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Een korte terugblik op de activiteiten in 2019 in woord en 

beeld 

Nu de dagen steeds korter, donkerder en vaak ook natter worden, 

de lampjes van kaarsen en sfeerverlichting onze woonkamers ver-

lichten en verwarmen, wij naar binnen keren en de stilte van het 

winterseizoen benutten voor bezinning om van daaruit weer nieu-

we plannen te kunnen maken, hebben wij alle activiteiten van het 

afgelopen jaar op een rijtje gezet. We kijken in ieder geval terug 

op een actief en boeiend activiteitenjaar. Onderstaand een sa-

menvatting van de diverse wandelingen, fietstochten, evenementen en lezingen die het afgelo-

pen jaar georganiseerd, verzorgd en bijgewoond zijn door onze Stichting. Diversen hiervan in 

samenwerking met een aantal externe partijen en deskundigen.  

 
 
 
 
 6 februari 2019 Lezing: De terugkeer van de Zalm 

naar de Roer 

Als vervolg op onze stedelijke en landelijke wandelingen 

langs de Roer en de lezing “Impressies van onze Roer”, 

organiseerden wij op woensdagavond 6 februari 2019 een 

lezing over “De terugkeer van de zalm (en andere vissoor-

ten) in de Roer”. De lezing werd verzorgd door dhr. Thijs 

Belgers. In de lezing kwamen onder andere de resultaten van het herintroductieproject van de 

zalm en de daarmee samenhangende internationale samenwerking ter sprake en de positieve 

ontwikkelingen en resultaten hiervan, maar ook de obstakels, uitdagingen en problemen die 

hierbij ondervonden worden.  

Onder grote belangstelling werd de lezing bijgewoond en heeft de heer Belgers, met zijn uitge-

breide kennis, ervaring en enorme passie voor alle ontwikkelingen op dit vlak, de aanwezigen 

meer dan 2 uren weten te boeien. 

 

 
 



 24 maart 2019 Wandeling langs de stedelijke Roer, Hammerveld en Roerdelta 

Deze excursiewandeling had een route langs het stedelijk deel van de 

Roer, de Hambeek, naar de Maas en via Voorstad St. Jacob naar de 

molentak van de Roer. In navolging op de lezing van 6 februari jl. over 

de “terugkeer van de zalm in de Roer” is bij de ECI-waterkrachtcentrale 

en de vistrappen aanvullend door dhr. Thijs Belgers informatie gegeven 

over de werkwijze en werkzaamheden van de vrijwilligers die hier dage-

lijks werkzaam zijn. 

 

 

 22 april 2019  Lentewandeling (2e Paasdag) naar en  

    langs de landelijke Roer 

Een prachtige wandeling met heerlijk lenteweer door het Roerdal, o.a. 

door Melick en langs de oevers van de Roer waarbij actuele en histori-

sche sporen en overblijfselen van natuur, historie en cultuur door el-

kaar heen meanderden. 

 

 

 25 mei 2019  Wijkfeest ‘t Trefpunt 

Een goed bezocht wijkfeest met diverse gezellige en smaakvolle activitei-

ten voor jong en oud, waarbij we de Stichtingsactiviteiten en -producten 

hebben kunnen presenteren. Ook aan een educatief element werd door 

ons gedacht door het samenstellen van een gezinsquiz met passende 

prijzen. We hebben op deze dag vol bewondering naar ieders bijdrage 

gekeken en onze smaakpapillen goed kunnen laten werken. Een leuke 

manier om een bijdrage aan deze wijkgemeenschap te leveren. 

 

 10 juni 2019  Pinksterfietstocht (2e Pinksterdag) 

Op Pinkstermaandag hebben we met een dikke 20-tal deelnemers 

genoten van een heerlijke fietstocht door het prachtige Midden-

Limburgse landschap en het Roerdal.  

We zagen een divers landschap met grote vlakke stukken land-

bouwgronden, grote meanders, maar ook oevers met plaatselijke 

grindbanken, steile oeverwallen, natuurterreinen met bossen, alsme-

de graslanden, afgesloten meanders, plassen, poelen en floristische 

wegbermen.  

 

  



 Juni, juli en aug.2019  3 Ommelandfietstochten 

Voor het vierde jaar op rij hebben we in de zomermaanden drie Ommeland-

fietstochten georganiseerd in de omgeving van Roermond. De routes waren 

ongeveer 25 kilometer lang en liepen door het prachtige Midden-Limburgse 

landschap.  

De eerste route was in en om waterrijk Roermond en liep ditmaal richting de Maas en Maasplas-

sen. De Maasplassen zijn ontstaan door grindwinning, voornamelijk in de vorige eeuw. Tijdens 

de route zagen we hierdoor grote aaneengesloten plassen, die veel watertoeristen trekken.  

De tweede route vond plaats rond het Duitse grensgebied en de Swalm / het Swalmdal. Het 

landschap kent een reliëf door de overgang van de hoger gelegen droge en beboste terrassen 

naar het eigenlijke beekdal van de meanderende Swalm met zijn vochtige graslanden en broek-

bossen.  

De derde fietstocht liep door het prachtige Midden-Limburgse land ten zuidoos-

ten van Roermond. Vanaf de start werden allerlei weggetjes en paden in de 

gemeente Roerdalen opgezocht. We passeerden St. Odiliënberg, Posterholt, 

Vlodrop, Herkenbosch en Melick, maar ook kleine gehuchten en enkele ge-

luksplekken, zoals Lerop, Roskam, Donck, Holst en Tussen de Bruggen en de 

Driestruik. 

 

 7 augustus 2019 Senioren in het groen 

Op 7 augustus namen we deel aan de 1e editie van Senioren in het 

groen dat plaatsvond bij bijSTOX in Roermond. Seniorenverenigingen en 

-organisaties informeerden geïnteresseerde senioren tijdens deze dag 

over wat zij voor deze doelgroep kunnen betekenen in het kader van vi-

taal, gezond en actief ouder worden. Een afvaardiging van onze actieve 

bestuursleden, heeft de activiteiten en producten van Stichting Tussen 

Roer en IJzeren Rijn goed gepromoot tijdens een gemoedelijke en gezellige sfeer. Er was een 

grote opkomst en ruime interesse voor onze stichting. We hopen op een jaarlijks terugkerend 

evenement. 

 

20 sept. 2019  Lezing: Onbekend oorlogsverleden van Roer mond 

Mooie, interessante, persoonlijke, droevige en aangrijpende verhalen over een 

aantal opmerkelijke, ingrijpende en ook lange tijd vergeten gebeurtenissen tij-

dens en net na de 2e Wereldoorlog in Roermond. De lezing bestond uit twee 

delen waarbij o.a. nog nooit eerder beeldmateriaal is vertoond. Het eerste deel 

heeft dhr. Har Op ‘t Veld verteld over de beschieting van de munitietrein door RAF-vliegtuigen 

van het Duitse afweergeschut op de hoogste Kitskensbergtop, wat daaraan 

vooraf ging en nog steeds zichtbaar is tot op de dag van vandaag.  

Het tweede deel heeft dhr. Chrit Houtackers zijn persoonlijke oorlogsherin-

neringen verteld over Buurtschap De Spik in oorlogstijd en het hiermee sa-

menhangende verschrikkelijke ongeluk in het najaar van 1945 waarbij 9 jon-

ge kinderen om het leven kwamen.  

Tevens heeft op deze avond Meta van Appeven een gedicht voorgedragen uit het boek 

“Vergeten Tragedies” en het verhaal van haar moeder voorgelezen. Het was een druk bezochte 

en een zeer interessante en bewogen lezing, met de vele, vaak persoonlijke, beschikbare infor-

matie en naslagwerken, die ons heeft laten stilstaan bij twee gedenkwaardige oorlogsdrama ’s. 

 



 13 oktober 2019 Herfstwandeling  

Met heerlijk herfstweer hebben we door natuurgebied de Breidberg en de 

Driestruik gewandeld. Deze twee verborgen gebieden zijn vrij onbekende 

natuurgebieden. Ze bestaan uit rivierduinruggen die vele eeuwen gele-

den door zandstormen zijn ontstaan. Beide gebieden zijn met elkaar ver-

bonden via een groene zone en van daaruit via de Meer met een derde 

natuurgebied, namelijk de Kastanjelaan bij Herkenbosch. De gebieden 

en de verbindingszone herbergen een grote diverse flora en fauna. Een 

heerlijk gebied om vanuit de stedelijke drukte even lekker te kunnen ont-

haasten. 

 

 

 

Vooruitblik en activiteitenplanning 2020 

Natuurlijk gaan we in 2020 verder met het organiseren van interes-

sante wandelingen, fietstochten en lezingen in het door ons gelief-

de gebied Er zijn nog zoveel bijzondere plekken te bezoeken, 

boeiende verhalen en achtergronden te vertellen en interessante 

wetenswaardigheden te delen. We hopen ook dan weer op een 

goede opkomst, zodat nog veel meer mensen de cultuur, natuur 

en historie in het gebied ‘tussen Roer en IJzeren Rijn’ kunnen le-

ren kennen en van alle bijzonderheden kunnen genieten.  

 

Uw inbreng helpt ons verder 

De komende periode zullen we gaan gebruiken om een interessant en passend aanbod van on-

ze activiteiten in 2020 samen te stellen.  

Om goed bij de behoeften en wensen van onze lezers en deelnemers aan te kunnen sluiten, 

kunt u (onze lezers, deelnemers en andere geïnteresseerden) natuurlijk ook onderwerpen op ge-

bied van cultuur, natuur en historie in het door ons bekende gebied tussen Roer en IJzeren Rijn 

aandragen waar de interesses naar uitgaan of waarvan u meer zou willen weten en/of zien en 

die u dus graag terug zou willen zien in ons activiteitenaanbod in 2020. Deze inbreng zouden wij 

zeer op prijs stellen en meenemen bij het samenstellen van de nieuwe activiteitenplanning, zo-

dat we er weer een nieuw interessant, leerzaam en betekenisvol jaar van kunnen maken.  

Het zou fijn zijn als wij uw ideeën vóór 10 januari 2020 via ons e-mail adres  

tussenroerenijzerenrijn@gmail.com kunnen ontvangen. 

 

Wist u dat? 

Wij op verzoek voor groepen ook op maat gemaakte wandelingen, fietstochten en lezingen kun-

nen samenstellen en verzorgen. Bent u hierin geïnteresseerd, informeer bij ons naar de moge-

lijkheden en voorwaarden. 

 



 

Wensen voor de feestdagen en 2020 

Tevens willen wij van deze nieuwsbrief gebruik maken om in deze laatste maand van kalender-

jaar 2019 alle lezers en deelnemers te bedanken voor de interesse in onze nieuwsbrieven en 

deelname(s) aan onze activiteiten. Wij kijken met een tevreden en voldaan gevoel terug op 

2019. Wij hopen u ook en tevens hopen wij u opnieuw te mogen ontmoeten in 2020! 

 

Verder rest ons alleen nog om u hele fijne feestdagen en een gelukkig, voorspoedig en gezond 

2020 te wensen! 
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