
Beleef een unieke dag  
in Brussel  

met je familie of vrienden  
en kies uit een waaier aan  

verrassende activiteiten 

ZATERDAG 22 JUNI 2019 
VAN 9 TOT 22 UUR

Grijp je kans om deel te nemen aan de unieke tentoonstelling Prenten in de eeuw 
van Bruegel in Bozar gecombineerd met de wandeling Pierewaaien met Breugel. 

De agora van Muntpunt wordt omgetoverd tot  een interactieve speel- en doe-
ruimte, Pleisterplaats voor kinderen en ouders. In Mallemunt speel je samen 
met Technopolis geheim agent en kraak je de geheime code.   
Interactieve voorstellingen voor baby’s en peuters vind je in het literair salon.   
Ook de kunst om smoothies te maken, playboxatelier, leesstraat en veel meer  
kan je met kinderen ontdekken in en rond het Muntplein.

Uiteraard staan ook vele Brusselse musea 
die dag wijdopen voor jong en oud:
museum voor natuurwetenschappen,  
chocolademuseum, Train World,...
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Stel een groep van 12 mensen samen en stap op de Bantry Bay voor een roeiactiviteit op het Brusselse 
kanaal.

Speel een partijtje bowling vanop de rooftop bar met je collega’s, familie en/of vrienden.

Zin in een wandeling? Kies voor een gids of maak gebruik van het doe-het-zelfpakket en kies uit het 
aanbod van Congo tot Matongé, Sollen met de Marollen, Art Nouveau, Stripwandeling, …. 

En dan is er een boottocht met een aparte kijk op de Brusselse kanaalomgeving vanop de Verdi of Vivaldi, 
de Virtual Room, de Segway, het Atomium, ... te veel om op één flyer in detail te vermelden.

Schuif mee aan tafel voor een barbecue en sluit deze unieke dag af met een concert vol sfeer,  
gedrevenheid en emotie van Brussels icoon Johan Verminnen omstreeks 21 uur.

De uitgebreide infobrochure ontvangt u eind april. 
Inschrijven kan vanaf 6 mei. 

Tot dan

gbeuren@sint-goedele.be of volg ons op Facebook: het G-beuren Sint-Goedele Brussel
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