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Welkom in de Polders van Kruibeke

KallebeekMobiel | Barbiergidsen | Tolerant

620 hectare autovrij natuurgebied op een boogscheut van
Antwerpen en vlak bij Gent en Brussel. Ontstaan door de
aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied langs de
linker scheldeoever op het grondgebied van de gemeentes
Kruibeke, Bazel en Rupelmonde. Ontdek, proef, eet en logeer
in de Polders van Kruibeke!
Antwerpen
St-Niklaas

toon@ontdekkruibeke.nu
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Proeven van lokale bieren: Bazelse Bruynen, Immer Hoepe, Brixius, 9150 Kruibeeks bier. Geen fan
van bier? Dan is er ook Ross Coffee met een Casemir praline, Vlier, Framboos of Bees aperitieven,
frisse limonade met Blossoms & Berries siroop, Hollebeekhoeve yoghurt en ‘De Kallebeekse plank’
met een assortiment heerlijke streekproducten van Keurslagerij Kurt Joris... En het assortiment
blijft groeien. Bezoek ons zeker deze zomer aan KallebeekMobiel.

Brussel

BERTRAND

bertrand@ontdekkruibeke.nu
M: +32 (0)496 23 16 16

OPEN VAN 6 APRIL TOT 27 OKTOBER.
ZATERDAG, ZON EN FEESTDAGEN
VAN 12.OOU TOT 19.00U

Genieten in een mobiel café aan Kallebeek veer

A12

E17

TOON
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De Barbiergidsen zijn een team van
natuurgidsen, historische gidsen, toeristische
gidsen en landbouwgidsen die jou graag
laten kennismaken met de Polders van
Kruibeke en omgeving.
Indien gewenst, nemen wij een Barbiergids
mee met de trein.
BARBIER

GIDSEN

info@barbiergidsen.be
www.barbiergidsen.be

Tolerant - CNR-site
Vzw Tolerant houdt ons varend erfgoed
levendig sinds 2003. In de voormalige CNRloods in Rupelmonde herrijzen klassieke
schepen op basis van oude tekeningen door
vrijwilligers. Vrij bezoek is mogelijk, iedere
donderdag en zaterdag van 10u00 tot 15u00.
Scheepsbouwersstraat 16 9150 Rupelmonde
www.tolerant-vzw.be
contact: info@tolerant-vzw.be
www.ontdekkruibeke.nu
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Deelnemende Restaurants

Aperitieven in de Polders
Reserveer in
je restaurant
naar keuze en
vermeld daarbij
de optie
Aperitieven in
de Polders.
Wij zorgen voor
de rest.

A

Om 11u00 vertrekt de fluistertrein aan de kerk van
Bazel en zoekt zijn weg naar Kallebeek. Onderweg
geniet je van het natuurschoon van onze Polders
van Kruibeke.
Aan het veer van Kallebeek staat een blokhut waar
je kan proeven van een heerlijk aperitief en een
hapje van de streek.

A

A

Trattoria Bazalia

De Eenhoorn

De Wase Wis

Trattoria met keuzemenu of
seizoens- & vegetariche gerechten. Authentieke Italiaanse keuken, pure mediterraanse
smaken, vlotte service in een
ongedwongen sfeer. Bij mooi
weer een prachtig voorterras
voor fingerfood, drinks &
zuiders tafelen. Proef dan ook
het ambachtelijk roomijs van
Gelateria Bazalia!
• www.bazalia.be

Geniet van onze culinaire
verfijning in een bijzondere
sfeer door de combinatie
van gezelligheid. Herkenbare
klassieke gerechten met een
moderne toets. Vriendelijke
bediening en vlotte
bereikbaarheid.
• www.deeenhoorn.be

Christine en Ferry verwelkomen je met veel enthousiasme en gastvrijheid. Het keukenteam brengt eigentijdse
gerechtjes met aandacht voor
het product. Super gezellig
toprestaurant! Geniet in de
zomer ook van het gezellige
terras op het kerkplein, of de
prachtige provençaalse tuin
achterin.
• www.wasewis.be

Tussen 13u00 en 13u30. zet de trein je terug af in
de dorpskern van Bazel, bij het restaurant waar je
gereserveerd hebt.
Prijs per deelnemer (voor treintrip, aperitief en
hapjes): €21.00 p.p.
Deelnemende restaurants herken je aan dit logo

A
A

Het aperitief wordt
verzorgd door
enkele Kruibeekse
ondernemers:
Aperitieflikeur van
Beck to Basics
ambachtelijke
siropen van
Blossoms & Berries
en heerlijke
streekdelicatessen
van Keurslager Kurt
Joris, (zie p.19)
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www.ontdekkruibeke.nu

A

A

De Gaard

Bazelique

Den Duiventoren

Gerenoveerde hoeve met
een warme huiskamersfeer.
Seizoensgebonden gerechten
die op een no-nonsense
manier gebracht worden.
In de zomer is het leuk
vertoeven op het 140-stoelen
tellend terras met speel- en
springtuigen.
• www.degaard.be

Charmante kleine zaak
onder de kerktoren waar
je kan proeven en genieten
van lekkere, vernieuwende
gerechten in een gezellig en
warm kader. Zaakvoerder
Vincent Van Riel kiest resoluut
voor dagverse producten
en creëert steeds eerlijke en
eigentijdse gerechten volgens
het seizoen.
• www.denbazelique.be

In de voormalige
dienstgebouwen van het
kasteel van Bazel bevindt zich
bistro Den Duiventoren. Daar
geniet je van een BelgischFranse keuken met als
specialiteit Sizzling.
• www.bistrodenduiventoren.
be

www.ontdekkruibeke.nu
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Restaurants | Tavernes | Cafés

Restaurants | Tavernes | Cafés

A

Scaldiana
Restaurant Scaldiana is
gelegen in het gezellige
pittoreske dorpje Rupelmonde
aan de linkeroever van
de Schelde. Wij zijn alle
dagen open vanaf 11u00,
uitgezonderd woensdag.
Lift voor personen met een
beperking.
• www.scaldiana.be

Taverne ‘t
Pachtgoedhof
‘t Pachtgoedhof ligt op een
groot domein, met parking,
speeltuin en een heuse miniboerderij. Bij mooi weer is er
een aangenaam terras.
Binnen is het heel fijn ingericht met ook daar speelruimte voor de kinderen.
• www.pachtgoedhof.be

De Ceder

Hofke van Bazel

Het culinaire project van chef
Frederick Schaffrath en gastvrouw Katrijn Camerlinck. Zij
vermaken al uw zintuigen met
een verfijnde Frans-Belgische
keuken voorzien van een
heerlijk hedendaagse twist.
Alles bereiden ze zelf, van
het brood op de tafel tot de
koekjes bij de koffie. Pure en
toch betaalbare keuken.
• www.restaurantdeceder.be

Genieten van ‘Fine dining’
is steeds een unieke
belevenis in dit Michelin sterrenrestaurant.
Een topkeuken, verleidelijk
en creatief met bijzondere
aandacht voor de ‘100%
groene’ gastronomie. Prachtig
interieur met schitterende
tuinen!
• www.hofkevanbazel.be

Oan de Kaarek

Café Stoomtram

Praatcafé waar iedereen
welkom is! Koningin
Astridplein 2, 9150 Bazel
Alle dagen open vanaf 14u00
tot ... Maandag en donderdag
gesloten. Mogelijkheid tot
gebruik van bovenzaaltje voor
feestjes of vergaderingen!
vind ons op facebook

De perfecte pitstop aan de
rand van de Polders van
Kruibeke. Grote afgesloten
speeltuin met springkasteel
en dieren. Uitgebreide
bierkaart en plaatselijke bioproducten. Elke 1ste zondag
van de maand jam-sessies en
regelmatig optredens en
feestjes.
vind ons op facebook

TOERISME KRUIBEKE
INFOPUNT BAZEL
Kasteel Wissekerke
Koningin Astridplein 17 - 9150 Bazel
03 740 04 00 - toerisme@kruibeke.be
Openingsuren:
ZOMER | 2 april tot 29 sept. 2019
di-woe-do 13u00 tot 17u00
vrij 13u00 tot 16u30
zon 14u00 tot 18u00
Ook open op 1 mei, 11 & 12 juli, 21 juli, 15 & 16 augustus.
WINTER | Tot 31 maart en vanaf 30 september 2019
di-woe-do 13u00 tot 17u00
uitzonderlijk open op zondag 24 februari, 31 maart, 27 oktober
en 24 november van 14u00 tot 18u00.
Gesloten tijdens de kerstvakantie.
Parkeermogelijkheid op het Koningin Astrdplein
of op de parking van Sporthal De Dulpop.

INFOPUNT RUPELMONDE
Nederstraat 2 - 9150 Rupelmonde
03 744 10 13 - toerisme@kruibeke.be
Open van 6 april tot 29 september 2019
Openingsuren: za-zo 11u00 tot 17u00
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A

Restaurant De Valk
Voor een hapje groot of klein
moet je bij De Valk zijn.
Steeds wisselende suggesties.
Woensdag en donderdag
gesloten.
vind ons op facebook:
Taverne - feestzaal de Valk
Mercatorplein 1
9150 Rupelmonde
03 744 09 48
www.ontdekkruibeke.nu

Watersportvereniging
VVW Kruibeke
Gezellig clublokaal en terras
aan de Schelde.
Open op donderdag en vrijdag
vanaf 12u00, weekends en
feestdagen vanaf 10u00.
• tel. 0495 266 008
Scheldelei 4, 9150 Kruibeke

www.ontdekkruibeke.nu

Scaldiana

Taverne De Valk

Ook welkom voor een drankje
of kleine snack op ons
panoramaterras (zie ook p. 6)

In een gezellig en rustig
kader een heerlijk biertje. We
hebben een grote keuze in
bier, een lekker glaasje wijn
of cava... (zie ook p. 6)
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Outdoor Teambuilding activiteiten

Op stap met familie, vrienden, collega’s

In de Polders
van Kruibeke
Quattrocycles, Lopifits,
Kick-bikes, Elektrosteps,
gekke fietsen, Mini Mokes,
Ecotreinen,...
Iedereen mee, tot 98
personen in een autovrij
natuurgebied van 620
hectare op 35 km van Gent,
40 km van Brussel en 15 km
van Antwerpen.

Een pool van ervaren
gidsen en begeleiders
vertrouwd met het gebied

Je kan bij ons ook terecht voor tochten
met de Kick-bike of een Elektrostep, gekke
fietsen enz, ...

•

Barbiergidsen mee op de
trein, op de fiets of te voet.

•

Begeleiding is mogelijk
in Nederlands, Frans,
Engels of Duits.

•

Samenwerking met
diverse lokale horeca,
diverse restaurants met
o.a. 1 sterrenrestaurant,
3 Gault & Millau bekroonde
zaken, feestzalen met
capaciteit tot
300 personen.

•

Een goede samenwerking
met lokale besturen,
De Vlaamse Waterweg,
Agentschap Natuur &
Bos, Toerisme Waasland,
Toerisme Oost-Vlaanderen.
8

www.ontdekkruibeke.nu/ervaringen

Wij komen ook met
onze voertuigen tot bij jou!
www.ontdekkruibeke.nu/ervaringen
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Onze voertuigen en mogelijkheden

100 % elektrisch of op pure wilskracht

Een Quattrocycle is een
vierpersoonsligfiets met
trapondersteuning. Geveerd
met autotechniek en voorzien
van prettige, instelbare
stoelen. Met dit gezellig
voertuig voor 4 volwassenen
en 2 kinderen, trap je door de
Polders van Kruibeke.

Met een concept op
maat gaan we met
de hele groep op
stap, met of zonder
partners en kinderen.
Er is steeds voor
iedereen iets leuks en
lekkers te beleven.
Plezier voor jong
en oud, sportief,
creatief, leerrijk,
ontspannend...

TE HUUR EN
TE KOOP
BIJ ONS
De Lopifit is een elektrisch
ondersteunde loopbandfiets
waarop je met versnellingen
kunt wandelen.
Met een lichte loopbeweging
zet je de loopband in gang en
wandel je zo weg. Dankzij de
ondersteuning haal je met
gemak een topsnelheid van
25 kilometer per uur, terwijl
je zelf niet harder loopt dan
4 kilometer per uur. Met de
voor- en achterrem breng je
de loopband en de wielen tot
stilstand.

Omdat we vinden dat iedereen moet kunnen
genieten is er de PATO, speciaal ontwikkeld voor
mensen met een beperking.
We hebben 2 replica’s van
een Mini Moke uit de jaren
70. Deze zijn 100% elektrisch
aangedreven en hiermee
organiseren we tochten doorheen het ganse Waasland.
Ontdek het Waasland in stijl.
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www.ontdekkruibeke.nu

NIEUW

HandyMobiel voor
personen in een
rolstoel

Onze trein:
origineel
vervoer voor
• huwelijk
• jubileum
• verjaardag
• familiefeest
• shuttle
• ...
www.ontdekkruibeke.nu
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Agenda 2019
ELKE ZONDAG
VANAF 7 APRIL
TOT 27 OKTOBER

Watervallentoer

ELK WEEKEND
VAN 6 APRIL
TOT 27 OKTOBER

APEROTOER

KALLEBEEKMOBIEL

Vertrek aan de kerk van Bazel om 11u00
Inschrijven via de website
of 0496/16 74 82 | 0496 23 16 16

Een gezellig terras aan Kallebeek Veer.
Kom langs om te genieten van
een hapje en een drankje.

KIJK OP DE WEBSITE VOOR UP-TO-DATE INFO
www.ontdekkruibeke.nu/agenda

Datum

Activiteit

plaats

inschrijven

meer info

zaterdag 6 april

Wase Wistoer

vertrek Wase Wis

www.wasewis.be

zie ook pag. 17

zaterdag 6 april

Boerenmarkt

Koningin Astridplein

zondag 14 april

Scaldianatoer

vertrek Scaldiana

www.scaldiana.be

zie ook pag. 15

zaterdag 4 mei

Wase Wistoer

vertrek Wase Wis

www.wasewis.be

zie ook pag. 17

zaterdag 4 mei

Boerenmarkt

Koningin Astridplein

zondag 12 mei

Scaldianatoer

vertrek Scaldiana

www.scaldiana.be

donderdag 30 mei

Bazeliquetoer

vertrek Bazelique

www.denbazelique.be

zaterdag 1 juni

Bazel Verbaast

Koningin Astridplein

www.bazelverbaast.be

zaterdag 1 juni

Boerenmarkt

Koningin Astridplein

zaterdag 1 juni

Wase Wistoer

vertrek Wase Wis

zondag 2 juni

Bazel Verbaast

Groen is leuk, Lange Gaanweg www.bazelverbaast.be

zondag 9 juni

Scaldianatoer

vertrek Scaldiana

www.scaldiana.be

zondag 16 juni

Hoogtij

Kallebeek

www.rlsd.be/hoogtij-2019/7800

zaterdag 6 juli

Wase Wistoer

vertrek Wase Wis

www.wasewis.be

zaterdag 6 juli

Boerenmarkt

Koningin Astridplein

zondag 14 juli

Scaldianatoer

vertrek Scaldiana

zaterdag 3 augustus

Boerenmarkt

Koningin Astridplein

zaterdag 3 augustus

Wase Wistoer

vertrek Wase Wis

www.wasewis.be

zie ook pag. 17

zondag 11 augustus

Scaldianatoer

vertrek Scaldiana

www.scaldiana.be

zie ook pag. 15

donderdag 15 augustus

Moederdagtoer

vertrek parking Duiventoren

www.denduiventoren.be/tips

zaterdag 7 september

Boerenmarkt

Bazel

zaterdag 7 september

Wase Wistoer

vertrek Wase Wis

www.wasewis.be

za.7 & zo.8 september

Bazelse feesten

centrum Bazel

Jaarmarkt en kermis

zondag 8 september

Scaldianatoer

vertrek Scaldiana

www.scaldiana.be

zaterdag 5 oktober

Boerenmarkt

Koningin Astridplein

zaterdag 5 oktober

Wase Wistoer

vertrek Wase Wis

www.wasewis.be

zie ook pag. 17

zondag 13 oktober

Scaldianatoer

vertrek Scaldiana

www.scaldiana.be

zie ook pag. 15

12

8 tot 12 uur

8 tot 12 uur
zie ook pag. 15

Bezoek de Watervallen van Kruibeke
met de stiltram. Geniet van een heerlijk
aperitief en hapje van de streek

gratis

Kies hieronder je dag met vertrekplaats en schrijf in:

8 tot 12 uur
www.scaldiana.be

zie ook pag. 15
8 tot 12 uur

8 tot 12 uur
zie ook pag. 17

zie ook pag. 15
8 tot 12 uur

www.ontdekkruibeke.nu/agenda

vertrekplaats

zie ook pag. 17

organisatie
inschrijven

zie ook pag. 15

aankomst

zie ook pag. 17

vertrek

www.wasewis.be

Hoogtij
in meter

8 tot 12 uur

zondag 7 april

5,61 m

17u50

20u00

www.denduiventoren.be/tips

Parking Den Duiventoren

zondag 21 april*

5,74 m

17u30

19u30

www.ontdekkruibeke.nu/watervallen

kerk Bazel

maandag 22 april*

5,60 m 18u20

20u30

www.ontdekkruibeke.nu/watervallen

kerk Bazel

zondag 5 mei

5,65 m 16u45

18u45

www.denduiventoren.be/tips

Parking Den Duiventoren

zaterdag 18 mei*

5,63 m

15u45

17u45

www.ontdekkruibeke.nu/watervallen

kerk Bazel

zondag 19 mei

5,63 m 16u30

18u30

www.denduiventoren.be/tips

Parking Den Duiventoren

zaterdag 31 augustus*

5,82 m 16u45

18u45

www.ontdekkruibeke.nu/watervallen

kerk Bazel

zondag 1 september

5,86 m 17u30

19u30

www.denduiventoren.be/tips

Parking Den Duiventoren

dinsdag 3 september*

5,78 m 19u00

21u00

www.ontdekkruibeke.nu/watervallen

kerk Bazel

zondag 15 september*

5,53 m

17u15

19u15

www.ontdekkruibeke.nu/watervallen

kerk Bazel

zondag 29 september*

5,86 m 16u30

18u30

www.ontdekkruibeke.nu/watervallen

kerk Bazel

donderdag 3 oktober

5,68 m

21u15

bij Nancy Oan De Kaarek

Oan De Kaarek

KALENDER
2019

19u15

Voor last minutes kijk op de website: www.ontdekkruibeke.be/watervallen
* mogelijk voor groepen, verenigingen, bedrijven, families...

Bij hoogtij stroomt het Scheldewater via de Meiresluis in het gecontroleerd
overstromingsgebied ( GOG). Een waar spektakel dat je moet gezien hebben.
www.ontdekkruibeke.nu/agenda
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Geitentoer

Scaldianatoer

Iedere donderdag en vrijdag mogelijk
vanaf 4 april tot 31 oktober 2019.

Elke tweede zondag van de maand.
Vertrek aan Scaldiana, Rupelmonde
Samenkomst 11u00
Geniet van een heerlijk aperitief met een
hapje van de streek en aansluitend een
Mercatormenu in Scaldiana.
Mercatormenu bestaande uit:
Voorgerecht - Hoofdgerecht - Nagerecht

Vertrek met de stiltram om 10:00u aan de
parking van sporthal De Dulpop in Bazel.
Terugkeer omstreeks 14u00.
Ontdek de geitenboerderij Cedronhoeve met
een proeverij van geitenmelk , geitenkaas en
confituur van Confi follies.
GeitenLUNCH in ‘t Pachgoedhof & TREINRIT
Stoofpotje van melkgeitenlam
met slaatje en frieten
of
Vegetarische courgettespaghetti
met groenten-tomatensaus
−
IJsje van geitenmelk

€46*

€46*

Scaldiana
Gelaagstraat 55, 9150 Rupelmonde
T: +32 (0)3 774 45 56 • www.scaldiana.be

Inclusief: treinrit met uitleg,
bezoek aan de geitenboerderij en proeverij.
Enkel voor groepen: min. 18 pers./max. 30 pers.
*prijs per persoon (incl. BTW, excl. dranken )
Reservatie: www.ontdekkruibeke.nu

Reservatie enkel via Scaldiana aantal plaatsen is beperkt.
*prijs per persoon (incl.BTW, excl. dranken )

Zuidtoer Rupelmonde
Iedere dag mogelijk vanaf 1 april tot eind
oktober 2019.
Vertrek aan Bazel kerk, parking De Dulpop
of parking Kemphoekstraat 1, Bazel.
Met de stiltram ontdek je de zuidkant van
de Polders van Kruibeke en vertellen we
onderweg interessante weetjes over het
gecontroleerd overstromingsgebied richting
Rupelmonde. Onderweg genieten we van een
heerlijk aperitief met hapjes van de streek.

Prijs : € 21,00 per persoon met een minimum
van 16 personen. Trein/chauffeur/audiosysteem
met uitleg, BTW inclusief.
Vertrekuur: tussen 11u00 en 16u00 of te
bespreken. Duurtijd 2 à 2,5 uur.
Reservatie: www.ontdekkruibeke.nu
14

inclusief
welkomstdrankje
treinrit met uitleg onderweg
aperitief & hapjes aan Kallebeek
Mercatormenu

www.ontdekkruibeke.nu/ervaringen

NIEUW
2019

Noordtoer Kruibeke

Iedere dag vanaf 1 april tot eind oktober 2019.
Vertrek aan Bazel kerk, parking De Dulpop of
parking Kemphoekstraat 1, Bazel.
Met de stiltram ontdek je de noordkant van
de Polders van Kruibeke en vertellen we
onderweg interessante weetjes over het
gecontroleerd overstromingsgebied richting
Kruibeke. Onderweg genieten we van een
heerlijk aperitief met hapjes van de streek.

Prijs : € 21,00 per persoon met een minimum
van 16 personen. Trein/chauffeur/audiosysteem
met uitleg, BTW inclusief.
Vertrekuur: tussen 11u00 en 16u00 of te
bespreken. Duurtijd 2 à 2,5 uur.
Reservatie: www.ontdekkruibeke.nu
www.ontdekkruibeke.nu/ervaringen
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NIEUW
2019

De Geboertetoer
Enkel op vrijdag vanaf 5 april tot eind
oktober 2019. Vertrek om 14u00 aan parking
Kemphoekstraat 1, Bazel.
Met de stiltram maken we een toer langs de
typische bolle akkers van Kruibeke & Bazel en
vertellen we onderweg interessante weetjes
over dit prachtig gebied.
We bezoeken het aardbeienbedrijf Van
Landeghem met proeverij en na een korte rit de
Vasse Kweek vzw, een sociale moestuin, waar
mensen met een verstandelijke beperking dé
motor van het hele project zijn. Hier proeven we
van een streekbier of frisdrank.
Einde 16u00 > 16u30 aan parking
Kemphoekstraat 1 Bazel
Prijs : € 21,00 per persoon met een min. van
16 personen. Trein/chauffeur/audiosysteem met
uitleg + 2 x proeverij en BTW inclusief.
Contacteer ons voor een offerte op maat voor
kleinere en grote groepen.

De Wase Wis toer

elke eerste zaterdag van de maand
Elke eerste  zaterdag van de maand is er een boerenmarkt
op het kerkplein van Bazel, waar lokale boeren hun producten verkopen.
tussen 9u30 en 11u00

Ontbijt

TREINRIT met aperitief in de polders

11u00

aansluitend om 13u30

LUNCH

OPTIES

Ontbijt + treinrit met aperitief = €36
Treinrit met aperitief + lunch = €46
Ontbijt + treinrit met aperitief + lunch = €60
Op andere dagen is er ook mogelijkheid tot de formule
Treinrit met aperitief + lunch, dit voor groepen vanaf 16 personen.

De Wase Wis Resto & Bistro | Koningin Astridplein 14, 9150 Bazel
Reserveren enkel telefonisch: 03 774 28 61 of 0477 38 80 14
de.wase.wis@telenet.be | www.wasewis.be
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Een lekker mandje Kruibeke

Onze Streekproducten op een rijtje

Onze gemeente aan de Polders van Kruibeke heeft heel wat lekkers te
bieden. We zijn erg fier op onze streekproducten en willen ze daarom hier
extra in de kijker zetten. Kijk, ontdek en geniet van al deze heerlijkheden.
We stellen ook graag onze Kruibeekse manden voor.
Een origineel kado voor alle gelegenheden.

BESTEL ONLINE EN HAAL 2 UUR LATER RECHTSTREEKS AAN DE KASSA AF

KEURSLAGER-KURTJORIS.BE

KJ-banner2250x1200-ok.indd 1

VOORBEELDMANDEN

Keurslager Kurt
Joris
De winkel van Keurslager pur
sang Kurt Joris vind je in het
hartje van Bazel. Hij bezorgt
je o.a. zijn befaamde ‘barbierworstjes’, onlangs bekroond
met het prestigieuze label
‘Handmade in Belgium’.
• www.keurslager-kurtjoris.be

Foto: Alex Deyaert

ALLE LEKKERS VAN KRUIBEKE

23/01/19 15:42

Beck To Basics

Blossoms & Berries

Zoek niet verder naar het
ideale aperitief voor al jouw
feestjes! Drink VLIER!, BEES! en
FRAMBOOS! puur met véél ijs,
of mix met ijskoude
champag.ne, cava of prosecco.
En bij het dessert: VLAAI!:
smaakt best als hij rechtstreeks uit de diepvriezer
komt, of gloeiend heet,
gemengd met koffie!
• www.becktobasics.be

Onze siropen worden lokaal
vervaardigd met verse bloesems, bessen en kruiden. Ze
zijn een volledig natuurlijk
en gezond product, met de
hand geplukt en ambachtelijk
gebrouwen. Ze bundelen een
verrassende kracht van reuk
en smaak, waarmee je heerlijke limonades, cocktails en
aperitieven kan maken.
• Rein Brys –
blossomsenberries@gmail.com

Immer hoepe

9150 Kruibeeks bier

Immer Hoepe is een
bierproject van een aantal
enthousiaste bierliefhebbers.
Onze bieren zullen altijd
volgens dezelfde filosofie
gebrouwen worden.
Respect voor het artisanale
brouwproces, geen gebruik
van versnellers of dergelijke
en de smaakbeleving
primeert.
• www.immerhoepe.be

‘9150’ is een bier ontstaan
aan de boorden van de
Barbierbeek. Amberkleurig,
volmondig, licht bitter, met
een verfijnde afdronk. In zijn
bijpassend ‘9150’ glas, komt
het bier optimaal tot zijn
recht. Verkrijgbaar in lokale
supermarkten, tavernes en
drankenhandels.
• Geert Magerman & Lode Van
Hoyweghen - dewasecompag.
nie@gmail.com

ALCOHOLISCHE DRANKEN

Omdat een

mens
Brouwerij
BRIXIUS
al eens iets mag
hebben!

VEGGIE

ALCOHOLVRIJ

Verkrijgbaar bij:
• alle lekkere partners op bestelling
• bekijk de mogelijkheden en bestel online via www.ontdekkruibeke.nu/
aanbod-de-kruibeekse-mand/
We maken deze manden voor u geschenkklaar vanaf €32,00 per stuk.
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Een
artisanale
brouwerij,
Gebrouwen
en gebotteld
in in
het
centrum
van Kruibeke.
Artisanale
Brouwerij
BRIXIUS We
brouwen MORRIS, een amberkleurig bier,
een blondje B B B
www.brouwerijbrixius.be
en een Quadrupel BOENK!
Verder kan je in de winter
genieten van een donker bier,
ISIDOOR, met toevoeging van
een koffie geselecteerd door
ROSS koffie uit Kruibeke. In de
zomer kan je genieten van een
lekkere BRIXIUS Tripel.
• www.brouwerijbrixius.be
www.ontdekkruibeke.nu
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Onze Streekproducten op een rijtje

Hollebeekhoeve
De Hollebeekhoeve brengt de
ware smaak van verse zuivel
terug bij de mensen.
Met passie maken we in eigen
huis dagverse producten
van topkwaliteit. En dat is
‘verzuiveld lekker!’
• www.hollebeekhoeve.be

Vasse Kweek
Vasse Kweek is een vereniging
die personen met een
beperking begeleidt in de
sociale moestuin, om zo bij te
dragen tot meer levenskwaliteit en om ze dichter bij
de natuur te brengen. Samen
werken en zorgen, zaaien en
oogsten én eigen producten
verkopen op een unieke locatie en in een unieke sfeer.
Wilgenstraat 12, Kruibeke
vind ons op facebook
20

Drankencentrale
De Keersmaeker

ROSS Specialty
Coffee Roastery

Bij Drankencentrale
De Keersmaeker kan je
de betere streekbieren en
likeuren uit Kruibeke
verkrijgen zoals de Bazelse
Bult, Kruibeekse Witte,
Bazelse Eierlikeur en den
Bazelsen Bruynen.
• drankencentrale.de.
keersmaeker@telenet.be

In ‘t hartje van Kruibeke en
geroosterd op artisanale
wijze. We bieden een variëteit
aan smaaktoetsen van koffiebonen van hoge kwaliteit.
De winkel is open op zaterdagvoormiddag. In Kruibeke
en omgeving worden
bestellingen via de webshop
gratis geleverd.
• www.rosscoffee.be

Confituren
Confi Folies

Casemir
Chocolaterie

Confi Folies biedt artisanale
confituren aan, oliën, azijnen
met passie gecreëerd door
Fred & Sophie. Daarnaast
hebben ze ook kruiden en
eetbare bloemen. Allemaal
ingrediënten voor een tafel
vol verbeelding.
vind ons op facebook

Een vaste waarde in Kruibeke.
Sinds 1982 vervaardigen wij
ambachtelijke pralines met
onder meer pittige gember
of de traditionele hazelnootpraliné. Vergeet het nooit:
chocolade helpt altijd!
• www.casemir.be

www.ontdekkruibeke.nu

Onze Streekproducten op een rijtje

Pascal
Heb je zin in een lekkere
pannenkoek of knapperige
wafel? Goesting in een
krokante croque? Bij
restaurant-tearoom Pascal
geniet je van verse gerechten
en heerlijke desserts. Je
vindt deze familiezaak in het
centrum van Rupelmonde, op
een boogscheut van de groene
Scheldepolder.
• www.tearoom-pascal.be

www.ontdekkruibeke.nu

Cedronhoeve
Cedronhoeve van Sven Van
Wauwe en Melissa Stuer.
Wij zijn hier gestart in april
2017 en hebben nu een
480-tal geiten. De
geitenkaas en geitenmelk
is verkrijgbaar op de hoeve
Warandestraat 10, 9150
Kruibeke en in de automaat
bij ‘t Pachtgoedhof.
vind ons op facebook
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Feest -en vergaderzalen

De Watermeulen

De Valk

De Gaard

Voor een festijn, groot of klein,
als het eens iets anders mag
zijn, met vlees en barbecue als
specialiteit; binnen of buiten,
mét B&B-mogelijkheid.
• www.watermeulen.be

Feestzaal met zitplaats tot
120 personen. Onlangs
volledig gerenoveerd en
wij verzorgen alle mogelijke
feesten! (zie p. 6)
vind ons op facebook

Vergader en feest in
‘orangeriestijl’.
Beamer & scherm aanwezig.
Maximum tot 70 personen
zittend. (zie p. 6)
• www.degaard.be

Den Duiventoren

Oan de Kaarek

Den duiventoren heeft
2 vergaderzalen. Beneden met
beamer en afsluitbaar tot
40 pers. Boven tot 50 pers.
(zie p. 5)
• www.denduiventoren.be

Zaaltje op de bovenverdieping
voor 20 tot 30 personen.
(zie p. 7)
vind ons op facebook

Wat langer blijven?

BNB BAZ
In de oorspronkelijke dokterswoning werd een
variatie aan unieke verblijfsmogelijkheden
gecreëerd. Met vrienden, familie of collega’s
kan je in de leefruimte relaxen. In de tuin kan
je genieten van de verwarmde zwemvijver
en sauna. Het ontbijtterras heeft zicht op de
monumentale bomen van het kasteelpark.
Huren als vakantiewoning is ook mogelijk.
• www.bnbbaz.be

SUITE & B

by Hofke van Bazel
Behalve gastronomisch genieten kan je bij
Hofke van Bazel ook exclusief logeren in hun
mooie suites. Wie beide wil combineren
kiest voor private dining. Een onvergetelijke
ervaring op maat van je mooiste, persoonlijke
wensen... Hofke van Bazel is een uniek beleven
van fine dining en luxueus overnachten.
• www.suite-and-b.be

Le Relais de Bazel
Enjoy privacy
– ‘Feel at home’-events
Private dinners
Inspiring meetings
Exclusive suites
(zie p. 7)
• www.hofkevanbazel.be
Koningin Astridplein 5
9150 Bazel
+32 (0)3 744 11 40
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CEDER 10
Bake & Cook

Bazelique

Gezellig zaaltje in retro-stijl.
Voor vergaderingen of privé
etentjes. Max. 35 personen
(zie p. 24)
vind ons op facebook

Vergaderingen en feestjes tot
30 personen. (zie p. 5)
vind ons op facebook

www.ontdekkruibeke.nu

Katrijn en Frederick openden in 2015 een eigen
B&B met 5 kamers die grenst aan hun restaurant De Ceder. Mooie materialen en aardse tinten leggen er de basis van een minimalistisch
smaakvol interieur dat uitnodigt. Ontbijt met
producten van eigen bodem én eigen makelij.
De perfecte start voor een verkenning van de
ontelbare fiets- en wandelpaden in de polders
langs de Schelde. • www.bbceder10.be
www.ontdekkruibeke.nu

VAKANTIEWONING
DE GULDEN SLEUTELS
Dit is de ideale verblijfplaats als je even tot rust
wil komen na een wandeling in de Polders of
na een romantisch etentje in één van de gezellige restaurants op het kerkplein in Bazel.
Laat je wagen achter in onze afgesloten carport
en trek op ontdekking, culinair of historisch, in
ons pittoresk Bazel. Voor 4 tot 8 personen.
• www.deguldensleutels.be
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Teambuilding: de mogelijkheden

Teambuilding in de
Polders van
Kruibeke

€34*
p.p.

Begeleide Barbierwandeling door de Polders van Kruibeke met
weetjes en uitleg over het Gecontroleerd Overstromingsgebied
(GOG), broodjesmaaltijd, kennismaking met onze ecologische
voertuigen: Lopifitsen, Quattrocycles of Yedoo’s. Na afloop met
de stiltram terug naar startpunt.
* Vanaf 16 pers. € 544 excl. BTW. Extra pers. € 34,00 excl. BTW
Reservatie: www.ontdekkruibeke.nu

TEAMBUILDING
OP MAAT
Deze formule biedt de
mogelijkheid ietwat af te
wijken van de 3 vaste
teambuildings.
Contacteer ons, we
maken een daginvulling
op maat gesneden
voor jouw bedrijf,
familie, vriendengroep.

Naar Kruibeke met
DeWaterbus?
• www.dewaterbus.be

REIGERTEAMBUILDING
Vertrek en einde aan
het veer van Kruibeke
10u00u- 16u30

Teambuildings in
samenwerking met:

BARBIER

GIDSEN

REETEAMBUILDING
Vertrek en einde aan
Kallebeekveer Bazel
10u00 - 16u30

Bake & Cook,
een culinaire
teambuilding?

Doe een workshop bakken en/
of koken al dan niet
in combinatie met het
verkennen van de omgeving.
• www.bake-cook.be

BEVERTEAMBUILDING
Vertrek en einde
in Rupelmonde
10u00 - 16u30

www.ontdekkruibeke.nu

