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HELP MEE LEVENS TE REDDEN!

OP DE HOOGTE VAN
WEGENWERKEN IN JE STRAAT
Via BE-Alert kan de (lokale) overheid
alarmeringsberichten uitsturen (via
spraakberichten, sms of mail) in geval
van noodsituaties. Maar wij als gemeente kunnen BE-Alert ook inzetten voor
berichten van algemeen nut (via e-mail).
Denk maar aan ernstige hinder door wegenwerken of aanpassingen bij de afvalophaling. Meld je aan via https://www.
be-alert.be/nl/schrijf-je. Al aangemeld
op BE-Alert? Stel dan ook zeker in dat
je meldingen van algemeen nut wil ontvangen! Je kan via BE-Alert ook meerdere adressen opgeven (denk maar aan je
woon- en werkadres).
Info: https://www.be-alert.be/nl

HAKSELTEAM AAN HUIS
Naar goede gewoonte organiseert gemeente Laakdal een Hakselteam aan
Huis. Onze medewerkers hakselen
jouw snoeihout in de week van 18 november. Je kan hiervoor online inschrijven t.e.m. 13 november.
Meer info: op je afvalkalender,
www.laakdal.be, dienst Omgeving:
omgeving@laakdal.be,
tel. 013 67 01 10.
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In 2017 lanceerde de Belgische nooddiensten de handige App 112 BE al. Met
deze app kan je een noodoproep doen
voor hulp van een ziekenwagen, de
brandweer of de politie. De noodcentrales krijgen dan automatisch een indicatie van je locatie en wie je bent. Maar
ook het Rode Kruis lanceerde eerder
dit jaar een handige app die uitlegt wat
je moet doen in een noodsituatie. Als
hartveilige gemeente heeft Laakdal een
nauwe band met het Rode Kruis. Wij
vroegen Danny Goris, voorzitter van de
afdeling Laakdal om wat uitleg.

Wat maakt jullie Eerste Hulp app zo
interessant?
Danny: “Onze app legt stap voor stap
uit wat je moet bij de meest voorkomende noodsituaties zoals een brandwonde
verzorgen bijvoorbeeld. Dat doe je best
niet zoals ze vroeger zeiden “Boter smeren.”(lacht) Ook bevat de app handige
lessen waarin je de basis van eerste hulp
kan aanleren. Daarnaast vind je er ook
een kaart met de plaats van het dichtstbijzijnde AED-toestel. In Laakdal vind
je op de volgende plaatsen een toestel:
terrein Excelsior Vorst, sportcentrum de

INFOSESSIE WONING
KWALITEIT VLAAMS
WONINGHUURDECREET

• Normen woningkwaliteit en het
conformiteitsattest
(Kempens Woonplatform)
• Zorgeloos verhuren
(SVK Zuiderkempen)

Op 1 januari 2019 trad het Vlaams
woninghuurdecreet in werking. Voor
huurders en verhuurders kan deze
gewijzigde wetgeving belangrijke gevolgen hebben. Wil je de belangrijkste
krachtlijnen van het decreet ontdekken
of heb je een prangende vraag over de
woningkwaliteit van je huurwoning,
kom dan zeker naar deze infosessie.
Volgende onderwerpen zullen worden
toegelicht:
• Krachtlijnen van het
Vlaams woninghuurdecreet (juriste
van de Verenigde Eigenaars)

Donderdag 21 november 2019
om 19.30 u, Cc De Werft te Geel
(Expozaal), gratis; inschrijven is
niet nodig.

Wat is een AED-toestel?
Danny: “AED is de afkorting voor automatisch externe defibrillator. Het is
een draagbaar toestel dat wanneer nodig een elektrische schok aan het hart
toedient bij een hartstilstand. Hier bestaan veel misverstanden rond. Mensen
denken dat dit toestel het slachtoffer
reanimeert. Dat is natuurlijk niet het
geval! De AED zegt wat je moet doen,
maar reanimeren is nog steeds de taak
van de hulpverlener.”
Durf speelt hierin een grote rol,
nietwaar?
Danny: “Zeker en vast. Dat is ook één
van de redenen waarom mensen geen
hulp bieden. Omdat ze bang zijn iets
verkeerd te doen. Nochtans is het beter
IETS te doen dan niets! Met de app op
zak is er geen enkele reden meer om
geen hulp te bieden.”
Beide apps (112 BE & de eerste Hulp
app) zijn gratis te downloaden via de
Appstore en Google Play.

BRUG STELEN AFGESLOTEN
In september startten de afbraakwerken van de brug in Geel-Stelen zodat
de brug over het kanaal vervangen kan
worden. De brug zal volledig afgesloten
blijven voor al het verkeer tot december
2019. Wie het kanaal over moet, kan dit
doen via de fly-over in Geel of via de
brug tussen Eindhout en Winkelomheide.
Voor meer informatie over de werken
aan de brug in Stelen en de omleidingen: https://www.vlaamsewaterweg.
be/brug-geel-stelen

De gemeentelijke Raad voor Lokale
Economie organiseert de verkiezing
Laakdalse Ondernemersprijzen en gaat
op zoek naar een winnaar in de volgende categorieën:

EEN ORIGINEEL CADEAU MET
LAAKDAL SCHENKT
Op zoek naar een origineel cadeau? De
cadeaubon Laakdal Schenkt is de ideale
oplossing! Laakdal Schenkt is een waardebon van 10 euro, 15 euro of 20 euro die
je kan besteden in één van de meer dan
50 deelnemende Laakdalse handels- en
horecazaken.
De bon is 1 jaar geldig en kan je op volgende plaatsen kopen:
• Gemeentehuis, Markt 19, Laakdal
• Huis Eeckhoudt, Meerlaarstraat 79,
Laakdal (enkel in de voormiddag)
De lijst met deelnemende handelaars
vind je op www.laakdal.be.

OKTOBER
BORSTKANKERMAAND
Oktober is internationale maand in de
strijd tegen borstkanker. In juni 2001
startte de Vlaamse overheid met een
Bevolkingsonderzoek Borstkanker. Het
onderzoek spoort alle vrouwen van 50
tot en met 69 jaar ertoe aan om elke twee
jaar een gratis screeningsmammografie
te laten nemen. Een screeningsmammografie kan afwijkingen in je borsten
vroegtijdig opsporen, lang voordat je er
zelf iets van merkt.
In 2017 liet 69,7 % van de vrouwen uit
Laakdal tussen 50 en 69 jaar zich preventief onderzoeken. Dat kan beter. Behoor jij tot de doelgroep? Twijfel dan
niet en laat je onderzoeken! Dat kan het
hele jaar door.

• de Laakdalse Ondernemer van het
jaar met als thema ‘Veerkrachtig
ondernemen’: zelfstandigen die
inspelen op trends, tegenslagen
hebben kunnen omzetten in
daadkracht, slimme partnerships
zijn aangegaan …
• de Laakdalse Starter: zelfstandigen
die zijn gestart tussen 2015 en 2019
en een basis hebben gelegd om een
succesvolle onderneming uit te
bouwen
• een lifetime achievement award:
zelfstandigen die een vaste waarde
zijn (geweest) in Laakdal en een
bijdrage hebben geleverd aan het
Laakdals ondernemerschap
Ben jij een Laakdalse ondernemer en
trots op de resultaten van jouw bedrijf ? Of ken jij een ondernemer die in
aanmerking komt voor de Laakdalse
Ondernemersprijs in één van de drie
bovenvermelde categorieën ? Bezorg
ons dan de kandidatuur door het aanmeldingsformulier op www.laakdal.be
in te vullen of te bezorgen aan economie@laakdal.be. Nomineren kan tot en
met 30 november 2019.
Op 26 januari 2020 worden de winnaars
bekend gemaakt tijdens een feestelijke
uitreiking.
Voor meer informatie over de
Laakdalse Ondernemersprijzen
kan je terecht bij de dienst Lokale
Economie, 013 67 01 10 of
economie@laakdal.be.

Meer info:
https://borstkanker.bevolkingsonderzoek.be/nl/hoe-deelnemen-0
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NOMINEER JOUW FAVORIETE
LAAKDALSE ONDERNEMER

Vloed, oud gemeentehuis Vorst-Centrum, terrein FC Netezonen, terrein
VV Laakdal Veerle, terrein VV Laakdal
Vorst-Centrum, buurthuis Veerle-Heide, klompenmuseum en sportcentrum
Kwade Plas.”

PROJECT CAPELLEBEEMDEN
Tijdens de gemeenteraad van september werd de principiële beslissing genomen tot het opstarten van de procedure
voor een nieuwe straatnaam op de hoek
Meerlaarstraat – Geelsebaan. Dat kadert in het project Capellebeemden (de
voormalige witte school) waar Kleine
landeigendom Zuiderkempen 51 koopwoningen, een aantal winkelruimtes en
een gemeenschapszaal met café zal bouwen. De gemeente zal na de bouwwerken de gemeenschapszaal overkopen
van Kleine Landeigendom Zuiderkempen. De aanbesteding is ondertussen
lopende. Als alles volgens verwachting
verloopt kunnen de werken volgend
jaar van start gaan.

DE BREIENDE BIEKES

HET PEUTERSPEELPUNT
IS ER WEER

Elke vrijdagnamiddag zoemen De Breiende Biekes één voor één het lokaal
dienstencentrum binnen. Intussen zijn
er een 12-tal Biekes tussen de 25 en de
87 jaar. Dat leidt soms tot hilarische
gesprekken. Hoog tijd om met enkelen
van hen kennis te maken!

Is je (klein)kind tussen 0 en 3 jaar oud?
Wil je je kind laten ontdekken en leren samenspelen? Wil je graag andere (groot)ouders ontmoeten? Kom
dan naar het wekelijks Peuterspeelpunt (donderdag, 9.00 u. – 11.30 u.) in
de Buitenschoolse Kinderopvang in
Vorst-Centrum. Het is gratis en vooraf
inschrijven hoeft niet. Peuterspeelpunt
vindt niet plaats tijdens de schoolvakanties.
Meer info: www.laakdal.be/peuterspeelpunt, socialedienst@laakdal.be,
tel. 013 67 01 10.

Waar komt de naam ‘De Breiende
Biekes’ vandaan?
Irma: “Vroeger bestonden de missiebiekes in Klein-Vorst. Dat was een groep
vrouwen die van alles maakten om te
verkopen. Het geld werd dan gegeven
aan de missionarissen in Congo, de
Filipijnen, India … En omdat we voor
het goede doel werken, zetten we dit
eigenlijk verder. Daarom bedachten we
de naam ‘De Breiende Biekes’”.
Josee: “En we zijn even vlijtig als een
bieke!”
Voor welke goede doelen maken
jullie van alles?
Irma: “We zijn begonnen met het haken
van inktvisjes voor couveusekindjes. In
een paar maanden hadden we er meer
dan 100. Dat hadden we nooit gedacht!”
Anne Mie: “Nu maken we van alles
voor Njokko Bok. Zij zullen ons breien haakwerk uitdelen aan gezinnen en
kinderen in een klein vissersdorpje in
Senegal.”
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Irma: “Ja, vergis u niet. ’t Is niet omdat
het Afrika is, dat het daar warm is, eh.
Op de foto’s die Njokko Bok toonde,
droegen de mensen lange mouwen,
broeken en zelfs mutsen!”
Verkopen jullie ook de dingen die
jullie maken?
Josee: “Als ze alles wat we maken willen meenemen naar Senegal, dan hebben ze zeker 5 grote valiezen nodig. Dus
dachten we: we verkopen een deel en
met de opbrengst kunnen we dan onze
wol kopen. Zo kunnen we ons goede
werk verder zetten, zonder dat het onszelf iets kost.”
Germaine: “Ja, het maken zelf is in feite
onze investering. Dus ons handwerk zit
niet in de prijs!”
Werken jullie ook op bestelling?
Anne Mie: “Nee nee, we maken alleen
dingen die we zelf mooi vinden en als
iemand dat ook vindt, kunnen ze het
kopen.”
Josee: “Het moet vooral ontspannend
en gezellig blijven. En we leren van elkaar veel bij!”
Irma: “Ja, da’s heel belangrijk, want als
we op bestelling werken, is het precies
‘werk’ en dat hebben we in ons leven al
genoeg gedaan!”
(hilariteit alom)

Elke vrijdag vanaf 13.30 u. tot 16.00 u.
Vrij toegankelijk, inschrijven is niet nodig.
Lokaal dienstencentrum ‘De Vriendschap’
Dieste Baan 62, 2431 Laakdal (in het
vroegere kloostergebouw, naast het Kasteel in Veerle) tel. 013 39 40 68

Verkooppunten

• Tijdens de openingsuren van
LDC ‘De Vriendschap’: maandag,
woensdag en vrijdag van 12.00 u.
tot 16.00 u.
• Kerstmarkt dagverzorgingscentrum
‘Het Kasteel’: Vrijdag 13/12 van
14.00 u. tot 16.30 u.
• Kerstmarkt ‘WZC De Winde’:
Zaterdag 14/12 van 14.00 u.
tot 16.30 u.
• Kerstmarkt Vorst-Centrum: Zaterdag
07/12 van 18.00 u. tot 22.00 u. en
zondag 08/12 van 14.00 u. tot 20.00 u.

CONCESSIEOVEREENKOMST
’T FORTUN HERBEKEKEN
In het voorjaar besloot de uitbater van
’t Fortun om de activiteiten m.b.t. de
uitbating van het cultuurhuis stop te
zetten. Het gemeentebestuur is onmiddellijk gestart met de zoektocht
naar een nieuwe uitbater en kandidaten konden hun bieding voor de concessie tot 26 augustus 2019 indienen.
Er waren echter geen inschrijvingen.
Wel hebben enkelen hun interesse getoond maar zij en de vorige uitbaters
hebben bemerkingen geformuleerd die
de duurzame uitbating bemoeilijken.
Daarom gaat het gemeentebestuur de
voorwaarden nu eerst aanpassen. Deze
zullen in het najaar voorgelegd worden
aan de gemeenteraad. Daarna zal er opnieuw overgegaan worden tot publicatie van de concessie. Om de periode
zonder uitbater te overbruggen besliste
het bestuur om tijdelijk een praktische
regeling uit te werken voor de zaalverhuur. De verhuring wordt beperkt tot
de structurele gebruikers (voornamelijk plaatselijke verenigingen) en de
al gemaakte reserveringen. Nieuwe
reserveringen worden voorlopig niet
aangenomen.
Geïnteresseerden in de vernieuwde
concessievoorwaarden houden best
onze website en Facebookpagina in
de gaten!

CONTACTGROEP
VERSLAVING LAAKDAL
Kamp je zelf met een verslaving of ben
je als familie, professional of vriend betrokken bij iemand met een verslaving?
Dan kan het deugd doen om mensen in

FABULEUZE LANDBOUWERS
GEZOCHT
Het project ‘FABulous farmers’ werkt
in de Merode aan een robuuster landbouwsysteem door in te zetten op
functionele agrobiodiversiteit (FAB),
de biodiversiteit die nuttig is voor de
landbouw. Het gebruik van groenbedekkers, en andere bodembewerkingen, teeltwissel, beheer van grasland en
landschapselementen … zijn slechts enkele voorbeelden van FAB-maatregelen.
In het project wordt een leernetwerk
van landbouwers opgericht, worden
FAB-maatregelen op proefvelden gedemonstreerd en worden landbouwers
ondersteund om zelf actief FAB-maatregelen te implementeren.
Geïnteresseerde landbouwers kunnen
één van de partners contacteren:
ABC Eco²: Leen Vervoort –
tel.: 016 28 64 56 - leen.vervoort@
agrobeheercentrum.be
Hooibeekhoeve: Katrien Geudens –
tel.: 014 85 27 07 - katrien.geudens@
provincieantwerpen.be

dezelfde situatie te ontmoeten. Daarom
organiseert de Verslavingskoepel Kempen vzw wekelijks een ontmoetingsmoment, gebaseerd op het principe van
gelijkwaardigheid en met respect voor
elkaars specifieke ervaringen en deskundigheid.
Elke woensdag van 19.00 u. tot
21.00 u. Lokaal dienstencentrum ‘De
Vriendschap’, Diestse Baan 62. Vrij
toegankelijk, inschrijven is niet nodig.
Info: Jacques (tel. 0497 41 70 42) en
Patrick (tel. 0471 34 27 21) - laakdal@verslavingskoepel.be
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Wanneer?

HERVATTING ZITDAGEN
DIENST RECHTSHULP
Sinds 16 september 2019 kan je in het gemeentehuis opnieuw terecht voor (gratis) juridisch advies via de juriste van de
dienst Rechtshulp. De zitdagen van juriste Anneleen Barbier vinden plaats iedere
maandag van 9 tot 12 uur en de tweede
en vierde donderdag van de maand van
14 tot 16 uur in het gemeentehuis.

EEN STRIK ROND JE AFVALZAK
OF –CONTAINER
Tijdens de 4de ‘Week van de afvalophaler en –recyclageparkwachter’ wordt
opnieuw respect gevraagd. En dat kan
door kleine dingen zoals het correct aanbieden van afval. Deze editie kozen we
om geen stickers meer te drukken. De
afvalophalers en -recyclageparkwachters bedanken kan door een strik rond
je afvalzak of –bak te hangen. Of door
een mooie tekening mee te nemen naar
het recyclagepark of achter je raam of
aan je container te hangen.
Een foto van je tekening mag je ook insturen via de Facebookpagina van IOK
Afvalbeheer. De mooiste tekeningen
worden uitvergroot en komen op hun
ophaalwagens te hangen.
4de week van de afvalophaler en –
recyclageparkwachter - 18 tot en met
24 november. Meer info op
www.laakdal.be.

HOU DE HERINNERING AAN
EEN DIERBARE LEVEND
Wil jij ook graag een blijvende herinnering aan een dierbare die overleden is?
Op zaterdag 16 november om 15.00 u.
kan je een boom komen planten als
aandenken op het einde van de Makelhoevestraat in Veerle-Laakdal. Natuurpunt Grote Nete kocht het terrein en wil
het omtoveren tot een herdenkingsbos
voor overledenen. Voor 35 euro kan je
je eigen boom aankopen.
Meer info of een boom bestellen?
www.uitvaartverzorgingmichelinemoons.be.
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Net zoals voor onze andere diensten,
dien je op voorhand een afspraak te
maken. Dat kan bij het onthaal van het
gemeentehuis of telefonisch: 013 67 01
10. Je kan haar via e-mail bereiken op
anneleen.barbier@westerlo.be.

REVEIL – VERNIEUWDE
BEGRAAFPLAATS VEERLE
De voorbije maanden werd de begraafplaats van Veerle omgevormd tot een
duurzame en rustgevende herdenkingsomgeving met meer banken, onderhoudsvriendelijke paadjes en een overdekte afscheidsruimte.
Op 1 november bij valavond openen we
de vernieuwde begraafplaats officieel met
een Reveil. Dit is een ingetogen samenzijn om onze overleden dorpsgenoten te
eren, aan de hand van hun levensverhalen, poëzie van Jenthe Geybels en muziek
van Fanfare de Wijngaard. Reveil ziet een
begraafplaats niet alleen als een plaats,
maar als een grote verzameling van alle
levensverhalen van onze voorgangers.
Tijdens Reveil kunnen we ons warmen
aan een heerlijk tasje koffie of thee.
Waar? Begraafplaats Veerle,
Makelstraat, Veerle
Wanneer? Vrijdag 1 november,
van 18.00 u. tot 19.30 u.
Prijs? Gratis
Info? Dienst burgerzaken en cultuurdienst, 013 67 01 10

PAARD OP DE BAAN?
KALM AAN!
Met de campagne ‘Paard op de baan?’
wil het Vlaams Paardenloket de weggebruiker sensibiliseren hoe te reageren als je paarden op de openbare weg
tegen komt.
Paarden hebben de neiging te vluchten
als ze iets naderen dat in hun ogen gevaarlijk is, een zelfbeschermingsinstinct
dat trouwens eigen is aan alle dieren.
Als het ene paard tekenen van angst
vertoont, dan gaat het andere het imiteren. Omdat hun berijders hen beletten
te vluchten, worden de paarden nog
angstiger en bewegen ze bruusk in alle
richtingen of beginnen ze te steigeren.
In het slechtste geval glijden of vallen de
ruiters van de op hol geslagen paarden.
Daarom hebben bestuurders bepaalde
verplichtingen tegenover ruiters:
• Elke bestuurder moet meteen
vertragen wanneer hij trek-, last- en
rijdieren of vee op de openbare weg
nadert. Hij moet stoppen als de
dieren tekenen van angst vertonen.
• Het is verboden om door lawaai de
dieren te doen schrikken.
• Bij het kruisen of het inhalen
van paarden doen bestuurders
er trouwens goed aan om een
voldoende grote zijdelingse afstand
te bewaren.
• Tenslotte moeten bestuurders er
ook voor zorgen dat de lading van
hun voertuig en al wat dient om de
lading vast te maken, door lawaai
de dieren doet schrikken.
Meer info:
https://paarden.vlaanderen/nl/home

VORMING LEVENSREDDEND
HANDELEN BIJ KINDEREN

’T NESTKASTJE ZOEKT
ONTHAALOUDERS

In september startte het Huis van het
Kind Geel-Laakdal-Meerhout met de
Babytheek. Dit is een ‘bibliotheek’ voor
babyspullen. Je kan er babyspullen
uitlenen zoals een matrasbeschermer,
Maxi-Cosi, speelboog … Je kan de spullen ter plekke uitlenen of online reserveren. De Babytheek is elke maandag
open van 10.00 u. tot 12.00 u.

We organiseren een theoretische en
praktische vorming omtrent het levensreddend handelen bij kinderen in
samenwerking met Kind en Gezin. Wat
er zoal aan bod komt? Hoe baby’s en
kinderen reanimeren, brandwonden
verzorgen, wat doen bij verslikking of
vergiftiging …
Waar? Gemeentehuis, Markt 19,
Laakdal
Wanneer? Vrijdag 15 november 2019,
18.00 u. tot 21.00 u.
Prijs? Gratis

Onze 20 onthaalouders vangen momenteel meer dan 200 kindjes op, zodat
hun ouders met een gerust hart kunnen
gaan werken. Om nog meer kindjes op
te kunnen vangen, zijn wij zijn op zoek
naar enthousiaste mensen met een groot
hart voor de allerkleinsten. Ben je graag
bezig met baby’s en peuters? Ben je op
zoek naar een job dicht bij huis? Dan ben
jij misschien wel de persoon naar wie
wij op zoek zijn. Als onthaalouder zie je
elk kleintje onder jouw hoede uitgroeien
tot een stevige kleuter. Heb je vragen bij
het sociaal statuut van onthaalouders?
Twijfel je of dit wel iets voor jou is? Geef
ons zeker een seintje, we nemen graag
tijd om al je vragen te beantwoorden!

Huis van het Kind, Brigandshof 3,
2440 Geel, tel.: 014 56 73 44

POSITIEVE LIJST REPTIELEN
Sinds 1 oktober 2019 mogen nog slechts
422 soorten reptielen vrij verhandeld
en gehouden worden. Toen trad namelijk de zogenaamde positieve lijst
van reptielen in werking. De lijst bevat
422 soorten van de meer dan 11.000
gekende soorten reptielen: 249 soorten
hagedissen, 107 soorten slangen en 66
soorten schildpadden.
Meer info vind je op
www.huisdierinfo.be.

VORMING SMOG
Ons speelplein werkt inclusief. Ook
kinderen met een beperking zijn welkom om mee te komen spelen. Chiro
Eindhout heeft ook een afdeling voor
kinderen en jongeren met een beperking. Vaak communiceren deze kinderen via SMOG. SMOG staat voor
‘Spreken met Ondersteuning van Gebaren’. Op die manier kunnen kinderen,
jongeren en volwassenen met een communicatiehandicap hun noden, wensen en behoeften duidelijk maken én
hun omgeving beter begrijpen. De 500
basisgebaren maken een eenvoudige,
dagdagelijkse communicatie mogelijk.
Om onze monitoren en de leiding van
de Chiro zo goed als mogelijk te ondersteunen in de begeleiding van deze kinderen organiseert de jeugddienst op 23
november een initiatiecursus SMOG.

Info en inschrijvingen? Voor
8 november via het onthaal in het
gemeentehuis, tel. 013 67 01 10 of
jeugd@Laakdal.be.

LEZING ‘BIOTECHNISCHE
BEHANDELING IN DE IMKERIJ’
De Bijenvrienden organiseren i.s.m. de
Laakdalse Landbouwraad op 9 november een lezing ‘biotechnische behandeling in de imkerij’. De Bijenvrienden Antwerpen is een imkersvereniging met zo’n
170 leden uit heel de Zuiderkempen. De
Laakdalse voorzitter Eddy Nowicki wil
graag meer jonge imkers aantrekken.
Daarom organiseren ze een lezing van
Thomas van Pelt. Deze gepassioneerde
imker woont al 10 jaar in Zuid-Duitsland
en is daar als imkermeister actief in twee
Duitse imkersverenigingen. Hij verzorgt
imkerscholing en monitoring van bijengezondheid voor het gebied Lindau
- Westallgäu in Beieren en werkt mee aan
‘bee warned’, een monitoring-initiatief
voor de vroege opsporing van de kleine
kastenkever en de Aziatische hoornaar.
Hij zal de biotechnische behandeling in
de imkerij belichten.
Waar? ’t Buurthuis, Zandstraat 13, 2431
Veerle-Heide
Wanneer? Zaterdag 9 november, 9.30
u. tot 12.00 u.
Prijs? Gratis

Info: Dienst voor onthaalouders –
013 39 40 64,
onthaalouders@laakdal.be

ROOKMELDERS VERPLICHT
Brand verwoest niet alleen woningen,
maar ook levens … Meer nog dan het
vuur op zich, maakt vooral de rook
slachtoffers. Rook verspreidt zich razendsnel en vooral ’s nachts is de kans
groot dat je de brand te laat opmerkt.
Hang daarom rookmelders en bescherm
jezelf en je gezin tegen de gevaren van
brand. Vanaf 1 januari 2020 zijn ze bovendien verplicht in elke woning in
Vlaanderen.
Heb je al rookmelders hangen in je
woning of heb je ze net opgehangen?
Registreer ze dan voor eind 2019 op
https://hangrookmelders.be en maak
kans op een Beats headphone of een
Spotify Premium maandabonnement.
Meer info: www.hangrookmelders.be

Info en inschrijvingen? info@bijenvrien
den.be, https://www.facebook.com/
bijenvrienden.Antwerpen/
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LEEN BABYSPULLEN
UIT DE BABYTHEEK
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OKRA-trefpunten zorgen voor
een hecht en geborgen Laakdal
Ouderen engageren zich met veel plezier voor hun buurt. In het kader van de ouderenweek van 18 tot
24 november focussen we ons in dit dossier op de Laakdalse OKRA-trefpunten. Zij zorgen, samen met
de andere verenigingen, voor een hecht en geborgen Laakdal.

Bijna 15 jaar geleden ging Julienne Van de Ven met haar moeder
voor de eerste keer naar een OKRA-activiteit. Sindsdien heeft
ze de microbe te pakken en schopte het tot gewestleidster van
het gewest Laakdal-Meerhout.
Julienne: “Het gewest Laakdal-Meerhout is het grootste
OKRA-gewest van heel de regio Kempen. Het bestaat uit de
trefpunten Veerle, Eindhout, Groot-Vorst, Klein-Vorst, Zittaart,
Meerhout-centrum, Gestel en Meerhout-Berg. Daar mogen we
fier op zijn, want geen enkel gewest doet zoveel activiteiten
samen als dat van ons.”

Welke activiteiten organiseren jullie dan zoal?
Julienne: “We organiseren minimum 4 activiteiten per jaar:
modeshow, zangcarrousel, bedevaart, sport- en spelnamiddag.
Dit jaar vierden we onze 20-jarige samenwerking met meer
dan 600 personen in de sporthal in Veerle. Het was geweldig!”
Hoe is een OKRA-trefpunt georganiseerd?
Julienne: “Elk trefpunt heeft zijn eigen bestuur. Dat bestaat
uit een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en kassier. Daar
komen ook nog andere bestuursleden en wijkverantwoordelijken bij. Ieder kent zijn taak. Zij bezorgen de maandelijkse
magazines en komen dus bij de leden aan huis. Dat wordt zeer
gewaardeerd. Het mondt vaak uit in een gezellige babbel waar
sommige leden enorm naar uitkijken.”
Kan je lid zijn van verschillende trefpunten?
Julienne: “Ja hoor, dat kan. Je betaalt dan in één trefpunt jaarlijks lidgeld van 25 euro. Wil je meedoen aan activiteiten van
een ander trefpunt, dan betaal je aan dat trefpunt 5 euro per
jaar. Voor een gezinslidmaatschap betaal je 42 euro (alle leden
van het gezin die op hetzelfde adres wonen, genieten hiervan).
Bewoners van een woonzorgcentrum of serviceflat kunnen lid
worden voor 10 euro. Je kan ook een OKRA-sportlidmaatschap
nemen. Dat kost 8 euro, maar wordt volledig terugbetaald
door het ziekenfonds. Als je lid bent, krijg je elke maand het
OKRA-magazine en ben je verzekerd.”

‘OKRA is een grote familie
waar iedereen welkom is’

Waarom zouden mensen lid moeten worden?
Julienne: “Soms hebben mensen het idee dat OKRA enkel
voor hele oude mensen is, maar dat is totaal niet zo. We zijn
voortdurend op zoek naar nieuwe initiatieven. OKRA is vooral
een grote familie waar iedereen welkom is, zowel jongere als
oudere gepensioneerden, actieve en minder mobiele mensen.
Bovendien kan je met OKRA heel veel beleven, van betaalbare
groepsreizen tot gezellige bijeenkomsten, voor elk wat wils.”
Meer info over OKRA: www.okra.be
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OKRA in Laakdal
In Laakdal zijn meer dan 600 Laakdallers lid van
ouderenvereniging OKRA. Ze organiseren heel wat
activiteiten waarbij senioren de kans krijgen om hun
talenten te ontplooien en actief te blijven. Zo kunnen ze
mee in de steeds evoluerende wereld. Een greep uit het
aanbod van de Laakdalse trefpunten.

OKRA-trefpunt Klein-Vorst kaart
Jos Goos: “Elke dinsdag komt onze kaartgroep samen in
het parochiehuis. We spelen voornamelijk het kaartspel
‘zetten’. Door te kaarten hebben we niet alleen een leuke
namiddag, zo trainen we ook het geheugen en houden
we de geest jong!”
Wekelijkse activiteiten
• Maandag 13.00 u.: Petanque, tenniscentrum De
Vloed, Vorst-Meerlaar
• Maandag 13.00 u.: Lijndansen, ‘Black & White’,
Tessenderlo
• Dinsdag 13.00 u.: Kaarten, parochiehuis, VorstMeerlaar
• Woensdag 14.00 u.: Zettersprijskamp (21/11, 22/01,
23/03), de refter van de basisschool, Vorst-Meerlaar
• Donderdag 13.00 u.: Fietsen, vertrekpunt: hoek
Heistraat en Geelsebaan, Vorst-Meerlaar
• Donderdag 13.30 u.: Wandelen, vertrekpunt: Kerk,
Vorst-Meerlaar
Contactpersoon
• Roger Corvers
• corversroger@hotmail.com
• Tel. 013 66 62 28

‘Een kaartspel
is ideaal om je
geheugen te trainen.’

‘Onze hobbynamiddag is vooral een
gezellig samenzijn, waar je
ook iets bijleert.’
OKRA-trefpunt Veerle is creatief
Mia Geerinckx:
“Om de twee weken komt onze
hobbygroep samen in de sporthal.
We maken heel
uiteenlopende
dingen: van kerstdecoratie tot gehaakte bloemen. Om mee te doen, hoef je geen ervaring
te hebben. We overlopen stap voor stap hoe je iets maakt.
Het is vooral een gezellige namiddag en daar hoort telkens
een stuk taart bij!”
Wekelijkse activiteiten
• Maandag 9.30 u.: Lijndansen, De Druivenrank,
Veerle
• Maandag 13.00 u.: Wandelen, vertrekpunt Sporthal
De Kwade Plas, Veerle
• Dinsdag 13.00 u.: Fietsen, vertrekpunt Sporthal De
Kwade Plas, Veerle
• Woensdag 13.30 u.: Kaarten, Lokaal
Dienstencentrum ‘De Vriendschap’, Veerle
• Donderdag 13.00 u.: Hobby, om de 14 dagen,
Sporthal De Kwade Plas, Veerle
Contactpersoon
• Mia Geerinckx
• miageerinckx@telenet.be
• Tel. 0498 57 13 77
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OKRA Eindhout danst
Mia Nevelsteen: “Elke vrijdag komen we samen om te
lijndansen in groep en te genieten van de muziek. Lijndansen is een plezante manier om fit te blijven en tegelijk jezelf te ontspannen. Danservaring is niet nodig en
een danspartner ook niet. Iedereen kan dus meedoen!”

OKRA-trefpunt Groot-Vorst fietst
Jos Convens: “Twee keer per week maken we een fietstocht. We beslissen op het moment zelf waar we naartoe
rijden. Onze tochten zijn tussen de 35 en 50 km. We
rijden gemiddeld 16 km/uur, zodat iedereen kan volgen. Om de 10 km nemen we een pauze en natuurlijk
gaan we ook iets drinken in een café. Als senior is het
belangrijk om te blijven bewegen. Een fietstocht onder
leeftijdsgenoten maakt het eens zo plezant!”
Wekelijkse activiteiten
• Maandag en woensdag 13.00 u.: Fietsen,
vertrekpunt: rotonde Vorst-Centrum Smissestraat/
Nieuwe Baan
Contactpersoon
• Jos Convens
• Jos.convens@skynet.be
• Tel. 0473 60 73 60

‘De traagste
fietser bepaalt
het tempo, zo kan
iedereen volgen.’
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Wekelijkse activiteiten
• Maandag 15.00 u.: Zingen, Voorste parochiezaal,
Eindhout
• Dinsdag 13.00 u.: Fietsen, vertrekpunt: kerk,
Eindhout
• Woensdag 13.00 u.: Kaarten, Fitnesscentrum O2,
Eindhout
• Woensdag 13.00 u.: Petanque, Fitnesscentrum O2,
Eindhout
• Donderdag 09.30 u.: Wandelen, vertrekpunt: café de
Lambeir, Eindhout
• Donderdag 10.00 u.: Fietsen, vertrekpunt: Boerderij
Verbruggen, Eindhout
• Vrijdag 13.30 u.: Lijndansen, zaal Johanna van het
Kloosterhof, Eindhout
Contactpersoon
• Mia Nevelsteen
• Tel. 0498 38 94 71

‘Dansen is een
plezante manier om
fit te blijven.’

uitneembare
vrijetijdsgids

Laakdal
breekt uit
DANK-JE-WEL DAG
Op 17 november zet de Cultuurraad alle
Laakdalse vrijwilligers in de bloemen.
Ben jij vrijwilliger bij een vereniging, vzw
of andere organisatie? Kom dan genieten
van onze welgemeende Dank-je-wel! Je
kan er onder andere lachen met comedy
door Peter Hens en genieten van lekkere
hapjes en drankjes.

WORKSHOP APFELSTRUDEL
OP DUITSE WIJZE
De winter is het moment om te bakken.
Buiten is het koud en door te bakken vult
een heerlijke geur de huiskamer. Vrijwilligster Arlette woonde meer dan 20 jaar in
Duitsland en geeft je deze workshop haar
geheimen prijs voor het maken van apfelstrudel mét vanillesaus én een bolletje
ijs. Nadien eten we het samen op met een
kop koffie. Zalig!
Waar? Lokaal dienstencentrum ‘De
Vriendschap’, Dieste baan 62, 2431 Laakdal (in het vroegere kloostergebouw,
naast het Kasteel in Veerle)
Wanneer? Vrijdag 6 december, 13.30 u.
tot 16.00 u.
Prijs? 2 euro incl. koffie
Info en inschrijvingen? Tel. 013 67 01 10
– ldc@laakdal.be

Waar? ’t Buurthuis, Zandstraat 13, 2430
Laakdal
Wanneer? Zondag 17 november 2019, van
15.00 u. tot 18.00 u.
Prijs? Gratis
Info en inschrijvingen? Inschrijven voor
10 november 2019, via cultuur@laakdal.be
of 013 67 01 10

OPFRISSINGSCURSUS
VERKEERSCODE SENIOREN
Veilig verkeer begint met een goede kennis van de wegcode. Speciaal voor onze
senioren organiseren we een opfrissingscursus , omdat er door de jaren heen het
een en ander veranderd is. Inhoud van
de cursus: elektrische fietsen, overzicht
verkeersborden, zichtbaarheid …
Waar? Gemeentehuis, raadzaal, Markt
19, Laakdal
Wanneer? Dinsdag 5 november 2019 van
14 u. tot 16 u.
Prijs? Gratis
Info & inschrijvingen? Via het onthaal van
in het gemeentehuis, 013 67 01 10

WORKSHOP: DE
KRUIDENAPOTHEEK
Kruiden verlichten
buik- of maagpijn,
verkoudheid
en
kwaaltjes. In deze
workshop neemt herborist Inneke Steeno
je mee in de wereld
van heilzame kruiden. Je leert ze kennen en gaat ermee aan
de slag om een geneeskrachtige oplossing
te bereiden. Je mag je eigen kruidenbereiding meenemen.
Waar? Lokaal dienstencentrum ‘De
Vriendschap’, Diestse baan 62, 2431
Laakdal (in het vroegere kloostergebouw,
naast het Kasteel in Veerle)
Wanneer? Vrijdag 15 november, 13.30 u.
tot 16.00 u.
Prijs? 3 euro voor het materiaal
Info en inschrijvingen? Tel. 013 67 01 10
– ldc@laakdal.be

BIBBERWANDELING
Op zondag 8 december ontdek je in de
winterse kou de kleinste paadjes en mooiste plekjes tijdens de begeleide bibberwandeling. Voor 12 euro geniet je van de
wandeling met een tussendoortje en als
afsluiter een heerlijk Laakdals Stoofpotje.
Waar? Zaal Buurthuis, Zandstraat 13,
2431 Laakdal
Wanneer? 8 december 2019, vertrek om
10.00 u.
Prijs? 12 euro voor wandeling met menu
incl. water
Inschrijven? Verplicht, voor 30 november via VVV Toerisme Laakdal, info@
vvvlaakdal.be of 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 januari en februari in voor 25
november. Dan nemen we ze op in de september-editie van dit magazine.

NOVEMBER
1-Nov

18.00 u.-19.00 u.

Reveil begraafplaats Veerle

Gemeente Laakdal

Begraafplaats Veerle, Makelstraat, Veerle

1-Nov

11.00 u.-04.00 u.

Meet & Greet

Buurtcomité ‘t kevertje

Nieuwstraat 43, Vorst-Meerlaar

2-Nov

21.00 u.-04.00 u.

Safe Seks Party

Chiro Veerle

Sporthal, Kwade Plas 1, Veerle

3-Nov

12.00 u.-19.00 u.

Vlaams Buffet

VC Laakdal

t Buurthuis, Zandstraat 13, Veerle-Heide

3-Nov

11.30 u.-19.30 u.

Goudmerk mosselfeest

Tennisclub Laakdal

Vrije Basisschool Meerlaar, Meerlaarstraat 95, Vorst-Meerlaar

5-Nov

14.00 u.-16.00 u.

Opfrissingscursus verkeerscode senioren

Dienst Senioren

Gemeentehuis raadzaal (inschr. onthaal gemeentehuis)

6-Nov

20.00 u.

Lezing Anja Copejans ‘Perfectionisme, talent
Bibliotheek Laakdal
of valkuil’

Bibliotheek Laakdal (vooraf inschr. is verplicht)

7-Nov

19.30 u.

Wandel mee 5 km!

Elke donderdagavond (behalve schoolvakanties),
Lindestraat 15, Vorst-Meerlaar

Gezinsbond Meerlaar

7-Nov

13.00 u.

Herfstwandeling

Seniorenraad

Start: gemeentehuis, Martk 19, Vorst-Centrum

9-Nov

13.30 u.-16.30 u.

Kids Kiennamiddag

Oudercomité VBS Meerlaar

Vrije Basisschool Vorst-Meerlaar, Meerlaarstraat 95

9-Nov

19.00 u.-23.00 u.

Grote Kienavond

Oudercomité VBS Meerlaar

Vrije Basisschool Vorst-Meerlaar, Meerlaarstraat 95

9-Nov

15.00 u.-21.00 u.

Fanfarefestival

KF De Wijngaard Veerle

t Buurthuis, Zandstraat 13, Veerle-Heide

9-Nov

13.30 u.-17.00 u.

Vers Geperst - tentoonstelling boeken/cds

Davidsfonds

Vrije Basisschool De Wijngaard, Veerledorp 39

9-Nov

09.00 u.-12.00 u.

Werkdag in Varendonk: exotenbeheer

Natuurpunt Grote Nete

Vooraan in de Dennenstraat, Varendonk

10-Nov 19.00 u.-24.00 u.

Sp(r)ookjeshuis Were all mad here

Vrienden van Kapellekeskermis

Het Kapelhof, Ham 24, Eindhout

10-Nov 09.30 u.-18.00 u.

Soepverkoop

Chiro Veerle

Marktplein Veerle

11-Nov 09.30 u.

Eucharistieviering en rondgang
oorlogsmonumenten

11 november werkgroep

Sint-Niklaaskerk, Geelsebaan, Vorst-Meerlaar

11-Nov 14.00 u.-21.30 u.

Herdenkingsstoet 75 jaar
bevrijding & optredens

11 november werkgroep

Start: Vrije Basisschool Meerlaar, Meerlaarstraat 95,
Vorst-Meerlaar

14-Nov 20.00 u.

Lezing Pascale Naessens ‘Terug naar
natuurlijke voeding’

Bibliotheek Laakdal i.s.m.
KWB-Laakdal

t Buurthuis, Zandstraat 13, Veerle-Heide. Tickets aan 5 euro
te koop gemeentehuis of bibliotheek

14-Nov 14.30 u.-16.15 u.

Protestliederen: Ieder zingt zoals hij gebekt is Woonzorgcentrum De Winde

Woonzorgcentrum De Winde, Werfstraat 9-11, Veerle

14-Nov 20.00 u.

Kookworkshop Week van de Smaak

Wakkerdal

t Buurthuis, Zandstraat 13, Veerle-Heide

15-Nov 13.30 u.-16.00 u.

Workshop: De Kruidenapotheek

Lokaal Dienstencentrum

Lokaal Dienstencentrum, Diestse Baan 62, Veerle

15-Nov 18.00 u.-21.00 u.

Vorming Levensreddend
handelen bij kinderen

Jeugddienst i.s.m. Kind en Gezin

Gemeentehuis, Markt 19, Vorst-Centrum
(inschrijven onthaal gemeentehuis of jeugddienst)

16-Nov 10.30 u.

Infosessie scholingstraject Veder-methode
(huiskamervoorstellingen voor ouderen met
geheugenproblemen)

WZC De Winde, Werftstraat 11, 2431 Veerle
(inschrijven verplicht: sofie.wanten@opendoek.be)

17-Nov 15.00 u.-18.00 u.

Dank-je-wel Dag

Cultuurraad

t Buurhuis, Zandstraat 13, Veerle-Heide (inschrijven voor 10/11)

17-Nov 18.30 u.-22.30 u.

Pop-values

Kerkfabriek Sint-Gertrudis

Kerk Sint-Gertrudis, Kerkstraat 13, Vorst-Centrum

19-Nov 19.30 u.

Lezing Hanne Troonbeecks ‘Leven met HSP’

Bibliotheek Laakdal

Bibliotheek Laakdal (vooraf inschr. verplicht)

21-Nov 19.30 u.

Infosessie woningkwaliteit
Vlaams Woninghuurdecreet

23-Nov 18.00 u.-04.00 u.

Retro vibes (fuif)

CC De Werft, Geel (gratis & inschrijven niet nodig)
KAJ Eindertse Jongeren

Zaal Dennenoord, Smallestraat 4, Eindhout

24-Nov 08.30 u.-12.00 u.

Fair ontbijt - start de dag met fair trade

Oxfam Wereldwinkel

Oxfam Wereldwinkel, Oude Geelsebaan 96, Veerle
(inschrijven voor 17 november)

26-Nov 20.00 u.

Lezing door Prof. Johan Swinnen
‘De lange tocht’ (kankeronderzoek)

Bibliotheek Laakdal i.s.m.
Davidsfonds

Bibliotheek Laakdal, Markt 19, Vorst-Centrum.

27-Nov 14.00 u.-16.00 u.

Voorleesworkshop voor kinderen
tss 6-12 jaar

Bibliotheek Laakdal

Dagverzorgingscentrum, Het Kasteel,
Diestsebaan 62, Veerle

29-Nov 18.00 u.-20.00 u.

Megaboekenverkoop van afgevoerde boeken

gemeentehuis

Bibliotheek Laakdal, Markt 19, Vorst-Centrum

30-Nov 10.00 u.-15.00 u.

Megaboekenverkoop van afgevoerde boeken

gemeentehuis

Bibliotheek Laakdal, Markt 19, Vorst-Centrum

30-Nov 10.00 u.

Sint & Piet met meet & greet met kindertoneel Bibliotheek Laakdal

Bibliotheek Laakdal, Markt 19, Vorst-Centrum
(vooraf inschr. is gewenst)

30-Nov 19.45 u.-24.00 u.

Quiz

WTC Spaakdal

Vrije Basisschool Vorst-Centrum, Smissestraat 50

30-Nov 20.00 u.-01.00 u.

Bingo avond

KFC Excelsior Vorst

Kantine KFC Excelsior Vorst, De Vloed,
Lindestraat 5, Vorst-Meerlaar

30-Nov 20.00 u.

Optreden Mighty Big Band olv Jos Huygen

Davidsfonds

Vrije Basisschool De Wijngaard, Veerledorp 39

Laakdal breekt uit
DECEMBER
1-Dec

13.30 u.-15.30 u.

Workshop: Appelstrudel op Duitse wijze

Lokaal Dienstencentrum

Lokaal Dienstencentrum, Diestse Baan 62, Veerle

6-Dec

20.00 u.

Zettersprijskamp

De Ware Vrienden

Kantine De Ware Vrienden, Lakstraat 92, Veerle

6-Dec

19.45 u.

Toneel: Een Vreemd koppel

Toneelvereniging Klim-Op

t Buurthuis, Zandstraat 13, Veerle-Heide

7-Dec

19.45 u.

Toneel: Een Vreemd koppel

Toneelvereniging Klim-Op

t Buurthuis, Zandstraat 13, Veerle-Heide

7-Dec

16.00 u.-01.00 u.

Kerstmarkt Vorst-Centrum

Vorst Ondersteboven

Vorst-Centrum

8-Dec

14.00 u.-20.00 u.

Kerstmarkt Vorst-Centrum

Vorst Ondersteboven

Vorst-Centrum

8-Dec

17.45 u.

Toneel: Een Vreemd koppel

Toneelvereniging Klim-Op

t Buurthuis, Zandstraat 13, Veerle-Heide

8-Dec

13.00 u.-17.00 u.

Kerstmarkt

Woonzorgcentrum Op Haanven

WZC Op Haanven, Oude Geelsebaan 33, Veerle

8-Dec

10.00 u.

Bibberwandeling

VVV Toerisme Laakdal

t Buurthuis, Zandstraat 13, Veerle-Heide (inschr. verplicht)

11-Dec 14.00 u.

3 generaties stellen tentoon, demonstratie
encaustic

Lokaal Dienstencentrum

Lokaal Dienstencentrum, Diestse Baan 62, Veerle

13-Dec 17.00 u.-22.00 u.

Gezellige winteravond met wintercafé, film,…
BS GO! De Wissel
enz.

Basisschool De Wissel, Kapellestraat 9, Veerle

13-Dec 14.00 u. - 16.30 u. Kerstmarkt

Dagverzorgingscentrum Het Kasteel Diestse Baan 62, Veerle

13-Dec 19.45 u.

Toneel: Een Vreemd koppel

Toneelvereniging Klim-Op

t Buurthuis, Zandstraat 13, Veerle-Heide

14-Dec 19.45 u.

Toneel: Een Vreemd koppel

Toneelvereniging Klim-Op

t Buurthuis, Zandstraat 13, Veerle-Heide

14-Dec 13.30 u.-16.00 u.

Kerstmarkt

Woonzorgcentrum De Winde

WZC De Winde, Werftstraat 9/11, Veerle

15-Dec 14.00 u.-16.30 u.

Wandeling in ‘t Hoeves en Ossenbroeken

Natuurpunt Grote Nete

Hoek Oude Vorstseweg en Paviljoenstraat, Eindhout

21-Dec 12.00 u.-22.00 u.

Uitstap Tönisvorst/kerstmarkt Düsseldorf

21-Dec 19.30 u.-24.00 u.

Kerstconcert

KF Concordia Vorst-Centrum

Vrije Bassisschool Vorst-Centrum, Smissestraat 50

Vertrek Vorst-Centrum: 12.00 u., Vorst-Meerlaar: 12.10 u.

22-Dec 15.00 u.-21.00 u.

Kerstmarkt

VZW Middenstand Eindhout

Eindhoutdorp 7, Eindhout

23-Dec 19.00 u.-23.00 u.

Kerstconcert

Link VZW

Sint-Niklaaskerk, Geelsebaan 20, Vorst-Meerlaar

3 GENERATIES STELLEN
TENTOON
Oma Christiane Wilms, mama Tinneke
Leuse en (klein)dochter Lotte Cochet hebben de schilders microbe goed te pakken.
Naast schilderen met olieverf, maken ze
ook werken met encaustic. Dat is schilderen met een strijkijzer en gekleurde bijenwas. Kom kijken naar een demonstratie
en wie weet krijg je hun microbe ook te
pakken!
Demonstratie encaustic
Waar? Lokaal dienstencentrum ‘De
Vriendschap’
Wanneer? Woensdag 11/12 om 14.00 u.
Tot eind december, tijdens openingsuren.

LEG WAT IN MIJN
SCHOENTJE

Zaterdag 30 november komen Sint & Piet op
bezoek in onze bibliotheek. We starten om
10.15 u. met de plezante kindervoorstelling
‘De geheimen van de Sint’, een geestig Sintverhaal vol raadsels, gebracht door theater Bizzar,
geschikt voor kinderen van ca. 3 tot 10 jaar.
Na een klein uurtje toneel arriveren Sint &
Piet en kan elk kind zijn/haar verhaal, brief
of tekening kwijt. Er is naar goede gewoonte
een attentie voor elke kapoen.

Zet jij graag je schoentje wanneer de Sint met zijn Pieten in het
land is? Probeer het ook eens bij
ons in de bib en … bezorg hen zo
ook je zelfgeschreven brief! Haal je
perkamenten briefpapier af in de
bib vanaf zaterdag 16 november,
schrijf je brief thuis en lever hem
samen met je schoentje in vanaf
20 november t.e.m. 4 december.
Vanaf vrijdag 6 december (hopelijk …gevuld) terug op te halen.
Tip: uiteraard mogen brief & schoen
ook rechtstreeks aan Sint & Piet
worden overhandigd tijdens de blijde intrede op zaterdag 30 november.

Waar? In de bibliotheek
Wanneer? 30 november, de deuren gaan open
om 10.00 u., de kindervoorstelling start om
10.15 u., Sint en Piet arriveren rond 11.30 u.
Prijs? Gratis
Info & inschrijvingen?
Vooraf reserveren op 013 67 01 10 of
bibliotheek@laakdal.be.

Waar? In de bibliotheek
Wanneer? Binnenbrengen brief
& schoen vanaf 20/11 tot uiterlijk
04/12. Afhalen vanaf 6/12 (18.00 u.)
Prijs? Gratis
Info? Voor kinderen tussen 0 - 10
jaar; 013 67 01 20 of bibliotheek@
laakdal.be .

HOOG BEZOEK IN ONZE BIB

Laakdal breekt uit
VOORLEESWEEK:
“WONDERSPROOKJES”

HERFSTWANDELING
SENIORENRAAD
Kom mee genieten van een wandeling
van ongeveer 7 km met onze seniorenraad. Zij bieden jou onderweg een drankje
aan en de wandeling is bovendien gratis.
Waar? Start wandeling: gemeentehuis,
Markt 19, 2430 Laakdal
Wanneer? Donderdag 7 november 2019
om 13 u.

KERSTMARKTEN IN LAAKDAL
Hou jij ook van de kerstperiode en de bijhorende gezelligheid? Noteer dan zeker
volgende datums in je agenda:
• 7 december vanaf van 16 u. tot 1 u.
en 8 december van van 14 u. tot 20 u.
kerstmarkt van Vorst Ondersteboven
in Vorst-Centrum met het huis van de
kerstman waar je op de foto kan met
de kerstman.
• 8 december van 13 u. tot 17 u.
kerstmarkt in woonzorgcentrum
Op Haanven
• 13 december van 13.30 u.
tot 16 u. kerstmarkt in het
dagverzorgingscentrum Het Kasteel.
• 14 december van 13.30 u. tot 16 u.
kerstmarkt in woonzorgcentrum De
Winde
• 21 december om 19 u. kerstconcert
van KF Concordia in de basisschool
van Vorst-Centrum, ticketverkoop
via de leden.
• 22 december van 15 u. tot 21 u.
kerstmarkt van Middenstand
Eindhout in Eindhoutdorp
• 23 december om 19.30 u. kerstconcert
Dana Winner in de St.-Niklaaskerk
van Vorst-Meerlaar, ticketverkoop via
www.vzwlink.be

FAIR ONTBIJT - START DE DAG
MET FAIR TRADE
Laat je op zondag 24 november tussen
8.30 u. en 12.00 u. verwennen met een
lekker én eerlijk ontbijt. Voor 15 euro per
persoon kan je bij Wereldwinkel Laakdal
aanschuiven voor een uitgebreid buffet
met (h)eerlijke en lokale producten. Kinderen smullen mee voor maar 8 euro.
Waar? Oxfam Wereldwinkel Laakdal,
Oude Geelsebaan 96, 2431 Laakdal
Wanneer? Zondag 24 november 2019,
8.30 u. tot 12.00 u.
Prijs? 15 euro voor volwassenen, 8 euro
-12 jaar
Info & inschrijvingen?
Voor 17 november:
• Bij het onthaal in het gemeentehuis:
Markt 19, 2430 Laakdal, 013 67 01 10
• Bij de wereldwinkel: Oude
Geelsebaan 96, 2431 Laakdal
• door te storten op rekeningnummer:
BE40 9731 0518 9763 met vermelding
Fair ontbijt, naam + aantal personen

MET DE BUS NAAR TÖNISVORST
EN KERSTMARKT DÜSSELDORF.
Op zaterdag 21 december 2019 kan je
met de bus mee naar onze Duitse partnergemeente Tönisvorst en vandaar verder naar de Kerstmarkt in Düsseldorf. In
onze partnergemeente krijg je een hapje
en drankje aangeboden.
Waar & wanneer? 21 december, vertrek Vorst-Centrum, Markt: 12.00 u. of
Vorst-Meerlaar, kerk: 12.10 u., terug in
Laakdal omstreeks 22.00 u.
Prijs? 10 Euro
Info en Inschrijvingen? Jan Nysmans (013
66 66 22), Monique Nijs (0496 97 69 05),
Paul Mondelaers (0473 38 34 37).

Er was eens ... een groots kasteel
in een diep oud woud.
Met een koning en een koningin.
Met een Groene Draak en
Sprekende Dieren.
Met geheimen en alles-ismogelijk-wijsheid.
In de voorleesweek haalt vertelSter Marijke samen met jullie 1001 sprookjes vanonder het stof. Ze vertelt honderduit met een
pittige kwinkslag en aansluitend begeleidt
ze een megaleuke knutselworkshop.
Waar? Dagverzorgingscentrum Het
Kasteel, ingang via Diestse Baan 62, 2431
Veerle- Laakdal
Wanneer? Woensdag 27/11 van 14.00 u.
– 16.00 u.
Prijs? 4 euro
Info & inschrijvingen? Enkel voor kinderen tussen 6 en 12 jaar. Vooraf inschrijven
verplicht via 013 67 01 10 of bibliotheek@
laakdal.be . Let op, max. 25 deelnemers!
Organisatie? Bibliotheek Laakdal i.s.m. het
crea-atelier van jeugddienst Laakdal, Cultuurnetwerk Kempen & WZC De Winde
(Dagverzorgingscentrum Het Kasteel)

MEGABOEKENVERKOOP BIB
Duizenden boeken, strips en dvd’s wachten
op je in het gemeentehuis. Kom dus zeker
eens snuisteren in ons verrassend, groot
aanbod. Uit onze collectie ontslagen wegens (een beetje) gedateerd, maar lees- of
kijkplezier sowieso gegarandeerd. Voor
de prijs hoef je al zeker niet thuis te blijven: voor amper 1 euro word je de trotse
bezitter van een boek, strip of dvd voor
volwassenen. Voor alle jeugdmaterialen
betaal je zelfs maar 0,50 euro per stuk!
Waar? 1e verdieping van het gemeentehuis, Markt 19
Wanneer? Vrijdag 29 november van
18.00 u. – 20.00 u. en zaterdag 30 november
van 10.00 u. – 15.00 u.
Prijs? Gratis toegang
Info? 013 67 01 20 of
bibliotheek@laakdal.be

Laakdal tijdens WOII
75 jaar bevrijding,
inwoners getuigen
In 1944 werd Laakdal bevrijd uit handen van de Duitsers.
Dit jaar wordt overal in België de 75ste verjaardag van deze
bevrijding herdacht en gevierd.
Ook in Laakdal gaan we de bevrijding herdenken. Op 11 november
organiseren we in Vorst-Meerlaar een vredesstoet. Als voorloper hiervan
vroegen we enkele inwoners naar hun herinneringen aan de oorlog.
Lees hier hun verhaal. De volledige getuigenis zal ter inzage liggen
tijdens de 11 novemberherdenking.

Maurice Van de Ven uit
Vorst-Meerlaar
Maurice werd geboren op 27 mei 1927 in de
Gijperstraat (Klein-Vorst) als oudste van vier
kinderen in het gezin Jules Van de Ven en
Irma Pauwels.
Toen de oorlog uitbrak, besloot de familie
Van de Ven te vluchten naar Frankrijk. Het
ganse gezin vertrok gepakt en gezakt met de
fiets. Ze hadden wat kleren, dekens en een
hesp mee. Maurice had geen fiets en moest
wandelen. In die tijd werden de schoenen
nog aan de zolen gespijkerd. Op een gegeven moment deden Maurice zijn voeten verschrikkelijk pijn. Het gezin stopte aan een
beek. Toen zijn moeder zijn schoenen uit
deed, merkte zij dat het bloed in zijn schoenen stond door de spijkers. In het volgende dorp kochten ze voor Maurice een fiets
op houten banden. Maurice herinnert zich
nog dat ‘Stien van de Vloed’ over vliegende
bommen zei “haar gat ziet rood, dat staat
me niet aan”. Blijkbaar werd de bom rood
als de brandstof bijna op was en stortte ze
daarna neer.
Hij herinnert zich ook nog dat zijn vader en
een vriend na een bombardement eventjes
gingen wandelen. Zijn vader stak een bonenstaak in de grond om te zien hoe diep de bom
lag, niet wetende dat deze niet was afgegaan.
Gelukkig zonder gevolgen.

Leon Wagemans (zoon van Camiel Wagemans)
uit Vorst-Meerlaar
Camiel Wagemans was 20 jaar toen de oorlog uitbrak. Hij woonde nog thuis toen hij
opgeëist werd door de Duitsers om in Duitsland gaan te gaan werken. In november
1942 kregen Achiel Wagemans en Frans Van den Broeck het schriftelijk bericht zich
te melden in Herentals. In geval van weigering waren strenge maatregelen voorzien.
Vijf maanden later werden Xavier Van den Broeck, Pol Ceustermans en Camiel
Wagemans (vader van Leon) opgeroepen. De vijf opgeroepenen wisten maar al
te goed dat, als ze zouden weigeren en onderduiken, de andere gezinsleden het
zouden bezuren. Camiel was 26 maanden van huis weg.
In zijn levensverhaal beschreef hij die periode in Duitsland: “We werden niet slecht
behandeld maar het feit dat we
verplicht werden om wapens te
vervaardigen die moesten dienen om eigen volk en vrienden te

Vader was één van
de weggevoerden
doden, kon ik niet goedkeuren.”
Zoon Leon was enorm verrast
door het verhaal. Sinds hij het
las, is hij enorm geïnteresseerd
in de oorlog. Heb je interesse in
het levensverhaal van Camiel
Wagemans? Je kan een kopie
aanvragen tijdens de 11/11-herdenkingen.
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Boudewijn Dens uit
Eindhout

Alfons Baumans
uit Vorst-Meerlaar
Fons werd geboren in 1922. Bij het begin
van de oorlog moest hij ‘binnengaan
als soldaat’. Zijn nonkel (van de familie
Beyens) wou echter niet dat hij vertrok
want ‘den oorlog zou niet lang duren’.
Zijn nonkel nam Fons en zijn broers en
zussen mee alsook zijn eigen kinderen
naar Overijse waar ze in een leegstaand
huis verbleven.

Een dag en nacht wachten
aan een noodbrug om terug
thuis te geraken
Wat is je bij gebleven?
Fons: “Ik heb twee keer heel veel geluk
gehad. Ik kon juist ontsnappen aan een
bombardement. Een van mijn nonkels
kwam hierbij om het leven en een tante
werd zwaar gekwetst. Een andere keer
schuilde ik in de kelder van een boerderij. Kort nadat ik vertrok, vloog de
boerderij in lichterlaaie.”
Na de oorlog terug naar huis gaan, verliep heel moeizaam want alle bruggen
waren kapot. Er waren al noodbruggen
maar eerst moesten de soldaten erover
en dan pas de burgers. We hebben
een keer een dag en een nacht moeten
wachten vooraleer we een brug konden
oversteken.
Eigenlijk waren we beter in Vorst gebleven, want hier was niet zo hard gevochten als onderweg. In de maalderij
was al de bloem gestolen. De mensen
waren wel zo eerlijk om nadien te komen betalen. De ene verraadde immers
de andere.”
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Boudewijn Dens is een van de 14 kinderen van het gezin Dens. Zijn moeder was
zwanger van hem toen de Gestapo zijn
beide broers Lodewijk Dens (de witte)
en Lodewijk Frans Dens (Sus) oppakte.
Ze werden allebei eerst naar Herentals
gevoerd en daarna naar Antwerpen,
van waar ze op de trein gezet werden naar Berlijn om
te gaan werken in een fabriek. Gelukkig konden de
beide broers samenblijven. 10 maanden verbleven
ze in een Duits werkkamp. Na 10 maanden viel de
Rus daar binnen. Toen het er heel gevaarlijk werd,
zijn beide broers in een trein gesprongen om naar
huis te keren. Bij thuiskomst was het in Eindhout
natuurlijk groot feest. De thuiskomst van de jongens werd gevierd met een grote inhuldigingsstoet.
Sus Dens was jarenlang een trouw medewerker van de 11 novemberwerkgroep. Zolang
hij kon, was hij ook aanwezig bij de jaarlijkse herdenking.
Geïnteresseerden kunnen een kopie van het verhaal van beide broers bestellen tijdens
de 11 novemberherdenking.

Eugeen Nijsmans uit Vorst-Meerlaar
trokken ze terug huiswaarts.
Onderweg naar huis stonden er Duitsers aan een kruispunt. Ze gaven karamellen aan de kinderen. Maar van
grootvader mochten ze die niet opeten,
want die karamellen zouden zeker vergiftigd zijn. Terug thuisgekomen was
alles van waarde weg: zelfs een kapotte
wekker hadden ze meegenomen en helaas ook het gouden kruisje dat moeder
vergeten was.
Eugeen was amper 5 jaar bij het uitbreken van de oorlog. Verassend genoeg
herinnert hij zich nog veel.
Zijn opa had gevochten in de oorlog
van ‘14-‘18. Hij was ontzettend bang
dat er opnieuw een oorlog zou komen.
Hij lag dagelijks aan de radio gekluisterd. Op 10 mei hoorde hij dat de oorlog
was uitgebroken. Hij zag Duitse vliegers overvliegen en wilde onmiddellijk
op de vlucht gaan, het leger achterna
trekken tot in Frankrijk. Na veel omzwervingen geraakten ze aan de Franse
grens maar mochten die niet over dus

We mochten de
‘karamellen’ die we van de
Duitsers kregen niet opeten
Op het einde van de oorlog verbleven
een Schotse en Engelse soldaat bij hen.
Beiden vochten aan dezelfde zijde
maar kwamen toch niet overeen. Van
de Engelse soldaten kregen hij en zijn
kameraden sigaretten, die ze heel stoer
oprookten. Maar ziek dat ze er van
werden!

Paula Coenen uit Vorst-Centrum

Wis was 10 jaar toen de oorlog uitbrak. Samen met haar
familie (vader, moeder en 6 kinderen) vluchtte zij twee
keer… tot in Veerle.

Marcel Coenen was de oprichter van de verzetsgroep de Witte
Brigade in Vorst. Ze hielpen Britse piloten onderduiken en braken
in gemeentehuizen in om documenten te vervalsen. Zo kon het
verzet wegvoeringen en voedselopeisingen bemoeilijken. Marcel
was dan ook één van de echte helden. Hij hielp veel mensen
onderduiken en vluchten.
Zijn vrouw Maria Vorsters was zwanger van Paula toen het
noodlot toesloeg. Marcel werd opgepakt door de Gestapo op 15
september 1944. Hij werd naar Buchenwald gebracht en tewerkgesteld in Berga-an-der-Elster (een onderdeel van Buchenwald).
Dat concentratiekamp werd gebombardeerd op 18 maart 1945 en
Marcel overleefde het bombardement niet.
Zijn vrouw Maria bleef achter met 2 kleine kinderen. De familie
heeft het er nog altijd heel moeilijk mee dat hun vader niet terugkeerde uit de oorlog.

2 keer gevlucht… tot in Veerle
Wat herinner je je nog van de uitbraak van de oorlog?
Wis: “’s Ochtends vroeg merkten we dat de oorlog was
uitgebroken door de vele vliegers in de lucht. We zijn
nog even thuis gebleven maar de brug in de Langvoort
werd opgeblazen en mijn ouders kregen veel schrik. We
vertrokken naar Veerle. Mijn moeder bleef echter maar
denken aan de koeien. Die konden niet gemolken worden en zouden dus heel veel pijn hebben. Na twee dagen
gingen we via binnenwegen terug naar huis. Onderweg

Paula Coenen met een foto van de leden van de
verzetsgroep de Witte Brigade van Vorst, waar
haar vader oprichter van was.

Vredesstoet 1945, meisjes van de Meerhoutstraat, Geelsebaan
en Gijperstraat.
werd er vanuit de kerktoren geschoten. De volgende dag
werden de koeien en het rund achter de kar gebonden
en vertrokken we terug naar Veerle. Daar zijn we dan 8
dagen gebleven.”
Hebben jullie honger geleden?
Wis: “In de buurt van ons huis waren een paar soldaten
gemobiliseerd. Vlak aan café ‘De 4 Wegen’ was een café
waar de soldaten eten kregen. Af en toe brachten zij voor
ons restjes mee, stoofvlees bijvoorbeeld. Want het enige
wat wij kregen was spek en zwart brood. Na de oorlog
kreeg ik een stuk chocolade maar dat heb ik niet opgegeten. Ik nam het mee naar huis voor mijn kleine broer.”
Welke momenten herinner je je nog heel goed?
Wis: “Dat er vlakbij ons, in de Heistraat, een vlieger is
neergevallen. Ik was toen zo bang dat ik onder de tafel
kroop. En het bombardement op Beverlo ... We zaten toen
samen met de buren in de kelder. Het hele huis daverde.”
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Wis Gijbels uit Vorst-Meerlaar

Maak kennis met de
nieuwe kindergemeenteraad
Op 6 oktober trad de nieuwe kindergemeenteraad aan. Deze raad bestaat uit 12 kinderen uit de derde graad van het
lager onderwijs. Elke Laakdalse school wordt door twee leerlingen vertegenwoordigd. Zij zullen hun problemen,
wensen en ideeën over hun woon-, sport-, speel- en schoolomgeving bespreken en adviezen doorgeven aan het
college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad, waaruit dan mogelijk concrete beslissingen volgen.
Op die manier geven we kinderen inspraak in het beleid. Laakdal Leeft stelt ze graag allemaal aan je voor.

Febe Martens

Fran Brys

Bevoegd voor: onderwijs

Bevoegd voor: senioren

Leeftijd: 11 jaar

Leeftijd: 9 jaar

School: GBS Eindhout

School: GBS Eindhout

Dochter van: Vanessa Cuinen en
Koen Martens

Dochter van: Goedele Malfroid en
Raf Brys

Broers/zussen: Igna en Luna

Broer: Torre

Vertel kort iets over je
hobby’s/ interesses

Ik doe al vijf jaar toneel, dus ik durf voor publiek te spreken. Ik dans ook. Af en toe badminton ik maar daar volg ik
nog geen lessen voor.
Wat wil je later worden?
Later wil ik juf, dokter of actrice worden. Toneelspelen is
een talent van mij. Maar ik wil ook mensen kunnen helpen
en iets bijleren.
Waar droom je al lang van? Een echte goeie daad gedaan hebben en eens meedoen in
een tv-serie of film.
Wat is je favoriete plekje In Trichelbroek ben ik graag: puur natuur, groen en rust.
in Laakdal (en waarom)? En er ligt ook niet veel afval!
Wat zou je graag
Nog minder pesterijen, nodige hulp of extra taken voor
realiseren voor de
leerlingen, dat leerlingen zich goed voelen op school en
kinderen in Laakdal?
een speelplaats zonder plastic.
Wat is je favoriete band / Vloggers Kalvijn en Jamilla Baidou omdat ze goede humor
vlogger / tv-programma? hebben en ik hou van lachen.

Vertel kort iets over je
hobby’s/ interesses
Wat wil je later worden?

Ik doe twee sporten: voetbal en judo. In mijn vrije tijd volg
ik ook nog muziekschool en pianoles. Op zaterdag ga ik
naar de Chiro.
Ik wil later ingenieur worden omdat ik van wiskunde en
van moeilijke dingen hou en ik wil dat al heel lang graag
worden.
Om een eigen bedrijf te hebben later en een skatepark te
openen in Laakdal.
Mijn favoriete plekje is de bibliotheek omdat het daar
rustig is en ik graag boeken lees.
Ik zou graag een skatepark openen in Laakdal. Ik zou ook
graag meer populaire boekenreeksen in de bib willen.
Mijn favoriete band is Marshmello, mijn favoriete Youtuber/vlogger is Dodo.

Jorn Lauvrijs

Lotte Cochet

Bevoegd voor: cultuur en toerisme

Bevoegd voor: sport

Leeftijd: 11 jaar

Leeftijd: 10 jaar

School: GBS De Schans

School: VBS De Wijngaard

Zoon van: Ronny Lauvrijs en
Kelly Molenberghs

Dochter van: Werner Cochet en
Tinneke Leuse

Zus: Hebe

Broer: Thomas

Mijn hobby’s zijn voetbal en dansen.

Ik doe tennis en Chiro. Dat zijn leuke hobby’s.

Dat weet ik nog niet.

Dierenverzorgster omdat ik van dieren hou.

Waar droom je al lang van? Ik wil graag profvoetballer worden.

In de dierentuin of in een hondenhotel werken.

Wat is je favoriete plekje
in Laakdal (en waarom)?
Wat zou je graag
realiseren voor de
kinderen in Laakdal?
Wat is je favoriete band /
vlogger / tv-programma?

De sporthal in Laakdal omdat ik daar kan dansen en ik ga
daar ook veel met vrienden naartoe.
Om met kinderen die in een rolstoel zitten samen te sporten. Het milieu een beetje verbeteren.

De bibliotheek omdat ik van boeken hou.

Ik vind vloggers wel leuk omdat ze grappige filmpjes
maken.

Ik kijk het liefst naar de Buurtpolitie maar ook Dancing
With The Stars zie ik graag.
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Veilige fietspaden, skatepark, hindernisparcours.

Amoon Bosmans

Bevoegd voor: gezin en welzijn

Bevoegd voor: evenementen en
feestelijkheden

Leeftijd: 9 jaar
School: VBS De Wijngaard
Zoon van: Bart Boonen en Grace
Rwamalyane
Broers/zussen: Benjamin en Asimwe
Vertel kort iets over je
hobby’s/ interesses

Ik doe voetbal en basket.

Wat wil je later worden?

Ingenieur omdat ik graag dingen opbouw.

Waar droom je al lang van? Ik droom ervan profvoetballer te worden.
Wat is je favoriete plekje
in Laakdal (en waarom)?
Wat zou je graag
realiseren voor de
kinderen in Laakdal?

De sporthal in Veerle omdat ik daar basket.

Wat is je favoriete band /
vlogger / tv-programma?

Vloggers Dodo en Royalistiq.

Meer en bredere fietspaden.

Wat wil je later worden?

Dochter van: Ruben Bosmans
en Shana Van Kerckhoven
Broer: Night
Sinds 2017 voetbal ik bij de meisjesploeg van FC Netezonen. Elke dinsdag en donderdag kijk ik er naar uit om te
trainen met hen. Op zaterdag is het match waar ik als spits
op het veld sta.
Ik wil graag dierenarts worden omdat ik enorm veel van
dieren hou en hen dan hulp kan bieden wanneer ze dit
nodig hebben.
Ik droom al lang van een eigen paard waar ik elke dag op
zou kunnen rijden en zelf kan verzorgen.
Dat zijn vooral de voetbalpleinen van FC Netezonen waar
ik samen met de andere Netedochters veel plezier maak.
Betere busverbindingen tijdens de examens naar Westerlo.
Elk jaar gaan wij naar ‘Laakdal Zonder Grenzen’ kijken
waar ook mijn papa al enkele keren aan heeft deelgenomen. Het ziet er altijd superleuk uit en ik wil er ook graag
aan meedoen. Misschien een kindereditie?
Ik luister graag naar de liedjes van Billie Eilish zoals ‘Bad
Guy’. Enzo Knol vind ik een grappige en coole vlogger. De
buurtpolitie vind ik een grappige, leuke en avontuurlijke
serie.

Cas Vanwesemael

Bevoegd voor: communicatie en
financiën

Bevoegd voor: gezondheid en
dierenwelzijn

Leeftijd: 10 jaar

Leeftijd: 11 jaar

School: VBS Meerlaar

School: VBS Groot-Vorst

Dochter van: Ilse Govaerts en Bart
Janssen

Zoon van: Joachim Vanwesemael
en Els Huysmans

Ik tennis graag en doe ook mee aan tornooitjes. Ik teken
ook veel daarom ga ik naar de tekenacademie. Dieren vind
ik heel leuk; ik heb zelf een poes. En ik zit in de kinder- en
jeugdboekenjury Vlaanderen want ik hou van lezen.
Ik wil later dierenarts worden omdat ik van dieren hou.

Waar droom je al lang van? Om op paardrijles te zitten.
Wat is je favoriete plekje
in Laakdal (en waarom)?
Wat zou je graag
realiseren voor de
kinderen in Laakdal?
Wat is je favoriete band /
vlogger / tv-programma?

School: GO De Wissel

Anna Janssen

Broer: Louis
Vertel kort iets over je
hobby’s/ interesses

Leeftijd: 11 jaar

Zussen: Finn en Vie
Mijn hobby’s zijn voetbal, tennis, Chiro, muziekschool en
gitaar.

Ik wil later graag burgerlijk ingenieur worden omdat ik
graag dingen ontwerp, repareer of teken. Of eigenlijk wil
ik ook profvoetballer worden …
Mijn eerste festival: Rock Werchter of Pukkelpop …

De tennisclub (TC Laakdal). Ik tennis zelf en ik vind het
daar gezellig.
Ik wil betere fietspaden aan mijn school en meer groen op
de speelplaats.

De Chiro van Groot-Vorst omdat ik me daar kan uitleven.

Ik luister graag naar Niels Destadsbader en Marco Borsato.
Ik kijk ook naar ‘Merci voor de muziek’ en ik volg Zita
Wauters.

Mijn favoriete band is Coldplay en Imagine Dragons, mijn
favoriete vlogger Enzo Knol en favoriete tv-programma
Nicholas.

Een zwembad zou heel tof zijn! :-)
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Amani Boonen

Renske Laenen

Roos Voordeckers

Kinderburgemeester

Bevoegd voor: mobiliteit, verkeer
en veiligheid

Leeftijd: 10 jaar
School: GBS De Schans
Dochter van: Gert Laenen en
Cindy Van Eysendeyk
Zus: Maaike
Vertel kort iets over je
hobby’s/ interesses
Wat wil je later worden?

Ik ben dol op dansen en zingen. Ik doe rock & roll en musical en op zondag ga ik naar de Chiro.
Cameravrouw of fotografe. Ik zou graag reportages willen
maken voor tv of de krant. Ik weet graag als eerste het
nieuws.
Waar droom je al lang van? Zang- en dansles krijgen van #LikeMe. Maar ik zou ook
graag willen dat iedereen zijn afval in de vuilbak gooit.
Wat is je favoriete plekje Het Chirolokaal in Veerle en het Wijngaardbos omdat je
in Laakdal (en waarom)? daar hard kan spelen.
Wat zou je graag
realiseren voor de
kinderen in Laakdal?
Wat is je favoriete band /
vlogger / tv-programma?

Vertel kort iets over je
hobby’s/ interesses

Betere fietspaden en meer speelbossen.

Vloglab en #LikeMe.

School: VBS Groot-Vorst
Dochter van: Adinda Van Eynde en
Stefan Voordeckers
Ik doe ballet, jazz, muziekschool en speel dwarsfluit. Ik
dans graag en ik hou ook van muziek.
Ik wil ballerina worden omdat ik ballet leuk vind en er
mensen mee kan blij maken.
Dat er geen pesters meer zijn en dat mensen met een andere huidskleur niet worden gepest.
Achter de pastorij in Groot-Vorst, bij het speeltuintje van
de jongens Chiro omdat het daar rustig is en je met elkaar
kunt spelen.
Een mooie, nieuwe speeltuin zoals achter de pastorij met
meer speeltuigen.
Mijn favoriete vlogger is Soraya en mijn favoriete tv-programma is De Buurtpolitie.

Wieland Maes

Zainabe Baba

Bevoegd voor: jeugd

Bevoegd voor: milieu

Leeftijd: 11 jaar

Leeftijd: 11 jaar

School: VBS Meerlaar

School: GO De Wissel

Zoon van: Ronny Maes en Klare Theys

Dochter van: El Khamssi Baba

Broer: Quinten

Broers/zussen: Fatima, Iman
en Ilyas

Ik hou van voetballen bij mijn favoriete club: Excelsior
Vorst. Daarnaast speel ik videogames en natuurlijk speel ik
ook graag samen met mijn vrienden.
Wat wil je later worden?
Youtuber en editor omdat het leuk is en je verdient goed en
je kan er veel mee doen.
Waar droom je al lang van? Gras op de speelplaats omdat het gemakkelijk is om te
voetballen. Veilig naar school kunnen gaan. Vele plaatsen
(hangplekjes :-)) in Laakdal om af te spreken met vrienden.
Wat is je favoriete plekje Het pleintje achter onze school omdat het leuk is om daar
in Laakdal (en waarom)? met vrienden af te spreken.
Wat zou je graag
Meer sport, minder pesten, veilig kunnen oversteken naar
realiseren voor de
school, veel plaatsen voor kinderen om af te spreken.
kinderen in Laakdal?
Wat is je favoriete band / Ik luister graag naar Queen. Mijn favoriete vlogger is
vlogger / tv-programma? UnlistedLeaf en mijn favoriete tv-programma is The Thundermans.
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Leeftijd: 10 jaar

Turnen is mijn hobby. Ik doe het graag.

Dokter om meer te weten over het lichaam.
Om kinderburgemeester te worden. Dat lijkt me leuk om
te doen.
Het pleintje in Veerle want dat is een klein speeltuintje.
Meer dingen om op te spelen ofzo en een plekje waar
iedereen zich thuis voelt.
Familie Lakap, zij maken leuke video’s.

Seniorenfeest & seniorensportdag
Komisch zangduo PaSta bracht het beste van zichzelf tijdens ons jaarlijks seniorenfeest in september. Op 30 januari
gaan we er opnieuw tegenaan. Houd
het komend magazine in de gaten voor
meer info.

Speelpleinwerking
Ook dit jaar was onze speelpleinwerking tijdens de zomermaanden een
groot succes! Bedankt aan alle animatoren om de kinderen een onvergetelijke
zomer te bezorgen! En bedankt aan alle
ouders voor het vertrouwen! Twee weken stelden we het speelplein opnieuw
open voor kinderen en jongeren met
een beperking en de laatste drie weken
zorgde onze tienerwerking voor wat
extra sfeer in en rond de sporthal.

Boogschieten, karabijnschieten, fietsen
en tennis stonden op het programma
van de jaarlijkse seniorensportdag.

Uitstap 11 novemberwerking
De 11 novemberwerking organiseerde
dit jaar een uitstap naar het voormalig
Belgisch militair verdedigingsfort EbenEmael en omgeving.

Seniorenfietstocht
Heel wat dapperen trotseerden het
slechte weer voor een mooie tocht naar
het Schulensmeer.

Tönisvorst-Laakdal afgelopen zomer
Afgelopen zomer was er weer
heel wat contact
tussen Laakdalse verenigingen
en hun tegenhangers in onze
partnergemeente
Tönisvorst. Het
laatste weekend
van juni bezochten talrijke jeugdploegen van zowel
voetbalclubs Excelsior Vorst als VV
Laakdal het 100-jarige SV Vorst uit
Duitsland. Zij hadden deze Laakdalse
ploegen uitgenodigd om dit samen tijdens een tornooi te vieren.
Chiro Groot-Vorst nam op 17 augustus
deel aan de Acker-Olympics, georganiseerd door de Bürger Junggesellen.
Het werd een dagje genieten van samen sporten en uitdagende opdrachten
aangaan. Vriendschapsbanden werden
gesmeed en afspraken gemaakt voor
volgende uitwisselingen: in 2022 een
heus Chiro kamp in Vorst-Duitsland.

(H)eerlijk tafelen in Laakdal
In oktober kon
je in heel wat
Laakdalse brasseries genieten
van een (h)eerlijk fair gerecht
of menu. De
koks vlogen er
vol enthousiasme in en toverden de lekkerste eerlijke
gerechten op
tafel. Wanneer
je koos voor een fairtradegerecht, kon je
een (h)eerlijke prijs winnen. 10 jaar geleden werden we al FairTradeGemeente.
Maar ook vandaag willen we ons blijven
inzetten voor eerlijke handel.
Deelnemende handelaars:
Eindhout: De Oude Melkerij, Het Kapelhof, La Tierra, B&B Welcome Home,
Kasteel Kaneel, Tiw Thai
Vorst-Meerlaar: Kasteel Meerlaer
Veerle: Afspanning Den Eik, lokaal
dienstencentrum De Vriendschap
De winnaars worden persoonlijk op de
hoogte gebracht.
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Scholencross 2019
24 september (tijdens de nationale veldloopweek) vond de Laakdalse scholencross plaats aan de sporthal voor alle
kinderen van het lager onderwijs van
Laakdal. Meedoen was belangrijker dan
winnen. Er heerste een sportieve, gezellige sfeer. De vele supportertjes aan de
zijlijn namen het op voor hun klasgenootjes en dat wakkerde de teamgeest
duidelijk aan. Foto’s vind je op de facebookpagina ‘Sportdienst Laakdal’. De
uitslagen kan je via de scholen krijgen.

25/07/2019 (Vorst-Meerlaar)
Ces Huysmans
Jarich Huysmans & Sarah Vangeel
WELKOM IN LAAKDAL

26/08/2019 (Eindhout)
Mila Kulyabko
Oleg Kulyabko & Goele Pauwels
25/08/2019 (Vorst-Meerlaar)
Casper Ceuppens
Jordy Ceuppens & Candy Claes
23/08/2019 (Vorst-Meerlaar)
Evan Bastiaens
Johny Bastiaens & Riet Verhoeven
23/08/2019 (Veerle)
Lidia Ziemba
Wojciech Ziemba & Magdalena
Ziemba

24/07/2019 (Vorst-Centrum)
Meliz Ali
Hüseyin Ali & Tugba Küçüker
21/07/2019 (Veerle)
Benthe De Bie
Willy De Bie & Esther Maes
21/07/2019 (Vorst-Meerlaar)
Finne Peeters
Tom Peeters & Dina Ganzeman

05/07/2019 (Vorst-Centrum)
Leana Musardo
Moreno Musardo & Katrice Cultiaux
05/07/2019 (Vorst-Centrum)
Finn Camps
Frederic Camps & Nathalie Wilms
04/07/2019 (Vorst-Meerlaar)
Seth Vangestel
Steff Vangestel & Shana Lodewyckx

21/07/2019 (Eindhout)
Max Meeus
Yves Meeus & Evy Bakelants
20/07/2019 (Vorst-Meerlaar)
Mill Haesevoets
Kurt Haesevoets & Nathalie Scheerder

21/08/2019 (Veerle)
Alexis Vanreppelen-Tirions
Yannick Vanreppelen-Tirions &
Karen De Wachter

18/07/2019 (Vorst-Centrum)
Vince Boeckx
Steven Boeckx & Jenny Marien

20/08/2019 (Eindhout)
Mats Claessens
Wim Claessens & Evy Leyssens

17/07/2019 (Veerle)
Marie Vaneynde
Carl Vaneynde & Sara Meulemans

17/08/2019 (Veerle)
Gino Joly
Karl Joly & Ilona Meert

15/07/2019 (Vorst-Centrum)
Elena Engelen
Raf Engelen & Sara Swolfs

09/08/2019 (Veerle)
Nova Wouters
Didier Wouters & Goedele Van
Lommel

14/07/2019 (Eindhout)
Cyriel Vangoitsenhoven
Manuel Vangoitsenhoven & Freya
Geerts

09/08/2019 (Veerle)
Hannah De Pooter
Kevin De Pooter & Katrien Janssen

14/07/2019 (Vorst-Centrum)
Liam Luts
Kevin Luts & Inne Vermeulen

06/08/2019 (Veerle)
Olivier Szamocki
Dawid Szamocki & Kamila
Grygorowicz

12/07/2019 (Vorst-Meerlaar)
Levi Geukens
Stef Geukens & Liene Stappers

05/08/2019 (Veerle)
Theo Moeskops
Chris Moeskops & Ines Janssens

11/07/2019 (Veerle)
Amilia Wynants
Nick Wynants & Yorien Maes

31/07/2019 (Veerle)
Fons D’Hondt
Carl D’Hondt & Kitty Van der Heyden

09/07/2019 (Vorst-Centrum)
Maithé Vanderheyden
Stef Vanderheyden & Tina Van Gorp

29/07/2019 (Vorst-Meerlaar)
Brecht Van Gestel
Giovanni Van Gestel & Anja Smets

09/07/2019 (Eindhout)
Lasse Aerts
Dries Aerts & Marlies Vervecken

29/07/2019 (Vorst-Centrum)
Lewis Houtmeyers
Tom Houtmeyers & Dorien Martens

09/07/2019 (Veerle)
Nalycio Summerville
Natasja Summerville

28/07/2019 (Veerle)
Vincent Laureys
Nico Laureys & Isabelle Missotten

08/07/2019 (Veerle)
Mohamed Ben Allouch
Rachid Ben Allouch & Fayza Kasmi

27/07/2019 (Eindhout)
Rik Fonken
Johnny Fonken & Ruth Cuypers

08/07/2019 (Vorst-Centrum)
Angel Brichau Rutten
Patrick Brichau & Jacinda Rutten
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07/07/2019 (Eindhout)
Matteo Sneyers
Dimitri Sneyers & Jona MoronDelgado

16 augustus (Veerle)
Kristof Mertens & Petra Van
Bael
10 augustus (Veerle)
Wim Claes & An Hamakers
27 juli (Eindhout)
Jef Verellen & Marie Ebengue
26 juli (Vorst-Centrum)
Kristof Clonen & Dorien
Brosens
26 juli (Eindhout)
John Mattheus & Charlotte
Michelbrink
20 juli (Vorst-Meerlaar)
Vincent Flumens & Vanessa
Mertens

HUWELIJKEN

28 september (Veerle)
Bert Degroef & Els Haveneers

20 juli (Veerle)
Dieter Buchbach & Elsje
Lenaerts

28 september (Vorst-Centrum)
Alan Lunardi & Nathalie
Ceunen

13 juli (Eindhout)
José Cardoso Vieira & Berta
Correia Amaral

21 september (Vorst-Meerlaar)
Yannick Saenen & Sarina
Laenen

12 juli (Vorst-Centrum)
Wim Couwberghs & Karen
Van Dijck

20 september (Vorst-Centrum)
Jelle Van den Broeck &
Véronique Van der Linden

12 juli (Vorst-Centrum)
Ronald Otten & Ellen Somers

7 september (Eindhout)
Gerry Dauwen & Tané
Verreydt-Mangelschots

6 juli (Eindhout)
David Schauvaerts & Wendy
Devroe

6 september (Eindhout)
Joost Vos & Michelle
Schepkens
31 augustus (Veerle)
Joaquin Mendez & Peggy
Claessen
30 augustus (Veerle)
Kristof Peeters & Evelien
Couwberghs
24 augustus (Veerle)
Sungu Mustafa & Mounia
Belkheir
23 augustus (Vorst-Centrum)
Rob Anderson & Saskia
Vleugels
23 augustus (Eindhout)
Jozef Geentjens & MarieHélène Petit
17 augustus (Veerle)
Hans Kelchtermans & Gitte
Paulussen
17 augustus (Veerle)
Jens Cornelis & Jolien Taels

BRAVO VOOR ONZE JUBILARISSEN
GOUDEN JUBILEUM

27/09/1969 (Veerle)
Herman Raedts & Maria ‘Ria’
Deliën
27/09/1969 (Veerle)
Willy ‘Wim’ Vanderlinden &
Maria Loockx
05/09/1969 (Eindhout)
Willy Lievens & Maria Hoes

11/07/1969 (Vorst-Meerlaar)
Eduard ‘Eddy’ Diestelmans &
Elisabetha ‘Liliane’ De Swert
11/07/1969 (Vorst-Meerlaar)
Jan ‘Herman’ Vreys & Renilda
Vandingenen
05/07/1969 (Veerle)
Marcel Baeke & Georgette
Vanpeteghem

BRILJANTEN JUBILEUM

20/07/1954 (Veerle)
Frans Oeyen & Georgette
Pieters

OVERLIJDENS

°13/11/1932 +12/08/2019
(Vorst-Meerlaar)
Pieter ‘Marcel’ Nicasy
°16/08/1952 +12/08/2019
(Vorst-Meerlaar)
Leona Smekens
°11/01/1931 +11/08/2019
(Vorst-Meerlaar)
Theophiel ‘Marcel’ Geukens

05/07/1969 (Vorst-Centrum)
Albert Camps & Simonne
Cuinen

°04/08/1974 +15/09/2019
(Veerle)
Tom Van den Bulck

°09/12/1963 +11/08/2019
(Vorst-Centrum)
Anna ‘Anne’ Vandecasteele

04/07/1969 (Veerle)
Jozef ‘Jos’ Berghmans & Vera
Vandepaer

°16/07/1929 +10/09/2019
(Veerle)
Augusta ‘Gusta’ Vrancx

°02/05/1940 +11/08/2019
(Veerle)
Maria ‘Lisa’ Smets

04/07/1969 (Veerle)
Cornelius ‘Nellis’ Lodewyckx &
Anny Kempenaers

°01/06/1934 +06/09/2019
(Vorst-Meerlaar)
Franciscus ‘Frans’ Van Elven

°28/08/1926 +07/08/2019
(Vorst-Meerlaar)
Alfons ‘Fons’ Thys

17/09/1959 (Vorst-Centrum)
Josef ‘Jef’ Taels & Lea Rutten

°13/03/1967 +04/09/2019
(Veerle)
Peter Ven

°31/10/1941 +02/08/2019
(Veerle)
Jozef Helsen

09/09/1959 (Eindhout)
Franciscus ‘Frans’ Pauwels &
Wilfrieda ‘Frida’ Sterkens

°20/03/1928 +03/09/2019
(Veerle)
Maria Vervoort

°10/09/1937 +31/07/2019
(Vorst-Meerlaar)
Hendrik ‘Rik’ Vreys

05/09/1959 (Veerle)
Marcel Taels & Maria Verreckt

°06/02/1934 +03/09/2019
(Vorst-Meerlaar)
Jozef ‘Jef’ Coomans

°15/04/1950 +25/07/2019
(Veerle)
Julien Hughes

°19/06/1929 +29/08/2019
(Veerle)
Josef De Vriendt

°11/04/1928 +23/04/2019
(Veerle)
Yvonne Hufkens

°07/07/1925 +26/08/2019
(Vorst-Meerlaar)
Alfons ‘Jef’ Ceusters

°26/03/1941 +21/07/2019
(Eindhout)
Hilde Mondelaers

23/07/1969 (Vorst-Meerlaar)
Franciscus ‘Swa’ Peeters &
Christiane ‘Chris’ Gijsbrechts

°31/08/1932 +26/08/2019
(Vorst-Centrum)
Julia ‘José’ Beckers

°30/12/1926 +21/07/2019
(Veerle)
Robert Decoster

22/07/1969 (Veerle)
Willy Van den Bossche &
Lisette Melis

°06/04/1929 +24/08/2019
(Veerle)
Paulina ‘Pauline’ De Vriendt

°26/03/1928 +18/07/2019
(Veerle)
Maria ‘Victorine’ Leysen

19/07/1969 (Vorst-Centrum)
Roger Maes & Louisa ‘Wis’
Mens

°18/09/1952 +24/08/2019
(Veerle)
Alfons ‘Fons’ Mangelschots

°13/09/1932 +18/07/2019
(Veerle)
Leonia ‘Nieke’ Peeters

27/08/1969 (Eindhout)
Karel Vercammen & Maria
‘Mia’ Sels
16/08/1969 (Veerle)
Lodewijk ‘Louis’ Van Meeuwen
& Agnés ‘Agnès’ Bellens

DIAMANTEN JUBILEUM

14/08/1969 (Vorst-Centrum)
Theophiel ‘Fil’ Verluyten &
Hilda Leuse
14/08/1969 (Vorst-Meerlaar)
Karel Proost & Sonia ‘Sonja’
Giels
09/08/1969 (Eindhout)
René Goukens & Elisa ‘Lizette’
Baelus
26/07/1969 (Veerle)
Jozef ‘Jos’ Plue & Carola
‘Carla’ Deboel
25/07/1969 (Vorst-Centrum)
Leon Smets & Lisette Peeters

02/09/1959 (Vorst-Centrum)
Jules Peys & Isabella ‘Iza’
Engelen
08/08/1959 (Veerle)
Georges ‘Jos’ Moonen & Anna
‘Christiane’ Laeveren

18/07/1969 (Eindhout)
Lodewijk ‘Ludo’ Verbraecken
& Julia Nijs

01/08/1959 (Veerle)
Hendrik ’Rik’ Oeyen & Martha
‘Wis’ Vaneynde

°21/08/1936 +18/08/2019
(Veerle)
Leopoldus ‘Pol’ De Ceulaer

°24/07/1946 +16/07/2019
(Vorst-Meerlaar)
Roger Vandyck

15/07/1969 (Veerle)
Ludovicus ‘Herman’ Heylen &
Estella ‘Stella’ Bergmans

01/08/1959 (Eindhout)
Martijn ‘ Jos’ Schuer & Rosa
‘Maria’ Bastiaens

°05/05/1960 +15/08/2019
(Vorst-Meerlaar)
Frans Wouters

°24/01/1939 +13/07/2019
(Veerle)
Maria ‘Lisette’ Maes

12/07/1969 (Veerle)
Ermelindo Sanna & Ingrid
Colebunders

25/07/1959 (Vorst-Meerlaar)
Pieter ‘Jos’ Gybels & Carolina
‘Yvonne’ Huygens

°17/08/1929 +14/08/2019
(Veerle)
Maria ‘Nieke’ Wynants

°15/08/1947 +11/07/2019
(Vorst-Centrum)
Jeannine Van Eynde

12/07/1969 (Veerle)
Freddy Heylen & Maria ‘Mia’
Schurmans

04/07/1959 (Vorst-Meerlaar)
Lodewijk ‘Louis’ Verachtert &
Stephania ‘Fanny’ Van den
Broeck

°25/10/1930 +14/08/2019
(Veerle)
Alfons ‘René’ Cuypers

°03/10/1954 +02/07/2019
(Vorst-Meerlaar)
Jozef ‘Jef’ Vreys
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29/08/1969 (Vorst-Meerlaar)
Willy Cousin & Elza ‘Els’
Stijnen

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
vrijdag
zaterdag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
dinsdag

01/11/2019
02/11/2019
11/11/2019
24/12/2019 (open van 9.00 tot 12.00 uur)
25/12/2019
26/12/2019
31/12/2019 (open van 9.00 tot 12.00 uur)

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
vrijdag
01/11/2019
maandag
11/11/2019
dinsdag
24/12/2019 (open van 8.00 tot 12.00 uur)
woensdag
25/12/2019
dinsdag
31/12/2019 (open van 8.00 tot 12.00 uur)

Raad voor Maatschappelijk Welzijn &
gemeenteraad 2019:
22 oktober, 26 november, 17 december
Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 19.30 u.,
gemeenteraad 20.00 u.

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,
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, Personeel &
kwaliteitsbeleid, Sociale tewerkstelling
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Het laatste woord

Beste Laakdaller,

Beste Laakdallers,

Toen ik 2 jaar geleden de leeftijd van 50 bereikte, voelde ik me
wat onwennig. Ik besefte plots dat ik minder lang te leven had
dan ik al had gedaan. Intussen heb ik er vrede mee genomen.
Twee uitgangspunten hebben me hiertoe gebracht.

De dagen worden korter en korter: een teken dat 2019 weer
op haar einde loopt. Het moment waarbij we hard werken aan
het opmaken van de meerjarenbegroting van onze gemeente.
Het is ook een tijd om stilaan weer goede voornemens te maken.
Hier in Laakdal nemen er alvast een twintigtal rokers deel aan
onze 3de editie van ‘Laakdal stopt met roken’. Als schepen van
gezondheid kan ik hier alleen meer heel opgetogen over zijn.

Iedereen wil oud worden maar niemand wil het zijn.
Als iedereen het leven op zich laat afkomen, minder oordeelt
over anderen en over wat er in zijn omgeving gebeurt. Als iedereen respect toont voor zijn medemens, materialen en milieu.
Dan wordt het leven voor iedereen simpeler.
Minderheden die deze spelregels niet respecteren, moeten we
durven aanpakken zodat ze zich kunnen herpakken. De keuze
die ieder voor zich moet maken is: “Wil ik deel uitmaken van
een leefgemeenschap en gelukkig oud worden?”
In Laakdal kunnen alle generaties zich thuis voelen en uitleven.
Getuige hiervan de activiteiten en initiatieven voor en door
jong en oud in dit magazine.
Ouderen en jongeren kunnen leren van elkaar.
Generatiedenken is makkelijk om groepen in hokjes in te delen.
Maar de generatiekloof gaat eigenlijk niet over leeftijd. Het
draait om hoeveel zin iemand heeft in het leven en of iemand
openstaat voor anderen. Zo kunnen jongeren en ouderen nog
veel van mekaar leren. Laat ons lessen trekken uit de geschiedenis, nl. dat onbegrip en oorlog tot niets leiden. Daarom laten
we ook in dit magazine de oud-strijders uit de wereldoorlogen
van de vorige eeuw aan het woord.
Ikzelf ben op weg naar de 60 en besef dat het hier goed wonen
is. Onze kinderen leven zich uit in verenigingen en zijn opgegroeid in een warme gemeenschap. Mijn man en ik zijn in
onze 2de jeugd beland en genieten met volle teugen van het
aanbod in onze gemeente. Onze toekomstige kleinkinderen zijn
welkom want Laakdal heeft hen heel wat te bieden.
En beste Laakdallers, in zo een gemeente wil ik oud worden,
samen met jullie.
Tine Gielis
Jouw burgemeester

Naar jaarlijkse traditie organiseert de Laakdalse middenstandsraad op 26 januari 2020 een ontbijtbuffet voor de Laakdalse
ondernemers. Deze editie zullen we echter in een nieuw jasje
steken. We gaan prijzen uitreiken aan de Laakdalse ondernemer en Laakdalse starter van het jaar. Daarnaast zal voor de
eerste keer een lifetime achievement award worden uitgereikt.
Schrijf zeker in voor het netwerkontbijt en geef tijdig jullie
nominaties door!
Tenslotte wil ik graag nog een oproep doen om je aan te melden
bij BE-Alert (via www.be-alert.be). Via BE-Alert kan de (lokale) overheid in geval van noodsituaties alarmeringsberichten
uitsturen via sms, telefoon, e-mail. Maar als gemeente zetten
wij dit systeem ook in voor berichten van algemeen nut zoals
hinder door wegenwerking, aanpassingen van de afvalophaling, enz. Ben je dus nog niet aangemeld, doe het dan zo snel
mogelijk! Zo ben je extra goed geïnformeerd.
Jurgen Mensch
Schepen Ondernemen, Communicatie, ICT, Financiën, Gezondheid

FIT IN JE HOOFD,
GOED IN JE VEL
Woensdag 6/11 - 20.00 u.
Anja Copejans
Perfectionisme,
talent of valkuil

Donderdag 14/11 - 20.00 u.
Pascale Naessens
Terug naar
natuurlijke voeding

Ga voor een leven in balans en
ban negatieve stress uit je leven
met deze tips & tricks.

Leer de kracht kennen van
natuurlijke voeding & intuïtief eten.
Grote zaal van Het Buurthuis,
Zandstraat 13, Veerle-Heide
Koop vooraf je ticket (€ 5) aan de
onthaalbalie van het gemeentehuis
of in de bib. Info? Tel. 013 67 01 20
of bibliotheek@laakdal.be

In de bibliotheek - Gratis
Reserveren verplicht:
tel. 013 67 01 10 of
bibliotheek@laakdal.be

Dinsdag 19/11 - 19.30 u.
Hanne Troonbeeckx
Leven met HSP hooggevoeligheid

Dinsdag 26/11 - 20.00 u.
Prof. Johan Swinnen
De lange tocht
Een inspirerende voordracht
over kankeronderzoek door een
wetenschapper die papa is van
een patiënt én ook marathons
loopt voor het goede doel …

Met HSP (Hoogsensitiviteit)
valt te leven: vind je eigen
gebruiksaanwijzing en leef
voortaan niet meer boven je
grenzen.

In de bibliotheek - Gratis
Reserveren verplicht:
tel. 013 67 01 10 of
bibliotheek@laakdal.be

In de bibliotheek - Gratis
Reserveren verplicht:
tel. 013 67 01 10 of
bibliotheek@laakdal.be

in samenwerking met

Laakdal

