BASISDIENSTEN

UITGESTELDE DIENSTEN

Deze basisdiensten kan je kosteloos gebruiken als je ernaar vraagt.
Bekijk per handelaar welke basisdiensten deze in de aanbieding
heeft. Heb er begrip voor als het druk is of als tijdelijk iets niet
kan worden voorzien.

Wat zijn uitgestelde diensten?
Sympathieke klanten betalen soms een extra consumptie of product.
De handelaar schenkt deze weg op een later (= ‘uitgesteld’) tijdstip aan
wie er nood aan heeft.

	PRAATJE: Deze praatgrage handelaar luistert met plezier
wanneer deze het niet te druk heeft.

Hoe kan je een uitgestelde dienst krijgen?
Je vraagt gewoon aan het personeel of er iets op voorraad is. Op het
Enchanté-prikbord in de bestelzone kan je ook zien of er nog bonnetjes
hangen.
Let op: Er kan enkel weggeschonken worden wat reeds werd aangekocht.
Soms is er dus tijdelijk geen aanbod. Wees begripvol hiervoor en waag
je kans bij een andere Enchanté-zaak.

	STOPCONTACT: Hier kan een smartphone, laptop of ander
elektrisch apparaat gebruikt en/of opgeladen worden.
	WIFI: Vraag de toegangscode van de WiFi aan het personeel
zodat je het internet kan raadplegen om eens een mailtje
te sturen.
	GLAS WATER: Dorst? Vraag in deze zaak naar een glas water
of om je drinkfles bij te vullen.
	KOFFIE (NIET UITGESTELD): Op deze plek schenkt de handelaar je graag een warme kop koffie of thee.
	VERWARMEN ZONDER TE CONSUMEREN: Hier kan je je
gerust even opwarmen zonder iets te kopen. Indien je eigen
eten of drank wil benutten, vraag dan eerst of dit kan.
TELEFOON: Hier kan je een nationaal nummer bellen. Als
dit nummer niet gratis is, spreek dan de duur af met de
verantwoordelijke. Enkel voor noodzakelijke telefoontjes.
	RUGZAK: In deze zaak is er ruimte om een rugzak of spullen
te laten staan. Spreek met de handelaar af wanneer je de
spullen weer ophaalt.
	BOEK: Hier ben je welkom om een boek, krant of tijdschrift te
lezen. Snuister gerust door het aanbod van deze handelaar.
	EHBO: Eerste Hulp Bij Ongevallen? Deze hartelijke handelaar
heeft een verbandkistje klaarstaan.

Wil je zelf eens een uitgestelde consumptie trakteren?
Als sympathieke klant kan je in vele van onze Enchanté-zaken een extra
consumptie betalen. Je voegt deze gewoon toe aan je bestelling. De
handelaar bezorgt deze op een later (‘uitgesteld’) tijdstip aan iemand
die er nood aan heeft. Je trakteert iemand niet alleen op een kop koffie,
maar ook op een glimlach en gezelligheid!

UITGESTELD ETEN
	Deze handelaars voorzien een aanbod aan ‘uitgesteld’
eten (bv. soep, broodjes of een warme lunch).

UITGESTELDE DRANKEN
	Hier is een aanbod aan non-alcoholische uitgestelde
dranken te verkrijgen (bv. koffie, thee of frisdrank).

	BROOD/RESTJES: Handelszaken blijven vaak zitten met
restjes, vraag hier welk lekkers er is overgebleven.

Wij zijn Enchanté, het netwerk van handelaars die allerhande kleine
diensten aanbieden aan wie hier nood aan heeft.
Wij geloven dat kleine gebaren een groot verschil kunnen maken. Is
het voor jou geen evidentie om eens een goede kop koffie te drinken?
Laat je graag je rugzak even ergens achter? Of heb je nood aan een
plek om uit te rusten en een babbeltje te slaan? Wees welkom bij ons!

UITGESTELDE CULTUURTICKETS
	Theater, museum, muziek, film, … Kijk per plaats voor
welke voorstellingen je een uitgesteld cultuurticket kan
bemachtigen. Ben je sociale partner en kom je graag
met een groep? Neem contact op met de handelaar.

	HUISDIEREN: Ook jouw hond, kat of huisspin is welkom in
deze zaak. Zorg je dat dierlief de andere klanten niet opeet?
	MICROGOLF: Kom binnen en vraag aan de eigenaar om je
maaltijd op te warmen in de microgolfoven.

Stadsplan Sint-Truiden

Heb je opmerkingen, ideeën of dien je even wegwijs gemaakt
te worden? Wil je als handelaar, sociale organisatie, vrijwilliger,
bedrijf of ambassadeur ons verhaal mee uitbouwen? Laat van
je horen!

	KAPPER: Bij deze kappers kan je een toffe snit in je haar
laten knippen. Laat je haren maar eens goed verwennen!

enchante.sint.truiden@gmail.com
M 0472 57 17 62
www.enchantevzw.be/nl/sint-truiden | @enchantesinttruiden

	BABYSPOT: Deze handelaar voorziet een verschoontafel
en microgolfoven, alsook een rustige plek om je baby te
voeden en te verluieren.

Enchanté Sint-Truiden is een initiatief waar Truiense burgers, handelaars, stad Sint-Truiden en sociale partners hun schouders onder
zetten.

VU: stad Sint-Truiden, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden.

	TOILET: Dringend toe aan een plaspauze? Vraag hier gerust
of je het toilet eens mag gebruiken.

ENCHANTE
HET NETWERK VAN HARTELIJKE
HANDELAARS

WELKE HANDELAARS
DOEN MEE?
Je herkent de deelnemende hartelijke handelaars in het straatbeeld door het Enchanté-logo op hun deur of het raam. Bekijk per
handelaar wat deze kan aanbieden en op
welke manier. Probeer zelf in te schatten
wanneer de piekuren van deze handelaars
plaatsvinden. Heb er begrip voor als iets niet
in de aanbieding is.

SCHURHOVEN
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Gazometerstraat 20
M 0468 12 98 65
Een gezellige koffiebar met
veel verse producten en super
bediening. Na 17u restjes
beschikbaar.
Diensten:
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LA VIDA

CHICAZ BEAUTY BAR

11

Grote Markt 64 | T 011 41 43 66
In deze gezellige beautybar
kan je terecht voor hairstyling,
nagels, … maar ook voor soep
of een drankje.
Diensten:

CAMEO

Naamsevest 45 | T 011 68 32 65
Dé cinema van Sint-Truiden.
Uitgestelde filmtickets te
verkrijgen.
Diensten:
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THEATER DE ROXY

Rijschoolstraat 51
M 0479 02 70 52
Hét theater van Sint-Truiden.
Basisdiensten en tickets
beschikbaar.
Diensten:
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SINT-PIETER
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SWEET COFFEE

Grote Markt 35 | T 011 28 56 34
Hippe koffiebar op de markt van
de stad. Voor basisdiensten en
koffie. Lu
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Winkel met wereldseo(eet)waren
in
No gerund
van eerlijke afkomst,
leid
m
O
door joviale vrijwilligers.
Diensten:

(niet op de kaart)
Engelbamp 55 | T 011 80 00 63
Gezellige bistro in provinciaal
domein Nieuwenhoven.
Uitgestelde koffie, brood of
soep te verkrijgen en deelname
aan workshops.
Diensten: workshops, organisatie
van eet- en doedagen

TRUDOFRIT

Houtmarkt
| M 0498
72 23 63
Nijver28
heids
laan
Lekkere verse frietjes en een
gezellig praatje.
Diensten:
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FLOWERPOINT

Casinostraat 11 | T 011 19 62 33
Doe (jezelf) eens een bloemetje
cadeau! Je kan ook deelnemen
aan workshops.
Diensten: bloemen, planten,
workshops
Tonger
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MO’S HERENKAPSALON

Gorsemweg 40/1 | M 0484 29 62 31
Voor een hippe haarsnit moet je
bij Mo zijn. Basisdiensten en een
Enchanté-kapbeurt. Ook voor
de kids!
Diensten:
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OSMAN KEBAB

Stationsstraat 34 | T 011 69 43 00
Geniet van lekkere en
betaalbare kebab, dürüm en
meer bij Osman en zijn team.
Diensten:
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COFFEE & FRIENDS

Naamsevest 9/1 | T 011 19 59 09
Gezellige bakker, broodjesbar
en koffiehuisje waar iedereen
welkom is.
Diensten: koffie, wit en bruin
brood en soep

	
BISTRO-BAR KASTEEL
NIEUWENHOVEN

