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Rura logo vernieuwd
Rura heeft een nieuw logo. Het originele ontwerp van
Piet Schoenmakers is door Carl Lücker aangepast voor
gebruik op onze nieuwe website en voor onze nieuwe
huisstijl. Aan deze nieuwe website en de huisstijl wordt
momenteel hard gewerkt. We hopen u binnenkort het
resultaat te kunnen tonen.

Lezing: Vervolgd in Limburg
Joden in Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog
Op donderdag 20 maart 2014 vindt er in Krefeld een
inleiding plaats door Herman van Rens. Rura ondersteunt
dit initiatief van de Verein für Heimatkunde. Donateurs
van Rura zijn van harte uitgenodigd om de lezing bij te
wonen.
Na de inval in Nederland door de Duitse troepen (1940)
werden joden ook in Limburg door de nazi bezettingsmacht
vervolgd. Het betrof in de regio Venlo-Roermond ook veel
uit Duitsland gevluchte joden. Herman van Rens biedt het
eerste systematische overzicht van deze vervolgingen en stelt bovendien vraagtekens
bij de verschillen in vervolging per gemeente.
Donderdag 20 maart 2014, 19.30-21.00 uur
Jüdisches Gemeindezentrum, Synagoge Wiedstraße 17b, Krefeld
Gratis entree

Voorjaarsbijeenkomst donateurs: 7 mei 2014
Zoals u weet organiseert Rura twee keer per jaar een bijeenkomst voor haar donateurs.
De voorjaarsbijeenkomst vindt plaats op 7 mei 2014 om 19.30 uur. U kunt deze datum
alvast reserveren. We hebben twee interessante inleidingen voor u in petto. U ontvangt
tijdig een uitnodiging met het volledige programma.
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Roermonds oorlogsgeschenk in Friesland
De heer Ger Wijnands maakte ons, naar aanleiding van de publicaties over het
monument in Heerenveen, attent op een ander gedenkteken in Buitenpost, Friesland.
Het betreft een gebrandschilderd raam van de hand van glazenier Henk van der Burgt.
Van Henk van der Burgt zijn ook gebrandschilderde ramen aanwezig in het gebouw van
de LLTB (Ondernemershuis) aan de Wilhelminasingel.
Roermondse evacués schonken het raam in 1946 als dank voor het onderdak dat de
Friezen vele tientallen Roermondenaren tijdens het laatste oorlogsjaar boden. Het
raam toont een gastvrije Friese vrouw, die met open armen de vluchtelingen ontvangt.

Het raam was zoek geraakt na een verbouwing van het gemeentehuis.
Nadat het op zolder werd teruggevonden heeft de plaatselijke boekhandelaar het in
zijn etalage tentoongesteld. Later is het raam ingebouwd als bovenlicht boven de
ingang van deze boekhandel. Momenteel bevindt het raam zich weer in het
gemeentehuis van de gemeente Achtkarspelen te Buitenpost.
Wij houden ons aanbevolen voor informatie over de wijze waarop dit gedenkteken tot
stand is gekomen. In ieder geval is pater J. Dankelman een van de initiatiefnemers.
Voor meer informatie zie ook:
www.4en5mei.nl/herinneren/oorlogsmonumenten/monumenten_zoeken/oorlogsmonument/227
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Foto’s watersnood 1926?
De heer Sevriens uit Heel vond onderstaande foto’s in de nalatenschap van zijn tante.
De heer Sevriens laat weten dat de familie Saes-Sijben uit Roermond als schenker moet
worden genoemd van in totaal acht foto’s. Alle foto’s geven een beeld weer van de
wateroverlast aan de Roerkade en de Voorstad.
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Rura schrijfwedstrijd voor het voortgezet onderwijs
Als uitvloeisel van het gouden
jubileum in 2013 heeft Rura, in
samenwerking met de Stichting Feex
en het Historiehuis een
schrijfwedstrijd georganiseerd.
Aan de schrijfwedstrijd kunnen
leerlingen in de onderbouw en
bovenbouw deelnemen. Rura wil op
deze wijze jongeren betrekken bij
de geschiedenis van onze stad.
Voor de beste inzendingen wordt een geldprijs beschikbaar gesteld.
De winnaars en de scholen van de schrijfwedstrijd krijgen een eervolle vermelding!
Het thema voor de schrijfwedstrijd is: ‘Heksenvervolging in Roermond’. Daarbij is het
van belang de mechanismen van de heksenverbrandingen te vertalen naar de huidige
tijd. Uitsluiting en stigmatisering gelden immers ook nog in onze tijd.
De wedstrijd is voor alle leerlingen HAVO en VWO en heeft twee categorieën:
Bovenbouw en Onderbouw. Rura heeft een geldbedrag beschikbaar gesteld van 400 euro
voor de winnaar van de Bovenbouw en 100 euro voor de winnaar van de Onderbouw.
De uiterlijke inleverdatum is donderdag 22 mei 2014. Op zondag 22 juni, de dag van het
FeexenFeest op het Munsterplein, wordt de prijs uitgereikt aan de winnaars.
De jury voor de wedstrijd bestaat (onder voorbehoud) uit:
Hans van Bergen, Maurice Heemels en Gerda Eikelenberg.
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Archeologisch onderzoek bij de Cattentoren
In verband met de
reconstructie van de
Wilhelminasingel (N280)
heeft er in opdracht van
de gemeente een
archeologisch
vooronderzoek plaatsgevonden. Voor Rura
speelde er naast de
interesse in de
mogelijke vondst van delen van stadsmuur, het belang van de consolidatie van de
restanten van de Cattentoren die zich ondergronds bevinden. Tekening van de
middeleeuwse stadsmuren van Roermond vervaardigd aan de hand van schetsen
gemaakt tussen 1632 en 1656. Geprojecteerd zijn de nog aan te leggen ravelijnen en
bastions van de nieuwe vestingwerken. Het rapport behandelt de archeologische
beoordeling van het totale tracé. Voor Rura zijn vooral de conclusies en aanbevelingen
in het gebied tussen Maasbrug en Cattentoren van belang.
Het rapport concludeert
dat er voor aantasting
van de resten van de
Cattentoren geen gevaar
bestaat vanwege de
diepte waarop deze zich
bevinden. Voor de
uitgraving van de
tunnelbak ter hoogte
van het kruispunt bij de
Cattentoren wordt
geadviseerd
archeologische begeleiding te waarborgen. Ten slotte wordt aanbevolen bij de
herinrichting van de weg de tuinmuren aan de achterzijde van de woningen aan de
Swalmerstraat goed zichtbaar te maken. Deze muren zijn oorspronkelijk hoger dan wat
nu nog zichtbaar is. Rura blijft betrokken bij de verdere plannen voor de herinrichting
van de (voormalige) noordelijke stadsrand. Wij hebben er in het gemeentelijke overleg
voor gepleit om tijdig met alle belanghebbenden een plan te ontwikkelen. De kans om
de noordelijke stadsrand te verfraaien doet zich niet snel opnieuw voor.
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Synagoge open
De synagoge aan de Hamstraat is altijd geopend op
de eerste zondag van de maand. In de maanden juli
en augustus is de synagoge ook iedere zaterdag
geopend. De openingstijd is 14.00 tot 17.00 uur.
Vrijwilligers van Rura en VVV-stadsgidsen zijn
tijdens de openstelling aanwezig om vragen van
bezoekers te beantwoorden.
Als u interesse heeft om te assisteren bij de
openstelling kunt u contact opnemen met ons
bestuurslid Marianne Muller-Klaar, 0475 310699 of
06 15011359.

Betaling donateursbijdragen
Meer dan 75% van onze donateurs heeft inmiddels zijn of haar bijdrage voldaan. Dat is
plezierig voor ons want: Wie vroeg geeft, geeft meer!
Bovendien gaven veel donateurs, onder andere ook als jubileumgeschenk, veel meer
dan de gevraagde minimumbijdrage van € 27,50.
Aan alle goede en gulle gevers: heel hartelijk dank!

Nieuwe donateurs
Hoewel Rura met een bestand van ruim 750 donateurs niet mag klagen, maakt het
bestuur zich zorgen: De gemiddelde leeftijd van onze donateurs is hoog en mede
daardoor ontvangen wij de laatste jaren een relatief groot aantal opzeggingen.
Daar staat tegenover dat we ook weer nieuwe donateurs mogen verwelkomen. Niet
zelden zijn dat oud-Roermondenaren die door familie of vrienden op het bestaan van
Rura geattendeerd zijn.
Misschien hebt u contact met familieleden, vrienden of studiegenoten die elders wonen
maar in Roermond geïnteresseerd zijn of blijven? Verwijs hen eens naar de webpagina
van Rura: www.rura.nl en wie weet, komt er uit die kennismaking een nieuwe donateur
voort.
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