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Collectie Streekmuseum Jan Anderson Vlaardingen
Parklaan 14-16
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De kersttentoonstelling in het Belasting &

Douane Museum van 12 november t/m 16 januari 2005

U komt oog in oog te staan met
deze typische winterhelden
en krijgt een kijkje in het

Sint Maarten verlicht u als bezoeker met de
vele lampionnen. Deze vrome man deelt zijn
mantel met een bedelaar. Op 11 november
trekken kinderen met een lampion in de
vroege avond zingend door de straten in ruil
voor fruit, snoepgoed of geld.

verleden. Met de hele familie
proeft u de oergezellige sfeer
van een lange en levendige
traditie aan winterfeesten.

Sinterklaas leefde omstreeks de derde
en vierde eeuw in de landstreek Lycië (het
huidige Turkije). Vanwege zijn gulheid en
bescherming van kleine kinderen werd
Sinterklaas in Nederland een populaire heilige. In het Belasting & Douane Museum ziet
u als bezoeker hoe de Sint woont en werkt.

Warmte en nostalgie ontmoeten
elkaar in een verrassende
presentatie vol humor.
Maar wie of wat zijn die
wintertradities eigenlijk?

Kerstmis heeft een lange geschiedenis als
familiefeest waarbij de Kerstman sinds kort
zijn eigen unieke plaats heeft ingenomen in
Nederland. Overgewaaid uit andere landen
zoals Engeland en Amerika, werd het uitdelen van pakjes op kerstavond na de Tweede
Wereldoorlog langzaam ingevoerd. Bekijk
op de tentoonstelling een aantal unieke
kerstgroeten uit het verleden en heden.
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rond Kerstmis
Sinterklaas
Over het ontstaan en
alle gebruiken rond
Sinterklaas
De lezing wordt gegeven door:
kunsthistorica drs. Eugenie Boer
Datum: 28 november 2004
Tijd: 14:00 – 16:00
Kosten: gratis
Oud & Nieuw valt niet in een persoon te vangen. Het feest wordt in veel culturen gevierd,
op verschillende momenten en met verschillende rituelen. Op de tentoonstelling herleven
oude tijden bij de oudejaarsconference van
Wim Kan op de radio. En wie Oud en Nieuw
zegt, denkt aan vuurwerk, oliebollen, de oudejaarsloterij en de nieuwjaarsduik.
Driekoningen zijn de laatste gasten van de
tentoonstelling. Volgens het verhaal volgen de
drie koningen een ster naar het pasgeboren
kerstkind. Op 6 januari gaan kinderen gehuld
in oude tafelkleden, op het hoofd een kroon en
in de hand een lampion, langs de deuren. In ruil
voor snoep of geld zingen ze een kort liedje.

Vooraf aanmelden per e-mail
info@belasting-douanemus.nl of
telefoon 010-4400200.

Symboliek in de kunst
rondom de geboorte
van Christus
Aan de hand van vele dia’s van
kunstwerken rondom de geboorte
van Christus zal de symboliek
van de voorstellingen worden
ontrafeld.
De lezing wordt gegeven door:
kunsthistoricus drs. Paul Bröker
Datum: 12 december 2004
Tijd: 14:00 – 16:00
Kosten: gratis

De tentoonstelling is tot stand gekomen
in samenwerking met Streekmuseum
Jan Anderson te Vlaardingen

Vooraf aanmelden per e-mail
info@belasting-douanemus.nl of
telefoon 010-4400200

Kinderactiviteiten 10 november t/m 9 januari 2005
Voor kinderen van alle leeftijden zijn er leuke winteractiviteiten te doen in het Belasting &
Douane Museum. Je kunt een superspannende 3-D speurtocht oplossen, een heuse
smokkelpoging beleven in de Smokkeltrip of je eigen originele wenskaart maken.
Hou je van chocola en ben je erg creatief? Ben je tussen de 6 en 10 jaar? Schrijf je dan snel in
voor een van de woensdagmiddag kinderworkshops van 14:00 tot 16:00 uur. Wees er snel
bij want de workshops zitten vol voordat je het weet. Aanmelden kan vooraf per e-mail:
info@belasting-douanemus.nl of per telefoon 010-4400200. Kosten zijn € 1,50 per kind.

Kinderworkshop lampionnen maken
Om het feest van Sint Maarten goed te kunnen
vieren, heb je natuurlijk een mooie lampion
nodig.
In het Belasting & Douane Museum krijg je de
kans om onder begeleiding je eigen lampion
te maken. Op Sint Maarten, 11 november, kun
je dan met je eigen lampion langs de deuren.
Datum: 10 november 2004.

Kinderworkshop je oude schoen
versieren voor de Sint
Onder begeleiding je oude schoen versieren
met kraaltjes, stift, verf of allerlei andere
materialen.Vergeet niet je eigen oude schoen
mee te nemen. Je kunt je versierde schoen
‘zetten’ voor de Sint in het Belasting & Douane
Museum. Misschien vind je wel op 4 december een cadeautje in je schoen.
Datum: 17 & 24 november, 1 december 2004.

Op audiëntie bij de Sint
Breng een bezoek aan het Belasting & Douane
Museum en kijk hoe de Sint woont en werkt.
Wil je de Sint persoonlijk je verlanglijstje vertellen? Dan kun je op audiëntie bij de Sint.
Datum: 27 & 28 november, 4 december 2004,
tijd: 14:00 – 16:00, kosten: Gratis.

Kinderworkshop
adventskalender maken
Maak je eigen adventskalender, zodat je
precies weet hoeveel nachtjes je nog moet
slapen tot Kerst.
Kom je ook gezellig knippen, plakken en
tekenen?
Datum: 8 december 2004.

Kinderworkshop kerstversiering
van chocolade maken
Giet je eigen kerstversiering van chocola. Je
kunt jouw eigen kerstversiering mee naar
huis nemen en in de kerstboom ophangen.
Opeten kan natuurlijk ook. Een echte verhalen verteller komt langs en vertelt een spannend kerstverhaal.
Datum:15 & 22 december 2004.

Kerstvakantie
Tijdens de kerstvakantie kan je een bijzondere wenskaart maken en versturen in het
Belasting & Douane Museum. Eerst wordt je
kaart in de kerstboom van het museum
gehangen. Daarna verstuurt het museum jouw
speciale kerstgroet.
Datum: 26 december 2004 tot en met 9 januari 2005, tijd: 11:00 – 17:00, kosten: Gratis.
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