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DROH!ME POP-UP VILLAGE
VOORSTELLING
In hartje Brussel, in een idyllisch groen kader op de site van de voormalige Hippodroom van
Ukkel Bosvoorde, biedt DROH!ME in zijn Pop-up Village voortaan unieke huurruimten aan.
De Grote Tribune en het Weeglokaal, aan de buitenkant volledig gerestaureerd en met een
“ruw” afgewerkt interieur, bieden verrassende indoor en outdoor evenementruimten, een
overdekte buitenruimte, een dakterras met een schitterend uitzicht op het Zoniënwoud en
een buitengewone tent van meer dan 500 m².
Je vindt er in totaal 1500 m² huurruimten, een renbaan van 1600 m, huurformules op
maat, talrijke parkeerplaatsen, kwaliteitscatering en een vlotte bereikbaarheid met het
openbaar vervoer. De DROH!ME Pop-up Village is dan ook de gedroomde plek voor uw
teambuildingactiviteiten, diners, cocktailparty’s, recepties, seminaries en andere sociale,
privé, openbare of institutionele bijeenkomsten.
Kom in DROH!ME Melting Park uw dromen beleven!

DROH!ME DE TENT
HET SILHOUET - 520m2
Een originele structuur voor exclusieve evenementen. De tent is doorzichtig en
biedt zo een uniek uitzicht op de achterkant van de prachtig gerestaureerde
Grote Tribune. Een idyllisch plekje in een groene oase dat een ongekende
betovering uitstraalt. Een ideale locatie voor uw evenementen: presentaties,
seminaries, congressen, beurzen, cocktailparty’s, diners, enz. ‘s Winters of
‘s zomers, met of zonder wandzeilen, alleen of in combinatie met andere
huurruimten: deze tent speelt in op de behoeften van uiteenlopende activiteiten.

AFMETINGEN
Nokhoogte:
		 7,60 m
Zijhoogte:
		 2,30 m
Breedte: 20 m
Lengte: 26 m

KENMERKEN
Dak uit beige zeildoek,
		 wanden uit ondoorzich		 tig en doorzichtig
		 zeildoek, vurenhouten
		 palen, houten vloer
Verwarming, elektrici		 teit, geluidsinstallatie,
		 microfoon, video,
		 podium, volledige
		 technische uitrusting
Directe toegang tot de
		 rokerszone en tot
		 de toiletten
Aparte toegang voor de
		leveranciers

CAPACITEIT
Walking dinner
450
Sitting dinner
350
Theater /
seminarie
600

DROH!ME DE GROTE TRIBUNE
VOORSTELLING
De Hoofdtribune stelt meerdere karaktervolle ruimten tot uw beschikking,
waaronder de Rooftop en zijn adembenemend uitzicht. Het contrast tussen de
aan de buitenkant prachtig gerestaureerde gebouwen en het sfeervolle interieur
met een opzettelijk “ruwe” afwerking zorgt voor een exclusieve en unieke ervaring.
Dat alles in een groene en beboste omgeving in hartje Brussel!

DROH!ME DE GROTE TRIBUNE
ACHTERAANZICHT (gokdorp)

DE ROOFTOP (560m2)

DE BOUDOIR (60m2)

DE LOFT (170m2)

DROH!ME DE GROTE TRIBUNE
VOORAANZICHT (renbaan en golfterrein)
DE TRIBUNE (800 plaatsen)
DE ROOFTOP (560m2)

DE LOGGIA (90m2)

DE KONINKLIJKE
LOGE
(50m2)

DROH!ME DE GROTE TRIBUNE
DE ROOFTOP - 560m2
De Rooftop van de Grote Tribune biedt een verbluffend 360° uitzicht over de stad,
het golfterrein en het Zoniënwoud. Een immens dakterras van 560 m2, met
voldoende ruimte voor 280 personen, is volledig beschikbaar voor buitengewone
evenementen!

AFMETINGEN
560 m
76 m lang
		 7,5 m breed
2

CAPACITEIT
Walking dinner
> 280
Sitting dinner
> 280

DROH!ME DE GROTE TRIBUNE
DE KONINKLIJKE LOGE - 50m2
De Koninklijke Loge biedt plaats aan 35 tot 50 personen, heeft een schitterend vrij
uitzicht op het golfterrein en beschikt over een aparte toegang. De loge kan apart
of in combinatie met andere ruimten (zoals de Loggia) worden gebruikt. U schept
er gemakkelijk een intieme en bevoorrechte sfeer voor uw meest exclusieve
evenementen.

AFMETINGEN
50 m

2

CAPACITEIT
Walking dinner
50
Sitting dinner
35
Theater/seminarie
36

DROH!ME DE GROTE TRIBUNE
DE LOGGIA - 90m2
De Loggia is een tegen weer en wind beschutte open polyvalente ruimte.
Met haar uitzicht op de tribunes vormt de Loggia een warme en aangename
ontmoetingsplaats, ideaal voor uw presentaties, walking dinners, diners,
teambuildingactiviteiten, enz. Er is plaats voor 100 personen en toegang
tot een aparte technische ruimte die als regiekamer of cateringruimte kan dienen.

AFMETINGEN
90 m

2

CAPACITEIT
Walking dinner
90
Sitting dinner
80
Theater/seminarie
100

DROH!ME DE GROTE TRIBUNE
DE LOFT - 170m2
Met zijn mix van oude stijlelementen, tags en metalen zuilen houdt de Loft perfect het
midden tussen het historisch karakter van het gebouw en de lopende renovatie.
Apart gebruikt of in combinatie met andere ruimten biedt de Loft plaats aan 110 tot
170 personen. De Loft sluit aan op een technisch lokaal voor de catering en biedt
een directe toegang tot de Boudoir.

AFMETINGEN
170 m

2

CAPACITEIT
Walking dinner
140
Sitting dinner
110
Theater/seminarie
170

DROH!ME DE GROTE TRIBUNE
DE BOUDOIR - 60m2
Met zijn oude schoorsteen uit blauwe hardsteen en zijn beperkte afmetingen
straalt de Boudoir een intieme en authentieke sfeer uit. Met een capaciteit
van 40 tot 50 personen leent hij zich perfect tot een gebruik als “privésalon”
of in combinatie met de Loft.

AFMETINGEN
60 m

2

CAPACITEIT
Walking dinner
50
Sitting dinner
40
Theater/seminarie
50

DROH!ME DE GROTE TRIBUNE
DE TRIBUNE - 800 plaatsen
Met zijn directe toegang tot de vroegere renbaan biedt de tribune van de
Grote Tribune een bijzonder kader met een natuurlijk en groen decor voor uw
presentaties, lezingen, seminaries, prijsuitreikingen, fotoshoots … De tribune is
apart of in combinatie met andere zalen beschikbaar en biedt een onneembaar
zicht op het golfparcours.

AFMETINGEN
814 m

2

CAPACITEIT
Vergadering/seminarie
800
450 plaatsen rechts van de Koninklijke Loge
350 plaatsen links van de Koninklijke Loge

DROH!ME HET GOKDORP
DRAFBAAN EN GOKHALLEN
De vroegere drafbaan is een groene ruimte in openlucht die voor allerlei
evenementen kan worden ingezet. Hij beschikt over een privé toegang voor
onthaal, ticketing, vestiaire …

AFMETINGEN
Drafbaan:
		 1433 m2
Gokhallen:
		 1084 m2

KENMERKEN
Directe toegang tot de grote
		parking
Eén inkom met privé
		 toegang via containers
Rechtsreeks verbonden
		 aan de gokhallen en de
		 Pop-Up Village.

CAPACITEIT
Afhankelijk van
de gebruikte
infrastructuur:
tent, stands, …

DROH!ME VERGADERZAAL
PRESENTATIE - 30m2
Een lichtvolle en rustige vergaderzaal in het hart van de site. Volledig uitgerust,
gemakkelijk bereikbaar en met parking. De ideale plek voor seminaries,
presentaties, vergaderingen, …

AFMETINGEN
30 m

2

KENMERKEN
Scherm
Flipchart
Beamer
Lange moduleerbare
		tafel

CAPACITEIT
Vergadering/
seminarie
25

DROH!ME DE RENBAAN
LENGTE - 1,6 KM
De voormalige piste van de Hippodroom, volledig door bomen omringd, ontvouwt
zijn parcours rond de negen holes van het golfterrein van de Brussels Droh!me
Golf Club… 1,6 km die uitnodigen tot sport of ontspanning!
De renbaan is apart of in combinatie met de andere ruimten van de site
beschikbaar en kan zowel voor incentives, loopwedstrijden of andere wedstrijden
worden gebruikt.

DROH!ME POP-UP VILLAGE
EEN GECOMBINEERD AANBOD
Gun uzelf en uw medewerkers een schep frisse lucht door werk en recreatie te
combineren met een unieke ervaring: boswandelingen, fietstochten, golfinitiatie,
workshop eco-graffiti, bosactiviteiten en -spelen rond fauna en flora, enz.
Ontdek ook ons aanbod voor trouwfeesten en verjaardagen @DROH!ME.

DROH!ME POP-UP VILLAGE
TEAM BUILDING GOLF CLUB
U bent op zoek naar een activiteit die de samenhang en de groepsgeest van uw
medewerkers, vrienden, collega’s versterkt...? De Brussels Drohlme Golf Club stelt
u haar “Team Building”-formule voor: een mix van ontspanning, sport en plezier.
Schenk hen een bevoorrecht moment van gezamenlijke actie, verstandhouding en
concentratie in een groene en beboste ruimte aan de rand van het Zoniënwoud.
Een unieke en goed bewaarde plek in het hart van de stad en toch voor iedereen
toegankelijk.
Lunch, receptie, vergaderzaal … de Brussels Drohlme Golf Club biedt tal van
mogelijkheden, op maat van uw vaardigheidsniveau: initiatie, parcours, 9 holes
wedstrijd.
Voor meer informatie over onze formules kunt u met ons contact opnemen
op het nummer 02/672 22 22 of via info@bdgc.be - www.bdgc.be

DROH!ME POP-UP VILLAGE
INCENTIVES & TEAM BUILDING
Een uniek activiteitenprogramma rond vijf polen: Natuur, Cultuur, Ontspanning, Educatie
en Sport.
Bosactiviteiten en -spelen rond fauna en flora
The barista experience: leer in de praktijk zoals professionals koffie zetten
Boswandeling met picknick en degustaties
Creatieve bamboeconstructies
Ontdekking en degustatie van door een chef bereide eetbare wilde planten
Make your smoothies: in een team van 5 personen gezonde en verse groente- en
vruchtensaprecepten uitvinden
Mountainbike- en elektrische mountainbiketochten
Golf
Oriëntatieparcours met meerdere activiteiten en spelen, …
Meer info en volledig programma op www.activities.drohme.be.
Aangepaste formules op aanvraag.

DROH!ME POP-UP VILLAGE
ONS MILIEUCHARTER
Overeenkomstig ons MVO-beleid (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen),
vraagt DROH!ME zijn klanten bepaalde milieuregels na te leven. Om duurzame
evenementen te organiseren die de specifieke kenmerken van de site respecteren,
begeleidt het DROH!ME-team zijn klanten en leveranciers.

DE MILIEUREGELS HEBBEN BETREKKING OP
Het respect van de biodiversiteit (fauna en flora) van de site en zijn
			 omgeving.
			
>
		
		
>
		
		
		

Overlast (op het vlak van geluid, mobiliteit, verlichting, netheid, hygiëne,
enz.) voor de site, het milieu en de omgeving.
Inzake mobiliteit verbindt de organisator zich ertoe het vooraf aan
DROH!ME voorgestelde mobiliteitsplan in acht te nemen en door
de deelnemers te laten naleven.
Inzake geluidshinder verbindt de organisator zich ertoe de door
DROH!ME opgelegde geluidscriteria, namelijk een maximaal
geluidsniveau van 85 dB, in acht te nemen en erop toe te zien dat
de deelnemers die eveneens naleven.
Rationeel water- en energiegebruik, afvalbeheer

Catering: DROH!ME werkt hoofdzakelijk met cateraars die lokaal en
			 biologisch geproduceerde seizoensgebonden producten gebruiken.
			 DROH!ME spoort zijn klanten eveneens aan om voedselverspilling
			 te vermijden.

DROH!ME POP-UP VILLAGE
CATERING
Wij werken samen met een selectie van 4 cateraars die onze filosofie en
milieubewuste aanpak delen. Hun aanbod speelt in op uw specifieke wensen met
een prijs-kwaliteitverhouding die tegelijk duurzaam en ecologisch verantwoord is.
Wij bevelen deze cateraars aan, maar u blijft volledig vrij in uw keuze. Wij zullen
echter wel kurkgeld aanrekenen mocht u een andere cateraar kiezen.

Versheid en kwaliteit van hun gerechten
Creativiteit van hun respectieve keukens
Seizoensgebonden menu’s.
Service op maat
Bewezen ervaring in de organisatie van kleine en grote evenementen
Professioneel, ervaren en meertalig personeel
Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
Duurzaam engagement

DROH!ME POP-UP VILLAGE
CATERAARS

GREAT TRAITEUR

TRAITEUR POHLIG

“Uw inventieve partner voor een
onvergelijkelijke culinaire ervaring”

“Creatieve catering, ontdekking van de
natuur in lijn met duurzame slow
food en gebruik van lokale en biologische
producten”

Frédéric d’Oultremont
+32 (0)497 10 98 64
Frederic.doultremont@great-traiteur.be
www.great-traiteur.be

Claude Pohlig
+32 (0)475 51 31 96
Claude.pohlig@skynet.be
www.cuisine-potager.be

BIORGANIC FACTORY
“100% biologische catering in perfecte
harmonie met de beginselen van
duurzame ontwikkeling. Een groene toets
voor uw kleine en grote evenementen.”
Isabelle Ratzel
+32 (0)475 89 01 55
contact@biorganicfactory.be
www.biorganicfactory.be

ARTFOOD
“De kunst om uw gasten met culinaire
hoogstandjes te verrassen. Kwaliteit in
harmonie met een duurzame en ecologisch
verantwoorde aanpak.”
Anne-Catherine Gossiaux
+32 (0)2 732 33 85
contact@artfood.be - www.artfood.be

DROH!ME POP-UP VILLAGE
FOOD TRUCKS
We werken bij voorkeur samen met een selectie van 3 Food Trucks wiens
werkwijze aanleunt bij onze filosofie en milieuwaarden. Ze maken uw wensen
concreet met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding en een duurzame en
milieuverantwoorde aanpak. Om de overlast die een generator veroorzaakt te
vermijden krijgt u toegang tot de elektriciteit. Hiervoor wordt een forfaitair bedrag
van 150 euro aangerekend.

FARMILYFOOD

EL CAMION

Farmily food mengt design en
vakkundigheid voor een nieuwe versie
van “cubanos” sandwiches en smakelijke
burgers met briochebrood.

Hun subtiele en vindingrijke gerechten zijn
bereid met seizoensproducten van lokale
producenten en zullen je smaakpapillen
strelen.

+32(0)495 16 52 50
farmilyfood@gmail.com
www.farmilyfood.be

+32(0)496 21 25 24
info@elcamion.be

DIDINE COOKING
Ontdek de selectie huisgemaakte bagels
van Didine Cooking en beleef de “American
taste dream”
+32(0)489 07 66 66
scgrafic@gamil.com
www.didinecooking.com

DROH!ME POP-UP VILLAGE
LOGISTIEK
De keuze van uw partners moet aansluiten bij ons beleid voor duurzaam beheer en onze waarden voor milieuverantwoordelijkheid.

INBEGREPEN IN DE HUUR
Toegang via de grote parking
(parkingtarief op aanvraag)
Gebruik van het “WC-blok”
Elektrische aansluiting en verwarming
voor de binnenruimten*
Basisklank- en lichtinstallatie,
alsook schermen in de binnenruimten*
Verlichting van de parking, de bomen
en de toegangspaden tot de zalen
Schoonmaak na de activiteit
*Koninklijke Loge, Boudoir, Loft

ONZE VASTE EN
VOORKEURPARTNERS
> ORGANIC CONCEPT
Leverancier van exclusieve tenten

> GSP2
Technische uitrusting voor evenementen
Geluidsinstallatie
Verlichting

> ESG SECURITY
Veiligheid van de site en de personen
Bewaking, hondenmeesters,
parkeerwachters

> OPTIMA-PARTNERS
Schoonmaakmethode zonder detergent
Beperking van het watergebruik
Beperking van vast afval

NIET INBEGREPEN IN DE HUUR
Algemeen manager van de site
Extra technisch materieel
en technische coördinator
Catering
Telefoon, internet, wifi
Opslagruimte
Parking en parkeerwachters
Hostessen
Vestiaire
Beveiliging
Bewaking
Toiletdame + benodigdheden
Afvalbeheer

> NB: offertes op aanvraag

DROH!ME POP-UP VILLAGE
CAPACITEIT VAN DE RUIMTEN
ZALEN
EN ANDERE
RUIMTEN

Afmetingen

Walking Dinner

Sitting dinner

Seminarie

TENT

520 m2

450

350

600

ROOFTOP

560 m2

280

280

-

KONINKLIJKE LOGE

50 m2

50

35

36

LOGGIA

90 m2

120

80

170

LOFT

170 m2

140

110

170

BOUDOIR

60 m2

50

40

50

VERGADERZAAL

30 m2

-

-

25

DE TRIBUNE

-

-

-

800

GOKHALLEN

1084 m2

-

-

1000

DRAFBAAN

1433 m2

-

-

1000

RENBAAN

1,6 km

-

-

-

DROH!ME POP-UP VILLAGE
PLAN

DROH!ME
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HIPPODROME DE BOITSFORT
HIPPODROOM VAN BOSVOORDE
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INGANG PARKING

Chaussée de la Hulpe 51 en face du 114
Bruxelles 1180 Brussel

3
Centre Ville
Stadscentrum

HOOFDINGANG

Chaussée de la Hulpe 53 Terhulpensesteenweg
Bruxelles 1180 Brussel
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GARE DE BOITSFORT
STATION VAN BOSVOORDE
LIGNE / LIJN 161

DROH!ME POP-UP VILLAGE
CONTACT

DROH!ME

FRÉDÉRIQUE KNAPEN
fknapen@drohme.be
+32 (0)490 11 25 52
Foto’s - © Imagicien.be en Utopiix

WHEN BUSINESS, CONTENT AND LEISURE MEET NATURE

