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Resultaten Laakdals jongerenonderzoek
WEKELIJKSE SAMENKOMST
VERSLAVINGSKOEPEL
KEMPEN.

Gemeente Laakdal versterkt de samenwerking met Verslavingskoepel
Kempen. Iedereen die, rechtstreeks
of onrechtstreeks, iets te maken heeft
met verslaving kan terecht in de contactgroepen waar ze lotgenoten op
een laagdrempelige manier kunnen
ontmoeten. De ontmoetingen vinden
elke woensdag plaats in het lokaal dienstencentrum ‘De Vriendschap’. Met het
oog op een sneller herstel kunnen de
contactgroepen aangevuld worden met
individuele begeleiding en gesprekken.
Meer info:
www.verslavingskoepel.be

FIETSPAD EINDHOUTOOSTERLO

Omdat het bestaande fietspad er onveilig
bijligt, is een nieuw toegankelijk fietspad
naast de Steenweg op Oosterlo tot aan de
brug over de Nete hoognodig. Laakdal
en Geel slaan hiervoor de handen in
elkaar. Langs de route tussen Eindhout
en Oosterlo grenzen de basisschool, het
judolokaal en in de toekomst de buitenschoolse kinderopvang in Eindhout.
Een veilig fietspad is hier dus een must.
Ook de schoolomgeving, de openbare
verlichting en voorrangsregeling t.h.v.
de kruispunten met Oude Veerlebaan,
Zavelbosstraat en Oosterloseheide worden aangepakt.
Als eerste stap zal een studiebureau een
startnota opmaken om de verschillende
alternatieven van het tracé te onderzoeken om zo het ideale traject te bekomen.
Met het oog op de subsidies wordt er
vervolgens een projectnota opgemaakt.
Eerder kwam de vernieuwing niet in
aanmerking voor bestaande subsidies
maar door een verplaatsing van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk
(BFF), op initiatief van Laakdal, liggen
de kaarten nu anders.
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SAMEN SCHOUDERS ZETTEN
ONDER JONGERENPROJECTEN
In juli kregen alle Laakdalse jongeren tussen de 10 en 25 jaar een enquête in
de brievenbus . Het gemeentebestuur en de jeugddienst wilden graag van hen
horen welke projecten voor jongeren zij zouden zien zitten in hun gemeente.
Meer dan 240 jongeren lieten hun enthousiaste stem horen. Wij spraken met
jeugdconsulente Stefanie Persoons over de resultaten.
“Een skatepark, jeugdhuis, indoor activiteiten en zwemgelegenheid kwamen als
toppers uit de bevraging. 25% van de jongeren die de enquête invulden, gaven ook
aan dat ze hun schouders mee onder de
uitwerking van projecten wil zetten. Daar
zijn we natuurlijk heel blij mee!”
Wat is de volgende stap? Wat gaan
jullie nu doen met die resultaten?
“Samen met deze jongeren richten we een
stuurgroep op en gaan we dit najaar kijken
hoe we deze ideeën vorm kunnen geven.
We moeten hierbij ook rekening houden
met wat haalbaar is binnen de financiële
meerjarenplanning en het bestuur zal bekijken of eventueel budgetten moeten worden
geheroriënteerd.”
Gemeente Laakdal werkte voor de jongerenenquête samen met onderzoeksbureau Team VOLT (www.teamvolt.be)

KANDIDATEN SPORTLAUREAAT 2021 GEZOCHT

Traditiegetrouw huldigt Forum Sport (de vroegere Sportraad) jaarlijks zijn sportiefste
inwoners voor de geleverde prestaties in het afgelopen jaar. Tijdens een spetterende show
worden ze in de bloemetjes gezet. Heeft jouw club een sportief figuur die in aanmerking
komt voor sportman of -vrouw? Behaalde je club, je jeugdploeg dit jaar een kampioenstitel? Of ken je iemand die dit jaar een
sportief hoogtepunt heeft gehaald? Heb je
iemand in je club die het al lang verdient om
eens in de spotlights te komen? Ook inwoners aangesloten bij een club buiten Laakdal
komen in aanmerking! Het belangrijkste is
dat je inwoner van Laakdal bent. Ook personen met een handicap komen in aanmerking. Laat het weten aan het Forum Sport!
De aanvraagformulieren kan je verkrijgen bij de gemeentelijke sportdienst
vrije.tijd@laakdal.be. Verstuur je kandidaturen naar Forum Sport, Kwade Plas 1,
2430 Laakdal, vóór 20 december 2021! 
#sportersbelevenmeer

Wat viel jou op in de resultaten?
“Van de drie populairste spontane ideeën
werden er twee projecten (skatepark en
jeugdhuis) bevraagd om te meten hoeveel
potentieel deze hebben. Zowel het skatepark als het jeugdhuis scoren beiden hoog.
Onderzoeksbureau Volt leidde uit de resultaten af dat ze hoogstwaarschijnlijk beiden
zullen aanslaan bij de jeugd.
Wat ook opvalt in het onderzoek is dat
verschillende leeftijden ook verschillende
interesses hebben. Bij de respondenten die
zeer tot uiterst enthousiast waren over de
concepten bleek dat de interesse van de
jongste leeftijdscategorieën uitging naar
een skatepark en van de oudste leeftijdscategorieën naar een jeugdhuis.”
Ben jij tussen de 10 en 25 jaar en wil
je meewerken aan projecten voor de
Laakdalse jeugd?
Neem contact op met de dienst Jeugd:
vrije.tijd@laakdal.be of 013 67 01 10.

Zet je beste beentje voor en stap mee in deze campagne van het Vlaams Instituut
Gezond Leven, Sport Vlaanderen, Agentschap Zorg en Gezondheid en De Vlaamse
Logo’s. Stap voor stap bereik je niet alleen een goede gezondheid, je voelt je ook beter
in je vel, je slaapt beter – en stapt dus minder vaak met het verkeerde been uit bed.
Al stappend heb je één voet binnen naar meer sociaal contact, je zorgt voor minder
vervuiling en lawaai van auto’s en maakt zo de buurten en straten leefbaarder.
De eerste stap begint bij jouw voordeur! Sinds 24 oktober promoten we elke week
via de website www.laakdal.be en de facebookpagina van de sportdienst Laakdal
een wandelroute in Laakdal. Spreek af met vrienden of familie en daag elkaar uit om
samen de 10.000 stappen te behalen.
Meer info: https://10000stappen.gezondleven.be/ 

#sportersbelevenmeer

Meer informatie over de resultaten
van de bevraging vind je op
www.laakdal.be/resultaten-laakdalsjongerenonderzoek.

SAMENWERKING
POETSDIENST & TEN DIENSTEN

Omdat we maximale stabiliteit willen
garanderen voor de cliënt en voor de
personeelsleden van de Poetsdienst,
kiezen we ervoor om een operationele
samenwerking aan te gaan met Ten
Diensten. Op deze manier kan er onder andere eenvoudiger vervanging
voorzien worden bij afwezigheid. Wat
betekent dat concreet? Nieuwe aanvragen zullen niet meer via de Sociale
Dienst van het OCMW Laakdal gebeuren. Alle communicatie verloopt
vanaf nu via een aanspreekpunt vanuit Ten Diensten. Je kan haar bereiken via ocmwlaakdal@tendiensten.be
of 014 30 42 32. Daarnaast is zij ook een
keer per week aanwezig in het gemeentehuis.

FIETSZOEKTOCHT ZOMER 2021
VVV TOERISME LAAKDAL

Je kon een hele zomer tot en met 15 september
deelnemen aan de zomerse zoektocht van VVV
Toerisme Laakdal. De zoektocht was volledig
gratis, en je moest dit jaar heel goed kijken om
alles te vinden. Omdat je maar liefst 5 maanden
kon deelnemen aan de zoektocht, zijn er tijdens
de looptijd enkele vragen verdwenen, deze
werden dan ook geschrapt. Er werden in totaal
78 formulieren ingediend en er zijn 5 winnaars.
Proficiat aan Brigitte Wollants, Gils Christel,
Peetermans Ghislain, Vanroie Carine, Bertels
Andrea.

5

Laakdal leeft - november 2021

ELKE STAP TELT!

Wist je dat:
• Net geen 65% van de volwassen Vlamingen elke week gedurende 150 minuten aan
matige tot hoge intensiteit beweegt?
• We gemiddeld 8 uur per dag zittend doorbrengen?
Toch kunnen mensen die minder van sport houden of geen tijd hebben voldoende
bewegen. Een eenvoudige manier om dag in dag uit meer te bewegen is meer stappen
zetten. 10.000 stappen per dag (of 8.000 stappen voor ouderen) is ideaal. Een kleine
stap voor jou, maar een grote stap voor je gezondheid!

BELEEFMARKT FUN
IN ’T FORTUN

6 november organiseert aFAIRlokal
een opendeurdag waar je kennis kan
maken met de bestaande verenigingen
in ’t Fortun.
Ben je op zoek naar vrijwilligerswerk
dan is dit het uitgelezen moment om je
zoektocht daar te starten.

LeesLAB

KINDEREN WEER GOESTING DOEN
KRIJGEN IN BOEKEN
Misschien zie jij de bib enkel als
toegangspoort tot kennis en informatie, een plek waar je niks (meer)
te zoeken hebt? Dat klopt niet hoor!
Wij spraken met Franka Dierckx,
assistent dienstleider van de bib.
Zij vertelt wat de bib allemaal te
bieden heeft buiten de standaard
openingsuren.

Programma:
• 8.30 u.-10 u./ 11 u.-13 u.
FAIR ontbijt & brunch
Wereldwinkel
Volwassenen: € 15
Kinderen <12 jaar: € 8
Schrijf je in voor 3 november via:
- Onthaal gemeentehuis:
- Wereldwinkel: ’t Fortun,
		 Smissestraat 3, 2430 Laakdal
Door te storten op rekeningnummer:
BE40 9731 0518 9763 met vermelding
Fair ontbijt en je naam
• 11 u. Gezondheidswandeling
(nadruk op eenzaamheid en mobiliteit)
Samana – CM – Eepos
• 12.30 u. lezing ‘zingeving na Corona’
• 12 u. – 18 u. mamadepot
• 12 u. – 18 u. koffiebar ’t klein geluk
• 13.30 u. babymassage
• 14.30 u. -15.30 u. knutselen:
Versier je schoendoos voor het goede
doel.
Meer info: www.fortunlaakdal.be

Franka: “Wij zijn ook een plek om te
ontmoeten, te verblijven, een plek om
jezelf te zijn, waar je je kan amuseren
en waar je op verhaal kunt komen. Wij
zijn je thuis, weg van thuis.”

VOETBAL VOOR MEISJES

Wist je dat Laakdal 3 voetbalclubs telt met jeugdwerking voor meisjes? Speelt je dochter graag voetbal, neem dan vrijblijvend contact op met een van onderstaande clubs:
Gemengd voetbal voor jongens en meisjes van 4 tot 18 jaar.
• K.F.C. Excelsior Vorst, Lindenstraat ZN 2430 Vorst-Laakdal
Contact: Jef Bertels, jef-bertels@telenet.be, 0498 16 69 77
• V.V. Laakdal, Rauwstraat 18A • 2431 Veerle, Huiperstraat 16 • 2430 Vorst
Contact: Bart Bervoets bart.karine@hjb.be, 0495 51 51 07
Gemengd voetbal voor jongens en meisjes van 4 tot 18 jaar & meisjesteams vanaf
1ste leerjaar en damesteams vanaf 17 jaar.
• F.C. Netezonen Eindhout, Rundershoek 32A
2430 Eindhout
Contact: Bert Belmans (gemengde teams)
boet2000@hotmail.com, 0476 71 80 76
Bob Mink (meisjesvoetbal)
bobmink2@gmail.com, 0499 61 03 95
Meisjes- en damesvoetbal krijgt speciale aandacht van Voetbal Vlaanderen
via haar project Futbalista.
De 3 Laakdalse voetbalclubs zijn
aangesloten bij Voetbal Vlaanderen.
#sportersbelevenmeer

6

Wat valt er nog meer te beleven
in de bib?
Franka: “Eén keer per jaar nodigen we een theatergezelschap uit
dat in de bib toneel komt spelen
voor de kleuterscholen. Maar we
zijn er ook voor jouw vereniging.
Wil je eens een rondleiding krijgen? Laat het ons zeker weten.”

Kan je iets meer vertellen over
de regionale samenwerking met
andere bibs?
Franka: “Dankzij Stuifzand maken we deel uit van een regionale samenwerking rond cultuur,
erfgoed en bibliotheken in de
warm(hartig)ste regio van het
land, onze zalige Kempen. En
zo’n intergemeentelijke samenwerking opent nieuwe deuren.
Zo werken wij mee aan het
LeesLAB, een project waarbij we
met subsidies van het Ministerie van Onderwijs inzetten op
leesbevordering in bibliotheken
en scholen. Onze Laakdalse testschool is G.O. De Wissel. We experimenteren met methodieken,
werken samen en zo leren we van
mekaar. Dit najaar komt er nog
een tweede testschool bij en uiteindelijk willen we dat alle Laakdalse scholen betrokken geraken.
Ons doel? Het leesvuur (weer) bij
lagereschoolkinderen aanwakkeren en opstoken. Want van graag
lezen, ga je meer lezen en dus ook
beter lezen!”
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Staan jullie deuren dan ook
open buiten de openingsuren
die wij kennen?
Franka: ”Zeker. De ‘gewone bibliotheekbezoeker’ weet dat
waarschijnlijk niet maar we zetten regelmatig onze deuren open
voor scholen of andere groepen.
De leerlingen van de zes Laakdalse scholen komen bijvoorbeeld elke maand langs om nieuwe boeken te kiezen. Liet corona
niet toe dat de klassen naar ons
kwamen? Dan gingen wij gewoon naar hen toe! Wij stelden
boekenboxen samen die richting scholen gingen. We brengen
trouwens ook geregeld boxen
rond naar rusthuizen, onthaalouders…”

Ook jij kan het leesvuur helpen brandend
houden. Breng geregeld een bezoekje aan
onze bib met je (klein)kinderen, lees ze
regelmatig voor. Wij zijn jouw bib en we zien
je graag … langskomen!
Info en openingsuren:
www.laakdal.be/bibliotheek■

BOUW ROTONDE NIEUWE BAAN IN VOLLE GANG

De vernieuwing van het kruispunt van
de Nieuwe Baan met de op- en afritten
naar de E313 in Laakdal/Geel-Oost is in
volle gang. Het Agentschap Wegen en
Verkeer (AWV) is in september gestart
met de bouw van de nieuwe rotonde,
waar zowel de Nieuwe Baan, de op- en
afritten van de E313 richting Hasselt en
de Heikantstraat op zullen aansluiten.
Om vertragingen en omleidingen te beperken, legde AWV voor de start van de
effectieve werken een tijdelijke werfweg
aan langs de Nieuwe Baan. Zo blijft het
noord-zuidverkeer in beide richtingen
mogelijk. Ook de op- en afritten van de
E313 blijven, op 2 à 3 weken na, gewoon
open.
Fietsers kunnen tijdelijk niet langs de

N174 rijden en volgen een omleiding
in beide richtingen via De Beemden
(of Achter de Bergen) - Sint-Jozefstraat
- Oude Vorstseweg - Steenweg op
Meerhout.
De bouw van de nieuwe rotonde duurt
zo’n 3 maanden en zal zonder grote tegenslagen eind dit jaar klaar zijn. Vanaf
eind januari kan verkeer voor het eerst
over de rotonde rijden. In 2022 werkt
AWV vervolgens in verschillende fases
aan de Nieuwe Baan tussen de rotonde
en de Triangel, de op- en afrit van de E313
richting Hasselt en de nieuwe carpoolparking.
Het project in een notendop
De twee kruispunten met de
Heikantstraat en met de op- en afrit van

de E313 worden vervangen door één
nieuwe dubbelstrooksrotonde, zodat de
doorstroming van het verkeer vlotter en
veiliger kan verlopen. Verder voorziet
Wegen en Verkeer een breed, vrijliggend dubbelrichtingsfietspad langs de
N174 van net voor de nieuwe rotonde
tot aan de ‘Triangel’ (kruispunt N174Steenweg op Meerhout-Hezemeer). Zo
verhoogt ook de veiligheid van en het
rijcomfort voor fietsers opmerkelijk. Tot
slot wil Wegen en Verkeer met de aanleg van een nieuwe carpoolparking met
74 parkeerplaatsen en fietsenstalling
(ten zuiden van de rotonde) carpoolen
aantrekkelijker maken en het aantal
auto’s op de (snel)wegen doen dalen.
Meer info
www.wegenenverkeer.be/laakdal

7

HOU DE HERINNERING AAN
EEN DIERBARE LEVEND

Wil jij ook graag een blijvende herinnering aan een dierbare die overleden is?
Op zaterdag 20 november om 15.00 u.
kan je een boom komen planten
als aandenken op het einde van de
Makelhoevestraat in Veerle-Laakdal.
Natuurpunt Grote Nete kocht het
terrein en wil het omtoveren tot een
herdenkingsbos voor overledenen. Voor
39 euro kan je je eigen boom aankopen.
Meer info of een boom bestellen?
Surf naar
www.uitvaartverzorgingmicheline-moons.be

PROJECTSUBSIDIES
JONGERENPROJECTEN EN
CULTURELE ACTIVITEITEN

Op de gemeenteraad van september
werden de vernieuwde reglementen
voor projectsubsidies goedgekeurd.
Verenigingen of individuen kunnen
onder bepaalde voorwaarden subsidies
verkrijgen om een project te realiseren.
Jongerenprojecten
Bij de realisatie van een project voor en
door jongeren kan je een beroep doen
op de projectsubsidie jongerenprojecten.
Je kan, na goedkeuring van je aanvraag,
een subsidie verkrijgen tot 50% van de
gemaakte kosten, met een maximum van
620 euro.
Culturele activiteiten
Organiseer je een project met cultuur als
thema dat niet tot je gewone werking
behoort? Dan kan je de projectsubsidie
culturele activiteiten aanvragen. Je kan
een subsidie van 250 euro tot maximum
500 euro verkrijgen.
Meer info en voorwaarden?
www.laakdal.be.
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GRATIS MAGAZINE

LAAKDAL EEN
DEMENTIEVRIENDELIJKE
GEMEENTE
Het afgelopen jaar hebben we de
noden en behoeften die er leven
rond dementie in onze gemeente
opgespoord. Vanuit deze detectie en vanuit de resultaten uit het
HAIRE-onderzoek, willen we als
‘dementievriendelijke gemeente’
werken aan volgende prioriteiten:
• Het taboe doorbreken rond dementie.
Zo kon je in onze bibliotheek in
september een boekenstand rond
dementie vinden.
• Informatie geven over dementie. Zo
zal er vanaf december ‘21 - januari’ 22
een magazine gratis ter beschikking
worden gesteld: ‘Dementie, als je
ermee te maken krijgt’. Hierin vind
je alle mogelijke informatie over
dementie. Wat is dementie? Waar
kan je terecht voor ondersteuning?
Ook op de website van Laakdal
zullen mensen met dementie en hun
mantelzorgers terecht kunnen om
de juiste informatie te vinden over
de dienst- en hulpverlening in onze
gemeente.
• Kennis vergroten rond hoe we
kunnen omgaan met mensen met
dementie tijdens onze praatcafés.

• Ontmoeting stimuleren. Mensen
met dementie en hun mantelzorgers
dreigen zich omwille van de
ziekte vaak terug te trekken uit het
dorpsleven. Graag willen we hen
volgend jaar uitnodigen voor een
gezellig samenzijn met een tas koffie
en een babbel.
De Laakdalse werkgroep heeft ook de
ambitie om de kinderen van Laakdal
te leren over dementie. Contact tussen
kleinkinderen en grootouders wordt
soms bedreigd door de ziekte. We willen hen graag van kleins af leren dat
dementie een ziekte is waardoor mensen soms anders reageren dan vroeger.
Om dit te kunnen realiseren zullen we
aankloppen bij onze basisscholen. Hiervoor moeten de eerste stappen nog gezet worden. ■

rechten zijn? Of wil je nu al nadenken
over later en bepaalde zaken regelen.
Het LEIFplan bestaat uit twee delen:
deel 1 met alle informatie om samen te
praten over hulp voor nu en later en
deel 2 met de correcte voorafgaande
wilsverklaringen.
Heb je het LEIFplan bekeken en wil je
een wilsverklaring opmaken? Maak een
afspraak met de dienst burgerzaken
via laakdal.be > e-loket of bel naar
013 67 01 10.

Het LEIFplan is een brochure die
alle informatie bevat die je nodig
hebt om voor jezelf en je naasten de
juiste beslissingen te kunnen nemen
rond het levenseinde. Misschien
word je op dit ogenblik met een belangrijk gezondheidsprobleem geconfronteerd en wil je weten wat je

BRANDWEERZONE KEMPEN ‘KLEURT GROEN’

WIJKAGENT EINDHOUT

De wijkagent van Eindhout volgt een
langdurige opleiding tot hoofdinspecteur. Daardoor is zij momenteel niet bereikbaar. Inwoners van de wijk Eindhout
die een wijkagent nodig hebben, kunnen
terecht op het telefoonnummer en mailadres van het wijkkantoor van Laakdal:
014 57 01 12,
pz.glm.wijk.laakdal@police.belgium.eu.
Voor dringende politiehulp, bel 112.

OPENBAAR ONDERZOEK
DIGITALE ATLAS WATERLOPEN

Meer
info:
www.
Leif.be

Brandweer zone Kempen
heeft recent haar vloot uitgebreid met twee milieuvriendelijke voertuigen.
Jan Peelaerts, Directeur
Risicobeheersing, licht toe:
“Als overheidsinstantie willen wij actief deelnemen aan
het verwezenlijken van de
gestelde klimaatdoelstellingen en een actieve – of preventieve - bijdrage leveren
aan het verminderen van de
CO2-uitstoot en stofdeeltjes
in de lucht. De voertuigen worden toegekend aan de dienst Preventie. Met de aankoop
van de elektrische modellen zetten we de eerste stappen richting het groene karakter
voor ons voertuigenpark en kunnen we twee afgeschreven dieselwagens vervangen
door milieuvriendelijke auto’s. Waar wij traditioneel de rode kleur hoog in het vaandel
dragen, opteren we nu voor groen.”.

Tot en met 28 februari 2022 kan je
het ontwerp van de digitale atlas
van de gerangschikte onbevaarbare
waterlopen en de publieke grachten inkijken en becommentariëren op
www.integraalwaterbeleid.be.
De oude, analoge atlassen van de onbevaarbare waterlopen die het juridisch
statuut van de waterlopen vastleggen,
worden vervangen door een digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare
waterlopen en de publieke grachten.
De informatie in het ontwerp voor
de digitale atlas is afkomstig uit de
oude analoge atlassen, de Vlaamse
Hydrografische Atlas (VHA), bijkomende opmetingen van waterlopen of
grachten door de waterloopbeheerders...
Waterloopbeheerders hebben grote inspanningen gedaan om die informatie zo
volledig en correct mogelijk op te nemen.
Mogelijks komt de informatie in het ontwerp van de digitale atlas niet volledig
overeen met de situatie op het terrein,
bijvoorbeeld omdat de waterloop of publieke gracht plaatselijk verlegd is of de
oever ingericht werd. Daarom wordt het
ontwerp voorgelegd via een openbaar
onderzoek.
Alle informatie is te raadplegen op
www.integraalwaterbeleid.be.
Opmerkingen kan je via dezelfde
website indienen of aan jouw
gemeentebestuur overmaken:
omgeving@laakdal.be,
tel. 013 67 01 10.
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NU AL NADENKEN OVER LATER

Bij je overlijden komen je nabestaanden
voor heel wat zware beslissingen te
staan: hoe wil de overledene begraven
worden? Wilde deze organen doneren
of niet? …
Maar ook daarvoor kan je al voor belangrijke keuzes komen te staan, denk
maar aan thema’s zoals zorgplanning,
euthanasie, je lichaam aan de wetenschap doneren… Wanneer je hier vooraf
over nadenkt en voor jezelf een beslissing hierin neemt, kan de gemeente dit
voor jou officieel registreren.
Om je te helpen je een weg te zoeken
door al deze moeilijke thema’s, is er het
LEIFplan. LEIF staat voor LevensEinde
InformatiePunt en is een open initiatief
van mensen en verenigingen die streven naar een waardig levenseinde voor
iedereen. LEIF stelt hiervoor gratis een
brochure ter beschikking die je aan het
onthaal kan opvragen: het LEIFplan.
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Een creatieve blik
voor minder afval

Debatten over de klimaatproblematiek spitsen zich vaak toe op energie: hoe verminderen we ons verbruik en
op welke manier kunnen we energieproductie vergroenen. Maar ook ons materialengebruik en -verbruik heeft
een grote impact. Onderzoek door OESO (de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) toont
voor verschillende landen aan dat meer dan de helft van de broeikasgasemissies materiaalgerelateerd zijn!
Minder kopen, ge- of verbruiken en weggooien en meer herbruiken helpen dus om onze CO2-uitstoot te verminderen.
Daar willen we samen in Laakdal aan werken. Laat je inspireren door dit dossier rond afval!

Afvalarm feesten

Vind je ook dat je te veel verpakkingsafval hebt bij
je boodschappen? Te veel plastic, karton…? Ga dan
eens op verkenning bij een verpakkingsarme winkel.
Je hoeft daar niet meer voor naar een grootstad! Zoek
je bokaaltjes, potten, flessen en zakjes bij elkaar en
verken het aanbod aan voeding, verzorgings- en
onderhoudsproducten.

® Vital Bokal

Verpakkingsarm
winkelen

Subsidies voor herbruikbare luiers
Omgevingsambtenaar Severine Domus
gebruikte voor haar kindjes herbruikbare
luiers. “Werkt prima thuis, onderweg en ook
op de crèche werkten ze graag mee. Wist je
trouwens dat je in Laakdal een subsidie kan
krijgen voor het gebruik van herbruikbare
luiers? Niet enkel de aankoop, maar ook de
huur van zulke luiers komt in aanmerking
voor een premie!”
De subsidie bedraagt 50% van het aankoopof huurbedrag en mag maximaal 125 euro
bedragen. Je kan de premie slechts één maal
per kind jonger dan 2 jaar aanvragen en het
aankoopbewijs of de huurfactuur mag maximaal één jaar oud zijn.
Vraag online je premie aan:
www.laakdal.be/subsidies-voor-herbruikbare-luiers-formulier
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Blijf je na je evenement of feestje achter met een afvalkater? Bekijk je party
tijdens de voorbereidingen met een
creatieve bril. Zelfgemaakte stoffen
servetten, extra glazen die je leent bij je
(schoon)ouders of voor een prikje koopt
in de kringwinkel en geleend materiaal van andere verenigingen kunnen
helpen om de afvalberg, maar ook de
kosten van je evenement te verminderen. Laat plastic prullaria als cadeautje
voor je gasten achterwege en kies bijvoorbeeld voor een plantje of bloemenmengsel.
Draag jij ook je steentje bij door afval
uit je container of zak te houden?

HAKSELTEAM
AAN HUIS
Het Hakselteam versnippert je snoeihout zodat je het bv. als mulchlaag kan hergebruiken in
je eigen tuin! Zo heb je minder kg’s (en kosten) voor
je gft-container of bespaar je een ritje naar het recyclagepark.

Tips van het hakselteam
Ook dit najaar, van 22 tot 26 november, organiseren we een Hakselteam aan Huis. Hoe gaat dat precies in zijn werk? Steve Truyens en
Marc Groenen van de groendienst lichten graag toe.
Hoe gaat dat hakselteam aan huis eigenlijk in het werk?
“Het is enkel bedoeld voor particulieren. Je legt je hout klaar aan
de straat en wij hakselen het voor jou. Het eerste kwartier hakselen
is gratis, daarna betaal je € 7,5 per begonnen kwartier. We hakselen
maximaal een halfuur per adres.”
Moet het hout aan bepaalde voorwaarden voldoen?
“Ja toch wel. De takken mogen maximaal 20 cm dik en 2 meter lang
zijn. Ook moet je zelf de wortelkluiten, stronken, stenen, rietstengels, (haag)scheersel, bamboe of ander groenafval uit de takken
verwijderen. Deze hakselen we namelijk niet en blijven op je perceel
liggen. Als je ‘slecht’ snoeihout aanbiedt, steken we een briefje in
de brievenbus om te laten weten dat we om die reden het hout niet
hakselen. Onder ‘slecht’ snoeihout verstaan we ook: snoeihout dat
al gedeeltelijk gecomposteerd of verrot is, takken van dorre bomen...
Enkel recent gesnoeide takken worden gehakseld.”
Hakselen jullie ook buxus?
“We hakselen geen buxusplanten die aangetast zijn door de buxusmot (dit om verspreiding te voorkomen).”
Moeten ze het hout op een bepaalde manier klaar leggen?
“Het snoeihout moet met de takken in dezelfde richting aan de
straat, zonder te hinderen klaar gelegd worden. Je mag snoeihout
samenbinden, maar enkel met natuurtouw en in hanteerbare hoeveelheden. We vragen ook om een zeil klaar te leggen om de houtsnippers op te vangen.”
Inschrijven kan t.e.m. 17 november:
www.laakdal.be, omgeving@laakdal.be, aan het onthaal van het
gemeentehuis of tel. 013 67 01 10.
Meer info: www.laakdal.be.

Soms discussies over snoeihout.
Recyclageparkwachter Geert: “Sinds dit jaar kan snoeihout het hele jaar door gratis naar het recyclagepark
gebracht worden. We zien dat er mensen soms niet
helemaal begrijpen wat het verschil tussen snoeihout
en gemengd tuinafval is. Soms moeten we mensen
teleurstellen omdat ze denken dat haagscheersel of
klimop ook snoeihout zijn. Ook siergrassen, bamboe
of riet zijn nooit snoeihout. Misschien is takkenhout
een duidelijkere omschrijving. “
Wat is wel snoeihout?
“Snoeihout zijn houtige takken van loof- en naaldbomen of struiken met een minimale dikte van 1 cm
(aan het snijvlak) en een maximale diameter van 20 cm.
De maximale lengte van de takken is 2 m.
Dat heeft allemaal met de aparte verwerking van dit
soort hout te maken. Het snoeihout van naaldbomen
zoals conifeer, spar, den, larix… kan daarom wel gratis
aangeleverd worden. Maar in de praktijk composteren
we het, samen met het gemengde tuinafval. Door het
composteren in onze professionele composteringsinstallatie voorkomen we de verspreiding van bepaalde plagen zoals de ‘letterzetter’. Daarom moet je het
apart aanleveren en wordt het verwerkt samen met het
gemengd tuinafval.”
Wat hoort waar en is het gratis of betalend?
Snoeihout van loofbomen (eik, beuk,
berk, plataan…)
• minimale dikte van 1 cm aan het gratis bij
snijvlak en maximale diameter van snoeihout
20 cm
• maximale lengte van 2 m
Snoeihout van naaldbomen (conifeer,
spar, den, larix…)
gratis bij
• minimale dikte van 1 cm aan het
gemengd
snijvlak en maximale diameter 		
tuinafval
van 20 cm
• maximale lengte van 2 m
• haagscheersel
• bladeren, klimop, buxus, riet,
bamboe
• siergrassen

betalend bij
gemengd
tuinafval

Meer info: www.iok.be/groenafval
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Gratis inzameling
van snoeihout
op het recyclagepark
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Composteren wint
van gft-inzameling

... Laakdal binnen de Kempische IOK-regio procentueel gezien het
kleinste aantal gft-containers heeft? We leiden hieruit af dat onze
inwoners de weg naar composteren gevonden hebben! Door te
composteren verwerk je je groenafval zelf tot vruchtbare compost
die je kan gebruiken tussen je planten.

Meer bezoekers
in 2020
... in 2020 het recyclagepark een 7-tal
weken gesloten bleef door corona, maar
er toch meer bezoekers over de vloer
kwamen dan het jaar voordien?

Glasophaling

aan huis

... Laakdal één van de 13 van de
29 IOK-gemeenten is waar glas
huis aan huis wordt opgehaald?
We voorzien hiermee een extra
dienstverlening aan onze burgers
en vermijden overlast door glasbollen in het straatbeeld.
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Snoeiafval

... je sinds 1 januari 2021 met je snoeiafval gratis terecht kan op het recyclagepark van Meerhout. Meer info over
de aanlevervoorwaarden vind je in het
interview met een parkwachter eerder
in dit dossier op p. 11.

ASBESTproject
... sinds de start van het asbestproject
t.e.m. 31 augustus 2021 in Laakdal al
431.797 kg asbest werd afgevoerd via
het bronophalingsproject? Dit komt overeen met ongeveer 15.000 platen!

Compostmeesters

... we ook compostmeesters
ter beschikking
hebben
die
je kunnen bijstaan met raad
en daad? Ze
hebben jarenlange ervaring
met tuinieren
en composteren en delen
graag hun kennis met jou.
Een bezoek aanvragen kan via
omgeving@laakdal.be.

... in 2020 een stijging van

9%

restafval werd
opgemerkt? Vermoedelijke
oorzaak: Corona en
het daarmee gepaarde
thuiswerk.

Goedkopere
composteringsmiddelen
... Laakdal goedkopere composteringsmiddelen verkoopt? Meer info vind je op
www.laakdal.be. We verkopen compostvaten en -bakken aan een sterk verminderde prijs.

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.
#samentegencorona

uitneembare
vrijetijdsgids

laakdal
breekt uit
BINNENSPEELTUIN

BIBBERWANDELING

Maandag 27 december toveren we de
gemeentelijke sporthal Kwade Plas
om tot een echt speelparadijs: grote
wescoblokken, ballenbad, kleuterfietsjes, springkastelen, schuifaf, wipwap,
pingpongtafels, opblaasbare hindernissenbaan, sumovoetbal, benjibasket,
klimtoren, grime … De kinderen mogen in beide sporthallen naar hartenlust
spelen.
Praktisch: Voorzie propere sportschoenen of turnpantoffels (geen hakken toegelaten op de parketvloer). Ouders en/
of grootouders kunnen meespelen of
toekijken vanuit de tribunes of cafetaria.
Dit is geen opvangmoment en toezicht
is dus verplicht.

Na een pauze van 2 jaar kan je opnieuw deelnemen aan de begeleide Bibberwandeling
van VVV Toerisme Laakdal. We trekken op zondag 14 november naar de bossen van
Veerle-Heide. Voor 12 euro geniet je van de wandeling met een tussendoortje en als
afsluiter een heerlijk driegangenmenu met Laakdals Stoofpotje.

Wanneer?
27 december van 10 u. tot 18 u.
Waar?
Sporthal, Kwade Plas, 2430 Laakdal
Prijs?
2 euro (vrije inloop)
Meer info volgt op: www.laakdal.be
en de Facebookpagina’s van de
gemeente en sportdienst.
#sportersbelevenmeer

Waar?
Zaal Buurthuis,
Zandstraat 13, 2430 Laakdal
Wanneer?
14 november 2021,
vertrek om 10 u.
Prijs?
12 euro voor wandeling
met menu incl. water
Inschrijvingen?
Verplicht voor 7 november via
www.laakdal.be/bibberwandeling2021 of 013 67 01 10.

CRÉA-ATELIER
Ben je tussen 6 en 12 jaar en hou je van knutselen? Dan is het créa-atelier misschien
iets voor jou!
Elke woensdag wordt er geknutseld van 14.00 u. tot 16.00 u in het lokaal van de buitenschoolse kinderopvang in het gemeentehuis. Het programma kan je terugvinden
op onze website en op onze facebookpagina.
Waar? Gemeentehuis Laakdal, Markt 19, 2430 Laakdal
Wanneer? Elke woensdag van 14.00 u. tot 16.00 u.
Prijs? 4 euro incl. een drankje en een koekje
Info en inschrijvingen? Tel. 013 67 01 10 – vrije.tijd@laakdal.be

Laakdal breekt uit
WELKOM TERUG IN HET LDC “DE VRIENDSCHAP”
Ons lokaal dienstencentrum is terug van weggeweest! Sinds
oktober genieten we weer elke vrijdag om 12 u. van een lekker driegangenmenu en goed gezelschap. Zien we je volgende
keer ook? Inschrijven doe je tot twee dagen op voorhand. Dat
kan zowel telefonisch als via het onthaal, betalen doe je op de
dag dat je komt eten in het lokaal dienstencentrum. Let op: de
plaatsen zijn beperkt.
Daarnaast hopen we ons dienstencentrum snel open te stellen
voor activiteiten. Houd dus zeker onze flyers, de infoborden en
onze Laakdal Leeft in de gaten. Alle ideeën zijn welkom.

Hier kan je alvast het menu van november terugvinden:
Vrijdag 5 november
• Witloofsoep
• Spaghetti met gemalen kaas
• Semoule met krieken
Vrijdag 12 november
• Landbouwersoep
• Gepocheerde visfilet
met kruidensaus en preipuree
• Yoghurt
Vrijdag 19 november
• Tomatensoep met balletjes
• Goulash met rijst en fijne groenten
• Crème brûlée
Vrijdag 26 november
• Minestrone
• Brochette met provençaalse saus en penne
• Tiramisu
Wanneer? Wekelijks op vrijdag om 12 u.
Waar? Lokaal Dienstencentrum
Diestsebaan 62, 2430 Laakdal (Veerle)
Prijs? € 8
Inschrijven? Tot twee dagen op voorhand telefonisch via het
onthaal: 013 67 01 10, meer info: www.laakdal.be

GEEF DARMKANKER GEEN KANS

MEGA BOEKENVERKOOP

Op 16 november ontvangen we Dr.
Colemont in de bibliotheek met zijn
lezing ‘Geef darmkanker geen kans’.
Dagelijks krijgen 23 mensen te horen dat
ze darmkanker hebben. Tijdig opsporen
door preventief onderzoek is de boodschap! Dr. Colemont vertelt in zijn lezing
waarom.

Wij verkopen onze afgevoerde
boeken aan kleine prijsjes. Duizenden boeken, strips & dvd’s
wachten op je in het gemeentehuis. Kom dus zeker eens snuisteren in ons verrassend, groot
aanbod. Uit onze collectie ontslagen wegens (een beetje) gedateerd, maar lees- of kijkplezier
sowieso gegarandeerd.
Voor de prijs hoef je ‘t zeker niet
te laten: voor amper € 1 word je
de bezitter van een boek, strip
of dvd voor volwassenen. Voor
jeugdmaterialen betaal je zelfs
maar € 0,50/stuk!

Wanneer? 16 november 2021 om 18.30 u.
Waar? Bibliotheek
Inschrijven? Voor 10 november:
www.laakdal.be, bij het onthaal in het
gemeentehuis, tel. 013 67 01 10. ■

Wanneer?
Vrijdag 26 november van 18.00 u. – 20.00 u. en
zaterdag 27 november van 10.00 u. – 15.00 u.
Waar? 1e verdieping van het gemeentehuis (raadzaal & foyer), Markt 19.
Prijs? Gratis toegang
Meer info? Tel. 013 67 01 20 of bibliotheek@laakdal.be. ■

Laakdal breekt uit
NIEUWJAARSZINGEN
Joepie! We mogen terug gaan nieuwjaarszingen! In ruil voor iets lekkers kunnen al
onze kindjes op vrijdag 31 december hun
wensen voor het nieuwe jaar al zingend
rondbrengen! Een traditie die we zeker in
ere willen houden!
Om al dat lekkers te verzamelen krijgt
elk kindje een mooie zingzak van onze
gemeente. Die kan je afhalen vanaf 18
december in de bib of aan het onthaal.

LEG WAT IN MIJN SCHOENTJE.
Jij zet graag je schoentje wanneer Sint & Piet in het land zijn? Doe het ook bij
ons en lever je schoentje in, samen met je brief en/of tekening, vanaf maandag
15 november t.e.m. donderdag 2 december. Vanaf vrijdag 3 december 18.00 u.
(hopelijk gevuld!) terug op te halen. Uiteraard mag je je brief & schoen ook
rechtstreeks aan die goede man overhandigen tijdens de blijde intrede op zaterdag 27 november.
Wanneer? Binnenbrengen brief & schoen
vanaf 15/11 tot uiterlijk 2/12 (12.00 u.).
Afhalen vanaf 3/12 (18.00 u.)
Waar? In de bib.
Prijs? Gratis
Voor kinderen tussen 0 – 10 jaar;
Meer info? Tel. 013 67 01 20 of
bibliotheek@laakdal.be.

HIJ KOMT, HIJ KOMT …

PEUTERSPEELPUNT
TERUG VAN START
Het Peuterspeelpunt is een ontmoetingsplaats voor ouders en kinderen van 0 tot
3 jaar. De kinderen spelen er met leeftijdsgenootjes. Zo leren ze om samen te
spelen. Ze kunnen hun sociale vaardigheden ontwikkelen. Dit maakt de overstap naar het kleuterklasje gemakkelijker.
(Groot)ouders leren andere (groot)ouders
kennen. Ze kunnen met elkaar vragen
over de opvoeding bespreken en tips
uitwisselen. Zo kunnen ouders ook buiten het Peuterspeelpunt steun vinden bij
elkaar.
Waar? Kinderopvang Kakelnest VorstCentrum
Wanneer? Wekelijks op donderdag van
9.00 u. tot 11.30 u.
Prijs? Gratis.

Zaterdag 27 november komen Sint & Piet naar jaarlijkse gewoonte op bezoek
in de bib.
We starten om 10.15 u. met de plezante voorstelling ‘Sint en de bron van waarheid’ door figurentheater Propop, met een spannend, grappig verhaal geschikt
voor kinderen van ca. 3 tot 10 jaar over de eenzame Milou die dit jaar het liefst
een vriend krijgt van Sint, liever dan speelgoed.
Omstreeks 11.15 u. arriveren Sint & Piet, gaat Sint op zijn gouden troon zitten
en kan elk kind zijn/haar verhaal, brief of tekening kwijt. Er is natuurlijk een
attentie voor elke kapoen.
Let op, het aantal plaatsen voor deze intrede is beperkt omwille van de coronamaatregelen.
Zorg dus dat je er op tijd bij bent om in te schrijven!
Wanneer? Zaterdag 27 november, 10.00 u. - 12.00 u.
Waar? Bib van Laakdal, Markt 19.
Prijs? Gratis, maar vooraf reserveren is verplicht via www.laakdal.be/sint .
Info? Tel. 013 67 01 20 of bibliotheek@laakdal.be

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 januari en februari in voor
28 november. Dan nemen we ze op in de januari-editie van dit magazine.

NOVEMBER
2 nov tem
3 dec

Griezeltocht

06 nov

08.30 u. - 18.00 u.

KWB Eindhout

Speeltuin Dennenoord

Beleefmarkt

aFairlokal

t Fortun
oud-gemeentehuis van Vorst-Laakdal

06 nov

8.30 u. -12.00 u.

Archiefdagen LWGH (heemkring)

Laakdalse Werkgroep voor
Geschiedenis en Heemkunde

06 nov

9.00 u. - 12.00 u.

Werkdag in Varendonk: exotenbeheer

Natuurpunt Grote Nete

vooraan in de Dennenstraat, 2431 Varendonk

06 nov

vanaf 21.00 u.

Safe Sex Party

Chiro Veerle

Sporthal Veerle

07 nov

11.30 u. - 14.00 u. &
16.30 u. - 19.30 u.

Mosselfeest

TC Laakdal

VBS Meerlaar

13 nov

19.00 u. - 23.00 u.

POP VALUES 2

Kerkfabriek Sint-Gertrudiskerk

Kerkstraat 19, Laakdal

14 nov

10.00 u.

Bibberwandeling

VVV Toerisme Laakdal

't Buurthuis: Zandstraat 13, Laakdal

15 nov

vanaf 19.30 u.

Workshop divers koken

KWB Vorst-Centrum

't Fortun

vanaf
15 nov

tem 2 dec 12.00 u.

Binnenbrengen brief en schoen Sint & Piet

Bib Laakdal

16 nov

18.30 u.

Lezing 'Geef darmkanker geen kans'

Bib Laakdal

Boomplanting overledenen

Natuurpunt Grote Nete &
Herdenkingsbos, einde Maekelhoevestraat,
Uitvaartverzorging Micheline Moon Veerle - Laakdal

22 nov tot
26 nov

Hakselteam aan huis

Gemeente Laakdal

26 nov

18.00 u. - 20.00 u.

Mega boekenverkoop

1e verdieping gemeentehuis
(raadzaal & foyer)

27 nov

10.00 u. - 15.00 u.

Mega boekenverkoop

1e verdieping gemeentehuis
(raadzaal & foyer)

27 nov

10.00 u. - 12.00 u.

Voorstelling en ontmoeting Sint & Piet

Bib Laakdal

20 nov

15.00 u.

bij jou thuis

DECEMBER
03 dec

vanaf 18.00 u.

Afhalen (gevulde) schoen Sint & Piet

Bib Laakdal

04 dec

8.30 u. -12.00 u.

Archiefdagen LWGH (heemkring)

Laakdalse Werkgroep voor
Geschiedenis en Heemkunde

oud-gemeentehuis van Vorst-Laakdal

04 dec

19.45 u. - 23.59 u.

Ladiesnight

Klim-Optoneel

't Buurthuis: Zandstraat 13, Laakdal

07 dec

7.00 u. - 15.00 u.

Spek- en eierentocht

W.C. De Bavostappers Zittaart vzw

't Buurthuis: Zandstraat 13, Laakdal

11 dec

Vanaf 16.00 u.

Kerstmarkt

Vorstondersteboven

Evenementenplein - Markt, Laakdal

12 dec

Vanaf 14.00 u.

Kerstmarkt

Vorstondersteboven

Evenementenplein - Markt, Laakdal

tem
16 dec

19.30 u. - 20.30 u.

Herfstwandeling - elke donderdag

Chiro Klein-Vorst

Lindestraat 15, Laakdal

17 dec en
18 dec

vanaf 19.00 u.

Kerstkroeg

Chiro Veerle

Marktplein, Veerle

19 dec

14.00 u. - 16.00 u.

Winterwandeling in 't Hoeves en
Ossenbroeken

Natuurpunt Laakdal

hoek Oude Vorsteweg en Paviljoenstraat, Laakdal

26 dec

vanaf 16.00 u.

Kerstrun

Middenstand Eindhout en Veerle

Dorp Veerle of dorp Eindhout

27 dec

10.00 u. - 18.00 u.

Binnenspeeltuin

Jeugddienst Laakdal

Sporthal Veerle

* Cijfers van 2020 – gem is de gemiddelde hoeveelheid in de Kempen

Papier en karton

Groenafval

59,87 kg/inw

49,85 kg/inw

(gem. 61,10 kg/inw)

(gem. 60,66 kg/inw)

PMD

Grijze container
Huisvuil

15,46 kg/inw

81,32 kg/inw

(voor de nieuwe blauwe zak
vanaf maart 2021)
(gem. 15,32 kg/inw)

(gem. 82,54 kg/inw)

Glas

Grof vuil

22,05 kg/inw

23,34 kg/inw

(gem. 26,82 kg/inw)

(gem. 18,55 kg/inw)

Gft

Restafval

54,71 kg/inw

(= huisvuil (grijze container) + grof vuil)

104,66 kg/inw

(gem. 61,05 kg/inw)

(gem. 101,09 kg/inw)

Bezoekers recyclagepark

Totaal voor recyclagepark Meerhout/Laakdal

2020

62.486 bezoekers

afvoer: 4.713 ton

2019

57.931 bezoekers

afvoer: 4.600 ton
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Afval in Laakdal in cijf

Gratis zakasbakje!

Wat mag wel/niet in de Nieuwe Blauwe Zak?

Wie achteloos een
peuk weggooit
omdat er geen
peukenrecipiënt
in de buurt is,
denkt misschien
dat hij weinig
kwaad doet met
zijn kleine daad.
Helaas spreken de cijfers dat tegen:
volgens de WHO zou niet minder dan
2 van de 3 opgerookte peuken in onze
omgeving terechtkomen en zij brengen flink wat schade toe aan het milieu. Sigarettenfilters zijn allesbehalve
biologisch afbreekbaar. Ze bestaan uit
acrylacetaat, een kunststof die erg traag
afbreekt. Pas na 10 tot 15 jaar schiet er
schijnbaar niks meer van over, maar niks
is minder waar. Want het plastic is niet
echt ‘vergaan’, het is afgebroken tot microplastics. Micro- en nanoplastics zweven
als minuscule deeltjes rond in het water, waardoor ze in de magen van vis en
andere waterorganismen terechtkomen.
Wanneer wij op onze beurt dan bijvoorbeeld vis eten, bestaat de kans dat wij
ook kleine plastic-deeltjes binnen krijgen.
Er zijn zelfs dieren die peuken integraal
opeten, vooral vissen en vogels. Een sigarettenfilter is bovendien ontworpen
om (een deel van) de schadelijke stoffen
in rookwaren uit de longen van de roker
te houden. Dat wil dus zeggen dat al die
chemicaliën zich opstapelen ín de filter.
Een groot deel van de peuken komt terecht in het water, waar die schadelijke
stoffen oplossen.

Sinds kort mogen alle huishoudelijke plastic verpakkingen in de “Nieuwe Blauwe Zak”.
Twijfel je nog over een verpakking? Surf dan naar www.betersorteren.be en
krijg een duidelijke sorteerinstructie per verpakking.

Zakasbakje als vaste wandelpartner
Wil je je steentje bijdragen aan een schonere natuur, maar lukt het je (nog) niet
om te stoppen met roken? Neem dan
standaard een zakasbakje mee wanneer
je de deur uitgaat. Zo kom je nooit meer
in de verleiding om je peuk te dumpen
wanneer er geen asbak in de buurt is.
Haal je gratis zakasbakje – zo lang de
voorraad strekt - af bij het onthaal in
het gemeentehuis.
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X

Het bestaande gamma
aan koffiebonen, gemalen koffie of koffiepads
in zakken is te divers om
een eenduidige sorteerboodschap te kunnen
geven. Is er een papieren
laag rond de verpakking
die je gemakkelijk kan
verwijderen, dan kan je
deze laag alvast bij het
papier-karton sorteren.

Aluminiumfolie afkomstig van een rol is geen
verpakking en hoort bij
het restafval.

Een afsluitfolie in volledig aluminium, vaak te
vinden in botervlootjes
of grote potten yoghurt,
is een Metalen verpakking (de M van PMD)
en hoort bij PMD.

X

Sommige items zijn verpakt in noppenfolie (of
bubbelplastic) om hen te beschermen tijdens het
transport. Noppenfolie is een voorbeeld van huishoudelijke plastic verpakking (de P van PMD).

Meer afval omwille van medische redenen?
Produceer je meer afval omwille van medische redenen (incontinentie,
nierdialyse thuis, stomapatiënt, sondevoeding)? Dan kom je in aanmerking
voor een DIFTAR-toelage. De toelage bedraagt € 50 per jaar en wordt toegekend op je DIFTAR-saldo. Je dient hiervoor jaarlijks een medisch attest
in bij het onthaal van het gemeentehuis.
Meer info: www.laakdal.be/diftar

Vorst-Centrum en Vorst-Meerlaar
Middenstandsvereniging Vorst Ondersteboven organiseert op 11 en
12 december opnieuw een kerstmarkt in Vorst-Centrum.
Stef Engelen: “Aangezien de kerstmarkt vorig jaar niet kon doorgaan, hebben we er
dit jaar dubbel zo veel zin in om er opnieuw in te vliegen. Ik kan alvast verklappen dat
de kerstman iedereen graag verwelkomt in zijn kersthuisje aan de achterkant van het
oud-gemeentehuis voor een leuke foto. Er is ons alvast een witte kerst beloofd !”
Op zaterdag 11 december (vanaf 16 u.) en zondag 12 december (vanaf 14 u.) kunnen bezoekers op de kerstmarkt terecht bij standjes van Laakdalse ondernemers en verenigingen.
Stef Engelen: “Afsluiten doen we op zaterdag met een special guest en ook op zondag
is er live muziek voorzien. Verder werkt VVV Laakdal momenteel ook aan een leuke
wandeltocht voor ons kerstweekend. Meer info hierover vind je weldra op onze facebookpagina Vorstondersteboven en de website van de gemeente.”

Eindhout en Veerle
Dit jaar zal er geen kerstmarkt in Eindhout en vuurwerk op oudjaar in
Veerle georganiseerd worden. Middenstand Eindhout en Middenstand
Veerle die deze activiteiten jarenlang organiseerden, vonden het tijd
voor iets nieuw.
Paul Vandoninck: “We hebben de krachten gebundeld en zullen samen
een kerstrun organiseren tussen Veerle en Eindhout. Iedereen mag alvast
zondag 26 december vanaf 16 u. in zijn agenda noteren voor de kerstrun.
Vertrekken kan zowel in het dorp van Veerle als in het dorp van Eindhout.
Het traject (4,3 km) tussen de beide dorpen kan gelopen en gewandeld
worden of je kan met de ganse familie komen kijken naar de kerstparade”.
Luk Gielis: “Onze kerst-run
wordt onderweg voorzien
van de nodige animatie en
we hopen natuurlijk dat
ook de deelnemers zich
uitdossen in kerstthema.
Iedereen is ook welkom in
de feesttenten in Eindhout
en in Veerle, waar we gezellig afsluiten met muziek.”

Een origineel cadeau
met laakdal schenkt
De Laakdal Schenkt cadeaubon is een leuk geschenk mét een lokale toets. Wie jouw geschenk
krijgt, kan zelf kiezen bij welke deelnemende
handelaar of horecazaak hij of zij langsgaat.
Er zijn 117 Laakdalse winkels en horecazaken
die de cadeaubon aanvaarden, voor elk wat
wils met andere woorden! Een overzicht van
alle deelnemers kan je vinden op www.laakdal.
be/cadeaubon.
Je kan de bon kopen bij het onthaal van het
gemeentehuis, Markt 19. Er is een bon van 5,
10, 15 en 25 euro en deze blijft 2 jaar geldig.
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Laakdalse middenstandsverenigingen maken het gezellig
tijdens de eindejaarsperiode

Werken bij / in
onze gemeente:
tal van voordelen!
Een van de voordelen van werken in je eigen gemeente, is natuurlijk dat je woon-werkverkeer heel beperkt is. Zo heb je
nog een zee van tijd voor andere dingen: je hobby’s, je familie, een extra opleiding, zorg voor iemand... Voortaan zetten
we graag zetten in dit magazine enkele jobs in onze gemeente in de kijker. De verscheidenheid aan jobs is immers groot!
Vandaag zoomen we in op enkele jobs in de kindzorg.
Benieuwd naar meer? Wil jij ook graag bij ons komen werken? Surf snel naar www.laakdal.be/vacatures.

Wij zien de kinderen groeien, stoeien en openbloeien
Werk je graag met kindjes, dan kan je in Laakdal aan de slag
als onthaalouder bij de dienst voor onthaalouders ’t Nestkastje (0 – 3 jaar) of als kinderbegeleid(st)er bij de buitenschoolse kinderopvang ’t Kakelnest. We polsten bij een
aantal van hen waarom zij kozen voor hun job.
Hilde (49), onthaalouder in Veerle: “Als jong meisje zag ik bij
ons in de straat een buurvrouw die kindjes bijhield. Dat trok
me altijd al erg aan. Eens ik getrouwd was en zelf een kindje
had, stapte ik bij de dienst binnen en vroeg ik of ik onthaalouder kon worden. Ondertussen vang ik al 24 jaar kindjes op, in
een aparte ruimte op de eerste verdieping van onze woning.
Ik ben de tel kwijt, zo veel kindjes heb ik al hun eerste stapjes
zien zetten, hun eerste woordjes horen uitspreken… Elk op
hun eigen manier en tempo”.
Carla (57), onthaalouder in Vorst: “Toevallig! Bij mij begon het
een 26-tal jaren geleden ook zo. In het begin hield ik de kindjes

Kim

bij in mijn eigen living, ondertussen is er een veranda aangebouwd waar ik ze opvang. Op goed 2 jaar tijd groeien ze bij
mij van klein baby’tje tot kleuter. Ik glunder elke keer opnieuw
van trots als ik ze richting school zie vertrekken”.
Gilberte (62), onthaalouder in Eindhout: “Ik wilde graag werken met kinderen, maar wilde er ook zijn voor mijn eigen gezin.
De afgelopen 25 jaar heb ik veel van mijn buurkindjes opgevangen, maar ook mijn eigen kleinkinderen. Vorig jaar startte
mijn achtste kleinkind bij mij. Mijn pensioen komt nu stilaan
dichterbij. Ik ga het plezier en de liefde van mijn opvangkindjes
wel missen. Ik heb ongelofelijk veel mooie herinneringen.”

Carla
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Katrien (32), onthaalouder in Eindhout: “Mijn eigen zoontje werd opgevangen bij een van de onthaalouders van de
dienst, terwijl ik zelf uit werken ging. Maar dat viel me zwaar:
Onthaalouder Wendy kon heel de dag met mijn zoontje bezig zijn, terwijl ik hem zelf weinig zag. Bij het ophalen van

Inge & Janne

mijn zoontje, bleef ik telkens wat langer plakken
en genoot mee van het spelen met de kindjes.
Uiteindelijk besloot ik om zelf onthaalouder te
worden. Ik kon mijn zoontje veel meer zien, de
onthaalkindjes werden zijn speelkameraadjes. Ik
geniet er nu elke dag van om ‘mijn’ kleintjes blij
te maken en hen nieuwe dingen aan te leren. Als
onthaalouder ben je er vaak als eerste bij om de
belangrijke mijlpalen te zien: hun eerste woordjes,
hun eerste stapjes…”
Kim (35), onthaalouder in Vorst:” Mijn zoontjes
bleven tot ze naar school gingen thuis bij mij,
samen met mijn onthaalkindjes. Zo kon ik veel
tijd met hen doorbrengen en kwamen ze toch in
contact met leeftijdsgenootjes. Ondertussen gaan
ze beiden naar school hier in Vorst. Als onthaalouder kan ik ze regelmatig zelf brengen of halen.
Mijn onthaalkindjes, die gaan gewoon mee in mijn
zeslingbuggy!”.
Sommige onthaalouders wisten al van kleins af
aan dat ze graag onthaalouder wilden worden.
Zo ook Janne (19), onthaalouder in Vorst, samen met haar mama Inge (43): “Ik groeide op
in een onthaalgezin: Mijn mama Inge is immers
al negen jaar onthaalouder. Ik vond dat fijn; van
school thuis komen en dan met de baby’tjes en
peutertjes meespelen. Ondertussen ben ik zelf
afgestudeerd als kinderverzorgster en besloten
mama en ik om samen te werken.” Inge (43):
“En dat is heel fijn. We vullen mekaar goed aan.
Met ons twee vangen we elke dag maximum
8 kindjes op. Als het ’s ochtends of ’s avonds wat
rustiger is, kan een van ons al eens later beginnen
of vroeger stoppen”.

Erna (55) is al 26 jaar begeleidster in
’t Kakelnest. Werken dichtbij huis was een
belangrijke reden om destijds te solliciteren bij de buitenschoolse kinderopvang
: “Bij mensen uit mijn omgeving zag ik
dat ze heel veel tijd verloren onderweg
van en naar het werk en dat wilde ik
niet. Doordat ik in mijn eigen gemeente
werk, kan ik naar het werk fietsen en dat
vind ik erg fijn. Wat ik toen ook belangrijk
vond, en nog steeds vind, is dat de BKO een
dienst van het OCMW is. Je hebt werkzekerheid
en de organisatie heeft een sociaal oogpunt, je helpt mensen verder. “
Wat is de grootste troef in je job ?
“De kinderen zelf natuurlijk! Ze geven zo veel energie. Als je eens slechtgezind bent, ga je na het werk weer goedgezind naar huis. En andersom
ook: kinderen die een keer verdrietig zijn, kan je er weer bovenop helpen
en ook dat maakt je dag goed. Daarnaast zijn kinderen ook heel eerlijk, je
weet goed wat je er aan hebt. Zalig.”
Waarom is deze job voor jou de ideale job ?
“Als je bewust kiest voor deeltijds werk, en graag met kinderen werkt, is
dit een hele goede combinatie. Ik werk ’s morgens tot 9 u., daarna ben ik
met de fiets snel weer thuis. Overdag kan ik mijn huishoudelijke taken
doen, waardoor ik hier na de namiddagshift niet meer aan moet beginnen.
Doordat ik mijn boodschappen, de was en de plas door de week overdag
kan doen, ben ik ook in het weekend vrij en kan ik dan plezante dingen
doen. En als je nog jonge, schoolgaande kinderen hebt, is het ook fijn dat
je je geen zorgen hoeft te maken over de opvang van je eigen kinderen, ze
kunnen steeds terecht in ‘t Kakelnest.”
Ook voor Hanne (34 jaar) was het dichtbij huis
werken een belangrijke voorwaarde tijdens
de zoektocht naar een toffe job. “Ik doe bijna al mijn verplaatsingen met de fiets, het
is immers goed voor mijn gezondheid en
goed voor het milieu.”
Wat maakt de job van kinderbegeleider
voor jou zo plezant ?
“Werken met kinderen is heel dankbaar.
Kinderen zijn een eerlijk publiek, je weet direct of je goed bezig bent of niet. Daarnaast kan
ik mijn creatieve ei hier kwijt en dat is erg belangrijk voor mij. Overdag,
tussen de ochtend- en namiddagshift, kan ik thuis mijn huishoudelijke taken
afwerken. Hierdoor heb ik ’s avonds tijd vrij voor mijn hobby’s, o.a. breien,
haken, werken in de tuin en lezen. Ik ben gestart met een cursus creatief
schrijven, dus de vrije tijd ’s avonds en in het weekend komt goed van pas.
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Het grootste plusplunt in onze job?
De kinderen zelf natuurlijk!

VACATURES

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

BELEIDSMANAGER GROND
(voor de afdelingen Openbaar domein en Omgeving
en de stafdienst Projectmanagement)
Voor de strategische coördinatie van het departement Grond en om deel uit te maken van ons managementteam
zoeken wij een communicatief sterke en verbindende leidinggevende. Als een motiverende coach stel je resultaatgericht werken, met oog voor digitalisering, innovatie en een warme aanpak, centraal.
Functie:
• Je coördineert en stemt alle dienstoverschrijdende
dossiers en procedures op mekaar af.
• Je definieert gewenste resultaten, maakt strategische
keuzes en vertaalt dit naar doelstellingen en acties
voor je team.
• Je zorgt als leidinggevende voor de goede werking van
de binnen- en buitendiensten van het 78-koppige team,
zodat zij hun doelstellingen kunnen realiseren.
• Je streeft als lid van het managementteam naar een
succesvolle organisatie en werkt daar actief aan mee.

Interesse? Volg ons dan op facebook of
check onze website www.laakdal.be/vacatures.
De sollicitatietermijn lag nog niet vast bij het in druk gaan
van de Laakdal Leeft.
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Profiel:
• Je ontwikkelt visie (vernieuwende ideeën appreciëren
we) en werkt resultaatgericht.
• Je hecht belang aan een constructieve samenwerking
met interne en externe stakeholders en een open
communicatie.
• Je werkt autonoom en met een grote verantwoordelijkheidszin.
• Je hebt het talent om een zeer gedifferentieerd
departement aan te sturen.
• Je matcht met onze Laakdal mentaliteit:
je bent positief, gedreven en hebt passie voor je vak.
• Je beschikt over een master of een universitair
diploma of daarmee gelijkgesteld en kan minimum
3 jaar relevante leidingevende ervaring aantonen.
Een technische affiniteit is aanbevolen.
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Laakdal stopt
met roken!
Wat denk jij van:

Meer
energie

Meer
centen
Annie Toppen,
deelnemer campagne 2019

Kom vrijblijvend naar onze infoavond op
19 januari ‘22 om 18.30 uur
in het gemeentehuis (Markt 19 in Laakdal).
Vooraf inschrijven!
www.laakdal.be • T 013 67 01 10
burgerzaken@laakdal.be
 laakdalstoptmetroken
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WELKOM IN LAAKDAL

04/09/2021 (Eindhout)
Aliya Vande Reyd
Nico Vande Reyd & Daphne Peelaerts
30/08/2021 (Veerle)
Stig Byloos
Stef Byloos & Janne Vermeulen
27/08/2021 (Veerle)
Julie Klockaerts
Kristof Klockaerts & Leen De Peuter
23/08/2021 (Vorst-Meerlaar)
Marthe Vanschoubroeck
Jens Vanschoubroeck & Wendy Stevens
20/08/2021 (Eindhout)
Olivia Ivanova
Pavel Ivanov & Julija Ivanova

22/07/2021 (Vorst-Centrum)
Emiel Boeckx
Kristof Boeckx & Caroline Janssens

28/08/2021 (Vorst-Centrum)
Thierry Van Laer en
Joyce Heyvaert

29/08/1961 (Eindhout)
Eduard ‘War’ Aerts &
Maria ‘Mia’ Binnemans

22/07/2021 (Veerle)
Charles Vandebril
Maxim Vandebril & Charlotte Peeters

27/08/2021 (Vorst-Centrum)
Kris Voet en Vicky Verstrepen

19/08/1961 (Vorst-Centrum)
Marcel Mondelaers &
Virginie Steurs

19/07/2021 (Vorst-Centrum)
Hanna Seykens
Jonas Seykens & Aleksandra Szeremeta
16/07/2021 (Eindhout)
Sara Zafiescu
Florin Zafiescu & Diana-Bianca Covaci
16/07/2021 (Eindhout)
David Zafiescu
Florin Zafiescu & Diana-Bianca Covaci

13/08/2021 (Vorst-Centrum)
Wesley Lenaerts en
Hanne Peeters
07/08/2021 (Veerle)
Geert Willems en Liesbeth Geuns
07/08/2021 (Eindhout)
Jozef ‘Jef’ Zagers en Griet Leysen
04/08/2021 (Eindhout)
Kobe Diels en Cédrine Van Hout

11/07/2021 (Veerle)
Rik Segers
Tom Segers & Loes Geyskens

20/08/2021 (Vorst-Centrum)
Elliot Vervoort
Frederik Vervoort & Jessica Bruyninx

10/07/2021 (Veerle)
Til Opdebeeck
Alexander Opdebeeck & Nele Van
Hoof

17/08/2021 (Vorst-Centrum)
Abby Vuylsteke
Steven Vuylsteke & Kiara Schilden

05/07/2021 (Vorst-Centrum)
Beau Lombaerts
Wouter Lombaerts & Eline Willemsens

16/08/2021 (Veerle)
Karina Stoica
Marius Stoica & Valentina Stoica

02/07/2021 ( Vorst-Centrum)
Polly Peeters
Simon Peeters & Dominique Pennemans

BRILJANTEN JUBILEUM

01/09/1956 (Veerle)
Marcel Van de Velde &
+ Rosalia ‘Flora’ Loockx
BRAVO VOOR ONZE JUBILARISSEN
GOUDEN JUBILEUM

04/09/1971 (Veerle)
Joseph ‘Jos’ Nijs &
Maria ‘Mia’ Sools

25/08/1956 (Eindhout)
Aloys ‘Louis’ Deboel &
Anna Lievens

16/08/2021 (Eindhout)
Jack Neyens
Jelle Neyens & Steffi Smets
06/08/2021 (Eindhout)
Lev Kulyabko
Oleg Kulyabko & Goele Pauwels
06/08/2021 (Veerle)
Liv Haccuria Roes
Niels Haccuria & Leslie Roes
05/08/2021 (Vorst-Centrum)
Mona Voet
Dieter Voet & Ruth Cools
05/08/2021 (Eindhout)
Noé Verheyden
Brent Verheyden &
Amber Verherstraeten
02/08/2021 (Veerle)
Milan Vrijdags
Andrew Vrijdags & Jessica Ceusters
28/07/2021 (Vorst-Meerlaar)
Maher Ibrahim Ayad Mikhail
Yasser Ibrahim Ayad Mikhail &
Amira Attia Bushra Tawadrous
24/07/2021 (Veerle)
Rowan Naniot
Robby Naniot & Britt Mestach
22/07/2021 (Vorst-Centrum)
Lena Wegner
Thomas Wegner & Sofie Broos
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02/08/1961 (Vorst-Centrum)
Theophiel Nuyts &
Antonia Corthout

18/08/1956 (Veerle)
Achille Dierckx & Clara De Vriend
HUWELIJKEN

25/09/2021 (Vorst-Meerlaar)
Wim Van Genechten en
Anouk Nuyts
25/09/2021 (Eindhout)
Robin Vanparys en
Justine Ghysels
11/09/2021 (Veerle)
Hans Berghmans en
Marrisja Reeckmans
11/09/2021 (Vorst-Meerlaar)
Lino Van Arwegen en
Stefanie Heylen
04/09/2021 (Veerle)
Kenny Houtmeyers en
Marlies Cowé
04/09/2021 (Veerle)
Tim Daems en
Kim Van Wezenbeeck
03/09/2021 (Veerle)
Tim Debauve en
Elke Crommelinckx
28/08/2021 (Vorst-Centrum)
Micha Dens en Inge Appelen

04/09/1971 (Veerle)
Willy Heylen & Jeannine Peeters
27/08/1971 (Veerle)
Jos Van der Borght &
Greta Geyskens
13/08/1971 (Veerle)
Michaël ‘Michel’ Vanmechelen &
Maria Meeus
12/08/1971 (Eindhout)
Lodewijk ‘Louis’ Vercammen &
Martha Wilms
DIAMANTEN JUBILEUM

30/09/1961 (Vorst-Meerlaar)
Achilles ‘Chil’ Belien & Godelieva
‘Godelief’ Verdonck
09/09/1961 (Eindhout)
+ Ludovicus ‘Louis – de witte’
Branders & Germaine ‘Maine’
Van Dessel
02/09/1961 (Veerle)
René Van Genechten &
Anna Theys
30/08/1961 (Veerle)
Gerardus Van de Put & Marie
Bonroy

105-JARIGE

03/09/1916 (Eindhout)
Schoors Maria
VIERGESLACHT

Van de jongste naar de oudste:
Milo Snels : 6/08/2021
Stef Snels : 14/03/1995
Gunter Snels : 20/09/1969
Jan Snels : 20 /08/1944

°12/06/1949 +01/09/2021 (Veerle)
Lodewijk ‘Ludo’ Belien
°13/09/1931 +30/08/2021
(Vorst-Meerlaar)
Jozef ‘Jef’ Aerts
°07/10/1923 +29/08/2021 (Veerle)
Maria ‘Virginie’Emmens
°24/02/1924 +23/08/2021 (Veerle)
Paula Van Kerckhoven
°04/11/1940 +17/08/2021 (Veerle)
Gerarda Van Uytven

Betty Lootens viert
100ste verjaardag
Het woonzorgcentrum De Winde heeft een nieuwe eeuweling
in haar midden: Maria Lootens, beter gekend als Betty vierde
afgelopen maand haar 100ste verjaardag. Betty werd geboren
op 13 oktober 1921 in Tervuren. Ze woonde in Scherpenheuvel
tot ze verhuisde naar haar flatje in Veerle.

°09/04/1934 +13/08/2021
(Vorst-Centrum)
Maria ‘Mia’ Vankrunkelsven
°03/09/1935 +11/08/2021 (Veerle)
Ludovicus ‘Louis’Celen
°22/02/1948 +10/08/2021
(Eindhout)
Karel ‘Charel’ Gabriëls
OVERLIJDENS

°27/03/1932 +10/08/2021 (Veerle)
Jan Van Elven

°28/07/1935 +23/09/2021
(Vorst-Meerlaar)
Maria Peys

°13/03/1937 +09/08/2021
(Kasterlee)
Raphaél ‘Raf’ Belien

°04/11/1939 +22/09/2021 (Veerle)
Victor ‘Vic’ Aerts

°25/03/1952 +08/08/2021
(Vorst-Meerlaar)
Freddy Eloot

°20/02/1922 +20/09/2021
(Vorst-Meerlaar)
Alfons ‘Fons’ Baumans
°09/08/1937 +18/09/2021
(Eindhout)
Martijn ‘Jos’ Schuer

°04/03/1933 +07/08/2021 (Veerle)
Maria Alaerts
°04/02/1925 +04/08/2021 (Veerle)
Maria ‘Yvonne’ Van Roy

°26/03/1929 +18/09/2021 (Veerle)
Coleta ‘Anna’ Van de Wouwer
°08/07/1937 +13/09/2021 (Diest)
Gustaaf Verreckt
°24/02/1939 +13/09/2021
(Eindhout)
Ludovicus ‘Louis’ Branders
°14/07/1933 +10/09/2021
(Vorst-Meerlaar)
Victor ‘Vic’ Reynders
°04/05/1936 +07/09/2021(Veerle)
Lambertus ‘Jacques’ Verbist
°02/02/1946 +07/09/2021 (Veerle)
Marcel Jochems

Vrienden en familie kennen Betty als een enorm warme en
toegewijde vrouw; zo heeft ze de chiro van Zichem gesticht.
Betty bleek in de wieg gelegd voor onderwijs. “Ik stond mijn
hele leven voor de klas: na 16 jaar les geven in België, trok ik
naar Congo. Ik heb hier een huishoudschool opgestart waar de
meisjes leerden strijken, naaien, breien en wassen. Toen Congo
onafhankelijk werd, kon ik daar niet meer blijven en keerde ik
terug naar België. Tot aan mijn pensioen in 1981 was ik hier
lerares godsdienst in de lagere scholen. Een onvergetelijke tijd!”

°30/05/1934 +04/09/2021 (Veerle)
Rosalia ‘Flora’ Loockx

Haar ultieme geheim om 100 jaar te worden? “Ik drink iedere
dag één liter melk: melk in een glas, melk bij mijn koffie, in
mijn soep, ... en iedere dag eet ik een eitje en op zondag zelfs
twee.”; knipoogt Betty. En feesten? Dat kan Betty als de beste!
Samen met familie, vrienden en buren genoot ze dubbel en dik
van lekkere hapjes, drankjes, een heerlijke biscuit en muziek.

°01/07/1940 +03/09/2021 (Veerle)
Raymond ‘Tuur’ Laeveren

Betty, ook via deze weg proficiat met je 100ste verjaardag!

°17/02/1939 +06/09/2021
(Vorst-Centrum)
Albert ‘Bèr’ Leuse
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Laakdal leeft - november 2021

Alyssa Bellens: 9/4/ 2021
Daphne Vervoort: 22/01/1993
Nancy Peetermans: 26/04/1968
Mia Cools: 23/11/1940

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
Maandag 		 01/11/2021
Dinsdag 		 02/11/2021
Donderdag 		 11/11/2021
Vrijdag 		 17/12/2021
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.

Intercommunaal containerpark Meerhout

Kiezel 300, 2450 Meerhout (Zittaart)-tel. 014 86 73 59
Sluitingsdagen:
Maandag 		 01/11/2021
Donderdag 		 11/11/2021
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.
23 november, 21 december
Houd onze website of de infoborden in het oog om
geïnformeerd te blijven of de raden virtueel of in de
raadzaal zullen plaatsvinden.

Corona-updates
Voor alle laatste updates over de geldende 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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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

Het laatste woord

Beste Laakdallenaars,

Laakdal is een warme thuis voor jong en oud, voor gezinnen,
verenigingen en ondernemers. Met tal van projecten die op stapel staan, schrijven we samen een verhaal op maat van elke
inwoner:
Laakdal

senioren

Laakdal wil alle inwoners een ‘goeie ouwe dag’ laten beleven.
Daarom nemen we deel aan het Europese project HAIRE waarbij we samen met verschillende partners aan de slag gaan om
het welzijn van onze 60+’ers te bevorderen in onze gemeente.
De afgelopen maanden gingen we in dialoog met senioren en
werd ook het buurtonderzoek afgerond. De prioriteiten waarop
we zullen focussen zijn: mobiliteit, vrije tijd, zorgen voor morgen
en communicatie.
Laakdal

gezinnen

Onze gemeente heeft zo veel moois te bieden: dat moet vlot
bereikbaar zijn voor iedereen. Het gemeenbestuur trekt maar
liefst 456 339,40 euro uit voor de renovatie van comfortabele voet
– en fietspaden. Het voetpad in de dorpskern van Vorst-Meerlaar
staat als eerste op de planning.

Om een goede combinatie van gezin en werk voor alle inwoners
mogelijk te maken, is een uitgebreid opvangaanbod essentieel.
In Eindhout zijn de werkzaamheden aan de Buitenschoolse kinderopvang gestart. Ook hier zorgen wij voor een veilige omgeving, want Laakdal en Geel slaan de handen in elkaar voor de
aanleg van een nieuw fietspad tussen Eindhout en Oosterlo.
Laakdal

verenigingen

Als één van de weinige gemeentebesturen runnen wij een uitgebreide uitleendienst waar verenigingen gebruik van kunnen
maken. In samenspraak met de diensten jeugd, cultuur en sport
werd er €10000 (uit het coronafonds) gereserveerd voor het aanvullen en verbeteren van het uitleenmateriaal.
Laakdal

jongeren

In de maand juli deed Laakdal een jongerenbevraging. Schepen
van jeugd Frank Sels vertelt jullie hierover graag meer.
Tine Gielis,
Jullie burgemeester

Beste Laakdallenaars,

Zet de mondmaskers maar af…. Sinds oktober kunnen we eindelijk terug genieten van onze vrijheid. En wat doet het deugd
om iedereen weer met een brede glimlach op de lippen te zien!
Deze herwonnen vrijheid doet onze jongeren alvast terug dromen…. Wij vroegen hen de afgelopen zomer om hun stem te
laten horen en ideeën te spuien over een nieuw Laakdals jeugdproject. Ik was vooral gecharmeerd door het enthousiasme van
de jonge deelnemers aan de enquête. Uit de bevraging bleek dat
zij vooral een skatepark, zwemgelegenheid en een jeugdhuis
wensen. Een kwart van hen gaf bovendien ook aan om mee hun
schouders onder de uitwerking van de projecten te zetten. Dit
najaar gaan we met hen alvast de projectideeën in participatie
uitdiepen.
Ook het schooljaar werd dit jaar op een unieke manier gestart.
Net zoals in dertien andere gemeenten in de Kempen ging immers ook in onze gemeente het Bike2School-project van start.
Dit project beloont kinderen die met de fiets, step of te voet naar
school komen, met virtuele munten die ze o.a. bij de lokale handelaars kunnen inruilen. Zo willen we 40% meer duurzame
schoolverplaatsingen realiseren. Het initiatief vormt dan ook
een perfecte aanvulling op lokale projecten rond verkeersveilige
schoolomgevingen en -routes.
Van fietspaden gesproken… De werken aan het afrittencomplex
met de E313 zitten ook op schema. Naast veiligere fietspaden
zullen er ook extra parking (carpool) en een bushaven voor de
Lijn gerealiseerd worden.
Ondertussen is het studiewerk gestart voor de aanleg van nieuwe fietspaden langs de Nieuwe Baan (N174) tussen VorstCentrum (Veldstraat) en Eindhout (oprit E313). Inmiddels zette
de stad Geel ook het licht op groen voor een samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie van een nieuw fietspad op de
Steenweg op Oosterlo tot aan de brug van de Nete.
Binnenkort zullen de aangelanden van de Averboodse Baan
(Veerle) geïnformeerd worden over de rioleringswerken en de
aanleg van veilige fietspaden tussen de Diestse Baan en de
Lakstraat. Vervolgens kunnen de grondverwervingen starten.
Er is dus nog heel wat werk aan de winkel!

Franks Sels,
Schepen van ruimtelijke ordening, mobiliteit, jeugd en wijkwerking

Bells’ lingerie
winnaar Laakdalse
starter 2020

Nomineer ze
voor de
Ondernemersprijzen!

Bart Baumans
Lifetime achievement
award 2020

Filet Puur
genomineerde Laakdalse
ondernemer
2020

Les Belges
genomineerde Laakdalse
starter 2020

Wie worden de
Laakdalse ondernemers van het
jaar 2022?

Tiw Thai
genomineerde Laakdalse
starter 2020

La Perla
winnaar Laakdalse
ondernemer
2020

B&B Art of Dreams
genomineerde Laakdalse
ondernemer
2020

Wie zijn jouw
favoriete
Laakdalse
ondernemers?

Ben jij een Laakdalse
ondernemer en trots op de
resultaten van jouw bedrijf?

We gaan op zoek naar
een winnaar in de volgende
categorieën:

Of ken jij een ondernemer die in aanmerking komt voor de Laakdalse
Ondernemersprijs in één van de drie vermelde categorieën? Bezorg ons de kandidatuur door het aanmeldingsformulier op
www.laakdal.be in te vullen of te bezorgen
aan economie@laakdal.be. Nomineren kan
tot en met 24 november 2021.

• de Laakdalse Ondernemer van het jaar
met als thema ‘Baanbrekend ondernemen’:
zelfstandigen die succesvol omgaan met
risico’s, kansen durven grijpen…

Op 30 januari 2022 maken we de winnaars bekend tijdens een feestelijke uitreiking. Voor meer informatie over de
Laakdalse Ondernemersprijzen kan je terecht bij de dienst Lokale Economie, tel.
013 67 01 10 of economie@laakdal.be. De
Ondernemersprijzen zijn een initiatief van
het Forum Ondernemen.

• de Laakdalse Starter: zelfstandigen gestart
tussen 2017 en 2021 en een basis hebben
gelegd om een succesvolle onderneming
uit te bouwen.
• een lifetime achievement award: zelfstandigen die een vaste waarde zijn (geweest)
in Laakdal en een bijdrage hebben geleverd
aan het Laakdals ondernemerschap.

