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Koop lokaal, bio en fair trade

BLAFFENDE HONDEN…

…bijten niet, maar het kan flink vervelend zijn. Vooral ‘s nachts kan een
luidruchtige hond voor overlast bij de
buren zorgen.
Het is de verantwoordelijkheid van elke
hondeneigenaar om ervoor te zorgen
dat zijn/haar dier geen hinder veroorzaakt. De regelgeving zegt immers dat
dieren geen abnormale hinder mogen
veroorzaken ‘door aanhoudend geblaf,
geschreeuw of gekrijs’.
Beter een goede buur, dan een verre
vriend. Zorg jij er mee voor dat je buren
geen hinder van je dieren ondervinden?

GEZOCHT: DE
DUURZAAMSTE MATCH
Zeggen de woorden lokaal, biologisch en fair trade je iets? Wel, zij vormen de
duurzaamste match van Laakdal. En hier zijn wij naar op zoek!
Sinds 2009 draagt onze gemeente de
titel “FairTradeGemeente”. Dat houdt
in dat we aandacht besteden aan eerlijke en duurzame handel. Horeca en
handelaars worden gestimuleerd om
fairtradeproducten en producten uit
lokale, duurzame handel aan te bieden.
Door de aankoop van fairtradeproducten
ondersteunen we de kleinschalige boer
in het Zuiden. De duurzame boer in het
Noorden steunen we met de keuze voor
lokale duurzame producten.

chemische (of synthetische) pesticiden of
genetisch gemodificeerde organismen.
Sommige biolabels bekommeren zich ook
om het welzijn van dieren.
Kies voor fair trade
Fair trade is een systeem dat producenten
en werknemers in Azië, Afrika en ZuidAmerika verbindt met consumenten en

Kies voor lokaal
Voor groenten en fruit staat ‘lokaal’
bijvoorbeeld gelijk aan seizoensgebonden
eten. Daarnaast betekent lokaal kopen
ook de lokale economie ondersteunen.

VRAAG JE SPEELSTRAAT AAN.

Tijdens de zomervakantie kan je je
straat omtoveren tot een echte speelstraat. Zo’n straat geeft je kinderen de
ruimte om buiten te spelen. Bovendien
leer je zo ook je buren beter kennen.
Dien je aanvraag in bij de jeugddienst
(tussen 4 januari en 31 maart 2021).
Jammer genoeg is niet elke straat geschikt als speelstraat.
Meer info: vrije.tijd@laakdal.be,
www.laakdal.be/speelstraat
Aanvragen: www.laakdal.be/speelstraat-aanvraagdossier

Kies voor bio
Een biolabel verbiedt elk gebruik van
kunstmatige (chemische) meststoffen,

VRAAG JE WAARDEBON AAN!

Als gevolg van de coronacrisis besliste de Vlaamse Regering een subsidie toe te kennen
aan alle lokale besturen met een dubbel doel. Via een lokaal waardebonnensysteem
kunnen enerzijds bepaalde kwetsbare doelgroepen en anderzijds lokale handelszaken
ondersteund worden.
Personen met een handicap (tussen 21 en 65 jaar) die een inkomensvervangende
tegemoetkoming ontvangen van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid én
personen die een inkomensgarantie voor ouderen of een gewaarborgd inkomen voor
ouderen ontvangen van de Federale Pensioendienst komen hiervoor in aanmerking.
Voldoe je aan deze voorwaarden? Dan kan je aanspraak maken op een waardebon
van 55 euro die je bij de Laakdalse handelaars kan besteden. Om de waardebon aan
te vragen, maak je een afspraak via socialedienst@laakdal.be of via 013 67 01 10 of ter
plaatse in het gemeentehuis. Breng je recentste betalingsbewijs van het inkomen dat
in aanmerking komt (bv. bankrekeninguittreksel) én je elektronische identiteitskaart
mee naar je afspraak.
Meer info: www.laakdal.be/nieuws of contacteer de sociale dienst:
tel. 013 67 01 10, socialedienst@laakdal.be
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Mailen naar: ontwikkelingssamenwerking@laakdal.be

Chris en Catharina, vrijwilligers wereldwinkel

AFVALKALENDER 2021

Vanaf maandag 7 december werden
de afvalkalenders van 2021 verdeeld.
Heb je er nog geen ontvangen? Of ben
je slechtziend en heb je graag een groter
formaat? Voor vragen kan je terecht bij
afvalbeheer@iok.be of 014 56 27 75.
Met de handige gratis app ‘Recycle!’
krijg je op je smartphone bericht van
elke ophaling aan huis. Recycle! weet
alles van afval. Wanneer zet ik mijn papiercontainer buiten? Waar blijf ik met
oude batterijen? De antwoorden zitten
in je broekzak, dankzij Recycle!

©Koen Broos

DOE MEE!
Maak jij de duurzaamste match van
Laakdal? Wel, haal tussen 1 en 31 januari
je kookkunsten boven en tover met
duurzame ingrediënten een fantastische
maaltijd op je bord. Maak zowel een
foto van de producten die je gebruikt
hebt als de maaltijd zelf en deel het
recept met ons.

OP PIDPA KAN JE REKENEN

Pidpa zorgt ervoor dat er dag en nacht
lekker drinkwater uit de kraan komt en
zorgt ook voor een vakkundige afvoer
van het regen- en afvalwater.
Natuurlijk kan je met al je watervragen
en –problemen ook bij Pidpa terecht via
de gratis klantenservicelijn (Tel. 0800 90
300), elke werkdag van 8 tot 17 uur en
voor dringende tussenkomsten 24 uur
op 24, 7 dagen op 7.
Sinds kort biedt Pidpa daarnaast ook
een online klantenloket aan, waar je een
groot deel van je klantzaken zelf kan beheren: bv. het doorgeven van je meterstand, het beheren van je afspraken, het
starten of stopzetten van je contract …
Je kan er ook problemen melden of
klachten formuleren. Pidpa beantwoordt je vragen:
• binnen 10 werkdagen in geval van
een ‘probleem’, bv. i.v.m. grachten;
• binnen 15 werkdagen in geval van
een klacht omtrent de ‘kwaliteit van
het drinkwater’;
• binnen 15 werkdagen in geval van
een probleem/ klacht omtrent de
‘riolering’;
• binnen 10 werkdagen voor alle
andere klachten.
Meer info: https://mijn.pidpa.be

NIEUWJAARZINGEN

Mag er gezongen worden met oudjaar?
Het was de afgelopen weken een van
de meest gestelde vragen. Helaas is
nieuwjaarzingen dit jaar niet mogelijk
omwille van corona.
Gouverneur Berx vaardigde een provinciaal besluit uit dat deur-aan-deurzingen verbiedt in heel de provincie
Antwerpen tot en met 15 januari 2021
(zowel nieuwjaarzingen als driekoningenzingen).
Onze feestdagen zien er dit jaar jammer
genoeg anders uit. Maar laten we er het
beste van maken. Onze vrijetijdsdiensten hebben heel wat coronaproof tips
om je tijdens de kerstvakantie te amuseren. Ze hebben ze verzameld op onze
Facebookpagina en website.
Hou samen met ons nog even vol.
#samentegencorona

IK KNAL ZONDER VUURWERK
2020

Vuurwerk is dit jaar volledig verboden.
Vuurwerk is niet alleen verboden,
het is ook levensgevaarlijk, brandgevaarlijk, super-ongezond en duur. Het
is ook belastend voor dieren en hulpdiensten. Daarom roept de brandweer
jaarlijks op om te knallen (=te feesten,
ook dat zal er anders uitzien dan anders dit
jaar) zónder vuurwerk. Gebruik de
hashtag #ikknalzondervuurwerk als je
feestelijke selfies post.
Meer info:
www.ikknalzondervuurwerk.be
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bedrijven over de hele wereld, om de
wereldhandel op een positieve manier
te veranderen. Fairtradeproducten zijn
producten die voldoen aan strenge sociale,
ecologische, economische en organisatorische standaarden.

‘LAAKDAL STOPT MET ROKEN’
UITGESTELD

Omdat gezondheid voor ons op de
eerste plaats staat, hebben wij na lang
beraad besloten om ‘Laakdal stopt met
roken’ uit te stellen. Het infomoment
zal dus niet doorgaan op 7 januari
zoals voordien al werd gecommuniceerd.
Begin ’22 hopen wij opnieuw een actie
op te starten. Maar voor de rokers die al
een goed voornemen hebben gemaakt
om in ’21 te stoppen, laat dit jullie niet
weerhouden om de sigaretten aan de
kant te leggen. Elke sigaret niet gerookt,
is immers gewonnen!

DATA RADEN 2021

Hierbij het overzicht van de geplande
gemeenteraden en raden voor maatschappelijk welzijn in 2021.
• 26 januari
• 23 februari
• 23 maart
• 27 april
• 25 mei
• 22 juni
• 28 september
• 26 oktober
• 23 november
• 21 december
De raad voor maatschappelijk welzijn
start om 19.30 u. en aansluitend volgt
de gemeenteraad. Of de raden online
of in de raadzaal plaatsvinden, hangt
af van corona. Dat kom je te weten via
onze Facebookpagina, de website of de
infoborden.

De Heuvels: geen nieuwe begravingen

NIEUW REGLEMENT
BEGRAAFPLAATSEN
In oktober keurde de gemeenteraad het reglement begraafplaatsen
goed. Kim Celen, beleidsmanager
departement Mens, geeft toelichtingen hierbij.
De gemeenteraad keurde het reglement begraafplaatsen goed. Waarom
hebben we zo’n reglement nodig?
“In het reglement staat welke de
Laakdalse begraafplaatsen zijn en wat
hierop kan en niet kan. Bovendien weet
je als inwoner dankzij het reglement
waar je rekening mee moet houden bij
een overlijden.”
Was er eerder ook al een reglement?
“Ja en dit is grotendeels hetzelfde gebleven. De wijzigingen die aangebracht
zijn, zorgen er in de eerste plaats voor
dat we weer helemaal in orde zijn met
alle wetgeving. Ook hebben we aangepast wat er onduidelijk was voor inwoners. Zo zijn er bv. twee verschillende

PRIJZEN GROEPSAANKOOP
RAMEN GEKEND

In een niet-geïsoleerde woning verdwijnt 15% van de warmte door ramen.
Door te investeren in hoogrendementsglas en energiezuinige ramen maak je je
woning comfortabeler én bespaar je op
je energiefactuur. Een win-win. Om je
een extra duwtje in de rug te geven, organiseert IOK in samenwerking met 28
Kempense gemeenten een groepsaankoop. Zowel geïnteresseerden met een
bestaande woning als nieuwbouw kunnen deelnemen aan de actie. Intussen
zijn de prijzen en aannemers bekend.
Meer info: www.iok.be/wonen-enenergie/groepsaankoop-ramen.
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soorten columbaria in gebruik. In het
nieuwe reglement zijn de afmetingen
van de nissen van beide columbaria
opgenomen en staat duidelijk vermeld
waar deze staan.”
Zijn er nog grote wijzigingen waar
de inwoners het best van op de
hoogte zijn?
“De grootste wijziging is de principiële
keuze dat er geen nieuwe begravingen
meer toegestaan worden op begraafplaats “De Heuvels” in Vorst-Meerlaar.

RAADPLEGING PSYCHOLOGE

Sinds kort bieden we een laagdrempelig
aanbod van psychologische ondersteuning aan. Via het Centrum voor
Geestelijke Gezondheidszorg Kempen
vzw is een psychologe wekelijks één
namiddag in het gemeentehuis aanwezig.
Zij ontvangt en begeleidt enkel mensen
die via de sociale dienst naar haar worden
doorverwezen en dit op afspraak.
Het is dus noodzakelijk bij de sociale
dienst een begeleidingsdossier te hebben
of vooraf contact te hebben met een van
de medewerkers voor een doorverwijzing.
Meer info: Sociale dienst,
tel. 013 67 01 10, socialedienst@
laakdal.be

Hebben jullie nog andere grote
plannen wat betreft de Laakdalse
begraafplaatsen?
“In de loop van 2021 start de herinrichting
van de begraafplaats in Eindhout. Ook
nu zijn we daar al mee bezig. Sommige
lezers hebben misschien al gezien dat er
een brief op het infobord hangt over de
oudste kindergraven. Het gaat dan om
kinderen overleden voor 1950. Het is
zeker niet de bedoeling om alle kinder
graven te ontruimen, wel weten we graag
welke graven wel en niet weg mogen. We
houden jullie zeker verder op de hoogte
van deze herinrichting.” ■

WIJZIGING TARIEVEN DIFTAR

De afvaltarieven in het werkingsgebied
van IOK worden vanaf 1 januari 2021
geharmoniseerd wat leidt tot gelijke
verwerkingskosten voor alle gemeentes.
De vaste kosten blijven een gemeentelijke autonomie.

WIJZIGINGEN
ENERGIEPREMIES

Van plan om het energieverbruik van je
woning aan te pakken? Vanaf 1 januari
2021 wijzigen er een aantal energiepremies van netbeheerder Fluvius. Zo is
er een premie voor het plaatsen van
zonnepanelen en verdubbelt de premie
voor buitenmuurisolatie en beglazing.
Wie asbest verwijdert én dak- of muur
isolatie plaatst, ontvangt een hogere
premie. De premie voor het zelf plaatsen van dak- of zoldervloerisolatie
wordt afgeschaft. Wie de isolatie laat
plaatsen door een aannemer komt wel
nog in aanmerking voor een premie.
Meer info: www.fluvius.be/nl/thema/
premies/2021.

KOPZORGEN VERDIENEN ZORG

Wist jij dat amper 5% van 75 plussers met een depressie psychologische hulp krijgen? Op latere
leeftijd nemen ingrijpende kantelmomenten en verlieservaringen vaak toe.
Denk aan het zwarte gat na de pensionering, verlies van dierbaren, geconfronteerd worden met je eigen lichamelijke of
cognitieve achteruitgang, eenzaamheid
of levensmoeheid. Maar het kan ook om
praktische zaken gaan, zoals niet langer
kunnen autorijden of fietsen, het huishouden niet meer alleen kunnen beredderen of moeite hebben om gesprekken
te volgen.
De blog Kopzorgen Verdienen Zorg
toont waarmee ouderen worstelen, welke impact dat heeft, en hoe belangrijk

In Laakdal werd een simulatie gedaan
van het gemiddelde aan afval voor een
gezin zodat we tot een tariefvoorstel
komen waarbij de inwoner in principe
niet meer gaat moeten betalen. De
regionaal gevraagde harmonisering
voor het kg-tarief wordt in Laakdal
gecompenseerd door het vast tarief
te verlagen. Dit past ook binnen de filosofie van ‘de vervuiler betaalt’. Hoe meer
afval je produceert, hoe meer je betaalt.
Hoe beter je sorteert en hoe meer afval
je vermijdt, hoe minder je betaalt.
Om ervoor te zorgen dat meer GFT
selectief wordt ingezameld (en niet
meer bij het restafval verdwijnt), wordt
de vaste maandelijkse kost voor het
gebruik van een GFT-container gehalveerd.
Vanaf 1 januari 2021 zullen dus de volgende afvaltarieven gelden voor de
Laakdaller:
• grijze restafvalcontainer: 2,5€/
maand en 0,24€/kg
• groene GFT-container 0,5€/maand
en 0,10€/kg.
Papier, glas en textiel worden nog
steeds gratis huis aan huis opgehaald.

het is om erover te kunnen praten en ondersteuning op maat te krijgen: https://
kopzorgen.be/blog/.
We vragen iedereen tijdens deze bijzondere eindejaarsperiode meer dan ooit stil
te staan bij de ouderen om je heen. Zet je
radar op scherp en kijk wie van je oudere kennissen, vrienden, familieleden of
buren nood hebben aan een babbel, een
raambezoek, een telefoontje, een wandeling, een kaartje in de bus of een virtuele
knuffel. Want zij hebben je nodig!

Daarnaast wordt vanaf 1 maart 2021 de
PMD-zak (0,25€) vervangen door een
P+MD-zak die minder kost (0,15€/zak)
en waar meer in mag. In de P+MD-zak
kan je ook restplastiek verzamelen.
Momenteel kan je je restplastiek nog in
de groene zak verzamelen. Die wordt
dus afgeschaft. Meer informatie over
de sorteerregels volgt in het voorjaar.
Nieuw is ook dat je vanaf 1 januari
naar het IOK-recyclagepark het ganse
jaar gratis snoei- en takkenhout kan
brengen.
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De begraafplaats is niet gesloten, dus
nabestaanden die al een concessie hadden aangevraagd op De Heuvels moeten
niet bang zijn. Zij kunnen nog steeds
bijbegraven worden bij hun overleden
dierbare.
Ook is er beslist dat kinderen tot 12 jaar
een laatste rustplaats op het kinderkerkhof kunnen vinden. Tot nu toe was dat
tot 7 jaar.
We kunnen nu niet alle wijzigingen
opnemen. Maar uiteraard mogen
inwoners die hierover vragen hebben
altijd contact opnemen met onze dienst
burgerzaken. Wij helpen jullie graag
verder zodat alles duidelijk is.”

AANGEPASTE PRIJZEN
IDENTITEITSKAARTEN

CADEAUBON

Elke Laakdallenaar krijgt een Laakdal
Schenkt bon van 10 euro. Die bon kan je
in de loop van de komende twee jaren
besteden bij meer dan 80 deelnemende
Laakdalse handels- en horecazaken
www.laakdal.be/nieuws.
Hiermee willen we jullie bedanken voor
jullie inspanningen in deze uitzonderlijke coronatijden en tegelijkertijd onze
Laakdalse handels- en horecazaken
steunen.
Maar vind je dat er andere mensen meer
nood hebben aan een extra steuntje in
de rug? Dan kan je je cadeaubon ook
wegschenken aan Laakdallenaars die
het financieel moeilijk hebben. Hoe je
dat kan doen, staat in de brief die je
samen met de bon ontving of lees je op
www.laakdal.be/nieuws.
Wist je dat je ook Laakdal Schenkt bonnen kan kopen bij het onthaal in het
gemeentehuis? Een leuk nieuwjaarscadeau voor je dierbaren!

Op 1 januari verandert de prijs van een
elektronische identiteitskaart (eID),
vreemdelingenkaart (eVK) en kids-ID.
Daarom zetten we alles nog eens op een
rijtje.
Normale procedure:
• Maak een afspraak voor aanvraag of
hernieuwing van een eID, eVK of
kids-ID en breng mee wat gevraagd
wordt (huidige eID, pasfoto, kind,
attesten …).
• De aanmaak en levering duurt
maximum drie weken.
• Na ontvangst van de omslag met
pin- en pukcodes, maak je opnieuw
een afspraak om je ID op te halen.
Dit moet je zelf doen en kan niet via
volmacht.
• Prijs wordt €18 voor een e-ID of
eVK (€20 voor een eVK bio) en €8
voor een kids-ID.
Spoedprocedure:
Leveringstijd in Laakdal:
• Aanvraag voor 15.00 u.: volgende
werkdag beschikbaar
• Aanvraag na 15.00 u.: twee werkdagen
Prijs:
• eID, eVK of eVK bio: €102
• kids-ID: €92
Je kan je identiteitskaart ook afhalen in
Brussel (enkel Belgische eID en kids-ID).
Dat kost €131.

Bedankt mantelzorgers voor jullie inzet
in dit bijzondere 2020. Meer dan ooit
rekenden heel wat hulpbehoevenden
op jullie. Wil je meer info over mantelzorg? Of over de mantelzorgpremie van
onze gemeente?

Meer info: www.laakdal.be/identiteit-reisdocumenten

www.mantelzorgers.be en
www.laakdal.be/mantelzorgpremie

BEDANKT MANTELZORGERS!

VIND JE HULP ALS SENIOR

Mantelzorger,
bedankt voor

je positivisme

Je Je kracht om
zorg door te gaan

Je
Je
begrip medeleven fi

De
ko
kof pjes
fie

Is het voor jou als senior onduidelijk waar
je precies recht op hebt? Dan biedt onze
Recht-op-gids wellicht soelaas. In deze
gids sommen we de zaken waar je recht
op zou kunnen hebben op: bv. informatie
over premies, diensten waar je gebruik
van kan maken en meer. Bij elk item staan
ook contactgegevens voor meer info.
Wil je de Recht-op-gids ontvangen?
Mail naar thuiszorg@laakdal.be of
bel 013 67 01 10 of download de
gids hier: www.laakdal.be/recht-opgids-2019.
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BASISHEMELWATERPLAN

Lange periodes van droogte, gevolgd
door te veel regen op te korte tijd met
wateroverlast tot gevolg: het wordt
stilaan het typische weerbeeld in België.
Samen met Pidpa en andere lokale actoren werkten we een basishemelwaterplan uit.
Wat is een basishemelwaterplan?
Met een hemelwaterplan wordt een
studie gemaakt van de lokale situatie
met o.a. de kritische punten waar je
wateroverlast kan verwachten. Dit
resulteert in een plan van aanpak
met concrete actiepunten om naar de
toekomst toe deze wateroverlast te vermijden en tezelfdertijd dit overschot
aan water op een duurzame manier in
te zetten, bijvoorbeeld door opslag, het
vertraagd afvoeren of infiltratie.
Waarom stellen we een hemelwaterplan op?
Door de klimaatverandering worden
we geconfronteerd met een gewijzigd
neerslagpatroon. In Vlaanderen zorgt
dit voor meer regen in de winter en
minder in de zomer. Bovendien zal ook
de intensiteit van de buien toenemen
waardoor buien met korte en intense
neerslag zullen afgewisseld worden
door langere, drogere periodes. Om
hiermee om te gaan, is het belangrijk
om ruimte te geven aan water.
Het hemelwaterplan, een langetermijn-visie, zal gefaseerd worden uitgevoerd. Het plan vormt een leidraad
voor ons toekomstig waterbeleid bij
het ontwerpen van wegenis, riolerings
werken en onthardingsp rojecten.
Daarnaast geeft het een belangrijke
insteek voor andere beleidsdomeinen
zoals ruimtelijke ordening.
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Warme initiatieven
in het licht gezet!

Het is ons nogal een jaar geweest… Corona zette alles
op zijn kop: Bij je thuis, je vereniging, je sportclub, op
school, op je werk … Velen van jullie gingen er creatief
en positief mee om. Jullie organiseerden warme
solidariteitsacties en initiatieven of zetten jullie in voor
kwetsbare dorpsgenoten.
Graag zetten we hier enkele van die acties en
Laakdallenaars in het licht. Want in deze duistere dagen
kunnen we zeker wel wat lichtpuntjes gebruiken!
Ondanks de lockdown en al haar maatregelen is er dus
nog steeds plaats voor – en misschien meer dan ooit
nood aan - liefdadigheid en solidariteit.
Al die grote en kleine acties zorgen voor licht in Laakdal.
Goed bezig! Hou vol en blijf voor mekaar zorgen!
Jullie zijn fantastisch!

Jullie#samentegencorona
zijn fantastisch!

Vrijwilligen in het triagecentrum:
“Zinvol maar heel intens!”
Ann Dillien uit Eindhout ruilde begin oktober
haar vakantie in voor vrijwilligerswerk in het
triagecentrum in Geel. Het werd een toch wel
pittige maar absoluut zinvolle ervaring.
Hoe ben je op het idee gekomen om je als
vrijwilliger op te geven?
“Op de Facebook-pagina van de gemeente
las ik de oproep voor vrijwilligers voor het triagecentrum in Geel. Omdat ik begin oktober
3 weken vakantie had en toch niet naar het
buitenland kon, vond ik het een goed idee om
mij in te schrijven. Uiteindelijk bleek de werkplanning voor die weken al opgemaakt en ben
ik maar twee keer kunnen invallen voor zieke
medewerkers.”
Wat was je taak?
“Mijn taak was louter administratief. Ik
moest de stalen die de verpleegsters namen,
koppelen aan de patiëntendossiers die de
huisartsen hadden doorgegeven.”
Hoe heb je dit ervaren?
“Het was heel intens. De shift duurde 5 uur.

#samentegencorona

 www.laakdal.be/corona |  gemeentelaakdal
T 013 67 01 10 I corona@laakdal.be

Bovendien was er constant een stroom van
mensen waardoor er ook geen tijd was om
even te pauzeren. Begin oktober werden
ook de mensen zonder symptomen getest
die contact hadden met besmette mensen.
Velen hadden dus geen symptomen maar ik
heb toch ook enkele patiënten gezien die er
niet zo goed uitzagen.”
Is je idee over corona en al de maatregelen
veranderd door het vrijwilligerswerk?
“Nee, dat niet echt omdat ik er voordien ook
al heel bewust mee bezig was en de richtlijnen nauwgezet opvolgde.”
Is het voor herhaling vatbaar?
“Jazeker, ik sta nog op de vrijwilligerslijst
dus ik krijg de mails nog binnen. Maar ik ben
nu terug fulltime aan het werk en dan is het
jammer genoeg niet te combineren.”
Wil jij ook als vrijwilliger helpen in het
triagecentrum? Stuur een mail met je
contactgegevens naar corona@laakdal.be.
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Een schat in een schoenendoos
Over heel de wereld zijn er kinderen die
geen cadeautje krijgen met de feest
dagen. We sturen gevulde schoenen
dozen (schoolgerief, toiletartikelen,
speelgoed, knuffels ....) naar deze kinderen. Dit jaar versierden en vulden
ook heel wat Laakdallers zulke
schoenendozen. Mensen die het zinvol
vinden hun overvloed te delen en op
die manier hun kinderen leren om een
gedeelte van hun speelgoed weg te
geven. Ook de school “de Schans” deed
dit jaar mee aan deze actie. Lees meer
op www.schoenendoosactie.nl of volg
de blog https://schoendoosactiebelgie.
blogspot.com.
instagram: verwerkingscentrum_duffel,
facebook: verwerkingscentrum Duffel
Zo kan je de volledige reis van een schat
in een schoenendoos meemaken.
Wil je dit jaar nog een bijdrage leveren?
Contacteer ons: karin.gebruers@hotmail.com of tel. 0471 99 02 31.

‘Cadeaus voor iedereen’
zamelt speelgoed in
Voor vele gezinnen is de maand
december een financieel moeilijke
periode. Niet iedereen heeft de middelen om hun kinderen een cadeau
te schenken. Dat vinden Annelies
Vandepaer (46) en Derre Evers (18)
maar niets. Ze startten ‘Cadeaus
voor iedereen’ op, een actie voor De
Warmste Week waarmee ze speelgoed
inzamelen voor kansarme gezinnen.
Ze kwamen op het idee toen ze beelden zagen van lange rijen ouders en
grootouders die vlak voor de tweede
lockdown nog kerstinkopen gingen
doen. Toen de winkels allemaal dicht
gingen, was online winkelen de oplossing, maar dat geldt niet voor iedereen.
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“Niet iedereen heeft de middelen, de
financiële middelen of zelfs materieel,
zoals een computer”, aldus Annelies.
Een bijkomend probleem is dat ook
de kringloopwinkels sloten. Er waren
geen tweedehandsbeurzen meer, geen
rommelmarkten en dus geen mogelijkheden om de kosten van de feestdagen
te drukken.
“We zijn erg impulsief gestart. We hebben eerst het initiatief op poten gezet en
gingen dan pas kijken naar hoe we het
zouden aanpakken”, aldus Annelies.
“Voor de verdeling van het speelgoed
werkten we samen met Huis van het
Kind in Westerlo, waar het in de ruilwinkel werd geplaatst en gezinnen op

afspraak speelgoed gratis kwamen uitkiezen. Ook welzijnsschakel Hou-vast
van Laakdal Meerhout kwam speelgoed
uitkiezen voor gezinnen die zij ondersteunen en er ging ook speelgoed naar
de leefgroepen van MPI Oosterlo vzw.”
De huidige situatie schrikte niet af, volgens Annelies lijken de mensen zelfs
veel vrijgeviger. “Het viel ons ook op
hoe goed iedereen de maatregelen respecteerde”, aldus Annelies.
Met dank aan Yoni Delplanque/21bis.be
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Seda verkocht
zelfgemaakte kaartjes
Seda Meserjan (22 jaar) verkocht zelfgemaakte wenskaartjes
en bladwijzers voor een goed doel. “Ze hebben allemaal een
Armeense ‘touch’, een referentie naar mijn roots. De oorlog
in de regio Nagorno-Karabach raakte me enorm. Ik wilde iets
betekenen voor de oorlogsslachtoffers, en besloot om een deel
van de opbrengst te schenken aan Himnadram, een Armeense
fundraising”, licht Seda toe.
Seda verkoopt nog steeds via haar minibedrijfje deze creatieve
kaartjes, maar het inzamelen is momenteel wel afgelopen. Ze
had een doel voor ogen en heeft zo een erg mooi bedrag van
500 euro geschonken!

“Ik wilde iets betekenen voor de
oorlogsslachtoffers, en besloot om een deel van
de opbrengst te schenken aan Himnadram,
een Armeense fundraising.”

Ik steun mijn goede doel
Wij ondersteunen het initiatief ‘Ik steun mijn goede doel’ ook in
onze gemeente. Dit initiatief is opgestart door goede doelen en
verenigingen in Vlaanderen omdat het in deze tijd erg nodig is.
30 tot 80% minder inkomsten snijdt diep in ons sociaal
weefsel en vele goede doelen en verenigingen zullen hun
werking moeten afbouwen of zelfs volledig stopzetten.
Dit is niet wat we willen!

Dus, wat kan jij doen om te helpen?
Organiseer een coronaproof inzamelactie, neem deel aan een
actie of doneer en red mee onze goede doelen! Dat kan je
samen doen met je vrienden, familie, collega’s en/of buren.
Organiseer het wel coronaproof. Verzin eventueel iets
wat online kan gebeuren. De laatste richtlijnen waarmee
je rekening mee moet houden, vind je terug op
www.info-coronavirus.be. Twijfel je? Aarzel niet contact met
ons op te nemen: corona@laakdal.be.
Wil je helpen maar zie je het niet zitten om in je eentje een
solidariteitsactie te organiseren? Op de website kan je ook acties
terugvinden van anderen en hen helpen.
Surf snel naar www.iksteunmijngoededoel.be en zoek de
goede doelen die je nauw aan het hart liggen!
Samen in actie!
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Laakdal belt
haar oudere
inwoners op
Tijdens onze belactie naar 80-plussers
kwam naar voren dat er veel mensen,
die geïsoleerd waren omwille van de
coronacrisis, geholpen werden door
familie, vrienden en buren. Laakdal
schakelt ook deze keer haar medewerkers in om alle mensen tussen 75 en 80
jaar op te bellen. We luisteren hoe het
met hen gaat en schakelen vrijwilligers in om te helpen waar het nodig is.
Opnieuw is het bewezen dat er heel wat
solidariteit in Laakdal heerst!

Extra ondersteuning in 2021 voor
het Laakdalse verengingsleven
Via het Vlaamse noodfonds.
Het Vlaamse en lokale verenigingsleven leed het voorbije jaar zwaar onder de coronacrisis. Ook in 2021 zal
COVID-19 nog stevig doorwegen. Daarom
kende de Vlaamse Regering elke Vlaamse
gemeente een subsidiebedrag toe, op
basis van het aantal inwoners, voor
het ondersteunen van de lokale socioculturele-, sport- en jeugdverenigingen.
Onze gemeente heeft zo € 165.914 uit het
noodfonds via het gemeentefonds ontvangen. Gemeenten kunnen zelf beslissen hoe
ze deze middelen verdelen.

Wij hebben in dat kader vier ondersteuningsmaatregelen in een tijdelijk reglement
uitgewerkt:
1.

Laakdalse verenigingen kunnen een extra subsidiebedrag verkrijgen op basis van de
subsidiereglementen sport, jeugd en cultuur. Het bedrag wordt berekend op basis
van de jaarlijkse gekende subsidieverdeling. Hiervoor moeten zij voor 31/03/2021
enkel een vereenvoudigde aanvraag indienen.

2.

Erkende jeugdbewegingen krijgen elk een extra ondersteuning van € 500 voor het
organiseren van kampinitiatieven in 2021.

3.

Een extra bedrag van € 10.000 wordt gereserveerd om de uitleenmaterialen voor
het verenigingsleven aan te vullen en te verbeteren.

4.

Zowel erkende als niet erkende verenigingen kunnen een max. steun bekomen van
€ 250 indien zij in 2021 activiteiten organiseren die open staan voor alle inwoners.

Het volledige reglement en de specifieke voorwaarden per ondersteuningsmaatregel
vind je op www.laakdal.be.
Neem contact op met de vrijetijdsdiensten voor al je vragen hieromtrent:
vrije.tijd@laakdal.be, tel. 013 67 01 10.
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uitneembare
vrijetijdsgids

laakdal
breekt uit
CORONA-ALERT!
Alle activiteiten zijn voorlopig onder voorbehoud. Als gevolg 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.
#samentegencorona

HUISKAMERFESTIVAL GLUREN
BIJ DE BUREN

strikt volgens de op dat moment geldende
coronamaatregelen. De inschrijvingen
voor het publiek verlopen via de organiserende cultuurdiensten. De toegang is
gratis. Wel geldt de afspraak dat de artiest
na het optreden mag rondgaan bij de toeschouwers voor een vrije bijdrage in de
‘klak’. Natuurlijk mag je zelf ook vrienden
en kennissen uitnodigen.

We durven bijna niet… maar tóch kijken
we hoopvol uit naar het voorjaar van
2021. Want van 7 tot en met 16 mei willen
we weer Gluren bij de Buren.
Gluren bij de Buren is een initiatief van
de gemeenten Arendonk, Balen, Dessel,
Geel, Laakdal, Lommel, Mol en Retie. Het
concept is eenvoudig: lokale podiumkunstenaars uit verschillende disciplines steken
hun gemeentegrenzen over om op te treden
in een onbekende huiskamer of tuin.

PODIUMTALENT GEZOCHT

Ben jij bedreven in muziek, woord, dans,
theater, comedy? Dan ben jij het podiumtalent dat Gluren bij de Buren zoekt!
De artiesten zorgen voor de performance, de gemeenten gaan op zoek naar een
fijn gastgezin. Na het optreden kan je
rondgaan met de ‘klak’. Optredens gaan
bij voorkeur door in openlucht en strikt
volgens de op dat moment geldende coronamaatregelen.  
Zin om uit je kot te komen en mee te
doen? Dat kan! Een solo-artiest of minstens één groepslid moet in één van de
deelnemende gemeenten wonen. Bij inschrijving bezorg je een leuke, creatieve
promotekst waarin je je aanbod duidelijk
en concreet omschrijft. Stuur ook een foto
mee (horizontaal formaat + hoge resolutie). Inschrijven kan tot en met 31 januari.

Begin maart ontvangen de artiesten meer
info over hun huiskamer.
Inschrijven als podiumtalent? Tot en met
31 januari via www.laakdal.be/huiskamerfestival2021.

HUISKAMERS GEZOCHT

Hou je van muziek, woord, dans, theater, comedy … ? Altijd al eens oog in oog
willen staan met de artiest? Zet dan je
deuren wagenwijd open voor Gluren bij
de Buren.
Zin om mee te doen? Schrijf je snel in!
Je kiest zelf twee acts die jouw voorkeur
wegdragen. Daarna gaan wij aan de slag
met puzzelen en brengen we jou in contact met de gekozen artiest.
Jij zorgt voor een prettig onthaal van de
performer en de ontvangst van de toeschouwers. Je kiest zelf hoeveel toeschouwers je wenst te ontvangen. Optredens
gaan bij voorkeur door in openlucht en

Heb je een grote tuin? Neem dan zeker
contact op want ook grotere groepen podiumkunstenaars zoeken een fijne plek
om op te treden. Wie weet vult jouw tuin
zich met de klanken van een echte bigband!
Inschrijven? Van 8 t.e.m. 28 februari via
www.laakdal.be/huiskamerfestival2021.
Info? Cultuurdienst Laakdal, vrije.tijd@
laakdal.be, 013 67 01 10
Facebook Gluren bij de Buren huis
kamerfestival

Laakdal breekt uit

- FORTUN laakdal

- FORTUN laakdal

- FORTUN laakdal

Samenwerken
aan een
- FORTUN laakdal
nieuw
kloppend dorpshart in ’t Fortun!
laakdal

Er blaast een frisse wind doorheen ’t Fortun in de Smissestraat in Vorst-Centrum.
De laatste weken werd er hard gewerkt aan een make-over. Het café en de
grote zaal werden opgeknapt, geschilderd en heringericht. Onder impuls van
het vrouwennetwerk Ferm, het lokaal bestuur van Laakdal en het dorpscomité
gaan we terug naar de kern van ‘t Fortun. Een thuis en ontmoetingsplek voor en
door de inwoners en verenigingen van Vorst-Centrum.

-FORTUN-

VEEL MOGELIJKHEDEN IN
DIT NIEUW VERHAAL
Tijs Van Langenhove, projectcoördinator voor Ferm is blij dat ‘t Fortun
eindelijk kan starten.
Wat mogen mensen verwachten van het vernieuwde Fortun?
“We kijken met de verschillende verenigingen en diensten vooral met veel
goesting vooruit. Nu de grote zaal en het cafégedeelte helemaal opgeknapt
zijn, verwachten we de verenigingen in ‘t Fortun vanaf het terug mogelijk is.
Verbinding en nabijheid wordt enorm gemist en hier bieden wij een mooi kader
voor. Verenigingen kunnen de locaties gebruiken of huren voor hun activiteiten.”
Is het alleen voor de verenigingen?
“‘t Fortun is voor iedereen! Mensen moeten kunnen langskomen voor een koffie
of om iets op te halen uit ons winkelpunt uit de korte keten. We hebben heel veel
plannen om activiteiten zoals yoga, linedance en een buurtrestaurant op te starten.
We willen ook inzetten op het feestgebeuren van elke inwoner van Laakdal.”
Vanaf wanneer starten we op?
“We hebben de intentie om alvast gedeeltelijk op te starten vanaf 20 januari,
ondermeer met de wereldwinkel en het mamadepot. Nadien starten we geleidelijk aan met bijkomende diensten en activiteiten. Hou vooral onze website
goed in het oog! (www.fortunlaakdal.be)” ■

Mensen
samenbrengen
‘t Fortun wil opnieuw het kloppend hart
van het dorp worden. Dit kan op 3 manieren. Enerzijds werken we aan een mix van
diensten, voorzieningen en activiteiten.
Daarnaast kunnen de verenigingen hun
activiteiten organiseren in ‘t Fortun, zoals eetfeesten, vergaderingen en cafémomenten. Tenslotte willen we erg graag
de inwoners van Vorst-Centrum laten
deelnemen aan allerhande activiteiten.
We bedachten interessante formules om
gebruik te laten maken van ‘t Fortun voor
verjaardagsfeestjes, babyborrels, koffietafels en recepties .…

Laakdal breekt uit

We stellen alvast onze vaste diensten even voor:

Vrijwilliger wereldwinkel

Gloednieuw fairtrade winkelpunt.
De OXFAM-wereldwinkel opent met
heel veel enthousiasme en een frisse look.
Naast het traditionele fairtrade gamma
verkopen ze hedendaagse producten met
oog voor ecologische duurzaamheid.
Elke week geopend op woensdag en
zaterdag tussen 12 u. en 17 u. (vanaf
20 januari)

Van het veld recht op je bord.

Afhaalpunt
korte keten
We werken aan een afhaalpunt met
superverse en lokale producten. Hier
kan je binnenkort wekelijks je bestelde
producten komen afhalen. Hiermee steun
je de landbouwers uit de buurt dankzij de
eerlijke prijs en de regelmatige aankoop.

Koffiebar het kleine geluk
Dagcentrum EEPOS opent een koffiebar. Je kan er terecht voor een lekkere tas koffie,
soep of een pannenkoek. De deelnemers van EEPOS zorgen voor de bediening met
een brede glimlach en een knipoog. We starten met de koffiebar zodra de coronamaatregelen het toelaten.

Mamadepot

Tweedehands is hip!
Vind je duurzamer leven en een beter
milieu belangrijk? Dan kan je tegen een
klein prijsje tweedehands kopen in dit
mamadepot. Je kan er spullen binnen
brengen voor kinderen van 0 j tot 18 j.:
kleding, kinderwagen, knutsel- en spelmateriaal … Alles wat mooi en netjes is,
is welkom. Daarnaast is het Mamadepot
ook een ontmoetingsplek waarbij je bij
een drankje kan bijbabbelen of deelnemen
aan een workshop.
Engageer je voor de DROMEN van
MORGEN!
Wij zoeken vrijwilligers en verenigingen
die mee willen werken aan ons project.
Voor de verschillende stuurgroepen
(zoals het mamadepot en afhaalpunt
korte keten) zoeken we nog enthousiaste vrijwilligers die graag de handen
uit de mouwen steken.
Loop je zelf met een idee rond duurzaamheid, korte keten, deeleconomie? We bekijken graag of we kunnen
samenwerken. Geef ons een seintje via
fortun@samenferm.be.

Voor meer informatie:
Volg onze website
www.fortunlaakdal.be
Koffie als sociaal bindmiddel.

Dit project wordt gefinancierd met de steun van ELFPO ( het Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling) en met de logistieke steun van het gemeentebestuur van Laakdal.

Laakdal breekt uit
GEEN SENIORENFEEST IN
JANUARI
Jammer genoeg kan het Seniorenfeest in
januari niet doorgaan omwille van corona. Maar van uitstel komt zeker geen
afstel. Schenk een goed koffietje of glaasje
wijn in en bel elkaar op om toch die gezellige babbel te hebben. Of stippel een
wandelroute uit en ga op stap. Maar houd
steeds rekening met de huidige coronamaatregelen: Beperk je contacten, handen
wassen, afstand houden en mondmasker
opzetten!
Alle coronarichtlijnen vind je op www.
info-coronavirus.be. Vragen over wat
wel en niet mag? corona@laakdal.be of
013 67 01 10. ■

RUSTIG STUDEREN

De blokperiode staat weer voor de deur.
Is het in deze coronatijd niet makkelijk
voor je om thuis te studeren? Heb je geen
rustige plaats ter beschikking? Te veel afleiding van andere gezinsleden?

OVERZICHT SPORTKAMPEN 2021
TENTOONSTELLING VOOR
KLEUTERS: LATER WORD IK …

Van 4 januari t.e.m. 20 februari staan
de beroepenboeken van Liesbet Slegers
centraal bij ons. Liesbet maakt kinderboeken voor baby’s, peuters & kleuters.
Haar eenvoudige verhalen en felgekleurde tekeningen spreken kinderen erg aan.
Karel en Kaatje zijn de bekendste figuren.
Hun verhalen zijn intussen wereldwijd
bekend.
Kom zeker een kijkje nemen op deze
rondreizende, Kempense tentoonstelling.
Wanneer? Tijdens de openingsuren van
de bibliotheek.
Waar? De bovenverdieping van de
bibliotheek.
Wie? Kids ca. 2 – 5 jaar & hun (groot)ouders,
leerkrachten kleuteronderwijs, e.d.
Deelnemen? Gratis vrij te bezoeken.
Meer info? 013 67 01 20 of bibliotheek@
laakdal.be ■

In 2020 zijn sommige sportkampen helaas
niet kunnen doorgaan waardoor we ons
niet volledig hebben kunnen uitleven.
Maar we hopen dit dubbel en dik in te
halen in 2021! Noteer alvast de data van
de sportkampen tot en met de zomer en
schrijf zeker in! Informatie over de sportkampen in de herfstvakantie (3-5/11/2021)
volgt later.
KLEUTERKRIEBELS
• Krokusvakantie van 15/02/2021
t.e.m. 17/02/2021 – inschrijven v.a.
maandag 18/01/2021
• Paasvakantie van 12/04/2021
t.e.m. 15/04/2021 – inschrijven v.a.
maandag 8/03/2021
• Zomervakantie van 5/07/2021
t.e.m. 9/07/2021 en 12/7/2021
t.e.m. 16/07/2021 – inschrijven v.a.
maandag 7/06/2021

Wel, wij hebben een oplossing voor
je! Van maandag 4 januari tot en met
vrijdag 29 januari (op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) kan je
studeren in ‘t Fortun (Smissestraat 3) in
Vorst-Centrum.
Aangezien het coronavirus nog stevig
in het land is, moeten ook wij wel onze
voorzorgsmaatregelen nemen. Ontsmet je
handen, zet een mondmasker op en reserveer je plaatsje (want het aantal plaatsen
per dag is beperkt).
Wij wensen alle studenten veel succes toe
met de blok en de examens!
Meer info over de exacte uren en hoe je
kan inschrijven vind je op www.laakdal.
be en onze Facebookpagina. ■

LAGER ONDERWIJS
• Krokusvakantie van 15/02/2021
t.e.m. 17/02/2021 – inschrijvingen
v.a. maandag 18/01/2021
• Paasvakantie van 6/04/2021
t.e.m. 9/04/2021 (Circuskamp)
en 12/04/2021 t.e.m. 15/04/2021
(Avontuurlijk Vloed of Crea sportief)
– inschrijven v.a. maandag 8/03/2021
• Zomervakantie van 5/07/2021
t.e.m. 9/07/2021 en 12/7/2021
t.e.m. 16/07/2021 – inschrijven v.a.
maandag 7/06/2021
TIENERUITSTAPPEN
in samenwerking met Regio Zuiderkempen
• Avonturendag op 13/04/2021 –
inschrijven v.a. maandag 1/02/2021
• Motorinstap in augustus 2021
G-SPORTKAMPEN
(in Geel in samenwerking met Regio
Zuiderkempen) in juli 2021

De wijkwerking vormt de hoeksteen van onze politiezorg.
Binnen deze wijkwerking speelt de wijkagent de hoofdrol.
Ze zorgen voor een veilige schoolomgeving, je ziet hen op
evenementen, ze bemiddelen bij burengeschillen, houden
algemeen toezicht in de wijk, behandelen sluikstorten …
De wijkagent is het vertrouwde gezicht en het aanspreekpunt voor alle wijkinwoners. Om inwoners nog sneller en
beter te informeren heeft elke wijkagent voortaan een
eigen Facebook-groep of een ‘digitale wijk’. Zo zijn de
wijkagenten nog gemakkelijker bereikbaar voor inwoners.
De wijkagent zie je vaak in de wijk met de fiets. Zo is hij of zij
voor de buurtbewoners gemakkelijk aanspreekbaar en kan hij
of zij de problemen op het vlak van veiligheid en leefbaarheid
op de voet volgen. Meer en meer verschuift de maatschappij echter van het marktplein naar het digitale marktplein en
de sociale media spelen hierin de belangrijkste rol. Om goed
geïnformeerd te blijven, kan de politiezone niet achterblijven
en moeten deze kanalen benut worden. Sinds kort beschikken
alle wijkagenten uit Geel, Laakdal en Meerhout over een eigen
Facebook-groep.
Digitaal marktplein op Facebook
Via een besloten (privé-)groep kan de wijkagent aan inwoners
informatie doorgeven of opvragen. Interactie is mogelijk met
de ganse groep, maar ook met individuele groepsleden. De
berichten van de wijkagent gaan van algemene veiligheids
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‘De digitale wijk’ brengt
wijkagent en inwoners dichter bij elkaar

informatie (bv. toelichting lokale coronamaatregelen, inbraakpreventieve tips …), het melden van verkeershinder of aangepaste situaties, een vraag tot opsporing, een overzicht van
teruggevonden voorwerpen tot een blik achter de schermen.
Ook groepsleden kunnen op hun beurt vragen of berichten in
de wijkgroep plaatsen.
“Dankzij een oproep in mijn wijkgroep heb ik toch al meerdere
keren een verloren gelopen kat of hond teruggevonden.” zegt
inspecteur Kris Celen, wijkagent in Vorst-Centrum. Hij begon
in 2018 in Laakdal als één van de eerste wijkagenten met een
Facebook-groep. “Ook het aankondigen van activiteiten of
evenementen, bv. het fietsexamen voor de zesdejaars van de
lagere scholen, gebeurt via de groep zodat we met één klik een
groter aantal inwoners kunnen bereiken.” Inspecteur Caroline
Mensch was de trendsetter in Laakdal en is al sinds 2017

actief op Facebook. “We blijven in eerste instantie zichtbaar
en aanspreekbaar in de straten, maar voor vele inwoners kan
Facebook ook een eenvoudiger stapje zijn om de wijkagent te
bereiken en daar willen we dan ook op inspelen.”
Hoe lid worden van de besloten wijkgroep?
Via de website van de politiezone kun je heel eenvoudig
opzoeken tot welke wijk jouw straat behoort (www.pzglm.be/
nl/wijkagent-zoeken). Je krijgt de contactgegevens van jouw
wijkagent(e) en de naam van de besloten Facebook-groep. Klik
hierop of zoek de groep op Facebook. Via het eerste bericht
op het profiel van de wijkagent(e) kan je doorklikken naar de
wijkgroep en daar via de knop ‘lid worden’ een verzoek indienen.
Enkel groepsleden kunnen berichten lezen en reageren.

JOBSTUDENTEN & MONITOREN
Op zoek naar een leuke job tijdens de schoolvakanties?
Ook in 2021 hebben we een divers aanbod voor zowel animatoren als jobstudenten:
Buitenschoolse kinderopvang
’t Kakelnest
De vakantie betekent voor de kinderclub een gezellige maar ook drukke
periode. Daarom zijn wij op zoek naar
gemotiveerde, creatieve jobstudenten
met spelbagage en een gezonde dosis verantwoordelijkheid om tijdens de
paas- en zomervakantie de kinderen in
de kinderopvang een fijne vakantie te
bezorgen.

Medewerker buitendienst bv.
groendienst, logistiek en signalisatie
Werk je graag met je handen en spreekt
een vakantiejob in de buitenlucht jou
wel aan?

Administratie
Of toch liever wat administratieve ervaring opdoen in de zomervakantie?

Communicatie
Studeer je communicatie of taalkunde?
Dan kan jij misschien aan de slag bij de
dienst communicatie!

Sportkampen
Heb jij het in je om groepen kinderen
(lager onderwijs of kleuters) te begeleiden en te entertainen? Ben je beschikbaar tijdens de paas- en/of zomervakantie?

Speelpleinwerking
Bij ons kan je terecht voor een zomer
vol plezier! Wij zijn op zoek naar jonge
mensen die het leuk vinden om kleuters,
kinderen van de lagere school, kinderen
met een beperking en/of tieners een
fijne speldag te bezorgen!

Keuken
Zou je graag meedraaien in ons keuken
team dat dagelijks een 300-tal maal
tijden voor onze oudste inwoners
bereidt en bezorgt? Voor de afwas en
het onderhoud van de keuken zoeken
we in de zomer een extra paar helpende
handen.

Zie je het wel zitten om in één van de schoolvakanties bij ons aan de slag te gaan? Hou dan onze facebookpagina en
vacaturepagina www.laakdal.be/vacatures in de gaten! In januari verschijnt hier al de nodige informatie.
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13/10/2020 (Vorst-Centrum)
Milou Driezen
Michel Driezen & Femke Sodermans

2/9/2020 (Vorst-Centrum)
Lone Reyckers
Maarten Reyckers & Giddy Van Vreys
2/9/2020 (Vorst-Meerlaar)
Jade Vlaeminck
Nils Vlaeminck & Joyce Ballet
8/9/2020 (Veerle)
Janelle Claessens Vennekens
Yasmine Claessen & Imke Vennekens
9/9/2020 (Veerle)
Diana Filip
Gina Filip
14/9/2020 (Vorst-Centrum)
Filip Kopiczak
Marek Kopiczak & Karina Kopiczak
16/9/2020 (Veerle)
Rosalin Nelis
Senne Nelis & Rachelle Claessens
16/9/2020 (Eindhout)
Fien Geuens
Rob Geuens & Lies Taels
18/9/2020 (Eindhout)
Kelvin Sannen
Wesley Vanham & Sofie Sannen

24/10/2020 (Eindhout)
Mona Marcius
Igor Marcius & Zeljka Marcius
25/10/2020 (Vorst-Meerlaar)
Joshua Jaïr Samson
Rudi Samson & Lucille Eugenie Menasse

HUWELIJKEN

2/10/020 (Vorst-Centrum)
Rudi Van Ierschot
& Ann Verachtert
3/10/020 (Eindhout)
Nick Gilis & Hanne Cools

21/9/2020 (Veerle)
Sue Peeters
Kristof Peeters & Evelien Couwberghs

26/10/2020 (Vorst-Centrum)
Christophe De Greef
& Vicky Mondelaers

26/9/2020 (Vorst-Centrum)
Louis Baranovskis
Elvijs Baranovskis & Kim Biscop

7/11/2020 (Vorst-Meerlaar)
Wesley Raymaekers
& Nathalie Coninx

°5/1/1940 †9/11/2020
(Vorst-Meerlaar)
José Mensch

DIAMANTEN JUBILEUM

°11/5/1934 †7/11/2020 (Geel)
Maria ‘Mit’ Cuinen

6/10/1960 (Eindhout)
Herman Mondelaers
& Magdalena ‘Clara’ Teunckens

°10/7/1949 †4/11/2020
(Vorst-Centrum)
Robert Christiaens
°25/3/1934 †2/11/2020 (Veerle)
Nathalia ‘Nathalie’ Verheyen

15/10/1960 (Eindhout)
Herman Hoes & Lizette Thiels
29/10/1960 (Eindhout)
Franciscus ‘Marcel’ Van Genechten
& Maria ‘Lein’ Cuinen

GOUDEN JUBILEUM

1/10/2020 (Vorst-Meerlaar)
Fynn Buttiens
Bjorn Buttiens & Tassina Steyvers

3/10/1970 (Eindhout)
Jozef ‘Jos’ Van Olmen
& Maria Pauwels

1/10/2020 (Vorst-Meerlaar)
Liam Sterckx
Tom Sterckx & Caroline Goris

16/10/1970 (Eindhout)
Louis Peetermans & Greta Sleeckx

°29/7/1935 †28/10/2020 (Veerle)
Anna ‘Maria’ Rens
°31/3/1932 †27/10/2020
(Scherpenheuvel-Zichem)
Clare ‘Clara’ Emmens

°19/9/1934 †16/10/2020 (Eindhout)
Frans ‘Fons’ Pauwels
14/11/1960 (Vorst-Meerlaar)
Leopold ‘Pol’ Wenderickx
& Anny Mondelaers
BRILJANTEN JUBILEUM

29/10/1955 (Vorst-Meerlaar)
Karel ‘Charel’ Gabriels
& Blondina ‘Blondine’ Jans

°27/5/1927 †15/10/2020
(Vorst-Meerlaar)
Maurits Van de Ven
°20/8/1933 †7/10/2020 (Eindhout)
Celestina ‘Stieneke’ Van Doninck
°18/4/1933 †7/10/2020 (Veerle)
Josef ‘Jos’ Maes
°17/2/1947 †27/9/2020 (Eindhout)
Jozef ‘Jef’ Cools
°6/2/1933 †26/9/2020
(Vorst-Meerlaar)
Magdalena ‘Madeleine’ Beyens

BRAVO VOOR ONZE JUBILARISSEN

17/10/1970 (Vorst-Meerlaar)
Leonardus ‘Leon’ Ribus
& Maria ‘Mia’ Vandeperre

°8/3/1933 †29/10/2020 (Veerle)
Albertina ‘Germaine’ Verboven

°3/6/1943 †25/10/2020 (Veerle)
Thomas ‘Vital’ Verheyen

101-JARIGE

30/9/2020 (Eindhout)
Liam Lodewijckx
Steven Lodewijckx & Priscila
Vandervelpen

°23/10/1928 †23/9/2020 (Veerle)
Remi ‘Maurice’ Hermans
°20/6/1935 †23/9/2020 (Eindhout)
Josephina ‘Joske’ Exelmans
21/11/1919 (Vorst-Centrum)
Anna Van Waelderen

°21/3/1930 †22/9/2020 (Veerle)
Martha Vandenbruel
°27/9/1935 †21/9/2020 (Veerle)
Lodewijk ‘Louis’ De Boel

23/10/1970 (Vorst-Centrum)
Carolus ‘Karel’ Hendrickx
& Reinilda ‘Renild’ Maes
30/10/1970 (Eindhout)
Frans Bols & Maria Deckx

7/10/2020 (Eindhout)
Mimi Caeyers
Dieter Caeyers & Stefanie Persoons
13/10/2020 (Vorst-Centrum)
Lina Op de Beeck
Jelle Op de Beeck & Evelien Van
Genechten

20/11/1970 (Veerle)
Francois ‘Swa’ Bloemmen
& Lea Breugelmans

17/10/2020 (Vorst-Centrum)
Bart Desmet & Lara Peeters

26/9/2020 (Vorst-Centrum)
Dilan Baranovskis
Elvijs Baranovskis & Kim Biscop

7/10/2020 (Vorst-Centrum)
Anna-Lissa Vandevoort
Kevin Vandevoort & Femke Sels

°13/6/1930 †18/11/2020 (Veerle)
Maria Pauwels

°4/7/1936 †30/10/2020 (Veerle)
Julia Engelen

16/10/2020 (Veerle)
Johan Vanbuel & Ingrid De Ridder

5/10/2020 (Veerle)
René Engelen
Ruben Engelen & Sofie Saenen

°25/5/1946 †19/11/2020 (Veerle)
Maria Ceustermans

29/10/2020 (Vorst-Centrum)
Martha Joosje Mise Staes
Michiel Staes & Lotje Vandoninck

21/9/2020 (Vorst-Centrum)
Archie Vuylsteke
Steven Vuylsteke & Kiara Van den
Schilden

3/10/2020 (Veerle)
Elena Cuypers
Bert Cuypers & Dorien Bosmans

°20/1/1929 †25/11/2020 (Veerle)
Germania ‘Germaine’ Uten

19/10/2020 (Vorst-Meerlaar)
Nina Janssen
Bert Janssen & Kristien Tops
23/10/2020 (Vorst-Centrum)
Zayn Eghosa Aiwize
Idahosa Osaro Ehima Aiwize & Riana
Colemont

°15/2/1925 †27/11/2020 (Veerle)
Franciscus ‘Marcel’ Lemmens

OVERLIJDENS

°2/6/1933 †30/11/2020
(Vorst-Centrum)
Maria Boven
°15/5/1931 †30/11/2020 (Veerle)
Alfons ‘Fons’ Voordeckers

13/11/1970 (Vorst-Centrum)
François ‘Swa’ Vrancken &
Francinne Meeus

°18/5/1955 †29/11/2020 (Eindhout)
Agnes Oyen
°10/4/1933 †29/11/2020 (Veerle)
Joseph ‘Jos’ Gils
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WELKOM IN LAAKDAL

14/11/1970 (Eindhout)
Boni Peeters & Maria ‘Mia’ Belmans

Word jij een Klimaatmaker?
Laakdal gaat op zoek naar Klimaatmakers
onder haar inwoners: mensen die hun
handen uit de mouwen willen steken
voor het klimaat. Duurzaamheidsambtenaar Evelyn Celis wil je daar mee
warm voor maken:
Wie zijn die klimaatmakers? En wat
gaan ze doen?
Evelyn: “Wel, iedereen kan Klimaatmaker
zijn! Een Klimaatmaker is iemand die
zijn of haar steentje wil bijdragen aan een
klimaatvriendelijk Laakdal. Wat we daarvoor precies gaan doen, weten we nog niet.
Dat gaan we met de groep zelf bepalen. En
we gaan uit van een gemeenschappelijk
doel: van Laakdal een fijnere en gezondere
gemeente maken om in te wonen. Nu,
maar zeker ook in de toekomst.”
Waarom is het belangrijk om nu rond
klimaat te werken?
Janna (Vormingplus Kempen): “Het thema
klimaat is niet enkel hot, maar ook gewoon
keibelangrijk. Dé uitdaging is om ons
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eigen klimaat minder hot te laten worden.
Want ook onze kinderen en kleinkinderen hebben het recht om in een gezonde
gemeente als Laakdal te wonen. We geloven
dat jullie heel wat kunnen en willen doen
om de klimaatverandering tegen te gaan.
Met de Klimaatmakers willen we zo’n
acties uitdenken en opzetten.”
Wanneer beginnen jullie eraan?
Evelyn: “We organiseren op dinsdagavond 19 januari om 19.30 u. een online
startmoment. Iedereen is er welkom! Het
wordt een inspiratie-avond waarop we het
project uitgebreid voorstellen. We hebben

er ook klimaatexpert Pieter Boussemaere
bij die tips geeft over klimaatacties die écht
werken.”
Janna: “Op 28 januari gaan we dan met de
Klimaatmakers ’s avonds online creatieve
acties bedenken die we in Laakdal kunnen
doen. Bijvoorbeeld acties om meer zonnepanelen op daken te leggen, om meer fietsstraten te ontwikkelen… We kunnen nog
tientallen voorbeelden geven, maar het is
vooral aan de Laakdallenaars zelf om met
ideeën te komen en die ook uit te voeren!
Want we gaan niet alleen samen dromen,
maar ook en vooral durven en doen!”

Kriebelt het?

Kom dan zeker op dinsdagavond 19 januari online voor het startmoment van
Klimaatmakers in Laakdal. Inschrijven kan via www.klimaatmakers.be/laakdal.
Wil je vooraf testen met de online tool Zoom? Dan helpen we je graag verder. Geef
aan bij je inschrijving dat je even wil testen en we laten je weten wanneer je dit
kan doen.
Klimaatmakers Laakdal is een initiatief van IOK, Vormingplus Kempen en
gemeente Laakdal. Het maakt deel uit van Kempen2030, de ambitie om 40% CO2
te besparen in onze regio tegen 2030.

(foto Pieter Boussemaere)

Gemeente/OCMW Laakdal streven naar een dynamische
en kwaliteitsvolle dienstverlening en gaan op zoek naar een
(m/v/x):

COÖRDINATOR POETSDIENST
(voltijds – onbepaalde duur)

di 19/01:
Startmoment
Klimaatmakers
Laakdal
We schieten online uit de startblokken
met Klimaatmakers in Laakdal op
19 januari. Klimaatexpert Pieter
Boussemaere vertelt en inspireert dan
over “De klimaatoplossing in 35 minuten”.
Pieter: “Hoofd- van bijzaken onderscheiden is moeilijk, zeker als het gaat
over zoiets complex als de klimaatkwestie. In mijn korte presentatie doe
ik een moedige poging. Ik schets het
klimaatprobleem, en je krijgt de
klimaatoplossing op een dienblad aangeboden. Je hoort van mij ook hoe je als
gemeente en als gezin een deel van de
oplossing kan zijn.”
Op het startmoment kan je Pieter
vragen stellen.
Benieuwd naar wat dit kan betekenen
voor jou en Laakdal? Schrijf je dan snel
in: www.klimaatmakers.be/laakdal.

Als coördinator van onze poetsdienst zorg je samen met je 16-koppig
team voor de netheid en properheid van onze gebouwen. Als een
enthousiaste en motiverende coach ondersteun en begeleid je dagelijks
jouw medewerkers.

DIENSTHOOFD SOCIALE
DIENST
(voltijds – onbepaalde duur)
Laakdal zet zich in om een zorgzame, inclusieve gemeente te zijn waar
niemand aan zijn lot wordt overgelaten.
Onze sociale dienst werkt hier dagelijks aan mee door een kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden.
Om dit gemotiveerde team aan te sturen en te coachen, zijn wij op zoek
naar een energieke en verbindende leidinggevende.

Interesse? Kijk op www.laakdal.be/vacatures voor meer info.
Voor de vacature van coördinator poetsdienst kan je solliciteren tot en met
5 januari 2021.
Voor diensthoofd Sociale dienst lag de sollicitatietermijn bij het in druk
gaan van dit magazine nog niet vast. Check www.laakdal.be/vacatures
indien interesse.
Wil je graag bij ons komen werken? Volg dan onze facebookpagina en /
of website. We maken alle vacatures hierop bekend.
Binnenkort te verwachten: medewerker logistiek, vacature(s) departement
Grond…
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VACATURES

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

Sluitingsdagen gemeente,
sporthal en bibliotheek
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Maandag
Zaterdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag

24/12/2020 namiddag
25/12/2020		
26/12/2020		
31/12/2020 namiddag
01/01/2021
02/01/2021
05/04/2021
01/05/2021
13/05/2021
14/05/2021
24/05/2021

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
Kiezel 300, 2450 Meerhout (Zittaart)-tel. 014 86 73 59
Donderdag
24/12/2020 namiddag
Vrijdag
25/12/2020
Donderdag
31/12/2020 namiddag
vrijdag
1/01/2021
maandag
5/04/2021
zaterdag
1/05/2021
donderdag
13/05/2021
maandag
24/05/2021

Raad voor Maatschappelijk Welzijn &
gemeenteraad 2021:
Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 19.30 u.,
gemeenteraad 20.00 u.
26 januari, 23 februari, 23 maart, 27 april, 25 mei, 22 juni,
28 september, 26 oktober, 23 november, 21 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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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
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

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

Schepen Raf Moons
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

2020 loopt ten einde … een jaar waarin ons leven helemaal onderste
boven werd gehaald, een jaar dat beheerst werd door het corona
virus, maar ook een jaar waarin solidariteit het beste van ieder van
ons naar boven haalde.
Een jaar ook waarin we als gemeente weer heel wat gerealiseerd
hebben en ook de fundamenten hebben gelegd voor projecten die
we de komende jaren zullen uitvoeren.
Zo staat er in Eindhout heel wat te gebeuren. In het dorp zal het
wegdek vervangen worden, komt er nieuw ‘openbaar’ groen,
vervangen wij een deel van de voet- en fietspaden en parkeerplaatsen
en komen er nieuwe bushavens en fietsenstallingen. Het judolokaal
naast GBS Eindhout zal plaats ruimen voor een spiksplinternieuw
gebouw waarin de Buitenschoolse Kinderopvang, de turnzaal van
de school en judoclub Samurai een plek krijgen. Wij blijven ons ook
inzetten om het fietspad te vernieuwen tussen Oosterlo en Eindhout.
De provinciale en Vlaamse subsidies liggen klaar. Nu hopen dat ook
Geel instapt in dit project.
In Veerle is het gesubsidieerd dubbelrichtingsfietspad tussen de
Lakstraat en de Abdij van Averbode en de herinrichting van het
kruispunt een feit. En het mag gezien worden: een uiterst veilig en
comfortabel fietspad in een prachtige groene omgeving. Ook op het
gedeelte van de Averboodse Baan, richting Diestse Baan voorzien
wij voor de toekomst vrijliggende fietspaden, riolering en nieuwe
nutsvoorzieningen.
Aan de zagerij in Vorst-Meerlaar zal een projectontwikkelaar de
eerste fossielvrije verkaveling realiseren. Deze nieuwe buurt, op
schaal van de omgeving, zal gebaseerd worden op ecologische
principes voor duurzaam wonen zoals zonnepanelen, warmtepompen,
een groene boulevard en een prachtige speelzone. Op de site
tegenover Capellebeemden (ter hoogte van de parking aan het
monument) werken wij ook verder aan het ontwerp van een nieuwe
parking met bushaven (opstaphalte voor mensen met beperkingen)
en toegangspoort voor de tuin van de pastorie.
In ‘t Fortun in Groot-Vorst kunnen vanaf januari studenten samen
gaan studeren. Het initiatief is er gekomen op vraag van de jeugdraad en de studenten zelf.
En om onze jongere kinderen een leuke activiteit in de kerstvakantie
te bezorgen, organiseert de kindergemeenteraad in elke deelgemeente
een gratis toffe fotozoektocht. Trek dus je wandelschoenen maar aan
en ga op zoek!
Tenslotte wil ik jullie, ondanks alle beperkingen, toch een zalig
kerstfeest en een liefdevol maar vooral gezond 2021 wensen!
Frank Sels,
Schepen van Ruimtelijke ordening,
Mobiliteit, Jeugd en wijkwerking

Dit is een lied voor onze jeugd in corona

Die zullen zorgen voor de ouderen van morgen
Corona maakt dat ze elkaar niet ontmoeten
En hun jeugdjaren moeten inboeten

Café, fuif, festival uit de agenda geschrapt

Er kan enkel nog via “dat kastje” worden geklapt
Vergeet vooral niet

Datgene dat je niet ziet

Hoeveel druk op hun schouders rust
Hun lief mag niet meer gekust

Ze hebben geen onbezorgde jeugd

Jouw steun doet hen ongetwijfeld veel deugd
***
Dit is een lied voor de ouderen vandaag

Die moeten overleven van deze corona-plaag
Corona maakt dat ze in hun kot moeten blijven
en hunne oude dag alleen moeten verslijten

Petanque, bezoek, pintje pakken uit de agenda geschrapt
Er kan enkel nog via het raam worden geklapt
Vergeet vooral niet

Datgene dat je niet ziet

Hoeveel gemis op hun hart drukt

Hun kleinkind mag niet meer gekust

Ze hebben geen onbezorgde oude dag
Schenk hen je zorg en je lach
***
Laat ons voor elkaar zorgen

want de wereld van morgen

die moet nog een eeuwigheid mee
Tine Gielis,

Je burgemeester

We moeten wat voorzichtiger
zijn met onze knuffels tijdens
de feestdagen.

Maak ze de moeite waard.

