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Kerstmarkt EpeKerstmarkt Epe in het centrum 
2 - 4 december 2022

Vrijdag, 2 december, 16-21 uur 

Het gezellige huttendorp nodigt uit tot 
vertoeven en genieten.

8-13 uur Weekmarkt in de Merschstraße

17 uur De Kerstmagie met goochelaar

 Endrik Thier 

18 uur „All the Jingle Ladies“ zingen onder

 leiding van Dr. Tamás Szőcs 
19 uur Shantykoor Gronau

21 uur Feest in de Latüchte met DJ Schwerdti

Zaterdag, 3 december, 16-21 uur 

Het gezellige huttendorp nodigt uit tot 
vertoeven en genieten.

16:30 uur „Und die Bläser ertönen“

 Die Wald- und Wiesenkapelle ist in Epe 

19 uur Kerstmuziek met DJ Schwerdti 
21 uur Feest in de Latüchte met DJ Schwerdti

Zondag, 4 december, 12-18 uur 

Het gezellige huttendorp nodigt uit tot 
vertoeven en genieten.

11:15 uur Familiemis in de St. Agathakerk

12 uur „De Sfeerheren“ met contrabas, saxofoon

 en accordeon

13 uur De winkels zijn open en nodigen je uit

 om kerstinkopen te doen
15 uur Gevarieerde muziek met plezier gespeeld

 door de Musikverein Epe
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Tijdens de adventstijd worden

er diverse kerstactiviteiten

met glühwein georganiseerd

in Café Backstage

in het rock'n'popmuseum.

Macht auf

das Türchen!

Hier geht´s zum
Online-Adventskalender



Donderdag, 8 december, 16-21 uur

Het gezellige huttendorp nodigt uit tot
vertoeven en genieten. 

vanaf   voor Zweierlei (Neustraße):
16 uur Het Trombone koor & Spielmannszug
 der Erlöserkirche van 1957 e.V. betovert
 met een speciaal huttenaanbod en
 muzikale hoogtepunten

16-17 uur  Kerstmis op de e-piano met
 Sven Rosowski (centrum)

17 uur  Traditioneel spel ten bate van de
 Gronause Sinterklaasvereniging

18 uur  Traditionele kerstliederen om mee te
 zingen in de Antonius Apotheke  

Vrijdag, 9 december, 16-21 uur 

Het gezellige huttendorp nodigt uit tot
vertoeven en genieten.

vanaf   voor Zweierlei (Neustraße):
16 uur Het Trombone koor & Spielmannszug
 der Erlöserkirche van 1957 e.V. betovert
 met een speciaal huttenaanbod en
 muzikale hoogtepunten

18-19 uur  Hegerings Jachthoornblazers met
 sfeervolle muziek 

 Afterwork Christmas Party 
 bij de Glühwein Krabbe kraam

Zaterdag, 10 december, 16-21 uur

Het gezellige huttendorp nodigt uit tot
vertoeven en genieten. 

8-13 uur  Weekmarkt op Kurt-Schumacher-Platz
vanaf   voor Zweierlei (Neustraße):
16 uur Het Trombone koor & Spielmannszug
 der Erlöserkirche van 1957 e.V. betovert
 met een speciaal huttenaanbod en
 muzikale hoogtepunten

 Winterhornbloazer uit onze
 partnerstad Epe/NL

15 uur De Kerstmagie (programma van
 30 minuten met goochelaar Endrik Thier)

16 uur  De Kerstmagie (programma van
 30 minuten met goochelaar Endrik Thier)

15-17 uur  Blaasmuziek meets Kerstmis:
 "LaPaka"-muziek met kerstklassiekers
17 uur  voor de Adler Apotheke: 
 kerstliedjes met het
 Shantykoor Gronau 

18 uur  Kerstmis met de Evergreens 

Zondag, 11 december, 13-18uur 

Het ge zellige huttendorp nodigt uit tot
vertoeven en genieten. 

vanaf   voor Zweierlei (Neustraße):
13 uur Het Trombone koor & Spielmannszug
 der Erlöserkirche van 1957 e.V. betovert
 met een speciaal huttenaanbod en
 muzikale hoogtepunten

13-18 uur  De winkels zijn open en nodigen je uit
 om kerstinkopen te doen
vanaf Winterbarbecue met wildburger en meer 
13 uur (Bürgerstiftung Gronau)

Fotoactie met „Kerstrichie“ 
15-17:30 Kerstmis van de blaasmuziek  
uur  De Schmankerls uit Ahaus betoveren
 met kerstklassiekers

16 uur  Kerstdansen van de Kulturstrolche

16 uur  Adventsconcert in de St. Antoniuskerk

Openingstijden:
Donderdag tot zaterdag 16-21 uur

Zondag 13-18 uur
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Kerstmarkt GronauKerstmarkt Gronau
Meer activiteiten en evenementen

in de Advent
Meer activiteiten en evenementen

in de Adventin het centrum 
8-11 december 2022

27 november - Concert in de Bürgerhalle 

 Voorafgaand kerstconcert door de ‚Städtische Musikverein‘. 
2 december, 17 uur - Kneipen, Knifte & ein Korn tour door Epe:
 De speciale rondleiding door Epe (tickets verkrijgbaar bij de Tourist 
 nfo en op gronau-inside.de)
3 december, 19.30 uur - Concert in de Bürgerhalle Gronau 
 Night of music: Concert Ev. Trombonekoor & Spielmannszug van de 
 Erlöserkirche Gronau 1957 e.V. und AGAtissimo (kaartjes verkrijgbaar 
 bij de Tourist Info)
5 december, 16.15 uur - Sinterklaas komt met zijn
 gevolg naar Epe. Hij zal rond 16.15 uur
 aankomen op het station en te paard door Epe
 rijden naar het podium op de parkeerplaats
 achter de voetgangerszone. Vanaf het podium
 spreekt hij de kinderen toe voordat hij zijn tas
 met allerlei lekkers uitdeelt
 (www.nikolausverein-epe.de).
8 december, 20.00 uur - Clubconcert met LUKE in muziekclub Turbine 
10 december, 19.00 uur - Live vanuit the MET in New York in Cinetech 

Gronau, Live-uitzending van een opera (informatie: gronau.cinetech.de)
10 december, vanaf 21.30 uur - 25+ party in Duesmann s Spinnerei 
 by DJ "Two For The Beat".
16-18 en 23 december - Kerstmarkt aan de Dreiländersee

 Alle informaties: seeblick-gronau.de
17 december, 14.00 uur - Rondleiding door Gronau met een Glühwein-
 special. Ga met onze Gronause insider mee op een interessante 
 rondleiding door de stad. In 1,5 uur leer je interessante feiten over de 
 stad en de geschiedenis. (Kaartjes verkrijgbaar bij de Tourist Info en 
 op gronau-inside.de)
22 december, 20.00 uur - Kroeg Quiz in de Latüchte
23 en 30 december, 8 - 13 uur - Weekmarkt in de Merschstraße met 
 verse bakkerijproducten, heerlijke groenten en fruit en vele andere 
 regionale producten.
24 en 10 december, 8 - 13 uur - Weekmarkt in de Neustraße met verse
 bakkerijproducten, heerlijke groenten en fruit en vele andere
 regionale producten.

2023
4 januari, 19.30 uur - Vrouwenbioscoop in Cinetech Gronau
 "Wunderschön", 6,50 euro inclusief schuimwijn
 (tickets en info: gronau.cinetech.de).

7 januari, 14.00 uur -  Rondleiding door Gronau met Glühweinspecial. 
 Ga met onze Gronause insider mee op een interessante rondleiding 
 door de stad. In 1,5 uur leer je interessante feiten over de stad en de 
 geschiedenis. (Kaartjes verkrijgbaar bij de Tourist Info en op 
 gronau-inside.de)

Bekijk voor meer evenementen rond Kerstmis en daarna onze 

evenementenkalender: gronau-inside.de/events


