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* Vrijdag 31 december en Reuzenrad aan de Ring  Brailleweg 

 Zaterdag 31 december 

Vrijdag 30 december en zaterdag 31 december kun je nog plaatsnemen in het 33 meter hoge reuzenrad 
bij het Julianaplein. Je krijgt hier een fantastisch uitzicht op de werkzaamheden aan de Ring Zuid en op 
de stad zelf. De entree is 2 euro. De opbrengst is voor het Beatrix Kinderziekenhuis. Reuzenrad aan de 
Ring wordt mogelijk gemaakt door Combinatie Herepoort, Groningen Bereikbaar, Gastvrij Groningen en 
diverse sponsoren. 
 
Het reuzenrad is vrijdag 29 november gepopend tot 11 uur en op oudejaarsdag van 12.00 tot 17.00 uur  
Er is geen verkoop aan de kassa. Je koopt je tickets online.: www.aanpakringzuid.nl/acties/reuzenrad/ 
 
Het reuzenrad staat aan de Brailleweg, ter hoogte van de (afgesloten) Muntingbrug. Het is goed 
bereikbaar met het OV, op de fiets of lopend. Er zijn geen parkeerplekken beschikbaar bij het reuzenrad. 
Parkeren kan wel aan de oost- en westzijde van het Hoornsediep en in de Rivierenbuurt en Grunobuurt. 
Op al deze plekken geldt betaald parkeren. 
 
 

* Zaterdag 31 december  Groningen telt af  Grote Markt 

Van 27 tot en met 30 december is de gevel van het stadhuis een groot projectiescherm met Groningse 
beelden.  Op 31 december is er vanaf 17.00 een gratis gevarieerd programma en een spectaculaire 
projectie- en lichtshow. Er zijn optredens van The Vices, Inge Van Calkar, Poetry By Night, Tik Tok 
Tammo, Wat Aans, Fred Goverde, Lucas en Gea, Matoya, DJ Arnoud en nachtburgemeester Merlijn 
Poolman. De presentatie is in handen van Olaf Vos. 
 
 

P erez 
The Lady Machine 
WIJ GRONINGEN ACTIEF TIJDENS OUD & NIEUW 
 
De jeugd- en straatwerkers van WIJ Groningen zijn tijdens oud en nieuw in de wijken preventief 
aanwezig. De medewerkers van de dagploeg lopen hun rondes van 09:00 tot 18:00 uur, terwijl de 
avondploeg tussen 18:00 uur en 01:00 uur aanwezig is.  
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* Zondag 1 januari t/m  Kerstplaza Groningen  Martini Plaza 

 Zondag 8 januari 
 

Kerstplaza Groningen is een grote overdekte winterkermis. Er staan verschillende kermisattracties, 
waaronder een spookhuis, een zweefmolen van vijftien meter hoog en een achtbaan.  
 
De toegangskaart geeft recht op één gratis bezoek aan alle attracties en shows.  Wie vaker wil kan 
goedkoop een herhalingskaart aanschaffen, waarmee je nogmaals van alle attracties gebruik kunt 
maken.  
 
Naast de attracties is er een grote verscheidenheid aan kermiskramen waar je tegen betaling prijzen 
kunt winnen.  Op de overdekte wintermarkt is van alles te koop, waaronder parfum, kleding, snoep en 
Groninger leverworst. 
 
Entree 
 
Kinderen t/m 2 jaar  gratis entree 
 
Kinderen en volwassenen  € 17,00 per persoon 
(incl. 1x toegang tot alle attracties):  
 
65+ (legitimatie verpl.)  € 11,00 per persoon 
 
Houders van een Stadjerspas   € 6,00 per persoon 
 
Herhalingskaart (alle attracties nog een keer gratis) € 3,00 per persoon 

 
Openingstijden 
 
31 december gesloten  
 
1 januari (nieuwjaarsdag) 12.00-19.00 uur 
 
2 t/m 8 januari 11.00-19.00 uur 


