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Initiatieven van Laakdalse handelaars en
horeca
De maatregelen om het coronavirus in te dijken zijn onder meer de sluiting van cafés, restaurants en
alle niet-essentiële winkels. Heel wat zelfstandigen hebben creatieve oplossingen bedacht om deze
crisis te overbruggen. Winkels mogen een online verkoopsysteem opzetten als ze thuisbezorging
voorzien en ook voor horecazaken is een tijdelijke omschakeling naar thuisbezorging toegelaten.
Frituren en snackbars mogen open blijven, maar zijn om de sociale afstand te garanderen, vaak
overgeschakeld naar telefonische bestellingen.
Zie hieronder het overzicht van winkels en horecazaken in Laakdal waar je jouw bestelling kan
plaatsen.
Ben je handelaar in Laakdal en heb je jouw werking moeten aanpassen ? Vul dan het formulier
(/coronavirus-formulier-voor-handelaars-laakdal-die-aan-huis-leveren) in en we zetten je mee in het
overzicht.

Wij starten onze dienstverlening opnieuw volledig op. Je kan alle afspraken
Overzicht:
online maken, en vanaf 25 mei zijn de bibliotheek en het onthaal in het
gemeentehuis opnieuw geopend.
Voedingszaken
Wel blijven wij vragen om akten, attesten… online aan te vragen wanneer dat
kan. Je vindt dit terug onder de A-Z gids. “O” betekent dat online aanvragen
mogelijk is.

Afspanning Den Eik (http://www.deneik.com/)

 Enkel bestellen van kadobons, wijn, cava of champagne; prijslijst drank te verkrijgen via mail
nathaliescheerder@hotmail.com (mailto:nathaliescheerder@hotmail.com).

Meer info: www.corona-virus.be/nl/faqs of voor een vraag gerelateerd aan
Bezorgd binnen
2 dagen.
Laakdal:
corona@laakdal.be

Lees

 Betaling bij voorkeur via bancontact.
Allerginto (https://allerginto.be/)
 Telefonisch bestellen via 04 97 99 16 30 of via mail allerginto@skynet.be
(mailto:allerginto@skynet.be) (2 dagen op voorhand).
 Afhalen na afspraak of levering aan huis.
 Betaling via overschrijving.
't Buurthuis (http://www.hetbuurthuis.be)
 We zijn ondertussen gestart met de afhaaldienst van verschilldende snacks. Ook verkoop van
biermanden en wijn.
 Bestellen via afhaal.buurthuis@gmail.com (mailto:afhaal.buurthuis@gmail.com), telefoon
0473/44 75 63 en via de webshop www.hetbuurthuis.com (http://www.hetbuurthuis.com)
 Betalingen via Bancontact, Payconiq of eventueel cash.
 Ophalen: enkel op bevestigd uur, afstand houden, niet meer personen binnen dan toegelaten,
volg de aangegeven looprichting!
Buurtwinkel Nancy (https://www.facebook.com/Nancys-buurtwinkel-113964040025203/)
 Bestellen ter plaatse of telefonisch via 0470 54 19 87.
 Betalingen cash of payconiq.
 Ontbijtmanden worden gratis aan huis geleverd.
 buurtwinkel.nancy@hotmail.com (mailto:buurtwinkel.nancy@hotmail.com).
Didim (kebab) (https://www.facebook.com/Didim-874342509258755/)
 Ter plaatse en telefonisch bestellen via 014 86 87 85.
 Bestellingen kunnen afgehaald worden (max. 4 personen).
 Betaling: cash.
Exodus 12:9 BBQ (http://www.exodus12-9bbq.be/afhaal%20)
 Bestellen via website www.exodus12-9bbq.be/afhaal (http://www.exodus12-9bbq.be/afhaal),
3 dagen op voorhand.
 Betalen via overschrijving.
 Enkel afhalen.

Frituur Pairoux (https://www.facebook.com/pages/Frituur-Pairoux/1737296229905642)
 Telefonisch bestellen via 014 84 15 17
 Bestellingen kunnen afgehaald worden.
 Betaling: bancontact.
(https://www.facebook.com/Frituur-De-vorst-309720679188150/)Frituur De Vorst
(https://www.facebook.com/Frituur-De-vorst-309720679188150/)
 Bij voorkeur telefonisch bestellen via 013/66 64 35.
 Ter plaatse bestellen ook mogelijk (wel maar max. 3 personen binnen).
 Enkel ophalen (max. 3 personen binnen).
 Betaling via payconiq en cash.
 Aangepaste openingsuren: vrijdag-zaterdag-zondag van 12 u. – 14 u. en van 16 u. – 22 u.
Frituur Wim's frituur (https://wims-frituur.business.site/)
 Telefonisch bestellen via 04 77 26 71 02. (https://wims-frituur.business.site/)
 Bestellingen kunnen afgehaald worden aan de zijkant van de frituur (drive-in).
 Betaling: bancontact, payconiq en elektronische maaltijdcheques.
Frituur Tartino (https://www.facebook.com/frituur.tartino)
 Bestellen telefonisch via 014 84 82 77 of ter plaatse.
 Bestellingen kunnen afgehaald worden (max. 3 personen binnen).
 Betaling: bij voorkeur met bancontact, cash mogelijk.
Frituur De Pootzak (https://www.facebook.com/frituur.depootzak/)
 Telefonisch bestellen via 013 29 83 89 of online
via https://frituurdepootzak.htonline.be/nl/shop
(https://frituurdepootzak.htonline.be/nl/shop) ..
 Afhalen enkel langs achterkant frituur (parking Smissestraat)
max. 7 personen binnnen (volgens de aanwijzingen van de frituur)
 Openingsuren: woensdag en donderdag van 16u - 20u
vrijdag, zaterdag en zondag van 11u30 - 13u30 en van 16u - 20u30.

Frituur De Kempeneer
 Bestellen ter plaatse (mits respecteren van de nodige afstand of telefonisch via 013 67 43 90
 Enkel afhalen
 Betaling: cash
Frituur Picobello (https://www.frituurpicobello.be/)
 Bestellen ter plaatse, geen telefonische bestellingen mogelijk.
 Enkel afhalen is mogelijk (mits de noodzakelijke, opgelegde coronamaatregelen in acht
genomen).
 Betalingen bij voorkeur elektronisch.
Hannie's (http://www.hannies.be)
 Bestellen via Facebook https://www.facebook.com/hannies.vorst/?ref=bookmarks
(https://www.facebook.com/hannies.vorst/?ref=bookmarks) of via de
website www.hannies.be (http://www.hannies.be).
 Levering: afhalen op afgesproken uur (maaltijd staat klaar in een thermobox aan de voordeur).
 Betalen via overschrijving na bestelling of onmiddellijk via website.
Het Kapelhof (https://www.facebook.com/pages/category/Family-Style-Restaurant/HetKapelhof-248533085680215/)
 Verschillende meeneemgerechten te koop bij bierhandel Cools.
Kasteel Kaneel (https://www.kasteelkaneel.be/)
 Ontbijtmanden bestellen kan via www.kasteelkaneel.be (http://www.kasteelkaneel.be) (2de
pagina "over ons").
 Levering op zaterdag en zondag, min. 2 dagen op voorhand bestellen.
 Betaling via overschrijving.
La Tierra foodbar en shop (https://la-tierra.be/)
 Winkel open van 12 u. – 20 u.
 Automaat 24u/24u, 7d/7d.

 Open voor take-away: bestellingen via website, of telefonisch.
 Afhaling en levering.
Markthandel Wim Lodewyckx
 Kaas en charcuterie Lodewyckx is elke dinsdagnamiddag opnieuw aanwezig in Veerledorp.
 wim.lodewijckx2006@telenet.be (mailto:wim.lodewijckx2006@telenet.be) - 0496 60 50 50.
Marktslagerij Vleesweelde
 De marktslagerij is elke vrijdagvoormiddag opnieuw aanwezig op de buurtmarkt
 Telefonisch bestellen kan nog via 014 84 21 51 of gsm 0489 44 50 63 of via mail
info@vleesweelde.be (mailto:info@vleesweelde.be).
 Levering elke vrijdag aan huis.
 Betalen via Bancontact, Payconiq of cash.
Restaurant Chris (https://www.frituurrestaurantchris.be/)
 Ter plaatse bestellen: friet en snacks.
 Telefonisch bestellen via 014 84 12 94: gerechten uit de keuken, friet en snacks.
 Bestellingen kunnen afgehaald worden (max. 3 personen binnen).
 Betaling: bij voorkeur met bancontact, cash mogelijk.
Tiw Thai (http://www.tiwthai.be/)
 Telefonisch bestellen via 014 49 95 00, afhaaluur wordt afgesproken (om de 10 minuten).
 Afhalen donderdag tot en met zondag tussen 17 u. – 21 u.
 Betaling bij voorkeur via bancontact.
Wijnhandel Ghoos (https://www.wijnhandelghoos.be/)
 Bestellen kan ter plaatse (max 1 persoon binnen) en
online https://catalogus.wijnhandelghoos.be/profiel/registreer
(https://catalogus.wijnhandelghoos.be/profiel/registreer?
fbclid=IwAR0zAPZS6n9P4RH5503UMZmT1gGAelTfBXmz_DSNfaCaIcEZO_fLG2zypZw).
 Levering mogelijk (bestelling vanaf € 50,- , 10 km levering binnen 48u, tot 25 km binnen 72u).

Overige zaken
Arte Di Loco (http://www.artediloco.be/)
 Geschenken, doopsuiker, geboortekaartjes.
 Bestellen en thuislevering via website www.artediloco-webshop.be (http://www.artedilocowebshop.be) , via facebook www.facebook.com/artediloco
(http://www.facebook.com/artediloco) of via contactgegevens info@artediloco.be
(mailto:info@artediloco.be) - 0496/63.43.73.
 Betalen via overschrijving of Bancontact.
Beauty & Me (https://www.facebook.com/Beauty-Me-1524366701134490/)
 Bestellen van je favoriete verzoringingprodcten/make-up kan via
mail lievens.leen@hotmail.com (mailto:lievens.leen@hotmail.com) of telefonisch via 0495 65
84 79.
 Versturen is mogelijk.
DecoNet Computers bvba (http://www.deconet.be/)
 De winkel is opnieuw open.
 Contact via email info@deconet.be (mailto:info@deconet.be) of telefonisch via 014 23 79 42,
op weekdagen tussen 9 u. – 12 u. en 13 u. – 17 u.
Fibola, Fiscaliteit Boekhouding Laakdal (https://www.fibola.be/)
 Telefonisch bereikbaar via 014 70 70 17 en via mail yves@fibola.be (mailto:yves@fibola.be).
 Online besprekingen via Teams, Skype, Zoom,...
Flower Power (http://www.flowerpowerboutique.be)
 Droogboeketten - levering aan huis in heel België, levertermijn 2 weken.
 Verse boeketten - bestellen tot woensdag 10u, levering aan huis op vrijdag, binnen straal van
15km.
 Bestellen via www.flowerpowerboutique.be, (http://www.flowerpowerboutique.be,) Instagram
@flowerpowerboutique, Facebook Flower Power, (https://www.facebook.com/Flower-Power226604401549199/) telefonisch via 0473 56 48 23.
 Betaling via link bij bestelling of via overschrijving.

FM Bouwmachines (https://fmbouwmachines.be/)
 FM Bouwmachines is opnieuw open.
 Contact opnemen kan telefonisch 014 86 66 02 of via mail info@fmbouwmachines.be
(mailto:info@fmbouwmachines.be).
Garage Willemoons bv (https://www.willemoons.be/nl/)
 Garage Willemoons is opnieuw open.
 Een afspraak maken kan via 013 66 19 45 op weekdagen van 8u tot 18u.
Het Groene Accent (http://www.hetgroeneaccent.be)
 Assortiment kan je terugvinden op onze facebookpagina (https://www.facebook.com/Hetgroene-accent-113410298773240/)of website (http://www.hetgroeneaccent.be).
 Bestellen via facebook (http://www.facebook.com/Het-groene-accent-113410298773240/), of
telefonisch 0479 99 00 87 - 014 86 78 01.
 Bestellen voor maandag 16u00: levering op dinsdag en woensdag.
 Bestellen voor woensdag 16u00: levering op donderdag, vrijdag en zaterdag
 Bestellen kan ook op andere momenten. Er is steeds extra stock waaruit geleverd kan worden.
 Betaling via overschrijving.
 Levering aan huis. Leveringskosten op aanvraag.
Houtmeyers bvba (https://www.houtmeyers.be/)
 Plantencentrum Houtmeyers is opnieuw open.
 Bestellen via mail info@houtmeyers.be (mailto:info@houtmeyers.be).
 Levering mogelijk na afspraak.
Kaarsenhuisje (https://kaarsenhuisje.be/)
 Bestellen en betalen via webshop https://kaarsenhuisje.be/ (https://kaarsenhuisje.be/).
 Persoonlijke levering in een herbruikbare stoffen zak tijdelijk gratis voor bewoners van Laakdal
en buurgemeenten.meer info op https://kaarsenhuisje.be/corona-steun
(https://kaarsenhuisje.be/corona-steun).
 Anderen levering via PostNL aan huis - betalend.
 info@kaarsenhuisje.be (mailto:info@kaarsenhuisje.be) - 013 39 36 07.

Kempenland Steenkapperij (https://www.steenkapperijkempenland.be/)
 Kempenland Steenkapperij is opnieuw open.
 Bestelling en offertevraag via mail info@steenkapperijkempenland.be
(mailto:info@steenkapperijkempenland.be) of telefonisch via 014 86 73 13.
 Betaling via bancontact of overschrijving.
 Levering op afspraak.
Kunst&Vliegmerk - Glowbus (http://www.glowbus.be)
 Vuurkorven of kaarsenhouders (Laakdalse, ambachtelijk gemaakte produkten) bestellen via
www.glowbus.be (http://www.glowbus.be).
 Betaling via factuur.
 Levering aan huis.
 info@kunstenvliegmerk.be (mailto:info@kunstenvliegmerk.be).
Kleding Kleske BV (https://www.kleske.be/)
 Kleding Kleske heeft opnieuw de deuren geopend
 De openingsuren zijn terug te vinden op www.kleske.be (http://www.kleske.be) .
La Perla (http://www.la-perla-skin-and-beauty.be)
 Bestellen via telefoon 014/84 07 79 of 0476/56 87 96, of via facebook (http://www.la-perlaskin-and-beauty.be) of messenger: la_perla_skin_and_beauty of via webshop (http://www.laperla-skin-and-beauty.be).
 Bellen voor info kan alle dagen, Audrey en Anja staan steeds ter beschikking.
 Steeds extra attenties bijgevoegd.
 Betalen bij levering of via overschrijving
 Gratis levering aan huis.
Legerstock Rutten (https://www.legerstockrutten.be/)
 De winkel is terug open.
 Openingsuren zijn terug te vinden op de website: www.legerstockrutten.be
(https://www.legerstockrutten.be/)
 Thuisleveringen zijn niet meer mogelijk.

Les belges - kleding (https://www.lesbelges.com/nl/)
 Online bestellen en afspraak maken om thuis te passen via info@lesbelges.com
(mailto:info@lesbelges.com).
 Gratis thuislevering binnen Laakdal.
L'Histoire de Nathalie (http://www.histoire-de-nathalie.be%20) - dameskleding/juwelen
en parfum
 Bestellen via www.histoire-de-nathalie.be (http://www.histoire-de-nathalie.be).
 Levering binnen 48u.
 Levering op afspraak (ook op zaterdag/zondag) en passen ter plaatse is mogelijk.
 Betalen mobiele Bancontact (handgels aanwezig).
Moekie - kinderkleding (http://www.moekie.be)
 Bestellen via www.moekie.be (http://www.moekie.be).
 Levering binnen 48u.
 Levering op afspraak (ook op zaterdag/zondag) en passen ter plaatse is mogelijk.
 Betalen mobiele Bancontact (handgels aanwezig).
Peeters Optiek (http://www.peeters-optiekjuwelen.be/)
 Peeters Optiek is opnieuw open.
 Je kan contact opnemen via mail optjuw.peeters@skynet.be
(mailto:optjuw.peeters@skynet.be) of telefonisch via 014 84 18 08.
Sticky Store (https://www.stickystore.be/)
 Bestellen en thuislevering via website https://www.stickystore.be/
(https://www.stickystore.be/).
 Dagelijkse verzending.
 Betalen via overschrijven, Bancontact, Creditcards, achteraf betalen.
Tressbelle (https://www.tressbelle.be/)
 Bestellen van je favoriete produkten (Ahava/make up Pupa) kan via Facebook

(https://www.facebook.com/tressbellebeautybar/) of Instagram.
 Levering aan huis.
Tuinmachines j&h (https://www.tuinmachines-jh.be/)
 Onderhoud en reparaties van grasmaaiers - zitmaaiers - hakselaars - kettingzagen.
Vandecruys Optiek (https://www.vandecruysoptiek.be/)
 Vandecruys Optiek is opnieuw open op afspraak.
 Voor dringende zaken mag telefonisch contact opgenomen worden via 04 99 10 87 12 of via
mail info@vandecruysoptiek.be (mailto:info@vandecruysoptiek.be).
 Webshop zonnebrillen, rustbrillen en brilonderhoud https://www.vandecruysoptiek.be/shop
(https://www.vandecruysoptiek.be/shop)
Van der Vliet Bouwmaterialen (http://vandervlietbouwmat.be/)
 Telefonisch bestellen via 014 84 05 17 of (bij voorkeur) via mail info@vandervlietbouwmat.be
(mailto:info@vandervlietbouwmat.be).
 Levering mogelijk na betaling via overschrijving.
Veerle's Creatieve Hoekje (http://www.veerlescreatievehoekje.be)
 Bestellen kan online via www.veerlescreatievehoekje.be
(http://www.veerlescreatievehoekje.be), 7/7 - 24/24.
 Betaling online via Bancontact, of overschrijving na ontvangst van de rekening.
 Levering gratis vanaf € 70,-. Indien betaald vóór 16u, levert Bpost de dag nadien .
Villa en Vuur, specialist in verwarming (https://www.villaenvuur.be/)
 Bestellingen en communicatie via mail: info@villaenvuur.be, (mailto:info@villaenvuur.be,) of
telefonisch via 013 33 62 93.
 Betaling contactloos.
 Levering na afspraak.
Wellnessheaven (https://www.wellnessheaven.be/)
 Bestellen van zwembad-, sauna- en onderhoudsproducten voor huishoudelijk gebruik kan enkel

via www.wellnessheaven.be (https://www.wellnessheaven.be/).
 Gratis levering uitzonderlijk mogelijk voor mensen van Laakdal bij een bestelling vanaf € 100,-.
 Betalen via Payconiq, overschrijving of cash.
Wimpau zeepziederij (zwembadproducten) (http://www.wimpau.be/)
 Enkel bestellen via mail verkoop@wimpau.be, (mailto:verkoop@wimpau.be,) telefonisch niet
mogelijk.
 Levering op donderdag en/of vrijdag.
 Betaling via overschrijven na levering.
Zinli pure Argan olie (https://www.zinli.be/)
 Bestellen via website (https://www.zinli.be/) met promocode 'Laakdal', sms of WhapsApp op
0486 66 80 05.
 Geen leveringskosten.
 email: sales@zinli.be (mailto:sales@zinli.be)

 Contactinformatie
Lokale economie (/lokale-economie)
Gemeentehuis
Markt 19
2430 Laakdal
T 013 67 01 10
economie@laakdal.be (mailto:economie@laakdal.be)

Openingsuren
Vandaag open van 09:00 tot 12:00, van 14:00 tot 16:00
Morgen open van 09:00 tot 12:00

Alle informatie (/lokale-economie)
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ONTHAAL
Markt 19, 2430 Laakdal
T 013 67 01 10, info@laakdal.be
BE0216.769.066
Privacyverklaring (/privacyverklaring)
●

●

Privacyverklaring voor jongeren (/privacyverklaring-voor-jongeren-16-jaar-)

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

