
Sint en Kerst in Roermond
De BIZ Binnenstad Roermond & Citymanagement Roermond 

wensen u prettige feestdagen!
In deze speciale nieuwsbrief lees je o.a. over het entertainment tijdens de Sint- en Kerstperiode, het Sinterklaashuis, Santa’s House 
en de winkelopeningstijden.

Sinterklaas intocht 

Zondag 18 november komt de Sint met zijn stoomboot aan in Voorstad 
St. Jacob rond 14.00 uur. Waarna hij in een bonte optocht door de bin-
nenstad van Roermond met zijn Pieten naar het Munsterplein gaat.
 www.sinterklaasnaarroermond.nl  

Sinterklaashuis
Na de Sinterklaasintocht in Roermond, blijft de Sint met zijn Pieten 
gelukkig in Roermond. Ze verblijven in de Graasj t/m 5 december. Er 
worden door de Pieten diverse activiteiten georganiseerd met o.a. een 
spellenparcours, uiteraard mogen de kinderen ook spelen in de binnen-
speeltuin.
 www.degraasjroermond.nl

Huiskamer van de Sint
Op zaterdag 1 en zondag 2 december houdt de Sint ook even een 
inloopmoment voor de kinderen in de binnenstad (Schoenmakersstraat 
10 Roermond) vanaf 12.00 tot 17.00 uur. 

 Santa’s House 

Nadat de Sint is terug gekeerd naar Spanje, vliegt de Kerstman op 8 
december naar Roermond. Hij neemt zijn intrek in het Santa’s House 
gelegen in Shoppingcenter Roercenter. Op zaterdag 8 december zal 
de Kerstman rond 14.00 uur hier aankomen. Tijdens zijn verblijf t/m 24 
december zijn er tal van activiteiten georganiseerd voor jong en oud, 
bijv.: een kleurplatenwedstrijd en uiteraard kunnen bezoekers op de 
foto met de kerstman. 
 www.santashouse.nl 

Winterkasteel
Als de Kerstman terug is naar Lapland zal Koning Winter op 27 decem-
ber het Santa’s House omdopen in een Winterkasteel. De Winterkoning 
zal bijna dagelijks aanwezig zijn t/m 6 januari 2019. In die periode kun-
nen de bezoekers op de foto met de Winterkoning, wordt er gezorgd 
voor muzikale entertainment en is er een meet en greet met Olaf en 
Elsa (Frozen). 
 www.winterkasteel.nl 
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Agenda
18 november Intocht Sinterklaas

18 november - 5 december Sinterklaashuis

5 december Sinterklaasavond

8 - 24 december Santa’s House

27 december - 6 januari 2019 Winterkasteel

Speciale winkelopeningstijden
24 december Kerstavond, winkels geopend tot 16.00 uur

25 december 1e Kerstdag, winkels gesloten

26 december 2e Kerstdag, winkels geopend 12.00-17.00 uur

31 december Oudejaarsavond, winkels geopend tot 16.00 uur

1 januari 2019 Nieuwjaarsdag, winkels gesloten
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Sint en Kerst entertainment
Bezoekers van binnensteden winkelen het liefst in een sfeervol aange-
klede binnenstad. Voor veel bezoekers zijn entertainment, sfeerverlich-
ting en decoratie redenen om langer in de stad te vertoeven. Jullie als 
ondernemers hechten hier veel waarde aan, gezien de positieve reactie 
op o.a. het entertainment in de afgelopen jaren. Dit geldt uiteraard 
ook voor het bestuur van de BIZ binnenstad en Citymanagement 
Roermond, zij hebben daarom een entertainmentprogramma laten 
opstellen i.s.m. PuurMuur. Tijdens de Sint- en Kerstperiode is er tijdens 
het weekend en de schoolvakantie entertainment in de Roermondse 
binnenstad (incl. Kazerneplein). 

Tijdens de weekenden, waarin Sinterklaas zijn inkopen doet, zijn er ui-
teraard in de gehele binnenstad Pieten aanwezig. Rolschaatspieten, 
pieten met een schoorsteen en uiteraard hebben ze pepernoten. 

Wie in de aanloop naar de Kerst 
inkopen gaat doen, zal verrast 
worden door diverse acts: de 
ganzenfanfare zal door de straten 
waggelen. Deze vrolijke, ludieke 
en vooral diervriendelijke act, is 
gebaseerd op de eeuwenoude traditie van het ganzenhoeden. Wegens 
de geweldige respons van vorig jaar, komen ze dit jaar zelfs twee keer 
naar onze binnenstad. Nieuw dit jaar zijn de ludieke levende 
standbeel-den. Aan muziek zal het niet ontbreken: koren, 
blaaskapellen en diverse regionale en nationale zanggezelschappen 
zullen de bezoekers van de binnenstad entertainen.
 www.cityroermond.nl/evenementen/sint-en-
kerstentertainment 

2018
Zaterdag 24 november Rolschaatspieten • Pyure • Draaiorgel • Luister & verlanglijstjes Pieten 
Zondag 25 november  Hoge hoogte piet & Schoorsteenpiet • Van Alles Get, blaaskapel • Samba Douro, Brazilliaanse 

Percussie • Test-pepernoot Pieten 

Zaterdag 1 december Huiskamer van de Sint met Pieten • Luisterpieten • Rolschaatspieten • Draaiorgel
Zondag 2 december  Huiskamer van de Sint met Pieten • Levend Sinterklaasboek met muzikale Piet • Nieuwspieten • Pyure

Zaterdag 8 december Velocity, koor • Clown Pierrot, levend standbeeld • Ladies Vocal Group Vocality • A-capella-koor
Zondag 9 december Van Alles Get, blaaskapel • Dickens Brass Excelsior • IJsprinsessen op stelten • The Ragtimers

Zaterdag 15 december Winterelf & Kerstvrouw • Vocal Group Hidden Voices • Zingende Kerstengel • Aan dae Reem, joekskapel
Zondag 16 december  Binnenste Boete Bandj, Zaate hermenie • Zingende Girlzzz • Eigenwijze Elf & Winterkoningin • Pyure

Donderdag 20 december  
Zaterdag 22 december  Polkadots a-capella • Vocal Group Hidden Voices • Meester Prikkebeen, levend standbeeld • Dickens Voices • 

Levend Kerstboek met Dickensmuzikant
Zondag 23 december Almoos Kloos, Dickenskoor • Ganzenfanfare • Autarkey Bress Band • Kerstvrouw & Kerstelfje
Maandag 24 december Zingende Girlzzz • Pyure • Trombotubatoet • Kerstdames met arrenslee

Donderdag 27 december Winter Wishes, sneeuwvrouw met Kerstmuziek • Gezusters Dickens met draaiorgel
Vrijdag 28 december JottnJol in Kerstsfeer • Zingende Winterkoningin • Zingende Girlzzz • Harmoniekoor Briskly
Zaterdag 29 december Van Alles Get, blaaskapel • Draaiorgel • Eigenwijze Elf & Winterelf
Zondag 30 december Ganzenfanfare • Dickens Brass Excelsior • Piperband • Dansende sneeuwpoppen

2019
Vrijdag 4 januari   Cold Turkey (Scrooge) • Zingende Winterkoningin • Zingende Feestdames • Draaiorgel
Zaterdag 5 januari Harmoniekoor Briskly • Piperband • Eigenwijze Elf & Winterelf
Zondag 6 januari   Samba Douro, Brazilliaanse Percussie • Pyure • Tom, Tom & Bombardon, muziek • Draaiorgel

Bovenstaand programma is onder voorbehoud van wijzigingen. 
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The Ragtimers • Pyure




