
‘t kriebelt in de 
kortrijkse musea

Org: Broelmuseum en Kortrijk 1302 voor Krokuskriebels 2014, 
event van de Gezinsbond ism. musea in Vlaanderen en Brussel



 grote vriendelijke heks 
 voor kinderen van 4 tot 12 jaar
 kortrijk 1302, begijnhofpark kortrijk

Ken jij de Grote Vriendelijke Heks? 
Ieder jaar opnieuw zorgt zij ervoor dat de lente ontwaakt. 
Maar ze kan het niet alleen en vraagt alle kinderen om haar te helpen! 
De GVH wacht op jou in Kortrijk 1302. Ze houdt van kikkers, verhalen en  
kleuren. Als je de leuke opdrachtjes kunt oplossen dan geef je de lente zeker 
een zetje! Kom dus zeker eens langs tijdens Krokuskriebels in Kortrijk 1302.
Wanneer?
Zaterdag 1 tot en met zondag 9 maart telkens van 10 tot 17u.
Gesloten op maandag!
Deelnemen?
€ 3 voor leden Gezinsbond op vertoning van hun lidkaart. 
(€ 6 voor niet-leden)
Gratis voor kinderen tot 12 jaar.



 “Zeg eens Cheese!” 
 Workshop portrettekenen voor ouders & kinderen van 
 4 tot 12 jaar  | broelmuseum, broelkaai 6 te kortrijk

‘Zeg eens cheese!’ en iedereen staat met een vrolijk gezicht op de foto! 
Een foto kan je snel maken maar wat als je met papier, potlood en 
kleurstiften aan de slag moet? 
We dagen (groot)ouders en hun kinderen uit om een portret te tekenen 
naar levend model. Probeer als een echte kunstenaar een portret te maken 
van mama, papa, oma of opa . Of omgekeerd!
Wanneer?
Zondag 2 maart, woensdag 5 maart, vrijdag 7 maart 2014
Telkens van 14 tot 16u
Met drankje en koekje.
Deelnemen en reserveren?
Wens je deel te nemen aan ‘Zeg eens Cheese!’ dan graag een seintje VOOR 
maandag 24 februari 2014 op broelmuseum@kortrijk.be of 056 27 77 80.
Tickets: € 6 volwassenen / € 3 leden Gezinsbond / gratis kinderen tot 12 jaar.

 Fabeltjes en het WaaromkoFFertje 
 voor (groot)ouders en kinderen van 4 tot 12 jaar
 broelmuseum, broelkaai 6 te kortrijk

Openingsuren: dinsdag tot vrijdag van 10 tot 12u en van 14 tot 17u
Zaterdag, zon- en feestdagen van 11 tot 17u. Gesloten op maandag.
Tickets: € 3 ouders / € 1,5 leden Gezinsbond / gratis kinderen tot 12 jaar.
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