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De vernieuwde Roder Weihnachtsmarkt 

 

Veel gezelligheid, sfeer, vertier voor jong en oud, standhouders en veel bezoekers. De Roder Weihnachtsmarkt 

is een begrip in Roden en omstreken en een van de grootste kerstmarkten in het noorden van Nederland. 

In 2021 organiseert de Vereniging voor Volksvermaken Roden in samenwerking met de Zakenkring Roden de 

Roder Weihnachtsmarkt op de Brink in Roden. Voor de Catharinakerk en de gezellige terrassen van de Roder 

horeca komt de echte Weihnachstmarktsfeer nog beter tot zijn recht!  

De Roder Weihnachtsmarkt wordt een tweedaags evenement waar kerst, cultuur, gezelligheid, eten & 

drinken, kunst, muziek, straattheater en vermaak in een groot kerstcadeau verpakt worden. 

De Catharinakerk zorgt voor een idyllisch plaatje op de Brink, terwijl een lichtgevende kunstroute je naar 

Havezate Mensinge brengt. Aan de andere kant van de markt worden sfeervolle terrassen ingericht en komt 

de inwendige mens niks te kort bij de Roder horeca. 

De Roder Weihnachtsmarkt wordt een tweedaags evenement: 

Zaterdag 11 december van 14:00 tot 21:00 uur. 

Zondag 12 december van 12:00 tot 18:00 uur. 
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Plattegrond 

 

Legenda Plattegrond 

A.  Overdekte Kunstijsbaan van ca 150 m2.  

B.  Podium met de gehele dag live muziek, optredens, dance-acts en natuurlijk de Kerstmiss verkiezing!  

C.  Straattheater 

D.  Activiteiten rondom de Catharinakerk 

E.  Catharinakerk 

F.   Kunst en lichtroute door het bos 

G.  Havezate Mensinge 

H.  Kindermuseum Roden 

I.   Oliebollenkraam 

J.   Ruime horeca terrassen 

K.  Houten huisjes bij de horeca terrassen met winterse gerechten en/of dranken 

L.   Kerstmarkt met houten huisjes 

M.  Kerstmarkt met marktkramen 
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Standhouders 

Standhouders zijn van harte welkom om zich in te schrijven voor de Roder Weihnachtsmarkt.  

Wij zoeken standhouders met kerst gerelateerde en/of hoogwaardige verkoopwaar. 

De organisatie behoudt zich het recht voor om ontvangen inschrijving naar eigen goeddunken voor deelname 

te selecteren dan wel af te wijzen om de kwaliteit en de diversiteit van de Weihnachtsmarkt te waarborgen.  

In het centrum van de Roder Weihnachtsmarkt, de L-locatie verhuren wij houten kersthuisjes. Deze 

kersthuisjes zijn kleiner dan een normale marktkraam, maar hebben als voordeel dat ze bij een hogere 

windkracht kunnen blijven staan.  De kersthuisjes zijn sfeervol en zijn gesitueerd op de Brink in Roden voor de 

Catharinakerk. Verderop op de Brink en in de Heerestraat is ruimte voor marktkramen. 

Eigen marktkramen, stands en/of verkoopwagens zijn alleen toegestaan in overleg met de organisatie. De 

marktkramen, stands en/of verkoopwagens dienen te passen in de Roder Weihnachtsmarktsfeer die de 

organisatie voor ogen heeft. Het is aan de organisatie om te bepalen of een marktkraam, stand en/of 

verkoopwagen hier aan voldoet. Het is raadzaam om foto’s op te sturen.  

 

Prijzen 

- Houten huisje op de L-locatie (centrum van de markt) voor 2 dagen € 75,- 

- Marktkraam op de M-locatie voor 2 dagen € 50,- 

- Marktkraam op de M-locatie voor 1 dag € 37,50 

- Grondplaats (i.o.m. de organisatie en na aanlevering foto’s) €  Prijs in overleg 

- Stroompunt nabij de kraam € 15,- 

 

Voor contact of meer informatie:  

www.volksvermaken.nl/weihnachtsmarkt 

weihnachtsmarkt@volksvermaken.nl 

Rik van der Es: 06-15007229 

Jan Herman Kunst: 06-83221315 

https://wa.link/1oow26

