Citynieuws Kersteditie
De BIZ Binnenstad Roermond & Citymanagement Roermond
wensen u prettige feestdagen!

Kerst in de binnenstad van Roermond
Welkom in deze Kersteditie van de Citynieuws Roermond. In deze speciale Citynieuws lees je o.a. over de extra koopavond
in december, de sfeerverlichting en kerstbomen in de binnenstad en het entertainment tijdens de Sint- en Kerstperiode.
Sfeerverlichting

De prachtige sfeerverlichting in de Roermondse binnenstad, kan u niet ontgaan zijn.
Nieuw dit jaar zijn enkele eyecatchers in de
vorm van de skyline van Roermond. Deze
skylines zijn aangebracht bovenop een aantal guirlandes die hangen nabij de grotere
winkelstraten.
Kerstbomen Stationsplein & de
Markt

Ook dit jaar komt er op het Stationsplein en
op de Markt een 12 meter hoge kerstboom
te staan. De kerstbomen worden ieder
voorzien van 12.000 lampjes door Avontuur
Limburg.

Christmas Dreams

Het Munsterplein vormt het prachtige decor
voor het kerstevenement Christmas Dreams
met een schaatsbaan en schaatsverhuur, het
Munsterpleinpaviljoen met schaatsterras,
kinderattracties en chalets waar Kerst gerelateerde artikelen en eten & drinken worden
aangeboden. Christmas Dreams vindt plaats
van 1 december t/m 7 januari a.s.
Stichting Exciting Dreams organiseert,
mede mogelijk gemaakt door Citymanagement Roermond, Stichting BIZ Binnenstad
Roermond en de gemeente Roermond, het
Kerstevenement. Bezoek de website
www.christmasroermond.nl voor meer
informatie en de openingstijden.

Schaatsen op het Munsterplein

In de mooie ambiance van het Munsterplein
wordt een gezellige buitenschaatsbaan
opgebouwd. Van maandag t/m vrijdag is
schoolschaatsen mogelijk van 9.00 tot 13.00
uur. De schaatsbaan is elke dag geopend
tot 21.00 uur. Toegang tot de schaatsbaan
is €3,- en het huren van de schaatsen kost
€3,-. De Christmas Dreams Kerstmarkt
en schaatsbaan zijn op 1e Kerstdag en
Nieuwjaarsdag gesloten.

Christmas Dreams Wensboom

Op het Munsterplein komt tijdens het
Kerstevenement Christmas Dreams een
Kerst- wensboom te staan. Koop een
originele transparante kerstbal, schrijf een
wens op (voor jezelf of dierbare) en hang
de kerstbal op in de Wensboom. Iedere
woensdag gaat er een wens in vervulling.
De wensballen zijn te koop bij restaurant
Geweun Angers op Hamstraat 24 en bij
andere ondernemers in de binnenstad. Voor
een overzicht hiervan, kijk op de pagina:
www.christmasroermond.nl/een-droom-vande-wensboom.
Feestdagen etalages

In samenwerking met enkele vastgoedeigenaren worden een viertal etalages van
leegstaande panden in de Hamstraat en
Graaf Gerardstraat door Oma’s Kruje, Cobi
Natuurlijk Bijzonder, Praxis Tuincentrum
Stox en Stichting Emmaus Perspectief feestelijk aangekleed.
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Opening Christmas Dreams

Op vrijdagavond 1 december vindt de
officiële opening plaats van Christmas
Dreams. Het evenement zal rond 19.30
uur officieel geopend worden op het
Munsterplein. Iedereen is van harte welkom
om deze opening gratis bij te wonen.

Extra koopavond

Ook in 2017 geen “Kerst-cadeau-stress”, want
op vrijdagavond 22 december is er een extra
koopavond in de binnenstad. De winkels
mogen tot 21.00 uur geopend zijn.

Entertainment tijdens de Sint- en Kerstperiode
Bezoekers van binnensteden winkelen het liefst in een sfeervol aangeklede binnenstad. Beleving wordt gezien als een
belangrijk aspect van een winkelgebied. Voor veel bezoekers zijn entertainment, sfeerverlichting en decoratie redenen om
langer in de stad te vertoeven. Citymanagement Roermond, de BIZ Binnenstad en de gemeente Roermond hechten hier veel
belang aan. Zij hebben daarom een entertainmentprogramma laten opstellen i.s.m. PuurMuur.
In de winkelstraten van de Roermondse binnenstad wordt voor bezoekers in de Sint- en
Kerstperiode van vrijdag- t/m zondagmiddag
een entertainmentprogramma opgezet.
Sint

Tijdens de weekenden, waarin Sinterklaas zijn
inkopen doet, zijn er uiteraard in de gehele binnenstad Pieten aanwezig, o.a. Pieten
op stelten, dans- & muziekpieten, Test-ca-
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deau-pieten en uiteraard hebben de Pieten
strooigoed.
Kerst

Wie in de aanloop naar de Kerst inkopen gaat
doen, zal verrast worden door diverse acts:
de ganzenfanfare zal net als vorig jaar door
de straten waggelen. Deze vrolijke, ludieke en
vooral diervriendelijke act, is gebaseerd op de
eeuwenoude traditie van het ganzenhoeden.

Aan muziek zal het niet ontbreken: koren,
blaaskapellen, doedelzakspelers, en diverse regionale en nationale zanggezelschappen zullen
de bezoekers van de binnenstad entertainen.
Hieronder staat het volledige entertainmentprogramma. Het programma staat ook online,
bezoek hiervoor de pagina:
www.cityroermond.nl/evenementen/
winterentertainment.

Vrijdag 24 november
Zaterdag 25 november
Zondag 26 november

Danspieten, Verlanglijstjespieten & Luisterpieten
Hoge Hoogte piet & Schoorsteenpiet | Aan Dae Reem | Pyure
Rolschaatspieten & Strooipieten | Van Alles Get Blaaskapel

Vrijdag 1 december
Zaterdag 2 december
Zondag 3 december

Danspieten, Luisterpieten, Hoge Hoogte piet & Schoorsteenpiet
Luisterpieten, Nieuwspieten, Test-cadeau-pieten & muzikale Deun Deux pieten
Vrolijke pieten & Test-cadeau-pieten | Pyure | Samba Douro Braziliaanse Percussie

Vrijdag 8 december
Zaterdag 9 december
Zondag 10 december

Up Duo | Aimee Baars – zingende Kerstengel| IJsprinsessen op stelten
Kerstvrouw & grappige Winterelf | Aan Dae Reem | Winter Wishes, sneeuwvrouw met kerstmuziek
Amice | Pyure | JottnJol | Up Duo

Vrijdag 15 december
Zaterdag 16 december
Zondag 17 december

Up Duo | Aimee Baars – zingende Winterkoningin | Witte Winterklanken, witte reiziger met muziek
Kerstvrouw & Wens Winterelf | Harmoniekoor Briskly | Dickenskoor Almoos Kloos | Vocal Group Hidden Voices
Pyure | Van Alles Get Blaaskapel | Binnenste Boete Bandj | Santa Claus & Rudolf the red nose reindeer

Vrijdag 22 december

Kerstdames met arrenslee | Pyure | NiNos Cantando | Zingende dames - Dickens style

Vrijdag 22 december
Koopavond

Winterkoningin & Nieuwsgierige Kerstelf | Amice | Vocal Group Hidden Voices | Harmoniekoor Briskly

Zaterdag 23 december
Zondag 24 december

Ganzenfanfare | Autarkey Bress Band | Vocal Group Timeless | Duo Up | Pyure
Duo Up | Kerstvrouw & Kerstelf | Zingende dames - Dickens style

Vrijdag 29 december
Zaterdag 30 december
Zondag 31 december

Zircuskoppel | Piperband | Dickens Brass Excelsior
Doorgewinterde Winterelven | Van Alles Get Blaaskapel | Margriet Goedhart
Winter Wishes, sneeuwvrouw met Kerstmuziek| Pyure | Zingende dames - Dickens style | IJsprinsessen
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Vrijdag 5 januari
Zaterdag 6 januari
Zondag 7 januari

Up Duo | Zingende Winterkoningin | Verdwaalde skiër
Winterkoning & koningin | Autarkey Bress Band | Dickenskoor Almoos Kloos | Piperband
Samba Douro Braziliaanse Percussie | Dickens Brass Excelsior | Margriet Goedhart

Bovenstaand programma is onder voorbehoud van wijzigingen. Voor een actueel overzicht, bezoek de
pagina www.cityroermond.nl/evenementen/winterentertainment.

Agenda binnenstad

Winkelopeningstijden

1/12	Ontsteken sfeerverlichting & opening

22/12

Extra koopavond, winkels geopend tot 21.00 uur

Christmas Dreams Roermond

24/12

Kerstavond, winkels geopend tot 17.00 uur

1/12 t/m 7/1/2018 	Christmas Dreams Roermond

25/12

1e Kerstdag, winkels gesloten

(25/12 en 1/1 gesloten)

26/12

2e Kerstdag, winkels geopend van 13.00-17.00 uur

5/12

Sinterklaasavond

31/12

Oudjaarsavond, winkels geopend tot 17.00 uur

9 t/m 24 / 12

Santa’s House

1/1/2018 Nieuwjaarsdag, winkels gesloten

Posters ‘Wij Zijn Open’
Om het winkelend publiek alvast te attenderen op de komende
feestdagen en aangepaste winkelopeningstijden, zijn er twee posters geleverd bij de ondernemers in de binnenstad.
Wij verzoeken de ondernemers om deze posters zichtbaar in de
etalage of winkel op te hangen.

Kerst Swing Concert - Big Band Boesten

Het is inmiddels een gewaardeerde traditie geworden: Big Band
Boesten brengt u tijdens dit concert op de vooravond van Kerst
alvast in de stemming. De twintigkoppige band wordt voor deze
gelegenheid uitgebreid met een koor en betoverende solisten. Het
repertoire van Kerstklassiekers in een big band jasje is aanstekelijk voor alle leeftijden.
Het concert wordt gegeven in de Salle de Fête, TheaterHotel de
Oranjerie op zondag 17 december van 15.00 tot 16.00 uur. De toegang is gratis.
Santa’s House

De Kerstman komt ook dit jaar naar Roermond. Hij zal zijn intrek
nemen in het Santa’s House gelegen in Shoppingcenter Roercenter.
Op zaterdag 9 december zal de Kerstman rond 13.30 uur met zijn Elf
en Arreslee hier aankomen. Tijdens zijn verblijf (t/m 24 december)
zijn er tal van activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Zo wordt
er o.a. een kleurplatenwedstrijd georganiseerd en kunnen bezoekers
met de Kerstman op de foto. Bezoek de pagina www.santashouse.nl
voor een overzicht van activiteiten en openingstijden.

Remunjse Hepkestour

Gezellig door de binnenstad van Roermond struinen en tussentijds
op een viertal locaties genieten van een amuse: dat zijn de
ingrediënten van de Remunsje Hepkestour! Je kan zelf de route samenstellen en onderweg bij vier verschillende Roermondse horecagelegenheden genieten van een verrassend “Remunjs hepke”.
Een voucher is à € 12,50 pp (excl. consumpties) te koop
(van 1 november t/m 28 januari 2018) bij VVV Roermond, Markt 17
en via de webshop van VVV Midden-Limburg
www.webshopvvvmiddenlimburg.nl.

Winterkasteel

Als de Kerstman na 24 december terug is naar Lapland zal Koning
Winter het Santa’s House overnemen en omdopen in het Winterkasteel. Laat je hier t/m zondag 7 januari schminken of kom naar de
meet & greet met Olaf en Elsa (Frozen). Voor een volledig overzicht
van activiteiten, bezoek de website www.winterkasteel.nl.

Binnenstadmanager & winkelstraatmanager aan de slag!
Een nieuw tijdperk is aangebroken voor Stichting City Management Roermond. Samen met Stichting BIZ Binnenstad
en gemeente Roermond is deze zomer een nieuwe uitvoeringsovereenkomst getekend. Daarin legden de partijen
hun samenwerking voor de komende vier jaar vast, waarbij de nadruk ligt op het versterken van de (economische)
aantrekkelijkheid, veiligheid en leefbaarheid van de binnenstad. De ondernemers van de BIZ Binnenstad en de gemeente
Roermond laten zich door Citymanagement ondersteunen. In september is Niek Mares gestart als binnenstadmanager en
Ferd Geerlings in oktober als winkelstraatmanager.
Wie is Niek Mares?

Niek Mares is geboren in Roermond en opgegroeid in de Randstad. Na zijn studie ontwikkelde hij nieuwe universitaire opleidingen op het gebied van stedelijk management
en citymarketing. In het bedrijfsleven paste
hij zijn kennis toe als marketingmanager van
enkele gerenommeerde vastgoedontwikkelingsmaatschappijen. Afgelopen jaren was hij
in diverse plaatsen succesvol actief op het
gebied van centrummanagement.

Waarom hebben jullie
gesolliciteerd?

Niek: “Toen Roermond een nieuwe binnenstadmanager zocht, heb ik er meteen mijn
zinnen op gezet. Geweldig toch om vanuit
mijn kennis en ervaring sturing en uitvoering
te geven aan zo’n unieke winkelstad, notabene mijn geboortestad?! Nergens in Europa
vind je een andere stad met zo’n bijzondere retailstructuur als hier. Een plek waar
moderne winkel- en parkeerfaciliteiten en in
zo’n enorme omvang, hand in hand gaan met
een aantrekkelijke historische binnenstad,
vol cultuur en beleving en prachtig gelegen
aan het water. Dat biedt ongekende kansen
waar menige stad jaloers op is.”
Ferd: “Ik ben een verbinder, een alleskunner.
In mijn woonplaats organiseer ik samen met
ondernemers en verenigingen diverse activiteiten om de beleving en samenwerking te
vergroten. Dit doe ik zowel met en voor de
ondernemers, maar ook voor het winkelend
publiek. De functie van winkelstraatmanager
is ook een typische verbindingsfunctie waarin ik mijn hands-on mentaliteit inzet voor de
Roermondse binnenstad.”

Wie is Ferd Geerlings?

Ferd Geerlings is geboren en getogen in
Swalmen. Vanuit zijn bancaire- en verzekeringsachtergrond is Ferd in 2010 een eigen
verzekeringskantoor gestart. Als échte
verenigingsman zoekt Ferd graag de samenwerking met iedereen op met als doel een
bijdrage te leveren in het organiseren van
activiteiten en het verbinden van de Roermondse ondernemers en de bevolking.

Wat zijn de taken van de
binnenstadmanager?

Niek: “Als binnenstadmanager breng ik
belanghebbenden en hun ideeën bijeen om
te komen tot een gedragen visie, strategie
en uitvoeringsplan voor een aantrekkelijkere
binnenstad waar het goed wonen, werken,
winkelen, ontmoeten en verblijven is. Ik
geef sturing aan een professioneel team van
medewerkers. Samen met hen en met de
ondernemers werken we aan een aantrekkelijk aanbod van winkels, horeca, dienstverlening, cultuur, aankleding en beleving in
de binnenstad. Een binnenstad die schoon,
heel en veilig voelt en goed bereikbaar is,
voor eigen inwoners en voor bezoekers van
buiten.
Wat zijn de taken van de
winkelstraatmanager?

Ferd: “Als winkelstraatmanager ben ik het
oor en oog van de ondernemers in de Roermondse binnenstad. Ik ben een klankbord
voor de ondernemer voor zaken aangaande
de gemeente, veiligheid, leegstand, inrichting en netheid van de openbare ruimte. Ik
ben gewoonlijk iedere dag te vinden in de
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binnenstad, ik signaleer allerlei voorkomende zaken en zorg voor verbinding met de
betreffende belanghebbenden.”
Wat willen jullie bereiken?

Ferd: “Roermond is een prachtige stad om te
winkelen, te beleven en te verblijven.
Met de nadruk op: SAMEN kunnen wij de
binnenstad voor ons allemaal, ondernemers
en inwoners, nog meer op de kaart zetten
en werken aan een toekomstbestendig
imago en doorgroei van ons Roermond als
winkel-, cultuur- en historische stad aan het
water.”
Niek: “Het geeft een enorme kick als je er
samen met belanghebbenden in slaagt om
de aantrekkelijkheid van een binnenstad
zichtbaar te verbeteren, als er meer bezoekers komen die langer verblijven, zij meer
besteden en als de leegstand nog verder
wordt beperkt.”
Wat is jullie ervaring tot nu toe?

Ferd: “Tot nu toe ervaar ik veel positieve reacties vanuit de binnenstadondernemers en
samenwerkende partners. Men is blij dat er
permanent een gezicht en aanspreekpunt in
de straat voor hun beschikbaar is. Natuurlijk
zal ik in de komende tijd ook tegen zaken
aanlopen die meer aandacht en tijd vergen
en die niet direct oplosbaar zijn. Door een
juiste verbinding tussen partijen en met goede wil tot samenwerking lossen wij het op.”
Hebben jullie tot slot een boodschap
voor de ondernemers in de
binnenstad?

Ferd: “De binnenstadondernemers nemen
een unieke plaats in door het bieden van
service en gastvrijheid. Samen hebben wij
goud in handen. Deel ervaringen met elkaar
en blijf open staan voor samenwerking.
Denk niet in bedreigingen, maar in kansen.
Als ik daarin als winkelstraatmanager iets
kan beteken, laat het mij dan weten.”
Niek: “Alleen ga je misschien sneller, maar
uit ervaring weet ik dat je samen verder
komt en als binnenstad echt het verschil
maakt naar de klanten en bezoekers!”

