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Beste vrienden,

De gemeenteraadsverkiezingen zijn al enkele 

maanden achter de rug. Graag maak ik samen 

met jou even de balans op. 

Opnieuw werd CD&V de grootste partij van Laak-

dal. Hier zijn wij u enorm dankbaar voor. Wij zijn 

hier ook terecht fier op. Onze burgemeester Tine 

Gielis behaalde met 2.543 voorkeursstemmen 

de op één na beste score ooit in Laakdal. 

Bij de verkiezingen hadden we ons versterkt met 

enkele waardevolle kandidaten rond uittredend 

schepen Octaaf Janssens. Wij vormden een team 

onder de naam CD&V-LVA.

Ook onze socialistische coalitiepartner, in kartel 

met Groen,  eindigde sterk en behield haar 5 ze-

tels in de gemeenteraad.

En omdat we de voorbije 6 jaar zeer goed met de 

SPa hadden samengewerkt, hebben wij ervoor 

gekozen om de bestaande coalitie verder te zet-

ten. Met Tine Gielis opnieuw als burgemeester. 

Intussen is de nieuwe ploeg met een zeer am-

bitieus beleidsprogramma  van start gegaan. 

Naast de burgemeester mochten wij ook Octaaf 

Janssens, Gerda Broeckx en Ilse Van Hove aan-

duiden als schepen. Raf Moons combineert zijn 

schepenmandaat met het voorzitterschap van 

het OCMW. 

Hiernaast heeft CD&V 5 nieuwe raadsleden. Zij 

zetelen allemaal voor het eerst in de gemeen-

teraad. Het zijn Felix Vanbel, Johan Geeraerts, 

Liesbeth Wouters, Bob Nysmans en Kris Goos. 

Felix Vanbel is voorzitter van de gemeenteraad 

en Johan Geeraerts onze kersverse fractieleider. 

Stein Voet, Kim Kempenaers, Mia de Jong en Jo-

sée Lambrechts zijn onze nieuwe OCMW-raads-

leden.

Een gelukte combinatie van ervarenheid, wijs-

heid en jeugdigheid. Dat zijn de kenmerken van 

de  nieuwe beleidsploeg.

Ik wens hen als uittredend CD&V-voorzitter veel 

succes toe en een bestuursperiode waarin posi-

tivisme en het belang van de gemeenschap mo-

gen primeren. Ik ben er in alle vertrouwen vrij 

gerust in. Met deze mensen zal het zeker lukken.

Met vriendelijke groeten,

Eric Nysmans

PS: vanaf volgende keer zal Felix Vanbel dit 

voorwoord schrijven. Hij is tot onze nieuwe 

voorzitter  van CD&V-Laakdal verkozen. Sa-

men met Katrien Eyckmans als voorzitster van 

Vrouw&Maatschappij en Stein Voet als jon-

gerenvoorzitter neemt Felix de leiding van onze 

partij op. Ik wens hen ook hierin veel succes. 

Reis Vrouw & Maatschappij 
zaterdag 23 maart naar MAS
 

Zaterdag 23 maart: voorjaarsreis van Vrouw & Maatschappij naar het MAS (Museum aan de 

Stroom) in Antwerpen

 

Vertrek om 08.40 u. aan station te Geel en terug vertrek station Antwerpen om 17.19 u.

Prijs all-in: 45 € voor dames -65 jaar

Prijs all-in: 40 € voor dames +65 jaar

 

Inschrijven kan bij:

 

Mia Van Hirtum, Witte Hoeve 38 - tel. 014/84 08 99 of 0498/08 35 12

Maria Meeus, Vorstsebaan 85 - tel. 014/84 04 13 of 0479/37 30 06

Chris Vervecken, Oude Veerlebaan 36 - tel. 014/86 85 05 of 0497/19 44 80

Alice Verbruggen, Heustenstraat 1 bus 1 - tel. 014/86 62 64

Katja Janssens, Heistraat 5 - tel. 0486/38 77 57

Katrien Eyckmans, Gastenhuis 4 - tel. 013/29 05 60 of 0494/15 92 82

Nieke Fonteyn, Steenbergen 110 - tel. 014/84 08 05 Mosselfeest
zondag 10 februari

Op zondagmiddag 10 februari is het ons jaarlijks mosselfeest in 

zaal Basisschool Meerlaar in Klein-Vorst.  Ook dit jaar rekenen 

we op jullie en vele andere lekkerbekken. Kaarten zijn te kopen 

bij onze burgemeester en schepenen, onze raadsleden en bij de 

bestuursleden.

Er kan ook online ingeschreven worden via een formulier op de 

website www.laakdal.cdenv.be

Wat schaft de pot?
 

Mosselen + friet (15 €)

Kipfilet + friet (9 €)

Vidé + friet (9 €)

kindermenu

Vidé + friet + ijsje (6 €)

Kipfilet + friet + ijsje (6 €)

Currywordt + friet + ijsje (3 €)

Ladies night

Internationale vrouwendag
vrijdag 8 maart 2013 om 20 u. bij Nike

Film “The iron lady”

THE IRON LADY vertelt het indrukwekkende verhaal van Margaret Thatcher, de eerste vrouwelijke Britse premier, en de strijd die 

ze voerde om gehoord te worden in een wereld gedomineerd door mannen. 

Het is een film over macht en de prijs die hiervoor betaald moet worden. 

Een verrassend en intiem portret van een bijzondere en complexe vrouw, met een alles overstijgende rol van Meryl Streep als The 

Iron Lady.

 

Inkom: 10 € (inkom, drankje en hapje inbegrepen)

Inschrijven kan bij dezelfde personen als deze van de voorjaarsreis naar het MAS.

Jij bent Laakdal 
{ Iedereen inbegrepen }
  

CD&V-LVA heeft oog en oor voor elke Laakdaller.  

Dat is het uitgangspunt én de basis van het beleidsplan 2013-2018 dat we uitschreven en dat we graag willen 

voorstellen.

 

 Voorstelling Bestuursakkoord

 

 •  Eindhout in ‘t voorste parochielokaal op maandag 29 april om 20 u. 
 •  Groot-Vorst in ‘t Fortun op vrijdag 19 april om 20 u. 
 •  Klein-Vorst in het KWB-lokaal op woensdag 24 april om 20 u.
 •  Veerle in zaal Sportgalm op vrijdag 19 april om 20 u.
 •  Veerle-Heide in ‘t Buurthuis op donderdag 25 april om 20 u.

 

Iedereen is van harte welkom! Inkom is gratis.
 

Op de volgende bladzijde stellen we graag onze schepenen en raadsleden voor die dit beleidsplan concrete 

vormen zullen geven tijdens de volgende 6 jaren.

Wordt jouw straat De Slimste Straat  van 2013?
Jong CD&V gaat dit jaar opnieuw op zoek naar De Slimste Straat van Laakdal. Op zaterdag 27 april barst de strijd los in Zaal Dennenoord. Teams van maximum 6 

deelnemers strijden om deze prestigieuze titel. De winnende ploeg maakt kans op een startpakket voor een heuse straatbarbecue. Inschrijven kan bij onze jongeren: 

jonglaakdal@gmail.com

Laakdal

Van links naar rechts:

Katrien Eyckmans  

(Vrouw & Maatschappij)

Felix Vanbel (Afdelingsvoorzitter)

Stein Voet (voorzitter Jong CD&V)

Nieuwe voorzitters

Alles over de plannen Wijngaardbos op blz. 3
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Maak kennis met onze raadsleden op blz. 2!
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