
Naam van ondernemer/zaak Straat Informatie Webadres

Delicatessen Van Poeck Stationsstraat

Beste klanten,maak er het beste van in deze moeilijke periode. Geniet van de tijd met je naaste familie en draag 
zorg voor elkaar. Het is een ideaal moment om samen te kokkerellen en te ontspannen. Wij werken achter 
gesloten deuren verder en zorgen ervoor dat je al je vertrouwde spullen kan bestellen via de onderstaande link 
naar onze webshop. Ook voor onze leveringen kiezen wij voor lokaal! BIPO levert ons pakket met een grote 
glimlach tot aan je voordeur. Levering is gratis tijdens de Corona-periode. Stay Safe!

Bestellen bij de webshop!

Blue Sky Boutique Stationsstraat

Dank jullie welom online te bestellen via onze nieuwe webshop. Je kan er zelf kiezen of je je pakket ophaalt in de 
winkel of thuis laat afleveren. Betaling is mogelijk via banccontact en visa. Voor 16u besteld vertrekt jouw 
bestelling dezelfde dag nog. Blijf gezond!

Bestel via de webshop!

Passi Passé Stationsstraat

In deze tijden is gezondheid absoluut prioritair. Maar voor wie nog koopkrachtig is hebben wij natuurlijk veel 
mooie kleedjes. Door online te bestellen help je ons deze financiele hongerwinter door te komen. Met gratis 
levering (via de post, of aan huis voor wie in de buurt woont! ) en 20 % korting op veel stuks uit de lentecollectie, 
dat is win-win! Bestel bij de webshop!

Welp Stationsstraat

Alles wat je koter nodig heeft, zoals altijd via onze webshop. Met een grote glimlach geleverd. Bedankt om lokaal 
te kopen!

Bestel bij de webshop!

Valet Stationsstraat

Valet is jouw "feel good" shop met hippe mode en trendy accessoires voor elke vrouw. Na ons pop-up verhaal zijn 
we in september gestart met onze fysieke winkel. Je vindt er vooral Scandinavische merken zoals Vila, Freequent, 
Moves,... en kiezen bewust voor een verfijnd aanbod van kwaliteit en betaalbaarheid. We proberen in onze shop 
een huiselijke sfeer te creÃ«ren zodat iedereen zich hier thuis voelt. Ons aanbod is zoals steeds ook te verkrijgen 
via onze webshop. Blijf gezond en keep on shining, ook tijdens deze Corona-periode.

Bestel bij de webshop!

Libelle James Stationsstraat

Libelle James is een traditierijke familiezaak, die in 1945 het levenslicht zag. Gedurende meer dan 65 jaar is deze 
kwalitatief hoogstaande kledingzaak in de Stationsstraat een begrip voor klanten uit Sint-Niklaas en ver 
daarbuiten. Schoonzussen Babette en Ann runnen de stijlvolle boetiek, die zich profileert met een goede mix van 
topmerken die onderling vlot te combineren zijn. Grote troef is de persoonlijke bediening van de klanten en ook 
de service tijdens en na de aankoop. De retouches worden uitgevoerd in eigen huis door twee professionele 
naaisters. In die vele decennia is Libelle James mee geëvolueerd met de modetrends, echter altijd met de factor 
kwaliteit als voornaamste oogpunt. Ook het jongere publiek dat oog heeft voor schoonheid, actuele modetrends, 
kwaliteit en service komt zeker aan zijn trekken bij Libelle James.

Bestel bij de webshop!

https://vanpoeck.com/webshop/
http://www.blueskysarahnyswebshop.com/
https://www.passipasse.be/
https://www.welp.be/
https://www.valet-shop.be/
https://www.libelle-james.be/webshop


De Wael lingerie en nachtmode Hofstraat

De zaak bestaat sinds 1919 en is intussen al de 4de generatie met een gevestigde waarde.  De Wael Textiel is 
gespecialiseerd in lingerie, ondergoed, nachtmode, badmode, beenmode en huishoudlinnen. Wij bieden U een 
uitgebreid aanbod aan in een klassevolle inrichting.

Bestel in de webshop!

Café Crème Ekelstraat

Café Crème brengt het enige echte Crèmerie François ijs tot aan je deur. Normaal met een fijne foodtruck als 
blikvanger op jouw feest, nu als troost en verwennerij voor jou en je naast familie in deze bewogen Coronatijd. 
Stay Safe!

Bestel bij deze zaak!

Optiek Van Overloop Plezantstraat

Voor dringende gevallen of voor bestellingen van lenzen blijven we bereikbaar!

Neem contact op met de optiek!

Brass Monkey Apostelstraat

Zin in een half kipje van 't spit of een lekkere cocktail? Brass Monkey to the rescue! De vliegende brigade gaat 
voor jou op pad en levert aan huis. Strek je liever zelf de benen, dan kan is ook take-away een mogelijkheid.

Info en bestellingen via de website.

Timmermans Stationsstraat

Exclusieve schoenen en lederwaren. Tot onze winkel terug opengaat, kan je genieten van 10% korting op al je 
aankopen via onze webshop! Vergeet niet, je kan steeds gratis retourneren!

Bestel via de webshop!

Petit-beau Stationsstraat

Op zoek naar het perfecte schoentje voor uw zoon of dochter? Of uitgebreid snuisteren in het unieke assortiment 
kinderkleding? Ons ruim, exclusief en kwalitatief aanbod vindt je normaal in Stationsstraat 62, maar vandaag 
staat het voor je klaar in onze webshop. Voor alle kids en teens van 0 tot 18 jaar. Ook communiekleding. Neem 
snel een kijkje. Groetjes, Kathleen en Karolien. Bestel bij de webshop!

De Ruyte Kids Belseledorp

Kinderschoenenwinkel 'De Ruyte kids' werkt sinds jaren aan een stevige reputatie als dé winkel bij uitstek voor 
uitzonderlijke, eigentijdse kwaliteitsschoenen voor het hele gezin. Op onze website vind je onze online etalage 
terug. Heb je daar enkele leuke modellen gezien? Geef ons dan een seintje via mail of telefoon. Wij brengen de 
gekozen paren GRATIS tot bij jou thuis. Thuis kan je rustig passen en vergelijken. De paren die niet goed zijn? Die 
worden terug opgehaald op een afgesproken tijdstip. De betaling kan cash in een enveloppe met het gepaste 
bedrag of via overschrijving achteraf.

Neem contact op met de winkel!

https://www.dewaeltextiel.be/eshop
https://www.cafe-creme.be/#contact
mailto:info@vanoverloop.be
https://www.brassmonkey.be/
https://www.timmermans.be/nl
https://www.petit-beau.be/
https://www.deruyte.be/contact/


Lingerie Zita Vrasenestraat

Lingerie, badmode, strandjurkes of homeware? Maak je keuze online via onze website. Stay safe!

Bestel bij de webshop!

Soep&Zoet Stationsstraat

Hé jij daar in je kot, we hebben goed nieuws voor jou. Vanaf nu kunnen jullie ook gerechtjes afhalen of laten 
leveren (levering enkel in Sint-Niklaas, Belsele, Sinaai en Waasmunster). Denk aan stukjes taart, bagels, soep en 
zelfs volledige brunchformules. Kortom, voor elk wat wils! Ga zeker een kijkje nemen op onze website en hopelijk 
kunnen wij snel jullie lichtpunt zijn in deze gekke periode. Ga naar de website!

Bizzy Beloy Houtbriel

Ook nu kan je bij ons terecht voor lekkere gerechten! Op vrijdag, zaterdag en zondag kan je gerechten afhalen 
tussen 17u30 en 19u30, en op zaterdag en zondag tussen 11u30 en 14u. We leveren ook aan huis als je in het 
centrum van Sint-Niklaas woont!

Bestel via de website!

Kasteel walburg Walburgstraat

Heerlijke maaltijden worden vanaf €25 gratis bij jou thuis geleverd als je binnen een straal van 5 km woont. Je 
kan natuurlijk zelf afhalen van 16 tot 20 uur. Neem een kijkje op de kaart via onze website!

Bestel via de website!

Grillrestaurant Den Dorsvlegel Heihoekstraat

Ontdek onze passie: de allerbeste stukjes vlees! Nu ook te bestellen via onze website. Je bestelt ten minste 1 dag 
op voorhand. Je bestelling afhalen kan de dag erna tussen 16 en 18 uur, behalve op maandag en dinsdag.

Bestel via de website!

't Oneindige Verhaal Stationsstraat

Leveren, sneller dan BOL! Kan da? Bestel een boek dat op voorraad is in de winkel en dezelfde dag staan we met 
een glimlach en het boek aan uw deur. Bestellen kan je via 03/ 776 52 25, info@oneindigeverhaal.be of onze 
webshop.

Bestel via de webshop!

Daniël Ost Onze-Lieve-Vrouwstraat

Als we in tijden van Corona niet naar de natuur kunnen, brengen we de natuur naar binnen. Bestel nu snel en 
gemakkelijk een fris en fleurig boeket verse lentebloemen om je huis op te fleuren of iemand een hart onder de 
riem te steken.

Ga naar de webshop!

https://zita.lingeriestyling.be/
https://www.soepenzoet.be/coronatijden/
http://www.bizzybeloy.be/
http://walburg.be/nl/menu-s/
https://www.dendorsvlegel.be/afhalingtake-away
http://www.oneindigeverhaal.be/
https://daniel-ost.webshopapp.com/


Di Monaco Stationsstraat

Je kan bij ons via de vernieuwde webshop alle producten online verkrijgen. Onze service is uiteraard ook steeds 
mogelijk!

Ga naar de webshop!

Perron 87 Stationsstraat

Perron 87 is de Conceptstore van Carl Timmermans & Sabine Bauwens, gelegen in de Stationsstraat. Naast een 
ruim assortiment kleding en accessoires vind je er ook leuke gadgets en een bijzondere collectie gins!

Ga naar de Webshop!

Schoenen en handtassen De 
Ruyte

Belseledorp

Schoenen 'De Ruyte' werkt sinds jaren aan een stevige reputatie als dé winkel bij uitstek voor uitzonderlijke, 
eigentijdse kwaliteitsschoenen voor het hele gezin. Op onze website vind je onze online etalage terug. Heb je 
daar enkele leuke modellen gezien? Geef ons dan een seintje via mail of telefoon. Wij brengen de gekozen paren 
GRATIS tot bij jou thuis. Thuis kan je rustig passen en vergelijken. De paren die niet goed zijn? Die worden terug 
opgehaald op een afgesproken tijdstip. De betaling kan cash in een enveloppe met het gepaste bedrag of via 
overschrijving achteraf.

Neem contact op met de winkel!

Perron 47 Stationsstraat

PERRON 47 is de Lifestylestore van Felix Timmermans, gelegen in de Stationsstraat. Hier vind je de meest 
originele cadeaus! De collectie omvat ook alles voor de gedekte tafel en de keuken maar het is veel meer dan 
dat! Met merken als Serax, Fatboy, Riedel, Seletti, Smeg,... Je kan hier uren rondhangen.

Ga naar de webshop!

Brasserie 't Heerehuys Casinostraat

Elke week stellen we je een scherp geprijsde driegangenmenu samen, vergezeld met verzorgde 3 hapjes. (39,50€) 
De levering is gratis in Sint-niklaas, Belsele , Sinaai en Nieuwkerken. Afhalen is ook mogelijk!

Bekijk en bestel het menu!

Yogaloo Nieuwstraat

Wat een uitdaging is deze periode. Onverwacht en heel snel vloog Corona naar ons toe. We missen onze 
lesmomenten in de studio. We missen jullie! Maar het is ook het ideale moment om creatief te zijn en iets nieuws 
uit te testen. En als jullie dus niet naar de les kunnen komen, dan komt de les naar jullie toe! We maken er 
meteen een ‘20 day challenge’ van! Het is absoluut geen wedstrijd, maar op deze manier kunnen we elkaar 
motiveren om te blijven bewegen.  Dus zet Netflix op pauze en stop met kuisen: ‘t is tijd voor Yogaloo in je 
woonkamer! Elke dag komt er een nieuwe les van 20 à 30 minuten online op deze pagina en op het Youtube-
kanaal van Yogaloo.

Doe mee aan de 20 day challenge!

RELeaSe Tea Prins Karelstraat

Wij zijn online bereikbaar voor het plaatsen van bestellingen, persoonlijk advies, alsook voor het samenstellen 
van theeblends/kruideninfusies op maat. Bestellingen kunnen afgehaald worden tijdens de openingsuren van de 
shop of na afspraak. Indien de bestelling niet kan worden afgehaald, leveren we binnen Sint-Niklaas aan huis, of 
wordt uw bestelling verzonden. Ga naar de webshop!

https://dimonaco.be/
https://perron47.myshopify.com/collections/all
https://www.deruyte.be/contact/
https://perron47.myshopify.com/collections/all
https://www.theerehuys.be/lockdown-menu/#lockdownmenu
https://www.yogaloo.be/20daychallenge
https://www.release-tea.com/


Het Leugenpaleis Prins Albertstraat

Al 29 jaar is Het Leugenpaleis het beste adres voor Spare-ribs èn andere lekkere gerechten in Sint-Niklaas. 
Maaltijden afhalen was al sinds de start van onze zaak mogelijk. Maar nu in de Corona tijd leveren we iij aan huis. 
Bel je bestelling door naar 03/766 26 99.

Ga naar het menu!

Foubert - ice cream & pancakes Stationsstraat

Kom veilig een ijsje afhalen of laat een (doe het zelf) ijsje leveren aan huis! We zijn open bij mooi weer tussen 
14u en 21u in de Stationsstraat. Onze webshop is 24/7 open en levert 7/7 aan huis! Onze DIY packs om zelf je 
favoriete foubert ijscoupe of pannenkoek te maken zijn superpopulair, ontdek ze op onze webshop. Je kan tot 
23u59 bestellen om de dag erna thuis te laten leveren of af te halen! Ga naar de webshop!

't Fornuys Parkstraat

Onze dagschotels zijn nu ook tijdelijk te bestellen via de togoodtogo app. Probeer het nu!

Ga naar de app!

Frituur Conny & Franky Plezantstraat

We leveren nu ook bestellingen aan huis met de fiets: snel en milieuvriendelijk

Bestel online!

Lampenhuis Truweelstraat

Heb je installatiemateriaal, kabel, schakelmateriaal, lampen of verlichting nodig? De coronacrisis is het ideale 
moment om te klussen in huis! Mail ons wat je nodig hebt en wij bezorgen je materiaal gratis aan huis!

Mail het Lampenhuis!

Choice Juwelen en Piercings Stationsstraat

Voor dringende zaken kan je ons contacteren via mail, webshop of een berichtje via facebook! Je kan ook een 
cadeaubon online invullen!

Bezoek de webshop!

Claves Vastgoed Regentiestraat

Je krijgt tot 1 juni een gratis waardebepaling en kosteloze opmaak van het EPC certificaat bij een 
verkoopopdracht van uw woning. Bij een opdracht van huurbemiddeling krijg je in die periode 20% korting. We 
bieden ook vrijblijvend en uitgebreid advies rond de verkoop/verhuur van uw woning in het kader van de 
coronacrisis. Ga naar de website!

https://www.facebook.com/207541302677974/photos/rpp.207541302677974/2685129571585789
https://shop.foubert.eu/
https://share.toogoodtogo.com/store/2604376/collaboration?locale=nl
https://www.frituurconnyenfranky.be/onlinebestellen/
https://storymap.knightlab.com/edit/info.lampenhuis@telenet.be
https://www.choicejuwelen.com/nl/
https://www.claves.be/


Tims Kapelstraat (WaSC)

Wij denken aan u, u ook aan ons? Shop op onze webshop aan -10% op de volledige SPRING-SUMMER Collectie. 
Ga even leuk rond snuisteren op onze webshop en vindt de ideale sandalen, sneakers, pumps,...enz om de zomer 
goed in te zetten. Wij zijn elke weekdag bereikbaar om al jullie vragen te beantwoorden via telefoon, mail, 
facebook en instagram. Volg ons via Fb & Insta en kijk welke leuke artikelen er dagelijks in de kijker worden 
gezet.

Ga naar de webshop!

Iphonedokter Reynaertgallerij

Dringend nood aan een nieuwe smartphone of tablet ? Via dropshipping kunnen we u deze op korte termijn aan 
huis laten bezorgen, meestal binnen 1 dag na ontvangst betaling. Het betreft refurbished toestellen met maar 
liefst 2 jaar volle garantie! We kunnen momenteel enkel DRINGENDE herstellingen uitvoeren, indien het nodige 
onderdeel op voorraad is. De winkel is momenteel gesloten maar u kan uw toestel steeds opsturen of we halen 
het op. Na herstelling mag u het toestel komen afhalen of we sturen het per post terug.

Ga naar de website!

Mallorca wines Heidebloemstraat

Cocoon promo's! All you need is ... a glass of good wine! Ook in tijden van Corona kan je voor wijnbestellingen bij 
ons terecht. Bestellingen kunnen afgehaald worden en we leveren ook gratis aan huis vanaf 50 euro. Uiteraard 
respecteren we de sociale afstand regel. Wacht dus niet om je wijnreserve aan te vullen! Neem alvast een kijkje 
op onze website en op onze Facebook en Instagram pagina. We geven momenteel 10% korting op al onze witte 
wijnen vanaf een aankoop van 6 flessen.

Ga naar de website!

De Wase Boekhandel Grote Markt

We leveren alle boeken gratis in regio Sint-Niklaas. Ook als het boek niet in voorraad is, kan het op 4 dagen bij u 
in de bus liggen!!! We hebben nog geen webshop. Je kan alle titels vinden op www.boekenbank.be en uw 
bestelling doormailen of doorbellen.

Mail je bestelling!

Pura Passione Heidebaan

Ook tijdens deze Corona-crisis stoppen je familie en je vrienden niet met jarig zijn of vieren ze een speciale dag? 
Misschien mis je een bijzonder iemand of wil je iemand bedanken? Wat dacht je van een geschenkpakket 
gemaakt volgens je persoonlijke keuze en budget te laten leveren? Een geschenkbon kan ook uiteraard! Of ben je 
op zoek naar een wijntje, een lekkere olijfolie, pizza-bloem, een apero-pakket om het gezellig te maken op je 
terras of in de tuin van je kot? Mijn huiskamerboetiek blijft (na afspraak) bereikbaar voor de aankoop van je 
wijnen, olijfolies, koffie en delicatessen uit Piemonte (Italië). In een straal van 15km wordt je bestelling of 
geschenkpakket gratis bij jou of de bestemmeling op een veilige manier geleverd. (social distancing wordt 

Ga naar de webshop!

RTV herstellingen Valk

Hoewel onze winkel is gesloten blijven we bereikbaar voor verkoop en herstelling van televisie en verschillende 
huishoudapparaten van verschillende merken: Philips,Miele,Siemens,Bosch.Liebherr,Whirlpool,Bauknecht en vele 
andere.

Ga naar de website!

Winny's Houtbriel

Door de maatregelingen van de overheid zijn we verplicht onze verbruikzaal voorlopig te sluiten. Als extra service 
willen we onze producten graag tot bij u thuis brengen! Vanaf 10 EUR is de levering gratis!

Bestel je maaltijd online!

https://www.tims.eu/nl
http://www.iphonedokter.eu/
https://www.mallorcawines.be/
mailto:de.wase.boekhandel@skynet.be
https://www.purapassione.be/shop/
http://www.rtvherstel.be/
http://www.winnys.be/Menu


Stebo-Finish Pass

Wilt u thuis aan de slag en heeft u een projectje om te schilderen? Stebo-Finish geeft u gratis advies over welke 
verf u het beste inzet. Als proffesioneel Sigma schilder lever ik u professionele verf aan schilderstarief.

Ga naar de webshop!

Softwareshop Plezantstraat

Wij zijn voor u beschikbaar elke werkdag van 10.00 uur tot 19.00 uur , zowel voor technische bijstand , reparaties 
of aankoop.

Ga naar de webshop!

112Phone Stationsstraat

Gratis ophaalservice voor al uw herstellingen in de regio Sint-Niklaas en Dendermonde. Gespecialiseerde 
herstelservice met de snelste service tegen de voordeligste prijzen. Bel of e-mail ons gerust voor een 
ophaalafspraak.

Ga naar de website!

CinéHome Dr. Verdurmenstraat

CinéHome Hifi & Home Cinema is als handelszaak gestart in de vorige eeuw! Officieel opgericht in 2000, vieren 
wij dit jaar ons 20 jarig bestaan. En dat hoeft geen feest in mineur te zijn. Nu heel veel mensen (en 
schoolkinderen) in huis vastzitten, is een beetje kwalitatief 'home entertainment' welkom. Je kan bij ons dan ook 
nog steeds terecht voor de betere stereo of meerkanaals geluidsinstallatie. Levering aan huis, met de belofte dat 
na de crisis een bezoek voor verdere deskundige aanwijzingen mogelijk blijft. Service 24u/24 is nu ook nog 
steeds mogelijk via telefoon, mail en Whatsapp.
PROMO: in combinatie met ons 20 jarig bestaan geven wij de "10+10% korting". Wanneer u een installatie koopt 
vanaf €1.000, ontvangt u 10% rechtstreekse korting + 10% waarde aan bekabeling (op het resterende bedrag). 
Dus een stereo set versterker + luidsprekers van €1.000 betaal je €900 en geeft je recht op €90 aan gratis 
bekabeling. Vooraf testen thuis blijft nog steeds mogelijk (in de mate van beschikbaarheid).

Ga naar de website!

Creative Lab Stationsstraat

Creative Lab is en blijft een fysieke ontmoetingsplaats waar mode centraal staat. Ons assortiment is divers, 
uitgebreid en steeds wisselend; dat maakt het verrassend en origineel. In onze webshop kan je wel steeds 
thematisch shoppen en laten we je regelmatig ook letterlijk windowshoppen aan de hand van Total Looks. Mits je 
reeds klant ben, bieden wij jou nu ook de mogelijkheid om via Whatsapp live en gepersonaliseerd te shoppen. 
Daarnaast hebben we op grote vraag ook enkele van onze Fashion Mondmaskers online gezet.

Ga naar de webshop!

Beauty Concept Store Vlyminckshoek

Bij ons vind je alles voor hand – voet en lichaamsverzorging. Ook tijdens de corona blijven we ons goed 
verzorgen en nu reeds met meer dan 8000 artikels voor zo wel de professional, beginner als de hobbyist, hebben 
we voor iedereen wat wils. Beauty Concept Store verkoopt niet enkel producten, we begeleiden je doorheen je 
aankoop, U maakt tenslotte ook gebruik van 60 jaar kennis op topniveau! Alle levering gebeuren met B-post en 
mocht je vragen of hulp nodig Bel of mail ons, we helpen je graag verder.

Ga naar de webshop!

https://www.stebo-finish.be/
http://www.softwareshop.be/
https://112phone.be/
http://cinehome.be/
https://creativelab.ccvshop.be/
https://www.beautyconceptstore.com/


Haute Collection Regentiestraat

Wat mis ik jullie allemaal !!! Om jullie ook thuis te laten schitteren, presenteert Haute Collection dagelijks nieuwe 
looks op Instagram en Facebook. We leveren ze gratis aan huis. Je kan ook de waardebon kopen om ons te 
steunen, je krijgt dan 10% extra cadeau. We zien elkaar zo vlug mogelijk terug! Ga naar de Facebookpagina en 
neem contact op met de zaaknemer om je bestelling door te geven: 0475 61 60 64! Ga naar de Facebookpagina

Foto Delro Nieuwstraat

We blijven aan de slag om alle fotoliefhebbers bij te staan! Stuur je bestanden online door, wij drukken jouw 
foto's af en bezorgen ze gratis aan huis. Gebruik onze app of de bestelmodule op onze website. Een ruim aanbod 
fototoestellen en benodigdheden hebben we op voorraad, je vindt alles in onze webshop, ook hier geldt : gratis 
thuislevering! Pasfoto's nodig? Bekijk onze alternatieve methode. Heb je je archief opgekuist en wil je 
negatieven, dia's of (video-)films laten digitaliseren? We hebben nu tijd om je te helpen! Neem dus zeker contact 
op! Werk je nog analoog? Films zijn ruim op voorraad en ontwikkelingen gebeuren nog steeds in huis! Stop je 
rolletje, samen met je gegevens in onze brievenbus. Van zodra het is afgewerkt, bezorgen we het gratis bij je 
thuis. Heb je een vraag of probleem? Neem zeker contact op: samen vinden we wel een oplossing! Gratis 
thuislevering tot max. 15 km rond onze winkel.

Ga naar de website!

Piesses Electro Industrie NV Begijnenstraat

Alle professionele technische materialen, handgereedschappen, elektrische gereedschappen, elektrische 
onderdelen voor de industrie, pneumatische en hydraulische onderdelen, technische kunststoffen, ... We hebben 
het allemaal! Je kan bij ons ook terecht vooor herstelling van motoren en gereedschappen maar ook voor revisies 
van allerlei technische onderdelen. Ga naar onze website!

‘t Fruitparadijs Driekoningenstraat

We zijn open op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8u30 tot 18u. Zaterdag van 8u30 tot 16uur. 
Bestellingen kunnen telefonisch of via mail. Wij brengen ook aan huis, gelieve dan eerst telefonisch contact op te 
nemen. Speciaalzaak in groenten en fruit en een assortiment aan zuivelproducten. Gesloten op donderdag en 
zondag. Geef je bestelling door!

Alfa Parts - Vael Nieuwstraat

Jouw elektronicawinkel in je buurt is gesloten wegens Covid19-maatregelen, maar gelukkig is de webshop wel 
bereikbaar en ook de support via e-mail blijft doorlopen. Graag dus een virtueel weerzien! Hou het veilig en blijf 
gezond!

Ga naar de webshop!

Charlie's Clothing Kleibeekstraat

In 2010 zijn we gebeten door het vintage virus, wat begon bij danslessen lindy hop is uitgegroeid tot een liefde 
voor vintage kledij en vintage volkswagens. In 2011 kochten we onze eerste kever "Charlie" een spaarkever uit 
'68 die moest dienen als vervoer tijdens ons huwelijk. Na enkele meetings kwamen we tot de vaststelling dat er 
in de aircooled scene veel liefhebbers van vintage lifestyle rondlopen maar dat er geen aanbod van originele 
vintagekledij is. Hier is dan het idee ontstaan om zelf met kledij op de proppen te komen.  Begin 2013 is het 
verhaal van Charlie’s Clothing dan echt ontstaan en zijn we beginnen timmeren aan de weg naar een leuk aanbod 
en scherpe prijzen. Oktober 2015 , een nieuwe mijlpaal in ons verhaal, het openen van een echte showroom / 
winkel, deze is gevestigd in Kleibeekstraat 89 in 9100 Sint-Niklaas! Wil je weten welke stukken wij in onze 
winkel aanbieden? 

Neem dan een kijkje op onze website!

https://www.facebook.com/pg/HauteCollection.SintNiklaas
https://www.delro.be/
https://piessenselectro.com/
mailto:info@fruitparadijs.be
https://www.vaeltest.be/
https://www.charlies-clothing.be/


Sweetie Stationsstraat

Koop vanuit je kot! Doe niet zot! Doe niet banaal, koop lokaal! Schoenen en kledij van hier, draag je met plezier! 
Steun elkaar en niet alleen dit jaar! We gaan ervoor, samen komen we er door!

Alles is bespreekbaar:
Al onze schoenen, sandalen, slippers kan je afhalen of we leveren aan huis in de kern (gratis) of sturen je 
bestelling op. Het grootste deel van onze collectie vind je terug op Facebook. Speciale verzoeken worden 
nagekeken (speciale kleuren, grote maten,...). Hoe neem je contact met ons op? Via Facebook, via briefjes onder 
de deur of op 1.5 m van elkaar!

Bekijk onze collectie!

Slaapgoed Verlinden Stationsstraat

Kijk eens op onze Facebook en Instagram pagina; dagelijks zetten we up-to-date foto's. Uiteraard is onze website 
een handige leidraad. Neem gerust contact via telefoon of het mailadres.

Bekijk onze webpagina!

KleiTOF Koutermolenstraat

Nu ik geen workshops in mijn klei-atelier kan geven bied ik mijn zelfgemaakte unieke stukken aan jullie aan. 
KleiTOF als cadeau voor jezelf of anderen. Liefde gaat door de maag maar het oog wil ook wat.

Ga naar de website!

Herenkleding Heirwegh Belseledorp

Wij brengen alles gratis aan huis +gratis waardebon van €10! Volg onze facebookpagina Herenkleding Heirwegh 
en zie zo al onze promoties!

Bezoek de Facebookpagina!

SmaakAtelier / CuisiNiko Dendermondse Steenweg

Aangezien we jullie de komende weken niet mogen ontvangen in ons SmaakAtelier, zorgen we voor lekkere 
afhaalgerechtjes. Net als altijd ligt onze focus op het weekend… We kiezen bewust om hier eenvoudige 
kwaliteitsvolle gerechten aan te bieden die gemakkelijk op te warmen zijn. We posten elke week onze nieuwe 
afhaalgerechten op onze social media en sturen ze rond in onze nieuwsbrief. Bezoek onze Facebookpagina!

Pottenland Nieuwe Baan

Weer om in de tuin te werken, maar je kan niet naar het tuincentrum om plantenbakken? Wij brengen ze tot aan 
je deur! Kijk snel op onze onlineshop en koop lokaal!

Bekijk de webshop!

Just for Men Belseledorp

Iedere week bieden we nieuwe promoties op onze Facebookpagina aan. Wij brengen alles gratis aan huis + gratis 
waardebon van €10 bij elke bestelling!

Bezoek onze Facebookpagina!

https://storymap.knightlab.com/edit/www.facebook.com/sweetie.stniklaas
https://slaapgoedverlinden.be/
http://www.kleitof.com/
https://www.facebook.com/herenkleding.heirwegh/
https://www.facebook.com/cuisiniko/
https://www.pottenlandshop.be/
https://www.facebook.com/JUST-for-MEN-by-Herenkleding-Heirwegh-2391214487603799/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAbDXvjXKcADeoLH4TjxODrctLwXm57ayBPjZF50yEXcQgocItZH1xgGtmsS6OjAaNkcmtLJ-6NNSEF


Galerie Wulder Stationsstraat

Galerie Wulder is dé socioculturele trefplek in het hartje van Sint-Niklaas. In onze coöperatie staat ontmoeten en 
verbinden centraal. Met Galerie Wulder willen we actief burgerschap en sociale participatie stimuleren. Dat 
betekent dat we mensen, ondernemers, organisaties en verenigingen willen ondersteunen in het verder 
ontwikkelen van hun talenten én verbinden van hun talenten zodat ze samen sterker worden. Daarom zijn we in 
zee gegaan met een aantal duurzame designers wiens talent wij graag in de kijker zetten. Zo vind je momenteel 
in onze etalage spullen van Corinne van The Fox House, schoenen van Caro van Tropas, handtassen van Kaat van 
Taske, kledij van Eva Schalkens en meubeltjes van Nele en Elfriede van Plank-B. In deze tijden van Corona is het 
fysieke ontmoeten op deze prachtige plek tijdelijk uitgesloten, maar we willen jullie graag digitaal meenemen in 
ons verhaal. Wanneer we terug fysiek kunnen ontmoeten ben je weer dagelijks van harte welkom in onze 
BASStaBar. Nu al kan je via #HorecaComeback een waardebon aankopen om straks weer heerlijke drankjes te 
komen drinken. Of koop een ticket voor een gezellig Barconcert of Huiskamerconcert!

Ga naar onze webpagina!

Juwelen 33 December Raoul Steppelaan

Wil je juweel voor jezelf kopen? Zoek je een cadeau voor iemand die je graag ziet? Bij juwelen 33 december kan 
je terecht voor creaties met kleurrijke Tsjechische glaskralen, voor statementoorbellen, maar tevens vind je fijne 
colliers en oorbellen o.a. in edelstaal. Stuur me een bericht via mail, Facebook, Instagram of bel me op en ik zorg 
dat het gekozen juweel tot bij jou geraakt! Bekijk de Facebookpagina!

Salons bvba Zamanstraat

Salons wil bijdragen aan jouw schoonheid en zelfvertrouwen. Laat je inspireren en adviseren! Laat ons weten 
wanneer je jouw favoriete RainPharma- en Esthederm-producten graag bij je thuis geleverd wil. Bel of mail ons!

Ga naar de contactgegevens op de website!

Ik Blijf Mobiel Nieuwe Baan

Wij staan in voor uw persoonlijke mobiliteit ( ook in huis) met rolstoelen , rollators en scootmobielen. Wij 
verzorgen het volledige traject voor terugbetaling via uw mutualiteit/VSB (Vlaamse Sociale Bescherming). Ons 
team staat ter beschikking voor dringende herstellingen. Wij houden 100 % rekening met de COVID-19 richtlijnen 
voor uw, onze en de algemene gezondheid van de bevolking. Neem gerust contact op met uw 
mobiliteitsprobleem, ook tijdens uw herstelproces van Covid-19.

Neem contact op via de website!

Fietspaleis Bellestraat

Wij adviseren je naar de juiste aankoop, de juiste kadermaat met onze expertise via Whatsapp. Fietsen uit onze 
stock zijn direct leverbaar! Bij bestelling wordt je bestelbon wordt naar je mailbox gestuurd, en wanneer alles is 
geregeld zetten uw fiets rijklaar aan je voordeur! Tot slot kan je ook op onze webshop terecht! Whatsapp 
conference op afspraak: 0473.31.44.42 Ga naar onze webshop!

Chocolade-Atelier Vyverman Begijnenstraat

Laat jij je verleiden door een mooi en zeer ruim assortiment ambachtelijke pralines en holfiguren of kies jij voor 
onze Award winners?! De MallowStick praline (beste praline 2019) of de Monkey reep (beste snack 2017).. nu ook 
allemaal te koop via de webshop. Buiten de webshop kan je ook nog altijd in de winkel in Sint-Niklaas terecht, 
alle hygiënische voorzorgsmaatregelen werden hiervoor getroffen, markering op de grond om de social distance 
te bewaren, er werd een desinfecterende handgel voorzien, en er is speciaal een in- en uitgang voorzien.

Ga naar de webshop!

https://www.galeriewulder.be/
https://www.facebook.com/33december/
http://salonsbvba.be/
http://www.ikblijfmobiel.be/
https://fietsshopper.be/
https://www.chocolade-atelier.be/online-shop/


Troc.com Singel

Bij ons heb je 5.000 artikelen op 1.600 m²: antiek, retro, vintage, tweedehands, fijne wijnen, tapijten, meubelen, 
decoratie, tuinartikelen, workshops meubelen renoveren, inboedeservice en veel meer. Het is allemaal online 
terug te vinden op onze website!

Ga naar de webshop!

Waasland Drinks Prinses Jos.-Charlottelaan

Waasland Drinks is al meer dan 50 jaar een begrip in alles wat met drank te maken heeft. In deze uitzonderlijk 
moeilijke tijden blijft onze service ongewijzigd. Wij staan voor jullie klaar. U kan nog steeds bij ons in de winkel 
terecht, maar wij leveren uw bestelling ook aan huis. Hiervoor is geen minimum bestelhoeveelheid van 
toepassing. We beschikken over een ruim assortiment dranken. Dit in alle mogelijke verpakkingen. Volg onze 
recente promoties via de Facebookpagina. Wenst u gebruik te maken van onze service? Hebt u een bestelling of 
hebt u andere vragen? 

Contacteer ons!

Handyman Kapelstraat (WaSC)

Handyman is sinds 1974 dé specialist in accessoires en onderdelen voor alle mogelijke elektrische huishoudelijke 
apparaten.
Dit vind je o.a. in ons brede assortiment : inktpatronen, batterijen, stofzakken, lampen, waterfilters, huishoud 
onderdelen Ga naar de website!

E5-Mode Hoogkamerstraat

Shop local, support us! ♡
Vandaag is het, meer dan ooit, belangrijk om online te shoppen bij bedrijven van eigen bodem. Blijf ons daarom 
steunen. We zien jou heel graag terug in onze winkels wanneer de maatregelen anders zijn maar shop nu alvast 
jouw favoriete outfit online!

Geniet nu van onze Mid Season Sale, bestel 24/7 online en laat veilig thuis bezorgen. Gratis levering vanaf € 25 
en gratis retourneren! Wij zijn er voor jou!

Ga naar de webshop!

Highfibe Prinses Jos.-Charlottelaan

HighFibe is een broodmix waarbij je in een mum van tijd een heerlijk broodalternatief op tafel tovert. Het 
broodalternatief bevat heel veel vezels en enkel trage koolhydraten, is vrij van gist, broodverbeteraars en 
toegevoegde suikers. Bovendien zijn de ingrediënten van nature glutenvrij. De bereiding duurt 2 minuutjes: mix 
in een kom doen, 4 eitjes toevoegen en 200ml water. 1 minuutje roeren en mix kan voor 35 minuutjes in de oven. 
Resultaat is een heerlijk broodalternatief, verkrijgbaar in 4 smaken. Bestellen kan via onze website of bij 
verkooppunten die er op vermeld staan.

Ga naar de website!

Hoorcenter Jan Rombaut Parklaan

Wij zijn een zelfstandig audiologisch center gevestigd op nr. 69 in de Parklaan. Wij werken vakkundig en met alle 
merken van hoorapparaten sedert 1986. Onze zaakvoerder, erkend audioloog Jan Rombaut, kan je thuis 
hoorapparaten leveren en je laten starten met een gratis proef van 4 weken.
Jan Rombaut is een geboren en getogen Sint-Niklazenaar en werkt onafhankelijk.  Alle andere hoorcentra maken 
deel uit van een internationale groep.

Ga naar onze website!

Plaza Central Grote Markt

Wij verzorgen voor jou de lekkerste Spaanse specialiteiten via take-away! Je kan je bestelling doorgeven via 
telefoon of mail. Voor meer info, menu's en onze contactgegevens kan je terecht op onze Facebookpagina of 
website.

Ga naar de website!

https://www.troc.com/nl/sint-niklaas-m442
https://www.waaslanddrinks.be/contact/
http://www.handyman.be/
https://www.e5mode.be/nl/acties/mid-season-sale
https://www.highfibe.be/
https://www.e5mode.be/nl/acties/mid-season-sale
https://www.plaza-central.be/


Elderhill Anthonis De Jonghestraat

Elderhill wine & spirits biedt als jonge start up een duidelijk beeld en begrip in de verouderde wijn en 
drankensector. Sinds 2017 een vaste naam als horecaleverancier aan nachtleven, bars & restaurants. Maar 2020 
brengt verandering, daarom levert Elderhill nu ook tot bij jouw thuis!
- Wijnen & Bubbels: Opzoek naar wijntje of bubbel voor bij de bbq ? Of mag het wat specialer zijn? Neem alvast 
een kijkje op onze webshop en ontdek wijnen/bubbels van over heel de wereld.
- Sterke Dranken: Wijd en uitgebreid assortiment van sterke dranken aan straffe prijzen.
We bieden een gratis levering vanaf 12 flessen in de regio Waasland/Antwerpen-stad/Gent-stad

Ga naar de webshop!

Petites Etoiles Nieuwkerkenstraat

Wil jij ook een leuke box ontvangen om in alle rust thuis te passen? Stuur ons een PB of mail met wat jullie 
wensen zijn. Wij maken geheel vrijblijvend een leuke selectie en zetten de box aan je deur zonder met elkaar in 
contact te komen. Je past lekker relax thuis, geeft ons een berichtje wanneer we de box terug mogen ophalen. In 
deze nare tijden proberen we elkaar op deze manier te vinden. Uiteraard missen wij jullie ontzettend hard... Zorg 
voor elkaar en stay safe! Ga naar de website!

Een Stukje Natuur Cadzandstraat

Via het bestelformulier van onze website kan u een vleespakket dry-aged Agusvlees bestellen. Voor aparte 
stukken dry-aged Angusvlees kan u bij ons terecht in onze hoevewinkel op zaterdag van 13u-16u. Raadpleeg hier 
steeds de website voor, daar deze soms afwijken. Ook op andere dagen na 17u kan u na telefonisch contact bij 
ons terecht. Tot binnenkort!

Ga naar de website!

Stealth Wheels Kerkstraat

Ben je opzoek achter een nieuw wielset met service na verkoop? Bestel dan een wielset via onze configurator met 
de couponcode 'buylocal' en ontvang 15% korting!

Ga naar de webshop!

Ambachtelijk Chocolatier 
Wauters

Ankerstraat

Via deze weg willen wij jullie de mogelijkheid geven om op een veilige manier toch wat lekkers in huis te halen. 
Bestellingen kunnen telefonisch of via mail aan ons doorgegeven worden. We overlopen dan graag samen met 
jullie op welke manier de bestelling bij jullie geraakt (afhaling in de winkel of levering door onszelf). We hopen 
dat jullie op deze manier blijven “genieten”. Pas op jezelf en je naasten en hou het veilig!

Ga naar de website!

https://www.elderhill.be/shop
http://petitesetoiles.be/
https://www.sinaais-hoevevlees.be/
https://www.stealthwheels.be/
http://www.chocolatier-wauters.be/nl/


LFDA Prins Albertstraat

Ook tijdens deze bizarre tijden hebben we af en toe een vleugje humor nodig. LFDA maakt postkaarten, houten 
bordjes en canvassen met een klein hoekje af. Bij elke bestelling een leuk gratis cadeautje extra!

Ga naar de webshop!

Brood en Spelen Stationsstraat

Niets beter om deze periode van thuiszitten te overbruggen dan een gezelschapsspel. Ook nu de winkel gesloten 
is staat Brood en Spelen voor je klaar om het perfecte spel voor jou en je gezin te vinden. Aan de hand van een 
paar simpele vragen geven we je suggesties op maat. Eens je keuze gemaakt is leveren we dit in en rond Sint-
Niklaas aan huis.

Ga naar het webform!

Fairy Vape Store Stationsstraat

Via onze webshop kan je aan jullie geliefde e- Liquids geraken. Ook bandana’s , handgel , en mondmaskers kan je 
bij ons aankopen in deze moeilijke periode! Ook hebben we skateboards in ons assortiment van een Nederlands 
bedrijf. Onze beelden van nemesis now zijn ook een troef, de meeste die wij op stock hebben zijn draken, engelen 
en elfenbeelden . Deze zijn allemaal één voor één pracht exemplaren. 

Ga naar de webshop!

Balerdon Hoge Heerweg

Beste klant, door de Covid-19 hebben wij voor de klanten verschillende pakketten uitgewerkt, die ook geleverd 
worden aan de klant zelf.
Er zijn mogelijkheden om je eigen persoonlijke toets te geven aan je bestelling! Kijk vlug naar de website, je 
vindt er alles op!

Ga naar de website!

Buurderij Rode Kruisstraat

Koop je (h)eerlijke producten van eigen bodem elke week online en haal af in de Rode Kruisstraat 23 
(VormingPlus) of laat ze lekker bij je thuis afleveren. We bieden meer dan 20 producenten die alles zélf voor je 
oogsten of klaarmaken, leveren recht van bij hen tot bij jou, op de meest duurzame manier. Lekkerder en beter 
kan niet!

Ga naar de website!

https://www.lafilledanvers.com/webshop-2.html
https://forms.gle/2AjtwvMXZYnXuP6f8
https://www.fairyvapestore.com/
https://balerdon.be/
https://www.plaza-central.be/


Neerkouter Hoevevlees Burrelstrat

Neerkouter hoevevlees bevindt zich normaal op wekelijkse markten (Beveren, Sint-Niklaas, Stekene,Burcht).  Maar 
door de Coronamaatregelen gaan die voorlopig niet door. Op vrijdag hadden we al een thuisverkoop, nu doen we 
er ook eentje op donderdag. Dit is telkens van 09.00 tot 17.00 uur. Wie niet graag wacht kan ook via onze 
webshop een bestelling doen. Wij zorgen voor een (h)eerlijk stukje vlees van eigen kweek!

Ga naar de website!

Lingerie Femina Stationsstraat

Nu we wat meer ‘in ons kot’ zitten, komt een lingerietje wel eens van pas, niet? Ik geef persoonlijk advies per 
mail, telefoon, Messenger of WhatsApp indien gewenst en zet een zakje vol plezier aan huis af. Terwijl jij gezellig 
thuis kan passen, wacht ik in de wagen. Grappig, maar handig toch? Nu -10% korting op onze webshop!

Ga naar de webshop!

Confituur en Farm Line Driekoningenstraat

Bij Confituur en Farm Line kunt u terecht voor ambachtelijke confituur en choco, ook zuivelprodukten, yoghurt en 
vlaai kan je bestellen via onze webshop en alles word aan huis geleverd, van maandag tot vrijdag.

Ga naar de webshop!

Beau Thai Garden Kemzekestraat

Beau Thai Garden is gespecialiseerd in het opkweken van Thaise planten vanuit zaad. Jonge plantjes zijn te koop 
vanaf april. Bestellen kan je via onze facebookpagina, waar je ook onze contactgegevens vindt

Ga naar de Facebookpagina!

Brouwerij Verhofstede Vlasbloemstraat

In ons familiebedrijf, Brouwerij Verhofstede, vindt u onze ambachtelijke producten: likeuren, jenevers, 
kruidendranken, negroni en gins. Naast onze eigen producten importeren we, sinds de jaren 60, wijnen en cava 
uit Frankrijk, Spanje en Italië. Steeds streven we naar kwaliteitsvolle producten om van te genieten. Bent u op 
zoek naar een fles wijn of sterke drank? Of wilt u iemand verrassen met een tof geschenk? Bestel via onze 
webshop. We pakken het graag voor u in. U hoeft zich niet te verplaatsen, we brengen het tot bij u of op een door 
u gekozen adres. Dank u wel voor uw vertrouwen in ons bedrijf! 

Ga naar de webshop!

https://webshop.neerkouter.be/nl/
https://www.lingerie-femina.be/shop/
https://www.confituurenfarmline.be/
https://www.facebook.com/pages/category/Local-Business/Beau-Thai-Garden-298476364130370/
https://www.wijnen-verhofstede.be/


Bon Appetit Kazernestraat

Je kan bij ons terecht voor heerlijke broodjes, Salades, ontbijtmanden die aan huis worden geleverd van maandag 
tot zaterdag vanaf 9 tot 15 uur. Hopelijk tot snel!

Ga naar de webshop!

Marsjandies Koningin Elisabethlaan

Zin in heerlijke cocktails bij u thuis? Wij bieden cocktailboxen aan met de ambachtelijke dranken van 
Brouwerij Verhofstede. Voorzien van de juiste mixers en verse ingrediënten kan je volledig zelf aan de 
slag. Delivered by Marsjandies, mixed by yourself!

Ga naar de webshop!

Brasserie De Drie Lindekens Belseledorp

Bestel bij ons de beste afhaalgerechten, ontbijt, ovenschotels, barbecue totaal pakket en een 
assortiment van verfijnde wijnen, cava en champagne. We leveren ook aan huis binnen een straal van 
5 km.

Ga naar de webshop!

Lily Spieveldstraat

Fijne juweeltjes, leuke sjaals en modieuze handtassen.. Bij ons vind je het allemaal! In onze 
webwinkel vind je heel wat fijne accessoires voor een instant feel good-gevoel!

Ga naar de webwinkel!

De Amarant Belseledorp

Snak jij ook naar de lente in huis? Wil je je thuiskantoor gezellig maken met een mooi boeket? Of wil 
jij iemand een hart onder de riem steken, iemand laten weten dat je aan hen denkt? Je kan nu 
eenvoudig een boeket online bestellen en gratis laten thuis bezorgen. Bestellen kan je tot en met 
woensdag, de levering van je boeket is telkens op donderdag, vrijdag of zaterdag. De keuze van de 
bloemen zal telkens anders zijn volgens het dagverse seizoensaanbod van onze leveranciers. Dus laat 
je verrassen door een heerlijk boeket vakkundig door ons samengesteld. Wegens de coronacrisis 
leveren we tijdelijk gratis in volgende gemeenten : Belsele, Sint-Niklaas, Sinaai, Sint-Pauwels, 
Waasmunster, Temse, Lokeren.

Ga naar de webshop!

https://bonappetitshop.be/
https://www.marsjandies.be/cocktailbox
https://www.tavernekopenhagen.be/afhaalgerechten/
https://www.lilyjuwelen.be/c-5158788/webshop/
https://de-amarant.be/webshop/


Green ICE Store Stationsstraat

Sinds kort hebben wij een online shop geopend naast onze fysieke locaties, waaronder degene in de 
stationsstraat te Sint-Niklaas. Dit hebben we gedaan om onze klanten zo optimaal mogelijk te kunnen 
bedienen in deze uitdagende tijden.
Green ICE Fashion, een familiebedrijf opgericht in 1954, is een Belgisch modelabel dat jaarlijks twee 
collecties uitbrengt. Deze collecties zijn gecreëerd voor de dynamische, modebewuste vrouw die 
kwaliteit weet te appreciëren aan een aantrekkelijke prijs. De huidige trends worden steevast gevolgd 
en verwerkt in onze creaties. Green ICE Fashion biedt een ruime keuze van maat 34 tot en met 50 
zodat elke vrouw haar gading vindt bij ons.

Ga naar de webshop!

Pêche Nieuwstraat

Pêche wil een inspirerende plek zijn waar vrouwen helemaal zichzelf kunnen zijn, zich goed voelen 
en een connectie vinden met elkaar. Net zoals een "pêche" of "perzik", heel zacht en vrouwelijk. 

Ga naar de webshop!

Capéau Stationsstraat

We zijn gestart we met afhaalservice tussen 11:00 uur en 15:00 uur. We bieden een ruime keuze aan verse 
soepen, belegde broodjes, lekkere salades, lunchgerechten en meeneem gerechten. Voor meer info over de keuze 
kan je terecht op onze website.
Andere gerechten kan je ook telefonisch bestellen. Graag 1 dag op voorhand voor 15 uur.

Ga naar onze website!

Lara Mora Stationsstraat

We zoeken kleine producenten en coöperatieven die al jarenlang biologisch en duurzaam werken. In 
de rekken vind je de basisproducten die nodig zijn in het dagdagelijkse leven : biologische groenten 
en fruit van lokale boeren, kruiden, pasta, noten, bloem, koekjes, fruitsappen, zuivel en ecologische 
was-en kuisproducten. Bij elk product maken we de afweging rond biologisch, afvalarm/bulk, 
korteketen, fairtrade, duurzaam en ecologisch.
Hier mag je je boodschappentas en lijstje afzetten, wij vullen ze en geven een seintje wanneer je ze 
kan komen ophalen.
Betalen kan contactloos in de winkel.

Ga naar onze website!

Dierenleven Stationsstraat

Ben je op zoek naar dierenvoeding, speelgoed en andere benodigdheden? Kom dan langs in onze 
dierenwinkel gelegen in de Reinaert galerij. Wij helpen u graag verder met de zoektocht naar uw 
product. Zoek je iets speciaals? Wij gaan bij onze leveranciers opzoek.
Iedere vrijdag nieuwe levering levend voer voor reptielen en vissen. Bestel via mail, telefoon of via 
onze online dierenwinkel. Vanaf 30 euro leveren wij gratis in Sint-Niklaas en in een straal van 10km. 
Onder de 30 euro vragen wij 3,5 euro leveringskosten.

Ga naar onze website!

https://www.greenice.be/category/alles
https://peche.webshopapp.com/
https://www.capeau.be/
https://laramora.be/
https://www.dierenleven.be/


Concept BVBA Burmstraat

Bij ons kan je terecht voor je gepersonaliseerde mondmaskers (Made in Belgium) en andere Covid 19 
bescherming zoals op maat gemaakte plexi preventieschermen.

Ga naar de website!

Sophie Donderwolk Broedersstraat

Op zoek naar unieke, handgemaakte mondmaskers of kinderkledij? Neem dan zeker een kijkje bij ons!

Ga naar de website!

https://www.promoconcepts.be/
https://sophiedonderwolk.be/

