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WAT IS ER TE DOEN TIJDENS DE LICHTJESWEEK? 
/

HELE STAD IN HET TEKEN VAN LICHTJESWEEK
/
Het regent lichtjes in Delft, van 13 tot en met 18 december! Niet alleen in de historische 
binnenstad, maar dit jaar ook daarbuiten. Het is Lichtjesweek, waarbij elke dag iets te doen 
is in Delft. De lampjes in de kerstboom op de Markt branden. Er is een Lichtjesmarkt met 
kraampjes. Op straathoeken en pleinen klinkt live-muziek. 

Op dinsdag 13 december is het Lichtjesavond. “Lichtjesavond is iets waar iedereen echt 
naar uitkijkt”, zegt burgemeester Marja van Bijsterveldt. “Het is het feest van de ontmoeting 
en de trots op onze mooie stad Delft! Het wordt weer sfeervol en gezellig, zoals het altijd 
is geweest. Dat willen we ook zo houden. We verwachten heel veel belangstelling en animo. 
Daarom concentreren we alle activiteiten niet meer op één dag, en vanwege de veiligheid ook 
niet meer op één plek. We spreiden de activiteiten uit over een hele week. Van Lichtjesavond 
op 13 december tot de Santa-run op 18 december. 

LICHTJESAVOND
13-12-2022| 16:00 - 22:00 uur | Binnenstad
Lichtjesavond wordt ingeluid met een groots 
lichtjesfeest in de binnenstad. Kijk naar 
de lampjes in de kerstboom, struin over 
de lichtjesmarkt, luister naar de prachtige 
liederen van de koren, eet en drink lekkers, 
maar vooral: geniet van het samenzijn.

ONTSTEKEN LICHTJES VAN DE 
KERSTBOOM
13-12-2022| 16:30 – 16:45 uur| De Markt
Speciaal voor de kinderen leest burgemeester 
Marja van Bijsterveldt bij de kerstboom 
een mooi kinder-kerstverhaal voor. Maar 
eerst telt zij met de kinderen af om de 
kerstboomverlichting te ontsteken. 

L I C H T J E S W E E K
D E L F T

Bekijk het hele 
programma op 
www.lichtjesweek.nl

En voor alle 
activiteiten 
gedurende de winter: 
www.uitagendadelft.
com/nl/winter

LICHTJESAVOND IN EEN 
NIEUW JASJE
/
Dit jaar is er speciaal voor de 
kinderen op de Markt een moment 
voor hen met de burgemeester. 
Om 16.30 uur leest burgemeester 
Marja van Bijsterveldt bij de 
kerstboom op de Markt een mooi 
kinder-kerstverhaal voor. Maar eerst 
telt zij met de kinderen af om de 
kerstboomverlichting te ontsteken. 

De avond wordt dit jaar dus op een 
andere manier ingevuld vanwege de 
enorme drukte die verwacht wordt. 
Dit jaar in de avond geen centraal 
moment op de Markt met de 
burgemeester. Maar de burgemeester 
zoekt de Delftenaren op vijf locaties 
op tijdens Lichtjesavond. 

Tal van Delftse culturele 
organisaties, ondernemers en 
initiatiefnemers bieden op 
Lichtjesavond activiteiten aan. 
Geniet op de Markt en in de andere 
historische straten en pleinen van 
de vele activiteiten, drink warme 
Glühwein (of chocolademelk 
met slagroom) en dwaal 
langs de Lichtjesmarkt. 

LICHTJESMARKT
13-12-2022| 16:00 - 22:00 uur | Binnenstad
Dwaal langs de kilometerslange 
Lichtjesmarkt waar je terecht kan voor lekker 
eten, curiosa en andere leuke snuisterijen.

DANS, MUZIEK & SPOKEN IN 
HET PRINSENHOF
13-12-2022| 19:00 - 22:00 uur | Oude Delft 
185
In de imposante Van der Mandelezaal in 
Museum Prinsenhof trakteren het museum 
en Delft Fringe Festival op een schitterende 
avond vol dans, muziek en spoken. Vijf 
artiesten hebben zich laten inspireren door 
de tentoonstelling Amalia. Ambitie met 
Allure. Het programma is tussen 19.00 en 
22.00 uur drie keer doorlopend te zien.

ZINGENDE KERSTSTAL
13-12-2022 | 18:00 - 22:00 | Café de Beierd
Het is ieder jaar weer swingen bij 
Café de Beierd! Kom dansen bij de 
zingende kerststal, waar ze de bekendste 
kerstnummers ten gehore brengen, maar 
dan in een rock on roll-jasje. Jingle all the 
way.

LICHTJESAVOND BIJ 
BROWNIES&DOWNIES 
13-12-2022 | 17:00 - 21:30 |  
Voldersgracht 12
Bij Brownies&downieS geniet je van het 
Christmas Carol-koor. Ook vertelt een 
verhalenverteller een prachtig kerstverhaal, 
speciaal geschreven voor de jongeren die in 
deze lunchroom werken.

DE OUDE KERK
13-12-2022 | 19:00 - 22:00 | Heilige 
Geestkerkhof 25
Beleef Lichtjesavond in de prachtig 
verlichte Oude Kerk. Met kerstgospel 
van kinderkoor Wonderwijs om 19.00 
uur, het R&G Unity Choir uit de regio 
Delft om 20.00 uur en het landelijke 
koor Charis Music. Loop een rondje 
door de kerk langs de kramen van 
goede doelen, ga in gesprek met de drie 
wijzen, hang een wens of gebed aan de 
gebedsster of drink een kop koffie, thee 
of chocolademelk. Voor kinderen is er 
een knutseltafel.
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KERSTCONCERT CANTIAMO
16-12-2022| inloop: 19.45 uur| 20:00 - 
22:00 uur | Lutherse kerk, Noordeinde 4
Toegang: gratis, Aanmelden: 
concert@cantiamodelft.nl

KERSTBALLENSPEURTOCHT
17-12-2022 t/m 08-01-2023 | De Papaver, 
Korftlaan 6 
Voor jong en oud. Start bij De Papaver en 
duurt ca. 1½ uur door Delftse Hout.

KERSTCONCERT KERSTMIX 
NIEUW KAMERKOOR DELFT
17-12-2022| 15:30 uur | Oud-Katholieke 
kerk, Bagijnhof 21 
Toegang: gratis

KERST UIT HET OOSTEN
17-12-2022| inloop 16:30 uur | 18:00 uur 
– 19:00 uur programma | Vierhovenkerk, 
Obrechtstraat 50
De Syrisch Christelijk gemeenschap in 
Nederland nodigt bewoners uit. Het 
kinder- en jeugdkoor zingt kerstliederen, 
een heerlijk Syrisch vasten diner en nog 
veel meer.
Aanmelden: info@st-scn.nl

KERSTCONCERT 
17-12-2022| 19:30 uur | Nieuwe Kerk 
Drie orkesten van de Koninklijke 
Harmoniekapel Delft brengen een 
kerstconcert. De Kapel, de kleine 
Harmonie en Jong KHD.
Toegang: € 10,-, kinderen € 5,-

KERSTMARKT
17-12-2022| 10:00 - 16:00 uur | De Hoven 
Passage
Shop till you drop bij de Kerstmarkt.

KERSTMAN OP BEZOEK
17-12-2022| 12:00 - 16:00 uur | 
De Hoven Passage
Altijd al op de foto gewild met de 
kerstman? Van 12:00 tot 16:00 
uur loopt de kerstman rond in De Hoven 
Passage. De Kerstman gaat graag met jou 
op de foto!

KERSTKOREN EN KERSTACTS
17-12-2022| 10:00 - 16:00 uur | 
De Hoven Passage
Het is Kerstmis in De Hoven Passage! 
Geniet van de kerstkoren en kerstacts.

KERSTMARKT VRIJHEIDSLAAN 
17 & 18 -12-2022| 11:00 - 20:00 uur
Veel kinderactiviteiten, schaatsbaan, 30 
kramen, arrenslee, warme chocolademelk 
en nog veel meer.

KERSTMUSICAL ‘EEN BEELD 
VAN STAND’
18 -12-2022| 10:00 uur | De Vierhovenkerk 
Kinderen van wijkgemeente Hof van Delft 
en Vierhoven voeren samen de kerstmusical 
‘Een beeld van stand’ op.
Toegang: gratis

ROTARY SANTA RUN
18-12-2022| 13:15 - 16:30 uur | Burgwal
Kerstmannen, -vrouwen en -kinderen, 
verzamel je allemaal bij de start! Trek ook 
je kerstpak aan en ren zo snel mogelijk 
naar de finish voor het goede doel.
Inschrijven noodzakelijk.

WAT IS ER TE DOEN TIJDENS DE LICHTJESAVOND? 
/

DE NIEUWE KERK
13-12-2022 | 18:30 - 20:30 | Markt 80
Bezoek de Nieuwe Kerk tijdens Lichtjesavond en geniet van prachtige 
kerstmuziek op het orgel. Toegang gratis.

LIVE MUZIEK BIJ PAAGMAN
13-12-2022 | 18:00 - 20:00 | Choorstraat 1
Kom op 13 december uw kerstinkopen doen! Songwriter Ida Weiler uit Delft 
komt samen met Tinko Boddendijk de avond muzikaal omlijsten.

KOOROPTREDENS 
13-12-2022 | 17:30 - 21:00 | Wijnhaven
Van Koorschool Delft tot Singalicious. Van New Sound tot Kamerkoor Delft 
Blue en Ars Vocalis.

HUIS VAN MEERTEN
13-12-2022| 19:00 - 21:00 uur | Oude Delft 199
Ook Huis Van Meerten opent dit jaar haar deuren tijdens Lichtjesavond. Het 
kamerkoor VAK Vocaal Ensemble vult het historische huis met sfeervolle 
kerstmuziek. Er klinken bekende en minder bekende liederen uit verschillende 
tijden en landen. Bekijk ook meteen het museumhuis en dwaal rond met een 
audiotour. Voor de gelegenheid zijn de stijlkamers extra sfeervol verlicht. 

Let op: tijdens het concert sluit de deur en is inloop niet meer mogelijk.  
Er is een beperkt aantal tickets beschikbaar. 

POPTA GEEFT LICHT
13 t/m 17-12-2022 | 20:00 uur | Poptapark
Dwalen’22 film + muziek installatie

13-12-2022 | 16:00 uur | Poptapark
De kerstman in Popta

BEZOEKERSSTROMEN & 
VERKEERSAFSLUITINGEN
/
Tijdens Lichtjesavond verwachten we 
veel bezoekers in de binnenstad. De 
organisatie neemt vele maatregelen 
om de bezoekersstromen in 
goede banen te leiden. Er wordt 
geadviseerd te reizen per OV of per 
fiets. De toegangswegen naar de 
binnenstad worden tussen 15:00 
- 23:00 uur afgesloten en mogen 
niet worden ingereden, hiermee 
wordt het volledige autoluwe gebied 
ontoegankelijk gemaakt. 

Voor meer informatie www.lichtjesweek.nl 

DE MARKT
13-12-2022| 16:30 – 16:45 uur
Kinder-kerstverhaal 
door burgemeester
Speciaal voor de kinderen 
leest burgemeester Marja van 
Bijsterveldt bij de kerstboom een 
mooi kinder-kerstverhaal voor. Maar 
eerst telt zij met de kinderen af om de 
kerstboomverlichting te ontsteken. 

SFEER OP VIJF PLEINEN TIJDENS LICHTJESAVOND
/

DE MARKT
13-12-2022| 16:00 – 22:00 uur
Op de Markt is het de hele avond feest. 
Rond de kerstboom treden koren op, 
er lopen theateracts rond en er is en 
foodcourt, waar je de lekkerste glühwein, 
poffertjes, Duitse worst, stroopwafels en 
patat kunt halen. En ga je ook nog even op 
de foto met de Kerstman?

BASTIAANSPLEIN
13-12-2022| 16:00 – 22:00 uur
Het grote Bastiaansplein leent zich perfect 
om een dansje te wagen. Er zijn diverse 
dansacts waarbij iedereen mee kan doen.

HEILIGE GEESTKERKHOF
13-12-2022| 16:30 - 22:00 uur | Café de 
Oude Jan
Café de Oude Jan tovert het plein om naar 
een echte Biergarten. Verwacht lekkere 
speciaalbieren, typische Duitse gerechten 
en bijbehorende muziek. Net als tijdens 
het echte Oktoberfest kun je het beste van 
tevoren een tafel boeken, om zo verzekerd 
te zijn van een plekje.

DOELENPLEIN
13-12-2022| 16:00 – 22:00 uur
De optredens van singer-songwriters tot 
koren passen perfect bij de intieme sfeer 
van het Doelenplein. De ondernemers van 

de gezellige horeca gelegenheden zorgen 
dat je een echt Delfts intiem sfeertje gaat 
proeven.

DE BEESTENMARKT
13-12-2022 |16:00 - 22:00 
Op de Beestenmarkt is het altijd 
gezellig. Maar tijdens Lichtjesavond 
mag je dit plein écht niet voorbijlopen. 
Warm jezelf en je gezelschap op 
met een glaasje glühwein of een kop 
warme chocolademelk. Neem ook een 
kijkje bij de levende standbeelden en 
kunstkarakters. De lichtjes en 
de kerstmuziek maken het 
helemaal af.

ACTIVITEITEN LICHTJESWEEK
/

MUZIEK IN OPEN
13-12-2022 | 19:30 - 21:30 uur | Vesteplein 
100
De VAK brengt een avond vol muziek op het 
podium in OPEN met jazz ensembles, koren 
en een big band.

POPTA GEEFT LICHT
13 t/m 17-12-2022 | 20:00 uur | Poptapark
Iedere avond Dwalen’22 film + muziek 
installatie

KERSTMARKT LICHTPUNTJES 
VRIJENBAN WIPPOLDER 
14-12-2022 | 14:00 - 20:00 | Koepoortplaats 1 
Dit jaar vindt alweer voor de achtste keer 
de Kerstmarkt Lichtpuntjes Vrijenban 
Wippolder plaats. Het Hampshire Hotel 
is het toneel van de knusse kerstmarkt. Je 
vindt er warme en koude versnaperingen en 
curiosa: van sieraden tot shawls, van knuffels 
tot kerstdecoraties. Ook vinden er allerlei 
kinderactiviteiten plaats.

KERSTBALLEN VERSIEREN
14-12-2022| 10:00 - 16:00 uur | De Hoven 
Passage
Kom kerstballen versieren in De Hoven 
Passage! Wordt jouw kerstbal de mooiste?


