
We verzamelen en verkopen in ons nieuw atelier  
“Boetiek Uniek” tweedehandskledij en accessoires voor 
mannen, vrouwen en kinderen.                
            
Prijzen variëren tussen 0.20 euro en 2 euro.

Boetiek Uniek is  tweemaal per week open en toegan-
kelijk voor iedereen:
op dinsdag en vrijdag, telkens van 13u30 tot 16u30.

Welkom!

ACTIVITEITEN- EN  
ONTMOETINGSCENTRUM

‘t Collectief is een activiteiten- en ontmoetingscentrum 
voor iedereen met een psychische kwetsbaarheid. 
Het is een plaats waar mensen volgens hun eigen 
interesses en mogelijkheden kunnen deelnemen aan 
arbeidsgerichte en ontmoetingsactiviteiten. Dit kan 
gaan van een vrijblijvend  bezoek aan ’t Collectief tot een 
duurzaam engagement, van vrijetijdsbesteding en contact 
zoeken met anderen tot het maken van een product of 
het verlenen van een dienst. Cliëntenparticipatie en de  
herstelgedachte  vormen de basis van ’t Collectief. 

Op zoek naar een wekelijkse activiteit, bijvoorbeeld koken, 
bakken of creatief bezig zijn voor productie? 
Of doe je liever iets administratief, bv. op ons secretariaat? 
Of heb je misschien interesse om artikelen te maken die 
we verkopen op markten? Dat kan in De Loft. 
Contacteer het activiteitencentrum van  ‘t Collectief! 
Even weg zijn van thuis en het gebeuren aanschouwen of 
er actief aan deelnemen? Het kan allemaal. We organiseren 
regelmatig activiteiten. Je kan ter plekke deelnemen aan 
sport, workshops of andere
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Binnen de atelierwerking van ‘t Collectief  
maken we een uitgebreid gamma aan  
originele producten voor verkoop:  
van lekkernijen tot iets moois en handigs. 

 
Meestal duurzaam, altijd speciaal, zorgvuldig 
verzorgd en met de hand gemaakt door mensen  
voor mensen.   
 
De inkomsten uit de verkoop investeren we  
in onze werking en in grondstoffen,  
atelierbenodigdheden, uitstappen of reizen.

‘t Collectief  
Activiteiten- en ontmoetingscentrum 
Oudebaan 293- 3000 Leuven 
016 49 85 80

Verkoopsaanbod 
‘t Collectief 

Activiteitencentrum 

 Ma  9u-16u
 Di 9u-16u
 Wo 9u-16u
 Do 9u-16u
 Vr 13u-16u

Ontmoetingscentrum 

 Ma  12u-17u
 Di 12u-17u
 Wo 12u-17u
 Do 12u-17u
 Vr 12u-17u

  WWW.KAMILLUS.BE

 SINTKAMILLUS



De Bistro van ‘t Collectief bestaat uit een keuken, bakkerij 
en kantine. Onze keuken werkt van maandag- tot en met 
donderdagvoormiddag.

Op die dagen kan je aanschuiven voor een warme maaltijd 
(soep, hoofdschotel en dessert). 
Je betaalt hiervoor 3.50 euro. 

Van maandag tot en met vrijdag geniet je van een brood-
maaltijd  voor 1.50 euro.  Elke dag is er verse soep.
Dagelijks gaat onze kantine open van 13u00 tot 16u00. 
Je kan er terecht voor een frisdrank of koffie.  

De bakkerij werkt op maandag en donderdagvoormiddag. 

Zowel onze keuken- als bakploeg werkt ook op bestelling. 
Je kan er terecht voor allerlei culinaire vragen.

Feestje, vergadering? 
Wij verzorgen dit graag en met zorg! 
Een assortiment broodjes, originele hapjes, zoetigheden, 
noem maar op.

PRIJZEN
Assortiment luxueus belegde broodjes:
- 3 broodjes p.p: 5.25 euro
- 4 broodjes p.p: 6.25 euro

Hapjes receptie: 
Assortiment elegante koude hapjes. In samenspraak en 
afhankelijk van de wensen en het beschikbare budget 
zoekt onze keukenploeg naar een antwoord op maat van 
ieders feest/receptie of vergadering.

Desserten:  
Gelijkaardig aan de hapjes. Desserten in buffetvorm, 
chocolademousse, tiramisu, …

Brood: 
- Wit/grijs/donker grijs  brood : 1.90 euro 
- Rozijnen brood : 2.40 euro 
- Noten brood : 2.40 euro

Taart: 
- Kokostaart : 25 cm doorsnede : 7.50 euro 
- Appeltaart : 28 cm doorsnede : 7.50 euro 
- Appel- perentaart : 28 cm doorsnede : 7.50 euro 
- Appel-rozijnen en kaneeltaart :  
 28 cm doorsnede : 7.50 euro 
- Frangipanetaart  met krieken  of abrikoos: 28 cm 
 doorsnede : 7.50 euro 
- Tiramisutaart boudoirs of speculaas :  
 19 cm doorsnede : 5.00 euro 
- Knobbeltjestaart : 28 cm doorsnede : 7.50 euro 
- Platte kaastaart limoen of rode vrucht :  
 19 cm doorsnede : 6.50 euro 
- Speculaastaart : 19 cm doorsnede : 8.00 euro 
- Groententaart : 29 cm doorsnede : 7.50 euro 
- Rabarbertaart (seizoen) : 28 cm doorsnede : 7.50 euro 
- Melo-cake taart : 19 cm doorsnede : 6.50 euro 
- Madeirataart : 26 cm doorsnede : 7.50 euro

Cake:   
- Gewone/kokos/noten/appel-rozijn/appel-rozijnen-  
 kaneel/chocolade/chocolade stukjes: 7.50 euro

Koekjes: 
- Havermoutkoeken / Havermout–mueslikoeken:  
 4 voor 1 euro 
- Americain cookies: 0.35 euro ’t stuk 
- Speculaas: 10.00 euro voor 1 kilogram 
- Madeleines: 0.30 euro ’t stuk 
- Mini eclairs / Mini cake: 0.60 euro ’t stuk 
- Flap: appel/kriek of abrikozen: 1 euro ‘t stuk

Mini-taartjes met latjes 10 cm doorsnede : 
- Krieken/frangipane met kriek of abrikoos : 1.20 euro 
- Abrikozen/pruim/rijst : 1.00 euro

Hier maken we creatieve spullen uit onder meer zelfge-
schept papier, wol en leuke stofjes!

Inventieve ontwerpen zoals de ‘hangende toiletzakken’ 
en ’kabelopbergers’ wisselen we af met leuke cadeautjes 
voor kinderen: potloodzakjes, feestelijke vlaggenlijnen, 
originele gerstenkussentjes, verjaardagskronen enz. 

Ecologische doekjes om make up te verwijderen, 
handige linnentassen of herbruikbare fruit-/groenten-
zakjes en plooibare winkelzakken die passen in een 
broekzak maken ook deel uit van ons gamma. 

Met het handgeschepte papier en restjes stof maken we    
wenskaarten voor alle gelegenheden. 

Kom dus gerust eens langs om ons aanbod te bekijken!

BISTRO KEUKEN BISTRO BAKKERIJ PRODUCTIEATELIER


