het complete
programma
van dag
tot dag

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

15.30 uur

12.30 uur

attracties draaien een half uur
gratis voor de jeugd.

alle attracties open.

11.00 uur
kermisplein Kasteelplein

20.00 uur
kermisplein Bassin

sfeervolle kermismis bij de
botsauto’s van familie Hinzen,
verzorgd door Deken Franken.

27 september
Dinsdagmiddag
prikkelarm

16.00 uur
alle attracties open.

Weert kermis debuteert dit jaar met een
prikkelarme kermis. Hiermee speelt de
kermisorganisatie in op de behoefte naar
kermisplezier in een rustigere omgeving.
Hoewel in oorsprong een kermis gekoppeld
is aan veel toeters en bellen, kunnen
bij sommige bezoekers de zintuigen
overprikkeld raken.
Daarom wordt op dinsdag 1 oktober tussen
12.30 en 14.30 uur de kermis prikkelarm! Dit
betekent dat bezoekers in een rustigere
omgeving van alle attracties kunnen
genieten: zonder harde muziek, zonder
geluidseffecten en zonder felle lichten
of lichtflitsen. Ook de ritsnelheid wordt
aangepast aan het publiek en mensen krijgen
langer de tijd om in- en uit te stappen.
Een prikkelarme kermis maakt Weert kermis
voor een nóg grotere doelgroep toegankelijk!

19.00 uur
kermisplein Markt
feestelijke opening door
wethouder Geert Gabriëls, m.m.v.
de Stedelijke Harmonie St. Antonius
en de Stadsschötte St. Catharina
1480 die met het lossen van
saluutschoten de kermis officieel
open schieten.

vergeet niet
te stemmen!
(zie website)

20.00 uur
hoek Maasstraat/
Emmasingel
Peek's disco bij café Tramhalt.

28 september

Hillstone rockcoverband bij
Barco / Denver.

21.00 uur
kermisplein Markt
feest met The Deejays bij de
SooS.

win!

win een
gratis rondje
kermis!
Volg Kermis Weert op Facebook, tag
diegene met wie je heel graag de
attracties wil ontdekken en maak
kans op een VIP-kaart!

De VIP-kaart is een strippenkaart die
GRATIS toegang geeft tot de leukste
attracties en de smakelijkste hapjes.

Guarantee bij Barco / Denver.

20.30 uur
Muntpromenade

vergeet niet
te stemmen!
(zie website)

21.00 uur
Muntpromenade
DJ Tripple Bounce bij café De
Harmonie.

21.00 uur
hoek Maasstraat/
Emmasingel
00.30 uur
sluiting attracties
met een uitloop van een half
uur voor mensen in de wachtrij.

DJ Geer bij café De Harmonie.

21.00 uur
kermisplein Markt
feest met The Deejays bij de
SooS.

11.00 uur
hoek Maasstraat/
Emmasingel
'U vraagt... wij draaien', verzoekplaatjes bij café Tramhalt.

12.30 uur

Madison bij café Tramhalt.

20.30 uur
kermisplein Bassin

29 september

alle attracties open.

14.30 uur
Muntpromenade
matinee met Kammeraadski,
Jos van Dooren & Bèr Donkers,
bij café De Harmonie.

15.30 uur
kermisplein Bassin
Family day! Open podium bij
Barco / Denver.

vergeet niet
te stemmen!
(zie website)

16.00 uur
kermisplein Markt
feest met The Deejays bij de
SooS.

PAS OP VOOR
ZAKKENROLLERS

20.30 uur
Muntpromenade
Fever of Life bij café De Harmonie.

00.30 uur

00.30 uur

sluiting attracties
met een uitloop van een half uur
voor mensen in de wachtrij.

sluiting attracties
met een uitloop van een half
uur voor mensen in de wachtrij.

Er zijn drie VIP-kaarten te winnen:

H Freak-kaart
H Kids-kaart
H Family-kaart
De actie loopt van maandag 26
augustus tot en met vrijdag 20
september. De winnaars worden via
Facebook en de site bekend gemaakt
en krijgen bericht wanneer ze de
kaart in het stadhuis kunnen ophalen.
Kijk op de website voor meer info:
kermisweert.nl.

fotowedstrijd
Post je meest hilarische, mooiste of coolste kermisfoto op Facebook of
Instagram en gebruik #kermisfunweert. De leukste foto wint een prijs van
maar liefst € 100,- shoptegoed bij Foto Weert en de winnaar krijgt na de
kermis bericht hiervan! Deze actie is in samenwerking met Foto Weert.
Op de site kermisweert.nl lees je meer over deze actie.

WINA
C
& VOO TIES
RDEE
L!

foto: We
ert

Al 36 jaar present
bij de opening

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

12.30 uur

12.30 uur

12.30 uur

alle attracties open.

alle attracties open.

alle attracties open.

12.00 uur
kermisplein Markt

12.30 uur - 14.30 uur
kermis prikkelarm

13.00 uur
kermisplein Markt

30 september

Pims waanzinnige kermiscantus
#nieuwerwetsfruhshoppen bij
de SooS (18+). Kaarten à € 25,-,
incl. bier en (broodjes) worst,
verkrijgbaar bij de SooS.

13.30 uur
Muntpromenade
toepe vör 'n halluf vèrreke bij
café De Harmonie.

15.00 uur
Muntpromenade
DJ Paul’s party carrousel bij café
De Harmonie.

16.00 uur
kermisplein Markt
ouderwets matinee en feest met
the Deejays bij de SooS.

16.00 uur
kermisplein Bassin
foute hits bij Barco / Denver.

19.00 uur
kermisplein Bassin
Stefan Wolter bij Barco / Denver.

19.00 uur
kermisplein Dries
bij het kermiscafé van familie
Heuven-Dauphin reikt wethouder
Geert Gabriëls de kermisprijzen en
publieksprijs uit aan de exploi
tanten en maakt de winnaars
bekend van Project Weird Kermis.

20.30 uur
kermisplein Bassin
heel de kermis zingt Hazes bij
Barco / Denver.

21.00 uur
hoek Maasstraat/
Emmasingel
Two For You bij café Tramhalt.

00.00 uur
sluiting attracties
met een uitloop van
een half uur voor
mensen in de
wachtrij.

1 oktober

2 oktober

#SooStime met Johnny bij de SooS.

13.00 uur
kermisplein Markt
#SooStime met Johnny bij de SooS.

15.00 uur
Muntpromenade
DJ Paul’s party carrousel bij café
De Harmonie.

22.00 uur
kermisplein Bassin
grote vuurwerkshow ter afsluiting van Weert kermis 2019 op
locatie Centrum-Noord, nabij
de Stadsbrug.

00.00 uur
15.30 uur
kermisplein Dries
huldiging 25 jaar Suikerspin
familie Leijdekkers op Weert
kermis.

sluiting attracties
met een uitloop van een half uur
voor mensen in de wachtrij.

De Stedelijke Harmonie St. Antonius,
opgericht in 1879, is het oudste harmonie
gezelschap in het Weerter land. De hechte
vereniging telt in totaal ongeveer 90 leden,
die samen met veel plezier en motivatie hun
liefde voor de muziek delen. Het merendeel
van de leden is onder de vleugels van
de harmonie opgegroeid, gestart in het
opleidingsorkest en nu al jaren lid van het
groot harmonieorkest of de percussiegroep.
Op jaarbasis heeft de harmonie gemiddeld
zo’n tiental grote optredens, zowel in
binnen- als buitenland. Ook de opening
van Weert kermis is al 36 jaar vaste prik
op de evenementenkalender. Wanneer
wethouder Geert Gabriëls in het bijzijn van
vertegenwoordigers van de Nederlandse
kermisbonden op vrijdagavond het officiële
startsein geeft, verzorgt de Stedelijke
Harmonie St. Antonius traditiegetrouw de
muzikale omlijsting. Vervolgens worden de
openingsschoten gelost door de schutters
van het Stadsgilde Sinte
Catharina 1480.

Lage
ritPrijzen

16.30 uur
kermisplein
Markt
bij de draaimolen
worden de winnaars
bekend gemaakt
van de kermiskleurwedstrijd. Met vette
prijzen, waaronder
een reis naar
Disneyland Parijs en
twee bezoeken aan
Winterland Hasselt,
waarvan één met
overnachting.

00.00 uur
sluiting attracties
met een uitloop van een half uur
voor mensen in de wachtrij.

de enige echte
kermis app
In de Kermis Weert app vind
je een overzichtelijke kaart
van alle attracties, het laatste nieuws en alle
informatie die je
nodig hebt voor een
maximale kermisbeleving. Download
de officiële Kermis
Weert app gratis
via de Play Store of
App Store!

DeGekst
e.nl

VIA DE WEBSITE
KERMISWEERT.nl en de
app KUN JE KORTINGSBONNEN OOK UITPRINTEN!

niet
duur!

In een tijd waarin alles duurder
wordt, is Weert kermis echt een
verademing. De stad hanteert een
gouden formule om de kermis op
een hoog niveau te houden. Naast
een indrukwekkend aanbod aan
kermisattracties is een van de pijlers
hiervoor het prijsbeleid. De
ritprijzen worden aantrekkelijk gehouden zodat de kermis betaalbaar
blijft voor een breed publiek. Je kunt
gewoon (zonder entree) de binnenstad inlopen en bij vrijwel alle
attracties betaal je tussen de € 1,50
en € 2,50 voor een ticket. Alleen
enkele topattracties zijn duurder.

worden jullie het
nieuwe weerter kermisgezin?
Zijn jullie als gezin dol op Weert
kermis en schrik je niet terug van
een professionele fotograaf? Laat dan
een aantal kermisdagen foto’s maken
van het hele gezin. Deze worden
komende jaren gebruikt in het
promotiemateriaal!
Aanmelden kan door een gezinsfoto met
korte motivatie te mailen naar
info@beeldvang.nl, tot vrijdag 13 september.

