THE DROH!ME GAZETTE

EEN NIEUW LEVEN VOOR HET HIPPODROOM VAN UKKEL-BOSVOORDE - SEPTEMBER’16
EDITORIAAL

HET IS TIJD VOOR DE
HERVATTING BIJ DROH!ME!

AGENDA

De prachtige gerestaureerde gebouwen van de Grote en de
Kleine Tribunes en deze van het Weeglokaal zijn eindelijk
klaar om u te ontvangen. DROH!ME zet de activering van de
site verder in het vooruitzicht van de volledige opening van het
DROH!ME Melting Park in 2019. Zo zal het team de Foodtruck
Experience hernemen op elke donderdagmiddag, of nog
Sport@DROH!ME, een wekelijkse sportprogrammatie (nordic
walking, pilates, yoga en golf) voor alle leeftijden.
Grijp snel uw agenda!
18 september is de onontkoombare datum van de hervatting van
de activiteiten. Ter gelegenheid van de Open Monumentendag en
zonder auto, lanceert DROH!ME de Lazy Sunday, een nog nooit vertoonde combinatie van al uw plezieractiviteiten in de Hippodroom.
Hoe staat het met de vergunningsprocedure?
De milieu-effectenstudies vangt aan in deze maand en zal 6 maanden duren. Vervolgens zullen aanbevelingen worden gegeven op basis van dewelke het project kan worden aangepast en onderworpen
aan een tweede openbaar onderzoek binnen een jaar. Gelijklopend
hiermee zal DROH!ME u blijven informeren over het project met zijn
Thematische Groepen. De eerste over het thema “Natuur & Milieu”,
is doorgegaan op 6 juni van dit jaar in een gezellige sfeer. Het volledige verslag is beschikbaar op onze site, rubriek Actualiteit. We nodigen u uit op de volgende Groep, “Programmatie & Doelpubliek“, die
zal doorgaan op woensdag 28 september in de Hippodroom.
Dus afspraak nog deze maand om samen te genieten van de
site en van zijn activiteiten!
Het DROH!ME team

ZONDAG 18 SEPTEMBER
LAZY SUNDAY EN OPEN
MONUMENTENDAG
@DROH !ME
EEN ZONDAG OM DE
VAKANTIE TE VERLENGEN
EN ZICH TE HERBRONNEN
Ter gelegenheid van
de autoloze en Open
Monumentendag, zal
DROH !ME de Lazy Sunday
voorstellen, een ontspanningsen ontdekkingsevenement dat
zich in het bijzonder richt tot
de families.
Van 9 tot 22 uur stelt de
Lazy Sunday een nooit eerder
vertoonde combinatie voor
van al uw plezieractiviteiten op
één en dezelfde plaats: de site
van de Hippodroom van
Ukkel - Bosvoorde. Voor de
sportievelingen onder
u wordt de dag opgevrolijkt
met een reeks collectieve
cursussen die tegemoetkomen
aan de wensen van kinderen,
volwassenen en senioren.
Op het programma: yoga,
onderhoudsgymnastiek,
nordic walking,
oriëntatieparcours,
golfinitiatie...

U bent eerder van het
“Lazy” type? Sluit u aan bij ons
vanaf 10u, te voet of per fiets,
om te genieten van een heerlijke
brunch onder familie, vrienden
of geliefden. U zult ook de Lazy
Market ontdekken, open van 9u
tot 19u, waar bio-kraampjes
en kwaliteitscheppers uw
zintuigen zullen prikkelen. Voor
de meest nieuwsgierigen zal de
plastische-kunsttentoonstelling
“Tribune aan de kunstenaars”
de zalen van de Grote Tribune
innemen. En voor hen die alles
willen vernemen over het patrimonium van de Hippodroom
van Ukkel-Bosvoorde, zullen
geleide bezoeken worden georganiseerd in de namiddag.
Uiteindelijk, om deze zondag
in schoonheid af te sluiten,
wachten u vanaf 20u twee
concerten die u zullen
laten reizen van de zwartAmerikaanse jazz naar de
Brusselse soul funk.
Op het podium: Laurent
Vigneron & The Po’Boys,
gevolgd door de Bande à Juju.
Toon u nieuwsgierig!
Toon u geïnteresseerd!
Vervoeg ons voor deze
buitengewone zondag!
Gedetailleerd programma
www.drohme.be
rubriek Nieuws.
OPEN MONUMENTDAG
DE GERESTAUREERDE
GROTE TRIBUNE WACHT
NOG ALLEEN OP U!
Eindelijk is het zover de
Restauratie door het Brussels

Volg het laatste DROH!ME nieuws via www.drohme.be - #Drohme en onze Facebook-pagina
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DROH!ME MELTING PARK - EEN NIEUW LEVEN VOOR HET HIPPODROOM VAN UKKEL-BOSVOORDE - SEPTEMBER’16

Op 18 september van dit jaar,
ter gelegenheid van de Open
Monumentandag, zal er van
14 tot 14u45 een geleid bezoek
worden georganiseerd door
Arkadia.

FRIENDS@DROH!ME
Gefeliciteerd! U hebt reeds met
velen de Friends@DROH!ME
vervoegd die de vrienden
en sympathisanten van het
project DROH !ME Melting Park
samenbrengt met de bedoeling
van samen een nieuwe dynamiek
te creëren voor de Hippodroom
van Ukkel - Bosvoorde.
Friends@DROH!ME biedt zijn
leden een unieke gelegenheid
om deel te nemen aan de

vergunningsaanvraagprocedure
voor het project DROH!ME
Melting Park. In dit kader
worden drie Thematische
Groepen geprogrammeerd:
“Natuur & Milieu”,
“Programmatie & Doelpubliek”
en “Mobiliteit & Toegankelijkheid”.

activering van de site. Vanaf 18
september ter gelegenheid van
de Lazy Sunday biedt DROH!ME
zijn friends de mogelijkheid van
gratis de persoon van hun keuze
uit te nodigen om deel te nemen
aan de collectieve cursussen
yoga, nordic walking...
En zo betaalt u slechts één
plaats voor 2 personen
Nog geen Friend?
Schrijf u online in:
www.drohme.be/nl/inschrijving/
friends
CONTACT >
friends@drohme.be
PRAKTISCHE INFO
Zondag 18 september
van 9 tot 22u
Groepscursussen: 6€/les
Gratis golfinitiatie
Gratis animaties en geleid
bezoek
Gedetailleerd programma
www.drohme.be
rubriek Nieuws
TOEGANG VIA >
53 chaussée de la Hulpe
1180 Bruxelles
CONTACT >
info@drohme.be
Voor elke inlichting over de
bezetting van de Grote Tribune:
FKnapen@drohme.be

THEMATISCHE GROEPEN
VERSLAG VAN DE
THEMATISCHE GROEP
“NATUUR & MILIEU”
VAN 6 JUNI DIT JAAR
Het DROH!ME team zet het
openbaar overlegproces
verder dat meer dan twee
jaar geleden werd aangevat
en dat gelijkloopt met de

Op 6 juni van dit jaar werd
de avond “Natuur & Milieu”
gehouden in de Brussels
DROH!ME Golf Club,
in aanwezigheid van
vertegenwoordigers van Brussel
Leefmilieu, waar uw vragen
werden behandeld over het
milieubeheerplan van de site,
alsook over het onderhoud en
het beheer van de groene en
bosruimten. Het onderwerp van
de eco-labeling van de golf club
door het team DROH!ME werd
met name opgehaald.
Het volledige verslag van de
avond is beschikbaar op de site
www.drohme.be rubriek Nieuws.

SPORT@DROH!ME
PROGRAMMA VAN
DE SPORTACTIVITEITEN
VOOR ALLE LEEFTIJDEN
Voor alle cursussen:
afspraak aan het Afdak
van de Grote Parking
DROH!ME
(Aan de Terhulpensesteenweg
tegenover nr. 114, 1180 Ukkel)
Nordic Walking
Nordic Fitness Center Brussels
0486 70 75 10 - www.nfcb.be
Pilates
Violette Tricot - inschrijving
info@violettetricot.com
0495 29 60 66
Yoga
Yoga Room Brussels
www.yoga-room.be/workshops
Activiteiten vppr Senioren
Onderhoudsgym Senior, Nordic
Walking Senior, Yoga Senior
Gymsana www.gymsana.be
0492/73.05.68
of info@gymsana.be
Gratis Golfinitiatie
Voorbehouden aan personen die
nooit golf hebben gespeeld.
Zondag 25 september
van 12u00 tot 13u30
Zondag 9 oktober
van 12u00 tot 13u30
Verplichte inschrijving
02 672 22 22 of info@bdgc.be

De volgende Thematische Groep
“Programmatie & Doelpubliek”
zal doorgaan in de Hippodroom,
op woensdag 28 september
2016. Men zal er uw vragen
beantwoorden betreffende
de sportieve, culturele,
evenementsactiviteiten en
HORECA. De laatste Groep
Mobiliteit & Toegankelijkheid zal
doorgaan op 24 oktober 2016.
Nog niet ingeschreven?
Het is nog niet te laat, schrijf
naar info@drohme.be

FOOD TRUCKS
EXPERIENCE
ONTDEK IN EEN IDYLLISCH
KADER DE LOKALE EN
SEIZOENSSPECIALITEITEN
Elke donderdag van 11u30
tot 14u, wordt een mobiel
restaurant geïnstalleerd
in de Hippodroom van
Ukkel - Bosvoorde, tegenover
de Grote Tribune. Gedetailleerd
programma op de site
www.drohme.be
rubriek Nieuws.

Volg het laatste DROH!ME nieuws via www.drohme.be - #Drohme en onze Facebook-pagina

E.R./V.U. : Michel Culot - Chaussée de la Hulpe, 53A - Terhulpensesteenweg - Bruxelles 1180 Brussel

Gewest (Maatschappij voor
Stedelijk Inrichting) van de
gebrouwen van de Hippodroom
van Ukkel-Bosvoorde, van
dichtbij gevolgd door de
Directie van Monumenten en
Landschappen, is eindelijk
voltooid. De Grote Tribune
ontsluiert zich eindelijk
en laat de site oplichten.
De Grote Tribune, die volledig
werd gerestaureerd ter hoogte
van haar omkleding, werd
gerenoveerd met respect voor
haar bestaand volume.
Tot zijn volledige inrichting
is de Grote Tribune vanaf nu
beschikbaar voor culturele
activiteiten, seminaries,
workshops... of elk type sociale
activiteiten.

