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Recht-Op-gids

AFVALOPHALINGEN
ZOMERVAKANTIE

WEGWIJZER VOOR
OUDERS EN KINDEREN

Opgelet! In juli en augustus kunnen de
afvalophalingen vroeger plaatsvinden.
Vanaf 6.30 u. starten de ploegen van
IOK Afvalbeheer. Zet dus zeker tijdig
je afvalcontainer, glasbak of PMD-zak
buiten. Dat kan al vanaf 18.00 u. de
avond voor de ophaling.
Op de ophaalkalenders – die eind december werden bedeeld – staan deze
vroege ophalingen in een opvallende
kleur aangeduid. Woon je in een goedgekeurde speelstraat? Hou er rekening
mee dat de ophalingen in deze straten
als eerste worden ingepland om te
vermijden dat de ophaalwagen moet
langskomen wanneer de kinderen buiten spelen.

VERLENGING TRAJECT
BUSLIJN 540

Vanaf december 2021 plant De Lijn de
nieuwe dienstregelingen in in functie
van de vervoersregio’s. Voor onze gemeente wordt het traject van de huidige lijn 19b (Tessenderlo – Westerlo)
vernieuwd. De huidige verbinding
tussen Tessenderlo en Westerlo wordt
verlengd tot Herentals. De vernieuwde
lijn heet in de toekomst lijn 540. Laakdal
krijgt door deze verlenging nieuwe verbindingen vanaf Tessenderlo en Westerlo naar OLV-Olen, SJ-Olen en Herentals,
in beide richtingen.
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Voor wie is de
Recht-Op-gids bedoeld?
“De gids bevat informatie over organisaties en voorzieningen voor jonge kinderen en hun ouders. Hij is dus vooral
interessant voor jonge ouders. Er bestaan zo veel verschillende organisaties
en er is een overvloed aan informatie.
Vele ouders zien soms door de bomen
het bos niet meer. Met deze gids willen
we hen een leidraad geven.”

Laakdal telt heel wat organisaties
waar je als ouder terechtkan. Charlotte Van Pelt en haar collega’s van
de sociale dienst bundelen een
schat aan informatie in een handige
Recht-Op-gids, speciaal gericht op
kinderen.

Welke informatie is erin
terug te vinden?
“We bundelen concrete en praktische
informatie over de geboorte, opvoeding, voeding, kinderopvang, activiteiten … De gids geeft antwoorden
op heel wat vragen van jonge ouders.
Zo vind je er bijvoorbeeld informatie
over de verschillende premies waar je
recht op hebt, organisaties waarbij je
terechtkan met vragen over opvoeden,
adresjes waar je goedkope babyspulletjes kan kopen en nog zo veel meer.

WINNAARS WEDSTRIJD
‘KOOP LOKAAL’

• Wauters Eddy
• Wilms Karel

•
•
•
•
•
•
•
•

We zullen hen persoonlijk contacteren.
Zij kunnen met de cadeaubon terecht
bij de deelnemende Laakdalse handelaars. Wil je zelf een Laakdalse cadeaubon schenken? Hiervoor kan je terecht
bij het onthaal van het gemeentehuis.
Steun de Laakdalse handelaars en
hang de poster die je in deze editie van
Laakdal Leeft vindt op voor je raam. Op
www.middenstand-laakdal.be vind je
een handig overzicht van alle handelszaken in onze gemeente. Blijf ook vooral
lokaal kopen! ■

In de Laakdal Leeft van mei maakte je
kans om een Laakdal Schenkt bon te
winnen door het kruiswoordraadsel op
de achtercover juist in te vullen. Dit zijn
onze 10 gelukkige winnaars:
Bastiaens Brigitta
Boons Elisa
De Jongh Yves
Helsen Marcel
Kauwenberghs Inge
Lievens Andy
Schroven Augusta
Vercammen Karel

Welke initiatieven ondernemen
jullie nog voor Laakdalse kinderen en
hun ouders?
“Tijdens het schooljaar kunnen (groot)
ouders elke donderdagvoormiddag met
hun (klein)kinderen komen spelen tijdens het Peuterspeelpunt in de buitenschoolse kinderopvang ’t Kakelnest. Je
kan er andere (groot)ouders ontmoeten en opvoedingsvragen met hen of
een van de begeleiders bespreken. En
tijdens de zomer is er normaal gezien
Peuterspeelpunt on Tour in verschillende Laakdalse wijken. Omwille van
de coronamaatregelen, zal dit jammer
genoeg deze zomer niet kunnen plaatsvinden. Lagereschoolkinderen kunnen
bij de sociale dienst terecht voor huiswerkbegeleiding.“
Je kan de Recht-Op-gids gratis
meenemen aan het onthaal van
het gemeentehuis, bij de verschillende
vestigingen van de buitenschoolse
kinderopvang ’t Kakelnest of bij
instanties als Kind & Gezin of je
kan hem downloaden op
www.laakdal.be.

Gemeente Laakdal wil de ontwikkelingsmogelijkheden van het recreatiegebied
Kapelleberg uitbreiden. Hiervoor zijn we
gestart met de opmaak van een ruimtelijk
uitvoeringsplan (RUP) Recreatiegebied
Kapelleberg. We organiseren een publieke consultatie over de start- en procesnota die het college van burgemeester en
schepenen op 11 juni 2020 goedkeurde.

ZONNEREGIO KEMPEN

Slechts 7% van de voor zonnepanelen
geschikte daken wordt momenteel benut. Daarom lanceert lokale burgercoöperatie Campina Energie het project
‘Zonneregio Kempen’: onafhankelijk
deskundig advies op maat in combinatie met gunstige prijzen voor je zonnepanelen.
Alle eigenaars of (ver)huurders van woningen en appartementen in de Kempen kunnen deelnemen. Voor inwoners
met een laag inkomen, zoekt Campina
Energie naar formules zodat ook zij
kunnen deelnemen. Benieuwd of jouw
dak geschikt is?
Kijk het na op de zonnekaart via
www.energiesparen.be/zonnekaart.
Ben jij op zoek naar advies op maat
en wil je deelnemen aan het project?
Vul het inschrijvingsformulier in op
www.zonneregiokempen.be of bel
014 94 40 41 en plan een afspraak. ■

Praktisch
De start- en procesnota liggen van 15 juni
t.e.m. 15 september 2020 ter inzage in het
gemeentehuis (dienst Omgeving). Je kan
ze ook raadplegen op www.laakdal.be.
Op maandag 17 augustus ben je van 18 u.
tot 20 u. welkom in de raadzaal voor een
infomarkt. Deze infomarkt is (omwille
van corona) op afspraak. Een afspraak
maak je via het onthaal (info@laakdal.
be, 013 67 01 10). Iedereen kan tot 15
september 2020 schriftelijk opmerkingen
formuleren over de start- en procesnota:
• digitaal via omgeving@laakdal.be;
• een brief afgeven tegen ontvangst
bewijs bij het onthaal van het
gemeentehuis
• een aangetekende brief versturen
aan Gemeente Laakdal, dienst
Omgeving, Markt 19, 2430 Laakdal.
Meer info: dienst Omgeving, tel. 013
67 01 10 of omgeving@laakdal.be. ■

ZWALUWPREMIE

’T FORTUN WORDT
ONTMOETINGSHUIS

De cafetaria en de zalen van ’t Fortun
in Vorst-Centrum krijgen binnenkort
een nieuwe invulling. De gemeente
en Ferm vzw willen er samen met de
verenigingen van Vorst-Centrum een
ontmoetingshuis van maken: een plaats
waar inwoners elkaar ontmoeten, deelnemen aan verschillende activiteiten of
zelfs een beroep doen op een beperkte
dienstverlening. Het initiatief start als
pop-upformule tot eind 2021. Helaas is
de opstart vertraagd door corona. We
houden jullie op de hoogte.

Dit initiatief past binnen het plattelands
project ‘aFAIRlokal’, dat in de Kempen
experimenten opzet rond multifunctionele ontmoetingsplekken in het dorp.
Ferm werkt daarbij vooral in gemeenten
waar in de loop der jaren voorzieningen
verdwenen zijn. Ook in Vorst-Centrum
is dit deels het geval. Denk maar aan het
ontbreken van een dorpswinkel. Het
project krijgt subsidies van het Europese Leader-programma en loopt tot
eind 2021. ■

Zag jij de zwaluwen ook al acrobatische
toeren uithalen in de lucht? Elk jaar is
het weer een blij weerzien in de lente.
Maar het gaat niet goed met de huis- en
boerenzwaluw in Vlaanderen. Het aantal
broedende koppels is de laatste 30 jaar
sterk gedaald, vooral door een gebrek
aan goede nestplaatsen. Nochtans zijn
zwaluwen zeer nuttige dieren, want ze
eten massa’s insecten zoals muggen en
vliegen. We willen zwaluwen helpen
en geven daarom een premie voor het
behoud van de nesten van de huis- en
boerenzwaluw.
Heb je een bewoond zwaluwnest aan je
huis of stal? Vraag je premie vóór 1 juli
2020 aan op www.laakdal.be/zwaluw. ■
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RUP RECREATIEGEBIED
KAPELLEBERG

De meeste organisaties bevinden zich
in Laakdal, maar ouders kunnen ook
in onze buurtgemeenten terecht. Deze
gids geeft een duidelijk overzicht van
het ruime aanbod in de regio.“

SLUIKSTORT VAN
GRASMAAISEL

Wist je dat het deponeren van je grasmaaisel in de berm, in een bos of op
een nabijgelegen braakliggend perceel
ook sluikstorten is? Grasmaaisel bevat
veel vocht en voedingsstoffen. Wanneer je je grasmaaisel dumpt, verrijk je
plaatselijk de bodem. De interessante
en bloemenrijke vegetatie verdwijnt en
maakt plaats voor ruigtekruiden zoals
de brandnetel. Het grasmaaisel begint
te rotten en zorgt bovendien voor geurhinder.

IOK afvaltips

HOE VERMIJD JE
OVERBODIG AFVAL?
Afval voorkomen blijft de beste manier om de afvalberg zo klein mogelijk te houden. Katleen Mertens van
IOK Afvalbeheer bezorgde ons heel
wat tips om overbodig afval te vermijden.
Enerzijds kan je afval vermijden door
zoveel mogelijk duurzame en herbruikbare goederen aan te kopen. Anderzijds
kan je voorkomen dat spullen of voeding die nog bruikbaar zijn bij het afval
belanden.

Hoe verwijder je grasmaaisel? Er bestaan verschillende mogelijkheden:
• Een mulchmaaier versnippert het
maaisel en laat het op je gazon liggen. Wist je dat gemeente Laakdal
de aankoop van een mulchmaaier
subsidieert?
• Je kan je grasmaaisel composteren.
Voeg voldoende “droog” materiaal
(zoals takjes en droge bladeren) toe
om te voorkomen dat het gras gaat
rotten.
• Grasmaaisel kan je gebruiken als
mulch tussen je planten of onder je
haag. Een dunne laag grasmaaisel
houdt de bodem bedekt en voorkomt het uitdrogen van de grond.
• Je kan het meegeven met de gftophaling.
• Met vers gemaaid gras kan je ook
terecht op het recyclagepark. ■
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Koop bewust
“Heel wat producten in de supermarkt
zijn onnodig verpakt. Door losse producten of producten in bulk te kopen,
verzamel je niet alleen minder afval, je
betaalt ook minder. Bedrijven rekenen
de verpakkingskost namelijk door aan
de consument. Of doe je boodschappen
eens in een verpakkingsvrije winkel. Je
neemt gewoon je eigen dozen, potten
of zakjes mee.”
Zeg nee tegen reclame
“Bij veel mensen belandt de gedrukte
reclame rechtstreeks in de papierbak.
Als je die reclame liever niet krijgt,
plak dan een antireclamesticker op je

brievenbus. Zo zal je op jaarbasis heel
wat kilo’s papier uitsparen. Je kan zo’n
sticker verkrijgen via onze afval-infolijn
(014 56 27 75). Wil je geen geadresseerde
reclame per post ontvangen?
Schrijf je dan in op de Robinson lijst via
www.robinson.be”
Hergebruik je afval in de tuin
“Groente-, fruit- en tuinafval kan je in
de gft-bak doen, maar je kan het ook
zelf composteren. Zo verklein je je afvalberg en krijg je er gratis een goede
bodemverbeteraar bij. Daarnaast kan je
ook aan kringlooptuinieren doen door
je tuinafval te hergebruiken. Gebruik
een mulchmaaier om het gras te maaien.
Ook versnipperd snoeihout doet wonderen voor je bodem.”
Kook met restjes
“Gooi je etensrestjes niet weg, maar
gebruik ze opnieuw voor een andere
maaltijd. Op de Facebookpagina van
IOK Afvalbeheer vind je regelmatig tips
en receptjes.
Online kan je heel wat inspiratie op
doen. Neem een kijkje op www.vlaco.
be of www.emptythefridge.be en red
je restjes.” ■

De afgelopen maanden maakten eens te
meer het belang van natuur in de buurt
duidelijk. We zijn gelukkiger en minder
gestresseerd in een groene omgeving.
Maar niet alleen voor onze ontspanning zijn bomen belangrijk. Ze zorgen
ook voor CO2-opname uit de lucht,
produceren zuurstof, zorgen voor een
betere luchtkwaliteit en vormen een geluidsbuffer. Bovendien beschermen ze
ons tegen de schadelijke gevolgen van
de klimaatverandering: aanhoudende
droogte, hittegolven en overstromingen
door hevige stortbuien. Kortom, we kunnen het belang van bomen niet genoeg
benadrukken!
Gemeente Laakdal wil daarom deze legislatuur 2500 extra bomen aanplanten.
We bekijken waar we extra bomen en
bossen kunnen aanplanten op het openbaar domein en stimuleren inwoners,
verenigingen en bedrijven om hetzelfde
te doen.

PLANT EEN GRATIS
GEBOORTEBOOM

De geboorte van een baby is een bijzondere gebeurtenis en dat vieren we! De
gemeente plant daarom voor alle kinderen geboren in 2018 geboortebomen aan
op het openbaar domein. Is jouw kindje
geboren in 2018 en plant je de geboorteboom graag in je eigen tuin? Vraag dan
vóór 13 september je gratis boom aan op
www.laakdal.be/geboorteboom. Je kan
kiezen uit 3 verschillende soorten. We
leveren de boom dit najaar bij je thuis.
Samen zorgen we zo voor 137 extra bomen in Laakdal! ■

MUZIEK, WOORDKUNST/
DRAMA OF DANS?

HELDENBOS

De boswachter die voor onze bossen
zorgt, de buurvrouw die je boodschappen brengt, alle mensen die in de ziekenhuizen werken. Onze coronahelden zijn
dag en nacht voor ons in de weer. We
willen hen laten zien dat we hun inzet
appreciëren. Nu. Maar ook later. BOS+
plant weldra het eerste Heldenbos in
Oost-Vlaanderen en zoekt gronden om
ook in Laakdal een nieuw bos ter ere van
alle coronahelden aan te planten.
Beschik je over een (nog niet bebost)
stuk grond van minstens 0.5 ha en
mag het bos minstens 25 jaar publiek
toegankelijk zijn? Neem contact op
met de dienst omgeving via omgeving@laakdal.be! ■

Heb je zelf al een boom geplant
in je tuin in 2019 of 2020? Zet hem
bij op de teller door het formulier in
te vullen via www.laakdal.be/
bomenteller. Heb je een idee voor
extra bomen in je eigen buurt? Laat
het ons weten! ■
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SAMEN VOOR 2500
EXTRA BOMEN!

Heb je zin om te zingen? Wil je een
instrument leren bespelen? Musiceer je
graag in groep? Dan wacht onze muziek-
afdeling op jou! Hier kan je spelen, zelf
muziek leren schrijven, een kei worden
in Jazz, Pop, Rock of je verdiepen in Audio Engineering.
Of ben je dol op taal? Kies dan voor de
lessen woordkunst-drama.
Voel je danskriebels? Volg klassieke
of hedendaagse dans of sinds vorig
schooljaar nieuw: Urban dance.
De Academie voor Muziek Woordkunst Drama en Dans richt zich zowel
op kinderen, jongeren als volwassenen.
Je kan er les volgen vanaf 6 jaar. Ook
leerlingen die extra zorg nodig hebben,
zijn welkom in de “Academie op maat”
voor muziek en woord.
De lessen vinden plaats in Laakdal,
Geel, Westerlo en Meerhout.
Nieuwe leerlingen kunnen zich online,
telefonisch of na afspraak inschrijven.
Meer info: https://amwd.geel.be,
info@amwdgeel.be. ■

UITSTEL ONTHAALDAG
NIEUWE INWONERS

Omwille van de coronacrisis kon onze
onthaaldag voor nieuwe inwoners dit
jaar niet plaatsvinden. We stellen de
onthaaldag met een jaar uit. Nieuwe inwoners uit 2019 en 2020 ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging. ■
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Ontwikkelingssamenwerking

LAAKDAL STEUNT
PIDPA-PROJECT IN INDIA
SPRING SPAARZAAM OM
MET DRINKWATER

Tijdens warme dagen zorgt water voor
de nodige verfrissing, maar het grondwaterpeil in Vlaanderen staat weer erg
laag. Wees dus zuinig met (drink)water.
Hoe bespaar je water in huis?
• Houd de kraan zo veel mogelijk
dicht.
• Maak je installatie zuiniger.
• Wees creatief met het opvangen en
hergebruiken van water.
• Stel waterverbruik uit.
Hoe bespaar je water buiten
en in de tuin?
• Gebruik regenwater waar het kan.
• Vermijd verspilling van drinkwater:
Geef gericht water in plaats van
de hele tuin te besproeien. Met een
gieter heb je een beter zicht op de
verbruikte hoeveelheid water.
Op www.vmm.be/tips/tips-bijdroogte vind je nog meer tips om
waterverspilling bij droogte tegen
te gaan. ■

LAAGDREMPELIGE PSYCHOLOGISCHE ONDERSTEUNING

De coronacrisis heeft het dagelijkse leven grondig door elkaar geschud. Eerstelijnszone Zuiderkempen zet extra
in op laagdrempelige en kortdurende
psychologische hulpverlening aan ouderen (+65) en minderjarigen (-18) met
psychische problemen als gevolg van
COVID-19.
In deze moeilijke tijden ben je vaak
op jezelf aangewezen en zelfs met de
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Wilfried Schillebeeckx en Mia Maes (geboren Vorstenaar) vormen samen de
vzw en stichting Schima. Sinds 1995 is de Schima stichting actief in Bamandanga, in de buurt van Calcutta, India. Door de motivatie van de Laakdallers
achter Schima vzw, hun enthousiasme en moed bezorgen zij vele kwetsbare
kinderen in Bamandanga een warme thuis en voldoende ontwikkelingskansen
om het te maken in het leven.

Wat houdt jullie project in
Bamandanga juist in?
“Schima bouwde er 3 opvangtehuizen
- waar ongeveer 280 jongens en meisjes
verblijven - en een lagere school (de Jr.
High School) waar zo’n 600 leerlingen
lessen volgen. Voor de opvang van de
kinderen, het onderhoud van de gebouwen alsook de volledige werking van de
school neemt Schima de volledige verantwoordelijkheid op zich.”
Op welke manier ondersteunt de
gemeente Laakdal jullie?
“Omdat het aantal kinderen in de loop
van 25 jaar sterk is toegenomen, heeft
versoepeling van de maatregelen staan
sociale contacten op een laag pitje. Heb
je het moeilijk dit alles alleen te verwerken? Heeft deze crisis impact op jezelf,
je relatie ...? Sta je zwaar onder druk in
je job? Dan kan een gesprek opnieuw
de nodige zuurstof geven.
Bespreek het met je huisarts, maatschappelijk werker, verzorgende ... Zij
kunnen je in contact brengen met een
hulpverlener die een professioneel luisterend oor biedt. De aangeboden onder-

Schima in 2019 grotere refters en de
noodzakelijke vernieuwing en uitbreiding van de sanitaire voorzieningen gerealiseerd. Schima wil voldoende stromend water ter beschikking stellen om
de sanitaire voorzieningen maximaal te
laten functioneren. Dit zal voor een enorme verbetering zorgen voor alle kinderen
en hun begeleiders. De wachttijden bij
de douches, wastafels en toiletten zullen
afnemen en de hygiëne van de kinderen
zal sterk verbeteren. Schima diende i.s.m.
de gemeente een project in bij Pidpa voor
het boren van een extradiepe waterput
en zal dit ondersteunen met 1012 euro.
Pidpa ondersteunt jaarlijks waterprojecten in ontwikkelingsgebieden. Laakdal
zal dit project financieel ondersteunen.”
Ben jij ook actief op vlak van ontwikkelingssamenwerking of wil je
hier mee over nadenken, neem dan
contact op met de dienst ontwik
kelingssamenwerking: ontwikkelingssamenwerking@laakdal.be, tel. 013 67
01 10. ■

steuning is gratis en zonder wachttijd.
De eerstelijnszone Zuiderkempen
bouwt vanuit een samenwerkend
eerstelijnsnetwerk aan een kwalitatief
lokaal zorg- en welzijnsaanbod voor
alle inwoners van Geel, Herselt, Hulshout, Laakdal, Meerhout en Westerlo
dankzij steun van de Koning Boudewijnstichting.
Meer info: www.eerstelijnszone.be/
eerstelijnszone-zuiderkempen ■
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Natuur in je buurt
De afgelopen maanden maakten eens te meer het belang van natuur in de buurt duidelijk. We zijn gelukkiger en minder gestresseerd in een groene omgeving. Wist je dat
Laakdal 19 natuurgebieden telt? Iedereen in Laakdal heeft dus een mooi stukje natuur
liggen bij hem/haar om de hoek. Op de uitneembare kaart vind je ze allemaal. Hoog tijd
om op ontdekking te gaan!

Vrijwilligers laten de Laakdalse natuur opleven.
Vic Van Dyck is conservator van natuurgebied De Laakvalleien en al jarenlang gepassioneerd Natuurpunter in
hart en nieren. Wij spraken met hem af bij de vijvers van
De Roost.

Vic, jij zet je al jarenlang in als vrijwilliger voor Natuurpunt.
Hoe ben je bij hen terecht gekomen?
“Natuur in de buurt heb ik altijd al erg belangrijk gevonden. In
1990 volgde ik de cursus natuurgids en vanaf dan is mijn liefde
voor natuur, milieu en landschap een echte passie geworden. In
die tijd waren in Laakdal de “Natuurvrienden” al jaren actief
in natuurgebieden De Roost en Craeywinckel. Toen zij me later
vroegen om conservator van deze gebieden te worden, heb ik
niet lang getwijfeld. Intussen is het gebied een stuk uitgebreid.
Zo is het project van de Laakvalleien ontstaan en ben ik nu, 25
jaar later, conservator van meer dan 250 hectare natuurgebied!”
De kracht van Natuurpunt zit in het enthousiasme en de hulp
van haar vrijwilligers. Met hoeveel zijn jullie in Laakdal?
“Onze vereniging bestaat inderdaad dankzij de steun van leden
die allemaal hun steentje bijdragen aan het beschermen van
kwetsbare en bedreigde natuur. In Laakdal zijn meer dan 200
gezinnen lid van Natuurpunt! Een aantal van hen helpt ook
actief mee aan het beheer van de natuur in onze gemeente.”

Bijzondere koestersoorten in Laakdal
Samen met een aantal ge
meenten, waaronder Laak
dal, startte Natuurpunt het
Merodeproject Urgentie
plan Koestersoorten op.
Binnen het Merodegebied
komen een aantal kwets
bare plantensoorten voor
Berghertshooi (© Rutger Barendse)
die elders in Vlaanderen zo
goed als uitgestorven zijn. Deze soorten vinden een ge
schikte thuishaven in de typische biotopen op de grens
van de Kempen en het Hageland. In Laakdal gaat het om
het klimopklokje in De Roost en de berghertshooi in Aver
bode Bos & Heide. Het frêle lichtpaarse klimopklokje komt

voor in venige en vochtige open heidegebieden en graslan
den. Het grote gele berghertshooi staat dan weer in de
rand van meer kalkrijke, droge bossen. Voor beide soor
ten zal Natuurpunt zich de
komende jaren extra inzet
ten. Via het Merodeproject
willen ze achterhalen wel
ke beheermaatregelen het
beste werken, of ze nog
ergens onbekende groei
plaatsen hebben en hoe
ze uitbreiding naar nieuwe
groeiplaatsen kunnen cre
Klimopklokje (© Marc Herremans)
ëren. ■
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De Roost (© Vic Van Dyck)

Wat doen jullie precies?
“We proberen interessante gronden in de buurt van onze gebieden te verwerven
waarvan de natuurwaarde hersteld kan worden. Daarna begint het echte werk! De
meeste percelen moeten opgekuist en heringericht worden. Vaak ligt er veel afval en
zijn er illegale constructies. Die worden afgebroken en afgevoerd dankzij het harde
werk van vrijwilligers en de hulp van de gemeente.
Het perceel krijgt dan een aangepast beheer waardoor de natuur zich stilaan herstelt.
Hierbij krijgen we gelukkig ook hulp van landbouwers en de terreinploeg van Natuurpunt. Samen maken we zo mooie natuur voor iedereen in Laakdal!”
De laatste jaren hebben jullie ontzettend veel werk verricht in
natuurgebied De Roost.
“Klopt! We hebben al vele jaren de handen vol met het herstel van de vijvers in De
Roost. Maar het resultaat mag er zijn! De natuur en het landschap floreren er opnieuw
en het gebied werd toegankelijk gemaakt voor iedereen. Vorig jaar openden we samen
met de gemeente en met financiële steun van Vlaanderen en De Merode een nagelnieuw
knuppelpad. Nu kan je er ook wandelen in hele natte periodes. Vanuit de vogelkijkhut
heb je zicht op de prachtige grote vijver. Natuurbeleving ten top!”
Ook in Meiven in Varendonk gingen jullie aan de slag?
“Dit ven was in het verleden te diep uitgegraven en de grond had men aan de rand
gelegd. Deze ruimingswal hebben we onlangs afgegraven, het slib werd verwijderd
en ook de omgeving werd in zijn natuurlijke staat hersteld. Kom hier binnenkort nog
maar eens kijken. Je zal versteld staan hoe mooi het er wordt!”
Wat doen jullie nog naast natuurbeheer?
“Naast de beheerwerken doen we ook aan natuurstudie en vogelringwerk. We organiseren tal van wandelingen en werkdagen voor het brede publiek en geven advies
omtrent natuur en milieu. Zo proberen we ook ons steentje bij te dragen.”
Kunnen jullie nog extra hulp
gebruiken?
“Jazeker! Je kan de handen uit de
mouwen steken op één van onze
werkdagen. Of je kan ook gewoon
lid worden op www.natuurpunt.
be/natuurgebied/de-laakvalleien
en zo onze werking steunen. Alle
hulp is welkom!” ■

Meiven (© Vic Van Dyck)
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Wees niet
gek. Doe de
tekencheck!
Had jij al eens een tekenbeet?
Je kan teken overal in de natuur
tegenkomen, dus niet alleen als
je het bos intrekt. Ook als je in
de tuin werkt, gaat wandelen of
buiten speelt.
Maak er een gewoonte van je
zelf en anderen te controleren.
Hoe sneller je de teek verwijdert,
hoe kleiner de kans op de ziek
te van Lyme. Controleer bij de
tekencheck zeker de knieholtes,
liezen, bilnaad, haarlijn, navel, ok
sels en tenen. Dit zijn lievelings
plekken van teken.
Een teek gevonden? Verwijder
de teek rustig en in één bewe
ging. Liefst met een tekenver
wijderaar. Noteer wanneer je
gebeten bent en hou de plek ge
durende een maand extra in de
gaten. Ga naar je huisarts als er
rond de beet een groter worden
de kring ontstaat of wanneer je
griepachtige symptomen voelt.
Lees op www.tekenbeten.be
tips hoe je kan controleren op
tekenbeten en hoe een teek te
verwijderen. ■
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Een overzicht van
alle natuurgebieden
in Laakdal
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Berghertsh

Op deze uitneembare kaart vind je zeker een prachtig natuurgebied in je buurt. Veel plezier op ontdekkingstocht!

Veerle: De Roost, Makelbroek en De Werft

Veerle-Heide: De Heide (Averbode Bos &
Heide - Laakdal) en Aertsbroek
De inwoners van Veerle-Heide zijn gezegend met een prachtig
natuurgebied in hun achtertuin. In het natuurgebied Averbode
Bos & Heide, dat deels in Laakdal ligt, kan je genieten van
bossen, vennen en heidevlaktes. Heel terecht werd De Heide
vorig jaar verkozen tot mooiste plekje in Laakdal!
Aertsbroek is een natuurgebied gelegen in de vallei van de
Varendonkse beek met veel variatie. Je vindt er een afwisseling
van broekbossen, hooilanden en poelen.

Knuppelpad in De Roost (© Paul Helsen)

Langven in Veerle-Heide (© Vic Van Dyck)

Varendonk: Varendonk, Peieren
en Varenbroek

Bomendreef in Varendonk (© Vic Van Dyck)

De geleidelijke overgang van natte naar drogere zandgronden en de eeuwenlange menselijke activiteit hebben deze gebieden vorm
gegeven. Het natuurgebied Varendonk ligt
op de linkeroever van de Grote Laak en strekt zich uit van aan De Roost tot
aan de samenvloeiing met de Grote Nete. Het is maar liefst 100 ha groot! Ter
hoogte van Blaardonk vinden we enkele boerderijen, waar de natuur verweven is met landbouwgebruik. In de vallei van de Varendonkse beek voeren
loofbossen de boventoon in de natuurgebieden Peieren en Varenbroek.
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Grote Laak in Varendonk
(© Vic Van Dyck)

Deze waterrijke gebieden met zompige moerassen, oude turfputten en vijvers die werden ingericht als natuurlijke waterplassen, vormen een aantrekkelijk landschap met een uitzonderlijke natuurwaarde. Naast poelen en elzenbroekbossen met
waterviolier en slangenwortel, vinden we hier natte bloemrijke
hooilanden en venige kwelgraslanden met gele dotterbloemen
en bosbies. De aanwezige houtkanten vol leven vormen een
belangrijke verbinding tussen deze verschillende biotopen.
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#Samentegencorona
Intussen zitten we al enkele weken in fase 3 van het afbouwplan van de coronamaatregelen. Dat betekende een
radicale verandering: vrijheid is immers de regel en wat
niet mag de uitzondering. Iedereen is mee verantwoordelijk om het virus onder controle te houden door de zes
gouden regels te blijven opvolgen. Daarnaast zullen organisatoren en ondernemers protocollen moeten volgen om
een activiteit veilig te organiseren. We zijn er nog niet.
Ook in juli en augustus zullen er nieuwe fases worden afgekondigd als de epidemiologische situatie het toelaat.

Meer informatie en antwoorden op al je vragen vind
je op www.info-corona.be of bel naar 0800 14 689.
Wat de impact op onze organisatie en onze gemeente
betreft, kan je terecht op www.laakdal.be,
corona@laakdal.be of 013 67 01 10.

Geef het voorbeeld,
Stop het virus.

SPEELPLEINWERKING,
SPORTKAMPEN EN BKO
Joepie! De nationale veiligheidsraad
heeft beslist dat de zomerkampen
en speelpleinwerking mogen doorgaan! Ook in de BKO kunnen onze
kinderen terecht om een super leuke
zomer te beleven met vriendjes en
vriendinnetjes! Er zijn wel een aantal maatregelen en aanbevelingen
die we moeten volgen. Zo zullen we
deze zomer werken met bubbels.
Neem een kijkje op www.laakdal.
be/zomerfolder-2020-lrpdf en
schrijf je kind nog snel in als er
nog plaatsen beschikbaar zijn.

Compensatiepakket voor handel, horeca en verenigingen
Het gemeentebestuur werkt volop aan een compensatiepakket voor Laakdalse
handel, horeca, concessiehouders, verenigingen en sportclubs. Dit zal op de
gemeenteraad van juni besproken worden. We communiceren hier zo snel
mogelijk over.

Ontsmet je handen als je binnengaat.

Bewaar overal minstens 1,5 m. afstand.

Voel je je ziek? Ga naar huis en
contacteer je huisarts.

Was je handen of ontsmet ze voor je naar
huis gaat.

MAAK JE VERENIGING
CORONAPROOF
We ontwierpen enkele affiches die we
graag delen met de Laakdalse verenigingen, organisaties, clubs … zodat ook
zij hun gebouwen, faciliteiten, evenementen ‘coronaproof’ kunnen maken.
Deze affiches mag je vrij downloaden
en printen en op je locaties uithangen
om je leden te sensibiliseren over alle
richtlijnen die ze moeten volgen.
Je kan de affiches, die voor jou
relevant zijn, downloaden op
www.laakdal.be/corona.
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Let’s beat the virus!

Koop lokaal. K

Ook online! www.midden

Koop Laakdal!

nstand-laakdal.be

VEILIG NAAR DE
VRIJDAGMARKT

Zomerse activiteiten

Er zijn opnieuw meer kramen toegelaten op de buurtmarkt elke vrijdagvoormiddag op het evenementenplein voor
het gemeentehuis in Vorst-Centrum. Je
kan de markt betreden ter hoogte van
het gemeentehuis (ingang) en weer
verlaten via de uitgang ter hoogte van
de Markt. Aan de in- en uitgang wordt
handgel voorzien. Winkel veilig! Houd
je aan de richtlijnen.

Vanaf 1 juli kan je de Merode opnieuw verkennen met
de eTuktuk. Een fijne uitstap
om te maken met jouw gezin.
Reserveer jouw elektrische
tuktuk via www.etuktuks.be.

12
Klauteren op klompen kan ook terug
vanaf 1 juli! Het klompenmuseum en
klompenbelevingspad openen hun
13
deuren graag voor bezoekers. Bekijk
alle info op https://www.klompenmuseum.be/.

10

Ga de hele zomer op stap met Stab15
bel door 6 gemeenten. Stabbel past
zijn programma aan zodat je zelf op
pad kan wanneer je wil. Je leest alles over de nieuwe werkwijze van
14Stabbel op www.laakdal.be/opstap-met-stabbel-zomer-2020.
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BIBLIOTHEEK OPEN,
GRATIS RESERVEREN
BLIJFT MOGELIJK.
De bibliotheek is opnieuw open.
Tot 1 september kan je ook nog gratis
materialen blijven reserveren en
ophalen via de Bringme Box.
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De hele zomer3 fietsplezier? Dat kan! Ook dit jaar kan je deelnemen aan de
4 is helemaal gratis.
fietszoektocht van VVV Laakdal. En nog beter: deelnemen
Klimopklokje
Download de zoektocht via www.laakdal.be/fietszoektocht-zomer-2020.

C

B

Veerle
Seniorenactiviteiten najaar
Lieve senioren, ondertussen is het coronavirus geen onbekende meer en weten
6
we dat het wel eens roet durft te strooien in onze geplande activiteiten.
EEK We
KSE B
DON activiteikunnen jullie daarom nog niet met zekerheid zeggen of de volgende
EN
R
A
2 graag de
ten op de gebruikelijke manier kunnen doorgaan. We gevenVjullie wel
verschillende data mee zodat jullie dit toch al kunnen noteren in jullie agenda:
Speelbos elke woensdag, vanaf 2 september 2020, 9.30 u. - 10.30 u.
• Seniorenturnen:
A sporthal
in de
A
Zandstraat
• Seniorenfietstocht:
donderdag 3 september 2020
B Wijngaardbos
• Gemeentelijk
seniorenfeest: zaterdag 5 september 2020
C Kerkstraat
• Sportdag:
donderdag 1 oktober 2020
D Eindhoutberg
• Herfstwandeling: donderdag 5 november om 13.30 u. in Vorst-Meerlaar

Vanaf
5 maandag 15 juni startte de verdeling
van de stoffen mondmaskers die de federale overheid ter beschikking stelt aan alle
inwoners. Heb jij je mondmasker al afgehaald? Dat kan bij je apotheker.

Veerle-Heide

Wanneer we een beter zicht hebben op de maatregelen die gelden voor bo1 jullie
venstaande activiteiten, communiceren wij hierover. Houd dus zeker
brievenbus in de gaten voor meer nieuws. Heb je verder nog vragen of hulp
nodig, laat het ons zeker weten via corona@laakdal.be of bel naar 013 67 01 10.

16

MONDMASKERS FEDERALE
OVERHEID

Wat moet je meebrengen naar de
apotheek om je mondmaskers af te
halen?
Je huisapotheker zal je eID vragen en de eID
van de gezinsleden of een attest gezinssamenstelling (vraag dit aan op https://www.
laakdal.be/attest-samenstelling-van-het-gezin). Meer info op: https://www.info-coronavirus.be/nl/news/mondmaskers-federale-overheid/
Berghertshooi
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Zin om erop
uit te trekken?
Download je wandelroute hier:
• www.natuurpunt.be/natuurgebied/delaakvalleien
• www.wandelknooppunt.be/
routeplanner?kaart=de-merode
Wandel met respect voor de natuur!
• Blijf op de paden.
• Observeer de dieren zonder ze te storen.
• Hou honden aan de leiband.
• Neem je afval mee naar huis.
• Maak geen vuur en rook niet. Onze
natuurgebieden zijn vaak erg droog. De
kleinste vonk kan erg gevaarlijk zijn en
brand veroorzaken! Check voor je vertrekt
www.natuurenbos.be/waarschuwingen en
volg de richtlijnen op.

De Heide (Averbode Bos en Heide)
Aertsbroek
De Roost
Makelbroek
De Werft
Peieren
Varenbroek
Varendonk
Trichelbroek
Huisbroek
Eindhoutberg
Eindhoutbroek
Oosterbossen
Craeywinckel
Het Hoeves
Kerkebossen
Ossebroeken
Swinnebroeken
Kloempenbos

Een sportieve
(dag)ontdekking
en uitdaging!
Waarom zou je de prachtige natuurrijkdom in en rondom je
achtertuin niet eens op een sportieve manier verkennen?
Op www.laakdal.be/wandelen-in-laakdal vind je een volledige
omschrijving van een wandel/looplus* (42,8 km) langs de
grenzen van Laakdal. Volg de bordeaux-gekleurde wandelpijlen van het wandelknooppuntennetwerk. Naast de vele
natuurgebieden die je doorkruist, pik je ook enkele Laakdalse
cultureel-historische bezienswaardigheden mee.
De echte sportfreaks kunnen zichzelf uitdagen met deze marathonlus. Wil je het gebied liever in meerdere dagen verkennen? Surf dan naar www.wandelknooppunt.be en stel zelf
kortere lussen samen of wandel een van de lussen die onze
sportdienst in elke deelgemeente uitstippelde: www.laakdal.
be/wandelen-in-laakdal. ■
*met dank aan Patrik Vankrunkelsven
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Natuurgebieden in Laakdal

Vorst-Centrum: Craeywinckel, Het Hoeves
en Kerkebossen
Craeywinckel is een waterrijk gebied aan de Kleine Laak. Het
bevat een grote veenpoel, valleigraslandjes met lokale kwel,
wilgenstruwelen en een jong zuur eikenbos. Het Hoeves ligt
tussen de Kleine Laak en de Borgtloop. Dit overstromingsgebied bestaat uit twee biotopen: veenpoelen in het westen en
een droger deel in het oosten. De poelen zijn deels verland en
dichtgegroeid met wilgenstruweel. Toch blijft er nog heel wat
open water dat een grote aantrekkingskracht heeft op heel
wat watervogels. Ten zuiden van de Veldstraat liggen de Kerkebossen in de vallei van de Grote Laak. Het speelbos in dit
natuurgebied werd recent opnieuw toegankelijk gemaakt.
Trichelbroek

Eindhout: Trichelbroek, Huisbroek,
Eindhoutberg, Eindhoutbroek en
Oosterbossen
Het Trichelbroek ligt in het westen van Laakdal, nabij de monding van de Grote Laak in de Nete. Het terrein kent een licht
golvend reliëf en bestaat uit een grote vijver met vogelkijkhut, moerasbos, rietruigten en soortenrijke vochtige
graslanden. Het geheel wordt doorsneden met dreven
en houtwallen. In 2011 werd dit gebied nog verkozen
tot mooiste plekje van Laakdal!
Aan de Huisbroekstraat ligt het gelijknamige natuurgebied langs de Hoefkensloop dat vooral bestaat uit natte
hooilanden en vijvers. In Eindhoutberg kan je ravotten
in dennenbossen op een ijzerzandsteenheuvel. De Oosterbossen en het Eindhoutbroek zijn natte loofbossen
gelegen tussen de Kleinbroekloop en de Kleine Laak.

Het Hoeves (© Vic Van Dyck)

Een ree in Eindhoutbroek (© Paul Helsen)

Vorst-Meerlaar: Ossebroeken,
Swinnebroeken en het Kloempenbos
Ossebroeken en Swinnebroeken vormen een natuurgebied in de zuidelijke
vallei van de Kleine Laak. Dit natuurgebied bestaat vooral uit elzenbroekbos,
zure eikenbossen en weilanden en aanplantingen van populier. Opvallend is
ook de talrijke aanwezigheid van hazelaar, kamperfoelie, hop en klimop. In het
voorjaar vormen zich prachtige bloementapijten van speenkruid, bosanemoon
en muskuskruid in het bos. Verspreid tussen de bossen liggen talrijke kleinere
of grotere graasweiden. Tussen de weiden komen verschillende waardevolle
bomenrijen en enkele oude houtwallen van sleedoorn voor. Deze afwisseling
van weiden en houtkanten zorgt voor een bijzonder waardevol en gevarieerd
landschap. Het Kloempenbos aan de Broekstraat werd in 2015 aangeplant
samen met de Bosgroep en veel vrijwilligers. Het bos ligt op privéterrein
maar is publiek toegankelijk. Ontdek zelf hoe hard de bomen al gegroeid zijn
in deze verborgen parel!
Swinnebroeken (© Vic Van Dyck)
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Averbode Bos
en Heide

\Recreatie en natuur hand in hand

Koen Leysen uit Vorst-Meerlaar is lesgever bij Natuurpunt CVN en geeft
geregeld cursussen over vogels en het klimaat. Wij spotten hem in zijn
favoriete natuurgebied Averbode Bos & Heide, dat deels in Laakdal ligt.
Koen Leysen (© Helga Wynants)

De laatste jaren is er veel veranderd in het gebied dat nu
bekend staat als Averbode Bos & Heide.
“Sinds Natuurpunt het gebied kocht van de familie De Merode
is het inderdaad hard veranderd. Een deel van de eentonige dennenplantages maakte plaats voor open heides, landduinen en
vennen. Dat bracht heel wat spectaculaire natuur met zich mee!
De bloempjes van de witte waterranonkel verschenen opnieuw
in de vennen en berghertshooi kiemde vanuit de zaadbank. Een
unicum in Vlaanderen! Ook nachtzwaluwen en veenmollen (her)
ontdekten het gebied en laten hun trillende zang weer horen
tijdens zomernachten. De schaapskudde trekt door het gebied
en vindt onderdak in een nieuwe schapenstal. En het recreatienetwerk werd stevig uitgebreid.”
Wordt er ook nu nog gewerkt in het gebied?
“Jazeker. Intussen is het tweede natuurinrichtingsproject opgestart door VLM en Natuurpunt. Onder het Weefbergven maken
we een nieuw deel van de droge landduin open. Die zal niet
enkel zorgen voor unieke fauna en flora, maar ook werken als
een spons om de grondwatertafel opnieuw aan te vullen met
regenwater.
Het Weefbergven wordt ontslibd en de vissen die erin werden
vrijgelaten worden afgevangen en verplaatst. Deze vissen eten
immers de amfibieën, waterjuffers en waterplanten op en samen
met de dikke sliblaag zorgden ze voor troebel water van slechte
kwaliteit. Gelijkaardige werken werden al uitgevoerd in de Boondries langs de Averboodsebaan en aan het Tandpijnkapelleke. Ook
de sluisjes van verschillende vennen worden hersteld, zodat we ze
droog kunnen zetten om ze ook in de toekomst visvrij te houden.”

pesticidenrijke grond te verwijderen. We koesterden hier al lang
de hoop om het oorspronkelijke, natuurlijke reliëf te herstellen.“
Wat is jouw favoriete plekje?
“Averbode Bos & Heide is een topgebied voor natuurliefhebbers.
Ook vogelkijkers komen er aan hun trekken. Ik kom er sinds
2009 en heb er al fantastische dingen gezien. Eén favoriet plekje
heb ik niet, maar wel een favoriete waarneming! In al die jaren
is er één dag die eruit springt: 15 oktober 2011. Dankzij de oostenwind zagen we toen fenomenale aantallen roofvogels overtrekken: maar liefst 553 buizerds, 11 rode wouwen, een visarend
en als klap op de vuurpijl passeerde een in Estland gezenderde
bastaardarend die op weg was naar Spanje. Recenter waren er
de drie langdurig pleisterende zwarte ooievaars en de 30 grote
zilverreigers, het spektakel van een overvliegende zeearend of
de zware roep van een koppel raven … Wat je hier te zien krijgt,
is werkelijk fenomenaal!” ■

Binnenkort bloeit de heide weer prachtig. Wordt deze nog
verder uitgebreid?
“Tussen het Tandpijnkapelleke en de Bierhoeve wordt de heidevegetatie hersteld. We zorgen er voor een mooie overgang van
de open heide naar het gesloten bos. Aan de Rietvijver vullen we
nog een uitgegraven akker op, net zoals langs de Luikse Dreef en
in Veerle-Heide. De akkers werden uitgegraven om de mest- en
© Staf De Roover
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© Wim Deloddere

Bijzondere
waarnemingen
Vogels spotten is hip! Meer en meer Laakdallers speuren de hemel af met hun
verrekijker op zoek naar bijzondere waarnemingen. Wij lijsten enkele bijzondere waarnemingen in het Laakdalse luchtruim op!

© Guy Janssens

Zeearend

Zeearenden zijn onze grootste Europese arenden. Met hun 2 m lange en
zeer brede vleugels worden ze ook wel
eens ‘vliegende deuren’ genoemd. Ze
broeden in Noord- en Oost-Europa.
Door intensieve bescherming nemen
hun aantallen stilaan toe en broeden er
sinds kort ook enkele koppels bij onze
noorderburen. Ook in België worden ze
af en toe waargenomen. En nu ook in
Laakdal! Op 5 oktober 2019 spotte Koen
Leysen een zeearend vanuit de trektelpost in Averbode Bos en Heide. Op 23
maart zag hij er opnieuw eentje, ditmaal
noordwaarts trekken over Vorst.

Draaihals

Een raadselachtige en geweldig goed
gecamoufleerde vogel. Hij behoort tot
de familie van de spechten en is net als
de groene specht verlekkerd op mieren
die hij met zijn lange tong weet te verschalken. In tegenstelling tot de echte
spechten overwintert hij in Afrika. Ze
trekken hier door, maar je krijgt ze heel
weinig te zien. Koen Leysen spotte er
eentje in augustus vorig jaar in Averbode Bos & Heide. Hij dankt zijn naam
aan de slangachtige bewegingen die hij
met zijn hals maakt als hij zich bedreigd
voelt.

Grote zilverreiger

© Wim Dirckx

Hoog bezoek uit Wit-Rusland! Op 28 maart
werden drie grote zilverreigers gespot in het
Trichelbroek. Eén van hen was geringd en bleek
afkomstig uit Wit-Rusland. De vogel werd eerder al gespot in Frankrijk en was dus waarschijnlijk op terugweg naar zijn geboorteplaats
zo’n 1500 km verderop.

Raaf

© Dieder Plu

Dit voorjaar vloog er gedurende verschillende weken een koppel raven rond
in Laakdal. Sinds 2018 broedt deze grootse ‘zangvogel’ terug in Vlaanderen en
dat was al van 1865 geleden. Raven voelen zich thuis in rustige, uitgestrekte
bosgebieden en vinden in De Roost, Eindhoutbroek en Averbode Bos & Heide
zeker een geschikte plek.
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Benieuwd naar nog meer bijzondere waarnemingen in Laakdal?
Surf naar www.waarnemingen.be of www.facebook.com/natuur.
grotenete
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De mooiste plekjes in de natuur …
… vind je in Laakdal!
De Laakdalse natuur- en bosgebieden laten je optimaal genieten van onze topnatuur. Wij geven
je tips om op de mooiste plekjes te voet of met de fiets te genieten van deze natuurpracht.
We vermelden de nabijgelegen wandel- en/of fietsknooppunten. Stippel zelf je route uit op
www.wandelknooppunt.be of www.fietsknooppunt.be.
VOGELS SPOTTEN
Vogels spotten kan in Laakdal in maar liefst 2 kijkhutten: De
Roost en Trichelbroek zijn de uitgelezen plaatsen om even stil
te staan.
De Roost: Wandelknooppunt 220 – 179
Trichelbroek: Wandelknooppunt 157 - 327,
Fietsknooppunt 89 – 47

© Paul Helsen

PRACHTIGE HEIDE
Geniet van onze prachtige heide in Averbode Bos en
Heide, op het snijpunt van drie provincies.
Nabij wandelknooppunt 251
Nabij fietsknooppunt 17

VOLG DE KLEINE LAAK
Volg in de gebieden Craeywinkel en Het Hoeves de
loop van de Kleine Laak en ontdek pareltjes in onze
gemeente.
Wandelknooppunt 333 – 328 – 329

EEN WISSELEND LANDSCHAP
Ervaar het wisselende landschap van
Ossebroeken en Swinnebroeken waar weilanden
afwisselen met moerasbos en ruigten.
Wandelknooppunt 198 – 173
Fietsknooppunt 21 - 51
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Mogen we jullie voorstellen…

… Tim Alderson

de nieuwe coördinator van
het wijkpolitieteam Laakdal

Hoe ben je bij de politie terechtgekomen?
“Toen ik 18 jaar was, ben ik naar de politieschool gegaan. Het was een jeugddroom.
Al sinds mijn 12 jaar wist ik dat ik ooit bij de politie wilde werken. Mijn hoofddoel is
altijd geweest om mensen te helpen. Ervoor zorgen dat iedereen in een leefbare buurt
kan samenleven en kinderen onbezorgd kunnen opgroeien. Dat is mijn prioriteit.”

“Ik wil met wederzijds
respect tussen politie
en inwoners problemen
aanpakken en onderling
oplossen.”

Wat vinden je zoontjes ervan dat je bij de politie werkt?
“Zij vinden het uiteraard super spannend en vragen mij dagelijks
of ik nog ‘boeven’ gevangen heb. Ik moet wel eerlijk bekennen
dat ik er al eens een schepje bovenop doe voor hun geweldige
reacties en blikken.”

Lukt de combinatie wonen en werken in dezelfde gemeente?
“Ik vond het wel belangrijk om ergens anders eerst wat politionele
ervaring op te doen voor ik aan de slag ging in mijn directe omgeving. Ik ben een geboren en getogen Laakdaller en ken hier heel
veel mensen. Dat heeft natuurlijk zijn voordelen, maar uiteraard zijn
er ook nadelen aan verbonden. Een vriend laten blazen tijdens een
alcoholcontrole of een familielid betrappen op een snelheidsovertreding, het hoort er allemaal bij. Gelukkig kan er al eens gelachen worden bij betrapping
van een bevriend koppel op een donkere parking. Ik draag onpartijdigheid hoog in
het vaandel en geloof er steevast in dat veiligheid een gedeelde zorg is.”
Waarom koos je voor de wissel van interventie naar wijk?
“17 jaar interventie levert je een ganse “rugzak” aan herinneringen op. Niet alleen
positieve, maar helaas ook een aantal negatieve. Het zien sterven van een kind in
een verkeersongeval, een slechtnieuwsmelding bij nabestaanden, bedreigd worden
door iemand met een vuurwapen, snelle achtervolgingen … zijn allemaal zaken die je
bijblijven. De wijkpolitie biedt andere uitdagingen en uiteraard ook andere werkuren.
Ik zal er meer voor mijn gezin kunnen zijn. Tegelijkertijd kan ik ook in nauwer contact
komen met burgers. Het contact ligt anders dan bij een interventiedienst waar mensen
ons meestal oproepen voor een dringend probleem.”
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Welke kenmerken ga je overnemen van je voorganger
Walter Swolfs?
“De menslievendheid, positieve ingesteldheid, vriendelijkheid
en het sociale dat Walter Swolfs uitstraalt, is een voorbeeld voor
mij. Ik vind het heel belangrijk dat ik aanspreekbaar ben voor
de mensen van Laakdal wanneer zij hulp of informatie van de
politie nodig hebben.”
Wat wil je samen met je wijkteam verwezenlijken in Laakdal?
“Ik wil met wederzijds respect tussen politie en inwoners problemen aanpakken en onderling oplossen.
Ik wil drempelverlagend werken, de relatie tussen burger en
wijkagent optimaliseren en samen ervoor zorgen dat Laakdal
nog veiliger wordt.”
Hoe ziet jouw werkdag er uit?
“Tijdens de coronacrisis bestond mijn job voornamelijk uit
het aansturen van de interventie- en toezichtsploegen op het
terrein. Sinds wij onze normale dagtaken hervatten, werd dit
aangevuld met de coördinatie van het voltallige wijkteam,
opvolging en bijsturen van hun taken, hen inzetten op toekomstige evenementen, het contact met de burgemeester, overleg
met de andere coördinatoren ...”
Wat zijn de grootste verschillen die jullie opmerken op
straat en in de wijken?
“In het begin van de coronacrisis en bij de invoering van de
maatregelen merkten we een groot verschil op de weg. Het
verkeer daalde drastisch en mensen volgden de instructies van
de overheid goed op. Naarmate de maatregelen versoepelden,
werd onze taak er niet makkelijker op. De volhouders bleven
binnen, maar spijtig genoeg werden er ook wel wat overtredingen vastgesteld in Laakdal.
De scholen waren dicht, evenementen en straatfeesten werden geannuleerd en speelpleinen afgesloten, plaatsen waar
we anders regelmatig een kijkje gingen nemen. De contacten
met onze wijkagenten verliepen aan de voordeur in plaats van
binnenshuis. We merken wel een duidelijke stijging op van het
aantal wandelaars en fietsers wat we natuurlijk alleen maar
kunnen toejuichen.” ■

Anna Van Kerckhoven vierde in mei haar 100ste verjaardag. Anna, opgegroeid in Charleroi en later verhuisd
naar Veerle, baatte jarenlang café De Heidebloem uit.
Anna, wat is het geheim van jouw lang leven?
Anna: “Dansen en zingen. Ik had nooit gedacht dat ik
100 jaar zou worden, maar nu ik terugblik op mijn leven,
geloof ik toch echt dat dat mijn geheim is. Ik heb het
dansen en zingen trouwens nog niet verleerd.”
Wat zijn de leukste herinneringen uit jouw 100 jaar?
Anna: “Heel wat jaren terug werd ik gekroond tot Miss
Veerle. Daar denk ik nog steeds met veel plezier aan
terug. Ik heb toen zelfs in de krant gestaan. Ik heb ook
heel wat beleefd in mijn café. Natuurlijk werd er wel
eens te diep in het glas gekeken. De mannen die te dronken waren, bracht ik dan veilig met de kruiwagen terug
naar huis.”
Hoe hebben jullie deze speciale verjaardag gevierd?
Anna: “Ik hou heel erg van biscuit met fruit en dat weten ze hier in WZC De Winde. Ik kreeg een grote taart
en er was zelfs champagne! Eric, een vrijwilliger in ons
woonzorgcentrum, speelde vanuit de binnentuin wat
muziek uit de goeie oude tijd. Natuurlijk zong ik luidkeels mee.”
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Anna Van Kerckhoven
viert 100ste verjaardag

DIAMANTEN JUBILEUM

02/04/1960 (Eindhout)
Augustinus ‘Gust’ Sterckx &
Rosette Vangelder
WELKOM IN LAAKDAL

HUWELIJKEN

21 februari (Eindhout)
Pauwels Niels & Truyens Carolien

19/04/1960 (Veerle)
Ludovicus ‘Louis’ Verbeek &
Simonne Roothooft

14 mei (Vorst-Centrum)
Godbil Philippe &
Verhoeven Tilly

13/05/2020 (Eindhout)
Leon Loockx
Rob Loockx & Ilona Goovaerts
05/05/2020 (Vorst-Centrum)
Florianne Van den Bergh
Ief Van den Bergh & Marth Hanesse

BRAVO VOOR ONZE JUBILARISSEN
GOUDEN JUBILEUM

10/04/1970 (Eindhout)
Thomas ‘Vital’ Verheyen
& Margareta ‘Greet’ Das

28/04/2020 ( Vorst-Meerlaar)
Brenn Vanwesemael
Zjef Vanwesemael & Dorien Dendas

26/04/2020 (Vorst-Meerlaar)
Lewis Dendas
Jonathan Dendas & Wendy Walschots

24/04/1970 (Vorst-Centrum)
Roger Peeters & Greta
Wagemans

15/04/2020 (Veerle)
Mila Hermans
Joeri Hermans & Saartje Huybrechts

30/04/1970 (Veerle)
François ‘Sooi’ Mertens & Maria
‘Mia’ Van Hirtum
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28/04/1960 (Vorst-Meerlaar)
Romain Heselmans & Mathilda
‘Mathil’ Thys

°03/11/1958 †05/05/2020
(Veerle)
Luc Verboven

30/04/1960 (Eindhout)
Jozef ‘Jef’ Mertens & Anna
Breugelmans

°12/09/1949 †04/05/2020
(Eindhout)
Clement Wilms

°03/08/1933 †05/05/2020
(Vorst-Meerlaar)
Herman De Busser
30/04/1960 (Vorst-Meerlaar)
Victor ‘Emmanuel’ Liesenborgs
& Madeleine Joris

14/05/1960 (Eindhout)
Renaat ‘René’ Vennekens &
Mathilda ‘Tilly’ Ceusters
24/04/1970 (Vorst-Centrum)
Willy Meeus & Maria Sunt

01/04/2020 (Vorst-Centrum)
Feline Heylen
Kevin Heylen & Rani Van Meeuwen

°27/06/1963 †06/05/2020
(Veerle)
Gerebernus ‘Bernus’ Geerinckx

07/05/1960 (Vorst-Centrum)
Frans ‘Jos’ Celen &
Bertha Baelus

18/04/2020 (Veerle)
Jessica Kinczewski
Lukasz Kinczewski & Karina Kohler

02/04/2020 (Veerle)
Jaak Nuyts
Cedric Nuyts & Dorien De Pooter

23/04/1960 (Vorst-Meerlaar)
Roger Vanspringel &
Julia Hellemans

17/04/1970 (Veerle)
Jacques Belmans & Germaine
Kenens

24/04/2020 (Vorst - Meerlaar)
Cato Dox
Kristof Dox & Tinne Claes

09/04/2020 (Veerle)
Stella-Marie Creutzburg
Kevin Creutzburg & Tatjana Mertens

°09/03/1928 †13/05/2020 (Geel)
Julia ‘Lie’ Voet

°21/04/1949 †03/05/2020
(Eindhout)
Fryda Mondelaers

24/04/2020 (Vorst- Meerlaar)
Alexandra Wroclawska
Patryk Wroclawska & Kamila Miroslaw

11/04/2020 (Eindhout)
Mel Baetens
Kenneth Baetens & Nathalie Joris

°18/12/1949 †13/05/2020
(Eindhout)
Jozef ‘Jos’ Van Eynde

°24/12/1932 †10/05/2020
(Meerhout)
Josephina ‘Fien’ Belmans

29/04/2020 (Veerle)
Sebastian Moraru
Ciprian Moraru & Petronela Moraru

26/04/2020 (Eindhout)
Mirre Helsen
Joost Helsen & Tineke Dewaegeneere

OVERLIJDENS

BRILJANTEN JUBILEUM

23/04/1955 (Veerle)
Eugenius ‘Gene’ Celen &
Germania ‘Germaine’ Uten

06/05/1970 (Vorst-Meerlaar)
Alois ‘Wies’ Maes & Maria ‘Ria’
Binnemans

16/05/1970 (Veerle)
Leon Peeters & Ivonne Van Elven
29/05/1970 (Vorst-Centrum)
Ivo Reijnders & Nicole Engelen

°02/06/1981 †30/04/2020
(Vorst-Centrum)
Wendy Leys
°26/01/1940 †28/04/2020
(Eindhout)
Julius ‘Jul’ Hendrickx
°29/08/1936 †28/04/2020
(Veerle)
Maria ‘Mia’ Beets
°08/04/1941 †26/04/2020
(Veerle)
Josef ‘Jos’ Theys
°18/06/1935 †25/04/2020
(Veerle)
Isidorus ‘Door’ Rectem

08/05/1970 (Veerle)
Willy Heylen & Augusta
‘Gusta’ Verbruggen
16/05/1970 (Veerle)
Alfons ‘Luc’ Wijnants &
Viviane Gepts

°20/07/1931 †01/05/2020 (Veerle)
Eduardus ‘Eduard’ Hendrickx

°05/11/1955 †24/04/2020
(Veerle)
Annita Van de Sande
21/05/1955 (Vorst-Centrum)
Alfons Engelen & Jeanne Schuer

°22/02/1929 †22/04/2020
(Vorst-Meerlaar)
Maria ‘Yvonne’ Peeters
°18/12/1922 †22/04/2020 (Veerle)
Agatha Ooms

Word jij onze nieuwe collega?

s

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

Surf snel naar www.laakdal.be/vacatures

Expert groendienst
(voltijds – onbepaalde duur)

Laakdal streeft naar een kwalitatief uitgebouwd
en goed onderhouden openbaar domein.
Ben jij die enthousiaste collega met groene vingers
die mee wil werken aan een aangename en groene
omgeving voor onze burgers en bezoekers?

Maatschappelijk
assistent
(halftijds onbepaalde duur +
halftijds vervangingscontract)

Laakdal zet zich in voor een warme, solidaire
gemeenschap en garandeert een efficiënte en
effectieve basisdienstverlening aan onze kwets
bare burgers. Wil jij je samen met jouw team in
zetten voor een menswaardig bestaan voor elke
inwoner?

Deskundige
buurtgerichte zorg
(halftijds – onbepaalde duur)

Laakdal zet zich in om een zorgzame, inclusieve gemeente te zijn
waarbij niemand aan zijn lot wordt overgelaten. Hiervoor zoeken wij
een sleutelfiguur die inwoners in maatschappelijk kwetsbare posi
ties opspoort en begeleidt. Wil jij meewerken aan een sterk buren
netwerk in functie van de noden van onze inwoners?

Verantwoordelijke dienst
onthaalouders
(halftijds – onbepaalde duur)

Laakdal zorgt voor een kwaliteitsvolle en laagdrempelige opvang
van kinderen. Onze onthaalouders bieden de allerkleinsten een
warm, geborgen en veilig nest waar ze zich ten volle kunnen ontwik
kelen. Wil jij mee instaan voor de dagelijkse organisatie van deze
unieke vorm van kinderopvang? Heb je de drive om ouders te onder
steunen in hun zoektocht naar de ideale onthaalouder?

Wegenwerker

(voltijds – onbepaalde duur)
Laakdal streeft naar een kwalitatief uitgebouwd en goed onderhouden openbaar domein. Wil ook jij graag jouw steentje
hieraan bijdragen samen met ons professioneel wegenbouwteam?

Interesse in één van bovenstaande vacatures? Kijk dan binnenkort op www.laakdal.be/vacatures voor meer info en houd
onze facebookpagina in het oog! We publiceren daar de komende weken alle vacatures!
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VACATURES

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.
LET OP!
woensdag
14 u.-17 u.
Aangepaste
donderdag
09 u.-12 u.
uren omwille
vrijdag
09 u.-12 u.
van corona
zaterdag
10 u.-12 u.
Check https://laakdal.bibliotheek.be voor de meest
recente info.

Sluitingsdagen gemeente,
sporthal en bibliotheek
Zaterdag
Dinsdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Donderdag

11/07/2020
21/07/2020
15/08/2020
01/11/2020
02/11/2020		
11/11/2020
24/12/2020 namiddag
25/12/2020		
26/12/2020		
31/12/2020 namiddag

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
Dinsdag
21/07/2020
Zaterdag
15/08/2020
Woensdag
11/11/2020
Donderdag
24/12/2020 namiddag
Vrijdag
25/12/2020
Donderdag
31/12/2020 namiddag

Raad voor Maatschappelijk Welzijn &
gemeenteraad 2020:
Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 19.30 u.,
gemeenteraad 20.00 u.
22 september, 27 oktober, 24 november, 15 december
Houd onze website of de infoborden in het oog om geïnfor
meerd te blijven of de raden virtueel of in de raadzaal zullen
plaatsvinden.
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Burgemeester Tine Gielis
CD&V
Oude Veerlebaan 19, 2430 Laakdal
Tel. 014 86 74 25, 0477 87 17 94
tine.gielis@laakdal.be
Zitdag: na telefonische afspraak maandagavond
van 18.00 u. tot 20.00 u. (uitgezonderd school
vakanties) in het gemeentehuis.
Bevoegd voor: Veiligheid & algemeen beleid,
Openbaar domein, Burgerlijke stand, Onderwijs

Schepen Frank Sels
Prolaakdal
Kapelleberg 87, 2430 Laakdal
Tel. 0495 58 63 69
franksels@telenet.be
Zitdag: na telefonische afspraak, op maandag
avond 18.30 u. tot 20.00 u. in het gemeente
huis, 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 & 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

Het laatste woord

Beste Laakdallers,

Beste Laakdallers,

De afgelopen weken zette corona ons leven op z’n kop.
Plotsklaps zaten we thuis, de verandering dwong ons
mee te veren. En of wij Laakdallers veerkrachtig zijn?
Ondanks de social distancing hadden we nooit meer
oog voor elkaar. We maakten het extra net en gezellig
in en rond ons kot, proefden van lokale lekkernijen
en genoten van de wonderschone natuur vlakbij onze
achtertuin.

In onze groene gemeente kunnen wij nog genieten van heel wat prachtig natuurschoon. De verschillende natuurgebieden die Laakdal telt,
zorgen voor heel wat fiets- en wandelplezier. Naast de verschillende
fiets- en wandelroutes promoot de gemeentelijke sportdienst nu ook
een nieuwe wandel-/loopmarathonlus van 42,8 km die opgesplitst is
in kortere lussen in de verschillende deeldorpen. Er is dus geen excuus
mogelijk om niet buiten te genieten en terwijl te bewegen!
Wel zou ik je willen vragen om geen afval in onze mooie natuur en
straten achter te laten. Het is voor iedereen veel fijner om in een propere
gemeente zonder zwerfvuil en sluikstorten te wonen en te vertoeven!

Maar corona had ook een impact op ons straatbeeld. De
afgelopen weken zagen we de hondenpoep, het zwerfvuil en sluikstort in onze bermen, pleinen en bossen fors
toenemen. Aan alle burgers die de regels niet zo nauw
nemen: plaats jezelf eens in andermans schoenen (vol
hondenpoep)! Wil jij in de gracht voor jouw woning of
in het bos waar je gaat wandelen afval vinden? Hopelijk
betekent het einde van de lockdown ook een nieuwe,
frisse start – een zonder hondenpoep of zwerfvuil in
onze straten. Eentje met respect, verdraagzaamheid en
burgerzin voorop.
Ondertussen kijken we allemaal uit naar het nieuwe
normaal, al zal dit er voorlopig nog helemaal anders uitzien dan voor de coronacrisis. Dat treft alle Laakdallers,
maar de handelaars en verenigingen in het bijzonder.
Om deze reden bekijken we op welke manier we hen extra kunnen steunen. Meer nieuws daarover binnenkort!
Tot slot wens ik jullie een onvergetelijke zomer, met al
die bubbels maken we er iets sprankelends van!
Tine Gielis
Je burgemeester

Zonder bomen, geen bos ... En bossen zijn van vitaal belang voor
onze gezondheid. Bomen produceren immers niet alleen de zuurstof
die wij inademen, zij capteren ook de koolstofdioxide (CO2) die wij
produceren. Bovendien zorgen zij ook voor schaduw en verkoeling.
Om bestaande bomen en bossen te beschermen, zullen wij streng optreden tegen alle illegale activiteiten. Vraag zeker vooraf na of je een
vergunning of toelating nodig hebt voor de werken die je wil uitvoeren!
Net zoals bomen is ook water van levensbelang. Om een oplossing
te vinden voor het hemelwater- en afvalwaterprobleem werkt Laakdal samen met PIDPA en andere actoren aan de opmaak van een
basishemelwaterplan (BHWP). Dit plan zal er niet alleen voor zorgen
dat het grondwaterpeil op niveau gehouden wordt maar zal in de
toekomst ook een belangrijk instrument zijn in het sturen van zuinig
ruimtegebruik en het vrijwaren van open ruimtes. Wij willen hiermee
overstromingen voorkomen en gewapend zijn tegen droge periodes.
De afgelopen maanden heeft de coronapandemie er voor gezorgd dat
heel wat sport-, jeugd- en andere verenigingen hun activiteiten hebben
moeten stilleggen. Gelukkig is de heropstart ondertussen stilaan aan
de gang. Zo kunnen de sport- en jeugdkampen deze zomer op een
veilige manier terug opstarten. Voor de meeste verenigingen was het
niet alleen emotioneel een zware tijd maar ook financieel. Als gemeente
willen wij hen dan ook steunen.
Benny Smets,
Schepen van Klimaat, Dierenwelzijn, Sport, Internationale samenwerking

Stook slim

Het verbranden van
afval in open lucht
is verboden
De Vlaamse milieuwetgeving (Vlarem) is duidelijk:
afval verbranden in open lucht is voor iedereen ver
boden. Het verbod geldt niet alleen voor het verbran
den van papier, plastic, piepschuim, autobanden en
andere rommel, maar ook voor het verbranden van
biomassa-afval zoals gft, houtafval, takken en groen
resten. De GAS-boetes kunnen oplopen tot € 350!

Verklein je afvalberg
Afval voorkomen blijft de beste manier om de af
valberg zo klein mogelijk te houden. Ga naar www.
iok.be/afval_voorkomen en ontdek hoe jij je eigen
afvalberg kan verkleinen.

