
Je herkent onze handelaars in het straatbeeld door het 
Enchanté-logo op de deur of het raam.

Aangename kennismaking! 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.

Nice to meet you! We are Enchanté, the network of shop-
keepers  offering small services to people who need it. 
We believe that small gestures can make a big differ-
ence.  Is it not always easy for you to afford a good cup of 
coffee? Are you looking for a place  to store your back-
pack? Or would you like some rest, maybe have a little chat?   
Be our guest.

Enchanté de faire votre connaissance! Nous sommes 
Enchanté, le réseau de commerçants qui offrent toutes 
sortes de petits services à ceux qui en ont besoin. N’est-il 
pas évident pour vous de boire une tasse de café ? Voulez-
vous laisser votre sac à dos quelque part?  Où avez-
vous besoin d’un endroit pour vous reposer ? Soyez les  
bienvenus ici chez nous !

Deze hartelijke handelaars ontvangen je graag. Help ze door zelf 
in te schatten wanneer het druk is en begrip te tonen wanneer 
een dienst tijdelijk niet beschikbaar is. Wees welkom! 

1   LA VIDA La Vida is een gezellig koffiehuisje in de 
winkelstraat 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. (ma t/m vrij: 
7u30 >> 18u00, zat: 09u >> 15u), Stapelstraat 66.

2   MO’S HERENKAPSALON Voor een hippe haarsnit moet je 
bij Mo zijn. Basisdiensten en een Enchanté-kapbeurt!  
Ook voor de kids! (ma t/m do 8u30 >> 17u30, vrij & za:  
8u30 >> 19u), Gorsemweg 40/1.

3   THEATER DE ROXY Hét theater van Sint-Truiden! 
Basisdiensten en uitgestelde Tickets beschikbaar!  
(ma: 15u >> 17u, zat: 10u >> 13u en tijdens voorstellingen),  
Rijschoolstraat 51.

4   SWEET COFFEE Hippe koffiebar op de markt  van de stad. 
Voor basisdiensten en koffie. (ma t/m za: 7u30 >> 17u30), 
Grote Markt 35.

5   CHICAZ BEAUTY BAR In deze gezellige beautybar kan je 
terecht voor hairstyling, nagels, ... maar ook voor soep of een 
drankje. (ma: 13u >> 18u, woe: 9u >> 18u, do: 9u >> 20u,  
vrij & zat: 9u >> 18u, di & zon: gesloten), Grote Markt 64.

6   OXFAM 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! (di t/m zat:  
09u >> 18u), Meinstraat 6.

7   TRUDO FRIT Lekkere verse frietjes en een gezellig praatje 
bij Frank en Debby! (di t/m vrij: 11u30 >> 13u en 17u >> 21u,  
za & zon: 17u >> 21u), Houtmarkt 28.

8   CAMEO Dé hipste bioscoop van het land! Uitgestelde 
filmtickets te verkrijgen. (Open tijdens voorstellingen), 
Naamsevest 45.

9   ISTANBUL KEBAB Sukru zorgt al meer dan 10 jaar voor de 
lekkerste kebab van Sint-Truiden. (ma t/m vrij: 11u30 >> 22u, 
zat: 12u >> 22u30, zon: 14u >> 21u, di: gesloten),  
Ridderstraat 6.  

10   HARRY’S KAFFEE Lekkere Turkse specialiteiten, Gezellige 
sfeer en nog veel lekkers. (ma t/m vrij: 12u >> 20u30u, 
zat: 10u >> 20u30, zon: 10u >> 20u30u, di: gesloten), 
Ridderstraat 5.

11   VANILLA Geniet van betaalbare maaltijden (broodjes, 
pasta’s, kebab,...) bij deze hartelijke handelaar. (ma t/m zat:  
8u >> 20u), Luikerstraat 61.

12   DE FWAJEE Vroeger gekend als de plek voor verpozing 
tijdens een voorstelling in de Academiezaal. Nu een 
ontmoetingsplek waar iedereen kan deel uitmaken van de 
#fwajee-familie. (ieder weekend open: 18u >> 23u met telkens 
één of meerdere voorstellingen), Plankstraat 18.

13   TAVERNE OLD TOM Een gezellige café op de hoek van 
onze Grote Markt. (ma t/m zon: 8u >> 20u), Grote Markt 17.

14   THE FOODHUB Geniet van onze heerlijke frietjes, broodjes 
of Indische snacks. (ma t/m zat: 11u30 >> 13u30 en  
16u30 >> 21u30, zon: 16u >> 21u30), Stationsstraat 25.

15   BAKKERIJ BRAHIM Wij zijn een warme bakker die dagelijks 
lekkere verse ambachtelijke producten maakt! (di t/m zon:  
7u >> 18u), Breendonkstraat  22.

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 apparaat 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 drinkfles even bijvullen.

Hier kan je gerust even opwarmen zonder iets 
te kopen.

Hier kan je terecht voor een noodzakelijk 
telefoontje. Bespreek vooraf de duur van je 
gesprek bij betalende nummers.

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.

Eerste Hulp Bij Ongevallen? Deze hartelijke 
handelaar heeft een verbandkistje staan!

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

Kom binnen en vraag de eigenaar of je jouw 
maaltijd kan opwarmen in de microgolfoven.

Laat je maar eens goed verwennen met een 
nieuwe snit! 

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

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

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.

WELKE TRUIENSE HANDELAARS DOEN MEE? BASISDIENSTEN

UITGESTELDE DIENSTEN

Hier IEDEREEN WELKOM!

Wegwijs in het Truiense netwerk 
van hartelijke handelaars

GELDIG VANAF DECEMBER 2021

  www.enchantevzw.be      sinttruiden@enchantevzw.be
  @enchantesinttruiden
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Hier IEDEREEN WELKOM!

Theater, museum, concert, film, … Kijk per 
plaats voor welke voorstellingen je een uitgesteld 
cultuurticket kan bemachtigen.

Deze spot is voorzien van een verzorgtafel en 
microgolfoven, alsook van een rustige plek om 
een baby te voeden en te verluieren.

Op deze plek schenkt de handelaar je graag 
kosteloos een warme kop koffie of thee.
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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   CHICAZ BEAUTY BAR Grote Markt 64

6   OXFAM WERELDWINKEL Meinstraat 6

7   TRUDO FRIT Houtmarkt 28

8   CAMEO Naamsevest 45

9   ISTANBUL KEBAB Ridderstraat 6  

10   HARRY’S KAFFEE Ridderstraat 5

11   VANILLA Luikerstraat 61

12   DE FWAJEE Plankstraat 18

13   TAVERNE OLD TOM Grote Markt 17

14   THE FOODHUB Stationsstraat 25

15   BAKKERIJ BRAHIM Breendonkstraat  22
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N80Zit je met een vraag of 
suggestie? 

Wil je je aansluiten bij ons 
netwerk of 

vrijwilliger worden?

Bel gerust naar 
+32 496 08 59 37

of mail naar 
enchante.sint.truiden

@gmail.com

met de steun 
van Cera


