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1! Uitjes

voor Spruitjes

!

"
1.Rondleidingen
De keuze van de wandeling hangt af van hoelang jullie willen dat de rondleiding duurt
(max. 2uur).
De wandeling die we dan bv. kunnen doen: Grote Markt, een wens bij Everaert t Serclaes, St. Hubertusgalerijen, Jeanneke Pis, Beurs, via metrostation te voet naar het St.
Goriksplein, Platte Steen (stripmuren), Manneke Pis en opnieuw naar de Grote Markt via
de binnenkoer van het Stadhuis (ster: nulpunt Brussel).
De wandelingen zijn op maat, d.w.z. dat als jullie verkiezen om bv. het Koninklijk Paleis
te zien dan passen we de wandeling aan.
Duur: 1, 30 uur.
Prijs: Eerste gids: 95 euro, elke bijkomende gids: 85 euro.

"
"
2.Spruitjesspel op de Grote Markt
De kinderen worden in groepjes verdeeld. Samen lossen ze de vraagjes op die ze van
ons krijgen. Het winnende team krijgt een beeldje van Manneke Pis om in de klas te zetten!
Daarna wandelen we naar Manneke Pis, de Beenhouwerstraat, Jeanneke Pis,
St. Hubertusgalerijen en verder volgens de tijd die er nog rest.
Duur: 1,30 tot 2 uur.
Prijs: Eerste gids: 95 euro, elke bijkomende gids: 85 euro

"
"
"
"
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3.Spruitjesspel op de Zavel
Idem als hierboven.
Daarna een wandeling naar keuze bv. via het Koninklijk Paleis.
Op tijd hiervoor te reserveren, minstens een maand vooraf.

"

Gelieve ervoor te zorgen dat elk groepje een balpen heeft.
Bij goed weer kunnen de kinderen gaan picknicken in het Warandepark, waar ook een klein
speeltuintje is. Bij slecht weer kunnen ze hun ‘bokes’ opeten in ‘A la Mort Subite’ (vlakbij kathedraal) of in BIP, Koningsstraat 2-4, 1000 Brussel. Gelieve zelf contact hiervoor op te nemen.

"
"
4. Uitjes voor stapspruitjes
KET gaat met ketjes (grote deugnieten) of spruitjes op stap in Brussel.
Is Jan van Ruysbroec, de architect, echt van de toren van het stadhuis op de Grote Markt
gesprongen of is dat een legende?
Op het binnenplein van het stadhuis gaan we op zoek naar een ster en we ontdekken waarvoor die dient.
Bij Everaert ‘t Serclaes gaan we een wens doen. Binnen het jaar komt die uit…
We gaan even Manneke Pis dag zeggen en we gaan zien of hij die dag een pakje aanheeft.
Onderweg ontdekken we stripmuren en komen te weten hoe die gemaakt worden.
Via de oude omwalling van Brussel lopen we een eindje de Marollenwijk in.
Een glazen kooi brengt ons in een oogwenk naar de bovenstad. Het eerste waar we opbotsen, is een reus: het Justitiepaleis. Opgericht ten tijde van Leopold II, was het in de negentiende eeuw het grootste gebouw van Europa. We lopen het indrukwekkende Justitiepaleis
binnen.Met wat geluk is er een gerechtszaak bezig en kunnen we via het raam even binnenpiepen.
Welke scheldnamen kreeg de architect van het Justitiepaleis allemaal naar zijn kop? Zou het
kunnen dat hij door de vervloeking van een heks of door voodoo stierf vooraleer zijn meesterwerk af was?
We stappen naar het Koninklijk Paleis en gaan zien waar de koning werkt.
Indien er nog genoeg tijd is brengen nog een bezoek aan Jeanneke Pis, en via de Beenhouwersstraat en het marionettentheater Toone lopen we terug naar de Grote Markt.
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Deze wandeling is voor goede stappers!
Duur: 2 uur
Prijs: 95 euro per gids.

"
"
"
"
5. Spruitjesbus
U dient zelf een bus te voorzien. Deze dient uitgerust te zijn met een micro.
1 uur: rondtoer met de bus, 1 uur gegidste wandeling.
Prijs: 95 euro per gids.

"
Onze rondleidingen zijn op het niveau van de leeftijd van de kinderen.
Per gids kunnen max. 20 à 25 kinderen mee.
Suggesties zijn altijd welkom!
Afspraakplaats: in overleg, maar altijd in 1000 Brussel. De groepen die met de trein komen,
kunnen opgepikt worden aan het Centraal Station.

Annulering
Indien u één maand voor de wandeling annuleert, rekenen we 50€ administratiekosten aan.
Annuleringen dienen telefonisch én via mail bevestigd te worden
Bij annulering binnen de 7 dagen voor de activiteit blijft het volledige bedrag verschuldigd.
Bij annulering binnen de maand vragen we bovendien 15€ per geannuleerde gids.

"
"

MET KET OP STAP: EEN HELE BELEVENIS!

"
"

