2018

KERSTDORP DENEKAMP
Op het Nicolaasplein naast de imposante
Nicolaaskerk staat van 9 tot en met 27 december 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.

9 t/m 27

december

Kerstfair Kaamps

9

Heerlijk genieten op de jaarlijkse
kerstfair op Landgoed Kaamps in
Deurningen van 10.00 tot 17.00 uur.
Snuffel lekker rond tussen de ruim
50 kramen, kijk tussen de brocante
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

OPTREDEN FLAIRCK
De bekende groep New Flairck geeft
donderdagavond 20 december een concert
in de sfeervolle Simon & Judaskerk in
Ootmarsum. Gitarist, bassist en componist
Pablo Ortiz speelt samen met bassist
en componist Joris Vanvinckenroye en de drie
virtuoze violistes Liesbeth Lambrecht, Mart
Flecijn en Zhazira Ukeyeva ‘de sterren van de
hemel’. Middenschip plaatsen (goed zicht)
kosten € 15,00 p.p. Schermplaatsen
(geen zicht op het podium) kosten € 10,00.
De ontvangst is tussen 20.00 en 20.30 uur.
Deel 1 van het concert is van 20.30 tot 21.15
uur , dan pauze tot 21.45 uur. Deel 2 is van
21.45 tot 22.30 uur. Kaarten zijn te koop bij
de VVV in Ootmarsum en in Denekamp.
Reserveren via info@vvvootmarsum.nl

15 en 16

december

december

20

Kerst en Kunst

OOTMARSUM
Op zaterdag 15 en zondag 16
uitgave:
2017
december
kun jedecember
van 12.00u
tot 18.00u genieten van “Kerst
en Kunst” in Ootmarsum. In
het historische centrum van
Ootmarsum wordt een
magische kerstmarkt met
vele extra’s georganiseerd.
Bekende 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
bewonderen en de Kerstsfeer
voelen en proeven. Bijzondere
acts en verlichte kramen zorgen voor een sfeervol decor.
www.kerstenkunst.nl

Midwinterhoornblazen
Denekamp

december

newFLAIRCK
* Op 2, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 en 28 december wordt er van 19.00 tot 19.30
geblazen op het Nicolaasplein in Denekamp.
* Op zaterdag 8 en 15 december wordt er van 13.30 tot 16.00 uur geblazen en
kun je zien hoe een midwinterhoorn wordt gemaakt. Dit vindt plaats op het
landgoed Singraven bij Huis Singraven.
* Woensdag 12 december vindt tussen 18.45 en 19.00 uur een Rondgang door
Denekamp plaats met deelname door diverse blazersgroepen
* Eerste Kerstdag zal vanuit de Nicolaastoren worden geblazen ‘s ochtends van
8.00 tot 8.20 uur en ‘s middags van 16.30 tot 17.00 uur.
* Tweede Kerstdag kun je van 12.00 tot 16.00 uur luisteren in het park op
Landgoed Singraven.
* Op 3 & 4 januari 2019 wordt er van 19.00 tot 19.30 uur geblazen op het
Nicolaasplein in Denekamp.

KERSTMARKT DENEKAMP

16

december

WINTER
WANDELING
SINGRAVEN
Winterwandeling
Denekamp

Winterwandeling richting Landgoed Singraven. Je
kunt kiezen uit 8 of 14 km met o.a een bezoek aan de
verscholen begraafplaats het Harseveld. Normaliter
is de begraafplaats niet opengesteld voor bezoekers,
maar alleen tijdens de Winterwandeling kunnen
deelnemers een kijkje nemen op deze privé begraafplaats. Na dit bezoek wandelen de deelnemers die
meedoen met de 14 km route een extra lus via de De
Hunenborg. Bij restaurant de Watermolen wordt een
heerlijk warm hapje geserveerd. Via een bospaadje
kom je uit bij Tuincafé Wonderryck Twente. Daar
ontvang je Glühwein of warme chocolademelk.
Starten kan tussen 11.00 en 12.30 uur vanaf locatie
VV/Wonderryck Twente in Denekamp, Oldenzaalsestraat 39, Denekamp. Kosten: € 6,50 p.p. (incl.
warm hapje en Glühwein of warme chocolademelk).
Graag even reserveren via info@vvvdenekamp.nl of
telefoon: 0541-355752

De houten huisjes, kerstkramen, glühwein & diverse lekkere hapjes maken de kerstsfeer compleet. Rond 12.30 uur zal de kerststoet de eerste keer het Nicolaasplein
aandoen. De stoet, bestaande uit Jozef en Maria, de herders met hun schapen, een
os en de drie wijzen met hun kameel, zal door de straten van Denekamp trekken en
vervolgens aankomen bij de kerststal op het Nicolaasplein, daar wordt het kerstverhaal nagespeeld, dit schouwspel wordt nog een keer herhaald om 14.00 en 16.00
uur. Ook zijn er diverse koren, een draaimolen voor de allerkleinsten en kun je met
de kerstman op de foto! Kortom, een gezellige middag voor jong en oud in hartje
Denekamp, je bent van harte welkom!.

16

december

Tweede Kerstdag Wandeling

OOTMARSUM

26

december

Op Tweede Kerstdag kun je in
Ootmarsum deelnemen aan de traditionele kerstwandeling. De kerstwandeling door de omgeving van
Ootmarsum is elk jaar een ‘must’
voor een grote groep wandelaars. In
samenwerking met onder andere de
Midwinterhoarnbloazers Oatmössche
is er een kerstwandeling van 5 en 10
km. Er kan gestart worden tussen 11.00
uur en 12.30 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 chocolademelk of glühwein
en… een fantastische wandeling.
Meer info stuur een mail naar
info@vvvootmarsum.nl of bel 0541291214

OLDTIMER MIDWINTERTOCHT

KERSTCONCERT TWENTS

BYZANTIJNSKOOR
Het Twents Byzantijns
Koor zal liederen zingen
uit de Byzantijnse Liturgie.
Het concert begint om
19.30 uur. De entree
bedraagt € 15,00 incl.
pauzedrankje. Toegangskaarten zijn t/m 13
december te koop bij
VVV Denekamp. Reserveren? stuur een mail naar
info@vvvdenekamp.nl.
Het concert vindt plaats
in havezate Huis te Brecklenkamp,
Jonkershoesweg 10, Breklenkamp.

Het Denekamps Mannenkoor brengt
een sfeervol kerstrepertoire. Ze zingen in de prachtig versierde Sint
Nicolaaskerk van Denekamp. Onder
andere met medewerking van het
Sint Pancratius Basiliekkoor Tubbergen en blazerskwintet “De Heren”.
Het concert vindt plaats op zondag
16 december om 19.30 uur. De toegang is gratis.

december

8/15/22/29

december

Een kersttraditie leeft voort in
kasteel Singraven. Christmas &
More met de vertrouwde 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. De voorstellingen
vinden plaats op vrijdagavond 14,
zaterdag 15 en zondag 16 december. (de laatste datum is geheel uitverkocht). Kaarten kosten € 24,50
en kun je bestellen op www.classicandmore.nl

Avond in Kerstsfeer

24/31

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)

14

Christmas & More

MIDWINTERHOORN
AVONDWANDELING

14/15/16
december

16

december

9

december

december Het mystieke geluid van de

In de sfeervolle Stiftskerk in Weerselo zingt Vocaal Vrouwenensemble
Ladies Only op zondag 9 december,
carols en winterse muziek. Muzikale
leiding: Mirjam Spoelman. M.m.v
Louis ten Vregelaar (piano)
Irene de Bruin (viool), Meike Egels
(viool). Het concert wordt gehouden
in de sfeervolle Stiftskerk in
Weerselo.De aanvangstijd van het
concert is 16.30 uur, de toegang is
gratis, (vrije gift) Meer info:
www.vrouwenkoor-ladiesonly.nl

midwinterhoorn kun je beluisteren
tijdens de avondwandeling in
Ootmarsum. Op zaterdag 8, 15,
22 en 29 december kun je onder
leiding van een gids 3 locaties
bezoeken waar midwinterhoorn
wordt geblazen. Onderweg
IN THE SNOW
wordt er Glühwein en chocolademelk geserveerd. De wandeling
Kerstmarkt Bad Bentheim
begint om 17.00 uur en duurt tot De kerstmarkt in het ‘bergstadje’ Bad Bentheim is 7/8/9
ca. 18.30 uur. Je kunt reserveren niet alleen een van de gezelligste, het evenement
december
is ook uniek. Bad Bentheim houdt namelijk vast
via de VVV Ootmarsum.
aan de traditie dat de speelse houten huisjes van
Deelnamekosten zijn 4,50 euro
de kerstmarkt alleen gebruikt mogen worden voor
voor volwassenen en 3,50 euro
traditionele handwerkartikelen. Te bezoeken van
7 t/m 9 december. Vr van 14.00 tot 22.00 uur, za
voor kinderen t/m 12 jaar.

VOICES

van 11.00 tot 20.00 uur en zo van 11.00-18.00 uur.

Wandelen door het Park

LANDGOED SINGRAVEN

Huis Singraven opent op tweede kerstdag
het park bij het huis voor publiek. Liefhebbers kunnen er dan tegen betaling een
wandeling maken. In het park blazen Denekampse midwinterhoornblazers de oal’n
roop. Het koetshuis is open en bezoekers
kunnen daar uitrusten onder het genot 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 Molendijk schuin
tegenover de watermolen en het restaurant.
De entree bedraagt 2 euro per persoon.
www.singraven.nl

26

december

STIFT WINTERCONCERT

Het Stift Festival presenteert haar traditionele winterconcerten, in de dagen tussen kerst
en oud en nieuw. Geniet van twee concerten op 28 december vol romantische dramatiek en lyriek, gespeeld door het viertal “Stift
Favorites’.Gebracht worden de Schubertiade om 13.30 uur en après un rêve om 15.30
uur. Prijzen: Schubertiade € 17,50 / Après
un rêve € 27,50 / Dubbelconcert € 37,50.
Kaarten via www.stiftfestival.com

t/m 24

december

Kerstshow Tuincentrum Oosterik

In de ruim 10.000 m2 aan shopoppervlakte
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

Kerstmarkt Nordhorn
Elk jaar nodigt de kerstmarkt in Nordhorn jong en oud uit
voor een ontspannen wandeling door het centrum van
Nordhorn. Sprookjesachtig ingerichte kraampjes, een gevarieerd programma en duizenden lichtjes laten de stad schitteren en wakkert de voorpret van de mooiste tijd van het jaar
alvast aan. Te bezoeken: 23 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.

28

december

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. Maandag 24 december
tot 16.00 uur geopend. (1e en 2e kerstdag
gesloten). Info: www.tuincentrumborghuis.nl

16

december

Adventsconcert
Harmonie Caecilia en het Kleinkoor Ootmarsum verzorgen zondag 16 december
een mooi en sfeervol Adventsconcert in
de R.K. kerk in Ootmarsum. Naast het
gezamenlijke optreden zullen de harmonie en het koor ook afzonderlijk enkele
muziekstukken uitvoeren. Aanvang 15 uur,
de toegang is gratis.

31

december

KNIEPERKES BAKKEN

Bij Openluchtmuseum Ootmarsum worden op
oudjaarsdag van 15.00 tot 18.00 uur 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.openluchtmuseumootmarsum.nl

