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Van brouwerij…
Op de site van de voormalige brouwerij Hayen in Ulbeek (Wellen) vind je

de Bottelarij. Het gebouw was
oorspronkelijk een kleine
dorpsbrouwerij  die in 1890
door Arthur Hayen tot een
indrukwekkende en, voor zijn
tijd, ultramoderne brouwerij
werd omgebouwd. In de
hoogdagen bestond het
complex uit een woonhuis
met bijgebouwen, stallingen,
brouwzaal, enz. Noodzakelij-
ke economische investerin-

gen bleven echter uit en het gebrek daaraan dwong de eigenaar in 
1936 tot het stopzetten van de brouwersactiviteiten. 
Het hoofdgebouw met zijn unieke, neoclassicistische voorgevel bleef 
overeind. Geflankeerd door bedrijfsgebouwen die dan weer getekend 
worden door een sober, neoromaans uiterlijk met een opvallend poort-
gebouw. Om die industriële getuigen en het dorpszicht te bewaren,
werd de Oude Sint-Rochus Brouwerij geklasseerd als monument.

...tot Bottelarij
AKSI, Arbeidskansen voor Sociale Integratie, renoveerde het gebouw. 
AKSI wil als organisatie  mensen nieuwe arbeidskansen en uitzicht op een 
nieuwe toekomst bieden. De prachtige Haspengouwse natuur en het 
bijzondere gebouw  waren voor AKSI de aanleiding om “de Bottelarij” te 
lanceren. 

Het hele Bottelarijteam ontvangt je met veel hartelijkheid, humor en 
spontaniteit om authentiek en puur te komen genieten van onze over-
heerlijke keuken en ons cultureel aanbod.  

Cultuur –en eetcafé 
De bezoekers van de Bottelarij kunnen genieten van Limburgse bieren en 
allerlei streekgerechten, maar ook van een multiculturele keuken. Deze 
keuze is gemaakt doordat de Bottelarij werkt vanuit de sterkten van 
mens en omgeving. Deze combinatie versterkt elkaar en daagt ons iede-
re dag opnieuw uit. 
We bieden voor elk wat wils: overheerlijke zelfgebakken taarten, zoete 
en hartige pannenkoeken, stoofvlees met streekproducten, een Irakees,
Indisch of Syrisch gerecht, een uitgebreid assortiment Limburgse bieren,
thee en koffie’s met veel verschillende smaken en garnituren. 
Aansluitend vind je in de benedenruimte van de Bottelarij een 
tentoon-stellingsruimte voor startende kunstenaars en hobbyisten. 
Daarnaast is er een toeristische infopunt en een winkeltje met
streekproducten. In onze winkel kan je terecht voor o.a. bio-
confituur, perenje-never, Stroop van Vrolingen, een uitgebreide 
variatie aan ambachtelijke koekjes, bottelarijkoffie, leuke geschenken 
en hebbedingetjes.  

De intussen meer gerenommeerde galerie die bezet wordt 
met tentoon-stellingen van binnen– en buitenlandse kunstenaars 
bezoek je op een hogere etage.  

Tenslotte is er nog de theaterzolder waar menig kunstenaar reeds op 
de bühne stond tijdens één van de concertdiners, grote namen 
als Wim Helsen en Bandits of startende jazzmuzikanten als Joos 
Vandueren passeerden al de revue. Spring binnen en laat je 
verrassen en verwennen! 

Welkom! 
De Bottelarij is vooral een hartelijk huis waar het fijn is om te vertoeven. 
Architectuur, kunst en cultuur hebben een bijzondere plaats, met respect 
voor wat er ooit was, met liefde voor wat er nu is en zorg voor wat het 
later kan worden. 

Ulbeekstraat 21 
3832 Wellen-Ulbeek 

012 21 42 84 
info@debottelarij.be 
www.debottelarij.be 

Openingsuren
Woensdag tem zondag

Vanaf 11u

De Welwezens hebben hun intrek geno-men in de
Bottelarij. Alhoewel ze onzichtbaar zijn voor mensen 
die niet in hen geloven, tonen ze zich aan wel-
denkende bezoekers. Ze helpen ons stiekem om onze dag-
dagelijkse taken te verlichten en het werk optimaal af te
leveren.

Via een verhaal word je ingeleid in de belevingsroute, je zit
meteen in het wereldje van de Welwezens, zodra je de
luikjes opent. Na de leuke zoektocht, is er de mogelijkheid
om gezellig neer te ploffen in het restaurant van de Botte-
larij voor wonderbaarlijke Welwezen hapjes! De Welwezens
zijn er voor alle kinderen tussen de 2 en 100 jaar.

Heb je interesse in het volgen van één van onze lezin-
gen? Of in het genieten van één van onze heerlijke 
gerechten met aansluitend een concert of film? In 
het discussiëren over diverse onderwerpen in onze
filocafés? Je te laten onderdompelen in één van de
SLOW kaarten?

Reserveer je plaats en stuur een mailtje naar
info@debottelarij.be of geef een seintje op
(012) 21 42 84.

Van brouwerij … 
Op de site van de voormalige brouwerij Hayen in Ulbeek (Wellen) 

vind je de Bottelarij. 
Het gebouw was 
oorspronkelijk 
een kleine 
dorpsbrouwerij 
die in 1892 door 
Arthur Hayen tot 
een indrukwekkende 
en, voor zijn tijd, 
ultramoderne 
brouwerij werd 
omgebouwd. Tijdens 
de hoogdagen van 

de brouwerij bestond het complex uit een woonhuis met bijgebouwen, 
stallingen, brouwzaal, enz. Noodzakelijke economische investeringen 
bleven echter uit en het gebrek daaraan dwong de eigenaar in 1936 
tot het stopzetten van de brouwersactiviteiten. Andere activiteiten 
konden de brouwerij niet redden en na de 2e wereldoorlog werden de 
gebouwen verkocht. 
Het hoofdgebouw met zijn unieke, neoclassicistische voorgevel 
bleef overeind. Geflankeerd door bedrijfsgebouwen die dan weer 
getekend worden door een sober, neoromaans uiterlijk met een 
opvallend poortgebouw. Om die industriële getuigen en het dorpszicht 
te bewaren, werd de oude St. Rochusbrouwerij geklasseerd als 
monument. 

... tot de Bottelarij 
De vzw AKSI, wat staat voor ‘arbeidskansen voor sociale integratie’, 
renoveerde het gebouw. AKSI wil als organisatie aan mensen nieuwe 
arbeidskansen bieden en uitzicht op een nieuwe toekomst. De 
prachtige Haspengouwse natuur en het bijzondere gebouw waren 
voor AKSI de aanleiding om ‘de Bottelarij’ te lanceren. 

Het hele Bottelarijteam ontvangt je met veel hartelijkheid, humor en 
spontaniteit. Je kan bij ons komen genieten van onze overheerlijke 
keuken en ons cultureel aanbod en dit in een authentiek kader.

Cultuur- en eetcafé 
de Bottelarij werkt vanuit de sterkten van mens en omgeving. Zo 
kunnen onze bezoekers genieten van heerlijke streekproducten, o.a. 
Limburgse bieren, en van een multiculturele keuken. Deze combinatie 
daagt ons uit om onze multiculturele gerechten te bereiden met lokale 
producten. 

In ons eetcafé bieden we voor elk wat wils: overheerlijke zelfgebakken 
taarten en broodjes, zoete en hartige pannenkoeken, heerlijk 
stoofvlees bereid met streekproducten, een Irakees en een vegetarisch 
Indisch gerecht, een uitgebreid assortiment Limburgse bieren, thee en 
koffie met veel verschillende smaken en garnituren. Wij houden ook 
rekening met voedingsintoleranties en allergieën mits vermelding bij 
reservatie vooraf.

In ons eetcafé en in de Orangerie stellen we doorlopend werken 
tentoon van startende kunstenaars en hobbyisten. de Bottelarij fungeert 
ook als toeristisch infopunt. Onze medewerkers geven je graag 
meer info over wat onze gemeente en onze streek te bieden hebben. 
In onze Streekwinkel kan je terecht voor toeristische brochures en 
streekproducten zoals confituren en stropen, huisbereide lekkernijen 
én de Bottelarijkoffie. En daarnaast vind je er een groot aanbod aan 
leuke geschenken en hebbedingetjes. 

Op de hogere etages kan je dan weer de werken van binnen- en 
buitenlandse kunstenaars komen bewonderen. 

Tenslotte is er nog de theaterzolder waar menig kunstenaar reeds 
op de bühne stond tijdens één van onze concertdiners en andere 
evenementen. Grote namen als Wim Helsen en Bandits of startende 
jazzmuzikanten als Joos Vandueren passeerden hier al de revue. 

Welkom! 
De Bottelarij is een hartelijk huis waar het fijn is om te vertoeven. 
Architectuur, kunst en (eet)cultuur hebben bij ons een bijzondere 
plaats. Met respect voor wat er ooit was, met liefde voor wat er nu is 
en zorg voor wat het later kan worden. 

De Welwezens hebben in 2016 hun intrek genomen in de 
Bottelarij. Alhoewel ze onzichtbaar zijn voor mensen die niet in 
hen geloven, tonen ze zich aan weldenkende bezoekers. Ze helpen 
ons stiekem om onze dagdagelijkse taken te verlichten en het werk 
optimaal af te leveren. 
Via een verhaal word je ingeleid in de belevingsroute, je zit meteen in 
het wereldje van de Welwezens van zodra je de luikjes opent. Na de 
leuke zoektocht is er de mogelijkheid om gezellig neer te ploffen in het 
eetcafé van de Bottelarij voor wonderbaarlijke Welwezenhapjes! De 
Welwezens zijn er voor alle kinderen van 2 tot 100 jaar. 

Wil jij aanwezig zijn tijdens één van onze lezingen? Wil je proeven 
van één van onze heerlijke gerechten en aansluitend genieten van 
een concert of film? Of wil je je laten onderdompelen in één van onze 
SLOWactiviteiten? Verzeker je van een plaats en stuur daarvoor 
een mailtje naar info@debottelarij.be of geef een seintje op 012/21.42.84.

Bezoekje aan de Bottelarij gepland? Het dorpsplein 
waaraan de Bottelarij gelegen is, is volledig parkeervrij, 
zodat je optimaal kan genieten van het geklasseerde 
dorpszicht. Parkeer je wagen dus best op de grote 
parking aan de Daalstraat 35 of aan de nieuwe kerk 
van Ulbeek (Ulbeekstraat 17), beiden op zeer beperkte 
wandelafstand. Een mindervalidenplaats kan je vinden 
aan de dorpsschool ’t Laantje (Daalstraat 37).

Ulbeekstraat 21 - 3832 Ulbeek (Wellen)
012/21.42.84 
info@debottelarij.be - www.debottelarij.be
Openingsuren: 
woensdag van 11u tot 18u
donderdag t.e.m. zondag van 11u tot 21u

Van brouwerij…
Op de site van de voormalige brouwerij Hayen in Ulbeek (Wellen) vind je

de Bottelarij. Het gebouw was
oorspronkelijk een kleine
dorpsbrouwerij  die in 1890
door Arthur Hayen tot een
indrukwekkende en, voor zijn
tijd, ultramoderne brouwerij
werd omgebouwd. In de
hoogdagen bestond het
complex uit een woonhuis
met bijgebouwen, stallingen,
brouwzaal, enz. Noodzakelij-
ke economische investerin-

gen bleven echter uit en het gebrek daaraan dwong de eigenaar in 
1936 tot het stopzetten van de brouwersactiviteiten. 
Het hoofdgebouw met zijn unieke, neoclassicistische voorgevel bleef 
overeind. Geflankeerd door bedrijfsgebouwen die dan weer getekend 
worden door een sober, neoromaans uiterlijk met een opvallend poort-
gebouw. Om die industriële getuigen en het dorpszicht te bewaren,
werd de Oude Sint-Rochus Brouwerij geklasseerd als monument.

...tot Bottelarij
AKSI, Arbeidskansen voor Sociale Integratie, renoveerde het gebouw. 
AKSI wil als organisatie  mensen nieuwe arbeidskansen en uitzicht op een 
nieuwe toekomst bieden. De prachtige Haspengouwse natuur en het 
bijzondere gebouw  waren voor AKSI de aanleiding om “de Bottelarij” te 
lanceren. 

Het hele Bottelarijteam ontvangt je met veel hartelijkheid, humor en 
spontaniteit om authentiek en puur te komen genieten van onze over-
heerlijke keuken en ons cultureel aanbod.  

Cultuur –en eetcafé 
De bezoekers van de Bottelarij kunnen genieten van Limburgse bieren en 
allerlei streekgerechten, maar ook van een multiculturele keuken. Deze 
keuze is gemaakt doordat de Bottelarij werkt vanuit de sterkten van 
mens en omgeving. Deze combinatie versterkt elkaar en daagt ons iede-
re dag opnieuw uit. 
We bieden voor elk wat wils: overheerlijke zelfgebakken taarten, zoete 
en hartige pannenkoeken, stoofvlees met streekproducten, een Irakees,
Indisch of Syrisch gerecht, een uitgebreid assortiment Limburgse bieren,
thee en koffie’s met veel verschillende smaken en garnituren. 
Aansluitend vind je in de benedenruimte van de Bottelarij een 
tentoon-stellingsruimte voor startende kunstenaars en hobbyisten. 
Daarnaast is er een toeristische infopunt en een winkeltje met
streekproducten. In onze winkel kan je terecht voor o.a. bio-
confituur, perenje-never, Stroop van Vrolingen, een uitgebreide 
variatie aan ambachtelijke koekjes, bottelarijkoffie, leuke geschenken 
en hebbedingetjes.  

De intussen meer gerenommeerde galerie die bezet wordt 
met tentoon-stellingen van binnen– en buitenlandse kunstenaars 
bezoek je op een hogere etage.  

Tenslotte is er nog de theaterzolder waar menig kunstenaar reeds op 
de bühne stond tijdens één van de concertdiners, grote namen 
als Wim Helsen en Bandits of startende jazzmuzikanten als Joos 
Vandueren passeerden al de revue. Spring binnen en laat je 
verrassen en verwennen! 

Welkom! 
De Bottelarij is vooral een hartelijk huis waar het fijn is om te vertoeven. 
Architectuur, kunst en cultuur hebben een bijzondere plaats, met respect 
voor wat er ooit was, met liefde voor wat er nu is en zorg voor wat het 
later kan worden. 

Ulbeekstraat 21 
3832 Wellen-Ulbeek 

012 21 42 84 
info@debottelarij.be 
www.debottelarij.be 

Openingsuren
Woensdag tem zondag

Vanaf 11u

De Welwezens hebben hun intrek geno-men in de
Bottelarij. Alhoewel ze onzichtbaar zijn voor mensen 
die niet in hen geloven, tonen ze zich aan wel-
denkende bezoekers. Ze helpen ons stiekem om onze dag-
dagelijkse taken te verlichten en het werk optimaal af te
leveren.

Via een verhaal word je ingeleid in de belevingsroute, je zit
meteen in het wereldje van de Welwezens, zodra je de
luikjes opent. Na de leuke zoektocht, is er de mogelijkheid
om gezellig neer te ploffen in het restaurant van de Botte-
larij voor wonderbaarlijke Welwezen hapjes! De Welwezens
zijn er voor alle kinderen tussen de 2 en 100 jaar.

Heb je interesse in het volgen van één van onze lezin-
gen? Of in het genieten van één van onze heerlijke 
gerechten met aansluitend een concert of film? In 
het discussiëren over diverse onderwerpen in onze
filocafés? Je te laten onderdompelen in één van de
SLOW kaarten?

Reserveer je plaats en stuur een mailtje naar
info@debottelarij.be of geef een seintje op
(012) 21 42 84.

Van brouwerij…
Op de site van de voormalige brouwerij Hayen in Ulbeek (Wellen) vind je

de Bottelarij. Het gebouw was
oorspronkelijk een kleine
dorpsbrouwerij  die in 1890
door Arthur Hayen tot een
indrukwekkende en, voor zijn
tijd, ultramoderne brouwerij
werd omgebouwd. In de
hoogdagen bestond het
complex uit een woonhuis
met bijgebouwen, stallingen,
brouwzaal, enz. Noodzakelij-
ke economische investerin-

gen bleven echter uit en het gebrek daaraan dwong de eigenaar in 
1936 tot het stopzetten van de brouwersactiviteiten. 
Het hoofdgebouw met zijn unieke, neoclassicistische voorgevel bleef 
overeind. Geflankeerd door bedrijfsgebouwen die dan weer getekend 
worden door een sober, neoromaans uiterlijk met een opvallend poort-
gebouw. Om die industriële getuigen en het dorpszicht te bewaren,
werd de Oude Sint-Rochus Brouwerij geklasseerd als monument.

...tot Bottelarij
AKSI, Arbeidskansen voor Sociale Integratie, renoveerde het gebouw. 
AKSI wil als organisatie  mensen nieuwe arbeidskansen en uitzicht op een 
nieuwe toekomst bieden. De prachtige Haspengouwse natuur en het 
bijzondere gebouw  waren voor AKSI de aanleiding om “de Bottelarij” te 
lanceren. 

Het hele Bottelarijteam ontvangt je met veel hartelijkheid, humor en 
spontaniteit om authentiek en puur te komen genieten van onze over-
heerlijke keuken en ons cultureel aanbod.  

Cultuur –en eetcafé 
De bezoekers van de Bottelarij kunnen genieten van Limburgse bieren en 
allerlei streekgerechten, maar ook van een multiculturele keuken. Deze 
keuze is gemaakt doordat de Bottelarij werkt vanuit de sterkten van 
mens en omgeving. Deze combinatie versterkt elkaar en daagt ons iede-
re dag opnieuw uit. 
We bieden voor elk wat wils: overheerlijke zelfgebakken taarten, zoete 
en hartige pannenkoeken, stoofvlees met streekproducten, een Irakees,
Indisch of Syrisch gerecht, een uitgebreid assortiment Limburgse bieren,
thee en koffie’s met veel verschillende smaken en garnituren. 
Aansluitend vind je in de benedenruimte van de Bottelarij een 
tentoon-stellingsruimte voor startende kunstenaars en hobbyisten. 
Daarnaast is er een toeristische infopunt en een winkeltje met
streekproducten. In onze winkel kan je terecht voor o.a. bio-
confituur, perenje-never, Stroop van Vrolingen, een uitgebreide 
variatie aan ambachtelijke koekjes, bottelarijkoffie, leuke geschenken 
en hebbedingetjes.  

De intussen meer gerenommeerde galerie die bezet wordt 
met tentoon-stellingen van binnen– en buitenlandse kunstenaars 
bezoek je op een hogere etage.  

Tenslotte is er nog de theaterzolder waar menig kunstenaar reeds op 
de bühne stond tijdens één van de concertdiners, grote namen 
als Wim Helsen en Bandits of startende jazzmuzikanten als Joos 
Vandueren passeerden al de revue. Spring binnen en laat je 
verrassen en verwennen! 

Welkom! 
De Bottelarij is vooral een hartelijk huis waar het fijn is om te vertoeven. 
Architectuur, kunst en cultuur hebben een bijzondere plaats, met respect 
voor wat er ooit was, met liefde voor wat er nu is en zorg voor wat het 
later kan worden. 

Ulbeekstraat 21 
3832 Wellen-Ulbeek 

012 21 42 84 
info@debottelarij.be 
www.debottelarij.be 

Openingsuren
Woensdag tem zondag

Vanaf 11u

De Welwezens hebben hun intrek geno-men in de
Bottelarij. Alhoewel ze onzichtbaar zijn voor mensen 
die niet in hen geloven, tonen ze zich aan wel-
denkende bezoekers. Ze helpen ons stiekem om onze dag-
dagelijkse taken te verlichten en het werk optimaal af te
leveren.

Via een verhaal word je ingeleid in de belevingsroute, je zit
meteen in het wereldje van de Welwezens, zodra je de
luikjes opent. Na de leuke zoektocht, is er de mogelijkheid
om gezellig neer te ploffen in het restaurant van de Botte-
larij voor wonderbaarlijke Welwezen hapjes! De Welwezens
zijn er voor alle kinderen tussen de 2 en 100 jaar.

Heb je interesse in het volgen van één van onze lezin-
gen? Of in het genieten van één van onze heerlijke 
gerechten met aansluitend een concert of film? In 
het discussiëren over diverse onderwerpen in onze
filocafés? Je te laten onderdompelen in één van de
SLOW kaarten?

Reserveer je plaats en stuur een mailtje naar
info@debottelarij.be of geef een seintje op
(012) 21 42 84.

Van brouwerij…
Op de site van de voormalige brouwerij Hayen in Ulbeek (Wellen) vind je

de Bottelarij. Het gebouw was
oorspronkelijk een kleine 
dorpsbrouwerij  die in 1890
door Arthur Hayen tot een 
indrukwekkende en, voor zijn
tijd, ultramoderne brouwerij 
werd omgebouwd. In de 
hoogdagen bestond het
complex uit een woonhuis 
met bijgebouwen, stallingen,
brouwzaal, enz. Noodzakelij-
ke economische investerin-

gen bleven echter uit en het gebrek daaraan dwong de eigenaar in 
1936 tot het stopzetten van de brouwersactiviteiten. 
Het hoofdgebouw met zijn unieke, neoclassicistische voorgevel bleef 
overeind. Geflankeerd door bedrijfsgebouwen die dan weer getekend 
worden door een sober, neoromaans uiterlijk met een opvallend poort-
gebouw. Om die industriële getuigen en het dorpszicht te bewaren,
werd de Oude Sint-Rochus Brouwerij geklasseerd als monument.

...tot Bottelarij
AKSI, Arbeidskansen voor Sociale Integratie, renoveerde het gebouw. 
AKSI wil als organisatie  mensen nieuwe arbeidskansen en uitzicht op een 
nieuwe toekomst bieden. De prachtige Haspengouwse natuur en het 
bijzondere gebouw  waren voor AKSI de aanleiding om “de Bottelarij” te 
lanceren. 

Het hele Bottelarijteam ontvangt je met veel hartelijkheid, humor en 
spontaniteit om authentiek en puur te komen genieten van onze over-
heerlijke keuken en ons cultureel aanbod.  

Cultuur –en eetcafé 
De bezoekers van de Bottelarij kunnen genieten van Limburgse bieren en 
allerlei streekgerechten, maar ook van een multiculturele keuken. Deze 
keuze is gemaakt doordat de Bottelarij werkt vanuit de sterkten van 
mens en omgeving. Deze combinatie versterkt elkaar en daagt ons iede-
re dag opnieuw uit. 
We bieden voor elk wat wils: overheerlijke zelfgebakken taarten, zoete 
en hartige pannenkoeken, stoofvlees met streekproducten, een Irakees,
Indisch of Syrisch gerecht, een uitgebreid assortiment Limburgse bieren,
thee en koffie’s met veel verschillende smaken en garnituren. 
Aansluitend vind je in de benedenruimte van de Bottelarij een 
tentoon-stellingsruimte voor startende kunstenaars en hobbyisten. 
Daarnaast is er een toeristische infopunt en een winkeltje met
streekproducten. In onze winkel kan je terecht voor o.a. bio-
confituur, perenje-never, Stroop van Vrolingen, een uitgebreide 
variatie aan ambachtelijke koekjes, bottelarijkoffie, leuke geschenken 
en hebbedingetjes.  

De intussen meer gerenommeerde galerie die bezet wordt 
met tentoon-stellingen van binnen– en buitenlandse kunstenaars 
bezoek je op een hogere etage.  

Tenslotte is er nog de theaterzolder waar menig kunstenaar reeds op 
de bühne stond tijdens één van de concertdiners, grote namen 
als Wim Helsen en Bandits of startende jazzmuzikanten als Joos 
Vandueren passeerden al de revue. Spring binnen en laat je 
verrassen en verwennen! 

Welkom! 
De Bottelarij is vooral een hartelijk huis waar het fijn is om te vertoeven. 
Architectuur, kunst en cultuur hebben een bijzondere plaats, met respect 
voor wat er ooit was, met liefde voor wat er nu is en zorg voor wat het 
later kan worden. 

Ulbeekstraat 21 
3832 Wellen-Ulbeek 

012 21 42 84 
info@debottelarij.be 
www.debottelarij.be 

Openingsuren
Woensdag tem zondag

Vanaf 11u

De Welwezens hebben hun intrek geno-men in de
Bottelarij. Alhoewel ze onzichtbaar zijn voor mensen 
die niet in hen geloven, tonen ze zich aan wel-
denkende bezoekers. Ze helpen ons stiekem om onze dag-
dagelijkse taken te verlichten en het werk optimaal af te
leveren.

Via een verhaal word je ingeleid in de belevingsroute, je zit
meteen in het wereldje van de Welwezens, zodra je de
luikjes opent. Na de leuke zoektocht, is er de mogelijkheid
om gezellig neer te ploffen in het restaurant van de Botte-
larij voor wonderbaarlijke Welwezen hapjes! De Welwezens
zijn er voor alle kinderen tussen de 2 en 100 jaar.

Heb je interesse in het volgen van één van onze lezin-
gen? Of in het genieten van één van onze heerlijke 
gerechten met aansluitend een concert of film? In 
het discussiëren over diverse onderwerpen in onze
filocafés? Je te laten onderdompelen in één van de
SLOW kaarten?

Reserveer je plaats en stuur een mailtje naar
info@debottelarij.be of geef een seintje op
(012) 21 42 84.



Het ganse jaar door kan je in de 
Bottelarij terecht voor een gevarieerd 
programma voor jong en oud. 

Kunst in de Bottelarij 
We blijven jou verwennen met 2 tentoonstellingen 
per maand: in onze Galerie en in ons eetcafé kan 
je elke maand opnieuw genieten van uiteenlopende 
tentoonstellingen van lokale, nationale en internationale 
kunstenaars. Schilderkunst, fotografie, glaskunst, keramiek, 
enz. geven onze gebouwen elke maand een andere ‘look’ 
en nodigen je uit om steeds weer op ontdekking te gaan. 
Elke 1e zaterdag van de maand kan je in avant-première, 
tijdens de vernissage, met een glas sprankelende cava in 
de hand, een kijkje komen nemen van hetgeen we je die 
maand te bieden hebben. 

Ben je zelf geïnteresseerd om eens te exposeren in de 
Bottelarij? Contacteer ons en we bespreken samen met jou 
de mogelijkheden.

Muziek in de Bottelarij 
Elke maand verwennen we onze gasten met een 
concertdiner op een vrijdag of een zaterdag. Tijdens een 
heerlijk meergangendiner kan je genieten van livemuziek 
in ons eetcafé of in onze theaterzaal. In een gemoedelijke 
sfeer ontdek je ongetwijfeld muzikale pareltjes. We 
verwelkomden in het verleden o.a. Arne van Coillie, Billy 
& Bloomfish en cabaretier Geert Dehertefelt. We zetten 
ons ook in om maandelijks opnieuw met een originele 
artiest uit de hoek te komen, een artiest die ons sfeervol en 
gezellig diner muzikaal opluistert.

Speel jij in een leuke band of ben je een soloartiest die ons 
publiek weet te boeien en te entertainen? Bezorg ons je 
gegevens en wie weet sta jij weldra bij ons op de planken.

Film in de Bottelarij 
Regelmatig programmeren we de betere films, 
arthousesnoepjes die tot de verbeelding spreken en die je 
gezien moet hebben of die zeker de moeite waard zijn om 
eens te worden herbekeken. Uiteraard mag een heerlijk 
warm avondmaal vooraf niet ontbreken, al dan niet in 
het thema van de film. De formule is heel eenvoudig: in 
ons eetcafé of op ons terras geniet je eerst van een warm 
gerecht uit de Bottelarijkeuken. Nadien verhuis je naar 
onze Filmzolder waar je kan neerploffen in één van de 
gezellige fauteuils en op groot scherm kan genieten van 
de film. Regelmatig zorgen we in schoolvakantieperiodes 
voor een leuke kinderfilm, vergezeld van zoete en hartige 
hapjes op kindermaat. 

Uiteraard kan je ook voor filmdineravonden op maat bij ons 
terecht met je vereniging, klas, familie of vriendengroep. 
Informeer ernaar!

Ontbijten op zondag 
Elke 1e en laatste zondag van de maand én op 
feestelijke themadagen (o.a. Nieuwjaar, Valentijn, 
Pasen, Moederdag en Vaderdag) ben je – mits reservatie 
vooraf – welkom om mee aan tafel te schuiven voor het 
uitgebreide ontbijtbuffet. Heerlijke broodjes uit de eigen 
Bottelarijbakkerij, smakelijke warme bereidingen met ei, 
huisgemaakte confituren, een keuze aan fijne vleeswaren 
en kazen, biologisch appelsap, sprankelende cava, koffie 
en een uitgebreide selectie theesoorten helpen je om je 
zondag goed te starten. 

Wil je buiten deze 2 vaste zondagen in groep (met familie, 
vrienden of collega’s) komen genieten van ons uitgebreid 
ontbijtbuffet, dan kan dat mits reservatie vooraf. 

Lezingen in de Bottelarij 
Met een maatschappij die enorm in beweging is, blijkt 
er ook steeds meer nood te zijn aan informatie, aan 
ervaringsuitwisseling, aan (bij-)scholing op alle vlakken. 
Regelmatig kan je dan ook in de Bottelarij terecht voor 
het volgen van boeiende lezingen en uiteenzettingen over 
de meest uiteenlopende thema’s. Betrokken en ervaren 
gastsprekers delen graag hun kennis en ervaring met jou.

Markt in de Bottelarij 
Kuier jij ook zo graag over marktjes met handgemaakte 
hebbedingetjes en leuke originele geschenkjes 
om te geven of te houden? Hou dan zeker onze 
najaarsprogrammatie in de gaten, want we organiseren 
ook dit jaar weer leuke markten. In november eentje 
waarop je je hart kan ophalen en je op zoek kan gaan 
naar leuke snuisterijen. 

Ook staat er opnieuw een tweedehandsmarkt op de 
planning, waar je naast tweedehands- en overstockkledij, 
ook schoenen, accessoires en speelgoed kan aankopen 
voor een prikje. 

Wil je als standhouders of bezoeker op één van onze 
markten of andere evenementen aanwezig zijn, laat het ons 
dan zeker weten. Bezorg ons je mailadres en we houden je 
op de hoogte!



De Bottelarij en brouwerij Jessenhofke 
lanceren naar aanleiding van 125 jaar 
St. Rochusbrouwerij in Ulbeek een nieuw 
Limburgs biologisch bier: ’t Bottelke.

Het rijke brouwerijverleden van Ulbeek 
In 1892, nu 125 jaar geleden, nam Arthur Hayen, telg 
van een gekende Ulbeekse brouwerijfamilie een nieuwe, 
voor die tijd ultramoderne brouwerij in Ulbeek - bekend 
onder de naam St. Rochusbrouwerij - in gebruik. 
Na de 2e wereldoorlog werden alle activiteiten van de 
St. Rochusbrouwerij stopgezet en werden de gebouwen 
aan privépersonen verkocht. Ondertussen is het dorpszicht 
met de voormalige brouwerijgebouwen beschermd en zijn 
de imposante gebouwen een blijvende herinnering aan het 
rijke brouwerijverleden van Ulbeek. 

Samenwerking tussen de Bottelarij en 
Jessenhofke 
Naar aanleiding van dit bijzondere jubileum staken 
Ann Debock, gedelegeerd bestuurder van AKSI vzw 
(ondergebracht in de voormalige bottelarij van de 
St. Rochusbrouwerij) en Gert Jordens van brouwerij 
Jessenhofke uit Kuringen (Hasselt) de hoofden bij elkaar. 
Een nieuw bier werd geboren!
’t Bottelke is het resultaat van deze mooie samenwerking 
tussen de Bottelarij - die deel uitmaakt van AKSI vzw - en 
Jessenhofke, een Limburgse biologische brouwerij die 
kwaliteit en originaliteit hoog in het vaandel draagt. 

’t Bottelke is een fris jubileumbier 
’t Bottelke is al het 2e huisbier van de Bottelarij. Eerder 
hielden we al de AKSI Tripel boven het doopvont. 
‘t Bottelke is een goudkleurig bier met een zachte 
citrustoets door de unieke smaak van het citroengras dat 
toegevoegd werd. Het is een zacht doordrinkbier van 6%, 
ideaal om van te genieten op het terras van de Bottelarij 
tussen de 125 jaar oude muren van de voormalige 
St. Rochusbrouwerij.

Nieuw in de Bottelarij: verhuur van de duofiets

DUOFIETS MAAKT 
LIMBURG NOG 

TOEGANKELIJKER 
De Bottelarij introduceert de Huka Orthros 

duofiets 

Genieten van Limburg, dat moet toch iedereen 
kunnen, ongeacht leeftijd of fysieke conditie. 
AKSI vzw realiseert volwaardige duurzame 
tewerkstelling voor kansengroepen door in te 
spelen op niches in de dienstverlening. Ook 
op sociaal vlak wil AKSI meerwaarde bieden. 
Toerisme toegankelijker maken voor iedereen 
kadert binnen dit gegeven. Met de aankoop van 
de Huka Orthros duofiets schept AKSI kansen 
voor mindermobiele personen en personen met 
een visuele of auditieve handicap. Ze kunnen 
(terug) het genot ervaren van een fietstocht door 
het Haspengouwse landschap. 

Van vraag naar oplossing
Het was Ann Debock, gedelegeerd bestuurder van AKSI 
vzw, al vaak opgevallen dat oudere klanten in het eetcafé 
of het terras van de Bottelarij plaatsnamen en er iets 
dronken of aten terwijl hun kinderen en/of kleinkinderen 
een fietstocht maakten. Hoe anders zou het zijn als de 
minder mobiele oma of opa ook mee kon.
 Daarnaast gaven andere klanten van de Bottelarij aan dat 
ze op zoek waren naar een leuke bezigheid, een manier 
om hun mindervalide dochter een fijne dag te bezorgen, 
door samen te fietsen bijvoorbeeld. 
Ann Debock zocht en vond voor allen een oplossing in de 
vorm van de Orthros duofiets. 

Beleving en comfort staan voorop
Het stond vast dat de duofiets een echte belevenisfiets 
moest worden. Bij een tandem zitten fietsers achter elkaar, 
bij de duofiets zit de bijrijder naast de begeleider. Dit 
naast elkaar zitten maakt dat de communicatie vlotter 
verloopt, dat de bijrijder ook op de eerste rij zit en zo de 
omgeving goed in zich kan opnemen.

De duofiets werd aangekocht met verschillende 
hulpstukken zodat voor diverse handicaps en gradaties in 
beperkingen, aanpasbare hulpstukken gemonteerd kunnen 
worden. 

Uit ervaring wist Ann Debock dat een fiets voortbewegen 
met 2 personen erop heel zwaar is. Daarom koos ze voor 
een elektrische duofiets met een grote actieradius.
De begeleider neemt links plaats en bestuurt de fiets. 

Het rechterstuur (dat van de bijrijder) staat vast, dit om 
hem een stabielere zit te geven. Beide sturen zijn in hoogte 
en hoek instelbaar en ook de stoelen zijn verstelbaar. 
De bijrijderstoel is ook draaibaar, dit om het opstappen 
te vergemakkelijken, en is voorzien van heupfixatie met 
2-puntsgordel. Voor de bijrijder kan ook een voetenbakje 
links en rechts voorzien worden. De duofiets is een 
driewieler, wat extra bijdraagt aan de stabiliteit. 

AKSI wil met deze duofiets iedereen bereiken die niet of 
niet langer alleen kan fietsen maar wel nog graag een 
fietstocht wil maken. De focus ligt op mindermobielen en 
personen met een visuele of auditieve handicap. Tijdens de 
lanceringsperiode, die loopt van 27 juli t/m 31 december 
2017, kunnen zij deze duofiets kosteloos reserveren voor 
een voor- of namiddag, samen met een begeleider. 
Mobiele personen die een tocht met deze duofiets ook wel 
eens willen ervaren, kunnen de fiets ook reserveren maar 
betalen hiervoor wel een huurprijs van € 50 per dag. 
‘Authentiek genieten voor iedereen’, daarmee pakt de 
Bottelarij graag uit. Door de aankoop van deze duofiets 
kunnen ook velen (weer) genieten van een fietstocht onder 
heel comfortabele en veilige omstandigheden. 

Voor meer info of reservatie kan je terecht bij 
info@debottelarij.be of op 012/21.42.84.

Huur een elektrische fiets in de Bottelarij 
en geniet van een fietstocht door het mooie 
Haspengouwse landschap.

Huur een elektrische damesfiets en/of een
elektrische herenfiets voor € 20 euro per fiets
per dag mits reservatie min. 24 uren vooraf op
info@debottelarij.be of op 012/21.42.84.
(Voor grotere groepen: prijzen op maat)

Jouw 
AKSI-ISOLATIETEAM

voor zoldervloerisolatie
isolatie van schuine daken

 isolatie van kruipkelders, enz.
met glaswol of PURplaten

jouw subsidiedossier maken wij graag 
voor je in orde! 

contacteer ons op 012/21.42.84




