
  

  

 

COUDENBERGPALEIS 

ACTIVITEITEN KERSTVAKANTIE 

 

 

 

Ondergrondse speurtocht 

 



 

 

Klein keizer Kareltje heeft jouw hulp nodig! Hij is de 

code om zijn schatkist te openen vergeten. In die 

schatkist zit iets heel speciaals: de ketting van de 

orde van het Gulden Vlies. Kareltje zoekt stoere 

ridders en prinsessen om de code te kraken. Durf 

jij mee op zoek te gaan in het ondergrondse paleis 

van de Coudenberg? Als je de schatkist kunt 

openen zal Kareltje je zeker belonen! 

 

Hoe gaat het in zijn werk? 

De kinderen krijgen een rugzakje met daarin de 

nodige hulpmiddelen om opdrachten op te lossen 

(een schatkaart, een kostuum, een puzzel, een 

zaklamp ...). Elke opdracht geeft een aanwijzing, 

iedere aanwijzing brengt de kinderen dichter bij de 

magische code. De kinderen moeten deze 

magische code vinden om de schatkist met de 

verloren ketting van het Gulden Vlies te 

openen. Op het einde van de zoektocht krijgen de 

kinderen een beloning. 

 

Meer info op onze website en inschrijven via deze 

link.  
 

 

24.12.2022 > 08.01.2023 | Waouw! verrassingskoffer 

 

 

Zin om te ontdekken? Te raden? Dingen te maken? Te 

lachen? Te vertellen? Ga op zoek naar de WAOUW 

koffers! 

Aan het onthaal krijg je een sleutelbos waarmee je 

koffers, verspreid in de site en het museum kan 

openen. Elke koffer bevat materiaal waarmee een 

bepaald aspect van het Coudenbergpaleis ontdekt 

kan worden: het gebouw, de geschiedenis ervan, 

de collectie archeologische voorwerpen, het 

beroep van archeoloog … Met de spelletjes, die je 

alleen of met meerdere kan spelen, kun je op een 

leuke manier de overblijfselen van het paleis van 

https://coudenberg.brussels/nl/te-doen/nieuws/ondergrondse-speurtocht
https://tickets.belvue.be/exhibitions/detail?id=284D554C-1F95-EA11-A2DE-94F042711797
https://tickets.belvue.be/exhibitions/detail?id=284D554C-1F95-EA11-A2DE-94F042711797


 

Brussel ontdekken. 

 

Meer info op onze website en inschrijven via deze 

link.  
 

 

 

 

28.12.2022 | Murder Mystery Game 

 

 

 

Een detectivespel dat gespeeld wordt in de 

overblijfselen van het oude paleis van Brussel. 

Het doel? Een “cold case” van 500 jaar oud 

oplossen 

Brussel, 1521, terwijl een feest volop aan de gang 

is in het paleis, overlijdt een belangrijk personage 

in donkere omstandigheden. Enkele eeuwen later 

verschijnt zijn geest samen met die van enkele 

medegenodigden opnieuw op de plaats van het 

delict. De museumbewakers worden opgeschrikt 

door de aanwezigheid van deze verloren zielen en 

vragen aan de bezoekers om het mysterie te 

ontrafelen. 
 

https://coudenberg.brussels/nl/te-doen/nieuws/waouw-verrassingskoffers-1
https://tickets.belvue.be/exhibitions/register?id=4D04AF63-1E46-ED11-A2E3-EF790E32DBE4
https://tickets.belvue.be/exhibitions/register?id=4D04AF63-1E46-ED11-A2E3-EF790E32DBE4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=U1mdLgGKxTQ&feature=emb_logo


 

Daal af in de gewelven onder het Koningsplein, ontdek de overblijfselen van het voormalig paleis van Keizer 

Karel en voer het onderzoek in een adembenemende “ Murder Party”. 

Hoe werkt het?  

Neem je smartphone of tablet en zoek de aanwijzingen die verstopt zijn in de archeologische site. Bekijk met 

behulp van QR codes de video’s met het verhaal van alle getuigen om het mysterie op te lossen. De 

spelmeester helpt je om jouw hypothese te verfijnen en het mysterie te ontrafelen. 

Praktische info 

Wanneer : woensdag 28 december 2022 van 17:30 tot 22:00 

Tarief : 12€ (-26 ans) -15€  

Ingang : Koningsplein 10 – 1000 Brussel 

Info : www.coudenberg.brussels of + 32 (0)2 563 61 79 

Talen : Nederlands, Frans en Engels  

Doelgroep : vanaf 15 jaar 

Reservatie verplicht of via info@coudenberg.brussels  

 

 

http://www.coudenberg.com/
https://shop.utick.be/?module=ACTIVITYSERIEDETAILS&pos=coudenberg&s=7DC6C468-A554-57A0-7524-58B1F29BE3B8&lg=NL

