
Persbericht 

Programma jubilerende Grietmarkt 

 

Zaterdag 9 september is er Grietmarkt in Amerongen, met een lang en feestelijk programma van 8.00 tot 

23.00 uur. De dag gaat van start met een interessante wandeling en eindigtna het gezellige Grietmaal 

met een vrolijke film en swingend jazz/bluesconcert. Hiermee wordt gevierd dat de markt voor het 15de 

jaar gehouden wordt. Het dagprogramma ziet er als volgt uit. 

Jubileumwandeling, Grietmaal, -film en -concert 

8.00-9.45: Wandeling met gids door historisch Amerongen en buitengebied.  

Honden mogen mee. Aanmelden kan op de website van organisator Utrechts Landschap. 

18.00-20.00: Grietmaal: tradtiegetrouw in september een heerlijk biologisch diner met honderden eters en 

vrolijke muziek. 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 www.grietmarkt.nl/grietmaal. 

20.30 (na Grietmaal): 

• de prijswinnende komische avonturenfilm ‘La Vache’ in de Stallerij van Den Rooden Leeuw. Kaarten 
reserveren kan t/m 7 september via film@grietmaal.nl; 

• een feestelijke afsluiter met een swingend jubileumconcert van jazz/bluesband Scotch & Water in café 
Buitenlust tot laat in de avond 

Deelname aan deze en alle andere activiteiten op de Grietmarkt is gratis. Kaarten voor het Grietmaal kunnen 

tot en met 6 september worden gekocht in de voorverkoop via www.grietmarkt.nl/grietmaal en  

Herberg Den Rooden Leeuw en Café-restaurant Buitenlust. 

Grietmarkt 

10:00: opening van de markt door Ernst Hart (voorzitter Grietmarkt) samen met Henk Veldhuizen 

(dorpswethouder) en Theo Joosten (voorzitter Open Monumentendag Amerongen). 

De hele dag op de markt: 

• 75 kramen met een bijzonder en kwalitatief hoogstaand aanbod aan biologische producten, kunst en 
design 

• maak een foto van jezelf als “Griet”: kasteelvrouwe Margaretha Turnor 

• proeverij met producten van de markt door Slow Food Utrecht 

Voor kinderen: 

11.45, 13.00 en 14.15 uur: verhaaltjes en liedjes over jonkvrouwen, prinsessen en ridders van Coen Zeeman 

voor kinderen van 4 tot 9 jaar 

12.30, 13, 45, 15.00 en 16.00 uur: meespelen of alleen kijken en luisteren voor kinderen van alle leeftijden 

bij de verhalen van Mama Belle 

 

In de knutselkraam:  

• feestelijke Grietkleurplaat (ook voor volwassenen) inleveren en kleuren 

• Ook boetseren en beschilderen van klei-kop voor in de tuin. 

Muziek bij het gezellige terras: 

9.45: troubadour Coen Zeeman en Greetje de Raat 

https://www.utrechtslandschap.nl/activiteiten/detailpagina/54119/grietmarktwandeling/2017-09-09#.Wa2O5MhJbIU
http://www.grietmarkt.nl/grietmaal
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11:00: folkgroep ‘Schraapstaal’ 

12:00: lunchconcert door koor Ridge Voices 

13:30: zanger/gitarist Erik Maas Ter Plekke 

14.30: akoestisch live zangduo Sander & Desi 

15:00: gypsy jazz trio Pigalle 44 

17.30 Niveo-combo bij het Grietmaal  

Meer informatie: www.grietmarkt.nl 

 

--- 

Voor de redactie: 

Foto’s op onze website kunnen rechtenvrij gebruikt worden onder vermelding van de fotograaf  

Nanda Klabbers gemaakt (tijdens Grietmarkt september 2016). 

Nog vragen of toch een andere foto nodig? Neem contact op met Mathilda Klein, pr@grietmarkt.nl, 06-

81741757 
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