
WIJ WENSEN U EEN PRETTIG VERBLIJF
We wish you a pleasant stay



2 3

WELKOM BIJ 
BRASSERIE-HOTEL 
ANTJE VAN DE STATIE
In Brasserie-Hotel Antje van de Statie worden gasten op het hoogste 
kwaliteits- en serviceniveau bediend. Een brasserie waar u kunt genieten 
van klassieke gerechten met een Franse inslag. Een modern boetiek-
hotel met elf uiterst comfortabele kamers. Ruime, stijlvolle zalen met alle 
faciliteiten voor meetings en presentaties. Een sfeervolle private dining 
room voor intieme diners of zakelijke bijeenkomsten. Een gezellige bar. 
Een prachtige heerenkamer. Een groot zonovergoten terras. En dat alles 
in een unieke ambiance met een kwinkslag naar het verleden en een 
knipoog naar het station aan de overkant. 

Welcome to Brasserie-Hotel Antje van de Statie

Guests at Brasserie-Hotel Antje van de Statie can be assured of the highest 
possible level of service and quality. The brasserie serves classic food with an 
emphasis on French gastronomy, while the modern boutique hotel offers eleven 
splendidly comfortable guest rooms. The spacious, elegant conference rooms 
are equipped with state-of-the-art facilities for meetings and presentations. 
Intimate dinners and business meetings can be held in the charming private 
dining room. Furthermore, the brasserie-hotel also offers a cosy bar, a beautiful-
ly furnished gentlemen’s lounge, and a large sunny terrace. All of this is nestled 
in a unique ambiance, with a nod to the past and the railway station across 
the square.

Antje van de Statie
Maria Hubertina Hendrix (1877 - 1936) is 
 een icoon van en voor de stad. Voor veel 
 treinreizigers was ‘Antje van de Statie’ het 
 symbool dat men in Weert was aanbeland.   
Met haar haren in een knot, in een lange rok 
en op hoge schoenen liep ze met een blad vol 
vlaaitjes over het perron en verkocht ze aan de 
reizigers terwijl ze riep: “Vlaaitjes heren,  vlaaitjes 
heren.”  Vriendelijk knikkend naar links en 
rechts liep ze van coupé naar coupé om de in 
vloeipapier gewikkelde lekkernij aan te bieden.

Acht decennia na het overlijden van Maria 
Hubertina Hendrix, zet Dorien Hendrix, een 
ver familielid, de traditie van Antje voort in het 
meest gastvrije en stijlvolle etablissement van 
de regio.   

Antje van de Statie
Maria Hubertina Hendrix (1877-1936) is  an
icon of and for the city. For many rail travellers,   
‘Antje van de Statie’ (Antje of the Station) became 
the symbol for having arrived in Weert.
With her hair in a bun and wearing a long skirt   
and boots, she would walk across the platform 
selling  a tray full of vlaai, a type of sweet tart that 
is  tradi tional to Limburg, to passengers and shouting: 
‘Vlaai for sale, gentlemen, vlaai for sale, gentlemen.’ 
With a friendly nod she would walk from compart-
ment to compartment selling her tissue paper- 
wrapped delicacies.

Eight decades after the passing of Maria Huber-
tina Hendrix, her distant relation Dorien Hendrix 
continued the tradition established by Antje in the 
region’s most hospitable and stylish establishment.
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DELUXE KAMER DELUXE ROOM SUPERIOR KAMER SUPERIOR ROOM
2 2
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BRUIDSSUITE HONEYMOON SUITE FAMILIEKAMER FAMILY ROOM
2 4
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SUITE / APPARTEMENT SUITE / APARTMENT
4
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PENTHOUSE SUITE
8
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PIERRE WEEGELS HUIS

Mariënhagelaan 4, 6001 VJ Weert
www.pierreweegelshuis.nl

In de volledig gerenoveerde pastoriewoning van de voormalige 
 Fatimakerk, nu Fatima Huis, is een fraaie vakantiewoning gevestigd met 
zes slaapkamers. De Fatimakerk en de pastoriewoning zijn ontworpen 
door de Weerter architect Pierre Weegels.  Als eerbetoon aan deze 
begaafde architect, draagt de vakantiewoning zijn naam. De authentieke  
architectuur stijl van Weegels in combinatie met een expositie over de 
 architect maken de vakantiewoning extra bijzonder. Deze expositie 
bestaat uit een overzicht van foto’s van gebouwen en tekeningen van zijn 
hand en panelen met tekst en uitleg over zijn leven. Het Pierre Weegels 
Huis ligt op zeven minuten lopen van Brasserie-Hotel Antje van de Statie.

A charming holiday accommodation featuring six guest rooms is housed in the 
fully renovated presbytery of the former Church of Our Lady of Fatima, now 
called Fatima Huis. The church and the presbytery were designed by Pierre 
Weegels, and the holiday accommodation is named in honour of this gifted 
architect from Weert. Weegels’ authentic architectural style, in combination 
with an exhibition about the architect, will make your stay at this holiday 
accom modation a memorable experience. The retrospective exhibition features 
photographs of buildings and drawing by Weegels, and additionally a number of 
panels with explanatory notes about his life. The Pierre Weegels Huis is located 
only seven minutes on foot from Brasserie-Hotel Antje van de Statie.
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GRAND CAFÉ / TERRAS / BRASSERIE GRAND CAFÉ / TERRACE / BRASSERIE

Het échte Weerter vlaaitje zoals Antje het  
serveerde op het perron.
Genuine pies of Weert, just like those served by 
Antje on the railway station platform.
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PRIVATE DINING ROOM

Een van onze hotelkamers (familiekamer) kan worden gebruikt als 
 intieme en sfeervolle  private dining room. Maximaal tien personen   
kunnen in alle privacy lunchen of dineren, met uitzicht op het station.
 Alle moderne vergaderfaciliteiten zijn aanwezig, waardoor deze ruimte 
ook zeer geschikt is als vergaderlocatie.

One of our hotel rooms (the family room) can be transformed into an intimate 
and charming private dining room, accommodating parties of up to ten for  
a private lunch or dinner with a splendid view of the railway station.
As this room is equipped with all modern conference facilities, it is also ideal   
for use as a conference venue.

CHEF’S TABLE

De Chef’s Table is een unieke ervaring. Dichter op 
het (kook)vuur kunt u niet zitten aan deze tafel, 
die we voor twee tot zes personen dekken midden 
in de keuken. De chefkok serveert  persoonlijk en 
beantwoordt alle vragen die u aan hem wilt stellen, 
terwijl hij met zijn team om u heen de gerechten 
voor de gasten bereidt.  De Chef’s Table is op aan-
vraag te reserveren.

Dining at the Chef ’s table is a unique experience. You 
can hardly be seated closer to the action than at this 
 table, at which two to six people can be seated at the 
very heart of the kitchen. The chef will serve you in 
 person and answer any questions you may have, while 
he and his team prepare the dishes he will be serving 
you and your guests right in front of you. The Chef ’s 
table can be reserved on request.

Chefkok / Chef Remco Peeters
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HEERENKAMER / SIGAREN LOUNGE GENTLEMEN’S LOUNGE / SMOKING ROOM

De Heerenkamer is geheel ingericht in oud-Engelse 
stijl. Gasten kunnen met een eigen pasje zelf bier of 
whiskey tappen. Er is een uitgebreide sigarenselectie 
aanwezig en het is toegestaan te roken. Tevens is 
het mogelijk de ruimte af te huren voor een feest of 
zakelijke bijeenkomst, dit is ook rookvrij mogelijk.  

The gentlemen’s lounge is furnished entirely in English 
country house style. Using a personal card, guests can 
draw themselves a glass of beer or whisky or help them-
selves to an extensive selection of cigars. Smoking is, of 
course, permitted here. The lounge can also be hired for 
a festive event or business meeting - also as a non-  
smoking venue, if desired.
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VERGADER- EN FEESTLOCATIE CONFERENCE AND PARTY VENUE

Het zaalgedeelte van onze brasserie van  155m2 
is indeelbaar tot drie zalen voor groepen van 
uiteenlopende omvang.  Alle moderne  facili   teiten 
zijn aanwezig; van flipover en microfoon 
tot tv-schermen en videowall. Door het op 
 verschillende manieren plaatsen van tafels 
 kunnen talloze opstellingen worden gecreëerd. 
Voor   elk feest of zakelijke meeting een oplossing.  

The conference section of our 155-m2 brasserie is 
divided into three rooms that can accommodate 
groups of all sizes. Modern facilities are available: 
from a flipchart and a microphone to television 
screens and a video wall. The tables can be arran-
ged in different ways to create numerous set-ups 
for a suitable solution for every festivity or business 
meeting.

Antje zaal Antje meeting room Pallandtzaal Pallandt meeting room Noteboszaal Notebos meeting room

Pallandtzaal / Pallandt meeting roomNoteboszaal / Notebos meeting room

Antje zaal / Antje meeting room
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FATIMA HUIS FRANCISCUS HUIS WEERT

Coenraad Abelsstraat 31a, Weert
fatimahuis.nl

Biest 43a, Weert
franciscushuisweert.nl

Het Franciscus Huis Weert is een voormalig 
kerkgebouw in parochie de Biest en onderdeel 
van onze social enterprise. De maatschappelijke 
doelstelling is om aan de hand van waarde creatie, 
samenwerking, innovatie en duurzaamheid het 
gebouw in te zetten voor sociale verbinding,  
educatieve verrijking, culturele  activiteiten en 
instandhouding van het ‘Land  van Antje‘ erfgoed.

Franciscus Huis Weert is a former church building 
in the Biest Parish and part of our social enterprise. 
Our objective in regard of the building is to promote 
social cohesion, educational enrichment, and cultural 
activities while maintaining the heritage of Land van 
Antje through value creation, collaboration, innovation, 
and sustainability.

Het Fatima Huis is een voormalig kerkgebouw 
in de Fatimaparochie en onderdeel van onze 
 social enterprise. De maatschappelijke doel-
stelling is om aan de hand van waardecreatie, 
samenwerking, innovatie en duurzaamheid het 
gebouw in te zetten voor sociale verbinding, 
educatieve verrijking, culturele activiteiten en 
instandhouding van het ‘Land van Antje‘ erfgoed.

Fatima Huis is a former church building in the  
Fatima Parish and part of our social enterprise.  
Our objective in regard of the building is to promote 
social cohesion, educational enrichment, and cultural 
activities while maintaining the heritage of   
Land van Antje through value creation,  
collaboration, innovation, and sustainability.
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SPORT / ACTIVITEITEN SPORT / ACTIVITIES TOURIST INFORMATION CENTER / LAND VAN ANTJE

Mens sana in corpore sano. Daar zetten we 
ons graag voor in en daarvoor bieden we vele 
mogelijkheden. Vanuit de samenwerking met de 
sportscholen Life Style Vitae en My HealthClub, 
kunt u daar werken aan uw fitheid en vitaliteit. 
U kunt de regio ontdekken met de activiteiten 
die Antje Tours aanbiedt, zoals stadswandelingen, 
de Molenroute of de Gerard Reve wandeling. 
U gaat fit, verrijkt en toch goed uitgerust weer 
naar huis.

Mens sana in corpore sano. We are dedicated to 
offering you numerous possibilities for achieving a 
healthy mind in a healthy body. Work towards grea-
ter fitness and vitality at the Life Style Vitae and  
My HealthClub gyms, two sports clubs with which 
we enjoy a partnership. Discover the region through 
the activities offered by Antje Tours, such as city 
walks, the Mill Route, or the Gerard Reve walking 
tour.  You will return home feeling fit, and culturally  
enriched and well rested.

Stationsplein 2, 6001 CH Weert
www.landvanantje.eu

Het Tourist Information Center is het ont-
haalcentrum voor bezoekers aan het Land 
van Antje, de grensoverschrijdende regio die 
bestaat uit dertien Nederlandse en Belgische 
gemeenten. De verbindende factor is natuur-
park  Kempen~Broek, de groenste regio van        de 
wereld.

The Tourist Information Center is the reception  
centre for visitors of Land van Antje, a cross-border 
region composed of thirteen Dutch and Belgian  
municipalities. The connecting factor is the Kempen~ 
Broek nature reserve, the world’s greenest region.
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LOCATIES / PARKEREN LOCATIONS / PARKING

Locaties Locations
1. Brasserie-Hotel Antje van de Statie
 Stationsplein 1, 6001 CH Weert

2. Tourist Information Center
 Stationsplein 2, 6001 CH Weert

3. Franciscus Huis Weert
 Biest 43a, 6001 AP Weert

4. Fatima Huis
 Coenraad Abelsstraat 31a, 6001 VJ Weert

5. Pierre Weegels Huis
 Mariënhagelaan 4, 6001 VJ Weert

6. My HealthClub
 Parallelweg 102c, 6001 HM Weert

7. Lifestyle Vitae
 Houtstraat 10, 6001 SJ Weert

8. Sint Martinus kerk
 Markt, 6001 AZ Weert

Parkeren Parking
9. Stationsplein
  9.1 Ingang/Uitgang parkeergarage

  9.1 Entrance/Exit parking garage

  9.2 Ingang/Uitgang voetgangers

  9.2 Entrance/Exit pedestrians

 Afstand Antje 90 mtr. Distance Antje 90 m.

10. NS Q-Park
 P+R Parallelweg

 Afstand Antje 300 mtr Distance Antje 300 m.

11. Centrum Centre
 Driesveldlaan - Gemeenthuis Town Hall

  11.1 Ingang/Uitgang parkeergarage

  11.1 Entrance/Exit parking garage

  11.2 Ingang/Uitgang voetgangers

  11.2 Entrance/Exit pedestrians

 Afstand Antje 320 mtr. Distance Antje 320 m.

12. Bus parkeerplaats Bus parking
 Afstand Antje 300 mtr. Distance Antje 300 m.

Openbaar vervoer Public transport
13. Busstation Bus station
 Afstand Antje 100 mtr. Distance Antje 100 m.

14. Treinstation Train station
 Afstand Antje 50 mtr. Distance Antje 50 m.
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Deze uitgave is met zorg samengesteld. Aan de teksten, tekeningen en beelden in deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn van toepassing de 
Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH), deze kunt u raadplegen via antjevandestatie.eu. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt. This brochure is compiled with great care.   
No rights can be derived from the texts, drawings and images. All our agreements are subject to The Uniform Conditions for the Hotel and Catering Industry (UVH), which can be consulted at  
antjevandestatie.eu. The UVH are binding for everyone who uses our services. © Antje van de Statie BV.
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PLATTEGROND ANTJE VAN DE STATIE MAP ANTJE VAN DE STATIE

Hotelingang 
(nachtingang)
Hotel entrance

(night entrance)

Ingang zalen
Entrance meeting rooms

Nachtingang suite en penthouse
Night entrance suite and penthouse

Tourist
Information 
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Brasserie-Hotel Antje van de Statie

Hoofdingang
Main entrance

Wilt u reserveren? Bel +31 (0)495 542 640 
of e-mail info@antjevandestatie.eu.
Kijk voor de actuele openingstijden op  
onze website www.antjevandestatie.eu.

To make a reservation, don’t hesitate to give  
us a call on +31 (0)495 542 640 or send  
an e-mail to info@antjevandestatie.eu.
You will find our opening hours on our   
website www.antjevandestatie.eu.

Vrede en alle goeds  Peace and all good



Brasserie-Hotel Antje van de Statie
Stationsplein 1, 6001 CH Weert
+31 (0)495 542 640
info@antjevandestatie.eu
www.antjevandestatie.eu

antje van de statie
FACEBOOK

antjestatie
TWITTER

antjevandestatie
INSTAGRAM

antjevande
statieweert

YOUTUBE


