
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Uitjes voor Spruitjes 

 
Uitjes voor Spruitjes zijn rondleidingen voor de basisscholen. Onze KET-gidsen pas-

sen het niveau aan volgens de leeftijd van de kinderen. Bovendien kunnen al onze 
rondleidingen kunnen aangepast worden naar jullie wensen.  
Onze KET-gidsen passen het niveau aan volgens de leeftijd van de kinderen.  
Deze rondleidingen zijn geschikt voor de basisscholen. De wandelingen starten op 
de Grote Markt voor de Leeuwentrap van het Stadhuis of aan het Centraal Station. 
Voor het comfort van zowel de kinderen als de gids raden we aan niet meer dan 20 
leerlingen per gids mee te sturen. Het uiterste maximum is 25 leerlingen per gids 

 

1. Spruitjeswandeling 
 
We brengen een bezoekje aan de oudste en bekendste inwoner van de stad ons 
Brussels ketje Manneken Pis! Uiteraard gaan we via de Beenhouwersstraat ook 
naar Jeanneke Pis. Onderweg zien we het laatste poppentheater van Brussel: The-
ater Toone. 
We zoeken het antwoord op enkele belangrijke vragen: is architect Jan van Ruys-
broeck echt van de toren van het stadhuis gesprongen? Zijn de huizen van de 
Grote Markt met écht goud versierd? En waarvoor dient de ster die we gevonden 
hebben achter het stadhuis? 
Bij Everard t’ Serclaes doen we een wens, binnen het jaar komt die uit… Daarna 
ontdekken we een paar stripmuren, want België staat bekend om z’n getalenteerde 
stripauteurs. Onze bekendste stripheld is Kuifje, maar we gaan ook op zoek naar 
Grote Smurf: weinigen weten dat Grote Smurf op een paddenstoel zit midden in 
het centrum van Brussel. Het standbeeld is nochtans 5 meter hoog en 5 meter 
breed! 
Maar misschien vraag je je ook af of er vissen zwemmen in de Zenne? En of de ko-
ning thuis is als de vlag boven het paleis hangt?  
Deze wandeling kan naar wens uitgebreid worden naar het St. Goriksplein of naar 
het koninklijk paleis. 

 

Duur 2u. 
Prijs: 95€ per gids. 
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2. Uitjes voor stapspruitjes 
 
Onze wandeling start op de Grote Markt. We doen een wens bij Everard t’ Serclaes.  
We groeten Manneken Pis en via de oude omwalling van 7 meter hoog lopen we 
een eindje de Marollenwijk in. 
In een klein straatje hebben de kinderen en jongeren van de wijk alle typische din-
gen van de Marollen prachtig geschilderd. Zo komen we al heel wat te weten over 
de Marollen! 
 
Een glazen lift brengt ons in een oogwenk naar de bovenstad. Spannend! Het eer-
ste waar we opbotsen is een reusachtig gebouw: het Justitiepaleis. Opgericht onder 

Leopold II was het in de negentiende eeuw het grootste gebouw van Europa en 
misschien wel ter wereld. We lopen het indrukwekkende Justitiepaleis binnen.  
Als we geluk hebben is er een rechtszaak bezig en kunnen we even door een raam-
pje kijken. Ssst! 
We zoeken het antwoord op een aantal boeiende vragen. Welke scheldnamen 
kreeg de architect van het Justitiepaleis allemaal naar zijn hoofd geslingerd en 
waarom? Zou het kunnen dat de architect zijn meesterwerk nooit gezien heeft door 
de vervloeking van een steekheks? 

Daarna wandelen we door het mooie Park van de kleine Zavel langs het standbeeld 
van de graven Egmont en Hoorn. Zij werden terechtgesteld op de Grote Markt. 
Tot slot gaan we kijken waar onze koning werkt. 
 
Deze wandeling is voor goede stappers! 
 
Duur: 2u30. 
Prijs: 115€ per gids. 

 

3. Spruitjesspel op de Grote Markt 

 

KET heeft een spruitjesspel voor de basisscholen en een stadsspel voor het eerste 
middelbaar. De leerlingen blijven gedurende heel het spel op de Grote Markt.  
Hierbij kunnen we de leerlingen eventueel aansporen om zoveel mogelijk mensen 
in het Frans aan te spreken om een antwoord te vinden op hun quizvragen. De 
leerlingen worden in teams verdeeld. Elk team kiest een naam en een kapitein die 
de antwoorden zal noteren.  
Goed samenwerken kan de punten doen stijgen!  
Voor de laatste vraag verzamelen we met de leerkrachten onder de klok van het 
stadhuis en gaan we samen naar Manneken Pis. Hierna doen we nog een korte 
rondleiding langs o.a. Theater Toone, Jeanneke Pis en de St. Hubertusgalerijen. 
Op het einde volgt de prijsuitreiking, volgens het weer op het binnenplein van het 
Stadhuis of aan het MOOF museum (strip en 3D museum) in de Hortagalerij. 
Het winnende team krijgt een prijs om in de klas te zetten om deze fantastische 
dag nooit meer te vergeten! 
Graag één balpen per team meebrengen. 



 

Afspraakplaats: op de Grote Markt voor de Leeuwentrap van het Stadhuis 

 

Duur: 2 uur.  

Prijs: 95€ per gids + 5€ voor de hele schoolgroep (éénmalig) voor de quizvragen 

en de prijs voor het winnende team. Max. aantal leerlingen per gids: 25. 
 
4. Marolse spruitjes 

 

De Marollen, een volkse multiculturele wijk is ook geschikt om met leerlingen van de 

derde graad van het basisonderwijs te bezoeken.  Naast de dagelijkse Vlooienmarkt 

zijn er heel wat stripmuren te ontdekken! 

 

Duur: max. 2.30u 

Prijs: 115€ 

 

MET KET OP STAP: EEN HELE BELEVENIS!  

 

Voorwaarden: 
Indien u één maand voor de wandeling annuleert, rekenen we 50€ administratie-
kosten aan. Bovendien vragen we 15€ per geannuleerde gids. Bij annulering binnen 
de 7 dagen voor de activiteit dient het volledige bedrag betaald te worden.  
Annuleringen dienen telefonisch én via mail bevestigd te worden.  


