Kinderen
Museum in Kinderhanden
Museum in kinderhanden is meer dan een namiddag knutselen. We brengen steeds een boeiend
inhoudelijk verhaal met een link naar Mechelen. Tentoonstellingen, culturele gebeurtenissen of een
nieuw hedendaags kunstwerk in de stad kunnen het uitgangspunt vormen van de activiteiten.
De activiteiten bestaan uit een interactief bezoek (tentoonstelling, museum, kunstenaar, stadswandeling,
...) met aansluitend een creatieve workshop.

Agenda

27.12.18 > WINTERWORKSHOPS - Nieuwjaarswensen uit het stadspaleis
In Museum Hof van Busleyden, een echt Bourgondisch stadspaleis, gaan we op zoek naar inspiratie voor
originele wenskaarten. Deze kaartjes mag je erna mee naar huis nemen om op te sturen.

9.30u tot 16u (opvang vanaf 8u en tot 17u)
Museum Hof van Busleyden, F. de Merodestraat 65, 2800 Mechelen
€ 20 / € 4 UiTpas met kansentarief | lunchpakket meebrengen | vooraf inschrijven
Vooraf inschrijven via:
www.vakantiezapper.mechelen.be (http://www.vakantiezapper.mechelen.be/)
Visit Mechelen
Vleeshouwersstraat 6, 2800 Mechelen, België
T +32 (0)15 29 76 54

3.1.19 > WINTERWORKSHOPS - Een nieuw jaar, een nieuwe hoed
We gaan op zoek naar de mooiste en meest gekke hoeden die we in het museum kunnen vinden en
maken daarna onze eigen speciale hoed.

9.30u tot 16u (opvang vanaf 8u en tot 17u)
Museum Hof van Busleyden, F. de Merodestraat 65, 2800 Mechelen
€ 20 / € 4 UiTpas met kansentarief | lunchpakket meebrengen | vooraf inschrijven
Vooraf inschrijven via:
www.vakantiezapper.mechelen.be (http://www.vakantiezapper.mechelen.be/)
Visit Mechelen

Vleeshouwersstraat 6, 2800 Mechelen, België
T +32 (0)15 29 76 54

6.3.19 > KROKUSKNUTSELS
We gaan creatief aan de slag met inspiratie uit het museum.

9.30u tot 16u (opvang vanaf 8u en tot 17u)
Museum Hof van Busleyden, F. de Merodestraat 65, 2800 Mechelen
€ 20 / € 4 UiTpas met kansentarief | lunchpakket meebrengen | vooraf inschrijven
Vooraf inschrijven via:
www.vakantiezapper.mechelen.be (http://www.vakantiezapper.mechelen.be/)
Visit Mechelen
Vleeshouwersstraat 6, 2800 Mechelen, België
T +32 (0)15 29 76 54

Nieuwsgierig naar vorige edities?

(https://www.flickr.com/photos/134893347@N03/albums/72157657505417104)

Ben je op zoek naar een activiteit om met een groep kinderen te doen? Neem dan een kijkje bij onze
Museumklassen (/scholen-2) (ook te reserveren voor groepen buiten schoolverband).

Blijf je graag op de hoogte van onze kinderactiviteiten? Schrijf je dan in op onze educatieve nieuwsbrief.
(http://eepurl.com/bC0L71)

Voor meer informatie over Museum in Kinderhanden kan je contact opnemen met Arne Vandelanotte
via arne.vandelanotte@mechelen.be (mailto:arne.vandelanotte@mechelen.be).


