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Jarige Grietmarkt pakt uit op 9 september 
 
Zaterdag 9 september is er Grietmarkt in Amerongen. Dit keer met een extra lang programma van 

8.00 tot 23.00 uur, om te vieren dat de markt voor het 15de jaar gehouden wordt. Er is een veelzijdig 

en kwalitatief aanbod aan biologische producten en bijzondere kunst en design. Kinderactiviteiten, 

een gezellig terras en gevarieerde muziek zorgen voor een gemoedelijke nazomersfeer. 

Traditiegetrouw kan iedereen die op tijd een kaart heeft gekocht ’s avonds aanschuiven bij het 

feestelijke Grietmaal in de marktkramen op De Laan.  

 
Vanwege het jubileum is er deze Grietmarkt eenmalig een prachtige wandeling in de vroege ochtend 

met een gids van Utrechts Landschap. Bovendien kan na het Grietmaal de avond worden afgesloten 

met een swingend jazz-blues concert in Café Buitenlust. Al deze extra activiteiten zijn gratis voor 

belangstellenden. 

 
Wie aanschuift bij het Grietmaal in de avond krijgt een heerlijk biologisch diner in een mediterrane 
dorpssetting met honderden eters en vrolijke muziek van het Niveo Combo. Tot en met woensdag 6 
september zijn hiervoor kaarten te koop: bij de restaurants die het Grietmaal bereiden (Den Rooden 
Leeuw en Buitenlust) of via grietmarkt.nl/grietmaal. 
 
Om 10.00 uur openen de voorzitters Ernst Hart van de Grietmarkt en Theo Joosten van Open 
Monumentendag samen met dorpswethouder Henk Veldhuizen de markt. Want op 9 september is het 
ook Open Monumentendag in Amerongen, met als thema ‘Boeren, burgers en buitenlui’.  
 
Er zijn in totaal 75 standhouders. Nieuwkomer bij de biologische kramen is Korneland, een 
milieubewuste (fruit)bomenkwekerij. Liefhebbers van pittige smaken komen aan hun trekken bij 
Hottie Sambal en Eemlook. Op het gebied van kunst en design zijn Pottenbakkerij De Vogelpot 
(handgedraaide dierenpotten) en Marlies Dinnissen (edelsmid) present met recent werk. 
 
Op het gezellige terras is het genieten met een biologisch hapje en drankje en veel muzikale 
optredens. Er is bijvoorbeeld een lunchconcert van vierstemmig koor Ridge Voices, een optreden van 
de jonge veelbelovende singer-songwriter Django Boegheim en aanstekelijke muziek van het gypsy 
jazztrio Pigalle 44. 
 
Coen Zeeman geeft kinderen van 4 tot 9 jaar een inkijkje in de Middeleeuwen en verhalenvertelster 
Mama Belle loopt rond voor kinderen van alle leeftijden. In de kinderknutselkraam ligt een feestelijke 
Grietmarkt-kleurplaat klaar, en kunnen bovendien kleikoppen worden geboetseerd. 
 
Vanaf 20.15 uur sluiten de muzikanten van Scotch & Water in café Buitenlust de dag af met een 
swingend blues-jazzconcert. Van harte welkom!  
 
De Grietmarkt is op zaterdag 9 september van 10.00 uur tot 17.00 uur op de Margaretha Turnorlaan in 
Amerongen, op het plein voor Kasteel Amerongen. Aansluitend is van 18.00 tot 20.00 uur het 
Grietmaal. T/m woensdag 6 september zijn kaarten online en in restaurants Buitenlust en Den Rooden 
Leeuw te koop. De entree en deelname aan alle andere activiteiten zijn gratis. Opgeven voor de 
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wandeling kan via de website van Utrechts Landschap. Meer informatie over de Grietmarkt: 
grietmarkt.nl en via Facebook, Twitter en Instagram. 
 
De Grietmarkt wordt mede mogelijk gemaakt door: Gemeente Utrechtse Heuvelrug, Rabobank 
Utrechtse Heuvelrug, Prins Bernhard Cultuurfonds, Deur Financiële Diensten en Mien van ’t Sant 
Fonds. BDU is mediapartner van de Grietmarkt in 2017. 
 
Voor de redactie: 
U kunt foto’s op onze website rechtenvrij gebruiken voor publicatie met vermelding van fotograaf 
Nanda Klabbers. Deze foto’s zijn gemaakt tijdens de Grietmarkt in september 2016. 

Liever een andere foto of meer informatie nodig? Neem dan contact op met Mathilda Klein via 

pr@grietmarkt.nl of 06-817 417 57. 

 

http://www.grietmarkt.nl/
http://www.grietmarkt.nl/contact/pers/
mailto:pr@grietmarkt.nl

