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Kerst aan de Vecht 
MAARSSEN - Hart van Maars-
sen maakt zich op voor het 
sfeervolle evenement Kerst 
aan de Vecht. Vanaf 16.00 
uur is het genieten van de 
kerstsfeer in het centrum 
van Maarssen-dorp. In het 
sfeervol verlichte centrum 
kunt u winkelen tot 21.30 
uur. In de winkelstraten 
staan kersthuisjes en -
kraampjes opgesteld met 
kerstgerelateerde artikelen 
en versnaperingen. Kinder-

boerderij de Vechtse Hoeve 
zorgt voor een levende kerst-
stal en kinderen kunnen 
zich vermaken in de draai-
molenen bij de cupcake 
workshop. Vanaf 19.00 uur 
treden er een groot aantal 
koren op, die om 21.00 een 
samenzang verzorgen in de 
Heilig Hartkerk. In ’t Zand 
aan het Harmonieplein is 
een overdekte kerstmarkt, 
en treden ook de Vechtse 
Parlevinkers op. 

Een levende kerststal bij Kerst aan de Vecht.

Kerstmarkten in Loenen 
en Maarssenbroek
LOENEN AAN DE VECHT - De 
Hervormde Gemeente in 
Loenen houdt zaterdag 13 
december een kerstmarkt 
van 10.00 tot 15.00 uur in 
de garage achter de benzi-
nepomp in Loenen. De op-
brengst markt is voor het 
slaan van een waterput in 
Tanzania, Water for live’. 
Wie overtollige kerstspul-
len, feestkleding, lichtjes en 
dergelijke heeft kan dezeten 
behoeve van deze markt, in-
leveren bij de fam. Van Lin-
denberg, Rijksstraatweg 169 
in De Tweede Kans Kamer 
tot en met donderdag 11 de-
cember.
Op de markt worden nieuwe 
en gebruikte kerstspullen, 
baksels, ingemaakte stoof-
peren, jams, zelfgemaakte 
kaarten enzovoort verkocht. 
Er is ook live muziek. Infor-
matie: Willemiek Kettenis 
06 5060 3794.

MAARSSENBROEK - In De Ark, 
Duivenkamp 844, heeft de 
kerkgemeente vrijdag 12 de-
cember van 19.00 tot 21.30 
uur en zaterdag 13 decem-
ber van 10.30 tot 14.00 uur 
een kerstmarkt. Naast de 
hal is ook de kerkzaal van 
De Ark in kerstsfeer door. 
Tijdens de kerstbraderie is 
vrijwel alles op het gebied 
van kerst te koop: kerstbal-
len, linten, verlichting, kaar-
sen, kaarten, kerstkransen 
en kerststukjes in verschil-
lende prijscategorieën. De 
bakkers van de Werkspecht 
zijn dit jaar met een kraam 
aanwezig in De Ark en zij 
zullen met brood en lekkers 
de kerstmarkt opfl euren en 
uitleggen hoe ze werken. 
Daarnaast kan onder het ge-
not van een kop koffi e, thee 
of glühwein genoten worden 
van kerstmuziek en oliebol-
len.

Organisatie draagt stokje over

Voor de zesde en laatste 
keer organiseren Sandra 
Boogert en Karin van Dis 
dit jaar de kerstmarkt in 
het pittoreske Vreeland. 
“Het is tijd voor nieuwe 
mensen met nieuwe 
ideeën”, vindt Sandra 
Boogert. “Volgend jaar 
gaan we eindelijk zelf 
eens genieten van de 
kerstmarkt.”

Esther Smid

Ook Karin van Dis wil de 
organisatie na zes jaar graag 
overdragen. “We weten dat 
de kerstmarkt bij onze op-
volgers in goede handen is. 

Ik ben echt blij dat wat wij 
hebben opgebouwd een ver-
volg krijgt.”
Het organiseren van de kerst-
markt kostte zeker in het 
begin veel tijd. Standhou-
ders zoeken, vergunningen 
regelen, fl yers maken en elk 
jaar iets ludieks verzinnen. 
Sandra en Karin vulden el-
kaar perfect aan. Sandra la-
chend: “Ik ben leuk en zij is 
zakelijk.” “Sandra bedacht 
vaak onmogelijke dingen”, 
herinnert Karin zich. “En 
dan zei ik: nee, geen geld! Ik 
ben een stuk creatiever ge-
worden door Sandra en zij 
een beetje zakelijker.”
De Vreelandse Kerstmarkt 
is één keer totaal verregend 
in 2012. “Dat was echt een 
ramp”, vertelt Sandra. “Het 

leukst vond ik het eerste 
jaar: uit het niets iets op-
bouwen waar het hele dorp 
enthousiast over is. En dat 
terwijl ik zelf niet eens van 
kerst hou!” Karin vond voor-
al de recordpoging ‘grootste 
kinderkerstkoor’ geweldig. 
“Honderden kinderen uit 
gemeente Stichtse Vecht die 
samen met Marco Bakker 
kerstliederen zongen!” Elk 
jaar weer was er iets verras-
sends: een kunstijsbaantje 
in het Dorpshuis, stelten-
lopers en een vuurspuwer 
of de burgemeester op een 
kameel!
“Het is wel een beetje ons 
kindje waar we afscheid van 
gaan nemen”, zegt Karin tot 
slot. “We hopen op frisse, 
nieuwe invalshoeken van 

onze opvolgers en wensen 
hen veel succes! Zij blijven 
overigens bereikbaar via 
info@kerstmarktvreeland.
nl en www.kerstmarktvree-
land.nl.”
Langs de oevers van de 
Vecht en in de oude dorps-
kern worden vrijdag 12 
december de straten weer 
omgetoverd tot een sfeer-
vol kerstdorp. Van 14.30 tot 
19.00 uur kunnen bezoekers 
bij veertig kraampjes inko-
pen doen: van kerstbomen 
en kerstkransen tot siera-
den en woonaccessoires. 
Ook is er weer een levende 
kerststal, een fakkeloptocht 
en vuurwerk. Parkeren kan 
op het Sperwerveld, afslag 
Vreeland Oost, aan de rand 
van het dorp.

De organisatoren van de kerstmarkt in Vreeland, Sandra Boogert en Karin van Dis, dragen het stokje over en 
hopen op frisse, nieuwe invalshoeken van  hun opvolgers.

Weihnachts-
oratorium
MAARSSEN - Het Christelijk 
Oratoriumkoor Woerden 
geeft vrijdag 12 december 
een uitvoering van Bach’s 
Weihnachtsoratorium in de 
Heilig Hartkerk. Het Weih-
nachtsoratorium bestaat uit 
zes delen die bestemd wa-
ren voor de zes feestdagen 
tussen Kerstmis en Drie-
koningen. De teksten zijn 
ontleend aan evangeliën 
van Mattheüs en Lucas en 
gaan over het kerstverhaal: 
de geboorte van Christus, de 
belevenissen van de herders 
en de wijzen. Het koor zingt 
de cantates  1, 2, 3 en 5. 
Het koor wordt begeleid 
door het Dudok Ensemble. 
De solisten Bibi van den 
Dijck, Ingeborg Brocheler, 
René Slot en Michael Wilbe-
ring zingen de aria’s en re-
citatieven. Dirigent is Chris 
Pouw. Het concert begint 
om 20.00 uur. Kaarten zijn 
in de voorverkoop verkrijg-
baar bij De Wereldwinkel en 
Sigarenmagazijn Van Tricht 
in Maarssen of te bestellen 
via  www.cowoerden.nl  of 
via secretariaat@vrienden-
heilighartkerkmaarssen.nl  
Ook aan de deur van de kerk 
zijn nog kaarten te koop.

Het Millennium Mannenkoor uit Zeist geeft dinsdag 16 december een kerstconcert in De Ark in 
Maarssenbroek. Aanvang 20.00 uur. Programmaboekjes (= toegang) à 10 euro, zijn in de kerk 
verkrijgbaar. Het Millennium Mannenkoor bestaat uit circa 55 zangers en staat onder leiding 
van dirigent Jaap Jan Hunze. Instrumentale medewerking (piano en orgel) aan het concert 
verleent Martin Tilstra. De leden van het koor komen ook uit Maarssen en Breukelen

Kerstconcert Millennium 
Mannenkoor in De Ark

Kerstmarkt Broeckland 
College en Volkskerstzang
BREUKELEN - Het Broeckland 
College houdt woensdag 17 
december een kerstmarkt. 
Leerlingen verkopen die 
middag zelfgemaakte werk-
stukken, oliebollen, erwten-
soep en kerststukjes. Mid-
denstanders uit Breukelen 
hebben producten geschon-
ken voor een verloting en 
het Kockengens Blazersen-
semble zorgt voor live kerst-
muziek. Buurtbewoners, fa-
milie, iedereen is welkom.

Filmopnames
RTV Utrecht maakt tussen 
16.00 en 17.00 uur fi lmop-
names. De opbrengst van de 
kerstmarkt wordt beschik-
baar gesteld aan Voedsel-
bank Stichtse Vecht. Om de 
voedselbank extra te onder-
steunen is er gelegenheid 
houdbare producten zoals, 
koffi e, thee en ingeblikte 
vleesproducten in te leve-

ren tijdens de kerstmarkt. 
De markt vindt plaats in de 
aula van de school, Engel de 
Ruijterstraat 40 van 16.00 tot 
18.30 uur.

Volkskerstzang
BREUKELEN - In de Rooms-Ka-
tholieke kerk, Straatweg 146 
is maandag 22 december 
de volkskerstzang van de 
Werkgroep Oecumene. Aan-
vang: 20.00 uur. Medewer-
king verlenen de Brassband 
onder leiding van Kees Kra-
mer en Denise van Ewijk. 
Pastor Jos van Os van Ge-
loofsgemeenschap Johannes 
de Doper houdt een korte 
overdenking. 
Kopij
Heeft u iets georganiseerd 
na 17 december? Dat kan 
nog in de krant! Stuur uw 
kopij naar redactie.ves@we-
genermedia.nl

Kerstmiddag met koor voor senioren
BREUKELEN - In wijkhuiska-
mer Breukelen-midden, in 
het Trefpunt, Beatrixstraat 
wordt woensdag 17 decem-
ber van 14.00 -16.00 uur een 

muzikale kerstmiddag ge-
houden met zangkoor Breu-
kels Glorie. De middag wordt 
georganiseerd door vrijwil-
ligers van Welzijn Stichtse 

Vecht en is voor zelfstandig 
wonende senioren. Kosten 
4,50 euro, opgeven voor 15 
december: 0346 261833 of 
via m.boot@welzijnsv.nl

KERST IN STICHTSE VECHT


