
Ontdek Belsele en omgeving (shopping - horeca - toerisme - events)
Vrije Basisschool Sint-Lutgard op 1,2 km

Shopping in Belsele:
De meeste winkels en horecazaken bevinden zich langs Belseledorp (800 meter van woning)
(vanaf kruispunt met Sint-Andriesstraat tot een 100-tal meter voorbij kruispunt met Vijverstraat)
- 3 bakkerijen
- 1 viswinkel (in Puivelde (op 4 km) is er een 2de viswinkel)
- 2 beenhouwers (de 2de (keurslager) is gelegen aan Duizend Appels)
- Leonidas
- Fijnproever (charcuterie/kaas), Delicatessenzaak en Belseels Zoet
- broodjeszaken
- verscheidene frituren
- schoenwinkels, lingeriewinkel, kledingwinkels, opticiens, juwelenzaak, bloemenzaak, babyartikelen
- wassalon, behang-en decoratiewinkel, supermarkt Alvo (ook zondagmorgen open)
- afslankhuis en Infraligne
- groenten-en fruitzaak, natuurvoedingzaak, Aveve, Oxfam wereldwinkel, Brouwerij Boelens
- 2 apotheken
- kapperszaken, schoonheidsinstituten, dierenarts, dokters, tandartsen
- banken en verzekeringskantoren, e.a.

Ook langs de N70 (oude baan Antwerpen - Gent) is er een ruim winkelaanbod
- 2 grote meubelzaken (Meubelen Deba op 500 m en Meubelen Jonckheere op 1 km
- ‘t Amerikaantje (Amerikaans Stockhouse)
- Pottenland
- Fietsen Mintjens
- Teak Deco
- Auping Belsele en Cornelis Bedding, supermarkt Okay op Duizend Appels (2km) e.a.

Horeca:
- 3 restaurants, 5 café’s met terras en 2 frituren in Belseledorp
- koffieshop in Leonidas
- 2 broodjeszaken en ijsjes bij Belseels Zoet.
- cafetaria met terras in Sporthal De Klavers
- 5 restaurants langs de N70, meerdere restaurants en brasseriën met terras op Heide Waasmunster, e.a.

Sport-en Cultuur:
- Sport- en Cultuurcentrum De Klavers
- verschillende sportverenigingen
- 2 toneelgezelschappen met voorstellingen in februari
- Muziekclub ‘t Ey
- Carnavalvereniging
- grote turnvereniging Ritmica
- Belsele Sportief, organisator van de wielerwedstrijden
- aan fietsknopennetwerk, Mountainbikeparcours met vertrek aan sporthal, wandelingen
- Manege De Gulden Sporen en Manege De Paddock (net over E17) e.a.

Onderwijs:
- 2 basisscholen (Vrije basisschool Sint-Lutgard en Stedelijke basisschool Gavertje Vier)
- Keerpunt Freinetschool

Belangrijkste evenementen in Belsele:
- Toneelvoorstellingen in Cultuurzaal De Klavers door Belseelse gezelschappen (Feb)
- Grote carnavalstoet in maart
- Duizend Appels kermis en Puivelde kermis in mei
- Kermis in Belseledorp in juni
 - wielerwedstrijden met op kermisdinsdag Interclub voor elite, E/Z en beloften
 - uitgebreid kermisprogramma van VRB (Vrije Radio Belsele)
  - Muziekkwis op vrijdag
  - Retrofuif (openlucht) op zaterdagavond
  - Kinderprogrammatie op zondagmiddag
  - Vedettenparade op zondagavond e.a.
- Zonnefeestmarkt/braderie in juli
- Schlagerfestival in augustus
- Jaarmarkt met rommelmarkt, wandelingen en kermis in november
- Kerstmarkt in december e.a.

Jeugdbewegingen:
- Chiro Staderas (jongens en meisjes)
- KLJ Belsele
- Jeugdhuis De Galjaar
- Speelpleinwerking en sportkampen
- Scouts in de omgeving (wijk Duizend Appels, Sombeke en Waasmunster) e.a.

Ontspanning:
- Thermen Katara (publieke sauna) op 300 meter van woning
- Fitness De Kracht (bemande en onbemande fitness 7/7) naast Katara op N70
  e.a.

Toerisme:
- Erfgoed (Gotische kerk, Bisschoppelijk Kasteel, Groenhof, Romeinse munten, e.a.)
- Dorpspomp, beelden, Reinaertbank, Roomanmolen, kapellen
- trage wegels netwerk door natuurreservaten, weilanden, valleien en bossen
- rustige verbindingswegen met omliggende natuurreservaten e.a.

In de omgeving van Belsele:
- Waasland Shopping Center op 6 km
- Secundair en hoger onderwijs in Sint-Niklaas https://www.sowijs.be/
- Marktdagen in Bornem, Beveren, Lokeren, Sint-Niklaas, Hamme en Stekene
- Provinciaal Domein De Ster op 9 km, Puyenbroeck Wachtebeke op 11 km
- Meerdere kinderboerderijen (Hoge Bokstraat Belsele, Bornem, Kruibeke)
- In Lokeren: Molsbroek, Verloren Bos en Bospark met speeltuin en dierenpark
- Stiltegebied De Foundatie in Sinaai
- Heide Waasmunster, Durme- en Scheldevallei, Stekense bossen en Stropersbos
- Nederlands vestingsstad Hulst op 16 km

Dit is een beperkte opsomming.
Er is nog heel wat meer te beleven en te ontdekken in Belsele en omgeving

Fiets-o-Strade Antwerpen - Gent:
De te koop aangeboden woning ligt op ongeveer 1,5 km van de 
fiets-o-strade Antwerpen - Gent.
De aanlooproute naar deze fietsverbinding loopt onmiddelijk 
vanaf het rond punt via een veilig fietspad.
Antwerpen ligt via deze weg op 23 km, Gent op 30 km.

Na 4 km op deze fiets-o-strade bereikt men Sint-Niklaas met zijn 
winkels en scholen (scholengemeenschap). Voor de jeugd is dit 
een veilige verbinding om hun school te bereiken.

Ligging woning:
De te koop aangeboden woning is te bereiken vanuit Antwerpen 
via afrit Sint-Niklaas West van de E17. Afslaand naar rechts
bereikt men de N70 (oude baan Antwerpen - Gent). Hier rijdt 
men linksaf. Na ongeveer 2 km (net over de viaduct) zijn er 
voetgangerslichten. Daar slaat men links in.
Afstand afrit Sint-Niklaas West tot woning: 4 km.

Wie uit richting Gent komt kan afrit Waasmunster/Belsele nemen.
Afstand afrit Waasmunster/Belsele tot woning: 2 km

Vanaf de woning bereikt men vlug Sint-Niklaas of Lokeren via de 
N70. (N70 ligt op 150 meter)

Openbaar vervoer:
Op 200 meter van te koop aangeboden woning bevindt zich de 
busverbinding naar Sint-Niklaas met zijn aansluitingen.
Frequentie: Om het half uur is er een bus. In de aangrenzende 
Bergstraat is ook een halte van de Belbus. Die brengt u o.a. vlot 
naar Lokeren.
Op 1,5 km van de te koop aangeboden woning is het station 
van Belsele. Treinverbindingen naar Sint-Niklaas, Antwerpen, 
Lokeren, Gent, Mechelen, Dendermonde en Brussel.

Topevenementen in de streek:
- Lokerse Feesten (in augustus) (ook Fonnefeesten)
- Crammerock Stekene (in september)
- Ballonmeeting, Vredefeesten en Villa Pace in Sint-Niklaas
- Sinterklaas evenementen in de Stad van de Sint


