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Het leukste familie-uitje in de feestmaand
Na een afwezigheid van 5 jaar keert Holiday on Ice eindelijk terug naar Nederland. 
Van 9 december t/m 9 januari is de nieuwe kerstshow SUPERNOVA te zien in 
achtereenvolgens Zwolle, Groningen, Amsterdam, Maastricht en Rotterdam.

Bij SUPERNOVA komt het publiek ogen en oren tekort. De 
schaatsers zijn deze keer niet alleen op, maar zelfs boven 
het ijs te zien! De meer dan 300 (!) soms oogverblindende 
kostuums zijn ontworpen door Stefano Canulli, die eerder 
verantwoordelijk was voor kostuums van onder meer Thierry 
Mugler en Valentino.

Holiday on Ice vierde in 2018 het 75-jarig bestaan en is in 
die periode uitgegroeid tot ’s werelds meest populaire ijsshow. 

Inmiddels zijn al bijna 50.000 tickets verkocht voor de slechts 
30 shows die in Nederland in de feestmaand zullen worden 
gegeven. Voorafgaand aan en tijdens de hele kerstvakantie 
zijn er zowel middag- als avondshows.  Wegens  groot 
succes zijn er ook op beide kerstdagen voorstellingen waar 
je met de hele familie naar toe kunt. Pure schaatskunst wordt 
gecombineerd met de nieuwste technische mogelijkheden voor 
een middag of avond om nooit te vergeten!

Speelsteden

9 t/12 december 
IJsselhallen, Zwolle 

16 t/m 19 december, 
MartiniPlaza, Grongingen

23 en 25 t/m 27 december, 
RAI, Amsterdam

29 en 30 december en 2 januari, 
MECC, Maastricht

7 t/m 9 januari, 
Ahoy, Rotterdam

Toegangsprijzen vanaf €27,90

Boek nu via eventim.nl of 
via 0900-1353

Met de feestdagen naar Holiday on Ice
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Conny Janssen Danst presenteert 
HOME: theatertour & livemuziek

Een dansvoorstelling over mensen die hun 
plek zoeken in de wereld en bij elkaar: 
HOME draait om de vraag wat ‘thuis’ 
betekent. Van november ’21 t/m maart 
’22 te zien in theaters door het hele land.
‘...een intens troostrijke ervaring in een 
verwarrende tijd.’
★★★★★ De Volkskrant
Info & tickets: www.connyjanssendanst.nl

foto: Leo van Velzen

DO 23 DEC

KOMT NAAR SCHIEDAM

KARIN,  JON 
EN VELE ANDEREN 
ZIJN BINNENKORT BIJ ONS TE ZIEN 

MAAR OOK CAREL, 

THEATERAANDESCHIE.NL 

SIMONE
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Het China Lights Festival komt na 
11 jaar terug in Emmen.

Het meest adembenemende evenement 
voor noord Nederland.
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 De sfeervolste kerstmarkt 
 van Nederland

Voor de ware kerstmarktliefhebber is Den 
Haag van 9 tot en met 22 december 
dé plek! Aan het Lange Voorhout vindt 
dagelijks van 12.00 tot 21.00 uur de Royal 
Christmas Fair plaats. Ruim 100 kersthuisjes, 
vuurkorven, (kinder)koren, glühwein en 
natuurlijk de enige, echte Santa!
 
Onder een hemel van ruim 100.000 
LED-lichtjes flaneren langs kersthuisjes met 
schapenvachten, handgemaakte kaarsen, 
ambachtelijk bereide brownies & pies en 
de echte Duitse bratwurst. Dat is voor velen 
het ultieme kerstmarktgevoel, waarvoor men 
vaak de grens oversteekt.

Dezelfde sfeer, aankleding en feestelijke 
verlichting biedt het centrum van Den Haag. 
Te midden van musea, koninklijke allure en 

de badplaats Scheveningen. Wat wil je nog 
meer voor een dagje of weekendje uit?

www.royalchristmasfair.nl

bij ’t Veluws Zandsculpturen Festijn
“75 jaar bevrijding”

Oude Barnevelderweg 5 • Garderen • (0577) 46 24 72 • zandsculpturen.nl

Gratis parkeren

Met High Tea mogelijk!

Rolstoel toegankelijk

Geopend t/m 
30 december 2021

“Winterse sferen”
16 november t/m 

11 december 
dinsdag t/m zaterdag

Reserveer uw tickets via zandsculpturen.nl
Bezoekt u ons tijdens de sfeerdagen?

Gebruik dan code WS21 en ontvang
€ 1.50 korting op de entree!
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 Dubbel

Is het leven nu makkelijk of moeilijk? Is het 
leven nu mooi of lelijk? Dat vraagt Tineke 
zich al heel lang af. Natuurlijk, in dit 
prachtige Nederland met onze vrijheden en 
verworvenheden is het leven meestal mooi 
en is het perfect uit te houden, maar als je 
alle ellende van de wereld tot je door laat 
dringen kun je de boel behoorlijk somber 
inzien. Voelt best dubbel, toch? Voor Tineke 
is dit gegeven al bijna 40 jaar een grote 
bron van inspiratie.

Na bijna twee jaar zonder theater kan ze 
niet wachten om jullie weer hartelijk te laten 
lachen om splinternieuwe types met hun 
menselijke tekortkomingen. En natuurlijk 
ontbreken de mooie gevoelige liedjes niet. 
Tijd voor een feestje! Ben jij erbij?

Kijk voor de speellijst en meer informatie op 
www.tinekeschouten.nl

 Kerst met André

„Voor velen van jullie, mijn dierbare fans, 
is kerst het hoogtepunt van het jaar. Dit jaar 
wordt het nog mooier dan ooit! Met ‘Kerst 
met André’  beloof ik jullie een avond om 
nooit te vergeten.
Vanaf het moment dat je binnenkomt, 
word je volledig ondergedompeld in 
de unieke kerstsfeer van een waar 
winterwonderland. Laat je betoveren 
door de prachtige paleisdecoratie en het 
kerstdecor compleet met sneeuw, twee 
ijsbanen, winterlandschappen, romantische 
sfeerverlichting, rood tapijt, ontelbare 
lichtjes en prachtige kroonluchters. Je kunt 
rondlopen op een prachtige kerstmarkt en 
voor het concert genieten van heerlijk eten 
en drinken.
Dompel je onder in de kerstsfeer terwijl 
je meezingt met de beste kerstklassiekers, 
romantische walsen en prachtige liedjes van 
over de hele wereld zoals Jingle Bells, Ave 

Maria, O Holy Night, Hallelujah, Sleigh 
Ride en nog veel meer! 
Een unieke belevenis voor het hele gezin om 
nooit te vergeten!”

17,18,19 December – MECC Maastricht
Infos & tickets: andrerieu.com
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tickets: holland-dance.com

3 t/m 19 feb 2022

De enige internationale dansbiënnale 
van Nederland
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tickets: holland-dance.com

3 t/m 19 feb 2022

De enige internationale dansbiënnale 
van Nederland

Kom naar het Royal Talens Experience Centre in Apeldoorn 
voor inspiratie, productkennis en teken- en schilderplezier. 
Je kunt bij ons terecht voor rondleidingen in de verff abriek 
en compleet verzorgde teken- en schilderworkshops, 
masterclasses en cursussen, zowel op locatie als online. 
Ook speciale maatwerk arrangementen zijn mogelijk.

TIJD VOOR EEN CREATIEF UITJE! 

ROYAL TALENS EXPERIENCE CENTRE
www.royaltalens-experience.nl

In december
15%

KORTING
op een workshop! 
Gebruik de code:

ER-OP-UIT

� eck de a� nda!

EXPERIENCE.CENTRE.ROYAL.TALENS

ROYALTALENS-EXPERIENCECENTRE

RT21071_adv_RTEC_128x92,5_B.indd   1 02-11-2021   11:29

Talent 

Academy & 12+

4 t/m 12 jaar

Powered by De Nederlandse Musicalschool

Schrijf je nu in en sta in
juni op het grote podium!

Musicalles 
voor iedereen!

service@telekidsmusicalschool.nl
telekidsmusicalschool.nl033 - 888 69 55 

Doe 
mee!

Check een 
locatie bij jou 
in de buurt:
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remastered.nl

In Remastered zijn de Oude Hollandse Meesters zoals 
Van Gogh, Vermeer, Bosch & Rembrandt digitaal 
bewerkt door de Nieuwe Hollandse Meesters zoals 
DJ Sam Feldt en de beste Nederlandse digitale 
studio’s waaronder Woodwork, Y=f(X) lab, YiPP en 
Studio Smack. Met de Oude Hollandse Meesters is 
een nieuwe digitale wereld gecreëerd, waarin je vol 
verwondering kunt staan, zitten, lopen en dansen. 

Deze unieke 60 minuten durende Experience omvat 
o.m. een watervaldeur, het laten vliegen van je eigen 
UFO op een gigantisch LED-scherm, interactie 
met scholen vissen 
en het varen over 
de wolken.

REMASTERED BRENGT 
OUDE SCHILDERKUNST 
TOT LEVEN.

Koop nu 
je tickets 

online!
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www.goudabijkaarslicht.nl

GEEF 
HET LICHT 

DOOR!

10 december 2021

I n d u s t r i e s t r a a t  6  -  1 7 0 4  A A  H e e r h u g o w a a r d

D e  w o o n w i n k e l  m e t  2 0 0 0 m ²  v o l  w o o n i n s p i r a t i e

remastered.nl

In Remastered zijn de Oude Hollandse Meesters zoals 
Van Gogh, Vermeer, Bosch & Rembrandt digitaal 
bewerkt door de Nieuwe Hollandse Meesters zoals 
DJ Sam Feldt en de beste Nederlandse digitale 
studio’s waaronder Woodwork, Y=f(X) lab, YiPP en 
Studio Smack. Met de Oude Hollandse Meesters is 
een nieuwe digitale wereld gecreëerd, waarin je vol 
verwondering kunt staan, zitten, lopen en dansen. 

Deze unieke 60 minuten durende Experience omvat 
o.m. een watervaldeur, het laten vliegen van je eigen 
UFO op een gigantisch LED-scherm, interactie 
met scholen vissen 
en het varen over 
de wolken.

REMASTERED BRENGT 
OUDE SCHILDERKUNST 
TOT LEVEN.

Koop nu 
je tickets 

online!

KERSTMARKT 

4-5 | 11-12 | 18-19
DECEMBER 2021

WWW.BOURTANGE.NL
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Global Wardrobe
De wereldwijde 
modeconnectie

Kunstmuseum.nl

TE ZIEN 
T/M 16 JAN
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Waagplein 2  Alkmaar • www.kaasmuseum.nl 
 

Speciaal voor 
kinderen: 

sticker-
speurtocht & 
interactieve 

spelletjes

Van KOE...

Kijk voor de actuele 
openingstijden en 

prijzen op onze 
vernieuwde website

kaasmuseum.nl

naar KAAS!

4 december 2021 
t/m 27 maart 2022
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Global Wardrobe
De wereldwijde 
modeconnectie

Kunstmuseum.nl

TE ZIEN 
T/M 16 JAN

Een MEGA 
ervaring 

in een 
mini 

wereld!

Weena 745 / Rotterdam / 5 minuten lopen vanaf Rotterdam CS
www.miniworldrotterdam.com

Margriet_Wintergids_128x93_2021.indd   1 14-10-2021   12:33:08
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 De botanische revolutie

Over de noodzaak van kunst en tuinieren 
vertelt het verhaal van de tuin als vruchtbare 
inspiratiebron voor kunstenaars. 

In de huidige klimaatcrisis staat de 
relatie tussen mens en natuur op scherp. 
Kunstenaars richten hun pijlen op de tuin: 
zij stellen kritische vragen over de manier 
waarop de natuur wordt bedwongen en 
uitgebuit. Zij roepen op om onze relatie met 
de natuur radicaal te veranderen. 

Door de eeuwen heen hebben kunstenaars, 
schrijvers, dichters en denkers, de tuin 
telkens op een andere manier beschreven 
en vormgegeven. Welke actuele reflecties 
bieden kunstenaars op het paradijs, de 
volkstuin, klimaatverandering? 
Verrassende klassieke en 
moderne voorbeelden tonen 
de diepe wortels van deze 
thema’s. 
Te zien tot en met 9 januari. 

www.centraalmuseum.nl
CENTRAAL
MUSEUM
UTRECHT

© Centraal Museum Utrecht / Eddo Hartmann

© Centraal Museum Utrecht /Eddo Hartmann

MEDEMBLIK
RIJK AAN VERHALEN

visitmedemblik.nl
@visitmedemblik
#visitmedemblik

Kom
aanwaaien!
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 Winters genieten op de 
 Heuvelrug

Romantisch overnachten in een kasteel, 
struinen met vriendinnen over een winterfair 
of de natuur in met het hele gezin. Op de 
Utrechtse Heuvelrug beleef je gegarandeerd 
een sfeervolle winter.
 
Kastelen hebben altijd al iets magisch, 
maar rond Kerst is het helemaal bijzonder. 
Prachtige versieringen en gezellige 
wintermarkten zorgen voor het ultieme 
kerstgevoel. 

Bezoek bijvoorbeeld Kasteel Amerongen, 
de Trots Kerstmarkt bij Kasteel Groeneveld 
of blijf een nachtje slapen in de toren van 
Kasteel Sterkenburg.

Zoek je liever de rust op? Het hele jaar 
door maak je de mooiste wandelingen in 
Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.

Kijk op winter.opdeheuvelrug.nl voor 
alle winterse activiteiten op de Utrechtse 
Heuvelrug.

Luister naar winterse verhalen in de Pieterskwartier! Deze 

laat je kennis maken met Rembrandt van Rijn, de Pilgrims en 

andere spraakmakende fi guren uit de 17e eeuw in Leiden. 

Pieterskwartier audiotour verkrijgbaar via VVV en online.

IN DE WINTERMAANDEN 
IS LEIDEN NOG MOOIER
EN BETOVERENDER. 

OP DE LEIDSE  
GRACHTEN. 

DE DRIJVENDE 
IJSBAAN 

IS ER WEER.  

Actie: 2=1 entree 
op ma t/m wo 

op vertoon van deze 
advertentie bij 

de schaatsbaan kassa.
(max. 1 p.p.)

Kijk op leiden.nl/winterwonderweken 
voor het volledige programma deze winter.

Ri
ch

ar
d-
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ee

nv
oo
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en
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Deze winter genieten van de bekendste natuurgebieden van Nederland? In Ede kun je 
eindeloos fietsen, wandelen en paardrijden over heide, zandverstuivingen, grasvlakten en 
door het bos. Breng ook een bezoek aan het Kröller-Müller Museum, herbeleef de militaire 
geschiedenis en proef de smakelijke streekproducten.

Winterwandelen in Ede
Wandel in de winter door al het moois dat de Edese natuur te bieden heeft. We selecteerden 
10 toproutes, waaronder een van de 12 populaire Klompenpaden, een Lange Afstands 
Wandeling, een Trage Tocht en een kabouterwandeling met de (klein)kinderen. Langs deze 
Edese wandelroutes vind je prachtige uitkijkpunten, sfeervolle restaurants en interessante 
bezienswaardigheden.

Kom wild proeven
Geniet na een wandeling van een smakelijke stoofpot, wildbraad of wintermenu bij een 
knapperende haardvuur. Een goed stuk vlees, vers uit de natuur, mee naar huis nemen? 
Bezoek dan een Wildwinkel. Uit eten op topniveau? Gault Millau selecteerde meerdere 
adressen en één restaurant draagt zelfs een Michelin-ster.

Bijzonder overnachten
Juist in de wintermaanden is het heerlijk om hartje natuur te verblijven. In Ede kun je in de 
winter overnachten in talloze hotels, bungalows, fijne bed & breakfasts en op bijzondere 
slaapadressen. Overdag de Veluwe ontdekken, ’s avonds heerlijk nagenieten bij een 
knapperend haardvuur.

De gemeente Ede bestaat uit de dorpen 
Bennekom, Deelen, De Klomp, Ede, 
Ederveen, Harskamp, Hoenderloo, 
Lunteren, Otterlo en Wekerom. 
Kijk voor meer info op 
bezoek-ede.nl/winter. 

Ontdek Ede in de winter
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Deze sfeervolle wintertips in de gemeente Ede wil 
je niet missen: 

• Het verlichte Jachthuis
  In de donkere dagen rondom kerst worden in de schemering de lichten in en rondom 

Jachthuis Sint Hubertus ontstoken. Ervaar de warmte van dit iconische Berlage-
monument, het buitenverblijf van het echtpaar Kröller-Müller.

• Sfeervol Lunteren, Otterlo en Ede
  Bezoek een gezellige, intieme kerstmarkt in het centrum van Lunteren of Otterlo met 

veel kerstkraampjes, optredens van koren, kinderactiviteiten en koek & zopie. Laat je 
verrassen tijdens het Lichtfestival in Ede Centrum. Ook een aanrader zijn de kerst- en 
winter-activiteiten in Het Nationale Park De Hoge Veluwe. 

• Zaag je eigen kerstboom 
  Dit jaar een échte scharrel-den in huis? Kom in Het Nationale Park De Hoge Veluwe 

gratis een boom uitkiezen, afzagen en meenemen. Niet alleen een leuk gezinsuitje, 
ook de natuur is hiermee geholpen. 

• Warme concerten en verrassende expo’s
  Geniet van toegankelijke klassieke concerten 

op (inter)nationaal topniveau in de Edesche 
Concertzaal. Ook een aanrader: bezoek één van 
de 10 Edese Musea. Deze wintermaanden staan 
bijvoorbeeld verrassende exposities gepland in 
het Nederlands Tegelmuseum, Het Kröller-Müller 
Museum, het Kijk- & Luistermuseum en in Huis 
Kernhem.

•  Deze winter in Het Nederlands Tegelmuseum  
in Otterlo:  
Marjolein Bastin. Een ode aan de Veluwe.



Tot rust komen in de natuur? Of een gezellig dagje uit in de stad? In regio Utrecht kan 
het allebei! Van uitgestrekte bossen, rivieren en magische kastelen tot levendige steden, 
wintermarkten en musea vol kunst. Er is genoeg te beleven deze winter! Kom bijvoorbeeld 
lichtjes kijken op bijzondere locaties, hieronder vier tips voor een magische lichtjeswandeling. 
Meer tips voor de winter? Kijk op visitutrechtregion.nl

Ontdek de stad in het donker met Utrecht Lumen
Als het daglicht de straten van Utrecht verlaat, komen de verlichte verhalen van Utrecht Lumen 
tot leven. De lichtkunstwerken werpen een bijzonder licht op de historie, de bewoners, de 
functie of de symboliek van een bouwwerk of locatie. Ga mee met een tour of ga zelf op pad.

Kerst op Kasteel Amerongen
Het Huis en de kasteeltuin zijn prachtig versierd tijdens de feestdagen. Uitbundig gedekte 
tafels, honderden lampjes en prachtig versierde bomen bezorgen je het ultieme kerstgevoel. 
Elk jaar weer een bijzondere belevenis!

Verlichte stadswandeling in IJsselstein
Ga mee op ontdekkingstocht langs verlichte monumenten en kom meer te weten over de 
eeuwenoude gebouwen die IJsselstein uniek maken. Ga mee met een gids of ga zelf op pad 
met de audiotour!

Lumineuze nachten op Kasteel de Haar
Tijdens de kerstvakantie is Kasteel de Haar 
omgetoverd tot een indrukwekkend decor voor 
een magische wandeling vol verwondering 
en betovering. Ontdek de geschiedenis 
via indrukwekkende videomapping op het 
kasteel, het Châtelet, de Kapel en de oude 
kasteelpoorten. 

Kom naar buiten en geniet van gezellige 
winteractiviteiten in Utrecht
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Kastelenreis Frankrijk
Zin in een romantische rondreis langs 
kastelen en landhuizen in Frankrijk? 
Overnachten in een hemelbed, dineren 
bij een knapperend haardvuur? Laat 
uw reis verzorgen door Anne, een 
professional die al sinds 2005 deze 
bijzondere reizen organiseert. Geheel 
op maat gemaakt, afgestemd op uw 
wensen en budget. Uiteraard voorzien 
van haar beste adviezen en tips. 

Kijk op www.kasteelovernachtingen.nl

leer, ontdek en

experimenteer
leer, ontdek en

experimenteer

reserveringen:    www.corpusexperience.nl    071-75 10 200

dé attractie van 
het menselijk lichaam

OEGSTGEEST

A44 / AFSLAG 8
LEIDEN
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In januari 1947 opende de fabriek van 
de N.V. Keramische Industrie Fris in 
Edam. Door het vakmanschap van de 
medewerkers, de moderne en functionele 
ontwerpen van ontwerper Willem Hendrik 
de Vries en de nadruk op kwaliteit, werd Fris 
al snel toonaangevend in de productie van 
serviezen en vazen en een voorloper voor 
het nu zo bekende Dutch Design.  

Van 21 oktober 2021 tot en met 20 maart 
2022 organiseert het Edams Museum de 
overzichtstentoonstelling Fris Springlevend! 

75 jaar Fris Edam, vormgegeven door 
styliste Marijke Schipper. Niet alleen de 
producten en ontwerpen staan centraal, 
maar ook het persoonlijke verhaal van oud-
werknemers, verzamelaars en familie. Fris is 
nog steeds springlevend! 
www.edamsmuseum.nl

In de vaste expositie van Museum de
Kantfabriek staat de textielhistorie van
Horst centraal. Het museum is gevestigd in
het monumentale pand van voorheen de
‘Zuid Nederlandse Kantfabriek’.
De kantfabriek in het klein met zijn kant-
klosmachines produceert nog iedere dag
kant. In de textielbibliotheek vind u
12.000 textielboeken en tijdschriften.
De cursussen en workshops zijn ook
gerelateerd aan textiel.
In wisseltentoonstellingen wordt aandacht
besteed aan hedendaagse textielkunst en
de diverse textielculturen en
textieltechnieken.

Kijk voor de actuele openingstijden en verdere info op:

© Mariet Visser www.museumdekantfabriek.nl

Tentoonstellingsagenda 2022

9 januari t/m 13 maart 2022
‘K-E-K’ experimenteel Kantkloswerk van
Mariet Visser.
Museumklas Volkenkunde en
Jubileumexpositie ’t Klöske.

3 april t/m 25 september 2022
‘Langs Geborduurde Wegen’,
Chinese textiel uit de collectie van
Ien Rappoldt.
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Tentoonstelling

De Stijl
Theo van Doesburg 
& tijdgenoten

www.laliquemuseum.nl

RESERVEER TICKETS ONLINE

De internationale expo over de iconische cultuur van de 
Azteken is nu te bezoeken in Leiden.

Kom het echte verhaal van 
de Azteken te weten aan de 
hand van unieke topstukken, 
de verhalen erachter en 

recent onderzoek.

Aansluitend bij de 
tentoonstelling is er 
een programma met 
interessante lezingen, 

voorstellingen en 
workshops.

Tickets en meer informatie 
via volkenkunde.nl

Tip voor de kerstvakantie:
AZTEKEN is een must-
see voor jong en oud. 
Volg de interactieve 
familie route, ga aan 
de slag in het Azteken 
atelier met creatieve 
opdrachten. En speciaal 
in de kerstvakantie een 
afwisselend programma
vol activiteiten!

DÉ EXPO VAN 2021



Houtloods ‘Holland’, in het centrum van Leerdam, is het enige resterende gebouw van de ooit 
succesvolle Leerdamse houthandel Varsseveld. In de houtloods is nu de glasblazerij van het 
Nationaal Glasmuseum gevestigd waar je op ieder moment van de dag kunt plaatsnemen 
op de tribune om de verrichtingen van de glasblazers te volgen. Vuur, behendigheid, pure 
spierkracht en jarenlange ervaring zijn nodig om de hete, stroperige substantie vorm te geven. 
Je kan goed zien hoe glasblazers van heet vloeibaar glas de meest uiteenlopende kunst-, 
decoratie- en designobjecten maken.

Ervaren voorlichters geven 
uitleg over wat er op de 
werkvloer gebeurt en dat is 
elke dag weer anders: groot 
of klein, in serie of uniek, 
naar eigen inspiratie of op 
aangeven van kunstenaars en 
vormgevers.
Even een momentje van rust? 
Lunchcafé de Houtloods 
heeft een diverse kaart met 
soepen, broodjes, gebak, 
borrelhapjes, voor-, hoofd- en 
nagerechten, allemaal vers 
gemaakt en met veel ruimte 
voor lokale producten.

Tip: 

Combineer een bezoek aan de glasblazerij met de museumlocatie aan de Lingedijk. 
Vanaf 9 december is daar de presentatie ‘Christmas 
Treasure – hedendaagse kerstornamenten 
uit Tsjechië’ te zien. Houdt de website in de 
gaten voor meer informatie over workshops en 
demonstraties.

www.nationaalglasmuseum.nl

Zit er warmpjes bij in de glasblazerij!



www.museumhuizen.nlOntdek alle 13 Museumhuizen en plan je bezoek via:

Museumhuis Van Ravesteyn
Utrecht

Museumhuis Bonck
Hoorn

Museumhuis Bartolotti
Amsterdam

De mooiste 
huizen van 
Nederland 
ontdekken? 
-
Kom binnen 
in onze 
Museumhuizen
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Magnetisch 
Noorden
Canada verbeeld in 
schilderkunst 1910-1940

Boek je starttijd op kunsthal.nl/tickets11 SEPT 2021 T/M 9 JAN 2022
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Magnetisch 
Noorden
Canada verbeeld in 
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 Thérèse Schwartze, ‘haar klant 
was koning’

Tot en met 27 februari 2022 presenteert 
Museum Paul Tetar van Elven in Delft de 
tentoonstelling ‘Thérèse Schwartze, haar 
klant was koning’, waarbij de kunstwerken 
van de 19e-eeuwse portrettiste Thérèse 
Schwartze (1851-1918) centraal staan. 

De Amsterdamse schilderes was tijdens 
haar leven een gevierd kunstenares die 
een groot talent en technische vaardigheid 
koppelde aan een buitengewoon zakelijk 
inzicht. Ze wist met haar talent belangrijke 
opdrachtgevers te werven, waaronder het 
Nederlandse koningshuis.

Als lezersactie biedt het museum een 
arrangement buiten de openingsuren aan, 
bestaande uit koffie/thee en een Thérèse-
taartje, een lezing en een rondleiding 
(€ 25,-) op 18 november, 7 december, 

13 december, 27 december, 17 januari, 
20 januari en 22 
februari. 
U kunt nu boeken op 
www.tetar.nl.

 Sfeervolle kerstvakantie op 
 Loevestein
Overal fonkelende lichtjes, een mooi 
gedekte bankettafel en spannende 
kerstverhalen uit de geschiedenis van 
Loevestein. We kunnen je al verklappen dat 
ridder Dirc niet braaf met een boek voor de 
haard zat. 

Professionele gidsen vertellen hoe er in 
de tijd van Hugo de Groot kerst gevierd 
werd. En wist je dat fortwachtersechtpaar 
Schanstra, ten tijde van de Eerste 
Wereldoorlog, maar liefst honderden gasten 
op bezoek kregen tijdens Kerst? Wat zal 
er op het menu hebben gestaan? In de 
Tweede Wereldoorlog zat Jan van der Pol 
ondergedoken in de vesting. Waar ging hij 
stiekem heen tijdens oud & nieuw?

TIP: Reserveer één van de bijzondere 
kaarsverlichte rondleidingen!

Van 11 december t/m 9 januari 2022.
Kijk voor meer informatie op
www.slotloevestein.nl



Rijd je Schoonhoven binnen, dan zie je twee enorme 
zilveren trouwringen, de grootste trouwringen ter 
wereld. Zilver zit in het DNA van Schoonhoven. En 
de stad biedt veel meer. De vestingwallen en de 
gracht tonen een typisch Nederlands vestingstadje 
aan de rivier de Lek. De prachtige Haven, pittoreske 
steegjes en mooie gevels zijn beeldbepalend. Plan 
een heerlijk dagje winters shoppen of boek een 
weekendje weg naar Schoonhoven Zilverstad.  

Unieke ateliers en boetieks
In de binnenstad – knus door de prachtige verlichting 
- kun je niet om het Nederlands Zilvermuseum heen. 
Je wordt ondergedompeld in een glinsterende wereld. 
Loop je vanaf het museum de stad in, dan maak je 
kennis met nog veel meer goud- en zilversmeden. 
Aan de Haven vind je unieke kledingboetieks, 
conceptstores, interieur- en bloemenzaken en 
gezellige horeca. Ook ontdek je hier Nederlands 
oudste nog in gebruik zijnde stadhuis.

Vanaf het stadhuis loop je verder naar de 
internationaal bekende juwelier Rikkoert met haar 
vele panden. Ben je daarna toe aan een break? Rust 
even uit bij petit café Toltien of kies voor een koffie 
bij Basta of conceptstore LOIC  – waar de macarons niet alleen heerlijk smaken maar óók een 
lust voor het oog zijn. In de Veerstraat stap je binnen bij Atelier Q - het kleinste atelier van 
Schoonhoven – en loop je door naar de Veerpoort. In deze historisch poort vind je galerie 
Meesters van de Zilverstad. Hier wil je zeker naar binnen om het werk van uitsluitend in 
Schoonhoven afgestudeerde goudsmeden te bewonderen. 
De collecties wisselen en de galeriehouder staat je graag te 
woord om de werken toe te lichten! 

Inschoonhoven.nl

WELKOM IN WINTER ZILVERSTAD

schoonhovenzilverstad

schoonhoven_zilverstad
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Deze winter bruist van activiteiten in Rijksmuseum 
Boerhaave in Leiden. Dit is een leuk en leerzaam uitje voor 
alle leeftijden. Niet voor niets won het museum in 2019 de 
prijs voor beste museum van Europa. 

De tentoonstelling ‘Besmet!’ gaat over besmettelijke 
ziekten door de eeuwen heen en hoe ze het leven 
kunnen ontwrichten. Wat kunnen we leren van historische 
epidemieën zoals pest en pokken? Je ontdekt dat er 
verbazingwekkend veel paralellen zijn met het heden. 
In de tentoonstelling staat een prachtig hedendaags 
kunstwerk. De pestjurk is gemaakt van ruwe zijde en 
handgekleurd met walnootschillen. Vroeger dacht men 
namelijk dat walnoten de pest konden genezen. 

Ook met kinderen is er veel te zien en te doen in het 
museum. De populaire familietentoonstelling Spelen met 
Wiskunde is weer terug vanaf de kerstvakantie. Maak 
zelf een draaikolk en bouw je eigen brug. En wat hebben 
een fotomodel, formule-1 coureur en muzikant met elkaar 
gemeen? Wiskunde is écht overal. 

In de doe-tentoonstelling Schateiland ga je mee op 
expeditie in de 17de eeuw. Onderweg doe je allerlei 
proefjes.  Ook zijn er leuke speurtochten in een dokterstas 
of een wiskundekoffer, vol met leuke opdrachten. In de 
schoolvakanties zijn er ook nog extra workshops voor 
kinderen. 

Kijk voor meer informatie op
www.rijksmuseumboerhaave.nl

Rijksmuseum Boerhaave 



Gelegen aan rivier de Vecht, in het hart van één 
van de mooiste stukjes Nederland, het Vechtdal, 
ligt Hotel de Zon. De ultieme plek om te genieten 
van het goede leven. Een plek gemaakt om tot 
rust te komen, want de natuur krijgt hier alle 
ruimte en vraagt om ontdekt te worden, per 
voet, fiets óf sloep (neem een goed gevulde 
picknickmand mee!). 

Kom genieten van het charmante Ommen of de bruisende Hanzesteden Zwolle, Kampen 
en Dalfsen. In het restaurant aan het water wordt passievol gewerkt met lokale en verse 
seizoensproducten en in de knusse pub wordt gedronken op het goede leven en op gezellige 
weekendjes weg.

Op loopafstand van Hotel de Zon ligt Paping Hotel & Spa met uitgebreid wellnesslandschap, 
denk hierbij aan een zwembad, verschillende sauna’s, ontspannen massages en 
beautybehandelingen. Ook vanuit Hotel de Zon mag je hier gebruik van maken, dat is 
toch heerlijk! Wandel door het Laerbos naar Landgoed het Laer een prachtige bruiloft- en 
evenementenlocatie. Zin in iets actiefs? Bezoek Golfclub Hooge Graven en nuttig een kop 
koffie met gebak, borrel, lunch of diner in het sfeervolle restaurant.

Heb jij zin in een paar ontspannen dagen weg? Wij bieden jou een speciaal 
winterarrangement van twee overnachtingen inclusief culinair diner. 
Kijk op hoteldezon.nl/winter voor het volledige arrangement en de voorwaarden. 
Tot binnenkort!

Kom genieten van het goede leven 
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Zin in een korte vakantie?

Dat kan, kom dan lekker uitwaaien bij 
Hotel ’t Zwaantje in Callantsoog aan 
de Noord-Hollandse kust. Tevens een 
ideale uitvalsbasis voor mooie wandel -en 
fietstochten. Al onze kamers zijn voorzien 
van douche/wc en airco. Uw auto /fiets 
kunt u evt. in de parkeergarage parkeren.
We heten u van harte welkom.
Reserveren kan via 0224-581477.

www.hotelhetzwaantje.nl

Strandhotel
Vigilante 

Heerlijk wakker geworden met een

prachtig uitzicht op het IJsselmeer

en strand voor de deur! Daarna

genoten van een heerlijk ontbijt.     

 ‘s Middags een e-chopper gehuurd

om de prachtige omgeving van

Makkum te ontdekken. Tenslotte de

dag afgesloten met een voortreffelijk

diner bij zonsondergang in het

Strandhuys en een avondwandeling

over de boulevard.

Fantastisch weekend gehad!

www.strandhotelvigilante.nl  // www.strandhuysmakkum.nl  
@strandhuysmakkum  Boek nu uw verblijf via 

www.houseofbritain.nl  & www.houseofeurope.nl

Ook toe aan vakantie?

Alle reizen op onze website kunnen voor 
je worden aangepast. Wij kunnen je ook 
helpen met een reisvoorstel op maat, waarbij 
wij rekening houden met jouw wensen en 
budget! 

House of Britain dé one-stop-shop voor 
auto(rond)reizen naar Groot-Brittannië en 
Ierland. Sindskort kun je ook bij ons terecht 
voor je autoreis naar bijvoorbeeld Zweden of 
Denemarken. Onze enthousiaste medewer-
kers kunnen je helpen met verrassende 
ideeën voor je vakantie.

Persoonlijk contact staat bij ons voorop 



Aan de kust van Voorne-Putten, slechts 400 meter van zee en strand, 
ligt verscholen, tussen bos en duin, Badhotel Rockanje aan Zee.

Kom heerlijk dineren in onze brasserie, waar de open haard brandt, 
de bediening hoffelijk is en het eten niet te versmaden. Drink gerust 
een goed glas wijn, want je hoeft niet meer te rijden. Voor een 
zacht prijsje blijf je bij ons overnachten en geniet je de volgende 
dag van een uitgebreid ontbijtbuffet.

Boek tot en met maart 2022 het Badhotel Rockanje 2-daagse Warm 
Winter Arrangement, inclusief:
• Warm welkomstdrankje bij de open haard 
• Overnachting in een sfeervolle 2- of 4-persoons Lodge kamer 
• Uitgebreid ontbijtbuffet 
• Uurtje relaxen in onze privé sauna 
Vanaf 99,- voor 2 personen per nacht
 
Een elandgewei in je kamer, de geur van dennenappels en hout, duingras voor je raam of 
onder je balkon en een sfeerhaardje om het extra gezellig te maken; je krijgt er echt het 
gevoel één te zijn met de natuur. 

Ga heerlijk uitwaaien aan zee, trek je wandelschoenen aan maak een wandeling door de 
omliggende bossen, duinen of ga op stap in het mooie vestingstadje Brielle dat in december 
geheel in kerstsferen omgetoverd is. 

Boek nu via badhotel.nl/wintergids

Tot ziens in de duinen! 

Genieten bij Badhotel Rockanje aan Zee
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Alles ademt Kerst!
De kerstman heeft zijn intrek genomen bij Christmas Village op Scheveningen. 
Van heinde en verre komen bezoekers genieten van de sfeer, aankleding en het 
reusachtige aanbod in dit kerstwarenhuis. Bijna 1000 m2 kerstartikelen aan de 
tweede binnenhaven! Hier vind je echt alles voor huis, tuin en straat in 
kerstsferen.

Nieuw zijn de fantastische artikelen van het Amerikaanse merk Kurt S 
Adler; met deze aankleding haal je Disney letterlijk in huis of in de 
kerstboom. Maar er zijn ook notenkrakers, tafelkleden, kerstballen, 
guirlandes, kerstspoorlijntjes en kunstkerstbomen in allerlei maten en 
soorten. Eigenaar Herman Simonis: ‘Ik haal het aanbod echt uit heel 
Europa. Van Spanje tot Polen en Italië. Logisch als je weet hoeveel 
aandacht men aan Kerst besteedt in deze christelijke landen. Maar 
ook bij ons zie je de verschuiving van de Sint-traditie naar de 
Kerst-traditie. Waar je vroeger je huis pas aankleedde na 
Sinterklaas zie je nu begin november al heel veel kersthuizen 
en -tuinen. Het brengt toch heel veel sfeer, zeker in deze 
onzekere tijden.’

Christmas Village Scheveningen, Dr Lelykade 188, is geopend van dinsdag tot en met zondag 
van 10.00 tot 18.00 uur.  Gratis parkeren voor de deur. Ook bereikbaar met de tramlijnen 
11, 22 en 28.
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