
Kerstmarkten in
Bad Bentheim

Ook dit jaar vormt de Mühlenberg in 
Gildehaus weer het decor van deze 
kleine maar fi jne kerstmarkt. Aan de 
voet van de molen Ostmühle wordt in 
sfeervol versierde houten hutten een 
keur aan bijzondere, handgemaakte 

producten te koop aangeboden. De 
bakkers van VVV Gildehaus nemen het 

oude bakhuisje voor één keer weer in ge-
bruik: ze bakken heerlijke kerstlekkernijen, boter-

koek en lekker brood – om te proeven of om mee naar huis 
te nemen. Voor het laatst dit seizoen kan bovendien ook de 
molen worden bezichtigd. Met een mok glühwein in de hand 
kunnen bezoekers hier genieten van het mooie uitzicht over 
het aangrenzende Münsterland. Daarna gaat de nachtwacht 
door het dorp en nodigt de bevolking uit om mee te doen.

De binnenplaats van het kasteel vormt het middelpunt van 
deze nieuwe kerstmarkt. Bij mooie kraampjes worden culinai-
re lekkernijen, ambachtelijke en handgemaakte producten te 
koop aangeboden. Sfeervolle muziek en verlichting zorgen 
voor het echte kerstgevoel. De nostalgische draaimolen staat 
garant voor volop kinderplezier.

De bezoekers kunnen gezellig langs de kraampjes slenteren 
of kasteel Bentheim bewonderen. In de stallen is een creatief 
atelier voor kinderen te vinden, waar zij naar hartenlust kun-
nen knutselen en spelen.

De kerstmarkt is geopend vanaf de donderdag t/m zondag 
tijdens de weekenden van de 2e, 3e en 4e advent en in de 
laatste week voor kerstavond. Toegang is mogelijk van 11 t/m 
20 uur, alleen vrijdags en zaterdags t/m 21 uur.

Kerstmarkt in Gildehaus 
op de Mühlenberg

Kerstsferen op kasteel 
Bentheim

Openingstijden:
Zaterdag, 10-12-2022 14.00 – 18.00 Uhr

Openingstijden
01-12 tot 04-12-2022 | 08-12 tot 11-12-2022
15-12 tot 18-12-2022 | 19-12 tot 23-12-2022

van 11.00 – 20.00/21.00 uur

Ook dit jaar vormt de Mühlenberg in 

producten te koop aangeboden. De 
bakkers van VVV Gildehaus nemen het 

oude bakhuisje voor één keer weer in ge-

9 december,
17.00 uur

Nikolausoptocht &
traditioneel dobbelen



Met de kerstmarkt in het bos bij ‘Diele Niehaus’ wordt in Bad 
Bentheim/Sieringhoek de kerstperiode ingeluid. Bezoekers 
kunnen struinen door ruim 80 kraampjes in open schuren, het 
aangrenzende bos en de voormalige stallen van de boerderij. 
Bij de demonstratie van traditionele ambachten kunnen bezoe-
kers van heel dichtbij zien hoe aardewerk wordt beschilderd, 
wol wordt gesponnen en zilver wordt gesmeed. Met speciali-
teiten uit de boerenkeuken komt ook de innerlijke mens niets 
tekort, en de kerstman zal zorgen voor stralende kinderogen. 
Tickets zijn in de voorverkoop verkrijgbaar via www.Diele-Nie-
haus.de. Ook zijn er tickets verkrijgbaar aan de kassa. 

Grote sfeervolle 
kerstmarkt in het bos

Adventsmarkt op
de Rathausplatz
De kleine adventsmarkt rondom de 6 meter hoge kerstpi-
ramide uit onze partnerstad Wolkenstein is tijdens de vier 
weekenden voor kerst geopend. De geur van braadworst en 
verse wafels hangt hier in de lucht en met een hete mok glüh-
wein of punch kunnen bezoekers weer lekker opwarmen. 

Aanduwen van de kerstpiramide: ook dit jaar, op 23 novem-
ber 2022 om 18 uur, zet de burgemeester van Bad Bentheim, 
dr. Volker Pannen, met een fl inke duw de piramide in bewe-
ging. Op vrijdag 6 januari 2023 komt de piramide vervolgens 
weer tot stilstand.

After-Work-Party: op 22 december zijn de kraampjes rondom 
de piramide op de Rathausplatz vanaf 18 uur geopend voor 
iedereen die na werktijd zin heeft in een drankje. 

De kerstmarkt van Bad Bentheim aan de 
voet van het kasteel opent op vrijdag 2 
december zijn deuren. In circa 70 versier-
de houten hutten bieden lokale en regio-
nale ondernemers een schier onuitputtelijk as-
sortiment van vooral handgemaakte producten aan. De geur 
van verse wafels en glühwein hangt in de lucht en zorgt sa-
men met verschillende muziekensembles in de Wilhelmstra-
ße, Schloßstraße en op de Herrenberg voor kerststemming.

Ook de oude nostalgische stoomcarrousel draagt hieraan 
een steentje bij. 

Openingstijden:
Freitag, 18-11-2022  14.00 – 20.00 uur
Samstag, 19-11-2022 11.00 – 20.00 uur
Freitag, 25-11-2022  14.00 – 20.00 uur
Samstag, 26-11-2022 11.00 – 20.00 uur
Sonntag, 27-11-2022 11.00 – 18.00 uur

Openingstijden:
25-11 tot 27-11-2022 | 02-12 tot 04-12-2022
09-12 tot 11-12-2022 | 16-12 tot 18-12-2022

Openingstijden:
Vrijdag 02-12-2022 13.00 – 20.00 uur
Zaterdag 03-12-2022 11.00 – 20.00 uur
Zondag 04-12-2022 11.00 – 18.00 uur

december zijn deuren. In circa 70 versier-
de houten hutten bieden lokale en regio-
nale ondernemers een schier onuitputtelijk as-

3 december,
16.00 uur

Nikolausoptocht &
traditioneel dobbelen

Kerstmarkt
Bad Bentheim


