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KERSTDORP DENEKAMP
Op het Nicolaasplein naast de imposante 
Nicolaaskerk staat van 9 tot en met 27 decem-
ber een  prachtige houten kerststal. De stal is 
sfeervol ingericht met levensgrote beelden, 
een schapenhok en een herberg. Ook zijn de 
schaapjes van de herders aanwezig,  erg leuk 
dus om even met de (klein)kinderen langs te 
gaan. 

KERST en KUNST
Ootmarsum 

Op zaterdag 9 en zondag 10 december 
kun je van 12.00u tot 18.00u genieten 
van “Kerst en Kunst” in Ootmarsum. In 
het historische centrum van Ootmar-
sum wordt een magische kerstmarkt 

met vele extra’s georganiseerd. Beken-
de kunstenaars, bijzondere lifestyle 
kraampjes en een romantisch decor 
zorgen voor het ultieme Kerstgevoel. 

Internationale gasten zorgen voor een 
onvergetelijke dag. Genieten van de 

knusse kerstkramen, straatartiesten be-
wonderen en de Kerstsfeer voelen en 
proeven. Bijzondere acts en verlichte 

kramen zorgen voor een sfeervol decor. 
www.kerstenkunst.nl 

  

Kerstweetje

De wandeling is 8 of 14 kilometer lang en start 
bij de VVV in Denekamp. De route brengt je 
over het ‘Nije Werk’ richting het Almelo-Nord-
hornkanaal. Bij de prachtige boerderij van 
boer Eddo mag je de stallen van binnen 
bekijken en de hardwerkende ‘dames’ even 
begroeten. Daarna wandel je via een pad 
over de landerijen van boer Eddo richting het 
Arboretum van Singraven. Je komt op plek-
ken die normaliter niet zijn opengesteld voor 
bezoekers. Bij restaurant de Watermolen 
ontvang je een lekker warm hapje. Eindpunt 
is het gezellige Nicolaasplein in hartje Dene-
kamp, waar op dat moment een gezellige 
nostalgische kerstmarkt plaatsvindt. Start: 
tussen 11.00 en 12.30. Deelname: 6,50 euro 
(incl. consumpties). Reserveren noodzakelijk: 
info@vvvdenekamp.nl of tel. 0541-355752

Heerlijk genieten op 
de jaarlijkse kerstfair 
op Landgoed Kaamps in 
Deurningen van 10.00 
tot 17.00 uur. Snuf-
fel lekker rond tus-
sen de ruim 50 kramen, 
kijk tussen de brocan-
te spulletjes, of geniet 
van de liederen van het 
kerstkoor. Op deze markt 
is voor elk wat wils en 
wordt ook de inwendige 
mens flink verwend met 
vele proeverijen van 
producten van Kaamps. 
De toegang is gratis.
www.kaamps.nl 

  Kerstfair Kaamps

Winterwandeling 
Denekamp

De benedenverdieping van Huis Singraven is in kerstsfeer 
gebracht en prachtig aangekleed. Huis Singraven in kerstsfeer 
is te bezoeken op woensdag 20, donderdag 21 en vrijdag 22 
december van 15.00-20.00 uur. Entree Huis € 6,00 (kinderen tot 
12 jaar € 3,00). In samenwerking met restaurant de Watermo-
len kun je ook een strippenkaart kopen, waarbij je op diverse 
plaatsen op het landgoed een streekgerecht krijgt geserveerd 
om de kerstbeleving compleet te maken. Strippenkaart € 29,50 
(incl. bezoek Huis) VVK € 28,50 www.watermolen-singraven.nl 
of  0541-351372

Singraven in Kerstsfeer
Midwinter

hoornblazen
                 Denekamp

          VVV Ootmarsum
          Markt 9
          7631 BW Ootmarsum
          Tel. 0541-291214
          VVV Denekamp
          Oldenzaalsestraat 39
          7591 GL Denekamp
          Tel. 0541-355752
          VVV servicepunt Brummelhuis
          Nicolaasplein 8
          7591 MA Denekamp
          Tel. 0541-351273
          www.ootmarsum-dinkelland.nl

* 3, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 decemberi: 19.00 tot 19.30 uur op het Nicolaasplein.
* 9 en 16 december: 13.30 tot 16.00 uur blazen/midwinterhoorn maken bij Huis Singraven.
* 12 december: 18.40 tot 19.00 uur bij Gerardus Majella, Berghummerstraat. 
* 13 december: 18.45 tot 19.00 uur:Rondgang met diverse blazersgroepen door het dorp.
* 15 en 22  december: 17.30 tot 18.30 uur bij Klooster, Gravenallee
* 17 december: 18.40 tot 19.00 uur op het Nicolaasplein.
* 1e Kerstdag: 8.00 tot 8.20 uur en 16.30 tot 17.00 uur rond en vanaf St. Nicolaaskerk/toren.
* 2e Kerstdag: 13.00 tot 16.00 uur in het park op landgoed Singraven.
* 4 & 5 januari: 19.00 tot 19.30 uur op het Nicolaasplein 
* 6 januari: 19.00 tot 19.30 uur: IJsbaan, uitblazen, 3 koningen

Tip! Kerstworkhops

       kerstballen pimpen 
       kerstdeurhangers 
       engeltjes schilderen

  deze en tal van andere leuke 
workshops vind je op www.kampboer.nl

  bij Erve Kampboer 
in Saasveld kun je tal van leuke 
  kerstworkshops volgen, o.a

   KERSTPLEIN 
      WEERSELOSE MARKT
Speciale themamarkt op de Weerselose Markt: 
Kerstplein. Er is van alles te vinden op het gebied 
van kerst en kerstdecoraties.  Voor wie graag snuf-
felt tussen kunst accessoires, decoratie en meube-
len is van harte welkom op deze speciale beurs.
Maar natuurlijk is er ook van alles te vinden op de 
Retromarkt, warenmarkt, vrijmarkt, vlooienmarkt, 
het beste van een markt gecombineerd! Honderden 
kramen en standplaatsen verwelkomen 
je met een keur aan artikelen. Elke 2e 
zondagmiddag van de maand van 
12.00 tot 16.00 uur  in de grote 
overdekte en verwarmde markthal.
www.weerselosemarkt.nl 
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Wibi Soerjadi         
Pianist Wibi Soerjadi geeft 
donderdagavond 14 december 
een sfeervol concert in de Simon 
& Judaskerk in Ootmarsum. Het bij-
zondere concert in Ootmarsum be-
gint om 20.00 uur. Je kunt toegangs
kaarten kopen voor een plek in het 
middenschip (zichtplaats) voor 
€ 24,50 p.p. of een schermplaats, 
waarbij u middels een video
scherm naar het concert 
kunt kijken. Deze kaartjes 
kosten € 15,- p.p. Genoemde 
prijzen zijn inclusief een 
pauzedrankje. De kerk is v.a. 
19.00 uur geopend. Binnen is 
koffie/ thee verkrijgbaar. 
Het concert begint om 20.00 
uur met een pauze om 20.40 
uur. Om 21.50 uur is het 
concert afgelopen. 
Toegangskaarten zijn te koop 
bij de VVV Ootmarsum 
of te bestellen door een mail 
te sturen naar  
info@vvvootmarsum.nl 
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     Omdat het Latijnse 
   woord voor ‘komst’of ‘
  het komen’adventus’is,                                                                                    
worden de vier weken 
      voor Kerstmis ‘
      Advent’ genoemd.

Zondag 17 december 2017 zal het 
Nicolaasplein in Denekamp worden 
omgetoverd tot een gezellig nostalgisch 
kerstplein, met levende kerststal. Het 
belooft een sfeervolle editie te worden. 
Met natuurlijk een levende kerststal; 
dat is traditie. Zoals elk jaar weer een 
vertrouwd gezicht op de kerstmarkt in 
Denekamp: de grote stoet die het dorp 
intrekt, compleet met kameel, ezel, os en 
schapen, en vervolgens het kerstverhaal 
uitbeeldt in de kerststal. Ook de winkels 
zijn deze dag geopend. De kerstmarkt is 
te bezoeken van 12.00 tot 17.00 uur. 

KERSTMARKT 
DENEKAMP
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Woar woch wiej op?
 opname kerstnachtdienst in streektaal

Gezellig borrelen op het idyllische oude erf van het Jan 
Wesselinkhoes; een ‘Los Hoes’ gehuld in authentieke 
kerstsfeer. Bij de oeroude boerderij staat een klein 
aantal kramen waar je terecht kunt voor een hapje en 
drankje (bier/wijn/fris). Het duo ‘Little Ramblin Boots’ 
zorgt voor easy going achtergrondmuziek. Verder; 
vuurkorven, strobalen en een vleugje jingle bells. Lo-
catie: Jan Wesselinkhoes, Holtweg 1, Beuningen. Toe-
gang gratis. Organisatie: vanheekevents.nl 

GEzellige BOSBORREL

De meningen over het ontstaan van het midwin-
terhoornblazen zijn verdeeld. De traditie zou 
in heidense tijden kunnen zijn ontstaan uit het 
verlangen naar de lente en het verjagen van 
de boze, duistere demonen van de winter.
Hoe mooi een dergelijke verklaring ook klinkt, 
voor deze uitleg ontbreekt echter iedere vorm 
van bewijs. Het mystieke geluid van de midwin-
terhoorn kun je beluisteren tijdens de avond-
wandeling in Ootmarsum. Op zaterdag 9, 16, 
23 en 30 december kun je onder leiding van 
een gids 3 locaties bezoeken waar midwin-
terhoorn wordt geblazen. Onderweg wordt 
er Glühwein en chocolademelk geserveerd. 
Aanvang 17.00 uur. Duur: 1,5 uur. Reserveren 
via VVV Ootmarsum. Deelname: 4,50 volw. en 
3,50 kinderen t/m 12 jaar. 

Nostalgie: 
Midwinterhoorn 
avondwandeling

Twents Byzantijnskoor in Havezathe Huis te 
Breckelenkamp. Het Twents Byzantijns Koor zal 
liederen zingen uit de Byzantijnse Liturgie. De 
meerstemmige, rijk gearrangeerde, composi-
ties werden regel in de eredienst totdat de tsa-
ristische censuur alle buitenlandse en profane 
elementen in het begin van de 19e eeuw ver-
bood. Voor meer informatie: www.twentsbyzan-
tijnskoor.nl Aanvang Concert: 19:30 uur. Entree 
€ 15,- incl. pauzedrankje. Toegangskaarten zijn 
t/m 14 december te koop bij VVV Denekamp. 
Reserveren? stuur een mail naar info@vvv-
denekamp.nl  Locatie: Huis te Brecklenkamp, 
Jonkershoesweg 10, Breklenkamp.

Kerstconcert Twents Byzantijnskoor

Op Tweede Kerstdag kun je in Ootmarsum deelnemen aan de 
traditionele Kerstwandeling. De kerstwandeling door de om-
geving van Ootmarsum is elk jaar  een ‘must’ voor een grote 
groep wandelaars. In samenwerking met onder andere de Mid-
winterhoarnbloazers Oatmössche is er een kerstwandeling van 
5 en 10 km. Er kan gestart worden tussen 10.00 uur en 11.30 uur, 
vanaf het VVV kantoor, aan de Markt in Ootmarsum. De kosten 
zijn 4 euro per deelnemer en 2 euro voor kinderen t/m 12 jaar. 
Je krijgt hiervoor een routebeschrijving, een bon voor choco-la-
demelk of glühwein en… een fantastische wandeling. Meer info: 
info@vvvootmarsum.nl of tel. 0541-291214
 

KERSTWANDELING 
   Ootmarsum
     

Classic & More brengt bekende kerstevergreens en wereldse 
carols , maar ook populair werk krijgen een theatrale verpak-
king, Het belooft wederom stemmig te worden maar beslist 
geen stijve en al te serieuze bedoeling. Een kersttraditie leeft 
voort in kasteel Singraven. Christmas & More met de ver-
trouwde sfeer in de prachtige trouwzaal. Classic and More 
wil het publiek een fijn en gezellig kerstgevoel mee naar huis 
geven en het nieuwe jaar hoopvol inluiden. De voorstelling 
duurt ca. 75 minuten en wordt met een korte pauze gespeeld. 
SPEELDATA: vrijdagavond 15 DECEMBER en zaterdagavond 16 
DECEMBER. Kaarten € 22,50. Bestel uw KAARTEN op 
www.classicandmore.nl 

Christmas & More

Het Denekamps Mannenkoor brengt 
een sfeervol kerstrepertoire. Ze zin-
gen in de prachtig versierde Sint 
Nicolaaskerk van Denekamp. Onder 
andere met medewerking van de 
sopraan Karin Hertsenberg en het 
themakoor Vivace. Het concert vindt 
plaats op zondag 17 december om 
19.00 uur. De toegang 
is gratis

Avond in Kerstsfeer

Sfeervolle midwintertocht per Oldtimerbus door 
de mooie omgeving van Ootmarsum. Laat je 
verrassen! Onderweg laten wij je kennismaken 
met een oude traditie “midwinterhoorn blazen.” 
Inclusief warme chocolademelk met slagroom 
en winterlekkernij. Op zondag 31 december 
laten we je kennismaken met “Carbit” schieten. 
Reserveren: VVV Ootmarsum, Markt 9. Duur: 
2,5 uur. Minimale deelname is 10 personen. 
Data: zaterdag 24 en 31 december. Prijs: € 15,00 
(volw.) en € 9,50 (kinderen t/m 12 jaar)

  OLDTIMER MIDWINTERTOCHT 

Op Tweede Kerstdag organiseert het Openluchtmuseum 
Ootmarsum het tweejaarlijkse Bijbels Kerstspel. Op het 
sfeervol ingerichte terrein en in de historische gebouwen 
wordt het kerstverhaal uitgebeeld. De bezoeker loopt langs 
de verschillende taferelen van dit Bijbelse kerstverhaal. Het 
verhaal begint met een ontvangst door keizer Augustus die 
een oproep doet voor de volkstelling. De drie Koningen, 
een kameel en kameeldrijver en herders met hun kudde zijn 
op zoek naar de stal met het kerstkind. In het Los Hoes viert 
een Twentse Boerenfamilie rond het open vuur haar kerst-
feest. Er zijn bedelaars, wasvrouwen, spinsters en fluitspe-
lers. Muzikanten, spelende kinderen met tamboerijnen, een 
slangenbezweerder en een waarzegger vervolmaken het 
plaatje. Op een  Oosterse markt prijzen verkopers hun waar 
aan. Vanzelfsprekend ontbreekt de Saksische stal met het 
kindje Jezus in de kribbe, met Jozef en Maria, met engelen, 
een os en een ezel niet. Het Bijbels Kerstspel is te bezoeken 
op Tweede Kerstdag van 11 tot 17 uur in het Openluchtmu-
seum Ootmarsum. www.openluchtmuseumootmarsum.nl

Bijbels Kerstspel

Bij Openluchtmuseum Ootmarsum wor-
den op oudjaarsdag op traditionele wijze 
nieuwjaarskoekjes gebakken op het ‘losse 
vuur’. Deze koekjes worden in het Twents 
‘knieperkes’ genoemd. Ontzettend leuk 
voor de kids, maar ook ouders kunnen 
volop genieten deze dag. www.openlucht-
museumootmarsum.nl 

knieperkes bakken
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Op zaterdag 23 december wordt de kerst-
nachtviering in de St. Nicolaaskerk in 
Denekamp opgenomen door RTV Oost. 
Er worden liederen uit de Young Messiah 
in de streektaal gezongen. De voorgan-
gers zijn Ronald Cornelissen, bisschop-
pelijk vicaris in Overijssel en ds. Klaas 
van de Kamp, secretaris van de Raad 
van Kerken. Emma Finkers bespeelt de 
harp. Je hoort, leest en zingt de varian-
ten van onze streektaal in Overijssel. De 
samenzang wordt begeleid door organist 
Herman Dissel. De uitzendingen zijn met 
Kerst meerdere malen op radio en TV. De 
Nicolaaskerk in Denekamp is open vanaf 
19.00 uur.

Knusse Kerstshow Tuincentrum Borghuis 
Breng een bezoekje aan de kerstafdeling van Tuincentrum 
Borghuis in Deurningen. Ruim 3000 vierkante meter met tal 
van kersthuisjes, verlichting, decoratie .....en nog veel meer! 
Tover je interieur om tot een magische kerstsfeer. 
Tuincentrum Borghuis is alle dagen geopend.  Extra koopzon-
dag op 24 december van 10.00 tot 16.00 uur. (1e en 2e kerstdag 
gesloten).  Meer info: www.tuincentrumborghuis.nl 

Elk jaar nodigt de kerstmarkt in Nordhorn 
jong en oud uit voor een ontspannen wande-
ling door het centrum van Nordhorn. Sprook-
jesachtig ingerichte kraampjes, een gevari-
eerd programma en duizenden lichtjes laten 
de stad schitteren en wakkert de voorpret 
van de mooiste tijd van het jaar alvast aan. 
Te bezoeken: 27 november t/m 24 december 
van  ma t/m za van 11.00 tot 20.00 uur en zo 
14.00 tot 20.00 uur. Kerstavond 24 december 
tot 14.00 uur geopend. 

Kerstmarkt Nordhorn 

Kerstshow Tuincentrum
    OOSTERIK       
 In de ruim 10.000 m2 aan shopoppervlak-
te vind je alle sfeerproducten die je huis zo 
gezellig maken met Kerst. Naast levensechte 
kerstmannen, kerstkribbes en niet te vergeten 
prachtige kerstballen biedt Tuincentrum 
Oosterik vrijwel alle musthaves voor Kerstmis.
Tuincentrum Oosterik in Noord-Deurningen 
is alle dagen geopend van ma t/m vr 9.00 tot 
20.00 uur en za en zo van 9.00 tot 18.00 uur. 
(1e en 2e kerstdag gesloten) Meer info: 
www.oosterik.nl 

De kerstmarkt in het ‘bergstadje’ Bad Bent-
heim  is niet alleen een van de gezelligste, het 
evenement is ook uniek. Bad Bentheim houdt 
namelijk vast aan de traditie dat de speel-
se houten huisjes van de kerstmarkt alleen 
gebruikt mogen worden voor traditionele 
handwerkartikelen. De kerstmarkt is te bezoe-
ken van 8 t/m 10 december. Vr van 14.00 tot 
22.00 uur, za van 11.00 tot 20.00 uur en zo van 
11.00-18.00 uur.

Kerstmarkt Bad Bentheim
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Huis Singraven opent op tweede 
kerstdag het park bij het huis voor 
publiek. Liefhebbers kunnen er dan 
tegen betaling een wandeling ma-
ken. In het park blazen Denekampse 
midwinterhoornblazers de oal’n roop. 
Het koetshuis is open en bezoekers 
kunnen daar uitrusten onder het ge-
not van een glas Glühwein of warme 
chocolademelk met wat lekkers
erbij. Ga er even tussenuit op tweede 
kerstdag...een fris hoofd halen en de 
benen strekken. Het park is van 12.00 
tot 16.00 uur open. De ingang is via de 
winkel van Singraven aan de Molen-
dijk schuin tegenover de watermolen 
en het restaurant. De entree bedraagt 
2 euro per persoon. www.singraven.nl

Wandelen door het Park 
Landgoed Singraven 

         26
      december   


