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

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 vervullende 
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!

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). 

 Geef iemand een leuk geschenkje of doe jezelf eens iets 
cadeau uit deze handelszaken. 

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

WELKE KORTRIJKSE 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   THEATER ANTIGONE Warm theaterhuis met een industriële look. 
Onze deuren staan open: van een plas-stop tot een kopje koffie. 
Een uitgesteld ticket bestel je lekker binnen of Hannah helpt je 
graag verder via hannah@antigone.be. (Basisdiensten verkrijgbaar 
tijdens de kantooruren: ma t/m vr 10:00>>12:00 & 13:30>>16:30, 
voorstellingen: 19:30>>einde voorstelling), Overleiestraat 47.

             

2  MALMO Een plekje waar jij volledig tot rust kan komen en waar 
je kan ontsnappen aan de drukte van het alledaagse leven. 
Scandinavisch geïnspireerde koffiebar en ook een beetje winkel 
(wo t/m ma 10:00>>18:00). Diksmuidekaai 2.

        

3  BUDA Kunstencentrum BUDA is een vruchtbare plek voor 
kunstenaars en een kruispunt voor een creatief en divers publiek. Bij 
ons kan je terecht voor de basisdiensten tijdens onze openingsuren 
(elke dag open van 17:30>>22:00), Kapucijnenstraat 10.

           

4  MARY’S IRISH PUB Irish bar/pub/restaurant. Everyone is 
welcome! Handelaar is Engelstalig (alle dagen 11:00>>01:00), 
Kapucijnenstraat 19.

                   

5  KROK-UBUNTU Snackbar aan de Leie in relaxte sfeer. Wij hebben 
een terras aan het water, met zicht op de Broeltorens (di t/m do 
11:00>>19:00 en vr t/m za 11:00>>20:00), Handboogstraat 6.

               

6  BARCYCLETTE Een huiskamer(kaffeetje) met lekkere drankjes. 
Je kan in onze zetels hangen, de krant lezen, snuisteren in 
de ruilbibliotheek en onze vele planten knuffelen (wo t/m za 
14:00>>00:00), Grote Kring 12. 

                  

7  DE BOKES Speel-o-bistro, uitgebaat door mensen met een beperking. 
Leuke oude volkspelen met unieke bediening, maaltijden kunnen 
genuttigd worden van 11:30>>14:00, desserts van 11:30>>17:00  
(di-vr 11:30>>18:00, za 13:30>>18:00), Plein 33.

         

8  FLUFFY FALAFEL Klop zeker eens aan de huisdeur van deze 
sympathieke falafelman. Hij leerde falafels rollen naar het recept 
van zijn Syrische grootmoeder. Best vooraf een belletje geven 
op 0465/834551 met de vraag naar een ‘uitgestelde’ falafel. Ook 
vaak overschotjes (ma-di, do-za 11:30>>14:00 en 17:30>>20:30), 
Stasegemsestraat 2.

        

9  PIZZERIA SOFIA La vita è bella in Kortrijk. Sofie staat voor joie 
de vivre en brengt die graag een beetje over op jou (wo t/m zo 
11:30>>14:30 en wo t/m zo 17:30>>22:30), Sint-Maartenskerkhof 8.

            

10  ALLO CROQUETTE Kraakvers, heerlijk smeuïg en licht. Bij Ann en 
Gérald stap je binnen in de eerste kroketten-lunchbar van Kortrijk 
(di t/m za 11:30>>15:00), Jozef Vandalepein 8. 

                 

11  WOW Salads & more! Wij werken met dagverse groentjes voor 
onze salades die je zelf samenstelt. We zijn gelegen aan een leuk 
pleintje (ma t/m vr 10:30>>14:30), Jozef Vandaleplein 2.

            

12  LA BOUTIQUE DAVID SELEN  David Selen is een gekende kok 
in Kortrijk, Waregem en omstreken. Hier kan je terecht voor 
koffie, gebak, ... (wo t/m za 10:00>>19:00 en zo 09:00>>12:30), 
Steenpoort 2.

          

13  FRITUUR GROENINGHE Gezellige frituur met veel halal en 
vegetarische snacks (ma, di en do 11:30>>14:00 en 17:30>>23:00, 
vr 11:30>>14:00 en 17:30>>01:00, za 17:30>>01:00, zo 
17:30>>23:00), Veemarkt 1.

            

14  UNIE DER ZORGELOZEN De Zorgelozen heten je welkom tijdens 
de Koffieklets in het warme café van hun sociaal-artistieke 
compagnie. Koffie en een koekske wachten u op! Wees welkom elke 
donderdagmiddag van 14:00-18:00, Pluimstraat 7.

             

15  AVANSA Mid- en Zuidwest sociaal-culturele organisatie waar 
ontmoetingen en verbinding centraal staan (ma-vrij 9:00>>17:00), 
Wandelweg 11.

                

16  VORK Oerdegelijk volksrestaurant waar iedereen graag aan tafel 
schuift! Onze koks en zaalmensen in opleiding ontvangen je graag 
(ma t/m vr 11:30>>14:00), Doornikstraat 60.

        

17  GAINSBAR Jeugdhuis voor de 2de jeugd. Geniet van de brede 
muziekkeuze en gezelschapsspelen in onze living of het 
zuiders terras. Enkel terras is rolstoelvriendelijk (alle dagen 
14:00>>01:00), Vlasmarkt 1.

                   

18  PANOS CITY Broodjeszaak, altijd klaar voor een babbel als de 
drukte het toelaat (druk tussen 11:00-16:00) (ma-vr 7:30>>17:00, 
za 8:00>>17:00), Lange-Steenstraat 15.

      

19  ZONDER MEER Verpakkingsvrije supermarkt waar ze je zonder meer 
warm ontvangen. Vraag gerust aan de handelaar of er overschotjes 
zijn, grootste kans net voor sluitingstijd (di t/m vr 09:30>>18:00 
en za 09:30>>16:00), Rijselsestraat 51.

      

20  PAND A Het stadscafé waar iedereen welkom is, van kinderen tot de 
muziekliefhebber, alleen of in groep, chillen of ontmoeten! Drink 
hier gerust een uitgesteld (warm) drankje (di t/m vr 11:00>>01:00 
en za 14:00>>01:00), Conservatoriumplein 1.

         

21  BOEKENHUIS THEORIA De boekenhandel waar mensen en boeken 
ruimte hebben in een rustig kader. Geniet van een koffie of geef 
een boek cadeau (ma  t/m za 10:00>>18:00), Casinoplein 10.

                  

22  DE STUYVERIJ Doe- en groeiplek voor mensen en projecten. 
Een huiselijke sfeer, open keuken en bar, stadstuin, 
netwerkmogelijkheden en co-worksessies (di 9:00>>17:00, do 
14:00>>23:00). Eten kan op donderdag vanaf 18:00 mits reservatie 
op stefanie@destuyverij.be, Roeland Saverystraat 26. 
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1   THEATER ANTIGONE
Overleiestraat 47

2 MALMO
Diksmuidekaai 2

3 BUDA
Kapucijnenstraat 10

4 MARY’S IRISH PUB
Kapucijnenstraat 19

5 KROK-UBUNTU
Handboogstraat 6

6 BARCYCLETTE
Grote Kring 12

7 DE BOKES 
Plein 33

8 FLUFFY FALAFEL
Stasegemsestraat 2

9 PIZZERIA SOFIA
Sint-Maartenskerkhof 8

10 ALLO CROQUETTE 
Jozef Vandalepein 8

11 WOW SALADS & MORE! 
Jozef Vandaleplein 2

12 LA BOUTIQUE DAVID SELEN  
Steenpoort 2

13 FRITUUR GROENINGHE
Veemarkt 1

14 UNIE DER ZORGELOZEN
Pluimstraat 7

15 AVANSA
Wandelweg 11

16 VORK
Doornikstraat 60

17 GAINSBAR
Vlasmarkt 1

18 PANOS CITY
 Lange-Steenstraat 15

19 ZONDER MEER
Rijselsestraat 51

20  PAND A 
Conservatoriumplein 1

21 BOEKENHUIS THEORIA
Casinoplein 10

22 DE STUYVERIJ
Roeland Saverystraat 26

oo

Met een klein gebaar maak je een groot 
verschil. Hier trakteren we elkaar op een 
hartelijke glimlach, koffi e 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.

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

Stuur je berichtje naar 
hartelijkeplekkenkortrijk@enchantevzw.be
We lezen en antwoorden je van harte!

Vragen of suggesties? 
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