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Uitbreiding speeltuin sporthal

GEZONDHEIDSRAAD ZOEKT
NIEUWE LEDEN

Heb je een hart voor gezondheid en preventie? En wil je mee advies geven? Stel
je kandidaat voor de Gezondheidsraad
Geel-Laakdal-Meerhout! De Gezondheidsraad van Geel, Laakdal en
Meerhout komt vier keer per jaar samen
om kracht te zetten op preventie en gezondheidsacties binnen de gemeenten.
De gezondheidsraad bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende gezondheidsberoepen, maar ook burgers
met een hart voor gezondheid zijn van
harte welkom! De leden werken samen
met elkaar als doe-raad en nemen een
actieve ambassadeursrol op.
Hoe stel je je kandidaat? Stuur een mail
met jouw motivatie naar gezondheidsraad@geel.be. Meer info: gezondheidsraad@geel.be, tel. 014 56 68 37

BETAALBAAR WONEN IN VEERLE

IOK verkoopt in samenwerking met de
gemeente Laakdal zeven bouwgronden
voor halfopen bebouwing in de verkaveling Heieinde. De bouwgronden zijn gelegen in een zeer rustige woonomgeving
en op korte afstand van het centrum van
Veerle. De kavels hebben een oppervlakte van 375 tot 550 m² en worden verkocht
met een korting van circa 20% op de geschatte marktwaarde, waarbij de prijzen
variëren van 70.000 tot 85.000 euro.
Wil je je kandidaat stellen voor de aankoop van een bouwgrond? Dat kan vanaf
7 juni tot en met 17 juni. Hiervoor maak
je telefonisch een afspraak via 014 56 27
44 of per mail via grondbeleid@iok.be.
De verkoop vindt plaats op maandag 27
juni om 18.30 uur in het gemeentehuis
van Laakdal. Dit gebeurt bij loting en
onder bijzondere voorwaarden.
Meer informatie over de verkoopprocedure en de voorwaarden vind je op
www.iok.be/heieinde.
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SPEELPRET VERZEKERD!
Corona zette ons aan om meer buiten te sporten en bewegen. Onze zaalwachters
hielpen een handje. Dankzij hun creativiteit kunnen kinderen zich nu nog beter
uitleven rondom de sporthal in Veerle. Een van onze zaalwachters, Yff Croonenborghs, vertelt ons er trots meer over.

Wat is er veranderd?
“We hebben het asfaltplein aan de sporthal
omgebouwd naar drie sportveldjes. Bij de
speeltuin hebben we een beachvolleybalterrein aangelegd. Bij de aanleg daarvan,

kwam er grond vrij en daar hebben we dan
een speelheuvel mee gecreëerd. Kinderen
kunnen hier de basistechnieken van
Multimove aanleren. Alles kan er: kruipen,
rollen, evenwichtsoefeningen, springen…

MET EEN GERUST HART OP REIS

Is jouw vakantie al gepland of ben je nog op zoek naar die topbestemming? Hoe ver
je plannen ook staan, vergeet niet je identiteitsdocumenten in orde te brengen! Maak
hiervoor tijdig een afspraak en hou rekening met de wachttijd voor je document(en):
• Kids-ID: 2 weken
• Identiteitskaart: 2-3 weken
• Paspoort (reispas): 2 weken
• Rijbewijs: 1 week
Zorg ervoor dat je pasfoto’s voldoen aan volgende voorwaarden:
• Een foto van maximum 6 maanden oud
• Niet beschadigd of gekreukt en met een effen, lichte achtergrond
• Hou je hoofd recht voor de lens, glimlach niet, zorg voor een neutrale blik, open
ogen, voorhoofd en kin volledig zichtbaar en geen weerkaatsing van brillenglazen.
Je kan in het gemeentehuis pasfoto’s maken. Zorg dan wel dat je een 10-tal minuten
voor je afspraak aanwezig bent. Denk eraan dat voor een kids-ID de betrokken kinderen aanwezig moeten zijn.
Meer info: burgerzaken@laakdal.be of tel. 013 67 01 10

noem maar op. En dit dankzij de goede
samenwerking tussen de zaalwachters,
de technische dienst en de veiligheidscoördinator van IOK.”
Wat hebben jullie dan op die speelheuvel geïnstalleerd?
“Door de storm waren er een aantal
acaciabomen omgewaaid. Met dat hout
gingen we aan de slag. Samen met de
andere zaalwachters schuurden we de
blokken en palen proper en bekwamen
zo hardhout met een levensduur van 20
jaar. Ideaal bouwmateriaal dus! Ik zette
de constructie in elkaar en maakte van
de speelheuvel een veilige en attractieve
uitdaging voor de kinderen.”
Heb jij nog acacia- of robiniahout ter
beschikking? Laat het ons weten:
sporthal@laakdal.be of tel. 014 84
12 27. De zaalwachters kijken er naar
uit om nog meer constructies op te
zetten rondom de sporthal waarop de
kinderen kunnen ravotten. Let wel,
alleen boomstammen vanaf 10 cm diameter en minimum 2 m lang komen
in aanmerking!

HULP BELASTINGAANGIFTE

Heb jij vorig jaar je belastingaangifte
laten invullen door een van de medewerkers van de FOD Financiën?
Misschien bellen ze je op om je dit
jaar weer hulp aan te bieden. De hulp
bij het invullen van de aangifte verloopt uitsluitend op afspraak. Wellicht
wordt er ook een invulsessie georganiseerd door de FOD Financiën in het
gemeentehuis begin juni. Meer info
binnenkort op onze website.
Een vraag over je personenbelasting
of de berekening van je belasting als
particulier? Richt je tot het Contact
Center, https://financien.belgium.be/
nl/contact, tel. 02 572 57 57 (normaal
tarief, elke werkdag van 8.30 u. tot
17 u. Je bent niet-inwoner? Bel naar
02 575 46 00.

De jaarlijkse herdenking van de
Carabiniers vindt plaats op 5 mei aan
het monument aan het oud-gemeentehuis in Vorst-Centrum. Om 13.30 u. is
er een kransneerlegging en zijn er speeches door de grenadiers-carabiniers,
vriendenkring en burgemeester.

GEZONDE GROND IS
INVESTERING IN DE TOEKOMST

Hoe gezond is uw grond? Die vraag
wil de OVAM samen met de Vlaamse
gemeenten en steden helpen beantwoorden. De Grote Grondvraag geeft alle
grondeigenaars in Vlaanderen de kans
om te controleren of hun grond mogelijk vervuild is en eventueel gesaneerd
moet worden. Tegen 2028 moeten alle
Vlaamse risicogronden onderzocht zijn
en tegen 2036 moeten alle (historische)
verontreinigde gronden minstens in sanering zijn.
OVAM roept alle grondeigenaars in
Vlaanderen op om via www.degrotegrondvraag.be hun grond te controleren.
2036 lijkt nog ver weg, maar bodemonderzoeken en de noodzakelijke saneringen vragen nu eenmaal tijd. Als we de
beoogde timings van 2028 en 2036 willen halen, moeten we nu van start gaan.
Door je grond nu al te controleren, kan je
als grondeigenaar ook vermijden dat je
later voor verrassingen komt te staan en
een verplicht onderzoek moet uitvoeren.
Langer wachten kan de verontreiniging
bovendien verergeren, en het prijskaartje
hoger doen oplopen. Het is dus in ieders
belang dat zoveel mogelijk grondeigenaars tijdig hun grond nakijken.

BERM- EN MAAIBELEID

In samenwerking met provincie
Antwerpen heeft gemeente Laakdal
een nieuw bermbeheerplan opgemaakt.
Bermen hebben tal van functies, voor
o.a. verkeers- en nutsvoorzieningen.
Ze hebben ook een belangrijke natuurwaarde. Ze vormen een habitat
en fungeren als corridor voor planten
en dieren in ons landschap. Bloemrijke
bermen zijn bovendien mooi en aangenaam.
Het nieuwe bermbeheerplan brengt
een aantal wijzigingen met zich mee.
In het verleden werd gewerkt met 2
maaibeurten: vanaf 15 mei en vanaf 30
september. Hierdoor werd de dominantie van grassen doorbroken en zien we
nu meer kruiden en bloemen in onze
bermen. Door de eerste maaibeurt te
verschuiven, willen we deze kruiden
meer kans geven om tot bloei te komen.
De bermen in Laakdal worden ingedeeld in vier categorieën: grasland
fase 2 (grassen zijn dominant), grasland
fase 3 (graskruidenmix), graslandfase
4 (bloemrijk grasland) en verruigd
grasland. Afhankelijk van de categorie waarin de berm zich bevindt, zal
het maaitijdstip verschillen. Er zullen
vier maairondes georganiseerd worden: vanaf 15 mei, vanaf 15 juni, vanaf
15 juli en vanaf 1 oktober. Niet alle
bermen zullen op elk tijdstip gemaaid
worden. Door gefaseerd te werken, zal
meer variatie ontstaan.
Wist je dat je in onze gemeente 148 km
aan bermen kan vinden?

Meer info: www.degrotegrondvraag.be.
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HERDENKING CARABINIERS

Zorgzame Buurten

’T FORTUN GAAT BRUISEN!
’t Fortun draait al twee jaar op de grote inzet van vele vrijwilligers uit Laakdal en
wil nu de kinderschoenen ontgroeien. Het gemeentebestuur, Ferm en Laakdalse
verenigingen gaan nog nauwer samenwerken om van ’t Fortun een echte trekpleister te maken. Het project werd als een van de 133 Zorgzame Buurten projecten in Vlaanderen en Brussel verkozen. Wij spraken met coördinator
Tijs Van Langenhove.

TUINRANGERS GESPOT OP
VEJELSE METTEN

Ben je geïnteresseerd in ecologische
tuinen? Kom dan op de Vejelse Metten
kennismaken met onze Laakdalse
Tuinrangers. De Tuinrangers helpen
tuineigenaars om hun tuin natuurvriendelijk in te richten. Hoe kan je jouw tuin
bijvriendelijk maken bijvoorbeeld? Waar
moet nu in hemelsnaam dat bijenhotel
best staan en hoe gaan we dat bouwen?
Welke kleine aanpassingen maken mijn
tuin egelvriendelijk? Of wat kan je doen
om ‘s morgens wakker te worden met
vogelgefluit? De tuinrangers geven gratis
tuinadvies bij je thuis.
Meer info: www.tuinrangers.be

FIETSEXAMEN SCHOLEN

Om onze jongeren goed voor te bereiden
om op de openbare weg te fietsen, organiseren de sportdienst, de dienst mobiliteit
en de politie in mei en juni de fietsexamens
voor de 6de leerjaren. De kinderen leggen
individueel een traject op de openbare
weg af. Op elk druk kruispunt zal een
vrijwilliger de kinderen evalueren. Wil je
graag meewerken als vrijwilliger bij een
fietsexamen? Neem dan contact op met
één van de scholen.
De examens vinden plaats op 3 mei
(GBS Eindhout), 5 mei (VBS Meerlaar),
10 mei (VBS Groot-Vorst), 31 mei (GO
De Wissel), 30 mei (GBS De Schans) en
op 7 juni (VBS De Wijngaard)
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Kan je nog eens kort kaderen wat inwoners kunnen verwachten van ’t Fortun?
“De deuren van dit buurtpunt staan wagenwijd open voor elke vereniging én
elke inwoner met toffe ideeën en veel
goesting om er boeiende activiteiten te
organiseren. Maar evengoed voor wie
liever geniet van een gezellige babbel bij
een lekkere koffie of wil deelnemen aan
een van de vele activiteiten.”
Welke initiatieven vinden er al plaats?
“’t Fortun wil graag, samen met veel
vrijwilligers, een antwoord bieden aan
lokale noden zoals het duurzaam hergebruiken van spullen via o.a. het Mamadepot, het samen organiseren van activiteiten waarbij (nieuwe) inwoners elkaar
kunnen ontmoeten en het blijven ondersteunen van kwetsbare groepen. Meer
info over wat we allemaal al doen vind
je op onze site: www.fortunlaakdal.be.”
Staat er nog iets nieuws op het programma binnenkort?
“Rond de thema’s troost en rouw gaat
’t Fortun, met de hulp van Ferm, binnenkort aan de slag. Aan de pastorij, op
een boogscheut van ’t Fortun komt er op
12 juni een Ferm Troostplek. Een troostplek is een groen plekje dat voor iedereen toegankelijk is. Waar je troost
kunt vinden en samen met je buurt of
gemeente allerlei activiteiten kan ontdekken zoals een troostwandeling of in
het najaar bloembollen kan planten als
symbool voor verbondenheid, hoop en
kracht. In het voorjaar, wanneer de bloe-

men groeien en bloeien, herdenken en
gedenken we onze dierbaren.”
Vrijwilligers die zich graag willen engageren kunnen zich aanmelden via
Tijs, de projectcoördinator van ’t Fortun
(fortun@samenferm.be).
Meer info over Zorgzame buurten:
www.zorgenvoormorgen.be/zorgzamebuurten/ en www.zorgenvoormorgen.
be/zorgzamebuurten/tfortun

De eerste contacten verlopen meestal
via sociale media maar je kan ook gewoon op straat aangesproken worden.
Ze gebruiken je om misdaadgeld door te
sluizen of cash af te halen. Dat is illegaal
en dus strafbaar omdat je zo meewerkt
aan witwaspraktijken. Om nog maar te
zwijgen over het risico dat ze je rekening plunderen, dat je geen rekening of
lening meer kan krijgen op jouw naam,
dat je moet opdraaien voor schadevergoedingen, dat je bedreigd wordt als
je ermee wil stoppen, … Aangezien ze
jouw rekening en of bankkaart gebruiken, kan je makkelijk geïdentificeerd
worden en in de problemen komen. Als
iemand je dit voorstel doet, besef dan
dat het te mooi is om waar te zijn. Ga
er niet op in, waarschuw je vrienden,
spreek erover met iemand die je vertrouwt en meld het bij het meldpunt

voor oplichting of rechtstreeks bij de
sociale mediakanalen.
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WEES GEEN GELDEZEL

Een geldezel is iemand die zijn bankkaart en/of rekening samen met zijn
pincode uitleent. In ruil hiervoor is hem
een flinke som geld beloofd. Voor jongeren en mensen met financiële problemen kan dit erg verleidelijk zijn. Maar
geloof het, een geldezel wil je niet zijn.

Ben je al een geldezel? Hou elke overschrijving tegen en haal geen geld af dat
werd gestort op je rekening. Contacteer
zo snel mogelijk je bank en laat je bankkaart blokkeren. Dien klacht in bij de
politie en vraag hulp aan je ouders of
aan een vertrouwenspersoon. Heb je
kinderen? Praat met hen over dit fenomeen. Zo herkennen ze het tijdig als ze
ermee geconfronteerd worden. Maak
hen duidelijk dat ze hun bankkaart, rekening of codes nooit mogen uitlenen.
Meer info: www.febelfin.be

REDACTEURS GEZOCHT VOOR SENIORENKRANT

Vanuit de werkgroep Communicatie van het HAIRE-Project: ‘Nen goeie oude dag’
willen we van start gaan met een Seniorenkrant gemaakt voor en door senioren. Wij
zijn daarvoor op zoek naar mensen die ideeën aanbrengen, artikels schrijven, foto’s
nemen, meewerken aan de grafische vormgeving….
Interesse? Neem contact op met de dienst Buurtgerichte zorg:
buurtgerichtezorg@laakdal.be, tel. 013 39 40 63.

JOUW ONDERNEMING OF
VERENIGING OP DE VEJELSE
METTEN?

De middenstandsverenigingen van
Veerle en Eindhout zochten een alternatief voor het jaarlijks vuurwerk in
Veerle en de kerstmarkt in Eindhout.
Helaas dwarsboomde corona hun eerste
geplande event: “Kerstvuur”. Toch konden ze in moeilijke tijden een leuk alternatief aanbieden met een Kerststoet en
een Kerstwandeling. De samenwerking
was een succes en er werd beslist om met
een gezamenlijke vzw verder te gaan. Nu
zijn zij nog op zoek naar ondernemers en
verenigingen die op zondag 3 juli willen
deelnemen aan de Vejelse Metten, de jaarmarkt in Veerle dorp.
Interesse? Mail je gegevens voor
20 juni naar info@kerstvuur.be.
Ook lokale sport-, jeugd- en cultuurverenigingen kunnen een standje uitbaten.
Wil jij je club in de kijker zetten en een
promofolder voor het nieuwe seizoen
verdelen? Een origineel hapje tapje verkopen om de clubkas wat te sponsoren?
Een leuke denk- of doeproef voor jong of
oud organiseren? Het kan allemaal.
Interesse?
Mail naar vrije.tijd@laakdal.be,
tel. 013 67 01 10.
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NIEUWE WIJKAGENTEN

Luk Struyfs nieuwe wijkagent van
Eindhout
Luk Struyfs volgt Marijke Gielis op als
wijkagent van Eindhout. Marijke volgt
momenteel de opleiding tot hoofdinspecteur. Zij zal nadien terug voor de
politiezone Geel-Laakdal-Meerhout
werken, maar in een andere functie.
Luk volgt haar op als wijkagent van
Eindhout. Hiervoor was hij wijkagent
in Geel.
Carolin Wellens nieuwe wijkagent van
Vorst-Centrum
Kris Celen gaat op 1 juli met pensioen.
Carolin Wellens volgt hem op als wijkagent van Vorst-Centrum. Zij is momenteel wijkagent in Geel. Om een vlotte
overgang te garanderen start Carolin
al op 1 mei.

Niet-dringende aangiftes aan het loket
verlopen in onze politiezone altijd op
afspraak en dit zowel in het hoofdkantoor als in de wijkkantoren. Een
afspraak maken kan op www.pzglm.
be of telefonisch op tel. 014 57 01 12.
In Laakdal kan je een afspraak maken
op:
• maandag, woensdag en vrijdag:
9 - 12 uur
• dinsdag, woensdag en donderdag:
14 - 16 uur
Contactgegevens:
Tim Alderson, wijkteamcoördinator,
Wijkteam Laakdal, Markt 19, 2430
Laakdal, Tel. 014 57 01 12, pz.glm.wijk.
laakdal@police.belgium.eu, Facebook:
Politiezone Geel-Laakdal-Meerhout

NAAM WIJK

WIJKAGENT

GSM

E-MAIL

FACEBOOK

Eindhout

Luk Struyfs

0474 85 16 65

luk.struyfs@police.belgium.eu

Wijkagent Eindhout

Klein-Vorst

Wesley Vanderlinden 0474 87 30 14

wesley.vanderlinden@police.belgium.eu

Wijkagent Klein-Vorst

Veerle-Centrum

Koen Mans

0473 87 03 85

koen.mans@police.belgium.eu

Wijkagenten VeerleHeide en Veerle-Centrum

Veerle-Heide

Caroline Mensch

0470 80 20 52

caroline.mensch@police.belgium.eu

Wijkagenten VeerleHeide en Veerle-Centrum

Vorst-Centrum

Carolin Wellens

0478 75 95 57

carolin.wellens@police.belgium.eu

Wijkagent Vorst-Centrum

AANLEG KUNSTVELDGRAS

In 2022 zal er een kunstgrasveld aangelegd
worden op een terrein van F.C. Netezonen aan
de Kapelleberg in Eindhout. In overleg met de
club zal het veld ook buiten de cluburen opengesteld worden voor bv. andere voetbalclubs,
verenigingen of occasionele sporters. De investeringskost wordt geschat op 500.000 euro.
Deze kost werd afgewogen met de voordelen,
nl. ruimtewinst, verhoogde speelcapaciteit, behoud van de site op Kapelleberg, het jaarlijkse
onderhoud, de bredere sportieve mogelijkheden… Voorlopig is de start van de werken voor
de aanleg van het veld gepland in de zomer.
Meer info volgt in de volgende editie en op
www.laakdal.be.
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fase 2 en 3

De werken in de dorpskern van Eindhout zijn inmiddels al een tijdje aan de gang. We blikken graag vooruit op wat er de volgende
maanden nog te gebeuren staat, welke hinder nog voorzien wordt en langs waar de omleidingen zullen lopen. Eind april, na de
kermis, gaat fase 2 van de werken immers van start.
Tramlijn, Kapelleberg, Oude Vorstseweg,
Steenweg op Meerhout. De bussen van
De Lijn halteren vanaf dan aan de nieuwe
haltes op de Steenweg op Meerhout.

Fase 3

Eindhoutdorp - opbraak voetpaden, rijbaan en heraanleg
Wanneer?
Van 2/5/2022 tot 16/6/2022.
Waar?
Eindhoutdorp
Wat?
Opbraak voetpaden - opbraak rijbaan - heraanleg van de voetpaden, parkeerplaatsen, rijbaan

Fase 2

Wanneer?
Van 27/4 of 2/5/2022 tot 20/5/2022
Waar?
Parking Kroonstraat - Steenweg Op
Meerhout - kruispunt met Berthoutstraat
- parkeerplaatsen achter de kerk
Wat?
In deze fase worden de bushaltes aan beide zijden van de steenweg, de parking van
de Kroonstraat en het plein opgebroken.
Ook de parkeerplaatsen achter de kerk
worden al heraangelegd zodat deze beschikbaar zijn in de laatste fase.

Na de afwerking van de Steenweg
op Meerhout (tot 20 mei) wordt deze
straat weer opengesteld, net als het
kruispunt met de Berthoutstraat. Enkel
Eindhoutdorp en de parking ter hoogte
van Steenweg op Meerhout 1 zijn dan afgesloten. Het verkeer rijdt om via Oude

Hinder & omleidingen?
Het opbreken en de heraanleg van de
voetpaden en rijbaan zorgen voor hinder
in Eindhoutdorp. Eindhoutdorp is afgesloten. De Berthoutstraat en de Steenweg
op Meerhout zijn na 20 mei weer open
voor al het verkeer. Gemotoriseerd ver-

Hinder & omleidingen?
De Steenweg op Meerhout is tot 20 mei volledig onderbroken tussen Eindhoutdorp
en de Klaprozenstraat. Ook de
Berthoutstraat is ter hoogte van het kruispunt met Eindhoutdorp afgesloten, net als
Eindhoutdorp, gedurende de volledige
fase. Alle weggebruikers uit beide richtingen rijden om langs Oude Tramlijn en
Kerkhofweg. De bushaltes bevinden zich
voorlopig nog steeds in de Kerkhofweg.

9

Laakdal leeft - mei 2022

Werken Eindhoutdorp:

keer en fietsers rijden om via Oude Tramlijn, Kapelleberg, Oude Vorstseweg
en Steenweg op Meerhout. Voetgangers hebben steeds doorgang, ze volgen de
aanwijzingen ter plaatse. De bussen van De Lijn halteren aan de nieuwe haltes
op de Steenweg op Meerhout.
Waar kan je parkeren?

l
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Huisvesting

w
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Vandaag vinden een twintigtal
Oekraïense vluchtelingen een eerste
onderdak bij familie of vrienden in
Laakdal. De gezinnen die hier toekomen hebben nood aan verschillende
vormen van ondersteuning. Momenteel
onderscheiden we 3 soorten van opvang of huisvesting

n

oe

gr

n

oe

gr

Laakdal leeft mee met de inwoners
van Oekraïne die getroffen worden
door oorlog en geweld. De afgelopen weken stelden meer dan 40
inwoners zich kandidaat om hun
steentje bij te dragen aan de opvang
van Oekraïense vluchtelingen of om
mee te werken als vrijwilliger. Tegelijk bekijken we als lokaal bestuur
welke meer structurele opvangplaatsen we zelf kunnen voorzien
voor Oekraïense vluchtelingen.

je

an

or

Particuliere crisisopvang
Heel wat inwoners bieden een tijdelijke
opvangplaats aan via #plekvrij. Beschik
jij over een ruimte om vluchtelingen uit
Oekraïne tijdelijk op te vangen? Stel
Groene parking:
de parkeerplaatsen in Eindhoutdorp zijn
moeilijk of niet bereikbaar vanaf 27 mei
Blauwe parking:
9 plaatsen (voor personen met een handicap)
niet bereikbaar van 2 mei tot 13 mei
Gele parking:
7 plaatsen (voor personen met een handicap)
niet bereikbaar van 2 mei tot 27 mei
Oranje parking: 25-tal plaatsen
heel de periode bereikbaar

Meer info over de omleidingen vind je op www.laakdal.be/hinder-Eindhout.

Koop lokaal

Ook tijdens de laatste fases van de werken willen we iedereen blijven
aanmoedigen om lokaal te kopen. De handels- en horecazaken blijven
ook tijdens de laatste fase, wanneer Eindhoutdorp afgesloten is, te voet
bereikbaar. Bovendien kan je in de laatste fase weer gebruik maken van de
parking aan de kerk langs de Sint-Lambertusstraat en van de parking aan
de Oude Tramlijn.
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je kandidaat voor een opvangplaats:
www.laakdal.be/inschrijvingsformulier-opvang-oekraiense-vluchtelingen.
De huisvesting van de vluchtelingen
moet uiteraard gebeuren in veilige, gezonde en menswaardige omstandigheden; daarom komt een medewerker
van onze sociale dienst langs voor een
kennismakingsgesprek en huisbezoek.
We kunnen niet garanderen dat kandidaten effectief een opvangplaats
kunnen aanbieden, dat wordt bepaald

door Fedasil. Van zodra er vluchtelingen worden toegewezen aan een gastgezin, contacteren we hen rechtstreeks.
Gastgezinnen die dat wensen, kunnen
de vluchtelingen die bij hun verblijven
bijstaan en hen wegwijs maken in onze
gemeente.
Duurzame collectieve opvangplaatsen
De noodopvang bij particulieren thuis
helpt Oekraïense vluchtelingen om op
adem te komen maar biedt meestal
geen duurzame oplossing. Daarom engageert Vlaanderen zich om te voorzien
in duurzame huisvestingsoplossingen
voor Oekraïense vluchtelingen, waarbij de reguliere woningmarkt zo weinig
mogelijk extra belast wordt.
Ook in Laakdal zijn de nodige voorbereidingen gestart om vluchtelingen
uit Oekraïne voor langere termijn te
kunnen huisvesten. We denken hierbij
aan leegstaande gebouwen in eigen beheer zoals de pastorij in Eindhout of de
pastorij in Vorst-Centrum. We zijn volop in de weer om deze infrastructuur
veilig en instapklaar te maken.

Nooddorpen
Vlaanderen maakt zich klaar om vijftien
nooddorpen te bouwen voor Oekraïense
vluchtelingen. Waar deze zullen komen,
is nog onduidelijk. Elke provincie brengt
momenteel in kaart welke locaties of sites in aanmerking komen. De Vlaamse
overheid wil een ruime omkadering bieden op vlak van financiering, ondersteuning en uitbouw van deze nooddorpen.

Help jij mee als vrijwilliger?
Wil jij graag iets betekenen voor
Oekraïners in deze crisis? Spreek je
Oekraïens en Nederlands en wil je tolken? Stuur een mail naar helpoekraine@
laakdal.be. We registreren je aanmelding en nemen contact met je op wanneer we je hulp kunnen gebruiken.
Heb je zelf een lokaal initiatief opgezet en wil je het op onze website zien
verschijnen? Laat het ons weten via
helpoekraïne@laakdal.be en wij doen
het nodige.

Info voor Oekraïners in
Laakdal
Infosessies ‘Welkom in Vlaanderen’
voor Oekraïners
Wat moet je doen om wettig in België te
verblijven? Waar kan je wonen? Kunnen
jouw kinderen hier naar school? Hoe
kan je werk vinden? Waar kan je terecht
voor medische hulp? Tijdens twee online
sessies krijg je informatie over de meest
dringende vragen die je hebt over jouw
verblijf in Vlaanderen. De infosessies zijn
in het Oekraïens en worden online via
Microsoft Teams georganiseerd. Er volgen later ook nog sessies in het Russisch
en Engels. Deelnemen is gratis, maar
inschrijven is verplicht. Meer info en
inschrijven via: integratie-inburgering.
be/nl/infosessies-oekraiens.

helpoekraine@laakdal.be
Vanaf nu kunnen inwoners vragen i.v.m.
onze hulpverlening voor Oekraïne stellen
via helpoekraine@laakdal.be.

Blijf op de hoogte
• Algemene informatiewebsite Federale
overheid: www.info-ukraine.be.
• Algemeen informatienummer Federale
overheid: 02 488 88 88 (elke werkdag
van 9 u. tot 17 u.)
• Actuele info over Vlaamse initiatieven
en maatregelen: www.vlaanderen.be/
vlaanderen-helpt-oekraine
• Vlaamse infolijn: 1700 (voor gastgezinnen in het Nederlands en vluchtelingen
in het Oekraïens)
• Vluchtelingennetwerk Vlaanderen
o Burgers kunnen terecht voor vragen
over het verblijf, opvang, huisvesting, toegang tot onderwijs, e.d.:
02 225 44 11 (elke werkdag tussen
9 u. en 12.30 u.)
o Oekraïense vluchtelingen worden
geholpen in hun eigen taal. Voor psychologische ondersteuning wordt
doorgeschakeld naar Solentra vzw
en voor gespecialiseerde vragen
rond huisvesting naar ORBIT vzw:
02 225 44 21 (elke werkdag tussen
9 u. en 12.30 u.)
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Help vluchtelingen
uit Oekraïne

Een handige app met info voor
Oekraïners in Vlaanderen
Kom je uit Oekraïne en wil je steeds
belangrijke info over je verblijf in
Vlaanderen bij de hand hebben?
Download dan de gratis app ‘Crisis
Information Translated’ (CIT). Je vindt
er up-to-date informatie over je verblijfsmogelijkheden, onderwijs, werk... Ook
voor hulp- en dienstverleners en gastgezinnen is dit een handig hulpmiddel om
Oekraïners op weg te helpen. Alle informatie is beschikbaar in het Nederlands,
Oekraïens, Engels, Frans en Russisch.

Onze ondernemers
in de kijker!
Check het
YouTube-kanaal van
gemeente Laakdal voor
hun video’s!

Onze gemeente kent heel wat ondernemerstalent. Dankzij hen kunnen we
lokaal kopen. Eind vorig jaar lanceerden wij een oproep waarbij alle inwoners
van Laakdal de kans kregen om hun favoriete ondernemer te nomineren voor
de Laakdalse Ondernemersprijzen. Met dit initiatief willen we onze lokale
handelaars een duwtje in de rug geven. De jury ontving heel wat inzendingen.
Tijdens het nieuwjaarsontbijt voor Laakdalse ondernemers op 27 maart
werden naast de starter en de ondernemer van het jaar ook de lifetime
achievement awards uitgereikt.

Vital Bokal Starter van het jaar
In de categorie ‘starter van het jaar’ werden
drie zaken genomineerd die een vliegende
start hebben gemaakt en een stevige basis
hebben gelegd voor een succesvolle toekomst, nl. La Tierra (afhaal en restaurant
met verse gerechten), Net iets Anders (ambachtelijke slager en traiteur) en Vital Bokal
(zero waste, verpakkingsvrije biologische
winkel).
Liesbet Van Elven van Vital Bokal mocht
de prijs in ontvangst nemen. Met haar

assortiment van ecologische, biologische
en verpakkingsvrije producten trekt zij
resoluut de kaart van het duurzaam consumeren.
Waarom koos je voor dit uniek concept?
“Mijn kinderen waren al enkele jaren bewust bezig met het kopen van ecologische

producten met zo weinig mogelijk verpakking zoals shampoobars en tandpasta
in een glazen potje. Zo ben ik er zelf ook
ingerold en ging ik veel bewuster winkelen. Ik heb altijd gedroomd van een eigen
winkel. Het leek mij dan ook ideaal om
een ecologische winkel met zo weinig mogelijk verpakking te openen.”
Hoe reageren je klanten?
“Het is voor hen een beetje anders gaan
winkelen omdat ze vooraf goed moeten
nadenken wat ze allemaal nodig hebben.
Ze moeten zelf namelijk de nodige potten
meebrengen om te vullen. Maar het geeft
hen ook heel veel voldoening omdat ze
die berg afval niet meer bijhebben als ze
thuiskomen. Bovendien maak ik altijd tijd
voor een babbeltje. Zo kunnen mijn klanten onthaasten en fungeer ik een beetje als
de kruidenier van vroeger.”
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uitneembare
vrijetijdsgids

CORONA-ALERT!

Alle activiteiten zijn onder voorbehoud. We volgen
de richtlijnen volgens de coronabarometer:
www.info-coronavirus.be/nl/coronabarometer. Blijf
op de hoogte via onze website, Facebookpagina en
infoborden. #samentegencorona

3 X FIETSEN IN LAAKDAL

FAMILIESPORTDAGEN

FIETSZOEKTOCHT
VVV Toerisme Laakdal serveert je ook in
2022 een gratis fietszoektocht. Je verkent
verrassende plekjes en beantwoordt de
vragen. Vanaf 15 mei kan je de zoektocht
vinden op www.laakdal.be/toerisme of
afhalen in het gemeentehuis.

Kom met je familie of vrienden naar
onze vrijetijdsites in Vorst-Centrum en
Eindhout en beleef een leuke, sportieve voormiddag! Bewegen, ontdekken,
plezier en beleving staan centraal tijdens onze familiesportdagen! Test verschillende spelen zoals spikeball, kubb,
touwtrekken, doe mee aan een van de
zoektochten…

DRIEPROVINCIËNROUTE
De drieprovinciënroute leidt je langs de
provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant
en Limburg. We verwennen de fietsers
met een combinatie van fietsen in de
mooie natuur en lekkere hapjes onderweg. Vanuit Laakdal ben je zo op weg
naar Meerhout, Ham, Beringen, Diest en
Tessenderlo. Geniet in elke gemeente van
een gezellige tussenstop.
Inschrijving & vertrek? 5 juni tussen 8.00 u.
en 15.00 u. in Laakdal (Kasteel Meerlaer),
Meerhout, Ham, Beringen of Tessenderlo.
Prijs? 4 euro (inclusief verzekering en 1
hapje onderweg)
Afstand? 63 km – of een verkorte route
van 39 km

SENIORENFIETSTOCHT
Geniet van een 36 km lange tocht met je
eigen groep, onderbroken met hier en
daar een rustpauze.
We trakteren je een tas koffie en een
heerlijk stukje taart.
Wanneer? 15 juni tussen 13.00 u. en
14.00 u.
Waar? Vertrek aan het Buurthuis VeerleHeide of aan Kasteel Meerlaer
Prijs? Deelnemen is gratis
Inschrijven? Voor 8 juni via
www.laakdal.be/seniorenfietstochtvvv
Info? Tel. 013 67 01 10 of
vrije.tijd@laakdal.be

SAVE THE DATE
ZOMERACTIVITEITEN
• Vanaf 1 juli: heel de zomer stabbelen
• 3 juli: Vejelse Metten
• Elke donderdagavond in juli en
augustus: Openluchtfilms
• 20 augustus: Zomerpodium
• Tijdens de zomer: Sportkampen en
speelpleinwerking
Meer info volgt in de komende editie van
Laakdal Leeft, op www.laakdal.be of volg
gemeente Laakdal op Facebook!

#sportersbelevenmeer #laakdal
Waar en wanneer?
• 4 juni 2022 vrijetijdsite aan het gemeentehuis in Vorst-Centrum
• 19 juni 2022 vrijetijdsite Eindhoutberg
in Eindhout

VORMING ‘EEN EIGEN WILLETJE’
Een peuter opvoeden kan soms pittig
zijn. Wil je graag weten hoe je gezonde
grenzen stelt en de verbinding met je kind
niet verliest?
Waar & wanneer? In Geel op maandag 16
mei van 9.30 u. tot 11.30 u. In Laakdal op
donderdag 19 mei van 9.30 u. tot 11.30 u.
Prijs? Gratis
Meer info? www.huisvanhetkindgeellaakdalmeerhout.be

Laakdal breekt uit
GEGIDSTE FIETSTOCHT LANGS
DE LAAKDALSE SCHANSEN
21 MEI – DOOR LWGH LAAKDAL

ARCHEOLOGIEDAGEN:
VERSCHANS JE IN DE MERODE
20,21 EN 22 MEI
Archeologie spreekt tot de verbeelding
van klein en groot. Opgravingen maken ons nieuwsgierig want ze vertellen iets over ons verleden. Tijdens de
Archeologiedagen kan je in de Merode alles ontdekken over schansen. In de barre
en gewelddadige tijden van de 16de en 17de
eeuw nam de boerenbevolking zelf het
initiatief om zich te verdedigen en zichzelf te beschermen. Over heel de Merode
werden zogenaamde ‘boerenschansen’
opgericht, een plek waar mensen zich in
noodlottige tijden, met al hun hebben en
houden, konden verschuilen.

BROCHURE VERSCHANS JE IN
DE MERODE

In Laakdal werden er met zekerheid 14
boerenschansen opgericht. Op 21 mei
2022 organiseert de ‘Laakdalse Werkgroep
voor Geschiedenis en Heemkunde’ een
gegidste fietstocht onder leiding van historicus François Van Gehuchten en Glen
Van Meeuwen langs deze 14 locaties. Bij
elke locatie lichten ze het verleden van
iedere schans toe en tonen ze het oude
beeldmateriaal. Fiets mee en maak kennis
met dit bijzondere verleden.
Wat? Gegidste fietstocht langs de Laakdalse
schanslocaties van ca. 30 – 35 km.
Wanneer? Zaterdag 21 mei 2022, vertrek om
14.00 u., einde voorzien rond 17.00-18.00 u.
Waar? Vertrek en aankomst aan de oude
pastorij van Vorst-Meerlaar, Meerlaarstraat
120, 2430 Laakdal.
Prijs? Vrije en gratis toegang, reserveren
hoeft niet.
Meer info en organisatie? LWGH,
François Van Gehuchten, Tel.: 013 66 39
82, Glen Van Meeuwen, Tel: 0479 36 48
45, e-mail: glen.v_m@hotmail.com of
info@lwgh-laakdal.be

Tijdens de archeologiedagen (en daarna)
kan je doorheen het hele Merodegebied
fietsen van schans naar schans. Je kan de
brochure ophalen in het gemeentehuis of
downloaden via www.laakdal.be/toerisme.

Het volledige programma van de archeologiedagen kan je vinden via
www.archeologiedagen.be.

MAANDMENU MEI LDC

Woensdag 11 mei
• Peterseliebouillon
• Spek, Wortelpuree
• Gele rijstpap

Elke woensdag en vrijdag kan je terecht in het lokaal dienstencentrum ‘De
Vriendschap’ voor een warme maaltijd.
Hier kan je alvast het menu van mei terugvinden. Het menu voor juni vind je
binnenkort online.
Woensdag 4 mei
• Aspergesoep
• Vleesassortiment, Erwten en wortelen,
Aardappelen
• Gezondheidspudding
Vrijdag 6 mei
• Paprikasoep
• Koude schotel met tonijnsla,
Aardappelsalade
• Stuk fruit

Vrijdag 13 mei
• Sla soep
• Brochette, Zoet-zure fruitsaus, Rijst
• Wafel
Woensdag 18 mei
• Tomatensoep met balletjes
• Orloffgebraad, Vlaamse groenten,
Kroketten
• Fruitsalade
Vrijdag 20 mei
• Juliennesoep
• Macaroni met kaas en hesp
• Tiramisu

MERODEHAPPENING IN DIEST
Zondag 15 mei ben je van harte welkom in het Begijnhof van Diest voor een
sfeervolle familienamiddag met animatie, veel lekkers uit het Merodegebied,
ambiance èn plekjes om tot rust te komen. Activiteiten in de natuur van het
Webbekoms Broek starten al in de voormiddag. De Merodehappening is gratis en
vrij toegankelijk voor iedereen. Voor sommige activiteiten is vooraf inschrijven wel
noodzakelijk en zijn de plaatsen beperkt.
Wanneer? 15 mei 2022
Waar? Begijnhof (13.00 u. – 18.00 u.) –
Webbekoms Broek (10.00 u. – 18.00 u.)
Prijs? Gratis
Meer info en inschrijvingen? Vanaf 1 april
op www.landschapsparkdemerode.be/
merodehappening.
De Merodehappening is een jaarlijks initiatief van de partners van Landschapspark de Merode, met een beurtrol voor
de 9 Merodegemeentes: Aarschot, Diest, Geel, Herselt,
Hulshout, Laakdal, Scherpenheuvel-Zichem, Tessenderlo
en Westerlo. Dit jaar is de stad Diest gastgemeente.

Woensdag 25 mei
• Tomatensoep
• Gepaneerde vis,“Dugleré saus”, Preipuree
• Kokosmousse
Vrijdag 27 mei
Collectieve sluiting, geen maaltijdbedeling
Waar? Lokaal Dienstencentrum Diestsebaan 62, naast het kasteel
Prijs? €8 (soep, hoofdgerecht en dessert)
Inschrijven? Telefonisch (014 84 92 20, tussen 9.00 u. en 17.00 u.) minstens twee werkdagen vooraf. Diëten en allergieën geef je
door bij de inschrijving. Een maaltijd annuleren kan tot een dag voordien. Annuleer je
op de dag zelf, dan rekenen we je de volgende keer je komt de maaltijd aan.

Laakdal breekt uit
RAMP?ZALIG!
Ben je een vaardige skater die goochelt
met ollies en kickflips? Of ben je een beginner die het skateboarden onder de knie
wil krijgen? Of misschien hou jij meer van
steppen? Tijdens skate & step contest
Ramp?Zalig! kan je je helemaal uitleven.
Skateboarders en steppers kunnen er hun
skills en tricks tonen aan een jury, waarbij
rekening wordt gehouden met niveau en
leeftijd. Het evenement is geschikt voor
beginners en gevorderden vanaf zes jaar.
Als beginner kan je ook deelnemen aan
één van de initiaties in de voormiddag.
Vergeet zeker je helm niet mee te brengen!
Wanneer? Zaterdag 14 mei
Waar? Skatepark De Beeltjens in het
Kasteelpark in Westerlo
Inschrijven? Via het e-loket op www.westerlo.be tot en met 1 mei. Supporters zijn
welkom zonder inschrijving!
Prijs? 3 euro. Een drankbon en gadget
inbegrepen.
Meer info: www.westerlo.be/rampzalig

ZAALVOETBALTORNOOI
Eindelijk! Na 2 jaar organiseert Forum
Sport en Café Sporthal - Karel en Chris
het zaalvoetbaltornooi! Het tornooi vindt
plaats in juni in de sporthal in Veerle.
Speel je graag (zaal)voetbal, schrijf je dan
in! Het tornooi vindt plaats tijdens de
werkdagen (na inschrijving ontvangt iedere ploeg de juiste speeldagen en -uren).
Er wordt gespeeld volgens een afvalsysteem waarbij je vanaf de 8ste plaats een
prijs kan winnen. De eindwinnaar krijgt
de hoofdprijs van 300 euro, geschonken
door Cafetaria Sporthal – Karel en Chris.
Je betaalt per ploeg 40 euro inschrijvingsgeld (incl. verzekering). De onkosten voor
de scheidsrechter betaal je voor het begin van de wedstrijd (10 euro per ploeg).
Opgelet! Er moeten minstens 8 ploegen
ingeschreven zijn om het tornooi te laten
doorgaan.
Wanneer? Juni 2022
Waar? De sporthal in Veerle
Inschrijven? Voor 25 mei 2022 bij de
sportdienst: sporthal@laakdal.be

ACTIVITEITEN LDC DE VRIENDSCHAP
LDC De Vriendschap heeft weer heel wat
leuke activiteiten in het vooruitzicht!
Elke vrijdag kan je een bezoekje brengen
aan het brei- en babbelcafé van 14.00 u.
tot 16.00 u.
19 mei kan je tussen 14.00 en 16.00 u.
gratis deelnemen aan de workshop
‘Encaustic’. We verwarmen gekleurde
bijenwas.
Op 2 juni van 14.00 u. tot 16.00 u. vindt
de samenkomst ‘Sjatten en taloren’ plaats
in het LDC maar deze activiteit is al volzet.
Neem op 17 juni deel aan de workshop
‘Werken met olieverf’. Een deelname
kost 5 euro, alle materialen en koffie zijn
inbegrepen in de prijs.
13 juni van 14.00 u. tot 16.00 u. kan je
komen bloemschikken en op 27 juli gaan
we ‘Blitsküchen bakken’.

KAARTERS VOOR DE KAARTGROEP IN LDC DE VRIENDSCHAP
LDC De vriendschap zoekt extra kaarters voor de kaartgroep. Ben jij geïnteresseerd?
Laat het weten via tel. 014 84 92 20 of
breng ons een bezoekje.
LDC De Vriendschap is iedere woensdag en vrijdag geopend van 12.00 u.
tot 16.00 u.

OPROEP
Welke activiteiten zie jij graag georganiseerd in het LDC? Wil je graag bloemschikken of heb je interesse in één of andere workshop? Speel je liever rustig een
gezelschapsspel of misschien heb je wel
een tof idee voor een vorming? Ideeën en
suggesties zijn welkom in de bus, via mail
aan lokaaldienstencentrum@dewinde.be
of ter plaatse.

VOORLEESMOMENT IN EEN NIEUW KLEEDJE!
Het voorleesmoment van de bib zit in een nieuw kleedje! We gaan niet meer ‘gewoon’
voorlezen. We organiseren vanaf nu maandelijks een inspirerend voorleesmoment
rond een bepaald thema met aansluitend een leuke doe-activiteit! De eerstvolgende
lezingen met aangepast thema:
• Woensdag 4 mei: We lezen voor over babydieren en hebben nadien een meet & greet
met een schattige baby struisvogel. Breng jouw favoriete pluche knuffel gerust mee.
• Woensdag 1 juni: Week van de bij: We lezen voor over de wondere wereld van de
insecten en het belang van biodiversiteit. Nadien maken we bloembommetjes.
Denken jullie zelf aan een boeiend thema? Laat het ons zeker weten!
Wanneer? Elke eerste woensdag van de maand om 14.30 u.
Waar? Bibliotheek Laakdal
Prijs? Gratis
Inschrijven? Verplicht: het aantal plaatsen is beperkt. Bibliotheek@laakdal.be,
tel. 013 67 01 20

Laakdal breekt uit
IN LAAKDAL

Wil je jouw activiteit zien in deze UiTagenda? Surf dan snel naar
www.uitdatabank.be en voer je activiteit(en) van juli en augustus in voor
28 mei. Dan nemen we ze op in de juli-editie van dit magazine.

MEI
01/05/2022

-

Biker Day 2022

Military Police

01/05/2022

13.00 u. - 17.00 u.

Meimaand, Mariamaand! Terugplaatsing en inwijding van kapelletjes
te Veerle en Bergom (heemkring)

Vrienden van Bergom
i.s.m. LWGH (heemkring Haebeeckhoeve: Herseltseweg 11, Laakdal
Laakdal)

Doortocht

bikerday@mil.be
info@lwgh-laakdal.be

01/05/2022

-

Walk 4 Charity

Cunina vzw

Domein De Vesten: Kanaalweg 6/1, Laakdal

info@cunina.org

04/05/2022

14.30 u.

Voorleesmoment over babydieren

Bibliotheek Laakdal

Bibliotheek Laakdal

bibliotheek@laakdal.be
info@laakdal.be

05/05/2022

Vanaf 13.30 u.

Herdenking Carabiniers

-

Aan het monument aan het oud-gemeentehuis in
Vorst-Centrum

07/05/2022

-

Jeugdtoernooi - FC Netezonen

FC Netezonen

Rundershoek 32A

secretariaat@fcnetezonen.be

08/05/2022

-

Eetdag Chiro Klein-Vorst

Chiro Klein-Vorst

Lindestraat 15, Laakdal

info@chirokleinvorst.be

13/05/2022

-

Tornooi - FC Britanic

FC Britanic

Nieuwstraat, Laakdal

14/05/2022

9.30 u. - 18.00 u.

Ramp?Zalig!

Skatepark De Beeltjens in het Kasteelpark in
Westerlo

14/05/2022

9.00 u. - 12.00 u.

Werkdag in het Makelbroek

Natuurpunt Laakdal

Makelhoeve, Veerle-Laakdal

14/05/2022

-

Schoolfeest GBS Eindhout

GBS Eindhout

"GBS Eindhout, Schoolstraat 42, 2430 Laakdal "

info@gbseindhout.be

Fietszoektocht

VVV Toerisme Laakdal

Laakdal

vrije.tijd@laakdal.be

Vanaf
15/05/2022
15/05/2022

10.00 u. - 18:00 u.

Merodehappening in Diest

De Merode vzw

Webbekoms Broek & Begijnhof

info@landschapsparkdemerode.be

16/05/2022

9.30 u. - 11.30 u.

Vorming 'Een eigen willetje'

Huis van het kind

Huis van het kind Geel

info@huisvanhetkindglm.be

19/05/2022

14.00 u. - 16.00 u.

Workshop 'Encaustic'

LDC De Vriendschap

LDC De Vriendschap

lokaaldienstencentrum@dewinde.be

19/05/2022

9.30 u. - 11.30 u.

Vorming 'Een eigen willetje'

Huis van het kind

OCMW Laakdal

info@huisvanhetkindglm.be

20, 21 en
22/05 2022

-

Archeologiedagen: Verschans je in
de Merode

De lokale heemkringen,
gemeentebesturen en
IOED de Merode

Het Merodegebied

info@landschapsparkdemerode.be

20 tot
27/05/2022

-

Archeologiedagen: digitale
tentoonstelling over de schansen van
Laakdal

De lokale heemkringen,
gemeentebesturen en
IOED de Merode

Gemeentehuis, Laakdal

info@landschapsparkdemerode.be

20/05/2022
tot
30/09/2022

-

Archeologiedagen: Fietsen langs de
schansen van Laakdal

De lokale heemkringen,
gemeentebesturen en
IOED de Merode

Gemeentehuis, Laakdal

info@landschapsparkdemerode.be

21/05/2022

-

DFK - Dartstornooi

DFK vzw

Zandstraat 13, Laakdal

21/05/2022

14.00 u. - 17:00 u.

Archeologiedagen: Gegidste fietstocht
LWGH Laakdal
langs de Laakdalse schanslocaties
(heemkring)
(van ca. 30 - 35 km)

Pastorij Klein-Vorst: Meerlaarstraat 120, Laakdal

info@lwgh-laakdal.be

22/05/2022

10.00 u.

Week van de korte keten-Boerenmarkt Hoevewinkel Van Elven

Eindhoutseweg 42, Laakdal

info@vanelven.be

-

Zaalvoetbaltornooi

Sportdienst

De sporthal in Veerle

sportdienst@laakdal.be

01/06/2022

14.30 u.

Voorleesmoment over de wondere
wereld van insecten

Bibliotheek Laakdal

Bibliotheek Laakdal

bibliotheek@laakdal.be

02/06/2022

14.00 u. - 16.00 u.

Samenkomst 'Sjatten en taloren'

LDC De Vriendschap

LDC De Vriendschap

lokaaldienstencentrum@dewinde.be

04/06/2022

20.30 u. - 22.30 u.

Nachtzwaluwtocht

Natuurpunt

Parking kerk St.-Jozef-Werkman: Zandstraat, Laakdal

Sportdienst

JUNI
juni 2022

04/06/2022

-

Familiesportdagen

05/06/2022

8.00 u. - 15.00 u.

Drieprovinciënroute

Vrijetijdsite aan het gemeentehuis in Vorst-Centrum

vrije.tijd@laakdal.be

vertrek aan o.a. Kasteel Meerlaer

05/06/2022

-

Meet&Drive R129 Passion

vrije.tijd@laakdal.be

R129 Passion vzw

Huiperstraat 16, Laakdal

11/06/2022

-

info@R129-Passion.be

Schoolfeest De Schans

GBS De Schans

Veerledorp 18, Veerle-Laakdal

11/06/2022

09.00 u. - 12.00 u.

info@gbsdeschans.be

Werkdag in de Swinnebroeken

Natuurpunt Laakdal

Swinnebroekstraat Laakdal

12/06/2022

-

Tweedehandsmarkt

WZC De Winde

Werftstraat 9/11

info@dewinde.be

13/06/2022

14.00 u. - 16.00 u.

Bloemschikken

LDC De Vriendschap

LDC De Vriendschap

lokaaldienstencentrum@dewinde.be

16/06/2022

7.00 u. - 15.00 u.

Pootzaktocht

De Bavostappers

FC Netezonen

17/06/2022

14.00 u. - 16.00 u.

Workshop 'Werken met olieverf'

LDC De Vriendschap

LDC De Vriendschap

lokaaldienstencentrum@dewinde.be

Dienst vrije tijd

Vertrek aan Buurthuis Veerle-Heide of aan café
OléOlé

vrije.tijd@laakdal.be

19/06/2022

13.00 u. - 14.00 u.

Seniorenfietstocht

19/06/2022

-

Schoolfeest VBS Meerlaar

VBS Meerlaar

Meerlaarstraat 95, Laakdal

19/06/2022

-

Familiesportdagen

Sportdienst

Vrijetijdsite Eindhoutberg in Eindhout

-

Schoolfeest VBS Groot-Vorst

VBS Groot-Vorst (VorstCentrum?)

Smissestraat 50, Laakdal

Bal Tropical

Chiro Klein-Vorst

Lindestraat 15, Laakdal

info@chirokleinvorst.be

14.00 u. - 16.00 u.

Blitsküchen bakken

LDC De Vriendschap

LDC De Vriendschap

lokaaldienstencentrum@dewinde.be

25/06/2022
25/06/2022
27/06/2022

vrije.tijd@laakdal.be
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Mokapi Ondernemer van het jaar

“In ons nieuwe
gebouw kunnen we
het hele verhaal van
koffie vertellen:
van de koffiebes tot
het kopje koffie.”

De titel ‘ondernemer van het jaar’ stond
in het teken van ‘veerkrachtig ondernemen’. Doorzettingsvermogen en wilskracht zijn dan ook eigenschappen van
de drie genomineerden: Arte Di Loco
(fotografe en grafisch ontwerpster),
Villa & Vuur (gespecialiseerd in verwarmings- en koeltechnieken) en Mokapi
(koffiebranderij).
Jef Seykens en Wim Janssens, eigenaars van Mokapi mogen zich ‘ondernemer van het jaar’ noemen.
Waarom hebben jullie Mokapi in ’15
overgenomen?
Wim: “Jef en ik waren al jaren collega’s.
Toen we beiden uitgekeken waren op
onze job zochten wij een nieuwe uitdaging. Wij waren ook al jaren enorme

koffieliefhebbers en gingen regelmatig
naar tastings, hadden een barista-opleiding gevolgd en leerden koffiebranden.
Toen wij de kans kregen om Mokapi
te kopen, twijfelden wij geen minuut.”
Jullie zijn nog maar enkele maanden
geleden verhuisd?
Jef: “In dit nieuwe gebouw kunnen we
het hele verhaal van koffie vertellen:
van de koffiebes tot het kopje koffie.
We geven hier ook rondleidingen zodat
iedereen kan zien hoe onze ambachtelijke koffie gebrand wordt. Daarnaast
hebben we van de gelegenheid gebruik
gemaakt om aan ons comfort te denken
en sommige dingen te automatiseren
zodat de fysieke arbeid verminderd is.
Bovendien is onze koffiebranderij nu
ook energiezuiniger.”
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Lifetime Achievement
Awards
Dit jaar werden er maar liefst drie Lifetime Achievement Awards uitgereikt.
Liliane Ven van Argenta Vorst-Centrum, Wies Nysmans van Zakenkantoor
Nysmans in Vorst-Meerlaar en Roger Simons van SimonS Ramen en Deuren in
Eindhout zijn dan ook al jaren een begrip in Laakdal en omstreken.

’94 gewerkt. In die beginjaren gebeurde
het ook regelmatig dat de klanten in mijn
woonkamer naar de televisie zaten te kijken terwijl ze zaten te wachten… (lacht).”

“We hadden de garage
tot kantoor
omgebouwd. In die
beginjaren zaten
de klanten in mijn
woonkamer naar de
televisie te kijken
terwijl ze zaten te
wachten.”

Heb je spijt van je toenmalige carrièreswitch?
Liliane: “Nee, helemaal niet. Ik heb hard
moeten werken. Omdat de klant altijd op
de eerste plaats bij ons heeft gestaan (en
nu nog). Ik was vaak het luisterende oor
en meermaals zelfs hun sociaal assistente.
Deze intense service is tijdrovend maar
geeft ook veel voldoening. Ik ben dan ook
altijd blijven geloven in dit concept!”

Wies Nysmans - Zakenkantoor
Nysmans
Liliane Ven - Argenta
Het verhaal van Liliane start in november
1990 in de garage van haar huis. In januari
2021 ging Liliane op pensioen. Haar kantoor werd dat jaar uitgeroepen tot beste
kantoor van ’t land. Haar zoon Jeroen
Helsen is ondertussen in haar voetsporen getreden en baat samen met enkele
aandeelhouders het kantoor verder uit.
Hoe is het allemaal begonnen Liliane?
Liliane: “Ik werkte indertijd bij het ocmw
van Mol. Nadat mijn schoonmoeder
Jeanne Mens een hersenbloeding had
gehad, besloot ik om zelfstandig iets te
starten. Zo kon ik de zorg voor haar beter
combineren met mijn werk. Ik ben letterlijk van nul gestart. Ik had geen klanten
of dossiers. We hadden de garage tot kantoor omgebouwd en daar heb ik tot de
verhuis naar het kantoor op de Markt in
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Wies Nysmans nam tijdens zijn lerarenopleiding in 1979 de verzekeringsportefeuille over van Vic Thys in VorstMeerlaar. Maar na het behalen van zijn
diploma en het volgen van een naschoolse opleiding verzekeringen startte Wies
in 1982 dan toch op eigen benen. In juni
2021 deed Wies een stap opzij. Het zakenkantoor wordt nu gerund door zonen Jef en Sander, geholpen door vrouw
Marleen Gielis.
Neem ons eens mee naar de beginjaren Wies.
Wies: “Ik was 19 jaar toen ik het aanbod
van Vic kreeg. Maar mijn ouders vonden
dat ik toch eerst mijn diploma moest halen. Na mijn studies in 1982 startte ik een
verzekeringskantoor in de Smissestraat in
Vorst-Centrum. Omdat het Bacob/BAC/
Dexiakantoor in 2003 de deuren in VorstMeerlaar moest sluiten, besloten we om
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Roger Simons SimonS Ramen en Deuren
naast verzekeringen ook een bankkantoor
uit te baten. We startten dit letterlijk met
pen, papier en een lege fichebak en bouwden dit vanaf de grond op. Uiteindelijk
strandde ik na enkele verhuizingen in
2010 uiteindelijk in het kantoor aan de
Geelsebaan in Vorst-Meerlaar.”

“Vorig jaar besloot ik een
andere weg in te slaan
maar stilzitten is nog niets
voor mij!”

En nu…? Genieten van je pensioen?
Wies: “De digitalisering is er de laatste
jaren enorm op vooruitgegaan. Na bijna
40 jaren actieve loopbaan op mijn teller
besloot ik daarom vorig jaar om een andere weg in te slaan en de zaak aan mijn
zonen Jef en Sander te laten. Ikzelf begon
bij de VRT als chauffeur en logistieke medewerker. Het is een leuke job. Stilzitten
is nog niets voor mij!”

Roger Simons startte in 1972 met de
montage van aluminium ramen en deuren in bijberoep. Maar na vier jaren besloot hij om zijn activiteit in hoofdberoep
uit te oefenen. In 2014 liet Roger zijn zaak
in handen van zijn drie zonen Ronny,
Danny en Marc. Zelf is hij nog wel zaakvoerder en steekt hij dagdagelijks nog
de handen uit de mouwen in de zaak.
Je bent klein begonnen. Hoe is je
eenmanszaak gedurende de jaren
gegroeid tot een heuse familiezaak?
Roger: “Ik was lasser van beroep. Toen
ik eind jaren ’60 een mazoutketel moest
gaan lassen, raakte ik in gesprek met een
helper daar. Hij verkocht naast zijn job ook
ramen en deuren. Omdat ik zelf toen aan
het bouwen was, kocht ik mijn ramen en

“Ik kom hier nog
dagelijks mijn steentje
bijdragen.”
deuren bij hem. Hij vroeg me of ik geen
interesse had om zelf ook ramen en deuren
te verkopen. Zo startte ik in de garage van
mijn woning. In 1980 bouwde ik tegenover
mijn woning mijn eerste werkhuis. Ik heb
altijd hard gewerkt en ook wel wat geluk
gehad waardoor de zaak langzaam maar
zeker uitbreidde. In 2000 werd er daarom
een volledig nieuw complex gebouwd aan
de Hezemeer in Eindhout. In 2006 volgde
al een uitbreiding en in 2013 werd er een
volledige nieuwe lijn voor de pvc-afdeling gebouwd met nieuwe en moderne
machines.”
Ondertussen hebben je zonen Danny,
Ronny en Marc de zaak in handen.
Kan je het helemaal lossen?
Roger: “Nee, toch niet. Ik heb nog steeds
de titel van zaakvoerder en kom hier dagelijks mijn steentje bijdragen. Jaren had ik
geen hobby buiten werken. Je moet weten
dat ik pas op mijn 40ste voor de eerste keer
op reis ben geweest. Ondertussen probeer
ik wel wat meer te genieten en ga ik regelmatig met mijn vrouw en dochter op reis
of ergens lekker eten. Maar ik kan er toch
nog geen definitief afscheid van nemen.”
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Petanquen in
Laakdal
Hopelijk gunnen de weergoden ons
mooi lenteweer zodat we met z’n
allen kunnen gaan… petanquen!
En waarom petanque? We geven je
drie goede redenen om je aan een
spelletje petanque te wagen!

1

HEEL TOEGANKELIJK
Buiten zijn is gezond, coronaproof en je
kan overal waar je wil petanquen. Het
kan in je tuin of op een grasplein, op
het strand, in een bos, op steentjes of
fijn grind…  
In Laakdal hebben we ook enkele aangelegde velden. Spreek af met je buren
en maak er een leuk momentje van! Hier
kan je terecht:
• Bloemekeswijk (Eindhout)
• Korenbloem (Vorst-Centrum)
• De Vloed (Vorst-Meerlaar)
• De Locht – De Leeuwerik
(Vorst-Meerlaar)
• De Hegge (Veerle)
• Sporthal (Veerle)
Binnenkort organiseren we enkele initiaties en een tornooi. De data vind je op
de backcover van dit magazine.

2

3

VOOR JONG EN OUD
Iedereen amuseert zich te pletter. Ben je
niet sportief of niet goed te been? Geen
probleem! Je kan gooien vanuit je stoel.
Petanque leent zich uitstekend voor
recreatieve beoefening, maar ook voor
de meer doorwinterde speler. Het is in
ieder geval niet gebonden aan leeftijd
of uithoudingsvermogen.

VAN EENVOUDIG TOT
BEREDENEERD
Je maakt het spel zo moeilijk als je wil.
Je doet het puur voor het plezier en
probeert zo dicht mogelijk bij het kleine balletje te gooien of je daagt enkele
tegenstanders uit en maakt er een heuse
competitie van! Er zijn drie spelvormen:
• Tripletten; drie tegen drie, iedere
speler heeft 2 ballen
• Doubletten; twee tegen twee, iedere
speler heeft 3 ballen
• Tête-à-tête; één tegen één, iedere
speler heeft 3 ballen

De spelers proberen hun ballen zo dicht
mogelijk bij het but of cochonet (het
kleine balletje) te gooien. Niet verplicht,
maar onontbeerlijk voor de competitieve petanque-speler zijn een meetlat of
rolmaat, een tellertje voor de punten,
een tas of kistje om het materiaal in op
te bergen en tenslotte een doek om de
ballen schoon te maken.
Wil je graag meer info of het petanquereglement opvragen?
Contacteer de dienst senioren of
sportdienst, senioren@laakdal.be of
vrije.tijd@laakdal.be, tel. 013 67 01 10
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Wil je vereniging of wijkcomité
iets organiseren?
Wij ondersteunen je graag!
Subsidies voor buurtinitiatieven
Ook Laakdal draagt graag een steentje bij aan buurtinitiatieven.
Met onze subsidies voor buurtwerking ondersteunen we activiteiten gaande van een buurtfeest tot een straatbarbecue.

Feestcheque Vlaanderen Feest!
Wil jij met jouw straat, buurt of vereniging in aanmerking
komen voor een feestcheque tot €180? Zet jouw lokaal
initiatief in het teken van het Feest van de Vlaamse Gemeenschap en kandideer voor Vlaanderen Feest! De editie
van 2022 gaat van start in het weekend van vrijdag 24 juni
tot en met zondag 26 juni en gaat verder van 1 tot en met
11 juli. Organiseer je in die periode een buurtfeest of andere
activiteit, dan kan je een organisatiepartner van Vlaanderen
Feest! worden en kans maken op de feestcheque. Je kan je
kandidaat stellen op www.vlaanderenfeest.eu.

Het aanvraagformulier voor subsidies dien je in ten laatste één
maand na de activiteit. Je kan het aanvraagformulier online
invullen op www.laakdal.be/subsidie-voor-activiteit-van-buurtcomite-formulier. Subsidies voor buurtinitiatieven kan je maar
eenmaal per jaar aanvragen.
Het subsidiereglement met daarin de voorwaarden waaraan je
moet voldoen om recht te hebben op een subsidie, kan je op
onze website raadplegen (https://www.laakdal.be/subsidieregelement-voor-buurtcomites).

Laakdal Verenigt – brochure voor verenigingen
Omdat het voor (nieuwe) verenigingen of individuele initiatiefnemers niet altijd makkelijk is om te weten waar de gemeente
Laakdal hen mee kan ondersteunen, lanceren we een brochure met daarin heel wat interessante info. Het infoboekje legt
vooral de focus op het organiseren van activiteiten maar je
krijgt ook een overzicht van
de verschillende fora en adviesraden of van mogelijke
financiële ondersteuning.
Je kan de brochure downloaden op www.laakdal.be/
laakdal-verenigt. Bij het onthaal van het gemeentehuis
en in Sportcentrum ‘Kwade
Plas’ kan je een exemplaar
afhalen.

Sanne Leirs is lid van buurtcomité Molenveld. Ook zij
kan rekenen op steun van de gemeente Laakdal:
“Dankzij de financiële en materiële steun van onze gemeente kunnen we elk jaar een buurtfeest organiseren. Je kan een subsidie tot €125 ontvangen en gratis
gebruik maken van materialen zoals tafels, stoelen,
enz. Het is altijd leuk om iets extra te kunnen voorzien
waarvoor onze buren niet moeten betalen en de subsidieaanvraag is snel gebeurd. Ons buurtfeest is elk jaar
een enorm succes en het brengt onze buurt dichter bij
elkaar.”
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Projecten
in de kijker
In 2022 realiseren we in onze gemeente een aantal grote projecten. We zetten graag de vooruitgang van twee projecten in de
kijker: het polyvalent gebouw in Eindhout en Capellebeemden in
Vorst-Meerlaar.

Het polyvalent gebouw in de Schoolstraat in Eindhout is
momenteel volop in opbouw. Het project biedt een nieuwe
vestiging voor de buitenschoolse kinderopvang, een nieuwe
judozaal en een sportzaal voor GBS Eindhout. Van januari tot
maart werden al kelder- en ondergrondse werken uitgevoerd.
Op dit moment werkt men volop aan de ruwbouw en riolering.
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In Vorst-Meerlaar, ter hoogte van de vroegere site van de
Witte School naast de kerk vinden we een ander groot project:
Capellebeemden. Het project omvat 51 woningen/appartementen, een ontmoetingscentrum, handelsruimtes en een ondergrondse parking. Op dit moment zijn ze bezig met dakwerken
en de binnenafwerking van de woningen.

Brandweer zone Kempen - 2021

15
autopompen

13 102 oproepen
401 personeelsleden
62 Beroeps
316 vrijwilligers
23 Administratie

701

branden

7

Ladderwagens/elevatoren

7ziekenwagens

9112

ziekenwagen

821

Wespen

724

storm & overstroming

1744

Andere

7

tankwagens

27/01/2022 (Veerle)
Tess Nuyts
Brent Nuyts & Jolien Bax
WELKOM IN LAAKDAL

10/03/2022 (Veerle)
Siebe Peeters
Yves Peeters & Dorien Claes
09/03/2022 (Eindhout)
Florence Corthouts
Michiel Corthouts & Ruth Van Haelst
07/03/2022 (Veerle)
Ellie Boons
Wim Boons & Jolien Kempeneers
06/03/2022 (Vorst-Centrum)
Dean Smets
Jan Smets & Ann Goyvaerts
05/03/2022 (Veerle)
Léonie Druyts
Emiel Druyts & Aurélie Pauwels

26/01/2022 (Vorst-Centrum)
Isa Safi
Abdullah Safi & Malalai Charanai
20/01/2022 (Eindhout)
Eloïse Haesen
Sam Haesen & Justine Helsen

26/04/1962 (Eindhout)
Jan ‘Sooi’ Dierckx & Magdalena
‘Lena’ Ceustermans
BRAVO VOOR ONZE JUBILARISSEN
GOUDEN JUBILEUM

28/04/1972 (Eindhout)
Leon Van Genechten & Christiane

102 JARIGE

26/02/1920
Antonia Biesemans

13/01/2022 (Vorst - Centrum)
Lina Princen
Johan Princen & Kelly Spiritus
01/01/2022 (Veerle)
Arwen Nuyts
Bram Nuyts & Shari De Leender

VIERGESLACHT IN VEERLE

Moeke Marieke Sools (85 jaar)
Oma Hilde Heylen (59 jaar )
Mama Nele Meybosch (32 jaar )
En de kleine Tillie (7maanden)

02/03/2022 (Vorst-Centrum)
Lara Janssen
Kevin Janssen & Eveline Spiessens

Puelinckx
24/04/1972 (Vorst-Meerlaar)
Ludo Wouters &
Monica ‘Monique’ Thys
21/04/1972 (Vorst-Meerlaar)
Jan Geukens & Maria Smolders

°03/01/1985 +17/03/2022
(Vorst-Centrum)
Stef Van der Vliet
HUWELIJKEN

04/02/2022 (Vorst-Meerlaar)
Marie Maerschalck
Arne Maerschalck & Gwendoline Van
Meerhaeghe

21/04/1972 (Veerle)
Fausto Ciancio &
Jeanne Van de Velde
17/03/1972 (Vorst-Meerlaar)
Willy Vreys &
Maria ‘Mia’Verluyten

17/02/2022 (Vorst-Centrum)
Nolan Poulussen
Nadia Poulussen

15/02/2022 (Veerle)
Nelles Goor
Niels Goor & Lien Berghmans

11/02/2022 (Vorst-Centrum)
Mathijs Deweerdt & Céline Hens
22/02/2022 (Vorst-Centrum)
Roel Van Roosbroeck &
Ellen Van Bergen
26/02/2022 (Veerle)
Nick Nys & Kathe Van Laer
19/03/2022 (Veerle)
Kristof Wilms & Tamara Van Dijck

10/03/1972 (Vorst-Centrum)
Roger Boeckmans &
Rita Verspreet

°15/05/1945 +11/03/2022 (Veerle)
Christianne Vanderlinden
°12/06/1934 +11/03/2022 (Veerle)
Alfons ‘Fons’ Taels
°01/11/1929 +10/03/2022
(Luxemburg)
Maria Jossé ‘Marie-Josée’
Schulpé

04/02/1972 (Eindhout)
Frans ‘Duffy’ Vannuffelen &
Josepha ‘Josée’ Cools

°24/02/1977 +08/03/2022
(Wijnegem)
Ann Loos
°22/12/1938 +05/03/2022 (Veerle)
Raeymond ‘Denis’ Van Gelder
°23/07/1948 +05/03/2022
(Vorst-Meerlaar)
Alfons ‘Fons’ Alderson

02/02/2022 (Eindhout)
Skye Kempenaers
Kevin Kempenaers & Sylvie Wouters
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°13/07/1954 +17/03/2022
(Vorst-Meerlaar)
Rudolf ‘Rudy’ Luyckx

25/02/1972 (Vorst-Centrum)
Guido Geudens & Lucienne
Swolfs

03/02/2022 (Veerle)
Mátté Willems
Ludwig Willems & Shana Ruys

30/01/2022 (Vorst-Centrum)
Naud Hoes
Ruben Hoes & Lot Cuypers

°05/11/1940 +20/03/2022
(Vorst-Meerlaar)
Bertha Van Roy

°07/12/1943 +18/03/2022
(Vorst-Centrum)
Alfons ‘Fons’ Geudens

28/02/2022 (Vorst-Meerlaar)
Cyriel Janssens
Cis Janssens & Julie De Moor

15/02/2022 (Eindhout)
Mylan Cojocâreanu
Viorica-Roxana Cojocâreanu

OVERLIJDENS

°28/03/1948 +19/03/2022 (Veerle)
Alfons ‘Louis’ Nuyts

01/03/2022 (Eindhout)
Rosalie Van Den Broek
Maarten Van Den Broek &
Phaedra De Leeuw

20/02/2022 (Veerle)
Nine Oeyen
Quincy Oeyen & Sarah Macquoy

PLATINA JUBILEUM

12/02/1952 (Vorst-Meerlaar)
Augustijn ‘Jef’ Oeyen & Mathildis
‘Gerarda’ Pauwels

°16/02/1927 +03/03/2022 (Geel)
Maria Thys
DIAMANTEN JUBILEUM

28/04/1962 (Veerle)
Ludovicus ‘Louis’ Heylen & Maria
‘Marieke’ Sools

°10/05/1953 +03/03/2022
(Vorst-Meerlaar)
Christina ‘Chrisje’ Nicasi
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VACATURES

°12/12/1943 +27/02/2022
(Vorst-Centrum)
Willy Hoes
°12/09/1942 +25/02/2022
(Eindhout)
Albert ‘Bère’ Van de Weyer
°02/06/1928 +25/02/2022
(Veerle)
Theresia ‘Stin’ Loedts
°14/06/1933 +25/02/2022
(Veerle)
Emma Peetermans
°20/07/1943 +19/02/2022
(Vorst-Meerlaar)
Carolus ‘Charel’ Jannes
°14/07/1940 +16/02/2022
(Eindhout)
Eduardus ‘War’ Cools

Laakdal leeft - mei 2022

°27/09/1951 +28/02/2022
(Vorst-Meerlaar)
Monique Driezen

Het Lokaal bestuur Laakdal streeft naar een dynamische
en kwaliteitsvolle dienstverlening en gaat de volgende
maanden op zoek naar nieuwe collega’s (m/v/x):

DIENSTHOOFD ONTHAAL EN
BURGERZAKEN

BEGELEIDERS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG

MEDEWERKERS
SCHOONMAAK

DESKUNDIGE
INTERNATIONALE SAMENWERKING, EVENEMENTEN EN
FEESTELIJKHEDEN

PEDAGOGISCH COACH

°02/03/1935 +15/02/2022
(Vorst-Meerlaar)
Victor ‘Armand’ Beliën

KOK

DESKUNDIGE CULTUUR

°03/09/1916 +11/02/2022
(Eindhout)
Maria ‘Stans’ Schoors

KEUKENMEDEWERKERS

DESKUNDIGE DUURZAAMHEID

°14/02/1940 +11/02/2022
(Veerle)
Simonne Roothooft

DESKUNDIGE MILIEU

°26/07/1948 +06/02/2022
(Veerle)
Philomena ‘Mena’ Cuypers
°07/02/1937 +06/02/2022
(Aarschot)
Wylli Magnus
°24/10/1935 +01/02/2022
(Ranst)
Alberta ‘Bertha’ Buyckx
°29/03/1948 +31/01/2022
(Veerle)
Robert ‘Bob’ Vandermeulen

Interesse?
Surf naar www.laakdal.be/vacatures.
Staat de vacature nog niet online? Volg ons 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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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
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

09 u.-12 u. en 18 u.-20 u.
09 u.-12 u.
09 u.-12 u. en 14 u.-20 u.
09 u.-12 u.
09 u.-12 u. en 18 u.-20 u.
10 u.-12 u.

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

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

26/05/2022
27/05/2022
03/06/2022
06/06/2022
11/07/2022
21/07/2022
15/08/2022

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
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

09 u.-12 u.
14 u.-16 u.
09 u.-12 u. en 14 u.-16 u.
14 u.-16 u.
09 u.-12 u.

Intercommunaal containerpark Meerhout

Kiezel 300, 2450 Meerhout (Zittaart)-tel. 014 86 73 59
Sluitingsdagen:
Donderdag
Maandag
Donderdag
Maandag

26/05/2022
06/06/2022
21/07/2022
15/08/2022

Raad voor Maatschappelijk Welzijn &
gemeenteraad 2022:

Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 19.30 u.,
gemeenteraad 20 u.
24 mei, 28 juni, 27 september, 25 oktober, 22 november,
20 december.

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

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
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Het laatste woord

Beste Laakdallenaars,

Beste Laakdallenaars,

Terwijl de wereld van de ene in de andere afgrijselijke crisis verdwaalt, zijn de gevolgen ervan ook in Laakdal zeer tastbaar! Niet
alleen wordt het dagelijkse leven voor jou en mij plotsklaps veel
duurder, ook voor de werking van de gemeente staan we ineens
voor grote uitdagingen.

Er gaat geen dag voorbij of we krijgen hartverscheurende beelden
te zien van oorlog, verwoesting en verlies. De oorlog in Oekraïne
raakt ons, roept vele vragen op maar zorgt ook voor ongerustheid.
In deze donkere periode tel ik dagelijks mijn zegeningen. Want
zeg nu zelf; in onze gemeente is er veel om dankbaar voor te zijn.
• Krachten bundelen
Binnen de gemeenten Geel-Laakdal-Meerhout werden afspraken
gemaakt rond de oprichting van een stuurgroep en van thematische
werkgroepen die zich buigen over de Oekraïnecrisis. De focus ligt
daarbij op een gecoördineerde regie om hulp te kunnen verlenen
op diverse vlakken: administratieve aanvragen, huisvesting, onderwijs, werk, financiële ondersteuning en andere uitdagingen
waarmee we nu geconfronteerd worden
• Solidariteit met Oekraïne
Het conflict in Oekraïne zorgt voor een golf van solidariteit.
Inwoners bieden spontaan hulp aan en de eerste Oekraïense vluchtelingen krijgen ondertussen een onderdak in onze gemeente.
Tegelijkertijd bekijken we als lokaal bestuur welke meer structurele opvangplaatsen we zelf kunnen voorzien voor Oekraïense
vluchtelingen.
• Veilige gemeente
De schrijnende beelden elders in Europa maken duidelijk in welke veilige omgeving we leven. Laat ons dus samen van deze veilige ook een aangename gemeente maken. Iedereen kan op zijn
eigen manier bijdragen aan de leefbaarheid en veiligheid in onze
gemeente. De beste resultaten worden geboekt door samenwerking
en overleg tussen diverse mensen.
• Laakdal verenigt
Laakdal telt vele culturele, sociale, muzikale, kunstzinnige en sportieve verenigingen. Dit rijke verenigingsleven is de sociale motor
van onze gemeente; het brengt leven met zich mee en verbindt ons
als geen ander. Een overzicht van alle ondersteuning die wij als
gemeente bieden, vind je voortaan terug in de kersverse brochure
‘Laakdal verenigt’.

Gelukkig hebben we een stevige financiële basis en duidelijk kader
om ook deze crisis het hoofd te bieden en alle Laakdallenaars de
hulp te bieden die nodig is. Onze gemeentelijke en ocmw-diensten
staan klaar voor iedereen. Belangrijk is dat we ook blijven investeren in onze gemeente, nu en in de toekomst. Een gemeentebestuur
dat investeert, is en blijft de motor van de lokale economie.
Participatie en communicatie dragen wij hoog in het vaandel. Bij
alle projecten zetten wij dan ook sterk in op informeren. Wij zorgen
ervoor dat niet alleen de plannen maar ook het verloop van de
werken duidelijk zijn voor iedereen.
Maar ondanks alles blijft een goede gezondheid ons hoogste goed.
We moeten er dan ook met zorg mee omspringen. Met enige fierheid
kan ik jullie meedelen dat er dit jaar weer een groep rokers deelneemt aan onze ondertussen al 4de editie van ‘Laakdal stopt met
roken’. Daarnaast starten we binnenkort met een nieuw project
‘Lievergezond’ waarin we de deelnemers willen stimuleren om een
gezondere levensstijl te volgen door hen meer te laten bewegen en
gezonder te laten eten. Wil je ook meer bewegen? Volg dan vanaf
mei zeker de gratis beweegmomenten van onze BOV (Bewegen op
Verwijzing)- coach Nans Luyten. Meer info vind je op www.laakdal.
be.
Tenslotte wil ik graag zowel de winnaars als alle genomineerden
van de starters en ondernemers van het jaar en de titelhouders van
de Lifetime Achievement Awards nog eens feliciteren. Zij werden
tijdens het ondernemersontbijt van het forum Ondernemen in de
schijnwerpers gezet. Goed ondernemerschap is een voorbeeld voor
anderen en mag dan ook beloond worden. Ik wil daarom als laatste
nog een warme oproep doen om lokaal te blijven kopen! Op deze
manier kan je je lokale handelaar uit jouw buurt een hart onder de
riem steken!
Jurgen Mensch,
Schepen voor Ondernemen, Communicatie, ICT, Financiën,
Gezondheid

Samenwerking, solidariteit, veiligheid en verbinding: het zijn kleine Laakdalse lichtpuntjes die we moeten koesteren, waaraan we
ons kunnen optrekken en we niet langer als vanzelfsprekend mogen beschouwen.
Tine Gielis,
jouw burgemeester
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Blijf actief
en trek erop uit!
Ben jij een actieve
senior en op zoek naar
een leuke activiteit?
Onze seniorendienst
organiseert i.s.m. het Forum
seniorenwelzijn heel wat
sportieve en ontspannende
activiteiten de komende
maanden. Heb je zelf nog
tips of ideeën? Wil jij ook
advies geven aan ons
lokaal bestuur omtrent
seniorenaangelegenheden?
Of wil je mee je sportieve
schouders zetten onder
onze evenementen? Of
interesse om initiatieven
van de stuurgroep
dementievriendelijke
gemeente te ondersteunen?
Laat het ons weten:
senioren@laakdal.be.

Onderhoudsgym
50-plus

Sporthal, Veerle

Elke woensdag
t.e.m. 30/06/2022
(niet in de schoolvakanties)

9.30 u. – 10.30 u.

Petanquetornooi

Sporthal, Veerle

19/05/2022

13.00 u. – 17.00 u.

Zettersprijskamp

Sporthal, Veerle

24/05/2022

14.00 u. – 17.00 u.

Initiatie petanque
kleinkind:
grootouder

De Vloed, VorstMeerlaar

1/06/2022

14.00 u. – 16.00 u.

Initiatie petanque
kleinkind:
grootouder

Bloemekeswijk,
Eindhout

8/06/2022

14.00 u. – 16.00 u.

Initiatie petanque
kleinkind:
grootouder

De Korenbloem,
Vorst-Centrum

15/06/2022

14.00 u. – 16.00 u.

Initiatie petanque
kleinkind:
grootouder

Sporthal, Veerle

22/06/2022

14.00 u. – 16.00 u.

Seniorenfeest

Sporthal, Veerle

3/09/2022

13.00 u. – 17.00 u.

8/09/2022

9.00 u. – 17.00 u.

13/10/2022

10.00 u. – 16.00 u.

10/11/2022

13.30 u. – 16.00 u.

Seniorenfietstocht
Seniorensportdag

Sporthal, Veerle

Herfstwandeling

Ook in het lokaal dienstencentrum ‘De Vriendschap’ worden geregeld activiteiten
georganiseerd. Wil je hiervan op de hoogte blijven? Volg hen op Facebook, ga er
even langs (oude kloostergebouw, Diestsebaan 62, Veerle (naast het Kasteel) op
woensdag of vrijdag tussen 12 u. en 16 u., bel 014 84 92 20 of stuur een mail naar
lokaaldienstencentrum@dewinde.be.

