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EVEN
VOORSTELLEN
Brussel springt op het eerste gezicht 
niet meteen als studentenstad in het
oog. Vóór ik er ging studeren en vóór 
ik er überhaupt was geweest associeerde
ik Brussel voornamelijk met het 
Europees Parlement. Ik stelde me 
Brussel voor als een grote stad waar 
belangrijke zakenlui en politici van over
de hele wereld samenkomen en ik wist 
me er verder geen voorstelling bij te 
maken. Tot ik er een keer een 
weekendje verbleef. Ik was aangenaam 
verrast door de architectuur, de sfeer en 
de bezienswaardigheden in de stad en 
begon me gelijk in te beelden hoe het 
zou zijn om in Brussel te studeren. 
Niet veel later kwam ik er achter dat er 
een filmopleiding die naar beschrijving
perfect bij mij paste in Brussel gelegen 
was. Zonder aarzelen ging ik naar de 
open dag, schreef ik mij in en ging ik op 
zoek naar een kot. Dit bleek iets lastiger 
dan gedacht. Met negentien gemeenten 
en een overload aan koten had ik geen 
idee in welke wijken ik moest zoeken en 
welke wijken voor studenten het meest 
aangenaam zijn. Dit moest makkelijker 
kunnen. Na wat gegoogle vond ik de 
website van Brik, waarmee de meeste 
vragen die ik had grotendeels 
beantwoord werden. 

Via hun database iKot, kon ik in de buurt van 
mijn campus een kot vinden. Inmiddels woon ik nu 
acht maanden in Sint-Gillis, in een rustige, met Art 
Nouveau gevulde straat aan de rand van Elsene.
Het studentenleven bevalt me zeer goed en Brussel 
blijft me verassen.  Om deze reden willen we in dit 
tijdschrift uiteen zetten hoe je je als student in Brussel 
het beste wegwijs maakt en hoe het leven van de 
Brusselse student er zoal uit ziet. Ik hoop dat mijn 
enthousiasme voor de stad aanstekelijk werkt en dat 
scholieren op zoek naar een vervolgstudie geprikkeld 
worden om eens een kijkje te gaan nemen op de 
Brusselse Universiteiten en Hogescholen. 

Najlah, Joni & Amber
Filmstudenten Narafi Brussel

In dit magazine een interview 
met Sarah Leemans. Meer zien?
Scan de QR-code.
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Interview met… 

Sara Leemans (25 jaar)
heeft politicologie en geschiedenis in Brussel 
gestudeerd en werkt sinds vier maanden bij 
Brik als projectmedewerker communicatie. 

Daarnaast verhuren we ook kamers in 
samenwerking met privéeigenaars en beheren we 
iKot. Dit is een kot-zoeker waarmee je kan zien wel-
ke kamers er vrij zijn in zowel het centrum als in de 
buurt van de campussen. De meeste campussen zijn 
in het centrum en de panden die we in eigen beheer 
hebben zijn daarom ook in het centrum. De panden 
van privé-eigenaars zijn ook altijd dicht bij 
campussen.” 

Wat is Brik?
“Brik is een samenwerkingsovereenkomst
tussen alle Nederlandstalige, Brusselse 
hogescholen en universiteiten. 
Brik is ontstaan door, en met steun van 
de Vlaamse overheid. Brik organiseert 
evenementen en zorgt ervoor dat het
studentenleven in Brussel gepromoot 
wordt, met als doelpubliek de 
Nederlandstalige student.” 

Huisvesting 
Brik organiseert veel, waaronder 
huisvesting. “We houden ons dagelijks bezig 
met huisvesting en hebben 20 panden in 
eigen beheer met in totaal 400 koten.
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“Dit is in eerste instantie dicht bij de campussen 
in het centrum, maar nu hebben we de vraag 
breder gemaakt en zijn we ook aan het zoeken 
in de 19 gemeenten. Veel studenten studeren 
namelijk ook graag in hun woonplaats. 
Studenten die uit Brussel afkomstig zijn zullen 
vaker gemeenschapscentra opzoeken dicht bij 
waar hun ouders wonen.” 

Daarnaast werkt Sara aan Wonen in Brussel. 
Dit wordt dit jaar een campagne om studenten 
die aan het afstuderen zijn in Brussel te houden 
na hun studies. De campagne heet Blijf Plakken 
in Brussel. 

“Ik ben tevens verantwoordelijk voor de Brik 
List, dit is een boekje en een ontdekkingstool 
voor eerstejaars studenten met tips over de stad, 
handige kaartjes en info over mobiliteit, fietspar-
cours en leuke restaurantjes.” Brik List is ook een 
online platform. “Daarbuiten hebben we ook een 
collega die bezig is met het project Lesgeven in 
Brussel, in samenwerking met OCB, 
onderwijscentrum Brussel. Zij organiseert 
voornamelijk activiteiten om Brusselse leer-
krachten een beetje in de bloemetjes te zetten, 
waaronder after work drinks en lezingen. We 
organiseren ook nog de stadsspelen Brusselleer 
en Big City Life. Brusselleer is een stad 
ontdekkingsspel voor middelbare scholen en Big 
City Life hangt samen met lesgeven in Brussel. 
Dit is een ontdekkingsspel voor studenten die 
een leerkrachtenopleiding volgen om de stad te 
verkennen.” 

Evenementen
Brik organiseert jaarlijks Brussel Brost. 
“Brussel Brost kan gezien worden als de opening 
van het Brusselse academiejaar. Het is een groot 
stadsfestival, gratis voor studenten, met vier 
verschillende podia en eten en drinken. Samen met 
verschillende instellingen organiseert Brik tevens de 
Rock Race voor Brussels muzikaal talent dat ook in 
Brussel studeert. Zij krijgen hiermee de kans om op 
het podium te staan.”

Projecten en campagnes
Zelf is Sara verantwoordelijk voor onder andere 
het project Study Spaces. “Study Spaces zijn rustige 
ruimtes waarin studenten samen kunnen gaan studer-
en tijdens de examens, voornamelijk in bibliotheken 
en gemeenschapscentra. Er is ook een nieuwe Study 
Space geopend in VGC.” De Study Spaces liggen 
verspreid door de hele stad in samenwerking met de 
gemeenschapscentra van Brussel.

Studenten die uit 

Brussel afkomstig zijn 

zullen vaker 

gemeenschapscentra 

opzoeken dicht bij 

waar hun ouders 

wonen.” 
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Brik Bike
“Met Brik Bike proberen we studenten te overtuigen 
om in de stad de fiets te gebruiken als het 
vervoersmiddel van A naar B. De fiets is duurzaam 
en gezond. Desondanks de Brusselse luchtkwaliteit is 
het fijn om studenten in beweging te houden. Fietsen 
zorgt natuurlijk voor minder uitstoot dus het is een 
goed vervoersmiddel.” In dit kader is er ook Marché 
Vélo, een fietsbeurs in de Beursschouwburg dat twee 
keer per jaar wordt georganiseerd, en Nachtwacht, een 
nachtelijke fietstocht. 

Wonen in Brussel
Zelf woont Sara ook al lang in Brussel en was ze vóór 
ze bij Brik is gaan werken al een grote fan van de 
organisatie. “Ik heb een enorm groot hart voor 
Brussel. Ik houd echt van mijn stad en heb er ook 
lang gestudeerd. Sinds mijn zeventiende woon ik in 
Brussel. Ik zie mijn stad heel graag en ik vind werken 
bij Brik daarom een hele leuke job om jonge mensen 
warm te maken voor deze stad. Wonen in Brussel is 
heel leuk. Ik heb een jaar of zes in Elsene gewoond. 
Daarna ben ik in het centrum gaan wonen. Een voor-
deel aan in het centrum wonen is dat alles dichtbij 
is. Er zijn altijd leuke evenementen, concerten en er 
gebeurt altijd wel iets. Het leeft ook echt. Brussel is 
een heel kleurrijke stad en ik kan er eigenlijk niet veel 
slechts over zeggen. Ik ben hier heel gelukkig.”

“Ik zat in mijn derde bachelor toen Brik ontstaan is. 
Ik kende Brik ook al heel goed voor dat ik hier begon 
te werken. Ik heb meegedaan aan de Foto Contest en 
meegewerkt aan de Brik List. Ik kende Brik als organ-
isatie al heel goed en was fan. Ik ben ook bij de eerste 
editie van Brussel Brost geweest. Daarna ben ik ook 
nog elk jaar gegaan. Ook om een kot te vinden toen ik 
studeerde maakte ik gebruik van Brik.” 

  Het succes
                  van Brik

“Ik heb een enorm 

groot hart voor 

Brussel. Ik houd 

echt van mijn stad 

en heb er ook lang 

gestudeerd.”
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Wat een studentje 
  ‘s avonds eet!

Sarah Coeurnelle............................
Studeert aan de Erasmus 

Hogeschool en houdt zich veel 

bezig met gevarieerd eten.

Maandag 19:00 uur

Dinsdag 03:30 uur

Woensdag 21:30 uur

Donderdag 17:30 uur

Vrijdag 18:00 uur

Zaterdag 19:00 uur

Zondag 20:30 uur

Geroosterde patatjes, prei in to-
matensaus en linzen met ui en 
Indische kruiden. Dit maakte ik 
voor mijn vriendje en zijn beste 
vriend. Meestal koop ik groent-
jes niet naargelang een recept 
maar naargelang mijn zin op 
dat moment en dit was gewoon 
het laatste dat in huis overbleef!

Durum met falafel (en 
frietjes erin!) uit de kebab en 
overblijvende Butternut van 
de middag. Super lekker na 
een avondje op café zitten.

Risotto met champignons, rode 
paprika en ajuin met een groen-
teburger en een glaasje wijn! Dit 
maakte ik voor de kotgenootjes 
en ze vonden het gelukkig lekker. 
Risotto is één van mijn lieveling-
smaaltijden en ook zo simpel om 
te maken eigenlijk!

Bio-pasta met groentjes en 
verse oregano. Doritos on the 
side. Alleen thuis, dus is het een 
filmavondje! Bier is hier wel een 
aanrader bij natuurlijk.
PS: Dit is een one-pot-pasta dus 
ik smijt gewoon alles in een pot 
(met wat look en kruiden), voeg 
er kokend water aan toe en een 
kwartier later is het smul-klaar.

 Mijn mama kookte deze lekkere 
groentjes en maakte echt een 
super lekker slasausje gemaakt van 
amandelpasta! Mama maakt altijd 
heel gezond eten zoals je over-
duidelijk kunt zien. Op kot pro-
beer ik de groentjes tussen de saus 
te verbergen zodat mijn vriendje 
niet altijd te duidelijk merkt dat 
het erin zit (en het werkt!).

Vegetarische samosa’s, selder en 
okra’s in tomatensaus en indische 
kruiden. De samosa’s haal ik vers uit 
een Indische winkel in Molenbeek 
(paradijs van diversiteit). In het 
sausje zit verse munt en verse
koriander, samengevoegd met 
citroen en oatdrink (dat is een 
romige melkvervanger).

 Courgette-tagliatelle met tomaatjes 
(eigenlijk lekkerder met zongedroogde 
tomaten), humus, rösti, olijven en au-
bergine-tapenade. Wanneer ik bij mijn 
ouders ben is er altijd super veel keuze 
om op de boterham te smeren, zalig! Het 
idee van rauwe courgette sprak me eerst 
niet aan maar eens ik ervan proefde kon 
ik er echt niet meer van af blijven.
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Dilay Eliza Samanli.................................
Is Studente, woont in Brussel en 

doet de Koksschool in de avonduren.

Maandag 10:35 uur

Dinsdag 19:08 uur

Woensdag 08:10 uur

Donderdag 20:24 uur

Vrijdag 21:13 uur

Zaterdag 16:30 uur

Zondag 18:21 uur

Dit was een ontbijt op 
maandag. Een lekker taartje 
van op mijn werk (ik werk 
zaterdagavond en namiddag 
in een theehuisje in Brussel).

Dit is een broodje met gep-
ocheerd ei, avocado, verse 
basilicum, stukjes brie, tomaat 
en basilicumdressing. Eerst de 
avocado tot guacamole maken 
en dan je eitje pocheren en dan 
de rest erop leggen. Alweer een 
feest in de mond en makkelijk 
te maken!

Dit is yoghurt met pompel-
moes, pruimen, appels, peren, 
kiwi en honing. Megasimpel 
maar meteen alle vitamient-
jes in één bord. Ik heb dit 
gemaakt bij mijn lief die nog 
fruit had en yoghurt en we 
hadden niet veel ontbijt-tijd.

Dit is een iets moeilijker 
gerechtje. Een butternutschijfje 
met pompoen crème, bos- en 
fijnproeverschampignons en 
stokbrood. Afgewerkt met 
walnootjes, sesamzaden en 
peterselie.

Dit is een dessertje die een vriendin 
voor mij gemaakt heeft. Magere plat-
tekaas met diepvriesbosvruchten-mix 
en stevia om het wat zoeter te maken. 
Alles in de blender, en hopsa je hebt 
ijs! Megagezond en superlekker!

Dessertje in de namiddag met 
mijn ‘foodie-vriendin’ Louise. 
Een chocoladetaartje bij café 
Jat.

Gevulde tortellini, champignons 
en jonge asperges. Supersnel klaar 
én overheerlijk. Oogt snel heel erg 
chique als je je bord mooi dress-
eert. De geraspte parmiggiano is 
waarschijnlijk het meest dure aan 
dit gerechtje, maar je hebt nooit 
genoeg kaas! :D

Wat een studentje 

  ‘s avonds eet!
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Waar wonen de 
        studenten in Brussel?

  
Hoe oud ben je?
22 jaar.
Wat studeer je?
Toerisme- en Recreatiemanagement.
In welke wijk woon je?
Anneessens (Brussel Centrum).
Aan welke universiteit studeer je?
Erasmushogeschool Brussel.
Wat vind je een leuke plek om heen
te gaan voor studenten in jouw wijk? 
Een aantal leuke pita-zaken, maar verder 
niets speciaals. Als ik ergens heen ga 
is het meestal het RITS-Café.
Wat vind je van Brussel als 
studentenstad?
Het kan heel leuk zijn op de juiste 
plaatsen, maar daarvoor moet je wel 
eerst goed zoeken.
Neem je wel eens deel aan activiteiten 
die speciaal zijn opgezet voor 
studenten?
Af en toe, waaronder Brussel Brost.
Voel je je veilig in Brussel?
In de wijk waar ik woon voel ik me 
niet zo veilig maar op andere plekken 
in de stad meestal wel. 
Heb je wel eens gebruik gemaakt 
van de voorzieningen van brik?
Ja, ik gebruik iKot om een kot te vinden 
en heb mijn huidige kot hiermee ook 
gevonden.

Om een beter beeld te krijgen 

van het studentenleven in Brussel 

hebben we verschillende student-

en uit verschillende gemeenten in 

Brussel een aantal vragen gesteld. 

Wat zijn de leukste plekken en 

activiteiten in Brussel centrum, 

Oudergem en Elsene?

“In het centrum 
valt altijd wel iets te 

beleven”

Carolien
Tielen

Hoe oud ben je?
19 jaar. 
Wat studeer je?
Toerisme- en recreatiemanagement.
In welke wijk woon je?
Anneessens (Brussel Centrum).
Aan welke universiteit studeer je?
Erasmushogeschool.
Hoe lang woon je al in Brussel?
2 jaar.
Wat vind je een leuke plek om heen te 
gaan voor studenten in jouw wijk? 
In het centrum valt altijd wel iets te beleven. 
Er zijn veel leuke café’s en restaurants.
Wat vind je van Brussel als
 studentenstad?
Een heel fijne stad, minder ‘commercieel’ 
dan Gent of Leuven, maar daarom zeker 
niet minder tof. Ik vind dit het het toffe aan 
Brussel dat het buiten een studentenstad 
ook nog een gewoon de hoofdstad is, wat 
betekent dat er altijd wel iets te doen/ te 
beleven valt.
Neem je wel eens deel aan activiteiten 
die speciaal zijn opgezet voor 
studenten?
Ja, waaronder Brussel Brost. Zelf zit ik ook 
in een studentenvereniging, dus wij organ-
iseren ook zelf activiteiten en doen ook mee 
aan activiteiten van andere verenigingen of 
activiteiten georganiseerd door Brik.
Voel je je veilig in Brussel?
Ja, ik heb me nog geen enkel moment 
onveilig gevoeld in de twee jaar dat ik hier 
studeer.
Heb je wel eens gebruik gemaakt 
van de voorzieningen van Brik?
Brik heeft een bundeltje waar tips in staan 
voor beginnende studenten, die heb ik wel 
geraadpleegd. Ook heb ik meegedaan aan 
de Brik Kot-tour.
Gebruik je ikot van Brik om een kot te 
zoeken?
Ja, het is uiteindelijk wel geen kot van Brik 
geworden en mijn kotbaas maakt ook geen 
gebruik van het brik-contract, maar heb het 
wel via deze weg gevonden.

Laura 
Vanden Abeele

Hoe oud ben je?
22 jaar.
Wat studeer je?
Economie en management.
In welke wijk woon je?
Elsene.
Aan welke universiteit studeer je?
Solvay Business School .
(Université Libre de Bruxelles)
Hoelang woon je al in Brussel?
Bijna 3 jaar
Wat vind je een leuke plek om heen te 
gaan voor studenten in jouw wijk? 
Rond de begraafplaats van Elsene zijn heel 
veel leuke studenten café’s te vinden, waar-
onder El Cafe en de Tavernier.
Wat vind je van Brussel als studenten-
stad?
Brussel is een hele leuke studentenstad. 
ULB is een grote universiteit met ook veel 
internationale studenten wat ik zelf erg 
leuk vind. Het leuk om deel te nemen aan 
de evenementen die voor internationale 
studenten georganiseerd worden. Er zijn 
naar mijn mening genoeg mogelijkheden 
om als student in Brussel een leuke tijd te 
hebben.
Neem je wel eens deel aan activiteiten 
die speciaal zijn opgezet voor 
studenten?
Ja, ik zit zelf bij een studentenvereniging 
die veel activiteiten organiseert. Je kunt 
ook naar de activiteiten van andere ve-
renigingen gaan. Er is daarom elke dag wel 
iets te doen.
Voel je je veilig in Brussel?
Ja. Ik zou niet snel na een avond stappen 
alleen naar huis wandelen maar over het 
algemeen voel ik me wel veilig in Brussel.

Aisling
Horgan
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‘ Brussel is 
een grote stad waar 
veel te beleven valt voor 
jong en oud.’

Marta

Millet
Hoe oud ben je? 
22 jaar.
Wat studeer je?
Ingenieurswetenschappen.
In welke wijk woon je?
Oudergem.
Aan welke universiteit studeer je?
Vrije Universiteit Brussel (VUB).
Hoelang woon je al in Brussel?
6 maanden.
Wat vind je een leuke plek om heen te
gaan voor studenten in jouw wijk? 
Ik woon vrij dichtbij de begraafplaats van 
Elsene waar veel leuke café’s te vinden zijn. 
Daarnaast ga ik graag naar cafés buiten 
mijn wijk om de stad wat beter te leren 
kennen. Ik vind Bonnefooi in Brussel 
Centrum erg leuk om de live Jazz muziek. 
Daarnaast is Maison du Peuple in 
Sint-Gillis erg leuk, vooral tijdens 
happy hour.
Wat vind je van Brussel als studenten-
stad?
Brussel is een grote stad waar de studenten 
misschien maar een klein onderdeel van 
vormen maar toch heb ik het gevoel dat ik 
overal waar ik kom omringd wordt door 
studenten. De stad heeft daardoor denk ik 
ook meer sfeer gekregen.

WanTing 
Tram
Wat is je leeftijd?
23 jaar.
Wat studeer je?
Handelswetenschappen.
Aan welke universiteit studeer je?
HUB, nu noemt dit KULeuven campus 
Brussel.
In welke wijk woon je?
Ik woon al mijn hele leven aan de rand van 
Brussel of in het centrum Brussel zelf. Leuke 
hangplekken in Brussel zijn het Sint-katelijne-
plein en plekken dicht bij de Beurs. Daarnaast 
is Elsene ook een jonge, hippe wijk!
Wat vind je van Brussel als studenten-
stad?
Brussel is niet bepaald een studentenstad maar 
een grote stad waar veel te beleven valt voor 
jong en oud.
Neem je wel eens deel aan activiteiten die 
speciaal zijn opgezet voor studenten?
Ik neem zeker deel aan activiteiten speciaal 
voor studenten en ik geniet van de studenten-
kortingen zolang het kan. Ik heb zelf ook in 
een studentenvereniging gezeten.
Voel je je veilig in Brussel?
Ik kan verstaan dat sommige mensen het 
moeilijk hebben in Brussel, ik heb zelf nooit 
iets ergs meegemaakt, af en toe een lastigaard 
die eens nafluit maar dat gebeurt niet enkel 
hier.
Gebruik je iKot van Brik om een kot te 
vinden?
Ik heb vroeger een kot gehuurd via Brik. Ik 
was er vrij tevreden over met de prijs. Toen 
bestond ikot nog niet dus heb ik het nooit 
moeten gebruiken.

Neem je wel eens deel aan activiteiten 
die speciaal zijn opgezet voor 
studenten?
Ja, aan mijn opleiding studeren veel Eras-
mus studenten waar wekelijks iets voor 
georganiseerd wordt. Mijn vriendengroep 
bestaat ook uit internationale studenten dus 
ga ik vaak met hen mee.
Voel je je veilig in Brussel?
Af en toe word je nageroepen op straat, 
vooral ‘s avonds als je als meisje alleen over 
straat gaat. Verder voel ik me wel veilig. Je 
merkt verder niks van de terreurdreiging of 
iets dergelijks.
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Wat zijn de Hotspots 

     in Brussel?
 Top 3 

Restaurants
 Top 3 

   Musea
 Top 3 

    Cafe’s 
1. Green Mango
Een gezellig, klein restaurant
in Elsene met de beste verse 
burgers in Brussel. Ook voor
verse smoothies, milkshakes
en sandwiches ben je hier aan
het goede adres. 

2. La Bottega della
Pizza 
Nog kleiner maar minstens zo
gezellig en waar de pizza’s
smaken alsof je in Italië op
vakantie bent is La Bottega
della Pizza in Sint-Gillis. Je zult
vooraf waarschijnlijk wel een
plekje moeten reserveren. 

3. Moeder lambick
Naast een breed assortiment
aan bier kun je hier ook terecht
voor verschillende lekkere 
(Belgische) gerechten. Moeder
Lambic ligt in het centrum van
Brussel bij metrohalte 
Anneesens en zit meestal vol met
studenten. 

1. Bonnefooi
Bonnefooi is een jazzcafé in
het centrum van Brussel in 
een van de zijstraten van de 
Anspachlaan. Je kunt hier 
terecht voor live jazz, 
Belgisch bier en als je op zoek 
bent naar een bar met  veel 
sfeer en studenten.

2. Le Pantin
Le Pantin is een café 
gelegen aan het Flageyplein 
in Elsene. Je kunt hier niet 
alleen wat drinken maar 
ook de hele avond bord
spellen spelen met je 
vrienden of je overdag 
terugtrekken met een goed 
boek.

3. Maison du 
Peuple
Maison du Peuple is een café 
aan het Sint-Gillis voorplein. 
Op de stapavonden kun je
hier terecht voor happyhour 
en de beste mojitos in 
Sint-Gillis drinken.

1. Magritte Museum
Als Brusselse student moet je een 
keer het werk van één van de 
bekendste Belgische schilders en 
wereldwijd een van de bekendste 
surrealisten, Magritte, hebben 
gezien.

2. Muziekmuseum 
Naast de enorme collectie 
muziekinstrumenten en een 
audioguide die voor de 
verandering niet verveelt is ook 
het pand van het muziekmuseum 
bewonderenswaardig.

3. Hortamuseum 
Brussel is een stad waar zeer veel 
Art Nouveau te herkennen is. 
De bekende Art Nouveau 
architect Victor Horta heeft dan 
ook in Brussel gewoond. 
Tegenwoordig kun je zijn huis en 
atelier (volledig in Art Nouveau 
stijl) van binnen bekijken.
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Wat Weet Jij?
    QUIZ

Hoeveel weet jij eigenlijk over de hoofdstad van Europa? Test het met deze quiz 
en maak indruk op je vrienden. 

Veel succes!
1. Wat staat niet op de UNESCO erfgoed lijst?
A De Grote Markt
B Het Hortahuis
C De koninklijke Sint-Hubertusgalerijen

2. Naar aanleiding van de wereldtentoonstelling in 
1958 in Brussel werd het Atomium gebouwd. Het 
monument stelt een ijzerkristal voor dat:
A 150 miljoen keer werd vergroot
B 150 miljard keer werd vergroot
C 150 triljard keer werd vergroot

3. Waarin werden in 1568 de onthoofde lichamen van 
de graven Egmont en Hoorne opgebaard?
A Kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele
B Basiliek van Koekelberg
C Kapellekerk

4. Door wie zijn onder andere Bozar en het Centraal 
Station ontworpen?
A Hamesse
B Horta
C Strauven

5. Welke wereldberoemde actrice die de hoofdrol speelt in
Breakfast at Tiffany’s is geboren in Elsene? 
A Elizabeth Taylor
B Audrey Hepburn
C Grace Kelly

6. Wat is het hoogste gebouw in Brussel?
A De Zuidertoren
B Het Atomium
C Het Justitiepaleis

7. Hoeveel verschillende talen worden er in Brussel 
gesproken?
A 65 talen
B 80 talen
C 180 talen

8. Naar aanleiding van welke gebeurtenis werd het 
Brusselse Jubelpark aangelegd?
A De 50 ste verjaardag van de Belgische onafhankelijkheid
B De Belgische overwinning van de Eerste Wereldoorlog
C De Olympische Spelen in Antwerpen
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9. Hoeveel inwoners telt het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest ?
A 450.000 inwoners
B 800.000 inwoners
C 1.2 miljoen inwoners

10. Hoe heet een echte Brusselaar van wie ook beide 
ouders van Brussel komen ?
A Een ketje
B Een zinneke
C Een dojker

11. De eerste filmvoorstelling in België vond plaats in de 
Sint-Hubertusgallerijen en werd gehouden door 
de Lumières. In welk jaar was dit ?
A 1896
B 1902
C 1914

12. Brussel telt de meeste studenten in België. 
Hoeveel studenten zijn dit ?
A 43.000 studenten
B 75.000 studenten
C 130.000 studenten

Antwoorden
1.C 2.B 3.A 
4.B 5.B 6.A 
7.C 8.A 9.C 

10.A 11.A 12.B

Resultaat
Tussen de 0-5 antwoorden goed
Ai jammer. Helaas heb jij nog niet zoveel kennis van 
Brussel, maar niet getreurd want gelukkig ben je nu door 
deze test al een stukje wijzer geworden. 

Tussen de 6-9 antwoorden goed
Goed gedaan, jij weet al aardig wat van Brussel af. 
In de toekomst zal je vast steeds meer details over de stad 
leren. 

Tussen de 10-12 antwoorden goed
Jij bent een echte Brussel-kenner, chapeau! 
Stadsgids worden in Brussel staat jou op het lijf geschreven.
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Liesbeth List 
‘Brussel’

Brussel was toen nog een bruisende stad
Brussel was toen oh la la en olijk

Brussel was toen nog een ruisende stad
Brussel en Brussel was vrij en vrolijk

Op de parkeerplaats was het vol en dol
Heren met strohoeden, zware knevels
Dames met sleepjurk en kant parasol

De paardentram schoof langs oude gevels
Op ‘t tramdak zaten twee mensen blij te praten

Hij, mijn opa zaliger, zij, mijn oma zaliger
Hij was sergeant-majoortje, hij zat op een kantoortje

Hij dacht niet na, zij dacht aan niets
Dus wie verwacht van mij nog iets

Oh, Brussel was toen nog een zwierige stad
Brussel was toen oh la la en olijk

Brussel was toen nog een tierige stad
Brussel en Brussel was vrij en vrolijk

Op de kasseien rond de Sinte Kathlijn
Dansen de sleepjurken en de knevels

Op de kasseien was ‘t een dansend festijn
De paardentram danste langs de gevels

En op ‘t tramdak zaten twee mensen blij te praten
Hij, mijn opa zaliger, zij, mijn oma zaliger

Hij had haar ingenomen, zij had hem laten komen
‘t Was vrije keus van allebei

Dus wie verwacht er ernst van mij

Oh, Brussel was toen nog een dansende stad
Brussel was toen oh la la en olijk

Brussel was toen nog een sjansende stad
Brussel en Brussel was vrij en vrolijk

In ‘t gaslicht rondom de Sinte Justien
Zongen de sleepjurken en de knevels

In ‘t gaslicht zong strohoed en crinoline
De paardetram knarste langs de knevels

En op ‘t tramdak zaten twee mensen blij te praten
Hij, mijn opa zaliger, zij, mijn oma zaliger

Voor hem kwam d’oorlog nader, 
bij haar gauw gauw mijn vader

Ze zongen als de nachtegaal
Dus wie verwacht van mij moraal

Brussel was toen nog een bruisende stad
Brussel was toen oh la la en olijk

Brussel was toen nog een ruisende stad
Brussel en Brussel was vrij en vrolijk, lijk
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