAIERS

De laatste maanden duiken er berichten
op over robotmaaiers die (vooral jonge)
egels verminken of zelfs doden. Vermijd
zo een ongeluk:
• Laat je robotmaaier overdag rijden.
• Verwijder op voorhand alle dieren
van het gazon.
• Koop een toestel met een lage rand
(<4,5 cm) met botssensor. Zo keert
het toestel ook om bij aanrijding met
kleine dieren zoals jonge egels.
Toch een gewonde egel gevonden? Je
kan de gewonde egel naar een opvangcentrum voor wilde dieren brengen. ■

’t Fortun

NIEUW ONTMOETINGSHUIS
VORST-CENTRUM
ACTIE VLACO-COMPOST

Koop je tijdens de maand oktober op
het recyclagepark Vlaco-compost of
Vlaco-potgrond (duurzame potgrond
met minder turf, op basis van Vlaco-compost) krijg je een prachtig paar
tuinwerkhandschoenen cadeau*.
Strooi in het najaar fijne compost op
je gazon en leg een flinke laag tussen
bloemen en planten. Heb je geen of te
weinig thuiscompost, dan kan je gaan
voor 100% natuurlijke Vlaco-compost.
Compost brengt meer structuur in de
bodem waardoor plantenwortels en
bloembollen gemakkelijker zuurstof,
vocht en voedsel vinden. Zo zijn ze
beter bestand tegen ziektes en wateroverlast.
Vlaco-compost is een duurzame bodemverbeteraar, gerecycleerd uit organisch materiaal. Je sluit de biologische
kringloop en je kiest voor een lokaal
product
* zolang de voorraad strekt – 1 paar tuinhandschoenen per aankoop ■

MANTELZORGPREMIE

Sinds 1 januari 2020 geeft de gemeente
Laakdal een financiële waardering aan
mantelzorgers en dit via zorgbehoevenden uit hun onmiddellijke omgeving
waarvoor ze zich langdurig en onbetaald inzetten. Inwoners van Laakdal
kunnen onder bepaalde voorwaarden
een mantelzorgpremie aanvragen.
Voor meer info, het reglement en het
aanvraagformulier surf je naar onze
website of contacteer je de sociale
dienst van het OCMW: tel. 013 67 01
10, socialedienst@laakdal.be. ■

De cafetaria en de zalen van ’t Fortun
in Vorst-Centrum krijgen binnenkort
een nieuwe invulling. De gemeente
en Ferm vzw willen er samen met
de verenigingen van Vorst-Centrum
een ontmoetingshuis van maken.
Het initiatief start als pop-upformule tot eind 2021. Tijd om ons licht
op te steken bij Caroline Audoor die
vanuit Ferm het project begeleidt.
Vanwaar komt het idee om een
ontmoetingshuis uit te bouwen?
“Dit initiatief past binnen het plattelandsproject ‘aFAIRlokal’, dat in de
Kempen experimenten opzet rond
multifunctionele ontmoetingsplekken
in het dorp. We werken daarbij vooral
in gemeenten waar in de loop der jaren
voorzieningen verdwenen zijn. Ook in
Vorst-Centrum is dit deels het geval.
Denk maar aan het ontbreken van een
dorpswinkel. Het project krijgt subsidies van het Europese Leader-programma en loopt tot eind 2021.”

LUIERBOXEN

Heb jij ongebruikte luiers die te klein
zijn geworden voor je baby of peuter?
Vanaf 1 september kan je ze deponeren
in één van de luierboxen die je vindt op
volgende locaties:
• Vorst-Centrum : gemeentehuis,
Kind & Gezin
• Vorst-Meerlaar : Buitenschoolse
kinderopvang
• Veerle : sporthal
• Eindhout : Buitenschoolse
kinderopvang
De kosten van luiers nemen een grote
hap uit het budget van jonge ouders,
zeker bij gezinnen die het financieel
moeilijk hebben. Om hen te ondersteunen startte de sociale dienst met het

Wat gaan jullie precies doen?
“We willen van ’t Fortun een thuis maken voor de verenigingen en inwoners.
In eerste instantie willen we samen met
de verenigingen bekijken wat er voor
hen nodig is om het gebouw meer te
benutten. Daarnaast werken we vanuit
het project ook rond de thema’s lokale voeding en deeleconomie. We denken daarbij aan een afhaalpunt voor
streekproducten, een kookatelier, een

project luierboxen. Hopelijk hebben
we tegen december voldoende luiers
verzameld zodat we mooie pakketjes
kunnen uitdelen.
Heb je zelf nood aan extra onder
steuning? Neem contact op met de
maatschappelijk werkers van de
sociale dienst op het nummer
013 67 01 10. ■
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mamadepot met tweedehands kinderen babyspullen, enz. Ferm begeleidt
vooral dit proces. Het aanbod is er dus
niet enkel voor Ferm groepen of -leden,
maar voor iedereen.”
Wat is de rol van de gemeente?
“De gemeente geeft het gebouw in
bruikleen. Daarnaast zal het lokaal
dienstencentrum een antenne uitbouwen, startend met een buurtrestaurant
één keer per week. De deelnemers van
dagcentrum Vogelzang zullen dan weer
één keer per week de cafetaria openhouden. We hebben ook de intentie om
een voedselbank uit te bouwen, samen
met de gemeente.”
Wanneer is de opening voorzien?
“Door het coronavirus werd ons project
uitgesteld. Op 9 september schieten we
opnieuw uit de startblokken met een
infomoment voor verenigingen. Zij
kunnen mee participeren en betrokken
worden bij de uitbating. Wordt dus vervolgd …”
Wil je mee nadenken over de invulling
van ’t Fortun? Kom dan op woensdag
9 september van 20 u. tot 22 u. naar
’t Fortun. ■

MEDISCH ATTEST
DIFTAR-TOELAGE

Gemeente Laakdal voorziet een DIFTAR-toelage van 50 euro per jaar voor
gezinnen die om medische redenen
(incontinentie, nierdialyse thuis, stoma) meer afval hebben. De toelage
wordt toegekend op het DIFTARsaldo. Je DIFTAR-saldo kan je nakijken
op www.mijndiftar.be.
Om voor de toelage in aanmerking te
komen, dien je jaarlijks een medisch attest in bij het onthaal van het gemeentehuis. Dat attest kan je laten opmaken
door je huisarts.
Meer info: https://www.laakdal.be/
diftar ■

MET ORGAANDONATIE
RED JE LEVENS!

Met orgaantransplantatie red je vaak
het leven van patiënten die lijden aan
bepaalde chronische en/of onomkeerbare en levensbedreigende ziektes.
Sinds 1986 is iedereen die niet expliciet
verzet heeft aangetekend tegen orgaandonatie een potentiële donor. Toch gaan
er jaarlijks heel wat organen verloren
omdat de familie twijfels heeft of weigert. Vaak gebeurt dit omdat er een
groot misverstand bestaat over orgaandonatie. Iedereen denkt dat je dit zal
zien aan de overledene, maar weet dat
het lichaam helemaal geen tekenen van
donatie zal vertonen en niet verminkt
zal zijn. Daarom willen wij je, uit naam
van ieder die het nodig heeft, vragen
om je te registreren als orgaandonor.
Door dit te doen, bespaar je je familie
bovendien moeilijke vragen na je dood.
Tot voorkort kon je enkel expliciet toestemming geven of je verzetten tegen
orgaandonatie en moest je hiervoor
naar het gemeentehuis komen. Sinds
juli 2020 zijn er echter vier opties van
donatie mogelijk:
• Orgaandonatie voor transplantatie
• Donatie van menselijk
lichaamsmateriaal voor
transplantatie
• Donatie van menselijk
lichaamsmateriaal voor de
vervaardiging van geneesmiddelen
• Donatie van menselijk
lichaamsmateriaal voor onderzoek
Je kan dat eenvoudig doen via www.
mijngezondheid.be. Ook je huisarts kan
dit vanaf nu registreren. Uiteraard ben
je ook nog welkom in het gemeentehuis.
Graag nemen we onze tijd hiervoor, dus
maak wel even een afspraak: https://
www.laakdal.be/orgaandonatie ■

De aanlevering van hechtgebonden asbest via het recyclagepark is opnieuw
mogelijk. Omwille van een gewijzigde
wetgeving moet asbest voortaan wel
verpakt aangeleverd worden.
Hoe verpakken? Grote stukken asbestafval, zoals golfplaten, verpak je best in
doorzichtige plastic folie. Gebruik folie
van minstens 100 micron (0,1 millimeter
dik). Deze folie vind je onder meer in
doe-het-zelf winkels. Sluit goed af met
een stevige plakband.
Kleinere stukken asbestafval zoals leien
kan je ook in transparante plastic zakjes
verpakken. Verpak ze twee keer in plastic zakken en sluit goed af met een stevige plakband. De plastic folie of plastic
zakjes moeten altijd transparant zijn.
Wat kost het? Via het recyclagepark kan
je jaarlijks/per gezin 200 kg asbest gratis afvoeren. Boven de 200 kg, betaal je
0,20 euro per kilo voor het aanleveren
van asbest.
Je kan asbest ook aan huis laten ophalen.
Meer info: www.iok.be/asbest. ■

INTERVIEWERS GEZOCHT
VOOR ‘NE GOEIE OUDEN DAG’

De gemeente Laakdal en Welzijnszorg
Kempen willen het welbevinden en de
gezondheid van de Laakdalse ouderen
verbeteren. Dit gaan we doen via gesprekken met minstens tachtig 65-plussers die op pensioen zijn.
Voor deze gesprekken zijn we op zoek
naar vrijwilligers. Je krijgt hiervoor een
opleiding en je komt af en toe samen
met de andere vrijwilligers om ervaringen, inzichten en mogelijke problemen
te bespreken.
Meer info of je kandidatuur indienen:
LDC De vriendschap, ldc@laakdal.be,
Markt 19, 2430 Laakdal. ■
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ASBEST VERPLICHT
VERPAKKEN

VRIJWILLIGERS BOSGROEP
ZUIDERKEMPEN

Je kan in het gemeentehuis opnieuw terecht voor (gratis) juridisch advies via de
juriste van de dienst rechtshulp. Je dient
hiervoor een afspraak te maken met juriste Anneleen Barbier via tel. 0492 14 14
88 of anneleen.barbier@westerlo.be ■

Ben je gepassioneerd door bos? Werk
je graag tijdens de werkweek eens een
dagje in de Kempense bossen? Dan is
vrijwilligen bij Bosgroep Zuiderkempen
iets voor jou!
Bosgroep Zuiderkempen is een vzw van
en voor boseigenaars en –liefhebbers,
actief in Laakdal en omgeving, geeft
onafhankelijk advies over duurzaam
bosbeheer, ondersteunt bosbeheerders
bij hun bosbeheerwerken en voorziet
vorming.
Bosgroep Zuiderkempen biedt vrijwilligers de gelegenheid om mee te werken
aan duurzame en gevarieerde bossen,
de kans om bij te leren over bosbeheer,
ambiance binnen een leuke groep vrijwilligers, een goede verzekering en een
vergoeding van 30 euro per dag.

REISTOELATING ONLINE
AANVRAGEN

Meer info? www.bosgroepen.be/
zuiderkempen, T. 0478 78 20 22 of
zuiderkempen@bosgroep.be ■

RECHTSHULP

Een reistoelating voor minderjarigen of
‘ouderlijke machtiging’ is een document
waarop je als ouder toelating geeft aan je
minderjarig kind om naar het buitenland
te reizen. Deze schriftelijke toestemming
is aan te raden wanneer het minderjarig
kind alleen reist of reist in het gezelschap
van andere personen dan de ouder(s).
Die toelating kan nu ook volledig online
aangevraagd worden via www.laakdal.
be/reistoelating-voor-minderjarigen. ■

ZITDAG FOD SOCIALE
ZEKERHEID

Heb je vragen over je aanvraag/dossier
voor een inkomensvervangende tegemoetkoming, integratietegemoetkoming
of parkeerkaart? Kom dan naar de zitdag
van FOD Sociale Zekerheid in het gemeentehuis. Elke 1ste maandag van de
even maanden is er tussen 14 u. en 15 u.
een medewerker van die dienst aanwezig. Je hoeft hiervoor geen afspraak te
maken.
De frequentie en de uren waarop de
zitdag plaatsheeft, kan wijzigen. Informeer je daarom vooraf via www.laakdal.be of 013 67 01 10. ■
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AWEL ZOEKT VRIJWILLIGERS

Anoniem: “Mijn moeder geloofde me
niet, en sindsdien negeert ze me.”
Awel: “Ik word stil van je verhaal. Wat
moeilijk voor jou! Woont er nog iemand
bij jullie thuis?”
Awel luistert naar kinderen en jongeren
via chat, e-mail of telefoon.
Iets voor jou? www.awel.be/word-beantwoorder. ■

YOUCA ACTION DAY

Op donderdag 15 oktober 2020 engageren 15.000 leerlingen zich voor de
YOUCA Action Day. Op die dag gaan
ze, tijdens de schooluren, werken voor
een overheid, bedrijf, organisatie of
particulier. Het loon dat ze die dag verdienen, 55 euro, gebruikt YOUCA om
wereldwijd jongerenprojecten te financieren. Dit jaar gaat dat naar een groot
project waarin zowel Brazilië, België én
de Filipijnen betrokken zijn. KIYO is een
organisatie die inzet op het versterken
van jongeren. Met dit project wil KIYO
jongeren ondersteunen om voor hun
rechten op te komen.
Jaarlijks biedt de gemeente één of
meerdere jobs aan. Misschien heb ook
jij als particulier, vereniging of handelaar ook een toffe job in de aanbieding?
Registreer je op jobbank.youca.be als
werkgever. Kies zelf hoeveel jobs je
aanbiedt. Per job steun je 55 euro voor
de projecten.
Meer info: www.youca.be. ■
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Gevraagd:
een geschikte vrijetijdsbesteding voor mijn
kind, liefst in Laakdal.
Ben jij ook op zoek naar activiteiten voor je kinderen in het najaar? Liefst kortbij
je thuis? Wij zetten enkele verenigingen in de kijker en spraken met Gert Van
Rooy, coördinator Vrije Tijd. Je zal niet op je honger moeten blijven zitten!

Meteen dé vraag nu we aan het begin
staan van een nieuw hobbyseizoen:
waar kan mijn kind terecht in eigen
gemeente?
“We horen het bij regelmaat; ouders
maken zich zorgen over de gezondheid
van hun kind dat veel tijd besteedt voor
een scherm en daardoor neigt naar te
weinig sociaal contact en te weinig beweging. Ze overwegen terecht om hun
kind aan te sluiten bij een vrijetijdsvereniging want de voordelen zijn talrijk.”
Heeft onze gemeente een ruim
aanbod ?
“In Laakdal vind je gegarandeerd een
vereniging die dichtbij gelegen is. Dat is
een grote meerwaarde voor werkende
ouders met overvolle agenda’s. Of het
nu gaat om een sportclub, muziekclub,
toneelschool, zangkoor of een jeugdbeweging, een goed gestructureerde vereniging blijft nog altijd de beste garantie
voor een langdurige vrijetijdsbeleving.”
Merk je doorheen de jaren bepaalde
trends in het jeugdbeleid bij
verenigingen?
“Verenigingen met een jeugdwerking
hebben zich de laatste decennia alsmaar
meer geprofessionaliseerd, wat leidt tot

een kwaliteitsvollere en pedagogisch
verantwoorde begeleiding van hun
jeugdleden. Ook onze lokale sport- en
jeugdclubs werken steeds meer met
gediplomeerde trainers en jeugdmonitoren met een basisdiploma. Vele clubs
hebben een doordacht jeugdbeleidsplan, waarin ze duidelijk meer aandacht
schenken aan het welzijn van kinderen
en aan kansarme jongeren.”
Welke rol speelt de gemeente hierin?
“Via gerichte subsidiereglementen
en vooral ondersteuning bij de bouw
van lokale infrastructuur proberen we
deze waardevolle verenigingen met een
jeugdwerking een duwtje in de rug te
geven.”
Waar moet je als ouder rekening mee
houden?
“Bij vrijetijdsbesteding moet vooral het
plezier van je kind voorop staan. Als ze
ouder zijn, kunnen kinderen zelf beter
beslissen hoe gedreven ze hun hobby
willen verder zetten. Laat je kind ook
proeven van verschillende mogelijkheden in eigen gemeente. Veel clubs geven
de mogelijkheid om eens te proberen.
Misschien is een sportclub niet meteen
de beste keuze en heeft je kind meer
talent voor muziek, of voelt het zich
volledig thuis bij zijn/haar vrienden
in de jeugdbeweging.”
Op www.laakdal.be/verenigingen vind

je een overzicht van erkende Laakdalse
verenigingen met een jeugdwerking.

5 goede redenen om je kind bij
een vereniging aan te sluiten
1. Al sportend en spelend leren en
plezier beleven is het allerbelangrijkste. Je kind leert beslissingen te nemen en oplossingen
te zoeken en dit op een andere
manier dan in de klas.
2. Je kind leert er nieuwe vrienden
kennen. Relaties uit het verenigingsleven blijven immers lang
duren.
3. Je kind kan zich eens vuil en
moe maken. Dit is goed voor
de natuurlijke weerstand. De
wasmachine doet de rest.
4. Je kind leert er sociale vaardigheden. Verschillende karakters
leren er met elkaar om te gaan. Je
kind overwint drempels en leert
dat je als groep vaak veel sterker
staat dan als individu.
5. Je kind leert creatief te zijn, zelfdiscipline, en verantwoordelijkheid op te nemen, niet alleen
voor zichzelf, maar ook voor anderen. Jeugdleden blijven vaak
bij de club als jeugdbegeleider
of bestuurslid en kunnen op die
manier hun ervaringen en kennis doorgeven aan jongeren.
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Wil jij muziek maken?
Sluit je aan bij Jeugdband Poca Musica
of een andere muziekvereniging.

Wil jij deel uitmaken van Poca Musica en samen muziek maken?
Vanaf 4 september starten de repetities terug op, rekening
houdend met de geldende
maatregelen m.b.t. corona.
Voor meer informatie over
onze vereniging, de repetities
en al je vragen kan je terecht
op de website www.pocamusica.jimdosite.com/.

In 2018 werd jeugdband Poca Musica opgericht. Ze willen jongeren
met een passie voor muziek samenbrengen. We spraken met Liam
Luys, 15 jaar en nu al dirigent van de
jeugdband.
Waarom hebben jullie Poca Musica
opgericht?
“Het idee om iets met jongeren te doen bij
de fanfare was er al lang,
maar er werd nooit iets
concreets mee gedaan. In
2018 heb ik voorgesteld
om dit idee waar te maken: jongeren die samen
musiceren en plezier maken. Ondertussen zijn we uitgegroeid
tot een mooie groep die de naam Poca
Musica kreeg.”

wachten we dat je een instrument bespeelt. Je moet de basis van je instrument
goed onder de knie hebben. Je niveau
maakt niet zoveel uit. We passen onze
partijen aan zodat het haalbaar is voor
elke muzikant. Het belangrijkste bij ons
is samen iets moois maken met muziek.”
Wat doe jij in de jeugdband?
“Ikzelf ben de dirigent. Ik zorg voor de
leuke stukjes die we spelen, zorg ervoor dat alles
vlot gaat en ik sta met mijn
stokje te zwaaien tijdens de
repetities. Samen met het
bestuur probeer ik ervoor
te zorgen dat iedereen plezier heeft en zich amuseert tijdens onze
repetities en activiteiten.”

“Het belangrijkste
is samen iets moois
maken met muziek.”

Voor wie is de jeugdband?
“Poca Musica is in de eerste plaats
bedoeld voor jongeren met een passie
voor muziek. Als je het leuk vindt om
samen te werken en je muzikaal talent
wil laten zien, dan is de jeugdband zeker iets voor jou!”
Moet je een instrument kunnen
spelen?
“Als je graag bij ons wil aansluiten, ver-
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Waarom moeten jongeren aansluiten
bij Poca Musica?
“We hebben vooral veel plezier in het
uitoefenen van onze gezamenlijke hobby. Naast de wekelijkse repetities organiseren we ook (non-muzikale) activiteiten. Zo leren we elkaar beter
kennen en zorgen we voor
een leuke groepssfeer. Elk
jaar doen we ook enkele optredens en dan laten we zien wat
we samen kunnen brengen.” ■

De jeugdbewegingen
van Laakdal op een rij:
Chiro Eindhout

Smallestraat 6 – 2430 Laakdal
Meer info:
chiroeindhout@hotmail.com
Elke zaterdag

KAJ Eindertse Jongeren

Smallestraat 6 – 2430 Laakdal
Voor jongeren vanaf 12 jaar
Meer info:
kajeindertsejongeren@gmail.com
Elke zaterdag

Chiro Klein-Vorst

Lindestraat 15 – 2430 Laakdal
Meer info:
https://chirokleinvorst.wordpress.com/
Elke zondag

Chirojongens Veerle

Kwade Plas 9 – 2431 Laakdal
Meer info:
https://chirojongensveerle.chirosite.be/
Elke zondag

Maak kennis met de Rugby Club Laakdal of ga op zoek naar een andere sport die bij je past.

Rugbyclub Laakdal is al sinds 1982 aangesloten bij de
Vlaamse Rugby Bond. In 2003 begon Danny Peys training
te geven aan een bende jonge enthousiastelingen. Hij werd
al snel bijgestaan door Marc Ghoos en dit was de start van
de jeugdschool. Wij spraken met Brecht Ghoos, jeugdlid van
Rugby Club Laakdal.
Waarom vind je sport zo belangrijk?
“Voor mij is het een manier om alle frustraties en problemen te vergeten en te
genieten van de momenten die je beleeft
met je ploegmaten/vrienden. Rugby is
een sport die voor iedereen toegankelijk
is, waardoor je je snel thuis voelt.”

Chiromeisjes Veerle

Kwade Plas 9 – 2431 Laakdal
Meer info:
https://chiromeisjesveerle.chirosite.be/
Elke zondag

Chiromeisjes De Schakel

Smissestraat 48A – 2430 Laakdal
Meer info: chirodeschakel@hotmail.com
Elke zondag

Chirojongens Den Albatros
Veldstraat 11 – 2430 Laakdal
Meer info:
https://chiroalbatros.chirosite.be/
Elke zondag

Hoe ben je bij RC Laakdal
terechtgekomen?
“Rugby is al jarenlang aanwezig in onze
familie. Als 5-jarige ben ik samen met mijn
broer beginnen spelen door mijn nonkel
en mijn neef die al rugby speelden. En ik
was direct gebeten door het rugbyvirus.
Door de jaren heen is Rugby
Club Laakdal als een tweede thuis voor mij geworden.
Het is namelijk een hechte,
plezante en sfeervolle club
waar je heel snel blijft plakken. Vandaag, als 16-jarige, denk ik daar
nog altijd zo over.”

Het is de meest sfeervolle
club die je kan vinden!”
Organiseert de club ook
nevenactiviteiten voor
haar jeugdleden?
“RC Laakdal organiseert jaarlijks een
weekend, “De Wakke Memorial”. Dat
is een evenement waar iedereen naar
uitkijkt. Het is elk jaar een groot succes
en iedereen is er welkom. Goeie herinneringen gegarandeerd! Er is ook elk
jaar een rugby kamp voor de jeugd en af
en toe organiseert de club een toernooi.
Tijdens de zomermaanden was er een gezellige
zomerbar. Ook tijdens
de feestdagen voorziet
de club activiteiten. Zo
zorgt de vrouwenploeg
bijvoorbeeld voor gezelligheid op de
kerstmarkt in Westerlo.”

“Het belangrijkste
is een goeie sfeer!”

Wat is voor jou belangrijk in een
vereniging?
“Het belangrijkste is dat je een goeie
sfeer hebt in de club. Bij RC Laakdal
heeft iedereen respect voor elkaar en
heeft iedereen plezier, zowel in het rugby spelen als het nagenieten in de club.

Kan je het sporten goed combineren
met schoolwerk?
“Op woensdag- en vrijdagavond zijn
er trainingen voorzien en op zaterdag
spelen we een match. Genoeg tijd dus
om voor school te werken.” ■

KLJ Veerle-Heide

Zandstraat 11 – 2431 Laakdal
Meer info:
https://kljveerleheidedotbe.wordpress.com/
Elke zaterdag
Een overzicht van alle andere
verenigingen met een jeugdwerking
vind je op www.laakdal.be/verenigingen.
Kies links de rubriek ‘jeugdwerking’ en je
krijgt ze allemaal op een rij.
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Laakdal leeft - september 2020

Zin in een sportieve uitdaging?

Zot van balsport?
Maak kennis met basketclub BBC Laakdal.
Brecht en Michiel Laeveren zijn beiden spelers bij BBC
Laakdal. Na wat omwegen via andere sporten, gingen de
jongens op een dag, een 6-tal jaar geleden, eens een keer
kijken of basket iets voor hun was. Ze waren onmiddellijk
gebeten door de basket-microbe en sindsdien is de sport
hun hobby en passie. Naast basket gaan ze ook nog regelmatig op zondagvoormiddag naar de survivaltraining
van Survivalteam Den Oks in Okselaar en op zondagnamiddag vind je hen regelmatig terug bij de Chirojongens
van Veerle.
Los van het feit dat ze de moeilijkste hindernissen overwinnen
bij de survival en zich graag vuil maken op de Chiro, is het toch
de basketkalender die de weekendinvulling bepaalt.
Zowel mama Ellen als papa Dieter staan 100% achter de keuze
van hun jongens voor BBC Laakdal.
Waarom vinden jullie sport belangrijk voor jullie kinderen?
“Basket is een vrij intensieve en complete sport die ervoor zorgt
dat Brecht en Michiel ruimschoots hun portie lichamelijke inspanning per week krijgen. In de jongere reeksen lag het accent
vooral op spelplezier waarbij de jongens spelenderwijs alle vormen van balbehandeling onder de knie kregen. Naarmate ze
doorschoven naar de oudere jeugdreeksen kwam daar ook het
tactisch aspect bij, waarbij verwacht wordt dat de spelers snel
kunnen denken en handelen en vooral snel kunnen denken en
handelen als een team.“
Wat is de sterkte van de club?
“Teamspirit is een cruciaal gegeven bij BBC Laakdal. Niet enkel op het basketbalveld, maar ook naast het veld voel je de
samenhang bij de spelers. En niet enkel bij de spelers: regelmatig worden er voor of na de wedstijden door het bestuur,
de ouders en sympathisanten activiteiten georganiseerd om
de band met de club en elkaar aan te halen. En laat ons de
jaarlijkse Bierfeesten op het marktplein niet vergeten. Dit jaar
gooide corona roet in het eten, waardoor de bierfeesten niet
konden doorgaan, maar al jaren is het mooi om te zien hoe een
klein evenement onder impuls van de clubliefde en inzet van
enkele mensen uitgroeide tot een waar ‘dorpsevenement’ dat
mensen samenbrengt.”
Wat vinden jullie naast sporten nog belangrijk in het
verenigingsleven van Brecht en Michiel?
“Als ouders moedigen we ook aan dat onze kinderen hun
verantwoordelijkheid opnemen binnen de verenigingen waar
ze in zitten. Toen de vraag kwam of ze het zagen zitten om een
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“We moedigen ook aan dat
onze kinderen hun verantwoordelijkheid
opnemen binnen hun verenigingen.”
jeugdploeg te coachen, hebben we dan ook niet lang getwijfeld.
We hopen dat Brecht en Michiel hun passie voor de sport kunnen doorgeven aan de volgende lichting, net zoals zij dat ooit
ervaren hebben bij hun jeugdcoaches. Die lokale verankering
is ook wat BBC Laakdal zijn uniek karakter geeft: eigen spelers
onder begeleiding van gediplomeerde coaches die hun steentje
bijdragen aan de toekomst van de club.”
Kunnen jullie je eigen agenda’s goed combineren met de
hobby’s van de kinderen?
“We beseffen als ouders ook dat dit van ons ook de nodige inspanningen zal vragen. Door de week zullen Brecht en Michiel
2 keer per week training geven aan de U10 en 2 keer zelf trainen
met hun eigen ploeg. Wij moeten toekijken dat de balans met
hun schoolse verplichtingen een beetje in evenwicht blijft. Nog
maar te zwijgen van de weekends waar we hun wedstrijden
met soms verre verplaatsingen moeten zien te combineren met
hun andere hobby’s.” ■
Nog meer vrijetijdsinfo na ‘Laakdaal breekt uit’

uitneembare
vrijetijdsgids

laakdal
breekt uit
CRÉA-ATELIER

CORONA-ALERT!

Activiteiten onder voorbehoud. Ten gevolge van het coronavirus is het mogelijk
dat bepaalde activiteiten nog afgelast of uitgesteld worden. We houden je op de
hoogte via onze website, Facebookpagina en infoborden.
We vragen ook aan alle deelnemers om de coronarichtlijnen
tijdens events en activiteiten strikt op te volgen. Bedankt alvast!
#samentegencorona

Programma najaar (onder voorbehoud)
7 oktober: dromenvangers
14 oktober: vriendschapsbandjes
21 oktober: bloemen met crêpepapier
28 oktober: lichtjes voor Halloween
4 november: schilderen op doek
11 november: geen crea
18 november: memo
25 november: programma i.s.m. bib (meer
info volgt)
2 december: aftelkalender naar kerstmis
9 december: kerstkaarten
16 december: verrassing

BIBLIOTHEEK ZOEKT
LEESBEESTEN
Lees jij graag boeken en ben jij tussen 4 en
16 jaar oud? Dan is de Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen (KJV) zeker iets voor jou.
Zo werkt het: tussen september en april
lees je thuis de 8 boeken uit jouw leeftijdsgroep. Eens alle boeken gelezen, kan
je stemmen op jouw favoriete boek. Alle
info krijg je tijdens onze startvergadering
op vrijdag 25 september om 18.15 u. in de
bibliotheek (Markt 19, Laakdal).
Interesse? Schrijf je in voor 23 september via bibliotheek@laakdal.be of
tel. 013 67 01 20. ■

Ben je tussen 6 en 12 jaar en hou je van
knutselen? Dan is het créa-atelier misschien iets voor jou!
Elke woensdag wordt er geknutseld van
14 u. tot 16 u. in het lokaal van de buitenschoolse kinderopvang in het gemeentehuis. Het programma kan je terugvinden
op de website van Laakdal.

INTERACTIEVE FAIRTRADE
CHOCOLADEWORKSHOP
Kom zelf pralines maken, chocolade proeven, een filmpje bekijken en genieten van
een chocoladefondu met fruit. Allemaal
met Faitrade ingrediënten uit de wereldwinkel.
Wanneer? 24 september 2020, 19 u. – 21 u.
Waar? Gemeentehuis, Markt 19, 2430
Laakdal
Prijs? € 5
Info en inschrijvingen? Inschrijven voor
17 september 2020 via het onthaal van de
gemeente, tel. 013 67 01 10. Wees er snel
bij, plaatsen zijn beperkt! ■

Waar? Gemeentehuis Laakdal, Markt 19,
2430 Laakdal
Wanneer? Elke woensdag van 14 u. tot
16 u.
Prijs? 4 euro incl. een drankje en een
koekje
Info en inschrijvingen? Tel. 013 67 01 10
– jeugd@laakdal.be ■

Laakdal breekt uit
DE BIB VLIEGT ER WEER IN …

De zomervakantie zit er weer op. Helaas
kunnen we niet al onze activiteiten opnieuw opstarten omwille van het coronavirus. Zo zal er voorlopig geen voorleesuurtje zijn op woensdag en kunnen we helaas
ook geen vrije inloop voor computerproblemen of computerlessen organiseren.

PLANTJESWEEKEND KOM OP
TEGEN KANKER

WERELDFILM
‘HE NAMED ME MALALA’

Koop jij elk jaar
een azalea tijdens
het Plantjesweekend van Kom op
tegen Kanker? Dat kan ook dit jaar! Maar
wel anders… Je kan de plantjes tussen 1
en 20 september enkel via www.plantjesweekend.be kopen. Na aankoop kan
je je azalea gratis afhalen bij een Aveve (26 – 30 september) of op vrijdag 25
september tussen 8 en 13.30 uur op de
buurtmarkt in Vorst-Centrum. Je kan het
plantje ook tegen betaling aan huis laten
leveren. Met de opbrengst realiseert Kom
op tegen Kanker de broodnodige steunen zorgprojecten voor mensen met kanker
en hun naasten. ■

Op 29 oktober
kan je gratis
naar de wereldfilm ‘He
named
me
Malala’ in de
bib. De Pakistaanse Malala
was 15 toen
ze in de bus
op weg naar
school
beschoten werd door de Taliban. Ze had
zich openlijk uitgesproken tegen het
regime dat meisjes verbiedt om school
te lopen. Malala overleefde de aanslag
die de helft van haar gezicht verlamde.
Haar verhaal werd wereldnieuws en
ze ontpopte zich tot een ware activiste
voor educatie in Pakistan en kinderen vrouwenrechten in de hele wereld.
(David Guggenheim, 2015, 87 minuten)

Boeken, tijdschriften, dvd’s, ... uitlenen
kan natuurlijk wel opnieuw.
Onze openingsuren vanaf september zijn
opnieuw de vertrouwde:
maandag 09 u.-12 u. en 18 u.-20 u.
dinsdag 09 u.-12 u.
woensdag 09 u.-12 u. en 14 u.-20 u.
donderdag 09 u.-12 u.
vrijdag 09 u.-12 u. en 18 u.-20 u.
zaterdag 10 u.-12 u.
Tip: de laatste stand van zaken zullen we
meedelen in onze nieuwsbrief. Ontvang
je deze nog niet? Stuur een mail naar bibliotheek@laakdal.be met in de onderwerpregel ‘inschrijving nieuwsbrief’ en
wij doen het nodige …
Meer weten?
bibliotheek@laakdal.be of
tel. 013 67 01 20. ■

SPORTKAMP HERFSTVAKANTIE
Zijn je kinderen tussen 2,5 en 17 jaar?
Schrijf ze in voor de kleuterkriebels, omnisportdagen of ski- en snowboarddag
van de sportdienst! Noteer deze data
in je agenda en wees er snel bij om in te
schrijven.
• Kleuterkriebels en sportkamp
omnisportdagen lager onderwijs
van dinsdag 3 november t.e.m.
donderdag 5 november 2020
• Ski- en snowboarddag tieners (vanaf
6de leerjaar tot 17 jaar)
dinsdag 3 november 2020
Inschrijvingen starten op maandag
5 oktober 2020 vanaf 10 u. en lopen
tot 28 oktober of volzet (inschrijvingen
skidag lopen tot 20 oktober). Inschrijven via www.laakdal.be
#sportersbelevenmeer #laakdal ■

Wanneer? 29 oktober 2020
Waar? bibliotheek, Markt 19, 2430 Laakdal
Prijs? gratis inkom (drank en snacks van
de Wereldwinkel zijn ter plaatse te koop)
Inschrijven? voor 28 oktober via www.
laakdal.be/wereldfilm-malala, tel. 013 67
01 10, of bij het onthaal in het gemeentehuis. ■

MULTIMOVE
Waarbij de focus
ligt op de algemene ontwikkeling
van basisvaardigheden waarbij de
sporttak niet noodzakelijk herkenbaar is.
Zwaaien, rollen, kruipen, trekken,… alle
basisvaardigheden komen aan bod op een
speelse manier.
Multimove start op zondag 13 september 2020 van 10 u. tot 11 u. in de
gemeentelijke sporthal in Veerle.
Meer info: www.laakdal.be
#sportersbelevenmeer #laakdal ■

Laakdal breekt uit

Wij vieren …

40 jaar openbare
bibliotheek Laakdal!
Jouw openbare bibliotheek bestaat in 2020 maar liefst 40 jaar. En wat voor een memorabel jubileumjaar is het geworden: corona heeft roet in het eten gegooid want noodgedwongen hebben wij een heleboel plannen moeten opbergen. Maar niet getreurd,
dit najaar hebben wij deze twee topsprekers voor jou op het programma staan:

©Jef Boes

ALLAH IN EUROPA - een unieke lezing
over een onontkoombaar onderwerp —
door Jan Leyers
Tien jaar na het alom bejubelde en bekroonde De weg naar Mekka ging Jan Leyers op
zoek naar het gezicht van de islam in Europa.
Groeit er zoiets als een Europese versie van de islam? Is dat ook wat moslims zelf
willen? En valt het alom heersende wantrouwen jegens de islam te overwinnen? Op
zoek naar antwoorden trok Jan van Sarajevo naar Brussel. Hij ging met Bosnische
moefti’s op bedevaart, maakte een moslimkamp in de Hongaarse poesta mee, werd
wegwijs gemaakt in een Parijse banlieue en ging in Londen met de voorzitter van
een shariarechtbank op pad. Hij luisterde naar traditionele gelovigen en nieuwe
bekeerlingen, naar liberalen en fundamentalisten, naar de stem van de kenner en de
stem van de straat. Met de oren van een seculiere westerling die op zijn zeventiende
rotsvast geloofde dat de toekomst van Europa er een zou zijn zonder religie en vandaag
verbaasd aanziet hoe het opperwezen resoluut terrein herovert.
Allah in Europa was als docureeks te zien op Canvas en kwam als boek uit bij de
Amsterdamse uitgeverij Das Mag. Nu brengt meesterverteller Jan Leyers het adembenemende verhaal van zijn reis ook live bij ons in de bib.
Deze lezing is een organisatie van de bibliotheek i.s.m. Vormingplus Kempen en
Davidsfonds Laakdal.
Deelnemen is gratis, maar vooraf inschrijven gewenst via 013 67 01 10, bibliotheek@
laakdal.be of www.laakdal.be/leyers
Wanneer? 25/11/2020 om 20 u.
Waar? Bovenverdieping van de bibliotheek, Markt 19, 2430 Laakdal
Info? bibliotheek@laakdal.be of 013 67 01 20.
Tip: ontvang je onze nieuwsbrief nog niet? Stuur ons je mailadres en wij regelen alles! ■

Laakdal breekt uit

China is al jaren niet meer weg te denken uit het wereldnieuws, het laatste jaar natuurlijk omwille van het coronavirus, maar laten
we niet vergeten dat het land ook op alle continenten economisch aanwezig is via overnames van noodlijdende bedrijven, investeringen in infrastructuurwerken, inplanting van Chinese vestigingen.
©VRT

China is al lang niet meer alleen de fabriek van de wereld. Merken als Huawei zijn
intussen ook bij ons gemeengoed. En terwijl de VS afstand nemen van hun engagementen in de strijd tegen klimaatverandering, nemen de Chinezen – met hun vervuilde steden – steeds meer het voortouw als het gaat om de productie van schone
energie. China drukt zijn stempel op de wereldeconomie en met die invloed wil het
ook op cultureel en politiek vlak zijn stempel kunnen drukken. Van democratisering
is intussen geen sprake, integendeel, de almacht van de communistische partij is
onder Xi Jinping alleen maar sterker geworden. Moeten we bang zijn, of de nieuwe
realiteit aanvaarden?
Stefan Blommaert heb je ongetwijfeld al tijdens het VRT-nieuws gezien: in de jaren
tachtig en negentig was deze journalist getuige van de ingrijpende omwentelingen
in Oost-Europa, de Balkan en Rusland. Na de eeuwwisseling verlegde hij zijn focus
naar Azië. Hij was VRT-correspondent in China van 2012 tot 2014, en is de regio
sindsdien van nabij blijven volgen.
Deze lezing is een organisatie van de bibliotheek i.s.m. Vormingplus Kempen.
Deelnemen is gratis, maar vooraf inschrijven gewenst via 013 67 01 10, bibliotheek@
laakdal.be of www.laakdal.be/blommaert
Wanneer? 09/11/2020 om 20 u.
Waar? Bovenverdieping van de bibliotheek, Markt 19, 2430 Laakdal
Info? bibliotheek@laakdal.be of 013 67 01 20.
Tip: ontvang je onze nieuwsbrief nog niet? Stuur ons je mailadres en
wij regelen alles! ■

(Op)Nieuw in jouw bib: e-boeken lenen op je eigen toestel
Een boek lenen ging nog nooit zo gemakkelijk …
Vanaf midden september kan je als lid
van onze bibliotheek e-boeken lenen
op je eigen toestel via cloudLibrary. Je
kan 2 e-boeken tegelijk lenen voor 6
weken. Als de uitleentermijn afloopt,
verdwijnen de e-boeken vanzelf van je
toestel, dus over boetes hoef je je absoluut geen zorgen te maken. Je kan ook
tot 2 e-boeken reserveren die je graag
nog wil lezen.

De e-boeken zijn beschikbaar op tablet,
smartphone, computer en de meest courante e-readers zoals Kobo en Tolino.
Met één muisklik zet je e-boeken op je
leesplankje en start je met lezen.
Het gaat voornamelijk om Nederlandstalige boeken en een beperkt aanbod
Engelstalige werken. De collectie richt
zich tot volwassen leners en bevat vlot
leesbare fictie, literaire en populaire ro-

mans, maar ook toegankelijke non-fictie, zoals werk van Pascale Naessens.
De dienst wordt aangeboden door jouw
bibliotheek, in samenwerking met Cultuurconnect, Standaard Boekhandel
en Bibliotheca (cloudLibrary). Tip: de
exacte startdatum zullen we meedelen
in onze nieuwsbrief. Ontvang je deze
nog niet? Stuur ons je mailadres en wij
regelen alles. ■
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HOE CHINA ONZE TOEKOMST BEPAALT – door Stefan
Blommaert

vervolg p. 12

Speel je graag toneel?
Jeugdtoneel Thaleja en andere toneelverenigingen
zijn op zoek naar jou!

Meer info over hun
werking en
producties:
www.klim-optoneel.be,
Info.klimoptoneel@
gmail.com

Sta je graag op de planken en kan je je goed inleven in een personage? Dan
vind je zeker je gading bij Jeugdtoneel Thaleja, een afdeling van Klim-Optoneel.
Geert van Herck, bestuurslid, vertelt je er alles over.
Voor wie is het jeugdtoneel?
“Kinderen vanaf het tweede leerjaar en jeugd kunnen bij ons terecht. Vanaf het tweede
leerjaar omdat het makkelijker is om de teksten te kunnen lezen. We hebben dit jaar
een kindervoorstelling en een jeugdvoorstelling. Vanuit de jeugdwerking kan je ook
doorgroeien naar de volwassenwerking.”
Moet je kunnen acteren om deel uit te maken van het jeugdtoneel?
“Je moet niet kunnen acteren maar we verwachten wel dat je ‘durft’ op de planken
te staan. Jongeren kunnen eventueel ook andere taken opnemen, zoals belichting of
geluid, maar we mikken vooral op acteurs.”
Hoe ziet een jaar er uit bij jullie?
“Normaal zijn er vanaf november-december repetities om dan in maart klaar te zijn
voor de opvoeringen. Je mag gemiddeld rekenen op een dertigtal repetities voordat
de voorstelling ‘speelrijp’ is.”
Wat doe jij in het jeugdtoneel?
“We proberen de taken zo veel mogelijk te spreiden en elk jaar te herverdelen. Zo heeft
elke volwassen-speler wel al eens de belichting of geluid gedaan of aan de decors
geholpen en zelfs regie wordt altijd door één of
meerdere volwassen-acteurs gedaan.”
Waarom moeten kinderen of jongeren zich
aansluiten bij jouw vereniging?
“We beschouwen alle acteurs als evenwaardig
want een goede voorstelling is alleen mogelijk
als iedereen zich goed in zijn vel voelt. Daar
hechten we veel belang aan tijdens de repetities.
Veel kinderen en jongeren bloeien open en durven wel meer in het openbaar naar voren te komen nadat ze op de planken hebben gestaan.” ■
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Benieuwd naar hun werking?
In normale omstandigheden
zullen de repetities voor de
nieuwe producties van start
gaan in november-december.
Hun repetities en producties
vinden plaats in Het Buurthuis
in Veerle-Heide.

#Samentegencorona
Creatief met corona
De invloed van het coronavirus op het dagelijkse leven is enorm. In moeilijke
tijden hebben we soms een bemoedigende stem of een opbeurend verhaal nodig om ons er doorheen te helpen. Er bereiken ons steeds meer warme verhalen
over solidariteit en creatieve oplossingen. Wij delen graag met jullie hoe enkele
Laakdallers met deze moeilijke periode omgingen.

Wensboom geeft
kleur aan Laakdal

Op vraag van Chirojongens Albatros
Groot-Vorst heeft de gemeente een
wensboom geplant. Iedereen die wil,
kan er een mooie wens, een toffe
boodschap of leuke tekening in hangen. De boom heeft in de verschillende deelgemeenten geroteerd.

Waarom hebben jullie dit initiatief genomen?
Initiatiefnemer hoofdleider Elewout
Vandeweyer: “Het is, zeker in deze
gekke coronatijd, belangrijk dat mensen zich met elkaar verbonden blijven
voelen. Daarom hadden wij onze leden
de afgelopen weken ook al via onze facebookpagina uitgedaagd met enkele
spelletjes en opdrachten. Jammer genoeg was de respons daarop niet altijd
zo groot. Daarom besloten we om bij de
gemeente aan te kloppen en naar een
boom te vragen.”
Waarom een wensboom?
Elewout: “Het is de bedoeling dat zowel de inwoners als de leden van de
Chiro hun wensen in de boom hangen.
Bovendien kunnen wandelaars of eventuele voorbijgangers de wensen lezen.
Zo zal de boom kleur geven aan onze
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gemeente en wat leven in de brouwerij
brengen.”
Hoe ben je op dit idee gekomen?
Elewout: “Ik moet eerlijk toegeven dat
ik dit initiatief niet zelf heb uitgevonden. Ik had het idee van een wensboom
ergens online opgepikt en was direct
voor het concept gewonnen. Je hoeft
niet altijd het warm water uit te vinden,
hé (lacht).”

En wat is jouw wens?
Elewout: “Mijn wens is ondertussen al
uitgekomen. Ik hoopte dat we ook dit
jaar weer op chirokamp mochten gaan.
En gelukkig is die wens uitgekomen!”
Nadat de boom in elk deeldorp heeft
gestaan zal hij ergens in Laakdal geplant worden.
Meer info: www.laakdal.be. ■
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Creatieve ondernemers
tijdens de kothappening
Ook zelfstandigen, ondernemingen en verenigingen, die hun activiteiten
verplicht moesten stopzetten omwille van corona, maken een moeilijke periode door. Gelukkig bleef niet iedereen bij de pakken zitten. Heel wat Laakdalse ondernemers gingen op zoek naar creatieve oplossingen. Wij spraken
met Stef Engelen en Tonny Luyten, initiatiefnemers van de Kothappening.

Hoe hebben de Laakdalse
ondernemers de crisis ervaren?
Stef: “Het ondernemerslandschap in
Laakdal is divers en er zijn heel wat
verschillende sectoren vertegenwoordigd, wat maakt dat sommige ondernemingen de deuren moesten sluiten
terwijl andere mits de nodige maatregelen gewoon konden open blijven. Het
viel wel op dat heel wat ondernemers
nieuwe ideeën en concepten lanceerden om hun activiteiten toch verder te
kunnen zetten.”
Hoe zijn jullie op zoek gegaan naar
creatieve oplossingen?
Stef: “Omwille van de coronamaatregelen kon de Parkhappening niet doorgaan. Toch wilden we inzetten op het
idee van koop lokaal. Met de Kothap-

pening brachten we maaltijden en give-aways van Laakdalse ondernemers
tot bij de mensen thuis. Zo konden we
de lokale handelaars steunen en creëerden we een samenhorigheidsgevoel.”
Hoe verklaren jullie het succes van
de Kothappening?
Tonny: “Het was een onverwacht
succes. Dit toont duidelijk aan dat de
Laakdallers hun lokale handelaars willen steunen in deze moeilijke periode.
Laakdallers dragen nu meer dan ooit de
lokale middenstand een warm hart toe.
En dat is echt fijn om te zien.”
De kothappening was een
samenwerking tussen de
middenstandsverenigingen uit de
verschillende deeldorpen. Hoe

verliep die samenwerking?
Tonny: ”De samenwerking verliep vlot.
We willen ook graag naar buiten komen
als één Laakdal en dat is goed gelukt.”
Stef: “Hoewel er duidelijke verschilpunten zijn tussen de deelgemeentes,
stonden de neuzen in dezelfde richting.
We bekijken nu op welke manier we in
de toekomst nog meer kunnen samenwerken. Eén Laakdal, dat is de insteek
waar we naar streven.”
Op welke manier ondersteunde
gemeente Laakdal jullie initiatief?
Stef: “We zijn heel tevreden over de
samenwerking met de gemeente.”
Tonny: “De gemeente heeft ons geholpen om de handelaars in de verschillende deelgemeentes te bereiken en warm
te maken voor ons initiatief.”
Koop lokaal, koop Laakdal! https://
middenstand-laakdal.be/ ■
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Samen kunnen we deze
moeilijke periode overbruggen

Als lokaal bestuur willen we de Laakdalse handelaars, horeca, verenigingen,
concessiehouders, inwoners … ondersteunen in deze onzekere coronatijden.
Een greep uit wat we voor hen deden en wat er binnenkort nog aankomt:

Een steuntje
voor elke inwoner

Zuurstof voor
ondernemers

Elke Laakdalse inwoner ontvangt een
cadeaubon van € 10 die je bij een Laakdalse handelaar kan inruilen. Je kan je
bon ook schenken aan het OCMW dat
ervoor zorgt dat deze terechtkomt bij
gezinnen die het moeilijk hebben.

Ademruimte voor
verenigingen

Huurders van sportterreinen en gebruikers van gebouwen krijgen een huurvermindering van 3 maanden. Voor
de verdeling van de subsidies kunnen
verenigingen dit jaar uitzonderlijk een
vereenvoudigd dossier indienen.

6 gouden regels

Laakdal vermindert de gemeentebelasting op motoren en de retributie op het
gebruik van het openbaar domein voor
ambulante activiteiten. Concessionarissen krijgen een huurvermindering van
3 maanden.

Zomeraanbod
voor jongeren

De voorbije weken sloegen onze vrijetijdsdiensten de handen in elkaar voor de organisatie van een boeiend en vooral veilig
zomeraanbod voor de Laakdalse jongeren. Daarnaast ontving elk Laakdals kind
tussen 6 en 12 jaar een doe-boek vol leuke
tips om onze eigen buurt te ontdekken.

Aandacht voor onderwijs

Ter ondersteuning leverden we herbruikbare mondmaskers, plastic gelaatsschermen en mobiele wasplaatsen voor
alle scholen. Deze wasstraten werden
deze zomer ter beschikking gesteld voor
gebruik door de jeugdverenigingen hun
kampen.

Vergeet ze niet! Ze zijn zo belangrijk – de 6 gouden coronaregels:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Blijf thuis als je ziek bent.
Was je handen regelmatig met water en zeep.
Hou minstens 1,5 meter afstand van anderen.
Kom zo weinig mogelijk fysiek samen met anderen, maar telefoneer, chat of mail.
Ben je op een openbare plaats ? Bedek je neus en je mond met een mondmasker of een alternatief (bv. sjaal).
Let extra op bij mensen die gevoelig zijn voor het virus.

Terugblik zomeractiviteiten

De zomervakantie is ten einde gekomen en dat wil zeggen dat er ook een einde is gekomen aan de speelpleinwerking, de sportkampen, de vakantieopvang
in ‘t Kakelnest. Dit jaar verliep het allemaal een beetje anders dan de voorbije
jaren. We moesten immers rekening houden met de geldende coronamaatregelen. Zo werkten we bijvoorbeeld met verschillende bubbels en moesten we op
zoek naar een extra locaties. Dit is allemaal heel vlot verlopen en de monitoren
en begeleid(st)ers hebben er zeker en vast mee voor gezorgd dat onze kinderen
toch een super leuke zomer hebben kunnen beleven!

©Janagrafie

Op naar een

dementievriendelijk
Laakdal
Hebben jullie een zicht op het aantal
mensen met dementie in Laakdal?
“In Laakdal zijn er naar schatting bijna
300 mensen met dementie. In 2035 zullen er dat ongeveer 480 zijn. Dat is een
stijgingspercentage van 61%! Gemiddeld zijn er drie mantelzorgers om een
persoon met dementie te ondersteunen.
Bovendien is het belangrijk om weten
dat 70% van de mensen met dementie
gewoon nog thuis woont.”

Met een werkgroep gaan we aan de slag om van Laakdal een DementieVriendelijke Gemeente (DVG) te maken. Expertisecentrum Tandem zal ons hierbij
ondersteunen
Wie zijn jullie? Waarvoor staat het
expertisecentrum?
“ECD Tandem is een erkend regionaal
expertisecentrum Dementie. Tandem
staat voor Turnhouts AdviesNetwerk
DEMentie. We zijn er voor iedereen
die op één of andere manier, van ver of
dichtbij, betrokken is bij dementie. We
ondersteunen professionele medewerkers uit de zorg, maar ook de persoon
met dementie en zijn of haar omgeving
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kunnen bij ons terecht. Ons doel is om
dementie onder de aandacht te brengen
in de samenleving.”
Waarin gaan jullie onze gemeente
ondersteunen?
“We ondersteunen het lokaal DVG-netwerk en geven praktische tips en tricks
om dementievriendelijke initiatieven te
ontwikkelen.“

Waarom is het zo belangrijk om
hierop in te zetten?
“Wanneer je als gemeenschap dementievriendelijk wilt worden, kan dat alleen
als je je krachten bundelt. Door samen te
werken motiveer, stimuleer en enthousiasmeer je elkaar en kom je tot actie. Zo
maakten we in Laakdal een zéér sterke
start. De seniorenconsulente werkt aan
een plan van aanpak in samenwerking
met lokale partners zoals o.a. de seniorenraad, Samana, WZC Op Haanven,
WZC De Winde, OCMW, thuiszorgorganisaties, dagopvang, onze schepen
... Hun ervaringsdeskundigheid is van
onschatbare waarde! Afstemmen met
en tussen al bestaande lokale initiatieven is van groot belang.”

Laakdal leeft - september 2020

© Ilah (www.onthoumens.be)

Waarom is het zo belangrijk om een
dementievriendelijke gemeente te
zijn?
“Doorgaans heerst er een negatief beeld
over dementie, wat in zekere zin ook
de levenskwaliteit van mensen met
dementie en hun omgeving schaadt.
Door in te zetten op een genuanceerde
beeldvorming, kunnen we het taboe
helpen doorbreken en dementie meer
bespreekbaar maken. Vele mensen met
dementie voelen zich uitgesloten of
voelen zich niet veilig als ze af en toe
eventjes de kluts kwijt zijn. Een goede
woonomgeving waar er voldoende zorg
en ondersteuning beschikbaar is, verhoogt het welbevinden bij personen met
dementie en hun naasten. Het gebrek
aan kennis is de oorzaak van veel problemen bij het omgaan met mensen met
dementie. Vorming en opleiding van
zowel professionelen als mantelzorgers
en andere betrokken groepen zijn van
cruciaal belang!“
Wat kunnen onze inwoners zelf doen?
“Iedereen kan van betekenis zijn voor

mensen met dementie. Als familie of
buur kan je met hen in gesprek gaan.
Vergroot je kennis over de ziekte. Je
moet namelijk weten wat je kan doen
om hen te helpen.
Ben je lid van een vereniging of club?
Spreek met je bestuursleden over wat
je kan betekenen voor mensen met dementie. Hoe kunnen we hen zolang als
mogelijk gewoon laten deelnemen aan
activiteiten? Hoe kunnen we onze werking hierop aapassen?

Ook ondernemers kunnen een grote
bijdrage leveren. Mensen met dementie willen zo lang als mogelijk genieten
van alledaagse dingen zoals een kop
koffie drinken, maar ook winkelen en
boodschappen blijven doen. Een klantvriendelijke aanpak doet wonderen.
Leerkrachten kunnen de onderwijskoffer dementie van ECD Tandem gratis
lenen om met kinderen te werken rond
het thema dementie.”

Waar kunnen mensen terecht met hun vragen, ideeën …?
Contacteer onze seniorendienst via senioren@laakdal.be of T. 013 67 01 10.
Ook bij ECD Tandem ben je welkom. Check zeker eens de website http://www.
dementie.be/tandem/ of Facebook https://www.facebook.com/tandemvzw
Contact Tandem: Prins Boudewijnlaan 9/1, 2300 Turnhout, T. 014 47 83 71, M.
tandem@dementie.be - Liesbeth Van Eynde: coördinator, dementie-expert- Ria
Caers, dementie-expert
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14/05/2020 (Veerle)
Bas Kelchtermans
Hans Kelchtermans & Gitte Paulussen

04/07/1970 (Vorst-Meerlaar)
Eugeen Cuypers &
Raymonde Degroot

WELKOM IN LAAKDAL

HUWELIJKEN

01 juli 2020 (Vorst-Meerlaar)
Rymen Kevin & Keunen Sarina

16/06/2020 (Eindhout)
Félipa Corthouts
Michiel Corthouts & Ruth Van Haelst
10/06/2020 (Vorst-Centrum)
Quinn Bielen
Steve Bielen & Natasja Smets
09/06/2020 (Vorst-Centrum)
Fynn Pelgrims
Gunter Pelgrims & Sarah Paulussen
07/06/2020 (Veerle)
Mason Damen
Aaron Damen & Indrah Ver Elst
06/06/2020 (Veerle)
Juliette Goor
Toon Goor & Joke Staes
05/06/2020 (Vorst-Centrum)
Louíz Willemsen
Stef Willemsen & Charlotte Hendrickx
04/06/2020 (Eindhout)
Elden Dankwa
Kofi Dankwa & Florance Annancy
03/06/2020 (Vorst-Centrum)
Lyam Taels
Lennert Taels & Debby Raymaekers
02/06/2020 (Veerle)
Mattz Verdoot
Mike Verdoot & Kelly Schauwers
02/06/2020 (Veerle)
Charlie Engelen
Tim Engelen & Lieselotte Bonroy

10 juli 2020 (Veerle)
Hoerickx Nick &
Hermans Nathalie
17 juli 2020 (Vorst-Centrum)
Plessers Vincent &
Deferme Annabel

06/07/1970 (Eindhout)
Jan Cools &
Paula Van Genechten
10/07/1970 (Vorst-Centrum)
Leon Nuyts & Gaby Sterckx

11/07/1970 (Veerle)
Lodewijk ‘Louis’ Van der Borght
& Christianne Coomans

BRAVO VOOR ONZE JUBILARISSEN

19/06/1970 (Vorst-Meerlaar)
Lucien Liesenborgs &
Stephania ‘Stephanie’ Goos
22/06/1970 (Vorst-Centrum)
Jeroom ‘Jerom’ Van Hove &
Josepha ‘José’ Van Hove

20/07/1970 (Eindhout)
Joseph ‘Jos’ Snoeks &
Maria Gesquière
24/07/1970 (Vorst-Meelaar)
Ivo Huybrechts &
Maria ‘Mia’ Van Hove
DIAMANTEN JUBILEUM

04/06/1960 (Vorst-Meerlaar)
Jan Goos &
Angelina ‘Angeline’ Daems
06/07/1960 (Vorst-Meerlaar)
Jean Poquet &
Denise Timmermans
09/07/1960 (Veerle)
Victor ‘Vic’ Mertens &
Louisa ‘Wis’ Stijnen

26/06/1970 (Vorst-Centrum)
Hugo Moonen & Rita Embrechts

30/07/1960 (Vorst-Meerlaar)
Lodewijk ‘Louis’ Ven
& Emma Tessens

°20/12/1931 +25/07/2020
(Vorst-Centrum)
Clemens ‘Cleman’ De Jongh

17/07/1970 (Vorst-Meerlaar)
Frans Lintermans &
Jeanne Macquoi

12/06/1970 (Veerle)
Guido Vanderlinden &
Marie-Louise ‘Wis’ Aerts

23/07/1960 (Veerle)
Remigius ‘Remie’ Sanen & Maria
‘Nathalie’ Plue

°07/05/1925 +30/07/2020
(Veerle)
Biesemans Desiré

31 juli 2020 (Vorst-Meerlaar)
Sterckx Sander & Pauwels Jana

GOUDEN JUBILEUM

16/07/1960 (Veerle)
Benjamin ‘Wies’ Van Meeuwen
& Maria ‘Marie’ Helsen

OVERLIJDENS

25 juli 2020 (Veerle)
Byloos Stef & Vermeulen Janne

01 augustus 2020 (Vorst-Meerlaar)
Dierckx Danny & Princen Chantal

09/07/1960 (Eindhout)
Frans Teunckens & Maria Verbist

11/07/1970 (Vorst-Centrum)
Roger Buntjens &
Lucienne Mertens

18 juli 2020 (Vorst-Meerlaar)
Vissers Jean & Vrielynck Brigitte

25/05/2020 (Veerle)
Enna Yutong Lin
Chuanzhu Lin & Zhi Chen
23/05/2020 (Veerle)
Melisa Cirpaci
Beniamin Cirpaci & Raluca Covaci

29/06/1970 (Veerle)
Franciscus ‘Frans’ Nevelsteen &
Georgette Pauwels

°03/07/1938 +24/07/2020
(Vorst-Centrum)
Frans Peeters
°22/09/1953 +17/07/2020
(Vorst-Centrum)
Josée Hermans
°17/01/1941 +11/07/2020 (Veerle)
Gilbertus ‘Gilbert’ Reynders
°14/08/1923 +11/07/2020 (Veerle)
Maria ‘Bernardine’ Laenen
°29/03/1956 +03/07/2020
(Eindhout)
Arlette Cuinen
°25/07/1938 +26/06/2020
(Eindhout)
Jacqueline Hufkens
°29/04/1950 +26/06/2020
(Eindhout)
Agnes Van Campfort
°29/11/1935 +23/06/2020 (Veerle)
Dymphna ‘Dimpke’ Smets
°23/10/1935 +17/06/2020 (Veerle)
Philomena ‘Mena’ De Peuter
°27/12/1929 +14/06/2020 (Geel)
Yvonne Thys

18/05/2020 (Vorst-Centrum)
Ilyas Bchiri
Yassin Bchiri & Salima El Messaoudi

°08/09/1951 +13/06/2020
(Vorst-Meerlaar)
Valerie Ceustermans

17/05/2020 (Eindhout)
Elena Lomba
Rui Sérgio Cocharra Dos Santos Lomba
& Peggy Claes

°29/03/1945 +09/06/2020
(Vorst-Meerlaar)
Jozef ‘Leopold’ Nobels
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°01/09/1956 +06/06/2020
(Vorst-Meerlaar)
Vera Verheyen
°29/11/1939 +06/06/2020
(Meerhout)
Alfons ‘Fons’ Boons
°14/07/1932 +05/06/2020
(Veerle)
Elza Daems

°02/01/1929 +04/06/2020
(Veerle)
Leontina ‘Tinneke’ Van Geenhoven
°18/04/1930 +03/06/2020
(Herselt)
Josef ‘Jef’ Van Gehuchten
°14/12/1922 +29/05/2020
(Vorst-Centrum)
Maria ‘Ursula’ Heselmans

°22/02/1937 +26/05/2020
(Veerle)
Margaretha ‘Roza’ Laenen

°01/10/1947 +20/05/2020
(Veerle)
Melania ‘Frieda’ Roothooft

°27/02/1934 +24/05/2020
(Veerle)
Paula Van Meeuwen

°27/06/1931 +18/05/2020 (Heistop-den-Berg)
Gustaaf Rens

°02/04/1951 +21/05/2020 (Veerle)
Alois ‘Wies’ Aerts

°27/02/1933 +17/05/2020
(Vorst-Centrum)
Anna Oeyen

°21/11/1977 +20/05/2020 (Veerle)
Mark Janssens

°21/12/1926 +27/05/2020 (Duffel)
Maria Goos

°30/11/1955 +17/04/2020
(Vorst-Centrum)
Engelen Magda

VACATURES

Word jij onze nieuwe collega?

s

Gemeente en OCMW Laakdal streven naar een dynamische en kwaliteitsvolle dienstverlening
Surf snel
naarzoek
www.laakdal.be/vacatures
en gaanop
naar een (m/v/x):

Expert groendienst

Wegenwerker

(voltijds – onbepaalde duur)

(voltijds – onbepaalde duur)

Laakdal streeft naar een kwalitatief uitgebouwd en
goed onderhouden openbaar domein.

Laakdal streeft naar een kwalitatief uitgebouwd en
goed onderhouden openbaar domein.

Ben jij die enthousiaste collega met groene vingers
die mee wil werken aan een aangename en groene
omgeving voor onze burgers en bezoekers?

Wil ook jij graag jouw steentje hieraan bijdragen
samen met ons professioneel wegenbouwteam?

Interesse? Kijk dan op onze website www.laakdal.be/vacatures voor meer info! Voor de vacature van expert groendienst
kan je solliciteren tot en met 6 september 2020. Voor wegenwerker tot en met 13 september 2020!
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°20/02/1939 +07/06/2020
(Vorst-Meerlaar)
Jozefa ‘Josephine’ Heselmans

Onthaal gemeentehuis
Markt 19, 2430 Laakdal
onthaal-tel. 013 67 01 10, info@laakdal.be, www.laakdal.be
Meer info over dienstverlening op afspraak: www.laakdal.be

Bibliotheek
Markt 19, 2430 Laakdal-tel. 013 67 01 20,
bibliotheek@laakdal.be
maandag
09 u.-12 u. en 18 u.-20 u.
dinsdag
09 u.-12 u.
woensdag
09.00-12.00 u. en 14.00-20.00 u.
donderdag
09 u.-12 u.
vrijdag
09.00-12.00 u. en 18.00-20.00 u.
zaterdag
10 u.-12 u.

Burgemeester Tine Gielis
CD&V
Oude Veerlebaan 19, 2430 Laakdal
Tel. 014 86 74 25, 0477 87 17 94
tine.gielis@laakdal.be
Zitdag: na telefonische afspraak maandagavond
van 18.00 u. tot 20.00 u. (uitgezonderd school
vakanties) in het gemeentehuis.
Bevoegd voor: Veiligheid & algemeen beleid,
Openbaar domein, Burgerlijke stand, Onderwijs

Schepen Frank Sels
Prolaakdal
Kapelleberg 87, 2430 Laakdal
Tel. 0495 58 63 69
franksels@telenet.be

Check https://laakdal.bibliotheek.be voor de meest
recente info.

Zitdag: na telefonische afspraak, op maandag
avond 18.30 u. tot 20.00 u. in het gemeentehuis, andere dagen (na telefonische afspraak)
Bevoegd voor: Ruimtelijke ordening, Mobiliteit,
Jeugd en wijkwerking

Sluitingsdagen gemeente,
sporthal en bibliotheek

Schepen Gerda Broeckx

Zondag
Maandag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Donderdag

01/11/2020
02/11/2020		
11/11/2020
24/12/2020 namiddag
25/12/2020		
26/12/2020		
31/12/2020 namiddag

Politie aangiftes aan het loket op afspraak
Markt 19, 2430 Laakdal-tel. 014 57 01 12,
fax 014 57 01 11, wijkteamlaakdal@pzglm.be,
www.pzglm.be
maandag
09 u.-12 u.
dinsdag
14 u.-16 u.
woensdag
09 u.-12 u. en 14 u.-16 u.
donderdag
14 u.-16 u.
vrijdag
09 u.-12 u.

Intercommunaal containerpark Meerhout

CD&V
Grote Langvoort 10, 2430 Laakdal
Tel. 0491 07 40 69
gerdabroeckx@hotmail.com
Zitdag: na telefonische afspraak.
Bevoegd voor: Cultuur, Toerisme, Festiviteiten,
Landbouw, Senioren & begraafplaatsen

Schepen Benny Smets
Prolaakdal
Oude Veerlebaan 45, 2430 Laakdal
Tel. 014 86 84 84, 0475 30 72 60
benny.smets@proximus.be
Zitdag: na telefonische afspraak.
Bevoegd voor: Klimaat, Dierenwelzijn,
Sport, Internationale samenwerking

Schepen Jurgen Mensch
Prolaakdal
Meerlaarstraat 189, 2430 Laakdal
Tel. 0472 97 00 44,
jurgen.mensch@telenet.be

Kiezel 300, 2450 Meerhout (Zittaart)-tel. 014 86 73 59
Woensdag
11/11/2020
Donderdag
24/12/2020 namiddag
Vrijdag
25/12/2020
Donderdag
31/12/2020 namiddag

Zitdag: na telefonische afspraak.
Bevoegd voor: Ondernemen, Communicatie, ICT,
Financiën, Gezondheid

Raad voor Maatschappelijk Welzijn &
gemeenteraad 2020:

Schepen Raf Moons

Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 19.30 u.,
gemeenteraad 20.00 u.
22 september, 27 oktober, 24 november, 15 december
Houd onze website of de infoborden in het oog om geïnformeerd te blijven of de raden virtueel of in de raadzaal zullen
plaatsvinden.
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CD&V
Lakstraat 11a, 2431 Laakdal
Tel. 0474 43 84 84
Raf.Moons@laakdal.be
zitdag: na telefonische afspraak
Bevoegd voor: Welzijn, Gezin, Personeel &
kwaliteitsbeleid, Sociale tewerkstelling

Het laatste woord

Beste Laakdallers,

Beste Laakdallers,

Terwijl de zomerse dagen in Laakdal zich normaal vullen met vrolijkheid, festiviteiten en ontmoetingen, ploeterden we ons dit jaar
doorheen een nieuwe corona-opmars. Ondernemers, verenigingen,
zorgverleners: COVID-19 raakt ons allemaal. Als lokaal bestuur geven
we het beste van onszelf om te zorgen voor ons allemaal.

Het begon rond nieuwjaar met een onbekend virus in
China. Een half jaar later ziet ook onze eigen wereld
er helemaal anders uit. Het zijn dan ook voor iedereen
zware maanden en de impact van deze crisis blijkt voor
iedereen enorm.

Om te vermijden dat COVID-19 zich opnieuw snel verspreidt onder de
bevolking, voert het Agentschap Zorg en Gezondheid contactopvolging uit. Daarnaast startten we met een aanvullend lokaal initiatief; in
samenwerking met de Eerstelijnszone volgen we de Laakdalse situatie
op de voet en brengen we lokale opstoten in kaart. Onze sociale dienst
ondersteunt patiënten tijdens hun quarantaine met een telefoon of een
bezoek. Met deze complementaire aanpak hopen we voortaan strenge
algemene maatregelen te vermijden.

Als gemeente zijn we ons hiervan ook bewust. Daarom
hebben we in Laakdal tal van economische en sociale
maatregelen genomen om onze inwoners, verenigingen
en ondernemers te ondersteunen, bovenop de maatregelen van de hogere overheden. Het meest opvallend is de
cadeaubon van 10 euro voor elke inwoner te besteden
bij een Laakdalse handelaar en hieraan gekoppeld een
solidariteitsactie; mensen die de cadeaubonnen niet echt
nodig hebben, kunnen deze schenken aan het OCMW
dat ervoor zorgt dat deze terechtkomen bij de meest
kwetsbare gezinnen in Laakdal.

Het is de taak van de politie om toe te kijken op de naleving van het
Ministerieel Besluit door de ministerraad of de politieverordening
van de gouverneur. Binnen onze politiezone zal men zich voor de
handhaving vooral richten op situaties met risico’s op onveilige persoonlijke contacten. Ik wil begrip vragen voor de moeilijke situatie
waarin ons politiekorps moet werken. Er zijn voor- en tegenstanders
van de verstrengde situatie waarin we ons bevinden, voor de ene kan
het niet streng genoeg zijn, de andere verzet er zich fel tegen. Feit is
dat we hier samen uit moeten geraken, en dat kunnen we enkel door
wederzijds respect en begrip te tonen en om gewoon te doen wat de
ministers en gouverneur vragen ... en dit om ons te beschermen tegen
mogelijke risico’s en leed.
Op kamp in coronatijden, het was geen sinecure. Talloze jonge mensen
en monitoren hebben zich – vaak tussen de examens door – uit de naad
gewerkt om hun kamp te redden. Een heuse krachttoer, dat zeker ook
een applaus verdient.
Ook al heeft corona ons in de grip, er wordt ondertussen verder gewerkt aan onze gemeentelijke infrastructuur. Het wordt een druk
najaar met uitvoering van o.a. Capellebeemden, de nieuwe brug t.h.v.
Langvoort en de aanleg van het fietspad langs de Averboodsebaan
(tussen Lakstraat – abdij).
Tine Gielis
Je burgemeester

Bij het in druk gaan van deze editie is het moeilijk de
verdere ontwikkelingen van het virus in te schatten.
Ik wil bij deze oproepen om in het dagelijkse leven de
richtlijnen te volgen en misschien nog belangrijker het
gezond verstand te gebruiken en dat is een goede basis
om Laakdal coronavrij te houden.
Maar naast het coronavirus is het zeker zo belangrijk
om je verdere gezondheid ook goed in het oog te houden. Wil je bijvoorbeeld stoppen met roken? Dan kan je
vanaf januari meedoen aan de 4de editie van Laakdal
stopt met roken! Wist je trouwens dat vrijwilligers hier
in Laakdal al 25 jaar plantjes verkopen voor Kom Op
Tegen Kanker? Dit kan jammer genoeg dit jaar, wegens
corona, niet doorgaan maar er is wel een onlineverkoop
zodat je nog steeds financieel een bijdrage kan leveren.
Je kan je bestelde plantjes ook afhalen op de vrijdagmarkt op 25 september.
Draag zorg voor jezelf en elkaar!
Jurgen Mensch,
Schepen voor Ondernemen, Communicatie, ICT, Financiën,
Gezondheid

CONTACTONDERZOEK
BIJ COVID-19

ZIEK?

Bel de huisarts als je
symptomen hebt.
Blijf thuis (ook je
huisgenoten) en lijst
alvast je contacten op.

Vanuit de databank
worden patiëntgegevens
en telefoonnummers
aangeboden aan het
contactonderzoek.
Alle info die het
contactonderzoek
verzamelt, gaat terug
naar de databank.

TEST BIJ HUISARTS/ TRIAGEPOST

LABO ANALYSEERT
STAAL

Huisarts vraagt test aan en meldt de
patiënt aan het contactonderzoek
via e-form in zijn softwarepakket.

binnen 48u na staalname
(max. streeftijd)

Huisarts brengt patiënt op de
hoogte van testresultaat.

Labo stuurt resultaat naar
huisarts en contactonderzoek.

SCIENSANO
DATABANK

De databank
verbindt de
patiëntgegevens
van de huisarts met
het testresultaat
van de labo’s.

Je gegevens worden nooit gedeeld
met de politie of controlediensten.

CONTACTONDERZOEKER
BELT RISICOCONTACTEN
Hoog risico?
14 dagen in quarantaine
en koorts meten.
Laag risico?
Verhoogde waakzaamheid,
masker dragen, extra attent voor
hygiëne en afstand bewaren.

CONTACTONDERZOEKER
BELT PATIËNT
Hij bevraagt contacten
tot 2 dagen voor start
symptomen en deelt ze in
als hoog of laag risico.

steeds via 02 214 19 19 of sms 8811
of via contact lokaal bestuur
HUISBEZOEK

Contactonderzoeker komt aan huis, als patiënt of contact telefonisch niet bereikbaar is.

AGENTSCHAP
ZORG &
GEZONDHEID

Meer info op
www.zorg-en-gezondheid.be/covid-19

