
KERSTMARKT 
lN (VOR FRUE KlRKE)

ONZE-LIEVE-VROUW KERK
Zaterdag 23 november 2019 van 10u-18u
Zondag 24 november 2019 van 10u-16u

DEN DANSKE KlRKE l BRUXELLES 
Rue Washington 27-29, 1050 lxelles 

Restaurant
Deense kersttapas met een sneufje Deense Kerst

Dennenkraam
De klassieke adventskransjes, prachtige

kerstdecoraties met kaarsjes en deurkransen.

Kerststand
Deense kerstdecoraties, kerstmannetjes, 

kalenders, kaarsjes en kerstversiering voor de 
kerstboom. Voor kleine pakjes en veel meer.

Koffiestand
Koffie en cake, Glühwein en Deense poffertjes

Kom en geniet van het gezellige moment.

Marktkraampjes
Haring, kaas en gebraad. Rode kool, 

honing en vele andere lekkernijen.

Alsook vele andere standjes voor alle leeftijden.

         DEN DANSKE KIRKE
       I BRUXELLES

Meer informatie is te vinden op 
www.dankirke.be en op www.facebook.com/dankirke.be

DE DEENSE KERK lN BRUSSEL NODlGT U UlT



KERSTMARKT 
De kerstmarkt vindt voor de eerste keer plaats in de Deense Kerk in Brussel 

- de mooie kerkgebouwen worden omgetoverd tot een grote en gezellige kerstmarkt 
waar je traditionele Deense kerstartikelen kunt kopen.

ln een verwarmde tent voor de kerk vindt u de SHAPE koffiebar, 
waar glühwein en Deense poffertjes worden aangeboden - en het worststandje, 

dat braadworsten en de typische hotdogs met rode worsten verkoopt.  

Binnen in de kerk vindt u:

l De loterij stand, met 
geweldige prijzen geschonken 
door gulle mensen.
l Het snoepkraam met een 
grote selectie van Deense 
snoepjes en versnaperingen.
l De kerststand met Deense 
kerstdecoraties, kaarsen, 
kerstversiering enz.

l De kerkstand, waar het 
beroemde sterke Glühwein-
extract wordt verkocht (het 
wordt volgens een geheim 
recept van de dominee ge-
maakt).
l Het restaurant, waar de 
heerlijke Deense kersttapas 
worden geserveerd. 

l De voedingswarenstand 
met alles voor de kerstlunch 
- Deense kazen, haring, kerst-
bier, rode kool, varkensge-
braad, Kasseler gebraad, zelf-
gebakken brood, broodjes en 
kerstgebakjes.

l De boekenverkoop, een 
enorme selectie aan Deense 
en Engelse boeken.

l De champagnebar, waar 
champagne en smaakvolle 
wijnen worden aangeboden. 

ln de heerlijke tuin vindt u 
de grote tent van de Deense 
scouts waar er vele leuke ac-
tiviteiten worden georgani-
seerd en een groot aantal aan 
zitplaatsen wordt voorzien.

ln de gezellige kelder van de 
kerk, vindt u ook een aantal 
kraampjes:

l Het dennenkraam, welke 
prachtige kerstdecoraties, ad-
ventskransjes, deurkransjes 
enz. verkoopt.

l De visvijver waar de 
kinderen hun geluk kunnen 
beproeven en een mooie prijs 
kunnen vangen.

l Het Warme-Chocokraam 
waar warme choco en peper-
koekjes worden aangeboden.

Maar ook De kerstman zit in 
de kelder. De kinderen kun-
nen hem op zaterdag ont-
moeten tussen 10.00 en 18.00 
uur.

PARKEREn: 
Op de Avenue Louise of in de parkeergarage nabij de kerk, www.parkopedia.be. 

Laden en lossen voor de kerk is mogelijk! 

BuS/TRAM: 
Tram 8, 81 en 93 (stop Bailli-Baljuw), Tram 81, 92 en 97 (stop Janson). 

Bus 54 (stop Trinite) bus 38 en 60 (stop Vleurgat). 

lnkom is gratis!
Honden zijn niet toegelaten, enkel blindengeleidehonden.

Gelieve te respecteren dat de kerk en de omgeving rookvrij zijn. 

Meer informatie is te vinden op 
www.dankirke.be en op www.facebook.com/dankirke.be


