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Lentestabbel
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
Dezeis.
lente neemt Hermelijn Stabbel je opnieuw mee op wandeltocht langs mooie plekjes in de Kempen. Deze keer zijn er drie
parcours,
telkens
over twee gemeentegrenzen
heen. vergeet je mondmasker niet!
Heb je
een afspraak
in het gemeentehuis,

Heb je een afspraak maar kan je onverwachts toch niet komen, geef ons even een seintje: 013 67 01 10.

Deze keer geen zoektocht, maar heuse spelletjes!

www.corona-virus.be
ofhet
specifiek
m.b.t.
Laakdal:
corona@laakdal.be.
In deVragen
bossen over
tussencorona?
Geel en Meerhout
heeft een dier uit
bos allemaal
bordjes
met rebussen
opgehangen! Help jij Stabbel om
deze rebussen op te lossen en zo de dader te ontmaskeren?
Op het grensgebied tussen Westerlo en Laakdal gaat Stabbel kamperen, maar door een gat in zijn rugzak raakt hij al zijn
kampeerspullen kwijt! Ze liggen her en der in het bos en zonder zijn bril ziet Stabbel niet zo goed. Help jij om alles terug te zoeken
en kan je zien welke spulletjes het zijn?
In Hulshout en Herselt had de Paashaas allemaal gekleurde eitjes verstopt, maar één van de stoute dieren uit het bos vond het
leuk om ze allemaal zwart te schilderen! Stabbel gaat op zoek naar de dader en brengt daarom alle dieren een bezoekje. Slechts
één dier is niet te vinden in het bos, de dader! Die voelde de bui natuurlijk al hangen en is snel gaan lopen… Help jij Stabbel met
zoeken?
En voor de fervente wandelaar zijn er naast de standaardparcours ook verlenglussen voorzien voor extra veel wandelplezier.
De gratis brochure met de wegbeschrijving van de drie wandellussen (inclusief de Stabbelspelletjes) is verkrijgbaar in de
infokantoren van de betrokken gemeenten. Je kan de brochure hier (/brochure_a5_stabbel_finaal) ook downloaden.

 Contactinformatie
Vrije tijd (/vrije-tijd-4)

Lees

Gemeentehuis Laakdal
Markt 19
2430 Laakdal
T 013 67 01 10
vrije.tijd@laakdal.be (mailto:vrije.tijd@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, van 14:00 tot 16:00

Alle informatie (/vrije-tijd-4)
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Privacyverklaring voor jongeren (/privacyverklaring-voor-jongeren-16-jaar-)

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

