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Roerstreek wil erkenning
Vijftig jaar heeft
Heemkundevereniging
Roerstreek
inmiddels op de
teller. 2017 wordt
een feestjaar voor
de vereniging, maar
het feestgedruis
gaat wel gepaard
met zorgen over de
toekomst van de
heemkunde.

Het Roerstreekmuseum in Sint Odiliënberg in de schaduw van de basiliek, uithangbord van de jubilerende heemkundevereniging. FOTO JEROEN KUIT
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D

e sporthal in Sint
Odiliënberg mag
dan wel ‘De Roerparel’ heten, eigenlijk
hoort die eretitel
toe aan het Roerstreekmuseum,
ook in het dorp. Het museum, dat
letterlijk in de schaduw staat van
de basiliek, is het uithangbord
van de 50-jarige Heemkundevereniging Roerstreek. Dit is de plek
waar de vijftig vrijwilligerssinds

1974 de cultuurhistorie van de regio
laat zien. Een kleine greep uit de lange lijst van activiteiten: jaarboeken,
bijzondere tentoonstellingen, lezingen, uitstapjes, opgravingen, filmvoorstellingen en de uitgifte van talloze dvd’s met beelden uit de regio.

Symposium
Alleen, de heemkunde staat onder
druk. Het zijn vooral grijze dames
en heren die zich daar druk om maken. De vereniging telde ooit duizend leden, nu zijn dat er nog maar
iets meer dan 700. In september

staat een symposium op het programma. Dan wordt de toekomst
van de heemkundeverenigingen besproken. Hoe trek je jongeren? Hoe
maak je duidelijk dat je als vereniging belangrijk bent voor het behoud van de cultuurhistorische
waarde?

Aantrekkelijker
Roerstreek gaat in ieder geval het
museum aantrekkelijker maken.
Dat gaat oud-conservator Leo Verhart van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden en het Limburgs

Museum in Venlo doen. Ook wordt
de website onder handen genomen.

Deskundigheid
Voorzitter Jack Geraeds ziet graag
dat de gemeente gebruik gaat maken van de deskundigheid van de
vereniging. „Wij zijn uit de monumentencommissie gezet, ik snap
dat niet”, zegt Geraeds. Hij wil dat
de gemeenten in het werkgebied
(Roerdalen, Roermond en Maasgouw) de portemonnee trekken.
„Wij missen nu provinciale subsidies. De provincie geeft alleen als de

gemeente ook subsidieert. Wij
zijn zo verschrikkelijk afhankelijk van financiële steun.”

Programma
Roerstreek grijpt het jubeljaar
aan om zich in de kijker te spelen.
Hoogtepunt wordt het eerste
weekeinde van juli. Met als thema: ‘bezoekers van de Roerstreek, bezetters en bevrijders’
worden verschillende periodes
uitgebeeld in zogeheten ‘re-enactments’. Ook zijn er lezingen,
wandelingen en fietstochten.

