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Dinsdag 4 december  Kerstmarkt in Hoogwoud "de Boet"  
Heerlijke kerstsfeer! In de buitenkas levende kerststal. 
Van 11 uur tot ong.16 uur.  Kosten vervoer € 5,-. zie ook 11 december. 
 
 
Woensdag 5 december  Kerstmarkt in Soest De Warme Winterweken 
Mooie kerstmarkt! Warm je aan de vuurkorven! Met Anton Piecksfeer. 
Van 11 uur tot ong.16 uur. Kosten vervoer € 5,-. zie ook 19 december. 
 
 
Vrijdag 7 december  Haarlem biologische markt 
Op de Botermarkt en in het oude centrum verse producten zo van het land. 
Van 11 uur tot ong.16 uur. Kosten vervoer € 5,-. 
 
 
Zaterdag 8 december   Straatje van (koningin) Emma in Haarlem 
Met verklede burgers en zangkoren; je waant je in Dickens' kerst.  
Van 11 uur tot ong.16 uur. Kosten vervoer € 5,-. 
 
 
Dinsdag 11 december  Kerstmarkt de Boet in Hoogwoud 
Van 11 uur tot ong. 16 uur. Kosten vervoer € 5,-. zie ook 4 december. 
 
 
Woensdag 12 december  Mooie Kerstmarkt tuincentrum Osdorp 
Altijd weer prachtig! Van 11 uur tot ong.16 uur. Kosten vervoer € 5,-.  
 
 

Vrijdag 14 december  Openlucht Kerstmarkt Edam 
Dit pittoreske dorpje heeft een gezellige kerstmarkt. 
Van 11 uur tot ong. 16 uur. Kosten vervoer € 5,-. 
 
 

Dinsdag 18 december  Drijvende Kerstmarkt in Leiden 
Gezellige kerstmarkt vooral als de lichtjes aangaan! Minder geschikt voor rolla-
tor. Aanrader: voor € 7,50 overdekte rondvaart incl. glühwein of chocolademelk. 
Van 14 uur tot ong.19 uur. Kosten vervoer € 5,-. 
  
 

Woensdag 19 december  Kerstmarkt De Warme Winterweken in Soest  
Van 11uur tot ong. 16 uur. Kosten vervoer € 5,-. zie ook 5 december. 
 
 

Zaterdag 22 december Boerderij Gein Genoegen levende kerststal & Abcoude 
Kleine boerderij met zo'n 30 koeien, met o.a. zelfgemaakte kaas en lekkere 
mozzarella. Van 11 uur tot ong. 16 uur. Kosten vervoer € 5,-. 
 
 

Vrijdag 28 december  Museum Weesp  
Leuke tentoonstelling over de chocola van Van Houten, maar ook de historie van 
Weesp. Van 11 uur tot ong.16 uur. Kosten vervoer € 5,-. Entree museum € 4,-. 
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