
KERST OVERZICHT
Utrecht en omgeving

22 december 
t/m 6 januari

Meer dan 35 leuke 
uitjes en tips voor 
de kerstvakantie!

www.bierenappelsap.nl



Ha! Voor je ligt het Bier en Appelsap 
Kerstvakantie Overzicht. Leuke uitjes, 
restaurants om wat te gaan eten of een 
toff e winkel waar je kerstcadeautjes 
kunt shoppen. Eigenlijk een program-
maboekje voor je kerstvakantie!

Veel plezier ermee!

Uitgave van Bier en Appelsap 
Oplage: 10.000 regio Utrecht e.o.

HIP&Happening design
jouw ontwerpstudio om de hoek

Drukwerk en         
Distributie:      

Ontwerp:      



Lekker uit eten in de kerstvakantie, kadootjes shoppen bij een toffe winkel of kies een 
leuk uitje met de hele familie, Bekijk onze tips!

Kerst bij Loft88
Loft88 is de perfecte 
plek om de kerstvakan-
tie door te brengen. Wij 
organiseren verschil-
lende activiteiten voor 
kids zoals: broodjes 
bakken op open vuur, 
pony rijden, pizza’s 
bakken, kidsbios, knut-

selmiddag. Houd onze Facebookpagina in de 
gaten voor de kidsagenda.

Kerstvakantie bij Streek
Spelen zonder dat je 
last hebt van papa en 
mama, zij genieten in 
de stijlvolle Brasserie 
van de mooiste bieren, 
wijnen en gerechten! 
Geniet van je kerstva-
kantie bij Bar Brasserie 
STREEK!

Het Bier&Appelsap boek  
In het Bier en Appelsap Boek voor de regio 
Utrecht vind je de leukste tips voor ouders 
en kids. Niet alleen kindvriendelijk, maar ook 
oudervriendelijk! Leuke horeca, speeltuinen, 
wandelingen, zwemplekken of boerderijen. 
Met meer dan 100 tips is dit een boek dat je 
erbij pakt als je op pad wilt met het gezin. Zo 
zit je als ouder nooit meer zonder inspiratie! 
Een ideaal kerstcadeautje! 

Kantien
Na een zeer geslaag-
de gastrobar-achti-
ge gourmet avond 
op tweede kerstdag 
vorig jaar gaan we dit 
jaar voor het vervolg! 
Mooie Hollandse pro-
ducten waarbij de 
hoofdgerechten in 
Gourmet-stijl worden geserveerd (€37,50).

Met kerst ff lekker naar buiten!
Dat vindt iedereen 
leuk. Het vuur is aan, 
de chocomelk warm, 
de dennenbomen ver-
licht. We staan klaar 
van 09:30 tot 16:00. 
Onze speelweide is 
geopend, maak een 
lekkere boswandeling 
en plaats je wens in onze boom– de 3 leukste 
voeren we uit.

Waar: Markt 15, Culemborg
Info: www.brasseriestreek.nl

Wanneer: 26 december 2018
Waar: Ravellaan 96, Utrecht
Info: www.welkominkantien.nl/reserveren

Waar: Zevenlindenweg 9, Lage Vuursche
Info: www.buitenindekuil.nl www.bierenappelsap.nl/boek

Waar: Biltsestraatweg 88, Utrecht
Info: www.loft88.nl of facebook.com/restaurantloft88
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Bier en Appelsap is op 15 december te vinden 
op de kerstmarkt op het Domplein en op 16 
december op de markt voor het Utrechts 
Archief in de binnenstad van Utrecht. Uiter-
aard zijn dan de boeken te koop!



Little Wannahaves Kids Concept
Een winkel vol met 
mooie (kraam)cadeau-
tjes, hippe kinderkle-
ding en de leukste 
accessoires. In de Zak-
kendragerssteeg zit 
deze kleine maar fijne 
winkel waar je echt wel 
zal slagen in de feest-

maand!  

Cadeautjes bij Hebberz
Hebberz is dé ca-
deauwinkel van Zeist. 
Je vindt er cadeaus 
en hebbedingen voor 
groot en klein. Achter 
de winkel is een zaal 
welke verhuurd wordt 
voor kinderfeestjes en 
workshops. Vooral onze 

slijmfeestjes zijn populair!

mooie (winter)verhalen lezen
Het toppunt van 
kerstvakantie: bij De 
Utrechtse Kindeboek-
winkel je nieuwe lie-
velingsboek vinden en 
dan thuis met een de-
kentje op de bank ver-
dwijnen naar andere 
werelden en genieten 
van mooie avonturen.

 de makerswinkel
We bieden duurzame 
& kwalitatieve mate-
rialen rondom kunst, 
techniek & natuur. 
Materialen om te in-
spireren, om te ont-
dekken, om mee te 
experimenteren, maar 
vooral om te MAKEN. 
Zo bieden we speciale Maak-koffers gekop-
peld aan een thema om te inspireren en ein-
deloos mee aan de slag te gaan.

Waar: Steynlaan 32, Zeist
Info: www.hebberz.nl

Waar: Ganzenmarkt 10, Utrecht
Info: www.kinderboekwinkelutrecht.nlInfo: www.demakerswinkel.nl

Waar: Zakkendragerssteeg 8, Utrecht
Info: www.littlewannahaves.nl



Werelds dagje weg bij Geofort
Voor alle leeftijden een 
werelds dagje weg bij 
GeoFort! Ervaar, ont-
dek en verleg je gren-
zen op het spannende 
forteiland waar alles 
om de wereld draait! 

Sprookjes van De Haar: Hans & Grietje
In de kerstvakantie 
kunnen bezoekers ge-
nieten van een span-
nende speurtocht, een 
bezoek aan het kasteel 
en een wervelende live 
show voor de hele fa-
milie. 

Winterboerderij in de Kerstvakantie
Ravotten in het stro, 
marshmallows roos-
teren, boogschieten 
en natuurlijk heel veel 
dieren! De Winterboer-
derij heeft allerlei leuke 
binnen- en buitenac-
tiviteiten voor jou en 
je vriendjes.   Scoor je 

spelkaart en ga alle spelletjes af. Verzamel 
alle stempels en verdien een prijs! Knutsel er 
lekker op los en geniet in het restaurant van 
wat lekkers.

Het Kunstlaboratorium XXL
Een bomvol program-
ma vol maken, verhaal, 
film en avontuur. In 
twee dagen maken we 
o.a. ons eigen super-
held, werken we aan 
ons superheldenvlog, 
maken we onze eigen 
gadgets voor avontu-

ren buiten de deur en doen we een digitale 
speurtocht door het werkspoorkwartier. Mee-
doen? Aanmelden via www.professorloep.nl.

skiles bij skipiste nieuwegein
Tijdens de kerstvakan-
tie leren skiën of snow-
boarden of je techniek 
verbeteren, kom naar 
skipiste Nieuwegein. 
Voor kids van alle ni-
veaus worden 3x2uur 
les verzorgd door pro-
fessionele ski/snow-
boardleraren voor maar € 144,-.

Kerstvakantie in de bieb (2-12)
Kom in de kerstva-
kantie naar de bieb! 
We gaan voorlezen, 
film kijken en knutse-
len met De Sneeuw-
man en Verhalen van 
de boze heks. In het 
Laboratorium kun je 
je eigen stop-motion 
film maken en als afsluiter geeft Sara Dol 
een Kidscollege over de app TikTok. 
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Wanneer: 25 december 2018 t/m 6 januari 2019
Waar: Kasteel de Haar, Kasteellaan 1, Utrecht
Info: www.kasteeldehaar.nl

Wanneer: Alle weekenden en schoolvakanties van 11:00 
tot 17:00 uur
Waar: Geofort, Nieuwe Steeg 74, Herwijnen
Info: www.geofort.nl

Wanneer: 27 december 2018 t/m 6 januari 2019
Waar: De Centrale Bibliotheek, Oudegracht 167, Utrecht
Info: www.bibliotheekutrecht.nl/kerstvakantie

Wanneer: 3 en 4 januari 2019
Waar: Hof van Cartesius, Vlampijpstraat 94 Studio 1B, 
Utrecht
Info: www.professorloep.nl

Wanneer: 28 en 29 december 2018, 10:00 tot 17:00 uur
Waar: De Boerinn, Mijzijde 6, Kamerik
Info: www.deboerinn.nl

Wanneer: 24, 27 en 28 december 2018 en 2, 3 en 4 
januari 2019 vanaf 14:00 uur
Waar: Skipiste Nieuwegein, Nedereindseweg 501a, 
Nieuwegein
Info: www.skipistenieuwegein.nl



Schaatsen tussen de treinen
Tijdens Winter Stati-
on brengen ontelbare 
lampjes, kerstdeco-
raties en een antieke 
draaimolen het hele 
Spoorwegmuseum in 
een gezellige winters-
feer. Tussen de treinen 
ligt een echte ijsbaan! 

Kom schaatsen, drink warme chocomel in een 
trein of ga marshmallows roosteren boven een 
kampvuur. 

Het Kerstverhaal (6+)
Nienke de la Rive Box 
vertelt het kerstverhaal 
over de geboorte van 
Jezus. Zij neemt de 
kinderen mee op reis, 
samen met sopraan 
Klaartje van Veldho-
ven, het Rembrandt 
Frerichs Trio, Emma 

Rekers en een handjevol zingende kinderen. 
Een voorstelling over Kerstmis zonder naar de 
kerk te gaan.

kerst bij Natuurkwartier
Doe mee met de span-
nende speurtocht ‘Het 
mysterie van de zwarte 
Molen’ of doe de ‘Sport 
en spel route Park Ou-
degein’. Levende kerst-
stal op kerstavond, 
vogelvoeders maken, 
rondom het kampvuur 

popcorn poffen, sinaasappelcupcakes en 
stokpaarden maken.

Jeu de Boules in Utrecht
JEU is dé jeu de bou-
lesbar in Utrecht cen-
trum. Zin om tijdens 
de kerstvakantie het 
op te nemen tegen je 
vriendjes, klasgenoten 
of ouders? JEU is van 
woensdag tot en met 
zondag geopend. Re-
serveren doe je online via de website van JEU.

Het Wijks Kinderspektakel (2-14)
Met 4500 m2 volop 
beweeg- en speel-
mogelijkheden voor 
kinderen van 2 t/m 
14 jaar. Voor de jon-
ge kinderen is er een 
apart afgesloten Kids 
Paradijs. Voor oudere 
kinderen zijn er veel 
uitdagende luchtattracties en clinics. Circus 
Moustache verzorgt een open circuspiste.

Wanneer: 22 december 2018 t/m 6 januari 2019
Waar: Spoorwegmuseum, Maliebaanstation, Utrecht
Info: www.spoorwegmuseum.nl/winterstation

Wanneer: 24 december 2018 t/m 3 januari 2019
Waar: Natuurkwartier, Geinoord 9, Nieuwegein
Info: www.natuurkwartier.nl/activiteitenmec

Wanneer: 24 december 2018, 18.30 uur
Waar: TivoliVredenburg, Vredenburgkade 11, Utrecht
Info: https://tiv.re/kerstverhaal

Wanneer: 2 en 3 januari 2019, 10:00 tot 16:00 uur
Waar: Sportpark Marienhoeve, Lekdijk Oost 16, Wijk bij 
Duurstede
Info: www.stichtingwijksport.nl/wks

Waar: Jeu, Paardenveld 3, Utrecht
Info: www.jeudeboulesbar.nl 

Je eigen boom omzagen...
Bij Buitengoed de 
Boomgaard kun je in 
het dennenbos je ei-
gen boom uitzoeken 
op ons kerstplein. Van-
af 5 december, met in 
het weekend van 8 en 
9 december extra kin-
deractiviteiten zoals 

popcorn poppen of marshmallow roosteren. 

Wanneer: Vanaf 5 december 2018, op 8 en 9 december  
2018 extra kinderactiviteiten
Waar: Buitengoed de Boomgaard, Parallelweg 9, Bunnik
Info: www.kerstbomentekoop.nl
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Wintertijd in het Utrechts Archief
Van 16 december t/m 
6 januari is het Win-
terTijd in Het Utrechts 
Archief! In onze gezelli-
ge huiskamer ervaar je 
de winterse tijd van de 
jaren ’60. In de kerst-
vakantie knutselen de 
kinderen (6-12 jaar) hun 

eigen winterlichtje of pindaketting.

Robots vieren Kerst
Kom in de kerstva-
kantie naar Museum 
Speelklok en beleef een 
magische wereld vol 
muziek. Ga mee met de 
Muzikale kerstrondlei-
ding, bezoek de inter-
actieve tentoonstelling 
Robots love Music en 

stap binnen in de silent-robot-kinder-disco vol 
kerstmuziek. Die voeten mogen van de vloer!

Tinkeraars
Ben je al eens in de Kin-
derwerkplaats Tinke-
raars geweest? De plek 
voor kinderen vanaf 8 
jaar waar je zelfstan-
dig aan de slag kan. Vol 
met gereedschap voor 
jonge makers & ver-
schillende materialen. 

Koop nu alvast je strippenkaart met korting 
via de website van Professor Loep.

Filmmagie bij Kinepolis
Bij deze fijne bios vind 
je filmmagie voor de 
hele familie! Stap op 
de fiets, pak het OV 
of parkeer GRATIS je 
auto en geniet samen 
van topfilms zoals De 
Grinch, Mary Poppins 
Returns, Ralph Breaks 
The Internet of De Fabeltjeskrant: de Grote 
Dierenbos-Spelen.

Wanneer: Muzikale Kerstrondleiding 11 december 2018 
t/m 6 januari 2019 / silent-robot-kinder-disco van 22 
december 2018 t/m 6 januari 2019
Waar: Museum Speelklok, Steenweg 6, Utrecht
Info: www.museumspeelklok.nl

Wanneer: 16 december 2018 t/m 6 januari 2019
Waar: Het Utrechts Archief, Hamburgerstraat 28, Utrecht
Info:www.hetutrechtsarchief.nl/agenda/132-wintertijd

Wanneer: elke dag geopend
Waar: Jaarbeursboulevard 300, Utrecht
Info: www.kinepolis.nl

Wanneer: 12, 19 december 2018 (en andere woensdagen)
Waar: Hof van Cartesius, Vlampijpstraat 94 Studio 1B, 
Utrecht
Info: www.professorloep.nl

VIND HET UIT! Ontdekkingstocht
Bezoek de tentoon-
stelling VIND HET UIT! 
Wereldverbeteraars van 
eigen bodem en ga met 
een knijpkat op ontdek-
kingstocht in de donke-
re kelder van het paleis. 
Speur naar uitvinders, 
ontdek waar Neder-

land goed in is en ontwikkel je eigen uitvin-
ding.

Wanneer: 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 december 2018 en 
2, 3, 4, 5 en 6 januari 2019 
Waar: Paleis Soestdijk, Amsterdamsestraatweg 1, Baarn
Info: www.paleissoestdijk.nl/tentoonstelling

Ancient Woods
Het concept van Cine-
mama (papa’s ook wel-
kom) is simpel, je kind 
tot 4 jaar mag gratis 
mee, er is een beetje 
licht aan, er zijn luiers 
en aankleedkussens en 
het geluid staat zach-
ter. In de film wordt ge-
duldig op allerlei dieren van een Litouws oer-
bos ingezoomd. Zonder commentaar wordt 
het ongelooflijk rijke, bijna tastbare geluid van 
het bos in magistrale beelden vastgelegd.

Wanneer: 12 december 2018, 15:30 uur
Waar: Filmtheater ‘t Hoogt, Hoogt 4, Utrecht
Info: www.hoogt.nl 



IJskoude wetenschap
Buiten is het koud, 
maar binnen in het 
Universiteitsmuseum is 
het lekker warm. Die-
ren doen geen dikke 
trui aan als het koud is, 
hoe houden zij zichzelf 
warm? En hoe komt het 
eigenlijk dat water be-

vriest? Ontdek het deze kerstvakantie!

CINDERELLA
Het Nationale Ballet 
brengt het sprookje 
van Assepoester op-
nieuw tot leven in een 
eigentijds en fi lmisch 
balletspektakel, Cinde-
rella. Verwacht magie, 
humor, virtuoze dans 
en betoverende de-

cors. Een ‘must see’ voor de hele familie!

My First Festival
Met onder andere 
rapper Akwasi, Ridder 
Florian en Varkentje 
Rund. Op het aller-
leukste kinderfestival 
van Nederland kom je 
van alles tegen: rap-
pers en kinderliedjes, 
muziektheater en ver-

halenvertellers. En vriendjes natuurlijk. Met 
een gezinsticket ben je voordelig uit.

Holland Opera brengt Zwanenmeer (6+)
De Koning zoekt een 
vrouw om mee te trou-
wen. Die avond geeft 
hij een bal waarop 
meisjes zich mogen 
voorstellen. Elize en 
Azalea trekken loot-
jes wie mag gaan. Eén 
van hen moet namelijk 

thuis blijven om op de zusjes te passen... Fa-
milievoorstelling voor iedereen vanaf 6 jaar.

Leer skaten in de kerstvakantie (6+)
De Skateweek is het 
leukste skateboard 
evenement van de 
kerstvakantie. Ons 
programma bestaat 
uit leuke skate-activi-
teiten en spelletjes zo-
dat je de basis van het 
skateboarden goed 
onder de knie krijgt. De Skateweek is vanaf 6 
jaar en voor alle niveaus! 

winterkost: de sprookjeskoningin (7+)
Een feestelijke ont-
moeting tussen de ont-
roerende muziek van 
Henry Purcell, gespeeld 
door muzikanten van 
het Jong Nederlands 
Blazers Ensemble, en 
de komische en soms 
griezelige poppen van 
Duda Paiva. Geniet de hele kerstvakantie van 
de mooiste jeugdtheatervoorstellingen tij-
dens Winterkost (www.winterkost.nl).

Wanneer: 21 december 2018 t/m 6 januari  2019
Waar: Universiteitsmuseum Utrecht, Lange Nieuwstraat 
106, Utrecht
Info: www.universiteitsmuseum.nl  

Wanneer: vrijdag 4 januari 2019, 15.00 uur
Waar: Podium Hoge Woerd, Hoge Woerdplein 1, De Meern
Wanneer: 5 en 6 januari 2019, 14:30 uur
Waar: Theater Kikker, Ganzenmarkt 14, Utrecht
Info: www.podiumhogewoerd.nl

Wanneer: 22 december 2018 t/m 6 januari 2019  
Waar: : Theater de Veerensmederij, Soesterweg 330, 
Amersfoort
Info: www.hollandopera.nl

Wanneer: 13 december 2018 t/m 1 januari 2019 
Waar: Nationale Opera & Ballet, Amstel 3, Amsterdam
Info: operaballet.nl/cinderella

Wanneer: 22 december 2018 t/m 6 januari 2019 (m.u.v. 
de feestdagen) van 9:30 tot 12:30 uur
Waar: Skatepark Utrecht, Koningin Wilhelminalaan 4, 
Utrecht
Info: www.skatedays.nl/skateweek

Wanneer: 28 december 2018
Waar: TivoliVredenburg, Vredenburgkade 11, Utrecht
Info: https://tiv.re/MyFirstFestival
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Actief bij de Kartfabrique
Kerstvakantie = Kartfa-
brique! De  most won-
derfull time of the year  
draait om familie en 
gezelligheid. Zin in wat 
extra knusheid? Kom 
samen ontsnappen uit 
Prison Island XL, bat-
telen in de laserga-

me-arena of een bloedstollend rondje karten. 
Ontdek het familieplezier!

Alone@Home
Met ‘Alone@Home’ 
heeft Stadsschouw-
burg Utrecht het per-
fecte familie-uitje in 
huis. Jong en oud zul-
len smullen van deze 
verrukkelijke komedie 
met slapstick, aan-
stekelijke livemuziek, 

spannende stunts én natuurlijk een vette 
knipoog naar de bijna gelijknamige filmklas-
sieker uit 1990. Mis het niet!

Kerstavond in Castellum Hoge Woerd
Begin kerstavond tra-
ditiegetrouw op Cas-
tellum Hoge Woerd in 
Leidsche Rijn. Bezoek 
de levende kerststal, 
bak broodjes bij het 
vuur en luister naar 
het kerstkoor. Laat je 
verwonderen door de 

Beeldjutters en de mysterieuze Witte Wieven.

 De Drie Rovers (5+)
De Drie Rovers is een 
komische boekver-
filming over weesje 
Tiffany dat onder-
weg in een koets naar 
het weeshuis in het 
donkere bos wordt 
overvallen door drie 
struikrovers. Om het 
weeshuis te mijden laat ze zich door de drie 
rovers ontvoeren. Ingeleid door Ilma van de 
Beek, jeugd en media-expert.

catherijne convent
xxxx

Wanneer: 

Wanneer: 19 t/m 30 december 2018 (m.u.v. 24 december) 
Waar: Stadsschouwburg Utrecht, Lucasbolwerk 24, 
Utrecht 
Info: www.stadsschouwburg-utrecht.nl

Wanneer: 24 december 2018, 16.00 tot 19.00 uur, levende 
kerststal vanaf 17.00 uur
Waar: Castellum Hoge Woerd, Hoge Woerdplein 1, Utrecht
Info: www.castellumhogewoerd.nl 

Wanneer: In de kerstvakantie elke dag geopend van 
11.00 tot 23.00 uur
Waar: Kartfabrique, Westkanaaldijk 7, Utrecht
Info: www.kartfabrique.nl

Wanneer: 23 december 2018, 14:00 uur
Waar: Filmtheater ‘t Hoogt, Hoogt 4, Utrecht
Info: www.hoogt.nl

Veel keuze bij UCK
Vervelen tijdens de 
kerstvakantie? Dat ge-
beurt niet bij het UCK. 
Kinderen hebben de 
mogelijkheid om mee 
te doen met verschil-
lende activiteiten. De 
keuze is reuze - muziek, 
media, musical, theater 
of dans op het Domplein of de Cultuurcampus.

Wanneer: 3 januari 2019
Waar: UCK, Domplein 4, Utrecht en Cultuurcampus, 
Burchtpoort 5, Vleuterweide
Info: www.uck.nl

Wanneer: xxx
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Zet ‘m alvast in je agenda voor na de vakantie!

Glow in the Park 
IJsclub Siberia organiseert voor de vierde 
keer Glow in the Park in het Gagelbos. We 
gaan weer lekker banjeren; donker, misschien 
koud, onverwachte lichtjes, mensen en leuke 
verrassingen en vooral een hoop gezellig-
heid! 

Wanneer: 18 en 19 januari 2019
Waar: Gagelbos, Utrecht
Info: www.ijsclubsiberia.nl
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Deze kleurplaat kun je downloaden op www.bierenappelsap.nl/kleurplaat

ontwerp: 
HIP&happening
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In het Bier en Appelsap Wandelboek vind je 
de leukste plekken voor een wandeling met je 
kids in de regio’s Utrecht, Gooi en Utrechtse 
Heuvelrug. Lekker de natuur in voor een speur-
tocht, een hapje en een drankje en misschien 
ook wel een speeltuin! 

www.bierenappelsap.nl/wandelboek

UTRECHT E.O.
*GOOI & 

VECHTSTREEK
*UTRECHTSE 

HEUVELRUG

TOFFE PLEKKEN VOOR OUDERS EN KIDS IN HET GROEN
WANDELEN  -  SPELEN  -  ETEN & DRINKEN

VANAF NU
TE KOOP!



wenst je een fijne kerst 
en gelukkig 2019!


