
De Witte Hoeve 

 

Elsweg 10 

1600 Sint-Pieters-Leeuw 

 

tel. 02 377 47 89 

fax 02 378 40 41 

 

info@wittehoeve.be 

www.wittehoeve.be 

 

De Witte Hoeve ligt midden in de weidse landerijen, aan de voet van het 

Pajottenland en op nauwelijks 5 minuten rijden van de Brusselse Ring. 

Door de rustgevende ligging is De Witte Hoeve de plaats bij uitstek voor 

vergaderingen, seminaries en feesten. 

 

 Met onze terrassen, speeltuin en groot grasveld is De Witte Hoeve ook 

uiterst geschikt voor family days, personeelsfeesten, huwelijksfeesten, 

communies, sportdagen, enzovoort. 

 

We bieden u een brede waaier aan van diners, buffetten, themafeesten, 

walking diners, barbecues, enzovoort. Dit alles wordt gecombineerd met 

feestelijke animaties zowel binnen als buiten. 

 

Onze grootste troef is deze zeldzame combinatie: de nabijheid van 

Brussel, de rustgevende landelijke sfeer en een deskundige en 

klantgerichte aanpak van de uitbaters die kunnen terugvallen op jaren 

ervaring. Succes gegarandeerd! 

Kasteel van Ruisbroek 

 

Karel Gilsonstraat 15  

1601 Ruisbroek 

tel. 02 381 03 22 

fax 02 381 03 34 

info@restauration-nouvelle.be 

www.restauration-nouvelle.be 

 

Dit gracieuze landgoed uit de 18de eeuw met zijn schitterende tuin in 

Italiaanse stijl biedt u de nodige rust en kalmte voor al uw seminaries, 

colloquia en commerciële presentaties. De ruime oranjerie die uitgeeft 

op de wintertuin en de talrijke kleine salons kunt u volledig naar wens 

inrichten voor uw seminaries. Nooit eerder kon u vermoeden dat achter 

deze historische muren een infrastructuur schuilgaat die kan wedijveren 

met de modernste vergaderzalen.  

500 200   rest. nouv.  

Kasteel Gravenhof 

 

Alsembergsesteenweg 676 

1653 Dworp 

tel. 02 380 44 99 

fax 02 380 40 60 

www.gravenhof.be Bent u op zoek naar een hotel te Beersel? Gravenhof biedt u 26 

luxekamers. 

Al onze kamers hebben eigen decoratie en uitzicht op het prachtige 

domein rondom of de vijver. De kamers zijn bovendien uitgerust met 

badkamer met douche of ligbad, toilet, kamerjas, TV, telefoon en wifi.  

Ook roomservice en ontbijt op de kamer zijn mogelijk! 

 

Naast hotelkamers kan u bij ook seminaries organiseren bij Kasteel 

Gravenhof. U kan ook steeds op ons beroep doen voor maaltijden, zoals 

voorgerechten, hoofdgerechten of koffie. 

 

We bieden ook andere formules aan zoals ontbijtvergadering, 

businesslunch, recepties,... U kan ook zalen huren bij Gravenhof voor 

allerlei feesten en banketten. Zo beschikken we over een ideale locatie 

voor uw huwelijksfeest. De zaal kan tot 240 tafelgenoten aan en heeft 
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een dansvloer. 

U kan onze zaal natuurlijk ook huren voor andere gelegenheden, zoals 

voor een communie, jubileum en verjaardag. Wij bieden all-in menu's 

aan vanaf 45€ per persoon! 

 

Kasteel van Huizingen 

 

H. Torleylaan 100 

1654 Huizingen 

tel. 02 361 37 26 

fax 02 359 97 29 

info@kasteelvanhuizingen.be 

www.kasteelvanhuizingen.be 

 

Omringd door de prachtige natuur van het Provinciaal Domein, is het 

kasteel de plaats bij uitstek om culinair te genieten in alle rust. 

 

U kan bij ons terecht voor een snelle snack of een uitgebreide maaltijd in 

Brasserie Triangel of op het zonovergoten terras met zicht op de vijver.  

 

Dagelijks serveren wij een uitgebreide traditionele kaart, aangevuld met 

creatieve en vernieuwende suggesties.  In de week kan u 's middags bij 

ons terecht voor een snelle lunch. 's Avonds en tijdens het weekend 

serveren wij een menu met dagverse seizoensproducten.  

 

In salons De Essentie serveren wij vrijdag en zaterdagavond, evenals 

zondagmiddag onze kaart, suggesties en menu's. U kan hier rustig 

genieten in een prachtig kader.  

 

Voor alle familiefeesten, zakelijke evenementen en seminaries kan u 

terecht in onze volledig vernieuwde feestzalen. Wij verzorgen zowel uw 

kleine als grote evenementen graag tot in de puntjes.  

Margaille 

 

Borreweidestraat 216 

1502 Lembeek 

 

 

tel. 02 356 75 87 

fax 02 356 75 87 

info@margaille.be 

www.margaille.be 

Feestzaal Margaille beschikt over 1 feestzaal met een totale capaciteit 

voor diners of recepties tot 100 personen. 

 

Er zijn faciliteiten voor mindervalide personen. Er is buiten een speeltuin en 

plaats om een springkasteel te plaatsen. Privéparking  

 

Boelekewis 

 

Alsembergsesteenweg 856 

1654 Huizingen 

tel. 02 380 44 14 

fax 02 380 72 86 

www.boelekewis.be 

info@boelekewis.be 

Boelekewis ligt in de Zennevallei aan de rand  van het Pajottenland. Het 

maakt deel uit van de groene oase van het Provinciedomein, op 10km 

van Brussel.  

 

Bij de overname in 2007 werd besloten de gerechten en bieren van onze 

mooie streek te promoten. Samen met het jeugdige team, ontvangen 

we graag lekkerbekken die  op zoek zijn naar een plaats waar men kan 

genieten van een heerlijk stuk vlees of een streekgerecht met een wijntje 

of een streekbier.  

 

Gezien de ruime parking, zaal en terras, kunnen we tevens makkelijk 

plaats bieden aan groepen. Aarzel niet ons te contacteren voor uw 

mailto:info@kasteelvanhuizingen.be
http://www.kasteelvanhuizingen.be/
mailto:info@margaille.be
http://www.margaille.be/
http://www.boelekewis.be/
mailto:info@boelekewis.be


feesten.  

De Architect 

 

Brusselsestraat 28 

1750 Lennik 

 

 

tel. 02 532 25 24 

OF 02 521 04 17 

fax 02 521 62 61 

info@de-architect.be 

www.de-architect.be 
 

 

Feestzalen Axel Dewit 

 

Rosweg 79 

1750 Lennik 

tel. 02 569 24 20 

gsm 0499 43 09 

25 

axel.dewit@skynet.be 

www.axeldewit.be 

In het hartje van het Pajottenland, verscholen tussen het groen, ligt het 

befaamde Salons-Restaurant-feestzalen Axel Dewit. 

 

Het is hier geweten dat de chef eigenaar aan het fornuis er een zaak van 

maakt om zijn genodigden in de watten te leggen, door zijn kwalitatief 

en creatief hoogstaande culinaire creaties voor U, op het bord te 

toveren. 

 

In een betoverend kader met twee grote terrassen op verschillende 

niveaus hebt u een uitzicht op de pas aangelegde zen tuin. 

Feestzaal Kattebroek 

 

Elegemstraat 160 

1700 Dilbeek 

 

tel. 02 466 18 98 info@kattebroek.be Een rustieke hoeve in volle natuur,unieke feesten met oog voor detail 

Gastronomische keuken met verse producten (patroon aan het fornuis) 

Salons Waerboom 

 

Jozef Mertensstraat 140 

1702  Groot-Bijgaarden 

tel. 02 463 15 00 www.waerboom.com 

info@waerboom.com 

 

Salons Waerboom profileert zich al jaar en dag als één van de 

marktleiders voor al uw feestelijkheden, huwelijksfeesten, 

pensioenvieringen, verjaardagen.  

 

Onze moderne hotelaccommodatie maakt overnachting en residentiële 

seminaries mogelijk. 

 

Parkeren:  voldoende parkeergelegenheid. 

Catering: vaste catering 

Minimaal aantal personen: 10 

Maximaal aantal personen: 1000 

Kasteel van Groot-

Bijgaarden - Grand Bigard 

 

I. Van Beverenstraat 5 

1702 Groot-Bijgaarden 

 

tel. 0494 47 72 56 www.kasteelgrootbijgaarden.b

e 

info@grandbigard.be 

 

Het kasteel van Groot-Bijgaarden is beschikbaar voor recepties, diners, 

avondfeesten, congressen, tentoonstellingen en andere hoogstaande 

evenementen. De zalen kunnen 20 tot 1000 gasten terecht voor recepties 

en tot 300 genodigden voor een diner in dezelfde zaal. 

 

Een seminarie, met onthaal, vergadering en lunch/diner, kan plaats 

vinden in 3 verschillende zalen. Onze traiteurdienst kan de beste 

referentie voorleggen.  
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Het Kasteel van Groot-Bijgaarden, waarvan het oudste deel dateert uit 

de 12de eeuw, is een parel van ons patrimonium. Het kasteel is omgeven 

door een 1 hectare grote waterpartij, en is toegankelijk via een stenen 

brug met 5 bogen. 

 

U zal zich aangesproken voelen door het groene kader van een prachtig 

onderhouden park van 7 hectaren, en dit vlakbij de hoofdstad en 

gemakkelijk te bereiken! 

 

Parkeren: er is parkeergelegenheid voor 400 voertuigen.  

Catering: vaste catering 

Minimaal aantal personen: 10 

Maximaal aantal personen: 500 

Brussel Kart Expo 

 

A. Gossetlaan 11  

1702 Groot-Bijgaarden  

 

 

 www.brusselskartexpo.be 

 

 

Uitblazen of bekomen van een vermoeiende vergadering? Op ons stijlvol 

terras kunt u in alle rust genieten van de zon en de mooi aangelegde 

tuin. Het origineel kader verleent uw organisatie extra cachet! Wij 

verwelkomen u graag voor uw volgend event en/of meeting.  

 

Parkeren: aanpalende, moderne en veilige asfaltparking tot 2000 

plaatsen. 

Catering: vaste catering 

Minimaal aantal personen: 10 

Maximaal aantal personen: 1100 
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