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DECEMBER
 DECEMBER T/M 6 JANUARI 2019
Wie in de weekenden naar de 
binnen stad van Roermond komt, 
zal verrast worden door een divers 
programma van  kerstentertainment. 
Bijvoorbeeld de ganzenfanfare, 
levende standbeelden, diverse 
Dickens koren en andere muzikanten.
I: www.weareroermond.com

	8 DECEMBER T/M 24 DECEMBER 
De Kerstman komt ook dit jaar naar 
Roermond en neemt zijn intrek in 
Santa’s House, in het Roercenter. 
Tijdens zijn verblijf worden er tal van 

activiteiten georganiseerd voor jong 
en oud, bijvoorbeeld een kleurpla-
tenwedstrijd en uiteraard kunnen 
de bezoekers op de foto met de 
Kerstman en/of de arrenslee.
I: www.santashouse.nl 

 12 DECEMBER
LICHTJESAVOND KERKHOF: Tussen 
de Bergen: Na een kerkdienst in 
Kapel in ’t Zand is er een bijeen-
komst op het kerkhof om de herin-
neringen levend te houden.

 15 T/M 17 DECEMBER
DECEMBER-VERHALEN-
WANDELING: Op drie avonden 
in december vinden wandelingen 
plaats. De wandeling heeft als thema 
‘Licht en Donker’. U komt op plekken 
waar je nooit komt, waar je niet mag 
of kunt komen. Start vanaf De Graasj.
I: www.decemberverhalenwandeling.nl

 16 DECEMBER
BIGBAND BOESTEN’S XMAS PARTY 
CONCERT: Deze middag passeren 
kerstklassiekers in swing de revue 
tijdens de kerstparty in bigband-stijl 
in TheaterHotel de Oranjerie.
I: www.facebook.nl/bigbandboesten 

		27 DECEMBER T/M  
6 JANUARI 2019

Vanaf 27 december neemt Koning 
Winter het Santa’s House over en zal 
het omdopen in Winterkasteel. Laat 
je voorlezen of kom naar de meet & 
greet met Olaf en Elsa (Frozen). 
I: www.winterkasteel.nl 

 24 en 31 DECEMBER
In verband met de feestdagen zijn de 
winkels geopend t/m 16.00 uur.

JANUARI

 6 JANUARI
CHAMPAGNECONCERT: Het 
Koninklijk Roermonds Mannenkoor 
luidt het nieuwe jaar in met  een 
traditioneel concert aangevuld met 
muziek en zang door jong talent in 
TheaterHotel de Oranjerie. 
I: www.roermonds-mannenkoor.nl 

 16 JANUARI
SPORTGALA: Roermondse kam-
pioenen worden door prominente 
topsporters gehuldigd tijdens het 
sportgala Roermond. 

 17 T/M 19 JANUARI
LACHENDERWIES: Een avond lachen 
met de Limburgse buutreedners en 
Brabantse tonpraoters en topgroe-
pen van de Kölsche Fasteleer en acts 
in Theaterhotel de Oranjerie.
I: www.lachenderwies.nl

FEBRUARI
 26 FEBRUARI 
GROOT NEDERLANDS 
PRINSENTREFFEN: Jaarlijks terugke-
rend evenement voor alle carnavals-
prinsen uit binnen- en buitenland in 
TheaterHotel de Oranjerie.
I: www.oranjerieprogramma.nl 

MAART T/M 10 MAART 2019
 1 t/m 5 MAART
CARNAVALSKERMIS: Op diverse 
 pleinen in de binnenstad.

 1 MAART
VASTELAOVESCONCERT: Dé 
Vastelaovendsklassieker, verzorgd 
door Philharmonie Zuid-Nederland, 
laat horen hoe klassieke muziek 
onlosmakelijk verbonden is met de 
Limburgse Vasteloavend.
I: www.philharmoniezuidnederland.nl

 1 MAART & 2 MAART
SJOLEFESTASIE & SJTASIEFESTASIE: 
Het vastelaovesmegaspektakel op 
het Stationsplein
I: www.sjtasiefestasie.nl 

 3 MAART
SJWAMER MERTSJPEKTAKEL: 
Traditioneel carnavalsfeest op de 
Markt in Swalmen.
I: www.mertsjpektakel.nl 

 4 MAART
DE GROTE REMUNJSE OPTOCH: De 
carnavalsoptocht van ‘groot Remunj’ 
behoort tot de grootste en mooiste 
optochten van Limburg.
I: www.optoch-remunj.nl 

 5 MAART
BACCHUSDRIEVE: Al sinds de 14e 
eeuw genoemd in de kronieken van 
Roermond als gebruik aan de Stenen 
brug, daags voor de vastenperiode 
begint.
I: www.bacchusklup.nl 

OPENINGSTIJDEN WINKELS
Elke donderdagavond zijn de winkels geopend tot 21.00 uur. De zondag open-
stelling is van 12.00 tot 17.00 uur. 2e Kerstdag zijn de winkels open van 12.00 
tot 17.00 uur, op 24 en 31 december zijn de winkels geopend tot 16.00 uur.

WEEK- EN MIDWEEKMARKT
Iedere week zijn er twee warenmarkten in de binnenstad: zaterdag van 
09.30 tot 16.00 uur (met ingang van de zomertijd tot 17.00 u) op de Markt 
en woensdag van 09.30 tot 16.30 uur op het Munsterplein.

BIOLOGISCHE MARKT
Biologische producten worden iedere woensdag van 13.00 tot 17.00 uur 
aangeboden op deze markt op het Stationsplein.

TOERISTISCHE INFORMATIE
Toeristische informatie is verkrijgbaar bij VVV Roermond via (0475) 33 58 47 
of www.vvvmiddenlimburg.nl. 
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