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Meer weten? jobs.haacht.com

Bij Brouwerij Haacht wordt hard gewerkt, dat is wel duidelijk. Het aantal 
vacatures kende in 2018 een absoluut hoogtepunt. De reden? Een hete 
zomer, in combinatie met het grote aantal medewerkers dat met welver-
diend pensioen ging.

O
ndanks de continue instroom van 
nieuwe mensen bleven er vacatures 
openstaan. Daarom pakten we de 
aanwervingen grootschaliger aan.

We namen onder meer deel aan de job-
beurs van Thomas Moore en stapten, 
samen met andere regionale bedrijven, 
in het WELT-traject van VOKA dat werk- 
ervarings- en leertrajecten uitwerkt. 

We adverteerden in De Zondag, op Step-
Stone en via bestickering op de plaat-
selijke lijnbussen. De jobday die we op 
18 oktober in samenwerking met VIO 
Interim organiseerden, leverde maar 
liefst zes nieuwe interimkrachten op. En 
we werkten mee aan het tweede seizoen 
van ‘De Sollicitatie’ op VIER.

Werk in zicht
Brouwerij Haacht in volle groei

In totaal maakten zo’n vijftig kan-
didaten in 2018 een nieuwe start 
bij ons, in de meest uiteenlopende 
functies. En ook de komende jaren 
zullen wij volop mensen blijven 
aanwerven!

50 nieuwe
collega’s
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Beste lezer,

‘De hete zomer van 76’ is niet meer. Voortaan verwijzen we naar die van 
2018, die in België alle hitterecords verpulverde. Waterschaarste en 
milieu-issues waren hot topics. Daarnaast was het een WK-jaar, met 
een editie waarin ons nationale elftal uitstekend presteerde. Kortom 
een jaar dat we niet snel zullen vergeten.

Ook bij Brouwerij Haacht viel er heel wat te beleven. Onze SUPER 8- 
familie kreeg er een stevige broer bij en twee andere merken kregen 
een lekkere update. We behaalden weer enkele awards - een beetje 
fierheid mag - en zetten tal van acties op poten, zowel voor horeca- 
uitbaters als voor de consumenten thuis en op café.

We openden een op en top Belgisch café in het Canadese Québec. 
Dichter bij huis bezochten we voor jullie weer tal van nieuwe en ver-
nieuwde horecazaken. Om onze uitbaters te inspireren tot grootse 
ideeën. En om de mensen thuis uit hun huizen te lokken en fijne horeca- 
momenten te laten beleven.

Tot slot was 2018 het jaar van onze 120ste verjaardag. Reden genoeg 
voor een stevig feestje en het goeie voornemen om er nog vele jaren bij 
te doen!

Veel leesplezier,

Boudewijn van der Kelen
Marketingdirecteur

PS  Kreeg je dit magazine toevallig in handen en wil je op de hoogte blijven? 
Hebben je klanten interesse in Haacht magazine? Op www.haacht.com 
kan je een gratis abonnement nemen. 

V.U.  Boudewijn van der Kelen

Redactie  Nancy Van Herck

Vormgeving  Communi-cat

Fotografie horeca 
Tim Buelens & Wannes Nimmegeers

Brouwerij Haacht nv
Provinciesteenweg 28

B-3190 Boortmeerbeek
www.haacht.com
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stomend project

Geen bier zonder stoom. Met stoom brengen we onze brouwketels tot 
het kookpunt en wekken we in andere productie-eenheden warmte op, 
bv. voor het wassen van onze vaten en flesjes. Onze vier ‘stokers’  

- Jan, Marcel, Jellen en Christian – zijn dan ook onmisbaar voor 
de brouwerij. Sinds maart houden zij de productie draaiende met 
gloednieuwe apparatuur.

I
n onze stokerij produceren twee grote 
stoomketels samen 20 ton stoom per 
uur, die de klok rond  naar de juiste pro-
ductie-eenheden wordt gestuurd. 
Het condensaat - de stoom die door het 

afkoelen in het circuit opnieuw vloeibaar 
wordt - recupereren we in grote conden-
saattanks, waarna de opgevangen vloeistof 
opnieuw via de stookketels in het circuit 
wordt gebracht. Een energiebewuste keuze! 
Begin 2018 vervingen we onze oude, stalen 

condensaattanks door nieuwe inox exem-
plaren. Deze  tanks zijn beter geïsoleerd, 
waardoor de restwarmte die nog in het con-
densaat aanwezig is niet verloren gaat. Zo 
hebben de stookketels minder energie nodig 
om alles weer om te zetten in stoom.

Voor het verwijderen van de oude tanks en 
het plaatsen van de nieuwe, ging het dak er 
letterlijk voor een stuk af. Het ideale moment 
om ook dat dakgedeelte al te vernieuwen.

betere warmterecuperatie door 
nieuwe condensaattanks

Duurzamer 
waterverbruik
Op 6 september tekenden we de ‘Green Deal Brouwers’ die inzet 
op duurzamer watergebruik. Met deze deal engageren wij 
ons om tegen 2022 het waterverbruik bij het brouwen van onze 
bieren drastisch te verminderen.

E
en Green Deal is een vrijwillige over-
eenkomst tussen (privé)partners en 
de Vlaamse overheid om samen een 
groen project te starten. De ‘Green 
Deal Brouwers’ kwam er op initiatief 

van de Belgische Brouwers en sectororgani- 
satie FeviaVlaanderen. In totaal tekenden 
9 brouwerijen de deal. Door ervaringen en 
expertise te delen en knelpunten samen 
aan te pakken, kunnen we sneller resulta- 
ten bereiken.
Brouwerij Haacht is al langer begaan met 

het milieu. Afvalwaterzuivering, regenwater- 
recuperatie en zonnepanelen zijn maar 
enkele voorbeelden van onze groene inves- 
teringen van de voorbije decennia. Ook 
drinkwater is een grote bekommernis nu 
onze natuurlijke waterbronnen steeds meer 
onder druk komen te staan, temeer omdat 
water een van de belangrijkste grondstof-
fen en hulpbronnen is bij het bierbrouwen. 
Instappen in de Green Deal was voor ons 
dan ook een logische keuze.
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M
eer fietsers betekent minder au-
to’s en dus minder files en lucht-
vervuiling. En fietsen is ook nog 
eens goed voor de gezondheid. 
Een goeie reden om onze mede- 

werkers hierin te motiveren. Zeker als je 
weet dat veel van hen op minder dan 10 km 
van de brouwerij wonen.

Met gezonde incentives moedigden we 
hen aan om elke woensdag, en liefst ook op 

andere dagen, koning auto in de garage te 
laten staan. De hele zomer lang telden wij 
dagelijks een honderdtal fietsen in onze 
fietsenstalling, bijna een verdubbeling van 
anders.

Officieel liep de campagne acht weken, 
maar wij trapten vijf maanden lekker door. 
En ook de rest van het jaar peddelen heel 
wat medewerkers regelmatig dapper door 
weer en wind. woensdagfietsdag.be

#goWithTheVelo

120ste 
verjaardag

De tweede editie van ‘Woensdag Fietsdag’ stond in 2018 in het teken 
van het woon-werkverkeer. Onder #gowiththevelo motiveerden Cera, 
KBC en hun partners heel Vlaanderen om vaker met de fiets naar het 
werk te gaan.

M
eer dan 300 medewerkers teken- 
den present op het personeelsfeest 
dat we daarvoor organiseerden. 
We maakten onze binnenkoer leeg 
en pootten er naast enkele hippe 

foodtrucks en een discobar ook twee pago-
detenten neer.
De weergoden waren ons goed gezind, het 
eten was heerlijk en de drank rijkelijk aan-

wezig. Een live walking band en photobooth 
zorgden voor de nodige ambiance. Het werd 
een gezellig feest waarbij de collega’s elkaar 
ook eens op een andere manier konden leren 
kennen.

Sorry, lieve buren, dat het een ietsiepietsie 
langer uitliep dan gepland. Dat maken we 
zeker nog goed!

Op dinsdag 14 juni 1898 brouwde Eugène De Ro zijn eerste bier en was 
Brouwerij Haacht een feit. In 2018 mochten we 120 kaarsjes uitblazen.



6

s
inds mei vervangt deze heerlijke, 
suikerarme variant de vroegere VAL 
O’Free. De naam VAL Orange Zero 
zegt veel duidelijker waar hij voor 
staat, maar er is meer!

Onze suikerarme limonade kreeg geen toe- 
gevoegde suikers maar bevat wel 8% 
sinaasappelsap. En toch telt een flesje van 

Wat dacht je van een heerlijke limonade met een volle sinaasappel-
smaak, maar dan zonder de calorieën? Dan is VAL Orange Zero 
zeker iets voor jou!

Toegevoegde suikers 0%
smaak 100%

Nieuwe naam, 
look en smaak

D
e nieuwe Star Light heeft een kruidig 
hoparoma aangevuld met een volle 
smaak, een moutige body en een fijne, 
licht bittere afdronk. Daardoor is het 
een verfrissende en dorstlessende 

doordrinker voor elk moment.

Bij het ontwerp van de nieuwe verpakking 
inspireerden we ons op de lichtgouden 
kleur van het bier. De ster en de letter E 
die we in het etiket verwerkten, zijn een 
knipoog naar de vroegere Gentse brouwerij 
Excelsior waar Star destijds werd gebrou- 
wen. Uiteraard sluit het gloednieuwe glas 
aan bij die nieuwe look.

Onze Star Blond kreeg een volledig nieuwe smaak en look. 
Speciaal voor wie bewust kiest voor alle voordelen van 
een caloriearm en alcoholvrij bier.

60% MInDER CALORIEën 
Een bier is ‘alcoholvrij’ wanneer het een 
extractgehalte van tenminste 2,2° Plato 
en een alcoholgehalte van maximum 0,5 % 
heeft. Met zijn 0,4 % vol.alc. voldoet onze 
Star Light daar helemaal aan. Bovendien 
bevat hij 60 procent minder calorieën dan 
de gemiddelde Belgische pils.

Star Light is het ideale alternatief voor wie 
graag geniet van een frisse pint als hij nog 
moet rijden, wil gaan sporten of om andere 
redenen zijn alcoholgebruik wil matigen.

20cl slechts 1,2g natuurlijke suikers en 
6 Kcal. Daarmee scoort VAL Orange Zero 
op alle vlakken beter dan de 
marktleider.
Het is dus de ideale dorst-
lesser voor iedereen die, 
om welke reden ook, 
zijn suikerinname wil 
beperken.
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In november stelden we tijdens Horeca Expo ons vijfde bier in de  
SUPER 8-familie voor: de SUPER 8 Flandrien. Het gaat deze keer 
om een stevige blonde.

s
UPER 8 Flandrien geurt en smaakt 
naar vanille en hout. Zijn smaak 
wordt verder aangevuld met koriander 
en een mix van Belgische hop, Saaz 
hop en kruidige en bloemige hop-

soorten. Zo ontstond een stevige en lek-
kere doordrinker die goed samengaat met 
witte vis zoals kabeljauw, wijting, schelvis 
of pladijs, en met wit vlees zoals kalkoen 
en kip. SUPER 8 Flandrien is ook lekker bij 
gerijpte kazen.

De SUPER 8-familie bestond al uit 4 bieren 
in vertrouwde bierstijlen, maar met een on- 
gewone twist. Met SUPER 8 Flandrien krij- 

Een bier voor doorzetters 

gen de SUPER 8 Export, IPA, Blanche en 
Saison er dus een  stevige broer bij.

EEn ECHtE ‘FLAnDRIEn’ 
De naam ‘flandrien’ ken je natuurlijk als 
het wielrennerstype dat nooit opgeeft en 
daardoor ook de harten van het publiek 
verovert. SUPER 8 Flandrien is van hetzelf-
de kaliber. Hij is de perfecte trofee voor 
iedereen die zich dag in dag uit probeert te 
overtreffen. De beker voor elke prestatie. 
Klein of groot. Op de fiets, maar vooral ook 
ernaast. Een bier voor doorzetters.

nieuwe kopman voor SUPER 8-gamma

Lekker onverwacht!



BEStE FRuItBIER tER WERELD
De jury van de World Beer Awards verkoos onze Mystic Krieken tot ’s werelds beste in de 
categorie ‘Fruit & Vegetable Beer’. “De World Beer Awards behoren tot de meest presti-
gieuze bierprijzen ter wereld,” verklaarde Boudewijn van der Kelen na de bekendmaking. 

“Dat we hier met Mystic Krieken een internationale prijs wegkapen, toont aan dat onze 
eigenzinnige keuze om dat bier op basis van witbier en 25% kriekensap te brouwen, des- 
tijds de juiste was.”

Onze prijzenkast groeit

brusselsbeerchallenge.com
olochwhiskymassa.se

worldbeerawards.com

DRIE KEER SuPER 8
In januari 2018 lanceerden we de vierde telg in onze SUPER 8-familie: SUPER 8 Saison. 
Dit karaktervolle oogstbier met gember won op de World Beer Awards zilver in de categorie 

‘Bière De Garde / Saison’. In het najaar werd dat nog eens bevestigd met zilver op de Brussels 
Beer Challenge in de categorie ‘Flavoured: herb & spice’.

SUPER 8 Saison was trouwens niet de enige uit de SUPER 8-clan die op de World Beer 
Awards hoge ogen gooide. SUPER 8 Export werd Belgium Winner in de categorie ‘Helles/
Münchner’. Al deze awards tonen aan dat ook kenners het unieke en succesvolle SUPER 8 
gamma appreciëren.

tOnGERLO VERLEIDt ZWEDEn 
Op de voorbije editie van de Beer & Whisky Fair in het Zweedse Göteborg wist onze 
Tongerlo NOX met zijn verfijnde vanilletoets en zijn delicate bitterheid van fondant- 
chocolade de professionele jury helemaal in te pakken. Ons bruine abdijbier kaapte zo de 
gouden medaille weg in de categorie ‘Ale 5,1 - 7%’.

8
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SuPER 8 is een jong Belgisch bierverhaal dat al sinds de lancering enorm 
aanslaat bij de nieuwe generatie bierdrinkers. Het gamma bestaat uit 
bieren in vertrouwde bierstijlen met een ongewone twist. 
En met onze minstens even ongewone zomercampagne klinken begrippen 
als plakband, boysband en transportband nooit meer hetzelfde...

W
e vroegen de creatievelingen 
van ons reclameagentschap 
De Vloer om zich uit te leven op 
een schijnbaar simpele zwem-
band. Zij bedachten minstens 8 

ongewone functies, die ze op de SUPER 8- 
facebookpagina uitlegden in evenveel 
filmpjes. 

Hoofdrolspelers in elk filmpje waren 
een unieke SUPER 8-zwemband, een 
poppemie en een antiheld. Via elke face-
bookpost konden onze fans doorklikken 

De sUPER 8-band

naar een wedstrijdpagina. Jackpotgewijs 
maakten ze daar kans op een SUPER 8- 
zwemband in een flashy kleurtje, of op een 
kortingsbon als troostprijs.

De actie liep van 15 augustus tot 15 sep-
tember. Behalve op de facebookpagina 
kondigden we ze ook aan via onze website. 
Deze allereerste facebookactie voor onze 
SUPER 8-familie was een schot in de roos, 
want ze kon maar liefst 8.000 winnaars ge-
lukkig maken.

met 8 verschillende functies, op zijn minst!

belgunique.be verhaeghe.be achielle.be

Wie van de 3?

se Tongerlo-fiets. Verder kon de 
uitbater kiezen voor de 
zachte, warme fleece-
dekentjes van het 
Belgische Clarysse 
of uit een aantal 
lokale artikels van 
Belgunique of  een
brede waaier van
kranten en maga-
zines dankzij de
Bongo-bon.

M et de drie Tongerlo-bieren heeft 
een horeca-uitbater alles in huis 
om ons authentiek Belgisch abdij- 
bier in de verf te zetten. Tijdens 
de actieperiode kon hij zijn klan- 

ten een gratis portie nootjes van Belgische 
topkwaliteit als extraatje geven.
Zelf kon hij ‘schildjes’ (spaarpunten) ver-
zamelen om in te ruilen tegen authentieke 
geschenken van eigen bodem, elk met een 
uniek verhaal. Zo maakten we met de 
Belgische fietsenbouwer Achielle een heu- 

Met deze vraag lanceerden we een voorjaarsactie op het hele tongerlo- 
gamma. na de succesvolle restyling in 2017, wilden we iedereen 
laten kennismaken met de 3 varianten: LuX, nOX en PRIOR. 
Omdat smaken nu eenmaal verschillen.



VERKOZEN TOT

BESTE
FRUITBIER!

Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand.
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D eze campagne liep via meerdere kanalen tegelijk. Zo verschenen 
er in september bijna 2.600 reclamepanelen in het Belgische 
straatbeeld, waarmee we maar liefst 6 miljoen consumenten 
bereikten. We verspreidden affiches in onze horecazaken en 
hingen aangepaste wobblers aan de rekken in de supermarkten. 

En ook via de Mystic facebookpagina lichtten we honderdduizenden 
consumenten in over het heuglijke nieuws.

Lokaal kondigden we het nieuws wekenlang aan op ons ledscherm aan 
de straatkant en op een spandoek langs de spoorweg naast ons terrein.

groots nieuws, 
grote 
campagne
nadat eind augustus onze Mystic Krieken uitgeroepen werd 
tot beste fruitbier ter wereld, zetten we in no time een 
nationale campagne op. De kans is klein dat je onze affiches 
of advertenties gemist hebt.

D e Ommegang van Brussel laat elk jaar de Blijde Intrede van 1549 herleven, waarbij 
Keizer Karel zijn zoon Philips II voorstelde aan de edellieden en het volk. Toen was 
het één van de zeldzame momenten dat de mensen hun vorst zagen. Keizer Karel 
stond gekend als een groot bierliefhebber, wat in 2011 leidde tot de creatie van het 
Ommegang-bier, gebrouwen met Belgische hop.

Al jaren vertolkt markies Olivier de Trazegnies tijdens het evenement de rol van zijn verre 
voorvader, Keizer Karel. Nadat de Ommegang-bierwagen de dorstigen op de Zavel heeft be-
diend, volgt hij de optocht naar de Grote Markt. Daar krijgen niet alleen Keizer Karel en 
zijn gezelschap maar ook de volwassen toeschouwers een Ommegang-bier aangeboden. 
Zo geniet iedereen mee van zijn frisse toetsen en zijn verfijnde citrusaroma.

Op de Ommegang van Brussel is het telkens weer een jaar wachten, maar gelukkig vind je 
het bier elke dag in de winkel of op café.

... geniet van een Ommegang! Met deze knipoog lanceerden we onze 
zomerse affichecampagne rond ons Ommegang-bier.

niet alleen de échte Keizer Karel...

Meer weten over de Brusselse Ommegang? www.ommegang.be
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graffiti 
als stadskunst

D e organisatie mikt al 24 jaar op een 
breed publiek waar alle leeftijden 
en culturen hun gading vinden. 
Diverse kunstdisciplines brengen 
op verrassende locaties, dat is één 

van de basisprincipes. Tenten, hangars 
en leegstaande gebouwen geven aan elke 
voorstelling een extra, onverwachte di-
mensie.

Eén van de artiesten van de voorbije Zomer 
van Antwerpen was Yvon Tordoir, die wij 
nog kennen van de Primus- sneakers die hij 
vakkundig pimpte op de vele festivals waar 
we aanwezig waren. In Antwerpen gaf hij 
een blinde muur een totale make-over met 
een knap Primus-ontwerp. Het resultaat 
kan je nog minstens tot de zomer gaan be-
wonderen langs de Singel in Berchem.

theater, muziek, circus en dans. Dat waren de hoofdingrediënten van de 
Zomer van Antwerpen. Aangevuld met de Zomerbars, beleverd door 
Brouwerij Haacht, werd het weer een topeditie die maar liefst een kwart 
miljoen mensen op de been bracht!
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Ons grote gamma aan eigen wijnen, importwijnen en 
aperitieven kreeg ook het voorbije jaar enkele updates. 
Zo breidden we het assortiment uit met een heerlijke 
champagne en kregen onze bestaande porto’s 
een nieuwe naam en verpakking.

bij Caves Saint-Christophe
Nieuwe merken

en meteen ook een nieuwe naam: ‘Terras’. 
Hiermee spelen we in op een markt die con-
tinu in beweging is en sluiten we beter aan 
bij de wensen van de moderne consument. 

Het gaat nog steeds om dezelfde kwaliteits- 
porto, 3 jaar lang gerijpt op hout. Aan de 
basis liggen druiven van 10 tot 20 jaar oude 
wijnstokken, wat de porto een zekere matu-
riteit geeft.

De Terras White combineert koud geser- 
veerd perfect met zachte kazen, gedroogd 
fruit, amandelen en olijven.

De rode variant, Terras Ruby, serveer je 
best op kamertemperatuur bij een stukje 
bessentaart, gedroogde vruchten, desser- 
ten of zachte kazen.

PORtO tERRAS 
RuBY  

Kleur  
rood

neus  
zeer rijke aroma’s 
van jong rijp fruit

Smaak  
sterke en volle afdronk met 
lange finale

PORtO tERRAS 
WHItE  

Kleur 
strogeel

neus  
zeer verfrissende 
neus met een toets 
van citrus, ananas 
en banaan

Smaak  
goed gebalanceerde en verfijnde 
afdronk met soepele en lange 
finale

BAROn DE 
VILLEBOERG  

Kleur   
licht goudgele kleur 
met bubbels

neus  
elegant, fris en 
complex met tonen 
van witte bloemen 
en geel fruit

Smaak  
fris en genereus, mooie balans, 
lange afdronk met perzikaccenten

BAROn DE VILLEBOERG 
Nieuw in ons assortiment is een Franse 
cuvée brut met een licht goudgele kleur 
en een aangenaam aroma van bloemen 
en fruit. De combinatie van 90% pinot 
noir-druiven en 10% chardonnay geeft hem 
een evenwichtige, verfrissende smaak.

Deze kwaliteitschampagne valt bij veel 
liefhebbers in de smaak. Het is een uitste-
kende aperitief, ideaal voor elke feestelijke 
gelegenheid.

PORtO tERRAS 
Onze bestaande Three Geese-porto’s kre- 
gen het voorbije jaar een heel nieuw jasje 
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C
hâteau Haut-Saint-Georges is 
een karaktervolle bewaarwijn 
met een bijna inktzwarte kleur 
en een neus die veel kracht ver-
raadt: zwart, rijp fruit en een 

kruidige, goed geïntegreerde houttoets. 
Hij past perfect bij stevig rood vlees, 
grillades en wild.  

Naast deze topper produceren we in ons 
wijnkasteel in Montagne Saint-Emilion 
nog drie andere kwalitatieve kasteel- 
wijnen. Ook Château La Grande Barde, 
Domaine La Petite Barde en La Rosée 
de la Grande Barde worden door liefheb-
bers zeer gewaardeerd.

tijdens de laatste editie
van het gerenommeerde 

‘Concours Général Agricole’ 
in Parijs haalde onze Château 
Haut-Saint-Georges opnieuw 
een gouden medaille binnen. 
Dit keer ging het wijnjaar 
2016 met de eer lopen.

concours-general-agricole.fr

Château 
Haut-Saint-
Georges
valt opnieuw 
in de 
prijzen
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De voorbije zomer kon je ons weer op een pak festivals tegenkomen. 
We vonden een straffe partner in Atmosphere Architects, de breinen 
achter ronkende namen zoals Fire is Gold, Elrow town, Wecandance en 
Laundry Day. We duiken even terug in de heetste momenten van 2018.

W
EC

An
DA

nC
E Cowboyhoeden, jeans, ruitjes, franjes, gespen, bandana’s en westernboots. Dat 

was de dresscode op de zesde editie van Wecandance. Hippe girls en stoere boys 
leefden zich helemaal uit in het thema Acid Cowboys. De neons en dobbelstenen 
deden dan weer denken aan het ‘wilde westen’ van vandaag: Las Vegas. Je vond er 
onze Primus-stek in een decor van cactussen, strobalen, huifkarren, omheiningen 
en telefoonpalen. 
Zoals we dat intussen van Wecandance gewend zijn, waren ook de shops helemaal 
in het juiste thema. Er waren een tattoostand en tal van activaties zoals de lasso- 
game en de allereerste fotomozaïek ooit in België. Met die laatste konden de festi-
valgangers een pint bier winnen, een coole sweater of tickets voor Wecandance of 
Laundry Day 2019.
Volgende afspraak: 10 en 11 augustus op het strand van Zeebrugge. Benieuwd wat 
dan het thema zal zijn!

wecandance.be

Festivalkoorts met Primus
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FI
RE

 IS
 G

OL
D

Wij gaven ons ‘Primus beer station’ voor de 
gelegenheid een jasje in fluo kleurtjes en 
organiseerden een ‘psychedelic tyre run’ 
voor duo’s. De deelnemers  aan de run kon je 
herkennen aan hun compleet foute ‘chicken 
run champion’ hesje.

De eerste Elrow Town op Belgische bodem 
telde 15.500 bezoekers.

Afgaand op het succes van de tweede editie van Fire is Gold gaat dit 
urban, music en lifestyle festival een gouden toekomst tegemoet. Geen 
betere aftrap van het festivalseizoen dan tijdens een WK-match van 
ons nationaal elftal. Wij beloofden de festivalgangers een vat voor elk 
Belgisch doelpunt dat die dag gemaakt werd.

De boodschap is ongetwijfeld tot in de duivelskleedkamers doorgedron-
gen, want België-Tunesië eindigde op 5-2! Belofte maakt schuld, dus 
lieten we met plezier 5 gratis vaten aanrukken. 

Jammer dat er in 2019 geen WK is…

elrowtown.com/en/antwerp
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W
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fire-is-gold.com

Dit surrealistische partycon-
cept van de Spaanse familie 
Arnau maakte al veel naam in 
de internationale festivalscene. 
Jaarlijks lokt het wereldwijd 
zo’n 1,8 miljoen bezoekers naar 
grote steden als Barcelona, 
Londen of Amsterdam. In 2018 
bracht hun kippige mascotte 
Rowgelia een eerste bezoek-
je aan België. Ze toverde de 
Antwerpse Linkeroever om tot 
een psychedelisch decor van 
confettikanonnen, opblaasbees- 
ten en flashy podia.
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s
inds vorige zomer kan je op de evene- 
menten die gesponsord zijn door 
SUPER 8, onze vernieuwde tapwagen 
en bijhorende pick-up truck spotten. 
Beiden zijn een lust voor het oog! We 

stripten om te beginnen het hele interieur 
van onze bestaande tapwagen. We vernieuw- 
den de koelinstallatie, brachten nieuwe toog-
panelen aan en vervingen alle witte facings 

Het festivalseizoen werd in schoonheid afgesloten met dit house- en technofes-
tival op de Antwerpse Linkeroever. Het concept van Laundry Day is uniek in 
zijn opstelling. Je kan het zien als een soort taart met in het midden een vip-area. 
De rest van de taart is verdeeld in taartpunten, met in elke punt een podium.

Als stage partner bouwden we een supergezellige Social Club net buiten de fes-
tivaldrukte. Social Clubs zijn overgewaaid uit Berlijn waar horecaconcepten 
een onverwachte invulling krijgen. Een kolfje naar de hand van SUPER 8 dus. 
In onze Club kon je genieten van de live-optredens van o.a. Claire Laffut en 
Cookies & Cream op een van de twee podia. Of je kon er rustig op adem komen, 
je neergooien in de fatboys, poolen of een spelletje pingpongen op… een ronde 
pingpongtafel. Lekker onverwacht! 

laundryday.beLA
un
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door zwarte om in het SUPER 8-plaatje te 
passen. Verder vervingen we de baches van 
de overkappingen.

En dat was nog maar het begin: ook de 
hele buitenkant kreeg een nieuwe, stoere 
SUPER 8-look. We wrapten de tapwagen 
met een ‘Brushed Titanium’-folie van 3M. 
Elke boord werd afgezet met vijzen - of 

Onze SuPER 8 
loopt op
wieltjes

tenminste stickertjes die er zo uitzien - en 
zo kreeg het geheel de look & feel van een 
Amerikaanse Airstream-trailer.

Tegelijk kochten we een Ford Ranger aan 
die genoeg paardenkracht heeft om de 3 ton 
zware tapwagen te trekken. Die terreinwagen 
kreeg dezelfde unieke SUPER 8-wrapping 
om helemaal bij zijn aanhanger te passen.

Festivalkoorts 
met sUPER 8
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De Primus Classic en haar cyclo-broertje doen al jaren heel wat wieler-
liefhebbers en buurtbewoners afzakken naar onze brouwerij. 
Wat ooit een puur wielerevent was, wordt meer en meer een regiofeest. 
Daar hebben we in 2018 nog sterker op ingezet.

W
e wilden niet wachten tot de 
profs in de namiddag over de 
meet reden om de ambiance 
erin te brengen. Daarom ston-
den de springkastelen en de 

grimestand al vanaf 11 uur klaar voor de 
kleinsten. De groten konden zich intussen 
uitleven op de space bikes. En terwijl de 
reporters van Radio Mano Sport hilarische 
commentaren gaven op alles waar hun oog 
op viel, kon iedereen zijn innerlijke mens 
versterken aan de Primus Bar en op het 
Foodtruck Festival.

APRèS-VéLO 
Onder deze noemer zetten we dit jaar, na de 
podiumceremonie, een heus dansfeest op 
poten. Helemaal gratis!

Coverband Tracy Lane speelde als eerste 
alle beentjes los. Discobar Galaxie nam 

het van hen over en gaf daarna de fakkel 
door aan lokale dj-legende Gert V, toevallig 
een van onze medewerkers. Hij sloot onze 
eerste Après-Vélo rond 22u waardig af.

Het opzet was geslaagd: maar liefst 3.000 
wielerfans en buurtbewoners kozen ervoor 
om samen met ons al feestend te surplacen. 
Iets waar wij als streekgebonden brouwerij 
alleen maar blij om kunnen zijn.

AFtERMOVIE 
In de profwedstrijd klopte de Nederlandse 
belofte Taco van der Hoorn na een span-
nende sprint zijn landgenoot Huub Duijn 
en de Belg Frederik Frison. Herbeleef de 
hele dag met de aftermovie op primus.be. 
En noteer nu alvast 21 september 2019 in je 
agenda, want je wil de volgende editie toch 
niet missen?  

surplacen op de
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In juni opende in het Canadese 
Québec ons Belga café. Een café dat 
helemaal verwijst naar het België 
van eind jaren 50, toen Expo 58 in de 
hele Westerse wereld de toon zette 
voor modernisering en een groeiende 
materiële welvaart.

N
a onze investering in een eigen 
microbrouwerij op het Île d’Orléans, 
was een eigen horecazaak in Cana-
da een volgende stap. We vonden 
een geschikte zaak in Québec. Op 

23 juni, de Canadese nationale feestdag, 
heropende Belga na amper 3 maanden van 
verbouwen en inrichten zijn deuren. Een 
huzarenstukje dat alleen lukte dankzij de 
goeie samenwerking tussen een lokale ar-
chitect en een aannemer met drie van onze 
eigen tekenaars in België.

Canadese gebouwen worden gekenmerkt 
door kleine ramen en deuren om de strenge 

winterkou buiten te houden. De inrichting 
is doorgaans donker, met veel zwaar hout 
en donkergrijze stenen. Om de sfeer van 
een Belgisch café uit de jaren 50 te krijgen, 
moesten we meer lichtinval creëren.

Dat deden we door de stenen wanden en de 
plafonds een laagje vergeelde, glanzende 
vernis mee te geven, een subtiele hint naar 
een tijd waarin roken op café nog heel nor-
maal was. De houten lambrisering - typisch 
Canadese esdoorn dat van nature donker 
is - kreeg ook een lichter getinte vernis 
om meer de kleur van een ‘Belgische’ lam-
brisering te benaderen. Voor de vloer op 

Belga
een stukje België op Canadese bodem
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het gelijkvloers kozen we typische ter-
razzotegels, op de verdieping kwam een 
plankenvloer in visgraatmotief. De toog tot 
slot bekleedden we met koper. De inrich- 
ting met oude reclames, een muurschil-
dering van weleer en meubeltjes uit twee-
dehandszaken - spulletjes die we allemaal 
vanuit België importeerden - maakte het af.

Het paradepaardje is echter de 700 kilo 
zware, authentieke koperen brouwketel, 
uiteraard afkomstig van een vroegere Bel-
gische brouwerij. De ketel hangt op aan het 
plafond van de tweede verdieping en prijkt 
via een mezzanine boven het tooggedeelte. 

Om hem in Canada en binnen in het ge- 
bouw te krijgen, moesten we de ketel door-
midden zagen. Eens binnen ging het om 
millimeterwerk om hem in de juiste positie 
te krijgen en weer in elkaar te zetten.

Het resultaat mag er zijn! Belga is een café 
waarin een Belg op doorreis zich hele-
maal terugvindt en biedt aan de Canadese 
bezoekers de kans om België te ontdekken. 
De bierkaart - met uiteraard allemaal bie-
ren uit ons eigen gamma - en de typisch 
Belgische gerechten zoals stoemp, konijn 
en stoofvlees, maken de ontdekkingstocht 
helemaal af.
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Een mooie 
(her)inrichting 
is het 
halve werk!
De ene horecazaak is de andere niet. Om klanten te lokken zet de ene 
uitbater in op een originele eetkaart, de andere op activiteiten. toch is er 
een constante. Een mooi concept dat doorgetrokken is over de hele lijn, 
ook in het interieur, slaat altijd aan.

E
r komt best wat bij kijken om een 
zaak goed (her)in te richten. Geluk-
kig heeft Brouwerij Haacht een eigen 
team van interieurarchitecten om 
daarbij te helpen. Samen met de uit-

bater bespreken ze alle wensen en toetsen 
die af aan de mogelijkheden. Ze tekenen de 
plannen uit, maken een kostenraming en 
waar nodig roepen ze de hulp in van onze 
eigen architect. Zo ontstaan er geen onaan-
gename verrassingen op het vlak van bouw- 
aanvragen, stabiliteit, budget...

Een niet te onderschatten voordeel is onze 
jarenlange horeca-ervaring. Een horeca-
zaak heeft immers heel specifieke noden 
op het vlak van bv. tooginrichting. Alleen 
een zaak die optimaal is ingericht, schept 
tevreden uitbaters en dat trekt vanzelf 
meer horecabezoekers aan. Laat je inspire- 
ren door enkele van onze horecaprojecten 
van het voorbije jaar.
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1714. Dat is het jaartal dat fier op de gevel van de Ratskeller prijkt. 
Achter die eeuwenoude gevel schuilt vandaag een brasserie waar 
authentieke elementen hand in hand gaan met lichte kleuren.

Ratskeller

uitbater 
Vasili Tilkiridis

Klötzerbahn 2, Eupen - ratskeller-eupen.be

DOnKER HOut 
De vroegere Ratskeller werd gekenmerkt 
door donker mahoniehout, wat het lange 
smalle pand bijna een claustrofobisch 
gevoel gaf. Uitbater Vasili vond een per-
fecte partner in onze interieurarchitect 
Benoit om de zaak op te frissen zonder echt 
structurele werken te moeten doen.

De zandstenen muur die zo typisch is voor 
de streek, werd gereinigd om zijn kleur op 
te frissen. Tegen de achterste wand van 
het diepe pand kwam een verlicht flessen-
rek en de vloer werd vernieuwd. Met deze 
eenvoudige ingrepen ontstond vanzelf een 
lichter en ruimtelijker gevoel. De vide naar 
het brasseriegedeelte op de eerste verdie- 
ping versterkt dit nog.

unIEKE EYE-CAtCHERS 
De donkere toog kreeg een laag verf in een 
lichtere kleur. Het marmeren toogblad 
werd vervangen door eentje in tin dat door 
specialisten uit het Franse Lyon ter plaatse 
in mekaar werd gelast. Aandachtstrekker 
is echter het verlichte glas-in-loodraam 
achter de toog: ambachtelijk gemaakt door 
glaskunstenaar Bernard Tirtiaux met een 
klassiek thema in deze streek - carnaval - 
maar in een moderne look. In de vide kwam 
een grote luster naar eigen ontwerp. En tot 
slot kreeg de buitengevel een make-over 
met enkele originele lantaarns waarin 
flessen zitten verwerkt. Beslist de moeite 
om eens naar de Oostkantons af te zakken!
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De Vagant
Het oudste jeugdcafé van Roeselare onderging in mei vorig jaar zijn 
grootste transformatie ooit. uitbater Martin, die hier al 29 jaar achter 
de toog staat, vroeg daarvoor advies aan onze interieurarchitect Rudy. 
Er was een goeie klik en van het een kwam het ander: advies werd 
omgezet in een volledige opvolging van het project.

Botermarkt 17, Roeselare - vagant.be

AutHEntIEKE MAtERIALEn 
Na het strippen van het interieur kwamen 
er authentieke, bakstenen muren tevoor- 
schijn die gewoon vroegen om getoond 
te worden. Zo viel de keuze op een indus-
triële look. De achtertoog kreeg witgekalk-
te glaspartijen zoals je die ziet in een serre. 
De trap naar de bovenverdieping kreeg 
metalen roosters en de verlichting hangt 
aan stalen verwarmingsbuizen aan het 
plafond. Opvallend is ook de Primus-wand-
verlichting die eruitziet als een zorgvuldig 
geschikte verzameling gloeilampen.
De gang naar de toiletten is bekleed met 

oude, verroeste golfplaten en voor de was-
tafels gebruikten we een soort olievat.

GEMEnGD PuBLIEK 
De Vagant staat al 48 jaar bekend als jeugd- 
café maar evolueerde mee met zijn klan- 
ten. De nieuwe inrichting trekt vandaag 
zowel jong als een iets ouder publiek aan, 
al naargelang het moment van de dag. De 
naam bleef bewust behouden, de Roeselare- 
naars zullen tenslotte altijd van De Vagant 
blijven spreken.

uitbater 
Martin Vanslambrouck
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In april 2018 heropende het vroegere pand De Kroon op de Markt van 
Lokeren eindelijk zijn deuren, na ruim een jaar leegstand. Met Cédric 
en Kevin vonden we twee uitbaters met ervaring, die vastberaden zijn 
om de zaak weer op de kaart te zetten. Interieurarchitect Gert hielp 
hen daarbij.

Markt 32, Lokeren - facebook.com/barbazaarlokeren

BIERStEKER 
Van de bierhandel die hier in een ver 
verleden gevestigd was, was al lang niets 
meer te merken. Na een brand had de 
vorige uitbater alle muren weggestopt 
achter saaie gipsplaten. Cédric en Kevin 
kozen ervoor om de sfeer van het vroegere 
brouwershuis en het authentieke karakter 
van het pand weer naar voor te brengen. 
Dus gingen alle gipsplaten eruit! De inkom-
hal werd opengetrokken tot in de nok en 
voor de inrichting gebruikten ze heel wat 
retro horecadetails, zoals oude rekken en 
bierbakken. Enkele gerecupereerde tafel-

bladen uit een andere horecazaak kwamen 
van pas om de toog te bekleden. Zo ontstond 
het effect van een oude werktafel.

ZOnnIG tERRAS 
Bar Bazaar is vandaag een gezellig praatcafé 
met een gevarieerd aanbod aan dranken en 
tapas. Op woensdag, marktdag in Lokeren, gaat 
de zaak al om 7u open en kan je er verse soep 
en belegde pistolets bestellen. En elke namid-
dag is er taart met verwenkoffie. Ook een grote 
troef is de unieke ligging van het terras, waar-
door je er bijna de hele dag van de zon geniet. 

Bar Bazaar

uitbaters 
Cédric Pattyn en Kevin Bracke

In
 E

En
 n

IE
uW

 J
AS

JE



24

OP
 S

tA
P 

In
 V

LA
An

DE
RE

n

KFC Eppegem 
Deze voetbalclub kende de voorbije 
jaren een indrukwekkend palmares. 
Na een kampioenstitel in de 2de provin-
ciale afdeling in 2012 promoveerde ze 
in 2016 al naar de 3de Amateurklasse. 
Geen wonder dat ze elke zondag een 
grote toeloop aan supporters trekt, die 
de sfeer er zeer goed inbrengen. Hier is 
het elke speeldag feest. 

Gekende naam 
Tussen de bestuursleden treffen we Mark 
Talbut aan: voormalig profvoetballer, 
trainer en zoon van de Britse voetballer 
John Talbut. Mark zelf is al jaren actief bij 
Brouwerij Haacht.

Verantwoordelijke 
Mark Roeflaer

Waterleestweg 2, Eppegem
kfceppegem.be

Anglo Bowling 
Op zoek naar een leuke activiteit 
met familie of vrienden? Dan is 
bowlen misschien een goed idee. 
Deze bowlinghal rustte haar tien 
banen recent uit met nieuwe com-
putersystemen voor een vlottere 
puntentelling. Behalve bowlen 
kan je hier ook snookeren, poolen, 
bingoën, … En voor wie een 
hongertje krijgt, staan er enkele 
snacks op de kaart. Kortom: voor 
elk wat wils! 

Bereikbaarheid 
Anglo Bowling is vlot bereikbaar via 
de E314 en de Aarschotsesteenweg en 
geniet mee van de grote parking van 
de nabije winkelketens.

uitbater 
Renaud HonHon

Pleinstraat 53, Holsbeek
anglo-holsbeek.be

IJssalon ‘t Begijnhof 
Als je door de Statiestraat wandelt, komt 
de geur van vers gebakken wafels en 
pannenkoeken je al van ver tegemoet. 
Het trekt je gewoon naar binnen, waar je 
heel hartelijk ontvangen wordt. Zoals de 
naam verraadt, is het handelsmerk van 
IJssalon ’t Begijnhof echter het ambach- 
telijke ijs, verkrijgbaar in maar liefst 9 
smaken. Dat ijs wordt trouwens ook ver- 
kocht in liters, om thuis na te genieten.

Meer dan zoet 
Voor wie het niet zo heeft voor zoetigheid, 
staat er een uitgebreid aanbod aan croques, 
pastagerechten en andere hartige snacks 
op de kaart.

uitbater 
Emmanuel Roothooft

Statiestraat 15, Aarschot
ijssalon-tbegijnhof.be

Demervallei 14, Aarschot
jcdeklinker.be

Jeugdcentrum 
De Klinker 
De Klinker is dé ontmoetings- 
plaats in Vlaams-Brabant waar 
jongeren, muzikanten, dj’s en 
muziekliefhebbers de kans krij-
gen om zich creatief uit te leven. 
De Klinker Club is beschikbaar 
voor alle openbare activiteiten 
van jeugdverenigingen. 
Je kan gebruik maken van de 
zaal of een repetitielokaal huren. 
Haar eigen activiteiten richten 
zich tot alle leeftijdsgroepen.

Extraatje
De prachtige toog in ruw hout met 
Primus-branding werd gemaakt 
naar een ontwerp van onze dienst 
gebouwen.

uitbater 
De Klinker
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Kasteelweg 4, tielt-Winge
haksberg.be

Wijnkasteel Haksberg 
Een authentiek, prachtig onder-
houden landhuis uit de 19de eeuw 
op een terrein van 20 ha bos- en 
parkgebied. Dat is Haksberg in 
een notendop. Maar er is meer. 
Het kasteel en het domein kunnen 
afgehuurd worden voor huwelijks-
feesten, babyborrels, teambuildings 
enz. Matijs en Marlies helpen graag 
bij het uitdenken, organiseren en 
verzorgen van elk idee. Zelf orga- 
niseren ze tal van activiteiten in dit 
prachtige decor dat je niet snel zal 
vergeten.

Hagelandse wijn 
Het domein bezit ook 3,5 ha wijn-
gaarden die voortreffelijke Hagelandse 
wijnen produceren. Leer alle kneepjes 
van het vak tijdens een van de work-
shops die er worden georganiseerd.

uitbaters 
Matijs & Marlies Van Eyken

KopOfMunt
Bij de vernieuwing van dit sfeer- 
volle restaurant werd bewust ge-
kozen om het authentieke karakter 
van het gebouw te bewaren. 
Het vintagegevoel van houten bal- 
ken  en stenen muren wordt bena- 
drukt door een motor die fier aan 
de balustrade van de mezzanine 
hangt. De goedgekozen verlichting 
maakt het plaatje af. 
Tijdens de zomermaanden biedt 
het terras een schitterend zicht op 
het stadspark.

Bereikbaarheid 
De Capucienenstraat is niet toegan-
kelijk met de wagen, maar ligt op 
wandelafstand van de winkelstraten 
en vlakbij het stadspark.

uitbater 
Ivan Cuypers

Capucienenstraat 7, Aarschot
kop-of-munt.be

Brasserie Enchanté
Bij het betreden van deze nieuwe 
brasserie in het centrum van Keerber-
gen word je verrast door de immense 
ruimte. De inrichting is daar perfect op 
afgestemd. Restaurantgedeelte, bistro, 
leeshoek, feestzaal en terras zijn wel-
doordacht samengebracht en stralen 
allemaal veel warmte uit. Een warmte 
die je ook aantreft bij de vriendelijke 
uitbaters.

Belgische keuken 
Vroeger was hier een oosters restaurant 
gevestigd, maar vandaag staan er vooral 
heerlijke, Belgische gerechten op de ty- 
pische brasseriekaart.

uitbaatster 
Joti Randhawa

Haachtsebaan 20, Keerbergen
brasserie-enchante.com



26

Johnny Fox 
Vijf jaar lang verbouwde Johnny eigen-
handig het vroegere gemeentehuis van 
Zwevegem. Sinds enkele maanden is 
hij de trotse uitbater van zijn ribbetjes-
restaurant. Voor de inrichting koos hij 
voor een huiselijke sfeer, met houten 
lambriseringen, streepjesbehang en 
rood-wit geruite ‘toile cirées’ op de ta-
fels. Een enorme boekenwand maakt het 
geheel af. Je eet hier ribbetjes à volonté, 
met aardappelen en unieke sausjes.

De inspiratie 
Johnny werkte 15 jaar lang bij de ribbetjes- 
keten Amadeus. Kenners van dit concept zul-
len beslist verwijzingen herkennen, al stopte 
Johnny heel wat eigen toetsen in zijn zaak.

uitbater 
Johnny Roels

Avelgemstraat 24, Zwevegem

Billy’s 
Een grondige renovatie en een nieuw 
kleurtje op de gevel kondigden de komst 
van een vernieuwd café al aan. Bij de her- 
inrichting van Billy’s werd gretig ge- 
bruikt gemaakt van natuurhout. 
Afgewerkt met een aantal fatboys, een 
hoge amusementswaarde – caféspelen, 
tafelvoetbal, nagelkloppen,… – en de vrij-
dagse afterschoolparty’s is dit de nieuwe 
place to be voor de Torhoutse studenten. 

Horecabloed 
Nathalia is met dit studentencafé niet aan 
haar proefstuk toe. Zij baat al jaren aan de 
overzijde van de straat een van de oudste 
herbergen van Torhout uit.

uitbaatster 
Nathalia Delrue

Stationsstraat 19, torhout

El Amor 
De lampenkapjes uit grootmoeders 
tijd op de vensterbanken wekken 
genoeg nieuwsgierigheid om naar 
binnen te gaan. Daar wacht jou een 
smaakvol sfeercafé in vintagestijl 
uit de sixties en seventies. Inclusief 
de jukebox, de bijzettafeltjes met 
flashy tegeltjes, de ribfluwelen 
zetels, rotan stoelen en de obligate 
sanseveria. De vinylplaatjes en 
hoesjes aan het plafond maken het 
compleet.

Klerenruil 
Onlangs werd hier een ‘Ladies Clothes 
Swapping’ georganiseerd. Die biedt 
vrouwen de kans om miskoopjes of 
ongebruikte kledij onderling te ruilen. 
Topidee!

uitbaters 
Tania Calebout & Dimi Lantsoght

Canadaplein 1, Sint-Andries-Brugge
Facebook.com/elamorsfeercafe

Pagora 
Een ruime keuze aan dranken, 
koffies, snacks, pasta’s en salades. 
Tearoom in de namiddag. 
Een gastvrij onthaal door uit-
baters die de liefde voor hun vak 
uitstralen. Alles is hier tot in de 
puntjes verzorgd. Geen wonder dat 
Pagora een druk bezochte zaak is, 
door jong en oud.

Het marktplein 
De ligging van dit pand is fenome- 
naal, midden in het historische cen-
trum, in de schaduw van de gotische 
Sint-Walburgakerk. Vanaf het terras 
heb je zicht op het 16de-eeuwse 
stadhuis en het recent heraangelegde 
marktplein.

uitbaters 
Kristof & Evelyne De Landshere

Markt 50, Oudenaarde
pagora.be



27

OP
 S

tA
P 

In
 V

LA
An

DE
RE

n

BarBroos 
Vorige zomer kreeg het legendari- 
sche muziekcafé Video een grondige 
make over. Als muzikant in een loka- 
le band en dj bij die andere legende, 
de Charlatan, weet Lowie als geen 
ander hoe hij zijn klanten muzikaal 
moet verwennen. Van punk tot 
funk, van discovibes tot mokerhard: 
alles kan en mag tijdens de live dj-
sets die regelmatig gepland staan.

Party all day 
De uitbaters van BarBroos zijn vader 
en zoon. Overdag staat papa Wim ach-
ter de tapkraan, ’s avonds zwaait Lowie 
de scepter. Zo staat de deur van het 
café open voor zowel de vroege vogels 
als de nachtbrakers.

uitbaters 
Wim & Lowie Coolsaet

Oude Beestenmarkt 7, Gent
facebook.com/BarBroosGent

grand-Café gildenHuys 
Toen in 2011 het Gildenhuis afge-
broken werd, verdween een begrip 
in de regio. Gelukkig was er in de 
nieuwbouw ook ruimte voor
horeca. Het GildenHuys anno 2018 
is een gezellig vintagecafé waar 
een grote muurschildering je wel- 
kom heet in de jazzperiode van 
vorige eeuw. De maandelijkse live-
optredens zijn doorgaans gelinkt 
aan de sixties, seventies en eighties.

Horecagenen 
Noël groeide op in café Den Arbiter 
en in de Beverse voetbalkantine, waar 
respectievelijk zijn grootmoeder en 
moeder achter de tapkraan stonden.

uitbater 
Noël Smet 

Ciamberlanidreef 96, Beveren-Waas
grandcafegildenhuys.be

De schreef
Dit is niet zomaar een sportcafetaria, 
maar wel de oudste sportzaak van 
Aalst. En bovendien een echte ambas-
sadeur voor onze SUPER 8-producten. 
Met het steigerhouten terras gebrand 
met SUPER 8 is dit een juweeltje in het 
midden van de stad. De ruime parking 
maakt De Schreef tot een ideale locatie 
voor alle feesten of evenementen tot 99 
personen.

SuPER 8-wielertrui 
Samen met onze marketingcollega’s ont-
wierp uitbater Klaas een unieke wielren-
nerstrui. In SUPER 8-stijl, uiteraard!

uitbater 
Klaas De Brucker

Sint-Jozefstraat 20, Aalst
deschreef.be

The Outsider 
Hou je van avontuur in openlucht? 
Dan is avonturenpark The Outsider 
Vlaamse Ardennen met haar ‘7 Summits’ 
iets voor jou! Uitermate geschikt voor 
teambuildings of schooluitstappen en 
zelfs aangepast aan eventuele persoon-
lijke beperkingen. De bijhorende taverne 
Den Dronk is gezellig ingericht als een 
Ardeense chalet. Je bent hier niet voor 
niets in de Vlaamse Ardennen.

Overal in België 
The Outsider heeft zes vestigingen met elk 
een eigen aanbod aan activiteiten. Enkele 
vestigingen houden tot april een winterstop. 
Check de individuele websites via Outsider.be.

uitbater 
Hendrik Vandermarliere

Donkstraat 50, Oudenaarde
theoutsidervlaamseardennen.be

Nobis 
Hier zwaait Jochen al 14 jaar de plak. 
Vorig jaar koos hij resoluut voor Primus, 
een pils die helemaal past bij zijn bruine 
kroeg. Geen zeemzoet gedoe, maar een 
no nonsense stoeremannenclub – al zijn 
hier ook wel coole chicks te vinden – in 
een decor van houten vloeren, pool- en 
biljarttafels, flessen sterke drank en een 
houtkachel die de sfeer af maakt.

tattoo’s en piercings 
Nobis deelt zijn adres met Ben’s Tattoo Shop. 

uitbater 
Jochen Volders

De Plaats 1, Knesselare
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Lierse Kempenzonen 
Onder leiding van Luc Van Thillo maak- 
te voetbalclub Lierse afgelopen zomer 
een nieuwe start. Naast voetballen op 
het hoogste niveau wil Lierse het Lisp 
maximaal exploiteren. In die optiek 
openden reeds een themacafé, het 
Lierse-museum, een fanshop en een in- 
teractieve voetbalarena hun deuren in 
het stadion. De club heeft terug de ziel 
van het ‘oude’ Lierse, met een duide-
lijke visie en missie, en loopt over van 
drive en enthousiasme.

Verankering 
De club is niet alleen groot in Lier, maar ook 
sterk verankerd in de Kempen.

uitbaters 
vzw Lierse-Kempenzonen

Lispersteenweg 237, Lier
lierse.com

De Regent 
Brasserie De Regent is een ge- 
kende naam in de omgeving 
maar stond al lange tijd geslo- 
ten. Leo, een horecaman in hart 
en nieren, friste de zaak op en 
kleedde ze opnieuw aan. 
Het resultaat is een stijlvolle 
brasserie met knusse zeteltjes 
en een interieur waarin veel 
aandacht werd besteed aan 
details. Een bloempje hier en 
daar maakt het geheel af.

uitgebreide kaart 
De keuze aan gerechten is groot 
en bevat naast de klassiekers heel 
wat desserten en een dagelijks 
wisselende dagschotel. Alles vers 
bereid.

uitbater 
Leonard Matoshi

Grotesteenweg 457, Berchem
brasserie-de-regent.beEiermarkt 1, Antwerpen

De Zeven Zonden 
Sharon zette al heel jong haar 
eerste stappen in de horeca en 
droomde al even lang van een 
eigen zaak. Met de overname van 
het oude café Fortunia kwam die 
droom in vervulling. Onder het 
goedkeurende oog van de vorige 
uitbaatster gaf ze het kleine 
cafeetje een opfrisbeurt om een 
nieuw, jonger publiek aan te trek-
ken. De oude, karakteristieke toog 
heeft ze bewust bewaard opdat 
het vaste cliënteel zich nog thuis 
zou voelen.

Happy hour 
Op vrijdagavond is het feest in 
De Zeven Zonden. Van 17 tot 19 uur 
houdt Sharon happy hour, met gratis 
borrelhapjes en een glaasje cava 
voor alle vrouwen.

uitbaatster 
Sharon Reestman

Arena 
Vorig jaar werd het voormalige café van 
Ludo Dielis in een geheel nieuw kleedje 
gestoken. Toch bleef de ‘eregalerij’ be-
houden. De talloze trofeeën - Dielis werd 
maar liefst negen keer wereldkampioen 
driebanden – en foto’s van een roemrijke 
carrière pronken fier rond 4 biljarttafels. 
Maar ook zonder biljartkennis kan je 
hier terecht, voor het menu van de dag of 
een ruime keuze aan lekkere snacks en 
desserts. 

Leuk weetje 
Arena werd sinds de jaren 50 uitgebaat door 
de ouders van Ludo Dielis. Ludo zelf nam de 
zaak over in de jaren 80 en bleef er samen 
met zijn vrouw meer dan 20 jaar actief.

uitbater 
Vincent Eugène

Frank Craeybeckxlaan 50, Deurne
tavernearena.be
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Kerkhofstraat 4, Heist-op-den-Berg
maginique.be

Zuiderpershuis 
Van 1883 tot 1977 was het Zuider-
pershuis een hydraulische kracht-
centrale die de kranen, bruggen en 
sluizen in de Antwerpse haven van 
energie voorzag. Het imposante, 
beschermde monument kreeg pas 
vanaf 1984 een nieuwe functie. 
Vandaag is het een culturele kracht- 
centrale, met een prachtige foyer te 
midden van verschillende speel-
zalen. Een plek waar laagdrempelig- 
heid en cultuur hand in hand gaan. 

tv-bekendheid 
De schoonheid van het gebouw en 
de foyer viel ook op bij de makers van 
Café Corsari. Zij kozen het Zuider-
pershuis als decor voor hun praat-
programma op Eén.

uitbaters 
vzw Zuiderpershuis

Waalse Kaai 14, Antwerpen
zuiderpershuis.be

Het Welzijn 
Dit volkscafé bestaat al sinds 1887 en 
ademt nog steeds de sfeer en charme van 
weleer. Uitbaatster Chantale weet als 
geen ander hoe ze met haar trouwe klan- 
ten moet omgaan en verwent hen in het 
weekend met optredens van lokale, 
Vlaamse artiesten. Door de week kunnen 
de klanten hun ding kwijt op een van de 
twee biljarttafels en met het voetbal op 
groot scherm.  

Vernieuwde zaal 
Recent kreeg de bijhorende zaal een flinke 
facelift. Je kan ze boeken voor allerhande 
feesten, koffietafels of activiteiten van 
verenigingen.

uitbaatster 
Chantale Oomen

Gemeenteplaats 24, Hemiksem
het-welzijn.eatbu.com

Bar Bistro Maginique 
Het is een speciaal gebouw, de 
Maginique, maar het is dan ook 
geen gewone uitbating. 
Het voorste gedeelte is ingericht 
als cocktailbar. Hier wordt 
dankbaar gebruik gemaakt van 
natuurlijke lichtinval, gecombi-
neerd met onrechtstreeks kunst- 
licht. Via de achteringang kom je 
terecht in een bistro waar bak- 
steen en beton de toon zetten. 
Beide zaken zijn stijlvol ingericht 
waardoor je na een etentje in de 
bistro moeiteloos afzakt naar de 
bar. Of omgekeerd.

Passie voor het vak
Uitbater Jelle werd onlangs ge- 
selecteerd voor de finale van de 
‘World’s Most Passionate Bartender’ 
in Gran Canaria.

uitbater 
Jelle Trevels
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Huffelplein 3, Loenhout
cafe-feestzaal-lunike.be

Lunike 
Na jarenlang te werken als 
cateraar en daarnaast horeca- 
uitbater, vond Pedro in Loenhout 
een geschikt pand waar hij beide 
activiteiten kon combineren. 
Lunike is een praat- en eetcafé 
waar streetfood hand in hand gaat 
met live optredens en thema- 
evenementen. Het sfeervolle in-
terieur heeft iets industrieels met 
wereldlijke toetsen, waardoor 
een bezoekje hier altijd een beetje 
reizen is.

Grote feestzaal 
De bijhorende feestzaal is licht en 
verzorgd en biedt in combinatie met 
het café plaats aan 500 gasten. 
En niet onbelangrijk: er is voldoende 
parkeergelegenheid in de buurt.

uitbater 
Pedro Voets

‘t Hoekske 
Eenvoud siert. Achter de gevel van dit 
kleine cafeetje schuilt een authentieke 
bruine kroeg. Compleet met de origi-
nele vloertegels in geel-groen-rood en 
een gezellige kachel. Met houten plan-
ken tegen de muren en zakjes chips 
achter de toog. En met een supervrien-
delijke uitbater die leeft voor zijn zaak 
en trots is op zijn 1,80 euro voor een 
pintje. Meer moet het soms niet zijn.  

tribune 
Tijdens voetbalwedstrijden op tv bouwt 
Patrick eigenhandig een tribune in zijn 
zaak, zodat iedereen de match goed kan 
volgen.

uitbater 
Patrick Laeremans

Beringersteenweg 94, Zonhoven 

‘t Hoeveke 
Een laag plafond, massiefhouten balken, 
ruw bezette muren… Dit was in lang 
vervlogen tijden duidelijk een hoeveke. 
Vandaag is het een charmant cafeetje 
met achter de toog een even charmante 
uitbaatster. Tania is als schoondochter 
van de lokale bierhandelaar een bekend 
gezicht in de streek, en weet als geen 
ander hoe ze het haar gasten gezellig kan 
maken.

‘t Kuipke 
Aan de overkant ligt het voetbalstadion 
van KVC Westerlo. Na thuiswedstrijden 
of tijdens de rust zit ’t Hoeveke dan ook 
altijd nokvol. Verder vinden tal van ver- 
enigingen hier onderdak.

uitbaatster 
Tania Faes

Zandberg 2, Westerlo
t-hoeveke-westerlo.business.site
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Brew 45 
Nadat hij eerder al zijn sporen ver- 
diende in het Art’ies Kaffee, begon 
Johny Claes vorig jaar aan een heel 
nieuw horeca-avontuur. De inrich- 
ting van zijn pas geopende biercafé 
is zeker geslaagd. Zo werd de toog 
bekleed met metalen golfplaten en 
ook het sanitair is uniek: biervaten 
doen dienst als urinoirs en als lava-
bo en hebben een tap als kraan.

Goed om weten 
Behalve dat hier maar liefst 100 
bieren op de kaart staan, organiseert 
Johny regelmatig optredens van 
lokale bands. Er valt altijd wel iets te 
beleven.

uitbater 
Johny Claes

Koningsstraat 45, Leopoldsburg
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L’Antre Nous 
In dit driehoekige pand schuilt een niet 
heel grote horecazaak. Het enthousias- 
me en de gastvrijheid van de bediening 
zijn daarentegen des te groter. Behalve 
klassieke thema-avonden zoals carnaval 
en halloween, worden hier regelmatig 
originele activiteiten georganiseerd, 
waaronder een karaokeavond, raclette 
à volonté of zelfs een beautynamiddag 
voor dames.

Brusselse gerechten 
De kaart biedt een grote variatie aan dag- 
schotels. Populairder zijn de typisch 
Brusselse gerechten zoals stoemp en zuur-
kool, die afgewerkt zijn met een eigen, 
creatieve toets.

uitbater 
Stéphane du Toin

Schrijnwerkerstraat 98, 
Sint-Lambrechts-Woluwe

Waterleidingstraat 111-113, Elsene

Pam-Pam 
Het terras met zijn kleurrijke 
stoelen strekt zich uit over de 
beide gevels van het gebouw, 
waardoor je zelf kiest voor zon of 
schaduw. Binnen krijg je een sterk 
Cubaans gevoel door de grote 
muurschilderingen met oude 
auto’s, sigaren en een zee van 
groen. Elk tafelblad heeft een 
uniek design, waarbij de sigaren-
bandjes ook naar Cuba verwijzen. 
Het meest opvallende zijn echter 
de twee schommels aan de toog. 
Niet voor klanten die al een glaas-
je te veel ophebben.

Horeca-ervaring 
Jean-Marie baatte eerder al 
The Beerfactory aan het Elsense 
Luxemburgplein uit. Hij heeft de 
horecastiel dus in de vingers.

uitbater 
Jean-Marie Van de Velde
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Grote Markt 35, Brussel
lepaonbrussels.com

De Pauw 
De Brusselse Grote Markt is een 
van de weinige markten waar de 
vernieuwing nog niet heeft toege- 
slagen. Na bombardementen door 
het Franse leger in 1695 gingen 
alle houten huizen in vlammen 
op. De huidige gebouwen dateren 
daardoor bijna allemaal uit de 
periode 1697-1702. Zo ook 
De Pauw, al kreeg die recent wel 
een flinke opfrissing. Vanop het 
terras of de gelagzaal op de eerste 
verdieping heb je een perfect 
zicht op alle barokke praal van 
weleer.

Leuk om te weten 
De Grote Markt is sinds 1998 door 
Unesco erkend als werelderfgoed. 
Ze is dus zeker een bezoekje waard.

Uitbater 
Eddy Kelmendi
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Café des Musées 
De 11de-eeuwse Abdij van Stavelot 
herbergt naast een museum een 
prachtig museumcafé. Bij de 
recente vernieuwing van de zaak 
bleven de hoge, gewelfde plafonds 
en de zuilen in hardsteen  bewaard. 
Voor de inrichting werd gekozen 
voor sober en strak; een mooi 
voorbeeld van hoe oud en nieuw 
harmonieus kunnen samengaan. 
Het pronkstuk is het glaswerk 
boven de toog, een creatie van 
kunstenaar Bernard Tirtiaux.

Het museum 
Het museum bestaat uit drie delen: 
het historisch museum van het vor-
stendom Stavelot-Malmedy, dat van 
het circuit van Spa-Francorchamps 
en tot slot een tentoonstelling over 
de dichter Guillaume Apollinaire.

uitbater 
Gauthier Virgile

Cour de l’Hôtel de Ville 1, Stavelot
abbayedestavelot.be

Grand’Rue 2, Bouillon

Le soleil Levant 
In een toeristisch stadje als 
Bouillon verwacht je misschien 
niet meteen een tapasbar, maar 
wellicht is het net daardoor een 
schot in de roos. Bij de inrichting 
werd gretig gebruik gemaakt van 
blauw staal en oude houten planken. 
In combinatie met de artisanale 
Marokkaanse zellige tegeltjes 
krijgt de zaak zo een stoere, ruwe 
uitstraling. Blikvanger is de unieke 
luster met Keizer Karel-flesjes.

Verrassend groot 
Door het horecagedeelte door te 
trekken naar de eerste verdieping 
ontstond een verrassend grote zaak. 
Vanaf de verdieping heb je een mooi 
zicht op de Semois en de gezellige 
drukte errond.

uitbaatster 
Manuella Geteiaux

Au Chez Nous 
Er waait een nieuwe wind door Athus. 
Maxime nam de zaak van zijn vader 
over en friste het café, dat al bestaat 
sinds 1905, helemaal op. Nu is het een 
trekpleister voor het jonge publiek, 
vooral op vrijdag- en zaterdagavond. 
Er staan regelmatig thema-avonden 
op het programma die voor extra am-
biance zorgen. Het slaperige centrum 
herleeft helemaal!  

Staalbouw 
De staalindustrie deed Athus vorige eeuw 
uitgroeien tot een welvarend stadje. 
Na de sluiting van de hoogovens in 1977 
leek de gemeenschap in te dutten. Daar 
komt nu eindelijk verandering in.

uitbaters 
Maxime Vanoni & Hugo Petricic

Grand’Rue 2, Athus 

Le 1900 
Fans van art nouveau halen in deze 
prachtige brasserie zeker hun hart op. 
De hele inrichting, van meubilair tot 
spiegels, van toog tot vloer, van glas-in-
lood-ramen tot tiffanylampen, ademt 
diezelfde sfeer van gracieuze lijnen en 
de ornamentiek die zo typisch is voor 
deze kunststroming. Met twee nieuwe, 
jonge en gedreven uitbaters aan het roer 
gaat Le 1900 boeiende tijden tegemoet.

Oorlogsstad 
Bastogne is vooral bekend vanwege het 
Ardennenoffensief eind 1944. Heel veel 
van de lokale bezienswaardigheden hebben 
dan ook een link met WOII.

uitbaters 
Mahomed Boukamir & Ismaël El Haitamy

Place MacAuliffe 8, Bastogne
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La Cloche 
La Cloche bestaat al sinds 1972 en is een 
culinaire autoriteit in Lille. De kaart 
biedt vooral streekgebonden gerechten, 
waarbij vlees de toon zet. De borden 
zijn rijkelijk gevuld, je zal dus nooit met 
honger vertrekken. Het verwarmde 
terras op de prachtige place du Théâtre 
is het hele jaar door geopend.

Recepties 
Er zijn twee zalen beschikbaar voor recep-
ties of feestjes. Uiteraard geniet je ook hier 
van de uitmuntende keuken.

uitbater 
Olivier Lejeune

13 Place du théâtre, Lille

1 Place du Général de Gaulle, Lille
le-lys-28.webself.net

Le Lys 
De inrichting van deze zaak is hele-
maal afgestemd op het historische 
karakter van het pand. Op de kaart 
vind je een ruime keuze aan snacks, 
broodjes en aperitiefplankjes, en 
je kan er de hele dag door pannen-
koeken en wafels verkrijgen. De zaal 
op de bovenverdieping heeft een 
barokke uitstraling die perfect bij 
het pand past.

Vlaamse architectuur 
In de 17de eeuw wilden de Rijselse 
geldwisselaars en handelaars niet on-
derdoen voor de pracht van de grote 
Vlaamse steden. Stadsarchitect Jules 
Destrée ontwierp tal van pareltjes 
in Vlaamse barok die vandaag nog 
steeds de Grote Markt van Rijsel 
domineren.

uitbater 
Arnaud Meunier

La Place 
Van dezelfde uitbater als Le Lys aan 
de overkant van de markt, waardoor 
er dus veel gelijkenissen zijn tussen 
beiden. La Place heeft als extra troef 
haar zongerichte terras zodat je al bij 
de kleinste zonnestraal heerlijk kan 
genieten van het zicht op de markt.  

Leuk weetje 
Aan de achterzijde van de zaak heb je een 
prachtig zicht op de binnenkoer van de 
Oude Beurs. Dit gebouw dateert van 1653, 
werd in 1921 geklasseerd en is ongetwijfeld 
het mooiste stukje architectuur van Rijsel.

uitbater 
Arnaud Meunier

24 Place du Général de Gaulle, Lille
la-place-12.webself.net

Le Monkey 
In deze bar heerst een gemoede- 
lijke sfeer. Je kan er terecht voor 
een fris biertje of lekkere cocktail, 
voor een aperitiefplankje of zelfs 
een hoofdschotel voor de grote 
honger. Vooral de hamburgers 
zijn legendarisch. Hoewel de 
kelderverdieping doorgaans deel 
uitmaakt van de bar, kan je ze ook 
reserveren voor een privé-feestje.

thema-avonden 
Er valt regelmatig wat te beleven 
bij Le Monkey. De ‘blind tests’ met 
telkens een ander thema bijvoor-
beeld, dartstornooien of aangepaste 
thema-avonden tijdens belangrijke 
sportevenementen.

uitbater 
Johan Horter

3 rue nicolas Leblanc, Lille
facebook.com/lemonkeybar
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An de grwate Wèch 
Een echt dorpscafé aan de kop van de 
befaamde Cauberg. Met ‘wereldwieler- 
stad’ Valkenburg aan de Geul op een 
boogscheut hier vandaan, zal het niet 
verbazen dat hier veel wielerliefhebbers 
over de vloer komen. Ook de eigen fiets- 
ploeg strandt hier iedere zondagmorgen 
om na gedane inspanning van een biertje 
te genieten. Binnen aan de toog, of bui- 
ten op het gezellige hoekterras. Vanaf 
16u opent de bijhorende frituur.

Vilt 
Het plaatsje heet eigenlijk Vilt, wat volgens 
de inwoners een afkorting is van Very Im-
portant Little Town. De uitbater is zelf een 
geboren en getogen Viltenaar.

uitbater 
Arthur Sporken

Meesweg 2, Berg en terblijt
cafeandegrwatewech.nl

D’r Toeere 
Ingrid is een echte vakvrouw waar- 
bij je je vanaf het eerste moment 
helemaal thuis voelt. Je voelt ge- 
woon dat zij leeft voor haar gasten. 
Haar gezellige café biedt onderdak 
aan heel wat verenigingen, met bil- 
jart op kop en darts als runner-up. 
Vanop het terras heb je een mooi 
zicht op het marktplein. 

Markt 
De zaterdagse weekmarkt van Eygels- 
hoven werd in 2016 uitgeroepen tot 
‘Leukste markt van Nederland’. Een 
idee voor een volgend uitstapje?

uitbaatster 
Ingrid Sanders

terbruggen 3, Eygelshoven

Restaurant 
Croonenborgh 
Eline en Rick ontvangen je zeer 
hartelijk in hun historische hoeve. 
Het restaurant bestaat uit twee 
gedeelten, ideaal voor het onthaal 
van meerdere groepen. Bij elk van 
hun verrassende culinaire hoog-
standjes helpen de zaakvoerders je 
met een gepaste bier- of wijnsug-
gestie. En bovendien maken zij hun 
eigen jam, in verschillende smaken, 
die je zeker eens moet proeven!

Bed & Breakfast 
In 2019 opent aan de overkant het 
Guesthouse Kronenbergerhof, ge- 
schikt voor zowel groepen als indivi-
duele bezoekers. Een aanrader in 
deze prachtige omgeving. 

uitbater 
Rick Schut

Kronenbergweg 19, Kronenberg
croonenborgh.nl
kronenbergerhof.eu
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Brasserie Bie Oss 
‘Wij houden een beetje van iedere gast’  
is het motto van de enthousiaste uitbaat- 
sters. En dat voel je. Deze gezellige bras- 
serie trekt veel liefhebbers van koffie 
en taart aan en het bijhorende gemeen-
schapshuis biedt onderdak aan maar 
liefst 18 Schimmertse verenigingen. 
Voor het gebouw is er nog een ruim ter-
ras, achteraan een grote zaal die tot 500 
gasten aankan. 

Verwijzing 
De naam ‘Bie Oss’ verwijst naar de popu-
laire Schimmertse pastoor John van Oss. 
Hij zegende de nieuwbouw in toen die in 
2017 de deuren opende voor het publiek.

uitbaatsters 
Jeanine Gardeniers & Pam Cremers

Oranjeplein 10, Schimmert
bieoss.nl

Café Belgique 
De naam verraadt het al: zwart-geel-
rood zet de hoofdtoon in Café Belgique. 
Niet alleen met de vrolijk wapperende 
vlaggen, maar ook in het aanbod. Naast 
Belgische bieren bevat de kaart vooral 
typisch Belgische gerechten als croques, 
garnaal- en kaaskroketten, een ‘smoske’, 
stoofvlees, tartaar of vol-au-vent. 
Uiteraard geserveerd met lekkere 
Vlaamse frietjes en mayonaise.

Vlaams 
Wil jij ook een heerlijk Belgische ervaring 
in Nederland, vergeet dan je woordenboek 
niet. Want hier klapt men Vlaams tegen u.

uitbaatsters 
Arlett Vanderheyden 
& Roos van Assendelft

nieuwe Ginnekenstraat 2, Breda
facebook.com/cafebelgiquebreda

grand Café Xity 
Een dagje shoppen in het Designer 
Outlet Center in Roermond kan je 
makkelijk onderbreken of afsluiten 
met een hapje in Grand Café Xity, 
dat perfect gelegen is aan de ingang 
van het DOC. Je kan hier terecht 
voor huisgemaakte gerechten, 
versbereide broodjes en een met 
zorg geserveerde kop koffie.

Rust 
Nood aan ontspanning bij je hapje of 
drankje? Geen zin meer in shoppen? 
Lees dan rustig de krant of een tijd-
schrift aan de leestafel. Je komt weer 
helemaal op adem.

uitbaters 
Petra & Jos Roijen

Kazerneplein 2, Roermond
grandcafexity.nl
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strand Ruig 
Een heerlijk biertje zodra de tem-
peraturen oplopen, een goed glas 
wijn wanneer de zon langzaam in 
zee zakt of een kop warme chocola-
demelk terwijl de wind door je ha-
ren giert. Er is altijd een reden om 
Strand Ruig te bezoeken. Door de 
ligging aan de rand van Cadzand-
Bad kan je hier heerlijk genieten 
in een ontspannen sfeer met een 
werelds uitzicht over de Noordzee. 
Gezellig binnen, of buiten op het 
overdekte terras.

Fietscafé
Strand Ruig is een officieel erkend 
fietscafé, waar je je banden kan op-
pompen en laten plakken, je bidon 
kan bijvullen of je batterij kan 
opladen. Van jezelf, of van je fiets.

uitbater 
Freek de Feijter

Zwartepolderweg 1A, Cadzand
strandruig.nl
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