
Ontdek het winterse programma!

Tot ziens in winters Woerden!

BORRELS, BUBBELS en DINERS!

SHOPPEN IN HET WINTERSE CENTRUM

Ook voor winterse borrels, bubbels en diners zit je goed in 
Woerden. Veel restaurants en cafés in Woerden bieden 
overheerlijk winterfood aan tijdens de wintermaanden. 
Duik het centrum van Woerden in en ontdek de meest 
knusse en unieke plekjes! Speciaal voor de feestdagen heb-
ben veel (zakelijke) locaties winterdeals opgesteld. 
Geniet van een kerstbrunch of -diner met familie of vrienden 
òf sluit samen met je collega’s het jaar goed af met een 
borrel op een hippe en sfeervolle locatie…  

In de maand december zijn er, naast de reguliere 
koopavonden op vrijdag, extra koopzondagen waar je al je 
cadeaus kan kopen voor de feestdagen. Verras vrienden 
en familie met de mooiste kerstcadeaus. De winkels zijn op 
zondag van 12.00 tot 17.00 uur geopend. 
 
Check hier alle data:
Zondag 1 december 2019
Zondag 8 december 2019
Zondag 15 december 2019
Zondag 22 december 2019
Zondag 29 december 2019  
 
Tijdens deze dagen kan je gebruik maken van de cadeau-in-
pakservice. Deze vind je op de hoek van de Kruisstraat en 
Rijnstraat. Laat je cadeau gratis feestelijk inpakken!
Goed om te weten: Op vrijdag kun je vanaf 19.00 uur gratis 
parkeren in de binnenstad en op de zondagen de hele dag!

Beleef de feestdagen bij:
Boerderij de Boerinn:                Spannend Vergaderen & 

                Kerst met collega’s

Het Klooster Woerden:               Pre-Kerstdiner

Kasteel Woerden:                Kerst- en nieuwjaarsborrel & 

                 Decemberdiner

Buitenplaats Kameryck:              Eindejaarsborrel of -diner

Hofclub Werken & Vergaderen:  Warm Winter Vergaderdeal

Meer informatie over de locaties? Kijk op ontmoetwoerden.nl



Let op data en evenementen kunnen wijzigen, kijk voor  
 www.beleefwoerden.com of volg ons op  

facebook /BeleefWoerden 

Prijzen en beschikbaarheid van alle 
arrangementen onder voorbehoud, 
kijk voor actuele informatie op de website.

Beleef alle sfeervolle, smakelijke en winterse activiteiten! Uitjes, arrangementen en meer…

Stappen & Happen arrangement

Van Rossum Woerden

proef de WINTERSFEER

WARME WINTERDEALS

Van Rossum’s Stamppotterij

14 nov, 12 dec,  Filmcafé             RIE theater, Woerden

9 jan

15 nov  Open Kampioenschap 30 seconds       Restaurant De Beren,  

               Woerden

16 nov  Intocht Sinterklaas            Haven, Woerden

16 en 17 nov WijnHALL             De HALL, Woerden

23 november Pieten doe-dag            Rijnstraat, Woerden

23 november Voorleesavond            Bibliotheek, Woerden

24 nov  Open Toptrouwlocatie Route           Kasteel Woerden

24 nov  Lazy Sunday afternoon           Buitenplaats de 

               Blauwe Meije

25 nov  KUNSTKafé            De Tafel van Twaalf,  

               Woerden

30 nov  Audiëntie Sinterklaas            Kruisstraat, Woerden

30 nov  Lichtjesparade            Dorpskern, Harmelen

6 dec  Kerstmarkt            Dorpskern, Harmelen

6 dec t/m 5 jan IJsbaan             Kerkplein, Woerden

13 en 14 dec Decembermarkt                             Dorpskern, Harmelen

13 en 14 dec Winterfair             Binnenstad, Woerden

20 dec  Kaarsjes in de Petrus            Petruskerk, Woerden

20 dec  Kerstwandeltheater            Binnenstad, Woerden

21 dec  26e Nationale Veldrit            Wijkpark, Molenvliet

21 dec  Snertvaart             Partyschip   

               Sweet Caroline

26 dec  Live muziek aan boord           Partyschip 

               Sweet Caroline

26 t/m 29 dec Historische Spelen            Het Klooster, Woerden

29 december Lenny & Spotty op de boerderij           Boerderij de Boerinn

1 jan  Nieuwjaarsduik            Cattenbroekersplas, en  

               Parijse Brug, Woerden

Elke di. t/m zo. Vrouwen voor de lens           Stadsmuseum Woerden

Op aanvraag Story Boat                      Te boeken via 

               VVV Woerden

Elke ma. t/m zat. Kaaspakhuis geopend           Emmakade 6a, Woerden

Elke 1e en 3e do SOAP Open Akoestisch Podium           Drinkerij ’t Bierhuys,  

v/d maand               Woerden 

Elke 4e donderdag Bierproeverij            Drinkerij ’t Bierhuys,  

               Woerden

Winters Woerden heeft veel te bieden. Ga eropuit met 
het hele gezin of trommel je vrienden op en geniet van de 
meest heerlijke winterse arrangementen en activiteiten in 
Woerden! beleefwoerden.com/woerdense-winterweken

Beleef kaas in de Cheese Experience, bewonder de winterse 
binnenstad en sluit af met een heerlijke lunch, borrel of high 
tea bij een van de deelnemende, sfeervolle restaurants! Een 
gezellig uitje voor jong en oud.
Dit arrangement is elke maandag t/m zaterdag te boeken bij de VVV Woerden voor € 17,99 

Winterstadswandeling met gids? Dit kan tegen een meerprijs, vooraf reserveren.

Bomen kaal, waterkoud en vroeg donker. Alle reden om knus 
bij elkaar en dicht bij het vuur te kruipen en ervoor te zorgen 
dat de inwendige mens niet tekortkomt. Vier het stille 
jaargetijde samen met familie, vrienden of collega’s bij een 
stevige stamppotterij. Lekker ouderwets smikkelen en smullen 
met een glas huisgemaakte glühwein. Stamppotten kiezen uit:  
Boerenkool met eigen rookworst  
Hutspot met buikspek van eigen varkens 
€19,50 per persoon - vanaf 10 personen

Woerdense Winterevenementen

en instagram @Beleefwoerden


