
Amsterdam Light 
Festival
Vanaf 30 november fleuren meer dan veertig 
lichtkunstwerken Amsterdam weer op, te zien 
via de wandel- of vaarroute. Tijdens deze alweer 
zesde editie zal onder andere Ai Weiwei voor 
prachtige lichtkunst zorgen. Het lichtobject van 
deze Chinese kunstenaar en activist zal op de 
waterroute van het Amsterdam Light Festival te 
bewonderen zijn, die als thema ‘Existential’ heeft. 
Op het land worden kunstwerken dit jaar voor 
het eerst tentoongesteld op het Marineterrein, 
van 14 december 2017 t/m 7 januari 2018. Dit 
expositiegebied, op loopafstand van Amsterdam 
Centraal, kan door bezoekers op eigen initiatief 
worden bekeken en is zonder vaste looproute te 
verkennen. www.amsterdamlightfestival.nl
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Wilt u ook met uw
evenement in deze rubriek?
Stuur een e-mail naar: caroline@ditjesendatjes.nl
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Wondere
winterwereld 
Eén van de voordelen van de winter is dat het weer tijd is voor de 
Winter Efteling. Tot en met 31 januari verandert het park in een 
winterwereld vol twinkelende lichtjes, Vreugdevuren en besneeuwde 
dennenbomen. Er zijn speciale winterattracties zoals het vernieuwde 
IJspaleis, met o.a. een schaatsbaan en een speelplein. Alleen in deze 
periode kan er gelanglauft worden en hult het Sprookjesbos zich in 
winterse sferen. Aquanura, de watershow, vormt tegen een diepblauwe 
hemel een spectaculaire afsluiting van het dagje Winter Efteling. Nog 
geen plannen voor 31 december? Oud & Nieuw kan ook in de Winter 
Efteling gevierd worden… www.efteling.nl

UITJES
10 DECEMBER 2017

CHARLES DICKENS 
FESTIJN 

In het Noord-
Brabantse Best wordt 
de Nieuwstraat weer 

omgetoverd tot de stad 
van Charles Dickens. 
www.charlesdickens 

festijnbest.nl 

13 DECEMBER 2017
KAARSJESAVOND

In Vestingstad 
Nieuwpoort gaan 

honderden kaarsjes aan 
en de straatverlichting uit. 

Om 19.00 uur wordt de 
kerstboom ontstoken.

www.vestingstad 
nieuwpoort.com 

10 DECEMBER
WINTERPARADE 

AMSTERDAM
Een combinatie van 

lekker eten en theater 
met een 120 m lange tafel 

in de Zuiderkerk.  
www.dewinterparade.nl  

 15 DECEMBER
GOUDA BIJ 

KAARSLICHT
Ook in de stad Gouda 

gaat de straatverlichting 
uit en de kaarsjes aan. Dit 

lichtfeest is één van de 
oudste van Nederland.

Buitengewone
Beesten
Meestal gaat het in de dierenwereld goed, 
maar het kan ook goed misgaan. Dat is 
te zien in Natuurmuseum Fryslân tijdens 
‘Buitengewone Beesten, Raar maar waar’, een 
leuke tentoonstelling voor de kerstvakantie. Er 
zijn bijzondere dieren te zien; een lammetje met 
acht poten bijvoorbeeld en een kalf met twee 
koppen. Een varken met een dubbele voorpoot 
en een cavia met twee lichamen. Vanessa, een 
Chinese naakthond, laat de bezoeker nadenken 
over de vraag: In hoeverre mag de mens de 
natuur sturen?
www.natuurmuseumfryslan.nl

(Kerst)
Tafelmanieren
Wat zijn de etiquetteregels van 
het bestek? Serveer je links of 
rechts? Hoe schenk je wijn? 
Hoe dek je een tafel? Kortom 
hoe heurt het eigenlijk? Tijdens 
de Kerstfair Huis Doorn, 15 t/m 
17 december, worden door een 
heuse butler de tafel etiquette 
nog eens fijntjes uitgelegd 
zodat u ook thuis ‘vorstelijk’ 
kunt dineren. Verder kunt u 
tijdens deze gloednieuwe 
Kerstfair heerlijk wintershoppen 
en inspiratie opdoen voor de 
feestdagen. Christmas Carols 
worden gezongen, de mooiste 
winter-stands staan opgesteld, 
er branden duizenden lichtjes 
en er zijn gezellige terrasjes; de 
80 specialisten zorgen ervoor 
dat u helemaal in de kerstsfeer 
komt. 
www.kerstfairhuisdoorn.nl

Kerstmarkt 
Haarlem
Elke dag van het jaar is 
Haarlem een bezoekje waard, 
maar tijdens de Kerstmarkt 
zet de stad helemaal zijn 
beste beentje voor. Wist u 
dat deze Kerstmarkt zelfs 
een van de grootste van 
Nederland is? In het weekend 
van 9 en 10 december is 
de hele binnenstad in 
kerstsfeer gehuld. Er staan 
300 kraampjes en overal 
hoort u koren kerstliedjes 
zingen, op straat en tijdens de 
‘Open Raam’ concerten. Op 
zondag treden koren op in de 
Gravenzaal van het Stadhuis 
(gratis toegankelijk). Tijdens 
dit weekend organiseren 
Café Briljant en Jopenbier 
samen weer het Haarlems 
Winterbierfestival.
www.haarlemmarketing.nl

Schaatsen tussen 
de treinen 
In de kerstvakantie, van 23 december 2017 t/m 
7 januari 2018, zet het Spoorwegmuseum met 
Winter Station een lange traditie voort: er kan 
weer geschaatst worden tussen de treinen. Het 
hele museum wordt sfeervol winters aangekleed 
met een antieke carrousel, kerstbomen en 
feestverlichting. Dagelijks is er een gevarieerd 
programma met muziek en een hoop (kinder)
activiteiten. Op verschillende plekken in het 
museum kan gegeten worden; van oliebollen 
en poffertjes tot dineren in een historisch 
restauratierijtuig.
www.spoorwegmuseum.nl
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