
Kerst vier je samen met  

Roda JC Kerkrade!

X-MAS 

ARRANGEMENTEN

Heerlijke winterse stamppot 
buffet in de kerstsfeer 

 

 

Na ontvangst in de lobby van het Parkstad Limburg 

Stadion wordt u door charmante kerstdames begeleid 

naar uw tafel in de businessclub van het stadion.  

Op deze unieke locatie, met uitzicht op het speelveld, 

wordt u voorzien van een overheerlijk stamppotbuffet. 

Indien gewenst, kunt u van de gelegenheid gebruik maken 

om namens uw bedrijf een kerstpakket of presentje 

aan te bieden aan uw personeel of zakenpartners.  

Wij denken graag met u mee over de invulling hiervan. 

Tijd: van 17:00u tot 19:30u (2,5 uur)

Vanaf 50 - 75 personen   € 45,00 p.p.  

Vanaf 75 - 100 personen   € 40,00 p.p.  

Vanaf 100 - 150 personen   € 38,00 p.p.  

Vanaf 150 - 200 personen   € 37,00 p.p.  

Vanaf 200 - 250 personen  € 36,00 p.p.  

Vanaf 250 - 300 personen  € 35,00 p.p.

 

Stamppotbuffet is inclusief dranken en verblijf  

businessclub oost of west

 

Alle prijzen zijn exclusief BTW.

Nieuwjaarsconference op maat  

(aansluitend op het stamppotbuffet)
 

 

 

Een op maat geschreven conference voor uw bedrijf. 

Lever de input en laat je verassen door het resultaat.

 

Kosten voor een optreden van 30 minuten:  

€ 1250,00

 

Alle bovenstaande activiteiten die buiten het  

arrangement vallen zijn exclusief catering.

 

Alle prijzen zijn exclusief BTW.

 

Voor alle bestaande Roda JC aanhangers bieden wij 

10% korting op de optionele activiteiten!

 

Vraag naar de mogelijkheden via events@rodajc.nl



Indien u als organisatie of bedrijf iets extra’s wilt 

organiseren voor aanwezige kinderen, kunnen wij u 

een leuke kerstworkshop aanbieden. 

Alle kinderen maken tijdens deze drie uur durende 

workshop samen met de elfen een uniek cadeau dat ze 

na afloop mee naar huis mogen nemen.

 

De keuze bestaat uit:

- Winterlichtje

- Kerstengel

- Kerstboompje

 

Na afloop krijgen alle kinderen een mooie houten 

kersthanger met hun eigen naam en een lint met een 

kleur naar keuze. Tijdens deze workshop krijgen de 

kinderen ranja, cake en snoepgoed.

 

Vanaf 50 - 75 personen   € 19,50 p.p.  

Vanaf 75 - 100 personen   € 17,00 p.p.

 

Alle prijzen zijn exclusief BTW.  

 

Uiteraard kan deze workshop worden gecombineerd 

met andere arrangementen.

KIDS 
ENTERTAINMENT

 CONTACT

Wilt u gebruik maken van het  

X-MAS ARRANGEMENT?  

Geef dan uw voorkeur door via 

events@rodajc.nl met vermelding 

van het aantal personen en eventu-

ele specifieke wensen. 

Bent u benieuwd naar de verdere 

mogelijkheden binnen Roda JC 

Kerkrade?  

Wij vertellen u er graag meer over!

Henk Theunissen

Parkstad Limburg Stadion Events 

www.rodajc.nl

Optionele activiteiten: 

Vraag naar één van onze onderstaande activiteiten om 

aan dit feestelijk samenzijn toe te voegen en maak er 

een onvergetelijke avond van.

 
 
> Sing a songwriter “Christmas”  
(tijdens het stamppotbuffet)

Met keyboard of gitaar zorgt onze achtergrondzanger 

voor een mooie muzikale omlijsting.

 

Kosten voor twee keer 30 minuten: € 550,00

 

 

> Muzikaal Duo  
(tijdens het stamppotbuffet)

De zingende kerstmeisjes brengen de mooiste  

kerstsongs ten gehore.

 

Kosten voor twee keer 30 minuten: € 950,00

 

 

> Bezoek van kerstman met kerstelfje
Het bezoek van een kerstman en kerstelfje wordt zowel 

door kinderen als volwassenen gewaardeerd.  

Heeft u speciale wensen voor de kerstman, neem dan 

contact met ons op.

 

Kosten voor een bezoek van 45 minuten € 250,00


