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Je herkent onze handelaars in het straatbeeld door 
het hartelijke plek logo op de deur of het raam.

WELKE TRUIENSE HANDELAARS DOEN MEE?
Deze hartelijke handelaars ontvangen je graag. Is het druk? is er 
iets niet beschikbaar? Dankjewel voor jouw begrip om hiermee 
rekening te houden! Wees welkom!

1   LA VIDA  
La Vida is een gezellig koffiehuisje in de stationsbuurt van Sint-Truiden. Bij 
deze hartelijke handelaar ben je welkom voor een gezellige babbel of een 
lekker kopje koffie. Na 17u zijn er meestal restjes beschikbaar. // Maandag tot 
zaterdag van 8u tot 17u, donderdag en zondag gesloten // Stapelstraat 66, 
3800 Sint-Truiden // Mobiel: 0468192865

         

2   MO’S HERENKAPSALON  
Voor een hippe haarsnit moet je bij Mo zijn. Basisdiensten en een Enchanté-
kapbeurt! Ook voor de kids! // Gorsemweg 40/1, 3800 Sint-Truiden // Maandag tot 
donderdag van 9u tot 17u, vrijdag tot zaterdag van 9u tot 19u // Tel: 011 525637

        

3   THEATER DE ROXY  
Hét theater van Sint-Truiden! Basisdiensten en uitgestelde tickets 
beschikbaar!  // Rijschoolstraat 51, 3800 St-Truiden // Maandag 15u-17u, 
zaterdag van 10u -13u en tijdens voorstellingen.

             

4   SWEET COFFEE  
Hippe koffiebar op de markt  van de stad. Voor basisdiensten en koffie. // Grote 
Markt 35, 3800 Sint-Truiden // Maandag tot zaterdag 8u - 17u30  // Tel: 011 285634

                 

5   CHICAS BEAUTY BAR  
In deze gezelige beautybar kan je terecht voor hairstyling, nagels, ... maar ook 
voor soep of een drankje  // Grote Markt 64, 3800 Sint-Truiden // Maandag tot 
zaterdag van 9u tot 18u, dinsdag en zondag gesloten // Tel: 011 414366

              

6   OXFAM FAIRTRADE WERELDWINKEL 
In deze fairtrade winkel, gerund door joviale vrijwilligers, kan je terecht voor 
een gezellige babbel met bijhorende koffie, alsook voor uitgestelde producten 
uit hun werelds assortiment! // Meinstraat 6, 3800 Sint-Truiden // Dinsdag tot 
vrijdag van 10u -12u30 en van 13u tot 17u, zaterdag: 10u-17u // 011 680981

              

7   TRUDO FRIT 
Lekkere verse frietjes en een gezellig praatje bij Frank en Debby! // Houtmarkt 
28, 3800 Sint-Truiden // dinsdag tot vrijdag 11u30 - 13u en van 17u - 21u , 
zaterdag en zondag van 17u - 21u // Tel: 0498722363

      

8   CAMEO 
Dé hipste bioscoop van het land! Uitgestelde filmtickets te verkrijgen // Open 
tijdens voorstellingen // Naamsevest 45, 3800 Sint-Truiden // 

9   VANILLA 
Geniet van betaalbare maaltijden (broodjes, pasta’s, kebab,...) bij deze 
hartelijke handelaar. // Luikerstraat 61, 3800 Sint-Truiden // maandag tot 
zaterdag 8u-20u // Tel: 0468346555

      

10   DE FWAJEE 
Vroeger gekend als de plek voor verpozing tijdens een voorstelling in de 
Academiezaal. Een ontmoetingsplek waar iedereen kan deel uitmaken van de 
Fwajee-familie. Ieder weekend //Plankstraat 18, 3800 Sint-Truiden//  Nu open 
van 18u tot 23u met telkens één of meerdere voorstellingen.

          

11   THE FOODHUB 
Geniet van onze heerlijke frietjes, broodjes of Indische snacks. // 
Stationsstraat 25, 3800 sint-Truiden // Van zondag tot donderdag 16u30 - 
21u30,  vrijdag en zaterdag  van 16u30 tot 22u, gesloten op dinsdag

           

Welkom! Op deze hartelijke plekken hoort iedereen erbij en zorgen we voor 
elkaar. Hier zwieren handelaars de deuren voor je open en trakteren bezoekers 
eentje meer aan iemand die er deugd van heeft. Van een warme glimlach, een 
welgemeende koffie tot een smakelijke maaltijd. Van harte geven doet leven, 
erbij horen wonderen. Hier gebeurt het. Enchanté!

Welcome! These ‘heart spots’ are the beating hearts of our community. Places 
where everyone is included. Where people take care of each other. And where 
no one is left behind. Make a purchase and shout one extra for someone in 
need. From a warm coffee to a joyful meal… Because giving from the heart 
feels good. And feeling included does wonders. Enchanté! 

Bienvenue! Dans ces endroits chaleureux, tout le monde est le bienvenu et 
nous prenons soin les uns des autres. Ici, les commerçants vous ouvrent grand 
leurs portes et les visiteurs offrent le petit plus à une personne qui en a 
besoin. Que ce soit un sourire chaleureux, un bon café ou un repas nourrissant. 
Offrir avec le cœur, c’est ça la vie, et y participer fait des merveilles. C’est par 
ici que ça se passe. Enchanté!

NEDERLANDS

ENGLISH

FRANÇAIS

BASISDIENSTEN
Diensten die je kosteloos mag gebruiken. Het enige wat je hoeft 
te doen, is de handelaar er even naar vragen.

 Deze praatgrage handelaar luistert met plezier wanneer het 
niet te druk is.

 Dringend toe aan een plaspauze? Gebruik hier gerust het 
toilet.

 Hier kan je jouw smartphone, laptop of ander elektrisch appa-
raat gebruiken en/of opladen.

 Vraag aan het personeel de toegangscode van de WiFi om te 
mailen of te surfen.

 Dorst? Vraag in deze zaak naar een glas water of laat je drink-
fles even bijvullen.

 Hier kan je gerust even opwarmen zonder iets te kopen. 

 In deze zaak is er ruimte om een rugzak of spullen te laten 
staan. Spreek af met de handelaar hoe lang je spullen kunnen 
blijven en wanneer je ze ophaalt.

 Hier ben je welkom om in het aanbod boeken, kranten of 
tijdschriften te lezen.

 Ook jouw hond, kat of huisspin is welkom in deze zaak. Zorg je 
er wel voor dat dierlief de andere klanten niet opeet?

  Deze handelszaken zijn vlot toegankelijk  
voor rolstoelgebruikers. 

UITGESTELDE DIENSTEN
Diensten die sympathieke klanten aan jou trakteren. Je herkent 
ze aan de bonnetjes op het prikbord. Vraag er gerust naar bij de 
handelaar, die ze kosteloos aan jou schenkt. 

Opgelet: handelaars kunnen enkel aankopen van klanten 
wegschenken. Dit aanbod is dus niet altijd beschikbaar.

 Hier is een aanbod aan non-alcoholische dranken te verkrij-
gen, zoals koffie, thee en frisdrank.

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

 Theater, concert, film, … Kijk per plaats voor welke voorstel-
lingen je een uitgesteld cultuurticket kan bemachtigen.

 Geef iemand een leuk geschenkje of doe jezelf eens iets 
cadeau uit deze handelszaken.
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Met een klein gebaar maak je een groot 
verschil. Hier trakteren we elkaar op een 
hartelijke glimlach, koffie of maaltijd. Want 
hier horen we allemaal thuis! Trakteer ook 
eens eentje! 
Dat kan in de hartelijke plekken zelf 
door een extraatje toe te voegen aan je 
bestelling. 
Of via deze  
QR-code online.  
24u/24u open,  
weer of geen weer.
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van Cera

1   LA VIDA  
Stapelstraat 66

2   MO’S HERENKAPSALON  
Gorsemweg 40/1

3   THEATER DE ROXY  
Rijschoolstraat 51

4   SWEET COFFEE  
Grote Markt 35

5   CHICAS BEAUTY BAR  
Grote Markt 64

6   OXFAM WERELDWINKEL 
Meinstraat 6

7   TRUDO FRIT 
Houtmarkt 28

8   CAMEO 
Naamsevest 45

9   VANILLA 
Luikerstraat 61

10   DE FWAJEE 
Plankstraat 18

11   THE FOODHUB 
Stationsstraat 25 Vragen of suggesties?  

Zelf de handen uit de mouwen steken? We 
horen graag van je!

Stuur je berichtje naar  
hartelijkeplekkensinttruiden@enchantevzw.be. 

We lezen en antwoorden je van harte!
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