
De middag is voor kinderen 
van 6 – 12 jaar.
Om 13:15 uur gaan de  
deuren van het museum 
open en wij beginnen om 
13:30 uur.  
Rond 15:30 uur ben je klaar. 
Het kost € 5  en daarvoor 
krijg je ook wat te drinken 
en een koek.

Je mag je ouders of verzor-
gers meenemen. Komen 
er meer mensen mee dan 
kunnen die het museum 
bekijken. En natuurlijk  
mogen zij jou op de foto zet-
ten als je lekker bezig bent.

Er is plaats voor maximaal 
20 kinderen. Meld je daar-
om snel aan via: educatie@
museumkennemerland.nl 
Graag vermelden: je voor-  
en achternaam en je  
geboortedatum. 

Museum Kennemerland  
is gelegen aan het  
Westerhoutplein 1, net  
buiten het centrum van  
Beverwijk. De ingang van 
het museum vindt u aan 
de zijkant van het gebouw: 
Noorderwijkweg 2A.

Voor meer informatie 
www.museumkennemerland.nl

Voor alle knutselaars van 6 - 12 jaar!

Museum
Kennemerland

Op zondagmiddag 16 december kun je een eigen kerststal 
maken in silhouettechniek. Je knipt figuren  uit zwart  
papier. Daarna maak je er met mooi gekleurd tape een bij-
zondere kerststal van.  De silhouettechniek is al een hele 
oude techniek, in de 18e eeuw geleden was het heel erg hip. 
Eerst bezoeken we samen de kleine tentoonstelling van een 
verzameling bijzondere Kerststalletjes. Daarna ga je zelf aan 
de slag onder leiding van Annelies Vessies-Aardenburg, een 
kunstenaar verbonden aan Studio O.

Het verhaal van de kerststal is al meer dan tweeduizend jaar 
oud. Jozef en Maria die onderdak vinden in een stal, waar 
het kindje Jezus geboren wordt. Iedereen uit het verhaal 
wordt een silhouet in het warme licht van de stal. Koningen, 
herders en alle dieren, we vergeten niemand! 

Dat wordt dus een middagje lekker knutselen. Je mag jouw 
werkstuk na afloop mee naar huis nemen. Thuis krijgt het 
vast een mooi plaatsje om er tijdens de feestdagen van te 
genieten.

Zien we je zondagmiddag 16 december?
We verheugen ons erop!

Maak je eigen kerststal!
In Museum Kennemerland voor knutselaars van 6 tot 12 jaar.

Zondag 16 december 2018 van 13.30 - 15.30 uur 


