
AANBOD SCHOLEN



WELKOM!

INHOUD...in het Brussel van Bazaar Trottoir.  

 

Wanneer je met ons de straten intrekt dan ontdek je het

Brussel van vandaag.  We focussen op wat nu beweegt en

nog staat te gebeuren.  En we willen jullie vooral goesting

laten krijgen om de hoofdstad nog verder te ontdekken. 

Kies voor ons als je de stad wilt ontdekken, onderbouwd

maar niet té serieus.  We willen ons vooral amuseren,

samen met jullie.   

In deze brochure delen we onze voorkeuren om samen

met de klas op stap te gaan.  Toch een andere vraag,

contacteer ons dan gerust. 
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PRAKTISCHE INFO | WANDELINGEN

Hieronder vind je onze voorstellen voor een 'gewone' wandeling van ongeveer 1u30 tot 2u00. 

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! 

Alle prijzen zijn voor klassen van maximum 25 leerlingen.  Is de groep groter dan splitsen we deze op over verschillende gidsen. 

De afspraakplaats varieert en is afhankelijk van de buurt of thema.  Maar dit kan aangepast worden in overleg (station, busstop,...) 

THEMA

STREET BAZ'ART

Centrum | Kanaalzone | Marollen

BUURTEN

CENTRUM | MAROLLEN | ZAVEL & MAROLLEN 

De klassiekers binnen de vijfhoek.  Een iets 'traditionelere'

aanpak waar we de buurt verkennen via de leukste verhaaltjes.

MOLENBEEK | TOUR & TAXIS 

Twee ietwat alternatievere buurten, maar met voldoende

ruimte om ook de kleinsten een leuke wandeling te bezorgen. PRIJS

200€/groep (max. 25 leerlingen), inclusief BTW. 
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PRAKTISCHE INFO | WANDELINGEN

Hieronder vind je onze voorstellen voor een 'gewone' wandeling van ongeveer 1u30 tot 2u00. 

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! 

Alle prijzen zijn voor klassen van maximum 25 leerlingen.  Is de groep groter dan splitsen we deze op over verschillende gidsen. 

De afspraakplaats varieert en is afhankelijk van de buurt of thema.  Maar dit kan aangepast worden in overleg (station, busstop,...) 

THEMA'S

STREET BAZ'ART

Centrum | Kanaalzone | Marollen

ECOBAZAAR - Focus op duurzame projecten in de stad

Centrum | Tour & Taxis | Abattoir

GRL PWR - Ondernemende vrouwen of kan ook algemeen

over ondernemen gaan.

Centrum | Zavel & Centrum | Zavel & Marollen 

BRASSEN IN BRUSSEL - Leven in de brouwerij (6de jaars)

Centrum | Tour & Taxis (circulair bier) 

OP MAAT 

Stel ons gerust een ander thema voor, veel is mogelijk! 

PRIJS

200€/groep (max. 25 leerlingen), inclusief BTW. 

BUURTEN

BRUSSEL

Centrum | Vismarkt | Zavel & Marollen | Marollen

KANAALZONE

Flirt met de grenzen van het kanaal. Combinatie Vismarkt en

stukje Molenbeek. 

MOLENBEEK

TOUR & TAXIS

VORST 

SCHAARBEEK
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PRAKTISCHE INFO | BEZOEKEN

We kunnen een volledig (halve-) dagprogramma voorzien waar we verschillende buurten combineren met een aantal bezoeken of

activiteiten.  Deze activiteiten leggen we enkel vast in combinatie met begeleiding van Bazaar Trottoir. We geven telkens de prijs

zonder of met gids van Bazaar Trottoir. Zonder gids, dan zetten we jullie hier af of komen we jullie hier oppikken. 

We stellen ook graag onze voorkeurscombinatie voor.  Reserveren kan rechtstreeks (doe ze zeker de groeten) of via ons.  Om een

reservatie te maken rekenen we een administratieve kost van 15€/reservatie aan om jullie te ontzorgen.  

TOUR & TAXIS

PERMAFUNGI | ECOBAZAAR

Bezoek de oesterzwammenkwekerij in de kelders van het

Koninklijk Pakhuis.

1 uur | + 5€/pp (exclusief BTW)*

Reservatie

BELEXPO | ECOBAZAAR

Een expo over klimaat en de steden van morgen.

1 uur | 2€/pp (incl. BTW, leerkrachten gratis)*

Reservatie

ABATTOIR

KOOKMET MET CULTUREGHEM | ECOBAZAAR

Samen koken in de voormiddag met eten van op de markt

dat we samen opeten. Enkel op maandag of vrijdag. 

Voormiddag | + 2€/pp (exclusief BTW)*

Reservatie

BEZOEK BIGH | ECOBAZAAR

Bezoek de dakboerderij waar ze vissen kweken en tomaatjes

telen.

1u30 | 250€/per groep (excl. BTW)*

Reservatie

BEZOEK CHAMPIGNON DE BXL | ECOBAZAAR

Bezoek de champignonkwekerij in de kelders van den

Abattoir.

1u30 | 250€/per groep (excl.BTW)* 

http://www.permafungi.be/
https://www.belexpo.brussels/nl/mijn-bezoek-reserveren
https://docs.google.com/forms/d/18wWzxKeAHzkb_tt5N81JMJFH26Poimw9_IdfEkAk8wU/viewform?edit_requested=true
https://bigh.farm/nl/product/onderwijs-rondleiding-voor-scholen-1-30-u/
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KANAALZONE

BEZOEK ATELIER GROOT EILAND | ECOBAZAAR

Bezoek de 1500m2 moestuin en de verschillende initiatieven

binnen de sociale economie van Atelier Groot Eiland.

1u30 | + 75€/per groep (exclusief BTW)*

Reservatie

BEZOEK MICROFLAVOURS | ECOBAZAAR

Bezoek de verticale boerderij waar ze microgroenten kweken

in de kelders.

1 uur | 10€/pp (exclusief BTW)*

Reservatie

KAYAK MET CANAL IT UP 

Kruip per twee in de kayak en maak het kanaal een stukje

mee schoon.  Er zijn telkens 10 plaatsen.  Maar je kan gerust

reserveren voor een klas en de hele tijd afwisselen.

1u30 | Vrije bijdrage

Reservatie

 

*Exclusief begeleiding van Bazaar Trottoir. Meerprijs is 100€/groep voor de gids.  Indien we de reservatie maken en jullie graag een all-in factuur wensen dan

komt hier nog een extra adminstratieve kost van 25€ (excl. BTW) bij.  We doen dat met veel plezier maar zitten hier vast aan de wettelijke bepalingen omtrent

BTW.

ECOBAZAAR FIETSTOCHT

We kruipen op de fiets en ontdekken onderweg heel wat

duurzame projecten. Denk aan stadsboerderijen, invulling

van leegstaande (fabrieks-)ruimtes en andere innovatieve

organisaties.

Prijs en duur op aanvraag. 

ECOBAZAAR THEMADAG

Spelenderwijs ontdekken we samen wat circulaire economie

nu juist is en hoe dit (makkelijk) kan worden toegepast

binnen verschillende organisaties of in de klas.

We trekken er ook te voet op uit waar we verschillende

projecten ontdekken en nadien bekijken we samen hoe we

dit zelf zouden toepassen.

Verschillende mogelijkheden op basis van de leeftijd en

richting.  Prijs en duur op aanvraag. 

mailto:stefie@ateliergrooteiland.be
mailto:dario@microflavours.be
mailto:Pieter@canalitup.org
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CENTRUM

ZAVEL | MAROLLEN 

KANAALZONE | MOLENBEEK 

TOUR & TAXIS
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ABATTOIR

SCHAARBEEK

VORST



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.

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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VORST | SCHAARBEEK

Deze wandelingen kunnen geboekt

worden vanaf oktober 2021. 
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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/

