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Workshopreeks - in groep
weerbaarder en sterker worden

GEZOND OP LEEFTIJD
DONKER? LAAT JE ZIEN!
Ga je tijdens de wintermaanden wandelen of joggen dan zorg je best dat
je opvalt in het donker. Dit doe je o.a.
door aangepaste, reflecterende kledij
te dragen want op die manier ben je
al zichtbaar op 150 meter afstand. Ook
voor fietsers is het belangrijk om goed
werkende fietslichten en reflectoren te
hebben en een fluohesje te dragen.
Tot februari voert de politie nog extra
controles uit op de verplichte fietsverlichting en reflectoren. De boetes hierop
kunnen hoog oplopen. Dezelfde regeling geldt ook voor wanneer je je met
voortbewegingstoestellen zoals een
step, een skateboard of een hoverboard
sneller dan stapvoets verplaatst.
Uiteraard is het ook voor auto’s niet
onbelangrijk om goed zichtbaar te zijn
in het verkeer. Een grondige poetsbeurt
kan hieraan bijdragen want door o.a.
propere ramen en schone koplampen
heb je enerzijds zelf een beter zicht op
de weg en anderzijds ben je zichtbaarder voor andere weggebruikers.

We worden steeds ouder en willen
het liefst zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Jammer
genoeg gaat ouderdom gepaard met gebreken: de trap
nemen gaat moeilijker, de
spieren worden strammer en
soms voel je je eenzaam. Om
hier mee om te gaan ontwikkelde Marieke Schroven de
workshopreeks ‘Gezond op
leeftijd’.

NIEUW: MANTELZORGPREMIE
Vanaf 1 januari 2020 kunnen inwoners
van Laakdal onder bepaalde voorwaarden een mantelzorgpremie aanvragen.
Een mantelzorgpremie is een financiële
waardering aan mantelzorgers en dit
via zorgbehoevenden uit hun onmiddellijke omgeving waarvoor ze zich
langdurig en onbetaald inzetten. Zo leveren zij immers een grote bijdrage aan
een warme en solidaire samenleving.
Meer info, reglement of aanvraagformulier? Raadpleeg onze website
(rubriek “Nieuws”) of contacteer de
sociale dienst, 013 67 01 10 of
socialedienst@laakdal.be
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Voor wie zijn de workshops bedoeld?
Marieke: “De reeks is vooral bedoeld
voor mensen vanaf 75 jaar. Zij hebben
er het meeste baat bij om sterker en vitaler te worden zodat ze nog vele jaren
in hun eigen vertrouwde omgeving
kunnen blijven wonen. Het is vooral
preventief bedoeld. We hebben de reeks
al uitgetest en de mensen waren heel
tevreden. Ze voelen zich beter en hun
dagelijks functioneren is verbeterd.”
Wat houdt de workshopreeks juist in?
Marieke: “Er is een individueel en een
groepsgedeelte. Voor het individuele gedeelte komen mensen bij mij en
overlopen we een vragenlijst. Hierdoor
brengen we eventuele problemen in
kaart. Mensen kunnen zelf kiezen of
ze hierbij ondersteuning wensen, maar
men mag evengoed nog even de kat uit
de boom kijken.”

LAAT JE GFT NIET BEVRIEZEN
Hier enkele tips om te vermijden dat
gft-afval vastvriest aan je container:
• Plaats je container, indien mogelijk,
op een beschutte plaats.
• Leg een krant onderin de gftcontainer of wikkel vochtige gft in
een krant.
• Druk het gft niet te hard aan.
• Zet je container pas op de ochtend
van de ophaling aan de straatkant.

Marieke Schroven is een verpleegkundige en diabeteseducator
bij de huisartsengroep Meerlaar
in Vorst-Meerlaar.

En het groepsluik?
Marieke: “Er worden 10 workshops in
groep gegeven. Een multidisciplinair
team begeleidt deze: een kinesist, diëtist, coach, podoloog, ergotherapeut
en een notarieel jurist. Elke workshop
belicht een ander thema zoals ‘snel lekker en gezond eten maken’, ‘omgaan
met eenzaamheid’, ‘voetverzorging en
goed schoeisel’, ‘de zorgvolmacht’“…
Kunnen de mensen kiezen welke
workshop ze willen volgen?
Marieke: “Nee, het is de bedoeling dat
men de hele reeks volgt. Het creëert
een groepsgeest waardoor er nieuwe
vriendschappen kunnen ontstaan.
Doordat we telkens een ander thema
belichten, blijft het ook interessant.”
Praktisch:
Waar? LDC De Vriendschap, Diestse
Baan 62 (in het vroegere kloostergebouw, vlak naast het kasteel in Veerle)
Wanneer? Iedere donderdag vanaf
30 januari 2020 t.e.m. 2 april 2020 van
14 u. tot 15.30 u.
Prijs? 2 euro per workshop, inclusief
drankje en hapje.
Info en inschrijvingen: huisartsengroep
Meerlaar, 013 66 66 55 of kabinet.meerlaar@skynet.be.

DE DIENST VOOGDIJ IS
OP ZOEK NAAR… JOU!
Met de aankomst van heel wat vluchtelingen in ons land, stijgt ook de vraag naar
voogden voor de niet-begeleide, minderjarige jongeren. Als voogd sta je hen bij in
alle administratieve en juridische aspecten in hun leven in België. De bedoeling
van het voogdij opnemen betekent niet
dat de jongere bij je thuis verblijft, maar
wel dat je hun van nabij zal begeleiden.
De dienst Voogdij is op zoek naar gemotiveerde personen die bereid zijn om jongeren die in onzekere omstandigheden in
België verblijven te begeleiden.
Meer info: https://justitie.belgium.be/
nl/nieuws/andere_berichten_151

K
BETER VOOR HET MILIEU

Als je een woning gaat (ver)huren, sta
je natuurlijk stil bij de prijs. Het bepalen
van een correcte huurprijs is zeker niet
eenvoudig. Een betrouwbare en weinig
tijdrovende optie is gebruikmaken van
de Huurschatter. Aan de hand van een
aantal belangrijke kenmerken van de
woning, zoals de gemeente, het aantal
slaapkamers, een recente badkamer of
keuken, een tuin of terras … maakt de
applicatie een inschatting van een correcte huurprijs.
De vermelde huurprijs is enkel een schatting en dus informatief, maar geeft zowel
aan de huurder als aan de verhuurder
een goed idee van de correcte huurprijs.
Ook als je als huurder je oog hebt laten
vallen op een huurwoning is de applicatie dus interessant. Op die manier weet je
of de gevraagde huurprijs in verhouding
staat tot wat wordt aangeboden.

Vanaf 2020 zal het op alle evenementen
– van schoolfeesten tot grote festivals –
verboden zijn om drank te serveren in
wegwerpbekertjes, blikjes of petflesjes.
Alles moet geserveerd worden in herbruikbare bekers. Kiest een organisator
er toch voor om wegwerpbekers aan
te bieden, dan moet hij aantonen dat
hij deze voor 90 % (en vanaf 2022 voor
95 %) opnieuw kan inzamelen.

De Huurschatter werd uitgewerkt
door de Vlaamse overheid en is
gratis: www.huurschatter.be.

Meer info of vragen over het
organiseren van evenementen?
www.laakdal.be/evenementenloket

Gemeente Laakdal wil organisatoren
van evenementen hierin ondersteunen
en werkt daarom aan een toegankelijk
aanbod van herbruikbare bekers voor
onze verenigingen. Binnenkort brengen
we je op de hoogte van hoe dit in zijn
werk zal gaan. Neem ook zeker eens een
kijkje op de website www.groenevent.be
voor heel wat tips en praktische tools
om jouw evenement afvalarm te maken.

HAKHOUTBEHEER LANGS
GEWESTWEGEN EN
AUTOSNELWEGEN
De komende maanden voert het Agentschap Wegen en Verkeer hakhoutbeheer
uit langs de gewestwegen en autosnelwegen. Dan verloopt de sapstroom trager en zijn de bomen minder kwetsbaar.
Dit lijkt voor veel mensen een drastische
maatregel, maar het is een meerwaarde
voor de natuur. Hakhoutbeheer zorgt
voor een verjonging van de beplanting
in de berm en voor een verrijking van
het ecosysteem. Daarnaast draagt het
ook bij tot de veiligheid doordat er vermeden wordt dat gevaarlijke bomen op
de weg terecht kunnen komen.
Voor meer informatie over waar
en wanneer het hakhoutbeheer zal
gebeuren: http://wegenenverkeer.be/
hakhoutbeheer.

LOS JE COMPUTERPROBLEMEN
BIJ ONS OP
Tijdens de ‘vrije inloop’ in de bibliotheek elke dinsdagvoormiddag tussen
9 u. en 12 u. (uitgezonderd schoolvakanties) helpen onze vrijwillige begeleiders je graag om al je computer-, laptopof smartphonevragen of –moeilijkheden
op te lossen. Je brengt best je eigen toestel mee, maar we hebben ook laptops
waar we je op verder kunnen helpen.
Meer info: 013 67 01 20.
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CORRECTE HUURPRIJS?

PEUTERSPEELPUNT
‘SPELENDERWIJS’
Ook al is de kleuterschool misschien
nog een eindje weg, het is nooit te vroeg
om je peuter te laten spelen met andere
kindjes. Zo heb je de tijd om samen met
je kindje te spelen zonder afleiding van
je huishouden en kan je samen nieuw
speelgoed ontdekken, oefenen met praten en vriendjes maken in een veilige,
laagdrempelige speelomgeving. Ook
heb je de tijd om een babbeltje te doen
met andere (groot)ouders. Op donderdagvoormiddag (behalve in de schoolvakanties) staat tussen 9 u. en 11.30 u.
de koffie klaar in de buitenschoolse
kinderopvang van Vorst-Centrum. De
kindjes krijgen een lekker stuk fruit en
een glaasje water. Het Peuterspeelpunt is
gratis en vooraf inschrijven is niet nodig.

OP BUITENLANDS SPORTKAMP
NAAR LITOUWEN

Meer info: socialedienst@laakdal.be,
013 67 01 10

Jaarlijks organiseert de sportdienst
een uitwisseling tussen jongeren uit
Laakdal en Litouwen. Het ene jaar
komen Litouwse jongeren naar hier,
het andere jaar gaan Laakdalse tieners naar daar. Wij spraken af met
monitor Aaleks Kasemi, 19 jaar, uit
Vorst-Centrum.

KINDERGEMEENTERAAD KIEST
THEMA ‘GEZONDHEID’.
Op zondag 17 november kwamen onze
kersverse kinderschepenen en -burgemeester voor een eerste keer samen.
Tijdens deze allereerste kindergemeenteraad werd er beslist rond welk thema
we de volgende twee jaar willen werken. Ze kozen unaniem om aan de slag
te gaan rond het thema ‘gezondheid’.
De kinderen vinden het belangrijk dat
kinderen en jongeren gezond opgroeien, zowel fysisch als mentaal. Zij zullen
de komende maanden tal van activiteiten organiseren om het thema in de
kijker te zetten.
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Aaleks, jij bent hoofdmonitor tijdens
het buitenlands sportkamp?
“Ja dat klopt. Ik ben al 2 jaar actief als
jong-monitor. Dit jaar heb ik al meer
verantwoordelijkheden gekregen en
in 2020 ga ik als hoofdmoni mee naar
Litouwen.”
Heb je zelf vaak deelgenomen aan de
sportkampen?
“Als tiener heb ik 4 keer deelgenomen
aan het Litouwenkamp. Ik ben er ingerold via mijn broer, die drie jaar ouder
is dan mij en al mee ging vanaf het 1ste
of 2de middelbaar.”
Het kamp vindt afwisselend plaats in

Litouwen en Laakdal. Als de Litouwse
kinderen naar hier komen, moet je je
dan ook engageren als gastgezin?
“Het is geen verplichting maar ik zou
het iedereen wel aanraden! Meestal is
dat alleen tijdens het weekend. Het is
echt superleuk. Ook m’n mama vond
het super om twee Litouwse gasten bij
ons thuis te hebben. Meestal spreken
de gastgezinnen ook met mekaar af om
samen iets te doen. Zo hebben we ooit
met hen de abdijen van Averbode en
Tongerlo bezocht en zijn we ’s avonds
gaan bowlen. Dus je leert niet alleen
nieuwe mensen uit Litouwen kennen
maar ook uit je eigen gemeente!”
Wat vind je het grootste verschil
tussen Litouwse en Belgische
jongeren?
“Litouwse jongeren zijn supercompetitief. Het is dus als moni heel tof om
spellen te bedenken, want je weet dat
ze er 100% voor gaan. Bovendien lijken
de jongens ouder en zijn ze vaak groot.
Heel veel van hen spelen basket. On-

Wat steek je er van op als moni?
“Je leert organiseren, samenwerken
aan een project en je Engels gaat er op
vooruit.”
Waarom zou je 14 tot 17-jarigen
aanraden om deel te nemen?
“Als je één keer meegaat, ben je verkocht. Iedereen vindt het heel erg fijn.
In België gaan we meestal naar een pretpark, een avonturenpark, doen we een
oriëntatiespel en sporten we natuurlijk.
‘S avonds is er tijd voor Litouwse en
Belgische dansavonden, een casinoavond, thema-avonden … Noem maar
op! In Litouwen hebben we o.a. al een
hoogteparcours en nachtspel gedaan en
wordt er ook altijd een sportdag georganiseerd. De kampplaats is niet altijd
in Jurbarkas. Zo hebben we ooit ook al
aan zee verbleven. Niet twijfelen dus!”
Praktisch:
• Prijs: 240 euro voor vol pension
(all-in + vlucht). Er kan eventueel
in schijven betaald worden indien
dit gevraagd wordt via mail
(sport@laakdal.be).
• Waar en wanneer: Litouwen, ca.
7-15 augustus 2020
• Voor wie: 14 tot 17 jaar, geboortejaar
2003 - 2006
• Inschrijvingen: via onze
gemeentelijke webshop
“inschrijvingen sportkampen”
(zie link bovenaan op
www.laakdal.be) vanaf maandag
6 januari 2020 - let op: plaatsen zijn
zeer beperkt!

PAPIEREN ZAKKEN VOOR GFT
IOK Afvalbeheer lanceert een papieren
zakje (10 liter) om je gft in te verzamelen. De grootte van de zak is ideaal om
te gebruiken in de keuken en houdt zowel je keukenemmertje als je gft-container proper!
De papieren zakken voor gft vervangen
de huidige bio-afbreekbare zakken. Uiteraard mag je de bio-afbreekbare zakken die je nog hebt, gebruiken tot ze op
zijn. Vanaf 1 januari 2020 zijn de papieren zakken te koop bij je gemeente of
op het recyclagepark. De zakken zitten
verpakt in een pakket van 80 stuks en
kosten 6 euro per pakket.
Sinds januari 2019 zijn de sorteerregels
voor gft veranderd: etensresten, vlees- en
visresten, eieren, kaas … mogen voortaan in het gft gedeponeerd worden.
Deze nieuwe sorteerregels vind je terug
op de nieuwe papieren zak.

De woonmeter is een eenvoudig en gebruiksvriendelijk toestel dat de temperatuur en luchtvochtigheid in huis meet.
Een te hoge luchtvochtigheid en een te
hoge of te lage temperatuur (bij afwezigheid) leidt tot hogere stookkosten.
Vochtige lucht opwarmen kost immers
meer energie dan het opwarmen van
lucht met een goede luchtvochtigheid.
En een hoge luchtvochtigheid werkt
ook schimmelvorming en gezondheidsproblemen in de hand. De temperatuurweergave van veel thermostaten is na
enkele jaren gebruik niet meer nauwkeurig. De woonmeter geeft je een juiste
inschatting in een oogwenk. Bij elke
woonmeter krijg je een handleiding met
tips om tot de juiste luchtvochtigheid en
temperaturen in huis te komen.
Dankzij een groepsaankoop door
12 gemeenten, kan je de woonmeter vanaf 3 januari (tot de voorraad
strekt) voor 11 euro per stuk kopen
aan de onthaalbalie van het gemeentehuis. Normaal betaal je makkelijk
het dubbele voor een toestel van
dezelfde kwaliteit.

Een nieuwe sorteersticker voor
je gft-container vraag je aan via
afvalbeheer@iok.be.
Meer info: www.iok.be

straat. Zo’n straat geeft je kinderen de
ruimte om buiten te spelen. Bovendien
leer je zo ook je buren beter kennen.
Dien je aanvraag in bij de jeugddienst
(tussen 3 januari en 31 maart 2020). Jammer genoeg is niet elke straat geschikt
als speelstraat.

Meer info: www.laakdal.be/
litouwenkamp

MAAK VAN JOUW STRAAT
EEN SPEELSTRAAT
Tijdens de zomervakantie kan je je
straat omtoveren tot een echte speel-

Meer info: jeugd@laakdal.be,
www.laakdal.be/speelstraat
Aanvragen: www.laakdal.be/
speelstraat-aanvraagdossier
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KOOP EEN WOONMETER
EN BESPAAR OP JE
ENERGIEFACTUUR!

danks de competitiviteit komen we wel
altijd goed overeen.”

EN JIJ, HOE GERAAK
JIJ THUIS?
Met het nachtaanbod van De Lijn op
oudejaarsavond geraak jij zonder
problemen thuis. In onze gemeente legt De Lijn Feestbus 406 in: Vorst
– Veerle – Eindhout – Geel. Ontdek
op www.delijn.be/oudjaar het volledige aanbod. Kies voor een sms-oudejaarsnachtticket en je reist dankzij de
financiële steun van onze gemeente
gratis heen en terug. Het ticket is geldig vanaf 31 december 18 uur tot de
dag erna (1 januari) om middernacht.
Surf naar www.laakdal.be/zorgeloos-feesten-oudejaarsnacht en je hebt
je gratis ticket zo op zak. Het oudejaarsnachtticket is ook gewoon te koop
in de Lijnwinkels. Dit ticket staat op
een elektronische kaart. Scan ze bij elke
op- of overstap aan een scanner bij de
chauffeur of verder op het voertuig.
Ook alle andere vervoerbewijzen (Lijnkaarten, abonnementen, etc.) zijn geldig.
Meer info: www.delijn.be/oudjaar

HUISHOUDHULP TEN DIENSTEN
De OCMW’s van Laakdal, Meerhout
en Geel zijn eigenaar van het dienstenchequebedrijf Ten Diensten. Het bedrijf
creëert werk en bouwt een kwalitatieve
dienstverlening uit in de regio Laakdal,
Meerhout en Geel. Ten Diensten geeft
goede arbeidsvoorwaarden, ondersteunt haar werknemers met coaches,
opleidingen en begeleiding op de werkvloer en biedt huishoudhulp voor alle
particulieren uit bovengenoemde gemeenten: poetsen, strijken, boodschappen en herstelwerk.
Meer info: https://tendiensten.be
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CREATIVITEIT IN
DAGCENTRUM VOGELZANG

Dagcentrum Vogelzang is een gezellige thuis voor meer dan 60 volwassenen met een handicap. De begeleiders helpen de deelnemers met
een zinvolle dagbesteding. Ze willen
ieders talent op een creatieve manier
in de kijker zetten door tal van activiteiten. Enkele enthousiaste deelnemers geven wat meer uitleg.
Welke activiteiten staan er zoal
op jullie dagplanning?
Gerd: “Elke dag doen we andere dingen, dit wordt aangegeven door de foto’s die aan de muur hangen zodat wij
weten wat er op het programma staat.
We gaan ook vaak buitenshuis, bv. wanneer we gaan zwemmen of een bezoek
brengen aan de bib.”
Johan: “Maar binnenshuis amuseren we
ons ook!”

VERNIEUWING BRUG
VAN LANGVOORT
Naar aanleiding van de capaciteitsverhoging van het Albertkanaal investeert
De Vlaamse Waterweg nv in de verdere
uitbouw van het Albertkanaal. De brug
van Langvoort (Meerhout-Vorst-Meerlaar) over het Albertkanaal wordt vervangen door een nieuwe, hogere brug.
De werken zullen starten in februari 2020.
De opening van de nieuwe brug is voor

Wat doen jullie dan allemaal zoal?
Erwin: “Ik werk heel graag met klei.
Daar kan je vanalles mee maken zoals
potjes om bloemen in te zetten of schaaltjes. Werken met hout vind ik ook fijn.
We zagen, timmeren, schuren en zetten
voederhuisjes voor vogels in mekaar.”
Nicole: “Elke deelnemer heeft talenten.
Ik haak bijvoorbeeld heel graag en dan
maak ik houders om rond koffiemokken te doen of mooie kussenslopen.
Iedereen krijgt de kans om zich uit te
leven in wat hij of zij graag doet.”
Verkopen jullie dan de spulletjes die
jullie zelf maken?
Nicole: “Wij hebben hier in het centrum ons eigen winkeltje. We werken in
groep rond themadagen zoals bijvoorbeeld Kerstmis en Pasen. Voor zulke
feestelijke periodes doen we onze win-

zwakke weggebruikers voorzien tegen
juni 2021, de gehele openstelling tegen
augustus 2021. Over de details van de
hinder volgt in de komende edities meer
info. In de loop van het voorjaar 2020 organiseert Vlaamse Waterweg ook een
infomarkt.
Meer info kan je tegen de start
van de werken vinden op:
https://www.vlaamsewaterweg.be/
brug-meerhout-vorst

kel open voor het grote publiek. Dan
verkopen we onze zelfgemaakte spulletjes, die natuurlijk passen in dat thema.”
Johan: “Enkele weken geleden hebben
we zelfs onze eigen kerstmarkt georganiseerd. Daar verkochten we toen
allemaal leuke dingen voor Kerstmis
zoals kaarsen, kerstkaartjes, tafeldecoratie, kerstversiering … We vinden
het altijd heel erg fijn wanneer we dit
mogen doen want we zijn echt fier op
wat we maken!”
Werken jullie ook op bestelling?
Gerd: “Jawel, vooral onze ouders of
kennissen bestellen het vaakst want zij
zijn natuurlijk heel nieuwsgierig naar
wat we maken. Maar ook grotere organisaties kunnen bij ons spullen kopen.
We maken bijvoorbeeld tafeldecoratie
of ‘koffiesetjes’ voor feesten. We maken
ook zelf confituur. Voor de gemeente
staken we ook al vaak met veel plezier
onze handen uit de mouwen!”
Zin om zelf iets te bestellen? Of wil je
op de hoogte blijven van de creatieve
activiteiten van de enthousiaste
Vogelzang deelnemers?
Volg hen op:
Facebook: Groep “twinkelke”
Instagram: https://www.instagram.
com/twinkelkevogelzang/
Pinterest: https://nl.pinterest.com/
twinkelke2430

IK KNAL ZONDER VUURWERK
Brandweerzone Kempen herlanceert de
campagne 'Ik knal zonder vuurwerk'.
Ook in Laakdal raden we privégebruik
van vuurwerk, wensballonnen ... af.
Wanneer je toch de overgang van oud
naar nieuw wil inzetten met vuurwerk
kan je terecht in Veerledorp, waar de lokale middenstand voor een spetterend
vuurwerk zorgt.
Meer info: www.laakdal.be

WINNAARS (H)EERLIJK
TAFELEN IN LAAKDAL
In oktober kon je in heel wat Laakdalse
eetgelegenheden genieten van lekkere Fairtrade gerechten. Elke proever
maakte kans op een (h)eerlijke prijs
aangeboden door GAROS (gemeentelijke adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking). Onze winnaars zijn
Tinne Voet (Kapelhof), Chris Wauters
(B&B Welcome Home), Dorien Lievens
(La Tierra), Irene Dijkmans (Kasteel Kaneel), Inge Boonen (De Oude Melkerij),
Anja Cuppens (Filet Puur) en Marcel
Schuer (Tiw Thai).
De winnaars werden persoonlijk op de
hoogte gebracht.

OPROEP VERENIGINGEN
VERZAMELEN
CONTACTGEGEVENS
Door de nieuwe privacywetgeving
mag het gemeentebestuur niet langer
persoonsgegevens bezorgen aan verenigingen. Sommige verenigingen zijn
echter nog wel op zoek naar specifieke
doelgroepen zoals 18-jarigen voor rijlessen, 60-plussers voor bepaalde activiteiten … Daarom worden hun specifieke
vragen nu gepubliceerd op de website:
www.laakdal.be/verenigingen-vragen-naar... Zo kan jij je als inwoner zelf
aanmelden bij deze verenigingen om
op de hoogte te blijven van specifieke
activiteiten.
Is jouw vereniging nog op zoek
naar een specifieke doelgroep? Je
kan je aanmelden via de website:
www.laakdal.be/inschrijvingverenigingen-vragen-naar-...

De gemeentelijke raad voor lokale
economie wil met de uitreiking van
de Laakdalse Ondernemersprijzen het
lokaal ondernemerschap eren door een
aantal Laakdalse ondernemers met bijzondere verdiensten in de kijker te zetten. Lokaal ondernemerschap is immers
essentieel voor een gevarieerd aanbod
van producten en diensten, de welvaart
en tewerkstelling in Laakdal. Op 2 december selecteerde een vakkundige
jury, uit de in totaal 25 kandidaat-ondernemers, de genomineerden. Jurylid Gie
Reynders (Lokale Handelsraad Tessenderlo): “We hebben o.m. gekeken naar
het innoverend vermogen en de creativiteit van de kandidaten, de reputatie
en continuïteit van de onderneming
en duurzaam ondernemen. Binnen de
categorie ‘Laakdalse Ondernemer van
het jaar’ hebben we ook gekeken naar
wie uitmuntend presteert binnen het
jaarthema ‘Veerkrachtig Ondernemen’
door bv. in te spelen op trends, door tegenslagen om te zetten in daadkracht of
door slimme partnerships aan te gaan.”
De 3 genomineerden voor ‘Laakdalse
starter van het jaar’ zijn (in alfabetische
volgorde):
• Annabel Deferme (Bells‘ lingerie)
• Katrien Masschalck (Les belges)
• Tiw Phimphan (Tiw Thai)
De 3 genomineerden voor ‘Laakdalse
ondernemer van het jaar’ zijn (in alfabetische volgorde):
• Anja Cels (La Perla)
• Ann en Pascal Cuppens
(Filet Puur)
• Danny Keller (B&B Art of Dreams)
Tijdens het nieuwjaarsontbijt voor
Laakdalse ondernemers op 26 januari
2020 maken we de winnaars bekend.
We reiken ook een lifetime achievement award uit aan een onderneming
die bekend staat als een begrip in Laakdal én daarbuiten. Benieuwd? Hou de
gemeentelijke facebookpagina en de
volgende editie van ‘Laakdal Leeft’ in
het oog!
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GENOMINEERDEN LAAKDALSE
ONDERNEMERSPRIJZEN
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De goede voornemens voor
2020 van de Laakdaller
Het einde van het jaar is in zicht. Dé tijd van het jaar dat iedereen begint met het maken van goede
voornemens voor 2020. We kennen de klassiekers: stoppen met roken, minder alcohol drinken, afvallen,
meer tijd voor jezelf … Wij vroegen enkele Laakdallers wat hun goede voornemens zijn voor 2020 … Laat
je inspireren!
goede voorbeeld geven en mijn bijdrage leveren tot verpakkings(plastic)vrijer gedrag.”
Hoe ben je bij dit voornemen gekomen?
“Al die berichten over het vele plastic dat via allerhande kanalen in de zee belandt, dat baart me zorgen. Het stoot mij heel erg
tegen de borst dat er zoveel plastic in de wereld en dan vooral
in de zee rondzwerft. Je ziet jaar per jaar de zee meer en meer
verontreinigd worden.”

Tine Kindt wil in 2020
minder plastic verbruiken.
Wat is jouw goede voornemen voor 2020?
“Ik wil graag zoveel mogelijk plastic- of verpakkingsvrije
producten kopen. Het is ongelooflijk hoeveel nutteloze verpakkingsmaterialen er gebruikt worden die dan na aanschaf
onmiddellijk bij het afval belanden. Daarom wil ik zelf het

Is dit iets helemaal nieuw voor je?
“Het is iets dat al langer speelt bij mij. Maar ik vind het toch
wel moeilijk om zonder verpakking de producten te kopen
die ik nodig heb of wil. Als winkels bulkgoederen zouden
aanbieden, zou al veel opgelost kunnen worden.”
Wat ga je doen om het waar te maken?
“Er zijn vandaag gelukkig al heel wat kleine dingen waardoor
ons gedrag al in de juiste richting beweegt. Bijvoorbeeld de
winkelzakjes die verdwijnen en het aanbieden van herbruikbare
zakjes voor groenten en fruit. Ik doe al heel wat om dit waar
te maken. Enkele handige tips & tricks van mij vinden jullie
hieronder terug.”

Tips & tricks
om minder plastic
te verbruiken:

Agnita Taels, vrijwilliger
in het LDC, wil anderen
inspireren tot
vrijwilligerswerk.

• Een winkeltas klaarzetten met verschillende
herbruikbare zakjes zodat je fruit en groenten niet in
de plastic zakjes van de winkel moet stoppen.
• Je pot meenemen naar de frituur.
• Wegwerpproducten zoals reinigingsdoekjes vervangen
door herbruikbare of wasbare alternatieven.
• Broodzakken hergebruiken.
• Herbruikbare potjes meenemen naar de slager.

“Ik heb heel mijn leven een marktkraam
gehad en heb dus altijd heel veel sociale
contacten gehad. Toen ik met pensioen
ging, wilde ik iets voor mensen betekenen. Nu ben ik een jaar vrijwilliger in
het LDC De Vriendschap. De dankbaarheid die ik van de mensen krijg doet
ongelofelijk veel deugd. Ik zou het niet
meer kunnen missen!”
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Dorien Pairoux:
“Ik wil graag meer bewegen!”
Bewegen. Dat staat er op de planning van Dorien in 2020. Ze
heeft als onthaalmedewerker bij de gemeente een veelal zittend
beroep en moet ook nog een eindje met de auto rijden om er te
geraken. “Daarom gaan we proberen om tijdens de middagpauze een korte wandeling te maken zodat mijn collega’s en ik toch
even een frisse neus kunnen ophalen en onze benen kunnen
strekken!” Van zodra ze thuis is, probeert ze zoveel mogelijk
de auto in te ruilen voor de fiets en zo’n 2 à 3 keer per week te
gaan sporten. Enerzijds om te kunnen bewegen en anderzijds
om haar hoofd leeg te maken.

‘Tijdens de middagpauze proberen
we een korte wandeling te maken.’

10.000 stappen per dag
doen? Wij helpen je!
Sporthal ‘De Kwade Plas’ is de ideale startplaats voor je
gezonde route. Je start hier op het wandelnetwerk de Merode voor een wandellus van 8,5 km. Hiermee haal je vlot
je 10.000 stappen per dag. Je start aan de sporthal en
volgt het netwerk naar knooppunt 77, waar je terechtkomt
in natuurgebied de Werft. Van daar wandel je verder naar
Veerle-Heide, aan de grens van het gebied Averbode Bos
en Heide en terug naar de start. Je wandelt naar een gezonder lichaam en komt tot rust in onze Laakdalse natuur.
Knooppunten: Start sporthal – 77 – 412 – 127 – 253
– 124 – 126 – 188 – 172 – 179 – 222 – Einde sporthal

Lars Otten wil nog meer
zwerfvuil opruimen.
Lars wil graag een propere buurt en net zoals heel wat andere vrijwilligers is hij een Witz-er in Laakdal (Witz staat voor
Wijk-Initiatief Tegen Zwerfvuil). “Al van toen ik heel klein was,
hou ik veel van dieren. Zij weten niet dat afval geen eten is en
wanneer ze het opeten kan dat hele nare gevolgen hebben. Dat
wil ik niet en daarom ruim ik het zwerfvuil op!” Door zo vaak
mogelijk te gaan Witz-en, samen met zijn mama, hoopt hij in
2020 heel wat straten zwerfvuilvrij te maken. Het gekste wat
hij ooit gevonden heeft? “Een berg mosselschelpen, al weet
ik niet zo goed of dat eigenlijk wel zwerfvuil is.” (nvdr: ja, ook
mosselschelpen zijn zwerfafval).

‘Dieren weten niet dat
afval geen eten is.’
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Nieuwejaarke zoete
Een varken heeft 4 voeten
4 voeten en ne staart
dat is wel een centje waard

Nieuwjaarszangers
welkom!

uitneembare
vrijetijdsgids

Laakdal
breekt uit
HULDIGING LAAKDALSE
SPORTLAUREATEN
Traditiegetrouw huldigt de Laakdalse
Sportraad zijn sportiefste inwoners voor
de geleverde prestaties in 2019. Tijdens
een spetterende show zetten we hen in
de bloemetjes. Iedereen welkom!

BINNENSPEELDAG

Wanneer? Vrijdag 31 januari 2020, deuren
open om 19.15 u., start 20.00 u.
Waar? Gemeentelijke sporthal Kwade
Plas, Kwade Plas 1, 2430 Laakdal

Op vrijdag 27 december toveren we de
gemeentelijke sporthal Kwade Plas om tot
een speelparadijs voor kinderen.

NIEUWJAARSZANGERS
WELKOM!

Grote wescoblokken, ballenbad, kleuterfietsjes, springkastelen, schuifaf, wipwap,
pingpongtafels, opblaasbare hindernissenbaan, sumo voetbal, benji basket, klimtoren, grimme … De kinderen mogen in
beide sportzalen naar hartenlust spelen.
Pannenkoeken en hotdogs verkrijgbaar
aan een kleine prijs. De winst ervan gaat
naar een goed doel.
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 van de
(groot)ouders is dus verplicht.
Wanneer? Vrijdag 27 december 2019,
10.00 u. tot 18.00 u.
Waar? Gemeentelijke sporthal Kwade
Plas, Kwade Plas 1, 2430 Laakdal
Prijs? 2 euro per kind

Elk jaar op 31 december krijgen we zangertjes aan de deur om ons een gelukkig
nieuwjaar te wensen. Zijn nieuwjaarszangers welkom bij jou? Hang de affiche die
je in dit magazine vindt dan op een goed
zichtbare plaats op. Zo maak jij duidelijk
dat je deelneemt aan deze mooie traditie.
In onze bibliotheek kan je je zangtocht starten. Zangertjes proeven er van een (h)eerlijke snack aangeboden door de adviesraad
voor ontwikkelingssamenwerking Garos.
Wanneer? Dinsdag 31 december van
9.00 u. tot 12.00 u.
Waar? In de bibliotheek en heel Laakdal

ZINGE ZANGE ZINGZAK
Heb jij nog geen Zingzak om langs de
deuren te gaan? Kom je Zingzak afhalen
aan het onthaal in het gemeentehuis tijdens de openingsuren of op 31 december
(9.00 u. - 12.00 u.) in de bib.

LENTEWANDELING
5 maart vindt de jaarlijkse lentewandeling
plaats. We wandelen ongeveer 7 kilometer en stoppen onderweg voor een lekker
drankje, aangeboden door onze Seniorenraad. Iedereen welkom! Op voorhand inschrijven is niet nodig.
Wanneer? Donderdag 5 maart 2020, vertrek om 13.30 u.
Waar? Start aan kerk Veerle-Heide
Prijs? Gratis

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

27-Dec 10.00 u.-18.00 u.

Binnenspeeldag

Sportdienst

31-Dec 09.00 u.-12.00 u.

Nieuwjaarszingen. Starten kan in de bib van
Laakdal met een snack van Garos

31-Dec 23.30 u.

Vuurwerk

DECEMBER
Sporthal, Kwade Plas 1, Veerle
In heel Laakdal
Middenstand Veerle

Centrum Veerle

JANUARI
03-Jan

19.30 u.

Theatercafé Wanda’s Wassalon

Plansjeetrappers

t Buurthuis, Zandstraat 13, Veerle-Heide

04-Jan

19.30 u.

Theatercafé Wanda’s Wassalon

Plansjeetrappers

t Buurthuis, Zandstraat 13, Veerle-Heide

04-Jan

18.00 u.-01.00 u.

Kerstboomverbranding

Chiro Eindhout

Chirolokalen, Smallestraat 6, Eindhout

10-Jan

18.00 u.-24.00 u.

Kampioenendag duiven

Duivenbond Veerle

Druivenrank, Veerledorp 13, Veerle

10-Jan

19.30 u.

Theatercafé Wanda’s Wassalon

Plansjeetrappers

t Buurthuis, Zandstraat 13, Veerle-Heide

11-Jan

19.30 u.

Theatercafé Wanda’s Wassalon

Plansjeetrappers

t Buurthuis, Zandstraat 13, Veerle-Heide

Natuurpunt Grote Nete

Varendonk, Dreef aan de reigerkolonie,
Blaardonk 4, Varendonk

11-Jan

09.00 u.-12.00 u.

Werkdag in Trichelbroek

17-Jan

19.30 u.

Theatercafé Wanda’s Wassalon

Plansjeetrappers

t Buurthuis, Zandstraat 13, Veerle-Heide

18-Jan

19.30 u.

Theatercafé Wanda’s Wassalon

Plansjeetrappers

t Buurthuis, Zandstraat 13, Veerle-Heide

19-Jan

15.00

Theatercafé Wanda’s Wassalon - zondagmatinee

Plansjeetrappers

t Buurthuis, Zandstraat 13, Veerle-Heide

24-Jan

19.30 u.

Theatercafé Wanda’s Wassalon

Plansjeetrappers

t Buurthuis, Zandstraat 13, Veerle-Heide

25-Jan

19.30 u.

Theatercafé Wanda’s Wassalon

Plansjeetrappers

t Buurthuis, Zandstraat 13, Veerle-Heide

26-jan

08.00 u.-15.00 u.

Boswandeling KWB Heide

30-Jan

13.00 u.-17.00 u.

Seniorenontmoetingsnamiddag

t Buurthuis, Zandstraat 13, Veerle-Heide
Seniorenraad

Sporthal, Kwade Plas 1, Veerle (Inschr. voor 23/01/2020)
LDC De Vriendschap, Diestse Baan 62, Veerle
(inschr. verplicht)
Sporthal, Kwade Plas 1, Veerle

30-Jan

14.00 u. - 15,30 u. Start workshopreeks Gezond op leeftijd

LDC De Vriendschap i.s.m. huisartsenpraktijk Meerlaar

31-Jan

20.00 u.-23.00 u.

Sportdienst

Huldiging sportlaureaten

31-Jan

19.30 u.

Theatercafé Wanda’s Wassalon

Plansjeetrappers

t Buurthuis, Zandstraat 13, Veerle-Heide

31-Jan

19.00 u.-23.00 u.

Chirocafé

VZW Chiro Vejel

Chirolokalen Kwade Plas, Veerle

FEBRUARI
01-Feb

19.30 u.

Theatercafé Wanda’s Wassalon

Plansjeetrappers

t Buurthuis, Zandstraat 13, Veerle-Heide

01-Feb

18.00 u.-04.00 u.

Aspi Jeneverfuif

Chiro Eindhout

Zaal Dennenoord, Smallestraat 4, Eindhout

02-Feb

08.00 u.-20.00 u.

Wandeling

KWB Eindhout

Zaal Dennenoord, Smallestraat 4, Eindhout

02-Feb

11.30 u.-18.00 u.

Mosselfeest

KLJ Veerle-Heide

t Buurthuis, Zandstraat 13, Veerle-Heide

06-Feb

10.00 u.

Peuters in Actie

CM i.s.m. Huis van het Kind

Bibliotheek Laakdal, Markt 19

07-Feb

20.00 u.-01.00 u.

Reuze kienavond

FC Netezonen

Kantine FC Netezonen, Rundershoek 34, Eindhout

08-Feb

11.00 u.-23.00 u.

Eetdag Marie Van de kerkhof

Supportersclub

Zaal Dennenoord, Smallestraat 4, Eindhout

08-Feb

19.00 u.-03.00 u.

Avondshow

Buurtshows vzw

t Buurthuis, Zandstraat 13, Veerle-Heide

20.00 u.

Buzzyquiz

Gemeentelijke Basisschool
Eindhout

GBS Schoolstraat 42, Eindhout

Pastadag

Gezinsbond Meerlaar

Chirolokalen

15-Feb

19.00 u.-01.00 u.

Bingoavond

Buurtshows vzw

t Buurthuis, Zandstraat 13, Veerle-Heide

15-Feb

09.00 u.-12.00 u.

Werkdag in de Roost: onderhoud wandelpaden

Natuurpunt Grote Nete

Parking Roostvijvers, Rooststraat, Varendonk

23-Feb

08.00 u.

Schrikkelwandeling

VVV Toerisme

VBS Meerlaar, Meerlaarstraat 95, Vorst-Meerlaar
(Inschr. voor 15/02/2020)

27-Feb

19.00 u.-21.00 u.

Lezing “Voor ik het vergeet” - Wannes Deleu

Bibliotheek Laakdal

Gemeentehuis, Markt 19, Vorst-Centrum
(Inschr. voor 13/02/2020)

29-Feb

19.00 u.

Delight met kinderfuif Chiromeisjes Veerle

15-Feb
15-Feb

Sporthal, Kwade Plas 1, Veerle

Laakdal breekt uit
VOLG COMPUTER-, TABLET- OF SMARTPHONELES

SPORTKAMP KROKUSVAKANTIE

Wat is er makkelijker dan computerles volgen in je eigen buurt? De computerlessen die
wij in de bib geven zijn laagdrempelig: je volgt les in kleine groepjes van maximaal 5 à
10 personen. Al onze cursussen vinden plaats in ons eigen leslokaal en staan open voor
jong en oud. De meeste zijn bedoeld voor beginners. Onze lesgevers zijn enthousiaste,
geduldige vrijwilligers die maar al te graag hun kennis met je delen. Je volgt de volledige
cursusreeks voor maar 5 euro. Een overzicht van ons aanbod lessen:
• Computerwegwijs: computerlessen voor echte beginners. Weet je weinig
tot niets over een computer? Kom dan naar deze lessen: zes opeenvolgende
dinsdagnamiddagen van 14.00 tot 17.00 u. vanaf 18/02/2020. Je leert hier de
basisvaardigheden van het werken met een computer.
• Smartphone: nog niet helemaal op weg met je smartphone? Tijdens de feestdagen
een nieuwe smartphone gekregen? Kom dan naar onze lessen smartphone. Ze
starten op maandagvoormiddag 13/01/2020 van 9.00 tot 12.00 uur en gaan 5
opeenvolgende maandagen door.
• Workshop social media (facebook / instagram): to the point tips & tricks om
wervende berichten te schrijven en leuke foto's met de smartphone te maken.
Uitleg over apps, voornamelijk voor smartphone of tablet, die voor betere foto's
zorgen. Bespreking van desktop-tools om posts te plannen. Je krijgt meer uit je
smartphone dan je denkt. Basiskennis van je laptop en smartphone is gewenst.
Donderdag 6 februari van 19.00 tot 22.00 u.

Tijdens de schoolvakanties valt er voor
de kinderen van Laakdal heel wat te
beleven. Ook tijdens de krokusvakantie
stellen we voor zowel de kleuters (Kleuter
kriebels) als de kinderen van de lagere
school (Sportkamp lager onderwijs) een
actief programma op waarbij beweging én
plezier centraal staan.

Alle vormingen vinden plaats in het computerlokaal van de bibliotheek. Inschrijven
is verplicht: bibliotheek@laakdal.be of aan de balie van de bibliotheek.

AVONTURENDAG TIENERS PAASVAKANTIE
Doe mee met de Teamchallenge XL bij Survival Life in Spa op dinsdag 14 april 2020.
Deze teamchallenge XL bestaat uit een teambuilding en adventure walk.
Bij de teambuilding strijd je tegen verschillende groepen om als winnaar uitgeroepen te
worden. Bij de adventure walk navigeer je met een kompas en trotseer je verschillende
hindernissen zoals een wateroversteek, een tokkelbaan en nog veel meer…
Wanneer? Dinsdag 14 april 2020
Waar? Meer info over vertrekplaats en -uur van bus volgt na inschrijving.
(Survival Life – Route du Congès de Polleur 53, 4910 Polleur)
Prijs? 30 euro (inbegrepen: busvervoer, begeleiding, verzekering …)
Info & inschrijvingen? Geboren tussen 2008 en 2004. Vooraf inschrijven verplicht vanaf
maandag 3 februari 2020 10.00 u. tot 30 maart (of volzet) via www.laakdal.be – “inschrijven sportkampen” of bij het onthaal in het gemeentehuis.

Deze kampen vinden plaats van 24 t.e.m.
26 februari 2020. Inschrijven kan vanaf
27 januari op www.laakdal.be – “inschrijven sportkampen” vanaf 10 u. t.e.m. 20
februari 2020 (of volzet).

PEUTERS IN ACTIE
De peuterperiode is een niet te onderschatten mijlpaal in de ontwikkeling van elk
kind. Tussen anderhalf en drie jaar is rollen,
spelen, kruipen, lopen, springen, dansen …
kortom bewegen hun belangrijkste bezigheid. En wat is er leuker dan samen spelen
en bewegen? Daarom organiseert CM in
samenwerking met het Huis van het Kind
voor (groot)ouders en hun (klein)kind de
gratis workshop Peuters in Actie, een leuk
spelmoment samen met je kind. Je leert
een brede waaier aan spelimpulsen en beweegtips om thuis mee aan de slag te gaan.
Voor wie? (Groot)ouders met hun peuters
(1,5 tot 3 jaar)
Wanneer? 6 februari 10.00 u.
Waar? Bibliotheek, Markt 19, Laakdal
Prijs? Gratis, inschrijven verplicht:
www.cm.be/agenda

SLEEP-IN: OP LOGEMENT
IN ONZE BIB!

Ben je tussen 6 en 12 jaar oud (1e t.e.m.
6e leerjaar)? Hou je van boeken, strips en
films? Heb je zin om mee te doen aan een
coole workshop én wil je een nachtje in
onze bib slapen, tussen de boeken, samen
met je vriendjes? Schrijf dan in voor onze
Sleep-in op 14 maart.

KALENDER 2020 VVV TOERISME
Wandel of fiets mee met het VVV en ontdek de mooiste Laakdalse routes! Hieronder een overzicht van onze wandelingen
en fietstochten:
• Zondag 23 februari 2020: Schrikkelwandeling, VBS Meerlaar
• Zondag 7 juni 2020: Drieprovinciënroute, Kasteel Meerlaer
• Maandag 15 juni 2020: Start
fietszoektocht
• Dinsdag 16 juni 2020: Seniorenfietstocht, ’t Buurthuis, Veerle-Heide
• Zondag 26 juli 2020: Stabbelwandeling, speeltuin Dennenoord, Eindhout
• Vrijdag 13 december 2020: Bibberwandeling, ’t Buurthuis, Veerle-Heide

Zaterdagavond zal je je niet vervelen tijdens de supertoffe workshops. Voor we
gaan slapen, kijken we samen nog een
leuke film. Zondagochtend serveren we
je een lekker & gezond ontbijt. Om 9.00
u. is het feest voorbij en mogen je ouders
je komen halen.

LEZING ‘VOOR IK HET VERGEET’
- WANNES DELEU
Wannes Deleu komt langs in onze bibliotheek met een beklijvende lezing over
dementie waar zijn boek ‘Voor ik het
vergeet’ over gaat. Het gaat echter niet
alleen maar over de ziekte. Het is ook een
mooi verhaal over een kleinzoon en grootmoeder die elkaar terugvinden, over de
beperkingen van dementie heen.
Wanneer? Donderdag 27 februari 2020,
van 19.00 u. tot 21.00 u.
Waar? Gemeentehuis, Markt 19, 2430
Laakdal
Prijs? Gratis
Info en inschrijvingen? Voor 13 februari
via het onthaal in het gemeentehuis, via
013 67 01 10 of www.laakdal.be/inschrijving-lezing-voor-ik-het-vergeet

Wij zijn ook dit jaar op zoek naar helpende handen: als er (groot)ouders zijn die
willen komen helpen tijdens de Sleep-in
(bv. blijven overnachten, ontbijt verzorgen
op zondagmorgen …), laat het ons weten!
Wanneer? Zaterdag 14 maart 2020 vanaf
17.30 u. tot zondag 15 maart 2020 9.00 u.
Waar? In de bibliotheek
Prijs? 7,50 euro
Info en inschrijvingen? Inschrijven
kan vanaf maandag 3 februari 2020 om
9.00 u. op www.laakdal.be/sleepin2020
Wees snel want het aantal plaatsen is beperkt en inschrijven is verplicht!

Nieuwejaarke zoete
Een varken heeft 4 voeten
4 voeten en ne staart
dat is wel een centje waard

Nieuwjaarszangers
welkom!

Laakdal breekt uit

SCHRIKKELWANDELING

SENIORENFEEST

Tijdens het jaarlijkse seniorenfeest zorgen
Marc Dex, Marc Stans en Arthuro Cardini voor ludieke acts en meezingliedjes
uit de oude doos. De namiddag wordt
afgesloten met een broodjesmaaltijd, een
koffiekoek en koffie. Deze zijn samen met
2 drankjes in de prijs inbegrepen.
Wanneer? Donderdag 30 januari 2020, deuren open vanaf 12.00 u., start om 13.00 u.
Waar? Gemeentelijk sportcentrum, Kwade
Plas 1, 2430 Laakdal
Prijs? 5 euro
Info en inschrijvingen? Voor 23 januari
via je OKRA-bond of bij het onthaal in het
gemeentehuis, Markt 19, 2430 Laakdal

De laatste zondag van de schrikkelmaand
februari trekt VVV Laakdal er op uit met
de Schrikkelwandeling. Deze geleide
wandeling brengt je langs de mooiste
plekjes van Laakdal. We sluiten af met
een heerlijk en uitgebreid ontbijt!
Wanneer? Zondag 23 februari 2020, vertrek wandeling om 8.00 u.
Waar? VBS Meerlaar, Meerlaarstraat 95,
2430 Laakdal
Prijs? 10 euro (incl. hapje, drankje en ontbijt na de wandeling)
Inschrijven? Verplicht voor 15 februari.
www.laakdal.be/inschrijving-schrikkelwandeling-23/02/2020

Hang deze affiche aan je raam en laat weten dat zangertjes welkom zijn

v.u. gemeente Laakdal, Markt 19, 2430 Laakdal

Irma Gielen en Maria Verrekt gaan
voor een gezonde lunch naar het
dienstencentrum.
“Ons goede voornemen is om in 2020 zo vaak mogelijk te gaan
eten in het LDC De vriendschap. Het eten is er heel lekker. En
zo zijn we er zeker van dat we onze portie vitaminen binnen
krijgen! We leren er bovendien ook veel nieuwe mensen kennen
en soms komen we iemand tegen die we al een hele tijd niet
gezien hebben. Ook altijd plezant!”

Dani Michiels en Arno Rijmen helpen
met huiswerk.
Arno start binnenkort met huiswerkbegeleiding en Dani doet
dit al voor het tweede jaar.
Arno, hoe kom je erbij om te starten met
huiswerkbegeleiding?
Arno: “Ik ben graag bezig met kinderen. Ik vond het vroeger
zelf altijd moeilijk om mijn huiswerk te plannen en te structureren. Online zocht ik naar vrijwilligerswerk en kwam daardoor
bij de huiswerkbegeleiding vanuit de gemeente terecht.”
Dani: “Vroeger had ik een drukke job. Toen ik op pensioen ging,
wilde ik actief blijven en me engageren voor vrijwilligerswerk.
In dit magazine las ik dat ze vrijwilligers zochten en zo ben
ik gestart.”
Heb je vroeger zelf ook huiswerkbegeleiding gekregen?
Arno: “Nee. Ik wist niet dat zoiets bestond, anders had ik graag
ondersteuning gehad om mijn werk beter te kunnen plannen. ”
Dani: “Ik heb het geluk dat ik ben grootgebracht in een groot
gezin. Ik heb drie zussen en onze moeder werkte als huisvrouw.
Dus ik kreeg altijd hulp als ik die nodig had.”
Doe je het graag?
Dani: “Absoluut! Het geeft een zalig gevoel als je het kind positief ziet evolueren en daar een klein deeltje aan hebt kunnen
bijdragen. Ik leer zelf alles graag spelenderwijs aan. Veel enthousiasme en nu en dan een kleine beloning doen wonderen!”
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Tips om als
senior gezond
te blijven
Lut Vandenholt, verantwoordelijke van de centrale keuken
waar de warme maaltijden worden bereid, geeft
enkele tips om als senior gezond en fit te blijven.
1. Wapen je tegen hart – en vaatziekten: verhoog de
hoeveelheid gezonde vetten zoals olijfolie, noten,
pitten en zaden, vette vis als zalm en sardines.
2. Vermijd zout en suikers. Deze komen vaak voor in
combinatie met slechte vetten.
3. Zorg voor sterke botten: de combinatie van vitamine D en calcium zijn hier heel belangrijk. Vitamine
D maakt het lichaam zelf aan door veel buiten te
komen (zonlicht) en calcium vind je in zuivel, soja,
groene bladgroenten en amandelen.
4. Prikkel je immuunsysteem door de inname van vitamine A, C, D, E en zink. Gebruik dagelijks probiotica
die aanwezig zijn in yoghurt, kefir of speciale zuiveldrankjes.
5. Versterk je geestelijke weerbaarheid door voldoende vitamine B6 en B12 op te nemen. Deze vind je
vooral in volkoren graanproducten, banaan en kiwi.

‘Ik wil vooral meer bewegen en het goede
voorbeeld geven. ’

Collega’s Bieke Driezen en
Kathleen Fransen halen in 2020
de fiets vaker van stal!
Wat is jullie goede voornemen voor 2020?
Kathleen: “Ik ben dit jaar al begonnen met mijn mindset te
veranderen en wil dat graag in 2020 volhouden. Dit door onder
meer elke dag met de fiets naar het werk te komen.”
Bieke: “Ik sluit me daar volledig bij aan. Bovendien ga ik vaker
duurzamere alternatieven gebruiken voor korte verplaatsingen:
Al eens te voet naar de winkel of met het openbaar vervoer op
uitstap.”
Hoe zijn jullie daarbij gekomen?
Bieke: “Mijn 2 oudste kinderen rijden elke dag met de fiets naar
hun school in Westerlo. Mijn dochter vond dit in het begin niet
zo leuk. Ze had liever een busabonnement gehad. Om het goede

Waarom nemen jullie vaker de fiets?
Bieke: “Ik wil vooral meer bewegen en het goede voorbeeld geven. De auto laat ik meer en meer thuis, dus dat komt het klimaat
dan ook ten goede. Ik merk zelf ook dat ik hierdoor minder moet
gaan tanken en dat scheelt dan weer in de portemonnee. Mijn
ultieme doel is om thuis nog slechts 1 auto te houden. Maar een
auto is anderzijds natuurlijk ook een stukje vrijheid en met drie
kinderen toch ook geen overbodige luxe.”
Wat ga je doen om het waar te maken?
Kathleen: “Ik heb geïnvesteerd in een nieuwe goede fiets en
een regenoutfit. Niets zou mij nu nog mogen tegenhouden om
de fiets te nemen! Regelmatig fietsen we samen met enkele
collega’s naar het werk en dat maakt het uiteraard
nog aangenamer!”
Bieke: “Ja, we proberen echt wel zoveel mogelijk collega’s te motiveren om hetzelfde te
doen. Dat werkt als extra motivatie en
dan zit de sfeer al meteen van ’s ochtends goed!”

Guido De Bondt wil in 2020 minder
energie verbruiken.
De voornaamste redenen om minder energie te gaan verbruiken, zijn om enerzijds geld uit te sparen en anderzijds het milieu. “Op radio en tv hoor je veel over de klimaatverandering
en je ziet nu al de gevolgen hiervan. Door energie te besparen
probeer ik mijn steentje bij te dragen. Ik wil dat realiseren door
mijn huis goed te isoleren. Zo zal ik minstens 30% minder energie verbruiken.” Als tip geeft Guido mee om oude elektrische
toestellen te vervangen en om je dak te isoleren. Wie niet weet
hoe hij hieraan moet beginnen, kan een gratis energiescan aanvragen bij de gemeente. Als vrijwillige energiemeester helpt hij
je graag verder om samen energie te besparen!
Voor meer info over hoe je energie kan besparen:
013 67 01 10, omgeving@laakdal.be.
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voorbeeld te geven, ben ik ook beginnen fietsen: zij naar school
en ik naar het werk.”
Kathleen: “Ik werk sinds oktober in dagcentrum Vogelzang.
Nu ik geen onregelmatige uren meer heb, is het makkelijker
voor mij om met de fiets te gaan werken. Enkele vriendinnen
en collega’s moedigden me ook aan om die stap te zetten.”

Het meerjarenplan
2020-2025 in een notendop

Als gemeentebestuur stellen wij
jullie graag de belangrijkste krachtlijnen van het meerjarenplan 20202025 voor. Dit plan bundelt onze
visie en intenties voor een duurzame toekomst voor Laakdal.
Negentien
beleidsdoelstellingen,
waarvan de krijtlijnen reeds de
voorbije legislatuur werden uitgezet, vatten bondig samen waar onze
belangrijkste uitdagingen liggen.

Deze beleidsdoelstellingen werden
verder uitgewerkt in 47 meer specifieke actieplannen en vervolgens vertaald
in 523 concrete acties die elk gelinkt
kunnen worden aan een van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
(‘sustainable development goals’ of
SDG’s) van de Verenigde Naties.
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In dit dossier zetten we graag onze visie en enkele speerpunten in de kijker.

Levenslang geborgen in Laakdal
Waarvoor willen we de komende jaren
gaan?
Wij gaan voor 100% tevreden inwoners
die fier zijn op hún Laakdal. Wij willen
Laakdal verbinden tot één warme solidaire gemeenschap en gaan volop voor
het creëren van het Laakdallergevoel.
De Laakdallers zijn niet enkel onze
klant, maar ook partners en mede-eigenaars van het beleid. We gaan voor
participatie, interactieve communicatie en innovatie. Om dit te realiseren
bieden wij een kwaliteitsvolle, toegankelijke dienstverlening (online, aan het
loket, telefonisch …) aan met speciale
aandacht voor kwetsbare groepen.

Onze organisatie stelt bij dit alles resultaatgericht samen-werken centraal.
We schuwen daarbij digitalisering en
innovatie niet, zonder een menselijke,
warme en empathische aanpak op maat
uit het oog te verliezen.
Het engagement van vrijwilligers is
hierbij ook van onschatbare waarde.
Op basis van een doordacht vrijwilligersbeleid, willen we meer vrijwilligers
aantrekken en een goede samenwerking
met uitgesproken waardering voor hun
inzet mogelijk maken.
Door in te zetten op welzijn, veiligheid
en duurzaamheid doorheen al onze
dienstverlening zorgen we ervoor dat
onze inwoners zich levenslang geborgen voelen in Laakdal.
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Zorgzaam Laakdal
In Laakdal telt elke inwoner. We zijn een warme en solidaire
gemeente die niemand aan zijn lot overlaat. Daarom blijven
we investeren in een uitgebreide en toegankelijke zorg – en
hulpverlening voor iedere Laakdaller.
We voeren de strijd op tegen kinderarmoede. Naast de begeleiding van onze sociale dienst, organiseren wij in samenwerking met Huis van het Kind initiatieven en vormingen
rond opvoedingsondersteuning. Het project Peuterspeelpunt
stimuleert kinderen van 0 tot 3 jaar om samen te spelen en te
ontdekken. Daarnaast geven we kwetsbare jongeren ook bijzondere aandacht binnen het onderwijs d.m.v. ondersteuning
en huiswerkbegeleiding.

“We zijn een warme en solidaire gemeente
die niemand aan zijn lot overlaat.”
Als zorgzame gemeente, gaan we op zoek naar oplossingen
voor hedendaagse uitdagingen als vergrijzing en eenzaamheid.
We zijn ervan overtuigd dat mantelzorgers hierin een onbetaalbare bijdrage leveren. Omdat ze alle waardering verdienen,
reiken we vanaf januari 2020 een mantelzorgpremie uit. We
nemen onze rol op in de hervorming van de eerstelijnszorg.
We streven bovendien naar een gezonde gemeente en willen
nog meer inzetten op de gezondheid van onze inwoners en
personeelsleden.

Groene gemeente
met leefbare kernen
Leefbare kernen zijn het kloppend hart van onze samenleving.
Wij willen daarom dat Laakdal een aangename en betaalbare
gemeente is waar natuur, mobiliteit, landbouw en bedrijvigheid
hand in hand gaan. We stimuleren werken in eigen streek en
staan achter onze lokale handelaars.
Laakdal ondertekende eind vorig jaar alvast het nieuwe streekproject Kempen2030 waarbij de gemeente het engagement aangaat om tegen 2030 maar liefst 40% C02 te besparen en in te
zetten op klimaatadaptatie.

“In Laakdal gaan natuur,
mobiliteit, landbouw en bedrijvigheid
hand in hand.”
Eén van de speerpunten hierbij is het stimuleren van de schoolkinderen, gemeentepersoneel, inwoners, enz. om zich duurzaam te verplaatsen. Laakdal wil hiervoor een fietsregistratiesysteem aankopen dat via een chip bijhoudt hoeveel kilometers
er per fiets of te voet wordt afgelegd. De gebruikers worden
hiervoor beloond.
Ook het verhogen van de verkeersveiligheid blijft een prioritaire doelstelling. Zo zullen we bijvoorbeeld bij de heraanleg
van o.a. de Kapelle- en Pastorijstraat in Veerle de kaart trekken
van de kwetsbare weggebruiker. Het is niet alleen noodzakelijk
om comfortabele en veilige voet- en fietspaden aan te leggen,
het is ook essentieel om de bestaande te onderhouden en te
optimaliseren.
Tenslotte zullen ook de gemeentewegen regelmatig een onderhoud krijgen om ook de veiligheid en het comfort van de
autobestuurders te garanderen.
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De gemeentelijke bibliotheek, het lokaal
dienstencentrum en de dienst senioren,
de diensten sport, jeugd, cultuur& toerisme bieden een waaier van activiteiten aan die extra leven in de brouwerij
brengen en waarbij Laakdallers kunnen verbroederen. We zijn fier op ons
rijk verenigingsleven en bieden ondersteuning op maat, geven subsidies en
zorgen mee voor een gepaste, veilige
accommodatie.
Zo starten we met de bouw van het ontmoetingscentrum Capellebeemden in
Vorst-Meerlaar. Naast de polyvalente

zaal en bijhorende keuken voorzien we
een café en verschillende vergaderruimtes. Deze ruimte is flexibel opgebouwd
en kan zowel gebruikt worden voor
eetfestijnen, culturele voorstellingen
als andere evenementen.
Langs de gemeentelijke basisschool in
Eindhout bouwen we een nieuwe turnzaal. Deze zal tegelijkertijd dienst doen
als polyvalente zaal voor de verenigingen. De judoclub en de buitenschoolse kinderopvang zullen zich daar ook
vestigen.

“Een bruisende gemeente vraagt om een hedendaags,
creatief en divers vrijetijdsaanbod.”

Een financieel
gezonde
gemeente
De realisatie van al deze projecten
vraagt natuurlijk om investeringen.
Als financieel gezonde gemeente gaan
we, net als voorheen, zorgvuldig om
met de beschikbare middelen. In alles
wat we doen, hebben we oog voor de
haalbaarheid, toetsen we steeds de financiële consequenties af en zetten we
de beschikbare middelen zo effectief en
efficiënt mogelijk in. Zo realiseren we
een financieel structureel evenwichtig
en duurzaam beleid voor de huidige
en de volgende generaties.
Wil je meer informatie over het meerjarenplan? Surf naar www.laakdal.be

23

Laakdal leeft - januari 2020

Een levendig Laakdal

WELKOM IN LAAKDAL

12/10/2019 (Veerle)
Dré Opdebeeck
Alexander Opdebeeck & Nele Van Hoof
07/10/2019 (Vorst-Centrum)
Casian Manuel Sima
Cerasela-Ioana Sima
07/10/2019 (Vorst-Meerlaar)
Arnout Severyns
Frederik Severyns & Sanne Lommelen
02/10/2019 (Veerle)
Leonie Janssens
Stijn Janssens & Dorien Saenen
02/10/2019 (Veerle)
Klaas Scheerder
Michel Scheerder & Jolien Janssens

02/09/2019 (Vorst-Meerlaar)
Kamiel Hendrickx
Wim Hendrickx & Leen Verheyen

02/10/1959 (Eindhout)
Constant ‘Stan’ Bosmans &
Marie ‘Marievon’ Magdelijns

27/08/2019 (Vorst-Centrum)
Loranne Testelmans
Dries Testelmans & Pirochka Saris

BRILJANTEN JUBILEUM

24/08/2019 (Vorst-Centrum)
Nathan Vervoort
Frederik Vervoort & Jessica Bruyninx

16/09/2019 (Eindhout)
Jayden Pan
Changjin Pan & Min Hu
14/09/2019 (Veerle)
Matz Geens
Tom Geens & Kelly De Tollenaere
13/09/2019 (Vorst-Centrum)
Ileana Vanwesemael
Joeri Vanwesemael & Noortje Das
12/09/2019 (Veerle)
Liam Keusters
Koen Keusters & Elise Vanuytsel
11/09/2019 (Vorst-Centrum)
Abdul Zeeshan
Zeeshan Ilyas & Dulamsuren Mishigee
10/09/2019 (Vorst-Centrum)
Liam Boeckx
Kevin Boeckx & Sarah Forier

HUWELIJKEN
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°16/02/1952 +01/11/2019
(Vorst-Meerlaar)
Camiel Van der Straeten
°29/10/1935 +31/10/2019 (Veerle)
Camiel Verboven
°04/03/1929 +26/10/2019
(Vorst-Meerlaar)
Cecilia ‹Cecile› De Vos
°17/11/1927 +25/10/2019 (Veerle)
Frans Oeyen

30 november (Eindhout)
Jef Slegers & Annelies Liekens

°18/04/1938 +22/10/2019
(Eindhout)
Frans ‹Marcel› Gilis
23/10/1954 (Veerle)
Joseph ‘Jos’ Gils & Bertha Gelaes

°04/11/1929 +12/10/2019
(Eindhout)
Anna Van Roie

GOUDEN JUBILEUM

14/11/1969 (Eindhout)
Julien ‘Jein’ Van Wortswinkel &
Godelieva ‘Godelief’
Peetermans
10/11/1969 (Vorst-Meerlaar)
Roger Corvers & Rita Van den
Broek
25/10/1969 (Vorst-Centrum)
Alfons ‘Fons’ Cenens &
Maria ‘Wiske’ Verwerft
07/10/1969 (Veerle)
Herman Mensch &
Fanny Van Hove
3/10/1969 (Vorst-Centrum)
Jozef ‘Jos’ Geukens & Aline
Vranckx
DIAMANTEN JUBILEUM

14/11/1959 (Vorst-Meerlaar)
Marcel ‘Cel’ Gybels & Maria
‘Mia’ Van Der Auwera

21/10/1959 (Veerle)
Joseph ‘Jos’ De Ryck & Maria
Verluyten

°10/02/1930 +19/10/2019 (Veerle)
Louisa Everaerts
°07/12/1934 +15/10/2019 (Veerle)
Louis Vercammen

BRAVO VOOR ONZE JUBILARISSEN

09/09/2019 (Veerle)
Asil Yaacoub
Mohamad Yaacoub & Aisha Abdul Fattah

03/09/2019 (Vorst-Meerlaar)
Matteo Hooft
Shauni Hooft

°18/08/1937 +04/11/2019
(Vorst-Centrum)
Hortense ‹Tha› Sanen

25 oktober (Vorst-Centrum)
Gerry Celen & Suzy Hooyberghs

09/09/2019 (Vorst-Centrum)
Ruud Heselmans
Jef Heselmans & Katryn Swillen

06/09/2019 (Vorst-Centrum)
Aukje Mink
Jeroen Mink & Laura Doumen

27/11/1954 (Vorst-Meerlaar)
Louis Vandeneynde & Maria
‘Yvonne’ Peeters
27/11/1954 (Veerle)
Jan Van Elven & Maria ‘Gusta’
Clonen

19/09/2019 (Veerle)
Sam Camps
Tom Camps & Annelies De Peuter
19/09/2019 (Vorst-Meerlaar)
Loena Lambrighs
Kurt Lambrighs & Sarah Henderickx

11/12/1954 (Eindhout)
Benedictus ‘Benoit’ Ruelens &
Elisa ‘Cecilia’ Vercammen

°16/07/1927 +10/11/2019 (Veerle)
Philomena ‹Jeanne› De Geest

09/10/1954 (Veerle)
Emiel ‘Mil’ Goris & Angela
‘Angèle’ Robrechts

°14/11/1939 +09/10/2019 (Veerle)
Alice Jacqmain
°24/03/1928 +06/10/2019 (Veerle)
Louisa ‹Wieza› Toison
°14/08/1959 +03/10/2019
(Vorst-Meerlaar)
Marc Willemoons

OVERLIJDENS

In de Laakdal Leeft editie nr. 5 –
november 2019 sloop helaas een
foutje. 11 augustus 2019 overleed
Vandecasteele Anne (niet Anna).
Onze excuses hiervoor.
°01/10/1944 +20/11/2019
(Vorst-Centrum)
Alfons ‹Fons› Cenens
°24/12/1933 +19/11/2019
(Vorst-Meerlaar)
August ‹Gust› Beyens

°21/10/1949 +03/10/2019 (Veerle)
Frans Wouters
°19/01/1954 +28/09/2019
(Vorst-Centrum)
Margaretha ‹Greta› Verluyten
°22/07/1927 +19/09/2019 (Veerle)
Victor Van Hout
°16/08/1993 +18/09/2019 (Veerle)
Jim Deboel

Deskundige omgevingsvergunning (stedenbouw)

Deskundige
patrimoniumbeheer

Wil jij de bouwprojecten in Laakdal in de ontwerpfase mee
sturen? Je draagt je steentje bij aan de verdere uitbouw
van onze groene gemeente, waar het aangenaam betaalbaar wonen is in leefbare kernen waar natuur, mobiliteit,
landbouw en bedrijvigheid hand in hand gaan.

Wil jij graag meewerken aan een dynamisch patrimoniumbeheer voor onze gemeente? De zorg voor ons patrimonium bestaat uit een actief beleid dat het optimale gebruik
en onderhoud van onze gebouwen en gronden waarborgt.

• Adviseren en begeleiden van grotere of complexe
bouwprojecten (externe en interne) in de schets- en
voorontwerpfase, voordat een aanvraag tot een
omgevingsvergunning wordt ingediend.
• Ondersteunen van het team omgevingsvergunning bij
het beoordelen van bouwaanvragen.
• Schakelfunctie tussen stedenbouw/ruimtelijke planning
en vergunningsaanvragen.
• Ondersteuning van het diensthoofd bij het adviseren
van planningsvraagstukken: bv. verkavelingen,
dorpskernvernieuwingen …
• Medeverantwoordelijk voor het beleid m.b.t. het
toekennen van vergunningen.

• Je zorgt voor de aan- en verkoop- en huurcontracten
van gebouwen en gronden en je beheert administratief
de contracten i.v.m. het onderhoud van gebouwen.
• Je bent verantwoordelijk voor het afsluiten en beheren
van beheers- en concessiecontracten.
• Je behandelt de dossiers i.v.m. erfdienstbaarheden,
buurtwegen, trage wegen, rooilijnen …
• Je behandelt de dossiers van zakelijk recht zoals vruchtgebruik, opstalrecht, recht van natrekking, erfpacht …

De volledige functieomschrijvingen en meer info op:
www.laakdal.be/vacatures. Solliciteren kan tot en met 20
januari 2020.
Op dit moment geen vacatures die je interesseren? Like onze
facebookpagina en blijf op de hoogte van al onze vacatures!

Op zoek naar een leuke studentenjob?
Ook in 2020 hebben we een divers aanbod voor zowel animatoren als jobstudenten:
• Buitenschoolse kinderopvang ’t Kakelnestje
De vakantie betekent voor de kinderclub een gezellige
maar ook drukke periode. Daarom zijn wij op zoek naar
gemotiveerde, creatieve jobstudenten met spelbagage en
een gezonde dosis verantwoordelijkheid voor tijdens de
paas- en zomervakantie.
• Medewerker buitendienst bv. groendienst
Wanneer je graag met je handen werkt en een vakantiejob
in de buitenlucht jou wel aanspreekt.
• Administratie
Voor jongeren die graag wat administratieve ervaring opdoen in de zomervakantie.
• Sportkampen
Heb jij het in je om groepen kinderen (lager onderwijs of
kleuters) te begeleiden en te entertainen? Wij zijn op zoek naar
enthousiaste jongeren voor de paas- en/of zomervakantie.

• Speelpleinwerking
Bij ons kan je terecht voor een zomer vol plezier! Wij zijn op
zoek naar jonge mensen die het leuk vinden om kleuters,
kinderen van de lagere school, kinderen met een beperking
en/of tieners een fijne speldag te bezorgen.
• Keuken
Zou je graag meedraaien in ons keukenteam dat dagelijks
een 300-tal maaltijden voor onze oudste inwoners bereidt
en bezorgt? Voor de afwas en het onderhoud van de keuken
zoeken we in de zomer een extra paar helpende handen.

Zie je het wel zitten om in één van de schoolvakanties
bij ons aan de slag te gaan? Hou onze vacaturepagina
https://www.laakdal.be/vacatures in de gaten! Midden
januari verschijnt daar al de nodige informatie.
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VACATURES

Onthaal gemeentehuis

Burgemeester Tine Gielis

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
maandag
09 u.-12 u., 14 u.-16 u. en 18 u.-20 u.
dinsdag
09 u.-12 u. en 14 u.-16 u.
woensdag
09 u.-12 u. en 14 u.-16 u.
donderdag
09 u.-12 u. en 14 u.-16 u.
vrijdag
09 u.-12 u.

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

Bibliotheek

Schepen Frank Sels

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.

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

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

01/01/2020
02/01/2020
13/04/2020
01/05/1020
21/05/2020
22/05/2020
01/06/2020

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
woensdag
1/01/2020
maandag
13/04/2020
vrijdag
1/05/2020
donderdag
21/05/2020
maandag
1/06/2020

Raad voor Maatschappelijk Welzijn &
gemeenteraad 2020:
Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 19.30 u.,
gemeenteraad 20.00 u.
28 januari, 18 februari, 24 maart, 28 april, 26 mei,
23 juni, 22 september, 27 oktober, 24 november,
15 december
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CD&V
Oude Veerlebaan 19, 2430 Laakdal
Tel. 014 86 74 25, 0477 87 17 94
tine.gielis@laakdal.be

Prolaakdal
Kapelleberg 87, 2430 Laakdal
Tel. 0495 58 63 69
franksels@telenet.be

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 & begraafplaatsen

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

Laakdal leeft - januari 2020

Het laatste woord

Beste Laakdaller,

Beste inwoners,

De magie van de winter beleven in Laakdal? Vele inwoners,
buurten, verenigingen en lokale handelaars slaan opnieuw
de handen in elkaar en verwarmen onze gemeente met sfeervolle eindejaarsactiviteiten. Keuvel bij met familie, vrienden
of kennissen tijdens een van de knusse kerstmarktjes, geniet
van een stevige winterwandeling of verwonder je tijdens het
traditionele eindejaarsvuurwerk in onze gemeente.

Met het eindejaar in zicht hult Laakdal zich in winterse sferen.
We laten niemand in de kou staan en blijven investeren in
een ruime waaier aan sociale diensten en maatschappelijke
voorzieningen om het welzijn van iedere Laakdaller te kunnen
versterken.
Een gezellige en hartelijke gemeente? Ook in het nieuwe jaar, en
bij uitbreiding de komende 5 jaar, zullen wij ons hiervoor blijven
inzetten. De gloednieuwe meerjarenplanning bundelt wat we
willen bereiken en hoe we dit gaan aanpakken. Graag licht ik,
uit de brede dienstverlening, volgende warme initiatieven toe:
• Mantelzorgvriendelijke gemeente
Mantelzorgers zijn vaak onzichtbare helden, die dag in
dag uit zorgen voor een persoon die hen nauw aan het hart
ligt. In de ouderenzorg alleen nemen zij een equivalent van
121.000 voltijdse krachten over. We waarderen hun inzet
enorm. Door het uitreiken van een gemeentelijke mantelzorgpremie willen we deze vrijwilligers nu een financieel
duwtje in de rug geven.
• Ouder worden in het groen
In een landelijke gemeente als Laakdal botsen senioren
soms op knelpunten zoals het verdwijnen van voorzieningen uit onze dorpskern of een gebrek aan toereikend openbaar vervoer. Dankzij de Europese projectsubsidie HAIRE
krijgt Laakdal nu de kans om enkele praktische initiatieven
te realiseren met het oog op de vitaliteit en het welzijn van
senioren. In eerste instantie denken we aan het voorzien
van een busje voor groepsvervoer en het realiseren van een
meer toegankelijke buurtgerichte werking.
• Neen tegen kinderarmoede
Alle kinderen verdienen de kans om samen te spelen en
zichzelf te ontplooien. Daarom organiseren we onder andere ondersteunende vormingen voor ouders, toegankelijke ontmoetingsmomenten zoals Peuterspeelpunt en betaalbare kinderopvang. Het mooie aan al deze initiatieven is,
dat kansrijke en kansarme gezinnen er elkaar ontmoeten,
elkaar vinden en er van elkaar leren.

De solidariteit en dynamiek tijdens deze feestperiode maken
mij supertrots en doen me dromen van 100% tevreden inwoners
die fier zijn op hún Laakdal. De beste ambassadeurs voor onze
gemeente, dat zijn wij!
Wij

♥ Laakdal

Onze gemeente is een thuis voor meer dan 16.000 unieke inwoners: man, vrouw, jong, oud, hetero, holebi, transgender, met
en zonder een beperking, rijk en arm, hoogopgeleid en laaggeschoold en alles daar tussenin. Éen ding hebben we gemeen:
we zijn allemaal Laakdallers. Laten we ons verbinden tot één
warme gemeenschap en laat ons samen de toekomst van onze
gemeente vastpakken.
In dit magazine tonen we jullie al enkele speerpunten van het
meerjarenplan. Het volledige actieplan kan je raadplegen op
onze website: www.laakdal.be. We staan uiteraard open voor
verbetering en zijn benieuwd naar jullie suggesties en ideeën.
Daarom gaan we op zoek naar nieuwe participatiemogelijkheden en inspraakmomenten zodat we Laakdal samen kunnen
verbeteren en versterken. Doen jullie mee?
Ik wens jullie een fantastisch 2020 waarin jullie dromen werkelijkheid mogen worden.
Tine Gielis
Jouw burgemeester

Tot slot wens ik iedereen een sfeervol en hartverwarmend eindejaar en bovenal een gezond 2020 toe.
Raf Moons
Schepen van Welzijn, Personeel & kwaliteitsbeleid, Sociale tewerkstelling

MIJN GOEDE
VOORNEMEN
VOOR 2020?
Ik koop meer lokaal!

Wil jij in 2020 onze lokale handelaars een duwtje in de rug
geven door meer lokaal te kopen?
Wil je je vrienden, familie … motiveren om dat te doen? Ben je
nog op zoek naar een leuk last-minute cadeau voor nieuwjaar,
een verjaardagscadeau waar jong & oud blij mee is? Koop dan
een Laakdal Schenkt cadeaubon!
Laakdal Schenkt is een waardebon van 5, 10, 15 of 25 euro
die je kan besteden in één van de meer dan 50 deelnemende
Laakdalse handels- én horecazaken. De bon koop je hier:
• Gemeentehuis, Markt 19, Laakdal
(Let wel: gesloten op 24/12 namiddag,
25/12, 26/12, 31/12 namiddag, 1/1 en 2/1)
• Huis Eeckhoudt, Meerlaarstraat 79, Laakdal
(enkel in de voormiddag)

Benieuwd waar je met de bon terecht kan?
De lijst met deelnemende handelaars vind je op
www.laakdal.be/cadeaubon-laakdal-schenkt-info

Kom zeker ook eens langs op de
markt elke vrijdagvoormiddag op
het plein voor het gemeentehuis
in Vorst-Centrum! Ook tijdens de
kerstvakantie!

