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Ontsteken sfeerverlichting en opening Santa’s Village Roermond!
De leverancier van de sfeerverlichting
is druk bezig om de stad er bijzonder
warm en gezellig uit te laten zien
tijdens de donkerste dagen van het jaar.
Ook dit jaar willen we samen met alle
binnenstadondernemers er bij stil staan
dat het toch weer is gelukt om de stad
mooi te decoreren met sfeerverlichting.
Dit willen we doen door de sfeerverlichting
op vrijdagavond 2 december officieel
te ontsteken. Alle ondernemers zijn
vanaf 18.00 uur welkom op het stadhuis
in Roermond. Na een ontvangst in het
stadhuis wordt rond 18.45 uur gestart
met een korte wandeling door de
binnenstad, waar op een ludieke wijze
de sfeerverlichting wordt ontstoken.
Aansluitend is de opening van Santa’s Village
Roermond op het Munsterplein. Aanmelden
voor het ontsteken van de sfeerverlichting
kan door een mail te sturen naar
info@bizroermond.nl.

Opening Santa’s Village Roermond
Op vrijdagavond 2 december vindt de
officiële opening plaats van Santa’s Village
Roermond. Het evenement zal door een
verrassingsact rond 19.30 uur officieel worden
geopend. Iedereen is van harte welkom om
deze opening gratis bij te wonen.

Voor openingstijden en overige informatie, zie
de website www.santasvillageroermond.nl.

Over Santa’s Village Roermond
Van 2 december t/m 8 januari vormt het
Munsterplein in Roermond weer het decor
voor het complete kerstprogramma van
Santa’s Village. De gehele Roermondse
binnenstad wordt prachtig verlicht en
de bezoekers worden vermaakt door
entertainers en muziekgroepen. Originele,
uit larikshout opgebouwde, chalets staan
garant voor een gezellige, warme en vooral
authentieke uitstraling op de kerstsfeermarkt
op het Munsterplein. Hier komt ook o.a.
een schaatsbaan met schaatsverhuur en het
Munsterpleinpaviljoen met een schaatsterras.

Eerste editie Roermond On Stage
De scholen van Stichting Onderwijs Midden
Limburg en Citaverde College Roermond
hebben de handen ineen geslagen en werken
samen in het project Roermond On Stage.
Roermond On Stage is gericht op hulp bij de
beroepskeuze van leerlingen en het leggen
van duurzame contacten waar zij ook later
nog eens een beroep op kunnen doen.
Op donderdag 9 februari 2017 is het Beroepenfeest, waar 1000 VMBO-leerlingen uit leerjaar
3 en ca. 250 vakmensen met elkaar in gesprek
gaan over beroep en werkdag. Het beroep staat
centraal in de gesprekken: wat houdt het vak in

en hoe ziet een werkdag er nu echt uit? Tevens
worden er ter plekke afspraken gemaakt voor
de Doe Dag op donderdag 9 maart 2017. Op de
Doe Dag gaan de leerlingen op bezoek bij de
vakmensen om een goede indruk te krijgen van
de werkplek en werkdag.
Deelnemen?
De acht deelnemende scholen zijn Citaverde
College Roermond, Connect College Echt,
Scholengemeenschap Sint Ursula Horn
en Heythuysen, BC Broekhin Roermond
en Swalmen/Reuver, Niekée en Mavo
Roermond.

Wilt u ook inzicht in uw beroep en bedrijf
geven? Aanmelden kan via
www.roermondonstage.nl, sponsoren
en helpende handjes kunnen zich hier
ook aanmelden. Meer informatie is te
verkrijgen bij Nicole Koolen, projectleider
van Roermond On Stage via
mail@roermondonstage.nl.

• Roermond een eigen City App heeft?
Check nu of uw bedrijf er in staat en of de
gegevens up-to-date zijn. Zo niet, dan kunt u
dit melden via info@bizroermond.nl.
• De Sint en zijn pieten op zondag 13
november met de stoomboot aankomen in
Roermond?
• Op 31 oktober en 1 november Cityhosts op
het Kazerneplein én in de binnenstad de
bezoekers wegwijs maken in Roermond? De
Cityhosts waren op 3 oktober ook al in de
stad om bezoekers te verwelkomen.

Bewegwijzering in de binnenstad
De “gastgerichte” bewegwijzering is
inmiddels overal in de binnenstad van
Roermond te vinden. Er zijn veel positieve
reacties en de borden worden goed gebruikt
door bezoekers van de binnenstad, maar
hiermee is het project nog niet klaar!

In het voorjaar is een enquête uitgevoerd onder
bezoekers, ondernemers en inwoners. Doel was
om specifieke verbeteringen en uitbreidingen in
kaart te brengen rondom de nieuwe bewegwijzering en ervaringen op te doen.
Evaluatie
Een uitgebreide evaluatie, waar de enquête
onderdeel van heeft uitgemaakt, heeft inzicht
gegeven in wat er nog verbeterd kan worden en
op welke plek nog een bewegwijzeringsbord
moet komen te staan. Tevens wordt er geprobeerd om voor het eind van het jaar alle

borden te voorzien van een nieuwe geüpdate
plattegrond.
Scheurplattegrond
Naar aanleiding van de bewegwijzering in de
binnenstad is er een zogenaamde ‘scheurplattegrond’ ontwikkeld. Deze scheurplattegrond
wordt uitgedeeld door hotels, restaurants en
winkels aan bezoekers van de stad die de weg
willen weten naar een specifieke locatie in de
binnenstad. Deze plattegronden liggen bij de VVV
Midden-Limburg Roermond (Markt 17), waar de
ondernemers een exemplaar kunnen ophalen.

Terugblik RoermondStormt
De eerste editie van RoermondStormt was
een zeer geslaagd evenement! Maar liefst
1650 bestormers stonden op de zonnige
en warme zondag 25 september aan de
start van de hindernissen stormloop.
Het parcours liep door het centrum van
Roermond, langs de Roer, de Maas en
Hatenboer. De spectaculaire hindernissen
trokken over het gehele parcours vele
bezoekers.
RoermondStormt bedankt de volgende
partijen voor de zeer prettige samenwerking:
Basic Dance Studio • Camping Hatenboer
• ECI Cultuurfabriek • Gemeente Roermond
• Hockeyclub Concordia • Horecaondernemers Munsterplein en Markt • KPN •
42 Pantserinfanteriebataljon Limburgse Jagers

• Rubicon Jeugdzorg • Serviceteam PSW •
Smurfit Kappa Roermond Papier
• Stichting Citymanagement Roermond •
Stichting Evenementen City Roermond •
Team fotograven • Theaterhotel de Oranjerie
• Waterscouting Beatrix • Waterscouting St.
Franciscus • Winkeliers Graaf Gerardstraat,
Steenweg en Varkensmarkt • Vrijwilligers.

De uitslagen en honderden foto’s zijn terug te
vinden op www.roermondstormt.nl.

Feestdagen

1/11 Allerheiligen*
* Drukte verwacht i.v.m. Duitse feestdag

Evenementen

6/11 Stoffenbeurs, de Markt
10-11/11 Opening Vastelaovesseizoen
13/11 Intocht Sinterklaas, Roerkade
25/11 Kweijelaovond, binnenstad
2/12 Ontsteken sfeerverlichting &
opening Santa’s Village Roermond
2/12/2016 t/m 8/1/2017
Santa’s Village Roermond
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Volg ook onze social media kanalen!

www.facebook.com/cityroermond

