Den Danske Kirke i Bruxelles,
Vor Frue Kirke, indbyder til

JULEMARKED
lørdag den 25. november 2017
kl. 10.00 – 17.00

Her er chancen for at opleve et traditionelt dansk
julemarked i Bruxelles, med alt hvad dertil hører af
julelækkerier, hyggelige boder og julegaveidéer.
Et besøg på julemarkedet får julestemningen til at
brede sig hos både store og små.
Julemanden kommer i år forbi
markedet mellem kl. 11.00 – 12.00
og mellem kl. 14.30 – 15.30.
Julemarkedet finder som tidligere år sted på
the Scandinavian School of Brussels, hvor
hovedbygningen på dagen bliver omdannet
til restaurant, hvor en traditionel god dansk
julefrokost serveres.
I området mellem hovedbygningen og sportshallen
og ved siden af fodboldbanen har de danske
spejdere deres aktiviteter samt pølseboden, hvor
duften af ristede ringriderpølser breder sig.
I sportshallen findes flere juleboder og børnehjørnet,
hvor børnene kan dekorere honningkager eller
arbejde i marcipanværkstedet.

I den juledekorerede sportshal er det
muligt at suge den specielle julestemning til sig, handle i boderne og
nyde duften af glögg, æbleskiver og
julekager.

Glem ikke at slå et smut forbi Kirkeboden, hvor Præstens hjemmelavede
glögg ekstrakt sælges. Glöggen er
berømt, stærk og god, den skal nok
holde vinterkulden på afstand.

Granboden sælger flotte juledekorationer og adventskranse, og i hallen
er også Kirkens lotteri med flotte
præmier.

Fødevare- og sild/osteboden bugner
af alt til julefrokost bordet; blandt
meget kan nævnes: danske oste, sild,
rødkål, flæskesteg, hamburgerryg,
hjemmebagt brød, boller og julesmåkager. Der er et stort udvalg af dansk
slik og juleknas i slikboden og i naboboden kan sulten stilles med en rigtig
rød dansk hotdog ”med det hele”. Slut
markedsdagen af med et besøg i vinog champagneboden.

Hos bogboden kan tiden bruges til
at kigge de mange hundrede danske
og engelske bøger igennem, her kan
gøres en virkelig god handel og en
stor pose med bøger vælter ikke
julebudgettet.

Scandinavian School of Brussels
Square d’Argenteuil 5
1410 Waterloo
Lørdag den 25. november 2017 fra kl. 10:00 – 17:00
I bil: Der henstilles til at de
afmærkede P-pladser benyttes
og at anvisningerne fra p-vagter
følges. Fra P-pladsen er der ca. 15 min
gang til skolen gennem det smukke
skovområde, der omgiver skolen.

Kiss and Ride: Der bliver indrettet en
drop-off/pick-up zone foran skolens
hovedbygning, her kan familier med
mindre børn/gangbesværede sættes
af, inden bilen returnerer til en anvist
P-plads.

Med shuttle bus: Den første bus
afgår fra Beaulieu Metro station
kl. 09:30, 10.30, 11.30 osv. Den sidste
bus afgår fra Beaulieu Metro station
kl. 16.30. Bussen kører retur fra
Julemarkedet hver hele time, altså
kl. 10.00, 11.00, 12.00 osv. Den sidste
bus forlader julemarkedet kl. 17.00.

Der er gratis adgang til julemarkedet

Transport med shuttle bus:
2 EUR per person

Hunde er ikke tilladt, dette gælder
dog ikke førerhunde.
Venligst bemærk julemarkedet og
skolens område er røgfrit.
Besøg også Kirkens hjemmeside;
www.dankirke.be

