Info Halense handelaars tijdens Corona
exit update 27 mei
!!! voor alle (handels)zaken die open zijn gelden nog steeds alle veiligheidsmaatregelen
!!! in deze nieuwe lijst vermelden we alleen nog de zaken die nog niet mogen openen, maar
waar je wel terecht kan, bijvoorbeeld voor online bestellingen met levering of waar je
maaltijden kan bestellen, afhalen, laten leveren, …

Brasserie Driepunt

Koepoortstraat 8
013 30 61 76
info@driepunt.be
https://www.driepunt.be
https://www.facebook.com/driepunt/
gesloten, maar je kan wel maaltijden afhalen
elke dag afhaal mogelijk van 17.00 tot 19.30 u., behalve woensdag
zondag ook afhaal mogelijk van 11.30 tot 14.00 u.
telefonisch of online bestellen voor 16.30 u. en voor zondagmiddag voor 11.00 u.
warme gerechten worden ook warm geserveerd, dus respecteer je afspraak voor je
afhaalmoment
gerechten kunnen ook koud afgehaald worden, als je dat doorgeeft bij je bestelling
het afhaalmoment wordt bepaald in overleg, volgens het moment van de bestelling
betaling ter plaatse met bankkaart of cash
het menu vind je op de Facebook-pagina
!!! op maandag 1 juni kan er doorlopend afgehaald worden vanaf 11.30 tot 19.30 u.

De 12e oogst

Markt 1
013 30 77 43
info@12deoogst.be
https://www.detwaalfdeoogst.be
https://www.facebook.com/twaalfdeoogst/
gesloten, wel take away mogelijk bij Brasserie Driepunt

De Vrolijke soepketel

Fonteinstraat 23
0495 75 81 85
clemens.cindy@hotmail.com
https://www.facebook.com/devrolijkesoepketel/

open

Bij de vrolijke soepketel kan je maaltijden afhalen.
Het menu vind je op Facebook.
Bestellen kan via Facebook, Messenger (Clemens Cindy) of telefonisch
Graag een dag vooraf bestellen tussen 09.00 en 17.00 u.
Afhalen kan tussen 11.30 en 14.00 u. en tussen 16.00 en 19.00 u.
Je kan betalen met Payconiq.

De Vuurtoren

Fonteinstraat 34
0460 94 66 19
contact@vuurtoren.be
www.vuurtoren.eu
https://www.facebook.com/DeVuurtorenHalen/
gesloten
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telefonisch bereikbaar voor wie nood heeft aan een ontmoeting op afstand, een luisterend
oor of advies

Erdal kebab

Raubrandplein 20
013 46 18 09
halil.karakan@hotmail.com

open

vrijdag tot zondag 17.00 tot 22.00 u.
enkel telefonische bestellingen
de zaak zelf blijft gesloten
afhalen buiten aan het raam van de zaak

Etestijd (Paztahuis)

Ansembroekstraat 7
0495 55 71 74
etestijd@icloud.com
http://www.etestijd.be
https://www.facebook.com/etestijd/

open

verse afhaalpasta’s
het menu vind je op Facebook of op de website
2 dagen op voorhand bestellen
afhaal of levering aan huis

Frituur Dydy’s

Halensestraat 5
013 30 00 02
frituur.dydys@hotmail.com
http://www.dydys.be
https://www.facebook.com/Frituur-Dydys-467980577107576/
open van dinsdag tot zondag van 16.30 tot 21.00 u.
enkel afhaal
online bestellen is mogelijk https://dydys.klikeneet.be
telefonisch of via fb bestellen kan ook
indien mogelijk bestelling doorgeven voor 16.30 u., zeker op vrijdagavond
alcoholgel ter beschikking van de klanten
maximum 6 personen tegelijkertijd in de zaak

Frituur Postelmans-Vanseer
Raubrandplein
0475 31 78 79
kurt.postelmans@telenet.be
via messenger Sandra Vanseer

open

Frietjes, snacks en smoutebollen
Vrijdag, zaterdag en zondag van 17.00 tot 21.30 u.

Frituur ’t Hoekske

Lindestraat 38
ann.valkenborgh@telenet.be

open

tijdens de gewone openingsuren
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Frituur Tommy

Staatsbaan 88a
013 30 90 31
0479 52 69 33
tommyfrit@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/Frituur-Tommy/195911613778783
open, met aangepaste openingsuren
maandag en dinsdag gesloten
woensdag tot en met zaterdag 11.00 tot 21.00 u.
zondag 16.30 tot 21.00 u.

Hansen Uitvaartzorg

Stationsstraat 89
Zelem-Halen 013 44 43 43
Geetbets 011 58 73 46
Nieuwerkerken 011 68 67 18
info@hansenbvba.be
www.hansen-uitvaartzorg.be
https://www.facebook.com/hansenbvba/

open na telefonische afspraak

Zoals altijd telefonisch bereikbaar 24/24 7/7
Bloemen bestellen: via website, mail of telefonisch
Meer info over de Covid-19 regels vind je op de Facebookpagina

Huis van Mem

Zepbrugstraat 34
0489 85 63 10
info@huisvanmem.be
http://www.huisvanmem.be
https://www.facebook.com/huisvanmem/
gesloten
je kan wel terecht bij hen voor de bestelling van ontbijtboxen
nu tijdelijk ook beperkt aanbod van apero boxen met home made tapenade, een fles wijn,
broodstokjes etc.
levering aan huis
voor meer info: check op FB of op de website
je kan ook al cadeaubonnen bestellen

Huize Nassau

Dorpsstraat 34
0477 91 63 83
info@huizenassau.be
https://www.huizenassau.com
https://www.facebook.com/Huize-Nassau-100679668207039/
gesloten
na het grote succes van de Moederdag ontbijtboxen kan je nu ook een luxe ontbijtbox
bestellen voor het Pinksterweekend op zondag 31 mei of maandag 1 juni
voor meer info: check op FB of op de website
je kan ook al cadeaubonnen bestellen

Johan Somers BBQ
Liniestraat 25
0468 21 07 30
bbqjohan@hotmail.com
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https://www.facebook.com/johan.somers.311

gesloten

je kan bij Johan een BBQ pakket bestellen vanaf 4 personen, compleet met vlees, groenten
en sauzen
graag 1 week op voorhand bestellen via mail
levering gratis in Halen

Place Douze

Markt 12
0479 79 99 66 wijnhandel
0476 20 61 31 beauty bar
michaeldincq@hotmail.com
https://www.facebook.com/placedouze/
gesloten: wijnbar
open: wijnhandel en beauty bar
liefst afhalen na afspraak
online bestellingen zijn ook nog mogelijk - levering vanaf 100 euro
meer info op FB

Sint-Jansbergklooster / Restaurant La Chartreuse

Sint-Jansbergstraat 9
0479 96 92 95
myriam@sint-jansbergklooster.be
http://www.sint-jansbergklooster.be
https://www.restaurant-la-chartreuse.be
https://www.facebook.com/Sint-Jansbergklooster-La-Chartreuse-307818959954983/
gesloten
wel telefonisch en via mail bereikbaar (24/24, 7/7) voor vragen, reservaties en
cadeaubonnen

Thermoteam Eykens

Dorpsstraat 63
0475 97 48 29
verkoop@thermoteameykens.be
https://www.thermoteameykens.be
https://www.facebook.com/Thermoteam-Eykens-106972240951237/
gesloten
telefonisch en via mail bereikbaar voor bestellingen en vragen
gratis levering aan huis
demo achteraf

Traiteur Nico

Fonteinstraat 27
0477 27 97 39
info@traiteurnico.be
https://www.nicotraiteur.be
open: maaltijdbedeling
bestellen kan telefonisch of via mail
leveringen op maandag, woensdag en vrijdag
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