JULI 2021
NR
4

NIEUWS UIT JOUW GEMEENTE

Nieuws

4

Dossier
Zomeren
in Laakdal

10

Laakdal
breekt uit

11

Ons Laakdal
Klimaatmakers

20

d
u
o
h
n
I

4

Nieuws
•
•
•
•
•
•

10-15

Zomeren in Laakdal

Samen werken aan ‘ne goeien ouwen dag’ / 4
Groepsaankoop BENOvatiecoach / 5
Naar een actiever en fitter leven / 6
Mijn burgerprofiel / 7
RUP recreatiegebied Kapelleberg / 8
Rookvrije speelterreintjes / 8

11

Laakdal breekt uit
Uitneembare vrijetijdsgids
•
•
•
•

Zomeractiviteiten kinderen / 11
Maand van de sportclub / 12
Zomerpodium / 13
900 jaar Norbertijnen –
Bezoek deze zomer 2 expo’s / 14
© Johannes Vande Voorde

2

Dossier Zomeren in Laakdal
•
•
•
•

Met de fiets op trot / 16
Met de kids op stap / 17
Tuktukkend door de Merode / 18
Groen-groener-groenst / 19

20

Ons Laakdal
• Meer zon en meer groen / 20
• Geboren/gehuwd/gevierd/gestorven/
viergeslacht / 21

colofon

Werkten mee aan dit nummer: medewerkers van de gemeente,
het OCMW, de redactieraad (Evy Bakelants, Evelyn Celis, Franka Dierckx,
Kim Reynders, Sara Op De Beeck, Ilse Vandeperre, Tine Kindt, Liesbeth Smekens).

Druk, vormgeving: artoosgroup.eu
Fotografie: Alexandra Verachtert, Geert Claas, Danny Louwet,
Ilse Vandeperre, Evy Bakelants, Jana Turtelboom, Lore Sannen

3

Laakdal leeft - juli 2021

16

HAIRE-project

VROEGERE AFVALOPHALINGEN
ZOMER

SAMEN WERKEN AAN
‘NE GOEIEN OUWEN DAG’
Met het HAIRE-project brengt Laakdal in een Europees samenwerkingsverband
de noden en behoeften in kaart van 60-plussers. Deze vormen het vertrekpunt
om samen met o.a. senioren en verenigingen op zoek te gaan naar oplossingen. Zo wil de gemeente inzetten op ‘ne goeien ouwen dag’ voor haar senioren.
Sofie Schepers, deskundige buurtgerichte zorg, werkt mee aan het project.

In juli en augustus starten de ploegen
van IOK Afvalbeheer met het ophalen
van je afval vanaf 6.30 u. Zet dus zeker
tijdig je afvalcontainer, glasbak of PMDzak buiten. Dit kan al vanaf 18.00 u. de
avond voor de ophaling.

BORGSTELLING &
RENTESUBSIDIE VOOR
INFRASTRUCTUURWERKEN

Ambitieuze verenigingen die infrastructuurwerken wensen uit te voeren
op gemeentelijke gronden vragen soms
of de gemeente financieel kan bijspringen. Jeugdverenigingen konden reeds
genieten van een renteloze lening. Voor
de andere verenigingen waren er echter
nog geen voorzieningen. Maar daar is
verandering in gekomen. Vanaf nu ondersteunt de gemeente alle verenigingen
bij het realiseren van infrastructuurwerken op een gelijkwaardige manier. Naast
een borgstelling voor leningen geeft de
gemeente nu ook rentesubsidies.
”Dit is een unieke formule die kansen
schept voor de verenigingen maar ook
voordelen biedt voor de gemeente.”, legt
Vrijetijdscoördinator Gert Van Rooy uit.
Zo blijft de impact op de financiële evenwichten in het meerjarenplan beperkt,
terwijl we onze verenigingen een stevige
duw in de rug geven, alsook een stukje
mee responsabiliseren.”
Beide reglementen vind je op:
https://www.laakdal.be/vrije-tijd-3.
Meer info: Dienst Vrije tijd,
vrije.tijd@laakdal.be, 013 67 01 10.
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Wat is de stand van zaken in het
HAIRE-project?
“Er hebben sinds dit jaar een 30-tal gesprekken plaatsgevonden. Een tweede
gespreksronde is gestart in de loop
van mei. Uit deze gesprekken zijn
er verschillende actiepunten gekomen.
Door samen aan de slag te gaan met deze
actiepunten zorgen we ervoor dat onze
inwoners goed oud kunnen worden in de
eigen omgeving. De vragen en suggesties
vertrekken vanuit ouderen, maar komen
vaak een veel bredere groep ten goede.”

inclusie, dementie en vroegtijdige zorgplanning.”

Waarover gaat het concreet?
“De thema’s die aan bod komen, zijn heel
uiteenlopend: vervoer en verplaatsing,
de veiligheid van de wegen en ruimtes,
activiteiten in de gemeente, het lokaal
bestuur, fysiek en emotioneel welzijn,
relaties en identiteit, betrokkenheid en

Ben je ouder dan 60 jaar en niet meer aan
het werk? Heb je interesse om deel te
nemen aan dit traject? Laat het ons dan
weten: buurtgerichtezorg@laakdal.be,
tel. 013 67 01 10.

Hoe gaan jullie hiermee aan de slag?
“Samen met verschillende betrokken partijen gaan we op zoek naar (innovatieve)
oplossingen. We bekijken momenteel ook
welke actiepunten we eerst gaan aanpakken en op welke manier. Vast staat dat we
het samen gaan doen: met de inwoners, de
betrokken diensten en mogelijke partners.
Dat participatief traject geven we vorm
vanaf september 2021.”

ASBESTPROJECT VERLENGD DANKZIJ LAAKDALSE SUBSIDIES
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NIEUWE KIDS-ID

De Kids-ID, het elektronisch identiteitsdocument voor kinderen jonger dan 12
jaar, zit in een nieuw jasje: een andere
kleur en net als de elektronische identiteitskaart (eID) van polycarbonaat.
Het huidige model blijft geldig, ten
minste tot het einde van de geldigheidsperiode tenzij het document wordt
gestolen, verloren geraakt of moet worden vervangen. De procedure voor het
aanvragen van een Kids-ID wijzigt niet.

Sinds begin 2019 kan je via IOK aan een
sterk gereduceerd tarief asbest aan huis laten ophalen via plaatzakken of container.
Sinds begin 2021 werden enkel nog plaatzakken aangeboden, aangezien de subsidies die IOK verkregen had, stilaan uitgeput
geraakten. Maar sinds juni kan je opnieuw
containers aanvragen.

Hoe laat je hechtgebonden asbest thuis ophalen?
IOK levert plaatzakken of een container (15m³), persoonlijke beschermingsmiddelen
en een brochure met tips om het asbest veilig te verwijderen en jezelf en je gezin te
beschermen. Je vult de container of zakken zelf met jouw asbestgolfplaten en/of asbestcementleien. Nadien maak je een afspraak en komt IOK Afvalbeheer ze ophalen.
Niet gratis, maar wel aan sterk gereduceerde tarieven, tot 80% goedkoper dankzij de
subsidies van Vlaanderen.
Wat kost het?

Meer info:
https://www.laakdal.be/kids-id en
www.ibz.rrn.fgov.be/nl/identiteitsdocumenten/nieuwe-kids-id/ .

GROEPSAANKOOP
BENOVATIECOACH

Wil je graag BENOveren (beter
renoveren), maar weet je niet goed
hoe? Doe mee met de groepsaankoop
BENOvatiecoach. Een BENOvatiecoach
helpt je stap voor stap bij energiebesparende maatregelen in je woning. Via een
groepsaankoop willen we samen met
IOK de kostprijs voor deze begeleiding
tot een minimum herleiden.
Interesse? Meld je nu al vrijblijvend
aan voor de groepsaankoop via
www.iok.be/benovatiecoach en je krijgt
bericht wanneer een BENOvatiecoach
is aangesteld.

Prijs*

Inbegrepen materiaal

Plaatzakken
normale prijs € 80,00

nu 30 euro/stuk
vanaf 2e 20 euro/stuk

2 sets PBM’s
infobrochure

Containers
normale prijs € 930,00

nu 170 euro/container containerbag
2 sets PBM’s
infobrochure

Extra PBM set

€ 7,00

Een stofmasker type P3, een
tyvec overall en handschoenen

* Plaatsing en ophaling inbegrepen.

Kleinere hoeveelheden asbest (200 kg hechtgebonden asbest zoals golfplaten, leien…
per gezin en per jaar) kan je gratis afleveren op het recyclagepark. Je moet het asbest
verpakt aanleveren.
Meer info? Een plaatzak of container bestellen?
Tel. 014 56 27 75, afvalbeheer@iok.be, www.iok.be/asbest
Kleine hoeveelheden asbest, gratis naar het recyclagepark

ZWERFVUILACTIE ONDERNEMERS

Donderdag 9 september 2021 organiseren
IOK en IOK Afvalbeheer in samenwerking
met de Kempense gemeenten voor de 5de
keer een grote zwerfvuilactie voor ondernemers. Kempense bedrijven gaan op pad
en maken samen hun bedrijventerrein proper. Voor deze actie kunnen deelnemende
bedrijven rekenen op gratis opruimmateriaal: grijpers, handschoenen, fluovestjes
en zwerfvuilzakken. Ze ontvangen ook
een raamsticker waarmee ze tonen dat ze
deelnemen aan de actie en zo aandacht hebben voor een afvalarme bedrijvenzone.
Werk jij in een Kempens bedrijf en wil je meewerken aan deze actie, stel het voor in
je organisatie en schrijf in!
Meer info en inschrijven (tot 4 juli) via www.iok.be/bedrijventerreinactie.
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FIJN SAMEN WONEN IN
VEERLE-HEIDE

Veerle-Heide is een fijne deelgemeente
van Laakdal en heeft heel wat troeven:
vlakbij het prachtige natuurgebied van
Averbode Bos & Heide, kortbij handelaars, een deeldorp waar je veel mensen
kent, een actief verenigingsleven en een
gezellig Buurthuis waar heel wat activiteiten worden georganiseerd.
Naar aanleiding van de moeilijke beslissing van de sluiting van school
’t Schanske, zal deze site bouwrijp worden gemaakt en heeft het bestuur het
engagement aangegaan om een participatietraject op te starten. Hierin nodigen
we de bewoners uit om mee na te denken over de toekomst van Veerle-Heide
en op welke manier mensen elkaar
kunnen ontmoeten.
We pakken dit aan in verschillende fases.
Buurtbabbels
Eind juli-begin augustus organiseren
we buurtbabbels met genodigden uit
het verenigingsleven, de kerkfabriek en
parochie, het oudercomité, enz. Deze
babbels, in samenwerking met Levuur experts in participatie - vormen de basis
voor een grote buurtbabbelbijeenkomst
waar alle inwoners van Veerle-Heide
welkom zijn.
Buurtbabbelbijeenkomst voor alle
inwoners Veerle-Heide
“Wat waardeer je vandaag aan het leven
en wonen in Veerle-Heide? Wat mis je?
Aan wat voor soort initiatieven denk jij
om de inwoners dichter bij mekaar te
brengen, een hechte dorpsgemeenschap
te creëren?“ Al deze vragen komen aan
bod tijdens de buurtbabbelbijeenkomst.
Woon je in Veerle-Heide en wil jij graag
meedenken over en werken aan ideeën en initiatieven om de inwoners van
Veerle-Heide dichter bij mekaar te brengen? Stip 13 oktober aan in je agenda.
Dan krijg je de kans om je ideeën te delen met andere inwoners tijdens rondetafelgesprekken.
Buurtbabbelbijeenkomst - 13/10/2021
van 19 u. tot 22 u. - in het Buurthuis.
Alle inwoners van Veerle-Heide krijgen
een uitnodiging in de brievenbus!
Meer info: buurtgerichtezorg@laakdal.be,
013 67 01 10.
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Bewegen Op Verwijzing

NAAR EEN ACTIEVER
EN FITTER LEVEN
Wil jij meer bewegen? Zit je vaak
stil? Maar… je hebt geen zin in
sport? Je verliest snel de motivatie? De Bewegen Op Verwijzingcoach in Laakdal helpt jou verder! Wij spraken met coach Nans
Luyten.
Nans, stel je eens even voor?
“Ik ben kinesist van opleiding,
maar doorheen mijn carrière ben ik
geëvolueerd tot psychotherapeute.
Als psychotherapeute werk ik ook
heel lichaamsgericht omdat ik merk
dat bewegen heel noodzakelijk is. Het
project is me erg genegen omdat het
een mooie combinatie is tussen het
mentale en fysieke aspect.”
Wat is Bewegen Op Verwijzing?
“Bewegen op verwijzing helpt mensen
die niet of te weinig bewegen op weg
naar een actiever en fitter leven. Een
professionele coach geeft advies en
maakt samen met de deelnemer een

beweegplan op. Je betaalt 10 euro per
half uur coaching. Heb je recht op een
verhoogde tegemoetkoming, dan betaal
je 2 euro.”
Wat mogen we verwachten van jouw
coaching?
“Tijdens een eerste gesprek maak ik
kennis met de deelnemer en zijn wensen. Dat is ons vertrekpunt om een
beweegplan op te maken. We houden
rekening met de dagelijkse activiteiten
voor een realistisch en haalbaar plan.
Als coach help ik je je motivatie duidelijk te formuleren om je doel te kunnen
bereiken. Bij een volgend gesprek bekijken we wat er goed en minder goed
verlopen is. We passen het beweegplan
aan waar nodig om zo te komen tot een
actiever leven waarbij jij je goed voelt.
Ik ga niet effectief mee bewegen. Ik begeleid je tot je zelfstandig je beweegplan
in handen kan nemen en mijn sturing
niet meer nodig hebt.”

OP REIS DEZE ZOMER?

Ga je op reis? Hou rekening met volgende maatregelen:
Bij vertrek
• Lees het reisadvies voor het land van je bestemming:
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen
• Controleer welke maatregelen je moet volgen en of je een negatieve test moet voorleggen
in het land van je bestemming.
• Ga ook na of je verplicht in quarantaine moet bij aankomst in het land van bestemming.
Bij terugkomst
Verbleef je langer dan 48 u. in het buitenland? Keer je terug met het vliegtuig of de boot?
Keer je terug met de trein of bus vanuit een land buiten de EU of Schengenzone naar
België? Vul dan het Passagier Lokalisatie Formulier ten vroegste 48 uur voor je aankomst
in België in: https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form.
Op basis van je antwoorden en de kleurcodes per land berekent het formulier of je
beschouwd wordt als een hoogrisicocontact. Wie beschikt over een digitaal coronacertificaat met volledig vaccinatie (+ 2 weken), recente negatieve PCR-test (< 72 uur) of een
herstelcertificaat hoeft niet in quarantaine.

Interesse?
Vraag een verwijsbriefje aan je huisarts. Hiermee kan je bij beweegcoach
Nans Luyten terecht voor een gesprek in het gemeentehuis. Je kan
Nans bereiken op tel. 0486 34 12 80,
laakdal@bewegenopverwijzing.be. ■
Meer info:
www.bewegenopverwijzing.be

Meer info: www.vlaanderen.be/
uw-overheid/mijn-burgerprofiel,
tel. 1700 (gratis informatienummer
van de Vlaamse overheid)

MUZIEK, WOORDKUNST/DRAMA OF DANS?

Heb je zin om te zingen? Wil je een instrument leren bespelen? Musiceer je graag in
groep? Dan wacht de muziekafdeling van de Academie voor Muziek, WoordkunstDrama & Dans op jou! Hier kan je noten leren lezen en spelen, zelf muziek leren
schrijven, een kei worden in Jazz, Pop, Rock of je verdiepen in Audio Engineering.
Of ben je dol op taal, hou je van verhalen en vertellen? Kies dan voor de lessen woordkunst-drama.
Voel je danskriebels? Volg klassieke of hedendaagse dans of sinds vorig schooljaar
nieuw: Urban dance.
De Academie voor Muziek, Woordkunst-Drama en Dans richt zich zowel op kinderen,
jongeren als volwassenen. Je kan er les volgen vanaf 6 jaar. Ook leerlingen die extra
zorg nodig hebben, zijn welkom in de ‘Academie op maat’.

CONFORMITEITSATTEST,
TROEF BIJ VERHUUR

Als je een woning of appartement verhuurt, ben je verplicht een plaatsbeschrijving op te maken. Zonder plaatsbeschrijving is het zeer moeilijk om op
het einde van de huurovereenkomst aan
te tonen in welke staat de woning was
bij aanvang van het huurcontract. Maar
wist je dat je naast zo’n plaatsbeschrijving je huurwoning ook best beschermt
met een conformiteitsattest?
Dit is een officieel document waaruit
blijkt dat de woning voldoet aan de in
Vlaanderen verplichte minimale veiligheids- en kwaliteitseisen zoals beschreven in de Vlaamse Codex Wonen. Met
dit attest kan je als verhuurder dus aantonen dat de te huur gestelde woning
voldoet aan alle eisen m.b.t. sanitair,
elektriciteit, stabiliteit, verluchting en
verlichting.
In tegenstelling tot een plaatsbeschrijving is een conformiteitsattest niet verplicht. Maar bij huurgeschillen waar
de vrederechter moet tussenkomen
zal deze wel vragen of de woning over
zo’n conformiteitsattest beschikt. Is er
geen conformiteitsattest, dan wordt het
moeilijk om te bewijzen dat de woning
bij aanvang van de huur aan de normen
voldeed. Een plaatsbeschrijving en een
conformiteitsattest vullen elkaar aan.
Het conformiteitsattest kan je aanvragen bij de dienst Omgeving en kost 90
euro.
Meer info:
dienst Omgeving,
tel. 013 67 01 10,
omgeving@laakdal.be.

Nieuwe leerlingen kunnen zich online, telefonisch of na afspraak inschrijven.
Meer info: www.mijnacademie.be/academiemwdgeel, info@amwdgeel.be.
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MIJN BURGERPROFIEL

Laakdal stapte, samen met een heleboel
andere steden en gemeenten, mee in
‘Mijn Burgerprofiel’. Je vindt er alle documenten, attesten, brieven en zelfs de
status van je dossiers bij de overheid, gebundeld op één veilig digitaal platform.
Veel persoonsgegevens zijn verspreid
over verschillende overheidsdiensten.
Denk maar aan je Groeipakket, de status
van je omgevingsdossier, een attest van
gezinssamenstelling of de oproepingsbrief voor je COVID-19-vaccinatie. Mijn
Burgerprofiel brengt ze samen. Als je
eenmaal bent aangemeld, kan je je gegevens bij alle overheden digitaal raadplegen.
‘Mijn Burgerprofiel’ is vandaag nog een
groeiend platform. Dat betekent dat je
er nog niet alles zal vinden. Sommige
overheidsdiensten zijn immers nog volop bezig hun informatie op het platform
aan te vullen.
Sinds kort vind je in Mijn Burgerprofiel
ook de status van je eigen COVID-19vaccin. Als je Mijn Burgerprofiel koppelt
met je eBox, krijg je de uitnodigingsbrief
dus ook per e-mail.

ROOKVRIJE
SPEELTERREINTJES

De gele doos

DE SNELSTE WEG
NAAR JE MEDISCHE INFO

Elk jaar organiseert Generatie Rookvrij
in het kader van Werelddag zonder
Tabak de grote Bellenblaasactie. Dit
initiatief wil zoveel mogelijk plaatsen
waar kinderen komen 100% rookvrij
maken. Dit jaar worden de pijlen gericht op speeltuinen. Kinderen brengen immers heel wat tijd door in de
speeltuintjes in hun buurt. Onder het
motto ‘Zien roken doet roken’ trekt de
Laakdalse jeugddienst resoluut de kaart
van Generatie Rookvrij om speelterreintjes rookvrij te maken. Om dit kracht bij
te zetten ondertekenden kinderburgemeester Renske Laenen en schepen van
Jeugd Frank Sels het ‘Charter Alliantie
voor een Rookvrije Samenleving’. Op
alle speelterreinen werden intussen
‘verboden te roken’-borden geplaatst.

BETAALBAAR WONEN VEERLE

In opdracht van de gemeente Laakdal
ontwikkelde de IOK (Intercommunale
Ontwikkelingsmaatschappij voor de
Kempen) een verkaveling in de kern
van Veerle, die bereikbaar is via een
insteekweg vanaf Dongenblok. De gemeente wil hiermee het betaalbaar wonen in Laakdal bevorderen. IOK biedt
5 bouwgronden te koop aan met een
korting van circa 20% op de geschatte
marktwaarde. De kavels hebben een oppervlakte van 203 tot 288 m², de prijzen
variëren van 51 774 tot 61 433 euro.
Kandidaat-kopers kunnen zich melden bij de Dienst Projectontwikkeling
van IOK, tel. 014 56 27 44,
grondbeleid@iok.be.
Meer informatie over de verkoopprocedure en de voorwaarden:
www.iok.be/dongenblok.
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In januari startte het Project “Gele
doos” in de Kempen. Een actie van
het Regionaal Platform Ouderenbeleidsparticipatie (RPO) in samenwerking met de lokale besturen en
de provincie. Ook wij bieden alle
65-plussers en chronisch zieken
gratis een Gele doos aan.

een overzicht van jouw medische toestand. Zo kunnen ze veel sneller handelen en mogelijks levens redden.
Voor wie?
Voor alle zelfstandig wonende 65+-ers.
Het gaat om één Gele doos per gezin.

Wat is het?
De Gele doos is een herkenbare gele
bewaardoos. In de Gele doos stop
je (medische) gegevens die nuttig zijn voor hulpdiensten in een
noodsituatie of bij een verdwijning. Je bewaart De Gele doos in
de koelkast. Door een sticker te
voorzien op de binnenkant van de
voordeur, weten hulpverleners dat
er een Gele doos in je koelkast zit.
Politie, brandweer en andere hulpverleners hebben dan onmiddellijk

RUP RECREATIEGEBIED KAPELLEBERG

Gemeente Laakdal wil de ontwikkelingsmogelijkheden van het recreatiegebied
Kapelleberg uitbreiden. Hiervoor zijn we gestart met de opmaak van een ruimtelijk
uitvoeringsplan (RUP) Recreatiegebied Kapelleberg.
Het college van burgemeester en schepenen onderwerpt het voorlopig vastgesteld
ontwerp van RUP ‘recreatiegebied Kapelleberg’ aan een openbaar onderzoek. Dit
loopt van 15 juli 2021 tot en met 15 september 2021.
Tijdens deze periode liggen de toelichtingsnota, de stedenbouwkundige voorschriften, het plan bestaande toestand en het grafisch plan ter inzage in het gemeentehuis
(dienst Omgeving).
Iedereen kan tot 15 september 2021 schriftelijk opmerkingen en bezwaren overmaken
aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO). Dat kan als
volgt:
• digitaal via omgeving@laakdal.be;
• een brief afgeven tegen ontvangstbewijs bij het onthaal van het gemeentehuis;
• een aangetekende brief versturen aan
Gemeente Laakdal, dienst Omgeving, Markt 19, 2430 Laakdal.
Een afspraak kan je maken via de website of het onthaal (info@laakdal.be, 013 67 01 10).
Meer info: dienst Omgeving, tel. 013 67 01 10 of omgeving@laakdal.be.

Ook personen onder de 65 jaar die lijden aan een chronische ziekte, kunnen
gratis een Gele doos verkrijgen. Dit kan
met een doktersattest.
Waar afhalen?
• Deelnemende apothekers: BeertVerswijvel (Vorst-Meerlaar), Van
Oproy (Eindhout), Lloydspharma
(Veerle), Goed apotheek (VorstCentrum), Reymen BV (Veerle)
• Onthaal gemeentehuis
Neem het ingevulde invulstrookje mee!
In ruil hiervoor krijg je een Gele doos. Een
extra medische fiche en vermissingsfiche
kan je hier ook verkrijgen, vraag ernaar!
Wanneer afhalen?
Tot 30 september 2021 tijdens de openingsuren. ■
Meer info:
Dienst senioren, tel. 013 67 01 10,
senioren@laakdal.be, www.laakdal.be

Bezoek je soms de begraafplaats van
Eindhout? Misschien heb je gezien dat
er heel wat lege plekken zijn tussen de
oudste kindergraven. Het gaat dan om
de zerken van kinderen die overleden
zijn voor 1950. De graven van kinderen
die in of na 1950 overleden zijn, worden
allemaal behouden.
Eén van de komende jaren wordt deze
begraafplaats opgewaardeerd. In voorbereiding daarvan vragen we aan de
nabestaanden van de kinderen die voor
1950 overleden zijn om ons te laten weten of je het grafje wil behouden. Dit
kan je eenvoudig aan de dienst burgerlijke stand melden. Wij hebben hiervoor
een formulier ter beschikking wat één
van de nabestaanden moet tekenen.
De graven die niet behouden moeten
blijven, zullen dit najaar verwijderd
worden. Ook wanneer we niets horen
van de nabestaanden van deze kinderen, zal het graf verwijderd worden.
Nabestaanden die hierover vragen
hebben, kunnen contact opnemen met
de dienst burgerzaken.
Meer info: burgerzaken@laakdal.be of
tel. 013 67 01 10

VERLOREN? GEVONDEN!

Heb je een voorwerp gevonden? Breng het binnen bij het onthaal in het gemeentehuis
(Markt 19, 2430 Laakdal). Heb je het in de sporthal gevonden? Geef het aan de zaalwachter
ter plaatse. Wij registreren het met een uniek nummer en nemen het op in ons register.
Werd het gevonden in een andere gemeente? Dan bezorgen we het aan hen zodat zij het
in hun register kunnen opnemen.
Wanneer er een verloren voorwerp binnenkomt, contacteert de gemeente de eigenaar als
zijn identiteit achterhaald kan worden, bijvoorbeeld een jas waarin nog een identiteitskaart
of bankkaart zit. Kennen we de eigenaar niet? Dan zetten we geen actie op om de eigenaar
op te speuren. Als je iets kwijt bent geraakt, loont het wel om contact op te nemen met het
onthaal. Wie weet heeft iemand jouw verloren voorwerp gevonden en binnengebracht
en kunnen we het terug aan je bezorgen!
Er is wettelijk bepaald hoe lang een gevonden
voorwerp bewaard moet worden. Dit is bv. minder
lang bij een fiets dan bij een sleutelbos. Indien verloren voorwerpen niet worden opgehaald binnen
deze wettelijke termijn, wordt het voorwerp vernield of schenken we dit aan een goed doel zoals
de kringloopwinkel, een fietsatelier…
Meer info: www.laadal.be/gevondenvoorwerpen

OPROEP RECHT-OP-GIDS

De Recht-Op-gids is een papieren leidraad over de uitgebreide dienstverlening voor senioren. Maar is deze wel
zo gebruiksvriendelijk? Wij willen inzetten op duidelijke en toegankelijke
informatieverlening. Daarom zijn we
zoek naar 60+ers die de Recht-Op-gids
willen doornemen en hun mening hierover met ons willen delen. Want jouw
mening is voor ons van groot belang.
Meer info: Dienst Zorg & Welzijn,
tel. 013 67 01 10,
buurtgerichtezorg@laakdal.be

VOORTUINWEETJE

Van plan om een afscheiding te plaatsen
in je voortuin? Dan moet je dit zeker
weten:
• In de voortuin mag een gesloten afsluiting niet hoger zijn dan 1 meter.
• Een open draadafsluiting mag niet
hoger zijn dan 2 meter.
• Wanneer de afsluiting voldoet aan
bovenstaande voorwaarde en de
afsluiting binnen een straal van 30
meter van de woning wordt opgericht, ben je mogelijks vrijgesteld van
vergunning. Raadpleeg de checklist
‘vrijstellingen’ voor bijkomende voorwaarden.
• Het plaatsen van ieder ander type
afsluiting of hekwerk is vergunningsplichtig. De omgevingsaanvraag moet voldoende gemotiveerd
zijn om af te wijken van bovenstaande regels.
Meer info: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/afscheiding-omheining
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Zij worden uitgenodigd per brief om hun
Gele doos af te halen. Cliënten van de gemeentelijke poetsdienst en thuiszorg krijgen de Gele doos via hun hulpverlener.
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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

TIENERWERKING

ZOMERACTIVITEITEN KINDEREN

De sport- en jeugddienst van
Laakdal slaan de handen in elkaar
om tijdens de grote vakantie een
leuk vrijetijdsaanbod te voorzien
voor onze Laakdalse tieners. Elke
vrijdag organiseren we een uitstap
of workshop voor jongeren vanaf
12 tot en met 15 jaar.

Zoals elke zomer kunnen Laakdalse kinderen
tijdens de zomermaanden deelnemen aan de activiteiten van de buitenschoolse kinderopvang
’t Kakelnest, speelpleinwerking of de sportkampen. Alle informatie over data, inschrijvingen,
activiteiten … vind je in de zomerbrochure:
https://www.laakdal.be/zomerbrochure-2021.
Deze is ook te verkrijgen bij het onthaal in het
gemeentehuis, de BKO’s en in de sporthal.

uitneembare
vrijetijdsgids

laakdal
breekt uit

Vooraf inschrijven is verplicht:
https://www.laakdal.be/zomeractiviteiten-kinderen-2021.

EEN CORONAVEILIG EVENT ORGANISEREN DEZE ZOMER?
Wil je deze zomer extra leven in de Laakdalse brouwerij brengen? Organiseer een
gezellige maar ook veilige activiteit! En hou zeker rekening met de coronarichtlijnen.

Ben je tussen de 12 en 15 jaar en heb
je zin in een beetje avontuur? Schrijf
je dan zeker in voor volgende
activiteiten:
• 9 juli: Bobbejaanland
• 16 juli: Lissenvijver:
avonturenparcours
• 23 juli: Centerparcs of Zilvermeer
(afhankelijk van het weer)
• 30 juli: Kajakken
• 6 aug: Karten/lasershooten
• 13 augustus: Indoor skatepark
• 20 aug: Bobbejaanland
• 27 aug: Ter Hills: waterskiën en
aquapark
Meer info over prijzen, uren en
inschrijven: www.laakdal.be/
zomeractiviteiten-kinderen-2021.

Waarmee houd je rekening als organisator van een evenement?
• Je volgt de aandachtspunten uit het protocol van de evenementensector;
• Indien horeca-activiteiten worden uitgeoefend, volg de regels van de horeca;
• Vul de COVID-scan in via https://www.covideventriskmodel.be/. Deze tool geeft
via een kleurcode aan of je jouw event coronaproof kan organiseren. Je voegt het
resultaat van deze evenementenscan bij je vergunningsaanvraag.
- Code groen: je event is veilig volgens de huidige coronanormen.
- Code oranje: je event heeft nog lichte aanpassingen nodig. Voeg een plan van
aanpak bij jouw aanvraag.
• Je vraagt je vergunning eenvoudig aan via het evenementenloket:
https://www.laakdal.be/evenementenloket
• Rekening houdend met de evolutie van deze gezondheidscrisis, wordt elke evenementenvergunning sowieso onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen afgeleverd.
• De organisatie is verantwoordelijk voor het opvolgen van alle coronaregels op het
event. Het naleven van de regels kan altijd gecontroleerd en gesanctioneerd worden
door politie- of inspectiediensten
Waar moeten uitbaters van indoor infrastructuur rekening mee houden?
Uitbaters van permanente indoor infrastructuren moeten hun infrastructuur eerst
screenen op COVID-19 veiligheidsrisico’s. Een CIRM-toelating geeft de uitbater een
toelating om een event te ontvangen in een permanente infrastructuur. Daarnaast geeft
een CIRM aan hoeveel bezoekers deze infrastructuur COVID-veilig kan ontvangen
en aan welke voorwaarden hiervoor voldaan moet worden.
Voor meer info: https://www.covideventriskmodel.be/cirm
Meer info: www.info-coronavirus.be, www.laakdal.be/evenementen-corona
Vragen? evenementen@laakdal.be, tel. 013 67 01 10.

Laakdal breekt uit
MAAND VAN DE SPORTCLUB
September is ‘Maand van de sportclub’. Met deze actie wil Sport
Vlaanderen de clubs en hun werking in de kijker plaatsen. Ook enkele
Laakdalse sportclubs doen mee met gratis initiaties, demonstraties… Doe
mee en ontdek hoe leuk sporten is! Check binnenkort www.laakdal.be
voor het volledige programma.
Om de maand van de sportclub goed te starten organiseert de sportdienst
op 5 september een sport-familiedag. Sport samen met je gezin en geniet
samen van bewegen. Het programma wordt later via de website en
Facebookpagina bekend gemaakt.
Wanneer?
5 september, 10.00 u.
Waar?
Gemeentelijke sporthal Kwade Plas, Veerle
Prijs?
Gratis
Info & inschrijvingen? Vooraf reserveren is verplicht op tel. 013 67 01 10 of
via https://www.laakdal.be/zomeractiviteiten-kinderen-2021.

SENIORENFEEST

SENIORENFIETSTOCHT

Eindelijk, het is zover, we mogen binnenkort weer gezellig samenkomen!
Op 4 september 2021 vindt het jaarlijks
Seniorenfeest plaats in de sporthal (onder voorbehoud van de epidemiologische
situatie op dat moment). Margriet
Hermans en dochter Celine brengen
een namiddagshow waarin muziek en
humor centraal staan. Een ticketje kost
5 euro per persoon. In ruil hiervoor krijg je
2 drankbonnetjes en een warme maaltijd
aangevuld met koffie en taart. De gezelligheid en de ambiance krijg je er gratis
bij! En wat hebben we die gemist, schrijf
je dus snel in voor het seniorenfeest!

Op donderdag 2 september 2021 organiseren de sport- en seniorendiensten
samen een seniorenfietsdag. Een prachtige, landelijke dagtocht van ongeveer
70 km staat jullie te wachten.
Voor de folder en meer informatie kan je vanaf augustus terecht bij de
Sportdienst, dienst Senioren of op de website van de gemeente. Inschrijven
verplicht vóór 25 augustus 2021.

Wanneer?

Zaterdag 4 september 2021, van 13.00 u.
tot 18.00 u. (deuren open om 12.00 u.)

Waar?

Gemeentelijke sporthal Kwade Plas,
Kwade Plas 1, 2431 Veerle

Prijs?

€ 5/persoon

Inschrijven en bijkomende info?

Voor 27 augustus 2021 via je OKRA-bond
of via het onthaal in het gemeentehuis. ■

Wanneer?
Waar?
Prijs?
Info & inschrijvingen?

2 september, 9.00 u.
Startplaats gemeentehuis, Markt 19
Gratis
Reserveren voor 25 augustus is verplicht op
tel. 013 67 01 10 of www.laakdal.be.

Laakdal breekt uit
ZOMERPODIUM 2021

FIETSLABELMOMENTEN

Zaterdag 21 augustus en zondag 22 augustus strijkt het Zomerpodium neer
aan het Buurthuis in Veerle-Heide. We
pakken zaterdag uit met een optreden
van De Bonanzas. Deze heren schotelen je de allergrootste hits uit de sixties
voor. Rock ’n roll, swings, ballads… alles
passeert de revue. Hun optreden gaat
geen seconde vervelen. Met een dosis
humor, hoge dansbaarheidsfactor en
overtuiging laten De Bonanzas je wegdromen naar de wonderlijke sferen van weleer. Op zondag 22 augustus komt Johan
Kalifa - Obi van de Buurtpolitie - je verrassen met een programma speciaal voor
kinderen. Benieuwd? Hou onze website
en/of Facebookpagina in de gaten!

De wijkagenten organiseren in de zomer in elke wijk in Laakdal een coronaproof
fietslabelmoment in openlucht. Tijdens deze momenten kan je ook de wijkagent beter
leren kennen.

Wanneer?
Zaterdag 21 augustus 21.00 u.: De
Bonanzas, start vanaf 19.00 met voorprogramma Jos Mellebeek.
Zondag 22 augustus 15.00 u.: Johan Kalifa
(Obi), start kinderanimatie vanaf 13.00 u.
Waar?
’t Buurthuis, Zandstraat 13,
2431 Veerle Heide
Prijs? Gratis, meer info en reservatie via
www.laakdal.be/zomerpodium2021. ■

© Johannes Vande Voorde

HELAAS PINDAKAAS

Jammer genoeg zullen er een aantal
jaarlijkse activiteiten deze zomer niet
doorgaan omwille van corona:
• Peuterspeelpunt on Tour
• Vejelse Metten
• Laakdal Loopt
• Laakdal Zonder Grenzen
• Uitwisselingsproject Litouwen
Gelukkig biedt Laakdal nog heel
wat andere ontspanningsmogelijkheden deze zomer (zie dossier p. 16).
Volgend jaar weer present!
Volg onze Facebookpagina en blijf op
de hoogte van onze activiteiten! ■

Waarom een fietslabel?
De eigenaar van een gekenmerkte fiets is makkelijk terug te vinden. Handig wanneer
je fiets bijvoorbeeld na een diefstal wordt teruggevonden. Op het fietslabel staat je
rijksregisternummer. Plak het goed zichtbaar op je fiets. Deze sticker is zeer moeilijk
te verwijderen waardoor je je fiets minder interessant maakt voor dieven.
Wat meebrengen?
Breng je fiets en identiteitskaart mee. Zo kunnen ze het label onmiddellijk aanmaken
en aanbrengen op je fiets.
Wanneer en waar?
De fietslabelmomenten vinden telkens plaats van 18.00 u. tot 20.00 u. Inschrijven is
niet nodig.
• Maandag 5 juli: Veerle, parking Veerledorp
• Dinsdag 20 juli: Vorst-Meerlaar, Geelsebaan, parking aan pastorijtuin
• Woensdag 28 juli: Veerle-Heide, Zandstraat, parking Buurthuis
• Maandag 2 augustus: Eindhout, parking Oude Tramlijn
• Donderdag 5 augustus: Vorst-Centrum, evenementenplein voor gemeentehuis
Meer info: Politiezone Geel-Laakdal-Meerhout,
tel. 014 57 01 12, pz.glm.wijk.laakdal@police.belgium.eu.

KOFFIEBAR ’T KLEINE GELUK
Dagcentrum EEPOS opent een
koffiebar in ‘t Fortun. Je kan er
terecht voor een lekkere tas koffie,
soep of een Brusselse wafel. De deelnemers van EEPOS zorgen voor de
bediening met een brede glimlach
en een knipoog. De koffiebar is
elke woensdag en vrijdag open van
11.00 u. tot 16.00 u. in het cafégedeelte van ’t Fortun.

Laakdal breekt uit

900 jaar Norbertijnen

BEZOEK DEZE ZOMER 2 EXPO’S
We zetten dit jaar een verjaardag in de kijker, de stichting van de norbertijnorde 900 jaar geleden. Vanuit de abdijen van Averbode en Tongerlo drukken
de norbertijnen al sinds de 12de eeuw mee hun stempel op de ontwikkeling
van het landschapspark de Merode. In onze gemeente kan je deze zomer
2 gratis expo’s bezoeken, in de kerken van Veerle en Vorst-Centrum.

Rondreizende expo
900 jaar Norbertijnen
23 juli – 8 augustus

Met Gouden Letteren
EXPO 100 JAAR KERK IN VEERLE
27 juni-29 augustus
2021 is een bijzonder ‘jubeljaar’. Exact 100 jaar geleden wijdde pastoor Jos Verhaegen
de O.-L.-Vrouw in de Wijngaardkerk van Veerle weer in na de noodlottige kerkbrand van 8 maart 1910. De kerk was tot as verteerd. Alleen de muren stonden nog
overeind. De heropbouw nam jaren in beslag. Onenigheden over de constructie,
wat nog moest bewaard blijven, gebrekkige financiën, oorlogsmoeilijkheden…
vertraagden de realisatie.
Om deze 100ste verjaardag te vieren, heeft de Laakdalse Werkgroep voor Geschiedenis
en Heemkunde (LWGH) een tentoonstelling samengesteld over de geschiedenis
van kerk en parochie, vanaf de oprichting in de middeleeuwen tot nu. De titel ‘Met
Gouden Letteren’ slaat op een passage uit weekblad Het Boerenbelang dat 100
jaar geleden schreef: “de 30 October 1921 – dag der inhuldiging onzer nieuwe kerk zal
met gouden letteren in de geschiedenis van Veerle aangeteekend blijven”. Komen nog als
thema aan bod: de rijke parochiegeschiedenis armenzorg, miraculeuze genezingen,
bedevaarten, processies, bijgeloof,
verenigingsleven en een biografie
van de laatste tien pastoors. ■
Wanneer?
Van 27 juni tot 29 augustus 2021, van
maandag t.e.m. zaterdag van 13.00 u.
tot 17.00 u. en zondag van 11.00 u. tot
17.00 u.
Waar?
O.-L.-Vrouw in de Wijngaardkerk
Veerledorp 67
2431 Veerle-Laakdal
Organisatie?
LWGH i.s.m. de kerkfabriek van Veerle
en Stuifzand (collectief erfgoed).
Gratis toegang
Meer info:
Glen Van Meeuwen:
tel. 0479 36 48 45,
glen.v_m@hotmail.com
François Van Gehuchten:
tel. 013 66 39 82
LWGH: info@lwgh-laakdal.be

De expo toont het waardevolle verleden van de norbertijnen in de Merode.
De norbertijnen speelden een grote
rol in de ontwikkeling van de lokale
landbouw en economie. Zij waren en
zijn een toevluchtsoord voor bedevaarders en mensen op zoek naar stilte en rust. Kleine anekdotes maken de
geschiedenis tastbaar. Een korte film
duidt hun leven, werk en relevantie
vandaag.
Wanneer?
Van 23 juli tot en met 8 augustus,
dagelijks van 13.30 u. tot 17.00 u.
Waar?
Sint-Gertrudiskerk
Vorst-Centrum, Kerkstraat 19,
2430 Laakdal
Organisatie?
Kerkfabriek Sint-Gertrudis
i.s.m. gemeente Laakdal,
Landschapspark de Merode en
Stuifzand.
Gratis toegang
Meer info:
www.laakdal.be/
900-jaar-norbertijnen
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Zomeren in Laakdal

Het voorbije jaar bleven we “in ons kot” en verkenden we de buurt. Denk jij dat je ondertussen alles gezien hebt?
Wij zijn er van overtuigd dat er vast nog zaken zijn die je niet ontdekt hebt! Ben je dus op zoek naar leuke nieuwe
zomerse activiteiten en belevenissen? Wij maakten een handige overzichtskaart voor je (p.10-15 ).
Ga naar buiten en beleef jouw zomer in Laakdal!

Met de fiets op trot
Het Bankje
Onderweg luisteren naar originele verhalen
De podcast ‘Het Bankje’ brengt theater tot bij het publiek: je neemt tijdens
een fietstocht plaats op een bankje in onze gemeente en je bent getuige van
de meest intieme, bizarre, aangrijpende dialogen die zich (misschien) hebben
afgespeeld op de plek waar je zit. Via een QR-code en je smartphone kan
je de podcasts beluisteren.
De fietsroute en de locaties van de bankjes vind je op:
www.laakdal.be/het-bankje

Zomers fietsen door 3 provincies
De Drieprovinciënroute kon helaas niet doorgaan. Maar je kan de hele zomer
deelnemen aan de wedstrijd! Fiets de afgepijlde route en maak een leuke
foto bij elk infobord bij de verschillende tussenstops (de vertrekplaatsen).
Neem deel aan de wedstrijd door je foto’s in te dienen en maak kans op
één van de leuke prijzen!
Meer info? www.drieprovinciënroute.be
Vertrek? In Laakdal aan Kasteel Meerlaer, Verboekt

Fietszoektocht
De hele zomer fietsplezier? Dat kan! Ook
dit jaar kan je deelnemen aan de fietszoektocht van VVV Laakdal. En nog beter: deelnemen is helemaal gratis.
Haal de zoektocht af in het
gemeentehuis of download ze op:
www.laakdal.be/fietszoektocht-2021

Mountainebiken met de
kleinsten
De rode mountainbikelus in Eindhout,
vlakbij speeltuin Dennenoord, is één
van de 105 kindvriendelijke mountainbikeroutes van Sport Vlaanderen:
https://www.sport.vlaanderen/
kindvriendelijkeroutes.
Wat houdt je tegen?
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Zie jij wat ik zie?

Bosbelevingspad

Ga op zoek naar de schat van Vlieg en ontdek
of jij ziet wat ik zie! Dit jaar gaat vlieg niet enkel in de bibliotheek op ontdekking maar ook
daarbuiten. Kom jouw bundeltje halen in de
bibliotheek en start je zoektocht naar de schat!
Er zijn aparte bundeltjes voor kleuters en lagereschoolkinderen.

Koning Kobolt houdt prinses Amalia gevangen in zijn kasteel! Help jij
de schildknaap Bonito om Amalia te bevrijden? Dit verhaal vormt de
rode draad in het Bosbelevingspad. Het Bosbelevingspad staat volledig
in het teken van de zintuigen: horen, ruiken, voelen en zien. Het bestaat
uit tien infoborden waarbij elk bord een deel van het verhaal omvat met
een opdracht en een verwijzing naar een laag van het bos.

Tip: breng je eigen balpen of potlood mee,
zodat je (coronaveilig) het boekje
kan invullen.
Wanneer en waar?
Tussen 1 juli en 31 augustus 2021,
Bibliotheek, Markt 19 in Laakdal.
Kostprijs?
De zoektocht is gratis.
Meer info: www.laakdal.be of www.schattenvanvlieg.be

Het Bosbelevingspad start aan speeltuin Dennenoord, Smallestraat 4,
2430 Laakdal (Eindhout). Op de parking van de speeltuin kan je het eerste infobord vinden. Vanaf hier volg je de aangegeven pijlen. Bovendien
staat op elk bord van het pad een pijl die de richting aanduidt. Het
Bosbelevingspad is gratis en het hele jaar door vrij te bezoeken.
De handleiding van het Bosbelevingspad vind je op
www.laakdal.be/kinderplezier-in-laakdal.

Op klompen
Het klompenmuseum is een eerbetoon aan de klompenmakers
die in de 19de en de 20ste eeuw Laakdal en omstreken van schoeisel
voorzagen. Het klompenbelevingspad pleziert jong en oud
‘op klompen’ doorheen het bos met avontuurlijke belevingselementen.
Nog niet ontdekt? Nou breekt mijn klomp!
Surf snel naar www.klompenmuseum.be voor meer info.

Op Stap met Stabbel
Ga de hele zomer op stap met Stabbel door 6
gemeenten. In elke gemeente kan je een korte
lus met zoektocht wandelen of een lange tocht
voor echte wandelaars. Alle wandelingen vind
je gebundeld in een handige brochure, zo vertrek je wanneer jij wil!
Meer info & routes? www.laakdal.be/stabbel
Vertrek? Speeltuin Dennenoord, Eindhout
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Met de kids op stap

Tuktukkend door de Merode
De eTuktuks zijn al lang geen onbekenden meer in onze gemeente.
Zin om er ook eens op uit te trekken met deze elektrische tuktuk? Je
vindt alle informatie op www.etuktuks.be of haal een folder bij het
onthaal in het gemeentehuis.

Plekjes waar je
je te pletter amuseert
SPORTEN EN SKATEN AAN DE KWADE PLAS
Ben je het beu om tussen die 4 muren te zitten? Heb je het
gehad met wandelen? Spreek af met je vrienden en kom
naar de sporthal in Veerle! De buitenvelden zijn onlangs
opgeknapt. Neem een bal mee en je kan je er uren amuseren.
Je vindt er een basketbalveld, netbalveld/volleybalveld,
hockeyveld/minivoetbalveld, een speeltuin, grasvelden en
binnenkort een beachvolleybalveld. Er komt zelfs een tijdelijk
skatepark met 4 ramps, 2 flatbanks, een funbox met rail en

een manual pad. En als de zon schijnt, geen probleem! We
hebben zelfs een zonnecrèmestand!
Waar?
Gemeentelijke sporthal Kwade Plas, Veerle
Prijs?
Gratis
Meer info: www.laakdal.be, tel. 014 84 12 27 of
sport@laakdal.be

Spelen, spelen, spelen
Op pagina’s 10 en 15 vind je een
overzicht van alle speelbossen- en
speelterreintjes in Laakdal. Wist je
dat er fitnessborden staan op de
speelveldjes Sporthal, ‘t Pagadderke,
Westmolenveld, Kroko en Finse piste?
Trek je ravotkleren aan en ga naar
Speeltuin Dennenoord in de bossen van Eindhout voor uren plezier.
Ouders en/of grootouders genieten
van een drankje op het terras van de
kantine.
Waar?
Smallestraat 4, 2430 Laakdal
Meer info:
www.speeltuindennenoord.be
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De zomerkalender
Vorig jaar kregen alle 6 tot 12-jarigen
een doe-boekje. Dit jaar komt daar
een vervolg op. De nieuwe editie, in
de vorm van een schitterende scheurkalender, is nog beter, nog origineler
en nog interactiever! Elk gezin krijgt
één kalender via de scholen. Woon je
in Laakdal maar ga je in een andere
gemeente naar school? Dan kan je je
kalender ophalen bij het onthaal in
het gemeentehuis.

Groen – groener – groenst

10 TIPS
OM VEILIG
VAN DE ZOMER
TE GENIETEN

#SAMENTEGENCORONA

1.
2.
3.

NOOIT MEER VERDWALEN IN HET GROENAANBOD
Af en toe zijn we wel eens het noorden kwijt wanneer we uit het brede natuuraanbod moeten kiezen waar we volgend weekend naartoe gaan. Er is heel wat
groen in de provincie. De provincie Antwerpen verzamelde al deze groengebieden
op één kaart: de GroenZoeker. Met de GroenZoeker zoek én vind je in 1-2-3 alle
mooie stukjes groen op wandel- of fietsafstand van je huis.
Je vindt er heel wat parkjes, speelplekjes, bossen, picknicktafels, landwegen,
waterplekjes en domeinen terug die in het groen gelegen zijn. De GroenZoeker.be
is een platform in opbouw en wordt nog dagelijks verder uitgebouwd.

4.

Laat je vaccineren. Hoe
meer mensen gevaccineerd,
hoe veiliger voor ons
allemaal.
Was je handen regelmatig.
En volg de overige
hygiëneregels zoals bij het
hoesten of niezen.
Ziek of symptomen? Blijf
thuis en neem contact op
met je huisarts.
Test jezelf als je nog niet
gevaccineerd bent. Je vindt
een zelftest bij de apotheker.

5.

Kies voor buiten. Want
buiten is het veiliger.

6.

Kleiner is fijner. Een groep
van vijf is veiliger dan een
groep van vijftig.

Meer info: www.groenzoeker.be

7.
8.
9.

Iedereen in het gezelschap
gevaccineerd? De
mondmaskers mogen af.
Verlucht en ventileer
binnenruimtes. Zo vermijd
je een viruswolk binnen.
Hou nog even veilige
afstand. Anderhalve meter
blijft veiliger tot iedereen is
gevaccineerd.

10. Hou het ook op reis veilig.

Download het digitaal
coronacertificaat, gebruik je
corona-app en informeer je
over lokale regels.
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Thuisplezier

Meer zon en meer groen
Het participatieproject Klimaatmakers loopt inmiddels als een trein. Met
20 enthousiaste Klimaatmakers zijn
ze intussen al. Onder hen ook Joris
Wouters uit Vorst-Centrum.
Wat doen jullie precies?
Joris: “We bedenken acties die helpen in
de strijd tegen de klimaatverandering.
Maar het blijft niet alleen bij denkwerk.
We willen de acties ook, samen met de
gemeente, uitvoeren! We hebben ons verzameld in 4 themagroepen, geïnspireerd
op enkele Vlaamse klassiekers:
• Laat de zon in je hart = meer zon
• Ik schreeuw het van de daken = beter
informeren
• Laat ons een bloem = meer groen
• Komaan met dat lijf = meer sensibiliseren”
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Waar werk jij aan mee?
Joris: “Ik zit in de werkgroep ‘Laat de
zon in je hart’ waar we bedenken hoe we
meer zonne-energie kunnen opwekken
in onze gemeente. Door alle heisa rond
de terugdraaiende teller zijn zonnepanelen onterecht in een slecht daglicht
komen te staan. Wij geloven dat we de
Laakdallenaren van het tegendeel kunnen
overtuigen door hen goed te informeren.
Tegelijkertijd willen we ook publieke daken benutten om meer zonne-energie op
te wekken met burgerfinanciering. Dat is
financieel interessant voor de gemeente
én voor de burgers. De gesprekken met de
gemeente zijn intussen opgestart!”

eetbare vruchten in onze gemeente. De
andere twee groepen werken rond infomeren en sensibiliseren. Tijdens de eerste
bijeenkomsten merkten we immers dat
er al heel wat gebeurt in onze gemeente,
maar dat dit vaak onder de radar blijft.
Daar willen we graag wat aan doen! Met
kleine sensibilisatieacties proberen we iedereen mee te krijgen. Zo maken we onze
groene gemeente nog mooier!”
Meer info:
www.klimaatmakers.be/laakdal

Wat doen de andere groepen?
Joris: “Bij ‘Laat ons een bloem’ ligt de
focus op meer bomen en struiken met
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27/04/2021 (Vorst-Meerlaar)
Marthe Luyten
Kevin Luyten & Lien Rutten
23/04/2021 (Veerle)
Noé Vleugels
Stef Vleugels & Anke Goossens
22/04/2021 (Veerle)
Amilia Smeets
Anthony Smeets & Laura Pauwels
21/04/2021 (Eindhout)
Eloïse Cuypers
Koen Cuypers & Kaja Theys
20/04/2021 (Veerle)
Fons Huysentruyt
Gaëlle Huysentruyt &
Katrien Van Gemert
17/04/2021 (Veerle)
Ella Van de Weyer
Kurt Van de Weyer & Carolien Verwimp

08/05/1971 (Eindhout)
Carolus ‘Karl’ Boons &
Josepha ‘José’ Aerts

°20/01/1933 +18/04/2021
(Veerle)
Josephus ‘Louis’ Heylen

11/03/2021 (Veerle)
Fran Hufkens
Dominick Hufkens & Tatjana Derboven

07/05/1971 (Eindhout)
Frans Cools & Alphonsina
‘Alfonsine’ Zeelmaekers

°12/11/1966 +15/04/2021
(Veerle)
Bavo Bakelants

08/03/2021 (Eindhout)
Alexander Van Hove
Glenn Van Hove & Dorien Cle

07/05/1971 (Vorst-Centrum)
Aloys ‘Wies’ Symons &
Magda Lintermans

°25/06/1962 +15/04/2021
(Tessenderlo)
Daniël ‘Danny’ Buntjens

02/03/2021 (Vorst-Centrum)
Mil Van Ouytsel
Vincent Van Ouytsel & Mirthe Goos

30/04/1971 (Veerle)
Marcel Voet &
Louisa ‘Wieza’ Soffers

°30/06/1950 +10/04/2021
(Eindhout)
Greta Sleeckx

23/04/1971 (Vorst-Centrum)
Yvo Leeten &
Marie Louise ‘Wiske’ Van Roy

°10/11/1938 +09/04/2021
(Veerle)
Eduard ‘War’ Sterckx

23/04/1971 (Vorst-Centrum)
Theodoor ‘Theo’ Bourbon &
Diana ‘Diane’ Laenen

°03/05/1932 +09/04/2021
(Veerle)
Frans ‘Gust’ Geudens

03/04/1971 (Eindhout)
Roger Vervecken &
Annie Van Bael

°13/03/1934 +08/04/2021
(Vorst-Meerlaar)
Marie - Therese De Loore

DIAMANTEN JUBILEUM

°17/04/1923 +05/04/2021
(Veerle)
Clara Spaepen

HUWELIJKEN

22/05/2021 (Veerle)
Nick Van Roie & Lien Weckhuysen
18/05/2021 (Veerle)
Wilfried Daems & Nancy De Wit
17/05/2021 (Eindhout)
Johan Verheyden & Eve Ven

15/04/2021 (Veerle)
Gisèle Schulpé
Andreas Schulpé & Loredana Doms

15/05/2021 (Veerle)
Kurt Hollants &
An Vanautgaerden

13/04/2021 (Veerle)
Xander Rymen
Maarten Rymen & Maité Aerts

15/05/2021 (Veerle)
Tom Verheyen & Lies De Belder

11/04/2021 (Veerle)
Thieu Goossens
Youri Goossens & Sanne Turelinckx
09/04/2021 (Eindhout)
Alyssa Bellens
Lucas Bellens & Daphne Vervoort

05/04/2021 (Veerle)
Lou Wouters
Ken Wouters & Daisy Vermeulen
31/03/2021 (Veerle)
Lander Dekort
Kristof Dekort & Nele Rens

23/03/2021 (Veerle)
Lia Janssens
Lode Janssens & Elisa Boons
23/03/2021 (Eindhout)
Anna-Lia Van Thielen
Nick Van Thielen & Nadescha Turlinckx

BRILJANTEN JUBILEUM

09/05/1956 (Eindhout)
Jan ‘Jozef’ Simons &
Maria ‘Julia’ Mariën

23/04/2021 (Veerle)
Joery Rietveld & Nine Bottelbergs

05/05/1956 (Veerle)
Cornelius ‘Neel’ Peeters &
Emma Peetermans

09/04/2021 (Vorst-Meerlaar)
Sander Sterckx & Jana Pauwels

PLATINA JUBILEUM

09/04/1951 (Vorst-Centrum)
Peter Goos &
Maria ‘Julienne’ Van Den Broek

°03/12/1931 +26/03/2021
(Vorst-Meerlaar)
Renaat ‘René’ Van Genechten
°21/12/1951 +26/03/2021
(Eindhout)
Antoon ‘Twan’ Mertens
°26/11/1952 +24/03/2021
(Eindhout)
André Hannes
VIERGESLACHT

Van de jongste naar de oudste:
Lia Janssens 23/03/2021
Elisa Boons 27/05/1994
Valerie Peeters 01/05/1965
Bertine Bergen 02/09/1943

BRAVO VOOR ONZE JUBILARISSEN
GOUDEN JUBILEUM

27/05/1971 (Eindhout)
Karel Smets &
Yvonne Verbruggen

OVERLIJDENS

°25/10/1960 +15/05/2021
(Veerle)
Lodewijk ‘Ludo’ Verbruggen

28/03/2021 (Vorst-Centrum)
Elle Somers
Kaye Somers & Evy Paenhuysen
24/03/2021 (Eindhout)
Andrei Bucatariu
Catalin-Florin Bucatariu &
Sabina-Marina Bucatariu

20/05/1961 (Eindhout)
Lodewijk ‘Louis’ Deboel &
Maria Simons

24/04/2021 (Eindhout)
Kenneth Walraevens &
Lieselotte De Schutter

08/04/2021 (Eindhout)
Ryan Theys
Kevin Theys & Jolien Volders
05/04/2021 (Veerle)
Cilou Van Genechten
Bjorn Van Genechten & Tatjana Giels

23/05/1961 (Vorst-Centrum)
Frans ‘Swa’ Geukens &
Hilda Sels
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13/03/2021 (Veerle)
Daan Van Loy
Bram Van Loy & Natania Peelman

°22/09/1936 +12/05/2021
(Herselt)
Irma Belmans
22/05/1971 (Veerle)
Jozef ‘Jos’ Cenens &
Elza ‘Els’ Tilburgs
21/05/1971 (Vorst-Centrum)
Vital Cras & Edith Neuts
21/05/1971 (Vorst-Meerlaar)
Jos Verheyen & José Cools

°22/10/1924 +07/05/2021
(Vorst-Meerlaar)
Paula Peeters

Van de jongste naar de oudste:
Anna-Lia Van Thielen 23-3-2021
Nadescha Turlinckx 14-02-1990
Diane Peeters 5-5-1967
Lea Nobels 3-7-1944

°17/01/1943 +05/05/2021
(Vorst-Centrum)
Elza Nys
°01/01/1950 +02/05/2021
(Veerle)
Franciscus ‘Frans’ Janssens

23/03/2021 (Vorst-Meerlaar)
Alix Van Espen
Jeffrey Van Espen & Elke Vets

°31/07/1937 +28/04/2021
(Vorst-Meerlaar)
Melania ‘Melanie’ Ceustermans

19/03/2021 (Veerle)
Félie Verreckt
Mathias Verreckt & Steffi Beyens

°20/11/1943 +24/04/2021
(Vorst-Meerlaar)
Marie Louise Peeters

Heb jij een viergeslacht in je
familie? Stuur ons een foto en
de namen (incl. geboortedata):
communicatie@laakdal.be.
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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 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.
Check https://laakdal.bibliotheek.be voor de meest
recente info.

Sluitingsdagen gemeente, sporthal en bibliotheek
Zondag 		 11/07/2021
Woensdag 		 21/07/2021
Zondag 		 15/08/2021
Maandag 		 01/11/2021
Dinsdag 		 02/11/2021
Donderdag 		 11/11/2021
Vrijdagnamiddag		24/12/2021
Zaterdag 		 25/12/2021
Vrijdagnamiddag		31/12/2021

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
Sluitingsdagen:
woensdag 		 21/07/2021
Maandag 		 01/11/2021
Donderdag 		 11/11/2021
Vrijdagnamiddag 		 24/12/2021
Zaterdag 		 25/12/2021
Vrijdagnamiddag 		 31/12/2021

Raad voor Maatschappelijk Welzijn &
gemeenteraad 2021:

Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 19.30 u.,
gemeenteraad 20 u.
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.

Corona-updates
Voor alle laatste updates over de geldende coronaricht
lijnen, kijk op www.info-coronavirus.be of bel naar de
corona infolijn: 0800 14 689.
Wens je meldingen van coronamaatregelen te ontvan
gen via BE-Alert: www.be-alert.be/nl.
Wat de impact op onze gemeente betreft:
www.laakdal.be, volg onze Facebookpagina gemeente
Laakdal, corona@laakdal.be of 013 67 01 10.
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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 gemeente
huis, 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 & begraafplaats

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

Beste Laakdallenaars,

Beste Laakdallenaars,

Nog even op de rem staanTine
en dan
kunnen&we
weer met
z’n
Gielis
Jurgen
Mensch
allen dansen, zingen, knuffelen of reizen. Nog even totdat
Burgemeester & Schepen
iedereen gevaccineerd is en we terug kunnen gaan voor een
bruisend verenigingsleven in onze gemeente.

Langzaam maar zeker stevenen we af naar wat het nieuwe
normale gaat worden. Als gemeente vinden we die vrijheid
heel belangrijk. Vandaar dat wij samen met alle Laakdalse huisartsen een extra lokale vaccinatiecampagne hebben uitgerold
om onze inwoners te motiveren zich te laten inenten. Ik kan je
garanderen dat ik me alvast laat inenten!

Corona heeft ons geleerd dat het gezin letterlijk én figuurlijk
een fundament vormt voor een sterke maatschappij. De
voorbije maanden was de gezondheid van je bubbel de eerste
prioriteit. Nu de coronamaatregelen stilaan meer toelaten,
lonkt de vrijheid en kunnen we onze bubbel eindelijk opnieuw verruimen en verbinding opzoeken.
Het gezin en de verenigingen zijn de bouwstenen van onze
maatschappij: het gezin vormt de voedingsbodem voor sterke
volwassenen terwijl verenigingen ons verbinden met elkaar.
Als gemeentebestuur willen we hierin investeren en maken
we daarom werk van een degelijk gezinsbeleid en duurzame
projecten voor onze kinderen:
• In Eindhout bouwen we aan de school een polyvalent
gebouw dat tevens thuishaven wordt voor de
Buitenschoolse Kinderopvang en sportverenigingen.
• Een uitgebreid aanbod voor en na school en tijdens vakanties om werkende ouders tegemoet te komen.
• In het Huis van het Kind Geel - Laakdal - Meerhout kan je
terecht met allerhande vragen over opvoeding, kinderopvang, gezondheidszorg, voor workshops...
Bovenstaande initiatieven tonen dat we samen bruggen
bouwen: ik nodig jullie uit om niet op jullie eiland te blijven
zitten, maar van deze kansen gebruik te maken om te connecteren met elkaar.
Vertrouwen, verbinding en vrijheid: is dit niet waar we
allemaal naar snakken?
Tine Gielis,
Je burgemeester

In een gezond lichaam hoort een gezonde geest. Sporten en/of
bewegen is hiervoor cruciaal. We hebben dan ook de trekkersrol
opgenomen om het gezondheidsinitiatief ‘Bewegen op verwijzing (BOV)’ te lanceren in onze gemeente. Via verwijzing van
je huisarts maakt de BOV-coach een persoonlijk beweegplan
en motiveert je ook om dit beweegplan uit te voeren en vol te
houden. Als deelnemer betaal je slechts een klein deel van de
vergoeding, de rest wordt gesubsidieerd. Een aanrader dus!
Maar hoe is het gesteld met de financiële gezondheid van onze
gemeente? Volgens het individueel financieel profiel, een analyse van Belfius, is Laakdal een financieel robuuste gemeente
die structureel in evenwicht is, waar de schuldgraad én de
belastingdruk voor de inwoners laag is. Toch wordt er ook
stevig geïnvesteerd.
Tenslotte zou ik jullie nog willen herinneren aan de digitale
cadeaubon die de gemeente jullie heeft geschonken. Vergeet
deze zeker niet te spenderen nu quasi alle deelnemende handelszaken geopend zijn. Je kan de deelnemerslijst terugvinden
op onze website: https://www.laakdal.be/cadeaubon. Wil je
zelf nog een Laakdal Schenkt-bon kopen, dat kan in het gemeentehuis. Ondertussen werken we naarstig aan een webshop
zodat je deze in de toekomst ook online kunt kopen. Hopelijk
een extra stimulans om lokaal te blijven kopen en winkelen.
Jurgen Mensch,
Schepen van Ondernemen, Communicatie, ICT,
Financiën en Gezondheid
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FILMS 2021
Elke donderdagavond in juli en augustus
In de pastorijtuin I Vorst-Centrum
Inschrijven verplicht!

1 juli
The Racer

8 juli
Jojo Rabbit

5 augustus
Bad Boys For Life (+16)

15 juli
F.C. De Kampioenen 4:
Viva Boma

12 augustus
Parasite (+ 16)

22 juli
The Lion King

19 augustus
Little Women

Geniet jij van een komische film of verkies jij een thriller? Elke donderdagavond
van juli en augustus spelen we een film in de pastorijtuin van Vorst-Centrum.
De toegang is gratis.

26 augustus
Tenet

jving
en inschri
fo
in
r
e
e
.
M
aakdal.be
via www.l

De films starten bij zonsondergang.
Reserveer jouw plaats via de website en breng je eigen stoel/zetel mee, dan heb
je zeker een zitplaats. Het kan afkoelen, dus een jas of een fleece is aan te raden.
We voorzien geen tap wegens corona. Je mag je eigen drankjes meebrengen.
Let op: bij slecht weer gaat de film niet door.

29 juli
Joker (+16)

