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Herontdek onze winkels en handelaars
Beleef de horeca
Proef letterlĳk de champagnestreek

Place to be - Winkeldorp Beveren

Welkom

PLACE TO BE - WINKELDORP BEVEREN

KOM OOK JIJ LANGS?
12 - 26 JUNI 2021
In een ongedwongen sfeer willen we u laten kennismaken met onze eerste
editie van de champagnedagen in het Winkeldorp.
Kom genieten op onze degustatiedagen, laat je verleiden door heerlijke
menu's met champagne of verzamel een volle spaarkaart bij de handelaars
om gratis deel te nemen aan onze degustaties.
Winkeldorp Beveren sluit het afgelopen jaar met lockdowns, telewerken,
knuffelcontacten en veel meer af.
Enkel de bubbels houden we over, maar dan in zijn letterlijke vorm.
Samen met drie champagnehuizen slaan we de handen in elkaar. Elk van hen
vindt u in deze brochure en op 25 en 26 juni mogen wij ook hen hier bij ons
verwelkomen.
Wij hopen ook u te mogen ontvangen tijdens deze periode en willen u met
deze brochure alvast kennis laten maken met het programma.

“I only drink champagne on two occasions.
When I’m in love, and when I’m not.”
Coco Chanel
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Graag stellen wij u onze drie champagne huizen
voor. Elk met hun eigen verhaal en geschiedenis.
In verhouding allen gelijk, maar toch uniek in
hun soort.
C'est juste la vie en Champagne.
Deze

champagnes

kan

u

proeven

bij

de

deelnemende horeca-zaken of wie weet bij één
van onze handelaars. (zie verder)
Op 25 en 26 juni kan je ook hen persoonlijk
ontmoeten op de Grote Markt tijdens onze
degustaties.
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maison des champagne
Champagne Leblanc - Collard
We worden ontvangen door de dames des huizes. Jocelyne en Charlotte
weten waarover ze spreken. Correct en gedreven met een vleugje humor.
We draaien ver terug in de tijd voor de geschiedenis van dit huis. De
wijnstokken hebben sinds 1751 heel wat generaties doorgemaakt. Echter in
1982 was het Pascal Collard die zijn eigen wijnstokken begon te bewerken.
Zijn passie was groot om zijn eigen champagne te maken. Dit zette hem
ertoe aan om zijn eigen pers, wijnmakerij en kelder op te richten.
In 1991 werd met de hulp van zijn vrouw Jocelyne de eerste oogst gelanceerd!
Hun twee kinderen, Charlotte en Simon, gepassioneerd door de wijnwereld,
maken ook nu deel uit van dit familiedomein.
De wijnstokken bevinden zich in Cumières, Aÿ, Mareuil S / Aÿ en TarifièresMutry. In totaal goed voor 5 hectares. De zeer verschillende klei-kalkbodems
zorgen voor een grote diversiteit aan de verschillende champagnes.
Champagne Leblanc-Collard heeft ook het HVE en VDC certificaat. Duurzame
wijnbouw met hoge milieu eisen zorg voor een grotere biodiversiteit op dit
domein.
Kom een babbeltje slaan met Jocelyne of Charlotte en stel al die vragen waar
jij het antwoord nog niet op wist tijdens de degustatiedagen op de Grote
Markt.

maison des champagne
CHAMPAGNE E.JAMART &Cie
Met een brede glimlach word je ontvangen op dit familiale domein die zijn
oorsprong vond in 1930. Emilien Jamart, bakker van beroep werd eigenaar
van de gebouwen van een wijnmakerij. Gevoed door passie en ervaring van
zijn schoonvader werd hij wijnhandelaar.
Intussen zijn ze toe aan de 4e generatie op dit familiedomein. Met zijn
generatie staat Maxime Oudart in voor het cultiveren van de wijnstokken en
de wijnstokken te verbouwen met oog voor kwaliteit en liefde voor het vak in
de puurste Champenoise-traditie. Met hun traditionele pers die meer dan 130
jaar oud is het één van de oudste in werking zijnde persen in de
champagnestreek.
Op een paar kilometer van Epernay, de hoofdstad van de champagne, kan je
hen terugvinden. De familie verbouwt er 5 hectare wijnstokken verspreid over
verschillende dorpen.
De kalkachtige gronden zijn een zegen voor de wijnstokken omdat de
plantaardige laag dun is en een uitstekende afwatering toelaat. Het is
grotendeels aan de kalk dat de wijnen van de champagne hun finesse en
souplesse hebben te danken.
Ontmoet de familie Jamart op onze degustatiedagen en ontdek hoe zij de
essentiële waarden van het leven naar u kunnen brengen. Zelf kunnen wij het
alvast niet beter zeggen. "Wij geven onze klanten de liefde van onze passie!"

Maison des champagne
Champagne Guy Brunot
Ontvangen worden op een nieuw en deels gerenoveerd domein. Je ziet dat
orde en netheid hier belangrijk zijn. Champagne Guy Brunot, opgericht in
1957 door Yves Brunot, wordt vandaag geleid door de kleindochter, Nathalie
en haar echtgenote Achim. De wijngaard is gelegen in Dizy, Hautvillers en
Champillon, in het hart van Champagne. 4 hectare wijngaarden met de
classificatie "Premier Cru" verenigen de 3 druivenrassen die zijn toegestaan
voor de productie van champagne.
In al hun productiestadia (van de teelt van de wijnstok tot het op de markt
brengen van de cuvée) worden door henzelf uitgevoerd. Zo is dan ook in elke
fles kwaliteit terug te vinden. Van een aantal traditionele werkwijzen wordt
ook niet afgestapt. Zo worden sommige van de flessen nog steeds met de
hand geroerd en gedegradeerd (verwijdering van de aanslag die gevormd is
na fermentatie in de fles).
Met een productie van ongeveer 20.000 flessen per jaar onderstreept dit hun
filosofie om vooral te streven naar kwaliteit en niet naar kwantiteit. Hun
wijnen worden dan ook regelmatig bekroond met medailles op internationale
wedstrijden. Ze mogen ook fier zijn op hun HVE en VDC certificaat waarmee
ze duurzame wijnbouw aan hoge milieu-eisen garanderen.
Ontmoet dit prachtige duo met een bijzondere harmonie tijdens onze
degustatiedagen. In maar liefst 4 talen kan Achim jou te woord staan. Een
rasechte duitser die zijn hart verloor aan zijn vrouw en allicht ook de heerlijke
champagne die ze maken!
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12 - 26 juni 2021
Ontdek wat wij voor u op de planning hebben
staan.

Ga

winkelen

bij

onze

handelaars,

degusteer de drie champagnes en spreek af met
vrienden voor een fijne babbel in onze open
champagne bar.
We steunen met dit laatste ook Levensloop
Beveren die ook heel wat inkomsten zagen
verloren gaan het afgelopen jaar.
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12 - 26 juni 2021 - handelaars
Ga langs bij onze deelnemende handelaars. Bij aankoop vanaf 10 euro krijg je
een stempel op je spaarkaart. De spaarkaarten liggen bij de deelnemende
handelaars.
Elke volle spaarkaart kan je inruilen tijdens het laatste champagneweekend
voor een degustatie van de drie aanwezige champagnehuizen..

12 - 26 juni 2021 - horeca
Tijd voor ontbijt met bubbels! Of wat dacht je van een heerlijk champagnemenu? Onze horeca opent zijn deuren. Ontdek snel in de brochure bij wie jij
allemaal terecht kan in combinatie met een heerlijke glaasje!

25 juni 2021 - Late night shopping
Op vrijdag 25 juni openen alle handelaars hun deuren tot 22h. Late night
shopping gecombineerd met het proeven van de champagnes van onze drie
champagnehuizen. Verzamel nog snel die laatste stempels om te komen
degusteren op het marktplein in jouw nieuwste outfit.

Planning
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25 - 26 juni 2021 - degustaties
Laat je verleiden door sprankelende bubbeltjes, zachtgele kleuren en een
typisch degustatieglas.
In een afgebakende zone op de Grote Markt proef je met twee veilig en rustig
de drie champagnes van onze huizen Jamart, Leblanc-Collard en Brunot. Dit
doe je met een volle spaarkaart of tegen betaling.
Nadien kan je met hen een babbeltje slaan of zelfs een fles aankopen.

Planning
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25 - 26 juni 2021 - Open champagne bar
Een gezellig plekje in het hartje van Beveren centrum. Neem plaats in leuk
hoekje of aan een tafeltje. We bedienen je graag van onze huischampagnes al
dan niet vergezeld van een passend hapje.
De open bar bevindt zich vlak naast de degustatiezone op de Grote Markt.
We steunen met deze open champagne bar ook LEVENSLOOP BEVEREN die
middelen verzamelt voor de stichting tegen kanker.
Het grootste deel van de opbrengst gaat dan ook naar hen.
Reserveren voor de open bar is niet mogelijk. We rekenen dan ook op jullie
geduld of steun aan lokale horeca.

Deals
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Safety first
We houden ons aan de opgelegde maatregelen van de overheid en de
gemeente. Vergeet je mondmasker niet en hou voldoende afstand indien
mogelijk. Volg de instructies van onze medewerkers goed op. Dan blijft het
gezellig voor iedereen.

waar haal ik een spaarkaart
Bij elke deelnemende handelaar of horecazaak kan jij terecht om je
spaarkaart af te halen. Deze handelaars vindt je in de brochure of op de
website www.winkeldorp.be. Per aankoopschijf van €10 ontvang je een
sticker. Een volle spaarkaart kan je op 25 en 26 juni omruilen om te proeven.
Geen volle spaarkaart en je wil toch komen proeven? Voor €15 proef jij met
twee personen van elk van onze drie champagnehuizen.

Jouw geduldige spaarkaart
Verzamelde jij een volle spaarkaart? Dan ruil jij de spaarkaart op 25 en 26 juni
om voor een champagneglas. Ga naar onze proefstand en geniet!
Let op! Het kan zijn dat je even geduld dient te hebben. Proevers krijgen een
zittende plaats en worden begeleid bij binnen- en buitengaan. Op die manier
zorgen we voor spreiding en een veilig verloop.

View
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Degustatie van
de drie champagnehuizen
Infostanden (en français)

Leblanc-Collard

Brunot

Winkeldorp

OPEN BAR
ism Levensloop Beveren

Jamart

Goed doel
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LEVENSLOOP BEVEREN
Tijdens

de

Covid-19-

pandemie

wordt

voor

heel

wat

activiteiten

noodgedwongen de pauzeknop ingedrukt. Maar kanker neemt nooit een
pauze. Om de strijd tegen kanker te winnen, is het van levensnoodzakelijk
belang ook nu financiële steun te zoeken om het onderzoek naar kanker
vooruit te helpen.
Levensloop, een initiatief van Stichting tegen Kanker, biedt vanaf nu het
hele jaar door hoop en steun in de strijd tegen kanker. Het lokale comité
van Beveren, dat is samengesteld door vrijwilligers, nodigt je uit om deel te
nemen

aan

verschillende

activiteiten

(volgens

de

huidige

coronamaatregelen). Elke deelname, elke ingezamelde euro is een concrete
bijdrage die levens kan redden.
Zo kan je Levensloop Beveren terugvinden op 25 en 26 juni in het
Winkeldorp.
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12 - 26 juni 2021
Bevers bruisend culinair talent!
Kom hen ontdekken met hun suggesties in ons
Winkeldorp. We tonen jou graag waar je terecht
kan voor een heerlijk ontbijt, lunch of diner....
Uiteraard vergezelt van de fijnste bubbels van
één van onze drie champagnehuizen.
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Champagne menu!
restaurant VAS

"Catch of the day" - Asperges - Dragon - Eierdooier

Hoevekip - Citroen - Chimichurri - Wortel - Venkel - Pommes Fondant

Millefeuille - Kersen - Yoghurt

€ 35 per persoon

Kloosterstraat 13

Inclusief een glaasje

ma - do - vrij -zat - zon

champagne van Jamart

12:00 - 14:00

ENKEL GELDIG VOOR LUNCH

18:00 - 21:00

Reservaties 0468 53 70 43
met de vermelding
'Champagne lunch time'

Champagne menu!
Brasserie Jules Verne
Glaasje champagne met hapje
Asperges op Vlaamse wijze
of
Vitello tonnato

Ambachtelijke asperge serana kroket met honing mosterd saus
of
Aspergesoep, gerookte zalm en bieslook

Schepje sorbet in een glaasje

Zeebaarsfilet met geplette Charlotte aardappelen en spinazie, asperge, gekonfijte
tomaat, witte wijnsaus met citroentijm
of
Parelhoen met ragout van asperge, oesterzwammen, erweten en rösti aardappel
of
Vlaams rood cote à l'os, Parmezaan sla en steakfrietjes met saus naar keuze (per 2
pers.) + €2 per persoon
of
Lamsfilet met seizoensgroenten, gratin aardappelen en zacht graanmosterdsausje

Dessert van de chef

€ 45 per persoon
Inclusief een glaasje
champagne van Brunot,
plat en bruis water.

Warande 24
Open 7/7 van 10:00 - 24:00
(dinsdag vanaf 9:00)

Reservaties 03 755 86 64 of
via de website
https://www.grandcafejules
verne.be

Champagne menu!
Brasserie en restaurant 't Pauwke

Coquilles - Zeekraal - Jus langoustine

Boerderijhert - Asperge - Sterke jus

Forenoir

€ 48 per persoon
Inclusief een glaasje
champagne van Brunot.
Aangepaste wijnen € 17.

Grote Markt 3
woe - do - vrij - zat - zon:
12:00 - 24:00

Reservaties 03 775 10 85

Champagne menu!
Koffiehuis Mia's
LUXE ONTBIJT

Croissant, pistolet en molenaarsbrood
Choco, confituur en luikse siroop
Ovengebakken ham en belegen kaas
Slaatje naar keuze (kip-curry, preparé of tonijn)
Brie en gerookte zalm
Eitje naar keuze
Yoghurt met huisgemaakte granola en vers fruit

Vers fruitsap
Warme drank naar keuze
Glas champagne

€ 29 per persoon

Grote Markt 19A

Inclusief een glaasje

Dinsdag t.e.m vrijdag:

champagne van Leblanc-

9:00 – 17:00

Collard

Zaterdag: 9:00 - 18:00

Reservaties 0498 68 32 05
of via de website:
https://koffiehuismias.be/

Champagne menu!
Brasserie Peacock's

Vitello tonnato
of
Rundscarpaccio

Varkenshaasje Blackwell (picklessausje) met frietjes/kroketjes
of
Sliptongetjes beurre blanc met aardappelpuree

Huisgemaakte tiramisu
of
Coupe aardbeien

€ 40 per persoon
Inclusief een glaasje
champagne van Brunot of
Lebanc-Collard

Gerard Van Gervenstraat 1
Ma: 11:00 - 22:00
Di: 09:00 - 22:00
vrij - zat - zon
11:00 - 22:00

Reservaties 03 755 09 62

Champagne menu!
Taverne De Blauwe Regen

LUXE ONTBIJT

Croissant, mini chocoladebroodje & stuk bananencake
Griekse yoghurt met granola
Assortiment brood & eitje naar keuze
Ham, kaas, gerookte zalm, preparé & tonijnsla
Confituur & choco

Kannetje koffie of thee
Glas vers geperst fruitsap
Glaasje champagne

€ 17 per persoon
Inclusief een glaasje
champagne van Jamart

Vrasenestraat 57
di - woe - do - zat:

Reservaties vanaf 9 juni:

8:30 - 18:00

03 755 20 24

vrij: 8:30 - 20:00
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Heel wat van onze lokale handelaars nemen deel
aan dit evenement.
Verzamel bij hen stempels en kom tijdens het
weekend van 25 en 26 juni proeven van elk van
de

drie

champagnehuizen.

Met

een

volle

spaarkaart kan je proeven voor twee en maak je
bovendien kans op nog een flesje voor thuis!
Ontdek hier de deelnemende handelaars.
Op onze website kom je ook te weten wie een
speciale actie onderneemt!

Place to be - Winkeldorp Beveren

Handelaarsactie

KLOOSTERSTRAAT

OUDE ZANDSTRAAT

KD Bikes

Clinicare
Century 21

GROTE MARKT

Decor Center

Annick Goedhuys

Van de Velde Schilderwerken

Close-Up
Coté Blanc

YZERHAND

Drukkerij Mertens

Bloemen Jo Van Dosselaer

Opticlub

Johan's Viscenter

Modemakers Heren

Joly Travel

Standaard Boekhandel

Lingerie Nelly
Leonidas - Nougatine

GAANDERIJ -

Mozaïk Mediterane Delicatessen

DONKVIJVERSTRAAT

Music Lover

Be-Chocolate

Roxy's mode

Bloemen Datura
Kapsalon Benny
Lou Lou Vintage & Art

Bij heel wat van deze handelaars kan je ook nog meedoen met een extra actie.
Ontdek het op winkeldorp.be

Handelaarsactie

VRASENESTRAAT

WARANDE

Chou-Fleur kinderkleding

Albert Heijn

Kameleon Outdoor

Bites of Eden

Modemakers Dames

Connections

Parfumerie Arlette

De Woonkamer

Placide Keurslager

Ileo Xinès

Schoonvliet kazen

Hans Anders

Sis & Stories

H&M

Suy Mode

Hunkemöller

Tui Beveren

JBC

Vishandel Sint-Martinus

Kringloopwinkel

Viruz

Ma Copine
't Muizennest
Pearle Opticiens
Scarlet
Smartphone fixen
Sportline
Sublim
Torfs Schoenen
Vaporshop

Bij heel wat van deze handelaars kan je ook nog meedoen met een extra actie.
Ontdek het op winkeldorp.be

Info en extra win
Winkeldorp Beveren
Meer dan aangenaam winkelen
Grote Markt 44 - 9120 Beveren-Waas
info@winkeldorp.be
+32(0)479 433 553

Volg onze updates en andere evenementen op
www.facebook.com/WinkeldorpBeveren
www.instagram.com/winkeldorp_beveren

WIN WIN WIN WIN WIN
TAG in het bericht 'GIVE AWAY CHAMPAGNE' op Facebook
twee vrienden met wie jij wil komen shoppen en proeven
én deel de Give-Away op jouw account.
Zo maak jij kans op 5 x 100 euro shoppingbudget!
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