


De Koolputten staat garant voor 

gastronomisch eten, stijlvolle events, 

culturele belevingen en luxueuze 

overnachtingen in het Waasland. 

We zijn dé perfecte uitvalsbasis voor 

zowel een zakentrip, een romantisch 

weekendje weg als een ontspannen 

midweek arrangement. Iedereen is 

welkom en we zorgen ervoor dat elke 

gast 100 % geniet.

Restaurant
Eventlocatie
Kunstforum
Bed & Breakfast
Bar

www.dekoolputten.be



Huwelijk
EEN PRACHTIGE FEESTZAAL VOOR JOUW HUWELIJK OF JUBILEUM

Hebben jij en je partner elkaar recent het jawoord gegeven of willen jullie 
je bijzondere huwelijksverjaardag vieren met vrienden en familie? Laat 

deze dag niet onopgemerkt voorbijgaan en huur onze prachtige feestzaal 
voor je huwelijk of jubileum.

Decoratie die helemaal bij jou  
en je partner past
Je huwelijk of huwelijksverjaardag is 

bijzonder. En dan wil je uiteraard een 

feest en locatie die helemaal op het 

lijf van jou en je partner geschreven 

zijn. Onze ruime, tijdloze feestzaal 

kan je volledig naar jouw wens en stijl 

inkleden. Je kiest ofwel voor je eigen 

decorateur of je doet beroep op de 

creativiteit en professionaliteit van 

ons team.

ONZE FEESTZAAL HUREN VOOR JOUW HUWELIJK OF JUBILEUM

Uitmuntende catering
Bij De Koolputten kan je er ook 

voor kiezen om je gasten culinair te 

verwennen met een gastronomisch 

menu. Onze chef staat er om gekend je 

sublieme gerechten voor te schotelen 

met producten van topkwaliteit. Ze 

geven hun creatieve draai aan het 

klassieke Europese brasseriemenu 

en kiezen voor verrassende 

smaakcombinaties met een Aziatisch 

tintje. Bovendien zien we er steeds 

op toe dat onze gerechten betaalbaar 

blijven. Heb je vegetariërs, veganisten 

of mensen met glutenintolerantie 

onder je genodigden? Laat het ons 

zeker weten, dan creëren we een 

menu helemaal op maat van jouw 

feest. 
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Een huwelijksfeest met 
overnachting?
Op je huwelijks- of jubileumfeest 

wil je de feestvreugde het liefst 

zo lang mogelijk laten duren. Wat 

dacht je ervan om samen met 

enkele gasten te overnachten in 

onze luxueuze B&B? We beschikken 

over 6 tweepersoonskamers en 2 

familiekamers, waarvan er 1 ingericht 

is voor mindervaliden. De volgende 

ochtend ontwaak je met een heerlijk 

continentaal ontbijt.

Een ander groot feest organiseren?
Bij De Koolputten hebben we verschillende zalen ter beschikking. Onze feestzaal, 

bar, mezzanine of expositieruimte kunnen telkens naar jouw wens aangepast 

en ingericht worden en lenen zich dus ook perfect voor verjaardagsfeesten en 

babyborrels of doopfeesten.
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Zaalcapaciteit  
 { Voor recepties / walking dinners / 

party’s tot 350 personen

 { Voor trainingen / presentaties tot 

200 personen

 { Voor diners tot 180 personen

Naast de events voor grotere groepen 

heten we ook kleinere groepen van 

harte welkom, voor teambuildings, 

meerdaagse seminaries, workshops en 

brainstormsessies.



EEN BIJZONDERE SEMINARIELOCATIE
Je seminarie organiseren bij De Koolputten biedt een hoop 

voordelen:

 { We bevinden ons in een groene omgeving, maar zijn 

gelegen vlak bij de E17.

 { Verwen je gasten met een kunstzinnig pauzemomentje in 

onze expositieruimte.

 { Onze locatie ademt nog de authenticiteit van vroeger uit, 

maar zit in een modern jasje.

HUUR ONZE SEMINARIERUIMTE MET OVERNACHTING.

Gegarandeerd succes!
Ben je op zoek naar een unieke seminarielocatie voor een 

professionele opleiding in de regio Sint-Niklaas? Huur een 

stijlvolle seminarieruimte met overnachting bij De Koolputten in 

Waasmunster en dompel je genodigden onder in een leerrijke en 

aangename ervaring.

Seminarie
EEN MOOIE SYMBIOSE: JOUW 
EVENEMENT BIJ ONS IN HET 
WAASLAND

Op zoek naar een locatie in het 
Waasland die perfect bij jouw 
evenement past? Zoek niet langer. 
Van verbluffende privéfeesten tot 
professionele bedrijfsevents, bij 
De Koolputten in Waasmunster 
maken we van elk evenement 
een onvergetelijke ervaring. 
De Koolputten is een plek waar 
ontspanning, toerisme en business 
perfect in harmonie zijn. Een 
prachtige hotspot met een unieke 
atmosfeer, zowel voor privé- als 
zakenbezoeken.
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Een succesvol seminarie organiseren?
Kom een kijkje nemen in onze unieke seminarielocatie, 

vuur al je vragen op ons af of vraag een vrijblijvende offerte aan.

Je seminarie verspreiden over meerdere dagen
Bij De Koolputten bieden we je de mogelijkheid je seminarie te verdelen over 

meerdere dagen. In dat geval kan je onze seminarieruimte met overnachting 

boeken. Na een intensieve opleidingsdag kunnen je gasten genieten van een 

welverdiend etentje in onze gastronomische restaurant en kunnen ze tot rust 

komen in hun kingsize bed in een van onze B&B-kamers.

Een seminarie op maat van jouw bedrijf
Bij De Koolputten hebben we meerdere zalen ter beschikking. Onze feestzaal, 

bar, mezzanine en expositieruimte kunnen volledig naar jouw wensen en 

behoeften aangepast en ingericht worden. De gewenste planning en catering 

worden geregeld in overeenstemming met de doelstelling van jouw seminarie 

en je kan ook een seminarieruimte met overnachting huren.

INFO@DEKOOLPUTTEN.BE 052 50 60 60
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Zaalcapaciteit 
 { Voor presentaties / trainingen 

tot 200 personen

 { Voor recepties  walking dinners 

van 50 tot 300 personen

 { 8 kamers B&B

3 zalen ter beschikking :
Variërende grootte voor 

presentaties

Airco Projector Clickshare



Bed & Breakfast
DROOM WEG IN ONZE CHARMANTE  

BED AND BREAKFAST IN WAASMUNSTER

Plan je een romantisch weekendje Waasland? Of trek je richting Land van 
Waas voor zaken? Wat het doel van je trip ook is, onze charmante bed and 

breakfast in Waasmunster is geschikt voor iédereen en stelt niet teleur. 
In De Koolputten kan je namelijk niet alleen bijzonder overnachten , maar 

ook vertoeven in ons gastronomische restaurant, eventzaal of kunstforum. 
Benieuwd naar alle troeven van onze B&B?

Onze kamers en faciliteiten
Wie kiest voor onze charmante bed 

and breakfast in Waasmunster, verblijft 

in een van de 6 tweepersoonskamers 

of 2 familiekamers voor 4 personen. 

Wil je liever meteen de volledige 

B&B afhuren voor grote groepen 

tot 20 personen? Ook dat kan! 

Een groepsverblijf kan handig zijn, 

zodat jij en je familie, vrienden of 

collega’s kunnen overnachten na een 

event in een van onze 4 feest- en 

vergaderaccommodaties.

Rijkelijk ontbijten in de Wase regio
Lekker geslapen in je comfortabele 

kingsize bed? Dan is het tijd om de dag 

fris en monter te beginnen met een 

heerlijk continentaal ontbijtbuffet. Elke 

ochtend verwelkomen wij je met een ruim 

assortiment aan pistolets, brood, eitjes, 

beleg, koffie, thee en vers fruitsap. Logeer 

je in onze B&B in het Waasland tijdens het 

weekend? Dan maken wij jouw ontbijt nóg 

royaler met bubbels.

Terras

Regendouche

Toilet Minibar

Nespressotoestel Warmwaterkoker

Satellietverbinding

Flatscreen TV

Gratis WIFI
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Ontdek onze aantrekkelijke 
arrangementen
Luxueus overnachten, culinair genieten 

en ontspannend wandelen of fietsen 

in het wondere Waasland. Klinkt deze 

combinatie als muziek in de oren? Dat 

dachten wij ook! Daarom stelden wij 

enkele bijzondere arrangementen voor 

jou samen. 

Welke kies jij?

Maak een stevige wandeling of een 

fietstochtje. Breng je fiets mee of huur 

er een via onze B&B. 

Ook Vlaanderen Vakantieland 

ontdekte de troeven van De 

Koolputten en nam onze luxe B&B in 

de omgeving Sint-Niklaas op in hun 

aanbod met gastvrije logies. Word jij 

een van de volgende gasten die wij 

verwennen?

Charmante bed and breakfast  
te Waasmunster, in een oase  
van groen
De Koolputten bevindt zich op het 

kruispunt van Waasmunster, Hamme 

en Temse, nabij de E17, in het hartje 

van de driehoek Antwerpen-Brussel-

Gent. Daardoor is het de perfecte 

uitvalsbasis voor een city- of zakentrip.

Onze veelzijdige 4-sterren B&B biedt 

een uniek uitzicht op de Durme 

en is gelegen aan de bekende 

en spectaculaire Mirabrug. Dit 

adembenemende natuurlandschap 

laat je volledig tot rust komen. 
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Romantisch

 { 1x overnachten

 { Ontbijt voor  

2 personen

 { 1 fles cava

 { Diner: tweegangenmenu 

2 personen

Fietsdeal

 { 1x overnachten

 { Ontbijt voor  

2 personen

 { 2 fietsen met 

1 fietskaart



ALLES WAT JE MOET WETEN  
OVER ONS CULTUURHUIS IN 
WAASMUNSTER

Ons lichtrijk kunstforum bevindt 

zich op een historische locatie, waar 

vroeger een drukbezochte herberg 

te vinden was. Bij de heropbouw 

behielden we de authenticiteit van het 

gebouw, waardoor het er van buitenaf 

nog quasi hetzelfde uitziet als in de 

vorige eeuw.

Wegdromen bij fascinerende foto’s of 

liever spectaculaire schilderijen? Wat 

je maar wil. Onze exposities zijn zowel 

modern als klassiek, spelen steeds 

in op nieuwe thema’s en worden 

gecreëerd door lokale en nationale 

kunstenaars.

Kunstforum
EXPOSITIERUIMTE IN WAASMUNSTER

BOORDEVOL CREATIEVE PARELS

Ben je geïnteresseerd in kunst, cultuur en 
geschiedenis? Of zoek je naar een bijzondere 

activiteit om je uitstap in het Waasland te 
animeren? De Koolputten Kunstforum, centraal 

gelegen in de driehoek Antwerpen-Brussel-
Gent, verrast telkens opnieuw met wisselende 

thematische exposities en culturele activiteiten, 
waarbij de begrippen beleving, authenticiteit en 

kwaliteit voorop staan.

Elke drie maanden trakteren we 
jou graag op een nieuwe, boeiende 

tentoonstelling. Kom je even een 
kijkje nemen?

 { weekdagen 

gegidste groepsbezoeken  

op aanvraag

 { weekend 

vrijdagavond (17u-20u), zaterdag 

(14u-17u) en zondag (11u-17u)

Tip: eerst de website checken, alvorens naar 

De Koolputten expo te vertrekken!

Onze tentoonstellingen zijn gratis te 

bezoeken! Zo willen we kunst voor 

iedereen toegankelijk maken en 

elke bezoeker aan De Koolputten 

aanmoedigen om een kijkje te nemen 

in onze kunstgalerij.

K
un

st
fo

ru
m



C
on

ta
ct

Contact
WIL JE OOK GRAAG EVEN OP ADEM KOMEN IN 
EEN ADEMBENEMENDE OMGEVING? 

Eens weg van alle stress in een landelijk logeer- en eetadres op slechts 30 
minuten van Gent en Antwerpen? Bij De Koolputten kan je ongestoord 
tot rust komen in het Waasland, middenin een subliem natuurdecor, op 
historische locatie.

HEERLIJK HERBRONNEN AAN DE 
OEVERS VAN DE DURME

Bij De Koolputten mag je altijd dat 

tikkeltje meer verwachten. Met ons 

totaalplaatje leggen wij je in de watten 

van kop tot teen zodat je 100% tot rust 

kan komen in het Waasland:

DE KOOLPUTTEN NV

Koolputten 2

9250 Waasmunster

België

www.dekoolputten.be

BE 0674 584 718

 { een gastronomische restaurant en zonnige bar waar je verfijnde gerechten 

en verfrissende drankjes kan proeven

 { een 4-sterren B&B met 6 tweepersoonskamers en 2 familiekamers waar je 

stijlvol kan overnachten en ontbijten

 { een indrukwekkende expositieruimte waar je artistieke tentoonstellingen 

kan bewonderen

 { een unieke eventlocatie waar je vlotte business meetings en 

hartverwarmende feesten kan hosten of bijwonen

INFO@DEKOOLPUTTEN.BE

052 50 60 60
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Follow us on


