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Wist je dat het vandaag feest in het museum is?  

Ze hebben me gevraagd om muziek te komen maken en omdat  

jij mijn gast bent, mag je overal met me mee naar toe! 

 
Volg goed de plattegrond… Laten we gaan! 

Gemakkelijk Iets moeilijker Moeilijk  

 
Welkom in het Musée 

de Flandre!   

Ik heet Dirk en ik ben 

doedelzakspeler.  

 
En jij, hoe heet jij? 

Je voornaam: …………………………….. 

Je leeftijd: ……………… jaar 

Moeilijkheidsniveaus  



 

1. Om te beginnen sluipen we  
de tuin der liefde binnen... 

De hertog Filips de Schone is verliefd op Isabelle.  
In een mooie tuin genieten ze van een mooie dag samen 
met hun vrienden. 
 

KIJK GOED UIT JE OGEN  

De hertog staat in het midden met zijn hond.  
Zie je hem?  

       Isabelle staat naast hem.  



 

De vrienden van hertog Filips en Isabelle hebben hun 
mooiste kleren aangetrokken.  
Zij zijn allemaal in het wit, maar het is geen bruiloft...  
Hertog Filips houdt is gek op deze kleur. 

 
KIJK GOED UIT JE OGEN  

Twee personages dragen een andere kleur 
dan de anderen. Zie je ze?  

 
 JE OPDRACHT! 

We bereiden ons voor op de jacht...  
Tel het aantal weergegeven honden.  

      Let op, sommige zijn goed verstopt! 



 

 

2. Ik nodig je uit voor  
een bruiloft...  

Vandaag trouwt mijn vriendin Mayken.  
Hoor je die vrolijke muziek?  
Dat is een doedelzak! 



 

KIJK GOED UIT JE OGEN  

Mayken is de bruid: ze is de enige vrouw die 
geen hoofddoek draagt. Zie je haar? 

JE OPDRACHT! 
Er zijn 5 fouten gemaakt op het 
schilderij. Weet je welke?  
Zet een kruisje op de afbeelding. 

Om door te gaan,  
moeten we naar boven... 



 

3. Volg de stoet van bruid en 
bruidegom 
De stoet van bruid en bruidegom gaat naar de kerk. 
De mannen worden van de vrouwen gescheiden en 
de bruidegom loopt voorop me een doedelzakspeler. 

 
JE OPDRACHT! 
De bruidegom loopt te snel! De bruid 
is hem onderweg kwijtgeraakt. Help haar om de weg 
terug te vinden... Verdwaal niet in dit dorp! 



 

Er zijn werkelijk heel veel mensen 
op dit feest!  

KIJK GOED UIT JE OGEN  

Vind deze details terug en vink de vakjes 
een voor een aan. 

⃝ De kookpot waarin men een pap van granen bereidt  

⃝ De rondedans van de dorpelingen  

⃝ De diepe borden  

⃝ Een paard  

⃝ Een man die in een boom klimt  

⃝ Spelende kinderen 

 
JE OPDRACHT! 
Je kunt verder gaan en andere details 
zoeken en aan je vriendjes of ouders 
vragen ze te vinden... 

Om door te gaan met je zoektocht, 
kun je het aanraakscherm bekijken... 



 

4. Kijk uit voor de nar! 

Er is weer een feest in het dorp! Maar het is bijna voor-
bij en sommigen gaan al weer weg... Wat triest! 

 

KIJK GOED UIT JE OGEN  

Zoek deze details op het schilderij. 

Een kind 
met een 
broodje 

De Doedel-
zakspeler 

Een dansend 
paar 

Een klein  
meisje op een 

po 

Twee edele 
personages 



 

In het midden zien we, met gele kleren en 
grappige ezelsoren op zijn hoofd, de nar...  
Dit is een echte deugniet die iedereen voor de 
gek houdt.  
 
Maar maak je maar niet ongerust, hij is gek op 
kinderen!  

 
JE OPDRACHT! 
Zoek de juiste schaduw van de nar.  
Omcirkel deze.  



 

5. Leve de koning! 

Het is Driekoningen.  
We eten de koningskoek om de 
komst van de drie Wijzen uit het 
oosten te vieren.  

 
 

 
KIJK GOED UIT JE OGEN  

Degene die de boon in zijn portie vindt, 
      is de koning. Hoe herkennen we hem?  
      Vink het goede antwoord aan 

 ⃝ Het is degene die op een troon zit  

 ⃝ Het is degene die een kroon van papier draagt  

 ⃝ Het is degene die een lange sleep draagt  
 

JE OPDRACHT! 
De kippen moeten terug in hun ren.  
Volg de stippellijn en teken de andere 
spijlen van de ren... 



 

6. In mei vieren we feest!  

Het is lente! We dansen rond een boom om het einde 
van de winter en de terugkeer van de blaadjes, de bloe-
men en de zon te vieren. 

 
JE OPDRACHT! 
De kleren van de dorpelingen hebben vro-
lijke kleuren. 
Vind 3 verschillende kleuren op het schilderij. 

  

KIJK GOED UIT JE OGEN   

Er worden kronen in de boom gehangen. 
Hoeveel zijn er? 

 

 



 

Je kunt er ook thuis een maken van papier en in een 

boom hangen om de lente te vieren.  

Nu is het jouw beurt om 3 kronen te 
tekenen.... 



 

… En nu gaan we dansen! 

JE OPDRACHT! 
De boerendansen waren vaak een rondedans.  
Nu ben jij aan de beurt om te dansen! 

 
Doe het maar op muziek  

Youtube : « Bransle des  

chevaux—élémentaire » (1’50’’) 

 

De dansers gaan in een cirkel 
staan en houden elkaars han-
den vast.    

FASE 1FASE 1FASE 1FASE 1    : : : : We maken 2 grote stappen  

naar links en 2 kleine stappen naar rechts.   

4 keer.  

    

    

    

    

FASE 2FASE 2FASE 2FASE 2    : : : : We stampen 2 keer  

met onze voet en draaien langzaam  

1 keer helemaal rond. lentement.  

4 keer.  

     



 

7. Vlieg weg als een vogel... 

 Wat een drukte op dit dorpsfeest. En wat een mooie 
bergen! 

 
KIJK GOED UIT JE OGEN  

In de dorpen lopen veel dieren vrij rond. 
Zoek deze dieren op het schilderij en vink        

      de vakjes een voor een aan. 

⃝ Varkens  

⃝ Eenden  

⃝ Een hond  

⃝ Een gans  

⃝ Kippen  

⃝ Paarden  

⃝ Koeien  

⃝ Een ooievaar  

⃝ Een valk  

Om door te gaan, 
moeten we naar  

beneden... 



 

8. Kom even zitten in de taveerne! 

In deze taveerne wordt er gedronken en vrolijk gedanst… 

 
JE OPDRACHT! 
Verbind het personage met zijn  
Voorwerp 

Bierpul Pijp  Muts  Draailier 

Pieter Martin David Jan 



 

9. Sta even stil in deze tuin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kijk naar deze personages... Hoe elegant ze zijn! 

KIJK GOED UIT JE OGEN  

Er is een pauw op het schilderij gekropen.  
Zie je hem? 

 
JE OPDRACHT! 
Geef de twee dansers hun kleuren terug. 



 

10. En tot slot een beetje muziek... 

Wat een boel muzikanten in deze zaal!  
Maar geen enkele doedelzak... De rijken luisteren liever 
naar een luit en een fluit. Jammer... 

 
JE OPDRACHT! 

Vind deze fluit- en luitspelers terug 
op de schilderijen in deze zaal.       
Let op, eentje hoort er niet thuis. Welke? Omcirkel hem.  

FLUIT LUIT 

Wat was het leuk om met jou langs deze fees-
ten te gaan!  
Ik hoop dat jij het ook leuk gevonden hebt.  
Je kunt de antwoorden bij de balie.  

Tot gauw! 



 

DE HOOGTEPUNTEN VAN DE EXPO 

• De Europese Museumnacht  
 De Meidans 
 Zaterdag 18 mei van 19u tot middernacht / Voor iedereen 
 Met de circusschool van Lomme  

• Festival Cassel Cornemuses  
 De Brueghels op de muziek van Doedelzakken 
 Zondag 9 juni / Voor iedereen 

• Le Grand bal pop 
 Zaterdag 29 juni om 18.30u / Voor iedereen 
 Met de Solisten van het Concert d’Astrée  
    

DE ANIMATIES TIJDENS DE VAKANTIES 
Van 6 t/m 14 juli    

• Speciaal parcours voor de allerkleinsten (0-3 jaar)  
• Parcours voor gezinnen (4-8 jaar en 9-12 jaar)     

• Workshops artistieke expressie (4 jaar en ouder)    
    
Alle animaties moeten gereserveerd worden. 

Inlichtingen en reserveren 
+33 (0)3 59 73 45 59 of reservations.museedeflandre@lenord.fr 

    

Meer info : museedeflandre.frMeer info : museedeflandre.frMeer info : museedeflandre.frMeer info : museedeflandre.fr    

 

DE FAMILIE-  

ACTIVITEITEN DIE U  

NIET MISSEN MAG! 


