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Hoe laat je de natuur toe in je eigen tuin

BRANDWEER ZONE KEMPEN
REKRUTEERT 24 VRIJWILLIGE
BRANDWEERMANNEN (M/V)

Als brandweerman heb je de drive om
mensen te helpen. Je bent gedreven om
branden te bestrijden, reddingen uit te
voeren en technische hulp te verlenen.
Kortom, je stelt alles in het werk om de
veiligheid van de burgers te garanderen.
Ben je een echte teamspeler die houdt
van samenwerken, aangevuld met een
grote dosis zelfstandigheid? Dan zien
we jou heel graag komen! Reageren kan
tot 25 februari 2022 via kempen.hulpverleningszone.be/pagina/vacatures.
Om je kandidatuur te stellen, voldoe je
aan een aantal voorwaarden:
• Je bent in het bezit van een Federaal
Geschiktheidsattest (FGA)
• Je bent minimum 18 jaar
• Je woont op maximum 8 km van
één van de zonale kazernes (Balen,
Geel, Grobbendonk, Herentals,
Herenthout, Mol en Westerlo).
Meer weten? Schrijf je in via
vacature@brandweerzonekempen.be
voor onze digitale informatie-avond
op 11 januari 2022 om 19 uur.

SOFTWARE UPDATE
ELEKTRONISCHE
IDENTITEITSKAART

Als je je identiteitskaart voor online
toepassingen wil blijven gebruiken,
moet de software van je kaart regelmatig bijgewerkt worden. Zo is er nu
een nieuwe versie beschikbaar. Om
problemen te vermijden, kan je best
je eID-software updaten. Dit kan via
eid.belgium.be/nl. Ook de applicatie
“eID Viewer” kan je via deze website bijwerken. Met deze applicatie kan je je PINcode veranderen en de geldigheid van de
certificaten op je identiteitskaart nakijken.
Via het certificaat Authentificatie heb je
toegang tot de applicaties en via het certificaat Handtekening kan je documenten
elektronisch ondertekenen.
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ONZE TUINRANGERS HELPEN JE OP WEG
Sinds kort kan je de natuur in je tuin ontdekken samen met een échte Tuinranger.
Vier enthousiaste dames vormen het sterke team van de Laakdalse Tuinrangers.
Wij spraken met Olga Reszczynski, de teamverantwoordelijke.
Olga, wat doet een Tuinranger nu precies?
“Tuinrangers zijn vrijwilligers met een passie voor de tuin en een hart voor de natuur.
Wij helpen mensen om de natuur in hun
eigen tuin te ontdekken, om nieuwe kennis
bij te brengen of om te adviseren. Hoe begin
je bv. aan een bloemenweide of hoe trek je
meer vogels aan? Wij zijn géén tuinaannemers of biologen. Wel willen we gaan voor
meer biodiversiteit. Onze tussenkomst is
gratis, gebeurt op een laagdrempelige manier, maar streeft een hoge impact na.”
Sinds wanneer bestaan de Tuinrangers
in Laakdal?
“Het project van de Tuinrangers bestaat nog
niet zo lang. We zijn gestart in september
en genoten een opleiding door tuinecologen van Inverde. De aanvragen komen nu
stilaan binnen. We hopen van gemeente

Laakdal een groot groen paradijs te maken (lacht).”
Waarom wilde je graag Tuinranger
worden?
“Het sprak me heel erg aan. We worden
geconfronteerd met de gevolgen van de
klimaatverandering. Ik zag hoe versteend
tuinen erbij lagen en hoe erg onze natuur
nood heeft aan ruimte. Het is belangrijk
om zoveel mogelijk groen te hebben, we
kunnen niet zonder.”

IK KNAL ZONDER VUURWERK 2022

Brandweer zone Kempen roept met haar eindejaarscampagne ‘ik knal zonder vuurwerk’
opnieuw op om zelf geen vuurwerk af te steken tijdens de eindejaarsfeesten. Onze gemeente staat – in tegenstelling tot vorige jaren - op oudejaarsavond geen uitzonderingen
toe voor het afsteken van vuurwerk. Want vuurwerk is inderdaad nooit een goed idee.
Het is levensgevaarlijk, brandgevaarlijk, heel ongezond, duur en belastend voor dieren en hulpdiensten. Daarom
roept de brandweer jaarlijks
op om te knallen (= te feesten)
zónder vuurwerk. Zo breng je
anderen niet in gevaar, help je
de zorg ontlasten en zet je de
handhaving van openbare
orde niet extra onder druk.
Gebruik zeker de hashtag
#ikknalzondervuurwerk als
je feestelijke selfies post!
Volg
de
campagne
‘Ikknalzondervuurwerk’ op
Facebook, Instagram en
Twitter.

Wat mogen we ons voorstellen bij
tuinadvies op maat?
“Dat varieert. We ontdekken samen de
tuin. Wat is er aanwezig? Wat leeft er allemaal? Wat is er mogelijk? En hoe kan
het er anders uit gaan zien en op welke
manier doen we dat? Ook met kinderen
is dit tuinadvies heel leuk. We gaan op
zoek naar insecten zoals vlinders, wat er
onder de grond zit en leeft…”
Tuinrangers geven tuinadvies op
maat, heb je ook een algemene tip
voor onze Laakdallenaars?
“Enkele algemene tips: kies voor inheemse planten, maai je gazon niet altijd en
overal, laat bladeren liggen… Tijdens ons
bezoek kunnen we natuurlijk gerichter
advies geven.”
Heb je interesse in een bezoek van onze
tuinrangers? Vraag een gratis tuinadvies
aan via: https://www.tuinrangers.be/
tuinadvies-aanvragen.

EEN LOKAAL
EINDEJAARSCADEAU

Ben je nog op zoek naar een leuk last-minute cadeau voor nieuwjaar, een verjaardagscadeau waar jong & oud blij mee is?
Koop dan een Laakdal Schenkt cadeaubon! Een leuk geschenk mét een lokale
toets. Laakdal Schenkt is een waardebon
van 5, 10, 15 of 25 euro die twee jaar geldig blijft en die je kan besteden in één van
de meer dan 115 deelnemende Laakdalse
winkels én horecazaken. De bon koop
je bij het onthaal in het gemeentehuis
(Markt 19). Let wel: gesloten op 24/12
namiddag, 25/12, 26/12, 31/12 namiddag, 1/1 en 2/1.
Benieuwd waar je met de bon terecht
kan? Surf naar www.laakdal.be/
cadeaubon of vraag de lijst bij het
onthaal.

WIN EEN FRIETKOT VOOR JOU
EN JE BUREN!

Kempenaren houden van een nette
straat zonder zwerfvuil. Dit werd
duidelijk na het succes van de ‘zonder
zwerfvuil straat’-wedstrijd de afgelopen jaren. Vorig jaar namen meer dan
100 straten met bijna 2.500 Kempense
gezinnen deel. Een recordaantal! Doe
jij ook mee dit jaar? Hoe meer affiches
er in de straat opduiken, hoe krachtiger het signaal dat zwerfvuil écht niet kan. Trommel je buren op en hang massaal een
affiche achter het raam. Wie weet winnen jullie wel een frietkot in jullie straat!
Hoe doe je mee aan de wedstrijd?
• Maak zoveel mogelijk buren warm om deel te nemen en duid 1 contactpersoon aan.
• Schrijf je straat en de deelnemende huizen in via het e-loket op www.iok.be/
zonderzwerfvuilstraat vóór 10 januari 2022.
• De contactpersoon uit jouw straat ontvangt per post de ‘zonder zwerfvuil straat’-affiches.
• Hang de affiche op een zichtbare plaats in elk ingeschreven huis en laat ze hangen tot
31 maart 2022. Onaangekondigde controles gaan na of de affiches overal nog hangen.
• Een onschuldige hand trekt 3 winnaars. Deze straten krijgen op zelfgekozen dag een
frietkot in hun buurt.
Meer info: www.iok.be/zonderzwerfvuilstraat

TOVER JOUW STRAAT OM TOT EEN
SPEELSTRAAT!

Gemeente Laakdal geeft kinderen graag de ruimte om heel de
zomer buiten te spelen. Daarom kunnen we tijdens de zomervakantie van jouw straat een speelstraat maken. In een speelstraat
is doorgaand verkeer niet toegelaten. Ideaal om te spelen en ravotten met je hele buurt en zo ook je buren beter te leren kennen!
Helaas komt niet elke straat in aanmerking voor een speelstraat.
Meer weten of een aanvraag indienen? www.laakdal.be, jeugddienst - tel. 013 67 01 10,
vrije.tijd@laakdal.be.

DAGELIJKS 10.000 STAPPEN

Zit jij vaak lang stil, bijvoorbeeld aan je bureau?
Doorbreek dit patroon door regelmatig even recht
te staan en te stappen, liefst elk half uur. Beweeg je
daarnaast niet veel? Introduceer meer beweging
in je leven. Probeer dagelijks een paar minuutjes
meer te bewegen, op je eigen tempo. Neem de trap,
ga te voet naar de bakker, werk even in de tuin…
Nog een tip: ga voor haalbare doelen. Je hoeft de
Himalaya niet te beklimmen. Elke stap vooruit is
alvast een overwinning. Geef ook zeker niet op bij
een terugval!
Meer info en tips via www.10000stappen.be.
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Wie kan de hulp van een Tuinranger
inschakelen?
“Iedereen! Zowel mensen met een grote
tuin als een klein terras. Werk je enkel in
potten? Ook welkom.”

FUNCTIONELE
AGROBIODIVERSITEIT

Voor 60-plussers, personen met een handicap of een zorgvraag

FABulous Farmers is een project voor
en door landbouwers. Binnen het project worden FAB-maatregelen ingezet
om zo de behoefte aan gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest op landbouwbedrijven te verkleinen. FAB of
Functionele AgroBiodiversiteit is namelijk dat deeltje van de biodiversiteit dat
nuttig is voor de landbouw. Het projectidee ontstond op de landbouwraad
in Laakdal: streven naar een robuust
landbouwsysteem binnen het gebied de
Merode. Inmiddels is het project uitgegroeid tot een Europees project, waarbij
maar liefst 14 pilootgebieden binnen 6
verschillende landen onderzoek doen
naar FAB-maatregelen en landbouwers
ondersteunen bij het toepassen van deze
maatregelen binnen hun bedrijfsvoering.

Heb jij een zorgvraag? Dan bieden
onze medewerkers van het zorgloket jou graag een luisterend oor. Ze
vertellen je waar je recht op hebt
of wat de dienst welzijn voor jou
kan betekenen. Wij spraken met
een van de medewerkers van ons
zorgloket, Vinnie.

De 10 FAB-maatregelen zijn:
• Niet-kerende bodembewerking
• Vruchtwisseling
• Mengteelten
• Groenbedekkers/vanggewassen
• Inbreng van organisch stof
• Mestkwaliteit
• Agroforestry of boslandbouw
• Beheer van houtkanten
• Randenbeheer
• FAB-ondersteunende maatregel: fysische en biologische gewasbescherming

19 februari is het ‘dag van de academies’. Ook de Academie voor Muziek, Woordkunst,
Drama en Dans van Geel is dolblij dat ze de deuren mag openzetten voor het grote
publiek.

Ben jij landbouwer binnen het
Merodegebied en ben je geïnteresseerd in
één of meerdere van de FAB-maatregelen
of wil je graag wat extra informatie?
Neem dan contact met ons op voor een
keukentafelgesprek. Tijdens een keukentafelgesprek zoeken we naar oplossingen
op maat voor jouw bedrijf. We horen
graag jouw ideeën aan de keukentafel of tuinbank. Uiteraard kan dit ook
telefonisch of in de burelen van onze
uitvalsbasis de Hooibeekhoeve.
Gert Van de Ven:
gert.vandeven@provincieantwerpen.be,
Katrien Geudens:
katrien.geudens@provincieantwerpen.be,
Ellen Truyers:
ellen.truyers@provincieantwerpen.be
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NIEUW: ZORGLOKET

Wat houdt het zorgloket precies in?
“Het zorgloket is ontstaan om ouderen en mensen met vragen over hun
zorgen een aanspreekpunt te geven
binnen onze gemeente. Wij gaan aan
de slag met de Recht-Op-gids voor

senioren. Wij informeren mensen over
hun rechten, helpen hen om premies
aan te vragen, maken hen wegwijs in
het welzijnslandschap of zoeken samen naar een antwoord op hun vraag.
Dit doen wij telefonisch of via een persoonlijk gesprek.”
Wie kan hier een beroep op doen?
“Zowel ouderen (60-plussers) als
mensen met een handicap of vragen
over zorgen, kunnen terecht bij ons
zorgloket. Enkele voorbeelden waarbij
we je kunnen helpen: aanvragen van
zorgbudgetten of mantelpremies, so-

AMWD DOET MEE AAN DE DAG VAN DE ACADEMIES

Het thema is ‘remake’. Zowel in de academie in Geel als in Westerlo spelen we tal
van concertjes en organiseren we leuke workshops. Zo zullen de leraars muzieklabo
een remake-shop organiseren, waarbij ze vertrekken vanuit 3 bekende werken uit
verschillende genres en hierin gaan knippen en plakken. De slagwerkers gaan voor de
cover-shop. Bekende muziek steken ze in een volledig nieuw jasje en dit allemaal à la
minute geïmproviseerd. Of ga je liever voor de vintage-shop waarbij oude nummers
ingestudeerd en gespeeld worden? Honger of dorst gekregen? Kom dan zeker iets
drinken of een lekker stukje taart eten in onze ReBake op de binnenplaats.
Remake - zaterdag 19 februari tussen 10 u. en 16 u. Meer info en volledig programma
binnenkort op amwd.geel.be/

Het resterende braakliggende gedeelte
van Heieinde is verder ontwikkeld. Een
verdere doortrekking van de bestaande
huisnummering op Heieinde zou tot heel
wat verwarring leiden.

ciaal tarief gas/elektriciteit/telefoon/
kabeldistributie, verwarmingstoelage,
nieuwe aanvragen warme maaltijden,
vragen over pensioen, info woonzorgcentra of dagopvang, nieuwe aanvragen voor de minder mobielen centrale,
een parkeerkaart voor mensen met een
handicap…”

Waar en wanneer kunnen
mensen terecht bij het zorgloket?
“Het zorgloket gaat elke donderdag door in het gemeentehuis, na
afspraak. Je kan een afspraak maken via www.laakdal.be/producten,
zorgloket@laakdal.be of telefonisch
via het onthaal van het gemeentehuis
013 67 01 10.”

Daarom was er een nieuwe straatnaam
en een herhuisnummering nodig. Een
logische huisnummering is immers heel
belangrijk voor bv. hulpdiensten. Alle
betrokken inwoners werden uitgenodigd voor een infomoment en krijgen
in januari gratis een nieuw reflecterend
huisnummer.
Deze huisnummers zullen in de toekomst ook breder beschikbaar worden,
bijvoorbeeld voor nieuwbouwprojecten
of toekomstige hernummeringen. Meer
info volgt later!

RENOVATIE FIETSPADEN GEELSEBAAN – N216

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vernieuwt
in Tessenderlo een gedeelte van de fietspaden van de
Geelsebaan (N126). De betonstraatstenen van het fietspad
verdwijnen aan beide zijden en worden vervangen door
een nieuw opgebouwd fietspad met een toplaag in asfalt.
Deze vernieuwingen verhogen de verkeersveiligheid en
zorgen voor meer rijcomfort voor alle weggebruikers.
De eerste fase van de werken, aan de westzijde van de
weg (rijrichting Tessenderlo) is intussen afgerond. Tijdens
de tweede fase volgt het fietspad aan de oostzijde (rijrichting Vorst-Meerlaar). De start hiervan is voorzien op 31
januari 2022 en zou eindigen op 7 maart 2022. Tijdens de
werkzaamheden gelden er tijdelijke minderhinder-maatregelen:
• Fietsers kunnen de werfzone in twee richtingen blijven
passeren, door gebruik te maken van het fietspad aan
de zijde van de weg waar niet wordt gewerkt.
• Gemotoriseerd verkeer: er geldt tijdens de werken éénrichtingsverkeer richting Vorst-Meerlaar. Komende vanuit Vorst-Meerlaar is de weg afgesloten ter hoogte van
de werfzone. Verkeer richting Tessenderlo volgt een
omleiding via de Meerlaarstraat - Vorsterweg (N141)
en de Neerstraat (N725).
Meer info: www.wegenenverkeer.be/werken/vernieuwing-fietspaden-gedeelte-geelsebaan

BLOKKEN IN HET OUD-GEMEENTEHUIS

De blokperiode staat weer voor de deur. Wij steken onze studenten
graag een hart onder de riem. Samen studeren is nu eenmaal gezelliger en daarom organiseren we in januari opnieuw een blokpunt.
Deze keer zijn studenten welkom in het oud-gemeentehuis in VorstCentrum op de Markt. Dit is een ideale locatie om je in alle rust voor
te bereiden op de komende examens. Van 3 tot en met 31 januari
openen we de deuren van maandag t.e.m. zondag, van 8.00 u. tot
22.00 u.
Gezien de coronasituatie, nemen we voorzorgsmaatregelen. Houd
afstand, ontsmet je handen, zet een mondmasker op wanneer je je
verplaatst en reserveer je plaatsje. Wij wensen alle studenten alvast
veel succes toe.
Meer info en hoe je je kan inschrijven vind je op www.laakdal.be.
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HERHUISNUMMERING
HEIEINDE

GEEN OUDEJAARSBUS IN
LAAKDAL

De Lijn voorziet dit jaar geen extra oudejaarsdienst voor Laakdal omwille van
corona. De bussen rijden dus gewoon volgens de dienstregeling op feestdagen maar
er zijn geen extra bussen voorzien tijdens
oudejaarsnacht voor feestvierders.

Oproep participatiemoment HAIRE

GEZOND OUDER WORDEN DOOR
INNOVATIE IN LANDELIJK EUROPA
Gemeente Laakdal en Welzijnszorg Kempen zetten in op het Europees
HAIRE-project. Wij zijn op zoek naar 60-plussers om hieraan deel te nemen.
Katrien, beleidsmedewerker bij Welzijnszorg Kempen, geeft toelichting hierbij.

IK WIL IETS ORGANISEREN.
WAT NU?

Welke activiteiten mag je als vereniging
nog organiseren in deze coronatijden?
Waarmee moet je rekening houden bij
de organisatie van een evenement? De
coronamaatregelen veranderen snel.
Je vindt de meest recente richtlijnen
terug via: www.info-coronavirus.be of
www.laakdal.be.
Vind je het antwoord op jouw vraag
niet terug? Stel je vraag via
corona@laakdal.be.

OPVANG VINDEN WORDT
KINDERSPEL

Er is nu één gebruiksvriendelijk platform
voor kinderopvang in Geel, Laakdal &
Meerhout. Via Opvang.Vlaanderen kan
je zoeken naar een kinderopvang die past
bij jouw kind tussen 0 en 3 jaar. Onbekend
met kinderopvang? De Wegwijzer maakt
je wegwijs in het opvanglandschap. Je
aanvraag voor kinderopvang wordt opgepikt en je ontvangt een bericht met de
status van je aanvraag. Toch nog vragen?
Je kan ook terecht bij ’t Nestkastje, onze
dienst voor onthaalouders.
Meer info:
opvang.vlaanderen/,
onthaalouders@laakdal.be,
tel. 013 67 01 10.
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Waar staat HAIRE voor?
“HAIRE is een Europees project en staat
voor Healthy Ageing through Innovation in Rural Europe. Veel mensen blijven
graag in hun vertrouwde buurt wonen,
hoe oud ze ook zijn. Ook als de gezondheid achteruit gaat, verplaatsingen
moeilijker worden of als ze niet meer
mee zijn met nieuwe technologie. Via dit
project willen we het welbevinden en de
gezondheid van ouderen op het platteland verbeteren. We doen dit concreet
door met onze 60-plussers na te denken
en te werken aan de toekomst. Senioren
hebben veel levenservaring. Op welke
manier kunnen we hun talenten en interesses inzetten? Goed naar hen luisteren
is belangrijk. Zo bleek al dat senioren
niet houden van Engelse termen. We
vertaalden dit project dan ook naar ‘Een
goeie oude dag in Laakdal’.”

Waar zijn jullie op dit moment mee
bezig?
“We hebben een fijne groep van enthousiaste vrijwilligers. Zij gingen in
gesprek met senioren waaruit actiepunten vloeiden. Hieruit kozen we vier
aandachtspunten: mobiliteit, vrije tijd,
communicatie en zorgen voor morgen
(zoals dementie, vroegtijdige zorgplanning...). In oktober vond een eerste
participatiemoment plaats. Dit was een
interessante oefening met zo’n 35 aanwezigen. We ontdekten dat iedereen
unieke kwaliteiten heeft en er kwamen
veel ideeën naar boven.”
Wat zijn de volgende stappen?
“We gaan de komende periode aan de
slag in vier werkgroepen, rond de hierboven genoemde aandachtspunten.
Hierbij doen we een warme oproep naar
Laakdallenaars van 60 jaar of ouder om
mee vorm te geven aan oplossingen.
Denk daarbij aan vragen als: wat is nodig om de mobiliteit te verbeteren? Hoe
willen senioren hun vrije tijd beleven?
Wat is belangrijk als we het hebben over
zorgen voor morgen? Hoe kunnen we
senioren beter informeren?”
Interessant project Katrien, veel succes
nog!
Zin om hier als 60-plusser mee je
schouders onder te zetten? Laat iets weten via buurtgerichtezorg@laakdal.be of
tel. 013 67 01 10. We nodigen je uit voor
de werkgroep naar keuze en maken er
samen een gezellige avond van. Neem
gerust een vriend of vriendin mee. We
kijken er naar uit om je te ontmoeten!

AVONDPERMANENTIE SOCIALE
DIENST

Heb je een tuin die af en toe wat extra
water kan gebruiken? Wil je de kostprijs van je waterfactuur drukken door
minder kraantjeswater te gebruiken?
Neem een kijkje bij het aanbod van de
groepsaankoop hemelwateropvang
van de Kempense gemeenten en IOK.
Een bovengrondse ton kan je heel wat
gratis regenwater opleveren. Wil je ook
binnenshuis regenwater gebruiken of
heb je veel water nodig, dan kan je gaan
voor een ondergrondse hemelwaterput.
Via de groepsaankoop kan je aan goede
voorwaarden een kwalitatieve installatie van zowel een hemelwaterput,
infiltratieput en/of hemelwaterton bekomen. Je kan hierbij kiezen om je ton
af te halen, aan huis te laten leveren of te
laten installeren door maatwerkbedrijf
De Sprong.

Vanaf januari 2022 voert onze sociale
dienst om de twee weken een avondspreekuur in. Zo willen we onze inwoners nog beter van dienst zijn. Het
avondspreekuur start vanaf maandag
10 januari 2022. Op maandagavond
tussen 18.00 u. en 20.00 u. zal de sociale dienst op afspraak beschikbaar zijn.
Ideaal als je je tijdens de dag moeilijk
kunt vrijmaken.

Merijn uit Kasterlee: “Na de droge zomers
van 2019 en 2020, was al het regenwater uit
onze put op. Door de regenwaterton hebben
we nu een extra buffer.”
Meer info: www.iok.be/hemelwater
voor het volledige aanbod van de
groepsaankoop. Tel. 014 56 27 88 of
duurzaamheidsteam@iok.be.

De actie kadert binnen het streekproject Kempen2030, het engagement van alle Kempense gemeenten om 40%
CO2 te besparen tegen 2030. Meer info: www.kempen2030.be.

Een afspraak maken bij onze sociale
dienst? www.laakdal.be/producten,
socialedienst@laakdal.be of
tel. 013 67 01 10.

STOPZETTING PREMIE
MULCHMAAIERS

Voortaan krijg je geen premie meer bij de
aankoop van een mulchmaaier. Deze premie wordt stopgezet vanaf 1 januari.

WIL JIJ ONZE PETER/METER WORDEN?

“Hallo, Ik ben Seppe Petermans. Samen met mijn vrouw Halima en onze twee kinderen
zijn we verhuisd naar Laakdal voor de ligging. Laakdal is de ideale locatie voor ons
woon-werkverkeer, maar tegelijk is deze gemeente voorlopig nog onbekend terrein. We
zitten met heel wat vragen! Welke lokale winkels zijn er? Zijn er jeugdbewegingen en
sportclubs? Is er een buurtcomité? Wat is de veiligste weg om naar school te wandelen? …”
Goed nieuws voor seppe en zijn gezin!
Via het nieuwe peter-meter project nemen
we nieuwkomers op sleeptouw in onze
gemeente. Zo koppelen we een vrijwilliger, die al een tijdje in Laakdal woont,
aan een nieuwe inwoner. Op deze manier
werken we aan een warme, solidaire gemeenschap. We willen een gemeente zijn
waarin iedereen zich levenslang geborgen en thuis voelt. Vandaar een warme
oproep naar vrijwilligers. Ken jij jouw
eigen deelgemeente als de beste? Ben je
vertrouwd met het reilen en zeilen van
jouw dorp, straat of wijk? Dan ben jij de
geknipte peter of meter.
Zin om jouw steentje bij te dragen aan
dit project? Laat het weten aan
buurtgerichtezorg@laakdal.be.

MEER WETEN OVER DEMENTIE?

In december is ons gepersonaliseerd
‘Dementiemagazine’ klaar, gratis
te verkrijgen bij het onthaal in het
gemeentehuis.
Meer info: senioren@laakdal.be.
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GROEPSAANKOOP
REGENWATERTON

Energie besparen?

DE ‘HUISDOKTER’ GEEFT RAAD
Heb je renovatieplannen, maar weet je niet waar te beginnen? Wil je een lagere energiefactuur en een hoger comfort? Of wil je energie besparen, maar
weet je niet hoe? Dan kan je terecht bij de HUISdokter van het Energiehuis.
Dit voor zowel een totaalrenovatie als een kleine ingreep. De begeleiding is
volledig gratis en onafhankelijk.
Hoe verloopt deze begeleiding?
De HUISdokter komt langs bij je thuis
en bekijkt met jou de staat van je huis,
het energieverbruik en mogelijke maatregelen om dit te verbeteren. Je ontvangt een adviesrapport met stappenplan, een inschatting van de kostprijs,
beschikbare subsidies en leningen…
Wil je deze maatregelen uitvoeren?
Dan helpt de HUISdokter je bij de
zoektocht naar aannemers en het opvragen van offertes. Ook tijdens de
werken blijft hij ter beschikking. Na
de werken kan hij helpen bij het aan-

vragen van premies en het meten van
de gerealiseerde energiebesparing.

Geen concrete plannen? Ook dan kan
je bij de HUISdokter terecht. Een vrijwillig energiemeester bekijkt met jou
mogelijke energiebesparingen zonder 1 euro uit te geven. Indien nodig
verwijst hij je naar een professionele
HUISdokter voor verdere begeleiding.

Zin om zelf inwoners te helpen om
energie te besparen of hun woning te
renoveren? Meld je dan aan als vrijwillig energiemeester via www.energiehuiskempen.be/energiemeester
Renteloze financiering voor
energiebesparende renovatie
Ben je alleenstaand, gepensioneerd, geniet je van een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds of van sociale
tarieven? Dan kan je maximaal 15.000
euro renteloos lenen voor energiebesparende maatregelen.
Meer info: www.energiehuiskempen.be/
energielening of tel. 014 57 42 79.

Vraag een gratis bezoek van de
HUISdokter aan via
www.energiehuiskempen.be/huisdokter of tel. 014 56 27 88.

De actie kadert binnen het streekproject Kempen2030, het engagement van alle Kempense gemeenten om 40% CO2 te besparen tegen 2030. Meer info: www.kempen2030.be.

WEKELIJKSE SAMENKOMST
VERSLAVINGSKOEPEL KEMPEN

Kamp je zelf met een verslaving of ben je als familie, professional of vriend betrokken bij iemand met een verslaving?
Dan kan het deugd doen om mensen in dezelfde situatie te
ontmoeten. Zo organiseert Verslavingskoepel Kempen een
wekelijkse samenkomst om Laakdallenaars te helpen met de
moeilijkheden rond een alcohol-, medicatie-, drugs-, koop-,
gok- of gameverslaving.
Hoe doen we dat? Onze gemeente werkt hiervoor samen met
ervaringsdeskundigen van de Verslavingskoepel Kempen. De
ervaringsdeskundigen hebben in hun verleden te maken gehad
met een verslaving. Ze kennen de problematiek en weten hoe
belangrijk en levensreddend hulpverlening is. Vanuit deze ervaringen kunnen zij op hun beurt informatie geven.Elke bewoner
met een verslaving of een betrokkene hiervan, is welkom. Zo kan
een ouder van een kind met een verslavingsproblematiek komen
luisteren of kan een verslaafde samen met zijn partner komen.
Waar en wanneer? Elke woensdag om 19.00 u. in het dienstencentrum De Vriendschap, Diestse Baan 62, in Laakdal. Dit is
vrij toegankelijk, zonder afspraak. Meer informatie of zin in een
gesprek? Neem contact op via laakdal@verslavingskoepel.be of
via het contactformulier op www.verslavingskoepel.be.
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STEUN AFNEMERS UITSLUITEND NACHTTARIEF

Door een beslissing van de Vlaamse overheid zal het uitsluitend
nachttarief in 2022 gefaseerd uitgedoofd worden. Ter compensatie
van het verdwijnen van dit voordelige tarief werden drie steunmaatregelen genomen.
Zo zijn er reeds verhoogde energiepremies beschikbaar voor wie een
exclusieve nachtmeter heeft. Gezinnen kunnen deze gebruiken voor
isolatie van daken, vloeren en muren, net als voor warmtepompen
en hoogrendementsbeglazing.
Daarnaast kunnen de betrokken gezinnen voortaan ook genieten van
een renteloze lening tot 15.000 euro via het Energiehuis. Deze lening
dient als duwtje in de rug om jouw woning energiezuiniger te maken.
Verder wordt er ook een premie ter beschikking gesteld voor de
installatie van sturingsapparatuur. Die stemt de opwarming van de
warmtepomp, accumulatieverwarming of elektrische boiler beter af
op de productiehoeveelheid energie (afhankelijk van veel zon en/of
wind). Dit werkt prijsverlagend.
Meer info: www.energiesparen.be/steunmaatregelen-uitsluitendnachttarief. www.fluvius.be/nl/blog/meters-en-meterstanden/
exclusief-nachttarief.
Het uitsluitend nachttarief is niet hetzelfde als het ‘tweevoudig uurtarief’ – ook wel dag/
nachttarief genoemd. Het tweevoudig uurtarief wordt tevens afgeschaft op 1 juli 2022.
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Kreeg jij al je
boostervaccin?
NIEUWE LOCATIE VACCINATIECENTRUM
GEEL

Voortaan gebeuren de vaccinaties niet meer in
De Waai maar wel in het pand van de voormalige
fitness B-Active, Markt 12 (ingang via Palingstraat)
achter de Sint-Amandskerk in het centrum in Geel.
Gratis parkeren kan net zoals voorheen achter de
gebouwen van de FOD Financiën.

Een coronatest nodig?
Zo vraag je een testcode aan
Heb je
symptomen?
Surf naar
www.mijngezondheid.be
en vul de vragenlijst in.
Je krijgt een testcode
indien nodig.

Had je een hoog
risicocontact?
(en geen symptomen)

Bel de helpdesk
Zuiderkempen
Op weekdagen
van 9 tot 17 uur.

014 56 79 90

(Voor inwoners van
Geel-Laakdal- MeerhoutWesterlo-Herselt-Hulshout)
Hou je rijksregisternummer,
gsm-nummer en e-mailadres
bij de hand.
Je krijgt je testcode
toegestuurd via SMS.

Afspraak boeken
met testcode
Surf naar

https://testcovid.doclr.be

om een afspraak te boeken in
een testcentrum.
Ga met deze code
langs bij een apotheker voor
een sneltest (enkel voor
mensen met symptomen).
Een overzicht
van apothekers:
https://www.apotheek.be/.

MAAK JE AFSPRAAK VOOR JE
BOOSTER

Je kan zoals voorheen met je uitnodiging zelf online een afspraak voor vaccinatie maken. Het kan ook telefonisch
via het call center. Dat kan alle weekdagen tussen 9 uur en 17 uur op het
nummer 014 56 79 90.

SCHRIJF JE IN OP QVAX

Als je ouder bent dan 18 jaar en je basisvaccinatie hebt gehad, kan je je terug
inschrijven op qvax.be. Op die manier
kom je op de reservelijst van ons vaccinatiecentrum en kunnen we je sneller
uitnodigen als er vaccinatieplaatsen
over zijn, mits de vooropgestelde termijn na je tweede vaccin verstreken is.

STAND VAN ZAKEN
VACCINATIECAMPAGNE1

In onze eerstelijnszone had op 13 december
41% van de volwassenen (39% van de inwoners van Laakdal) zijn boostervaccin
gekregen. Voor het vaccinatiecentrum in
Geel werden al bijna 21.000 inwoners van
Geel, Laakdal en Meerhout uitgenodigd.
15.200 inwoners werden al geprikt met de
booster en er liggen nog meer dan 5.000
afspraken vast.

EERSTELIJNSZONE
ZUIDERKEMPEN

1

Deze cijfers dateren van 13 december 2021.
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uitneembare
vrijetijdsgids

CORONA-ALERT!

Alle activiteiten zijn voorlopig onder voorbehoud. Als
gevolg van het coronavirus is het mogelijk dat bepaalde
activiteiten nog aangepast, afgelast of uitgesteld
worden. We houden je op de hoogte via onze website,
Facebookpagina en infoborden. In deze editie geen Uitkalender. Benieuwd wat er toch kan doorgaan rekening
houdend met de coronamaatregelen? Surf naar www.
uitinlaakdal.be. #samentegencorona

AVONTURENDAG TIENERS
PAASVAKANTIE

Zin om je rot te amuseren? Doe dan mee
met de Teamchallenge XL bij Survival
Life in Spa op dinsdag 12 april 2022. Deze
teamchallenge XL bestaat uit een teambuilding en adventure walk. Bij de teambuilding strijd je tegen verschillende groepen
om als winnaar uitgeroepen te worden.
Tijdens de adventure walk navigeer je met
een kompas en trotseer je verschillende
hindernissen zoals een wateroversteek,
een tokkelbaan en nog veel meer…
Wanneer? Dinsdag 12 april 2022
Waar? Meer info over vertrekplaats en
-uur van bus volgt na inschrijving.
Prijs? 30 euro (inbegrepen: busvervoer,
begeleiding, verzekering…)
Info & inschrijvingen?
Geboren tussen 2010 en 2005. Vooraf
inschrijven verplicht vanaf maandag
1 februari 2022 10.00 u. tot 31 maart (of
volzet) via www.laakdal.be – “inschrijven sportkampen” of bij het onthaal in
het gemeentehuis.

laakdal
breekt uit

ANNULATIE ACTIVITEITEN

Helaas zijn er een aantal activiteiten geannuleerd omwille van corona:
● Créa-atelier gaat voorlopig niet door tot en met eind januari.
● Multi-move werd voorlopig geannuleerd. Zij die ingeschreven zijn, worden op de
hoogte gehouden van de heropstart.
● Voorlopig is ook het seniorenturnen op woensdagochtend stilgelegd.
● Het evenement voor de huldiging van de sportlaureaten is veplaatst van eind
januari tot ergens later in het voorjaar. De exacte datum communiceren we later.
● Voorlopig organiseert onze bib ook geen voorleesuurtje op woensdagmiddag.

GEEN SENIORENFEEST IN JANUARI

Jammer genoeg, kan het seniorenfeest in januari niet doorgaan omwille van corona.
Maar van uitstel komt geen afstel. Schenk een goed koffietje of een 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.
Heb je vragen?
Stel ze aan senioren@laakdal.be of tel. 013 67 01 10

NIEUWJAARKEZOETE ZINGEN OP 31 DECEMBER!

Jaarlijks trekken heel wat kinderen op 31 december lachend door de straten. De lokale
besturen van Geel, Laakdal en Meerhout hebben in overleg beslist dat de kinderen dit
jaar weer van deur tot deur mogen gaan die dag om wat snoep of een centje bij elkaar
te zingen, mits de federale coronamaatregelen het op dat moment toelaten natuurlijk.
Ook het Driekoningen zingen op 6 januari kan zo doorgaan.
Om alles zo coronaveilig mogelijk te laten verlopen, gelden er wel enkele bijkomende
richtlijnen. Zo dragen alle gulle gevers en zangertjes vanaf 6 jaar een mondmasker. Alle
andere richtlijnen vind je op www.laakdal.be.
Om al het lekkers te verzamelen, krijgt elk kindje een mooie zingzak, af te halen vanaf
18 december in de bib of bij het onthaal in het gemeentehuis.

START TO ZELFVERDEDIGING

‘Hoe kan ik mij verweren tegen een grotere of sterkere tegenstander? En dat zonder mezelf te kwetsen en gebruik te maken
van buitensporig geweld?’ Wil jij dit ook graag leren? Neem deel
aan de reeks ‘start to zelfverdediging’. Tijdens deze lessen krijg
je specifieke verdedigingstechnieken aangeleerd. Je oefent deze
veilig in en dat op jouw tempo. Aan het einde van de lessenreeks
heb je deze technieken helemaal onder de knie.

Wie? Iedereen! Zowel jong als oud zijn welkom.
Wanneer? 20/2 - 27/2 - 6/3 - 13/3 - 20/3 - 28/3
Prijs? 15 euro voor de 6 lessen. (incl. verzekering, materialen,
lesgevers...)
Inschrijven?
Vanaf 10 januari 2022 via sportkampenlaakdal.recreatex.be/
Home. Eerst keer op de webshop? Registreer jezelf dan eerst.
#Sportersbelevenmeer

Laakdal breekt uit
SPORTKAMP KROKUSVAKANTIE

Tijdens de krokusvakantie valt er heel wat
te beleven voor Laakdalse kinderen. Voor
zowel de kleuters (Kleuterkriebels) als de
kinderen van de lagere school (Sportkamp
lager onderwijs) staat er een actief programma vol beweging en plezier klaar.
Deze kampen vinden plaats van 28 februari
t.e.m. 2 maart 2022. Inschrijven kan vanaf
1 februari om 10.00 u. via onze gemeentelijke webshop www.laakdal.be “inschrijven sportkampen”. Een overzicht van alle
sportkampen in 2022 vind je ook op deze
webshop. ■

SCHRIKKELWANDELING

De laatste zondag van de schrikkelmaand februari trekt VVV Laakdal er op uit met
de Schrikkelwandeling. Tijdens deze geleide wandeling ontdek je de mooiste plekjes
van Laakdal. We sluiten af met een heerlijk en uitgebreid ontbijt!
Wanneer? Zondag 27 februari 2022, vertrek wandeling om 8.00 u.
Waar? Zaal de Lambeir, Eindhoutdorp 20, 2430 Laakdal
Prijs? 10 euro (incl. hapje, drankje en ontbijt na de wandeling)
Inschrijven? Verplicht voor 20 februari, via formulier inschrijven Schrikkelwandeling
(www.laakdal.be/inschrijving-schrikkelwandeling-2022) of tel. 013 67 01 10. ■

r
Een top jaa
voor alle s!
naar
Laakdalle

LEKKER GEZELLIG ETEN IN LDC “DE VRIENDSCHAP”

Ook het restaurant op vrijdag in het lokaal dienstencentrum start 2022 feestelijk! Kom
elke vrijdag om 12 u. genieten van een lekker driegangenmenu en goed gezelschap.
7 januari:
● Kervelbouillon
● Stoofvlees, rode kool,
natuur aardappelen
● Tiramisu

21 januari:
● Waterkerssoep
● Crepinette “vleessaus”, raapjes in
witte saus, natuur aardappelen
● Gezondheidspudding

14 januari:
● Champignonsoep
● Varkensgebraad “vleessaus”,
gestoofde boterboontjes, kroketten
● Gele rijstpap met bruine suiker

28 januari:
● Jardinairesoep
● Spaghetti “Bolognaise”
● Speculaasmousse

Inschrijven doe je dinsdag vooraf. Dat kan telefonisch op dit nieuwe telefoonnummer: 014 84 92 20. Diëten en allergieën geef je door bij de inschrijving. Annuleren
kan kosteloos tot een dag voordien. Annuleer je de dag zelf, dan wordt de maaltijd
aangerekend. Betalen doe je op de dag dat je komt eten in het LDC. Let op: de plaatsen zijn beperkt. Als je komt eten, moet je je Covid Safe Ticket laten scannen en een
mondmasker dragen is verplicht.
Kostprijs: €8 (soep, hoofdgerecht en dessert incl. water en koffie)
Adres: Lokaal Dienstencentrum - Diestsebaan 62, naast het kasteel
Meer info: www.laakdal.be
IN LAAKDAL

Wil je jouw activiteit zien in de UiT-kalender? Surf naar
www.uitdatabank.be en voer je activiteit in. Doe je dat voor
28 januari, dan nemen we ze ook op in de maart-editie van
dit magazine.
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Do LAAKDALLENAARS MET

LEUKE PLANNEN VOOR 2022

2022 staat voor de deur! Daarom gingen we op zoek naar Laakdallenaars met grote, kleine of bijzondere plannen voor het nieuwe
jaar. Wie denkt aan een wereldreis, wil een huisdier adopteren, traint voor een wedstrijd, organiseert een event … ? Wij waren benieuwd. Eén ding is zeker: onze Laakdallenaars zijn helemaal klaar voor het nieuwe jaar. Dat bleek uit de reacties op onze oproep.
Benieuwd?

Met drie generaties
onder één dak
In 2022 verhuist Laakdallenaar Evy
Bakelants samen met haar gezin en
ouders naar een kangoeroewoning.
Evy vertelde ons graag het concrete
plan.
“De formule van een kangoeroewoning komt overgewaaid uit Australië
en wil niets meer zeggen dan: oud en
jong onder één dak. Zowat de helft van
de wereldbevolking leeft met meerdere
generaties samen, alleen zijn wij dat in
West-Europa verleerd. In 2019 kochten
we een oudere woning die we nu renoveren en uitbouwen tot 2 wooneenheden:
een hoofdwoning en anderzijds een
kleinere buidelwoning op de benedenverdieping. Deze laatste is rolstoeltoegankelijk en voorbereid voor eventuele
beperkingen op latere leeftijd.
Het grote voordeel? We kunnen makkelijk voor elkaar zorgen. Zo zijn wij in
de buurt wanneer onze (schoon)ouders
hulp kunnen gebruiken of kunnen de
grootouders eenvoudiger de kleinkinderen opvangen wanneer nodig. Een
tweede voordeel is dat we er samen
een passieve en duurzame woning van
kunnen maken. Het laat ons toe om hier
levenslang te wonen.”
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“Veel geluk met
jullie nieuwe stek
Evy! ”
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Opnieuw toekomst voor café ‘Den Hoek’
Het oudste café van Veerle, Café Den Hoek, is de meeste Laakdallenaars niet onbekend. De zaak kent sinds kort een nieuwe eigenaar! Wij polsten bij Steve Op de
Beeck naar zijn grootse plannen voor 2022.

Café Den Hoek is een iconische zaak.
Waarom heb je dit café gekocht?
“Ik kocht dit café op gevoel. Het gaf me
een thuisgevoel én laat dat nu net zijn
wat ik wil doorgeven aan de klanten.
Hier staat samenhorigheid, gezelligheid,
ontmoeting en vriendschap centraal. Ik
hoorde hetzelfde in de omgeving: café
Den Hoek staat gekend als een plek waar
verhalen werden geschreven. Het geeft
me ook een boost om te horen dat er
zoveel interesse is. Zowel jongeren als
ouderen zijn benieuwd naar het vervolg.
Deze traditie verder zetten is van groot
belang. Dit pand heeft een ziel en is het
centrum van Veerle. Volgens kaarten dateert het pand van voor 1581, de geschiedenis is dan ook fascinerend. Ik ben een
gelukkige eigenaar!”

Wat zijn jouw plannen voor dit café?
“Ik ga voor een hedendaags, modern
bruin café. Een oude uitstraling zal terugkeren, maar dan in een geheel nieuw
concept. Over de looks en de afwerking
wil ik nog niet te veel verklappen (lacht).
Wel kan ik vertellen dat er zowel een verwarmd binnen- en buitenterras komt,
onder de mooie kerktoren van Veerle.
Vanaf ’s morgens vroeg kan je er terecht
voor een koffie of thee, eventueel met
een heerlijk seizoensgebonden gebakje.
We bieden ook wijn, bieren op fles of
van ’t vat aan met de nodige versnaperingen. Vanaf 16.00 u. is het apero-tijd
en gaan we voor een lekker aperitief
met de nodige gezelligheid, leuke muziek en sfeer. In de 500 jaar oude kelder,
ook wel de speakeasy genoemd, kan je

rechtstaand aperitieven en ‘wijnen’ aan
een hoge tafel met bijhorende fingerfood
hapjes. We gaan niet voor een loungebar,
geen danstent, maar wel voor een trendy
drankzaak waar zowel jong als oud zijn
weg zal vinden.”
Het café zal dus een nieuwe look en
feel en concept kennen. Hoort daar ook
een nieuwe naam bij?
“Ja! Het pand heeft al meerdere namen
gedragen in zijn rijkelijk verleden: de
Valck, den Tram, Den Hoek … maar
over de nieuwe naam wil ik nog even
geheimzinnig doen. Je geeft ook pas de
naam van je kindje prijs als het geboren
is hé? (lacht).”
Wanneer kunnen we er eentje komen
drinken?
“Die vraag kreeg ik de afgelopen maanden heel vaak (lacht). Toch heb ik nog anderhalf jaar de tijd nodig om deze plannen te realiseren. Verder wil ik niets over
het hoofd zien en alles tot in de puntjes
afwerken. Daarom is het moeilijk om er
nu al een datum op te plakken. Wel zullen mensen het proces stapsgewijs kunnen volgen via sociale media. Geduld is
een schone deugd, heb ik altijd geleerd
… en ik beloof dat dit geduld beloond
zal worden!”

© Ludo Vervloet

“Veel succes met deze uitdaging Steve,
wij volgen het graag … en hopen er snel
eentje te kunnen komen drinken! ”
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Een film voor het 20-jarig bestaan
van Jimmenas vzw.
Jimmenas, een Kempens theatergezelschap uit Laakdal mag dit jaar 20 kaarsjes uitblazen. Om dit 20-jarig bestaan te vieren, volgden er twee kortfilms. Wij spraken met
Dominique Mondelaers, hij richtte Jimmenas op. Sinds de allereerste voorstelling
schrijft hij de teksten en staat hij mee op de planken.

kortfilms zijn grotendeels in Laakdal
zelf opgenomen. Zo blijft de locatie
in ere.”

Jullie maakten twee kortfilms. Kan
je ons hier wat meer over vertellen?
“Om dit jubileum te vieren, maakten
we twee kortfilms. De titel is ‘2 x 40
minuten’. Zoals de titel doet vermoeden, duren deze twee films telkens 40
minuten. De eerste film, ‘Lonesome
Cowboys’ gaat over twee cowboys
die elk weekend doorbrengen in een
chalet in de Kempense bossen. Plots
komt er een kink in de kabel en dat
verstoort hun weekendroutine volledig … In de tweede film, ‘De Berg
van Balen’ nemen twee mannen deel
aan het Belgisch kampioenschap curryworst eten. Ze zetten alles op het
spel, maar hoe ver gaan ze hierin?
Marc Van Braeckel en ik acteren in
deze kortfilms.
Niet onbelangrijk om mee te geven
is dat alles begint bij de datum en de
locatie. Op 25 januari 2002 speelden
we onze allereerste voorstelling in een
zaaltje in Klein-Vorst. 20 jaar later, op
25 januari zullen we deze film vertonen. Helaas niet in de oorspronkelijke
zaal, want deze bestaat niet meer. Wel
mag de première van de film doorgaan in de kerk aan de overkant van
het oorspronkelijke zaaltje. De twee
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Is dit jullie eerste film?
“Ja en nee (lacht). We hebben ervaring
met film, maar niet met (kort)films op
zich. Zo verwerkten we korte filmpjes
in onze voorstellingen. Scènes en filmpjes gingen in elkaar over. We maakten ook wel eens kleine reeksjes voor
YouTube. Met ‘2 x 40 minuten’ brengen we voor het eerst een ‘echte’ film.
Deze kortfilms kennen een reportagestijl. Zo komen er ook interviews met
de hoofdpersonages in voor.”

tof! Dit zorgde voor veel aandacht,
in een mum van tijd zaten de zalen
vol. Onze speelregio breidde sterk
uit en dat was zoals men zegt ‘een
springplank’.”
Hebben jullie nog andere plannen
om jullie 20-jarig bestaan te vieren?
“De première is gepland op 25 januari. Later in het voorjaar vertonen we
de film op plaatsen waar we in het
verleden stonden zoals Tessenderlo,
Diest, Geel … Verder hebben we nog
veel toekomstplannen, we zoeken
nog naar een bijzondere locatie. Wie
weet tot in de toekomst!”

Vanwaar de keuze voor een film?
“De verhalen voor deze twee kortfilms waren minder geschikt voor
theater. In een film kan je andere zaken tonen, je kan bijvoorbeeld meer
details weergeven etc. Bovendien
speelde de locatie een belangrijke rol,
vandaar deze keuze voor een film.”
Wat was voor jou het toppunt van
20 jaar Jimmenas?
“Er zijn natuurlijk verschillende
mijlpalen, maar de grootste daarvan
is ‘Tokyo Boys’. Dit was een komedie over drie mannen die samen een
wielerclub vormden. Hoewel ze totaal verschillende levens hebben,
brengt het lot hen samen en worden
ze vrienden. Tijdens deze voorstelling
gebruikten we tussen de scènes door
filmpjes. Deze zetten we ook in als
teaser. Zo konden mensen het verhaal al wat ontdekken. Hier wisten
we topacteurs als Tom Van Dyck,
Bruno Vanden Broecke, Sien Eggers
en An Miller voor te strikken, heel

De trailer van ‘Lonesome Cowboys’ kan
je bekijken via: www.youtube.com/
watch?v=vu1EV78jV9o.

“Proficiat met jullie jubileum.
We wensen jullie veel
bezoekers toe en veel succes
met de toekomstplannen
van Jimmenas, op naar een
volgend jubileum? ”
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TC Laakdal breidt uit met padel
Padel is tegenwoordig super populair. Eén van de voornaamste redenen voor TC
Laakdal om padelvelden aan te leggen. De vraag naar padel is ook groot in Laakdal,
enerzijds vanuit de actieve tennisleden van TC Laakdal maar ook van niet-leden.
Daarop namen enkele geëngageerde TC Laakdallers het initiatief om een padelwerkgroep op te richten.
Kunnen jullie de plannen kort toelichten?
“Er komen 4 padelvelden op onze club. De terreinen liggen op het sportcomplex De
Vloed tussen tennisterrein 9 en het trainingsveld van de rugby (vroeger Foresta). De
werkgroep padel gaat de werking stelselmatig uitbouwen, gaande van initiaties tot
lessenreeksen en stages.”
Vanaf wanneer zal er gespeeld worden?
“Wij hopen de terreinen zo snel mogelijk speelklaar te krijgen. De grondwerken zijn
bijna afgerond. Het verdere verloop van de aanleg is afhankelijk van het weer in de
komende periode. Bepaalde werken kunnen niet worden uitgevoerd bij vriestemperaturen. Een ruwe schatting is dat de terreinen in januari à februari speelklaar zullen
zijn. Een exacte datum kunnen we nog niet geven.”
Gaan jullie ook padeltornooien of clubevents organiseren?
“We gaan stelselmatig de werking uitbreiden en we zullen in de toekomst zeker padeltornooien organiseren. Maar laat ons eerst starten met een kennismaking met de sport
om later verder uit te breiden naar competitie, gaande van interclub tot tornooien.”
Waar kunnen geïnteresseerden meer info vinden?
“Zij kunnen terecht op onze site: www.tclaakdal.be. Daar vind je binnenkort alle info
omtrent lidmaatschap, tarieven, terreinreservaties... Daarnaast krijgen onze clubleden ook onze maandelijkse nieuwsbrief. Volg zeker ook onze socials Facebook en
Instagram!”

“Sportieve voornemens
voor 2022? Misschien is padel
wel iets voor jou! Binnenkort in
Laakdal.”
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CYBERVEILIGHEID, INBRAAKPREVENTIE,
VERKEERSVEILIGHEID, BURENBEMIDDELING

Vrijwilligers van de politie
geven advies en tips
Computers, tablets, smartphones… we kunnen ze niet meer
missen. Hun populariteit brengt ook gevaren met zich mee.
Criminelen maken graag misbruik van dit anonieme medium
om mensen op te lichten. Cybercriminaliteit neemt de laatste jaren enorm toe. Daarom leidde politiezone Geel-LaadalMeerhout cyberveiligheidsvrijwilligers op. Zij helpen je met
bescherming tegen allerlei vormen van internetoplichting en
zorgen voor advies en tips op maat.

Burenbemiddelaars

Onze cyberveiligheidsvrijwilligers helpen je graag cybercriminaliteit voorkomen. Ze kunnen bij je thuis langskomen. Ook een
infosessie voor een groep of vereniging is mogelijk. Hiervoor
moet je minstens met 20 personen zijn en zelf een zaaltje voorzien. Of wat dacht je van een ‘polycybersafe-avond’ met een
12-tal vrienden, familieleden, buren… bij je thuis?

Ten slotte zijn er nog verkeersvrijwilligers. Zowel verenigingen als kleuter- en lagere scholen kunnen op deze vrijwilligers
rekenen voor verkeerstoezicht, fietslabelacties, de begeleiding
van fietsers of voetgangers…

De burenbemiddelaar helpt wanneer er problemen optreden
tussen buren en focust op het herstel van communicatie om zo
verder te zoeken naar een oplossing. Hij doet dit door apart
in gesprek te gaan met alle partijen. Daarna begeleidt hij een
gezamenlijk gesprek om te bekijken welk voorstel voor iedereen
aanvaardbaar is.

Verkeersvrijwilligers

Inbraakpreventie-adviseurs

Maar onze politiezone zet ook andere vrijwilligers in. Als
inwoner kan je bijvoorbeeld een beroep op inbraakpreventie-adviseurs. Zij geven advies om je woning beter te beveiligen tegen inbrekers. Hierbij heb je dezelfde mogelijkheden:
ga voor advies bij je thuis of een sessie met een kleine of
grotere groep.

Meer info en aanvragen
Deze dienstverleningen zijn gratis. Meer info en
de online aanvraagformulieren vind je terug op
www.pzglm.be, het telefoonnummer 014 56 47 33 of
via mail naar pz.glm.preventie@police.belgium.eu.
Zelf graag aan de slag als vrijwilliger? Dan kan je
ook bij de medewerkers van het team preventie
en participatie terecht via bovenstaand nummer en
mailadres.
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Op zoek naar een leuke job tijdens de schoolvakanties?
Ook in 2022 hebben we een divers aanbod voor zowel animatoren als jobstudenten:

Buitenschoolse kinderopvang ’t
Kakelnest
De vakantie is voor ‘t Kakelnest 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 paasen zomervakantie de kinderen in de
opvang een fijne tijd te bezorgen.

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

Speelpleinwerking
Voel je de speelkriebels al rondzwemmen in je bloed? Zit je vol zotte plannen? Wil je graag deel uitmaken van
een mega amusante animatorengroep? Vind je het leuk om kleuters,
lagere schoolkinderen of kinderen met
een beperking een fijne speldag te bezorgen? Dan is speelpleinwerking iets
voor jou!

Communicatie
Studeer je communicatie of taal- en letterkunde? Ga vier weken aan de slag als
jobstudent bij de dienst communicatie.

Sportkampen
Heb jij het in je om groepen kinderen
(lager onderwijs of kleuters) te begeleiden en te entertainen tijdens onze
sportkampen? Ben je beschikbaar tijdens de krokus-, paas-, zomer- en of
herfstvakantie?

Medewerker buitendienst bv.
groendienst, logistiek…
Werk je graag met je handen en liefst
buiten? Dan is een job in onze buitendiensten iets voor jou!

Keuken
Wil je graag meedraaien in ons keukenteam dat dagelijks een 300-tal
maaltijden 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.

Bij ons aan de slag tijdens één van de schoolvakanties? Hou onze facebookpagina en vacaturepagina
www.laakdal.be/vacatures in de gaten! In januari verschijnt hier alle informatie.
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JOBSTUDENTEN & MONITOREN

VACATURES

Onze gemeente streeft naar een dynamische en kwaliteitsvolle dienstverlening.
We gaan op zoek naar volgende collega’s (m/v/x):

DIRECTEUR INTERNE ZAKEN

HOOFDMAGAZIJNIER

DIENSTHOOFD PERSONEEL

EXPERTS GROENDIENST

DESKUNDIGE COMMUNICATIE
(HALFTIJDS)

ADMINISTRATIEVE
MEDEWERKERS

DESKUNDIGE COMMUNICATIE/
MAATSCHAPPELIJKE
VEILIGHEID (50/50)
POETSHULPEN

Interesse?
Check dan onze website
www.laakdal.be/vacatures.
Staat de vacature nog niet online? Volg ons dan op facebook of
registreer je alvast als spontane sollicitant via onze website.
Wij houden je op de hoogte als de vacature wordt gepubliceerd!
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04/09/2021 (Eindhout)
Aliya Vande Reyd
Nico Vande Reyd & Daphne Peelaerts
24/10/2021 (Eindhout)
Jules Mattheus
John Mattheus & Charlotte Michelbrink
22/10/2021 (Vorst-Meerlaar)
Leon Plessers
Ruben Plessers & Lilian Lehe
20/10/2021 (Veerle)
Yi Sun Man
Chi Fung Man & Wai Yee Pat
16/10/2021 (Veerle)
Mert Keskin
Emre Keskin & Michelle Poets

27/11/1971 (Eindhout)
Jozef ‘Jos’ Helsen &
Marlena ‘Marleen’ Goor

22/09/2021 (Vorst-Centrum)
Julia De Ceuster
Jorn De Ceuster & Barbara Heylen

DIAMANTEN JUBILEUM

21/09/2021 (Veerle)
Enno Mens
Jochen Mens & Evy Wouters
20/09/2021 (Eindhout)
Tijn Van Worstwinkel
Sam Van Worstwinkel & Kelly Janssens
09/09/2021 (Veerle)
Lewis Van Kerckhoven
Jef Van Kerckhoven & Hanne Lintermans
03/09/2021 (Veerle)
Lynn Carpentier
Jonathan Carpentier &
Kimberly Vanvlasselaer

14/10/2021 (Vorst-Centrum)
Elias Van Kerckhove
Erik Van Kerckhove & Nikki Lenaerts
12/10/2021 (Eindhout)
Alexis Ruiz Rodriguez
Antonio Ruiz Rodriguez & Gitte Peeters
09/10/2021 (Vorst-Meerlaar)
Aster Moons
Youri Moons & Lauren Vanarwegen
07/10/2021 (Veerle)
Louise Reymen
Jeroen Reymen & Sofie Peeters
05/10/2021 (Vorst-Meerlaar)
Lyam Buttiens
Bjorn Buttiens & Tassina Steyvers

HUWELIJKEN

13/10/1921 (Veerle)
Lootens Maria

21/11/1919
Van Waelderen Anna

°30/08/1936 +31/10/2021
(Vorst-Meerlaar)
Julia Winderickx
°28/03/1929 +30/10/2021 (Veerle)
Jeanne Schaeken
°11/04/1934 +26/10/2021 (Veerle)
Maria Maes
°07/04/1946 +22/10/2021 (Veerle)
Josepha ‘Josée’ Jacobs
°16/03/1937 +21/10/2021 (Veerle)
Philomena ‘Cecile’ Zegers
°11/01/1921 +19/10/2021 (Veerle)
Rosalia ‘Fien’ Peeters

°26/11/1949 +16/10/2021 (Veerle)
André Coomans

30/10/2021 (Vorst-Meerlaar)
Dimitri Mondelaers en
Natasja Peeters

01/10/2021 (Vorst-Centrum)
Fenna Schauwers
Bart Schauwers & Melissa Eykens

23/09/2021 (Veerle)
Freya Vijverman
Stijn Vijverman & Jolien Briers

100-JARIGE

°09/01/1942 +03/11/2021
(Eindhout)
Lodewijk ‘Louis’ Roziers

30/10/2021 (Vorst-Meerlaar)
Jan Doruijter en
Kenny Mens

21/10/2021 (Vorst-Centrum)
Frederik Wets en
Dorien Hufkens

25/09/2021 (Veerle)
Noa Ennekens
Stijn Ennekens & Lieve Boon

24/11/1956 (Veerle)
Carolus ‘Charel’ Holemans &
Louisa ‘Louise’ Janssens

°13/04/1938 +05/11/2021 (Veerle)
Elisabeth ‘Flora’ Peeters

°29/01/1931 +18/10/2021
(Vorst-Meerlaar)
Frans Eysermans

02/10/2021 (Eindhout)
Lenn Van den Broeck
Oliver Van den Broeck & Klaartje Saenen

27/09/2021 (Vorst-Meerlaar)
Alessia Smolders
Sven Smolders & Birgit De Wit

BRILJANTEN JUBILEUM

°31/03/1930 +07/11/2021 (Veerle)
Maria ‘Emma’ Meeus

20/11/2021 (Vorst-Meerlaar)
Jeffrey Van Espen en
Elke Vets

23/10/2021 (Eindhout)
Pieter Renders en
Katrien Willems

28/09/2021 (Vorst-Meerlaar)
Juule Meeusen
Bart Meeusen & Heleen Renaux

06/10/1961 (Vorst-Centrum)
Eugeen Nysmans &
Rosa Lievens

102-JARIGE

04/10/2021 (Eindhout)
Ot Gozin
Charlotte Gozin & Ines Cuypers

29/09/2021 (Eindhout)
Liam Van Vlasselaer
Gregory Van Vlasselaer & Kamila Van
Vlasselaer

04/11/1961 (Veerle)
Leo Hendrickx &
Maria ‘Rosa’ Vannuffelen

°12/10/1933 +08/11/2021 (Veerle)
Josephina ‘Fin’ Fonteyn

OVERLIJDENS

°24/08/1949 +21/11/2021
(Tessenderlo)
Lea Cenens
°25/07/1955 +20/11/2021 (Balen)
Maria ‘Mia’ Sneyers
°04/08/1930 +18/11/2021
(Vorst-Meerlaar)
Alphonsus ‘Alfons’ Van
Genechten
°21/07/1947 +17/11/2021
(Vorst-Meerlaar)
Frans ‘Swa’ Lintermans

BRAVO VOOR ONZE JUBILARISSEN
GOUDEN JUBILEUM

27/11/1971 (Vorst-Meerlaar)
Rudolf ‘Rudy’ Mondelaers &
Germaine ‘Anita’ Lambaerts

°12/12/1922 +15/11/2021
(Vorst-Meerlaar)
Maria Henderickx
°20/07/1951 +14/11/2021
(Vorst-Centrum)
Rita Embrechts

°28/11/1942 +15/10/2021 (Veerle)
Josef Heselmans
°05/02/1944 +15/10/2021
(Eindhout)
Stephania ‘Annie’ Druyts
°05/07/1942 +14/10/2021 (Veerle)
Maria Verbraeken
°06/01/1933 +12/10/2021
(Eindhout)
Jeanne Matagne
°24/02/1959 +11/10/2021 (Veerle)
Ria Mondelaers
°01/12/1952 +8/10/2021
(Antwerpen)
Jozef ‘Jos’ Gils
°12/02/1931 +08/10/2021 (Veerle)
Maria ‘Germaine’ Vanbel
°24/05/1924 +05/10/2021 (Veerle)
Anna Terweduwe

°14/09/1952 +12/11/2021
(Eindhout)
Ludo Beerten
°19/05/1931 +12/11/2021
(Vorst-Meerlaar)
Raphael ‘Raf’ Fonteyn
°16/03/1929 +11/11/2021 (Diest)
Robert Van Baekel
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23/09/2021 (Veerle)
Clara Verheyen
Tom Verheyen & Lies De Belder

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
Vrijdagnamiddag		24/12/2021
Zaterdag 		 25/12/2021
Vrijdagnamiddag		31/12/2021
Zaterdag 		 01/01/2022
Zondag 		 02/01/2022

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.

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 & begraafplaats

Intercommunaal containerpark Meerhout

Kiezel 300, 2450 Meerhout (Zittaart)-tel. 014 86 73 59
Sluitingsdagen:
Vrijdagnamiddag 		 24/12/2021
Zaterdag 		 25/12/2021
Vrijdagnamiddag 		 31/12/2021
Zaterdag 		 01/01/2022

Raad voor Maatschappelijk Welzijn &
gemeenteraad 2021:

Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 19.30 u.,
gemeenteraad 20 u.
25 januari, 22 februari, 22 maart, 26 april, 24 mei, 28 juni,
27 september, 25 oktober, 22 november, 20 december.
Houd onze website of de infoborden in het oog om
geïnformeerd te blijven of de raden virtueel of in de
raadzaal zullen plaatsvinden.

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

Corona-updates
Voor alle laatste updates over de geldende coronarichtlijnen, kijk op www.info-coronavirus.be of bel naar de
corona infolijn: 0800 14 689.
Wens je meldingen van coronamaatregelen te ontvangen 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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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 inwoners,

Beste Laakdallenaars,

on·der·ne·mer (de; m,v; meervoud: ondernemers): is een
persoon die iets onderneemt, en daarmee een maatschappelijke bijdrage levert. Ondernemerschap wordt gezien als
de combinatie van kansen zien, kansen benutten en toegevoegde waarde bieden. Ik ben ervan overtuigd dat in ieder
van ons een ondernemer schuilt!

De nieuwe coronagolf zorgt opnieuw voor veel onzekerheid en weegt
op ons mentaal welzijn. Tijdens deze donkere dagen is het belangrijker
dan ooit om samen vooruit te kijken en op zoek te gaan naar kleine
lichtpuntjes die van Laakdal nog meer een warme thuis maken.

Samen zorgen wij voor een toegevoegde waarde:
Ondernemers investeren in de gemeenschap, zorgen voor
tewerkstelling in onze gemeente, en sponsoren Laakdalse
initiatieven of verenigingen. Met andere woorden, onze ondernemers maken Laakdal aangenamer, sterker en mooier.
Wanneer je winkelt bij een ondernemer van hier, zorg je mee
voor truitjes van onze voetbalploegen, minder files op de
baan en steun je dus ook elkaars droom. Daar profiteren wij
allemaal van!
Samen zien wij kansen:
Gemeente Laakdal wil tevreden inwoners die een warme,
solidaire gemeenschap vormen. We willen een gemeente zijn
waarin iedereen zich levenslang geborgen en thuis kan voelen. Daarom starten we met een peter-meter project. We nemen nieuwkomers graag op sleeptouw in onze gemeente.
Zo koppelen we een vrijwilliger, die al een tijdje in Laakdal
woont, aan een nieuwe inwoner. Ken jij jouw eigen deelgemeente als de beste? Ben je vertrouwd met het reilen en
zeilen van jouw dorp, straat of wijk? Dan ben jij de geknipte
peter of meter. Zin om jouw steentje bij te dragen aan dit
project? Laat het weten aan buurtgerichtezorg@laakdal.be.
Samen benutten wij kansen:
Draag jij je steentje bij tot een leefbaar en gezellig Laakdal?
Laten we samen leven en laten leven, met respect voor elkaar
en de natuur, geen vandalisme, geen sluikstort of hondenpoep op straat. Het leven zou een pak makkelijker zijn voor
ieder van ons. Heb je zelf suggesties over hoe het anders
kan? Breng ons op de hoogte. Samen gaat het beter, dat is
onze overtuiging.
Fijne feesten in je bubbel!
Tine Gielis
Je burgemeester

• Lokaal Dienstencentrum De Vriendschap
Het lokaal dienstencentrum (LDC) is opgericht om senioren uit
Laakdal een plek te geven waar ze elkaar kunnen ontmoeten. Je kan
het vergelijken met een jeugdhuis, maar dan voor de zilveren generatie. Omwille van corona, gaan hier voorlopig nog geen activiteiten
door maar achter de schermen werken we verder aan nieuwe projecten en perspectieven. Sinds 1 oktober wordt elke vrijdag wel
opnieuw een warm middagmaal aangeboden. Voor 8 euro serveren
we soep, hoofdgerecht en dessert (incl. water en koffie).
• HAIRE-project
Via het Europees project HAIRE gaan we aan de slag om het welzijn
van de 60+ers in onze gemeente te bevorderen. De volgende maanden gaan we in dialoog met senioren over concrete acties die we
zullen realiseren op gebied van mobiliteit (bv. aankoop van een
busje voor verplaatsingen van senioren), communicatie (bv. de opmaak van een seniorenkrant), zorgen voor morgen (bv. rond het
thema dementie) en het vrijetijdsaanbod voor senioren. Denk je
graag mee? Laat het ons weten via: buurtgerichtezorg@laakdal.be
of tel. 013 67.01.10.
• Dementievriendelijke gemeente
Als dementievriendelijke gemeente schakelt Laakdal een versnelling
hoger om personen met dementie én hun mantelzorgers een kwaliteitsvol leven te geven. We willen het taboe rond dementie doorbreken en dit thema bespreekbaar maken bij iedereen. Zo bekijken
we met de Laakdalse basisscholen hoe we onze kinderen kunnen
informeren over dit thema. Anderzijds zullen we in 2022 opnieuw
praatcafés organiseren, waar je in een ontspannen sfeer kan kennismaken met anderen, nuttige informatie kan opdoen en ervaringen
kan uitwisselen.
De allerbeste wensen voor het nieuwe jaar!
Gerda Broeckx,
Schepen van Cultuur, Toerisme, Festiviteiten, Landbouw,
Senioren & Begraafplaatsen
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BLOKKEN
DOE JE
NIET
ALLEEN!

De blokperiode staat weer voor de deur. Het is fijn om in een andere
omgeving te studeren. En samen studeren heeft ook voordelen. Tijdens
je pauzes kan je ontspannen met je studeergenoten. Wij voorzien een
rustige locatie. Zorg jij voor goede punten?
Van 3 tot en met 31 januari. Dagelijks van 8 u. tot 22 u. In het oud-gemeentehuis
op de Markt in Vorst-Centrum.

Reserveer je plaatsje vanaf 27 december op www.laakdal.be.

