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Maart dikkedarmkankermaand

TIJDIG OPSPOREN
IS DE BOODSCHAP!

BEELDJES COMING WORLD
REMEMBER ME
In 2017 namen inwoners en schoolkinderen van onze gemeente deel aan de
CWRM-workshops. De beeldjes werden
geplaatst in het herdenkingskunstwerk
“600.000 beeldjes – 600.000 namen”. Niet
alle beeldjes die wij later konden ophalen
werden bij ons afgehaald. Wil jij graag
een beeldje? Kom op maandag 9 maart of
donderdag 12 maart langs in het gemeentelijk magazijn, Kerkstraat 38. Tussen
9.00 u.-12.00 u. en 13.00 u. – 16.00 u. kan
je er beeldjes afhalen zolang de voorraad
strekt. We informeren via de website en
Facebook wanneer de voorraad is uitgeput. We reserveren geen beeldjes.

BRAINSTORMSESSIE
SENIORENKRANT
Eén op vijf van de Laakdalse inwoners
is senior. Als gemeente vinden we het
belangrijk dat die grote groep mee is
met al wat leeft voor, door en met senioren. Het ontwerpen van een seniorenkrantje laat toe om verschillende evenementen en dienstverlening op maat van
senioren in de kijker te zetten. Daarom
nodigen we jullie, als ervaringsdeskundigen, uit om mee na te denken over de
inhoud en de lay-out van dit krantje.
Heb je daarnaast een vlotte pen? Geef
ons een seintje en wie weet zie je misschien wel je eigen column verschijnen!
Interesse? Bel voor 26 maart 2020
naar de dienst senioren (tel. 013 67 01
10) of het LDC (tel. 0472 25 24 83).
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Maart is de internationale actiemaand in de strijd tegen dikkedarmkanker.
Vroegtijdige screening kan heel wat leed voorkomen. In 2018 liet 58,4% van de
Laakdallers tussen 53 en 74 jaar zich preventief onderzoeken en zo scoren we
hoger dan gemiddeld in onze provincie (52,3%). Op 21 april ontvangen we Dr.
Colemont in de bibliotheek met zijn lezing “Geef darmkanker geen kans”. Wij
vroegen hem om een woordje uitleg.
Waarom is het zo belangrijk om je
vroegtijdig te laten testen?
“Darmkanker beantwoordt aan alle criteria om in aanmerking te komen voor
vroegtijdige opsporing of screening.
We kunnen niet alleen levens redden,
maar ook veel leed vermijden en kosten
besparen. Het aantal darmkankers is
voor het eerst lager dan voor de start
van het bevolkingsonderzoek. Laat er
dus geen twijfel over bestaan. Het bevolkingsonderzoek (vanaf 2020 van 50
t.e.m. 74 jaar) doet wat het moet doen:
darmkanker een halt toeroepen.”
Hoe bent u erbij gekomen om de vzw
Stop Darmkanker op te richten?
“Ik heb in het ziekenhuis jarenlang te
veel darmkanker gezien. Ik zag ook dat
mensen weinig of niets wisten over de
problematiek van darmkanker. Er was
toen nog geen bevolkingsonderzoek.
Ik leerde in 2010 drie jonge studenten

GEZOCHT: BUDGETCOACHES
Mensen kunnen in financiële problemen komen omdat ze het overzicht over
hun eigen geldzaken kwijt zijn. Als je
financiële zorgen hebt, mis je vaak de
kracht en het inzicht om zelf de draad
weer op te pakken. Een budgetcoach
helpt je daar dan bij: administratie ordenen en overzichtelijk houden (post
sorteren, rekeningen klasseren ...), prijzen vergelijken, budgetvriendelijk winkelen, meegaan naar mutualiteit, of verzekering ... Lijkt het jou wat om mensen

kennen met wie we als actiegroep begonnen zijn. Sociale media waren het
belangrijkste instrument om ons verhaal naar buiten te brengen.”
Vanwaar de carrièreswitch van
specialist naar gedelegeerd
bestuurder/managing director?
“Toen ik in het ziekenhuis werkte, ging
90% van mijn vrije tijd naar onze vzw
Stop Darmkanker. Dat was moeilijk
vol te houden. Ook niet voor mijn lieve echtgenote. Er moest dus een keuze
worden gemaakt. Nu kan ik meer mensen bereiken en mijn grote boodschap
“Doe.De.Test” breder uitdragen.”
U bent een veelgevraagd spreker.
Vanwaar dit succes denkt u?
“Darmkanker is niet het meest aantrekkelijke onderwerp om over te spreken.
Je moet het dus op één of andere manier
aantrekkelijk maken voor het publiek.

mee te ondersteunen in deze zoektocht
naar een evenwichtig budget? Als vrijwilliger ondersteun je samen met professionele hulpverleners mensen bij het
(terug) zelfstandig opnemen van hun
budget. Je staat er als budgetcoach
niet alleen voor. BudgetInZicht (BIZ)
Kempen voorziet een korte opleiding,
ondersteunt en coacht je verder.
Meer info: www.laakdal.be of contacteer de sociale dienst: tel. 013 67 01
10, socialedienst@laakdal.be.
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IN ELKE STRAAT BUURTINFORMATIENETWERK ACTIEF
Vanaf nu behoort elke straat van onze
politiezone tot een buurtinformatienetwerk of BIN. Een BIN is een samenwerkingsverband tussen de inwoners van
een buurt, de gemeente en de politie
zelf. Het wordt gecoördineerd door een
gemotiveerde bewoner uit het BIN. Die
is het aanspreekpunt voor de gezinnen
die lid zijn of lid willen worden.

In mensentaal, met een lach en een
traan, maar steeds voor ogen houden
dat het een serieuze zaak betreft. Het
is meer een optreden of “infotainment”
geworden. Kennelijk wordt dit gewaardeerd. Na de ene lezing, komt steeds
een vraag voor een andere. Ondertussen méér dan 500 sedert ik het ziekenhuis verliet begin januari 2016.“
Gratis lezing ‘Geef darmkanker
geen kans.’
Dinsdag 21 april 2020 om 18.30 u. –
bibliotheek – inschrijven voor 14 april
bij het onthaal in het gemeentehuis,
tel. 013 67 01 10 of www.laakdal.be/
inschrijving-lezing-geef-darmkankergeen-kans.be.

ZWERFKATTEN MELDEN
Help ons om de zwerfkattenpopulatie in te
perken! Zie je een
zwerfkat? Meld dit bij
de gemeente zodat de
vrijwilligers van het
zwerfkattenproject ze kunnen vangen,
laten steriliseren door een Laakdalse
dierenarts en terug kunnen uitzetten.
Meer info: omgeving@laakdal.be of
tel.: 013 67 01 10.

Een buurtinformatienetwerk heeft tot
doel om de uitwisseling van informatie
tussen bevolking en politie te stimuleren.
De politie kan de aangesloten leden op
de hoogte brengen van verdachte of criminele activiteiten. Dat allemaal via een
‘ingesproken bericht’ of ‘sms-bericht’ met
uur, locatie, beschrijving van verdachte(n)
en eventuele preventieve tips snel na de
feiten. Het bericht wordt naar de telefoonnummers van de aangesloten BIN-leden
verstuurd die in de omgeving van het feit
wonen. Zo zijn de leden preventief verwittigd en vermindert de kans dat ze zelf
slachtoffer worden. Bovendien kunnen ze
mee uitkijken naar de mogelijk verdachten en verdachte situaties melden.
Je wordt gratis lid van ons BIN door
het online formulier op de website
www.pzglm.be (onder diefstal, inbraak
en verlies) in te vullen. Indien je niet over
een computer beschikt, kan je terecht bij
je wijkagent of BIN-coördinator.
Zie je iets verdachts? Meld dit
onmiddellijk op het noodnummer
101 of 112 of rechtstreeks aan onze
meldkamer op tel. 014 56 47 00.
Meer informatie: Jos Delarbre, inbraakpreventie-adviseur, politiezone
Geel-Laakdal-Meerhout, tel. 014 56
47 33 of inbraakpreventie@laakdal.be,
www.pzglm.be.

RECHT OP EEN
VERWARMINGSTOELAGE?
Op 1 januari 2020 begon een nieuwe
verwarmingsperiode in het kader van
het Sociaal Verwarmingsfonds (1 januari – 31 december). Je hebt recht op een
verwarmingstoelage als je tot een van
deze categorieën behoort:
• Categorie 1: gerechtigden op een
verhoogde tegemoetkoming van de
ziekte- en invaliditeitsuitkering;
• Categorie 2: gezinnen met een laag
inkomen (jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden is lager of
gelijk aan € 19.105,58, verhoogd met
€ 3.536,95 per persoon ten laste);
• Categorie 3: personen met een
schuldoverlast.
Bovendien moet de brandstof geleverd
zijn tussen 1 januari en 31 december 2020.
Per verwarmingsperiode en per huishouden wordt er een verwarmingstoelage gegeven voor maximum 1.500 liter
brandstof. Voor in kleine hoeveelheden
aan de pomp aangekochte huisbrandolie
of verwarmingspetroleum (type c) is er
een forfaitaire verwarmingstoelage. Je
kan deze verwarmingstoelage aanvragen bij de sociale dienst en dit binnen
de 60 dagen na de levering. Om een aanvraag te doen maak je een afspraak: tel.
013 67 01 10 of online www.laakdal.be/
verwarmingstoelage.
Meer info: www.verwarmingsfonds.be,
bel gratis naar het Sociaal Verwarmingsfonds: 0800 90 929 of neem
contact op met de sociale dienst,
tel. 013 67 01 10.
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Sportkampen 2020

BEWEGING EN
PLEZIER CENTRAAL
Tijdens de schoolvakanties valt er voor de kinderen van Laakdal heel wat te
beleven. Voor zowel de kleuters, als de kinderen van de lagere school en de
tieners werkt Margo Brants van onze sportdienst een actief programma uit.
Beweging én plezier staan centraal in onze sportkampen.
Sinds wanneer vinden er al
sportkampen plaats in Laakdal?
“Het 1ste sportkamp in Laakdal vond
plaats in 1994. Dat was zo een succes
dat alle voorinschrijvingen meteen
vol zaten. Omdat iedereen zo graag
wou deelnemen aan onze sportkampen gingen ouders hun kinderen zelf
inschrijven bij de sportfunctionaris
thuis. Er deden meer dan 260 kinderen mee!”

Welke activiteiten scoorden dan
het beste bij de kinderen?
“Uitstapjes naar pretparken zijn altijd een topper. Zo vertrokken er in de
paasvakantie van 1995 maar liefst 6
bussen vol kinderen naar de Efteling
voor een daguitstap. Ook een tripje
naar Bobbejaanland wist veel kinderen te bekoren, ouders moesten zelfs
aanschuiven in de sporthal om hun
kind(eren) in te schrijven. Gelukkig

zijn de tijden veranderd en kunnen ouders nu vanuit hun comfortabele zetel
hun kinderen rustig inschrijven via de
webshop. Hou zeker de inschrijvingsdata in het oog!”
Hieronder vind je een overzicht
van de sportkampen van de paasen zomervakantie 2020 met hun
inschrijvingsdata.

PAASVAKANTIE
•
•
•
•

Kleuterkriebels: 14/04/2020 t.e.m. 16/04/2020
Avontuurlijk op de Vloed voor lager onderwijs: 14/04/2020 t.e.m. 16/04/2020
Crea sportief voor lager onderwijs: 14/04/2020 t.e.m. 16/04/2020
Uitstappen voor kleuters, lager onderwijs en tieners: 17/04/2020

Inschrijvingen starten op 16/03/2020 vanaf 10 u. t.e.m. 9/04/2020 (of volzet)
• Avonturendag voor tieners: 14/04/2020
Inschrijvingen starten op 03/02/2020 vanaf 10 u. t.e.m. 31/03/2020 (of volzet)

ZOMERVAKANTIE
•
•
•
•
•

Avonturendagen kleuters en lager onderwijs: 2/07/2020 t.e.m. 3/07/2020
Sportkamp 1 – kleuters en lager onderwijs: 7/07/2020 t.e.m. 9/07/2020
Uitstap 1-kleuters, lager onderwijs en tieners: 10/07/2020
Sportkamp 2-kleuters en lager onderwijs: 13/07/2020 t.e.m. 16/07/2020
Uitstap 2-kleuters, lager onderwijs en tieners: vrijdag 17/07/2020

Inschrijvingen starten op 2/06/2020 vanaf 10.00 u. t.e.m. 29/06/2020 (of volzet)
• Motorinstap voor tieners: 5/08/2020
• Litouwenkamp voor tieners: 1/08/2020 tot 8/08/2020 voor tieners geboren in 2003 – 2006.
Inschrijvingen zijn reeds gestart.
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ZOMERSE
SPEELPLEINWERKING
Geen enkele vakantiedag tijd om je te
vervelen? Alleen nog ravotten en buiten
spelen? Dat kan allemaal deze zomer bij
de speelpleinwerking!
Waar?
Sporthal, Kwade Plas 1
Wanneer en voor wie?
We starten op maandag 20 juli en eindigen op vrijdag 28 augustus. Het speelplein is voor kinderen vanaf het instapklasje tot en met het zesde leerjaar.
Een speelpleindag?
Een speelpleindag start om 9.00 u. en eindigt om 16.00 u. Iedereen is welkom vanaf
8.00 u. en tot 17.00 u. Als je wil, kan je ook
een halve dag komen spelen. Tijdens de
middagpauze van 12.00 u. tot 13.00 u. kan
je dan vertrekken of toekomen.
Wat kost het?
Een hele dag spelen, begeleiding, ver-

NAAR BUITENSCHOOLSE
KINDEROPVANG ’T KAKELNEST
Alle kinderen van 2,5 tot 12 jaar, wonend en/of schoolgaand in Laakdal,
kunnen ook tijdens de zomervakantie
terecht in ’t Kakelnest. De buitenschoolse opvang is dagelijks open van 6.30
u. tot 18.30 u., behalve van 20 juli tot
2 augustus.

zekering, materiaal en een koekje en
drankje tijdens de pauze kost € 6,00
per kind. Voor een halve dag betaal je
€ 3,00 per kind. Vanaf 3 kinderen is er
een gezinsmaximum van € 15,00 voor
een ganse dag. De prijzen van de uitstap kunnen afwijken van een gewone
speelpleindag. Iedere deelnemer ontvangt nadien een fiscaal attest voor de
belastingaangifte van 2021.

stappen. Welke uitstappen? Dat kan
je binnenkort lezen in onze zomerbrochure.

Uitstappen?
Elke vrijdag plannen we een uitstap
of speciale speelpleindag! Vooraf
inschrijven is verplicht voor de busuit-

Speelplein voor iedereen?
Dit jaar organiseren we drie weken voor
kinderen en jongeren tot en met 21 jaar
met een beperking. Data volgen!

Inschrijven?
Inschrijven is verplicht! Maandag 2 juni
om 19 u. starten de inschrijvingen in
i-school.
Persoonlijk inschrijven bij de coördinatoren kan ook op maandag 2 juni tussen
19 u. en 19.30 u. in de BKO in Eindhout,
Eindhoutdorp 16.
Indien het de eerste keer is dat je kind
komt, is het noodzakelijk om vooraf contact op te nemen met de coördinatoren
om de nodige afspraken te maken: Karine Den Hond of Katleen Vanderstraeten,
tel. 014 86 62 15.
Waar en wanneer?
Kleuters: Eindhoutdorp 16, Eindhout
Kids (lager onderwijs): Geelsebaan
24/2, Vorst-Meerlaar
De kinderclub is dagelijks open van
6.30 u. tot 18.30 u., behalve van 20 juli
tot 2 augustus.
Wat kost het?
Je betaalt 4,65 euro voor minder dan 3
uren opvang; 7 euro voor 3 tot 6 uren
opvang; 13,99 euro voor meer dan 6

uren opvang. Bij gelijktijdig verblijf van
meerdere kinderen uit hetzelfde gezin
wordt 25% korting per kind gegeven.
De betaling gebeurt via facturatie.
Meer info
BKO ’t Kakelnest, Eindhoutdorp 16,
2430 Laakdal, tel. 014 86 62 15, info@
bko.laakdal.be
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HAKSELTEAM AAN HUIS
Ook dit voorjaar, van 23 t.e.m. 27 maart,
organiseren we een Hakselteam aan Huis.
Het eerste kwartier hakselen is gratis.
Daarna rekenen we 7,5 euro aan per begonnen kwartier. Er wordt max. 1 uur
gehakseld per adres.
Enkele praktische afspraken:
• Leg het snoeihout met de takken in
dezelfde richting aan de straat, zonder
te hinderen.
• Je mag snoeihout samenbinden,
maar enkel met natuurtouw en in
hanteerbare hoeveelheden.
• Verwijder wortelkluiten, stronken,
stenen en rietstengels. Deze worden
niet gehakseld en blijven op je perceel
liggen.
• Leg een zeil klaar om de snippers op te
vangen.
• De takken mogen max. 15 cm dik zijn.
• We hakselen enkel snoeihout van
particulieren.
• Buxusplanten aangetast door de
buxusmot worden niet gehakseld (om
verspreiding te voorkomen).
Inschrijven kan t.e.m. 18 maart via
www.laakdal.be, omgeving@laakdal.
be, aan het onthaal van het gemeentehuis of telefonisch op 013 67 01 10.
Meer info: www.laakdal.be.

HULDIGING DER LAAKDALSE
SPORTLAUREATEN
Op vrijdag 31 januari 2020 heeft de
Laakdalse Sportraad en het gemeentebestuur van Laakdal haar sportiefste
en verdienstelijkste sporters van het
voorbije jaar in de bloemetjes gezet.
42 genomineerden dienden hun beste
sportieve prestaties van het jaar 2019 in.
De sporthal liep meteen goed vol voor
deze traditionele Huldiging der Sportlaureaten.
‘Studio1’-boegbeeld en sportcommentator
Frank Raes had meer dan zijn handen vol
om al de genomineerden op het podium
voor te stellen. Iedereen zat tijdens de pauze
op het puntje van zijn stoel voor de spectaculaire show van Julia Arts.

INVULSESSIES BELASTINGEN
25 MEI, 2 & 4 JUNI OP AFSPRAAK
Ook dit jaar kan je je belastingbrief laten
invullen door de medewerkers van de
FOD Financiën.
De invulsessies vinden plaats op maandag 25 mei, dinsdag 2 juni en donderdag
4 juni in het gemeentehuis.
Belangrijk dit jaar is dat we werken op
afspraak. Vanaf 4 mei kan je een afspraak
maken op het tel. 013 67 01 10. (t.e.m. 15
mei) of aan de onthaalbalie van het gemeentehuis.

TAPPLOEG GEZOCHT VOOR
VEJELSE METTEN
De Laakdalse sportraad is op zoek
naar een vereniging die de toog aan
het podium tijdens de Vejelse Metten
wil bemannen op zondag 5 juli 2020.
Je kan kiezen tussen een namiddag- of
avondshift of de hele dag tappen. Ben je
een vereniging met minstens 15 personen (volwassenen) en wil je de clubkas
aanvullen? Stuur dan snel een mailtje
naar sport@laakdal.be voor meer info.
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Wat moet je meebrengen op het
moment van je afspraak?
• Je identiteitskaart (de code van je
identiteitskaart hoef je niet te weten).
• Je belastingbrief mag je meebrengen,
maar hoeft niet.
• De documenten die nodig zijn om je
belastingbrief in te vullen (leningen…).
• Eventueel een volmachtformulier
(af te halen aan het onthaal of via
onze website) en dan ook een kopie
van de identiteitskaart van de
volmachtgever.

De jury verkoos de volgende eindlaureaten:
G-sporter Bart Bosmans opende het
rijtje. Hij kreeg de persprijs voor zijn
harde werken en prestaties.
Zwemster Aline Janssens werd de
G-sportvrouw van het jaar.

OPROEP FAIR TRADE@WORK
Op 9 mei 2020 is het World Fair Trade Day. Overal ter wereld organiseren
producenten, leveranciers, wereldwinkels en gemeenten campagnes om het
belang van eerlijke handel onder de
aandacht te brengen.
Ook jij kan hier aandacht aan schenken
door een leuke actie te organiseren op
de werkvloer: een ontbijt, een koffieproeverij, een break met een fairtrade
snack … Overtuig je baas om deel te
nemen en Fairtrade te leren kennen en
laat het ons weten zodat wij kunnen
zorgen voor de nodige ondersteuning!
Ook wijzelf doen mee! Op 5 mei 2020
krijgen alle werknemers van de gemeente een (h)eerlijke fairtrade snack.
Ook gaan we op zoek naar diegene die
de Fairtrade boodschap het best begrepen heeft. Wie weet krijgt hij of zij wel
een extraatje!
Meer info: https://www.fairtradebelgium.be/ of kom langs in onze Wereldwinkel (Oude Geelsebaan 96, 2431
Laakdal) op woensdag- of zaterdagnamiddag en check hun assortiment
aan eerlijke producten.

Het jeugdbestuur G&M Young Cycling
Team verdiende met zijn mooie sportprestaties de titel van sportjeugdclub van het jaar.
Boogschuttersclub Nooit Volleerd werd met
zijn schitterende resultaten op nationaal en
internationaal niveau verkozen tot sportclub van het jaar.
Judoka Alicia Thiam werd sportvrouw van
het jaar.
En last but not least: Laurens Verluyten, met
zijn 2de plaats op het Belgisch kampioenschap duatlon, werd sportman van het jaar.
Proficiat aan alle sporters!

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
VOOR “NE GOEIE OUDEN DAG”
Veel mensen blijven graag in hun vertrouwde buurt wonen wanneer ze ouder worden. Dat is vaak niet simpel op
het platteland: weinig winkels, beperkte
diensten en openbaar vervoer. Samen
met Welzijnszorg Kempen willen we in
een Europees partnerschap het welbevinden en de gezondheid van ouderen
op het platteland verbeteren. We gaan
hiervoor gesprekken aan met ouderen,
denken na over nieuwe oplossingen
voor problemen die ouderen ervaren.
En een aantal oplossingen zullen we
echt uitvoeren! Hiervoor zijn we op
zoek naar vrijwilligers die o.b.v. een
vragenlijst interviews willen afnemen
bij de Laakdalse ouderen.
Interesse? ldc@laakdal.be of
tel. 013 39 40 68.

De spoedprocedure voor het aanvragen
van een elektronische identiteitskaart
(eID), vreemdelingenkaart (eVK) en
kids-ID is gewijzigd. Daarom zetten we
alles nog eens op een rijtje.

HONDENLOSLOOPZONES
Sinds kort kunnen buurtbewoners
met hun trouwe viervoeters terecht in
de hondenlosloopzone op Hazelaar,
Vorst-Centrum. Enkel binnen de losloopzone mag je hond zonder leiband
rondlopen. Sluit steeds het poortje! Als
begeleider blijf je verantwoordelijk voor
je hond. Uitwerpselen ruim je op. Kakje in
het zakje … en in het vuilnisbakje! Toon
respect voor de buren en zorg ervoor dat
je hond geen hinder veroorzaakt.
Op termijn komt er in elk dorp een hondenlosloopzone. In Vorst-Meerlaar werd
een losloopzone gerealiseerd bij Boerebeemden/De Streep. In Eindhout voorzien we een terrein in de Heikantstraat.
Voor Veerle-Heide, Veerle en Varendonk
bekijken we mogelijke locaties nog verder.
Wil je ook buiten de gemeentegrenzen je
hond vrij laten rondlopen? Dit kan o.a. in
de hondenlosloopzones van Agentschap
voor Natuur en Bos. De locaties vind je
op www.natuurenbos.be/hondenzones.
Ook in heel wat omliggende gemeentes
werden intussen locaties ingericht.

Normale procedure:
• Maak een afspraak voor aanvraag
of hernieuwing van een eID, eVK of
kids-ID en breng mee wat gevraagd
wordt (huidige eID, pasfoto, kind …).
• De aanmaak en levering duurt
maximum drie weken.
• Na ontvangst van de omslag met
pin- en pukcodes, maak je opnieuw
een afspraak om je ID op te halen.
• Prijs blijft €17 voor een e-ID of eVK
(€19,5 voor een eVK bio) en €7 voor
een kids-ID.
Spoedprocedure:
Leveringstijd in Laakdal:
• Aanvraag voor 15.00 u.: volgende
werkdag beschikbaar
• Aanvraag na 15.00 u.: 2 werkdagen
Prijs:
• eID, eVK of eVK bio: €100
• kids-ID: €90
Je kan je identiteitskaart ook afhalen in
Brussel (enkel Belgische eID en kids-ID).
Dat kost €130.
Meer info: https://www.laakdal.be/
identiteit-reisdocumenten

STORMWINDEN MAART ’19
ERKEND ALS RAMP
De Vlaamse Regering heeft de hevige
winden van maart 2019 in Laakdal erkend als algemene ramp. Heb je schade
geleden door deze storm? Dan kan je
nog tot en met 31 maart 2020 een dossier
indienen bij het Rampenfonds. Het gaat
enkel om de schade die de brandverzekering niet dekt.
Meer informatie over het aanvragen van
een schadevergoeding en het opstarten
van een dossier: https://overheid.vlaanderen.be/schadevergoeding-rampenfonds-aanvragen.

NIEUWE SPEELPLAATS
GBS EINDHOUT
2020 nam een vrolijke start voor de
leerlingen van de Gemeentelijke Basisschool in Eindhout met een nieuwe
speelplaats. De oude bergruimte werd
gesloopt en maakte plaats voor een podium. Daarnaast zijn er speeltuigen, een
zandbak en een basket – en voetbalveld
voorzien.
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WIJZIGING SPOEDPROCEDURE
IDENTITEITSKAART

Kiara Nijst heeft een mooi parcours afgelegd
in het oriëntatielopen en werd daarom sportmeisje van het jaar.
De titel voor sportjongen 2019 ging naar Devlin Neyens.

PAPIEREN ZAKKEN VOOR GFT
IOK Afvalbeheer lanceerde onlangs een
papieren zakje (10 liter) om je gft in te
verzamelen, ideaal om te gebruiken in
de keuken! Voor 6 euro kan je voortaan
een pakket van 80 stuks kopen aan het
onthaal van het gemeentehuis of op het
recyclagepark.

SPORTERSBELEVENMEER,
OOK IN 2020!
Op dinsdag 10 december 2019 heeft de
sportdienst voor de 3de keer de sportersbelevenmeer-award in ontvangst
genomen van Sport Vlaanderen. Deze
award geeft ons nog meer energie om
de campagne sportersbelevenmeer
door te trekken in 2020. In 2020 leggen
we de focus op het beleven.
We starten met een “start to zelfverdediging”. Iedereen is welkom! Hoe kan
ik mij verweren tegen een grotere of
sterkere tegenstander, zonder mezelf
te kwetsen en zonder gebruik te maken
van buitensporig geweld? Er worden
specifieke verdedigingstechnieken ingeoefend in spelvorm. Tijdens de cursus
is er ruimte om verschillende thema’s of
situaties te behandelen i.f.v. de vragen
van de groep.
Wanneer? Vijf vrijdagen van 19.00 u. tot
20.00 u.: 15 en 29 mei, 5, 12 en 19 juni.
Waar? Gemeentelijke sporthal in Veerle
Prijs? 15 euro
Info en inschrijven? Inschrijven verplicht via www.laakdal.be – “inschrijven sportkampen” (eerste keer op de
webshop? Eerst registreren!)
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GRATIS VERZEKERING
GEWAARBORGD WONEN

WEEK VAN DE
KEIGEZONDE KEMPEN

Als je een hypothecaire lening afsluit
voor het kopen of (ver)bouwen van een
woning, kan je je met de verzekering
gewaarborgd wonen gratis verzekeren tegen inkomensverlies door plotse
werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.
Zo helpt de Vlaamse overheid je je lening af te betalen als je een tijd niet kunt
werken.
De verzekering loopt over 10 jaar. Als
je in die periode onvrijwillig werkloos
of arbeidsongeschikt wordt, kan je een
tegemoetkoming krijgen in de aflossing
van je lening. Deze tegemoetkoming
start na een wachttijd van 3 maanden en
loopt maximaal 3 jaar. Onder bepaalde
voorwaarden heb je ook als zelfstandige
recht hierop.
Om in aanmerking te komen, moet je
aan een aantal voorwaarden voldoen:
• De waarde van de te verzekeren
woning mag door je bank niet hoger
worden ingeschat dan 320.000 euro;
• Het leningsbedrag moet minstens
50.000 euro bedragen (25.000 euro in
geval van louter renovatiewerken);
• Tijdens de 12 maanden voorafgaand
aan de aanvraagdatum mag je
maximaal 10 dagen niet verbonden
zijn door een arbeidsovereenkomst.
Ook als je via uitzendcontracten
werkt, kom je in aanmerking.
Je moet je aanvraag voor de verzekering
gewaarborgd wonen indienen binnen
de 12 maanden na de eerste kapitaalopname van je lening.
Als je leent voor nieuwbouw, bedraagt
de tegemoetkoming maximum 600
euro per maand, in de andere gevallen maximum 500 euro per maand. De
verzekeraar keert de tegemoetkoming
maandelijks uit aan je kredietinstelling.
Het bedrag dat je krijgt, hangt af van
de verloren inkomsten, van je maandelijkse afbetalingsbedrag en van de tijd.

De actie ‘Week van de keigezonde
Kempen’ vindt plaats van 1 tot 7 maart
2020. Het thema is preventie en gezondheidspromotie voor jonge gezinnen.
Weten wat er te doen is in jouw buurt?
Alle keigezonde evenementen kan je
bekijken in de evenementenkalender
op www.gezondekempen.be. Het Huis
van het Kind biedt allerhande activiteiten aan:
• Via de consultatiebureaus in
Laakdal en Geel gaan baby’s en
peuters aan de slag met voelcirkels
om sensorische prikkeling te
stimuleren.
• Buitenschoolse Kinderopvang: Els
Delvaux komt langs in de BKO’s
in Geel, Laakdal en Meerhout. Zij
organiseert een initiatie met de
kinderen rond gezond bewegen,
yoga, rustgevende oefeningen …
die de kinderen zowel thuis als in
de BKO kunnen doen.
• Voor de begeleid(st)ers van
de kinderdagverblijven en de
onthaalouders uit Geel, Meerhout
en Laakdal organiseert Huis van het
Kind een inleefsessie op woensdag
4 maart om 18.30 u. in het Huis van
het Kind (Brigandshof 3, 2440 Geel).
De éénmalige inleefsessie gaat
over gezond bewegen met baby’s
en peuters, ter inspiratie van de
begeleidsters, heel praktisch.

Meer info:
https://www.wonenvlaanderen.be/
www.wonenvlaanderen.be/premies/
de-gratis-verzekering-gewaarborgd-wonen

Meer info en inschrijven: www.huisvanhetkindgeellaakdalmeerhout.be/,
info@huisvanhetkindglm.be

Laakdal leeft - maart 2020
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Samen voor een klimaatvriendelijke gemeente
Het streekproject Kempen2030 heeft als
doel om de CO2-uitstoot met 40% te verlagen tegen 2030. Om te weten welke inspanningen nodig zijn om de CO2-uitstoot
in de Kempen effectief te verlagen, werd
door VITO een inventarisatie gemaakt van
de situatie in 2011. In Laakdal bleek het
merendeel van de CO2-uitstoot afkomstig
van de huishoudens (55%) en het verkeer
(28%).
Daar willen we samen met onze inwoners
iets aan doen. Zo willen we van Laakdal een
gemeente maken met comfortabele, energiezuinige woningen. Een gemeente waar veel
gefietst wordt. Een gemeente met een aantrekkelijke en gezonde leef- en werkomgeving.
Een gemeente waar landbouw en natuur hand
in hand de biodiversiteit van onze Kempen
versterken. Een gemeente waar energie slim
gebruikt wordt, lokaal en hernieuwbaar geproduceerd wordt én betaalbaar is voor iedereen. Hoe je zelf energie én geld kan besparen
lees je verder in het dossier.
Jaarlijkse monitoring
Jaarlijks wordt de CO2-uitstoot in de regio
gemonitord om de evolutie in het oog te houden. Tussen 2011 en 2017 nam de CO2-uitstoot
in Laakdal met 4% af (Kempisch gemiddelde: 3%). Een versnelling van de daling is nodig
om de ambitieuze doelstellingen te behalen.

Bouw jij graag mee aan
een duurzaam Laakdal?
Ben jij een enthousiaste Laakdaller met duurzame concrete ideeën over
hoe de gemeente en haar inwoners beter kunnen presteren op gebied van
energie, water, mobiliteit, milieu en natuur? Wil jij mee nadenken over
duurzame acties van en voor inwoners en verenigingen van Laakdal,
waarbij de gemeente een rol kan spelen? Dan zijn we naar jou op zoek!
Stuur een mailtje waarom jij een geschikte kandidaat bent naar omgeving@
laakdal.be.

Om dat te bereiken is samenwerking essentieel. Samenwerking tussen gemeente, burgers,
scholen, bedrijven en organisaties. Samen bouwen we aan een klimaatvriendelijke gemeente
waar het heerlijk wonen is zonder negatieve
impact op het klimaat.
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Overzicht premies duurzaam
(ver)bouwen en wonen


(facturen vanaf 01.01.2020)

Onderstaand premieoverzicht is geldig behoudens wijzigingen. Wacht niet te lang en investeer in een duurzame, energiezuinige woning!
Voor een volledig overzicht van de gemeentelijke premievoorwaarden verwijzen we je door naar het gemeentelijk premiereglement voor
duurzaam (ver)bouwen en wonen op www.laakdal.be. Raadpleeg ook de premiereglementen van Fluvius op www.fluvius.be.
Voor verschillende investeringen geeft netbeheerder Fluvius ook een premie. In dat geval vraag je eerst bij hen de premie aan via
https://www.fluvius.be/nl/thema/premies. Je kan bij de aanvraag van de Fluvius-premie aanvinken dat je gegevens doorgegeven
mogen worden aan de gemeente voor de automatische verwerking van de gemeentelijke premieaanvraag. In dat geval is het niet
nodig om de gemeentelijke premie apart aan te vragen en wordt het bedrag gestort zodra we de info van Fluvius verkregen hebben.
Wie niet wil dat zijn gegevens automatisch aan de gemeente worden doorgegeven, kan de gemeentelijke premie apart aanvragen via
https://www.laakdal.be/duurzaam-ver-bouwen-en-wonen.
Vragen? Neem contact op met de dienst omgeving, 013 67 01 10, omgeving@laakdal.be.

SUBSIDIE FLUVIUS

Investering

Woningen aangesloten op het elektriciteitsnet
vóór 01.01.2006
of bouwaanvraag vóór 01.01.2006

Bioecologische isolatie
(cumuleerbaar met
de andere
isolatiepremies)

-

Dak- of
zoldervloerisolatie

€ 2/m² (doe-het-zelf)
of € 4/m² (aannemer)
RD-waarde ≥ 4,5 m²K/W

SUBSIDIE GEMEENTE LAAKDAL

Nieuwbouw

Woningen aangesloten op
het elektriciteitsnet vóór
01.01.2006
of bouwaanvraag vóór
01.01.2006

Nieuwbouw

-

10% (excl. BTW)
max. € 400

10% (excl. BTW)
max. € 400

-

€ 1/m²

-

Beschermde klanten: € 5,25/m² (doe-het-zelf)
of € 10,5/m² (aannemer)

Vloerisolatie
(ook keldervloer)

€ 6/m²
RD-waarde ≥ 2 m²K/W
Beschermde klanten: +50%

-

€ 2/m²

-

Spouwmuurisolatie

€ 5/m²
λ-waarde ≤ 0,065 W/mK
Beschermde klanten: € 9/m²

-

€ 2/m²

-

Binnenmuurisolatie

€ 15/m2
RD-waarde ≥ 2 m²K/W
Beschermde klanten: +50%

-

-

-

Buitenmuurisolatie

€ 15/m²
RD-waarde ≥ 3 m²K/W
Beschermde klanten: +50%

-

€ 2/m²

-

Hoogrendementsglas

€ 8/m²
U-waarde ≤ 1,0 W/m²K
Beschermde klanten:
€ 56/m², max 40% van factuur

-

€ 10/m²

-

Deelname
InfraxBouwTeam

-

-

Gratis
inschrijven via

Gratis
inschrijven via
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www.bouwteams.be

www.bouwteams.be

uitneembare
vrijetijdsgids

Laakdal
breekt uit
BELEEF KLOMPEN TIJDENS
ERFGOEDDAG ‘DE NACHT’

WIJ WUIVEN ONZE OUDE
TIJDSCHRIFTEN UIT.

Zaterdag 25 april – Klompen by night
Het Klompenmuseum pakt binnen het
thema ‘de Nacht‘ uit met een bijzonder
programma voor erfgoeddag. Verken het
klompenbelevingspad tijdens het invallen
van de duisternis. Trek je klompen aan voor
een unieke belevenis! Onderweg word je op
verschillende plaatsen verrast met een verhaaltje. Bovendien kan je voor je parcours
op klompen een leuke lantaarn maken in
de knutselworkshop. Voor de workshop
schrijf je op voorhand in via www.laakdal.
be/inschrijving-workshop-klompen.
Wanneer?
25 april 2020, van 18.00 u. tot 21.30 u.

Op maandagavond 2 maart om 18.00
u. is het weer zover: onze jaarlijkse tijdschriften-weggeef.
Het gaat over de oude exemplaren van
méér dan 50 abonnementen, voor zowel
jongeren als volwassenen, voornamelijk
van 2019. Alles is gewoon gratis, eerst =
eerst & op = op. Je kan deze tijdschriften
terugvinden op de benedenverdieping
van jouw favoriete bibliotheek.

Zondag 26 april-Klompenhappening
In het klompenmuseum ontdek je alles
over de schoen van toen. Je beleeft er het
echte klompenambacht en kunt bovendien
wandelen op houten klompen. Die dag
kan je de nieuwe film ‘30 jaar klompenmuseum’ in primeur bekijken. Deze film
toont je het klompenmaken van boom tot
klomp. Voor de kleinsten is er een leuke
workshop klompschilderen.
Wanneer?
26 april 2020, van 10.00 u tot 18.00 u.

FAMILIEGROEP DEMENTIE

Waar? Klompenmuseum, Hoeve den
Eik 3, 2431 Laakdal
Prijs? Gratis
Info en inschrijven?
Cultuurdienst Laakdal, 013 67 01 10,
cultuur@laakdal.be. Inschrijven is enkel nodig voor de workshop op 25 april
via www.laakdal.be/inschrijving-workshop-klompen.

Als mantelzorger is het niet gemakkelijk
om met een persoon met dementie om
te gaan. Daarom komt Patris Beenens,
referentiepersoon dementie, vertellen
over de do’s en dont’s in de omgang
met mensen met dementie.
Wanneer? Maandag 2 maart, van
19.00 u. tot 21.00 u.
Waar: LDC ‘De Vriendschap’, Diestse
Baan 62, 2430 Laakdal i.s.m. WZC De
Winde & De Alzheimer Liga
Prijs? Gratis, inschrijven is niet nodig.
Info? ldc@laakdal.be, tel. 013 39 40 68.

RETROBEURS IN DE KRINGWINKEL
Kom op zaterdag 14 maart naar de jaarlijkse retrobeurs in alle Kringwinkels in Vlaanderen. Op die manier zet de Kringwinkel
de doelstellingen-het hergebruik van goederen en sociale tewerkstelling-nog eens
extra in de verf. Met je aankopen in de
Kringwinkel, draag je ook bij aan de sociale tewerkstelling in eigen regio.

Ook in de Kringwinkel in Laakdal (Oude
Geelsebaan 96) vind je tijdens de retrodag
tal van leuke, originele en verrassende
retrospulletjes. Van meubels, textiel, huisraad, decoratie tot boeken en speelgoed.
Kom dus zeker een langs!
Meer info: www.retrodag.be

Laakdal breekt uit
ONTMOET GLORIA VAN KETNET!

KOM JIJ MEE BUITEN SPELEN?
Naar jaarlijkse traditie organiseren meer
dan 200 gemeenten een gezamenlijke
Buitenspeeldag op de eerste woensdagnamiddag na de paasvakantie. Ketnet,
VTM Kzoom en Nickelodeon gaan die
namiddag op zwart en sporen zo kinderen over het hele land aan om buiten te
gaan spelen.
Noteer 22 april dus in je agenda want de
sport- en jeugddienst zorgen ervoor dat
je tussen 13.30 u. en 17.00 u. kan ravotten,
spelen met reuzeballen, rijden op gekke
fietsen, dansen, klimmen, enz. Je zal je
rot amuseren op de sportterreinen van de
sporthal in Veerle. Deelnemen aan de buitenspeeldag is gratis en inschrijven hoeft
niet. Kinderen zijn enkel toegelaten onder
begeleiding van volwassenen, er is geen
opvang voorzien.

Deze stoere, lieve meid hoeven we het
jonge volkje zeker niet voor te stellen: elk
Vlaams kind kent Gloria Monserez als de
nieuwste Ketnetwrapper, de opvolgster
van Charlotte. De 18-jarige Gloria werd
vorig najaar verkozen tijdens de spannende liveshow ‘Wie wordt wrapper 2019?’.
Ze vindt het de max om samen met vrienden zot te doen, te chillen en te lachen tot
ze buikpijn heeft. Van chips kan ze niet
afblijven en ook haar hond Theo en kat
Flo kan ze niet missen.
Voor chips kunnen we zorgen, maar haar
hond & kat zal ze toch een middagje moeten missen want Gloria komt naar onze
bibliotheek: wil jij met haar op de foto? Een
handtekening of selfie? Een leuke babbel?
Dat kan allemaal dus zorg dat je erbij bent!

Wat? Meet ’n greet met Ketnetwrapper
Gloria
Waar? Bibliotheek Laakdal, Markt 19,
2430 Laakdal
Wanneer? Woensdag 11 maart tussen
14.30 u. en 16.00 u.
Deelnemen? Gratis; inschrijven niet nodig.
Info? Tel. 013 67 01 20 of bibliotheek@
laakdal.be

TENTOONSTELLING
VAN LEONART

SENIOREN, NEEM
JE AGENDA ERBIJ!

WORKSHOP: PAASBLOEMSTUK
De zon laat zich af en toe al eens goed zien.
De dagen worden langer en bij velen van
ons beginnen de groene vingers te kriebelen. Onder het genot van een kopje koffie
maken we een vrolijk paasbloemstuk.
Wanneer? Maandag 30 maart van
13.30 u. tot 15.30 u.
Waar? Lokaal Dienstencentrum
‘De Vriendschap’, Diestse Baan 62,
2430 Laakdal
Prijs? 3 euro voor materiaal, 2 euro
voor taart en koffie
Al het materiaal is aanwezig, maar
je mag altijd zelf een potje van 25
cm, tuinschaar, paasversiering …
meebrengen.
Inschrijvingen? Tel. 013 67 01 10 of
ldc@laakdal.be.

Leon is geboren en getogen in Laakdal,
maar woont al jaren in Bierbeek. In zijn
jeugd heeft hij heel veel getekend, maar
nooit iets getoond aan de buitenwereld.
Rond zijn 50ste is hij beginnen schilderen.
De passie en de drang naar schilderen zijn
elke dag aanwezig en hij hoopt dat het
nog eeuwig mag blijven duren.
Wanneer? Tot eind april te bezichtigen
tijdens de openingsuren van het LDC en
het gemeentehuis.
Waar? LDC ‘De Vriendschap’, Diestse
Baan 62, 2430 Laakdal en op de eerste
verdieping van het gemeentehuis, Markt
19, 2430 Laakdal

Ontdek, ontmoet nieuwe mensen of zoek
oude bekenden op, leer bij … tijdens de
activiteiten voor senioren in 2020:
• 5/03/2020: Lentewandeling om
13.30 u. aan de kerk in Veerle-Heide
(gratis, inschrijven is niet nodig)
• 21/04/2020: Bewegen houdt je fit, sporthal
om 13.00 u. (€ 3, inschrijven verplicht)
• 14/05/2020: Petanquetornooi sporthal
om 13.00 u. (inschrijven verplicht)
• 27/05/2020: Kaartnamiddag in de sporthal
om 13.00 u. (€ 2, inschrijven is niet nodig)
• 28/06/2020: Uitstap naar showprogramma
in Blankenberge: ‘De tijd van toen’ (€ 20 of
€ 49 incl. diner, inschrijven verplicht)
• 3/09/2020: Seniorenfietstocht sport &
seniorendienst (inschrijven verplicht)
• 5/09/2020: Gemeentelijk seniorenfeest
in de sporthal (inschrijven verplicht)
• 1/10/2020: Sportdag senioren
(inschrijven verplicht)
• 5/11/2020: Herfstwandeling om
13.30 u. – kerk Vorst-Meerlaar
(gratis, inschrijven is niet nodig)
Hou de Laakdal Leeft in de gaten voor meer
info over de activiteiten en extra activiteiten!
Meer info: seniorendienst Laakdal,
senioren@laakdal.be of tel.: 013 67 01 10.

Laakdal breekt uit

Ga jij mee naar ‘De tijd van toen’?

START VERHUUR ETUKTUKS

Tuktuks zijn niet alleen voor Azië. Vanaf zaterdag 4 april kan je opnieuw door
het prinsheerlijke platteland van de Merode cruisen. De oude stoomzagerij in
Vorst-Meerlaar is de ideale uitvalsbasis
voor je trip met een elektrische tuktuk.
Geruisloos, zo geniet je in stilte van al
het moois rondom jou. Met een tablet en
GPS-route ontdek je meer over landbouwers in het Merodegebied. Of geniet van
het entertainment tijdens je stop in het
klompenmuseum.
Je pikt je eTuktuk op in de prachtig gerestaureerde stoomzagerij. Voor je vertrek
reserveer je jouw e-tuktuk via de website
www.etuktuks.be. Je kan uitrijden van
woensdag tot zondag, ook tijdens schoolvakanties, van 11.00 u. tot 16.00 u. Je betaalt voor een eTuktuk € 85 voor vijf uur.
Er is plaats voor vijf personen: één bestuurder (rijbewijs B) en vier passagiers.
Ideaal dus om met je gezin of vrienden
eropuit te trekken. Je kan kiezen tussen
de landschapsroute of landbouwroute.
Meer info? www.etuktuks.be

WERELDFILM
‘HE NAMED ME MALALA’
9 april kan
je
gratis
naar de wereldfilm ‘He
named me
Malala’ komen kijken
in de bib. De
Pakistaanse
Malala was
15 toen ze
in de bus
op weg naar
school beschoten werd door de Taliban.
Ze had zich openlijk uitgesproken tegen
het regime dat meisjes verbiedt om school
te lopen. Malala overleefde de aanslag
die de helft van haar gezicht verlamde.
Haar verhaal werd wereldnieuws en
ze ontpopte zich tot een ware activiste
voor educatie in Pakistan en kinderen vrouwenrechten in de hele wereld.
(David Guggenheim, 2015, 87 minuten)
Waar? Bibliotheek, Markt 19,
2430 Laakdal
Wanneer? 9 april 2020, om 20.00 u.
Prijs? Gratis inkom (drank en snacks
van de Wereldwinkel zijn ter plaatse te
koop)
Inschrijven? Voor 8 april via
www.laakdal.be/wereldfilm-malala,
tel. 013 67 01 10, of bij het onthaal in het
gemeentehuis.

PETANQUETORNOOI SENIOREN
Op 14 mei vindt het jaarlijkse petanquetoernooi plaats waar ploegen van drie het
tegen elkaar opnemen. Heb je geen ploegje van drie? Geen probleem, wij proberen
ter plaatse nog groepjes samen te stellen.
We hebben bovendien een beperkt aantal
petanqueballen die je gratis kan lenen.
Graag bij je inschrijving vermelden als je
daar gebruik van wil maken.
Wanneer? Donderdag 14 mei 2020,
van 13.00 u. tot max. 18.00 u. (uitstel bij
slecht weer)

Waar? Gemeentelijke sporthal Kwade
Plas, Kwade Plas 1, 2430 Veerle
Prijs? € 4/persoon
Inschrijven en bijkomende info?
Voor 11 mei 2020 via het onthaal van de
gemeente, tel. 013 67 01 10 of via senioren@laakdal.be.

Zaal cul’thus (ﬂoreal Blankenberge) • Koning Albert-I-laan 81 • 8370 Blankenberge

GA JIJ MEE NAAR
‘DE TIJD VAN TOEN’?
Flyer_de tijd van toen A5 r-v.indd 1

13/01/2020 22:13

Op zondag 28 juni 2020 gaan we met de
bus naar ‘De tijd van toen’ in Blankenberge. Liedjes en melodietjes uit vervlogen
tijden met een ode aan Paul Severs, Ann
Christy, Eddy Wally … Met gastoptredens
van Bobby Prins, Lia Linda, Marc Dex,
John Horton, Tony Servi, Nicky Jones,
John Dennis, Dinny, Vanessa Chinitor.
Het evenement vindt plaats in de Floreal
in Blankenberge.
Wil jij er graag bij zijn? Schrijf dan zo snel
mogelijk in bij het onthaal in het gemeentehuis (Markt 19, 2430 Laakdal) want de
plaatsen zijn beperkt!
Je kan opstappen in je eigen deelgemeente om:
• 9.00 u. aan de kerk in Vorst-Meerlaar
• 9.10 u. op de markt in Vorst-Centrum
• 9.00 u. aan de KBC in Veerle
• 9.10 u. aan de kerk in Eindhout
Je kan kiezen voor een ticket incl. een
3-gangenlunch. De lunch start om 11.30 u.
in de Floreal. Kies je niet voor de lunch,
dan kan je nog steeds terecht in de brasserie of je geniet van je eigen voorziene
lunchpakket.
Wanneer? Zondag 28 juni 2020
Waar? Zaal cul’thus, Floreal Blankenberge
Prijs? € 20 voor een ticket (incl. busvervoer), € 49 voor een ticket en een 3-gangenlunch (incl. busvervoer)
Inschrijven en info? Voor 30 april via
het onthaal van de gemeente of zolang
de voorraad strekt, tel. 013 67 01 10.

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 mei en juni in voor 23 maart.
Dan nemen we ze op in de mei-editie van dit magazine.

02/ma

18.00 u.

Tijdschriften-weggeef

Bibliotheek Laakdal

Bibliotheek, Markt 19, 2430 Laakdal

02/ma

19.00 u. - 21.00 u.

Familiegroep dementie

LDC ‘De Vriendschap’

Diestse Baan 62, 2431 Laakdal

MAART

05/ma

20.00u.

Lezing - Bart Moeyaert

Bibliotheek Laakdal

1e verdieping bibliotheek, Markt 19, 2430 Laakdal

07/ma

19.00 u.

22ste Chirokwis

Chiro Groot-Vorst

VBS Groot-Vorst, Smissestraat 50, Vorst-Centrum

08/ma

10.00 u. - 12.30 u.

Tweedehandsbeurs

Gezinsbond Veerle

GBS De Schans, Veerledorp 18, Veerle

08/ma

11.00 u. - 18.00 u.

Eetdag

Curieus

Dennenoord, Smallestraat 4, Eindhout

08/ma

14.00 u. - 17.00 u.

Wandeling in Trichelbroek:
Watervogels in de kijker

Natuurpunt Grote Nete

Sint-Bavokapel, Sint-Bavostraat, Eindhout

10/ma

20.00 u.

Nacht van de geschiedenis: Lezing “Wilde
dieren” met Dirk Draulans

Davidsfonds Laakdal

Basisschool De Wijngaard, Veerledorp 39, Veerle

11/ma

14.30 u. - 16.00 u.

Meet ‘n Greet Ketnetwrapper Gloria

Bibliotheek Laakdal

Bibliotheek, Markt 19, 2430 Laakdal

13/ma

19.30 u.

Familievoorstelling Eens was er…

vtbKultuur Laakdal

t Buurthuis, Zandstraat 13, Veerle-Heide

14/ma

09.30 u. - 17.00 u.

Retrobeurs

Kringwinkel Laakdal

Oude Geelsebaan 96, 2431 Laakdal

14/ma

14.30 u.

Familievoorstelling Eens was er…

vtbKultuur Laakdal

t Buurthuis, Zandstraat 13, Veerle-Heide

14/ma

19.30 u.

Een Grandioze Show

vtbKultuur Laakdal

t Buurthuis, Zandstraat 13, Veerle-Heide

14/ma

20.00 u.

8ste en toen werd het stil-quiz

Oudercomité De Wijngaard

VBS De Wijngaard, Veerledorp 39, Veerle

14/ma

15.00 u. - 23.30 u.

Bierfestival

Biervrienden in Laakdal

Sporthal Veerle, Kwade Plas 1, Veerle-Heide

14/ma

19.30 u.

Kienavond

K.V.G. Vorst-Laakdal

VBS Meerlaar, Meerlaarstraat 95, Vorst-Meerlaar

14/ma

21.00 u.

I Love Aspi

Aspi’s Chiro Groot-Vorst

Chirolokalen jongenschiro, Veldstraat 67, Vorst-Centrum

15/ma

08.00 u. - 13.00 u.

Ontbijtbuffet

GBS Eindhout

GBS Eindhout, Schoolstraat 42, Eindhout

15/ma

17.30 u.

Een Grandioze Show

vtbKultuur Laakdal

t Buurthuis, Zandstraat 13, Veerle-Heide

19/ma

20.00u.

Lezing - Pieter Aspe

Bibliotheek Laakdal

1e verdieping bibliotheek, Markt 19, 2430 Laakdal

20/ma

18.00 u.

Ludieke quiz

BS GO! De Wissel

BS GO! De Wissel, Kapellestraat 9, Laakdal

21/ma

11.00 u. - 20.00 u.

Pastadag

Oudercomité Spring
GBS De Schans

GBS De Schans, Veerledorp 18, Veerle

21/ma

19.30 u.

Japans Drumspektakel: Feniks Taiko 2020

vzw Link

VBS Meerlaar, Meerlaarstraat 95, Vorst-Meerlaar

20.00 u.

Kleinkunstavond met
Roel Van Bambost & groep

Wakkerdal

Zaal ‘t Buurthuis, Zandstraat 13, Veerle-Heide

21/ma
22/ma

11.30 u. - 15.00 u.

Restaurantdag Chiro Groot-Vorst

Chiro Groot-Vorst

VBS Groot-Vorst, Smissestraat 50, Vorst-Centrum

22/ma

12.00 u. - 19.00 u.

Vlaams Buffet

FC Britanic Vorst

VBS Meerlaar, Meerlaarstraat 95, Vorst-Meerlaar

25/ma

20.00 u.

Lezing - Margot Vanderstraeten

Bibliotheek Laakdal

1e verdieping bibliotheek, Markt 19, 2430 Laakdal

28/ma

09.00 u. - 21.00 u.

Préselectie BK acrorock

Rock ‘n Roll Extreme vzw

Sporthal Veerle, Kwade Plas 1, Veerle

28/ma

18.00 u. - 03.00 u.

Chirocafé chiro Eindhout

Chiro Eindhout

De Kneuter, Smallestraat 6, Eindhout

29/ma

11.30 u. - 14.00 u.
16.00 u. - 18.30 u.

Eetdag FC Netezonen

FC Netezonen

Kantine FC Netezonen, Rundershoek 34, Eindhout

30/ma

13.30 u. - 15.30 u. Workshop: Paasbloemstuk

LDC ‘De Vriendschap’

Diestse Baan 62, 2431 Laakdal

APRIL
04/ap

21.00 u. - 04.00 u.

Vejel goes retro

VGR

Sporthal Veerle, Kwade Plas 1, Veerle

09/ap

20.00 u.

Wereldfilm: He named me Malala

Bibliotheek Laakdal

Bibliotheek, Markt 19, 2430 Laakdal

11/ap

09.00 u. - 12.00 u.

Werkdag in het Eindhoutbroek:
Exotenbeheer

Natuurpunt Grote Nete

Hoek Oude Vorstseweg - Paviljoenstraat, Eindhout

16/ap

09.00 u.

Bedrijfsbezoek Lidwinastichting en
Brandweer Mol

Davidsfonds Laakdal

Info: 013/66.32.99 - davidsfonds.laakdal@gmail.com

21/ap

18.30 u.

Lezing ‘Geef darmkanker geen kans’

Gemeente Laakdal

Markt 19, 2430 Laakdal

22/ap

13.30 u. - 17.00 u. Buitenspeeldag

Sport- en jeugddienst

Sportterreinen sporthal Veerle, Kwade Plas 1, Veerle

25/ap

13.30 u.

Kriebelcross

VBS Meerlaar

Voetbalterreinen Excelsior Vorst, Lindestraat 5, VorstMeerlaar

25/ap

18.00 u.

Bingoavond

Oudercomité VBS Groot-Vorst

VBS Groot-Vorst, Smissestraat 50, Vorst-Centrum

25/ap

19.30 u.

Avondwandeling in de Ossenbroeken:
Op zoek naar nachtegaal en houtsnip

Natuurpunt Grote Nete

Parking dagcentrum Vogelzang, Vogelzang, Vorst-Centrum

25/ap

18.00 u. - 21.30 u. Klompen by night

Klompenmuseum

Klompenmuseum, Hoeve den Eik 3, 2431 Laakdal

26/ap

05.00 u. - 21.00 u.

Cunina vzw

Domein De Vesten, Kanaalweg 6/1, Eindhout

26/ap

10.00 u. - 18.00 u. Klompenhappening

Klompenmuseum

Klompenmuseum, Hoeve den Eik 3, 2431 Laakdal

Walk 4 Charity 2020

vervolg: overzicht premies duurzaam (ver)bouwen en wonen
SUBSIDIE GEMEENTE LAAKDAL

Nieuwbouw

Woningen aangesloten op
het elektriciteitsnet vóór
01.01.2006
of bouwaanvraag vóór
01.01.2006

Nieuwbouw

€ 1.800,
max. 40% van factuur
enkel voor beschermde afnemers

-

-

-

Duurzaam
geëxploiteerd hout
(FSC of
gelijkwaardig)

-

-

10% (excl. BTW)
max. € 400

10% (excl. BTW)
max. € 400

Zonneboiler

€ 550/m², max. € 2.750,
max. 40% van factuur
Beschermde klanten: + 20%

-

€ 200 per adres

-

5% (excl.btw)
Max. € 400 per adres

Investering

Woningen aangesloten op het elektriciteitsnet
vóór 01.01.2006
of bouwaanvraag vóór 01.01.2006

Condensatieketel

Warmtepomp

€ 4.000 (geothermische)
€ 1.500 (lucht-water)
€ 800 (hybride lucht-water)
€ 300 (lucht-lucht)
Max. 40% van factuur
Premie verdubbelt bij plaatsing in een gebied
zonder aardgasnet of ter volledige vervanging
van elektrische verwarming

-

Beschermde klanten: + 20%
€ 300
Max. 40% van factuur

Warmtepompboiler

Enkel gebruikt voor productie van sanitair
warm water. Niet cumuleerbaar met premie
voor zonneboiler. Enkel cumuleerbaar met
warmtepomp indien de warmtepompboiler
eerst geplaatst wordt.

-

-

Beschermde klanten: + 20%

OVERIGE STEUNMAATREGELEN

Totaalrenovatiebonus
BENO-pass

Je kan een totaalrenovatiebonus ontvangen als je in een periode van 5 jaar tijd, minstens 3 nieuwe investeringen
doet. Mogelijke investeringen: dakisolatie, vloerisolatie, muurisolatie, hoogrendementsglas, warmtepomp,
zonneboiler en ventilatiesysteem. Per bijkomende investering krijg je een extra premie. Voor beschermde klanten
worden de premies verhoogd met 50%. Enkel energiebesparende maatregelen uitgevoerd vanaf 2017 komen in
aanmerking.
Meer info: www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/totaalrenovatiebonus-van-denetbeheerder-beno-pass

Vlaamse
Energielening
voor de sociale
doelgroep

Wil je energiebesparende maatregelen uitvoeren in je woning zoals vb. dakisolatie, hoogrendementsglas, vervangen
CV-ketel, zonnepanelen,…? Als je alleenstaand en/of gepensioneerd bent of een laag inkomen hebt, kan je tot de
sociale doelgroep behoren. Je kan dan maximaal 15.000 euro renteloos lenen. Maximale terugbetalingstermijn is 10
jaar. Het is een lening op afbetaling waaraan geen bijkomende kosten verbonden zijn.
Meer info: www.iok.be/energielening, ellen.vanhoudt@iok.be of 014/57 42 79

BEN-lening

Een aantal banken voorzien een korting op de rente voor wie een woning bouwt of koopt met een E-peil van max. 30.
Meer info: www.energiesparen.be/BEN/krediet.

Korting op de
onroerende
voorheffing voor
energiezuinige
nieuwbouwwoningen

Je kan vermindering krijgen van de onroerende voorheffing voor een energiezuinige woning. De vermindering wordt
door de Vlaamse belastingdienst automatisch toegekend op je aanslagbiljet. Je hoeft dus zelf niets te ondernemen.
Voor bouwaanvragen vanaf 2016:
• E-peil ≤ 30 > korting van 50% op de onroerende voorheffing gedurende 5 jaar
• E-peil ≤ 20 > korting van 100% op de onroerende voorheffing gedurende 5 jaar
Meer info: www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/kopen-en-verkopen/vermindering-van-de-onroerendevoorheffing-voor-een-energiezuinig-nieuw-gebouw
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SUBSIDIE FLUVIUS

Energie & klimaat

Kamp C helpt je
duurzaam
(ver)bouwen
Hans Vannuffelen is projectverantwoordelijke bij Kamp C,
het provinciaal centrum voor duurzaamheid en innovatie
in de bouw. Al wie bouw- of verbouwplannen heeft, kan
daar terecht met vragen.

Dag Hans, wat doet Kamp C
precies?
“Simpel verwoord, willen
we vooral mensen helpen
de juiste keuzes te maken bij
het duurzaam en energiezuinig (ver)bouwen van hun woning of bedrijf. Dat loont vaak
niet alleen financieel maar ook op
vlak van comfort. Je kan bij ons zowel
voor eenvoudige vragen terecht als voor de screening van je
bouwplannen.”

waarmee we aan de slag kunnen. Wacht ook niet tot je bouwaanvraag is ingediend, want dan zijn structurele aanpassingen
vaak niet meer mogelijk. Eigenlijk is de fase ervoor ideaal voor
deze screening.”

Wie kan bij Kamp C terecht?
“Iedereen! Zowel burgers als bouwbedrijven en lokale besturen
kunnen bij ons terecht voor gratis advies. Heb je al concrete
plannen op papier maar vraag je je af of jouw bouw ook duurzamer en energievriendelijker kan? Maak dan een afspraak
met één van onze experts planadvies. We nemen samen je
(ver)bouwplannen onder de loep en bekijken de verbetermogelijkheden. Je krijgt tips over o.a. isolatie, materiaalgebruik,
verwarmingssystemen en compactheid.”

Kunnen onze inwoners ook zelf aan de slag?
“Voor wie graag eerst op online onderzoek gaat, hebben we
net de webpagina “Mijn Warm Huis” gemaakt. Die kan helpen
om het energieverbruik van je woning te verminderen. Door
enkele eenvoudige vragen te beantwoorden, wordt je besparingspotentieel berekend. Je krijgt een stappenplan en een idee
van de kosten én de premies. Handig en overzichtelijk dus! Je
persoonlijk verslag kan je daarna bespreken met onze experts.”

Wanneer maak je best een afspraak?
“Een volledig uitgewerkt plan is zeker niet nodig. Wel vragen
we een beperkte voorbereiding of een bespreekbaar document
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“We willen vooral mensen helpen de
juiste keuzes te maken bij het duurzaam
en energiezuinig (ver)bouwen van hun
woning of bedrijf”

Wat is jullie sterkte?
“Ons advies is onafhankelijk en neutraal. En het helpt je commerciële belangen van juiste duurzame ingrepen te onderscheiden. Welke verwarming past het best bij jouw woning? Zijn

Laakdal leeft - maart 2020

Online tool:
Hoe warm is mijn huis?
Altijd al willen weten hoe energiezuinig jouw woning
is? Wat er beter kan en wat een renovatie kost? En vooral of je in aanmerking komt voor premies en hoeveel je
ermee bespaart? De online tool ‘Mijn Warm Huis’ geeft
je antwoord op deze vragen, op maat van jouw woning.
Bereken zelf je besparingsmogelijkheden op www.mijnwarmhuis.be. Kies bij ‘selecteer uw stad of gemeente’:
Provincie Antwerpen-Kamp C.

zonnepanelen of een warmtepomp een goede zaak voor jou?
Hoe kan je de verluchting in je huis optimaliseren? Waarvoor
en hoe gebruik je het opgevangen regenwater? Hoe kan je
koudebruggen vermijden als je zelf aan de slag gaat? Enz. Ik
kan nog wel even doorgaan!
We proberen ook lokale besturen en de bouwsector te betrekken bij vernieuwende projecten. Zo testen we momenteel een
3D-betonprinter in de woningbouw uit. Ongelofelijk toch, wat
er tegenwoordig kan!”
55% van de CO2-uitstoot in Laakdal is afkomstig van de
verwarming en het elektriciteitsverbruik in huis. Welke raad
geef je onze inwoners mee?
“Bijna 80% van de energie in huis wordt gebruikt om te verwarmen (warmte en warm water). Daar ingrijpend besparen,
doe je in de eerste plaats door goed te isoleren. Met een goed
geïsoleerd dak bespaar je tot 30% op je energieverbruik. Maar
alle kleine besparingen samen (ledverlichting, energiezuinige
apparaten, een correct afgestelde thermostaat …) kunnen ook
al een besparing van 10% opleveren. En de inspanningen m.b.t.
je gedrag blijven nuttig. Ook nadat je één of meerdere renovatiemaatregelen toepast.
Wist je dat je meer succes hebt bij (gedrag)besparen als je regelmatig je meterstanden opvolgt? Dus het eerste advies dat we je
kunnen meegeven is: start met het maandelijks bijhouden van
je meterstanden. Bijvoorbeeld via www.energieID.be
Check zeker ook de infofiches op onze site. Ze helpen je om
zelf aan de slag te gaan.”
Tot slot: waar kunnen we jullie vinden?
“Je vindt ons in buurgemeente Westerlo, op de terreinen van
een voormalig Brits militair doorzetterskamp. Gelukkig strijden
we nu enkel nog voor meer duurzaamheid en groene energie
(lacht)!”
Kamp C - www.kampc.be - Britselaan 20, 2260 Westerlo

Isoleer je dak
Is je dak nog niet geïsoleerd? Sinds begin 2020 is dit
een Vlaamse verplichting. Investeer in zoldervloer- of
dakisolatie en bespaar tot 30% op je energiekosten. Je
ontvangt een premie van de gemeente en Fluvius. Tot 30
juni 2020 kan je bovendien gebruik maken van de voordelige prijzen van de samenaankoop van IOK. De prijzen
en voorwaarden vind je op www.iok.be/dakisolatie.

Gratis huisbezoek van
de energiemeesters
De Laakdalse energiemeesters Ivan
en Guido komen
graag bij je thuis op
de koffie en geven je
tips om thuis energie te besparen.
Vraag een gratis
huisbezoek aan op www.kempen2030.be/huisbezoek.
Geïnteresseerd om zelf gezinnen in jouw buurt te helpen
met energie sparen? Word ook vrijwillig energiemeester.
Meer info op https://www.kempen2030.be/klimaatprojecten/word-een-energiemeester.
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Leen een energiemeter
Elektrische apparaten verbruiken soms meer energie dan
je denkt. Zeker als ze al een tijdje meegaan of als je ze in
stand-by laat staan.
Ben je benieuwd of je stille energievreters in huis hebt?
Leen gratis een energiemeter aan het onthaal van het
gemeentehuis.

Twiggy haalde
de zon in huis!
Twiggy uit Eindhout liet in januari zonnepanelen installeren. Ze koos voor een installatie van 4,87 kWp op de
oost-, west- en zuidkant van haar dak. Die zal jaarlijks
zo’n 4100 kWh elektriciteit opwekken.
Waarom de keuze voor zonnepanelen?
“We willen hiermee enerzijds onze ecologische voetafdruk
verkleinen. Anderzijds ook vanuit financieel standpunt: de
energieprijzen stijgen en we stellen ons de vraag of elektriciteit
op termijn nog betaalbaar blijft.”

www.energieID.be
Hou eenvoudig en overzichtelijk je maandelijkse meter
standen bij via deze site. Je kan er ook je verbruik
vergelijken met dat van andere gelijkaardige gezinnen.

(Zelf) aan de slag?
Grasduin in de infofiches van Kamp C en bekijk welke
maatregelen jij kan toepassen.
Heb je na het lezen van deze fiches nog vragen? Contacteer een Kamp C-expert voor onafhankelijk en neutraal
advies: https://www.kampc.be/duurzaam/zelfaandeslag, tel. 014 27 96 50, info@kampc.be.
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Wat deed je overhalen om ze nu te plaatsen?
“Door nog dit jaar zonnepanelen te plaatsen, kunnen we gebruik maken van een terugdraaiende teller. Wij kunnen hier
dus nog 15 jaar van profiteren. Wie vanaf 2021 zonnepanelen
plaatst, heeft dit voordeel niet meer.”
Ben je bewust bezig met je energieverbruik?
“Uiteraard. Als zaakvoerster van een bedrijf word ik dagelijks
geconfronteerd met facturen. Energie is daar een grote hap van.
We letten er dus op om verantwoord met ons energieverbruik
om te springen.”
Had je al gehoord van de zonnekaart?
“Ja, die is heel handig! Je kan eenvoudig zelf de zonnewinst van
je dak berekenen op de site www.energiesparen.be/zonnekaart.
Zo krijg je al een eerste indicatie over de kostprijs en terugverdientijd van een mogelijke installatie. Onze installateur heeft
daarna met zijn berekeningstool onze installatie verder verfijnd.
Laat de zon nu maar komen!”

Elke politiezone is wettelijk verplicht
om een zonaal politieplan op te stellen.
In dit beleidsdocument legt de politiezone voor een periode van zes jaar vast
wat de algemene doelstellingen voor
veiligheid, leefbaarheid, dienstverle-

ning en interne werken zijn en welke
veiligheidsproblemen ze extra aandacht
wil geven. Bij het vastleggen van deze
prioriteiten houden ze rekening met criminaliteitscijfers, bevolkingsbevragingen en verwachtingen van overheden

en partners.
Waar de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout de komende jaren extra
aandacht aan gaat besteden zijn samengevat in onderstaande afbeelding.
www.pzglm.be

ZONAAL POLITIEPLAN 2020-2025
Dit

plan

omvat

de

volgende

belangrijkste
jaren

extra

aandacht

VERKEERSVEILIGHEID
1

2

prioriteiten

waar

aan

zal

het

ganse

korps

de

besteden.

CRIMINALITEIT

Asociaal en storend verkeersgedrag

1

Drugs

Hinderlijk parkeren, niet-verzekerd rijden, rijden zonder

Verhandelen alle soorten drugs, telen en verwerken

rijbewijs, vluchtmisdrijf,…

van cannabis, bezitten van drugs

Gedrag dat het risico op ongevallen verhoogt

2

Woninginbraken

3

Cybercriminaliteit en -security

Onaangepaste of overdreven snelheid, alcohol en drugs,
tegen de richting fietsen en rijden,…

3

Afpersing, stalking, sextortion, identiteitsfraude

Gedrag dat het risico op letsels bij een

phishing, hacking, informaticavalsheid en

ongeval verhoogt

informaticabedrog,…

Het niet-dragen van een gordel of helm, foutief gebruik
van kinderzitjes,…

LEEFBAARHEID

BURGERPARTICIPATIE & INTERNE
WERKING

1
2

Een aantal uitdagingen op vlak van dienstverlening

Intrafamiliaal geweld

Sociale fraude
Domiciliefraude, schijnhuwelijken en -erkenningen

en de werking van ons korps. Daarnaast willen
we het project 'vrijwilligers bij de politie' verder

3

uitbreiden.

Fysieke overlast
Sluikstorten, geluidshinder, wildplassen, burenruzies,...

Wil je hier meer over weten?
Surf dan naar onze website:

www.pzglm.be

4

Dierenwelzijn
Illegale dierenverkoop, loslopende en
achtergelaten dieren, dierenverwaarlozing
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Prioriteiten van de politiezone
Geel-Laakdal-Meerhout
voor 2020-2025

Lokaal ondernemerstalent
in de kijker
Onze gemeente kent heel wat ondernemerstalent. Dankzij hen kunnen we
lokaal kopen. Eind vorig jaar lanceerden wij een oproep waarbij alle inwoners van Laakdal de kans kregen om
hun favoriete ondernemer te nomineren voor de eerste Laakdalse Ondernemersprijzen.
Met dit initiatief willen we onze lokale
handelaars een duwtje in de rug geven. De jury ontving heel wat inzendingen. Tijdens het nieuwjaarsontbijt
voor Laakdalse ondernemers op 26
januari werden naast de starter en de
ondernemer van het jaar ook een lifetime achievement award uitgereikt.

Check het YouTube-kanaal van de
gemeente Laakdal voor hun video’s!

Starter van het jaar
In de categorie ‘starter van het jaar’ werden drie zaken genomineerd die een vliegende start hebben gemaakt en een stevige basis hebben gelegd voor een succesvolle
toekomst, nl. Bell’s lingerie (lingeriewinkel), Les belges (online concept store voor
Belgische labels) en Tiw Thai (Thais restaurant).
Annabel Deferme van Bells’ Lingerie mocht de prijs in ontvangst nemen. Ondanks de
hype van het ‘online shoppen’ slaagde zij er in om een succesvolle zaak uit de grond
te stampen door een gezellige en aangename sfeer te creëren waar mensen zich op
hun gemak kunnen voelen.
Waarom koos je voor een lingeriewinkel?
“Mijn mama had 17 jaar geleden een lingeriewinkel hier om de hoek in de Smissestraat.
Ik heb het dus een beetje met de paplepel meegekregen. Het was al een kinderdroom.
Desondanks ging ik verder studeren en werken. Maar ik wou liever een job waar ik
meer in contact kwam met mensen. In 2018 besloot ik daarom om mijn wens werkelijkheid te maken.”

“Ik wou liever een job
waar ik meer in contact
kwam met mensen”
Annabel Deferme van Bells’ Lingerie
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Waarin verschilt jouw lingeriewinkel van andere?
“Bell’s lingerie is net een tikje anders. Als je bij ons binnenstapt, lijkt het of je een
huiskamer binnenwandelt. Deze huiselijke sfeer zorgt er voor dat je je direct thuis
voelt. Als je liever alleen langs komt en in alle discretie geholpen wordt, dan maak ik
daar ook graag tijd voor. Ook wanneer je niet goed te been bent, is een thuisafspraak
mogelijk. Heb je liever een avondje plezier met je vriendinnen? Ook dat kan. Ik zorg
dan voor een glaasje cava, een leuke sfeer en een prachtige collectie lingerie, ondergoed, nachtmode en meer. Bovendien is ons matenaanbod heel breed en dat is toch
ook een pluspunt!”

kinderjaren. Ik hou ervan mensen mooi
te maken en vind het heerlijk om hier
ook nog constant over bij te leren. Ik doe
mijn job dan ook alle dagen met even
veel plezier!”
Audrey: “Ik ben er van kleins af aan
ingerold. Ik hielp als kind al achter de
schermen mee in de zaak. Ik wist dan
ook al snel wat ik wilde studeren.”

“Ik hou ervan mensen
mooi te maken.”

Ondernemer van het jaar
De titel ‘ondernemer van het jaar’ stond
in het teken van ‘veerkrachtig ondernemen’. Doorzettingsvermogen en wilskracht zijn dan ook eigenschappen van
de drie genomineerden: La Perla (Skin
& Beauty instituut/Parfumerie), Filet
Puur (traiteur) en B&B Art of Dreams
(bed & breakfast).
Anja Cels en haar dochter Audrey van

La Perla bewezen als geen ander dat zij
tegenslagen sterker te boven kunnen
komen. Zij zijn dan ook de winnaars
van de titel ‘ondernemer van het jaar’.
Wanneer en hoe is het allemaal
begonnen?
Anja: “La Perla bestaat al bijna 30 jaar
maar mijn passie heb ik al van in mijn

Nochtans ging het niet altijd van een
leien dakje?
Anja: “Neen, inderdaad niet. In 2017
werden er bij uitbreidingsplannen fouten gemaakt door de aannemer en architect waardoor ons gebouw op instorten
stond. Het was niet alleen een financiële
maar ook een mentale klap. Maar we
hebben ons niet laten doen! We vonden
een ander pand dat we, dankzij de hulp
van familie, vrienden en zelfs klanten,
in een week tijd verbouwd hebben. Ik
ben dan ook heel fier dat we daarin zijn
geslaagd!”

Life time achievement
Spar Baumans was jaren een begrip
in Vorst-Meerlaar en omstreken.
Meer dan 30 jaar stonden Bart en
Leen altijd met een hartelijke glimlach klaar in hun buurtwinkel om
hun klanten te bedienen en een babbeltje te slaan. Het echtpaar is dan
ook zeer geliefd in Vorst-Meerlaar.
Hoe is het allemaal begonnen?
Bart: “De winkel dateerde al van 1954.
30 jaar lang zorgde mijn moeder ervoor
dat het een succesvolle zaak was. Toen
zij met haar gezondheid begon te sukkelen en mijn zussen en broer niet geïnteresseerd waren om de winkel over te
nemen, heb ik geen seconde getwijfeld.
Leen stapte in juni, na haar eindexamens mee in het avontuur.
Waarom een buurtwinkel?
Leen: “Vooral voor het contact met de

klanten. Wij kenden bijna al onze klanten bij naam. Vaak waren wij het luisterend oor. Wij wisten dan ook altijd wat
er in het dorp gebeurde. Die connectie

heb je niet als je een grote winkel uitbaat. Voor ons was het dus altijd heel
duidelijk dat wij het liever kleinschalig
en persoonlijker aanpakten!

“Voor ons was het dus altijd heel
duidelijk dat wij het liever kleinschalig
en persoonlijker aanpakten.”

Bart Baumans en Leen Nicasy
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Anja Cels en Audrey Detaille van La Perla

WELKOM IN LAAKDAL

01/12/2019 (Veerle)
Lander Cenens
Jan Cenens & Annelies Reynders
30/11/2019 (Veerle)
Lenn Daems
Michiel Daems & Stefanie Vandenplas
29/11/2019 (Vorst-Meerlaar)
Miran Vandervecken
Kovar Ahmad & Melissa Vandervecken

BRAVO VOOR ONZE JUBILARISSEN
GOUDEN JUBILEUM

17/01/1970 (Veerle)
Jozef ‘Jef’ Meyen & Maria
Geybels
30/01/1970 (Vorst-Centrum)
Jan Peeters & Elza ‘Els’ Van Mol

24/11/2019 (Eindhout)
Feline Aerts
Hans Aerts & Olina Leysen
24/11/2019 (Vorst-Meerlaar)
Hanna Goovaerts
Seppe Goovaerts & Jessy Gys

OVERLIJDENS

19/11/2019 (Eindhout)
Oliver Krajisnic
Damir Krajisnic & Mirela Cibric

°19/04/1935 +20/01/2020 (Veerle)
Eduard ‘War’ Deboel

18/11/2019 (Vorst-Centrum)
Lot Deferme
Kevin Deferme & Eva Vandenbergh

°05/07/1939 +20/01/2020
(Vorst-Centrum)
Victor Mellebeek

17/11/2019 (Vorst-Meerlaar)
Elena Pauwah Kimpen
+ Luna Pauwah Kimpen
Luc Kimpen & Ilmawati Pauwah
13/11/2019 (Vorst-Centrum)
Lesly Jordens
Johny Jordens & Greca Kesteloot
12/11/2019 (Vorst-Centrum)
Helena Vandeurzen
Marnick Vandeurzen & Joke Bevers
08/11/2019 (Vorst-Centrum)
Roxy Vanhoutteghem
Annemie Vanhoutteghem & Nancy
Copejans

°25/07/1951 +19/01/2020
(Vorst-Meerlaar)
Christianne ‹Chris› Mondelaers
°20/04/1956 +18/01/2020
(Eindhout)
Christiane Lenchant
°10/12/1940 +18/01/2020
(Vorst-Meerlaar)
Alfons ‹Fons› Tessens
°04/06/1931 +18/01/2020
(Vorst-Meerlaar)
Anna Goos
°31/07/1951 +18/01/2020 (Veerle)
Guido Corten

07/11/2019 (Veerle)
Nora H’madoun
Ayyoub H’madoun & Somia El Hamouti

°11/12/1963 +17/01/2020
(Eindhout)
Eric Hoes

05/11/2019 (Eindhout)
Nora Van de Ven
Lizzy Van de Ven

°05/02/1964 +12/01/2020
(Veerle)
Christiaan ‘Chris’ De Mey

05/11/2019 (Vorst-Centrum)
Mille Van Peer
Laurens Van Peer & Nele De Troy

°12/07/1947 +08/01/2020
(Eindhout)
Maria Vangheel

02/11/2019 (Vorst-Centrum)
Loena Lindemans
Willem Lindemans & Lynn Peeraer

°19/07/1934 +20/12/2019 (Veerle)
Maria ‹Leine› Taels

26/10/2019 (Veerle)
Leonie Verheyen
Tom Verheyen & Lies De Belder

°26/01/1932 +18/12/2019 (Veerle)
Maria ‹Josée› Taels
°01/07/1945 +17/12/2019
(Vorst-Centrum)
Yvonne ‹Yvette› Mondelaers
°21/01/1958 +16/12/2019 (Veerle)
Nannerl Gerarts

HUWELIJKEN

27/12 (Eindhout)
Hugo Postma & Martina van
Mook

24

°01/01/1926 +15/12/2019 (Veerle)
Julia Janssens
°08/08/1946 +14/12/2019 (Veerle)
Jozef Wauwermans

°14/08/1949 +13/12/2019
(Eindhout)
Walter Couwberghs

°12/12/1961 +02/12/2019
(Vorst-Centrum)
Sylvia Schnitzer

°19/07/1944 +11/12/2019
(Eindhout)
Maria ‹Lidie› De Boel

°17/04/1940 +01/12/2019 (Veerle)
Annie Meurs

°30/01/1935 +11/12/2019 (Veerle)
Isidoor ‹Door› Vanuytsel
°11/01/1928 +08/12/2019
(Eindhout)
Frans Smets

°28/10/1923 +29/11/2019 (Veerle)
Anna ‹Clementine› Biesemans
°23/12/1974 +27/11/2019 (Veerle)
Caroline Van Meeuwen
°17/11/2019 +25/11/2019
(Vorst-Meerlaar)
Luna Pauwah Kimpen

Anna Van Waelderen viert
100ste verjaardag
Eeuweling Anna Van
Waelderen (Anna van
Jan Voet in de volksmond) mag zich vandaag officieel de oudste
dame uit Vorst-Centrum
noemen.
Anna, geboren en getogen in Vorst, trouwde in
haar twintiger jaren met
Jan Voet. Ze openden
een fietswinkel langs de Houthoek en al snel volgden er 4
kinderen. Ook vandaag vult het huis zich met veel warmte
en gezelligheid want familie en vrienden springen geregeld
binnen voor een babbel.
Anna, wat is het geheim van jouw lang leven?
Anna: “Een echt geheim heb ik niet. Misschien is het mijn
regelmatig slaapritme? Ik kruip elke avond om 20.30 u. onder
de wol en ontwaak vanzelf rond 6.15 u. Het kunnen natuurlijk
ook de goede genen zijn. Zo viert mijn jongste zus volgende
maand ook een speciale verjaardag; ze wordt 90 jaar.”
Hoe blik je terug op jouw leven?
Anna: “Ik kwam nooit iets te kort en mag dus zeker niet klagen.
Met veel plezier kijk ik terug naar mijn jeugdjaren toen ik nog
ging ‘dienen’ bij een gezin uit Borgerhout. Ik hielp daar in het
huishouden en zorgde er voor de kinderen. Daarna volgde
een mooie tijd: ik trouwde met Jan en we kregen 4 kinderen, 8
kleinkinderen en 11 achterkleinkinderen. Samen een tasje koffie
drinken of een pannenkoek eten; daar geniet ik enorm van.”
Hoe hebben jullie deze bijzondere verjaardag gevierd?
Anna: “We zijn goed gaan eten met familie, vrienden en buren. Het was een fantastisch feest! We hebben de zaal alvast
gereserveerd voor binnen 5 jaar. (Lacht) Vanaf nu zijn alle
dagen een mooi extraatje maar ik geniet van ieder moment.”

Op zoek naar een leuke job tijdens de schoolvakanties?
Ook in 2020 hebben we een divers aanbod voor zowel animatoren als jobstudenten:
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
een fijne speldag te bezorgen!

Buitenschoolse kinderopvang
’t Kakelnest
De vakantie betekent voor ‘t Kakelnest een gezellige maar ook drukke
periode. Daarom zijn wij op zoek naar
gemotiveerde, creatieve jobstudenten
met spelbagage en een gezonde dosis verantwoordelijkheid om tijdens de
paas- en zomervakantie de kinderen in
de kinderopvang een fijne vakantie te
bezorgen.

Administratie
Of toch liever 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? Ben je beschikbaar tijdens de paas- en/of zomervakantie?

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 zitten om in één van de schoolvakanties bij ons aan de slag te gaan?
Meer info: www.laakdal.be/vacatures

VACATURE -Zaalwachter
(19 u. /week – onbepaalde duur)

Medewerker buitendienst bv.
groendienst, logistiek …
Werk je graag met je handen en spreekt
een vakantiejob in de buitenlucht jou
wel aan?

Laakdal heeft een ruim, creatief en divers vrijetijdsaanbod voor inwoners
& bezoekers. In ons sportcentrum ‘Kwade Plas’ willen we sportievelingen een
aangename (sport) ervaring bezorgen. En daar kan jij ons bij helpen!
Meer info: www.laakdal.be/vacatures of via de dienst Personeel & Organisatie
(tel. 013 39 40 84, personeel@laakdal.be). Solliciteren kan t.e.m. 10 maart 2020.
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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
Maandag
Vrijdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Vrijdag
Zaterdag
Dinsdag
Zaterdag

13/04/2020
01/05/1020
21/05/2020
22/05/2020
01/06/2020
05/06/2020
11/07/2020
21/07/2020
15/08/2020

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
maandag
13/04/2020
vrijdag
1/05/2020
donderdag
21/05/2020
maandag
1/06/2020
Dinsdag
21/07/2020
Zaterdag
15/08/2020

Raad voor Maatschappelijk Welzijn &
gemeenteraad 2020:
Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 19.30 u.,
gemeenteraad 20.00 u.
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

Beste Laakdallers

Beste Laakdallers,

Deze editie van Laakdal Leeft staat in het teken van
klimaat en energie. Energie niet enkel als grondstof
om ons te verplaatsen of te verwarmen, maar ook
als voedingsbodem in de relatie tussen mensen. Het
zijn belangrijke mondiale uitdagingen waar ook een
kleinere gemeente als Laakdal haar steentje toe wil
bijdragen. Grote verwezenlijkingen starten vaak klein.
Daarom geven we volgende duurzame perspectieven
alle ruimte om te groeien:

Als gemeentebestuur investeren wij de volgende jaren sterk in een duurzame fietscultuur. Eigenlijk zou de fiets in een landelijke gemeente zoals Laakdal een vanzelfsprekende vervoerwijze moeten zijn. Uiteraard is het aan ons
als bestuur om te zorgen voor veilige en toegankelijke fietsinfrastructuur.
Omdat wij ook maximaal willen inzetten op Vlaamse en provinciale subsidies en vaak ook gronden moeten verwerven is de doorlooptijd van plan
tot uitvoering soms zeer ‘frustrerend’ lang! Zo start dit jaar uiteindelijk - na
12 jaar inzet - de aanleg van het vrijliggende dubbelrichtingsfietspad aan
de Averboodse Baan tussen de Lakstraat en de Abdij van Averbode. Ook
hier kiezen wij voor een fietscomfortabele uitvoering in asfalt.
Daarnaast staan ook het fietspad Steenweg op Oosterlo, Steenweg op Veerle
- Eindhoutseweg, Nieuwe Baan tussen E 313 en rotonde en schoolomgeving Veerledorp op onze to-dolijst. Tevens willen wij een aaneengesloten
fietsstraat van Veerle-Heide tot Vorst-Meerlaar. Hiervoor werden in gans
Laakdal ook de trage fietswegen in kaart gebracht. Voor het onderhoud,
herstel en aanleg van de missing links worden in de begroting extra kredieten voorzien.
Om het duurzaam fietsverkeer bij onze kinderen te promoten kopen wij
een fietsregistratiesysteem aan. Via een chip in de fiets en een fietsregistratiesysteem in de scholen worden op een eenvoudige en veilige wijze de
fietskilometers van thuis naar school vastgelegd. De fietsende scholieren
krijgen vervolgens een beloning in de vorm van dukaten voor gebruik op
de plaatselijke kermissen of in de lokale handel. Al fietsend naar school,
gaan we voor een veiligere schoolomgeving (minder auto’s aan de poort),
een gezondere lucht (meer beweging voor de leerlingen), een zuiverdere
lucht (minder CO2-uitstoot) en stimuleren we de lokale handel. Door in
te zetten op betere infrastructuur en een mooie incentive hopen wij net
zoals in Bonheiden het fietsverkeer van 12% naar 62% te laten stijgen. Een
mooie uitdaging!
Ondanks het feit dat Vlaanderen ook De Lijn financieel ‘aanpakt’, bieden
wij aan onze inwoners tussen 6 en 60 jaar een tussenkomst van 40 % in de
aankoop van een abonnement Buzzy Pazz en Omnipas. Bijkomend zetten
wij ons maximaal in om de bestaande buslijnen te behouden en gaan we
voor extra verbindingen naar Westerlo, Herentals, Tessenderlo, en Meerhout! Veel werk aan de winkel dus. Hou het veilig!

• Hechte, duurzame vriendschapsbanden zijn
goud waard en ontstaan vaak van jongs af. Tijdens
de schoolvakantie kunnen Laakdalse jongeren
elkaar ontmoeten tijdens een van de diverse
gemeentelijke initiatieven. De sportkampen,
speelpleinwerking of kinderopvang ’t Kakelnest
zijn ideale plekjes om te spelen of ravotten. De
inschrijvingen starten weldra; mis ze zeker niet!
• Energie zit in samenwerking. Het Laakdal van
morgen, daar maken we graag samen met jou
werk van! Laakdal sprankelt door initiatieven en
evenementen van onze burgers en verenigingen.
Vaak maken deze een ongelofelijke energie los
waar ik enorm trots op ben!
• Eind 2019 tekende ik, samen met 28 andere
Kempense burgemeesters het burgemeesters
convenant 2030. Dit betekende het officiële
startschot voor Kempen 2030. Concreet zetten
we in op: een aantrekkelijke en gezonde leef- en
werkomgeving met veel fietsmogelijkheden en
energiezuinige woningen, een gemeente waar
landbouw en natuur het groene karakter van onze
regio versterken, waar energie slim gebruikt wordt
en men lokaal en hernieuwbaar produceert. Samen
kunnen we de Kempense CO²-uitstoot met 40%
doen dalen tegen 2030.
Tine Gielis
Jouw burgemeester

Groetjes,
Frank Sels,
Schepen van Ruimtelijke ordening, Mobiliteit, Jeugd en wijkwerking.
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Het laatste woord

40 JAAR

19/0
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BIB LAAKDAL
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Breng een spannende avond
door in het gezelschap van
deze koning van de Vlaamse
misdaadroman. De literaire
vader van hoofdinspecteur
Van In & substituut Hannelore
Martens vertelt honderduit
over zijn leven en werk.

3 TOPSCHRIJVERS IN
JOUW FAVORIETE BIB!

Prijs? Gratis.
Waar? 1e verdieping
bibliotheek, Markt 19,
2430 Laakdal
Hoe laat? Alle lezingen starten
om 20 u.

Weet je dat onze bibliotheek dit jaar
40 kaarsjes uitblaast? Om deze verjaardag
in de verf te zetten, nodigen we Vlaamse
literaire klasbakken uit voor drie boeiende
lezingen:

Inschrijvingen? Vooraf
inschrijven verplicht via tel. 013
67 01 10 of info@laakdal.be.
Info? Tel. 013 67 01 20 of mail
bibliotheek@laakdal.be
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Met het nonfictie ‘Mazzel
Tov’ schreef deze
literaire dame een
pracht van een boek,
een autobiografisch
geïnspireerd verhaal over een
Vlaamse studente en een orthodox-joods gezin wiens
kinderen ze les geeft. Het contact met de kinderen is
confronterend en verfrissend. Tussen hen en de nietjoodse auteur ontstaat een vriendschapsband die voor
alle partijen uniek is. Inmiddels is Mazzel Tov al meer
dan 36.000 keer over de toonbank gegaan.
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Ooit begon het allemaal
met het jeugdboek
‘Duet met valse
noten’. Vorig jaar was
Moeyaert de laureaat
van de Astrid Lindgren
Memorial Award,
de Nobelprijs voor
de jeugdliteratuur.
Moeyaerts lezing start
in 1939. Het verhaal
eindigt op de dag
van de lezing zelf. Je
hoort het verhaal van
het gezin waarin hij
is opgegroeid, het
ontstaan van zijn eerste
boek, hoe zijn ideeën
evolueren … Hij gaat
ook dieper in op een
aantal titels.
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