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Word
vrijwilliger
Wij blijven
onze dienstverlening op afspraak aanbieden. Maar wist je dat je heel wat akten, attesten…
online kan aanvragen? Je vindt dit terug onder de A-Z gids. “O” betekent dat online aanvragen mogelijk
Vrijwilligers
helpen mee aan een warm Laakdal. Vrijwilligers vormen het kloppend hart van verenigingen en organisaties.
is.

Heb je een afspraak in het gemeentehuis, vergeet je mondmasker niet!

Wil je aan de slag als vrijwilliger in Laakdal? Hieronder vind je een overzicht van organisaties en verenigingen die op zoek zijn
Heb je een afspraak maar kan je onverwachts toch niet komen, geef ons even een seintje: 013 67 01 10.
naar vrijwilligers. Vul het formulier (/word-vrijwilliger-in-laakdal-) in en wij brengen je in contact met de organisatie(s) waar jij je
voor wil inzetten. Alvast bedankt voor je inzet!

Vragen over corona? www.corona-virus.be of specifiek m.b.t. Laakdal: corona@laakdal.be.

 Bibliotheek Markt 19, Groot-Vorst - 013 67 01 10
Mogelijke taken: boeken terugzetten, ondersteuning bij de schooluitleen, voorlezen aan kinderen, computerles geven, …
Contactpersoon: Franka Dierckx - Franka.Dierckx@laakdal.be (mailto:Franka.Dierckx@laakdal.be)
 Lokaal dienstencentrum De Vriendschap Diestse Baan 62, Veerle - 0472 25 24 83
Open: maandag, woensdag en vrijdag van 12u tot 16u
Mogelijke taken: cafetaria en bediening warme maaltijden
Contactpersoon: Lokaal Dienstencentrum Laakdal - ldc@laakdal.be (mailto:ldc@laakdal.be)
 Mindermobielen Centrale Markt 19, Groot-Vorst - 013 67 01 10
Taken: vervoer van mensen met een mobiliteitsprobleem
Contactpersoon: Lea Goos - socialedienst@laakdal.be (mailto:christel.huysmans@laakdal.be)
 Woonzorgcentrum De Winde Werfstraat 11, Veerle – 014 84 92 15
Contactpersoon: Elien Helsen - elien.helsen@dewinde.be
(mailto:elien.helsen@dewinde.be)Woonzorgcentrum Op Haanven Oude Geelsebaan 33, Veerle – 014 84 15 87
Contactpersoon: Tamara De Rijk – Tamara.derijk@ophaanven.be
(mailto:Tamara.derijk@ophaanven.be)Mogelijke taken: wandelen met bewoners, cafetaria, gezelschap bewoners …
 Dagopvang NOAH (Familiehulp) Geelsebaan 29, Vorst-Meerlaar – 014 28 32 20
Mogelijke taken: activiteiten, gezelschap, ondersteuning verzorgenden…
Contactpersoon: Rieke Spruyt - rienke.spruyt@familiehulp.be (mailto:rienke.spruyt@familiehulp.be)

Lees

 Meeschrijven aan de Seniorenkrant 013 67 01 10
Mogelijke taken: mee nadenken over de inhoud en de lay-out,
foto’s trekken, artikels schrijven …
Contactpersoon: Shari Bamps – shari.bamps@laakdal.be (mailto:shari.bamps@laakdal.be)
 Witz-ers (WijkInitiatief Tegen Zwerfvuil) Grondgebied Gemeente Laakdal - 013 67 01 10
Mogelijke taken: zwerfvuil inzamelen
Contactpersoon: Lincy Cuypers – omgeving@laakdal.be (mailto:omgeving@laakdal.be)
 Huistaakbegeleiding aan huis Markt 19, Groot-Vorst - 013 67 01 10
Taken: kinderen ondersteunen bij het maken van hun huiswerk
Contactpersoon: Charlotte van Pelt - Charlotte.VanPelt@laakdal.be (mailto:Charlotte.VanPelt@laakdal.be)
 Oxfam wereldwinkel Oude Geelsebaan 96, Veerle - 013 67 01 10
Open: woensdag- en zaterdagnamiddag
Mogelijke taken: in de winkel staan, producten schikken, meegaan naar evenementen, meewerken aan acties, uitleg geven,
sensibiliseren …
Contactpersoon: Shari Bamps – shari.bamps@laakdal.be (mailto:shari.bamps@laakdal.be)
 Buitenschoolse kinderopvang ‘t Kakelnest (BKO)
Locaties in Veerle, Eindhout, Groot-Vorst en Klein-Vorst - 014 86 62 15
Mogelijke taken: ondersteuning van begeleidsters, chauffeur busje…
Contactpersoon: Katleen Vanderstraeten - katleen.vanderstraeten@bko.laakdal.be
(mailto:katleen.vanderstraeten@bko.laakdal.be)
 VVV Toerisme Laakdal Markt 19, Groot-Vorst - 013 67 01 10
Mogelijke taken: wandelingen en fietstochten uitstippelen, helpen op activiteiten (inschrijvingen, koken,…), zoektochten
uitwerken. Deelnemen aan maandelijkse vergadering kan maar moet niet.
Contactpersoon: Stephanie Verluyten – stephanie.verluyten@laakdal.be (mailto:stephanie.verluyten@laakdal.be)
 Interviewers gezocht voor ‘ne goeie ouden dag’ HAIRE-project
De gemeente Laakdal en Welzijnszorg Kempen willen het welbevinden en de gezondheid van de Laakdalse ouderen
verbeteren. Dit gaan we doen via gesprekken met minstens 80 65-plussers die op pensioen zijn.
Voor deze gesprekken zijn we op zoek naar vrijwilligers. Je krijgt hiervoor een opleiding en je komt af en toe samen met de
andere vrijwilligers om ervaringen, inzichten en mogelijke problemen te bespreken.
Contactpersoon: Shari Bamps – shari.bamps@laakdal.be (mailto:shari.bamps@laakdal.be)
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Privacyverklaring voor jongeren (/privacyverklaring-voor-jongeren-16-jaar-)

privacy@laakdal.be (mailto:privacy@laakdal.be)

