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Welkom in Noordeloos, een dorp met een beschermd 
dorpsgezicht en dat vernoemd is naar het veenriviertje dat 
door het dorp loopt. Dit riviertje gaat later over in de Giessen. 

In de pittoreske dorpskern kunt u direct bij 

de buurtbrug aan de Noordzijde bij Bakkerij 

Trappenburg  1  heerlijk vers brood en 

banket halen. Tegenover de bakker ligt onze 

dorpswinkel De Buurt  2  die allerhande leuke 

cadeaus en (streek-)producten verkoopt. Even 

verderop aan de Noordzijde kunt u bij Eetcafé 

Nicoosbroer  3  heerlijk uitrusten met een 

drankje en eventueel genieten van een lunch, 

snack of een overheerlijk diner. 

Aan de Botersloot tegenover de buurtbrug 

vindt u Café slijterij ‘t Zwarte Paard  4  waar 

u welkom bent voor een hapje en een 

drankje. Ook vindt u aan de Botersloot de 

Bed & Breakfast ‘Het huis Den Dool’  5  waar 

de gastvrijheid voorop staat. Hier worden 

verschillende accommodaties voor kort 

verblijf aangeboden. Een heerlijke uitvalsbasis 

om de omgeving te verkennen. 

Net buiten het dorp kunt u bij de Maria 

Johanna Hoeve   6   overnachten én genieten 

in de brasserie van een (h)eerlijke lunch of 

diner. Ook is het daar voor iedereen mogelijk 

om te golfen op de korte golfbaan.

Ook kunt u Noordeloos vanaf de Giessen 

ontdekken door bijvoorbeeld aan de Botersloot 

bij Kano-verhuur De Molentocht   7   een kano 

te huren en via de Giessen kunt u diverse 

dorpjes aan doen, genieten van de natuur 

en diverse molens bewonderen. Ook is het 

mogelijk bij Sloepverhuur Slingeland    8   aan 

Overslingeland een sloep te huren. Een ideaal 

dagje uit voor het gezin of vriendengroep. 

Wilt u de omgeving met een Sampan, een 

fl uisterstille Chinese houten boot, verkennen 

dan bent u van harte welkom aan de 

Slingelandseweg bij De Chinese Schouw  9 .  

Ook kunt hier een (electrische) fi ets huren 

en na een heerlijke wandeling, fi ets- of 

boottocht even op adem komen bij theetuin 

HannesHeerlijkHeid 10 . De theetuin met 

picknickweide heeft een geweldig uitzicht 

over het Hollandse polderlandschap.

Wilt u langer verblijven in Noordeloos, de 

mooie Alblasserwaard verder verkennen 

en genieten van de rust en ruimte, dan is 

Mini-camping Giessenwaard 11 aan de 

Grotewaard een prima plek om met uw tent, 

camper of caravan te verblijven. 

Bakkerij Trappenburg

De Buurt, www.facebook.com/dorpswinkel

Eetcafé Nicoosbroer, www.nicoosbroer.nl
  
Café ’t Zwarte Paard, www.cafezwartepaard.nl

Bed & Breakfast Het huis Den Dool, 
www.hethuisdendool.nl

Maria Johanna Hoeve Bed&Breakfast, 
Golfbaan en Brasserie, www.mariajohannahoeve.nl

Kanoverhuur de Molentocht, 
www.kanoverhuur-de-molentocht.nl

 Sloepverhuur Slingeland, 
www.sloepverhuurslingeland.nl

De Chinese Schouw, www.desampan.nl

Theetuin HannesHeerlijkHeid, 
www.hannesheerlijkheid.nl

Mini-camping Giessenwaard, 
www.giessenwaard.nl
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