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Geniet van een traditionele kerstmarkt in en rond het
Volkskundemuseum in het prachtige decor van de Sint-Annawijk

9 december 2018 van 11 tot 18u in Balstraat te Brugge
Een initiatief van Musea Brugge en Volkskunde West-Vlaanderen, i.s.m. het Kantcentrum en het Adornesdomein

Doorlopend
van 11.00 tot 18.00u
In de Balstraat
Sfeervolle kerstmarkt
met ambachtelijke of
handgemaakte producten.

					

In het Kantcentrum
Demonstraties en workshops
naaldkant en kloskant 		
In het Volkskundemuseum
Verhalenhoek
vertel en deel je verhaal over
Kerst toen en nu aan onze
verhalensprokkelaars
Tentoonstelling
Kinderen van Toen,
Senioren van Nu
Winterse bar

Wedstrijd in de drie locaties:
win een mooi prijzenpakket. Het
formulier vind je op de ommezijde.
Paardentram
Tussen 14u-18u een ritje
met de paardentram in de wijk
(ong 20 min.) tickets (3 euro) en
vertrek aan de infostand voor
de Jeruzalemkapel.

Activiteiten:
Volkskundemuseum
Spekkenbakker
11.00 - 13.30u
Speculoosbakker
14.00 - 17.00u
Knutseltafel voor gezinnen
kerstkaartjes borduren
14.00 - 17.00u

Speelplaats Kantcentrum
Wagenspel
‘Leentje uit ’t Hemelrijk’
door Int Wroede ende int sotte
13.30u, 14.30u, 15.30u

tuin Volkskundemuseum
Smeden met Ijzer en Vuur
13.00u - 17.30u

Adornesdomein
Straattheateract Khalid & Co
13.00u, 14.00u
Straattheateract De Nar
16.00u, 17.00u

Jeruzalemkapel
Marcato zingt kerst
15.30u, 16.30u

Wedstrijd midwinterfeest
Deze zoektocht brengt je naar de verschillende locaties
van de markt. Zoek goed en wie weet win je een geschenkpakket
met verrassingen van elk deelnemend museum!
1.		 Op de markt staat een standje die vollaards (witte broden) verkoopt.
Op elk brood staat een patacon. Wat doet de vrouw die afgebeeld
staat op de patacon?
		
2.		 In het Volkskundemuseum is een kamer waar heel wat patacons
te zien zijn. Hier liggen ook vollaards. Maar hoe werd zo’n brood
in Brugge genoemd?

3.		 Met kerst vieren we de geboorte van Jezus. Hoeveel keer
is kindje Jezus met zijn moeder afgebeeld in de Jeruzalemkapel?
Zowel op schilderijen als in beelden.
		
4.		 In het kantcentrum zijn heel wat kinderen druk bezig!
Wat zijn ze aan het maken?		
		
		
		
Deponeer je antwoordformulier in de brievenbus aan de
infostand (Jeruzalemkapel) of in het Volkskundemuseum.
Een onschuldige hand trekt de winnaars uit de juiste inzendingen.
Naam:
Adres:
E-mail:
Graag invullen in hoofdletters.

v.u.: Johan Coens, wnd. alg. directeur Stad Brugge, Burg 12, 8000 Brugge - Ontwerp: Cel creatie - Stad Brugge

		

