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Recht	  tegenover	  de	  achterkant	  van	  de	  academie,	  aan	  de	  andere	  kant	  van	  de	  kleine	  ring	  
beginnen	  de	  Luxemburgstraat	  en	  de	  Troonstraat.	  In	  beide	  vind	  je	  mogelijkheden,	  weliswaar	  
meer	  in	  de	  Luxemburgstraat.	  De	  Luxemburgstraat	  leidt	  ook	  naar	  het	  Luxemburgplein	  en	  daar	  
heb	  je	  nog	  meer	  gelegenheden	  (ten	  eerste	  is	  er	  een	  tolkenschool	  in	  de	  buurt,	  ten	  tweede	  
natuurlijk	  de	  Caprice	  des	  Dieux,	  het	  gebouw	  van	  het	  Europees	  Parlement,	  dat	  verklaart	  de	  
aanwezigheid	  van	  zoveel	  zaken).	  Redelijk	  aan	  het	  begin	  van	  de	  Troonstraat	  vind	  je	  rechts	  ook	  
het	  Londonplein,	  een	  gezellig	  plein	  met	  wat	  mogelijkheden	  om	  iets	  te	  eten	  of	  drinken	  (om	  
de	  hoek	  is	  een	  atheneum,	  en	  ook	  een	  aantal	  milieuorganisaties	  gevestigd,	  ook	  dat	  verklaart	  
weer	  de	  aanwezigheid	  van	  een	  aantal	  zaken).	  Mocht	  je	  meer	  tijd	  hebben	  of	  niet	  tegen	  10	  
minuten	  stappen	  opzien,	  dan	  is	  er	  iets	  verder	  in	  de	  Troonstraat	  ook	  de	  Horloge	  du	  Sud,	  een	  
café/eethuis	  gespecialiseerd	  in	  vooral	  Congolese	  flair,	  op	  de	  rechterhoek,	  waar	  de	  
Waversesteenweg	  de	  Troonstraat	  kruist.	  
	  	  
Indien	  je	  de	  kleine	  ring	  een	  beetje	  naar	  links	  volgt	  (als	  je	  met	  de	  rug	  naar	  de	  Academie	  
staat),	  kom	  je	  bij	  Filigranes	  uit.	  Een	  van	  de	  meest	  vermaarde	  (Franstalige)	  boekenwinkels	  van	  
Brussel,	  onder	  andere	  omwille	  van	  de	  cafetaria	  midden	  in	  de	  winkel	  en	  het	  feit	  dat	  die	  
letterlijk	  heel	  het	  jaar	  door	  open	  is.	  Het	  exacte	  adres	  is	  Kunstlaan	  (Avenue	  des	  Arts)	  39,	  net	  
tussen	  de	  Wetstraat	  en	  de	  Belliardstraat.	  
	  	  
Indien	  je	  de	  kleine	  ring	  een	  beetje	  naar	  rechts	  volgt	  (alweer	  als	  je	  met	  de	  rug	  naar	  de	  
Academie	  staat),	  kom	  je	  bij	  de	  Naamsepoort	  uit.	  De	  vroegere	  poort	  langs	  waar	  men	  het	  stad	  
verliet	  om	  naar	  Namen	  te	  reizen.	  Daar	  beginnen	  de	  Waversesteenweg	  en	  de	  
Elsensesteenweg,	  beiden	  bevatten	  meer	  zaken	  dan	  je	  lief	  zijn.	  Tussen	  die	  twee	  straten	  in	  ligt	  
ook	  de	  Matongéwijk,	  het	  Congolese	  hart	  van	  Brussel.	  Je	  kunt	  er	  niet	  naast	  kijken.	  
	  	  
Mocht	  het	  mooi	  weer	  zijn	  en	  je	  hebt	  je	  picknick	  mee:	  ga	  naar	  het	  Warandepark,	  recht	  
tegenover	  het	  koninklijk	  paleis.	  Het	  bevat	  ook	  een	  aantal	  leuke	  plekjes,	  vooral	  bij	  de	  fontein.	  
En	  het	  is	  bekend	  als	  een	  (vermeend)	  symbool	  van	  de	  vrijmetselarij	  recht	  tussen	  het	  federaal	  
parlement,	  koninklijk	  paleis	  en	  justitiepaleis	  in.	  
	  	  
Wil	  je	  even	  een	  glimp	  opvangen	  van	  Brussel,	  loop	  vandaar	  naar	  de	  kunstberg,	  je	  hebt	  een	  
mooi	  zicht	  op	  de	  binnenstad.	  
	  	  
Misschien	  zul	  je	  hier	  en	  daar	  een	  mondje	  Frans	  moeten	  spreken,	  maar	  ik	  hoop	  dat	  jullie	  dat	  
er	  even	  bij	  willen	  nemen.	  
	  	  
Nu	  dat	  je	  toch	  in	  Brussel	  bent,	  geniet	  ervan	  –	  maar	  wees	  op	  tijd	  terug	  op	  de	  les.	  
	  	  


