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postbus 14703 - 1001 LE Amsterdam

THEEKOEPELS AAN DE VECHT:
‘HERSTELLEN IS BEHOUDEN’

Al vanaf de zeventiende eeuw is de Vecht beroemd om zijn theekoepels. Ze zijn er in allerlei soorten en maten, en stammen uit verschil-

lende periodes. Meestal staan ze direct aan de rivier of aan de weg.

Aanvankelijk werden de theekoepels van hout opgetrokken, vaak voorzien
van verftechnieken met steen- of marmerimitaties. Omdat de koepels
zeer onderhoudsgevoelig waren, zijn er al veel verloren gegaan. Om
voortschrijdend verval te voorkomen, wisselden de koepels soms van

eigenaar. Dat is in de Vechtstreek bijvoorbeeld gebeurd met de koepel

van ‘Vecht en Dijk’, die naar ‘Gansenhoef’ is verplaatst, en de koepel van ‘Doornburgh’, die naar ‘Bolenstein’ ging en nu ook die naam
draagt. Van de koepel van ‘VreedenHoff’ uit Nieuwersluis is, als een van

de weinige, de exacte bouwdatum bekend: 1776. Veel eigenaren van
buitenplaatsen hebben hun theekoepels in de twintigste eeuw geres-

taureerd of opnieuw opgebouwd, waardoor dit belangrijke cultureel
erfgoed behouden is gebleven.
TOT 31 DECEMBER 2016
VECHTSTREEKMUSEUM, DIEPENDAALSEDIJK 19B, 3601 GH MAARSSEN, TEL.
0346-554440, WWW.VECHTSTREEKMUSEUM.NL

MUSEUM VOORLINDEN

Het zal niemand ontgaan zijn dat Nederland een particulier museum

voor hedendaagse en moderne kunst rijker is. Landgoed en buitenplaats
Voorlinden in Wassenaar opende op 11 september de deuren. Op het
landgoed is een schitterend museum gebouwd voor de Caldic collection

en voor tijdelijke tentoonstellingen. Wat eveneens de moeite waard is,

is het landschap. Piet Oudolf legde een geweldige bloementuin aan
die overgaat in het 40 hectare grootte landschapspark dat uit bossen
en duinen bestaat.

EEN BELANGRIJKE BESTEMMING VOOR EEN LANDGOED MET BUITENPLAATS IS
DIT MUSEUM.
MUSEUM VOORLINDEN, BUURTWEG 90, 2244 AG WASSENAAR,
WWW.VOORLINDEN.NL

INTERIEUR & LIFESTYLE OP DE HAAR

Voor het eerst na ruim 100 jaar toont De Haar de originele ontwerp-

tekeningen van meesterarchitect Pierre Cuypers, afkomstig uit de

collectie van Het Nieuwe Instituut in Rotterdam. De tekeningen zijn
nog nooit eerder op locatie, dus naast de uitgevoerde situatie, aan

het publiek getoond. Dit mag een bijzondere historische sensatie
worden genoemd. Gastconservator Barbara Laan, architectuurhis-

toricus en publicist over interieurhistorische onderwerpen, stelde de
tentoonstelling samen. Zij dook het depot en het huisarchief in en

selecteerde enkele voorwerpen die nu voor het eerst voor publiek
te zien zijn. Ook zijn de Main Hall en de Bibliotheek van het kasteel
teruggebracht naar de situatie van omstreeks 1900. Dit was de tijd van

de opdrachtgevers: de puissant rijke barones Hélène de Rothschild
en baron Etienne van Zuylen van Nijevelt van de Haar.
TOT EN MET 30 NOVEMBER 2016
KASTEEL DE HAAR, KASTEELLAAN 1, 3455 RR HAARZUILENS,
TEL. 030- 6778515, WWW.KASTEELDEHAAR.NL
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Het MOA (Museum Oud Amelisweerd) laat een van zijn bekendste

De Gala-berline in Nederland is verdeeld over de kamers van het huis

tentoonstelling tot leven komen. Speciaal voor deze gelegenheid zijn

van documenten, prenten, plattegronden, schilderijen en miniaturen.

bewoners, de eerste koning van Holland, Lodewijk Napoleon, in deze
aan de hand van de thema’s macht, strijd en melancholie verschillende
historische objecten gecombineerd met kunstwerken van de beeldend
kunstenaar Armando bijeengebracht.
TOT EN MET 17 MAART 2017
MOA, KONINGSLAAN 9, 3981 HD BUNNIK, TEL. 030-8905460, WWW.MOA.NL

en toont chronologisch de geschiedenis van dit type rijtuig aan de hand

Museum Van Loon werkt samen met Paleis Het Loo, Kasteel Twickel,
Museum Nienoord en de Koninklijke Stallen aan een landelijke presen-

tatie van de gala-berline in Nederland. Door samen te werken hopen

de verschillende organisaties meer aandacht te vestigen op het
Nederlands hippomobiel erfgoed.
TOT 19 JANUARI 2015

ANNA PAULOWNA, KLEURRIJKE
KONINGIN

Dit is een grote tentoonstelling over een van de meest kleurrijke vorstinnen die Nederland heeft gekend.

MUSEUM VAN LOON, KEIZERSGRACHT 672, AMSTERDAM,TEL. 020-6245255,
WWW.MUSEUMVANLOON.NL

EINDELIJK! DE LAIRESSE

Tweehonderd jaar geleden trouwde Anna Paulowna (1795-1865), zuster

van de Russische tsaar, met de latere koning Willem II en kwam zij naar
Nederland. De komst van deze grootvorstin deed veel stof opwaaien;
uitgedost in quasi-Russische hofdracht met goudlamé en hermelijn

en met een overdaad aan kostbare juwelen, was zij een opmerkelijke
verschijning aan het sobere protestantse hof van de Oranjes. Vanuit

haar vaderland nam zij eigen koks, meubilair en een complete Russischorthodoxe kerkuitrusting, inclusief priesters en zangers mee.

Er is hierbij nauw samengewerkt met het Koninklijk Huisarchief. De

bruiklenen, waaronder juwelen, serviezen en meubelen, zijn afkomstig
uit de Koninklijke Verzamelingen in Den Haag en van verschillende

particuliere bruikleengevers. De expositie weerspiegelt de pracht van
de Russische paleizen uit de tijd van de grootvorstin.

BIJ DE TENTOONSTELLING VERSCHIJNT EEN PUBLICATIE OVER ANNA
PAULOWNA, GESCHREVEN DOOR CONSERVATOR PAUL REM.
TOT EN MET 5 FEBRUARI 2017
PALEIS HET LOO NATIONAAL MUSEUM, KONINKLIJK PARK 1, 7315 JA
APELDOORN, INGANG VIA PARKEERPLAATS AMERSFOORTSEWEG, APELDOORN,
WWW.PALEISHETLOO.NL

DE GOUDEN KOETS VAN DE JONKHEREN
VAN LOON

De aanleiding voor deze tentoonstelling is de vijfjarige hereniging van
het koetshuis met het museum. Het koetshuis wordt sinds 2011 gebruikt
als tentoonstellingsruimte en zal dit najaar de gala-berline van de jonk-

heren Van Loon tonen. Ter gelegenheid van deze presentatie wordt een

tentoonstelling georganiseerd in Museum Van Loon. De tentoonstelling

Beroemd, bejubeld, verguisd, vergeten: het zijn vier woorden die het

dramatische leven en werk van Gerard de Lairesse kenmerken. Als

jonge, ambitieuze schilder maakte de in Luik geboren De Lairesse furore
in Amsterdam. Net als Rafaël en Poussin streefde hij naar de ideale

schoonheid. Zijn klassieke stijl stond haaks op het realisme van zijn
tijdgenoten, zoals Rembrandt, maar viel in goede aarde bij de elite. De

Lairesse werd al snel de beroemdste kunstenaar in de machtige koopmansstad. Naast schilderijen maakte hij plafondschilderingen, onder

andere voor een zaal op het Binnenhof, in paleis Soestdijk en in Het
Loo. Voor de Westerkerk in Amsterdam schilderde hij de orgelluiken.

Op het hoogtepunt van zijn succes sloeg het noodlot toe: De Lairesse
werd blind – een gevolg van syfilis. Hij kon niet meer schilderen. Hij

schreef zijn ideeën over kunst op en publiceerde deze in zijn Groot
Schilderboek. Tot ver in de achttiende eeuw bleven zijn schilderkunst

en kunstopvatting populair en invloedrijk. Het Rijksmuseum Twente

zegt: “Zijn werk vormt een onmisbaar onderdeel van de canon van onze
Gouden Eeuw. Hoog tijd dus voor eerherstel. Eindelijk!”
TOT EN MET 22 JANUARI 2017
RIJKSMUSEUM TWENTE, LASONDERSINGEL 129-131,7514 BP ENSCHEDE,
WWW.RIJKSMUSEUMTWENTE.NL
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FAMILIEUITJES
DE SINT NICOLAAS
CANTATE OP
MARIËNWAERDT

Componist: Bernard Zweers. Uitgevoerd door
het Culemborgs Mannenkoor met medewerking

tijd om de kinderen in zijn kasteel te ontvangen.

Op het slotplein kunnen kinderen oog in oog

komen te staan met het echte paard van
Sinterklaas. De pakjesboot vaart dit weekend

Landgoed Staverden heeft een interessante

om de kinderen op te halen. Voor informatie

De boswachter vertelt tijdens de wandeling

heen en weer tussen IJburg en het Muiderslot
en online reserveringen voor deze boot: kijk
op www.veerdienstamsterdam.nl.

strijkersensemble ‘Jetset’ en blazers uit harmo-

ZATERDAG 26 EN ZONDAG 27 NOVEMBER STAAN
ALLE DEUREN VAN HET KASTEEL VAN SINTERKLAAS
OPEN.
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

geschikt voor jong en oud.

MUIDERSLOT, HERENGRACHT 1, 1398 AA MUIDEN,
WWW.MUIDERSLOT.NL

van diverse kinderkoren uit Culemborg, Betuws

nieorkest Pieter Aafjes. Een Sinterklaasconcert
20 NOVEMBER 16.00 UUR
RESERVEREN VIA WW.MARIENWAERDT.NL

EEN VIOOL VOOR BOEFFIE

RONDLEIDING XL

bespeelt. Ga mee op een doldwaze zoektocht
naar de verdwenen viool.

bezichtigen. Uiteraard komen ook de vertrekken

Evert tot de Orde van de Ster - en wandelt met

twee uur. Vanwege de bijzondere route door
het kasteel kunnen er een beperkt aantal mensen per rondleiding mee, uitsluitend door te

KASTEEL AMMERSOYEN, KASTEELLAAN 1,
5324 JR AMMERZODEN,
WWW.KASTEEL-AMMERSOYEN.NL/RONDLEIDINGEN

Bent u benieuwd naar de vroegere bewoners
van Kasteel Doorwerth? Dan bent u van harte

Niettemin maakt de goedheiligman graag even
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bezoekers door het mooie parkbos van Eerde.
Kasteel Eerde in Ommen is slechts enkele keren

per jaar opengesteld voor publiek. Een unieke

kans dus om het bijzondere achttiende-eeuwse
interieur te bekijken, waaronder de zwevende
trap, de gespiegelde marmeren vloer en prachtige gobelins.

ZONDAG 11 DECEMBER VAN 14.00 UUR TOT 16.00
UUR
KASTEEL EERDE, KASTEELLAAN 1, 7731 PJ OMMEN
AANMELDEN VIA
WWW.NATUURMONUMENTEN.NL/ACTIVITEITEN

BUITENPLAATS MOBIEL

Buitenplaats Mobiel maakt buitenplaatsen op

of één van haar kamermeisjes ontmoeten.

kelijk voor kinderen van 6-12 jaar. De app, die de

Misschien treft u baron Van Brakell, de eerste

belang op het kasteel zo vlak voor pakjesavond.

geschiedenis van het landgoed - van roofridder

uitgenodigd voor ‘toevallige ontmoetingen’. In

het kasteel kunt u Charlotte Sophie Bentinck

pepernoten gebakken. Het is een drukte van

EEN KIJKJE ACHTER DE
DEUREN VAN KASTEEL
EERDE

De XL-rondleiding duurt extra lang, ongeveer

TOEVALLIGE
ONTMOETINGEN

ingepakt, de gedichten geschreven en de

DE TOCHT VOERT OVER ONVERHARDE PADEN.

De boswachter neemt je mee door de bewogen

vrouwenverblijf en de ridderzaal.

ZONDAG 11 DECEMBER, AANVANG 13.00 UUR EN
15.00 UUR.

altijd neer in het Muiderslot. De pakjes worden

4 DECEMBER START OM 14.00 UUR EN DUURT 2
UUR.

uit de reguliere rondleiding aan bod, zoals het

SLOT ZUYLEN, TOURNOOIVELD 1, 3611AS OUD
ZUILEN, TEL. 030-2440255, WWW.SLOTZUYLEN.NL

strijkt de Sint met zijn Pieten eind november

niet ontbreken. Reserveren is niet nodig.

INFORMATIE: LASZLO GELDERMAN 055-5340418 OF
JAN BOS 06-20203110.

ZATERDAG 27 NOVEMBER 2016

Na een barre tocht met de stoomboot overzee,

en de zwarte vrouw van Staverden zullen zeker

kelders gaat de rondleiding via diverse torenka-

deze extra lange rondleiding wel open! Vanuit de

reserveren via de website.

KASTEEL VAN
SINTERKLAAS

De bijzondere verhalen over de witte pauwen

NA KASTEEL STAVERDEN RECHTSAF DE
UDDELERMEERWEG OP. NA CA. 200 M LIGT RECHTS
DE PARKEERPLAATS.

diverse torenkamers en het poortgebouw zijn te

zelf wil doen en het allerliefst een eigen viool

kasteel en de bewoners door de eeuwen heen.

Deuren die normaal gesloten blijven gaan tijdens

bekijken? Ga dan mee met de Rondleiding XL.

en hijswiel. Ook de oostvleugel van het kasteel,

Een vrolijke voorstelling van Boeffie, die alles

over de ontwikkeling van het landschap, het

STARTLOCATIE: DE GROTE PARKEERPLAATS AAN
DE UDDELERMEERWEG.

Ammersoyen met zijn bijzondere overkapping

Félice en Trio Krul.

historie die teruggaat tot de dertiende eeuw.

Wilt u kasteel Ammersoyen eens helemaal

mers en verdiepingen naar de grote zolder van

Muzikale kindervoorstelling (1-6 jaar) door Juf

HISTORISCHE
WANDELING

heer van Doorenweerd, of een van de keukenmeiden.

DIT EVENEMENT IS GESCHIKT VOOR ALLE
LEEFTIJDEN. RESERVEREN IS NIET NODIG.
27 NOVEMBER EN 26 DECEMBER VAN 11.00 - 17.00
UUR (LAATSTE TOEGANG OM 16.00 UUR).
KASTEEL DOORWERTH, FONTEINALLEE 2B,
6865 ND DOORWERTH, TEL. 026-3397406

een spannende en verhalende manier toeganlaatste jaren een prijs en nominatiein de wacht
sleepte, is uitgebreid met de Noord-Hollandse

buitenplaatsen Paviljoen Welgelegen in Haarlem,
Landgoed Groenendaal in Heemstede en
Buitenplaats Beeckestijn in Velsen-Zuid.

BUITENPLAATS MOBIEL IS TE DOWNLOADEN VIA
GOOGLE PLAY STORE.
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KASTEELCONCERTEN 2016
KONINKLIJK CONSERVATORIUM: HET ANIMATO
KWARTET

KERST 2016
DUIVENVOORDE IN
KERSTSFEER

Kasteel Duivenvoorde dompelt zich weer onder

in kerstsferen. De jaarlijkse, vermaarde kerstbomenverkoop vindt dit jaar plaats in de bloemen-

tuin. Daarnaast kunnen de bezoekers inspiratie
voor thuis opdoen. Zowel in het kasteel als
buiten in sfeervolle kerstchalets zijn culinaire

en kerstproducten te koop.Op zaterdag kunt

u buiten genieten van vrolijke kerstdeuntjes
door Dickens-orkest Laurentius en binnen in

de eetkamer kunt u met het hele gezin genieten

van het muziektheater ‘Ezel en luit’. Op zondag
Op het programma staan het klarinetkwintet van Johannes Brahms en het pianokwintet van
Béla Bartók.
Dinsdag 22 november 2016, aanvang 20.15 uur
Koetshuis Keukenhof, Lisse
KAARTEN EN INFORMATIE TEL.0252-750 690OF PER EMAIL: KASTEELCULTUREEL@KASTEELKEUKENHOF.NL.

FRANSE BAROK BIJ KAARSLICHT

Omringd door kaarslicht brengt Le Poème Harmonique de lamentaties van François Couperin.
De zangers en instrumentalisten van deze Franse groep zijn meesters in concentratie en intimiteit.
Couperin componeerde zijn verfijnde klaagzangen ‘Leçons de ténèbres’ in 1714 voor privégebruik
in de abdij van Longchamp, maar ze behoren nu tot het grote repertoire van de Franse barok.

zal het Voorschotense koor Vox Clara buiten

bekende en onbekende kerstliederen uit diverse
landen ten gehore brengen.

ZATERDAG 10 EN ZONDAG 11 DECEMBER VAN
12.00-17.00 UUR
KASTEEL DUIVENVOORDE, LAAN VAN
DUIVENVOORDE 4, 2252 AK VOORSCHOTEN,
TEL. 071-561 37 52,
WWW.KASTEELDUIVENVOORDE.NL

MIDDACHTEN

ZATERDAG 10 DECEMBER RESERVEREN IS NOODZAKELIJK EN IS MOGELIJK VIA WEBSITE OUDEMUZIEK.NL
KASTEEL AMMERZODEN, KASTEELLAAN 1, 5324 JR AMMERZODEN, WWW.OUDEMUZIEK.NL

DE STICHTING KASTEELCONCERTEN IN GELDERLAND
EN OVERIJSSEL ORGANISEERT CONCERTEN OP:

De Oldenhof – Les Selenites – 27 november
Slot Doddendael – Ensembles Odyssee – 11 december
Huis te Breckelenkamp – The Spirit of Gambo & Witmer – 21 januari
Huis ‘t Velde – Flambe – 29 januari
Kasteel Doornenburg – Zomer & Tulipa Consort – 19 februari

Kerstlicht op Middachten biedt een bijzonder

INLICHTINGEN EN RESERVEREN BIJ STICHTING KASTEELCONCERTEN, WWW.KASTEELCONCERTEN.NL

in dit eeuwenoude decor het verleden in het

ZONDAGOCHTEND CONCERT

Ensemble Trigon (kerstconcert met liederen uit de Moderne Devotie)
Margot Kalse (alt-mezzo en leiding) en de sopranen Marsja Mudde en Esther Kronenburg

schouwspel in de openlucht. Licht, beeld- en
geluidseffecten en professionele acteurs laten

heden overlopen. Bezoekers ervaren een belangrijk deel van de geschiedenis van Nederland en
Gelderland. Ze kunnen een lichtroute volgen

door de tuinen en wandelen naar verschillende

ZONDAG 11 DECEMBER - 11.00 UUR PRONKZAAL HUYGENS’ HOFWIJCK, WESTEINDE 2A VOORBURG,
WWW.HOFWIJCK.NL RESERVEREN VIA SECRETARIAAT@HOFWIJCK.NL

locaties met verhalen en muziek. Halverwege

A CHRISTMAS CAROL OP HET MUIDERSLOT

ping op de gevels van het kasteel en middels

komt de geschiedenis tot leven door videomap-

Wat is Kerstmis zonder ‘A Christmas Carol’ van Charles Dickens? Het verhaal over de vrek
Scrooge die tot inkeer komt en leert dat geven beter dan nemen is, wordt verteld door Ashley
Ramsden van The English Theatre. Als geen ander wekt Ashley dit magische kerstverhaal in
onze Ridderzaal bij kaarslicht tot leven.

de uitbeelding van historische figuren door

DONDERDAG 15 DECEMBER OM 17.00 EN 20.00 UUR RESERVEREN VIA WWW.MUIDERSLOT.NL/CULTUREEL

op de kleinschalige kerstmarkt met handge-

AMERICAN SONGBOOK CHRISTMAS

Een namiddag vol mooie Amerikaanse filmmuziek, jazzstandards en klassieke liederen in kerstsfeer. Met een zang-trio en pianiste in de De Hooge Schuur op het landgoed, die wordt voor de
gelegenheid omgetoverd tot jazzclub.

acteurs. Daarna kunnen de bezoekers genieten
van de bloemenpracht en het kerstinterieur in
het verlichte kasteel, om tot slot inkopen te doen
maakte kunst- en streekproducten.

15 TOT EN MET 20 DECEMBER VAN 12.00-20.00 UUR
KASTEEL MIDDACHTEN, MIDDACHTEN 3,
6994 JC DE STEEG, WWW.MIDDACHTEN.NL

18 DECEMBER – 16.00 UUR RESERVEREN VIA WWW.MARIENWAERDT.NL LANDGOED MARIËNWAERDT, BEESD
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KERST & WILD FAIR OP
KASTEEL DOORWERTH

Tijdens deze dag kunt u genieten van het heer-

KERSTFAIR
MARIENWAERDT

lijke Nederlandse kerst- en wildleven. Kasteel

voor dit sfeervolle evenement, waarvoor een
uitgebreid programma is samengesteld.

De Fraelemaborg gaat terug naar de sfeer en

gezelligheid rondom de feestdagen van vroe-

KERSTBOODSCHAPPEN
DOEN OP TWICKEL

De 15e Kerstfair is groter opgezet dan voorheen.

in kerstsfeer ingericht. Naast wijn en allerhande

zijn eeuwenoude boerderijen, koetshuis en

en sauzen van de pachters, is er volop wild van
het landgoed te verkrijgen.

DE LANDGOEDWINKEL IS IN DECEMBER OP DE
GEBRUIKELIJKE DAGEN IN DE WINTERPERIODE
(NOVEMBER-APRIL) GEOPEND: OP WOENSDAG,
VRIJDAG EN ZATERDAG, 11-16 UUR.
SPECIALE KERSTOPENING: VRIJDAG 13 EN 20 EN
ZATERDAG 14 EN 21 DECEMBER; DAARNA IS DE
LANDGOEDWINKEL GESLOTEN TOT T/M 6 JANUARI.
LANDGOEDWINKEL TWICKEL,TWICKELERLAAN 7,
AMBT DELDEN, TEL. 074-3761020, WWW.TWICKEL.NL

TROTS

In het historische hart van het landgoed, met

landhuis, staan ruim 150 stands met lekkere,

mooie en bijzondere artikelen. De winkeltjes
bevinden zich in de monumentale gebouwen

en in grote tenten. Bezoekers kunnen zich laten
inspireren voor het kerstdiner en meedoen aan
workshops.

DE LANDGOEDKOK ZORGT VOOR HEERLIJKE
GERECHTEN EN DRANKJES, TERWIJL DIVERSE
KOREN CHRISTMAS CAROLS TEN GEHORE
BRENGEN.
8 TOT EN MET 11 DECEMBER – ZIE VOOR
OPENINGSTIJDEN DE SITE

Trots is de naam van een nieuwe markt voor

LANDGOED MARIËNWAERDT, BEESD,
WWW.MARIENWAERDT.NL

en het liefst huisgemaakte producten aanbieden

KERST OP HET LOO

Rozendaal en omstreken waar kramen eerlijke
die origineel, smakelijk en mooi zijn. En trots is

GEDEKTE TAFELS EN EEN IJSBAAN

sie voor zijn product over kan brengen op de

teken van Winterpaleis Het Loo. Buiten kan

ook de standhouder zelf die zijn of haar pas-

Paleis Het Loo staat drie weken lang in het

bezoeker. De entree is gratis en u kunt uw auto

geschaatst worden op een echte ijsbaan, voor

of fiets tevens gratis parkeren.

VRIJDAG 9 DECEMBER VAN 15.00 – 21.00 UUR
ZATERDAG 10 DECEMBER VAN 11.00 TOT 21.00 UUR
ZONDAG 11 DECEMBER VAN 11.00 TOT 18.00 UUR
KASTEEL EN PARK ROSENDAEL, ROSENDAEL 1,
6891 DA ROZENDAAL, TEL. (026) 364 46 45 OF
WWW.TROTSMARKT.NL

KERST OP HUIS
ZYPENDAAL

Als u de kamers van Zuypendaal bezoekt, zorgen de adellijke figuren en fraaie versieringen

kinderen zijn er extra activiteiten en de kamers
in het paleis worden geheel in stijl ingericht

met feestelijk gedekte tafels, kerstbomen en
groenversiering.

13 DECEMBER TOT EN MET 4 JANUARI
PALEIS HET LOO NATIONAAL MUSEUM, KONINKLIJK
PARK 1, 7315 JA APELDOORN, INGANG VIA
PARKEERPLAATS AMERSFOORTSEWEG,
APELDOORN, WWW.PALEISHETLOO.NL

KERST OP KEUKENHOF

Kerstfair in verlichte kasteeltuinen. De

ziet u de verhalen en beleeft u zelf ‘Kerst op Zyp’.

teel Keukenhof genomen en verblijft op het

10 EN 11 DECEMBER RONDGANGEN OM 12.30 /
13.30 / 14.30 / 15.30 / 16.30. RESERVEREN VOOR
DEZE ACTIVITEIT IS NOODZAKELIJK.
HUIS ZYPENDAAL, ZIJPENDAALSEWEG 44,
6814 CL ARNHEM, TEL. 026-3644645,
WWW.GLK.NL/ZYPENDAAL
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ger. Dit zal plaatsvinden rondom het landgoed

met kersthuisjes, kerstbomen, lichtjes en allerlei activiteiten voor jong en oud. Samen met
kerstmuziek en de traditionele koek en zopie is

het plaatje compleet. Uiteraard zal de ijsbaan
ook dit jaar niet ontbreken. Het schaatsen is

geheel gratis en zelf schaatsen meenemen is
niet nodig.

10 EN 11 DECEMBER
FRAEYLEMABORG, HOOFDWEG 30,
9621 AL SLOCHTEREN,TEL.0598-421568,
WWW.FRAEYLEMABORG.NL

EINDEJAARS
RONDLEIDINGEN OP
KASTEEL ZUYLEN

De traditionele eindejaarsrondleidingen spelen
zich af in een van onder tot boven feestelijk

aangekleed Slot Zuylen. Kom binnen vanuit
de kou en de gezellige sfeer zal u verwarmen.

Onze gidsen vertellen u het verhaal van de

kerstviering in het slot en de bijbehorende
tradities welke door de eeuwen heen in ere
zijn gehouden. De rondleiding wordt beëindigd

in de mooiste ruimte van het huis, de fraaie
Gobelinzaal, waar de metershoge kerstboom
prijkt. Kinderen kunnen zich verheugen op een

chocolade kransje uit de boom. Na afloop van

de rondleiding kunt u genieten van een warme
beker chocolademelk of een lekker glaasje glühwein in de Theeschenkerij.
28 TOT EN MET 30 DECEMBER

voor een bijzondere sfeer. Tijdens de theatrale

rondgang door de kamers van het huis hoort en

8 TOT EN MET 11 DECEMBER, ZIE VOOR
OPENINGSTIJDEN DE WEBSITE

OUD HOLLANDSE
KERSTMARKT

ZONDAG 11 DECEMBER VAN 11.00 UUR TOT 17.00 U.
KASTEEL DOORWERTH, FONTEINALLEE 2,
6865 ND DOORWERTH

culinaire lekkernijen, zoals chutneys, dressings

dieren zijn.

KASTEEL KEUKENHOF, KEUKENHOF 1,
2161 AN LISSE,TEL.0252-750 690,
WWW.KASTEELKEUKENHOF.NL

Doorwerth en zijn omgeving vormen het decor

Voor de feestdagen wordt de landgoedwinkel

de Kerstman bezoeken waar de rest van de

Kerstman heeft dit jaar weer zijn intrek in kaslandgoed samen met zijn rendieren en elfjes.
De kinderen kunnen zich op en top vermaken
in het elfjesdorp waar allerlei leuke activiteiten

georganiseerd worden. Daarnaast kunnen ze

een ritje maken in de arrenslee, of de stal van

SLOT ZUYLEN, TOURNOOIVELD 1,
3611AS OUD ZUILEN, TEL. 030-2440255,
WWW.SLOTZUYLEN.NL

