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De brochure ‘Lekker, eten, drinken, logeren en genieten in
Klein-brabant’ van Toerisme Klein-Brabant-Scheldeland is al jaar
en dag dé horecagids binnen de streek. Je vindt hier een handig
overzicht van alle horecazaken die betrokken zijn bij de werking
van onze vzw, maar we laten je ook kennis maken met de
heerlijke streekproducten en toffe logies die Bornem en
Puurs-Sint-Amands te bieden hebben.

Boomstraat 1 - 2880 Bornem
03 899 28 68
info@tkbs.be
www.toerismekleinbrabant.be
www.facebook.com/toerismekleinbrabant
Van Pasen tot en met 30 september:

Maandag, woensdag en vrijdag
van 9.30 uur tot 12.30 uur en van 13 uur tot 16 uur
Zaterdag, zon- en feestdagen van 9.30 uur tot 16 uur

Van 1 oktober tot paaszaterdag:

Maandag, woensdag en vrijdag
van 9.30 uur tot 12.30 uur en van 13 uur tot 16 uur
Gesloten tussen Kerstmis en Nieuwjaar

LOKALE TOERISTISCHE INFOPUNTEN
Gemeentehuis Puurs
* Hoogstraat 29 - 2870 Puurs-Sint-Amands
 Maandag, donderdag en vrijdag van 9 uur tot 12 uur

Woensdag van 9 uur tot 12 uur en 13.30 uur tot 19 uur
Zaterdag van 10 uur tot 12 uur

Vrijetijdsloket Puurs-Sint-Amands

* Hondsmarkt 2 - 2870 Puurs-Sint-Amands
 Dinsdag, woensdag en donderdag van 14 uur tot 20 uur

Dat we momenteel in onzekere tijden leven, hoeven we jou niet
te vertellen. De impact van de coronacrisis op de toeristische
sector en de gevolgen voor de vakantiemakers die er hun
inkomsten uithalen, zijn heftig.
Ben je op zoek naar inspiratie voor een toffe daguitstap of
weekendje weg? Denk dan eens aan een mini-vakantie in
Klein-Brabant. Onze vakantiemakers kunnen jouw steun heel
hard gebruiken. Wij geven jou alvast inspiratie!
Welkom in Klein-Brabant, land van Stille Waters!

Vrijdag van 14 uur tot 18 uur
Zaterdag van 10 uur tot 12 uur

Oud gemeentehuis Sint-Amands

* Livien Van der Looystraat 10 - 2890 Puurs-Sint-Amands
 Dinsdag van 9 uur tot 12 uur
Woensdag van 13.30 uur tot 16 uur
Donderdag van 16 uur tot 19 uur

Infopunt Fort Liezele

* Fortbaan 2 - 2870 Puurs-Sint-Amands
 Van Pasen tot en met 30 september:

Donderdag van 9.30 uur tot 12.30 uur en van 13 uur tot 16 uur
Zaterdag, zon- en feestdagen van 13.30 uur tot 17.30 uur

Infopunt Glazen huis

* Kaai - 2890 Puurs-Sint-Amands
 Van Pasen tot en met 30 september:

Dinsdag van 9.30 uur tot 12.30 uur en van 13 uur tot 16 uur
Zaterdag, zon- en feestdagen van 9.30 uur tot 16 uur

Oeverhoppen met de veerboot
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WIE ZIJN WE?

LEKKER ETEN EN DRINKEN
’t Alternatief
*
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Ben je op zoek naar een leuke daguitstap op maat of een
streekmand? Ook daarvoor kan je bij Toerisme Klein-Brabant Scheldeland terecht.



Kasteelstraat 4, 2880 Bornem
03 889 07 77
restaurant@t-alternatief.be
www.t-alternatief.be

BORNEM

Toerisme Klein-Brabant-Scheldeland vzw is een
samenwerkingsverband tussen de gemeenten Puurs-Sint-Amands
en Bornem met als doel het toerisme in deze regio te promoten
en ontwikkelen. Je kan er terecht met al jouw vragen over fiets-en
wandelroutes, natuurgebieden, musea en evenementen.

Een intieme tête-à-tête, een avondje genieten met vrienden en familie
of liever een snelle lunch? In Restaurant ’t Alternatief worden dagverse
producten omgetoverd tot pareltjes van gerechten. In de herfst wordt de
kaart aangevuld met wild zoals hazenrug, rendierfilet en fazant.

Volg onze facebookpagina, bezoek onze website en schrijf je in op
de nieuwsbrief. Zo blijf je op de hoogte van alle nieuwtjes!

Woensdag tot vrijdag
van 11.30 uur tot 14 uur en van 17.30 uur tot 21 uur
Zaterdag van 17.30 uur tot 21 uur
Zondag van 11.30 uur tot 14 uur en van 17.30 uur tot 21 uur
Gesloten op maandag en dinsdag

Biestro H-eat
*
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Hingenesteenweg 48, 2880 Bornem
03 501 30 01
info@h-eat.be
www.h-eat.be
Wat er bij Biestro H-eat in de open keuken gebeurt, kan en mag je zien.
Smaakvolle, verse (vaak biologische) producten vormen de basis voor
verrassende gerechten. Er kunnen 30 personen plaatsnemen en dus word
je als een prins/prinses behandeld. Streekgerechten zoals paling in ’t groen
en desserts met Vermeiren speculoos zijn absoluut de moeite waard om te
proberen!



Dinsdag tot vrijdag
van 12 uur tot 14.30 uur en van 18 uur tot 21.30 uur
Zaterdag van 18 uur tot 21.30 uur
Gesloten op maandag en zondag

Breeven Sportkafee

* Barelstraat 111C, 2880 Bornem
& 03 899 58 51
8 www.breevensportkafee.be

Regionaal toeristisch infokantoor 'Het Landhuis' in Bornem
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Breeven Sportkafee ligt in het sport-en recreatiedomein Breeven. Binnen
heb je zicht op het zwembad. In de zomer geniet je van een heerlijke
lunch of een uitgebreid diner op een groot, zonnig terras met zicht op de
vijver en aangrenzende speeltuin. Probeer zeker eens het huisgemaakte
stoofvlees, vol-au-vent of lasagne. Een aanrader!



Maandag tot zaterdag vanaf 11 uur
Zon- en feestdagen vanaf 10 uur

Lekker eten, drinken, logeren en genieten in Klein-Brabant
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Het Bijhuis

De Blauwe Koe
*
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Barelstraat 203, 2880 Bornem
0474 45 49 43
info@cafedeblauwekoe.be
www.cafedeblauwekoe.be
Maar liefst vier keer werd De Blauwe Koe bekroond tot beste café van
Bornem en Klein-Brabant! Het is dan ook een échte bruine kroeg, met
maar liefst 200 bieren op fles en 15 op vat. Tijdens de zomer is het
gezellig vertoeven in de tuin. De optredens zijn legendarisch.



Woensdag tot zaterdag van 14 u tot 2 uur
Zondag van 14 uur tot 21 uur
Gesloten op maandag en dinsdag

*
&
8
8

Het Bijhuis is een trendy ontbijt-, lunch- en aperobar in hartje Bornem.
De tapa’s, taarten en desserten kunnen je gegarandeerd bekoren. Voor
groepen wordt er gewerkt op maat. Een drankje of gerecht meenemen?
Geen enkel probleem. Een biologische verpakking er rond en klaar!



De Hopschuur

* Stationstraat 11, 2880 Bornem
& 0494 24 08 91
8 jaspervandenhoudt@hotmail.com
De Hopschuur is een gezellig en ongedwongen biercafé in het hartje van
Bornem. Met meer dan 100 bieren is er voor elk wat wils: pils, trappisten,
fruitbieren, geuzes en pale ales. Een ware bierbelevenis! Smakelijke snacks
en traditionele drankjes vullen de kaart verder aan. In de weelderige tuin
snuif je de gemoedelijke en rustgevende sfeer op.



Maandag van 8 uur tot 14 uur (bij mooi weer langer open)
Woensdag tot zaterdag
van 14 uur tot 2 uur
Zondag van 10 uur tot 24 uur
Gesloten op dinsdag

’t Gemak

* Stationstraat 2, 2880 Bornem
8 tgemak@proximus.be

Maandag van 8.30 uur tot 19 uur
Woensdag tot zondag vanaf 9 uur
Gesloten op dinsdag

Grand Café De Watertoren
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Sint-Amandsesteenweg 107, bus 1, 2880 Bornem
0470 79 86 05
info@dewatertorenbornem.be
www.dewatertorenbornem.be

Maandag en donderdag van 8.30 uur tot 17 uur
Vrijdag vanaf 8.30 uur
Zaterdag vanaf 10 uur
Zondag van 10 uur tot 18.30 uur
Gesloten op dinsdag en woensdag

Het Wiel
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Puursesteenweg 2, 2880 Bornem
0498 40 05 87
hans.hetwiel@hotmail.com
www.hetwiel.be

Café Het Wiel is een gezellig volkscafé met maar liefst 8 bieren van ’t
vat. Terwijl je geniet van je drankje, kan je jezelf wagen aan een potje
tafelvoetbal, biljart of darts.



Maandag vanaf 9 uur
Dinsdag tot zondag vanaf 10 uur

JAM
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Boomstraat 78, bus 003, 2880 Bornem
03 336 75 02
info@jambornem.be
www.jambornem.be
In het trendy kader van lunchbar JAM geniet je van uitgebreide
ontbijtformules, lunchgerechten, desserts, de lekkerste baristakoffie en een
heleboel soorten losse thee. Op het terras vooraan (overdekt en verwarmd!)
of achteraan tussen het groen, voel je je ongetwijfeld in je nopjes!

Café ’t gemak heeft een uitgebreide bier-, trappisten-, en geuzekaart. Ook
liefhebbers van gin halen hier hun hartje op. In de zomer geniet je van de
warmte op het terras.



Stationsplein 1, 2880 Bornem
03 201 99 77
info@hetbijhuis.be
www.hetbijhuis.be



Maandag van 8.30 uur tot 16 uur
Woensdag en donderdag van 8.30 uur tot 17 uur
Vrijdag van 8.30 uur tot 18 uur
Zaterdag van 9.30 uur tot 18 uur
Gesloten op dinsdag en zondag

Genieten van een kop koffie bij de krant? Je laten verwennen met
een overheerlijk deluxe ontbijt? Het kan allemaal in Grand Café De
Watertoren! Aangepaste feestformules zijn beschikbaar op vraag. Er is
een uitgebreide menukaart met o.a. dagschotels (ook in het weekend) en
voldoende ruimte voor grote groepen. Probeer zeker eens een Watertoren,
een blond biertje met hoge gisting dat je alleen hier kan drinken!
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Alle dagen van 9 uur tot 21 uur
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Fort Liezele, één van de best bewaarde en gerestaureerde pantserforten
van de vesting Antwerpen
Lekker eten, drinken, logeren en genieten in Klein-Brabant
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Kafeemangee

’t Sas
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De échte Vlaamse keuken op je bord. Bij ’t Sas bestel je een half kiekske,
witloof met ham in de oven of rundstoverij volgens grootmoeders recept.
Je vindt er ook dagverse seizoensuggesties, vis- en palingspecialiteiten. De
passie en liefde voor goed eten en voor de lokale gemeenschap staan er
centraal.

Maandag van 9 uur tot 21 uur
Dinsdag tot vrijdag van 10 uur tot 21 uur
Zaterdag en zondag van 10 uur tot 22 uur

’t Land van Bornem

Kardinaal Cardijnplein 10-12, 2880 Bornem
03 899 01 12
info@tlandvanbornem.be
www.tlandvanbornem.be
Een simpele snack? Een uitgebreid 4-gangenmenu? ’t Land van Bornem
tovert het in een handomdraai op jouw bord! Het restaurant is gekend
om zijn fijne streekgerechten: paling in ’t groen mag niet verbazen, maar
stoofvlees met trappist van Bornem is een exclusiviteit. Het gigantische
terras biedt plaats aan 120 personen.



’t Koningsrek Zates
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Een van de meest gesmaakte cafés in Bornem. Je kan er steeds verse soep
en spaghetti krijgen. Groepen met een eigen lunchpakket zijn welkom!

Alle dagen vanaf 9 uur
Woensdag van 10 uur tot 18 uur
(gesloten tijdens de wintermaanden)
Zaterdag vanaf 10 uur
Gesloten op zondag
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* Driesstraat 53, 2880 Bornem
& 0468 20 28 72
8 momentjebornem@hotmail.com
Bij ’t Momentje kan je terecht voor een lekkere pannenkoek, wafel, gebakje
of een belegd broodje. Een gezellige plek voor een klein ontbijt, een
tussendoortje of snack! Je vindt er ook biologische koffie en sapjes.



Alle dagen van 12 uur tot 16.30 uur
en van 19 uur tot 00.30 uur
Gesloten op zaterdagmiddag, zondag en maandag

De Messinc
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Edmond Vleminckxstraat 31, 2880 Hingene/Bornem
03 899 55 01 / 0498 65 32 10
de.messinc@telenet.be
www.demessinc.be

Op de menukaart van De Messinc vind je een heleboel klassiekers en
seizoensgerechten. Elke derde zaterdag van de maand verorber je à volonté
scampi’s, de specialiteit van het huis. Het zonovergoten terras biedt zicht
op de tuin van Kasteel d’Ursel.

Maandag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur
Zaterdag en zondag van 9 uur tot 18 uur
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Spuistraat 21, 2880 Eikevliet/Bornem
03 889 07 18
info@eyckerhof.be
www.eyckerhof.be

Liefhebbers van zowel de klassieke als vernieuwende keuken, vinden
bij Restaurant Eyckerhof ongetwijfeld hun gading. Het restaurant heeft
een uitzonderlijke reputatie. De chef-kok won al meerdere prestigieuze
kookwedstrijden. Niet voor niets werd Eyckerhof bekroond met 1
Michelinster.

’t Momentje
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Maandag tot zaterdag vanaf 13 uur
Zondag vanaf 10 uur

Eyckerhof

* Boomstraat 3, 2880 Bornem
& 03 889 77 79
8 marjan.schilders@telenet.be



Bovenstraat 152, 2880 Branst/Bornem
03 889 96 57
zates.bvba@hotmail.com
www.koningsrek.wixsite.com/zates

’t Koningsrek Zates mocht twee jaar geleden 180 kaarsjes uitblazen! In dit
volkscafé lijkt het alsof de tijd is blijven stilstaan. De idyllische ligging aan
de scheldedijk kan iedereen bekoren.

Alle dagen vanaf 10 uur

Luxhuis



Donderdag en zondag van 12 uur tot 23 uur
Vrijdag en zaterdag van 12 uur tot 24 uur
Gesloten op maandag, dinsdag en woensdag

EIKEVLIET
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BRANST

Een vleesgerecht onder een gigantische berg strofrietjes? Jij vraagt,
Kafeemangee draait! Deze filterdun gesneden frieten kan je alleen hier
vinden. Vegetarische gerechten, vis- en vleesschotels, speciale wokschotels
en dagverse streekmenu’s vullen de kaart.



Sas 1, 2880 Bornem
03 889 22 84
info@gezelligtafelen.be
www.gezelligtafelen.be

Alle dagen vanaf 11 uur
Zondag vanaf 10 uur
Gesloten op dinsdag en woensdag

Lekker eten, drinken, logeren en genieten in Klein-Brabant
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HINGENE

Stationstraat 1, 2880 Bornem
03 889 26 11
kafeemangee@telenet.be
www.kafeemangee.be

De Groenendijk
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In d’Oude Poort is een authentieke brasserie vlakbij het parkdomein van
Kasteel d’Ursel en is gericht op alle leeftijden. Op het terras kan je heerlijk
vertoeven middenin de natuur. Je kan er smullen van seizoensgebonden
gerechten zoals asperges (april, mei, juni), mosselen (juli, augustus,
september) en wild (oktober, november, december, januari). Een
verjaardagsfeestje, communie of vergadering? Dan is de feestzaal wat je
zoekt!



Woensdag tot zondag van 12 uur tot 22 uur
Gesloten op maandag en dinsdag

Groenendijk Weert
*
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Dijkstraat 1, 2880 Weert/Bornem
03 889 68 78 / 0494 61 77 45
info@groenendijkweert.be
www.groenendijkweert.be

De specialiteit van Groenendijk Weert is paling: paling in ’t groen,
gebakken met verse tartaar, in kreeftsaus, in roomsaus met dragon,…
keuze genoeg! Naast de vaste kaart zijn er suggestieborden die
tweewekelijks worden aangepast, alsook een vegan suggestiebord.

WEERT
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Appeldijkstraat 2, 2880 Weert/Bornem
03 296 91 97
info@taverneoudgemeentehuis.be
www.taverneoudgemeentehuis.be

Taverne Oud Gemeentehuis biedt een kwaliteitsvolle keuken met
verrassende gerechten. Het stokpaardje van de zaak zijn de grillgerechten.
Je kan er ook ontbijten of lunchen en er is een oplaadpunt voor elektrische
fietsen. Het groot overdekt terras is voorzien van terrasverwarmers en
knusse dekentjes!



Dé place to be voor heerlijke paling! Restaurant De Groenendijk serveert al
sinds 1927 paling in ’t groen. Naast palinggerechten vind je er smakelijke
vlees- en visgerechten. Het authentieke, gezellige interieur van weleer zorgt
voor een echte reis in de tijd!



Alle dagen vanaf 10 uur
Zondag vanaf 9 uur
Gesloten op dinsdag

Maandag en dinsdag van 12 uur tot 14 uur
Vrijdag, zaterdag, zon- en feestdagen van 12 uur tot 21 uur
Gesloten op woensdag en donderdag

DEKOL
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Forum 9, 2870 Puurs-Sint-Amands
0493 86 08 27
info@dekol.be
www.dekol.be
DEKOL is het cultuurcafé van CC Binder in Puurs-Sint-Amands. Op de
menukaart vind je een heleboel aangename en verrassende gerechten. Laat
het smaken!



Alle dagen van 11 uur tot 24 uur
Gesloten op dinsdag, woensdag en donderdag

Taverne Oud Gemeentehuis

Nattenhaasdonkstraat 20, 2880 Wintam/Bornem
03 889 06 55
restaurant@degroenendijk.be
www.degroenendijk.be

PUURS

Edmond Vlemickxstraat 81, 2880 Hingene/Bornem
03 889 31 96
info@indoudepoort.be
www.indoudepoort.be

Alle dagen vanaf 11.30 uur
Donderdag en zaterdag vanaf 10 uur
Sluitingsuur: het streefdoel is middernacht!
Gesloten op maandag tijdens de schoolvakanties

De Vierklaver

* Hoogstraat 36, 2870 Puurs-Sint-Amands
& 0476 63 22 64

Café De Vierklaver is een ontmoetingsplek voor heel wat bewoners van
Puurs. Het café richt zich op fietsers: het buitenterras is voorzien van een
fietsenstalling. Handig!



Alle dagen vanaf 10 uur
Donderdag vanaf 7 uur
Gesloten op maandag

Snack Grace
*
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Hoogstraat 10, 2870 Puurs-Sint-Amands
03 899 36 76 / 0473 26 55 44
snackgrace@skynet.be
www.snackgrace.be

Een broodje préparé? Of liever een met brie, spekblokjes, honing, nootjes
en rucola? Snack Grace maakt ze met evenveel liefde! Naast belegde
broodjes kan je er ook koude schotels bestellen.
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WINTAM

In d’Oude Poort

Maandag, woensdag en vrijdag van 8 uur tot 17 uur
Donderdag van 7 uur tot 13.30 uur
Zaterdag van 10 uur tot 13.30 uur
Tijdens schoolvakanties van 10 uur tot 13.30 uur
Gesloten op dinsdag, zondag en feestdagen

Lekker eten, drinken, logeren en genieten in Klein-Brabant
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Bisztro The Jade is vernoemd naar de oogappel van de eigenaars, die
regelmatig meehelpt in de zaak. Je kan er genieten van een klassieke
keuken die op een originele manier gebracht is. Het ruime terras is de
ideale stopplaats voor een drankje.



Maandag, donderdag en zondag van 11 uur tot 24 uur
Vrijdag en zaterdag van 11 uur tot 1 uur
Gesloten op dinsdag en woensdag

De Mouterij

* Breendonk-Dorp 95, 2870 Breendonk/Puurs-Sint-Amands
& 03 501 71 05 - eetcafedemouterij@gmail.com
8 www.eetcafedemouterij.be

Welkom in Eetcafé De Mouterij, waar de Belgische keuken en een
vleugje zuiders temperament elkaar ontmoeten in hartje Breendonk! Op
de menukaart vind je heel wat ingrediënten die uit eigen streek komen,
kraakvers zijn en dat proef je! Het eetcafé ligt op enkele honderden meters
van Brouwerij Duvel. Ideaal voor wie een gezellig etentje wil combineren
met een fijn bezoek!



BREENDONK

Zjateau Café
*
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Hoogstraat 18, 2870 Puurs-Sint-Amands
0474 96 12 87
info@zjateaucafe.be
www.zjateaucafe.be

Bij Zjateau Café kan je jezelf laten verwennen in een knusse, huiselijke
sfeer met landelijk karakter. Een goedgevuld ontbijt, een lichte lunch,
huisgemaakt gebak, dessert of ijsje: hier ga je niet met honger van tafel!
Het tuinterras is een drukbezocht plekje.



Alle dagen van 10 uur tot 18 uur
Donderdag van 8 uur tot 13 uur
Gesloten op vrijdag en feestdagen (tenzij op donderdag)
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Schaafstraat 31, 2870 Breendonk/Puurs-Sint-Amands
03 866 51 16
info@bistro31.be
www.bistro31.be

Bistro 31 ligt niet zo ver van de A12 en is goed bereikbaar. De snacks,
gerechten en menu’s zijn hedendaags en kunnen iedereen bekoren. Het
terras is ruim, volledig overdekt en verwarmd. Zo kan je zelfs de koudste
zomeravond trotseren!



Brasserie Vrededaal
*
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Dinsdag tot zondag vanaf 11 uur
Gesloten op maandag

Bloom

* Groenstraat 97, 2870 Breendonk/Puurs-Sint-Amands
& 0496 69 23 58

Kalfortdorp 1, 2870 Kalfort/Puurs-Sint-Amands
03 502 48 70
info@brasserievrededaal.be
www.brasserievrededaal.be
Brasserie Vrededaal is gelegen in een historisch pand, in hartje Kalfort. Op
de menukaart vind je overheerlijke vlees-, vis- en vegetarische gerechten.
Daarnaast zijn er dag-en suggestiemenu’s. Deze fietsvriendelijke brasserie
met terras is een ideale locatie voor grote groepen.



Bistro 31

Woensdag en donderdag
van 12 uur tot 14.30 uur en van 17 uur tot 21 uur
Vrijdag en zaterdag van 12 uur tot 22 uur
Zondag van 12 uur tot 21 uur
Gesloten op maandag en dinsdag

Dinsdag tot vrijdag vanaf 11.30 uur
Zaterdag vanaf 14 uur
Zondag vanaf 11.30 uur

Bà Ons

* Liezeledorp 102, 2870 Liezele/Puurs-Sint-Amands
& 03 298 01 85
8 ingrid.hermoniers@hotmail.com
Café Bà Ons is hét dorpscafé van Liezele. Je vindt er maar liefst 50 soorten
bier! Vanop het knusse terras kan je de gemoedelijke dorpssfeer opsnuiven.



Woensdag tot zaterdag vanaf 13 uur
Zondag vanaf 12 uur
Gesloten op maandag en dinsdag

Bloom food&drinks is dé plaats om te lunchen! Elke dag kan je er smullen
van een andere soep en hoofdgerecht. Of bestel à la carte en laat je
verrassen! Het restaurant ligt niet ver van Duvel-Moortgat. Ideaal om een
etentje te combineren met een bezoek aan de brouwerij.



Maandag tot vrijdag van 10 uur tot 23 uur
Gesloten op zaterdag en zondag

Een literaire tocht doorheen het Emile Verhaerenmuseum
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KALFORT

* Stationstraat 52, 2870 Puurs-Sint-Amands
& 03 435 16 09 / 0476 20 10 25
8 www.bisztrothejade.be

Lekker eten, drinken, logeren en genieten in Klein-Brabant
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LIEZELE

The Jade

www.fortcafe-debatterie.be

Fortcafé De Batterie is gelegen in het Fort van Liezele. Vanop het ruime
terras en dakterras heb je zicht op de fortgracht en het landschapspark.
Na reservatie kan je smullen van stoverij met commandantbier (in een
gamel!) of een rijkelijke broodmaaltijd. Snacks, tapas, een uitgebreide
bierkaart met streekbieren, gezelschapsspelletjes en thema-avonden maken
het rijtje af.

RUISBROEK



Maandag, donderdag en zondag van 12 uur tot 23 uur
Vrijdag en zaterdag van 12 uur tot 1 uur
Gesloten op dinsdag en woensdag

Hof ter Zielbeek
*
&
8
8



Sint-Katharinastraat 191, 2870 Ruisbroek/Puurs-Sint-Amands
03 886 00 87
info@hofterzielbeek.be
www.hofterzielbeek.be



Woensdag tot zaterdag vanaf 14 uur - keuken open van 14
uur tot 21.30 uur
Zondag vanaf 11.30 uur - keuken open van 12 uur tot 21 uur
Gesloten op maandag en dinsdag

Den Dorstige Duiker

* Lippelodorp 38, 2890 Lippelo/Puurs-Sint-Amands
& 0031 653 70 46 18
8 flupstra@gmail.com

Den Dorstige Duiker is een gloednieuw, gezellig dorpscafé onder de
kerktoren van Lippelo. Het café ziet eruit als een woonkamer, een plek
waar inwoners en verenigingen zich thuis voelen. Met een biljarttafel,
kickertafel en dartsspel binnen handbereik, kan jouw avond alvast niet
meer stuk!

Woensdag, donderdag en zondag van 11.45 uur tot 23 uur
Vrijdag van 11.45 uur tot 24 uur
Zaterdag van 18 uur tot 24 uur
Gesloten op maandag en dinsdag

Bistro Lara Louise

Pullaar 245, 2870 Ruisbroek/Puurs-Sint-Amands
03 434 93 87
info@motusgastronomie.be
www.motusgastronomie.be

*
&
8
8

Maandag tot zaterdag van 14 uur tot 1 uur
Zondag van 14 uur tot 24 uur
Gesloten op woensdag

Oude Kerkstraat 16, 2890 Puurs-Sint-Amands
052 55 35 66
info@laralouise.be
www.laralouise.be

In de schaduw van de kerk van Sint-Amands, vind je Bistro Lara Louise.
De plek bij uitstek voor authentieke en pure gerechten, aangepast aan het
seizoen. De huiselijke sfeer en de ongedwongen bediening in het kleine,
beschermde pand, zorgen voor een geslaagde avond.



Donderdag en vrijdag vanaf 18 uur
Zaterdag en zondag vanaf 12 uur
Gesloten op maandag, dinsdag en woensdag

Dinsdag tot donderdag
van 12 uur tot 14 uur en van 19 uur tot 21 uur
Vrijdag en zaterdag van 19 uur tot 21 uur
Gesloten op maandag en zondag

Wandelen in het parkdomein van Kasteel d'Ursel in Hingene
14

In eet-en praatcafé De Wandeling, vlakbij Lippelobos, kan je terecht voor
een drankje, snack of volwaardig gerecht. De Frans-Belgische keuken werkt
uitsluitend met verse producten van gepassioneerde telers, boeren en
producenten. Maandelijks zijn er nieuwe suggesties op de kaart te vinden!



In het gezellige, huiselijke interieur van Motus kan je uitgebreid genieten
van een menu bestaande uit 4, 5, 6 of 7 gangen. Er worden enkel verse
en seizoensgebonden producten geserveerd. Een aangepast wijntje erbij en
jouw avond kan niet meer stuk!



* Kasteeldreef 11, 2890 Lippelo/Puurs-Sint-Amands
& 0471 10 60 20
8 www.dewandeling-lippelo.be

Het historische koetshuis en de bijhorende stallen aan de ingang van
parkdomein ‘Hof ter Zielbeek’, zijn omgebouwd tot een klassevolle
brasserie. Hof ter Zielbeek biedt een mooi kader om in alle rust te tafelen.
Kies een gerecht uit de vaste kaart, laat je verrassen door het maandmenu
of probeer een Zielbeekske: een fris biertje met toetsen van citroengras.

Motus
*
&
8
8

De Wandeling

Lekker eten, drinken, logeren en genieten in Klein-Brabant

LIPPELO

* Fortbaan 2, 2870 Liezele/Puurs-Sint-Amands
& 0492 72 52 41
8 info@fortcafe-debatterie.be

Kasteel Marnix langs de Oude Schelde-arm in Bornem
Lekker eten, drinken, logeren en genieten in Klein-Brabant
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SINT-AMANDS

Fortcafé De Batterie

Café d’O
*
&
8
8

Emile Verhaerenstraat 14a, 2890 Puurs-Sint-Amands
052 50 37 60
info@cafedo.be
www.cafedo.be

Café d’O biedt een pure, seizoensgebonden keuken met dagverse
ingrediënten. De streekproducten komen vaak uit de regio Stille Waters.
Je geniet er van een klassieke keuken die op een frisse en creatieve wijze
gebracht wordt. Het warme, hedendaagse interieur in combinatie met een
prachtig uitzicht op de Schelde, vormt de perfecte setting om te genieten.
In de zomer kan je zelfs tafelen op het terras!



Alle dagen van 12 uur tot 15.30 uur en
van 18 uur tot 22.30 uur
Gesloten op maandag, dinsdag en zaterdagmiddag

Cuytegemhoeve

* Kuitegemstraat 61, 2890 Puurs-Sint-Amands
& 052 33 50 68 / 0494 61 57 80
8 www.cuytegemhoeve.be

De voormalige koeienstal van deze recreatieve boerderij herbergt een
eet- en praatcafé met stevige boerenkost op de kaart. Kinderen kunnen
zich uitleven in een binnen- en buitenspeeltuin. Probeer zeker eens een
Cuytegemse, een donker en pittig hoevebiertje!



Alle dagen vanaf 12 uur
Zaterdag en zondag vanaf 10 uur
Gesloten op dinsdag

De Waggel

* Heidestraat 206, 2890 Puurs-Sint-Amands
& 0477 28 47 81
8 cuytwim@skynet.be

Café De Waggel werd in 2018 volledig vernieuwd! La Chouffe van het vat?
Of liever Triple D’Anvers? Het kan allemaal! Op het gezellige terras met
loungezetels vind je 40 zitplaatsen. De voormalige tapkraan die in het café
stond, dient nu als oplaadpunt voor elektrische fietsen. Tijdens het weekend
in de avond kan je er lekkere snacks eten!

Winter:
Dinsdag en woensdag van 14 uur tot 24 uur
Vrijdag en zaterdag van 14 uur tot 2 uur
Zondag van 10 uur tot 23 uur
Gesloten op maandag en donderdag
 Zomer:
Dinsdag, woensdag en donderdag van 14 uur tot 24 uur
Vrijdag en zaterdag van 14 uur tot 2 uur
Zondag van 10 uur tot 23 uur
Gesloten op maandag


Dorpshuis De Leeuw
*
&
8
8

Dorpshuis De Leeuw is een echt dorpscafé waar je dagelijks lekkere
pannenkoeken, soep en croques uit het vuistje kan verkrijgen. Dit fietscafé
is lid van de Vlaamse Wielrijdersbond en je mag er je eigen picknick
opeten!

De Veerman
*
&
8
8

Kaai 26, 2890 Puurs-Sint-Amands
052 20 37 55
info@brasseriedeveerman.be
www.brasseriedeveerman.be

Brasserie De Veerman kijkt uit op de groene oevers van de Schelde. De
inrichting is huiselijk, met een heleboel snuisterijen uit de oude doos. Je
vindt er klassieke gerechten, maar ook seizoensgerechten zoals wild, konijn
en asperges. De paling is puur genieten!





Dinsdag tot vrijdag vanaf 12 uur
Zaterdag en zondag vanaf 11 uur
Gesloten op maandag

Woensdag tot zondag vanaf 11.30 uur
Gesloten op maandag en dinsdag

Het grafmonument van schrijver-dichter Emile Verhaeren in Sint-Amands
16

Emile Verhaerenstraat 71, 2890 Puurs-Sint-Amands
0473 54 03 01
info@dorpshuisdeleeuw.be
www.dorpshuisdeleeuw.be
www.facebook.com/dorpshuisdeleeuw

Lekker eten, drinken, logeren en genieten in Klein-Brabant

Op ontdekking in
Paviljoen De Notelaer
in Hingene
en smullen van
heerlijke Notelaeretaart
Lekker eten, drinken, logeren en genieten in Klein-Brabant
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Emile V

DRANKGELEGENHEDEN UITGEBAAT
DOOR EEN VZW

* Kaai 24, 2890 Puurs-Sint-Amands
& 0476 72 37 08

Emile V is gelegen aan de Kaai in Sint-Amands, vlakbij de Schelde. Op de
kaart staan meer dan 180 bieren en 20 soorten gin! Vanop het dakterras
heb je een magnifiek uitzicht op het water en de natuur. In de winter is het
terras verwarmd. Regelmatig vinden er evenementen plaats.



Alle dagen van 11 uur tot 1 uur

’t Schipken
*
&
8
8

Dam 114, 2890 Puurs-Sint-Amands
0472 79 48 64
info@schipken.be
www.schipken.be

’t Schipken maakt verse Bretoense pannenkoeken, zowel zoete als hartige,
op basis van boekweitmeel (lactose- en glutenvrij mogelijk). Er worden vaak
optredens/try outs van BV’s en minder bekende artiesten georganiseerd op
donderdag- of vrijdagavond. In de tentoonstellingsruimte tref je werken van
plaatselijke kunstenaars.



De Notelaer, trefpunt aan de Schelde
*
&
8
8

Notelaerdreef 2, 2880 Hingene/Bornem
03 889 69 20
info@notelaer.be
www.notelaer.be

Het paviljoen, dat de 3e hertog d’Ursel liet bouwen op slechts 1 kilometer
van Kasteel d’Ursel, is een pareltje aan de Schelde en heeft bovendien
een uitgebreid activiteitenprogramma. Sinds 1984 kan je in Paviljoen De
Notelaer smullen van heerlijke Notelaeretaart. Ze wordt zeer gesmaakt
door de vele wandelaars en fietsers, evenals de eigen honing met walnoten
en notenwijn.



Zondag van 12 uur tot 20 uur (bestellingen tot 19 uur)
Andere dagen op reservatie

In maart:
Zaterdag en zondag van 14 uur tot 18 uur
Van 1 april tot 31 oktober:
Alle dagen van 14 uur tot 18 uur
Gesloten op vrijdag (behalve in juli en augustus)

Scheepvaart- en visserijmuseum

* Omgangstraat 34, 2880 Mariekerke/Bornem
& 052 34 26 25
8 Vzw-streekmuseum@outlook.be

In dit museum in Mariekerke leer je alles over de binnenscheepvaart en
de visserij. Je ontdekt er hoe de schippers leefden en werkten. Je kan het
museum gratis bezoeken en nadien iets drinken.



Maandag van 11 uur tot 21.30 uur
Woensdag tot zondag
van 9.30 uur tot 21.30 uur
Gesloten op dinsdag

Streek- en Vlechtmuseum De Zilverreiger
*
&
8
8

Scheldestraat 18, 2880 Weert/Bornem
03 889 06 03
info@zilverreiger.be
www.zilverreiger.be

In Streek- en Vlechtmuseum De Zilverreiger ontdek je het verhaal van de
Klein-Brabantse mandenmaker. Groepen kunnen er terecht voor een toffe
workshop, waarbij ze zelf een mandje uit pitriet maken. Proef na afloop
van je bezoek zeker ‘ne Slijkneus’, een biologisch ambachtelijk gebrouwen
biertje van hoge gisting of het gelijknamige zandkoekje met chocolade.



Van 1 maart tot en met 1 november:
Woensdag, donderdag en zaterdag van 13 uur tot 18 uur
(voormiddag op afspraak)
Dinsdag, zon- en feestdagen van 10 uur tot 18 uur
Gesloten op maandag en vrijdag (niet voor groepen)

Kuieren in Park Fort Liezele
18
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Go4Sjoklat
*
&
8
8

Natuurhoning Beeworld

* Droogveldstraat 195, 2880 Mariekerke/Bornem
& 0471 46 73 22
8 vleminckx.stef@gmail.com

Toen hij 12 jaar was, had imker Stef Vleminckx reeds z’n eerste bijenvolkje.
De honing die hij verkoopt onder de naam Beeworld is een echt lokaal
product. Zijn bijenkasten staan verspreid over heel Klein-Brabant. De
diertjes halen uit verschillende bloemen in de streek nectar op, die ze
verwerken tot superlekkere honing.

Mansbroekveld 9A, 2880 Bornem
0472 33 71 20
info@go4sjoklat.be
www.go4sjoklat.be

Pralines om duimen en vingers af te likken, daarvoor moet je bij Go4Sjoklat
zijn! Het bedrijf maakt heerlijke huisbereide pralines met echte Belgische
Callebaut-chocolade. De vullingen zijn eigen creaties. Naast pralines brengt
Go4Sjoklat chocopasta op de (wekelijkse) markt. Ook de Cuvée Verhaeren
praline met het gelijknamige bier is van hun hand. Tot slot kan je bij
Go4Sojklat terecht voor workshops en atelierbezoeken.

Paling Schilders
*
&
8
8

Palinghandel Schilders is een rasecht familiebedrijf waar je verse, maar ook
bereide paling (in ’t groen of tomatensaus) kan kopen. Je kan erop rekenen
dat de paling vers is, en dat hij ambachtelijk en zorgvuldig gekuist is. Drie
keer raden waar de paling tijdens het jaarlijkse palingfestival in Mariekerke
vandaan komt?

Vermeiren Speculoos
*
&
8
8

Klein-Mechelen 73, 2880 Bornem
03 897 15 40
info@vermeirenprinceps.be
www.vermeirenprinceps.be

Vermeiren Princeps bakt (h)eerlijke speculoos op traditionele wijze.
Dat doet de Vlaamse bakker nog altijd volgens het oude procedé:
zonder bewaarmiddelen, kleurstoffen of kunstmatige smaakstoffen. Het
resultaat is een lekker, krokant koekje. Vermeiren verkoopt daarnaast ook
speculoospasta in 3 smaken: classic, crunchy en bio.

Passiebier 2.0 2.0

* Cultuurkring De Meivis
8

Koningin Astridlaan 171, 2880 Hingene/Bornem
0475 26 99 15/0497 50 64 23
info@topasperges.com
www.topasperges.com

Het ‘witte goud’ was ooit het neusje van de zalm voor de Franstalige elite.
Nu staat de asperge op de menukaart van talloze horecazaken in KleinBrabant. Deze edele groente kent een kort, maar krachtig seizoen en is
beschikbaar van half april tot half juni. Groente-en fruitbedrijf Amelinckx
verkoopt naast asperges ook rode vruchten, zoals aardbeien en frambozen.

Bornem Bier

* Brouwerij Van Steenberge
&
8
8

* Kasteel d’Ursel,

Wolfgang d’Urselstraat 9, 2880 Hingene/Bornem
03 820 60 10
info@kasteeldursel.be
www.kasteeldursel.be

Wist je dat Kasteel d’Ursel een eigen bier op de markt bracht? Cuvée
Antonine, genoemd naar hertogin Antonine de Mun, is er in twee varianten:
een blonde tripel met een toets van honing uit het kasteeldomein en een
bruine dubbel met een toets van eik. De portretten die Antonine van haar
jongere zussen Alix en Marie maakte, sieren de etiketten.

Lindenlaan 25, 9940 Ertvelde
09 344 50 71
info@vansteenberge.com
www.vansteenberge.com

Het levende abdijbier Bornem, dat in heel wat horecazaken in KleinBrabant op de kaart staat, is onlosmakelijk verbonden met de SintBernardusabdij in Bornem en draagt sinds 1999 het label van Erkend
Belgisch Abdijbier. Het bier is er in twee varianten: Bornem tripel en
Bornem dubbel. Beide bieren hebben een hoge gisting met nagisting op fles
en vat.

Cuvée Antonine
&
8
8

Omgangstraat 95, 2880 Mariekerke/Bornem
www.meivisvzw.be

Passiebier 2.0 2.0 is gebrouwen naar aanleiding van het gelijknamige
openluchtspektakel, dat om de 5 jaar plaatsvindt op de kerkberm in
Mariekerke. Dit jaar steekt het spektakel in een gloednieuw, modern jasje
met behulp van een professionele regisseur. De verkoop van het bier is een
financieel duwtje in de rug.

Asperges Amelinckx
*
&
8
8

Weertstraat 36, 2880 Mariekerke/Bornem
052 33 27 82
info@paling.be
www.paling.be

Van Reeth Koffie
*
&
8
8

PUURS

BORNEM

LOKALE PRODUCTEN

Hoogstraat 19-21, 2870 Puurs-Sint-Amands
03 889 00 57
info@vanreethpuurs.be
www.vanreethpuurs.be

Van Reeth’s koffiebranderij brandt al sinds 1857 op ambachtelijke wijze
koffie. Je kan er twaalf soorten dagvers gebrande koffie vinden. Proef een
heerlijk kopje in de bar of bezoek de delicatessenwinkel en neem een zakje
mee naar huis, zodat je nog lang kan nagenieten!

20
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Lotte’s Hoeve-ijs

LOGEREN

* Landbouwbedrijf Marc Hermans

SINT-AMANDS

* ’t Schipken

Dam 114, 2890 Puurs-Sint-Amands
0472 79 48 64
info@schipken.be
http://federo.wix.com/t-schipken

Bissap is een ambachtelijk bereid drankje door pannenkoekenhuisje ’t
Schipken. Het wordt gemaakt van onder meer munt en hibiscus. Bissap
is rijk aan eiwit, lipide, mineralen en vitamine C. Je kan het ter plaatse
bestellen of een flesje kopen voor thuis.

Van Reeth’s Koffiebranderij
*
&
8
8

* De Meester-Brouwer

Livien Van der Looystraat 18, 2890 Puurs-Sint-Amands
0498 63 18 95
de-meester-brouwer@hotmail.com
www.facebook.com/cuveeverhaeren

Cuvée Verhaeren zijn twee koppige bieren, gebrouwen volgens uniek recept,
met traditionele en eerlijke grondstoffen en met de karakteristieken van
oude, Belgische bieren. Deze artisanale bieren, een blond en een amber,
worden sinds 2016 op de markt gebracht ter ere van de wereldvermaarde
dichter-schrijver Emile Verhaeren uit Sint-Amands.

Hotel Essenza
*
&
8
8

Romain Steppestraat 56, 2890 Puurs-Sint-Amands
0470 44 76 54
info@cheesydream.be
www.cheesydream.be

Cheesy Dream is een kaasspeciaalzaak en daar moet je zijn! Met veel
soorten kazen uit verschillende landen, maar ook Boerenkaas, hoeveyoghurt of platte kaas, desserts, eitjes van vrije loop, notenmengelingen,…
of andere specialiteiten. Stuk voor stuk topproducten! De zaakvoerster
liep stage bij haar tante, die al 30 jaar actief is geweest in de kaassector.
Inmiddels heeft zij 6 jaar ervaring.

Haring Simar
*
&
8
8

Hemelrijken 20, 2890 Puurs-Sint-Amands
052 33 25 57
info@simarnv.be
www.simarnv.be

Essendries 2, 2870 Kalfort/Puurs-Sint-Amands
03 288 33 33
info@hotelessenza.be
www.hotelessenza.be

In Hotel Essenza vind je 14 tweepersoonskamers en één luxe suite voor 3
personen. Je kan er, na reservatie, smullen van een heerlijk 3-gangenmenu
bereid met dagverse seizoensproducten. Wie de streek op een andere
manier wil leren kennen, moet beslist de arrangementen checken!

Cheesy Dream
*
&
8
8

Hoogstraat 19-21, 2870 Puurs-Sint-Amands
03 889 00 57
info@vanreethpuurs.be
www.vanreethpuurs.be

Van Reeth’s Koffiebranderij is een rustig en charmant hotel met 10 kamers
die uitkijken op de binnentuin met aloude olijfboom. Tijdens je verblijf
mag je vrij gebruik maken van de sauna, het buitenzwembad en het
petanqueveldje.

Cuvée Verhaeren
&
8
8

Kardinaal Cardijnplein 10-12, 2880 Bornem
03 899 01 12
info@tlandvanbornem.be
www.tlandvanbornem.be

In ’t Land van Bornem kan je niet alleen heerlijk eten, je kan er ook
overnachten! Het hotel telt 7 slaapkamers voor twee personen en een
familiekamer voor vier. Bestel een lunchpakket voor een fietsnamiddag
zonder zorgen!

Bissap
&
8
8

HOTELS

Bij Landbouwbedrijf Marc Hermans vind je heerlijk hoeve-ijs, gemaakt
van verse koeienmelk. Vanille, mokka, chocolade, aardbei, banaan,
hazelnoot,…keuze genoeg. Daarnaast kan je er ook dagverse asperges
kopen.

Hotel-restaurant ’t Land van Bornem
*
&
8
8

Stoeterij Het Schaef
*
&
8
8

Beerdonkstraat 20, 2880 Branst/Bornem
0477 60 34 15
info@stoeterijhetschaef.be
www.stoeterijhetschaef.be

Stoeterij Het Schaef is een comfortabele studio boven een zadelkamer met
uitzicht op paardenstallen en rijpistes. Het is gelegen langs een fiets-en
wandelroute, vlakbij de Schelde en het Graafschap. Rijlessen en begeleide
wandelingen met IJslandse paarden maak je na afspraak. Er is een
ruitershop met bar op het terrein, gratis parking en mogelijkheid tot stallen
van eigen paarden.

8

Shop en bar: www.horcon.be

Klein-Brabant kent een rijke vissersgeschiedenis. Simar is een familiebedrijf
in Sint-Amands met een trotse geschiedenis. Deze haringinleggerij-en
rokerij produceert al ruim 70 jaar visproducten op ambachtelijke wijze en
volgens aloude recepten.
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VAKANTIEWONINGEN

Achterheide 13, 2870 Liezele/Puurs-Sint-Amands
& 03 889 42 09
8 m.hermans2@telenet.be

Vakantiewoning Het Atelier van Antonine
*
&
8
8

Koningin Astridlaan 200, 2880 Hingene/Bornem
03 820 60 10
info@kasteeldursel.be
www.kasteeldursel.be

Het voormalige schildersatelier van hertogin Antonine de Mun op
het domein van Kasteel d’Ursel is nu een stijlvolle vakantiewoning
voor 8 personen. Vanuit het salon heb je een prachtig uitzicht op het
beukenkathedraalbos!

Vakantiewoning ’t Huisje
*
&
8
8

Louis Segersstraat 15, 2880 Hingene/Bornem
03 889 75 41
vakantiewoningthuisje@gmail.com
www.vanherckdirk.wixsite.com/vakantiewoning

Vakantiewoning ’t Huisje brengt je terug naar de gezelligheid van de
jaren ’80, is volledig gelijkvloers en geschikt voor 2 tot 4 personen. In de
afgesloten fietsenstalling kan je jouw elektrische fiets zonder problemen
opladen. De tuin is voorzien van tuinmeubelen en een barbecue.
Huisdieren zijn niet toegelaten.

Vakantiewoning Stil

* Dijkstraat 36-37, 2880 Weert/Bornem
& info@vakantieinweert.be
8 www.vakantieinweert.be

Stil is een aangenaam vakantiehuisje voor 4 personen gelegen aan de
Scheldedijk in het groene stiltegebied van Weert. Het huisje is voorzien van
alle comfort en sfeervol ingericht. Er is een ruime afgesloten tuin met terras
en bbq, een gezellige woonkamer met open haard, een praktische keuken,
twee slaapkamers, een comfortabele badkamer met douche, privéparking
en fietsenberging.

Vakantiewoning Havesdonkhoeve

* Nattenhaasdonkstraat 13, 2880 Wintam/Bornem
& 03 889 18 47
8 havesdonkhoeve@skynet.be

Vakantiewoning De Cauterhoeve

* Kuitegemstraat 35, 2890 Puurs-Sint-Amands
& 052 33 37 12 / 0494 61 57 80

Vakantiewoning De Cauterhoeve is landelijk gelegen in het pittoreske
Sint-Amands, land van Stille Waters. In de woning voor 2 personen kan
makkelijk een kinderbed geplaatst worden. Het gigantische erf nodigt uit
voor gezellige barbecue-avonden.

Vakantiewoning Studio Ebdiep
*
&
8
8

Studio Ebdiep is een eigentijds vakantieverblijf voor 2 tot 4 personen in
een prachtig gerestaureerd historisch pand uit de 17de eeuw. Het was ooit
het geboortehuis van Emmanuel Rollier, aanvoerder van de Boerenkrijg in
Klein-Brabant. Een unieke vakantie gegarandeerd!

Vakantiewoning Voeten in ’t Water
*
&
8
8

* Kaai 30, 2890 Puurs-Sint-Amands
& info@bonosintamands.be
8 www.bonosintamands.be

BonO is een rustig gelegen en volledig ingericht vakantiehuisje aan de
oevers van de Schelde. Vanuit de vakantiewoning heb je zicht op het graf
van Emile Verhaeren en op het water. Onthaasten is het codewoord. BonO
ligt aan diverse fietsknooppunten: ideaal voor fietstochten!
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Emile Verhaerenstraat 18, 2890 Puurs-Sint-Amands
0475 84 47 20 / 0475 78 71 19
roger.van.weymbergh@telenet.be
www.voeteninhetwater.be

Voeten in ’t Water is een comfortabele en hedendaags ingerichte
vakantieloft voor 2 personen. Vanuit de woning en vanop het zuidelijk
georiënteerde terras van 30 m2, geniet je van een prachtig uitzicht op
de groene omgeving, de Scheldedijk en het water. Lift en afgesloten
fietsberging zijn aanwezig, alsook een oplaadpunt voor elektrische fietsen.
Veerdienst en fietsknooppunt 67 bevinden zich op 100 meter.

Vakantiewoning De Vromishoeve
*
&
8
8

Keten 23, 2890 Puurs-Sint-Amands
052 34 18 66
info@devromishoeve.be
www.devromishoeve.be

De Vromishoeve is een rustieke, kindvriendelijke, actieve boerderij met
zoogkoeien en kalfjes. Je vindt er twee woningen van 8 en 14 personen
en drie gastenkamers van 2 personen. Kinderen leven zich uit op de
speelweide met speeltuigen.

De Havesdonckhoeve is een gezellige plattelandswoning voor 8 personen.
Het ruime erf is de ideale speelruimte voor kinderen en gezellige
barbecues. Fietsen staan gratis voor jou ter beschikking. In de groene en
bosrijke omgeving kan je de stilte echt ‘horen’.

Vakantiewoning BonO

Emile Verhaerenstraat 14, 2890 Puurs-Sint-Amands
0478 90 86 69
info@ebdiep.be
www.ebdiep.be

Vakantiewoning Onder de Eiken
*
&
8
8

Breutheide 18, 2890 Lippelo/Puurs-Sint-Amands
0497 48 95 50
ilse@onderdeeiken.be
www.onderdeeiken.be

Onder De Eiken is een speelbos in Lippelo, waar kinderen vrij kunnen
spelen (tijdens kampen en feesten). Je kan er ook logeren in een echte
woonwagen, middenin het groen! Hij biedt plaats aan 4 personen. Er is een
kachel, gasstelletje om je koffie klaar te maken, koelkast en waterkoker. In
het lokaal een aantal meter verder vind je een keuken, douche en toilet.
’s Morgens krijg je een heerlijk ontbijt geserveerd. De wagen staat vlakbij
knooppunt 92 van de wandelkaart ‘In het land van Stille Waters’.
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Vakantiewoning ’t Vijverhuisje

B&B Laenenveld

*
&
8
8

*
&
8
8

Lippelodorp 12b, 2890 Lippelo/Puurs-Sint-Amands
0475 51 77 96
info@vijverhuisje.be
www.vijverhuisje.be

Overal waar je kijkt, vanuit B&B Laenenveld zie je alleen bossen, weilanden
en akkers. De 2 luxekamers beschikken over een groot tweepersoonsbed
en badkamer met inloopdouche. De eiken parket en de Belgische blauwe
steen geven de B&B een stijlvolle toets.

B&B ’t Hoogste

B&B Achter De Dijk

*
&
8
8

*
&
8
8

’t Hoogste 30, 2880 Bornem
0474 26 34 36 / 0477 40 07 98
info@slapenopthoogste.be
www.slapenopthoogste.be

’t Hoogste is een gezellige en landelijke bed and breakfast, gelegen aan
de oevers van de Schelde in Bornem. In een gerenoveerde hoeve geniet je
van een moderne en landelijke sfeer. Je kan gebruik maken van de jacuzzi
tijdens je verblijf of een fiets huren.

B&B Lindehof

Wolfgang d’Urselstraat 22, 2880 Hingene/Bornem
03 434 91 31
info@lindehofhingene.be
www.lindehofhingene.be

Lindehof is een comfortabele bed and breakfast met 3 prachtige
tweepersoonskamers. Elke slaapkamer is eigentijds en modern ingericht
en is voorzien van een badkamer, tv en wifi. Er is voldoende parkeerruimte
voorzien en je kan er ook fietsen huren.

B&B Villa Tartine
*
&
8
8

Overheide 62, 2870 Puurs-Sint-Amands
0477 72 34 63
tine@villatartine.be
www.villatartine.be

Villa Tartine is een stijlvolle bed and breakfast in hartje Klein-Brabant. Het
verbouwde landhuis ligt tussen de velden en biedt maximaal comfort met
vijf luxueuze kamers. In de ontbijtkamer of ruime tuin met terras geniet je
van een uitgebreid verwenontbijt.
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Fierkensstraat 14, 2890 Puurs-Sint-Amands
052 33 62 32 / 0495 31 63 75
moens.marc@telenet.be
www.tfierkantje.be

In B&B ’t Fierkantje vind je twee huiselijke gastenkamers tot 3
personen voorzien van een kingsize dubbelbed, tv en koelkast. Een
gemeenschappelijke ontbijtruimte met combi-oven en koffiemachine scheidt
beide kamers.

Jeugdvakantieverblijf Het Laathof
*
&
8
8

Wolfgang d’Urselstraat 7, 2880 Hingene/Bornem
03 889 59 66
laathof@cjt.be
www.hetlaathof.be

Het Laathof is een (jeugd)vakantiehuis voor grote groepen tot 76 personen.
Het vakantiehuis is gelegen op het domein van Kasteel d’Ursel in Hingene
en werd bekroond met de groene sleutel, een internationaal keurmerk voor
eco-toerisme.

B&B De Fontein
*
&
8
8

Fonteinstraat 13, 9140 Temse
0498 52 84 78
info@bedandbreakfastdefontein.be
www.bedandbreakfastdefontein.be

B&B De Fontein heeft twee stijlvolle gastenlogies met ensuite badkamers,
gelegen op de tweede verdieping van een gerenoveerd herenhuis.
Het gastenlogies ademt nog steeds de sfeer uit van de voormalige
kunstschilderswoning van Prosper De Roover. Een gezellig koffie- en
leeshoekje en tal van terrassen geven een waar thuisgevoel.
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GROEPSLOGIES

Edmond Vleminckxstraat 79, 2880 Hingene/Bornem
0478 22 51 59
info@klikklak.be
www.klikklak.net

B&B Klik Klak biedt een ruime studio voor 2 personen met onder meer
keuken en zithoek in het groene hart van Hingene, vlakbij het parkdomein
van Kasteel d’Ursel. Vanop het bemeubelde dakterras heb je zicht op het
poldergroen, de Schelde stroomt er op wandelafstand. Er is gratis koffie,
thee, water en WIFI. Vlotte verbinding met Gent, Antwerpen en Brussel.

*
&
8
8

De naam mag je heel letterlijk nemen: B&B Achter de Dijk ligt 500 meter
van de voetveer in Sint-Amands! Je vindt er drie comfortabele slaapkamers
voor 2 personen, allemaal genoemd naar deelgemeenten van Sint-Amands.

B&B ’t Fierkantje

B&B Klik Klak
*
&
8
8

Hekkestraat 24, 2890 Puurs-Sint-Amands
052 33 65 67 / 0474 96 29 08
achterdedijk@skynet.be
www.achterdedijk.net

LOGEREN BIJ DE BUREN

B&B'S

Vakantiewoning ’t Vijverhuisje is een leuk ingericht stekje voor 4 personen.
Je kan er genieten in alle rust aan de visrijke vijver. Er is een private parking
voorzien en een barbecue. Tijdens je verblijf krijg je gratis vier stadsfietsen
ter beschikking!

Wolfstraat 26, 2870 Liezele/Puurs-Sint-Amands
0475 29 54 25
info@laenenveld.be
www.laenenveld.be

*
&
8
8

Parking Noord

August Wautersstraat 21, 9140 Temse
03 889 77 90
info@gilleminus.be
www.gilleminus.be

* Emile Verhaerenstraat, 2890 Puurs-Sint-Amands

GPS: 51°03´33.42’’ N, 4°12´07.37’’ O

De Gilleminus is een stijlvolle bed and breakfast in een unieke herenwoning
die deel uitmaakt van Onroerend Erfgoed Vlaanderen. Je vindt er één
charmante kamer voor 2 personen. Voor wie van privacy houdt, is dit het
neusje van de zalm. De luxueuze kamer heeft een groot kingsize bed en
een ruime badkamer met regendouche en ligbad.

De parking beschikt over twee parkeerplaatsen voor motorhomes met
gratis voorzieningen. Je kan er drinkwater verkrijgen en afvalwater
(chemisch toilet) lozen. Volgens het politiereglement mag je deze
staanplaats maximum 48 uur achtereen gebruiken. Er zijn winkels op 200
meter afstand en nabij de Kaai is er gratis wifi!

Saniparking Bornem

* Sport-en recreatiedomein Breeven,

Barelstraat 111, 2880 Bornem
GPS: 51°09’21.75’’ N, 4°23’54.00’’ O

De parking beschikt over twee parkeerplaatsen voor motorhomes en een
lozingsplaats voor afvalwater en chemisch toilet. In de winter worden de
waterkranen afgesloten bij vorst. Vers drinkwater kost je 2 euro. Er is
geen elektriciteit. Volgens het politiereglement mag je deze staanplaats
maximum 48 uur achtereen gebruiken.

Parkeerzones mobilhomes
Parking Abdijplein

Streetart-kunst
aan de zeesluis van Wintam

* Kloosterstraat 71, 2880 Bornem

GPS: 51°09’44.93’’ N, 4°22’55.64’’ O
Parking Scheldedijk

* Buitenland 58-60, 2880 Bornem

GPS: 51°11’32.78’’ N ,4°24’17.00’’ O
Parking Dijk Zeekanaal

* Frans De Laetstraat 69, 2880 Wintam/Bornem

GPS: 51°10’23.21’’ N, 4°30’75.77’’ O

De kerktoren
van Sint-Amands

Parking Sinte-Marie

* Omgangstraat 41, 2880 Mariekerke/Bornem

GPS: 51°06’19.69’’ N, 4°18’98.27’’ O

Erfgoedbibliotheek in de Sint-Bernardusabdij in Bornem

Parking Slijkneuzenplein

* Appeldijkstraat 2, 2880 Weert/Bornem

GPS: 51°10’12.94’’ N, 4°19’21.36’’ O

Kuieren op Den Dam in Sint-Amands
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Genieten in de hangmat tijdens een stiltewandeling in Weert
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SANIPARKINGS

B&B De Gilleminus

IDEAAL VOOR EEN LEUKE DAGUITSTAP!
In onze prachtige regio gevormd door de gemeenten Bornem
en Puurs-Sint-Amands, slingert de Schelde zich in verleidelijke
bochten een weg tussen groene oevers, slikken en schorren. Hier
kan je jezelf onderdompelen in een dromerige atmosfeer en de
onmetelijke gastvrijheid van gezellige inwoners.
Wil je graag de mogelijkheden van een daguitstap overlopen? Bel,
mail of kom gewoon even langs. We helpen je graag verder!

SCHELDELAND
jouw vakantieland

De Scheldedijk zorgt voor uren fietsplezier

De Maria Ommegang in Kalfort brengt
jaarlijks honderden mensen op de been

Paling, een écht streekgerecht
Streek- en Vlechtmuseum De Zilverreiger in
Weert vertelt je alles over de mandenmakerij

Asperges worden ook wel
het witte goud genoemd
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Fort Bornem is het startpunt van de
wandelroute 'Commandant Rasquin'
Lekker eten, drinken, logeren en genieten in Klein-Brabant

BESTEL
BESTEL JE
JE GRATIS
GRATIS SCHELDELAND
SCHELDELAND VAKANTIEBOEK
VAKANTIEBOEK
OP
SCHELDELAND.BE
OP SCHELDELAND.BE
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Toerisme Klein-Brabant – Scheldeland vzw
Regionaal infokantoor ‘Het Landhuis’
Boomstraat 1, 2880 Bornem , 03 899 28 68
info@tkbs.be, www.toerismekleinbrabant.be
www.facebook.com/toerismekleinbrabant
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