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MAART

 16 MAART 
LIMBURG LIGHT RUN: Een run door 
de Roermondse binnenstad.

 18 MAART
KINDERKLEDING EN 
SPEELGOEDMARKT SWALMEN
F: Kindermarkt Swalmen 

 25 MAART 
RONDLEIDING OUDE KERKHOF
I: www.oudekerkhofroermond.nl 

 25 MAART
SALON REMUNJ: Podium voor 
(beginnende) schrijvers, musici, 
beeldend kunstenaars en colum-
nisten in TheaterHotel de Oranjerie.
I: www.salonremunj.nl

 25 MAART
GROTE ROMMELMARKT SWALMEN
F: Kindermarkt Swalmen 

APRIL

 2 APRIL
ZJWAMER PAOSLOUP: Gezellig 
hardloop- en wandelevenement in 
Swalmen.  
I: www.zjwamerpaosloup.nl

 6 APRIL 
LATE NIGHT SHOPPING: Shoppen 
van 09.00-23.00 uur met speci-
ale aanbiedingen, live muziek en 
 kinderentertainment in het Designer 
Outlet Roermond.
I: www.designeroutletroermond.nl

 7 APRIL 
DAG VAN DE STEM: Op de ‘wereld 
dag van de stem’ zijn er allerlei 
 activiteiten, workshops, presentaties 
en masterclasses, waarin de stem 
centraal staat. 
Locatie: ECI Cultuurfabriek.  
I: www.dagvandestem.nl 

 15 APRIL
CHRISTOFFEL HUISKAMER 
CONCERTEN: Geniet in stijlvolle 
woonkamers op de Swalmerstraat 
van intieme concerten.
I: www.chcroermond.nl  

 15 APRIL
STOFFENMARKT: Op de Markt van 
Roermond meer dan 120 kramen 
met stoffen en accessoires.
I: www.stoffenbeurs.nl

 22 APRIL
ROERMOND CITYRUN: 
Hardloopevenement voor het hele 
gezin.
I: www.roermondcityrun.nl 

 27 APRIL
KONINGSDAG: Activiteiten in de 
hele gemeente.

 28 APRIL
FASHION EVENT: Diverse mode-
winkels presenteren op de rode 
loper in de binnenstad hun 
 collecties.
F: Fashion Event Roermond 

MEI

 4 MEI
DODENHERDENKING: Herdenking 
van oorlogsslachtoffers bij de monu-
menten aan het Zwartbroekplein, het 
Betjesplein Maasniel, de Putkamp 
Herten en het kerkhof in Swalmen.

 5 MEI
BEVRIJDINGSFESTIVAL LIMBURG: 
Viering van de vrijheid met diverse 
activiteiten. 
I: www.bevrijdingsfestivallimburg.nl 

 10 MEI
HEMELSE FAIR: Maak tijdens de 
Hemelse Fair kennis met de laat-
ste fashiontrends en musthaves 
van de verschillende winkeliers in 
Roermond West. In festival sfeer 
met live dj presenteren de unie-
ke  ondernemers hun verrassende 
 concepten.

 12 MEI
STADSPROCESSIE: In deze, voor 
Nederland unieke, putkaarsen-
processie dragen de Roermondse 
Putten en andere organisaties hun 
kaars van het Munsterplein naar de 
Kapel in ’t Zand.

 20 MEI
KUNSTMARKT KIWANIS FÊTE DES 
ARTS: Gezellige kunstmarkt in de 
Voorstad St. Jacob.
I: www.kiwanisinkunst.nl 

 20 MEI
EUVER DE SJREEF: De deelnemers 
racen in een zelfgemaakt voer-
tuig van een helling, om zo dicht 
mogelijk bij de streep tot stilstand te 
komen.
I: www.vvdetuinhagedisse.nl 

 20-21 MEI
INTERNATIONALE KERAMIEKMARKT 
SWALMEN: Meer dan honderd kera-
misten uit binnen- en buitenland 
presenteren hun producten.
I: www.keramiekmarktswalmen.nl 

 25-31 MEI
VOORJAARSKERMIS: De grote ker-
mis in de binnenstad van Roermond.

JUNI

 2 JUNI
TAPTOE ROERMOND: 
Muziekkorpsspektakel op de Markt in 
Roermond.
www.taptoeroermond.nl/

 3 JUNI
BALKONCONCERTEN: Vanaf diverse 
balkons in de historische binnenstad 
verzorgen solisten, koren en ensem-
bles muziek optredens.
I: www.vvvmiddenlimburg.nl 

 8-10 JUNI
JAZZ@MENEERKENS: 3e editie van 
dit gratis jazzfestival in Leeuwen. 
I: www.jazzmeneerkens.nl 

 9-10 JUNI
CUYPERSWEEKEND: Vele gratis 
activiteiten die u een weekend 
lang kennis laten maken met 
de inspirator, ambachtsman en 
vormgever Pierre Cuypers.
I: www.cuypershuisroermond.nl 

 10 JUNI
VERTEL EN POPPENSPEL: Kinderen 
worden vermaakt met verhalen en 
poppenspel rondom de Rattentoren.

 10 JUNI
BELAEF ZJWAME: Ervaar wat 
Swalmen te bieden heeft op deze 
markt met o.a. streekproducten, 
brocante, werk van hobbyisten, 
ambachten, muziek en kinder-
schminken. 

WEEK- EN MIDWEEKMARKT
Elke week zijn er twee warenmarkten in de binnenstad: zaterdag van 
09.30 tot 17.00 uur op de Markt en woensdag van 09.30 tot 16.00 uur op 
het Munsterplein.

BIOLOGISCHE MARKT
Biologische producten worden elke woensdag van 13.30 tot 18.00 uur 
aangeboden op deze markt op het Stationsplein.

MUNSTERPLEINCONCERTEN
Nagenoeg elke zaterdag en zondag vanaf half april t/m oktober zijn er 
muziekuitvoeringen op het Munsterpleinkiosk.

ANTIEKMARKT
Van april t/m oktober vindt elke zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur een 
antiek- en brocante markt plaats op het Kloosterwandplein. 

VVV THEMAWANDELINGEN
VVV Roermond organiseert diverse themawandelingen door Roermond. 
Meer informatie over de wandelingen is verkrijgbaar bij VVV Roermond 
via (0475) 33 58 47 of www.vvvmiddenlimburg.nl. 
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