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WELKE LEUVENSE HANDELAREN DOEN MEE?
Je herkent onze handelaars in het straatbeeld door het Enchanté-logo op de deur of het raam.

UITGESTELDE DIENSTEN
 DRINK EENS EEN 
“UITGESTELDE KOFFIE”

Is ‘t voor jou niet evident om eens iets te gaan 
drinken of eten in de stad?  
Vraag naar een ‘uitgestelde’ koffie, friet of kom soep! 
‘Uitgesteld’ wat is dat?  
Sympathieke klanten betalen soms een extra 
consumptie. De handelaar kan deze op een later 
‘uitgesteld’ tijdstip wegschenken aan wie er nood aan 
heeft. 
Hoe kan ik een uitgestelde consumptie verkrijgen? 
Je hoeft er gewoon naar te vragen aan de bar. Let 
op, er kan enkel weggeschonken worden wat reeds 
aangekocht werd! Kijk of er bonnetjes uithangen aan 
de bar of vraag of er iets op voorraad is. Wees 
begripvol en lief voor onze handelaars indien er 
tijdelijk geen aanbod is.

 TRAKTEER EENS EEN 
“UITGESTELDE KOFFIE”

Trakteer jij graag eens een minder gegoede mede-
burger op een drankje of maaltijd in jouw favoriete 
zaak? Reken dan gewoon een extra consumptie af 
bij je bestelling. Jouw handelaar bezorgt deze op een 
later “uitgesteld” tipstip aan iemand die er baat bij 
heeft. Je trakteert niet alleen op een kop koffie, 
maar ook op een warme, gezellige plek in de stad! 

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

Deze handelszaken voorzien een aanbod 
aan non-alcoholische uitgestelde dranken 
(bv. koffie, thee of frisdrank). 

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

OOK DEEL UITMAKEN VAN ENCHANTÉ?
Heb je opmerkingen of ideeën?  
Wil je als handelaar, sociale organisatie, vrijwilliger, 
bedrijf of ambassadeur ons verhaal mee uitbouwen? 
Laat van je horen.

ENCHANTE, HET NETWERK VAN HARTELIJKE 
HANDELAARS
NEDERLANDS
Enchanté is een netwerk van Leuvense hartelijke handelaars die kleine diensten aanbieden
aan wie hier nood aan heeft. Een klein gebaar kan het verschil maken en een grote stad tot 
een warme plek omtoveren waar iedereen zich welkom voelt. Van een stopcontact tot een kop 
koffie, laat jezelf opladen bij de deelnemende zaken. Alleen of met vrienden en familie, 
iedereen die er nood aan heeft, is welkom. Vraag het personeel naar de Enchanté stickers op 
de ruit en sla gerust eens een praatje. We leren je graag kennen! Onze ondernemers zijn harde 
werkers en hun zaak gaat voor. Probeer zelf in te schatten wanneer de piekuren van de 
handelszaken plaatsvinden. Heb er begrip voor als er niets in de aanbieding is.

ENGLISH
Enchanté is a network of warm-hearted shops that offer small services to those in need. 
One small gesture can make a big difference and transform a big city into an affectionate 
place where everyone feels welcome and wanted. From an electrical outlet to a cup of coffee, 
let the kindness of our shops recharge you. Alone or with friends and family, everyone in need 
is welcome. Ask the shopkeepers about the stickers on their windows and don’t hold back 
from having a chat. We’d love to get to know you! Our shopkeepers are hard workers and their 
business goes above all. Try to keep that in mind. Please understand that our shopkeepers 
might not always have something to offer.

FRANÇAIS
Enchanté est un réseau de boutiques chaleureuses qui proposent des petits services à ceux 
qui en ont besoin. Un simple geste peut faire la différence et transformer une grande ville en 
un endroit attentioné où chacun se sent bienvenu et désiré. D’une prise électrique à un café, 
laissez la bonté de ces boutiques vous relaxer. Seul, avec des amis ou en famille, toute 
personne dans le besoin est la bienvenue. Demandez aux commercants ayant un sticker sur 
leur devanture et n’hésitez pas à discuter avec eux. Nous serons heureux d’apprendre à vous 
connaitre! Nos commerçants travaillent dur et leurs affaires passent avant tout. Merci 
d’essayez de garder cela en tête et de comprendre que nos commerçants ne seront pas 
toujours en mesure de vous offrir quelque chose.

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

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

Hier kan een smartphone, laptop of ander 
elektrisch apparaat gebruikt en/of opgeladen 
worden.

Vraag de toegangscode van de WiFi aan het 
personeel zodat je het internet kan raadplegen om 
eens een mailtje te sturen.

Dorst? Vraag in deze zaak naar een glas water of 
om je drinkfles bij te vullen.

Op deze plek schenkt de handelaar je graag een 
warme kop koffie of thee. 

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. 

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.

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.

Hier ben je welkom om een boek, gazet of 
tijdschrift te lezen. Snuister gerust door het 
aanbod van deze handelaar

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

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

Kom binnen en vraag aan de eigenaar om je 
maaltijd op te warmen in de microgolfoven.

Handelszaken blijven vaak zitten met restjes, vraag 
hier welk lekkers er is overgebleven.

Hier kun je een doktersbezoek brengen. Bekijk per 
plaats de aangegeven specialisatie, tijdstippen en 
op welke manier je een afspraak kan maken.

Op deze locatie kan je post(pakketjes) laten 
toekomen. Let wel, dit is géén referentie-adres. 
Neem contact op met Enchanté en wij zetten je 
op weg.

Bij deze kappers kan je een toffe snit in je haar 
laten knippen. Laat je haren maar eens goed 
verwend worden!

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

OVERZICHT HANDELAREN
1  HAL 5 

Onze bar en de eetkraampjes zijn georganiseerd rond een intieme 
verwarmde ruimte op de kop van de lange hal langsheen de 
Locomotievenstraat. Samen met het grote bezonde terras langs het 
Treinpark vormt deze ruimte dé ontmoetingsplek bij uitstek van Hal 5.
Locomotievenstraat, 3010 Kessel-Lo. (di-vr: 11 tot 24u / za-zo: 9 tot 
24u ) Openingsuren kunnen veranderen in de loop van het jaar …

           
2  CONVENTO WIJNBAR 

Gezellige wijnbar, gelinkt aan een huislijke wijnbistro.
Mechelsestraat 87, 3000 Leuven. (di:17-22u / wo-za: 11 tot 
22u) Druk tussen 12-14u en 19-22u

      
3  ELSEN KAASAMBACHT

Erkend Kaasrijper, Familiebedrijf. Mechelsestraat 36, 3000 
Leuven. (di-za: 9u30-18u) geen broodjes op zaterdag

  
4  BARBÓÉK 

Gezellige boekhandel met koffiebar in verkeersvrije straat. Schrijn-
makersstraat 17, 3000 Leuven. (ma-za: 10-18u) druk op zaterdagen

    
5  SWARTEHOND 

Onze koffiebar is gelegen aan één van de mooiste pleinen van Leuven ! 
Naast koffie, thee, shake, … is er uiteraard ook ander lekkers …  
Joris Helleputteplein 1, 3000 Leuven. (ma-za: 9-18u /zo:12-17u) 
voor uitgestelde koffies ben je welkom van 10-11u en 14 tot 16u

   
6  WERELDCAFÉ 

Fairtrade praat- en eetcafé, waar vrijwillig engagement centraal 
staat en de winst naar sociale projecten gaat, wereldwijd.
Joris Helleputteplein 2, 3000 Leuven. (di-za: 11-23u) 

         
7  ANNA SPECIALTY BAR 

There are no strangers inside, only friends you haven’t met! 
Leopold Vanderkelenstraat 27, 3000 Leuven. (ma-vrij:8-18u/
za-zo:9-18u) Welkom tussen 8 en 10u voor een uitgestelde 
koffie of thee, indien voorradig vergezeld van een koffiekoek/
welkom tussen 18 en 18u30 voor een uitgestelde take away 
koffie en/of leftovers

 
8  MERTENS SCHOENEN 

Al 8 generaties ‘tevreden klanten’ !
Mechelsestraat 26, 3000 Leuven (ma:13-18u/di-za: 9u30-18u)

      
9  AUTHORIZED SHOP FLORIS VAN BOMMEL 

Shop in shop’ van Floris Van Bommel, dames- en herenschoenen.
Mechelsestraat 28, 3000 Leuven (ma:13-18u/di-za: 9u30-18u)

     
10  CLASSIX MERTENS SCHOENEN 
De speciaalzaak’ voor comfortabele schoenen al dan niet met 
uitneembaar voetbed, geschikt voor  steunzolen.
Mechelsestraat 20, 3000 Leuven (ma:13-18u/di-za: 9u30-18u)

     
11  OXFAM WERELDWINKEL LEUVEN 

Winkel met wereldse (eet)waren van eerlijke afkomst. 
Gerund door erg joviale vrijwilligers. 
Parijsstraat 56, 3000 Leuven. (ma-za: 10-18u)

     
12  OXFAM WERELDWINKEL WIJGMAAL 

Winkel met wereldse (eet)waren van eerlijke afkomst. 
Gerund door erg joviale vrijwilligers. 
Gebroeders Tassetstraat 91, 3018 Wijgmaal. (ma (16u-18u), wo 
(13u30-16u), vr (16u-18u) en za (10u-12u en 15u-17u))

13  OXFAM WERELDWINKEL KESSEL-LO
Winkel met wereldse (eet)waren van eerlijke afkomst. 
Gerund door erg joviale vrijwilligers. 
Leuvensestraat 38, 3010 Kessel-Lo. (di:14-18u/woe-za:10-18u)

     
14  SOLIKOOP HET PERRON 
Sociale kruidenier
Hal 5-Locomotievenstraat, 3010 Kessel-Lo (di-wo-vrij: 13-17u/
do:13-19u/za:9-13u)

 
15  DOEKJES EN BROEKJES 

Gezellige baby- en kinderwinkel met wasbare luiers, draagdoe-
ken, bio & fair kleding en nog veel meer! 
Diestsestraat 144, 3000 Leuven (ma-za: 9u30-17u30) 

    
16  ANDERS GETINT 

Kleurrijke winkel met bio en faire kleding en schoenen voor 
dames en heren. 
Diestsestraat 148, 3000 Leuven (di-za: 9u30-18u) 

17  HARVEST CLUB 
Fair, eco, handmade, recycled, small scale production.
Mathieu de Layensplein 7, 3000 Leuven (ma-za: 10u30-18u30) 

   
18  DE SPUYE 
Sport bistro
Tervuursevest 101, bus 4033, 3001 Heverlee (ma-vr: 11u-01u  
( ‘s nachts ))

          
19  PUNTO KIOSK

Koffiebar
Brusselsestraat 33, 3000 Leuven (ma-za: 7-18u) druk op zaterdag

    
20  DE MAEKERIJ
Een warme plek voor jong en oud, eetcafé, open ateliers en 
leuke workshops.
Mechelsestraat 56, 3000 Leuven (di-do: 9-21u/vr-za:9-17u) 

        
21  LOULOU’S SWEETS & SAVOURIES

Een gezellige ontbijt- en lunchbar waar Joëlle en Céline, moeder 
en dochter, met veel liefde verse quiches, soep, gebakjes en 
pannenkoeken of een lekker drankje klaarmaken.
Wandelingenstraat 2A, 3000 Leuven (di-za: 9-19u/zo:9u30-
16u (tot 18u op koopzondagen)) Druk tussen 12-14u, ook geen 
pannenkoeken dan. Voor eventuele overschotjes best langsko-
men rond sluitingstijd.

      
22  DE HOORN
De Hoorn, de oude Stella-Artois-brouwerij. Er is geen betere 
plek om een vers getapte Stella te drinken dan waar de eerste 
gebrouwen werd, toch? Santé! Sluisstraat 79, 3000 Leuven 
(di-vrij: 11-23u/za: 14 tot 23u/zo: 14-20u) zondag geen keuken

    
23  HUIS VAN IDA
Inspiratie, Dromen & Artistieke ontwikkeling, muziekpakketten 
op maat, muzikale ervaringen voor elke leeftijd.
Brusselsestraat 141, 3000 Leuven (openingsuren variëren, zie 
www.huisvanida.com) vanaf januari 2020 nieuwe locatie, terug 
te vinden op website/FB/Instagram

     
24  OXFAM WERELDWINKEL WILSELE
Winkel met wereldse (eet)waren van eerlijke afkomst. 
Gerund door erg joviale vrijwilligers.
Mechelsesteenweg 19, 3012 Wilsele (woe: 14-19u /vr: 
15-19u / za: 10-18u / Zon: 10-13u)

      

Enchanté Leuven is een initiatief waar Leuvense burgers, 
handelaars, de Stad Leuven, de Wissel vzw en sociale 
partners hun schouders onder zetten. Financieel en 
logistiek gefaciliteerd door Enchanté Gent/hoofdzetel, 
Stad Leuven en de Wissel vzw.

Voor een laatste geüpdate kaart 
kijk op de website of scan de 
volgende QR-code.



OVERZICHT HANDELAREN
1  HAL 5 Locomotievenstraat, 3010 Kessel-Lo
2  CONVENTO WIJNBAR Mechelsestraat 87, 3000 Leuven
3  ELSEN KAASAMBACHT Mechelsestraat 36, 3000 Leuven
4  BARBÓÉK Schrijnmakersstraat 17, 3000 Leuven
5  SWARTEHOND Joris Helleputteplein 1, 3000 Leuven
6  WERELDCAFÉ Joris Helleputteplein 2, 3000 Leuven
7  ANNA SPECIALTY BAR  

Leopold Vanderkelenstraat 27, 3000 Leuven
8  MERTENS SCHOENEN Mechelsestraat 26, 3000 Leuven
9  AUTHORIZED SHOP FLORIS VAN BOMMEL 

Mechelsestraat 28, 3000 Leuven

10  CLASSIX MERTENS SCHOENEN  
Mechelsestraat 20, 3000 Leuven

11  OXFAM WERELDWINKEL LEUVEN  
Parijsstraat 56, 3000 Leuven

12  OXFAM WERELDWINKEL WIJGMAAL  
Gebroeders Tassetstraat 91, 3018 Wijgmaal

13  OXFAM WERELDWINKEL KESSEL-LO  
Leuvensestraat 38, 3010 Kessel-Lo
14  SOLIKOOP HET PERRON  
Hal 5-Locomotievenstraat, 3010 Kessel-Lo

15  DOEKJES EN BROEKJES Diestsestraat 144, 3000 
Leuven

16  ANDERS GETINT Diestsestraat 148, 3000 Leuven
17  HARVEST CLUB Mathieu de Layensplein 7, 3000 Leuven
18  DE SPUYE Tervuursevest 101, bus 4033, 3001 Heverlee
19  PUNTO KIOSK Brusselsestraat 33, 3000 Leuven
20  DE MAEKERIJ Mechelsestraat 56, 3000 Leuven
21  LOULOU’S SWEETS & SAVOURIES  

Wandelingenstraat 2A, 3000 Leuven
22  DE HOORN Sluisstraat 79, 3000 Leuven
23  HUIS VAN IDA Brusselsestraat 141, 3000 Leuven
24  OXFAM WERELDWINKEL WILSELE  
Mechelsesteenweg 19, 3012 Wilsele

CONTACT
 info@enchanteleuven.be
  0498/83 81 22 (Riet Buvens)

0473/52 17 70 (Sieg Pauwels)
 www.enchantevzw.be/nl/leuven
Facebook-square Facebook: /enchanteleuven

V.U.: Stad Leuven, P. Van Overstraetenplein 1,  
3000 Leuven

SINT-MAARTENSDAL
BUURTCENTRUM

MANNENSTRAAT
BUURTCENTRUM

DE MEANDER - CAW
INLOOPCENTRUM

WILSELE-DORP
BUURTCENTRUM

‘T LAMPEKE VZW
BUURTWERK

DE RUIMTEVAART

CASABLANCA
BUURTCENTRUM

TER VLIERBEKE
LOKAAL DIENSTENCENTRUM

EDOUARD REMY
LOKAAL DIENSTENCENTRUM

SENIORAMA
LOKAAL DIENSTENCENTRUM

WIJNVELD
LOKAAL DIENSTENCENTRUM

VZW DE WISSEL
BIJZONDERE JEUGDBIJSTAND
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