Enchanté

Het netwerk van hartelijke handelaars

Tijdelijk stadsplan Gent: Geldig tot heropening horeca
Kleine gebaren kunnen een groot verschil maken.
Wij zijn Enchanté, een netwerk van hartelijke handelaars,
sociale organisaties en sympathieke klanten. Nood aan een kleine
dienst? Daarvoor kan je bij ons terecht.
Helaas moeten nog steeds veel handelaars de deuren gesloten
houden. We oefenen nog even geduld om ons terug aan ons
favoriete cafétafeltje te nestelen.
Gelukkig is er ook goed nieuws: er staan nog 38 deuren open om jou
te ontvangen voor een babbeltje, een portie cultuur, een takeaway
soepje en nog zoveel meer. Verzorg je goed en hou het veilig!

VOOR WELKE DIENSTEN KAN JE BIJ ONS TERECHT?
Basisdiensten (witte pictogrammen)
Diensten die je kosteloos mag gebruiken. Het enige wat je hoeft te doen,
is de handelaar er even naar vragen.
Uitgestelde diensten (oranje pictogrammen)
Diensten die sympathieke klanten aan jou trakteren. Je herkent ze aan
de bonnetjes op het prikbord. De handelaar schenkt deze op een
‘uitgesteld’ tijdstip graag aan jou.
Ontdek de handelaars die momenteel open zijn op de achterzijde van dit
plan of op onze website: www.enchantevzw.be.

HOE GEBRUIK JE EEN DIENST?
Stap de zaak binnen en begroet de handelaar. Vraag of je een
basisdienst mag gebruiken of vraag naar de beschikbare uitgestelde
diensten (koffie, soep, maaltijd, cultuurticket, cadeautje, ... ).
Opgelet: handelaars kunnen enkel uitgestelde diensten schenken die
getrakteerd werden. Deze zijn dus niet altijd beschikbaar.

ONTDEK DE VERSCHILLENDE DIENSTEN
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.
Op deze plek schenkt de handelaar je graag
kosteloos een warme kop koffie of thee.
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.
Ook jouw hond, kat of huisspin is welkom in deze
zaak. Zorg je er wel voor dat dierlief de andere
klanten niet opeet?

Uitgesteld Cadeautje
Nieuw:eenUitgesteld
cultuurticket
Geef iemand
leuk geschenkje
of
doe jezelf eens iets cadeau uit onze
handelszaken, zoals een tof plantje
van bij ympa of een mooi kaartje
van The Fallen Angels.

Luisterend oor
Moet er jou iets van het hart? Heb je
het lastig in deze moeilijke tijden? Of
heb je nood aan een babbeltje?
Onze vrijwillige therapeuten
ontmoeten je tijdens een wandeling
of in een veilige ruimte. Maak een
afspraak (ma - don tussen 9 en 17
uur) via +32 476 48 03 96.
De gesprekken zijn gratis en
anoniem.

Uitgesteld cultuurticket
Bezoek eens een museum! Vraag aan
het onthaal of er nog uitgestelde
cultuurtickets beschikbaar zijn.
Zodra alle cultuurhuizen terug de
deuren openen, kan je ook op
andere plekken een cultuurticket
gebruiken.

Kom binnen en vraag de eigenaar of je jouw
maaltijd kan opwarmen in de microgolfoven.
Handelszaken blijven vaak zitten met restjes.
Vraag hier gerust of er lekkers over is.
Hier kun je een medisch specialist bezoeken. Bel
het telefoonnummer om een afspraak te maken.
Uitgestelde dienst: Hier is een aanbod aan nonalcoholische dranken te verkrijgen, zoals koffie,
thee en frisdrank.
Uitgestelde dienst: Hier is een aanbod van
maaltijden te verkrijgen, zoals soep, broodjes of
een dagschotel.

CONTACT
www.enchantevzw.be
facebook.com/enchantegent
Contacteer Manon via
manon@enchantevzw.be
of +32 476 48 03 96.

WELKE GENTSE HANDELAARS DOEN MEE?
GENT CENTRUM
Lokaal

Brabantdam 100

O'yo

Vegan restaurant

Heilige-Geeststraat 30

Tavontuur

Takeaway: ma - zon van 8 uur tot 14 uur
(woe gesloten)

Takeaway: din - zat van 10u30 tot 17u30

Frituur Tartaar

Heilige-Geeststraat 3

ympa NIEUW

Voeding en drinken mag je enkel meenemen en sommige takeaway
gerechten moeten nog opgewarmd worden: op dit plan zie je bij welke zaken
je daarvoor terecht kan.

OVERIGE
ismile

tandarts

Einde Were 9

Gezellige Marktresto

Bennesteeg 3

F. Lousbergskaai 33

Yak & Yeti

De Roos

Mageleinstraat 13

Wolterslaan 44

Fair trade kledingwinkel

Ethnique

Fair trade kledingwinkel
Donkersteeg 18A

Bookz & Booze

meer-dan-Boekenwinkel

Hoogpoort 35

OHNE Steendam

Verpakkingsvrije winkel
Steendam 68

Huis van Alijn
Museum

Kraanlei 65

Sordo
Soepbar

WAT ZIJN BASISDIENSTEN?

Lange Steenstraat 2

Industriemuseum

Minnemeers 10

Cooremetershuys
Accessoirewinkel
Graslei 12

Buurtcafé

Django

Volkscafé

Antwerpsesteenweg 332

Leziz

Frituur De Bargie
Noordstraat 29

Restaurant

Drongensesteenweg 41

Takeaway lunch: woe & vrij van 12 tot 13 uur

Kringwinkel
Open plaats

Haspelstraat 49

Trafiek

Ontmoetingsplek

Woe & vrij van 14 uur tot 17 uur

Haspelstraat 47

Akker en Ambacht
Buurtwinkel

Meibloemstraat 86

09 336 74 71

De Bergen NIEUW

duurzame plantenwinkel

BRUGSE POORT
Woest

Door corona hebben veel zaken afwijkende openingsuren of kunnen ze niet
alle diensten aanbieden. We raden je daarom aan om voor je bezoek de
meest recente informatie te raadplegen.

Plantaardig eethuis

Knol&Kool

Jan Breydelstraat 31

Burgstraat 137

Lammerstraat 16

Brabantdam 82

"Achter elk
mondmasker
schuilt een
grote glimlach."

Retro & vintage winkel
Biowinkel

Oxfam Wereldwinkel

Plantaardige Foodbar

The Fallen Angels

Ya Baba NIEUW
Syrisch eethuis

Bevrijdingslaan 274

Takeaway: di - vrij van 9 uur tot 18 uur
za van 9 uur tot 14 uur

SINT-PIETERSSTATION

Takeaway: elke dag van 17 uur tot 21u30

Takeaway: hotdogs & burgers met slaatje
do - vrij van 18 uur tot 20 uur

OHNE Station

Verpakkingsvrije winkel

Kon. Elisabethlaan 22

Bakkerij & tearoom

Hashtag Falafel

Meulesteedsesteenweg 2

Ottergemsesteenweg 1

Chasse Patat NIEUW
Frituur

Spring

Pitta Malatya NIEUW

Tentoonstellingslaan 125 Takeaway: ma - vrij van 9u30 tot 15u30

Pitta Snack
Metropol NIEUW

Plantaardig Restaurant

Meer-dan-broodjeszaak

Ijzerlaan 9

Lekker Gec

Pilorijnstraat 16

K.M. Hendrikaplein 6

Zwijnaardsesteenweg 662

Dermpat

Dr. Guislain

Dermatoloog

Museum

Koning Albertlaan 210

Jozef Guislainstraat 43

Bakkerij Himschoot
Binnenplein Dok Noord

Takeway: din - vrij van 16 uur tot 19 uur

Takeaway: elke dag van 8 uur tot 15 uur

Museum voor schone
kunsten
NIEUW
Fernand Scribedreef 1

09 335 27 72

