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Sociale restaurants



Overzicht sociale restaurants



BC Sint Maartensdal

Dinsdag 12.30 uur, 

Donderdag 18.00 uur

• Soep, hoofdgerecht en dessert op 
dinsdag aan € 4.

• Hoofdgerecht met voor- of 
nagerecht op donderdag aan € 3.

• € 1 voor kinderen tot 12 jaar.

• Vooraf inschrijven in het BC.

• Weggeefbox aan de inkom.

Rijdende Artillerielaan 6
016 23 45 40
bc.sintmaartensdal@leuven.be



BC Mannenstraat

Woensdag van 12.30 uur tot 15.00 uur 

• Hoofdgerecht en dessert in 
zomerperiode.

• Soep en hoofdgerecht in 
winterperiode.

• € 3 voor volwassenen.

• € 1 voor kinderen tot 12 jaar.

• Vooraf inschrijven in het BC.

Groefstraat 2
016 22 38 59
bc.mannenstraat@leuven.be



BC Casablanca

Dinsdag 17.00 uur, 

Woensdag 12.00 uur

• Een hoofdgericht en wisselend 
een voor- of nagerecht op 
dinsdag en woensdag aan € 3.

• € 1 voor kinderen tot 12 jaar.

• Vooraf inschrijven in het BC.

Lolanden 16
016 27 40 20
bc.casablanca@leuven.be





De RuimteVaart
Elke weekdag om 12.45 uur, behalve 
donderdag 

• Koud buffet aan € 2.

• Warme maaltijd aan € 3.

• Afhalen van maaltijd kan tussen 13.30 
uur en 16.00 uur met meerkost van € 
0,50 voor het doosje.

• Inschrijven ten laatste 10.00 uur op de 
dag zelf.

Valkerijgang 26
016 67 90 04
hallo.deruimtevaart@gmail.com

Donderdag om 12u45

• Soep met brood aan € 0,50.

• Inschrijven ten laatste 10.00 uur op de 
dag zelf.

Doorlopend open op 
weekdagen tussen 9.00 uur en 16.00 
uur (met gratis koffie, thee en water).





Elke weekdag open van 10.00 uur tot 14.00 
uur. Momenteel nog aan het verbouwen

• Warme maaltijd met dessert aan € 1

• Soep, frisdrank, koffie en thee aan € 0,20

• Uitdeelmoment momenteel aan 
buurtcentrum St Maartensdal.

In tijden van covid-19 maatregelen

• Gezien de maatregelen om de verspreiding 
van het coronavirus tegen te houden werd 

het dagonthaal in alle Poverello huizen 
gesloten.

• In verschillende afdelingen kunnen echter 
meeneemmaaltijden afgehaald worden. Voor 

meer informatie hierover kan er best op 
voorhand telefonisch contact opnemen met 
de plaatselijke afdeling. Ook wie in nood is 

kan telefonisch of via email Poverello
proberen te bereiken. Samen wordt er 

gezocht naar een oplossing.
Sint Maartensstraat 44
016 29 16 84
leuven@poverello.be



Maaltijdtickets

• Voor wie:
• Iedereen die in Leuven feitelijk en legaal verblijft
• Geen financiële reserve om voeding te kopen
• Na gesprek en financieel onderzoek door OCMW Leuven

• Wat/Waar:
• Weekdagen: papieren bon, gedateerd voor ontbijt, middag- en avondmaal; 

te gebruiken in De RuimteVaart; ook mogelijk in andere sociale restaurants 
(buurtcentra Leuven, Inloopcentrum De Meander en 't Lampeke)

• In het weekend: maaltijdtickets voor aankoop voeding in Solikoop
5 euro per dag; op vrijdag te winkelen 13u -18u



Samenwerking met 
wijkgezondheidscentra



Samenwerking met Leuvense 
Wijkgezondheidscentra Ridderbuurt, Central 

en Caleido
• 1.Vast maandelijks aanbod in WGC = Hapje klapje

1.Sociale kookactiviteit, maandelijks, telkens een ander thema

2.Info via websites van Leuvense WGC https://www.wgccaleido.be/activiteit/hapjeklapje

3.Flyers posters kunnen gebracht worden indien je mee wil doorverwijzen.

4.Hapje klapje kan ook in jouw werking georganiseerd worden met thema naar keuze.

• 2.Jaarlijkse amenwerking Studenten diëtiek UCLL

• 1.Alle soorten samenwerkingen zijn mogelijk

• a.Hapje klapje

• b.Screening buurtmaaltijden

• c.Consulten dietiek in jouw werking

• d.Aangepaste receptenbundels

• e.…

• 3.Contactpersoon: lif.theys@wgccaleido.be

https://www.wgccaleido.be/activiteit/hapjeklapje
mailto:lif.theys@wgccaleido.be


Thuiszorg
Zorg Leuven
maaltijden aan 
huis geleverd





Maaltijden aan huis – Zorg Leuven

• Aangepaste voeding:
• Aangepaste consistentie

• Dieetvoeding: diabetes, maag- & darmsparend, lactosevrij, glutenvrij

• Specifiek: vegetarisch, varkensvrij

• Toekomstplannen:
• Uitbreiding vanaf voorjaar 2022: ook bestellen van broodmaaltijden, pasta's, 

slaatjes

• Aangepaste maaltijden: er wordt nagegaan of er mogelijkheden zijn om 
maaltijden voor dialyse patiënten te voorzien



Middagrestaurants 
Lokale 

Dienstencentra



Middagrestaurants 
Zorg Leuven
Wat mag je verwachten?

Het keukenteam zorgt elke dag opnieuw voor 
een gezond, gevarieerd en evenwichtig menu:

Openingsuren
Edouard Remy (gesloten tot 31/01/2022) 016 24 84 20

• Open van 12.00 tot 13.30 uur, ook in het weekend

Ruelenspark 016 24 83 65

• Maaltijden worden geserveerd om 12 uur.

• Geen maaltijden tijdens het weekend, op feestdagen en op 
brugdagen.

• Bestel en betaal minstens één dag op voorhand aan het 
onthaal

Ter Putkapelle 016 35 26 11

• Maaltijden worden geserveerd om 12 uur.

• Geen maaltijden tijdens het weekend en op feestdagen, wel 
op brugdagen.

• Bestel en betaal minstens één dag op voorhand aan het 
onthaal

Ter Vlierbeke 016 55 55 11

• Maaltijden worden geserveerd om 12 uur.

• Geen maaltijden tijdens het weekend, op feestdagen en op 
brugdagen.

• Bestel en betaal minstens één dag op voorhand aan het 
onthaal

• driegangenmenu met soep, hoofdgerecht en 
dessert (alternatief hoofdgerecht in RP, TP, TV)

• één keer per week frieten of kroketten

• een vegetarisch alternatief

• vrijdag vis

• bepaalde dieetmaaltijden op aanvraag

• mogelijkheid om ook enkel het hoofdgerecht te 
bestellen





Middagrestaurants andere Lokale Dienstencentra 

• Seniorama: https://www.seniorama.be/middagrestaurant
• Van maandag tot en met vrijdag vanaf 11.45 u tot 13 uur
• Ook een vegetarische maaltijd is mogelijk.
• Je kunt elke dag tot 11 uur telefonisch, per mail of ter plaatse inschrijven op het 

onthaal.
• verse soep, hoofdgerecht en dessert met koffie of thee, voor € 7.

Je kunt ook soep met brood en boter krijgen voor € 2,5.

• LDC Wijnveld: https://wingerd.info/wijnveld/grandcafe/
• een open huis waar iedereen terecht kan
• dagelijks geopend van 11u30 tot 17u30.

https://www.seniorama.be/middagrestaurant
https://wingerd.info/wijnveld/grandcafe/


Enchanté LeuvenEnchanté Leuven



Enchanté - Het netwerk van hartelijke handelaars & burgers die diensten aanbieden

“Het zit hem in simpele
dingen, zoals een kop 

koffie. Mensen in 
problemen hebben

vooral behoefte aan
plekken waar ze mens
kunnen zijn onder de 

mensen. Er zijn
voorzieningen voor

daklozen of mensen met 
psychische problemen, 

maar dan zitten ze
apart. Door Enchanté

zitten ze waar iedereen
zit.”

Ambassadeur Natacha

https://enchantevzw.be/nl/nieuws/ontmoet-hartelijke-burger-melissa
https://enchantevzw.be/nl/stadsplan


Zo openen handelaars van alle soorten hun deuren en bieden ze gratis diensten aan ieder die ze nodig heeft

Basis diensten
Alle handelaars bieden vrijblijvend basisdiensten aan. Denk maar aan een glas water, een EHBO-kit, een microgolf, een

plaats waar je even kan uitrusten zonder dat je er iets hoeft te bestellen, enzovoort.

Uitgestelde diensten
Misschien hoorde je al van een uitgestelde koffie? Sommigen handelaars bieden

“uitgesteld” eten & drinken aan. Hierbij betaalt een klant een extra consumptie die de 
handelaar op een later moment ‘gratis’ wegschenkt. 
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• START:
• SAAMO & PVDA Leuven + partners Hal 5 
• tijdens pandemie
• Vervolg op

‘verspreid solidariteit, geen virus’
• tegen vereenzaming
• zorgzame buren • doorverwijzing via partners

• PRAKTISCH:

-> buren maken thuis soep
-> SAAMO doet dispatching
(lijst van soepmakers,  - brengers en eters)
-> soep gebracht naar Hal 5
-> van daaruit verspreid

• VERZELFSTANDIGING: 2022
• vanuit coöperatief weikcafé Het Groot Ongelijk
• vzw
• zaterdag en zondag sociaal restaurant
• netwerken

peter.terryn@saamo.be



• VOEDSELHOEKJE (deelfrigo)

• initiatief van buren (vervolg op geefkast)
• SAAMO faciliteert
• overschotten thuis / Het Perron / buurttuin
• rol FAVV beperkt (initiatief buren, geen organisatie)
• vrijwilligers Het Perron en buren  

peter.terryn@saamo.be

• BUURTKEUKEN

• Wekelijks: cf buurtbar en buurttuin
• SAAMO faciliteert / buren koken samen
• Samen koken, Samen eten (10-tal buren)
• Ingrediënten Het Perron / overschotten

• VOLKSKEUKEN

• 2 à 3 maal per jaar
• Ism scholen en andere organisaties
• 150 à 200 deelnemers



NETWERKLUNCH GBO
Voeding voor het 
(kwetsbare) Leuvense kind
18/01/22

Ellen Vandenbroucke – coördinator School 2030 (dienst onderwijs)
https://school2030.be

https://school2030.be/


WAT DOET 
SCHOOL2030?

• Klimaatscholen > School 2030 (oktober 2020)
• Systemisch duurzaamheidsbeleid voor scholen helpen 

implementeren
• 3 pijlers
• Thema’s: energie, vergroening & ontharding, afval, mobiliteit, 

circulaire economie, edu-actie, maar ook voeding.
• Ankerpunten per thema:  voor voeding > Rikolto



VOEDING: GOODFOOD@SCHOOL
• Projectoproep gelanceerd met Rikolto om te werken rond gezonde en toegankelijke voeding, 

scholen in samenwerking met partners 

➢ 6 aanvragen geselecteerd: opschaalbare pilots lopen vanaf januari minstens 8 weken (van 
ontbijtkar over fruit tot soep) 

• Beleidsvoorbereidend werk waar 4-jarig Europees project SchoolFood4Change naadloos op 
aansluit > nieuwe medewerker Marlieke Bender halftijds gestart sinds 10 januari

Doelstelling: hoe kunnen we ervoor zorgen dat scholen kunnen werken aan gezonde én 
toegankelijke voeding? Waar zitten de drempels en hoe kunnen we die vanuit de stad helpen 
wegwerken? Hoe leggen we samen die puzzel? Vervolg: SchoolFood4Change. C’est parti! 



VOEDING: GOODFOOD@SCHOOL
• Geselecteerde projecten:

1.Pee & Nel: veel van hun leerlingen ontbijten niet, ze besloten daar met een mobiele 
ontbijtbar te starten. Hier kunnen alle leerlingen die ‘s ochtends honger hebben iets 
nemen aan de start van de dag. 

1.De Zevensprong: Sinds een aantal maanden voorziet de school wekelijks gratis verse 
soep voor alle leerlingen, gemaakt door hun eigen kok Benoît. Met de hulp van 
GoodFood@School wil de school dit project nu verder uitbreiden.



VOEDING: GOODFOOD@SCHOOL
3. De Ark: willen ook met soep aan de slag. Hiervoor zullen ze samenwerken met 
het korte ketenplatform Kort’om Leuven. Eén van de boeren waar Kort’om mee 
samenwerkt is Pieter Goris, de man achter What-Soup. Pieter teelt groenten en tovert 
deze om tot heerlijke soepen. Ook zullen er kookworkshops georganiseerd worden 
voor de leerlingen.

4.Don Bosco Heverlee wordt de soep van de cateraar van de warme maaltijden sinds 
kort ook aangeboden aan de leerlingen die ‘s middags boterhammen eten. Met 
GoodFood@School willen ze de volgende stappen zetten en onderzoeken hoe ze dit 
voor meer leerlingen toegankelijk kunnen maken, om hiervan een echt succesvol en 
inclusief verhaal te maken.



VOEDING: GOODFOOD@SCHOOL
5.Sancta Maria gooien ze het over een andere boeg: daar willen ze ervoor zorgen dat 
elke leerling elke dag een gezond tussendoortje heeft. Hiervoor zullen ze 
samenwerken met Kort’om Leuven en de Food Hub, die hun aanbod zullen bundelen 
voor een gevarieerd aanbod aan fruit en groenten uit de korte keten.

6. Sint-Jansschool: Hier zal soep worden voorzien voor de leerlingen in 
samenwerking met Fabota – de kinderwerking van buurtwerk ‘t Lampeke – en 
vrijwilligers. Er zijn ook plannen om op termijn de groenten uit de eigen moestuin te 
kunnen gebruiken of in samenwerking met De Wijnpers.



Aan tafel in 1-2-3 euro (project colruyt)
• Uitgangspunt ‘evenwichtig eten is een recht’

• Het concept van ‘Aan tafel in 1-2-3 euro’ is eenvoudig. Kwetsbare gezinnen met kinderen worden vrijblijvend geïnformeerd 
door sociale organisaties De gezinnen die zich - altijd vrijwillig- inschrijven krijgen om de 2 weken een receptenboekje in 
de bus. Dat bevat telkens 6 gemakkelijke en kindvriendelijke recepten en de bijhorende boodschappenlijstjes. Elk recept, is 
goed voor 3 ruime porties. Het zijn volwaardige, gevarieerde, lekkere en evenwichtige recepten en tegen een vaste prijs. 
Daarom kiezen ze bijvoorbeeld voor seizoensproducten. De gerechten kosten niet meer dan 1, 2 of 3 euro per portie per 
persoon. Daarin is de prijs van de volledige verpakking inbegrepen, ook al is er minder nodig. Zo weten de mensen vooraf 
exact wat ze maximaal betalen aan de kassa. Het zou dus kunnen zijn dat voor mensen die deelnemen aan dit project 
sommige ingrediënten goedkoper kunnen kopen dan de andere klanten.

• Toeleiding door sociale organisaties:

• Via engagementsverklaring – organisaties kiezen zelf welke mensen zij toeleiden, Colruyt heeft geen bewijsstukken nodig 
van de kwetsbaarheid

• Organisaties ontvangen 2 wekelijkse digitale kopie van het receptenboekje

• Geen financiële kosten

• Momenteel zijn CM Leuven, De Lokale dienstencentra van Zorg Leuven en de buurcentra Leuven toeleider binnen ELZ 
Leuven. Maar andere organisaties kunnen zeker ook aansluiten…







Zonder honger 
naar bed

• Facebook groep ‘Zonder Honger naar Bed’

• https://zonderhongernaarbed.weebly.com/

• https://www.facebook.com/ZHnBBelgie

• Affiches om op te hangen, zijn aan te 
vragen via de websites

https://zonderhongernaarbed.weebly.com/
https://www.facebook.com/ZHnBBelgie


Vragen, suggesties, ideeën?

Laat het ons zeker weten via gbo@leuven.be!

mailto:leuvenlinkt@leuven.be

