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Bike2School

WAT JE MOET WETEN VOOR
ALLERHEILIGEN

ECHTE HELDEN FIETSEN
NAAR SCHOOL
Op vrijdag 17 september, op de STRAP dag, zal het project Bike2School
officieel afgetrapt worden. Vanaf die dag kunnen alle leerlingen uit vier lagere scholen in Laakdal - (VBS Meerlaar, VBS Vorst, GBS Eindhout en GBS De
Schans Veerle) virtuele munten (bucks) sparen door met de fiets naar school te
komen. Wij spraken met Steven Hendrickx (stafmedewerker duurzaamheidsteam) die het project vanuit IOK met 14 Kempense gemeenten, waaronder dus
ook Laakdal, op poten zette.

Wie het graf van een dierbare overledene wil klaarmaken voor Allerheiligen,
houdt rekening met volgende afspraken:
• Tussen 15/10 en 1/12 mag je traditionele Allerheiligenbloemstukken of
chrysanten op de grafzerk plaatsen;
• Het is verboden om chrysanten (of andere planten) in volle grond te zetten;
• De nabestaanden ruimen voor 1/12 op.
Bij inbreuken op deze afspraken, zullen
de gemeentediensten de geplaatste planten/attributen verwijderen.

WEBINAR RED DE RESTJES

Op woensdag 29 september is het de
internationale dag tegen voedselverlies
(IDAFLW)! Daarom organiseert Vlaco,
samen met alle afvalintercommunales,
voor gans Vlaanderen een webinar om
de restjes te redden.
We weten het allemaal, voedsel verspillen is niet ok. En toch overkomt het iedereen wel eens. Tijdens het webinar krijgt
elk gezin - klein of groot, jong of oud
- handige én dagelijkse tips om voedselverlies te beperken. Het webinar start
om 19.30 u.
Meer info en inschrijven:
www.vlaco.be/redderestjes
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Wat is Bike2School eigenlijk?
Steven: “Bike2School stimuleert lagereschoolkinderen om met de fiets naar school
te gaan door hun fietsgebruik volledig geautomatiseerd te registreren en hen te belonen met virtuele munten (bucks). Met de
verzamelde bucks kunnen de leerlingen bij
lokale handelaars een beloning kopen. Het
project wil deze duurzame schoolverplaatsingen belonen.”

te bevestigen, een betaalkaart om met de
gespaarde bucks te betalen bij de deelnemende partners én uitleg hoe je je kan registreren op de buck-e app om te kunnen
starten met sparen.”

Wie kan deelnemen?
“In de loop van september kunnen lagereschoolkinderen van de 4 deelnemende
scholen uit Laakdal zich via hun school
aanmelden om deel te nemen aan de actie.
Alle leerlingen krijgen hierover nog een
infobrief via de school. Na aanmelding
krijgt elke leerling een tag om aan de fiets

BEVRAGING OVER VEILIGHEID EN POLITIE

De politiezone Geel – Laakdal – Meerhout organiseert in samenwerking met de Federale
Politie en de FOD Binnenlandse Zaken een bevolkingsbevraging. Hiermee willen ze polsen naar jouw mening over de veiligheid en de werking in de politiezone. De resultaten
bieden de kans om het beleid beter af te stemmen op de behoeften van de inwoners.
De enquête peilt naar verschillende veiligheidsthema’s met vragen over het (on)veiligheidsgevoel, mogelijke buurtproblemen, slachtofferschap, preventie en ten slotte ook
naar je mening en ervaring over de werking van de politie.
1500 Laakdallenaars worden via een steekproef geselecteerd en zullen vanaf half september de vragenlijst in hun brievenbus krijgen. Als je één van de geselecteerden bent,
is jouw medewerking van groot belang. Daarom vragen we je om even de tijd te nemen
deze vragenlijst online of op papier in te vullen. De antwoorden worden volledig anoniem verwerkt.

Wat willen jullie bereiken met
Bike2School?
“Fietsbeleid staat hoog op de agenda van de
lokale besturen in de Kempen. Bike2School
vormt dan ook een perfecte aanvulling op
lokale projecten zoals bijvoorbeeld het invoeren van meer fietsstraten. Bike2School
wil 40% meer duurzame schoolverplaatsingen in 14 Kempense gemeenten realiseren, met een jaarlijkse CO2-reductie van
972 ton. 84 lagere scholen nemen deel vanaf
schooljaar 2021-2022. Meer dan 14.000 lagere
schoolkinderen zullen dus vanaf september
de kans hebben om deel te nemen aan dit
project en bucks te verdienen.”

Ook dit jaar organiseert Kom op tegen
Kanker weer een plantjesweekend.
Op dit moment staan er zo’n 450.000
azalea’s te ontkiemen in de serres. Op 17,
18 en 19 september verkopen honderden
vrijwilligers de plantjes voor 7 euro op
markten, aan winkels of aan huis. In onze
gemeente vind je de verkooppunten op
17 september aan de vrije basisschool
Vorst-Meerlaar, De Schans in Veerle en
de gemeentelijke basisschool Eindhout
na schooltijd.

WIL JIJ ALS HANDELAAR
DEELNEMEN AAN DE ACTIE?

De gemeente is op zoek naar lokale handelaars waar de leerlingen hun bucks kunnen
helden
inwisselen. Door deel teechte
nemen aan
dit profietsen
ject help je als lokale handelaar
de zachte
naar school
mobiliteit binnen de gemeente te stimuleren
en verwerf je nieuwe jonge klanten! Heb je
interesse? Laat het
ons zeker weten via
economie@laakdal.
echte helden
fietsen
naar school
be. Het enige wat je
nodig hebt om deel
te nemen is een eigen smartphone of
tablet.

Op 18 september vind je de plantjes in de
voormiddag op de parking van de Aldi
in Veerle, in Eindhout bij bakkers Dirk
en Swerts en ’s avonds in Vorst-Meerlaar
aan de kerk na de kerkdienst. Of je bestelt een azalea online via de webshop
tussen 30 augustus en 19 september. Met
je aankoop draag je bij aan betere zorg
voor mensen met kanker en hun naasten.

met ondersteuning van:

met ondersteuning van:

Meer info: www.plantjesweekend.be

’T NESTKASTJE ZOEKT ONTHAALOUDERS IN VEERLE EN EINDHOUT

Woon je in Veerle of Eindhout en ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? Ben je
graag bezig met baby’s en peuters? Om ons team van onthaalouders te versterken, zijn
wij dringend op zoek naar enthousiaste mensen met een groot hart voor de allerkleinsten. Als onthaalouder zie je elk kleintje onder jouw hoede uitgroeien tot een stevige
kleuter. Je vangt de kindjes op in je
eigen huis. Onze dienst brengt jou
in contact met ouders die opvang
zoeken en assisteert jou bij de administratie.

CHECK DE CHIP VAN JE
HUISDIER

Dagelijks krijgt de politie meldingen
van loslopende honden en verloren katten. Dankzij een chiplezer kan de politie
makkelijk achterhalen wie het baasje is.
Maar dan moeten de dieren wel gechipt,
de gegevens van de eigenaar hiermee
gekoppeld én de persoonsgegevens publiek zijn. Check of dit bij jou het geval
is en pas het indien nodig aan. Alleen
zo kan je snel herenigd worden met je
viervoeter als je hem kwijt bent.
Chip verplicht in België
In België is het verplicht om alle honden en katten te voorzien van een chip
met identificatienummer. Bij het invoeren worden je gegevens gekoppeld aan
die van je kat of hond, zodat het geregistreerd staat dat hij een thuis en een
verantwoordelijke heeft. Alleen dierenartsen zijn gemachtigd om honden en
katten te registreren in de database.
Zijn jouw gegevens gekoppeld?
Belangrijk is dat je rijksregisternummer gekoppeld is met je huisdier. Op
www.dogid.be of www.catid.be kan je
checken of je rijksregisternummer al gekoppeld is. Is dit niet het geval, dan kan
je dat op deze websites ook zelf doen.
Zijn jouw gegevens ‘publiek’?
Zet ook je privacymodus op ‘publiek’.
Alleen op deze manier heeft de politie
nog toegang tot je gegevens en kunnen
ze je contacteren indien ze je hond of kat
hebben gevonden.
Meer info: www.checkjechip.be

Denk je dat dit iets voor jou is?
Neem snel contact op met de dienst
onthaalouders op tel. 013 39 40 64
of onthaalouders@laakdal.be.
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ELK PLANTJE HELPT EEN
HANDJE

WIJZIGING
TEXTIELINZAMELING

Onlangs wijzigde het politiereglement
rond textielinzameling. Textiel wordt
ingezameld in de containers op het recyclagepark. Viermaal per jaar, op de
data vermeld op de ophaalkalender,
is er ook een huis-aan-huis ophaling.
Andere vormen van textielinzameling
mogen enkel worden georganiseerd
door organisaties die hiertoe toelating
hebben verkregen van het college van
burgemeester en schepenen en IOK
Afvalbeheer. Textielinzamelingen die
worden georganiseerd in het voordeel
van scholengroepen of door particulieren
voor bijvoorbeeld goede doelen worden,
in principe, niet meer toegelaten.

LETS LAAKDAL GEBOREN

EEN EIGENTIJDSE MANIER VAN
SAMENWERKEN
Greet Flebus, één van de Laakdalse
Klimaatmakers, richtte onlangs
LETS Laakdal op.
Greet, wat is LETS precies?
“Binnen een lokale groep ruilen
LETS-leden onderling diensten en
spullen. Wat je aanbiedt of vraagt,
bepaal je volledig zelf. Ieder van ons
heeft een talent. En met dat talent help
je iemand anders uit je buurt. En zo
maakt iedereen gebruik van dit systeem wanneer hij of zij er nood aan
heeft.”
Betalen jullie elkaar daar dan voor?
“Neen, we betalen elkaar niet met echte euro’s, we ‘waarderen’ elkaar. En
dit met een eigen lokaal puntensysteem. In Oostende noemen ze deze
punten schelpjes, in Limburg drepkes.
In Laakdal hebben we er toepasselijk
‘pootzakjes’ van gemaakt.”

UITGEBREIDE BEVRAGING
LAAKDALSE JEUGD

Vanuit de jeugdraad kwam de vraag om
eens af te toetsen waar de noden van
onze jeugd liggen. Wat willen zij graag,
wat missen zij in onze gemeente? Is er
nood aan een skatepark, een jeugdhuis,
andere zaken…? Op deze vragen wilden
we graag een antwoord. Samen met een
onderzoeksbureau stelden de sport- en
jeugddienst een uitgebreide vragenlijst
op. Alle jongeren kregen de bevraging
in de bus. Aan de hand van de resultaten
gaan we inzetten op de jeugdprojecten
waar onze jeugd het meeste in geïnteresseerd is! We houden jullie op de hoogte!
Volg zeker ook de Facebookpagina
Jeugddienst Laakdal voor updates.

6

Hoe gaat het precies in zijn werk?
“Thomas helpt bijvoorbeeld in de tuin
van Pauline en krijgt hier pootzakjes
voor. Pauline helpt de kinderen van
Kris met hun huiswerk en Kris werkt
de computerproblemen van Thomas
weg. Zo helpen we elkaar!”
Wie kan er LETSEN?
“LETS brengt mensen samen en bij
LETS voelt iedereen zich thuis. Niemand wordt uitgesloten. Ben je werkzoekende of mindervalide, ook dan is
LETS er voor jou. Het gaat om meer dan
enkel af en toe iets voor je buren doen.
We komen samen, inspireren elkaar en
dragen zorg voor elkaar en het milieu,
geven spullen een tweede leven. Door
te LETSEN ontdekken we nieuwe creatieve vormen van een duurzame levenswijze. Welkom bij LETS!”
Meer info: Letslaakdal@gmail.com. ■

Zoek je soorten die geschikt zijn voor jouw tuin?
Informeer je vooraf goed! Je vindt heel wat nuttige
informatie op www.iok.be/bok. Op de website kan
je ook eenvoudig te weten komen welke haag ideaal
is voor jouw tuin (kijk bij ‘Een haag kiezen’).
Behaag onze Kempen biedt inheems en streekeigen
haagplantsoen, (hoogstam)fruitbomen, kleinfruit,
vruchtbomen, enkele klimplanten, enkele heesters,
steunpalen voor fruitbomen, bloemenzaad, bloembollen en compost aan. Inheemse
en streekeigen (haag)planten gedijen van nature goed op onze arme Kempense zandgronden. Ze trekken meer diersoorten aan en vergroten de natuurwaarde van je tuin.
Vanaf dit jaar breiden we het aanbod van Behaag Onze Kempen uit met gevelgroen.
Zo bieden we 2 klimhulpen en 4 soorten klimplanten aan om je gevel te vergroenen.
Er zijn verschillende voordelen aan het aanleggen van gevelgroen. Zo zorgen ze in de
zomer voor nodige verkoeling. Als je voor de klimplant bestaande verharding gaat
weghalen, kan regenwater makkelijker de grond insijpelen waardoor je minder kans
hebt op wateroverlast. De planten die worden aangeboden zijn daarnaast ook ecologisch waardevol en dragen bij aan de biodiversiteit. Bovendien tover je met gevelgroen
een grijze straat om tot een aantrekkelijke, groene straat.
Gevelgroen kan aangebracht worden tegen zowat elke muur. Als je huis aan de stoep
grenst kan je een stoeptegel verwijderen en een kleine ‘tegeltuin’ aanleggen. Kijk wel
vooraf de voorwaarden voor een tegeltuin na via www.laakdal.be/geveltuin.
Bestellen kan via www.iok.be/bok en kan nog t.e.m. 20 oktober.
Het bestelde plantgoed haal je zelf af op zaterdag 20 november tussen 9.30 u.
en 11.30 u. op de afhaalplaats van je keuze.
Meer info: www.iok.be/bok,
behaag.onze.kempen@iok.be of omgeving@laakdal.be.

HET KLOEMPENBOS VERJAART

Op 21 november 2021 is het zes jaar geleden dat Bosgroep Zuiderkempen, de gemeente
Laakdal en quasi alle verenigingen van Laakdal de handen in mekaar sloegen voor
de aanplant van ‘Het Kloempenbos’ in de Broekstraat. Samen plantten ze een 100-tal
bomenclusters op een destijds kale vlakte. Hoog tijd dus om alle planters van toen én
alle andere geïnteresseerden het resultaat van hun inspanningen te laten bewonderen!

HAKSELTEAM AAN HUIS

Ook dit najaar, van 22 tot 26 november,
organiseren we een Hakselteam aan
Huis. Daarbij leg je je hout klaar aan
de straat, en de werknemers van de
groendienst 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.
Enkele praktische afspraken:
• Leg het snoeihout met de takken
in dezelfde richting aan de straat,
zonder te hinderen. Op die manier
kunnen we het snoeihout moeiteloos
bereiken.
• Leg een zeil klaar om de houtsnippers
op te vangen.
• Je mag snoeihout samenbinden, maar
enkel met natuurtouw en in hanteerbare hoeveelheden.
• De takken mogen maximaal 20 cm
dik en 2 meter lang zijn.
• Verwijder wortelkluiten, stronken,
stenen, rietstengels, (haag)scheersel,
bamboe of ander groenafval uit de
takken. Deze hakselen we namelijk
niet en blijven op je perceel liggen.
Als je ‘slecht’ snoeihout aanbiedt,
zullen de arbeiders een briefje in de
brievenbus steken dat ze 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.
• We hakselen geen buxusplanten die
aangetast zijn door de buxusmot (dit
om verspreiding te voorkomen).
• We hakselen enkel snoeihout van particulieren.
Inschrijven kan t.e.m. 17 november via
www.laakdal.be, omgeving@laakdal.be,
aan het onthaal van het gemeentehuis
of tel. 013 67 01 10.
Meer info: www.laakdal.be.

Iedereen is welkom voor een geleide wandeling op 5 september van 10.00 u. tot 12.00 u.
Afspraak ter hoogte van Broekstraat 11,
Vorst-Centrum. Schrijf je in via
www.laakdal.be/kloempenbos.
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BEHAAG ONZE KEMPEN

‘Behaag onze Kempen’ (intussen aan haar 27e
editie toe) wil inheemse en streekeigen soorten
promoten. In september en oktober kan je via de
actie plantgoed aankopen. Organisatoren zijn IOK,
Natuurpunt, Velt, JNM en 27 Kempense lokale besturen, waaronder Laakdal.

DIGITALE DIENSTVERLENING

Wist je dat je in onze gemeente ook heel
wat documenten kan aanvragen via het
digitale loket? Dit bespaarde velen onder jullie in de lockdown een verplaatsing naar het gemeentehuis. Dat willen
we nu graag voortzetten. Via de online loketten kan je de meest gangbare
formulieren met één druk op de knop
aanvragen. Dat gaat dan bijvoorbeeld
over een attest van woonst, een geboorteakte, toelating voor minderjarigen om
naar het buitenland te reizen of een
document van gezinssamenstelling.
Wie zo’n document online aanvraagt,
krijgt het binnen de vijf minuten in zijn
mailbox. Welke zaken vallen nu precies
onder dat digitale loket? Op de website
van Gemeente Laakdal vind je onder
e-loket de dienstencatalogus. Staat er
achter de dienst een groene “o”, dan
kan je het formulier online regelen. We
houden wel rekening met mensen die
digitaal nog niet helemaal mee zijn.
Je kan ook nog steeds in het gemeentehuis terecht voor deze formulieren.
Ook op MijnBurgerprofiel (je kan rechts
bovenaan onze website ook inloggen
op mijn burgerprofiel) vind je heel wat
documenten terug, zoals bijvoorbeeld
omgevingsvergunningen die je hebt
aangevraagd, allerhande attesten, je
aanslagbiljet voor de belastingen… In
de toekomst zal je al je officiële gegevens en overheidsadministratie er terug
kunnen vinden.
Meer info: www.laakdal.be/e-loket
& www.vlaanderen.be/uw-overheid/
mijn-burgerprofiel
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AANKOPEN VAN EEN
ZONEVREEMDE WONING

Een zonevreemde woning is een woning die volgens het gewestplan niet
gelegen is in woonzone. Meestal is deze
woning gelegen in agrarisch gebied.
Vaak gaat het om vroegere landbouwwoningen die worden verkocht en in
gebruik worden genomen als ‘gewone’
woning. In dat geval is het noodzakelijk dat de nodige functiewijzigingen
vergund zijn.
Een gebouw heeft namelijk een bepaalde officiële functie en in dit geval dient
deze omgezet te worden van de functie
landbouw naar wonen. Deze functiewijziging moet gebeuren vóór het gebouw bewoond wordt door niet-landbouwers en is nodig om aanspraak te
kunnen maken op de basisrechten van
zonevreemde woningen. Een gebouw
waarbij de functiewijziging naar wonen
niet correct is vergund, kan niet verbouwd of herbouwd worden.
Om latere problemen te vermijden, is
het dus belangrijk dat je je goed informeert bij de betrokken makelaar, notaris of het gemeentebestuur..
Meer info:
omgeving@laakdal.be, 013 67 01 10.

MELDPUNT

Een klacht, vraag, suggestie of melding kan je aan het gemeentebestuur
bezorgen via het digitale meldpunt:
www.laakdal.be/meldingen. Uit de
gesprekken die gevoerd zijn met onze
60-+ers in functie van het HAIREproject, blijkt dat niet iedereen de weg
vindt naar het digitale meldpunt.
Wist je dat je je melding dan ook telefonisch kan doorgeven? Schade aan het
wegdek, een voet- of fietspad, een onveilige situatie, sluikstort... Bel naar het
onthaal (013 67 01 10) met je melding.
Licht duidelijk toe waarover je melding
precies gaat, geef zo nauwkeurig mogelijk de locatie (straat en huisnummer)
door. Dan zorgen zij ervoor dat deze
geregistreerd en opgevolgd wordt.
Let wel. Volgende meldingen moet je
rechtstreeks doen bij:
- Defecte straatverlichting of storingen
van het elektriciteitsnetwerk? Fluvius
- Tel. 0800 60 777
- Vragen i.v.m de huisvuilophaling?
IOK Afvalbeheer - Tel. 0800 97 687
- Vragen i.v.m waterleiding, riolering
en drinkwatervoorziening? PIDPA Tel. 0800 90 300.
Met het HAIRE-project neemt Laakdal,
met 60-+ers, acties in functie van een
‘goede oude dag’ voor haar senioren.

ONTHAALDAG NIEUWE
INWONERS

OPROEP STERRENOUDERS

Een sterrenkind vergeet je nooit.
Daarom willen we ook bij de geboortebomenactie in het najaar sterrenkindjes herdenken. Helaas hebben
we niet altijd contactgegevens van
sterrenouders.
Ben je ouder van een sterrenkindje uit
2018 of 2019? Laat je gegevens dan
achter op www.laakdal.be/geboorteboom-sterrenkinderen.

Helaas hebben we omwille van corona
de voorbije twee edities van de onthaaldag voor nieuwe inwoners, die normaal
jaarlijks eind april plaats vindt, moeten
uitstellen. Maar niet getreurd! Normaal
gezien zullen we 17 oktober alle inwoners, die in 2019 naar Laakdal verhuisden
verwelkomen en organiseren we in het
voorjaar van 2022 een onthaaldag voor
alle inwoners die in 2020 en 2021 verhuisden. Zij krijgen allemaal een persoonlijke
uitnodiging thuis toegestuurd.

Lid van onze bib? Dan ook automatisch lid
van nog 6 andere Kempense bibliotheken.

Vanaf eind oktober …

Proficiat, samen met jou
worden wij Stuifzand!
Welkom bij Stuifzand
Jullie inspireren ons elke dag om de beste bib te zijn. Om nog
beter te worden, gaan we vanaf eind oktober nauw samenwerken met de bibliotheken van Meerhout, Geel, Balen, Mol,
Dessel & Retie. Dat gebeurt - naast de overkoepelende naam
Stuifzand – met één reglement, één grote collectie en zeven
samenwerkende teams van enthousiaste medewerkers. Met
jouw Laakdals lidmaatschap kan je vanaf dan in alle zeven
bibliotheken terecht zonder in elke bib apart lidgeld te moeten
betalen.

Wat verandert er?
• DVD’s uitlenen- zowel films als series - wordt volledig
gratis (i.p.v. € 1/materiaal).
• Materialen reserveren wordt volledig gratis (i.p.v. € 1/
reservering).

• Minder telaatgeld. Toch iets te laat terug gebracht? Dan
betaal je per dag en per materiaal € 0,10 met een maximum
van € 4 per materiaal.

• We vormen met zeven één grote collectie waarin je kan
grasduinen. Let op, je brengt je materialen wel terug naar
de bib waar je ze hebt uitgeleend.

• Kosten die je in de bib gemaakt hebt, zoals bijvoorbeeld
kopies, de aankoop van tweedehandsboeken of telaatgelden
betaal je cash aan de betaalautomaat.

• Het lidmaatschap blijft gewoon gratis tot en met 25 jaar.
Vanaf 26 jaar betaal je voortaan € 5/jaar. Eigenlijk heeft dat
niet eens met Stuifzand te maken: het overgrote deel van
alle Vlaamse bibliotheken heeft lidgeld ingevoerd.
Wees gerust, elke bib behoudt haar eigen karakter. Jouw favoriete bib blijft dus zeker vertrouwd aanvoelen. En veel zaken
blijven zoals ze zijn:
• Je kan 20 materialen per lidmaatschap voor 4 weken blijven
lenen, voortaan zelfs pér Stuifzandbib. Je mag de uitleenperiode twee keer verlengen met vier weken, tenzij het
materiaal intussen door iemand anders gereserveerd werd.
• Geen tijd om een materiaal in een andere bib te gaan ontlenen, maar heb je het toch dringend nodig? Interbibliothecair
leenverkeer blijft € 4 kosten. De gevraagde materialen worden dan per post naar de bib van Laakdal gestuurd. Je mag
deze dan ook weer in onze bib inleveren.

• Om te weten welke materialen we in huis hebben, hoef je de
verplaatsing naar het gemeentehuis niet eens te maken. Je
surft gewoon naar https://laakdal.bibliotheek.be. Daar vind
je alle info over onze collectie en of iets op dat moment is
uitgeleend of niet.
• Onze openingsuren veranderen uiteraard niet.

• Wifi is overal beschikbaar in de bib, zonder paswoord. Je
kan zelf je eigen laptop meebrengen, of je kan werken aan
één van onze vaste internetcomputers. Je hoeft in dat geval
niet te reserveren.

• Je kan in onze bib documenten printen, kopiëren & scannen.
Voor het maken van grote hoeveelheden kopies (bijvoorbeeld voor verenigingen), wend je je tot het onthaal van het
gemeentehuis.
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Sluiting & heropening?
Dat moeten we vieren!
De overschakeling naar Stuifzand gaat
gepaard met de invoering van een volledig nieuw softwaresysteem.
De installatie en het testen van de nieuwe software neemt ca. twee weken in
beslag. Daarom sluiten alle zeven bibliotheken vanaf 6 oktober minstens
tot minstens 13 oktober.
De exacte datum van de heropening
communiceren we o.a. via onze nieuwsbrief. Ontvang je onze nieuwsbrief nog
niet via mail? Stuur als de bliksem een
mailtje naar bibliotheek@laakdal.be
en zeg dat je die voortaan graag wil
ontvangen. Je hoeft hiervoor trouwens
helemaal geen lid te zijn van onze bib.
We plannen een feestelijke heropening
op zaterdag 23 oktober tussen 10.00 u.
en 12.00 u. in Laakdal voor een hapje &
een drankje. En wie weet voorzien we
wel een leuke attentie met elke bezoeker?! Je komt het te weten wanneer je
die dag even binnen springt.

Met de invoering van de naam
Stuifzand volgen de zeven bibliotheken het voorbeeld van het regionale samenwerkingsverband
op vlak van cultuur en erfgoed.
Zo veranderden ook erfgoedvereniging k.ERF en Cultuurnetwerk
Kempen al voor de zomer hun
naam naar Stuifzand. Achter deze
nieuwe naam schuilt heel wat
symboliek. ‘Stuif’ verwijst onder
andere naar de kruisbestuiving
die in alle gemeenten en steden
overvloedig rond waait. Wat de
term ‘zand’ voor de Kempen betekent, moet je vermoedelijk niet
verder toegelicht krijgen.
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Dirk: “Wees gerust, we blijven gewoon
dezelfde bib zoals je die al kent. Jonger
dan 26? Dan betaal je nog altijd helemaal niets. Wie ouder is dan 25, betaalt
voortaan jaarlijks vijf euro lidgeld maar
krijgt er veel voor terug: reserveren
wordt gratis, en ook DVD’s ontleen je
vanaf oktober volledig gratis.”

Gie: “Als lid van de bib kan je ook gratis
e-boeken uitlenen. De collectie omvat
meer dan 9000 titels. Via je digitale account ‘Mijn Bibliotheek’ kan je telkens
twee e-boeken lenen, er evenveel reserveren en elk boek maximaal zes weken
houden. Na die zes weken verdwijnen
de titels automatisch van je toestel. Over
boetes hoef je je dus geen zorgen te maken. Praktisch, toch!”

“We willen dat iedereen zich thuis voelt
in onze bib. Ook wanneer je géén lid
van onze bib bent. Materialen uitlenen
is dus niet verplicht. Of je nu komt
om gewoon ter plekke de krant of een
tijdschrift te lezen, een kopje koffie
te drinken of om te werken aan onze
internetcomputers: welkom!”
Jacqueline: “Ik draag deze bib in mijn
hart. Wegens de coronamaatregelen
kon ik een hele tijd geen vrijwilligerswerk komen doen, maar ik sta te popelen om er weer aan te beginnen. De
materialen mee helpen op orde zetten
en voorlezen voor kinderen, ik doe het
allemaal even graag. Als actieve gepensioneerde heb ik het druk, maar voor
de bib maak ik met plezier tijd vrij.”

Juf Claire: “Een bib is al lang niet meer
de ‘boekerij’ van vroeger. Mijn metekind
Estelle en ik voelen ons hier helemaal thuis:
het is hier gezellig, met overal hoekjes waar je rustig kan zitten. Voor mijn job in
het onderwijs haal ik hier graag de materialen om bepaalde thema’s in de klas te
behandelen. Het siert de bib dat ze achter de schermen zo betrokken is bij het grote
leesbevorderingsproject LEESLAB. Als juf weet ik hoe belangrijk goed kunnen lezen
is voor alle kinderen en niet alleen om in de lessen taal mee te kunnen. Los maar eens
een vraagstuk op wanneer je niet vlot leest.“
Estelle: “Ik ga graag met mijn meter mee naar de bib. Lezen is plezant. De jeugdboeken
van tegenwoordig zijn trouwens geweldig: escape room boeken, boeken met een parfum, ... Moeite met kiezen? Bieblo is een spel op de computer waarmee je je ter plekke
kan laten helpen een tof boek te vinden. Probeer het maar eens uit bij je eerstvolgende
bezoek! Geen zin in een boek? Vergeet niet dat je er ook strips en tijdschriften vindt.“

de bib.
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Wij

Toen wij een oproep deden voor mensen die wilden toetreden tot
‘De vrienden van de bib’, de groep van mensen die meedenken
en -werken over/aan de toekomst van onze bib, vroeg Cisse
zelf of hij al mocht deelnemen: “Omdat ik 12 ben, kom ik spijtig
genoeg nog niet in aanmerking, maar intussen mag ik mij al wél
beschouwen als ‘Junior vriend van de bib’: ik mag altijd nieuwe
ideeën aanbrengen. Cool! Misschien vraag ik wel om de leeftijd
waarop je mag meedoen aan de sleep-in te verhogen: eens je
ouder bent dan 12, mag je nl. niet meer komen. Zonde, want de
sleep-in is gewoon de plezantste logeerpartij van het hele land!”

Liliane: “Onze bib organiseert regelmatig activiteiten & lezingen.
Zo komen elk jaar in november
Sint & Piet langs. Er is de jaarlijkse
gratis tijdschriftenweggeef en de megaboekenverkoop. Bovendien haalt
het bibteam dit najaar maar liefst vier
topsprekers naar Laakdal: Lieven
Scheire, Jan Leyers, Stefan Blommaert
én Delphine Lecompte. Als dat je interesseert, houd je het dus maar best
allemaal in de gaten. Wil je op de hoogte blijven van het volledige aanbod?
Schrijf je in op de digitale nieuwsbrief
via bibliotheek@laakdal.be.
Zelf spring ik gewoonlijk elke week
binnen: tijdschriften doorbladeren, een
roman uitlenen, ... Er is elke keer weer
een nieuw aanbod van net uitgekomen
materialen dat ik graag even bekijk.
Maar ook mijn kleinkinderen hebben
de smaak helemaal te pakken: zij lezen
al jaren mee met de Leesjury (de nieuwe
naam voor kinderboekenjury KJV).”

Harry: “Ik ga graag geregeld langs in de bib van
Laakdal: even gratis internetten, iets afprinten, de
krant lezen in het leessalon, … het kan er allemaal,
ook zonder lidkaart. Als je thuis geen eID-lezer
hebt, kan je er aan de balie eentje lenen. Iedereen
is er welkom en er is altijd wel iemand die ik ken
om gezellig een praatje mee te maken.”

Sanne: “Ik vind lezen zo belangrijk dat ik
mij al jaren engageer als vrijwillige voorlezer. Het is bewezen dat je niet vroeg genoeg
kan beginnen je kind in contact te brengen
met boeken & taal. Zelfs je baby kan je al
voorlezen. OK, hij of zij gaat er nog niets
van begrijpen, maar je kindje voelt wel al de
warmte, de quality time van dat bijzondere
moment met mama, papa of grootouders.
Ook voor baby’s en peuters vind je hier geschikte materialen: voelboekjes, boekjes met flapjes of geluiden. De bib werkt trouwens
samen met Kind & Gezin: woon je in Laakdal, krijg je op twee momenten gratis leuke
boekjes voor je kindje. Haal die zeker af, ze vormen zo’n mooi geschenk!”
Zoontjes Vince & Milan: “Als voorlezer mag ons mama in de gouden stoel zitten die
elk jaar door de Sint gebruikt wordt. Wat een eer! Wij lenen graag boeken uit over
voetbal en Minecraft, onze favoriete hobby’s.”
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Wij

de bib.

Papa Raf: “Er is voor elk wat wils, ons hele gezin komt hier aan z’n trekken.
Ik kies vooral voor informatieve boeken, mijn vrouw ook voor romans en onze
kinderen wisselen af. Mijn jongste dochter is lid van de Leesjury. Eigenlijk is
het een briljante uitvinding, zo’n bib. Waarom zou je trouwens bijv. elk jaar
reisgidsen kopen voor telkens weer een andere vakantiebestemming? Kom
reisboeken gewoon uitlenen. Lekker makkelijk!”
Zoon Joost was in het verleden nog
bevoegd voor de bib als kinderschepen
van cultuur en gaat dus maar wat graag
op de foto. Als lid van de bib kan hij het
digitale krantenarchief doorzoeken. Op
het netwerk in de bib heb je altijd toegang tot de artikels. Thuis surf je naar
hun website, klik je door naar Gopress en
log je in met je online ‘Mijn Bibliotheek’
account. Handig bij het maken van een
spreekbeurt of ander huiswerk. Vind
je deze uitleg redelijk Chinees klinken,
maar ben je toch geïnteresseerd, spreek
gewoon iemand van het bibteam aan en
zij helpen je met plezier verder.”

Jos woont met veel
plezier in afdeling
Heggerank van WZC
De Winde. De bib van
Laakdal bezorgt al jaren regelmatig boekenboxen aan rusthuizen,
het EEPOS en onthaalouders die dat wensen.
Als fervent lezer is Jos
maar al te blij met deze
gratis dienst: “Ik heb
een voorkeur voor detectiveboeken/thrillers. Zo heb ik bijvoorbeeld al bijna het hele oeuvre van
Pieter Aspe achter de kiezen. Ook wil ik wel eens een deel van ‘De Zeven
Zussen’ van Lucinda Riley proberen, eens zien waar alle commotie over gaat…
Weet je trouwens dat ze ook een heleboel grootletterboeken hebben, speciaal
voor mensen die moeite hebben het lettertype van gewone boeken te kunnen
lezen? Voor wie helemaal slechtziend is, zijn er dan weer luisterboeken. ’t Is
maar dat je het weet!“
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TRY-OUT
(16+)

ARTIFICIËLE
INTELLIGENTIE

Een entertainende lezing door
Lieven Scheire

Donderdag 09/09 - 20.00 u.
➞ Online inschrijven

Zal jij persoonlijk ooit bereid zijn een
A.I.-systeem te gehoorzamen?

Dat doe je nu al, als je naar Spotify
luistert, Waze volgt of je spam uit je
mails laat filteren.
Wat is dat nu eigenlijk, die Artificiële
Intelligentie waar zoveel om te doen
is?
Dat het ons leven verregaand zal veranderen in de nabije toekomst, dat
staat alleszins vast.

In deze lezing maak je op een entertainende, luchtige manier kennis met
je nieuwe vriend, butler, adviseur,
psycholoog, personal trainer & beschermengel: Artificiële Intelligentie.
Deze lezing is een try-out voor iedereen vanaf 16 jaar.

Organisatie van de bib van Laakdal
i.s.m. Davidsfonds Laakdal.
Prijs? € 10 p.p.

Wanneer? Donderdag 9 september
2021, start om 20.00 u.

Waar? Bovenverdieping van de bib
van Laakdal, Markt 19.

Let op: het aantal beschikbare
plaatsen is beperkt. Vooraf online boeken is verplicht en kan opnieuw vanaf 1 september via www.laakdal.be
‘Inschrijving lezingen’ (= knop bovenaan op de homepagina).

CREA NAJAAR 2021

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

Voor kinderen, tussen 6 en 12 jaar,
die graag knutselen organiseert de
jeugddienst wekelijks een creatieve
workshop.

DAG EN NACHT VAN DE
JEUGDBEWEGING

Wanneer?
Het crea-atelier vindt plaats op
woensdagnamiddag (niet in de
schoolvakanties). Het begint om 14.00 u.
en stopt om 16.00 u.

Op vrijdag 22 oktober is het weer dag en nacht
van de jeugdbeweging! Meer dan 285.000 jongeren
gaan elke week naar de jeugdbeweging. Ze brengen er hun vrije tijd door en maken er vrienden
voor het leven. En dat wil men met deze feestdag
vieren! Er wordt opgeroepen om allemaal in uniform naar school of het werk te komen die dag.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6 oktober: Ontwerp je eigen memory
13 oktober: Dotpainting
20 oktober: Creatief met klei
27 oktober: Halloween
10 november: Schilderen op doek
17 november: Glasramen ontwerpen
24 november: Naambordjes
1 december: Maak je eigen spaarpot
8 december: Playmaïs
15 december: Kerstballen versieren

Waar?
In de buitenschoolse kinderopvang
Vorst-Centrum (of in de sporthal
indien BKO niet mogelijk is omwille
van de strenge coronamaatregelen,
wordt meegedeeld na inschrijving)
Prijs?
Het crea-atelier kost 4 euro. Daar krijg
je knutselmateriaal, een drankje en een
koek voor. Je betaalt op het einde van
de najaarsreeks het aantal keren dat je
geweest bent via overschrijving.

De jeugddienst organiseert jaarlijks een ontbijt om
de jongeren te bedanken voor hun inzet tijdens het jaar. We hopen van harte dat de
situatie het toelaat om dit jaar terug onze jeugd in de kijker te zetten!
Meer info volgt op: www.laakdal.be en de Facebookpagina’s van de gemeente en
jeugddienst.

ONTDEK DE MERODE PER FIETS!
Na de verhuur van eTuktuks, worden er nu ook damesfietsen, herenfietsen, meisjesfietsen, jongensfietsen en elektrische fietsen verhuurd in de stoomzagerij. Ideaal voor
een tochtje met familie, vrienden of collega’s. Wie de natuurpracht, het erfgoed en de
stilte van de Merode wil beleven, kan zich door het landschap laten leiden met behulp
van het fietsknooppuntennetwerk.
Ook zin om het platteland van de Merode te ontdekken en beleven?
Op www.merodefietsen.be vind je meer info en kan je meteen een fiets boeken.
eTuktuks boek je nog steeds via www.etuktuks.be.

Info & inschrijvingen?
Je kan inschrijven per sessie ofwel meteen
voor het hele programma.
Inschrijven doe je bij de dienst Vrije Tijd
via mail naar vrije.tijd@laakdal.be of
telefonisch 013 67 01 10.
Je doet je kind best kleren aan die een
beetje vuil mogen worden want wat
knoeien is onvermijdelijk.

uitneembare
vrijetijdsgids

laakdal
breekt uit

© Kempens landschap

Laakdal breekt uit
OPEN MONUMENTENDAG

Open
Monumentendag
Zondag
12 sept. 2021

volg ons op

en

#OMD2021

v.u. Matthias Francken, Herita vzw, Oude Beurs 27, 2000 Antwerpen, Vrij van zegel, art. 198

openmonumentendag.be

Op zondag 12 september vindt de
33ste editie van Open Monumentendag plaats. Samen met een heleboel
lokale organisatoren zet erfgoedorganisatie Herita die dag de deuren open
van honderden bekende en minder
bekende monumenten. Het centrale
thema is dit jaar ‘Erfgoed & Inclusie’.
Benieuwd welke unieke monumenten
je die dag kan bezoeken? Meer info:
www.openmonumentendag.be

SPORTENDE FAMILIES BELEVEN MEER

SENIORENSPORTDAG
De sportdienst en de dienst Senioren
organiseren jaarlijks een seniorensportdag. Dit jaar heten we op donderdag 14
oktober 2021 alle senioren welkom in de
sporthal.
We bieden een voormiddag met een programma op maat aan:
• initiatie yoga
• Initiatie krolf
• Oriëntatiewandelen
• Petanque en kubb
• Pingpong
Wanneer? 14 oktober 2021
Waar? Sporthal, Kwade Plas, 2430 Veerle
Prijs? 8 euro
Inschrijven en bijkomende info?
Inschrijven vooraf verplicht via
vrije.tijd@laakdal.be of bij het onthaal,
www.laakdal.be ■

Op zondagvoormiddag 5 september is het familiedag in en rond de gemeentelijke
sporthal Kwade Plas. Kom vanaf 10.00 u. samen met je kleuters, lagereschoolkinderen, tieners, ouders of grootouders naar een van de vele activiteiten. Er zijn springkastelen en we organiseren allerhande initiaties en workshops, sportclubs geven
demo’s, je kan vrij petanquen, kubben, pingpongen, badmintonnen, hockey spelen
en nog veel meer!
Meer info en het volledige programma vind je op www.laakdal.be en op de facebookpagina “sportdienst Laakdal”. Let wel: Voor sommige activiteiten moet je inschrijven vóór
2 september.

SPORTKAMPEN
HERFSTVAKANTIE
Zot van circus? Circus Picolini stelt tijdens de herfstvakantie hun tent op aan
de sporthal en laat jongeren van het lager onderwijs mee dromen van een circusleven. Ook de kleuterkriebels werken
rond het thema circus.
Lager onderwijs: van dinsdag 2 t.e.m.
vrijdag 5 november 2021
Kleuters: van woensdag 3 t.e.m. vrijdag
5 november 2021
Inschrijven vanaf maandag 4 oktober 2021
om 10.00 u. tot woensdag 27 oktober of
volzet via www.laakdal.be. ■

Laakdal breekt uit

JAARLIJKSE TIJDSCHRIFTENWEGGEEF VAN DE BIB
Wil jij afgevoerde exemplaren van méér
dan vijftig abonnementen adopteren,
voor zowel jongeren als volwassenen?
Graag wuiven we onze oude tijdschriften uit vanaf vrijdag 1 oktober: Humo,
Libelle, Knack, National Geographic
Junior, Dag Allemaal, La Maison
Victor, … te veel om op te noemen én er is
voor elk wat wils. Eerst = eerst & op = op.
Wanneer? Vrijdag 1 oktober,
18.00 u. – 20.00 u.
Waar? De benedenverdieping van de bib.
Prijs? Gratis.
Info? 013/ 67 01 20 of
bibliotheek@laakdal.be

JOEPIE, HIER WORDT
VOORGELEZEN

DE BIB ZOEKT LEESBEESTEN.
DOE JIJ OOK MEE?

Als je kind tussen ca. 3 en 9 jaar is, kan het
vanaf begin september weer elke woensdag tussen 14.30 u. en 15.30 u. naar ons
gratis voorleesuurtje, verzorgd door voorleesvrijwilligers, komen. Je kind blijft zo
lang of zo kort het zelf wil en vooraf inschrijven is niet nodig. Ook tijdens schoolvakanties, behalve in juli en augustus.

Vaarwel KJV, maar …
Welkom de Leesjury!

Tip: vraag naar onze spaarkaart want
als je (klein)kind vijf woensdagen komt
luisteren, heeft hij/zij recht op een leuk
cadeautje.
Wanneer? Elke woensdag tussen 14.30 u.
en 15.30 u. ook tijdens schoolvakanties
(uitgezonderd juli & augustus).
Waar? In onze gezellige voorleeshoek, op
de bovenverdieping van de bib.
Prijs? Gratis.
Meer weten? bibliotheek@laakdal.be of
tel. 013 67 01 20.

SLEEP-IN: DE PLEZANTSTE LOGEERPARTIJ –
START INSCHRIJVINGEN OP 4 OKTOBER OM 09.00 U.
Een gewaarschuwde mama of papa is er minstens drie waard, nietwaar?! Wel, noteer deze data dan maar in het groot in je agenda, beste ouders. Op 6 & 7 november organiseren we nl. in onze bib opnieuw een sleep-in, de allerleukste logeerpartij
van het land. Op maandag 4 oktober om 09.00 u. starten de inschrijvingen: ga naar
www.laakdal.be/sleepin .
De sleep-in is voor kinderen tussen 6 en 12 jaar oud die houden van boeken, strips of
films. Ze krijgen de kans om mee te doen aan een coole workshop én om een nachtje in
hun favoriete bib te slapen. Er staan ook nu alleen maar supertoffe activiteiten op het
programma en de avond wordt afgesloten met een film. Op zondag is er ’s morgens
een lekker en gezond ontbijt. Tegen 9.30 u. is het feest voorbij.

De kinderboekenjury KJV heeft een
gloednieuwe naam gekregen, maar
voor de rest blijft alles hetzelfde bij de
Leesjury.
Lezen is plezant, maar ook belangrijk.
Je hebt het élke dag van je leven nodig.
Lees jij graag boeken, ontdek je graag
nieuwe schrijvers, en ben jij tussen 4 en
18 jaar oud? Dan is de Leesjury zeker
iets voor jou: tussen september en
april lees je thuis de 8 boeken uit jouw
leeftijdsgroep. Of als je nog niet kan
lezen, lezen je (groot)ouders je voor. Eens
alle boeken uitgelezen, kan je stemmen
op jouw favoriete boek. Zo beslis JIJ
welke boeken winnen. Cool toch?! Ben
je bovendien leerling in de lagere school,
dan word je tijdens het schooljaar vier
vrijdagavonden in de bib verwacht
om keileuke activiteiten te doen met
jouw leesgroep, onder begeleiding
van één van onze enthousiaste
boekenvrijwilligers. Interesse en/of
inschrijven? Maak je als de bliksem
kenbaar voor woensdag 22/09 12.00 u.
via het online inschrijvingsformulier op
www.laakdal.be/kjv of mail de bib. Alle
info krijg je vervolgens op vrijdag 24
september vanaf 18.00 u. in de bib. Maak
die avond met je bubbel een afspraak
met Franka en zij legt jou & je ouders
alles haarfijn uit.

Laat je kinderen behandeld worden als een echte VIP! Schrijf tijdig in, de 90 plaatsen
zijn gegeerd!

Graag inschrijven voor woensdag 22/09
12.00 u. via www.laakdal.be/kjv of mail
de bib.

Wanneer? Onze sleep-in vindt plaats van
zaterdag 6 november 17.30 u. tot zondag
7 november ca. 09.30 u. De inschrijvingen
starten op maandag 4 oktober 09.00 u.
Waar? De bib van Laakdal, Markt 19, 2430
Laakdal.
Prijs? € 10 per kind. Het aantal plaatsen
is beperkt tot 90. Vooraf inschrijven is
verplicht.
Meer info? Bel 013 67 01 20 of mail naar
bibliotheek@laakdal.be.

Wanneer? (Vrijblijvende) Infoavond op
vrijdag 24/09 vanaf 18.00 u., enkel op
afspraak.
Waar? De bib van Laakdal, Markt 19,
Laakdal.
Prijs? Deelnemen aan de Leesjury is
volledig gratis.
Meer info? bibliotheek@laakdal.be of
tel. 013 67 01 20.
Tip: neem zeker ook ‘n kijkje op
www.deleesjury.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 november en december in voor
28 september. Dan nemen we ze op in de november-editie van dit magazine.

SEPTEMBER
05 sep

v.a. 10 u.

Familie sportdag
Openluchtconcerten Koninklijke fanfare

Koninklijke fanfare

Eindhout dorp

10 u.-12 u.

Wandeling kloempenbos

Bosgroep zuiderkempen

Broekstraat 11 Vorst-Centrum

09- sep 20 u.

Lezing Lieven Scheire artificiële intelligentie

De bib i.s.m. Davidsfonds
Laakdal

De bib

11/12
sep

10 u. - 20 u.

Amazing Thais Festival

VZW Mahanakhon

Domein De Vesten

12 sep

heel de dag

Open monumentendag

Erfgoedorganistatie Herita

Deelnemende monumenten op www.
openmonumentendag.be

05 sep
05 sep

17-19/
sep

Sportdienst

Sporthal, Kwade Plas, Veerle

Plantjesweekend Kom op Tegen Kanker

18 sep

09 u.-12 u.

Werkdag in Varendonk: maaien voor het
Klimopklokje

Natuurpunt

Varendonk, vooraan in de Dennenstraat 2431 Varendonk

18 sep

13 u.-15 u.

Inspiratiewandeling behaag onze kempen

IOK

Begijnhof 29, Herentals

25 sep

19 u.

Vejel op volle toeren: VGR vzw

VRG vzw

Sporthal, Kwade Plas, Veerle

26 sep

Oldtimertreffen: LWGH

LWGH

Buurthuis, Veerle-Heide

29 sep

19.30 u.

Webinar Red de Restjes (n.a.v. dag tegen
voedselverspilling)

VLACO

Online

Tijdschriftenweggeef

De bib

De bib

OKTOBER
01 okt

18 u.- 20 u.

02 okt

Mosselfeest - KFC Excelsior Vorst

KFC Excelsior Vorst

School Vorst Meerlaar

03 okt

Mosselfeest - De Zeeduivel

De Zeeduivel

Dennenoord, Eindhout

Lezing Allah in Europa, Jan Leyers

De bib i.s.m. Davidsfonds
Laakdal en Avansa Kempen

De bib

Tijdelijke sluiting

De bib

De bib

04 okt

20 u.

06 okt
10 okt

14 u.-16 u.

Paddenstoelen zoeken in de bossen van
Varendonk

Natuurpunt

parking Rode Kruislokaal Varendonksebaan 4,
Varendonk

11 okt

20 u.

Lezing Hoe China onze Toekomst bepaalt

De bib i.s.m. Davidsfonds
Laakdal en Avansa Kempen

De bib

14 okt

voormiddag

Seniorensportdag

Dienst senioren en sportdienst

Sporthal, Kwade Plas, Veerle

De bib

De bib

22 okt
23 okt

Dag en Nacht van de Jeugdbeweging
10 u.-12 u.

30 okt

Feestelijke heropening bib stuifzand
Vejel Goes retro

Sporthal, Kwade Plas, Veerle

NOVEMBER
06 nov
07 nov

van 17.30 u.
tot 9.30 u.

Sleep-in

De bib

De bib

20 nov

20 u.

Lezing-performance, Beschermvrouwe van
de verschoppelingen, Delphine Lecompte

De bib i.s.m. Davidsfonds
Laakdal en Literatuur Vlaanderen

De bib
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Hoe ver staan
de werken?
Capellebeemden
Momenteel worden de ruwbouwwerken van de woningen
voltooid en zijn ze gestart met het metsen van de gevelsteen.
De komende maanden starten de dakwerken en tegen het einde van het jaar zullen ook de technieken, vooral de hak- en
slijpwerken, opstarten.

Polyvalent
gebouw
Komende periode zal
vooral onder de grond
gewerkt worden in
Eindhout waar het nieuwe polyvalente gebouw
komt te staan. De kelder
en kruipkelder worden
gebouwd samen met de
verschillende funderingsbalken. Daarna start het
plaatsen van de prefab
bovenbouw. Tegen eind
dit jaar zal het gebouw
dus ook stilaan boven de
grond vorm krijgen.
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September = maand van de sportclub

Laakdalse clubs
in de kijker
September is het maand van de
sportclub. De ideale gelegenheid om
een aantal Laakdalse clubs
in de kijker te zetten. We spraken
met vier bevlogen leden van clubs
die een x-factor hebben, die net dat
tikkeltje extra buitengewoon zijn en
zich daardoor onderscheiden van
het grote traditionele sportaanbod
in Vlaanderen. Maak kennis met de
Eindertse Katapultclub, ’t Perdje –
een paardrijclub die lessen aanbiedt
voor mensen met een beperking,
de meisjesafdeling van voetbalclub
Netezonen en Dreamstart rolschaatsclub. Wie weet leiden deze interviews
tot inspiratie voor een nieuwe hobby!

Eindertse Katapultclub - je jeugd herbeleven
Walter Dhaenens, voorzitter van de club:
“Wij zijn een toffe bende, één voor één
oprecht geïnteresseerd in katapult schieten. Onze club is zes jaar geleden opgericht door mezelf als voorzitter en Roger
Cerstiaens. Elke dinsdag vanaf 18 u. komen we samen, doen we een babbeltje,
trainen we ook natuurlijk en spelen we
onderling een wedstrijdje.”
Organiseren jullie gratis initiaties of
dergelijke naar aanleiding van maand
van de sportclub in september?
“Meer nog! Bij ons is jong en oud elke
dinsdagavond welkom op de training

Netedochters - Voetbal is wél voor meisjes!

om eens ‘te proberen’.”
Wat maakt een zeldzame sport als
katapulten zo leuk?
“Net omdat het niet zo bekend is, is
het zo leuk om te doen. Katapult is met
geen andere sport te vergelijken. Je kan
jezelf uitleven en ontspannen tijdens
het katapulten. Het is een verslavende
sport; je raakt een bordje en dan wil je
de rest ook omverschieten. Ondanks
dat we met verschillende clubs tegen
elkaar spelen is er toch een soort van
onderlinge vriendschap. Dat maakt het
ook plezant!”

Bob Mink, initiatiefnemer van de
Netedochters: “Netedochters is een
onderdeel van FC Netezonen. Een
negental jaren geleden ontstond in
de club het idee om een damesploeg
op te richten. Intussen tellen we
80 meisjes en dames die uitsluitend
tegen andere meisjes en dames spelen,
goed voor 5 elftallen: U11, U13, U16,
en twee damesploegen. Ondertussen
zijn we ook van start gegaan met een
groepje U9 meisjes.”
Organiseren jullie gratis initiaties of
dergelijke naar aanleiding van maand
van de sportclub in september?
“Onze initiatietrainingen houden we in
de periode april/mei, op het einde van
het voetbalseizoen. Voor de maand van
de sportclub stellen wij onze werking
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Arlette Van Genechten, bestuurslid van de club: “De club draagt
de naam ’T Perdje met als motto ‘uniek verschillend toch gelijk’.
We richten ons op personen met een beperking die wekelijks
komen trainen voor dressuur. Naast de lessen in dressuur krijgen de ruiters en amazones ook les in de verzorging en het
opzadelen van de paarden. We organiseren zelf wedstrijden
en nemen jaarlijks ook deel aan een aantal G- wedstrijden van
de LRV (Landelijke Rijverenigingen vzw). Wij zijn allemaal
vrijwilligers en paardrijden staat centraal in ons leven.”
Organiseren jullie gratis initiaties of dergelijke naar aanleiding
van maand van de sportclub in september?
“Neen, wij houden ons aan een ledenstop die afhankelijk is
van het aantal paarden en toegekende rij-uren. Mensen die
interesse hebben, kunnen ons contacteren, maar helaas is er
wel een wachtlijst.”
Hoe past een sport als paardrijden zich aan aan personen met
een beperking?

Meer info: Fb pagina Eindertse katapult
Kantine VV Laakdal - Huiperstraat 16 - 2430 Laakdal

“Paarden zijn voor onze ruiters zeer belangrijk, zowel op
psychisch als fysisch vlak. Onze visie is ‘paardrijden is een
moment van genieten en ontspanning’. Sommigen bloeien pas
open als ze op een paard zitten. Ze stralen en zien er gelukkig
uit. Dus paardrijden is genieten.”
Meer info: www.perdje.be
‘Rijhal Dierckx’, Paddenhoek 5C in Geel-Zammel.

‘ten toon’: elk nieuw meisje mag gratis de hele maand komen
meetrainen! Dat komt neer op ongeveer 2 trainingen per week,
dus 8 trainingen in totaal. Momenteel verwelkomen we meisjes
vanaf de leeftijd van 6 jaar.”
Waarom zouden er meer meisjes moeten gaan voetballen?
“Voetbal is een sport die je individueel kan laten groeien, maar
ook het groepsgevoel is zeer belangrijk bij ons. We houden ervan
om een hechte groep te creëren, waarbij de spelers voor elkaar
door het vuur gaat. We geven dan ook graag deze normen en
waarden mee aan onze meisjes en dames. Onze ervaring leert dat
voetbal echt wél een sport is voor meisjes. Ze doen het niet alleen
graag omdat ze het van thuis uit mee kregen of door het op de
speelplaats te spelen. Ze leren ook enorm snel bij. Hierdoor blijven wij als trainers en trainsters zeer gemotiveerd, en dat straalt
zich dan weer af op onze voetbalsters: een win – win situatie!”
Meer info: Facebookpagina Netedochters of
netedochters@gmail.com
Rundershoek 34 - 2430 Laakdal
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’t Perdje
paardrijden als therapie

Dream Stars
Rolschaatsen laten je vliegen!
Alesha Lauwers, oprichtster en lesgeefster: “In 2008 begon ik met kunstschaatsen. Het nadeel was dat de meeste schaatsbanen in de zomer gesloten
waren. In 2014 startte ik met rolschaatsen. Ik vond dat veel leuker omdat
het altijd en overal kan, buiten en wanneer het regent binnen, op vakantie…
Overal neem ik mijn rolschaatsen mee naartoe. Ik voel me happy met mijn
rolschaatsen aan en het voelt net alsof ik vlieg. In 2017 kwam mijn droom
uit en gaf ik mijn eerste rolschaatsles aan kinderen vanaf 3 jaar. Nu deel ik
mijn passie voor rolschaatsen met anderen. Bij rolschaatsclub Dream Stars
leer je op een leuke en speelse manier rolschaatsen. De rolschaatslessen zijn
op zondag van 10 u. tot 11 u. en van 11 u. tot 12 u. in de sporthal van Veerle.”
Wat leren jullie de kinderen tijdens een les rolschaatsen ?
“We leren de basis van rolschaatsen, truckjes, dansjes maar we doen ook
spelletjes en tik tok’s op rolschaatsen.”
Organiseren jullie gratis initiaties of dergelijke naar aanleiding van maand
van de sportclub in september?
“Naar aanleiding van de maand van de sportclub zijn de 2 rolschaatslesuren
op 12 september 2021 gratis. Inschrijven is verplicht - aangezien er maximum
20 plaatsjes zijn per lesuur – en kan via een Messenger bericht naar Alesha
Lauwers of telefonisch op 0470 09 89 21.”
Meer info: Facebookpagina rolschaatsclub Dream Stars
Sporthal van Veerle, Kwade Plas 1, 2430 Veerle

Benieuwd naar welke clubs nog actief zijn in Laakdal? Je vindt ze hier: www.laakdal.be/verenigingen.

Maand van de sportclub

Multimove

De hele maand september zetten verschillende Laakdalse sportclubs hun deuren
open. Kom eens kijken, sport mee, snuif de sfeer op en beleef hoe leuk het is in onze
Laakdalse sportclubs! Dit is hét moment om kennis te maken met een nieuwe sport!
Kan je moeilijk kiezen tussen karate, badminton, voetbal, tennis of andere sporten?
Dan is de Maand van de Sportclub ideaal om verschillende sporten vrijblijvend uit te
proberen onder begeleiding van gekwalificeerde trainers. Iedereen en alle leeftijden
zijn welkom.

Wij zijn op zoek naar lesgevers
voor onze lessen multimove.

Op www.laakdal.be vind je een overzicht welke sportclubs deelnemen aan de maand
van de sportclub. Natuurlijk ben je ook welkom in alle andere sportclubs van Laakdal.
Een overzicht van alle erkende sportclubs vind je op www.laakdal.be/verenigingen.
#sportersbelevenmeer#Laakdal#maandvandesportclub#blijfbewegen#gezondegemeente
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Ken jij een sportclub die geïnteresseerd is om aan te sluiten
aan enkele lessen of ken je een
lesgever, stuur een mailtje naar
vrije.tijd@laakdal.be.
Onze lessen multimove starten in
oktober. Alle info vind je terug op
onze website vanaf september.

Laakdal leeft - september 2021

VACATURES

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

2 WEGENWERKERS
(voltijds – onbepaalde duur)
Wij werken aan een kwalitatief uitgebouwd en
goed onderhouden openbaar domein.
Wil ook jij graag jouw steentje hieraan bijdragen
samen met ons professioneel wegenbouwteam?

BELEIDSMANAGER
INTERNE ZAKEN
(voltijds – onbepaalde duur)
Kom jij als lid van het managementteam mee
bouwen aan een ambitieuze organisatie? Een
organisatie waar het fijn is om te werken en
waar we er naar streven om iedereen binnen
zijn/haar rol en functie de nodige autonomie,
verantwoordelijkheid en middelen te geven om
goed werk en een kwalitatieve dienstverlening
af te leveren.

Interesse?
Volg ons dan op facebook of check
onze website www.laakdal.be/vacatures.
De sollicitatietermijn voor wegenwerker loopt af
op maandag 6 september 2021.
De sollicitatietermijn voor Beleidsmanager interne zaken
lag nog niet vast bij het in druk gaan van dit magazine.
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Laakdal in cijfers
De jaarrekening 2020
22 juni stelden de OCMW- en gemeenteraad de jaarrekening 2020 vast.
Voor de eerste keer zitten de cijfers van beide besturen, gemeente en OCMW, vervat in 1 document.

GEWONE WERKING
De uitgaven voor de gewone werking in 2020 bedroegen
24,8 miljoen euro. 53% hiervan zijn personeelskosten.
Anderzijds noteerden we 20,2 miljoen euro aan ontvangsten. Iets
meer dan de helft zijn fiscale ontvangsten, 36% zijn subsidies.

Per inwoner realiseerde de gemeente Laakdal een fiscale ontvangst van 718 euro. 43% van de belastingontvangsten komt
uit de aanvullende personenbelasting, 39% uit de opcentiemen
onroerende voorheffing en 16% uit eigen gemeentebelastingen
(voornamelijk belasting op motoren).

UITGAVEN WERKING 2020 GEMEENTE + OCMW

ONTVANGSTEN WERKING 2020 GEMEENTE + OCMW

2%

1%

4%

14%

8%
0%
2%

29%

51%

53%

36%

Toegestane werkingssubsidies

Financiële ontvangsten

Financiële uitgaven

Ontvangsten uit de werking

Goederen en diensten

Recuperatie individuele hulpverlening

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

Werkingssubsidies

Individuele hulpverlening door het OCMW

Fiscale ontvangsten
Andere operationele ontvangsten
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We deden voor 2 miljoen euro investeringsuitgaven voor onder
andere :
* aanleg fietspad Averboodse Baan
* start bouw polyvalente zaal Capellebeemden Vorst-Meerlaar
* onderhoud diverse gemeentewegen
* investeringstoelage aan politiezone
Aan ontvangstenkant noteerden we bijna 1,1 miljoen euro,
afkomstig van onder meer :
* kapitaalsvermindering openbare verlichting
* subsidie fietspad Averboodse Baan
* subsidie speelplaats gemeenteschool Eindhout

SCHULDENLAST

BEDRAG
PER INWONER
IN EURO

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ook in 2020 werd geen nieuwe lening aangegaan. De leninglast
in Laakdal evolueerde de laatste jaren als volgt :

Jaarlijkse leninglast
(kapitaalsaflossing + %)

95

89

84

101

104

98

Financiële schuld
(nog te betalen
kapitaalsaflossingen
komende jaren)

634

564 1.039 951

861

778

Ter vergelijking : in Vlaanderen evolueerde de jaarlijkse
leninglast van 143 euro naar 117 euro per inwoner, en de
financiële schuld van 1.377 euro naar 1.197 euro per inwoner.

Individueel
financieel profiel
Belfius maakte een studie waarin de cijfers van Laakdal
van 2015 tot en met 2019 worden vergeleken met de cijfers
van gelijkaardige gemeenten, met die van de provincie en
die van Vlaanderen. Tijdens de gemeenteraad van juni 2021
werd deze studie toegelicht.
Enkele markante vaststellingen:
• De vergrijzing stijgt in Laakdal sterker, wat zal leiden
tot een daling van de ontvangsten uit de aanvullende
personenbelasting met 14,6% tegen 2030
• Het gemiddeld inkomen is beduidend lager en stijgt
ook langzamer.
• Het kadastraal inkomen is significant lager.
• De werkloosheidscijfers zijn lager.
• Het aantal sociale woningen per inwoner is hoger.
• Het aantal personeelsleden van het lokaal bestuur per
inwoner ligt lager.
• Onze personeelsuitgaven, financiële uitgaven en energie-uitgaven zijn lager.
• We geven minder werkingssubsidies per inwoner (o.a.
politie, brandweer).
• We realiseren lage fiscale ontvangsten ten opzichte van
Vlaanderen.
• We ontvangen minder werkingssubsidies dan gemiddeld in Vlaanderen.
• De schuldgraad in Laakdal is laag en we betalen onze
schuld sneller af.

Nieuwe
gemeentemonitor
De nieuwe gemeentemonitor is beschikbaar. In deze scan
wordt de gemeente gevat in 178 cijfers.

MEER WETEN ?

De besproken documenten kan je terugvinden op
www.laakdal.be/jaarrekeningen,
www.laakdal.be/omgevingsanalyse en
www.gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be/

Het rapport geeft antwoorden op vragen zoals: Hoe is het
gesteld met beleidsthema’s zoals wonen, veiligheid en mobiliteit? Welke financiële middelen zetten lokale besturen
in voor hun werking? Hoe tevreden zijn de inwoners over
de voorzieningen in hun gemeente of stad?
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INVESTERINGEN

WELKOM IN LAAKDAL

30/06/2021 (Vorst-Meerlaar)
Ella Van Roy
Stijn Van Roy & Stefanie Conjaerts
30/06/2021 (Veerle)
Camilla Verboven
Mike Verboven & Fien Vandoninck
28/06/2021 (Vorst-Meerlaar)
Liva Sterckx
Sander Sterckx & Jana Pauwels
22/06/2021 (Eindhout)
Rhaya Achadoud Watteeuw
Kalid Achadoud & Claudia Watteeuw

18/05/2021 (Vorst-Centrum)
Tidde Hoes
Nick Hoes & Griet Heylen

23/07/1971 (Eindhout)
Florent ‘Flor’ Vanderreydt &
Josephina ‘Fiena’ Dijckmans

12/05/2021 (Vorst-Meerlaar)
Erdem Can
Uygar Can & Gokce Sevil

23/07/1971 (Vorst-Centrum)
Pietro Di Virgilio &
Lilianda Cuypers

12/05/2021 (Eindhout)
Lucas Cenens
Jens Cenens & Vinnie Blondeel

23/07/1971 (Vorst-Centrum)
Rene Wuyts &
Christiana ‘Chris’ Vervoort

09/05/2021 (Eindhout)
Chärly Lemmens
Eddy Lemmens & Laura Dhaenens

22/07/1971 (Vorst-Centrum)
Frans ‘Sooi’ Cenens &
Vera Laenen
19/07/1971 (Eindhout)
François Verheyen &
Louisa Keersmaekers

HUWELIJKEN

17/07/1971 (Eindhout)
Alfons ‘Fons’ Baelus &
Adrienne Van Kerckhoven

16/06/2021 (Eindhout)
Rozanne Tops
Peter Tops & Jasmien Ver Heyen

29/07/2021 (Veerle)
Stef Nuyts & Nina Palmeroni

16/07/1971 (Vorst-Meerlaar)
Jozef ‘Jos’ Ghoos &
Josepha ‘Josee’ Peeters

14/06/2021 (Veerle)
Anna Rosa Meert
Joey Meert & Katrien Laveren

23/07/2021 (Vorst-Meerlaar)
Stefaan Vandervorst &
Ines Peeters

16/07/1971 (Eindhout)
Jozef ‘Jos’ Snijers &
Lucienne Belmans

10/06/2021 (Veerle)
Martijn Maes
Ruben Maes & Noémie Korthout

17/07/2021 (Eindhout)
Luc Vandenweyer &
Twiggy Van Eynde

10/07/1971 (Eindhout)
Florent ‘Flor’ Mangelschots &
Christiana ‘Christiane’ Sels

10/06/2021 (Veerle)
Polle Vanaelten
Roel Vanaelten & Kaat Nijs

17/07/2021 (Eindhout)
Dieter Vandervoort & Iliana
Abdrazakova

08/07/1971 (Vorst-Centrum)
François Bertels & Rita Daems

08/06/2021 (Vorst-Meerlaar)
Josefien Deferme
Liesbeth Deferme

17/07/2021 (Veerle)
Herman Verboven & Gisella Tozzi

03/07/1971 (Veerle)
Jozef ‘Jos’ Ermgodts &
Gemma Dens

09/07/2021 (Vorst-Centrum)
Kristof Geyskens & Michelle
Mondelaers

02/07/1971 (Vorst-Centrum)
William Van Goethem &
Liliane Cenens

21/06/2021 (Vorst-Centrum)
Bryan Van Goubergen &
Saartje Vissers

02/07/1971 (Veerle)
Marcel De Keuster &
José Van den Houdt

19/06/2021 (Veerle)
Nico Laureys & Isabelle Missotten

02/07/1971 (Vorst-Centrum)
Franciscus ‘Swa’ Colebunders &
Christiana ‘Chirstiane’ Daems

08/06/2021 (Eindhout)
Gust Verheyen
Tinne Verheyen
05/06/2021 (Vorst-Meerlaar)
Noor Lamkharrat
Ayoub Lamkharrat & Lisa Bollengier
03/06/2021 (Vorst-Centrum)
Thieu Ceusters
Brecht Ceusters & Hanna Wollants
31/05/2021 (Veerle)
Luca Smets
David Smets & Athitiya Aksorn

19/06/2021 (Eindhout)
Gregory Van vlasselaer &
Kamila Cekiç
12/06/2021 (Vorst-Meerlaar)
Wesley Frans & Kimberly Goris

26/06/1971 (Veerle)
Georges ‘Jos’ Mariën &
Rosa ‘Leona’ Goris

24/06/1961 (Veerle)
Ferdinand ‘Nand’ Heylen &
Maria ‘Marie’ Mertens

BRILJANTEN JUBILEUM

28/07/1956 (Veerle)
Carolus ‘Charel’ Verboven &
Irma ‘Em’ Pauwels
09/06/1956 (Vorst-Centrum)
Emile ‘Mil’ Bos &
Josepha ‘José’ Ven

100-JARIGE

09/07/1921 (Veerle)
Janssens Anna

OVERLIJDENS

°25/01/1931 +03/08/2021
(Vorst-Meerlaar)
Bertha ‘Rosa’ Beyens
°23/11/2000 +30/07/2021
(Herentals)
Jessica Van den Bergh
°30/04/1971 +25/07/2021(Veerle)
Ils Van der Vliet
°20/04/1941 +23/07/2021 (Veerle)
Magda Lievens
°25/03/1938 +22/07/2021 (Veerle)
Maria Wynants

05/06/2021 (Veerle)
Davy Lenaerts & Leen De Jong

18/06/1971 (Vorst-Meerlaar)
Joannes ‘Jan’ Van Waelderen &
Magdalena ‘Magda’ Geyskens

25/05/2000 (Vorst-centrum)
Eloise Wuyts
Glenn Wuyts &
Laura-Lynn Sui Hoen Thoeng

03/06/2021 (Vorst-Centrum)
Kaye Somers & Evy Paenhuysen

11/06/1971 (Vorst-Centrum)
Edgard Gils & Josepha Wollants

29/05/2021 (Veerle)
Bjorn Willems & Ann Veraert

°20/06/1923 +18/07/2021
(Vorst-Meerlaar)
Ludovicus ‘Louis’ Boeckmans

25/05/2000 (Vorst-Centrum)
Bruce T’Syen
Kevin T’Syen & Anke Van Bellingen

29/05/2021 (Veerle)
Luc Maes & Winnie
Croonenborghs

°31/12/1943 +18/07/2021
(Vorst-Meerlaar)
Willy Engelen

26/05/2021 (Eindhout)
Gaston Sannen
Levi Sannen & Leen Verbraken

°12/05/1938 +22/07/2021 (Veerle)
Augustijn Biscop
°12/10/1944 +19/07/2021(Veerle)
Roger Wellens

25/05/2021 (Vorst-Meerlaar)
Mil Mensch
Gregory Mensch & Joyce Roes

°24/02/1936 +12/07/2021
(Nederland)
Marie ‘Lou’ Agerbeek

25/05/2021 (Vorst-Meerlaar)
Axl Deramaix
Olivier Deramaix & Silke Sterckx

°31/01/1931 +12/07/2021 (Veerle)
Maurice Hermans

19/05/2021 (Vorst-Meerlaar)
Matteo Ibrahimovic
Damir Ibrahimovic & Mirela Cibric
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BRAVO VOOR ONZE JUBILARISSEN
GOUDEN JUBILEUM

DIAMANTEN JUBILEUM

30/07/1971 (Vorst-Centrum)
Roger Rutten & Maria Beylemans

29/07/1961 (Veerle)
Willy Geukens & Lea Volders

°23/01/1929 +10/07/2021(Veerle)
Frans Heselmans
°14/05/1934 +08/07/2021(Veerle)
Melania ‘Melanie’ Peetermans

°22/02/1934 +05/07/2021 (Veerle)
José Hendrickx

°24/08/1953 +30/06/2021
(Eindhout)
Gilberte Leysen
°08/11/1925 +30/06/2021
(Eindhout)
Maria ‘Bertha’ Wynants
°08/05/1932 +28/06/2021
(Vorst-Meerlaar)
Alfons ‘Fons’ Vleugels
°25/01/1938 +27/06/2021 (Veerle)
Paula Rens
°10/07/1961 +25/06/2021 (Veerle)
Guy Lemmens
°26/06/1932 +23/06/2021
(Vorst-Centrum)
Stephanie ‘Stefanie’ Fonteyn
°05/08/1936 +22/06/2021(Veerle)
Herman Den Hond
°25/05/1933 +20/06/2021(Veerle)
Angela Robrechts
°06/04/1959 +13/06/2021
(Vorst-Meerlaar)
Robert Vandervoort
°30/03/1929 +13/06/2021 (Veerle)
Anna Peeters
°04/05/1947 +07/06/2021
(Eindhout)
Monica ‘Monique’ Lauwen
°05/06/1941 +06/06/2021(Veerle)
Virgenia ‘Nie’ Gybels
°06/04/1937 +01/06/2021 (Veerle)
Achille ‘Achiel’ Loffens
°27/05/1962 +30/05/2021 (Veerle)
Wim Van Ouytsel
°28/11/1948 +30/05/2021
(Eindhout)
Augusta Vervoort
°13/11/1922 +28/05/2021 (Veerle)
Lodewijk Beyers
°07/11/1932 +27/05/2021 (Veerle)
Maria Vleugels
°30/06/1927 +26/05/2021(Veerle)
Anna ‘Fin’ De Vriendt
°29/07/1944 +26/05/2021 (Veerle)
Gerarda ‘Gerda’ Simons
°24/11/1948 +23/05/2021
(Vorst-Centrum)
Astrid Verkammen
°04/09/1935 +20/05/2021 (Veerle)
Elsa Goos

Vaccinatiegraad hoger dan 90%
overtreft alle verwachtingen
Op 31 augustus opende vaccinatiecentrum de Waai voor de laatste keer de deuren. Sinds de
eerste prikdag op 19 februari kwamen hier 54875 inwoners uit Geel, Laakdal en Meerhout
langs voor hun coronavaccin. Een groot succes. Ondertussen is 92,5 procent van alle volwassen
Laakdallenaars gevaccineerd. Programmamanager Eddy Laeremans blikt terug. Sinds het begin
van de vaccinatiecampagne is Eddy verantwoordelijk voor de gang van zaken in vaccinatiecentra
de Waai in Geel en de Zoerla in Westerlo.

Snel naar meer vrijheid

“Bij de start vreesden we dat veel mensen zich niet zouden laten vaccineren, maar uiteindelijk
bleek de vaccinatiebereidheid zeer groot. Een vaccinatiegraad van 92,5 procent van de inwoners
van Laakdal ouder dan 18 jaar – en 83 procent van het totale aantal inwoners overtreft echt alle
verwachtingen. Mensen wilden zo snel mogelijk hun vrijheid terug. We hebben ons van in het
begin aan de volgorde en strategie van de Vlaamse overheid gehouden en zijn hier niet van
afgeweken. Al durfde die strategie wel eens wijzigen in de loop van de campagne. Zo kwamen
er leeftijdsbeperkingen voor bepaalde vaccins en werd de duurtijd tussen de eerste en tweede
prik aangepast. Onze medewerkers van de helpdesk hebben hun handen vol gehad om alle
vragen te beantwoorden, maar dat deden ze met veel plezier.”

Vrijwilligers zijn motor

“Onze vele medewerkers en vrijwilligers hebben er voor gezorgd dat deze vaccinatiecampagne
zo’n succes is. Net geen 900 medewerkers en vrijwilligers hebben onze vaccinatiecentra draaiende gehouden. Ik heb altijd geloofd in de kracht van het vrijwilligerswerk maar de inzet die
ik hier zag overtreft alles. Op dagen dat we op volle capaciteit werkten, waren er gemiddeld
zo’n 150 medewerkers per centrum aan het werk. Er waren vrijwilligers die vijf dagen per week
op de planning stonden, en die je op hun vrije dag nog kon opbellen bij het uitvallen van een
collega. Ik ben blij dat ook de bevolking die inzet enorm waardeerde. Onze vrijwilligers kregen
regelmatig een bedankkaartje of een vriendelijke mailtje en af en toe zelfs een doosje pralines.
De sfeer in de vaccinatiecentra was echt top! Medewerkers en vrijwilligers zijn een hechte groep
geworden. Die samenhorigheid en kameraadschap gaan we enorm missen!”

Wat brengt de toekomst?

“Het is jammer dat op het op dit moment (n.v.d.r. half augustus) nog onduidelijk is wat de
toekomst brengt: komt er een boostercampagne met een derde prik? Hoe zal dit georganiseerd
worden? Wat met kinderen die na het sluiten van het vaccinatiecentrum 12 worden, waar en
wanneer krijgen zij hun vaccin? Allemaal vragen waarop we nog niet kunnen antwoorden.
Sowieso hopen we allemaal dat de pandemie snel voorbij is. Al moeten we ook leren uit deze
campagne: welke doelgroepen hebben zich minder laten vaccineren, en waarom? Hoe kan je
hierop ingrijpen. Want dat er ooit nog een vergelijkbaar iets komt, is voor mij wel zeker.”
Er worden nog enkele open vaccinatiemomenten georganiseerd, zonder voorafgaande
inschrijving. Data & info: www.laakdal.be/oproep-12-tot-16-jarigen
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°01/01/1932 +03/07/2021
(Eindhout)
Maria ‘Julia’ Mariën

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
Vrijdagnamiddag		24/12/2021
Zaterdag 		 25/12/2021
Vrijdagnamiddag		31/12/2021

Politie aangiftes aan het loket op afspraak

Markt 19, 2430 Laakdal-tel. 014 57 01 12, fax 014 57 01 11,
wijkteamlaakdal@pzglm.be, www.pzglm.be
maandag
09 u.-12 u.
dinsdag
14 u.-16 u.
woensdag
09 u.-12 u. en 14 u.-16 u.
donderdag
14 u.-16 u.
vrijdag
09 u.-12 u.

Intercommunaal containerpark Meerhout

Kiezel 300, 2450 Meerhout (Zittaart)-tel. 014 86 73 59
Sluitingsdagen:
Maandag 		 01/11/2021
Donderdag 		 11/11/2021
Vrijdagnamiddag 		 24/12/2021
Zaterdag 		 25/12/2021
Vrijdagnamiddag 		 31/12/2021

Raad voor Maatschappelijk Welzijn &
gemeenteraad 2021:

Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 19.30 u.,
gemeenteraad 20 u.
28 september, 26 oktober, 23 november, 21 december
Houd onze website of de infoborden in het oog om
geïnformeerd te blijven of de raden virtueel of in de
raadzaal zullen plaatsvinden.

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

Corona-updates
Voor alle laatste updates over de geldende coronarichtlijnen, kijk op www.info-coronavirus.be of bel naar de
corona infolijn: 0800 14 689.
Wens je meldingen van coronamaatregelen te ontvangen via BE-Alert: www.be-alert.be/nl.
Wat de impact op onze gemeente betreft:
www.laakdal.be, volg onze Facebookpagina gemeente
Laakdal, corona@laakdal.be of 013 67 01 10.
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Schepen Raf Moons
CD&V
Lakstraat 11a, 2431 Laakdal
Tel. 0474 43 84 84
Raf.Moons@laakdal.be
zitdag: na telefonische afspraak
Bevoegd voor: Welzijn, Gezin, Personeel &
kwaliteitsbeleid, Sociale tewerkstelling

Het laatste woord

Beste Laakdallenaars,

Beste Laakdallenaars,

Op 1 september start het nieuwe schooljaar. Het scheppen van
maximale kansen is een gedeelde verantwoordelijkheid van de
private en publieke sector, van een goede thuisomgeving en een
stimulerende ruimere omgeving.

Niet alleen onderwijs maar ook andere welzijnsactoren spelen
een rol in het gezond en positief grootbrengen van kinderen.
Vanuit dit oogpunt licht ik graag volgende initiatieven toe:

Bestaat er iets mooiers dan jongeren vormen tot wendbare en
weerbare volwassenen? Jongeren wapenen voor een wereld die
we nog niet kennen. Kansen geven, kansen nemen, kansen krijgen en kansen grijpen. Indien we deze rol gezamenlijk kunnen
spelen, kunnen we een sterker verhaal schrijven.

• Samenwerking onderwijs & lokaal bestuur
Als gemeente willen we het beste naar boven halen in elk kind
zodat ze hun talenten kunnen ontdekken en verder ontplooien. We kiezen daarom voor een sterk onderwijsverhaal en
investeren in degelijke infrastructuur, didactisch materiaal,
e.d. Niet alleen de gemeentelijke scholen kunnen rekenen op
onze steun, alle Laakdalse scholen ontvangen jaarlijks een
toelage.
• Samenwerking onderwijs & Huis van het Kind
Naast het onderwijs speelt ook het Huis van het Kind een
belangrijke rol in de opvoeding van onze kinderen. Het Huis
van het Kind is een samenwerkingsverband waar Laakdal,
Geel en Meerhout de krachten bundelen. Deze dienst biedt
een ruime waaier aan ondersteuning, workshops en activiteiten die met opvoeden en opgroeien van kinderen te maken
hebben.
• Samenwerking onderwijs & lokale politie
Onze politiezone legt de laatste hand aan een scholenprotocol.
Dit protocol bundelt een aantal afspraken tussen de schoolbesturen en de lokale politie om de veiligheid en bescherming
van de leerlingen en personeelsleden van de scholen te bevorderen. Zo is het voor leerlingen, ouders en leerkrachten duidelijk welke politionele hulp ze kunnen inroepen bij ongepaste situaties op school waardoor ze sneller kunnen ingrijpen
om problematische situaties aan te pakken.
• Samenwerking onderwijs & alle inwoners
Vanaf 1 september verplaatsen honderden kinderen zich iedere ochtend weer naar school. Verkeersveiligheid is een zaak
van ons allen. Besteden jullie mee extra aandacht aan onze
kinderen in het verkeer? Zij verdienen een veilige plek in het
verkeer en aan de scholen.
Ook het welzijn van onze kinderen is cruciaal om zich te kunnen
ontwikkelen. Vanuit dit oogpunt geef ik graag het woord aan
Raf Moons, schepen van welzijn.
Tine Gielis,
Je burgemeester

• Huiswerkbegeleiding
Gedurende een gans schooljaar helpen we kinderen die het
moeilijk hebben om huiswerk te maken met huiswerkbegeleiding: we bekijken samen de agenda en leren spelenderwijs
plannen en samen huiswerk te maken.
• Peuterspeelpunt
Het Peuterspeelpunt is een ontmoetingsplaats waar (groot-)
ouders met jonge kinderen tot drie jaar samen kunnen
komen om te spelen en een sociaal netwerk op te bouwen.
Het mooie aan al deze initiatieven is, dat kansrijke en kansarme gezinnen er elkaar ontmoeten, elkaar vinden en er van
elkaar leren.
• Sociaal tarief ’t Kakelnest
De buitenschoolse kinderopvang ’t Kakelnest biedt voor - en
naschoolse opvang aan alle kinderen in Laakdal zolang ze in
de basisschool zitten. Je kan hiervoor een sociaal tarief aanvragen bij je maatschappelijk werker of bij de buitenschoolse
kinderopvang. Ook voor de dienst voor onthaalouders ’t
Nestkastje kan je een individueel verminderd tarief krijgen.
• Financiële ondersteuning
Kansarme gezinnen met kinderen kunnen een studietoelage of vrijetijdstoelage (voor lidgeld bij een vereniging of
deelname aan activiteiten) ontvangen. Er zijn wel een aantal
voorwaarden waaraan men moet voldoen. Neem contact
op met de maatschappelijk werker van het OCMW om de
concrete mogelijkheden te bekijken.
• Luierboxen
Luiers zijn duur, voor sommige gezinnen is de aankoop zelfs
onbetaalbaar. Via de luierboxen zamelen we overschotten in
om deze vervolgens te verdelen onder kwetsbare gezinnen.
Heb je (zwem)luiers te veel? Schenk deze aan de luierbox! Je
vindt de inzamelpunten op verschillende locaties doorheen
onze gemeente (o.a. het gemeentehuis, de sporthal en het
Mamadepot in ’t Fortun).
Zit je nog met vragen als ouder? Je kan steeds terecht bij de
dienst welzijn. Maak een afspraak via het nummer: 013670110.
Ik wens iedereen een fijne start van het nieuwe school – en
werkjaar.
Raf Moons,
Schepen van Welzijn, Gezin, Personeel & kwaliteitsbeleid,
Sociale tewerkstelling

Unieke lezing-performance

20/11 - 19.00 u.

AL
L

➞ Online inschrijven
➞ vanaf woe 1/9 - 09.00 u.

Niemand vult het podium zoals Delphine. Ze leest voor, ze declameert,
haar teksten en way of performing zijn niet te beschrijven. Er wordt
gebulderd door het publiek.
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Deze lezing is een organisatie van de bib van
Laakdal i.s.m. Avansa Kempen en Davidsfonds Laakdal.

CH
O

Doorheen heel Europa luisterde Leyers naar traditionele
gelovigen en nieuwe bekeerlingen, naar de stem van de
kenner en de stem van de straat. Met de oren van een
seculiere westerling die op zijn zeventiende rotsvast
geloofde dat de toekomst van Europa er een zou zijn
zonder religie en vandaag verbaasd aanziet hoe het opperwezen resoluut terrein herovert.
Allah in Europa was als docureeks te zien op Canvas
en kwam als boek uit. Nu brengt de meesterverteller
het nog altijd actuele, adembenemende verhaal
van zijn reis ook live bij ons in de bib.

D E VE R
S

RMVRO
UW

Wat is het gezicht van de islam in Europa? Groeit er zoiets als een Europese versie? En valt het alom heersende
wantrouwen jegens de islam te overwinnen?
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L

Lecompte was de revelatie in het
meest recente seizoen van ‘De
slimste mens’. Vanavond
E
brengt ze jou in een roes
in je favoriete bib.
Deze poëzieavond is
voor iedereen vanaf
16 jaar.
Organisatie van de
bib van Laakdal i.s.m.
Davidsfonds Laakdal &
Literatuur Vlaanderen.

© Johan Jacobs

S
ER

➞ Online inschrijven
➞ vanaf woe 1/9 - 09.00 u.

JA
N
LE
Y

© Jef Boes

‘De dieren in mij’ was haar poëziedebuut in 2009. Sindsdien werkt ze
verder aan een indrukwekkend oeuvre waarin o.a. de kruisboogschutter, de bokser, een ex-trucker een prominente rol spelen.

LECOMPT
E

Een unieke
lezing over een
onontkoombaar
onderwerp

(16+)
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04/10 - 20.00 u.

H

IN

Info
Prijs? Gratis.
Waar? Bovenverdieping
van de bib van Laakdal,
Markt 19.

11/10 - 20.00 u.

Een razend actuele lezing

Let op: het aantal beschikbare plaatsen
is beperkt. Vooraf online inschrijven
vanaf woe 1/9 is verplicht via
www.laakdal.be/inschrijving-lezingen

➞ Online inschrijven
➞ vanaf woe 1/9 - 09.00 u.
China is al jaren niet meer weg te denken uit het wereldnieuws. Op
alle continenten is het land economisch aanwezig via investeringen
in infrastructuurwerken of de inplanting van Chinese vestigingen.
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Deze lezing is een organisatie van de
bib van Laakdal i.s.m. Avansa Kempen
& Davidsfonds Laakdal.
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STEFAN

Moeten we bang zijn, of de nieuwe
realiteit aanvaarden?

Afhankelijk van de coronamaatregelen, kunnen
er te gepasten tijde nog extra plaatsen bij elke
lezing bij komen.

T
AL
A

China is al lang niet meer alleen de fabriek van de
wereld. Merken als Huawei zijn intussen ook
bij ons gemeengoed. Het land drukt zijn
EKOMST
O
T
stempel op de wereldeconomie en met
E
die invloed wil het ook op cultureel
& politiek vlak zijn stempel kunnen
drukken. Van democratisering is
intussen geen sprake: de almacht
van de communistische partij is
onder Xi Jinping alleen maar sterker geworden.

We houden je hierover op de hoogte via de
Facebookpagina van de bib & onze nieuwsbrief.
Info? bibliotheek@laakdal.be of 013 67 01 20.
Tip: ontvang je onze nieuwsbrief nog niet? Stuur
ons je mailadres en wij regelen alles!
Laakdalse vereniging? Eens samen met de bib
een lezing organiseren?
Wij werken graag met je samen. Neem contact
op met Dirk Camps op het algemeen nummer.

