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WELKOM!

INHOUD

...in het Brussel van Bazaar Trottoir.  

 

Wanneer je met ons de straten intrekt dan ontdek je de stad van vandaag.  We zijn  actief

in verschillende buurten en binnen verschillende thema's. Denk aan (vrouwelijk)

ondernemerschap, duurzame projecten, bier, street art,... of één van de klassiekers.   Vul

aan met workshops, maak het culinair of laat ons iets op maat uitwerken.

Kies voor ons als je Brussel wilt ontdekken, onderbouwd maar niet té serieus.  We willen

ons vooral amuseren, samen met jullie. 

WANDELINGEN | THEMA'S | BUURTEN
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WANDELINGEN | THEMA'S

GRL PWR | Ondernemende vrouwen

Hier gaan we op zoek naar de

ondernemende vrouwen in Brussel en

vertellen hun verhaal en dat van hun

activiteit. Ontdek de stad vanuit een

ander oogpunt en hoor hoe de dames

het ervaren om hun eigen

onderneming te leiden, welke

originele ideeën ze hebben en wat hen

drijft.

Een verhaal over ondernemerschap,

passie, leven brengen in de stad,

overleven en altijd nieuwe oplossingen

zoeken. Waar mogelijk laten we de

dames zelf aan het woord. 

Ronkende namen als Bonom, Oak

Oak, Farm Prod,... passeren de revue.

Hoe smukken ze het straatbeeld op,

wat motiveert hen en wat is het verhaal

achter de werken en de kunstenaar.

Een wandeling die je meeneemt naar

de kleinere achterstraatjes en

sommige 'verborgen' plekjes en die je  

ook een kleurrijk deel van de stad laat

zien.

Een heel toegankelijke en verrassende

wandeling die veel ruimte laat voor

eigen interpretatie.

STREET BAZ'ART | Street Art ECOBAZAAR | Circulaire Economie

Nieuwe duurzame projecten schieten

als champignons uit de grond.

Projecten waar wordt ingezet op

circulariteit, fair fashion, recyclage,

urban farming,...

De ideale wandeling voor bedrijven of

organisaties die interesse hebben in

duurzaamheid, willen zien welke

mogelijkheden er bestaan en hoe

eenvoudig het soms kan zijn. De

bedoeling is om te inspireren en jullie

organisatie met heel wat nieuwe

ideeën naar huis te laten gaan.

BUURTEN

ZAVEL | CENTRUM

CENTRUM (DANSAERTWIJK)

ZAVEL | MAROLLEN

Op aanvraag

MOLENBEEK

KANAAL | CENTRUM

KANAALZONE

MAROLLEN

Op aanvraag

LAKEN

CENTRUM | KANAAL

TOUR & TAXIS

ABATTOIR

Check ook de pagina ECOBAZAAR met meer

thema's en opties! 
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WANDELINGEN | THEMA'S

BRASSEN IN BRUSSEL | Bier,

brouwerijen en cafés 

10 jaar geleden was er slechts 1

brouwerij in Brussel. Ondertussen zijn

er interessante nieuwkomers.  Die

vinden we vaak in buurten die zelf een

ware transformatie aan het doormaken

zijn. 

Afhankelijk van de dag en wijk is er de

keuze uit een aantal café-bezoeken of

brouwerijbezoeken.

Brussel heeft heel wat te bieden op

vlak van leuke mode, design en toffe

winkeltjes. We tonen je onze favoriete

én lokale adressen en nemen je mee

door de kleinere straatjes van Brussel.

Op sommige plaatsen ontmoeten we

ook de persoon achter de etalage.

TROTTOIR ETALAGE | Kunst en

mode 

FREESTYLE | Combineer thema's

Kies een buurt en combineer

verschillende thema’s. De verhalen

worden aangepast aan de interesses

van de groep.

BUURTEN

CENTRUM (focus cafés)

TOUR & TAXIS

SINT-GILLIS EN ANDERLECHT 

CENTRUM

ZAVEL | MAROLLEN

Op aanvraag

CHATELAIN
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WANDELINGEN | BRUSSEL BAZAAR | BUURTEN

CENTRUM

ZAVEL | MAROLLEN 

KANAALZONE | MOLENBEEK 

TOUR & TAXIS

LAKEN

OP DE PLANNING*

ABATTOIR

SINT-GILLIS

VORST

KOEKELBERG | GANSHOREN

SCHAARBEEK

CHATELAIN

* Deze wandelingen zijn in opmaak. Wil je graag hiernaartoe, contacteer ons en we bekijken wat kan. 
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WANDELINGEN | BRUSSEL BAZAAR | BUURTEN

Wil je liever een bepaalde buurt verkennen dan kan dat uiteraard ook.  We bekijken telkens wat er nu beweegt  

en leeft en welke link er naar het verleden is.  

BRUSSEL BAZAAR

CENTRUM

Het mooie stadscentrum met de

fantastische Grote Markt en de

toeristische trekpleisters errond. We

verkennen ook de Vismarkt/Sint-

Katelijne en Sint-Goriks.

Geef hier zeker aan of Brussel bekend

is! En wees gerust, we hebben ook hier

al heel wat inwoners kunnen verrassen! 

MAROLLEN

De volkse buurt van Brussel, maar ook

een wijk met veel hippe initiatieven.

ZAVEL

Antiek- en chocoladewijk van Brussel.

Klein maar heel gezellig. Mooie parkjes

in de buurt.

KANAALZONE

Hier wandelen we vooral in de buurt

van het kanaal en ontdekken we de

Vismarkt en een stukje van Laag-

Molenbeek

TOUR & TAXIS

Bekend van de site, maar ondertussen

is hier heel wat aan het gebeuren. Park

L28, Gare Maritieme, Greenbizz, de

Tivoliwijk,... allemaal nieuwe sites in

deze omgeving. Veel incubators dus

ideaal voor een aantal

bedrijfsbezoeken.

LAKEN

De buurt rond Bockstael, een aantal

mooie groene parken, en het mooie

kerkhof van Laken. En dit alles in de

achtertuin van de koning.

ABATTOIR

De buurt rond de slachthuizen. We

bezoeken hier de site maar ook de

omgeving errond.

MOLENBEEK

Bekend als de ‘hellhole’ of Brussels...

maar volgens ons klopt dit helemaal

niet. Verrassende pareltjes vinden we

hier uit het industrieel verleden van de

gemeente.
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PRAKTISCHE INFO EN PRIJZEN | WANDELINGEN

DUUR

PRIJS

Kan voor alle thema's en buurten. 

BASISFORMULE WANDELING 

1u30 - 2u00

PRAKTISCHE INFO

Alle prijzen zijn voor groepen van minimum 6 personen.  Voor groepen < 6 rekenen we het bedrag/pp x 6.  Groepen vanaf 15

personen krijgen een groepskorting van 20% (niet van toepassing op de culinaire activiteiten en workshops). 

Per groep kunnen 25 personen mee (tenzij anders vermeld), is de groep groter, dan splitsen we deze op onder verschillende gidsen.  

Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW.

De timing is een schatting, de wandeling duurt minimum 1u30 maar kan altijd uitlopen. Zitten jullie met een strakke timing, geef dit

dan zeker mee! 

25€/pp
DUUR

PRIJS

Kan voor alle thema's en buurten behalve de bierwandeling.  We stoppen onderweg

voor een drankje.

WANDELING MET DRANKJE

2u30 - 3u00

30€/pp Drankje inbegrepen, keuze uit standaardbiertje,

glas wijn of frisdrank. 

32€/pp Typisch Brusselse aperitief, de Half & Half  

32€/pp Speciaalbiertje zoals Geuze, Trappist,... in één

van onze favoriete cafés. 

EXTRA Extra drankjes en/of hapjes kunnen mee op factuur.
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Elke wandeling kan gecombineerd worden met

een drankje.  Wil je meer dan ons voorstel op de

vorige pagina?  Geef ons je budget en we

reserveren een leuk plekje.  

Ideetjes: 

Half & Half - de aperitief van Brussel,

Lekker biertje, waarom niet in de brouwerij zelf,

Cocktail in een fancy bar,

Drankje in een bruine kroeg,... 

Combineer je wandeling met hapjes of een

restaurantbezoek.

We houden altijd rekening met bepaalde voorkeuren.

Communiceer deze zeker vooraf.

Ideetjes:

Street Baz'Art met Street Food,

Brusselse specialiteiten om onderweg te proeven,

Ecobazaar met lunch of diner met huisgekweekte

groenten.

Wil je meer dan alleen maar een wandeling. Voeg vanalles toe: van een extra drankje tot een volledig dagprogramma. Hieronder

een aantal voorbeelden. Op de volgende pagina vind je de workshops die we aanbieden. 

WANDELINGEN | CULINAIR

WANDELING + DRANKJE CULINAIRE WANDELING

WANDELING + GOODIE BAG

Zorg ervoor dat de deelnemers niet met lege

handen naar huis gaan. 

We kunnen lokale specialiteiten voorzien, een

bierselectie, duurzame producten,... 

Wat denken jullie van een snackreep gemaakt met

krekelmeel? 

BIERWANDELING MET BIER, AHJA 

Je kan kiezen om de bierwandeling te combineren met een

bierdegustatie in de taproom van de brouwerij of een

brouwerijbezoek.

Of ga onderweg iets eten en drinken. 
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PRAKTISCHE INFO EN PRIJZEN | CULINAIR

DUUR

PRIJS

Onderweg proeven we Brusselse specialiteiten*.  We passen ons aan aan het thema.  Drie specialiteiten proeven we onderweg.

Dit kunnen we ook aanbieden met een drankje waar ook iets kleins gegeten wordt. 

DEGUSTATIEWANDELING | MET HAPJES

35€/pp 3 hapjes inbegrepen. 

ZONDER DRANKJE

2u00 - 2u30

MET DRANKJE

2u30 - 3u00

40€/pp 3 hapjes, drankje met hapje inbegrepen.

DUUR

PRIJS

Ideaal voor als je een wandeling rond de middag wilt organiseren.  We wandelen ongeveer 1uur, stoppen dan voor een lunch met

drankje om nadien onze wandeling verder te zetten.  Kies voor de basic lunch waar we voor een broodjesmaaltijd gaan of een lunch in

een sociaal restaurant.  Of kies voor de restaurantoptie.  Overal is een drankje inbegrepen.

LUNCHWANDELING | LUNCH + DRANKJE 

42€/pp

BASIC LUNCH

3u00 - 3u30

LUNCH OP RESTAURANT

3u00 - 3u30

50€/pp
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PRAKTISCHE INFO EN PRIJZEN | CULINAIR

DUUR

PRIJS

Hier proeven we onderweg een garnaalkroket uit het vuistje en nog

een andere Brusselse specialiteit (zoet of zout).  Kan tot 18u 's avonds. 

STREET ART + STREET FOOD  

40€/pp

2u30 - 3u00 

DUUR

PRIJS

We combineren bovenstaande wandeling met een stop op café. Hier

kunnen we even uitrusten voor we de tocht verderzetten. 

STREET ART + STREET FOOD | + DRANKJE  

45€/pp

3u00 - 3u30 

WANDELING + DRANKJE OF HAPJE BUITEN

De gids brengt zelf wat drank mee + glazen  en

onderweg op een leuke locatie stoppen we om

hiervan te proeven.   Kan ook met hapjes.   

DUUR

PRIJS 25€/pp

+ 25€/fles wijn of Prosecco uit

Brussel.  Goed voor 5 à 6

personen.

+ 3,5€/pp voor bier van BBP

(enkel van donderdagavond tot

zondag. 

1u30 - 2u00

DUUR

PRIJS

We voorzien een bierdegustatie met hapjes en een hoofdgerecht met

bier. Dit op 2 verschillende locaties. 

BRASSEN IN BRUSSEL | +HG en BIERDEGUSTATIE 

45€/pp

4u00
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DUUR

PRIJS

CENTRUM | CAFEWANDELING

40€/pp voor een bierdegustatie met 3 verschillende

bieren (15cl) + 1 bier)

3u00 - 3u30

DUUR

PRIJS

ALLE BUURTEN | DEGUSTATIE IN BROUWERIJ 

25€/persoon + 15€ per degustatie 

 

Minimum 1u30 + 30 min/ brouwerij

Proef een aantal biertjes in de taproom van de brouwerij.  Maximum 3

brouwerijen kunnen toegevoegd worden, in het centrum 2 + café. 

DUUR

PRIJS

ALLE BUURTEN | RONDLEIDING IN BROUWERIJ 

25€/persoon + 25€ per bezoek 

 

Minimum 1u30 + 1u/ brouwerij

We krijgen een rondleiding in de brouwerij zelf en proeven nadien een biertje.

Maximum 3 brouwerijen kunnen toegevoegd worden, in het centrum 2 + café. 

PRAKTISCHE INFO EN PRIJZEN | BRASSEN IN BRUSSEL

Een bierwandeling zonder bier?

Het kan, maar toch fijner met wat gerstenat, hieronder de opties. 

Check ook onze optie met een bierdegustatie + hapjes

en een hoofdgerecht met bier op de vorige pagina! 
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TEAMBUILDING | WORKSHOPS

ECOBAZAAR JE EIGEN CIRCULAIRE BEDRIJF
Hoe maak je je eigen onderneming of organisatie

duurzamer en circulair. De workshop haalt een

aantal innovatieve projecten aan die de circulaire

economie toepassen. Geen idee wat dat is? Geen

probleem! We maken het heel concreet en

toegankelijk.  Check de prijzen bij Ecobazaar. 

STREET BAZ'ART GRAFFITIWORKSHOP
Leer hoe je met ‘la bombe’ oftewel de spuitbus aan

het slag kan gaan en welke andere technieken er

bestaan. Ook kan je iets ontwerpen om in je

kantoorruimte op te hangen.
 

BRASSEN IN 

BRUSSEL

BIERBROUWEN
Brouw jullie eigen bier en haal het 6 weken later

op.

GRL PWR GEUR- OF PARFUMWORKSHOP 
Ontdek welke geurfamilies er bestaan, hoe parfum

gemaakt wordt, welke geur er bij je past en wat het

verhaal is achter de verschillende parfumeurs.
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Deze workshops kunnen ook zonder wandeling geboekt worden.



TEAMBUILDING | WORKSHOPS

STREET BAZ'ART GRAFFITIWORKSHOP

3u00 - 600€/groep.

Inbegrepen zijn gids, huur locatie, workshop door een graffitikunstenaar, materiaal.

Geef mee of je voor je bedrijf een kunstwerk wilt ontwerpen, voorkeur stencil of graffiti.  Dit kan

ook altijd ter plaatse worden georganiseerd in je eigen bedrijf. Ook buiten Brussel (extra

verplaatsingsonkosten). 

BRASSEN IN 

BRUSSEL

BIERBROUWEN
4u30 - 95€/pp (van 7 tot 14 personen).

Brouw je eigen bier dat je 6 weken later kan komen oppikken. Mogelijkheid om hier 's avonds tapas of

volledige maaltijd te eten.  

GRL PWR GEURWORKSHOP 

2u30 - 45€/pp.

Workshop rond geuren, de families, parfums, ontdekken welke geur bij je past.

Inbegrepen is de workshop, een discovery box twv 25€ en een aankoopbon van 15€. Maximum 15

personen.

PARFUMWORKSHOP

4u00 - 120€/pp.

Ga nog een stapje verder en creër je eigen parfum op maat.  Het parfum krijg je mee naar huis.

Maximum 6 personen.  Gids blijft niet aanwezig.

Workshop in het FR of EN. 
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DAGPROGRAMMA'S | VOORBEELDEN

VB 1 | Van hoog naar laag 

We starten aan het Justitiepaleis met

één van de mooiste uitzichten over

Brussel. Via het Egmontpark en het

charmante parkje van de Kleine Zavel

zakken we af naar de Marollen.

We houden hier even halt voor een

lunch met drankje om na verdere

verkenning van de buurt verder af te

zakken naar het centrum.

Uiteraard mogen de klassiekers niet

ontbreken, maar we werpen hier graag

een nieuw licht op.  Via Sint-Goriks en

de Vismarkt zakken we af tot aan de

kanaalzone.

Onderweg proeven we een aantal

Brusselse specialiteiten 

Een fikse wandeling met heel wat

verschillende impressies van de stad.

DUUR | Ongeveer 8u00

PRIJS | Dit programma was 100/pp.

We combineren 2 buurten waar we ons

ten volle onderdompelen in de Street

Art van Brussel.

Eerst verkennen we het centrum van

het Centraal Station tot aan het kanaal.

Na een wandeling van 2u stoppen we

voor een lunch bij een sociaal

restaurant. 

We vertrekken richting Tour & Taxis

met onderweg nog meer Street Art.

Maar niet té lang, want het is tijd om

de handen uit de mouwen te steken.

Tijdens een graffitiworkshop die wordt

begeleid door één van de iconen uit

Brussel leren we hoe we te werk

moeten gaan en maken we ons eigen

street art.

DUUR | Ongeveer 8u00 

PRIJS | Dit programma was 120€/pp.

VB 2 | Street Art + Workshop VB 3 | Ecobazaar all the way

Niet de sterkste organisaties

overleven, wel de meest wendbare. 

Hoe kunnen we dit concreet maken en

toepassen binnen jullie organisatie? 

We starten met een korte inleiding

waar het begrip circulariteit helder

wordt gemaakt.   Maar, we trekken al

snel de straat op. Wie kan beter

inspireren dan de ondernemers zelf?

Onderweg horen we heel wat

inspirerende verhalen.  We bezoeken

een stadsboerderij (waar we lunchen)

en een kwekerij van microgroentes.

Maar ook een mode-ontwerpster en

een brouwerij komen aan het woord.

Eindigen doen we met een workshop

waar we alles gaan toepassen op het

bedrijf en met een aantal concrete

actiepunten naar huis gaan. 

DUUR | 8u00

PRIJS | 85€/pp.
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PROGRAMMA'S OP MAAT | VOORBEELDEN

ACTIEVE TEAMBUILDING Een team van 90 personen werd opgesplitst in groepjes van ongeveer 6 personen. Via een

interactief stadsspel ontdekken de groepjes de stad en duiken in de verschillende thema’s zoals

GRL PWR, Street Baz’Art, Ecobazaar en Brassen in Brussel. Op voorhand gaven de teams deze

keuze’s door.

Na de start in een locatie waar ontbijt was voorzien gingen de groepjes op stap. Onderweg

waren verschillende opdrachten voorzien voor de groepjes. Telkens er één was volbracht kregen

ze een nieuwe opdracht.

Onderweg was er tijd voor lunch en een workshop bierproeven, chocoladetasting of

geurworkshop. Op het einde kwamen de groepjes terug samen, werd bekend gemaakt wie de

queeste had gewonnen en kregen ze hier nog een dessert.

DUUR | 5 uur - PRIJS op maat. 

NETWERKEVENT Het centrale thema was ondernemersschap. Hier selecteerden we een aantal adressen waar de

ondernemer zelf aan het woord kwam rond vrouwelijk ondernemersschap, circulaire projecten,

slow fashion, uitdagingen met e-commerce,... 

Op sommige plekken werd een drankje voorzien en de mogelijkheid gegeven om in interactie te

treden, ook onderling.

DUUR en PRIJS op maat.
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ONLINE BAZAAR | CORONA-PROOF

ONLINE BRASSEN IN BRUSSEL

Tijdens een online biertasting proeven we 3 biertjes.  We geven de voorkeur

aan brouwerijen uit Brussel uiteraard, maar andere bieren kunnen ook.

We vertellen het verhaal van de brouwerij, de brouwers en hun bier en proeven

samen.

We deden dit al als rekruteringsevent (voor 80 deelnemers),  netwerkevent, voor

studenten uit Brussel, om de cafés te ondersteunen,...

En het bier wordt naar je thuis opgestuurd of voorzie je zelf, beide kunnen.

ONTDEK ONS 'BAZAAR BOTJE'

Aangenaam!  Het Botje is onze virtuele gids die je mee op sleeptouw neemt

door Brussel via Messenger.  Onderweg begeleidt het Botje je en geeft je de

nodige uitleg. Je bepaalt zelf hoeveel je leest of welke route je neemt.

 

We bieden een aantal thema's aan (Brussel Bazaar Centrum, Street Baz'Art en

Brassen in Brussel) in drie talen.

We pasten ons Botje al aan voor een studentenorganisatie uit Brussel om de

studenten Brussel te leren kennen.  Of voor een PR-bedrijf als nieuwjaarskado,

we pasten onze route een klein beetje aan zodat je dag kan gaan zeggen. 

Test het op onze website: www.bazaartrottoir.be/onlinebazaar

 

Contacteer ons voor alle info rond deze 2 opties, we maken een voorstel op

maat. 

15

http://www.bazaartrottoir.be/onlinebazaar


ECOBAZAAR | GO GREEN!

DUURZAAM ONDERNEMEN | CIRCULAIRE ECONOMIE | VERANTWOORDELIJKHEIDSZIN | WEERBAARHEID

Dit zijn termen waar we de laatste tijd mee om de oren worden geslagen.  Sommigen zien het als greenwashing, andere als

geitewollensokkentaal,... Wij zien het als interessante opportuniteiten!

We laten jullie kennismaken met een aantal creatieve projecten.  Voorbeelden zijn een stadsboerderij die champignons kweekt op

koffiegruis, bier gemaakt van koffie of afval van brood, een mode-ontwerpster die geen stofje verspilt en nog vele andere... 

Stuk voor stuk verrassende projecten die bewijzen wat er allemaal beweegt binnen Brussel op vlak van circulariteit én

ondernemersschap.  

Ontdek dit tijdens een wandeling, of combineer het met één van onze workshops. 
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ECOBAZAAR | THEMA'S

SLOW FASHION

Niet alleen de oliesector maar ook de kledingindustrie

is één van de grootste vervuilers van onze planeet.

Toch kan het anders.

We bezoeken een aantal mode-ontwerpers die dit met

veel enthousiasme aantonen. 

FOOD & URBAN FARMING

Hoe vullen we 'verloren' ruimte in, wat leeft er in

sommige kelders of daken aan stadsboerderijen. Hoe

gaan we om met voedseloverschotten. Dit zijn een

aantal vragen die beantwoord worden binnen dit

thema. ANDERE MOGELIJKHEDEN

Dit begrip is onderhevig aan een constante evolutie en

vragen staat ook hier vrij.SOCIALE ECONOMIE

Binnen dit thema hebben we aandacht voor

maatwerkbedrijven, Sociale Startups, daklozen- of

vluchtelingenprojecten, reïntegratieprojecten,

deeleconomie,... Mogelijkheid om een aantal

projecten te bezoeken.

DUURZAME KUNST

Ook deze sector zoekt naar mogelijkheden om op een

duurzame en ecologische manier kunst te maken en in

te zetten.

CIRCULAR CITY 

Vandaag ondernemen we vaak lineair. We maken iets,

verkopen het en smijten het weg. De Circulaire

economie zorgt ervoor dat afval voor de één een

interessante bron is voor de ander. Verschillende

voorbeelden passeren de revue.
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ECOBAZAAR | OPTIES

WANDELING CENTRUM | KANAAL

TOUR & TAXIS

ABATTOIR

ONLINE BRASSEN MET CIRCULAIRE BROUWERIJEN

DAGPROGRAMMA MET WANDELING , WORKSHOP EN LUNCH/DINER 

+ THEMA EVENTUEEL

WORKSHOP RESILIENCE COACHING

DAAG JE ONDERNEMING UIT!

CIRCULAIR ONDERNEMEN

BEDRIJFSBEZOEKEN RONDLEIDING IN DE ORGANISATIE

ONTMOETING MET DE ONDERNEMER
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ECOBAZAAR | PRAKTISCHE INFO EN PRIJZEN

WANDELING | BASISFORMULE | MET DRANKJE

1u30 - 2u00

25€/pp

2u30 - 3u00

30€/pp

WANDELING | MET CIRCULAIR BIER

Zowel in het centrum als in de omgeving van Tour &

Taxis is er telkens een brouwerij die werkt volgens een

aantal circulaire principes.

Breidt de wandeling uit met hier een extra stop.

Afhankelijk van de dag kunnen we terecht in de taproom

of kopen we het bier ter plaatse. 

DUUR

PRIJS

DUUR

PRIJS

2u00 - 2u30

30€/pp

BEDRIJFSBEZOEKEN | CENTRUM*

Bezoek een stadsboerderij in Molenbeek. Op de

bedding van de Zenne kweken ze groentes die in het

sociaal restaurant worden gebruikt. Er is ook een meubel-

maatwerkbedrijf,  broodjeszaak, biowinkel,...

DUUR

PRIJS

+ 1 uur

12,5€/pp

STADSBOERDERIJ 1 MOLENBEEK

STADSBOERDERIJ MICROGROENTEKWEKERIJ

Aan het kanaal vinden we in de kelders van een oude

brouwerij een stadsboerderij die microgroenten kweekt.

We kunnen bekijken hoe deze scheuten kiemen en

verwerkt worden. 

DUUR

PRIJS

+ 45 min - 1u00

12,5€/pp

BEDRIJFSBEZOEKEN | TOUR & TAXIS

We duiken de kelders in van de immense site van Tour &

Taxis. Ondergronds is het ideaal om oesterzwammen te

kweken op koffiegruis.  We krijgen inzicht in het volledige

proces en wat er allemaal nog met champignons

gemaakt kan worden. 

CHAMPIGNONKWEKERIJ

DUUR

PRIJS

+ 45 min - 1u00

17,5€/pp

*Prijzen voor de groepsbezoeken zijn enkel in combinatie met een wandeling.  Contacteer ons voor de prijzen zonder wandeling.  
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BEDRIJFSBEZOEKEN | ABATTOIR

Bezoek de stadsboerderij van 400m2 op één van de

daken van de Foodmet. Hier kweken ze groenten,

kerstomaatjes maar ook vis en bijen.  Je krijgt meer

inzicht in deze dakboerderij en hoe alles technisch is

opgezet.

SITE ABATTOIR

DUUR

PRIJS

+ 1u30

35€/pp (10 - 20 personen.)

KOOKWORKSHOP MET VOEDSELOVERSCHOT 

Wil je de voormiddag op de markt doorbrengen of

samen met de restjes van de markt koken?  Nadien

schuiven we samen aan tafel met Cultureghem.

Maandag kook je met de overschotten. Vrijdag kopen we

ze zelf.

DUUR

PRIJS

9u30 - 14u00

60€/pp (min. 10 personen)

Of schuif aan voor de lunch op ma of vrij.

DUUR

PRIJS

12u00 - 14u00

20€/pp (min. 10 personen)

BEDRIJFSBEZOEKEN | EXTRA TOELICHTING 

We geven graag nog even mee dat we constant werken

aan een verdere uitbreiding van deze bedrijfsbezoeken.

Een deel van de kostprijs die we vragen gaat naar ons,

voor het betalen van de gidsen, maar het grootste deel

rechststreeks naar de organisaties zelf.  Zij zijn vaak

startende en we willen hen hiermee graag mee

ondersteunen. 

ONLINE BRASSEN | MET CIRCULAIR BIER

Liever bier proeven vanuit je eigen bubbel-omgeving?

Dat kan, we sturen een pakketje op met 6 bieren van

brouwerijen die circulair ondernemen en bespreken er 3

tijdens een tasting van 1u30. 

DUUR

PRIJS

1u30

30€/bierbox.

Verzendkosten niet inbegrepen,

reken hiervoor 8,5€. 
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ECOBAZAAR DAG

Circulaire Economie of duurzaam ondernemen zijn voor velen nog onbekende begrippen.  Bovendien

vaak in de mond genomen maar niet altijd een inspirerend voorbeeld voor veel organisaties en

bedrijven.

We maken het het eerste uur heel concreet met een aantal bedrijfscases die inspirerend werken.  Na

dit verkennende uurtje gaan we de stad in en ontdekken we nog meer voorbeelden.  Waar mogelijk

kunnen we gesprekken met de intiatiefnemers opzetten.

Rond de middag keren we terug naar de locatie, lunchen krijgen hier nog een korte rondleiding over

de stadsboerderij en gaan nadien aan de slag. Hoe kunnen we dit alles nu concreet toepassen op

jullie organisatie?

Ver zoeken doen we niet, wat is makkelijkst toepasbaar op korte termijn. Is er nog ruimte over dan

gaan we verder en bekijken we naar langetermijn modellen.

Sowieso blijft het een heel ontspannende dag met veel inspiratie, verbinden, creëen maar ook het

nodige enthousiasme en plezier.  

We vullen de dag verder met leuke versnaperingen en drankjes, allemaal in het thema. En lekker,

geloof me... 

DUUR

PRIJS

9u30 - 17u00 (kan uiteraard aangepast worden aan jullie timing. 

100€/pp, hier is alles inbegrepen.  Locatie, gidstoer, workshops, lunch, drank

en versnaperingen. 
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WORKSHOPS

Resilience Coaching is een methodologie die KMO's toelaat om de opportuniteiten van duurzaamheid en circulariteit voor hun

onderneming in kaart te brengen.

Deze tool werd ontwikkeld door Leefmilieu Brussel en bekijkt 3 grote thema's: "Materiaal en Productie", "Producten en Diensten"

en "Finance en Organisatie"

Deze workshop kan een 3-tal uur duren tot een volledige dag.  We bekijken hier graag samen wat jullie willen bereiken wat de

beste optie is. 

DUUR

PRIJS

3u00

300€/groep, exclusief verplaatsingsonkosten.

RESILIENCE COACHING (ISM LEEFMILIEU BRUSSEL) 

Hier gaan we creatief aan het werk.  We laten ons eerst inspireren door een aantal concrete voorbeelden, toegepast op je sector.

Daarna is het tijd om te brainstormen, bekijken wat haalbaar is en hier een actieplan aan te koppelen.

We doen dit in jullie organisatie of online.   

DAAG JE ONDERNEMING UIT!

DUUR

PRIJS

4u00

50€/pp, (minimum 10 personen). Inbegrepen is de gids, huur locatie en drank tijdens de sessie. 

We starten met een inspiratiemoment, gaan daarna naar buiten om de initiatieven in de buurt te ontdekken. Nadien komen we

terug om te bekijken wat we kunnen toepassen op de eigen organisatie. 

WANDELING + WORKSHOP 
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CONTACTEER ONS

Hallo, ik ben Valérie, oprichtster van Bazaar Trottoir.

Vragen staat vrij en ik denk heel graag mee met jullie.

HELLO@BAZAARTROTTOIR.BE 

0487 26 70 08

WWW.BAZAARTROTTOIR.BE

http://www.facebook.com/bazaartrottoir
http://www.instagram.com/bazaartrottoir
https://www.linkedin.com/in/valeriedeketelaere/
http://bazaartrottoir.be/
http://bazaartrottoir.be/
http://www.bazaartrottoir.be/

